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 مقدمه:

 

ت مشکالاز هایی هستند که هنج کشیدرغلب ا ؛دهندمینج را رهایی که ماننساا

 کنند...ر د عبونستنانتون شادخو

 

 *مین یالوارو ل از:نقل قو*

 

 

 «نستاد دامر»

 

ن من هیچی گیرتوب عصاا یزدن روبا قفلی ؟! یناردمیبر نم سراز ست ا دچر -

 ره...خومیبهم ن شومههاز حالم  ...کنمنمیازدواج شریکِ تو  دخترِمن با د. نمیا



اون فکر کنه رف گرفته که عاره بغوار آیودمولکی که گوشه رمااز اون حتی 

 قلبشو ضیه رانا

و میگم. م ربابازن  دره...سم هرچی ماابه زده گند  داره،ست دوو من رو مهربونه 

 م.بابازن دوم 

 

 

ل ین چند ساامثل م ه زبا م...مددم اوبه خو ،ردتم خوربا ضربه محکمی که به صو

 خراواین ا ه...بدن و نشوش ربرتریو م کنه افهخزور شت با داکه سعی د بورف عا

نیست چه م معلوو ست نهنم همش بهاودمیکوفتی که ازدواج ین اسر م ه

زده  هک ایسه ضربهواشد. میش کمتر الهفاصو بیشتر ادش تعد ،دارن اینقشه

ن همورف عا،حواسم سر جاش اومد... رفعاار که با هودم چند ثانیه منگ بو ،دبو

سه اره واندرو رعا لیاقت لقب پدقم وایدد ، میهآد هم چقتی فهمیداز ولی وبابامه 

ره زن بادو ،تقریبا یه پنج ساله پیشو سالشه چهل و نه  !رفهمین بهش میگم عا

 ره.نش نگازسم و اگرفت 

 

ره بادو ،یددو م رتا نگاه ختم...اندش ابه قیافه قرمز ،تنفراز پر دِ سرهِ نگایه 

ن همزمادم و زخند زتم. پورصو یره روبیاود باال که فرد برت و با شدش رستد

 تمسخر گفتم:از لحن پر  هیبا و جلو دم و برم رترصو

رد خوش بابای زن و جلوت رپسرور غرره بان و دوبزن! بز؟ منتظر چی هستی- 

من و کشتن و رخ شبی که ماهرن همو ثلم ...کنیمی معطلا یگه چرن دبز. کن..



و کمربند  ساعت بادو  .دی..حالمم نکرت عاالی تو حتی مرده وکی بور گفتم کا

؟ چیزیم میشه هاکین کتامن با دی فکر کر. دی..لهم کرت پاو ست دیر زسیلی 

 م.نمیمیر ،منت نگیرو زتو از و م رمامانم نتقاامن تا  نه!

 

دش خوروی لی به وید زپلک چشمش لرو نگش پرید رکه م یدح دضووبه 

 د.وسم مهم نبوالی وشرمندگی تو نگاهشه از  یاهالهدم حس کر .ورد..نیا

نشسته و نگاهمه ز حالت که چند سالیه طرن با هموره بااش دوصدن با بلند شد

 سم به حرفاشه.اتا بفهمه حودم تم نگاهش کررصوروی 

 

 

 لی...ونکن  ،نکنیای ازدواج خومیگه اباشه  :رفعا

 

 یتو ،شهش خامو کهیناو قبل شم رتیش خدم و آکره نگار سریع به نگا

 گفتم:و شد ز بای خندزلبم به پو هربام و دویدد. م..یدش دهامچش

 

 ؟لی چیو -

 

 من گفت:و با کمی من رف عا

 .مستقل بشیام خومیلی و -



 .ه داره..تم حالت بخشید. خندربه صوداد و و کش رکه لبمد خند بوزپوره باو دو

ازت و ن رحرفه مستقل شد گفتمیش پیش به پسرل که تا چند ساری پد

 حاال... کنممیقت م آبشنو

بلند ای با صددم. و حس کرپلکش رخفیف ی هاشزلرره بادم و دوهش کرنگا

 :گفتم

ل وقت بیخیاناوگه قبولش کنین ط دارم و اشرن مستقل شدای لی من برو- 

 ندگی کنم.ن زتو خونتوک میشم 



 داد:پاسخ د، بوش یددتری ههندن دمکث که نشو یه کمبا رف عا

 

نباشه بگم نه. با کنایه ز که نیادارم ل پوری قدونانی که ودمی م...شنومی؛ بگو -

 گفتم:

 معلومه!ن هاتوشمچ یید تودتراز - 

 

 عصبی گفت:. د..کرل که هوم یدح دضووبه 

 

 ارم.قت ندو ،بگو هات روطشر -

 

تیز ش گوه و مداوشک تمساحش بند ایگه دکه ر سم به نگااکه حور طونهمو

ون بدو فتم رف رسمت عا محکم بهمِ چند قدد، بو، که ببینه چی میگمد بوده کر

 دم.کرف زدن به حروع مقدمه چینی شر

یخت باید رمیو رش رهر زنگادم کرمیگه معطل د و اقت مناسبی بون والا

 ه...تصمیم بگیردش خورف شتم عاذامی

 

 سم من...اباید بزنی به  ل روشمای یالوینه که الین شرطم او -

 

 سریع موضع گرفت:رف عا

 



 اون...لی و -

 

 شه:م رفش تموشتم حنذا

 

سم ایال به وکه بعد مرگش دارم ست نوشته ازش دمن و ماهرخه ای یال براون و -

که فکر د ین بوافقط بخاطر  ،دمکرت ین چند سالی هم که سکوا ،شهزده من 

 ؟!جریانی کهدر  یم...ارو تو ندمن  دمکرمی

ر قدن، اومنم همینه! کالفه شهف هد ،کالفه شد، خوبه ن داد...با کالفگی سر تکو

 ندگی کنه...زکالفه که نتونه 

 ای؟خومییگه چی د ،باشه- 

 

که گفتم  هاییاینهمه  جا!همین بتون تمارپاآحد وایه ان و تهر ییال توویه  -

 باشن...ده ماو آباید مبله 

 

سریع ر؟ چیکاای میخوان تا خونه تو تهردو_زد: غر ره بادوبا جدیت د و خمی کرا

 اب دادم:جو

 جیم نکن. سین من رومتکبر! پس  -

 :دادممه ادامن د و کر همفقط نگا ،ساکت 



رو مش که تو شماله دوشعبه ان و تو تهرری سه معماواکه  هاتونشرکتاز یکی - 

 .امخومی

 

 وفهمید  بم رونتخااین الیل دش دخور نگاالی وکنه اض عتراکه د کرز هن باد

 ..بست. دهنش روره بادوسه همین وا ،رهتونه نه بیانمینست ودمی

 

سم ابهش دم خوم و حمت کشیدزسش واشرکتی که چندین ساله از نست دومی

 رم..گذ، نمیدادمسم و ر

 

 دادم:مه اداهم ز من باو 

 

 یه.دما هایشرطگفتم  هک هاییاین- 

 

 با کالفگی گفت:

رو که گفتی  هاییرین کاد ابیارف( کیل عادی )ونگ بزنم عمازصبر کن - 

 محضریش کنه.ه رببدا مضا کنیم فرو ابنویسیم 

 

 نموند...دور تیزبینش  هایچشماز که ی زدم خندزپو

 

با کنایه پاسخ  !مندن کردک سه دارن وانش خیلی عجله رف و زعا کهاینمثل 

 :دادم



 .تر مستقل شمزودمه اخداز باشه. من که  -

 

 شد،میکه هر لحظه بیشتر ش هاوبرابین ه گراز  ین روامن و گرفت  ام روکنایه

 .مفهمید

 

* 

 

ه و بشنوم رو خرط آشرد منتظر بورف عاد و فته بودی رکه عماد چند ساعتی بو

 دم...ین معطلش نکراز ایگه بیش دمن 



یطی اهیچ شردر شما و نیستم ن یگه پسرتودمضا کنید که من و اکتبا بنویسید - 

یخته شه... حتی رماهانه به حسابم اره پولی که قرو اون  من نمیایناغ سر

 .کننم صیت نامه خبروسه واام خونمی

 و داد زد:قرمز شد ه به ثانیه نکشید

 

خیلی  ؟یگهاره دفرقی ندات بررت پده ندده و زثابت کنی مرای خومین الا -

 نمک نشناسی...

 

 گفتم: م وی زدخندزپو

من ن مداوسه واسیله وتو فقط یه اره فرقی ندام برت اهندده و زمر رف،سته عادر- 

 ...دیبودره ین جهنم اتو 

 

 قلبش روو هم شد درقیافش  ،قلبش گرفتر نگااتم که رصو یست بزنه تواخومی

با و گرفت  ش روزوبا ،سمتش ییدر دونگااد. ست نددهیچ حسی بهم  زد...چنگ 

 همیشگیش گفت:ه لحن پر عشو

 

ن پشیمو. به سنگ..ره خومیش سرره یکم که بگذ ،معزیزر نخوص حرر نقدا -

 .متاقم شدو وارد افتم رها باال پلهاز  ،خنثی ایهربا چهن، میشه! بیتوجه بهشو

* 

 



از ین بچه ننههایی باشم که از استم اکه خو هاییین چیزاشاید فکر کنین با 

اون قصد ن از گفتم چو ها روینالی باید بگم و گیره،میتو جیبی ل پوش بابا

ل و ماسته اخوو گرفته  هاش روچشمم بابال قشنگ معلومه پو، شتمدانیکه خبر ز

تومنی هم ار هز هیشاید  ،دفتاانمی هاقتفااین اگه ا ه!خوندر . کو.باال بکشه.ال موا

 هاییکتکوردن و آ درمبالهایی که سر مااون با  لی حاال...وفتم گرنمیرف عااز 

 !متکبر دِفرها نم من!رم... اوبگذا عمر ،نشدورم باعث شکستن غرو نم زدکه 

 

 ،رمتکبرفِ عاهِ تک پسر، ساله بیست و هشتدی مر،ممتکبر دِفرها ،من سته...در

خ ماهره ندزفر نه.ایرا مصالحی خونههارکااز گی ربزی کسی که صاحب شعبه

 لی...و د...بوه عاشقش شدد نی که فرها؛ زتنوفر

 ِِ 

 

 تاقما ٔشیشهم تماو بلند ه به سمت پنجردم و کرو فرم موها یتو م روپنجهها

ر همونطورم در اوردم و پاکت سیگااه همربه  تمیم روه انقرک فند .دمکر حرکت

دم و کمی کج کر م روسر شتم...اکنج لبم گذری سیگادم میکره نگاغ که به با

 ارم.جیب شلو یختم تواندا ک روفنددم و شن کرو رور رسیگا

 

گذشته سیر  یحم تورو هایچشمغ و به باه جسمم خیر هایچشمکه  طورنهمو

چند و  ختمش تو سینماندرم زدم و اسیگاسنگینی به و پک محکم د رکرد. می

 م...دیدمیدود بین و رخ ماهر ترصو .دم..جش کررهنم خاغ و دمااز دلحظه بعد 

 



 .دمغریبه بو ن هماویگه با ر دنگاا

 

بالکن دم و وارد کرز باه رو پنجر. رم زدمتا پک سنگین پشت سر هم به سیگادو

 ولو ر رته سیگا شتم...دانگه  سینه یو توش رزدم و دودهم و خراپک  م...شد

ون دادم و وارد بیردود رو ...چرخوندمش ربا چند کفشم ٔبا پنجه م ویر پادم زکر

سم واگرفتم تا  ش روواسا ،فیقمره رشماو شتم داو برم رگوشیرا فو م...شد خونه

 .تر تمومش کنمزودستم اخومیخونم باشه  هایرکال نباد

 

ساکن ش توو شم وبفرم به بابا مش روزمیسادارم که چند ساله مخفی  ایخونهو 

 شم...

 

 مد.اولبم کمی کش ره کنا شت...دابررو گوشی  ،هنکشیدق مین بودوبه 

ه خند شدزشبیه پو نم همخندیدر نگاالی م وخندید. خند بزنم..زستم پواخونمی

 که گفت:ه ندزسرد و بود خیلی شار نگااما د... اون ابو

رو  یهتوره ین شما؟!انیستماب ن خوتو م نِ جو ،بگل گالدِ فرهاداش به - 

 ده؟فتااگوشیم 

 

 

نه  برنم...ف حرش شوخی باهاه و که با خنددم سابق نبود فرهااون یگه دلی من و

 گفتم:ی جدو پس خیلی خشک ! بلکه با همه ،اونتنها 

 



 

 ها!یزباه ین مسخرانه زدم نگ زمهم ر سه کاوا -

 

 : اورد(ن رو در حت شدرانا)ادای  گفتری لخودبا لحن 

 

ری ینکه کاامگه  کنینمی ماد یگه شما یادمیگم  اره!ین قرع از اها پس موضوا -

 د.پیش بیا

 

 شتم گفت:رش دامثل همیشه که کاو شد ی یهو جد

 

 ...یفشردسه سوته ای خومیچی  ؟داداشجونم  -

 

 سه خرید خونه.وامیایم رف با عادا کن پس فرر جورو  دهاسن- 



تنگ ن خندیدری جواینای لم بردقته وخیلی  شی...با سرخوو بلند ، خندید

 ه...شد

 

 ...یم هادفتاری ایه شیرینی خو !یگهدیوال ا- 

 

 .شتاتأثیر ندد یازلی فکر کنم وباشه خ لحنم شودم سعی کر

 

 .ارمحوصله ند مجه،بزن نززر - 

 

یک ترین دنز ندگی من پنج ساله همینه...ز دم...قطع کر اییگهف دحرون بدو 

 .ترینندوربه من  ،ندگیمز هایمآد

 

 د...بم برای خوِنم کودنمیو تخت  یروختم اندا م رودخو ،پشتاز 

 «نستازن دا»

 

تا د نامر دم.کرمیه نگام هازوباروی  هاییدکبو به و دمبو دهکر کز خونه ٔگوشه

تا خسته ر زد نقدا، ر زدنقدا وکشید  ش روکمربند ،دنجم کراخرر اکااز فهمید 

دم. لتماسش نکرا لی نگفتم نزنه...ن دادم وجوش یر پاز ون...بیرزد خونه و از  شد

 حرصی تر ن هماو

 

 .زدمیمحکم تر و  شدمی

 



 د؟!کرمی رو کی فکرش

 

 

چشم همه د و بوه تو کل باالشهر پیچیدش بابال پوی آوازهمهالیی که 

فقط با یه اد و دنمیمحل  کی مهالیی که به هیچ د...نبالش بود هاپسر

موقع ها اون ندگی کنه که زجایی  یحاال تومیگشت، ص کیپ خاا

 د..نبو ن همیشورنباا

 

م لی جروست نیست درنم ودمیه...بمیرم که بابا کنم میرزو آ آروزهر

 ؟مگه چند سالمه نه...ودمی ...وها رنزهمه و من نوشته ی پا نم روماما

 ،عشقون که بدم میدو رنی وان زتادارم ما ا، سالمه بیست و دوفقط 

 د...نبوش که پایبندد کروع شررو  ایندگیز

 

دو یی کراهو ن روکه ماما یِدمراون  هابختیین بدابانی همه و باعث 

م معلوو  دکرول نی ونوجواوج تو  ن روم د...کرن هندستود یازه فیلش تا

 فت.رنیست کجا 

 

 .فتمر هامسبه سمت سبد لبام و بلند شدم جاآروم از 

 

 د...بو هامسلبا ،دبو هسم موندواکه ی تنها چیز

 



س و لباب نتخااسه واپیش یه ساعت ل چند سای مهالاون یگه مثل د

م و زدم پوشیدو ر مداوستم دشتم هرچی اقت نذو د،یشی که بهش بیاراآ

 کنم...ا پیدر تا یه کاون بیر

 

 چی شد دم...فکر کر ،دمزمیم پایین شهر قدده رو که تو پیار طونهمی

تونستم تو نمییگه دقعا ؟! واکنمر د چیکاباین الا ؟!شدری جواینکه 

عصابم بهم ا ،که میفتمدش یا !وفه رم...بیادووم یچی لعنتی وسانداون 

 همسنِدش خوه گتررمنم بزی بابااز نش ز!پیر خیکیِمرتیکه  ه...ریزمی

می خواست ازم سو استفاده کنه تا ... دارهشیش تا بچه  گمه...ربابابز

یه ساله دارم نگاه های . کنهر بیشتمثال اون حقوق کوفتی رو 

ر کثیفش رو تحمل میکنم، نگاه هایی که در ظاهر پدرانه بود و د

 ،شکست شدم ورپیش که بابال ساز دوا .منزجر تنها نگاهیباطن، 

ما دم اکرمیر سه یه شرکت کاواکه ل اول یه سااون از . همینهن ستادا

یر کلی زباید و  مشدمیشناسایی زود  ،دبو ایهکله گنددم آم بابان چو

 ...گرفتممیار تمسخر قررد یا باید موو  کردمیر کا ،میزآترحم هِ نگا

مند بکشم وبرآقل احدر یه کااز ست و دکنم ض عو م رورکام شدر مجبو

ر تا شب کا بحصاز پایین شهر  یتو ،کثیف ویچیِ یه ساند یتوش جاه بو 

 که...م ه بعد کنم...

 

من  م.شد هامبختیبدور مرل یاخبی هامچشمکاسه ن با حس پر شد

 گریه کنم... هاملبن رژ سه گم شدواسابق نیستم که ی مهالاون  یگهد



با ه و خرگوشی ببند ش روکه موهادم گذشته نبوی مهالاون یگه د

سش ره و وابیارو در  بچههاش و ادای بابار کناه بچگونه بر هایسلبا

 کنه...ی لبرد

 

از غیر م...هی کشیدآوردم و آر د شیم روگو ،مجیب مانتوزش با حس لر

کل فامیل قطع  باد. بوه نه شدویو؟! دمگهد زمینگ زیگه کی بهم دا باب

د، بوده کرره جااخونه  ،پایینترین نقطه شهرد بوه مدد و اوبوده بطه کررا

گوشیم  د.کرمیر صال چیکاد انبوم معلو ون ورفت بیرمیصبح تا شب 

اب جودم بور لی مجبووشتم اقعا حوصله ند. واکشتمی ش رودشت خودا

و خفه ای با صد بمونم...ن ماش در اهاکست کتاز دشاید  بتا شم بد

 اب دادم:جو ایگرفته



 ؟!بله- 

 

بعد و کنم دور گوشم رو از باعث شد چند ثانیه گوشی ای دادش صد

 گوشم...ی ارم روبذ

 

 ؟!هستیری گووم کد! سره خیره خترر دهرماز- 

 

لی و بزنهف حرری جوینم اشتم باهاانددت عازم هنو م...حت شدرانا

 م:بد بش رواجوام حترابا دم سعی کر

 

 نیم.مومیگشنه  ،نکنما پیدر گه کاا دم...گرمیر کال نبادارم د -

 

لحنش  م...شنیدو ر نفس عمیقی که کشیدای صدد و کمی مکث کر

 اد:دمیتهدید ی بو

 

رک پا یی شب توتونمی !دبر نگر ،دینکرا پیدر تا کاد و بگر خوبه... -

 بی.ابخو

 

 د...کر کررو که گوشم د گوشی بود دمتمق بوو 

 



 که حاال ایسالهچهل و چهار  دمر ر...ستگام، آرش ربابا شدنمیورم با

وف معر ،قخالش اخو یقاآکل فامیل به  یکسی که تو ،سالشهپنجاه 

 ه...می شددآحاال تبدیل به یه همچین د بو

 

ل ین چند ساایی که تو هاجرز هم بخاطرو  سوزهمیاش لم بردهم 

 د...میام بدازش  مکشید

 

لی وشته باشی داست ن و دل دوجوم با تمارو حس خیلی بدیه کسی 

 متنفر هم باشی.ازش 

 

ری داری دق نگاا ،یر کنهدگه شب یه ساعت الی ونباشه داری ست دو

 ...کنیمی

 

 .قل برسم خونهاتا قبل نصف شب حددم پا تند کر دن،فکر کرل خیابی

 

ر طونهمو شتم...داقت وساعتی ر اچهز ختم هنواندانگاهی به ساعتم 

ق بوای صد شم کهن رد خیابوم از مداو ،دمکرمیچک  شیم روکه گو

عمیقی درد  ،مسردن با بلند کرن همزما ورد...آدم به خو من رو ،ماشینی

 تمین پرز یدم و روحس کرم پهلو یتورو 

 



و شد ز که بام یدرو دماشین  در هام،چشمر تاده پشت پراز  م...شد

 ید...ودمیکه به سمتم م یدرو دشخصی 

 

دم با خو ی زدم...لبخند محوو بستم  هامچشملی و ،حمقانه باشهاشاید 

 ؟باشهش خرآ جااینمیشه  یعنییا اخددم فکر کر

 

 شد.ر تاه و نیا تیره دلی به ثانیه نکشیددم وکرز با پلکم رو

 

 «دفرها»

 

ی هاختردر بیشتی بد ختم...دویشش از آراپر ت ربه صو دم روسره نگا

 گیرن.میه شتباک ابا گریمِ فیلم ترسنادن رو یش کرآراینه که انی ایرا

 

سه والی وبزنه  ایهلبخند پر عشود به گمونم سعی کر ،یددکه  هم رونگا

 د.بوش بیشتر چندش من لبخند

 

 د:به صحبت کروع شرد و کر ایسرفه

 

 ده...صحبت کرت باهارف عا باباا ظاهر ن...جاد خب فرها- 

 

اون راه و به زدم  م رودلی خووچیه رش نستم منظوودمیینکه کامال ابا 

 گفتم:



 یم...ف زدبا هم حررف و عامن  ،ستهدربله  -

 

 سط حرفم: وپرید 

 !چه عالی- 

 :دادممه ی زدم و اداخندزپو

 

ن موبحث شهابی...م یم خاندشما نزاز حرفی  ،مهدلی تا جایی که یاو -

 د!تی بومسائل شرکک و مالی اجب یه سررا

 

 

 فت.رگوشه لبش به سمت پایین و شد ش خامو هاشچشم قبر

میز و یر ،ورپاکت وردم و آری در پاکتم سیگای زدم و از خندزپو

خ بلندِ طال سفید ماهر رِنجیزصبح به وز مراکه  کم روفند ختم...اندا

و ر رسیگا ،میشگیمست هژطبق در آوردم و جیبم از  ،دمبوده صل کرو

ک فند، ربه سیگاه خیر م ودو کمی کج کررم رس ...شتماگوشه لبم گذ

تو سینه حبسش زدم و عمیقی بهش و مثل همیشه پک سنگین  زدم.

 دم.کر

 

که د بوا سم به نداحودم کردمیشن رو م رورمدتی که سیگام تما یتو

 ،رمناکو مد اوبه سمتم و بلند شد ش جاروم از آ ه...محو حرکاتم شد

 سته مبل نشست...د یرو



و هن دود رو از د ،میروآبه  دم.نگاهش کر شتم ودابررو بهاز رو م روهنگا

ی سرفه مخفی شد.دود تش پشت رچند ثانیه صودم... کررج ماغم خاد

دود روش که  کشهمیر قدندش اونستم خوودمی د.کر ایمصلحتی

ند. مومیمخفی دود تش پشت رهمیشه صوش کااره. ای ندی تاثیر

دراز ست د .ارمند ش روصال حوصلا دم...کررو بهار رویودبه ره روم رو بادو

 گفت:ورد و آری در شت سیگادامیز بر یاز رو کتم روپو  دکر

 

بهش اول بکشن ر کسی سیگار کناان خومیگه انم ودمیتا جایی که  -

 باشه...ده کرر سیگاس هوف شاید طر، زننمیرف تعا

 

اب وجاداری زدم و خند صدزپو ،دمبوه یرخرو بهروکه به ر طونهمو

 :دادم

 

رو کمتر کسی  د...میاب شخصی من به حساال موو اجز ،منر سیگا -

ر سیگاو ین دکردرازی ست دینکه ا نم.ودمیدن کررف الیق تعا

پیش برین ن مطمئن باشین با همین فرمو د...بوه نندزشتین خیلی دابر

ا( ندر پدرف و عا کچی شرکت مشتراربد)آ نحمارتونین مخ مش نمی

ینه که افقط بخاطر  ،نگفتمن بهتوی گه چیزاهم ن الاهم بزنید... رو 

 ...ستبستهبالم و ست و دخترین ، دخونه ما هستینن شما مهما

 



 زه.نبا ش رودخود سعی کر

 

 ن...جاد ین چه حرفیه فرهاا -

 

ختر خیلی دین ا د.کرار و تکردشش رچنه خندن هموره بادوبعد و 

 نچسبه...

 

متوجه رد و گوشه لبش خور چشمم به سیگا د.کردراز  ستش رودی

 .زدمتشر ی با لحن خیلی جدو گرفتم  ستش رودسریع  .مشدش قصد

 

ده یگه سار دبا زنی...میست ی دبه چیزه زجااز اباشه قبل ت خرآر با -

د و کرا ستم جدور از دزبه  ستش رودمچ و خی گفت آ م...گذرنمی ازت

ر رژی هنی سیگاد. میز.. ید روپرتش کرورد و آر و در رسیگا ،صبا حر

به زد نگ ش و زپوشیدو فت ش ربه سرعت سمت پالتود. بو هشد

من اد دمیم نجاا هاش رورکا ،صمدتی که با حرم تمو یتو ش.نندرا

جا  یتو تهش رو م ودبوده کرم تمو م رورسیگا دم.یلکس بورخیلی 

 دم.بوده کرش خاموری سیگا

 

م خانه باالخرو مد رت اوعماط حیااز ماشین ق بوی اصد ،قیقه بعددپنج 

 ن...که تشریف ببردادن ضایت ر

 



 تعطیلی ما...از روز  ین هما !بزننش گند

 

واش سال نبام دفتم تا حاضر شم برراقم تابه سمت م و جا بلند شداز 

 کنیم...ا پیدب خون تمارپاآیه و سند خونه دن یف کرای ردکه بریم بر

*** 

 

 «یراو»

 

همه ن آن نست میاادنمی د...زمیم قدن ستاربیماوی هردر را ،مگدرسر

او قیافه  کردمیحس  د...بوه شدا کجا پیداز ختر آن دکله و مشغله سر 

یشب تا ه... از دیددکجا را  اونست ادنمیما ا ،استشنآیش ابی نهایت بر

ع اورا ین موضوده و ابوش ست بیهواظهر از بعد سه  حاال که ساعت

مد به آنمیش به هویگر هم دنیم  عت وگر تا یک ساا .کردمیان نگر

ی یگرای روز دبررا خانه ن یدار دکه قر گفتمید و زمینگ د زفرها

و شد ز باق تان در اهمزماو خت انداق تادر انگاهی به  کنند...ل موکو

 ،کندز بان هادینکه اقبل ، یک شددچند قدمی نز مد.آون بیرری پرستا

 :تگفدش خور پرستا

 ن.یدنشودتونین برین می ،همدش اوبه هور ابیم -

 

به سمت  ،برسدارش ند به قراتومیینکه از ا ،لخوشحای زد و لبخند

آن بخاطر  راهایش ر اقری شت که همه اشکالی ندا د.حرکت کرق تاا



د را با فرهاارش هد قراینکه بخواز اقعا واما د؛ ابوده کنسل کردف تصا

نست ادمی، شناختمیب خو راستش د. او دوحت بورانا ،کنسل کند

ستی که چند دوبرسد. ا فرروز ین اتا ده تحمل کری را جرزچه 

 ست.اوست دوهم ز لی باو ه...هن شدآ ازقلبش ده وست تغییر کرلیسا

 

 د.شوق تاوارد افت تا در ره سمت ب

 

 «مهال»



یگه دپس د، هنم بوذگنگی تو ی زهایه چی دم...کرز با پلکم  روی الآروم 

 گفتم: م؟!من کجا نِپرسیدی بجادم و الی نکرسری ن روستادا

 ؟!ی مرخص میشمِک -

 

 :اب دادجوو خت اندانگاهی بهم ر پرستا

 

نی انگراز  ،دبوده کردف تصات نی که باهااو ی...مدش اوبه هوه باالخر- 

 ی.مدش اوبه هوم بهش خبر بدم میر د...بوت به مورو 

 

 .دمکرار تکر فم روحرره بای دوهیچ تغییرون بد

 

 ؟ی مرخص میشمِک -

 

 :هبداب جوی با لحن طنزد سعی کرو خت اندانگاهی بهم 

 

ن ستوت و سراز خالقی. باید صبر کنی انچ نچ نچ چه مریض بد  -

 ،دنسالم بورت صوو در هاعکسن یداز دشه بعد ی دارتت عکس برافقر

 ی.تونی برمی

 

 .فتدر ربه سمت ی زد و که لبخنددم کر هشنگا ،هیچ حرفیون بد

 

 .یمدش اوبه هوم قا خبر بدآاون به م من برم. حت کن عزیزاستراو ت -



 

حاال  شه...م لعنتیم تموم سُر ِممنتظر موندو و بستم هام رچشمره بادو

، که هیچدم نکرا که پیدر بفهمه کاو خونه م گه برا؟ کنمرکاچیرو بابا 

 گوشمه...ر گم کنارتیکه بز م،هم شدری جوینا

 

قعا وا تخت بلند شد...ر میز کنا یاز روشیم گوای صد ،همین لحظه یتو

ی تیر مکمرم. بداب جورو که گوشی م خم شد. تسهل زادکه حال

 م.ت گوشی خم شدبه سمروم آره بادوشد. رج لبم خااز خی و آکشید 

 وشتم ش دابر ،هو ببرونم رمم اکمردرد ینکه اقبل 

 

 .اب دادمجوو تخت رو نشستم ف صا

 

 .زدتشر م سالون بد ،مثل همیشه

مثل ن دادی بهم نشوه باالخر؟! هستیری گووم هست کدم معلو- 

 ،بیابخو رکتونی تو پامییه شب که گفتم  عوضیتی...در مان همو

 .فتیرنیست کجا م معلو

 

 :دادم بش روالحن پر بغضی جو با

 

ا پیدر نتونستم کاز هنو م.مدش اوبه هون الاهمین  دم...کردف تصا- 

 خونه...م نیادم نکرا پیدر مونه که تا کامیدم یا کنم.



 

 :سریع گفتو شد  نانگریهو انگار رفته باشه توی فاز گذشته، 

 ب...ختر باه دشدچی  ...چی -

 

گ ربزم گلو یتو بغضو لم گرفت د ین مکثشاز ا د...لی یهو مکث کرو

 تر شد.

 

 :گفتروم آ شت...داکه بغض ر نگااش اصد

 

 خونه.ی تونی بیامی ،دیکرا که پیدر کا ،شدب باشه...حالت خو- 

 

گتر رهر لحظه بزم گلو یتو بغض د.قطع کر اییگهف دهیچ حرون بدو 

به  ایتقه شد.میشت سخت دانفس کشیدنم  تحملم کمتر...و شد می

. زد ایهلبخند شرمند مد...اوبه سمتم و شد دی وارد مررد و خودر 

 د.به صحبت کروع شرو  دکر ایسرفه

 

 ه؟بهترن حالتوم. سال- 

 

رد .بهش میخو شت..دابی اجذو نه دوقیافه مر. ختماندابهش نگاهی 

ما حس ا، انم چرونمید سالش باشه.بیست و هفت یا بیست و هشت 



بشو اجووردم و نیار فشام به مغزد یاز شناست.ام آقیافش بردم کرمی

 دادم..

 ن.ممنو ،مسال -

 

 :دادپاسخ و خت اندابهم  ایهشرمنده نگا دم.لی نگاهش کراسو و

 

ده جاوارد پرتی اس یشب شما با حود نیکبخت هستم...ش واسا -

هزینه  م.شرمند به شما.زدم با ماشین دم و قتی کردمنم بی، شدین

از من مشکلی . کنممیحل د شکلی بوگه مو ا کنممیخت داپرن رو مادر

 ارم...ین بابت ندا

 گفتم:و ختم انداتی بهش وبیتفاه نگا



گه لطف افقط  ارم.شما ندرت ساخت خدابه پرزی لی من نیان وممنو- 

و خیصم رتری هارکا مبکشه تا من بررو سرمم  ِدبیار کنین بگین پرستا

 میشم.ن ممنو ،متر برم و زودبدم نجاا

 

 :دادممه ره ادابادوکه ره ست نه بیااخو

 

فقط  ،ارمهم ندداری به عکس برزی نیا ارم...قعا مشکلی ندوامن  -

 .مبرام خومی

 

 .ختانداین پایش رو سر ،هشرمند

 

م نجاامن  خیصتون روتری هاربدین کازه جااقل اپس حد خب...ر بسیا- 

 م.بد

 

 ختم.انداباال  ایشونه ،وتتفابی

 

 ن.مایلید. ممنور باشه هرجو -

 

 شد.رج خاو فت در ربه سمت ی زد و لبخند

 



به و شد ق تاری وارد اپرستااه به همری کترد ،قیقه بعددیه بیست 

 :دبه صحبت کروع خند شربا لبو مد اوسمتم 

مطمئنی ؛ مرخص شیای خومیمیگه تو واش سادم. خور به بیمام سال- 

 .ختماندانگاهی بهش ؟ حالت خوبه

 

ل و مپوو امایش زآبه زی نیام، برام وخمیفقط و بله من حالم خوبه - 

 .میشم مرخصم کنیدن ممنوارم. ندص و دارو قر

 

 :رو دادبم ابا لحن شوخی جو

 

ظیفه من باشه تشخیص وین افکر کنم  ی.کتردیه پا دت تو که خو- 

 .کنی یا نهف مصردارو باید م بد

 

 :گفتمو ختم انداباال  شونهوت هم بیتفاز با

 

 اختیارمجایی که ناز اولی وبنویسید و دارو  مایشزآام تونین برمی- 

من ، کنیدری به کارو وادار تونید من میشما تا جایی و مه دست خود

ن قتتوه ونکنم. بهترف مصرو تهیه نکنم دارو رو که دارم  روین انایی اتو

 میگم.ن تودخوای تلف نکنید. بررو 

 د.کر ایهتک خند 

 



 .ممریضی به کله شقی تو ندید ،باشه- 

 

 گفت:و شد واش وارد همین لحظه سا یتو

 

 ان.خومیو ر تونییشناسارت کا -

 

رت کا وشتم دابررو ستیم دکیف  ،میزن دادم و از روی تکوی سر

 دادم...بهش وردم و آدر کیف پولم  یتواز  ییم روشناسا

 

 گفت: ،خکتر شود

 

 ،بنویسم خیصش روترگ برام خومیمریضی که ت طالعااول اتونم می -

 ؟ببینم

 

 نیکبخت گرفت.رت رو از بعد کاو 

 

 :گفتوری با ناباد و کره نگا بعد به منرت و چند لحظه به کا

 

 ؟یگهدسالته بیست و دو ... آرش ر:پدم نا،رستگارمهال -

 

 :گفتمدم و تش کررنگاهی به صو ،وتبیتفا

 



 سته.دربله - 

 

 سریع گفت

 

 ختر...ی دشدض عور چقد؟ تیدنمیشه! مهال خوورم با یااخد- 

 

ن تکوی با تاسف سر ،یددکه رو نگاهم  شد.ال عالمت سواز نگاهم پر 

 :گفتداد و 

 

لی تو... و، مدخیلی تغییرکردت منم مثل خو نشناسیم.داری حق  -

 شایانم.ل. خیابی

 

جا ینن اشد. شایانمیین از اگندتر  !منای خدوای ! نشایا، نشایا

موقع خیلی  د.اونبون کیپموی ابچههااز یکی ن شایا کرد؟می کارچی

ده و کرا پید اینهدومراب و جذه چهرن... الاما د اقیافش بچگونه بو

 .شد نشناسمش یشش هم باعثه. رهیکل تر شدش خو

 

 :گفتو  دیدخن



مهال اون  هایچشمیگه د هاتچشم؟! ختره دمدت اوچی به سر -

 ؟زدیهویی غیبت ا چرده؟! فتااتفاقی اچه  نیست...

 

ن شایار نگاا ختم.انداجمع  یتو هایمدآنگاهی به دم و کر ایسرفه

تک  بزنم کهف حر جع بهشراجمع  یتوارم ست نددومتوجه شد 

 .کنهض وعع رو موضود سعی کرد و کر ایسرفه

 

 !بدین به منه رو قواغ چر ،یعلوم خب خان- 

 

نگاهی به داد و باالتر  ، پلکم رورومآ .مداوبه سمتم و گرفت  غ رواچر

ست د و درتخت حرکت کراون ور ت بعد به سم خت.اندا هامچشم

کمی و شت استم گذرا پهلویروی  ستش رو،روم دآ گرفت...ار پشتم قر

 :پرسیدر داد و فشا

 ؟کنیمیحس دردی - 

 

 

 :گفتمه کوتا

 .نه- 

 

ز گارو لبم و برید از درد نفسم  ،شتاچپم گذی پهلوروی که رو ستش د

 :شتدابر ستش روری دفو گرفتم.

 درد داری؟خیلی - 



 

 :گفتمن دادم و ست تکوو رابه چپ م رو یع سرسر

 .ارمنددرد نه نه - 

 

هم مشکوکی نگار هم به طور پرستاو شک شد از نیکبخت پر  هایچشم

 :مگوشم شنیدر کنان رو شک شایااز پر ای صد. دکر

 اری؟نددرد مطمئنی  مهال... -

 

 :گفتمروم آ

 

 کنم.میهش اخو؛ فقط مرخصم کن! نشایا- 

 

 یتو ش روپنجهها مد...روم اوبه، دور زد و رویدکش اینفس کالفه

 کشید.ش موها

 

 !مرخصی -

 

 :گفتو خت انداتعجبی بهش از پر ه نگار پرستا

 

 ؟!مطمئنید ..کتر.د -

 

 زد.تشر  ،دبوق خالش اخون الاشایانی که تا 



 

یگه پشت ل دسادو تونستی یکی ، میکتر شیدستی اخومیگه ا -

 بشینی...ر کنکو

 

 .م شدهر در پرستارت صو

 

 م.ین برارندری گه با من کاا ببخشید... -

 

 :اب دادجو ،خماز اپر ه و کوتا

 

 ارم.ندری کا- 

 

 :برگشت سمت من

 

شکایتی ، دیکردف تصام شنید ؟!طمئنی چیزیت نیستم مهال...- 

 اری؟ند

 

 .ختماندانگاهی بهش 

 

 !مبرام خومیفقط . کتری دقاانه - 

 

 .دکر اینیکبخت سرفه

 



یه تسوش بعدش و پذیرم مرخصه یه برگه بنویس که ببرگه ن...اشایا- 

 .کنم

 

تخت روی بهخ دار رومیز چرروی  ،رو ایفترچهد ،بی هیچ حرفین شایا

هم بی اون . دادست نیکبخت د و دمضا کرا شت ونوی چیزو ت شاگذ

 شد.رج خاق تااز ا ،هیچ حرفی

 

 :ختماندانگاهی بهش  یم.دبون ستاربیماون از بیر ،قیقه بعددتقریبا سی 

 

به و تونین برین میشد... ن سرتودردباعث دف تصا ،امهشرمند ن.ممنو -

 .حم نمیشماین مزاز ابیشتر  برسین. هاتونرکا

 .ی زدبخندل 



به یه  ،راه یتونم تومیرو  لی شمادارم ومن عجله ؟ ین چه حرفیها- 

 تا ،رفتممینباید  حتماد و نبوری کاار گه قرا !شرمندتونم. جایی برسونم

 .نرسوندمتومیمقصد 

 

 .لبخند بزنمدم سعی کر

 

 !ارنگهدا خد نمیشم...ن حمتوامز ،نخیلی ممنو -

 

 :گفتری فو

 

 ن.تونم برسونمتومیه ایستگاقل تا یه احد- 

 

 .زدملبخند تلخی 

 

 .ر دارمشهر کا یتو ؛نیسته یستگاابه زی نیا- 

 

 بهرو ین تعجبش الیل دطولی نکشید که و تعجب شد از نگاهش پر 

 .وردآن بوز

 

 ن؟ین حالتوابا  ؟رشهتوی  ؟شما -

 

 :مختصر گفتمه و کوتا



 

عقب دف اطر تصالی بخادم ودمینجامش اباید وز یرد ،مهمیهر کا اره...- 

 .دفتاا

 

 :گفتدو کر ایتک سرفه

 

 پس... حتین.ر راباشه هرجو- 

 

 :همه بداداشتم انذ

 

ینکه ن و اوحماتتزبابت ن نیکبخت. ممنوی قاآمونه نمیپسی باقی - 

 ین...ارمن ند دنینی به گردشته باشین. شما ان داجداب وعذاد خونمی

 !به سالمت

 

پیش ده رو، رو پیام و راه نددورو برگوم رر ،کنهز هن بادینکه اقبل و

 گرفتم.

 

 «دفرها»

 

 !سقف ماشینروی نجم د و آرجیبم بو یستم توراست د

 



ست که سر هانالا... قیقهدسه و بیست رو ختم. چهااندانگاهی به ساعتم 

لحظه ماشینش  نهمون چو ،دست بودرحدسم  شه.ا کلش پیدو 

کالفه و لی خسته به نظر خی شد.ده پیاو شد رک پان خیابور نواوست در

سش به اصال حود. اکرمیو فر شموها یهی تو ش رومد. پنجههااومی

نگ زگوشیم  ،شچند ثانیه بعدورد و آدر  شیش روگو د.هیچ جا نبو

 ،بزنهف ینکه فرصت کنه حراقبل دادم و  ابجودم و کر خمرد.اخو

 :گفتم

 

 .تمروبهرو- 

 

ه سمت باال بروم آنگاهش د. گوشش بو یز روگوشیش هنو دمقطع کرو 

 کهد نبورگ بزد یازید. خیابونش د من رو ،نخیابور ینوو ا دحرکت کر

ن داد و ستی تکود. دبوت سش پراقعا حوواپس ، بگیم نتونست ببینه

 نگاهی د.بوروم بهروم. چند لحظه بعد مد سمتاو

 

د و یخته بوربهم ش موها! دهمیشگی نبوواش سا ختم.اندابهش 

تش رصو به سمتم رو پرسشگره گان شت...وک داکمی چر هاشسلبا

 .زد ایلبخند خسته ،یددکه رو نگاهم  ق دادم.سو

 

 ی...بر دم...بون ستاربیما ،مسیدریر ه دشرمند شم...م داداسال- 

 



 :بین حرفش گفتمم و شدی جد

 

ن مازبه ه قیقه مونددیک ز هنو؟ کردیمیر کاچین ستاربیما- 

 .نموارقر

 .دکر ایهتک خند 

 

 کنی.میب هم حسارو قیقه دحتی یه  قیق!د یقِ دقمثل همیشه  -

 .دمخم کرا 

 ؟کردیمیچه غلطی ن ستاربگو بیما هاپرت ت وین چری ابجاواش سا- 

 د؟ بوه حالت بد شد ه؟چیزیت شد

 .زد ایلبخند خستهره بادو



 .هختردبه یه زدم  دم...کردف یشب تصادخوبم. ، نه- 

 

 .ن دادمست تکوو رابه چپ م رو سر ،با تاسف

 

 پسر؟ ست کجاستاپس حو -

 .زدقهقهه  

 ؟!پسر داری... گم رورکه سن بابابزر نگاا کنیمیر فتاری ریه جو -

 

 .منشوندم هاوبرابین  یاهگر دم وکر ایسرفه ه.یر خندره زد زبادوبعد و 

 

دی تحقیق کرواش، ببینم سا ببینیم... ن روتمارپاآه یر نشددبریم تا  -

حوصله  باشه.دد کم ترا و صدوبیسر حتما محلشام خومی؟! یگهد

 ارم...ندرو  بچههاای عوا و دصدوسر

 :سریع گفت

 

 یگه.دبینی میحاال میریم  حت...راخیالت  ،گفتم که د!فرها -

 .ن دادمتکوی سر 

 ؟!مونده ندز ره؟حالش چطو زدی...که بهش ه ختر، اون دستیرا -

 .ختاندابهم  یاهمسخره نگا

دم. جا نبوینن االاکه د بوده گه مرا ؟دمیگی فرهات پرت و چرا چر -

 ؟!گفتیمیی شتی طنز جددامثال 



 :دادمه اداباشم. خ تونم شونمیفهمید من  ن هماوبعد خندید. و 

 هایختررد از اون دخومیبهش  نشم.امم نگردخو ،الوانم ودنمی -

یمش دقتی بروشبیه نیلو  ،مدش اوقتی بهووشتم دا رنتظااباشه. س باکال

لین و اوهیچی نپرسید  گفتر میلی پرستام. وکجا بگه منن ستاربیما

 مرخص شم.ام خومیکه د ین بوا ،که گفت یاجمله

و ها رصحبتست همه اخومی صبحدا تا فر کردیمیلش و! یااخد

 :سط حرفشم وبگه...پریدگ یالودبه گ یالود

 ؟!حالش خوبه یا نهم پرسید! واشسا -

 

 .ن دادتکوی سر

 

 متوجه شی.دم کرمیمه چینی شتم مقددا ،شتی بگم کهانذ -

 

 :دادمه و ادا شدی ختم که جداندانگاهی بهش  ،خنثی

 

 ،نشایاه کتردین ا شناست...آسم واقیافش خیلی ا نم چرودنمی - 

ینکه ا یم میریم پیشش هم بعددارقت مشکل وکه هری کترن دهمو

قته وخیلی ر نگااگرفت که م گرش باهاری جو ،یدد ییش روشناسارت کا

زد  ش رودخور نگاا شنید هم سمش رواقتی ه وختردلی وش. شناستمی

 اون راه...به 

 



 .ی زدمخندزپو

 

 .دهست پسر قبلیش بودوالبد - 

 

 گفت:د و نچ نچی کر

 

 د.ست معمولی بودوعین یه رش فتار م...نه فکر نکن -

 

 .ی زدمخندزپو

 

 !دهنامر هایفیقه از اون رختردپس البد - 

 

 .دبا تمسخر نگاهم کر

 

ن یده از دکه پسره مدش اویه بالیی سره ختردینکه امثل  بابا...نه - 

یه ن لی شایاد وبوب ضعش خووبه نظر من  د.ضعش خیلی تعجب کرو

از اون که فکر کنم قبال ه مدت اورچی به سه و شدچی گفت ری جو

 ده.بو هافدا

 .دمکری میزآتمسخر ه تک خند 

 

 .کنهل حاو  تونه عشقنمی ،نبدش شوهرور زبه ان خومیپس البد - 

 گفت:زوم زد و می به بای آروضربه ،نجشآربا  
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ه برو ماو مدون اومسنی بیرد قایقی بعد مرر داد...دنگو فشان دادو زتکوی سر

 د.هنمایی کرراخل دا

*  

د  بودش خور تو کاش که هرکی سرا ظاهر

 بهواش یدیم با سارو دینکه خونه ابعد 
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ها ربقیه کای و فتری دهارکاو فتیم ر ،دشته بواجا گذونا اش رونهی که خوبنگاه

 یم...م دادنجارو ا

«

م

ه

ال

» 
   

سر م دیدمیکه  یازهبه هر مغادم و زمیم قدده رو پیا یکه تود چند ساعتی بو

 یناز اکالفه  ومد...انمیم گیرری لی کادم وزمی

و نشستم ه تگایسا نگِ رنجی رنای هاصندلی یرو دو زدن،همه سگ 

پوفی  د...زمی نبضم سرو  کردمی م دردپهلو م.ندرونظر گذاز  فم رواطرا

و شتم ش دابرم. شدی وسترختم که متوجه پانداپایین م رو سردم و کر

 د.بوم معلوش ما نوشتههاد ابوه شد کمی خیس ختم.اندانگاهی بهش 



 

 منشیام ستخدا

 

 فقیاتوق: حقو

 

 ،متکبرری شرکت معمان).....(،جنب ساختمان)....(،خیاباادرس: ).....(، 

 ششم طبقه

 

 تصمیمم رو دم.سیو کرو شت گوشیم نوشتم ددایا یو تورس ردآ

با رو  هارکای تونم یه سرمیپس د سالم بوبیست و دو  یگهدگرفتم. من 

و کنم ض عو گیم روادسم خانواستم اخومی م.بدم نجادم اخور ختیاا

ندگی زمنتر و اتونم بهتر میقل االری جوینا. مبگیرر یه شرکت کا یتو

 کنم.

 

دم، کرز باو درو ختم انداکلید آروم  برگشتم خونه...و یه ماشین گرفتم 

لحظه هم بابا ن همو شد... زبای داد و بدای صد ،هنآبخاطر پوسیدگی 

 ،دشسرای صد ماانه انگاهش نگردم حس کر ط.حیا یمد تواوسریع 

 شد.ه که به قلبم کشیدد سوهانی بو

 

 دی؟!کرا پیدر اک- 

 



 بابان قعا همود واین مراکنم که ور بام ه زتونم هنونمیمن ا چر! یااخد

م مهالگفت می که همیشههمونی ؟ اددمیسم وا نش روشیه که جوآر

ما ا ،شک شداپر  هامچشم ش...به پام بریزرو نیا دفقط لب تر کنه تا 

 .ن دادمست تکوو رابه چپ ی سر گرفتم. ن رویختنشوی رجلو

 

حالم درد دارم و  .گردممیدارم سه ساعته د بود خیلی سرا نه هو -

 زنم.میسر م میر حتمادا فر ،گرفتمدرس آلی یه ونیست ب خو

 

 

 .ن دادتکوی سر



 خرین فرصتته.آین اباشه که دت فقط یا باشه...- 

 

 .دمبا بغض نگاهش کر

 

 بله متوجهم.- 

 

* 

 

تا دم حرکت کرال وحابه سمت ثبت ون و بیرزدم خونه از  ،زودصبح 

 .متوجه شمر رو ند کارو

 

رگ بزن نگاهی به ساختمو دم...شرکت حرکت کردرس آبه سمت 

و وارد گفتم  ای«هللابسم » د.طبقه بودوازده  ،دهختم به نظر اندروم ابهرو

حرکت ر سانسوآبه سمت و ختم انداف اطرانگاهی به  م.شددر ورودی 

ن سیدرتا  ر دادم...فشارو شم کمه طبقه شم و دشدر سانسوآار سودم. کر

ه خندات به خاطرش دادم و گورو سانسوآف هنگ مزخرآ ،به طبقه ششم

ینه آ یتواز که  هاعکسچه  دم.کرشتم فکر ر داسانسوآ یکه توداری 

در  هامستدوکه با  هایییزباه چه مسخردم و نگرفته بور سانسوآ

طبقه هم از و شدیم میار دیدیم سومیر سانسوآیم... هرجا وردآنمی

به زدم و لبخند تلخی  ومدیم.امیپایین و رفتیم مییکی باال  -کف یکی

 فتم.ون ربیرو ن دادم تکوم رو سر دم.کره نگار سانسوآز بادر 



 

ر فشا ،هکوتاو پشت سر هم ر بارو دونگ دم و زیستااحد در واپشت 

ش سر یرو نگیربانمک سبز ه کالد. کرز باو ر درمیانسالی د مر دادم.

 .دمکرز هن بادخت که اندابهم ی پرسشگره نگا د.بو

 

 ام!ستخداسه م وامداو ،یندبوام داده ستخداگهی آم. سال- 

 

 

 ی زد:لبخند

 

 .هنشدب نتخااکسی ز هنوو فعال خلوته ن شانستواز  ید تو...بفرمای- 

 :دکرره شای امیزف به طر م،شدی زدم و وارد لبخند 

 .ازهندامیراه  ن روتورکا ،مخاناون برید پیش  -

 

 یادهساون و ختر جودم. دبه سمت میز حرکت کرن دادم و تکوی سر

 .ی زدیدنم لبخنددبا  د.پشت میز نشسته بو

من از گر نه که چه کمکی ی؟ امدام اوستخدی اابرم. سال - 

 ؟ستختهسا

 .زدم یالبخند خسته در جواب لبخندش،

 

 .ممدام اوستخداسه وا ،خسته نباشید. بله ؛مسال- 



 

 .دادم فرمی به

 

 ؟چیهن سمتوا -

 

 .دادمبعد پاسخ دم و کمی مکث کر

 

 !دهمهال ستو- 

 

 گفت:د و شت کرددایا سمم روا

 

 ،و گفتمسمت راقت وهر نوبت بشین. یتوو کن  پر م روفر ،خبر بسیا- 

به سمت و یی گفتم اباشه ه ئیس بدرفرمو به و یی روبهق روتاو ابرم با فر

بیست  یه پسر تقریبا .دمیگه بودنفر از دو من بعد  دم.صندلی حرکت کر

به ی سر سره نگا! سالهزن سی و پنج یا سی و شیش یه و ساله و چهار 

دن پر کرل مشغووردم و آر در کادکیفم یه خواز  ختم واندن اظاهرشو

بخاطر همین فرمم  ،رستگار تمشتباهی نوشه ا،دستوی به جا م...شدم فر

 د.کرا گی پیدردکمی خط خو

 

* 

 



دم. حرکت کرق تاابه سمت  ،سممن ابعد شنیدو ی نشستم نیم ساعت

ا زدم صدرو  ایر لب خدز م.نفس عمیقی کشیددم و یستاق اتادر اپشت 

 :شنایی گفتای آصد در زدم.تقه به دو  ،رومآو 

 بفرمایید - 

 

ما با دم، ابلند کرم رو سر ،دربعد بستن  م.شدق تاو وارد ا مدکرز باو ردر 

 .زدم خشکروم بهروشخص ن یدد

«دفرها» 



برعکس  م.دیدمیل شتم فوتبادم و داسالن نشسته بو یتو ،رفعار کنا

د و کرمی هشت نگاف دارما عادم انبول هل فوتباان اچند ها،دبقیه مر

ینکه ته اقبل وردم و آری در سیگا دم.بو نشسته ،رجبااز روی امنم 

به جا دم و کر شنش روو باهان راو ،کنمش و خاموهنم رد یتور سیگا

پکی به دم و له کرری تو جا سیگار رو سیگااون ته ی دم.کرش جا

خاموشش ری جا سیگای توش و ستم کشیدرف از دکه عارم زدم سیگا

 .دبوه عصبی شدر نگاا د.رک

 چندتا ،نیم ساعت پیش که پیشم نشستیاز ست هست اهیچ حو -

دت خوی یههاان رقل نگراحد، نیستیت پیرر پدان نگر ی؟کشیدر سیگا

 !شبا

 :هی گفت، آنگفتمی چیزی زدم و خندزپو

 

 خطا گرفت.داور سه چی م وانفهمیددی کرت پر سم رواحو!کنه نگا- 

 

 .ختماندانگاهی بهش 

 

ر نگاو تو دم و خونه خوم یگه میردقته وچند  م.تونم برحتی میرانا- 

د جون وبینتو حمیایگه مزد ندگی کنین.زقبل از حت تر راتونین می

 اره.ند

 

 .ختانداصی بهم حره نگا



 

فهمم تو چه نمیمن  د...نکن فرهاوع شره رو ین بحث مسخرره ابادو- 

ا اون خدبه . زنیمییر با ت اش رویهکه سار داری کشتگی با نگارپد

ر جوار هزو نه وسخت نگیر جود به فرهاد یازهمیشه میگه داره ستت دو

 ها!فحر

 .ا داری زدمپوخند صد 

 

 من گرفت...ن از همزمادرم رو مار و پدون اما ا شاید تو زنده باشی،- 

 ا!کشتگی چردرما ماارم اندش کشتگی باهار پد

 .نگش کشیدی رخاکستری ستی به موهاد

 

چند ساعت جلو  هی اری؟ندری فیق یا تو شرکت کاو رست دوو ت- 

ست دباعث میشی بهم حمله قلبی هات فحر باش خرآ ش...چشمم نبا

 ه!بد

 

 

فتم رشپزخونه آبه سمت  م...پاشدم جاو از ختم انداتی بهش وبیتفاه نگا

 :ا زدمصدم( رو مستخدز)شهناو 

 

 ؟!بیاطرم خانو- 

 



 .مدون اوتند بیر -تند

 .مجاینا ؟اقآبله -

 ن دادمتکوی سر

دم خون فنجو یست باشه تواحو .تاقمابالکن  یتور بیاه قهوام بر -

 !نممنو باشه...

پلهها از  ،لخیابیم و ر آروطونهمو رش...و برگشت سر کات چشمی گف

سینی  قتی باز وشتم تا شهنااگذز بارو رد  م.تاقم شدو وارد افتم رباال 

 سختش نباشه. ،دمیا

بخاطر ق تاا دم.بالکن حرکت کر یاشیشهن در یا همو هبه سمت پنجر

یک به نظر رتا ،شمشکی سفیدر کوو دمشکی ی هادهپرن شده کشید

 د.کمی گرفته بوا هوو یم دپاییز بوه ما یکه توص خصوبه  رسید...می

صندلی  یرو م...بالکن شددم و وارد کرز باه رو پنجرر زدم و کناده رو پر

میز  یروم و وردآدر جیبم رم و از اپاکت سیگو میز نشستم ر کنا

 .سیدربه گوشم ز شهناای صدرد و به شیشه خو یاختم. تقهاندا

 وردم.آ ن روقهوتو م؟هست بیازه جا، اقاآ-

 !بیا- 

ی هاککیش پیشدستی که توه و قهون فنجوو بالکن  یمد تواوروم آ

 شت.امیز گذو روی ،د ربوش زده ستی برد

 ؟یناردنزم الی چیزده، سرا هو. قا..آ-

 ختماندانگاهی بهش 



 .قهوهبابت ن ممنو، نکنهدرد ستت د نه. -

 .زد لبخند گرمی



 !قاآ کنممیهش اخو- 

 ن دادمتکوی سر

 زد یایگهدلبخند ن ممنو هم ببند...ق رو تاو در ابالکن در حمت زبی -

 بااجازه! قا.آچشم  -

 بهوع شرروم آزدم و تیش ری آسیگا ه،قهون به فنجوه خیر. فت..و ر

 جع بهو راخونه م ببر یلم روساوصبح باید دا فر دم.کشیدنش کر

جمعه هم که م و بدن ساموو سر هاربه کا بزنم.ف حررف با عا هاکتشر

روزی ین چند ا شرکت...م تونم برمیه شنبه سواپس  ،شرکت تعطیله

دن گر ید روفتاا هارهمه کاو شرکت م برم نرسید ،دمبو هارگیر کادرکه 

فقط د. بوده کرم حقم تموادری رو در بر ،شرمندشمخیلی  واش...سا

 کنه.ا سم پیدواتاحاال تونسته باشه یه منشی جدید وارم میدا

 «راوی»

زودی به همین  کردنمیش را فکر ..رد.کمیه ختر مقابلش نگادبه  ،ورنابا

با د ببیند! سعی کرره اورا بادوکه  کردنمیش را صال فکرا ببیند.را  او

به صحبت وع شری زد و لبخند ،کندا پیدم را الشته کر یاتک سرفه

 .دکر

 رده.خوه ینکه سرنوشت ما کال بهم گرامثل  م.خانم سال- 

 .زدلبخند خجلی ک خترد

ن تودبه گمونم خو، دمقعا تعجب کرن وایدنتود از. نیکبخت..ی قاآم سال-

 ر دارم!جا حضویناسه چی وانین وبد



 .کندر فتااو ربا ن طلباداومانند بقیه د سعی کر

 .ازمنگاهی بهش بند ،و بدینرم رگه میشه فاخب  -

 او داد.به م را فرو مد آبه سمت میز ن داد و تکای سر

گی ردگی خط خوادخانوم نای جا! مهال خت...اندافامیل و سم انگاهی به 

ک ختردنگاهی به ، با شکده. ستود بوه نوشته شدن آی باالو شت دا

 .ختاندا

 

وی ربه د ما سعی کرا د...بوه یدشنی یگردچیز د آن روز مطمئن بو

 ورد.نیادش خو

 ببینم.ن رو کتورگه میشه مدا، دهستوم خب خانر بسیا-

 د.به صحبت کروع شرزدو سترسی امهال لبخند پر 

و لی شناسنامه آوردم ویم رو تحصیلارک ین مدابخو ستش روراخب  -

 اره؟شکالی که ندا کنه...ا تغییر پیداره ملیم قررت کا

خت انداپایین ش را مهال سرد. موشکافانه نگاهش کرو  شکش بیشتر شد

 گفت:واش که سا

 ؟تغییر چی-

 .دکرواش سارت نگاهی به صو

 .کنمض عو م روگیادخانوم نااره قر-

ندکی اشد ر ین مجبوابنابر شد... روبهروپرسشگر ه نگان با هما رهباو دو

 .بیشتر توضیح بدهد



با  ن رومو  کنهمید یجاامشکل ام گیم برادخانوم ین ناابخورو ستش را-

فکر  کنم. عوضشام خومیبخاطر همینم ن گیرمیه شتبااکسی 

 کنهد یجااهم مشکل .ها رقدندم اوکرنمی

 .ی زدلبخندواش سا

گی شما ادخانوم نا جع بهراجا یناکه هیچکس م میدل قون من بهتو -

 !حتن را...خیالتوکنه نمیتحقیق 

 ختانداو انگاهی به ذوق مهال با 

 ؟میشمام ستخدامن  یعنین الا-

من و با من رت داد و می قوآرابه را هانش آب د د...فتاابه سرفه واش سا

 .دادپاسخ 

 که نه!ا چرشتید داگه صالحیت ال اسوی خب بعد یه سر،خب- 



 د...زمیف من حرو با من د و بوده کرل خترهودهم یک ، آن کسیی که جلود بودش ین خوا ،شدنمیورش با

 دنفکر کرل بیخیا
 

 .شد
 

 ن؟صلیتواگی ادخانوم نا ؟.مِ..خب خان -
 

 .دمهال مکثی کر

 .رستگار- 
 

 .درجایگزین کر را ستگازد و رخط ده را کلمه ستوو شت دامیز برری از روی کادخو
 

نم لیسانس ودمیما تا جایی که من این داریاضی رین لیسانس ن زدفرمتو یتو ر...ستگام رخب خانر بسیا -

 ؟سالگی لیسانس گرفتین بیست و دو سن یتور شما چطو سالگیه...بیست و چهار  قلش تا سنایاضی حدر
 

 د.بوده کردت یگر عاو او دپرسیدند میاز او  ،رفتمیر کاای بری اداری که هرجاد لی بواین سوا د...نکرل مهال هو

 یپس لبخند
 

 .دبه توضیح کروع شرو شت امیز گذون اورد و روی کیف بیررا از کش ارمدزد و 
 

 دمفتااجلو ل سادوبخاطر همین و شتم داتا جهشی دو  ،ییابتدامقطع تحصیلی  یمن تو- 
 

 .ن دادتکوی سرواش سا

 ؟!یهرچطون با سیستمتور کا- 
 

 .مبدن ید نشونتودارست دوگه ا سریعه. خوبه...تایپمم -
 

ر به کاوع شرو صندلی نشست روی  ،میراآمهال به  داد.به مهال را جایش و بلند شد  صندلیواش از روی سا

ما افهمید نمیرا لیلش د همواش ساو  بزنداش به سینه رد ست دند انتوواش که ساد ماهر بور نقدا د...کر ،دنکر

 تحمل کند.غ را مادگند د فرهاآن ند اگر بتوالبته ا، دشومیام ستخداشد که شت مهال کسی بادا ستدونیز او 

 «دفرها»

 
که دم بوه خسته شدر نقد، اباشهه شدض منشیم عو کردمیا دخ-اخد سید.رشنبه و شد م تمو هارکاه باالخر

دن عد جمع کرب کنم.ام ستخدا یالای وبرم تا مستخددباشه چندم باید یا شته باشم...اجدید ندی سرهادردحوصله 

به سمت تخت ار، با سشوم موهادن بعد خشک کرو بع ساعته گرفتم دوش ریه م و تاقم شدوارد ا ،میز صبحونم

 م.پوشیددم رو بوده م که حاضر کرکتو  مشکیار شلوو سمیم رهن سفید اپیر وفتم ر
 

م و پوشیدرو نگم رکی مشده سای هاکفشو کت  نم بستم...دنگی به گررمشکی اوات کردم و یستاانه یآروی بهرو

 اریمقد
 

 دمکره ینه نگاآ یتودم خوه به چهرو و بستم مچیم رساعت  زدم.عطر 
 

 دم.تم کرربه صوی سرسره نگام و ندروظر گذنرو از شنم رو یاهقهوی موها
 

 پیش گرفتم.رو شرکت ن زدم و راه ویال بیراز وبا ماشین دن در، قفل کراز بعد 
 

*  



هم مثل ز با فتم.واش رساق تاابه سمت دادم و ن تکو هامندرکام سالاب جو ایبری سرم و شد شرکتوارد 

 همیشه منشیش تا
 

 :خیالی گفتمبیبا ب د.کر گم ش روپاو ست و د دکرل ید هود من رو
 

 دم.نیکبخت هماهنگ کری قاآبا دم خو ،ارمندری من با شما کا !یتقوم حت باشید خانرا- 
 

 م...شدزدم و وارد تاقش در ابه  ییاتقه ،هبداب جود و بیادش تا به خوو اون 
 

ید ده قتی کو اون وبلند شد واش سا /سالش باشه بیست ردخومیبهش  د.نشسته بوق تاا یتوی خترد

 گفتم: واش به سارو بی توجه بهش ن دادم و تکوی سر د.کرم سالو بلند شد از اون تبعیت پاشد به واش سا

 ؟نسه مواین دنکرام ستخدانیکبخت منشی ی قاآ- 

 
 .دکرره شاه اخترف دبه طری زد و لبخند

 
 .ین بعد منشیتونهاز ا ،رستگام رخاندم. کرام ستخدا ا!چر- 

 
 .معصبانی شد ،هقیقه نکشیددبه  ختم.اندواش اساه و رختدگاهی به با تعجب ن

 
گه ا؟ منشی من شهد بیادی کرام ستخدرو ا یاسهریه بچه مد؟ کهدجا مهدکوینامگه  ؟!من رودی کره مسخر -

 ییه!اهمسخر خیِشوخیه باید بگم خیلی شو



عصبانیت از نم او دم.کره بهش نگا خت...انداختر دنگاهی به ه شرمند ،باشهه خجالت کشیدر نگااکه  ش همواسا

 دبوه قرمز شد
 

 :اب دادسریع جوو 
 

 سالمه!بیست و دو  من؟ چیهدک مهدکو م.محتری قاآست صحبت کنید در- 
 
 

 .ی زدمخندزپو
 

شی چه م مستخدن ارذ نمیرک ین مدابا  ؟!منشی بشیای خومیه نشگام داچند ترو م یپلدبا  البدو  _

فسخ  ش روادادتایپ کنی شرکت مقابل قرای وتو تا بخ ؟مهمهر چقدبا سیستم ر نی کاودمی برسه به منشی...

 بسته...ارداد یگه قردفته با یکی ده رکر

رد خومیبهش دم..کرنمیدرک  ش روراصرا ین همهالیل دما ا رده.خور بخیلی بهش د بوم فش معلوقیااز 

 .سش مهم باشهواخیلی ورش غر

 کنم.ر مایشی کاآزین یه هفته اربذقل اپس حد - 

 
 :دادمه اداسریع حرفشو  ش همواسا
 

ر نقدا ،ست میگهر راستگام رخان -
 .سخت نگیرین

ی سرو گفتم ای «ال اله اال اهلل» 
 ن دادم...تکو

 شتباهت باعث حذفت میشه!اکوچکترین  هفته... لی فقط یکو ،باشه -
 

 ست بلنداخو ،یدد من روتا ش وامنشی سا د...بوه یگه بدتر شددحاال د. بورد عصابم خوا م.مدون اوبیرق تاو از ا

 م.ستم مانعش شدره دشااشه که با 

 دم.کره نگاو هررابه ق، تای اتو رمانیتوو از روی صندلی نشستم روی  ،کتموردن آدر بعد م و تاقم شدوارد ا

وز مراگی ردبخاطر سرماخوم جایی که مستخدناز او ره.بیاه قهوام نگ بزنم برزتا د ستم منتظر شم بیااخومی

 د.ظیفه منشیم بوو هارین کاا د،بوه دنیوم

 
ط کمه مربوو دشتم دابررو سریع گوشی  نشست.و فت ش رمیزف به طرون و یربق زد تاش از اقیقه بعدده دیه 

  :تو گوشی پیچیداش صدو زدم. ربه منشی 

 بفرمایید! ؟بله -



 
باشه ن تودیاضمن در ین...ربیاام بره هم هست. یه قهوز ساه قهو شپزخونه شرکت هست.آبی تو ن آنجویه ف- 

 رم.خونمیری فوه که من قهو

 .دپوفی کر
 

یا ام من منشی -

 ؟! چیاربدآ

 گفتم:

 ه...بدم نجارو اها رین کااش اس برئیرنیست منشی م خدقتی مستوینه که اشرکت ن قانو -
 

 .ردنفس کالفش به گوشم خوای صد
 

 یایگهدچیز  رم.میان الا بله.  -

 .ادمدپاسخ ه کوتا؟ ینارندزم ال

 .نه -
 
 دم...قطع کر یایگهف دحرون بدو 
 
 «مهال»
 
ص رح م...بدواری میددم ابه خودم سعی کرم و چندتا نفس عمیق کشید م.شپزخونه شرکت شدوارد آ ،صحر با

قعا دم واتشبیهی که کرد( از کرمیر نجا کادر ایچی که مهال و)صاحب ساند مینم یکی مثل غالا ،خترر دنخو

ه به سمت قهو ین کجا...و اخش کجا راسوش و تک پوش رب دادتای هالسیبی، شکمشن اوبا م غال گرفت.م خند

قیقه بعد دیه پنج دم و کج کر هابینتبه سمت کا هم رورا دن.ست کردرقبل از ینکه امثل ، بهخو فتم.ز رسا

ش پاشکر ری و خوی شتن قاشق چااگذه و یختن قهوربعد زدم و بی بهش دم. آکرا پید ش رونگربی ن آفنجو

 ئیسرفتر دکلمه  فتم...رفتر دبه سمت آروم  -ون زدم و آرومشپزخونه بیراز آ ،رشکنا



 م.شدق تاوارد ا «بفرمایید»کلمه ن با شنیدو در زدم به  یاتقه د.نصب بور در نگی کناربی ی آابلوترت به صو

 سته نگاهماناخو
 

 سرتا ٔٔ هپنجرد. قشنگی بوز و لباق دتاا شد.میباعث جلب توجه ش همه چیرد ین مرر انگاا چرخید...ق تااتو 

 و رگبز یسر
 

از پله دو  د وبوروی در بهار رویودسط وئیس رمیز و  دیی بوه اقهوم کرق تار اکود شت.ن دابه خیابورو یبایی ز

 مینز
 

شکر رش و قاشق کنااه به همره قهون فنجو، پیشدستی فتم.رپله باال دم و از حرکت کره االخر شت...بدافاصله 

 روش پا
 

 یتوزل زدم  ،میزی روی تابلورو فامیلش و سم ابه دن کره بعد نگادم بلند کرم رو سرو شتم امیز گذروی 

 خوبیبه  ...هاشمچش
 

به وع شر یابا تک سرفه پس...داره. ید دترن گفتنشواز ما ن داره اپرسیدای بردی یای زهاالتونستم بفهمم سومی

 صحبت
 

 .دمکر
 

 مرخص شم.ن تورحضواز من  ،یناربا من ندری گه کاا. متکبر..ی قاآ- 
 

 دمکش نکردرکه ی زد خندزپو
 

ق تاابعد و میز رو ین اربذاول ین ربیای چیزام ستین براخو ونیست م ین به بعد مستخداز اباشه ن تودنه. فقط یا- 

 هنگاو 
 

 .شدد سرم یگه قهودکنین... فکر کنم 
 

 طوالنی...و باشه د مشهور نقدایم واکنجکدم کرنمیفکر  ختم.اندابهش  یاهشرمنده نگا
 

 !ینداریبایی زفتر دشد. ت سم پراحو. ه..شرمند- 
 

 .دکر یاهن کجین داد و دسر تکو ،ورمغر
 

 نم.ودمی- 
 

 خند بزنه...زنتونه پو گهیدتا م کشیدمیر نقدا ش روهنف دطرم دو موندمیجا ناویگه دگه یکم ادم مطمئن بو

 .ختمانددش اسره تی به چهروتفابیه نگا قیقه.ده دین تو همزد خند زهی پو ه،مرتیکه مسخر
 

 کنینم شتین خبرری داکام. یگه میردمن  -
 

ین همه از الم گرفت دما ا، انم چرودنمی ه...بمو بداجواد حمت نددش زحتی به خون داد و تکوی سر

که نفس  نشستم گلورو سته بغض سنگینی اناخو م...یدو اون د ین از اقته وین چند اتیهایی که وبیتفا

بی به و آفتم ان ریس بانووبه سمت سر م.برون بیرق تااز اتر زودهرچه م دسعی کر د.سخت کرام برن رو کشید

من کمی و شتیم اندری باهم کاد یازیگه ری دخر ساعت کاآشکر تا رو اخد م...برگشتم سرجازدم و تم رصو

 دم...حت تر بورا
 

*  



همیشه از تر ن غوداضعی ووبا سررو بابا  م.خونه شدوارد ئیس دن ررتحمل ک زدن وکله وسر ،از روز اولخسته 

که د بوه شدچی  یعنید... فتاابه جونم ی بده هرلد م.یدن دکوچیکموط سط حیاوفته و رو رنگ ض رحور کنا

م یک شددبهش نزروم آ د.کرنمیصال نگاهمم ا اد؟!ندن لعملی نشواعکس و شنید اش درو خرش گوای بابا صد

آروم  دم.بوه شدان قعا نگروایگه د اد.ندن لعملی نشواهیچ عکس زم با بشینم.رش که کنات دادم ئجردم خوبه و 

 اش زدم...صد

 ؟بابا- 

 
 ید.زلرش هاشونهدم حس کر

 
 

 .دمکرار تکرره اب.دو
 

 ؟بابا- 
 

 کشید:داد یهو باگریه 
 

و، بر ی؟موندت دادم جرر زنقداینکه ابا ا چر تو نیستم...ی لعنت بهت! به من نگو بابا. من بابا به من نگو بابا...- 

با ا چر ؟ینکه پاکی؟! او ثابت کنیچی رای خو؟ میینمیرا یگه چرو دبر بهم ثابت کن توهم عین مامانتی.و بر

ندگی زین م دارم اندا زچر م؟!میرنمیمن ا صال چرا ؟بهم میگی بابازم هنودادم بهت که ی جرزهمه  ینا

 ؟م رودهم خوم جر میدو زرهم تو م و دمه میرو ادانکبتی 

 
هش اهمرم و یدد نمه.اینکه پشتواشتم به دامید ا زمکه هنودی رو قعی مرواشکستن م یدم...دیددمن و 

 دم...هش گریه کراهمرو و لم رچند ساشکستم بغض سنگین  شکستم...



 نم.کم کرو سینشه  یروعمیقی که درد ین ر افشااز تا شاید بتونم یکم دم هش گریه کراهمر
 

 راوی:[
 

 ست...اسخت "
 

ش غوای آبره لش تنگ شددش دکه خو، هداخومی نهاپشتودش که خو ندگی کنیزنه کسی است به پشتوا سخت

 کسی که
 

قطعا  ی...نه شوایش پشتوانی که چگونه برمیماو تکیه کنی... او که چگونه به نی مامی مهربانی بدهد.ی بو

 یها قونهاپشتو
 

ام که هیچکد یانهاپشتوای ست براچه سخت  ماوا همسر... ،ردما ،رپد سماههایی به ناپشتو ها هستند...آدم ترینِ 

 راها ینا
 

 شته باشد!اند
 

یهو به  د.بوه متولد شددم خوآرش بابا ه رباد و دوبوده یخی مرد مراون یگه ر دنگاا د.سش نبواحور نگااما اون ا

 سمتم
 

ینکه س احساا مش کنم...س آراحسااباعث شد کمی  مااد بون غودا ت...گرفبغلش محکم تو  من روورد و آم هجو

 ایبرزم هنو
 

 د.مهم بوام ندگیم برز کسی که توتنها د! بوم بابااون که ا چر د.ما گرمم کرد ابود سرد سر هاشستد کسی مهمم.

 همر هرچقد
 

ف به حروع ربغضی شاز پر ای با صد؟ یناز اچی بهتر و  سم شیرین ساخترو واکی من دکوو  نیوما نوجوا، بد

 دکرزدن 
 

 ...شت هستیآربابا ی خترکوچولوزم دو که هنوبگ ؟بخشیمی من رو ؟بابای مهال ؟مهال -
 

م و به گلوم اورد یهویی هجو لین چند سااشتم تو ده داهرچی گریه نکرر نگاا! بغضم از شدمیشتم خفه دا

 ...هاممچش
 

و که میگی ن رحتی م، ومن رحتی ، نیکش موافردی تو سعی کر، یشدض تو عو من همونم.! هستم بابا -

 دم.بابا بوی مهال
 

 م زد.موهاروی  یابوسهو بغل گرفتتم  یمحکم تر تو

 منیی ختر کوچولوز دبگو که هنو بگو... دم...کر شموافر م رودمن خو دم...نکرش موافررو من تو -
 

 -فقط هق د.بوه سم نموندواشکی ا یگهدکه دم گریه کرر نقدا یر گریه...زدم زبلند ای با صدن دادم و تکوم رو سر

 با د.هق بو
 

 دم...کرو بالش فر یتو م روسردم و کرت تخت پر یرو م رو،دخوم و تاقم شددو وارد ا
 

***  
سه واشتم...مهالیی که ایش نداراحوصله زم لی باوختم...انددم اپف کری تاقم نگاهی به چشمااینه کوچیک اتو 

شت دافتش و رو رنگ و رخسته ه یشی با همین چهراراهیچ ون ال بدنشه حاه یددنمیرفت تا ون بیرش یه جو

 م...مدون اوبیرق تاس از البان بعد پوشیدزدم و لبخند غمگینی ون...میرفت بیر
 



لِ خیابیو ختم اندانگاهی ل به یخچا ر...شپزخونه هم همینطوآتو  د...بابا نبوی از وچیک خونه خبرکل حای تو

 یصبحانه سر
 

م رو غالم سیدرکه ن به سرِ خیابو د.بوت کوچه مثل همیشه خلو ون.بیردر زدم دن قفل کر بعدن دادم و تکو

 که بام یدد
 

 که غر شمرش رد کنام از مدی زدم و اوندخزپو د...چیمیون بیررو  هاصندلیو شت میز ور دازبه شکمش اون 

 زد
 

 .کنهمیهن کجی هم دنه میبیرو  اال ماح، فتهده رکرزار ول شلوغی با یتو قدیم.ی هاوننم جووجو اهلل الاله اال - 
 

ت شرکوارد  .مسیدرقیقه بعد به مقصد دچهل ود دح دادم.مه و ادامتره یستگاابه سمت هم رابه دم و حرفی نز

خیلی آدم متکبر  گفتمینیکبخت  شتم.داقت رو و یاقیقهده دپونزز خوبه. هنو، ختمانداه ساعتم نگاهی بم و شد

دم و وارد کرز بام و در رو دشده پیار سانسوآره. از گذنمیو ازش  کنهمیب م حساهرو قیقه دحتی یک و  دقیقه

 شستم...نم میزو روی یر لب سالمی گفتم ز د.بون شودخور کا یتون همه سرشو م.شد
 

 د.ما با شرکت بور اهم..ناهاردن دور صبحانه میخوو شتن امیزل هفتگی پورا همکام که فهمیدر ینطوا
 

خسیسی دن آدم فکر میکردن و خه همه بواصبحانه..وه ه میگفتم من شرکت نمیکنم تو گرگاخیلی ضایع میشد 

 طولیام..
 

نبالش بقیه دبه د و کرا سه صبحانه صدرو واهمه  ومد ون اوبیرد بواون روز پیر د مرن که هموم نکشید مستخد

 یکی یکی
 

ست ترین باهم دیر زچه و چه مدیر  کنارهمه کاا مد..ظاهرون اوتاقش بیراز انیکبخت ن..شپزخونه شدوارد ا

 صبحانه
 

به وع با لبخند شرو مدم اونیکبخت به سمت میزد..بون می که بینشواحتراین از امد اوخیلی خوشم ردن..میخو

 دت کرصحب
 

 ر؟ستگام رخانوره چطون شریفتوال حواصبح بخیر. م..سال_
 

 لبم نشستروی یش ژنراین همه ی از البخند
 

 ..شتم.ن داتورکان یدمتودشد ب خو؟ینرخوبم شما چطو ...صبح شماهم بخیرم. سال_

 دکر ایهتک خند



 ...گفتیمی رو ترکای ومدامیپا  ُِکت خب یهه فتردمن که تو همین ق تاا ن...منم خوبم ممنو- 

 زدم ایزدهلبخند خجالت 
 

 .ونمدین بیرن اوتودمد که خواوپیش رم کان الاخه همین ا- 
 

 مدادمه ادامن و هانی گفت ا
 

 ؟میشهر هزینه هفتگی صبحانه چقد- 
 

 .خندیدره بادو
 

هرچند فکر  دن...یم تا تمومش نکرربیا بریم صبحانه بخو شته باشی.رم داگفتم حاال چیکار؟! ین گفتی کاابه - 

 ضمن...در بزنه.ا ستی به غذد دکسی قبل فرهانکنم 

 
 :گفتمه باخند

 
 ؟بله- 

 
 وردآشو پایین تر اصد

 
 حت باشی...راتونی میبا ما د. زنن بجز فرهامیا صدد مفر هم روینجا ا قت کنی همهدگه ا-

 
 گفتم:و ختم اندانگاهی بهش  د.ست بودوفکر کنم با متکبر 

 
 لمه یکم معذبمن روزای اوچو. نمکمی امسعی باشه.- 

 
بعد و خت اندایه نگاهی به سالن خالی  شد...و وارد  دکرز باو ر د درفرهان همین لحظه متکبر یا همو یتو

 ما ثابت موند.رو نگاهش 

 
 

 پیش گرفتمرو شپزخونه آو راه گفتم  «مسال»یرلب ز
 

 :گفتی زد و صندلی نشستم که لبخندم روی خانور یه همکار کنا
 

 ی.مدش اوبه شرکت خو، خلیی داحااطروه گرو ستم جزملکی ه هارمن  م.عزیزم سال- 
 

 .لبم نشست یروخالقیش ش این همه خوی از البخند
 

 .چیهرم نین کاوبدن تودفکر کنم خورم.ستگارمرسی...منم مهال - 
 

 ی زدلبخند
 

 نم...ودمیاره - 
 

سم ا ش.دهم خود هم فامیلیش متکبر بو ییعنمیگم متکبر  ن...شدوارد نیکبخت و تو همین لحظه متکبر 

 گیش خیلیادخانو
 

 ومد...امیشت دابه شخصیتی که 
 

 "دفرها"
 

 ثابته خترواش و اون دسا یرویهو چشمم  فتن صبحانه.ا رختم. ظاهرانداالی خای زنگاهی به می م.فتر شدوارد د
 



واش سا .شپزخونه شرکتآت تو فو رگفت م سال مثلی یر لب یه چیزز ،ردتا چشمش به من خوه خترد موند...

 مد سمتماو
 

 .دادست م دباها و
 

 یمداویر دت دقا خوآبعد ه ت ندستدتو آمد تا اوتر زودقیقه ده دپونزوز مرر استگاری؟! رچطوم. سال- 
 

 .ختماندانگاهی بهش 
 

 نجااوفتم رمد قبل شرکت اوپیش ری کام. سال- 
 

رو نشستم ن دادم و تکون شوابری سر دن.کرم سالن و پاشدرا همکا .شپزخونه شدیموارد آباهم و  ن دادتکوی سر

 جحاو میز 
 

 ]ممستخد[یونس
 

صبحانه ل شد که همه مشغومی ثاقیقهدپنج  بقیه نشست... رکناو فت ، رمیزرو چایی ری شتن قواهم بعد گذ

 هرکیدن و بو
 

به وع شرواش که یهو سا کردمیشت صحبت داست دوبا هرکی که 

  :دصحبت کر

می.. بین  یم.داریه عضو جدید  م.محتررای همکا. ..خب خب... -

 محرفش پرید



 قطعی نیست.ی چیزز هنو ،مایشیو آزعضو جدید   -
 

 فتربهم  یاهچشم غرواش سا د.مشت کر ش روستاه دخترو دشد ل بدرا رد و امکنگاهی بین ه
 

با اون هم و شنا بشین آر ستگام رانتا هم شما با خ یم...ارفه کوچولو بزریم یه جلسه معااخوگفتم، میمیشتم دا -

 .کیل شرکتون و ونیکبخت هستم معاواش سا .کنممیوع رشدم خواز خب  شما...
 

از هم ه خترد دن.معرفی کرن رو شودهمه خورتیب بعد به تو 

 .بلند شدش جا

 !متکبری قاآمایشی آزمنشی  هستم.ر ستگارمهال - 

پشت میز نشستم. م و تاقم شدوارد ایونس ج حااز اهی با تشکر کوتی زدم و خندزحرفش پوه خرآبه کنایه 

ین اما حس خوبی نسبت به ا، چیسه وانم ودنمی ازم...تا نگاهی بهش بنده رو در اوردم خترارک دمده و ندوپر

 شتم...اختر ندد

 یک فرورین سال هزار و سیصد و هفتاد و پنجمتولد آرش ند زفر، رستگارمهال ، خب
 

 ،کنهرو رد ین یه هفته اگه بتونه ا ست...رچیکاو جبش تحقیق کنم ببینم کیه راتر ودزباید هرچه  یخی.رعجب تا

از  دک روفندم و کمی کج کر م روسر .شتمدابین لبم نگه اوردم و ر ری دپاکتم سیگااز  .کنمش اره ردلیلی ندد

زدم و  ک روفندل اخیبی شد.واش وارد سا ،مبداب ینکه جواقبل رد خوق تادر ابه  یاکه تقهدم نم بلند کردگر

مبل روی  ویک دمد نزواش اوسا دم...تو سینه حبسش کرزدم و پک سنگینی بهش  دم.شن کررو م رورسیگا

 .ی زدطرفش گرفتم لبخندرو پاکتم و نشستم رش کنام مدم و اوبلند شدم جاون دادم و از بیرو دود ر نشست.

 کشم.نمیر سیگان ممنو-  

 .ن دادمتکوی سر 

 !حتیر راهرجو-  

 .دنگاهم کرو کنجکا 

 
 
 
 
 
 
 
 خه...آش داری کشتگی باهارچه پدازی؟! ندمیر ستگای رسنگ جلو پار نقدا اتو چر د...فرها- 
 

 ختمانداف نگاهی بهش با تاس
 

تو تعجب از  ختر سنش کمه...اون دضمن و در کنیمید عتمازود اتو خیلی ، ارمکشتگی ندر من پد- 

 گرفتی.. یه همچین تصمیمیری که چجو کنممی



 نگاهی

بهم 

 خت اندا

خب  -

شنامی

 .سمش

دم پرسشی نگاهش کر

 :دادمه اداکه 

ش همونیه که باها-  

 .دمکردف تصا

 .مشدی جد 
 
مه دیا؟شناسهنمی ن روشایار نگااکه د کرر فتاری ره جومگه نگفتی ی ؟!یگی به کفششهریه  گفتینمیمگه تو - 

 نم با ر داره اوگفت تو شهر کااره و ندرد دلکی گفت ابرگشت گفتی راه بعد گرفتن خونه تو 

 .دستاشو به حالت تسلیم باال برواش دکه سام مه بداداستم اخومی
 

هام فشبیه طوطی همه حر! من تسلیم صالاباشه بابا...  -

مه اداکه ن دادم تکوی سری زدم و خندزپو دی.ضبط کر رو

 :داد

 ازش..شش یا بندیا بکزه سومیری داره همینجورت سیگا -
 

که تقریبا بقیش م زدپک سنگینی بهش و یختم ری رجا سیگای خاکسترشو تو دم.کره نگام نگشتای االر به سیگا

 .دکروع شرزدن رو غر ره باو دوگفت  یاهکشیدواش اوی فت. سار

 .میشهن غوداکل سیستمت ، که هیچت هایهی رند پیش برروبا همین د فرها-  

 
جا  یتوو ر رته سیگاوت تفابیو ختم اندانگاهی بهش 

 .دمکرش خاموری سیگا

 !واشسا-  



 :با لبخند گفت
 

 ؟داداشجونم  -
 

 .دمبهش کر یاهمسخره نگا
 

 کن!ل حافظی خوشحااو با یه خدشت ردادا- 
 

 پاشد.ش جاد و از نچ نچی کر قیافش شبیه پوکر شد...و لبش خشک شد ش روی لبخند
 

 لیاقتبی بکش تا خفه شی.ر نقدا !درکصال به ا بیعاطفم.ی توان حیف من که نگر- 
 

ن تکوی سر فت.در رباحالت قهر به سمت  و

 گفتم:دادم و 

 نمیشی.رگ تو هیچوقت بز - و

 
 .فتو ربست و درو  ختانداچپی بهم ه نگا

 
بعد به زدن و لبخند دو هرو بهش گفت ی چیزو فت ه رختردبه سمت میز  د.سم بهش بواحور مانیتو یاز رو

 تاقشا
 

که رو گوشی  گرفتم...رو منشی ره فتم شماربه سمت میز م و پاشد م.کشیددم و شن کررو یایگهر دسیگا .فت..ر

 شتدابر
 

 :بزنه گفتمف ینکه حراقبل 
 

 !ن دارمتورتاقم کااتو  بیاین- 
 

 ردخودر تقه به دو چند لحظه بعد د قطع کرو گفت  ای«باشه»
 

 .بفرمایید -
 

میز روی به برگه  یارهشاا میز من...روی به رو مد اوکنه مستقیم ه که به جایی نگاینون ابدر باین ق و اتاامد تو او

 کهدم کر
 

 بزنم.ف منتظر موند تا حرو شت داش برو مد اوجلو 
 

 «مهال»
 

قه ورمیز ، از روی فتمرپله باال از  د.کرره شاامیز رو به برگه  شت.رم داتا بگه چیکادم منتظر بو متکبرق تااتو 

 بزنه. فش روحرم نتظر موندمو گرفتم رو 
 

 کنین...ده ستفاازش اسیستم هست  ییمیل شرکت توا- 
 

 متا متوجه شه فهمیدن دادم تکوی سر
 



میتونین دم کرش یمیل من که چکش کنم بعد که تاییدامیفرستین به  اولین متنو تایپ میکنین ا_

 [....].شرکتای بفرستین بر

 
 

 گفتم:ن دادم و سر تکوره بادو
 

 ؟ینارند یایگهد رکا -
 

 .ختاندانگاهی بهم 
 

شکالی اگه ا .کنممیرت نظان ساختموری رو حضور طوبهش بگید سه شنبه به و پرستش ی قاآنگ بزنید به ز- 

 فع کنن.ردارن 
 

 گفت:ره بادوکه م برم مدو اوگفتم  یا«باشه»
 

من ای یگه باید بردبع ساعته رستتونه تا دمتنی که اون ضمن در - 

- : که گفتدم ما حرفی نزدم اگاهش کرحرصی ن .باشه هشدده فرستا

 .تونین برینمی

 
 کیه.ده و فکر کرگدک زورمر! ممتنفرازش  م.کشیدر کنارو با غیظ صندلی ن و وبیرم مدق اوتااز ا

 
به ساعتم  دم...ئیس فرستاریمیل ابه دم و متنو تایپ کرش بعدم و یمیلم شدم و اول وارد اشدر به کاست دسریع 

ره شما، فترچه شرکتی دتو، از شتمدابررو تلفن م و حتی کشیدرانفس  همش.د بوه قیقه مونددسه . دمرکه نگا

 روپرستش س مهند
 

 :اب دادجوق سه بوردن خوبعد  زدم...نگ زبهش و گرفتم 
 

 .بله بفرمایید- 



ر به طو سه شنبهای برن یشوابرسونم ن طالعتواگرفتم به س متکبر هستم. تمای قاآمنشی  س،مهندم سال- 

 ری رویحضو
 

رت یست کنین تا موقع نظاو رست راگه مشکلی هست اگفتن  .کننمیرت ست شماست نظادکه  یاوژهپر

 .شکالی نبیننا
 

 گفت:د و کر یاسرفه

 چشم.، باشه- 
 

 !ارنگهداخسته نباشید. خد- 
 

 دم.قطع کرو 
 

 دم.سالش کرو ار ی زدمخوبه. لبخندد نوشته بو ختم.اندانگاهی بهش دم و کرز و بایمیلما
 

 ندیدمش.. ،فتر نیکبخته دتا برون مد بیراوقتی که وبجز ری خر ساعت کاآیگه تا د
 

*  
به دم و شن کررو غ رواچرم و خونه شدارد و د...بوه نیومدز بابا هنور گانا دم.کرز باط رو حیاو در ختم اندا کلید

 لسمت یخچا
 

 «منمیاروزی یه چند » .د..فتاروش اکه چشمم به کاغذ رم بی بخوآفتم تا ر
 

دم.. قعا خسته بووافتم.. رتاقم ابه سمت ردم و بو خواد..آنمیدم حتی گاهی خبرد تش بودعان چوم نشدان نگرد یاز

 بعد
 

 د...بم براطولی نکشید که خوو ختم انداتخت رو مو دخوس یض لباتعو
 

 «راوی»
 

و فیق گرمابه ر ،رشآقا آختر ن دهما ،الشد مهنمیورش با د.خته بودوچشم رش پدن هادبه ت ربا حیواش سا

حاضر باشد ری که پددیش سخت بوابرورش با کشید.ت سوش چیزهایی شنید که مغز باشد...رش پدن گلستا

ا حس خوبی پیدد بوه یددرا  اوکه ن اول همااز  مهال سوخت.ای رلش بدکند... ه تباش را ختردندگی زینگونه ا

 یش باشد.اخوبی بر ستدوند اتومیینکه مهال احس  د.بوده کر

 
ه  .بکندور باد را بوه نست چیزهایی که شنیداتونمیصال ا نشست.ش صندلی میز تحریری و روفت رتاقش ابه 

مهال کم کسی ل به هرحا داد.هد اخون لعملی نشااکس چه عاو  ،بگویدد به فرهاا را جرگر مااکه د ین فکر کرا

 د.هرکس بون آرزوی شدر ستگاآرش ر رِختد د.نبو
 

هم اد و دمی ابعذدش را هم خو؟ دکرش ختردش و دندگی خوزبا ری کاچنین ا آرش چر د...بوال یش سوابر ماا

 ش را.خترد
 

 ست...د افیق فرهارتنها و کیل وکه دش ست مانند خودر د.بوآرش فیق رتنها و کیل رش، وپد
 

 لبش نشست.روی  ،شگندق خالد و افرهاوردن آد به یای از لبخند
 

*  



 «دفرها»
 

قیقا رو د یالوتو دم خوق تاا .کردممیفکر و  کشیدممیر سیگادم، بوده یستااتو بالکن ، یم ساعتهندوش یه از  بعد

قت ز وهنو شت.ق دافررف یبا با خونه عاما بقیه جاها تقرا ساختم...دم و حی کراطررف تاقم تو خونه عااشبیه 

 زدم.نگ زبه شرکت خدماتی و رفتم گ شیم روگودم و کررج خادود رو  م.بگیرم خونه مستخدای بردم بوه دنکر

 ؟بفرمایید؛ «کلینی ها»شرکت خدماتی -  

 
 ن دارم.شورفتر مدیر کادصل کنید و متکبر هستم.د فرها- 

 
 :دادیی پاسخ ش روبا خو فطر

 
 ؟!هستینب خو متکبر...ی قاآ کنممیصل ن والا ،چند لحظه -

 
 گفتم:ه کوتا

 
 .بله- 

 
رو گوشی  «مدیر شرکت خدماتی» نجبررد و رخوق تا بوره دوبادوگوشی م. ر شدمنتظرم زدم و پکی به سیگا

 گرفت:
 

 ؟می خوبناگرر پد؟ خوبین  متکبر.ی قاآم سال- 
 

 م:دکررج خادود رو 
 

 کنین.ا پیدام براردادی قرم خدمستام خومیباشن. ب باید خو.. خوبم.م. سال -



 :یی گفتوبا خوشر
 

 .شت کنمدادین که من یااخویم یارهچشمم. فقط بگین چه کارو  -
 

د مرزن و یه ، تاقش با منق و احقوراک و خورد و خو ندگی کنه.زینجا ائمی ر دابطوام وخمیزن شپز آیه - 

 با من.ن شونهیناهم خوا ،ریایداسه سروا

 
 دادم:مه دم و ادامکثی کر

 
ر مت کاتا خددو ه.برو یست کنه و رست را غ روبارای کاد یه ساعت بیاروزی که  امخومین یه باغبوو - 

 .خونهرای سه کاواهفتگی 
 

 دکر یاهتک خند
 

 ره؟چطون حقوقشو -
 

 ماهی یک.وم کدهررا خدمتکان و باغبودو. ماهی وم هرکدارا یداسرو شپز آ -
 

 :دادممه اداو گفت  «برکتیه بدا خد»
 

 م..بر وکنم ا ول خدن موابه رو یال وتونم نمیدارم کنید که من عجله ا تر پیدزودفقط  -

 .دکر یاهخند
 

کنه حقوقشونو باالتر ی شپزآنشم زو برسه غ ربارای که بتونه کادم کرا پیدار دیاگه یه سراحاال  ن.باشه پسر جا- 

 ی؟برمی
 

 گفتم:ی جد
 

 چرخه.می یگه همدنفر دو ندگی خ زچره. بهترری ینجوانه. - 
 

 گفت:د و چند لحظه مکث کر
 

 ؟یگهدمر اچشم. روی به - 
 

 :منفسی گرفت
 

 .ارنگهدا خد، نممنو- 
 

 م...تاقم شدو وارد ا دمقطع کررو گوشی و 
 

**  
 رد.نگ خوزشتیم. تلفن اسر ندد دردیاز د.بو یادیعاوز روزه مراکل در د...بووب غر شیشساعت 

 .شتمش دابر

 ؟بله-  
 

 تو گوشی پیچیده ختردگرفته ای صد
 

 ن دارن.تورکا، نتاقشواین برین ارندری گه کاام بگن نیکبخت گفتن بهتوی قاآ،متکبری قاآ- 
 



د... ثابت مونه ختررو دنگاهم  ختم.انداکلی به سالن ه نگام و مدون اوبیرم فتر؛ از ددمقطع کرو گفتم  یا«باشه»

گه حالش اشت. ابطی ندربه من  ختم.انداباال  یاشونهوت تفابی د...نبوب حالش خور نگاد وابوه شده نگ پریدر

 دم.بوده نکررش من که مجبور، ر کاس دتونست نیامید نبوب خو
 

 شه...م مبل نشستم تا تلفنش تمورو  د.زمیف شت با تلفن حردا م.شدواش زدم و وارد ساق تادر اه ب یاتقه

 تش کهصحب
 

 شد گفت:م تمو
 

 ؟اچه خبر ..خب.- 
 

 ختماندامشکوکی بهش ه نگا
 

 ؟!چه خبر پرسیمیمن رم داری! از کام تو گفتی بیا- 

روم بهو رومد او دن،بعد قطع کر ره.بیاه قهون موایونس بگه برج حاتا به زد نگ زبه منشیش و فت گر تلفن رو

 .نشست
 

 .مکالفه شد
 

 ؟چته واش...یگه سادبگو - 
 

 .ندیدخ



 یا نه. کنهمیستم ببینم توهم فوضولیت گل اخومیهیچی بابا - 
 

 .شدی ختم که جدانداچپی بهش ه نگا
 

 .مدتحقیق کره خترد اجع بهر- 
 

 .دملی نگاهش کراسو
 

 ه؟!خترد- 
 

 .منشیت، رستگارمهال - 
 

 متر شدی جد
 

 ؟خب- 
 

 .هاستهکله گندش از اون بابا- 
 

 ممتعجب شد
 

تو و شو بشکنه ورغرد باید بیاا چر تسدهکله گنش که بابای ختردفهمه نمییه که ره جوطالعاتیت چامنبع - 

 مایشیآزشرکت من 
 

 .د نهشای، شهل کنه که شاید قبور کا
 

 ختانداکالفه نگاهی بهم 
 

 .یگهد کنممیتعریف دارم  د...مرداری عجله ر چقد -
 

 همه بداداهیچی نگفتم تا 
 

نش بهش خیانت زپیش ل چند سا یه. کیلشوفیقشه هم رهم م بابا .بامهبان فیق گرمابه گلستاش ربابا -

 سته...اخومیطرشو خیلی خا کنه، ظاهرامی

ی تو خونه تا جلوآورد  گش روعامل مرم ما بابا، استهاخومی م رولی خاطر بابامنم خی درما ی زدم.خندزپو
  ه...بگیر نش روبعد جوه و برراه ست را -ستراچشمش 

ساکت ت مدم تو تموواش سا دم.شنش کررومثل همیشه ر اوردم و ری دسیگا م.مددم اوبه خوواش ساای با صد

تا بفهمه دادم  نتکوم رو سررم زدم و پک سنگینی به سیگا .کنممیبه چی فکر د دارم بوه فهمیدا ظاهر د.بو

 ه...مه بداداو فش رحرو سم بهشه احو

 
به همه میگه م و اباست به دمید ش روشرکتاو نه خورکارای که کا کنهمیلج دش با خوری نگادک امر -

 ه.شکست شدور
 

رش ین کاالیل دم در کرهرچی فک گفتم.دم دروغ گه بگم تعجب نکرا

 .ی زدلبخند ،یددکه  متعجبم روه نگام. دنفهمیرو 



 ه.میدش جرو داره زتو پایین شهر تو یه خونه ده بر ش روخترد نیست...ی ین که چیززه اتا - _

 ش رو!ختردهم ه جر میدز ش رودهم خو

 .ن دادمتکوی با تاسف سر 
 
 
 
 
 فهمم.نمی ش روزفا -
 

 .دکر یاهتک خند
 
ی خندزپو ی.موندزه اون فادرک تو  ،فهمهنمی ت روزکه هیچکس فا میه که توییآده یگه چرو دین یااببین  -

 که گفت:م بلند شدم جازدم و از 

 ؟یهوی کجا میر- 
 

ختمش اندرم زدم و اپکی به سیگادم و کرزش با دم.حرکت کره سمت پنجر به م ون دادبهش نشو م رورسیگا

 کنه...م تمو هاش روفحرواش ساتا م سر جابرگشتم  ون دادم.بیرو دود و بستم ه رو رپنج. .ون.بیر

 ی...خر میمیرآ- 

ببین کی گفتم! 

 خنثی گفتم:

 ن.میمیرش خرآهمه - 



 .ن دادمتکوی که سرد خنثی نگاهم کر
 

 !هیگدبگو - 
 

 شد خب.م تمو ؟چی بگم -
 

 د.کم بوی یه چیزه خترارک دتو مد مددم اویهو یا
 

 ؟شناسنامش نیستو ی شناسایرت کپی کاه خترارک دتو مدا چر واش!.ستی سارا -
 

 .فتش ربه سمت میزو بلند شد 
 

جع رای که بهش گفتم کس کنهض عو گیش روادخانوم ست قبلش نااخومی ،امستخداسه وامد اولی که روز او- 

دم یاد بوا جد نلی چوورد و داد وآرو یناداش افرو شد ل خیابینم او حت باشه.راخیالش و  کنهنمیتحقیق  بهش

 .بهتم بدرم فت بیار
 

ما با ا ختم.اندن انگاهی بهشوی سر سر می کپی شناسنامه...د و دوشناسایی بورت لی کپی کااو داد.تا برگه بهم دو

 نیدد
 

 م...خشک شدم توجا ،شناسنامش کپیِتو ی چیز
 

 «مهال»
 

بخاطر همین حرفی  .مم نکنناستخدایگه م و درخصی بگیرمه و بگم حالم بدم ما میترسیدا دحالم خیلی بد بو

 ؟یشدری ینجوا اپرسید چرمی ،مدیدمیهرکی ن چودم، بوت به مورو یگه دفکر کنم  دم.زمین
 

د و یستارم اه ماشینی کناکه یستگاف افتم طررمیشتم ون زدم داشرکت بیرو از شد  متموری ساعت کاه باالخر

 ق زد.بو
 
 

فتم رچند قدمی جلو  .دبودش خو، منددوبرگرم رو سرم، شنیدرو بخت نیکای شم که صدوت رد تفاستم بیاخو

 که گفت
 

 !نبفرمایید باال تا جایی میرسونمتو- 
 

 گفتدش خوز کنم که بارف ستم تعااخو
 

 ده.سرا بیا بشین هو ؛نکنت پررف تعا -
 

 که نتونستم.د حالم بد بور نقداا مابزنم ی لبخنددم سعی کر
 

م سر .کردممیش تو ماشین گومالیم  به موسیقید و بوه نگاهم به پنجر دم.تشکر کوتاهی کرو تم تو ماشین نشس

 دردخیلی 
 

 ..شتم.داضعف س حساو ا کردمی
 

 د:کرف زدن به حروع نیکبخت شر
 

تو ل آنبادر دبه در  رهبیچاد که فرهادی کرر کاب خوروز ین چند اتو ر نقدا- 

 ده.میگرازت 



 :گفتی که جدی زدم لبخند. شوخید رو دور بوز زده با 

 !بهخیلی خورت کا گفتم.ی جد- 

 
 .چرخهمیم سرداره دور کل ماشین دم حس کرکه م و بدبش راستم جواخو

 
 «راوی»

 
در  شت...انش میگذدبوب معذو الت خجی پارا مهال دن نزف حرد و بودن صحبت کرل حال،درخیابی واش سا

 روزیین چند ا
 

رش و پدورش را از غره آواز ست.ه اتنها شدوی و منزر ختر چقددین اکه د بوه فهمید ،دبوه شنا شدآکه با مهال 

 شایانی که
 

 باشد.ادر برو ست دومهال ای ست براخومی د.گرفته بورا تصمیمش د بوه شنید ربسیاد بوه پرسیداز او جب مهال را
 

قتی وما ا د،بود مردش خو تخلیه کند.را هایش از دردیز کمی ناو بلکه  تا کنددل  و دردیش است براخویم

 ندگی مهالن زستادا
 

از تا ا زد صدرا مهال و شت دابردن فکر کراز ست د ؟!کردمیمهال چه د نوقت خوآ مد.آدرد ش به قلب ،شنیدرا 

 یابستهد شبردا
 

 ورد...بیات شکال
 

 ر؟؟ستگام رخان- 
 

 :دکرار تکرره بادو بی نشنید...اما جوا
 

 م؟!مهال خان ر؟ستگام رخان -
 

بر آرام چند ضربه و ش خم شد به سمت .دشن کررا روماشین اغ درون چرو  ر زدکنارا ال ماشین ل و وبا هو

 اششانه
 

 ٔهفتو رو رنگ رت رصون یددا ب کند...د به سمت خورا یش د روسعی کر ،دهدنمیقتی مطمئن شد پاسخ و زد.

 «ییایا خد» مهال



 بدهد.اب ست که جواخوا خدر دل از و دگرفت ن را شایاره سریعا شما در آورد.به حرکت را سریع ماشین  وگفت 

 نهمیدر 
 

 .کو شداماشین ن در شایاش بشاای صدلحظه 
 

 خ...چه  ن.جاواش سام سال -
 

 :سریع گفتو مه بدهد اداشت انگذ
 

 ن؟ستارمطب یا بیما ؟کجایین شایا- 
 

 شد.ان نگررد و جا خوواش ساای صد بلندم لون ونیز با شنیدن شایا
 

 ؟مگهر چطو خونه.م برام خومیکم  -کم !ستانمربیما- 
 

 دادپاسخ ل با هوواش سا
 

 نجا.اومش رمیاه دارم حالش بد شد مهالن. ستاربیمان .بمو خونهو نر .نه! نه.. -

 .شدت زده حیرن شایا 

 ؟واشساه چیشد  -

 
 :دادبا عجله پاسخ 

 
 ببینش...دت خورم میا ،فتل رحااز نم یهو ودنمی -
 

 .دقطع کرس را تماو نی گفت انگری «باشه»نیز ن شایا
 

 ید.دمحوطه روان در یک تخت  ر وپرستااه دو به همرن را شایا د.یستان استاربیمای در روبهرو، قیقه بعددپنج 

عصبانی را نگاهش را زد و کمه ن دنگهبا کند.ز با ن راه ورود راتا نگهبا ر دادفشاو شت اگذق بورا روی ستش د

 .ختواش دوبه سا

 .ستانهرینجا بیمااینکه امثل ! ؟قاآچه خبرته -  

 :سریع گفتواش سا 

 .دارمعجله  ،هحالش بددارم مریض  ..ببخشید حاجی.- 

 
 
 
 گفت. یا«ببخشها خد»ن داد و تکاش را سرن بانگه
 

را وارد فوو ند دتخت منتقل کرروی به را مهال ه و مدآت ماشین ها سریعا با تخت به سمر پرستان و شایا

 شدند...ن ستاربیما
 



تقویتی م سُر د.ن بوپاییر بسیارش فشا د...چک کررا قلبش ن ضربار و فشاو فت رسر مهال ی نی باالابا نگرن شایا

 :دمزمه کرزیر لب و زخت دومهال ه دنگ پریرت ربه صورا نگاهش  ن داد.با تاسف تکای سرد و ویز کرتج

ش پاهاو ست دضعف از که هیچوقت وری مغری مهالاون کجاست  ؟خترد دمیات به سراره دچی  -

 ؟!کنه غشاد ینکه بخواید چه برسه به زلرنمی

ن تکای سرن که شایا، ختاندن ابه شایاش را پرسشگره نگا شد.وارد می آرابه واش سارد و خودر به  یاتقه

 گفت:داد و 

 .دبوده ضعف کر، دوخیلی پایین برش فشا-  

 د...به صحبت کروع شرن که شایان داد تکای سرو ضع مهال متاسف شد ن وشنیدن از نیز مانند شایاواش سا
 
دم که قبال بهت گفته بور همونطو! بچگیاز  سیم.شنامیو هم رمهال خیلی ساله که  من واش، ونی ساودمی- 

شته استش نددوتونست نمیکه به گمونم هیچکس بانمک ن و وشیطر نقدد... اوشیطونی بوور و ختر مغرد ،مهال

مد که ش اوسربه  نم چیشد یا چیودنمی ه...سم خیلی عزیزوامهال  یم.دفیق بوربا هم دی یاز هایالس باشه.

 نم..ودمیب خوی رو ما یه چیزا شد.ض عور ینقدا

 
 مه بدهد...او اداتا  منتظر ماندد و کره نگاد ستمعمولی نبودویک ن که چشمان شایان به چشماو کنجکاواش سا

 
***  
 «مهال»

 
خت ترو سریع  شد...ور سم مراب واچی مثل یه خوهمه که یهو  دمکرز با پلکم روی الروم آ ،با حس تشنگی

 فماطرابه و نشستم 
رش دادم و پشت هم فشار بادو گشتم.ر نگ پرستال زنبادبه و فتم هی گا، نستاربیماق تان ایددبا  دم.کره نگا

 منتظر
 

 .تاقم شدری وارد اقایقی بعد پرستاد .مموند
 

 ؟ینر دادو فشازنگ رشما - 



 :با مکث گفتم
 

 .بله- 
 

 :که گفتمد پرسشگر نگاهم کر
 

 .مرخص شمم اخومی خب...- 
 

 .ن مرخص شدینبگن و کتر معتمد بیادباید منتظر بمونین  -
 

 ...شده وارد با خندای زد و تقه  بختکه نیکد نبسته بوز درو هنو شد...رج خاق تاو اون از اگفتم  یا«باشه»

 با لحن شوخی گفت:د و کر یاهختم که تک خندانداپایین م رو سرشرمندگی و با خجالت 

مت همه ریگه غش کنی بیادر چند با ن.ستاربیماوردم نیاش نم بیهور اوباو دور ختردا یه من تاحاال تنه -

 یتتاذمن  کننمیفکر 

 
 فتیامیروز ین اکه به  کنممی

 
 زدم ی.اهخند شرمندلب

 
 کنمان جبرری نم چجوودنمی سر.دردفتین تو امیسه من وافعه دهر قعا...وامن شرمندتونم ! نیکبختی قاآ- 

 
 .دکر یاهزخم باما

 
 .نیاقعا به فکر جبرواپس  ر.ینطواکه - 

 
 .نباختمدم رو لی خودم وکرش متعجب نگا

 
 ؟کنمان جبرری بگین چه جو!معلومه -

 
 .درک یاهتک خند

 
مگه من  .کنیمینده ستفااسم واکلمه جمع از  یگه همواش و دشرکت بهم میگی ساون از ین به بعد بیراز ا- 

 م؟!نفر چند
 

 :که گفتدم اهش کربا تعجب نگ
 

 ؟!کنیان ستی جبراخونمیمگه  ؟چیه -
 

 .ن دادمتکوم رو تند سر -تند
 

 ..ما.ا.ام.خومیزم هنو، اچر ا...چر- 
 

 ی زد.لبخند

 کنم.میات منم مهال صد یگه.اره دندما ا -
 

 .شدک لحنم مشکوو فت رباال ه گاادوناخوم برف ایه طر
 

 ؟!کنیدمید عتمااحت به بقیه ر رانقداشما همیشه  -
 

 .دکر یامصلحتیی سرفه شد...ل هودم حس کر



 
 .ما توهم که هرکسی نیستیانه. . خب.. -

 
با لحن و شد ق تان وارد اما تو همین لحظه شایاه، ایح بدکه توضد کرز هن باد زل زدم.قبل بهش از تر ک مشکو

 وعشردی شا
 

 :دکرف زدن به حر
 

 ؟رهما چطو غشیِمریض ال حوا ..خب. .خب.. -
 

به و و رگرفت  م رورفشاو مد اویک دنز ،دبوه مداوهش اکه همرری پرستا که خندید. فتمربهش  یاهشم غرچ

 :گفتن شایا

 .طبیعیهن شورفشا! کتری دقاآ- 
 

 .زد یامصنوعیی لبخندن شایا
 

 وتونید بریدمیشما ، خوبه -
 

 :دادمه اداخم غلیظی ابا د و به من کررو  ر،فتن پرستاربعد 
 

غش ن تو خیابود و بوده نکر ارتسوواش ساو  مد؟ اوکه غش کنیری میار فشادت به خور دنقاسه چی وا -

 ؟!میکنی مهالر چیکادت با خوداری . ..کردیمی



 بهماد خومیچیا د بوه مددش اویازه تار نگاااون ما د ابیادش تا به خوا زد سمشو صدزد و اروم اونش به شواش سا
 

 .مداوجلو م قدیه زد و پس واش و ست ساد. بگه..
 

گرفته تا ه نشگااز دا، نبالت گشتمرو د همه جا غیب شدین.ت باباو یهو تو  ؟فتیربگی کجا ای خونمی مهال... -

 خونه
 

تونستی ر و. چط.نتن.انگرزم هنو ن؟نت شدانگرر چقد هانی بچهودمی شتن.اخبر ندازت هم  نااوی حت .هاتیلفام

 ...وهیاخودمثل همیشه خو باشی.دت همش به فکر خو
 

ما ن اسشووالتنگی دم از دمرمیشتم دامن  مد...دش اوبه خوزه تار نگام اچهرن یددما با ه امه بداداست اخو

بغض ت شداز یی که اشتم. با صدداق فرن یگه خیلی باهاشودمن  شتم.اند ش رورو ن.پیششوم تونستم برنمی

 :ف زدمزید حررلمی

 
گه یه د انامری تو اری؟هیچی خبر نداز قتی ور ومغر اه وخودخوبه من بگی  کنیمیت ئجرر چطو. تو... تو..- 

 دردای اونصدِ در
 

 مناره  ن...غشواسری برای ینکه بخوا رفت چه برسه بهمیت دستاتم یادوسم ا کشیدیمی من رون الو اموقع 
 

 هم کهاخودخو ارم.ندن بطی بهشوریگه هیچ دم که کسایی باشر ستم کنااهم که نخواخودخو! هماخودخو

 ستم بخاطرانخو
 

ن. شکست شد ببینمتوو ورخم شد ش غصه کمرم از باباو یگه دفت با یکی و رشد ا جدم بابااز ینکه مامانم ا

 هم کهاخودخو
 

م ه با ترحم نگاهم کنن..بایدو ببینن و ر ریه کادن کرا سه پیدم وانادو زدسگ و که توشم ری نبام افیقارستم انخو

 بهم بگی
 

 و حالش...عشق ل نبادفت ر فت وگره یددنا من رومامانم  ین.رنجوهمین توهمه اه.خودخو
 

جه توبی ن...یر شدازسرزه جاون ابد هاماشکبقیه و چشمم چکید از  ،دقلبم بوروی عمیق از درد شکی که ناشی ا

 :دادممه ادا

پناهم ینکه بیاسه د واه پیرمری م داد...جرد زکه بوری هرجود و ست کراخوری توجه به من هرکاون بدم بابا- 

شکستم  م روورغرارم...جز تحمل ند یارهنست چاودمین چود یتم کراذیچی کثیف وه ساندتو یم تمال ید یه ساد

و تحقیر ر جوارمایشی بشم...هزآزیه منشی  ، رسیدنمیشرکت بابامم ی پاد موقع به گر اونتا تو یه شرکتی که 

 رم...بیارو در خونه لعنتی ره اون جال اپوه ما تحمل کنم تا بتونم سرو رربارت حقاه نگا
 

 :دم و داد زدمتو گوشه تخت جمع کر م رودخو مد.اوقدمی جلو د و کرز ستاشو بادن شایا
 



تم وبد قضار ینقدانی وبدی ینکه چیزون اتونستی بدر چطو ست بزنی.دبه من ی ارند حق!نست نزدبه من - 

مامانم و از  و له کنهم رورغرداره سعی روز ر شرکتی که هر مدیاز  .م..غالاز . م..بابااز . تو..از . م..متنفرازت  ؟کنی

 .ین بدبختیامهم ابانی تموو باعث که 

 
 دبه حالت تسلیم باال بر ش وستاد

 
نسته ومن ند. ببخشید... ختر..ش دباآروم  باشه مهال.، شهبا -

 .دمکروت قضا

 ختماندابهش دی سرو غریبه ه نگا 
 

 میرینر هی کنااخور با یه عذش بعدو  کنینمییتم اذتونین میی که تا جای. مثل همین..ن توهمه- 
 

هم که پیشش وری غره ذرهمین یه د. زنمیحرفی د و خته بواندارشو پایین سواش ساد. نگاهم کره شرمند

 بیناز شتم دا
 

 :گفتمن به شایارو  فت...ر
 

 .مبرام خو، میربیارو در سرمم - 
 

 :گفتمره بادوست مخالفت کنه که اخو
 

 ارم.دمیش بردم خوری نیادرش گه ا- 
 

ک یدقدمی بهم نزواش سا م...مداوتخت پایین از  زد...ستم دچسبی به زن و در اورد و سوو مد اومی جلو روآبه 

 شد.
 

 ن.وممن م...برراه تونم می دمخو -
 

 .ن دادتکوی سرزد و لبخند تلخی 
 

 تسویه کنم.م منم میرو برروم آ تو. باشه- 
 

 :گفتم یاهبا لحن شرمندو ختم اندان پاییو رم سر
 

 کنم!ان جبرری نم چه جوودنمیقعا وا ن...ممنو- 



وت از تفابی خت.اندابهم  یاهشرمنده نگان شایاد...بودل ته ز ن و اعجیب مهربو ها لبخند. زد..بهم لبخند ز با

ده پونز ده،. م..موندواش منتظر سادم و دم در ورودی طی کرن رو ستارسالن بیمااروم  -و ارومگذشتم رش کنا

دش یم... خوون زدبیرن ستاربیماو از ماشینش شدیم ار سو شدیم.ن ستاربیماط حیاوارد باهم  ومد اوقیقه بعد د

 .دکرز بارو بونی سر بحث با لحن مهر

 
ما نباید آد .رممیاوت ربه یگه هیچوقت دزنم نه میرد ین مودر امن نه با کسی حرفی  .شنبا نگران! مهال. -

مایی که دل و آپو کنی.ش موافر ت رودنباید خو شن...ان دور یگراز دفته امین ندگیشوزتفاقایی که تو ااطر خب

 اری.ندن بهشوزی باشی نیاب خو دتوگه خا ان.قشنگیع تن فقط یه نودور
 

 دم.تم کراخاطرور به مروع شرو شد ز هنم بادقفل ه گاادوما ناخا انم چرودنمی ی زدم...خندزپو
 

عشق ر نقدانگاهش  یتوکرد، میقتی نگاهش م وما..باباد...اوبد سرم مامانم نسبت به باباد میادم قتی که یااز و -

ین از ا د.بچش نبوو شوهر و ندگی و زمامانم هیچوقت به فکر خونه  دم.بوه هیچکس ندیده که من تو نگاد بو

ب خون ندگیموزما ا، رفت خریدمیش ستادوبا  اخدروز هر  ه...باشگااون به ه یشگاآراین ، از اسالناون ستخر به ا

یک کوچازش  لسان ده چو کردمیفکر  ست میشه.درینکه مامانم ابه د بو شلش خوم دبابان چود بوب خو د...بو

 ، یدزچونم لرزد و چنگ م به گلوی بغض بد. کردمیفکر ه شتبااما ، ایه.دعاا ین چیزه اتر

 دم:دامه اداما ا
 

ای صدو  گرفتمیباال ن گه هرشب بحث تو خونموید م...ساله شدشونزده  ه منینکاگذشت تا و گذشت - 

 ق داد.ست طالاخوو در نه شدویودروز یه ن ماما یهو همچی بدتر شد...ش بعدل یک سا یال میپیچید.وتو ا عود

ا هم جداز حت راخیلی ش بعده مادو بهش.د بوداده  ق روطال شت حقداستش دوبس از یل اون اوابابامم 

 م...ما باباا .ن..شد
 

م شکاا چشمم چکید...از شکی ه اقطر ،میددکه اوری جر ی زهاصحنهم و بابال و روز حاوردن آد به یااز 

 دن.بوه مشب عجیب سرکش شدا
 

  ه...شکست شدورگفت و مد اویهویی ش بعدل شد...سه سامیقبل از روز تر ق خالابدروز هر ...شدن غوداابا  ب-

 کردیمیلش و د...بوداده ست دنی بهش رواحالت  یم...دکرره جااه کوچولو فتیم تو پایین شهر یه خونر

 دارم.ستش زم دوما من هنوا. ما..ا م.دبره رو جاو اخونه ج خرو کنم ر کاد کررم مجبو ست بزنه لهم کنه...اخومی

 م.خریدن جوبه  ن روفیااطری اهمه تحقیرهاش بخاطر



 
رد یم که سبز شه تا دنتظر بوقرمز ماغ پشت چرزدم... محکم پس  م روشکهام و اتم کشیدرستی به صود

ه نگاواش سا به زد...چند تقه به شیشه  ی،افتهو رو رنگ رنی رووچولویی با باختر کدتو همین لحظه ی شیم.

واش که ساه ست براخوو شد میید ماشت نا در زد. دایگه به دچندتا تقه ه خترد. دتو فکر بوری بدجو دم.کر

 :دبه صحبت کروع شر، با لحن مهربونید و داپایین رو شیشه 

 
 ؟!شیوفرمیچی  کوچولوم خانو -

 
 .اب دادسریع جوزد و خوشحالی برقی ش از چشماه خترد

 
 یکی بخرین.ن خانمتوای بر ،یناخونمین تودگه خوا یکی بخرین.ا خدروتو و.شم عموفرمیل فا -

 
 .دکر ایهتک خندواش سا

 
 ؟نهممِ خانن یشوانی ودمیکجا از تو - 

 
 .ختاندن اخیالی نگاهی بهموبیبا ه خترد

 
 کنه.میگریه دی داره حتش کرراکه نا متهخان. خب معلومه..- 

 
 .دمکر یامصلحتیی سرفه دم.تند پاکش کر -تند. خیسه..زم هنوم دیدتم که رصورو شتم استامو گذدسریع 

 
 .من نیستقا هم شوهر آین ا ه...شک میریزم اچشماردم از من سرما خوم نه عزیز- 

 
 مظلومی گفتو حت رابا لحن ناو نگاهش غمگین شد 

 
 ؟بخرینل ین فااخونمی یعنی- 



در تومنی س ده سکنااکه یه د لش سوخته بور دنگاانم او ختم.اندواش انگاهی به سا لم بیشتر گرفت.دلحنش از 

 بهاورد و 
 

 ختمادناباال  م روهاوبرا دارم...برل که یه فاره زد شاابه من ه داد و خترد
 

 !بگیردت خو .دیکرب تو حسا- 
 

 .خندید
 

ین به از اببینی ار دتو بر اره...تکررو ندگی من فعال ز- 

  یه.رچطوت بعد

ه ختردکه دارم برل تا یه فادم رکدراز ست ی زدم و دلبخند

 :سریع گفت

 .نیت کناول -  
 

باال رو هم شیشه واش سا فت.و ربد وبدن داد و تکوی سر هخترد م...کشیدون بیررو یه پاکت نامه  م رودنیت کر

 جهداد و در
 

 .ختاندانگاهی بهم  د.بیشتر کرری رو بخا
 

 ؟کنیزش باای خونمی -
 

که واش سا .لبم نقش بستروی غذ لبخند غمگینی کاروی شعر ن یددبا  م.دکرز بارو بسته و گفتم  ای«اچر»

 ،یدد م رولبخند
 

 :پرسید
 

 غش کنی. کیاره فعه بعد قردبلند بخونش ببینم - 
 

 دم:کرن به خوندوع شرم و آروم خندید
 
 

 رغم مخون گلستاد روزی شوان حزاکلبه  ر...غم مخون ید به کنعازآشته بایوسف گم گ
 

 رغم مخون ید به سامازآباه یدرین سر شوو. بد مکن..د دل حالت به شوه غمدیدای دل 
 

 رغم مخوان خوشخوغ مرای سر کشی در چتر گل  بر تخت چمن...ز عمر باشد بار بهاگر 
 

 رغم مخول دوران نباشد حان ئما یکسادا ما نگشت...اد بر مرد و روزی گرن دوگردور 
 

ن پنهای هازیباده پرر نداباشد  غیب...سّر ای از ِقفِنه ن وامشو نومید چون ها
ست ح انورا تو ن چو هستی برکند...د سیل فنا بنیاار ِ ر ای دلغم مخو
 رغم مخون طوفان ز کشتیبا

 
 رغم مخون مغیالر نشها گر کند خازسر .م..قدزد هی اکعبه خوق گر به شون بیابادر 

 
 رغم مخون نیست پایان را کاهی نیست رامقصد بس بعید... هیچ و ست ک ابس خطرنال گر چه منز

 
 

 رغم مخودان گرل حاای ند خدداجمله می قیب...ام ربرن و افرقت جانادر ا مل حا
 



 رغم مخوآن قرو درس عا د وردت دتا بو ر...تای شبهات خلوو کنج فقر در حافظا 
 

 :دمزمه کرزیر لب ی زد و زشعر لبخندن هم بعد شنیدواش سا
 

 ر.غم مخول دوران نباشد حان یکسا ئمادا ما نگشت...اد بر مرد و روزی گردون گردور - 
 

 ؟!ندگیزین اه میشض قعا عووا یعنی ون زل زدم...به بیردادم و تکیه  شیشه بهم رو سر
 

مخفی ای ربی یگه چیزن دخجالت گفتم چوون من هم بدو پرسید درس و آواش ینکه سااجز به ل راه تو طو

شتیم فکر و دایم دبوه و شدتو معنی شعر محدو هرر نگاا نشد...ل بدرد و  ی ایگهدحرفه ، شتمانددن کر

 ؟!ستهل راین فااقعا وایا آکه  کردیممی

 
دم جوم وبه تموی بده لهردیی امسئله د اوردن ما با بیااکنم..دور ی منفر فکااز اهنمو دم ذسعی کر

 یر شد.. ازسر

 «راوی»

 
 

هنش ذمنفی به ر فکاد و ابوه شدان نمیفهمید..نگررا ال مهدن یر کردلیل د..دمیکره کالفه به ساعتش نگاواش سا

ر جوارهزو « باشهزده تکش کش نکنه بابا ،باشهه حالش بد شدره بادونه که نک» مانندِ:ری فکاا ورد.آمیم هجو

با ره با..دوگرفتمیم کارش سیگاو از خته انداا پروی پا ل بیخیا، شده کشیدد نگاهش به سمت فرها .یگرد ٔنکنه

 «تونه عوضش کنهمیه و خوشحاله که مهال نیومدن الاا حتم» د:کر فکرد خو



سر خویش در که د فکرهایی بوان نگرنه!  ،دمهال باشان ینکه نگرانه . د..بوان نیز نگراو  ش،ظاهرف ما برخالد افرها

 به شت.دا
 

یی باال وبرا د.شرو بهواش روخشمگین ساه د که با نگاتش بزنآی یگرر دست سیگااخو د...خویش بوان تی نگررعبا

 وخت اندا
 

 د:کرز بان هاو دشت امیز گذروی می آرابه ر را پاکت سیگا
 

 !واشسا- 
 

 هد.ده مادامتوجه شد که باید واش ساه با نگا
 

 .ک..ببینم نکنه ؟ یختران اون دنگرر نقدا اچر- 
 

 حرفش پریدن میاو فت او ربه  ی.اهچشم غرواش سا
 

 .نشناختی من روفکر کنم که ر نذا- 
 

 .حدقه چرخاندرا در چشمانش و خت اندایی باال وبرد افرها
 

پیشش ت شاید گلودم کرسه همین فکر وا، سشناآنا و عجیب ام برت ین حالتاامیشناسمت ن تفاقا چوا -

 .باشهده گیر کر

 قایقی گذشت.د نشانه گرفت.را  اوکه د بوواش سا هِتیر خشمگین نگاره باو دو  
 

و جنبید دش به خود که فرهاد حرکت کردر به سمت و شت دامیز بررا از روی ش کت ،قبلاز تر ب تابیواش سا

 پرسید:د و فتاراه انبالش به د
 

 وژه.ید پرزدفته باید بریم بادت رنکنه یا؟ واشاسی قت صبح کجا میروین ا- 
در یک دنز .فت..رنبالش دبه واش، ناشناخته سای هارفتارین از امتعجب د فرها د.کررش نثا ای«باباوبر»واش سا

  که شدند
 ِِ 

 
 .دنگاهش کرد و یستاواش اسا

 
 ی؟!میاداری یگه کجا دتو - 

 
 :داد..پس با بیخیالی پاسخ حفظ کنداش را همیشگید قیافه خونسرد سعی کرد هافر

 
 .نمن میشینم پشت فرمو، نیستب حالت خو -

 
 وداد زدسپس بلند د..یر لبی کرزتشکر ی زد و لبخندواش سا

 
 کنسل کنین.رو پرستش س با مهندن مواررقی تقوم خان- 

 
 .نددکر کتر را شرکت همدیگر ٔشانهشانه به د مرو دو گفت  یا«باشه»منشی 

 
ه نگاون بد د.کررج خان کینگ ساختمارپارا از ماشین رت با مهازد و تی رستاد افرها دند.شد فرهاس لکسوار سو

 واشبه سا
 

 :گفت
 

 ه؟شهر سمت ومکدن شونهخو- 
 



 :داد پاسخواش سا
 

 .هبد اش روهرمهال شماه ندوتو پراز بگم ی تقونگ بزنم به زباید ن الا ،مبهت جهت میدراه بریم تو - 
 

نش اقیافه نگر خت.انداو اگاهی به ن، پیشوندو پسوند ون بدواش ساف زدن حرینگونه از امتعجب د فرها

 د.کرز بای خندزبه پورا لبش 
 

به  ست چگونه باشد.اکه عشق ممکن د کرمیین فکر ابه د فرها .نددبور ستگاآرش رخانه زده نگ ز ی درجلو

به را عشق راه چگونه ر ستگار آرشکه ینابه و  فتربین رش از شتن پدداست راه دودر چگونه درش ینکه ماا

ست اخو تش کشید.آبه اش را ندگین وار زمجنوو شد رو بهاش رولیلیی خر با پشت پاآست د وخرید ن جا

ان نگرواش اسد. جلب کرد به خوش را نظر ،نهاآیی روبهروهمسایه واش و ما مکالمه سااند به مهال نیز فکر ک

 کرد.میه نگاه زن به چهر

 
 ؟!فتهون رخونه بیرم اذان از دمیگین ؟ یعنی چی- 

 
 :دادپاسخ  یاز با لحن کالفهنیزن 

 
زه ، تافتون رخونه بیراز که م ید، دفتمگرمیضو ط وشتم تو حیاداموقع اون  دمخو؟ غم چیهدرو م!محتری قاآ- 

 .بهش بگی... یه کننسومیگه باید ته مداوعباسی م یدینش بگین خاندگه ؛ انیستاش یه پیدروزشم چند رپد



 .پریدف زن حرن میاو موهایش کشید ن میارا ستانش دقبل از تر کالفهواش سا
 

مد خونه و اویدینش دگه ا .بگیرید ،ته منهرین کاا! نممنو .باشه باشه-

 .م خبر بدینبه

 :گفتواش سته سااتوجه به خوبیزی زد و لبخند مرموزن  
 

ا عوش دنا تو مسجد سروبین جو ریبا دچن ن.یی شداسش هووامحلم ی ناوجو ها.ای معلومه بد خاطرشو میخو- 

ر کا، دارهماشین  ،هستارم هم نیست پولدی پسر بدزه تا اد.خومیعباسی هم خیلی خاطرشو م خان پسر ؛شد

دا نم همه مراوشکاکه که و  ن دارهست بزدیکم م شنیدم شهین خاناز فقط  داره.خوبم که اده خانوه، اردلتی دو

 ..می.. کنه..رام  ش روشوهرری باید بلد باشه چجودش خو زن هستن.

 
د فرها هد.ت دنجاآن زن وراج ست را از د اوست که اخواز او با نگاهش  خت.اندد ایی به فرهااالفه که نگاواش سا

 د.لبانش نقش بسته بوروی خند زپورت بصواش هما خندد اگرفته بواش هز خندنی
 
 

 :گفتد فرهاداد و پاسخ  نیز سریعاواش .سا ا زدصدواش را پشت هم ساو بلند ر بادو

 ه.یر شددباید بریم داداش بیا  -
 

گر انست که ای میدشت.. بخوباگذار تقریبا پا به فرو گفت زن کوتاهی به  «نممنو»ن داد و تکوی سرواش سا

 بید.کومیار یودبه ش را یمیاند باید سرنجا مدر ایگر دقیقه دیک 
 

 ند.ون زده بیرکوچاز عقب گرفت ه ندد دفرهاو ماشین شدند ار سو
 

که د لی نگاهش کراسوواش سا د.کررک پان خیابار کنارا ماشین  دینکه فرهااگذشت تا ت سکودر یی اقیقه ده د

 گفت:
 

 !ممیان الا شتم.امیز جا گذ یرو ،وم ررکت سیگایم پادعجله کر- 
 

رک پات خلوی ضانگاهی به ف فت.ن رسمت خیاباآن به و شد ده یاماشین پد از فرهاو گفت  یا«باشه»واش سا

 انسالمند
 

 د...جلب کرد به خوش را نظررک نیمکت پاروی شخصی ن خت که ناگهااندا
 

م پیاواش به ساو گرفت را تلفنش و ند رانظر گذاف را از طرا کشید.ان نددبه دن ه نشانه فکر کربرا لب پایینش 

 داد:
 

 حت کن.استرایکم ن بوابخورو ندلی ص میکشه.ل طورم کا- 
 

 خت.اندش ابلندی پالتوری جیب کنار را دتلفن 
 

 یک شد.دنزاو به م به قدم یشه قدست مانند همدر ر،مقتدو یلکس آرام و ر
 



گم درش را که ما ایختربچهدمانند  ند...دبوه شدق کشتی هایش غرم ماگویی ت د.بوق غررش فکادر اما او ا

ا یرز ختاندانمیار راه هو د...زینمجیغ  ید.زلرمیاش بغض چانهد و از نیمکت نشسته بوی روبر  کندمی

 هایش..هیاخودبخاطر خو ه...قربانی شدرش یگر نیز بخاطر پدر دنست که باادمی
 

را حث سر بر ینکه چطواز اکالفه د فرها گذشت. یاقیقهدچند  نشست.رش کنا ،با فاصلهآرام و  ،با مکثد فرها

 .ا زدصدارام او را کند ز با
 

 !رستگام رخان -
 

 :دکرار بلند تر تکرو  رهبادونشنید...
 

 !رستگام رخان- 
 

 ومتعجب نشد به فکر فرد و رجا نخواو ینکه د از افرها د.خنثی نگاهش کرو چرخاند ش را سرمی آرامهال به 

 یعنی»فت...ر
 

 «؟ینهاضعش و وکه سر هچی شد
 

 د.تر کررا می لبش آرابه 
 

 !رستگار مخان- 
 

 .دبه صحبت کراورا وادار مهال با نگاهش 
 

 ؟!سه چی شرکت نیومدینوا. دبوه شدن نتوانیکبخت نگری قاا- 
 

تنش به نرف و دفرها هانیناگ رفتار تغییر که شتدا هنیذ ٔمشغلهر نقدآ خت...اندد افرهاه آرام مهال نگاهی به چهر

 بدِی هاهنه نگا، عباسیم خانی گوییهازورنه ، رشنه پد! دیش مهم نبوایگر برد صال به چشمش نیاید.اشرکت 

 فنه حر، مغال

 



نامش که ی ست مانند معنااخومی نباشد.ر صبواش ندگیه در زهم که شدر یکبا ستاخومیهمسایه...در و  یها

باال ش را سر؟! ینگونها اچراو گر ا ا او؟شت که چردایش گله اخداز ! شتداه گل نباشد.ر ما صبواو ا ،ستر اصبو

 .چکید چشمانش ٔگوشهاز سمجی شک ا هقطر د...کره نگان سماآبه  ،دبه فرها توجهبیو گرفت 
 

لغو اس ام اس با س را تماو خت اندواش اسم ساانگاهی به  د.کرن یدزبه لروع جیبش شرد در اتلفن فره

 شت:یش نوابرد و کر

 
 

 بینی.میرک تو پای نشستم بیارش کناان ندسالمرک تو پا! دمکرا پیدو ر رستگار- 
 

مشش آرا فهمید...نمیرا نش شدآرام ینگونه الیل دمهالیی شد که به ه خیرار داد و سرجایش قررا تلفن ره باو دو

 د.بون مش قبل طوفاآراست مانند در
 

از باید او به ن یک شددنزای نست برانمیدد...کرل نبااش ده نباله چاندچشم مهال تا را از شکی ه انگاهش قطر

 بیاید.واش پس منتظر ماند تا سا.د..شووارد هی راچه 

زه نفسی تاو سید واش رسا ید.د ،مدآمین سمتشا بهی بلندی ها محالی که با قدا درواش رسا ،قایقی بعدد
 نگاهید...کر
 
 شد.رج گلو خاهاش از چهراز  تران نگرای صدو خت اندا مهال ٰیخنثه به چهران نگر

 ون...د؟ مییشرکت نیومدا چر ه؟چیشد مهال...-  
 

 ا زد.بانامش صدواش را ض سابا بغ ر ولین باای اوبرد،فرهار توجه به حضو ما بی امهال
 

 !واشسا- 
 

 :دادنیز پاسخ واش سا
 

 ه؟!چیشد؟ جانم- 
 

 چشم مهال چکید...ی از یگردشک ه اقطر
 

 ؟میشهم ینا تمواهمه روزی که یه  نگفت مگه ؟!نگرفتیمل مگه فا- 
 

جا نآیگر جایش دفهماند که د به فرهاه با نگا،  بزندف یش حراهد براخومیاو که متوجه شد واش سا

 میآرابه د نیست...فرها
 

د بوه یگر شکش به یقین تبدیل شدد ی زد.خندزسته پواناخو د.حرکت کررک یگر پادبه سمت و ت جا برخاساز 

 یکه گلو
 

 .دهپیش مهال گیر کرش واسا
 

و ابا زه کسی که تار کنا، ر دومباای که برد مهال بوره باوو د ن دادتایید تکای به معناش را سرمی آرابه واش، سا

 .هشنا شدآ
 

  د:کردردل به وع شرادر دارد، یک برر نگااکه کرد مییکی دنزس حسااو ا بهن ما چناا د،بو

ورم با -

  نمیشه...

 ش وردم ازکتک خوین همه ا دو زدم...سختی نکشه سگ م ینکه بابااسه وان همه یامنه لعنتی  من...

 عیب گفتم



  شکست..ش شکست شد...کمراره...ورشد...عیب ندن غودافت د رلش کرونش ز اره...عیب ند بابامه.. اره..ند

   ید..زبغض لرت شداش از چانه

 !  دمبوش ختردمن  من... -

ینکه ا ببینه... یم رودربه ل در سادوتونست ر چطو؟ هبدم جرری زینجوامد اولش ر دطوچ

 خترد من...

 شووبرآبتونم دم میز مردن تمیز کرو تونم با پیشخدمتی قل باینکه حداسه م وابرزه مغااون به زه ین مغااز ا !رستگاآرش ر

حفظ 

   باید بفهمم..زه یشب تادبعد..بعد  کنم...

  رد...تا نباد محکم بر هم فشررا شمانش چشم هایش چکید...چی از یگرد شکِاقطر 

ل سنگدی هاآدم ین ای اهایش بریدوارتا مر

  دادمه ره ادابادو رد...نبا

      

که  باید بفهمم که...زه تا زه...تایشب دبعد - 

 . م..بابا

مش یا اخومیل بخاطر پوو معرفتم بیینکه بفهمه منم مثل مامانم اطر بخا

 نه

 م داده؟جرم زتمال سادو

 نمیگرده،بر ه و ینکه شبا کجا میرا نیانگرو از  کشیدممیجر مزشتم دامانی که من ز

  دق

.کردنمی

 رکه تو محل کاد خشکی بوور و مغرر ستگان آرش رهمو ،سه بقیهوا ...کردیمرت کالنیش نظای هاوژهسر پراون  ..

      د...بو

 د...کرپر رک را پای که فضاد بوش منددردهق  -هقای صده باالخرو 
 

  د.تر کررا می لبانش آرابه   .دبو هخیر یشرو به رو ٔٔ دهکرس هرکوچک ج ساکت به کا... ماواش اسا



خوبه یا ک ین شواست ن واالانم ودنمیمن  دی...کرز لتو پیش من باه دینکه سفرااز خیلی خوشحالم  مهال... -

 ما....ا نه...
 

 «مهال»
 

 دم:کرز هن باروم دآ د.خنثی بوو شت داهم غم ز هنوم هرما چام..شدان نگردم جووتو واش زد با حرفی که سا
 

 ؟!نموباید بدرو یگه چه حقیقتی د- 
 

 د.کره بهم نگاو .کمی به سمتم متمایل شد گرفت.رو به رو از رو نگاهش واش سا
 

و تو ر افترقتی ن وستارتو بیما د.شنا بوآسم واخیلی  اتفهقیام به نظرم شنا شدت آکه باها لیروز اوستش را- 

 میدن و دشایا
 

که  کردمیوادار  من روی ما یه چیزاشتم ابهت ندی بد حسِ  دم.بوده بهت شک کردی و م عجیب بوسوایکم 

 بیشتر
 

ستی اخومی فامیلیت روما ام، استخدا سهواشرکت دی بوه مداوکه د قتی بوو ،یدمتدمی که ر دوبا ناسمت.بش

 بهت ی...تغییر بد
 

جبت تحقیق را امندرکه کادم ن داطمیناا

 ..کنننمی

هر ل به هرحا بشناسه. ش روامندرکه کمی کادِ ین خصلت فرهااما ا

 شرکتی

 لنبااد دبخود ینکه فرهااسه همین گفتم قبل واکیله رم وپد یسک کنیم.رتونیم نمید یاو زگه ریکم بزن شرکتمو د.که نبو

قعا واکه زد حرفایی از  ن دادم.نشورم به پد ات رومهکپی شناسناو شناساییت رت تی کاقوتحقیق کنم...دم خوه تحقیق بر

 تعجب

. دم..کر

 مهال..

کال نتونستم و شب حالت بد شد یدما او بگم ت رحقیقستم بهت اخومی دم.بوه فهمیدزه مم تادخو. من... من..

 بحثش رو

پیش 

 ..بکشم..

تو عین رنگاا، انم چرودنمی

 دم ازمرمیشتم داجر میکشی ز ری داریینجوا مدیدمییشب دینکه از ا هرمی...اخو

 م..بدم نجاات ابرری ینکه نمیتونم کاان و اجداب وعذ

  ی زدمخند محوزپو

 دم.فقط من بو، شتهاندینکه تنها کسی که خبر ال مث_

 ت:سریع گفواش سا
 

 پشیمونه. گرفته کهرو یه تصمیمی ه شتباابه رت پد! مهال- 
 

پر و بلند  فت.رباال ام صدم لو، وستهاد هم خوشای، ستهاناخو.م..عصبانی شد

 :گفتمزش لر

 ؟نیودمیکجا ؟!از پشیمونه...هااون ی که نودمیکجا از تو -  
 

 بشم...آروم شد من هم میعجیب باعث  ،مهربونیشو مش ر اروافترین د...انگاهم کرواش اروم سا
 

رو  توو من ی ست باباد ارهسپمی همه چی روت بابا،مامانتق تفاابعد ا ظاهر  اته.فیق بابرتنها و کیل م وبابا- 

 پایینه برمی
 

 نی.ودمیدت بقیشم که خو و... شهر



 
 عصبی گفتم:

 
 ؟!کجاستن الم ابگو بابا ،تبه بابان نگ بزز- 

 
 که باعث شد عصبی تر شم..د من کرو کمی من  رد...جا خو

 
 بزنم.دم خوه بد اش ورهشما ،زنینمینگ زگه ا- 

 
 .دادمه و اداکوتاهی گفت ی «نه»

 
ش باهادت خودن پیش هم بوگه ازنم مینگ زنجا او ه.حسابی کالفه شدن الاحتما تا د هافر! بیا بریم تو ماشین- 

 صحبت کن.
 

که به یه د به سمت فرهاو مدیم ون اوبیررک پااز هم ر کنا. م..بلند شدم جاو اروم از فتم کوتاهی گی «باشه»

 مشکیس لکسو
 

 .ره زدشاابه من و  دکرواش به ساو رو خت انداتی بهم وتفابیه نگا یم.فتر کشید،میر سیگاد و بوداده نگ تکیه ر
 

 کنه.نمیر یگه تو شرکت من کادین ا- 
 

که دارم مشغله ر نقدم اوبدن بهش نشودم سعی کراز اون تر زودکنه که من اض عترا ستاخورد و جا خوواش سا

 شرکت
 

گه یک اسم مهم نیست. من وا ،نیا هم باشمدم دآترین لپوبیگه اه حتی یگد.. یگه.دسم مهم نیست واپرتیش ز

 رو دادم.بش اجوواش سااز پس جلوتر د..بوم سه خاطر باباوا کردممیر صد هم کادر
 

 شم.ام ستخدام اخونمیبگم ن بهتوم و بداف نصراستم اخومیوز مراستم اخومی من هم! متکبر یقاآ- 
 

 .دمضافه کری اخندزبا پوره باو دو
 

 دم.بور به کال تو شرکت شما مشغومایشی آزمن ل به هرحا ...نباشهاف نصرو اه کاغذ بزی هم نیاشاید  -



گوشیشو واش ماشین شدیم که ساار سو د...نبوم معلوی چیزد فرهاه نگااز . ختاندامتعجبی به من ه نگاواش اس

 وگرفت 
 

 د.رکف زدن به حروع گرفتن شد..چند لحظه بعد شرره شمال مشغو
 

 ؟کجایین الاخسته نباشی.  ؟خوبی بابا.م سال- 
 

... 
 

 ری؟ستگای رقاآبا  .نهاآ -
 

.... 
 

 .بدین بهشرو گه میشه یه لحظه گوشی ا- 
 

.... 
 

 !نبابا جادارم ر کادش نه با خو- 
 

.... 
 

 ونباشه ممنو -
 

رو بعد گوشی  و

 -سمت من گرفت 

 همیداب جون الابگیر. 

ای همین لحظه صد شتم.اگوشم گذو دم گرفتم  رو ازش گوشیدم و نمو جلو برزولری ستادبا مکث کوتاهی 

 بابا تو گوشی پیچید...

 
 
 واش؟!قا ساآم. سال -
 

 :فقط گفتمرت دادم و قورو هنم آب د
 
 ؟!مداولت ر دچطو می باشی...آدیه همچین  کردمنمی فکر- 
 

خفیفی به زش مکث با لر یالحظهاز بابا بعد ای صد د.گوشم بوز رو تلفن هنو

 .ردگوشم خو

 ب...که . ض..حور کنا. شب..اون . ستش کنم..درستم اخومیمن . من.. ال...مه-  

 .دمقطع کرم رو زدم و خرآف حر .همه بداداشتم انذ
 
 و!ن رنه ماما، رونه تو! بابا بخشمتنمی -

 
 

 «راوی»
 

سش احوواش سات مدم تمادر د.مشت کررا ستانش و دهال حرصی شد من بااز ز «نماما»کلمه ن شنیدد از فرها

 ..زند.می کمشکو کمی ستا هیدد را مهال ٔٔ هدنومه پراداکه از روزی  کردمین گما .دهایش بورفتار به
 



ب شدند. خطاده مهال پیاو واش ساد و شرکت ترمز کرد دم در فرها

 :به مهال گفت

 شه بمونی.ام ستخدامانی که منشی جدید زفعال باید تا -  

 ن دادتکاش را مهال سر 

 
 .کنیداش تر پیدزودلطفا - 

دور نها د و از آفشرز گاال پدرا روی حافظی پایش اخدون بد، ختردین انقیص و ضد ی هارفتااز رعصبی د فرها
   شد.
 د.هنمایی کرراخل دابه سمت را مهال و خت انداباال  یاشانهل بیخیاواش سا

 
 :پرسیدل راه از او طوو در خت انداو امهال نگاهی به 

 
 ؟سوختهام لت برد ؟مهربونیم باهار نقدی و امیدش گوم هافبه حرا چر! واشسا- 

 
 خشک شد...ر سانسودم اشخصی روی ما نگاهش ا ،ست پاسخ بدهداخوواش سا

 
 «مهال»

 
سمت تغییر اون و به هم رنگا م...یدر دسانسوروی در آ اش رو،هخیره که نگا کردممیه نگاواش شتم به سادا

فقط یکم شکسته تر ! تیپ قدیمن موه قدیم...ن آرش موه دم...یستام اسر جار سانسودم ابابا ن یددکه با دادم 

 ام زد..صدروم آدارم...ه باعث شد قدمی به عقب برک مداوقدمی جلو  د.بوه شد



 !مترخد- 
 

 جمع شد.م شک تو چشماا
 

 نیستم.ت ختردمن ! مختردبه من نگو - 
 

 ید.زلرش مک چشمادمردم حس کر
 

 .منیی وختر کوچولزم دگفتی تو هنودت خو! بابا مهال -
 

م ینکه میترسیدایخت که با رین ابخاطر ی بعده قطر یخت...م رچشمااز معصومیتم د اوردن به یااز شکی ه اقطر

م شکااشتم بقیه ایگه نذد د.کافی بوه قطردونشستم... همین پیشش زم بال ین حاابا ، نو بزنهمو یک شم دبهش نز

 کنه...ر نست چیکاودکرد نمیمیه نگام به منو باباان نگراش وساه... بریز
 

 م.سر جادم یستاا مد...اوجلو  ایگهم دبابا قد
 

توضیح ات جایی که بتونم بر بریم بیا شتم.احی مناسبی ندرویط اوقع شرنماومن . من.. م...ختردببخش - 

 حتی... .حتی.. م.میدم نجاات ابرای که بخوری رکاکنی هل گه نتونستی قبوا! مهال کنممیهش اخو م.بد

 د.سش خیلی سخت بوش واخراتن جمله گفر نگاا

 
خرین آای برار بذفقط  ندگیت نباشم...زیگه تو م و دبگیرا ندگی جدو زیه خونه ات برم حتی حاضر- 

 قدیما. مثل بزنیم...ف باهم حرر اب
 

ش رو سرس نامحسو ختم.اندواش ابه سارو سته نگاهم اناخو شت...داخفیفی زش لرم ستاد ید.زلرم پلک چشما

تونم ، نمیحت باشمواش راکه با سارم هرچقد باشه کوتاهی به بابا گفتم. خت.اندابونی بهم مهره نگاد و ن داتکو

ب مم خودما خوا، حتمراناازش سته من در بزنه...رو حرفای یه سرو هش کنه اوخی اون ازم بابا جلوم بدزه جاا

 کسی که همسن بچش میشه بشکنه... یجلوورش غرارم بذنباید  ه.موندام ندگیم برزا کسیه که تو نم تنهودمی
 

 ونیم بیرزدشرکت که از  شرکت.ون به سمت بیرد هنماییم کراو رشت او پشتم گذدستش و سمتم  مداوبابا 

 نشدز باای صد
 

ن سه ماماق واقبل طاله که بابا یه مای ی بلندکه چشمم به شاسدم بلند کرم رو سر م.شنیدرو قفل ماشین 

 دبوه خرید
 

 .مانعش شدام شن کنه که صدرو ،واشین رمد ست برد م.شدار هیچ حرفی سوون بدی زدم و دخنزپو د...فتاا
 

 بزنیم...ف حرت خلوی یه جاد بوار قر- 
 

 خت.انداهم نگاهی ب
 

 زنیم.میف خب میریم خونه حر -
 



 ی زدم.خندزپو
 

 هه.رالی تا خونه کلی و- 
 

 .زدغمگینی ی لبخند
 

 میگم. ن رولیموصاخونه  نیست.راه بع ساعت بیشتر ر- 
 

 :گفتمدم و خنثی نگاهش کر
 

 شرکت.دم باید برگردارم من عجله  بزنیم...ف تونیم حرمیهمینجا هم - 
 

 .دکراض عترا
 

 اری!ندر کااون به زی یگه نیادی تو لو- 
 

 .ی زدمخندزپو
 

 ؟!شتمج داحتیاامگه قبال بهش - 
 

 ده.که بغض کرر نگااید...زلرش شمامک چدمر
 

 !کنش گو مهال -
 

 ه.مه بداداتا دم ساکت نگاهش کر



 هشدرت تفاقی همکار اکه به طوواش قا ساآهمین ر پد ...کنممیر چیکام دارم فهمیدنمیموقع اون من - 

 یه مدتی همه لمه.کیو
 

دم راسپو ر چیز

 بهش..

د کمکم کرواش( سای محمد)بابال بعد یکسادم..زنمیون خونه بیرل از در یکسادی بو تم کهدخو

 پاشم...به

 تو گفتیو خترمی زم دشب که بهت گفتم هنوم...اون شدل کم کم نرماش بعدل ین یه سااتو دم جعه کرامرس نشناروا

 ندگی کنی...زنیکه هم ون اون زتونیم بدمی نم...ما..مادولش برگراوحالت  چیو بهتصمیم گرفتم هماره...

   زدمشکامو پس ا

 که ببینی منم عین مامانم یا نه..م دادی جرزستی...تو اتو نخو لشم میتونستیم...از او- 

 بغض شداز نش پر دومرای صدو چشمش چکید از شکی ه اقطر

 ...کنممیر چیکام دارم موقع نمیفهمید اون..من ختر بابا.دببخشید مهال...ببخش  -

 پر بغض گفتمدم و کرک شکشو پااروم ا جلو...دم ستمو برد

گذشته ها - 

 د.بوه قعیم تنگ شدی وابابا ایلم بردخیلی  گذشته....

 دمزمه کراروم ز م...و عقب کشیددستم رست ببوسه که سریع اخوو شت داربش چشمااز رو ستمو د

شرمندتم - 

 خیلی شرمندتم.. م...خترد

  زدم...نی زولبخند لر

   "یراو"

 گفتو  زد...نی زامهال لبخند لر

  . ارهعیبی ند -
 
 

رش پدن نبخشیدبا  ...کردمیق فرریاش صبو ل...ما حاا د.بوه شدر نامش صبوی مانند معناسته اهم ناخوز باو 

یش اتنها کسی که بررش را دارد...هم پدو  لخوشحاو ست دش آرام اهم خول...ما حاا، اددمیدش را آزار فقط خو

 د...بوه ماند

 
 کند...ش لخودندکی ا اردست بگذاخومی د.بوه نیز بدبختی کشیدل ساو دو  دبوه ندیدی خیردر مااز که او 

ست بعد درهرچند که  بزند.خ شهر چرود در ا ماشینش برب بدهد.ب تاو ببافد را نش ام گیسومانند قدی

 را ازنندگی راسالگی ده شانزاو در گرچه که و  یخت.رهمه چیز بهم و نه شد ایورش دتنش پدهینامه گرفاگو

اب نش همه چیز خردنی کراقت جووست درما ا، دزمیدور یک دنزی هانخیاباد و در گرفته بود یارش پد

 شد.
 

را ه طبقه ششم کمو دشد ر سانسوار آسو شرکت شد.ون زده و وارد اشین بیرماز  ،رشحافظی با پداخداز بعد 

ب حالش خواو ینکه رش و اپدن با بخشیدل ما حاد..ابوک نادردیش احقیقت برا و ین ماجراینکه ابا د...فشر

 د.بودن ندگی کرل زحاره دربادوگویی  ...دبول خوشحار ست بسیاه اشد



 
 .نه شدداکه متوجه یک جفت کفش مرد کره یش نگاروبهروبه ر سانسوآای با صد

 
***  
 «مهال»

 
که م رو سر م.شیک شدو نه دوه یک جفت کفش مرکه متوجم پایین به جلو کشیداز نگاهمو ر سانسوای آصدبا 

 بادم بلند کر
 

 م وختانداعصبی نگاهی بهش  گرفت. م روستین پالتواشم که رش رد کنااز  هتوجستم بیاخو م.جه شدامون شایا

 محکم
 

 .دکرز هن بادپشیمونی ازبا نگاهی پر  م.کشید م روستد
 

دی و سم خیلی عزیز بون واکن چوور لی باو، ف زدمنم خیلی بد حرودمی دم...کروت قضاه شتباانم ودمی! مهال -

 هستی
 

 دادم..ست از د م روکنترل
 

 ن دادمتکوی سر
باشه که به ت خرافعه دخشم...فقط میمم و هرتو م...بخشید م روبابا دور.یختم رو رپیش تا صبح ل سادووز، مرا_

   من میگی
 !اهخودخو

 
 گفتی زد و لبخند

 
 ر...کاد رو میاداره قدیم ی کم مهال -فکر کنم کم- 



 !ستطهیک نقت نفر وعشق ی بد شبیه فاصلهل حاب و خول حای فاصله ی زدم...نیمچه لبخند
 

 ه.شدم یردالنشم خیلی اتا  م.من برر کناو یا بر، محاال یا بیا تو من بر اره.- 
 

 .ام زدصدره بادوشم رد ینکه ا لی قبلوفت ر رکناو گفت  یاباشه 
 

 .یه لحظه صبر کن! مهال- 
 

 :که گفتدم لی نگاهش کراسو
 

ست خیلی ن والشودببیننت ماهنگ کنیم همه بگم هام خومیبه بچهها هم  ست.ازم واتک بنده تو بدرشما- 

از  نمشووهرکددن و صمیمی من بوی ستادونا او کنم...ن دوری شوازشتم که الیلی نددیگه د ه.تنگ شد

همین  شد.ر سانسوار اخت سوانداسم تک واین که از اهم بعد ن شایادادم و مو رپس شما ،عزیز ترام برن یکیشو

 دصبی فرهاعه گذشت نگاهم به چهرم جلواز  که
 

سه ه وابه لطف باشگا اهللهم که ماشان شایاد و بور سانسوآبغل ن و قیقا پشت سر شایادپله ن راه چو د.فتاا

 د...به صحبت کروع خم شرابا و مد اوچند قدمی جلو  نتونستم ببینمش...د بوه غولی شددش خو

 «دفرها» 
 

به ر سانسواتوجه به بی د.بول محای هااز آرزومدنش ر اونگاالی و، پاییند تا بیادم منتظر بور نسوسادم اکالفه 

 ف راهطر
 

به ن شایاای صدم سیدرششم که  طبقهورودی به  م.نفس عمیقی کشید د.یخته بورعصابم خیلی بهم ا. فتمرپله 

 گوشم
 

 میددهیکلشو ش بعدرد و خو
 

ست خیلی تنگ ن والشودبگم هماهنگ کنیم همه ببیننت. ام وها میخبه بچه ست.ازم واتک بنده تو بدرشما- 

 ه.شد

وردم و در اگوشیمو ! سریعر چقد ی زدم.خندزپو. شت میگفتداشو رکه شمارد گوشم خومهال به ای صد 

 ومد..امیرم به کاا بعد دم.سیو کرو  شو نوشتمرشما
 

 تن.شداباال نگه و ر رسانسواساعت ن دوشودبیخوی سه حرفاوانا اوکه م متوجه شدزه تار سانسوآفت تو رکه ن شایا

شت دابر یایگهر دمن جود فکر کرر نگاا رد.چشمش بهم خو مهال د.فتااپیشونیم ع رو ین موضواز ا خم غلیظیا

منم  اد،خومیری ینجواون احاال که  شتم.داسمتش بر بهم چند قدی زدم و خندزلم پودتو  دم...خم کراکه دم کر

 :گفتمی زدم و خندزپو ...هکنمیفکر اون داره چیزیه که ن همور نگاا کنم کهمید نموری واجو
 

شما دم و نکرا منشی پیدز قتی که من هنوو تا ر!هرچقد؛ کنهنمیفرقی ه..یا چند ماروز چند  ر...ستگام رخان -_
و بش کنین ش و ها خودبا مرری ساعت کان مازین ارحق ندان به هیچ عنو،تو شرکت من منشی من هستین

   هموز مرا. ر..یر بیاین سر کاد
 کسر میشه.ن حقوقتون از تورااین کبابت 

 
 :گفتی زد و خندزهم متقابال پواون 

 



ینجا هستم فقط اگه اهم ن الا کبر...متی قاآارم پس حقوقی هم ند کنممیر کادارم مایشی زآمن یه هفته - 

 ینه که شماابخاطر 
 

 شم.ص ینجا خالاز اتر زودین تا من کنا یه منشی پید
 

 ختم.انداباال  یاشونهوت تفابی
  ِ 

م شرکت نیومدروزی چند  د وبوغ شلوم من سرن فا چودشما هم تصا م.من خیلی سخت گیر؟ نین کهودمی -

ه تک خند. کردمنمیب خانترو اناشی دم آنه من هرگز یه همچین گرو، شدینب نتخاانیکبخت ی آقاطریق از 

 خمم غلیظ تر شهاکه باعث شد د کری میزآتمسخر 
 

ل سالی طودوحتماال یکی ا ،کنیا تر پیدمن ماهرای از گه بخواشما - 

 !مدیرب جنا کشهمی

 .ی زدمخندزپو 
 

، قت کنموست نکنی تا درسر دردوز مرامثل ازی و نندم پای تونی سنگ جلومیتا جایی که ه پس بهتر- 

 کنم.ام ستخداشما از بتونم بهتر و ببینم ی رو طلبین بیشترداوبتونم 
 

ن کشیدل مشغودم و شن کرری روتوجه بهش سیگابی د.رستاشو مشت کزدم دکه بهش  یاکنایهاز  ،حرصی

 د.ماموفق نبوا ،کنه اسم پیدوابی اا میگشت تا جوهکلمهل نبادشت ر دانگاا د.اهم کرنگص کمی با حر م...شد

 :قبل گفتاز حرصی تر 

 میشم!ص ینجا خالاز اکه ه باالخر-  



که م یک شددد قدمی بهش نزچن دم...با پنجه پا خاموشش کرو ختم اندامو رسیگای زدم و خندزپو

 دم:مزمه کرزگوشش دم ست و درفتم رجلوتر  ه...باعث شد عقب بر

 شی.ص تونی خالنمیست من از دقت لی هیچوو، شیص شرکتم بتونی خالاز شاید !مهال- 

 د.تر بوم فرش خوو تر ه یک کشیددزنش از چشما د.متعجب نگاهم کرو رخوند چش رو سر
 

 :گفتو سریع بلند شد واش که منشی سام شدشرکت م و وارد شدرش رد کنااز 
 

 ن دارن.تورکان بیاان خومیین اربذخالی  ن روقتتوومدین اوگه انیکبخت گفتن ی قاآ !ئیسر -
 

ین ی از اخندزپو زد.ست دسریع به شالش د و کرل هوکه دم حرکت کرش میزف به طرن دادم و تکوی سر

من خوشش ی از که تقودن بوه شرکت فهمیدی تو یگه همهد لبم نقش بست.دش روی مشهوی عمل هالاعکس 

 :گفتمدم و کره بهش نگال خیابید. میا

 
 ؟کسی پیششهن الا- 

 
 :سریع گفت

 
 .رممیاه قهون تواین شما برین پیشش من هم بردار ستدوگه ا نه نه. -

 
 :گفتم ،رفتممیکه ر همونطو دم.حرکت کرواش ساق تاابه سمت و ن دادم تکوی سر

 
 هم نباشه.ری فو، رمخومیمن تلخ - 

 
 فت.و رچشمی گفت 

 
میز رو  هاشنگلدو بوورده آدر و هاش رفشک دم...کرز باو ر در ،هبداب ینکه جواقبل زدم و تاقش در ابه  یاتقه

 هامبلکه به سمت ر همونطو د.کررم بابایی نثاو که بردادم  نسش تکوواتاسف ان به عنوی سر د.خته بواندا

دم و خوو مبل روی به رو میز عسلیه رو ختمش انددر اوردم و اجیبم از هم رم رو یگابسته س ،رفتم تا بشینممی

 مد.واش در اوساای که صددم کرت رمبل پرو تقریبا 

 
 ی؟!کنده مگه کو؟ چتهش هو -

 
 دادم...هم رو بش اجودم نش بودشن کرل روکه مشغور همونطودر اوردم و پاکت ری از سیگام و خم شد

 
 شت.اندن کنده کواز ت کمی سدم دکه کرری کا -

 
 .دپرسشی نگاهم کرن داد و تکوی سر

 
 دی؟کرر چیکا ؟مگهر چطو -

 
 .ی زدمخندزپو

 
 باال.م مداو با پلههارو هر شیش طبقه  -



   متعجبی گفتی او
 !کنیمیشوخی  ؟نم با پلهاوشیش تا طبقه  ؟!نه بابا! تو- 

 
 ختماندابهش ی میزاتمسخر ه نگا

 
 تونم شوخی کنم.نمیمن  نیودمیتم دخوبه خو- 

 
ش متعجب نگا. شنشست سر جاف سریع صا،باشهه مددش اویای که یه چیزر نگاایهو ن داد...تکوی سرل بیخیا

 کهدم کر
 

 :گفتی میدابا ناری فو
 

 ه؟!شداب خرر سانسود! افرهای وا- 
 

 :گفتمص با حری زدم و خندزپو

د شته بواپاشو گذد بوده هم لطف کرن قا شایاکردن، آیمبش ش و خون قا شایاآشتن با م دامهال خان نه بابا...-

 درسط و
 

 .ممداوپله از راه منم  که بسته نشه...ر سانسوا
 

 مدی اوتقوای صدرد و خودر تقه به مین لحظه چند تو ه داد.سر  یاقهقه

 .وردمآ ن روقهوتو نیکبخت...ی آقا -



 :متقابال گفتواش سا
 

 !بله بفرمایید تو-
 

سم به ایر چشمی حوز م.شدن کشیدل مشغودم و شن کرروهم رم رو سیگادوم نخ  خل.دامد او د وکرز باو ر در

 کهد بوی تقو
 

 :گفتمواش به سارو  ،توجه بهشبی ه.شت لفتش بدداسعی 

 ؟کنیننمیض عو ون رچندساله منشیتوا نیکبخت شما چری قاا- 
 

واش سا ی زدم...خندزپو د.بوزده خشکش  حالتن تو همود و بوه کشیدر کااز ست ی دکه تقودم کامال متوجه بو

 یاشونه
 

 .ختانداباال 
 

 حساسین.ا مندرکادی رو یازشما  ضیم.ی راتقوم خانر کاازفعال که - 
 

 .کردمیی و داربری آتقوی لی جلووبگه  یایگهدست چیز اخومید بوم معلو قشنگ
 

 :گفتمی به تقوب خطاواش، ه به ساتوجبیر باین ا
 

 ؟!سه چیواساعته خم شدین دو ین.ش داریا برو میز و رین اربذرو یا فنجونم 
 

 فت...ون ربیرق تااز انه یم یا زم دارالی ینکه بپرسه چیزون ابدو میز رو شت اگذن رو سریع فنجود و کرل هو
 

 :گفتد و کر یاهخندواش سا
 

 ده.بدبخت که گناهی نکر؟ خهآ کنیمییت اذ م رودختر مردلکی ا اچر ؟!پسرض داری مگه مر -
 

ای صدرباین رد و اخودر چند تقه به ره بادو کهم بدرو بش استم جواخوزدم و  یایگهدخند زپو

 :مداومهال 

 ؟!تو مهست بیازه جاا! نیکبختی قاآ- 
 

لم دتو  ید...ش دتو چشمادی رو شاق شد برمیهم ن دور همواز  شد.وارد مهال و گفت ی بفرماییداش وسا

به گوشم واش ساای صد «النشانه به  کردمینیا گریه روایه نه به صبحش که شب» گفتمی زدم و خندزپو

 وردخو

 
 ؟رستگام رخانه چیشد -

 
 ما...اشد مید خوشگل ترهم خندیمیقتی وحتی ! دخوشگل بو. ی زدمهال لبخند

 
 «مهال»

 
ی زدم لبخندواش به سارو  باشم.روم آتونم میتا جایی که کردم می سعی، درهافی همسخرای خندزبیتوجه به پو

 توو 
 

 :لش گفتماسواب جو
 



 .کنیرد مرخصی اش بگم برم ت بیاکه به من گفد بوین ا، حالش یکم نامساعد شدی تقوم خان -
 

 .دکرار تکر اش روهمسخرای خندزپواون د از فرهاره ابو دو
 

 :گفتر دار با لحنی کامال منظود زل زد و به فرهان داد و تکوی سرواش سا
 

ممنون  .کنممیرد مرخصی اش باشه بر شد.میحالم بد  دمبوش منم جا م...بهش حق مید- 

 بابت اطالعت!

 ،شدمیبلند ش جااز  کهر گ شد...همونطونرپر و غلیظ د خم کمرنگ فرهاه ابه ثانیه نکشید 

 :گفت
 

رش ین کااخاطر باد و دمیخبر و ومد امی بایددش ما خودوکنی، نمیرد سه کسی مرخصی واال شما او- 

فقط ، یبدم نجااستی که هرچی بهت میگن نیاون  ین ور اسوما شما هم خبرنگاو  همیگیرق حقوی کسر

 !منشی منی
 

خر حرفش اجمله ره رو بادو

 درتاکید ک

 ی من!فقط منش-  

 گفتم:ن موقعیتهامون و توجه به مکابیو مشت شد م ستاو دتم نشست رصو ش رویخرف احراز خمی ا
 

ست ن درقیبتوان ربلکه به عنون! ستتودیران زید... نه به عنوینبمی من رورسه که میروزی یه ! متکبری اآا- 

 .نتوروبهرو
 

به رو  ،ینکه نگاهش کنمون ابد نگفت.ی چیزی زد و خندزپو

 :گفتماش وسا

 م! من براری ندری گه با من کاا!نیکبختی قاا-  

 .ی زدلبخندواش سا



 بابت گفتنت.ن ممنوزم با نه...  -
 

لعنتی یه اه ! دم.نگاهی به ساعتم کرم و کشید یانفس کالفه ون زدم.بیرق تاو از اگفتم  ای«کنممیهش اخو»

 یگه هم باید تحملش کنم.دساعت 
 

وارد پس ، دفتاامیرم فعه قبل فشادمثل زم با ،رفتممیپیش روال گه به همین ا مودبوده رنخوی یشب چیزاز د

 شپزخونها
 هنگآ کردممیر که کار همونطو. شتمدایه کیک برل تو یخچاو از  دمست کرری درفوه یه قهودم خوای بر م وشد
 ازبرفی روز »

 
تا  رم،سر کام برو مش تو سینی اربذکه دم زمیهم ه رو شتم قهودا م...خوندمییر لب رو ز «مرتضی پاشایی

 زباه و متکبر نیومد
 

 م.شنیدم پشت سرست اش رو درکه یهو صد اده.گیر ند

 خونی.میکه اری خوبی هم ندای همچین صد -
 

آب یر شیر رو زستم و دشتم اکابینت گذروی  ن رو،اسریع لیو. یخترستم ه داغ رو دقهواز کمی و ید زستم لرد

 ارقر
 

قیقا و دمد اوچند قدمی جلو ، یددکه رو نگاهم  داده.تکیه ب در چور به چهام یدد م وندچرخو م روسر دادم...

اش خندزین همه پواز اعصبی  بزنه...ی خندزوکه باعث شد پدم کررش چپی نثاه نگا د.یستاواقبلی من ی جا

 :گفتم

 
 ؟نترسهادم مدین تو تا اوین بگین توننمی- 

 
 گفت:و مد اوقدمی به سمتم 

 
 ؟!یستیامی روم بهروز روینکه یه ا جع بهدی راگفته بوی یه چیزواش سا قتااتو - 

 
 ه...مه بداداتا دم نگاهش کردم و کر یاسرفه

 
 د:مزمه کرزلحن خاصی با اورد و کمی جلو ش رو سر

 
 یستی!رم واکناروزی شاید هم یه  شاید!- 

 
با  یاقیقهدینکه الیل د ن داد.تکو «چیه»به معنی ش رو ه سرکدم متعجب نگاهش کردم و کرد گر هام رومچش

 یاقیقهو دجمع 
 

 :تعجبی گفتماز با لحن پر م... فهمیدنمید رو زمیف حرم باهاد مفر
 

 ؟هچیف ین حرن از اتورمنظو- 
 

 :توجه به حرفم گفتبیهم ز با
 

 ؟!کنیمیام صدری ینجواکه م ن چند نفرمگه م! مهال- 
 



ین ابه دم سعی کر !ربادوهم اون گفت رو سمم اکه د بوری ن بالیوز اومرا ...کردمیا قشنگ صد م روسمر اچقد

 ازبیشتر ع موضو
 

 .دمخمی کراین فکر نکنم...ا
 

 ؟زنینمیف حرری ینجون اتوامندربا همه کاشما - 
 

 :گفتی جد
 

 دم.نزف حرری ینجواتاحاال با کسی  من نه...- 
 

 :متعجب گفتم
 

 ؟زنینمیف حرم باهاری ینجوو ا کنینمیا سم صدابه  من روهی وز مرا اپس چر- 
 

دای مراز یکی  شد.ه کشیددر به سمت ن مودوهره انگ ی شخصی،سرفهای که با صده بدرو بم است جواخو

 حیاقسمت طر
 

د بوه شدب خیلی معذف بدبخت طر اب داد.با سر جود که فرهاد ی کرکوتاه «مسال»و  مداوخل دامی روآبه  د...بو

 تند -تندو 
 

قیقا دمتکبر  ن وم د.بول سینک مشغوف طرن اوکابینت د و روی پشتش به ما بو اد.دمیم نجاا رششت کادا

 دبه جلو بون مورو
 

 یاکالفهفِ گوشم پودم ست و درکج شد  کمی به سمتمد فرها م...یدبوده یستاواهم ر کناو به کابینت ن پشتموو 

 وکشید 
 

 :گفت
 

 !بر خر مگس معرکه لعنت-
 

حرکت در به سمت ن داد و تکوش رو که سردم نگاهش کره شدد گری ابا چشمم و چرخوندم رو متعجب سر

 د.کر



ل تو یخچارو کیک و  ن دادمتکوم رو سر ؟تیشآبه یه ساعت آیه ساعت ا چرد؟ بوه چش شد! یااخدوای 

 م ونددوبرگر
 

 ه...بهتررم کوفت بخو م.برگشتم سر جاو و شستم نم رالیو
 

دش و به خوم رنظرش یری زشتم که کاغذش دابر د...فتاایرین شت ستم بشینم که چشمم به یه بسته شکالاخو

 د.جلب کر
 

 غش کنی.ن و اوین ار هم تو ماشین پشت سد خوشم نمیا دار.تو کیفت نگهش رش و حتما بخو
 

کف د فتااسم پایین کاغذ تقریبا فکم ن ایددبا  شد.میواش ساد خوو اون ین الی خب وشه واسادم لش فکر کراو

 م...پا
 

 «راوی»
 

س حساا! دبود فرهاان نگر د...زمی لبش به دنکر فکر ٔبه نشانهرا  رکادسر خود و بوداده صندلی لم واش روی سا

ل حا فتد.اتفاقی بید ابوار قر ،شدمیز ینگونه مرمود افرهاه که هرگا شتد دایابه  د.شومیدارد از او دور  کردمی

یگر او دنست ادمیهرچند  هد...م دنجااشتباهی ر اکاد شت فرهااست نددو د.بوان ما نگراو ا، چه بدو  بچه خو

هم رش ادبلکه بر، فیقشرنها نه تد ما چه کند که فرهاا، هشددی مردش خوای برو ست اسالش  بیست و هشت

ی زد لبخند شد...ن نمایاب در چورچهاد در قامت بلندِ فرها شد.ز بارد و در خودر به  یاتقهم همین هنگادر  د.بو

د به فرهاد، رو شتن کیفش بوادبرل حادرکه ر همانطو پوشید.را کفشهایش و خت اندامین ز بررا پاهایش  و

 :گفت
 

وژه یه سر یهویی بریم سر پرد تنظیمش که کرر ستگار هبددا رو قت فرومن میگم ؛که گذشتوز مرا!  دفرها- 

و نجا هم یه سر اوه قتشه بو هیگه به نامت شددینجا که ا زنی...میشرکت دوم یه سر هم به شعبه زه ات بابلسر...

ین اابربن .کردمیسیر ی یگری دجاش فکر، فکر کنداش وسای هافینکه به حرون اما بدد افرها ی.سامونی بد

 یر لب گفت...ز یا«باشه»ن داد کاتی سرل بیخیا

 
گو ز باع را موضوره بادا دورپس تصمیم گرفت ف، ستت اپری یگری دسش جااحواو که متوجه شد واش سا

ن سمت خیابارا در آن مهال  ،نجشاوخرن ماز شدند.رج شرکت خااز یکدیگر دوش  بهدوش  ،دمر دو .کند

 .شدمینگی ی رخاکستری گنوار ِند که سودکره مشاهد

 
 ندیشید که بهمی ی به چیزاو . د..ما فرهاو اکرد میه نگاد شنا بوآیش ابرر بسیا به ماشینی که ،متفکرواش سا.

ه خت که با حالت خاصی به ماشین نگاد دوبه فرهارا نگاهش واش سا د.بوده کرل مشغوش را گی فکرزتا

 :زدیش اصدد...میکر



 .یگهدبریم ! دفرها-  

 
 د...تر کرک مشکواورا که د بود رهایش توسط فاصدن هم نشنیدز با و

 
 «مهال»

 
ی زدم و دخنلب! لسااز دوبابا بعد از گ به غیر نزلین او رد...نگ خوزکه گوشیم د بوری ساعت کاای خرآ

ن پس شایا ،دمبواده و ندام رهربه کسی شما ،نشایاو بابا از نجایی که به غیر از او اب دادم.جورو گوشی 

 د...بو

 م.سال- 

 
 دست مثل قدیم بودرت گوشی پشاش از صد

 
 ؟خوبیم. سال -

 
 م...تو کیفم شدن شتنشواگذو سایلم دن وجمع کرل هم مشغورهمونطو ن،به شایااب دادن طی جو

 
 ری؟!تو چطو .نممنو ،خوبم -

 
 رد.خط به گوشم خور نواز اوقدیمم ست صمیمی ن و دوهر شایااخو دی،شاای صد

 
 ه.ست تنگ شدن والمودله کجایی که بزغا- 

 
 :بغض گفتمه و خندط از لحنی مخلو باو  دمکر یاهخند

 
 ؟من شرکتم شما کجایین -

 
 .مدن اوشایاای صدره بادو

 
 باشه.ه شدم یت باید تمورکا نکنم ساعته شتبااگه ا- 

 
 لبم نشست...روی محاسباتش ی از لبخند



 ؟!مگهر چطو خونه...م سایلمو جمع میکنم که بردارم و اره،- 
 

گوشم رو چند ثانیه بعد و کنم دور گوشم رو از که باعث شد گوشی رد سته جمعی به گوشم خود وبلند ی «نه»

 ارم...بز

 ؟با کیا هستین؟ خبرتونه چه-
 

 :گفتد و کر یاهتک خندن اشای
 

 یم که بچهها ببیننت.دکررزرف ب بخاطر تو جا مشایه وف نبالت... تو یه کافه معرم دشرکت میادم بیا - 

 .هست تنگ شدان ولشودحسابی 
 

و به م بلند شد خت.انداتک ن قیقه بعد شایاده دنزپو دم.حافظی کراسریع خدو حالی گفتم خوش «ٔباشه»

م سر رد...ماشین به گوشم خود متعدق تا بوم دوسیدرکه به پایین  همین دم...کرجی حرکت وخردر سمت 

 رکنان رو که شایادم بلند کررو 

قبال  ه...شدض عول سادوین اتو ر که چقددم ین فکر کرابه ی زدم و بخندل م.یددنگی ی رخاکستری ماشین گنو
 هم خوشگل

 
ار که سودم متش حرکت کربه س د...گرفته بودش به خو یانهدومری هخوشگلیش چهرر کنان در الاما د اوب

اشین مار سودن کرز بادر سه وایش که زین خنگ بااز ا د...کرز سم بارو واسمت و در اون خم شد  ماشین شد 

 ده،سمت جااون که یه لحظه نگاهم به م ماشین میشدار شتم سودا ن دادم.تکوی سره با خند. گرفتم شد خند

م گه چشماا لبم خشک شد.م روی لبخندرد و خو هگرد فرهاهِ نگاهم به نگا رد.خون ساختمودم ورودی ست در

ما د ابوه یدد من روهم واش سا د.کریمخم نگاهم ابا  د.من بوروی قیقا و دین سمت اهش نکنه جهت نگاه شتباا

 ر اوننگااما ا. گفتد به فرهای چیز ،لخیابیره بادو
 

 ام زد.صدن تو همین لحظه شایا نشنید...
 

 دم.یگه یخ کردشو  ارسو ؟!ختردمنتظر چی هستی ! مهال- 
 

م هرو لیلش د تونستم.نمیقعا والی و باشموت بیتفاد نسبت به فرهادم سعی کرادم و ن دتکوی سر

 م...فهمیدنمی
 

 :گفتمدم و کرن به شایارو مد لباسم مناسب نیست سریع دم اویم که یهو یادبوراه تو 

 نیست که...ب صال خواقیافم س و لبان الامن ؟ یبد هم خبرتر بزودتونستی ! نمینشایاوای - 
 

 .دکر یاهتک خندن شایا
 

 ی.بیا نازاد خونمی ،یدیمدین هم از اتر ک شتناحوه با قیافرو تو ما کیپ همیشگی هستیم...ن اهمو خوبی بابا.- 
 

 لبم نشست...ی روی خندلبد بوزده بهم کنایه ن از روش که شایا یاهخاطرداوری با یاو فتم ربهش  یاهچشم غر

 صبح
 



ن مداو دم...من تنها بوو سفر دن فته بواده رخانوور مثال طبق گفته مشام باباو مامانم  دم...بوه مونداب خوو  دبو

همه منو دم و کرز بادرو فتم رحشتناکم وقیافه ن با هموم و شدار که بیدزدن نگ ن و زیفور انقدو اخونه  دم

از ست دباعث شد نگ گوشیم ای زصد زد... ف وین حره اخاطرن هموی داوربا یار نگاوز امراهم ن شایا ن...یدد

 بهو هم کنجکان شایا دارم.بردن فکر کر
 

 :اب دادمجورو که بابامه گوشی ینل ابه خیا د.میکره من نگا
 

 ؟جانم بابا م.سال -
 

 دم...قعا تعجب کرواپشت خط د از فرهاای صدن شنیداز 
 

 شته باشی!ن داشتی کنوآجشن ت باید با بابان با شایازدن گشت ی جامشب بانکنم ه شتبااگه ا- 
 

 پیشونیم نشست.رو تیکش از خمی ا
 

 ؟گرفتین کجا از منو ٔٔ رهشما شما- 
 

 اداری زد...صدخند زپو
 

 ه!کر شدت ذندوتو پررت شماو منی  منشیِ  ؟!که نرفتهدت یا- 
 

 ه.مه بددااست اخومیهم ز باادم دمیاب گه جون اچوم تیکش شدل بیخیا
 

 اره.بطی ندرمن به شما هیچ  شخصیِ ندگی ز منشی شماهستم.ری کان مازفقط تو نین که من وبدم بایدو - 
 

 .ردم خوپشت گوشی به گوشاز مش ای اروصد
 

 من فقط منشی نیستی.ای لی تو برو اره.- 
 

 فتم...تا نیو تک دم از ما سعی کرا م،گیج شدل و ین حرفش حسابی هون اشنیداز ین که ابا 



 ؟!یندخالت میکرن دندگیشوزتو و ین دزمیف حرری ینجون اقبلیتوی شما با همه منشیها -
 

 :گفتو کشید  یانفس کالفه
 

هم رو به پنجشن ش.بارت شب هم با پددا فرو، برت ستادومشب با انشی نکن..شی ممنر نقدا مهال...  -

 قت بهت تبریک بگم.حقین همیدفرت و شتی با پدآبه مناسبت ام خومی ون.بیری باید با من بیا
 

م بیادم ینکه من به خواز اقبل  و

 :دادمه اداسریع 

 .حافظاخد م.من باید بر - 

 
د و بوده کرم شرکت کلی تحقیرفتم رلی که روز اوکه د بودی فرها نین هموا قعاوا دم.بوده قشنگ هنگ کر

 با تیر ام رویهسا
 

وز مراز ا ؟کنم یعشضام و بدرو بش اجو تونمنمیعین بقیه  منا صال چرا؟ دتغییر کرر ینقدایهویی ا چر د؟!زمی

 رشفتارصبح 
 

 هیچی نگفتم...ز من هنوه و شدض عوم باها
 

 پرسیدو کنجکان شایا

 د؟کی بو ؟هچیشد مهال-
 

نگاهی  د...کرم قبل نگااز تر و کنجکان شایا رد...نگ خوزگوشیم ره بادوکه ن دادم تکو «هیچی»ی به معنای سر

 ختماندره ابه شما
 

ر و

به و 

ن شایا

 :گفتم

  و

 بابامه-

در ما م ابشنودادش رو که دم منتظر بواب دادم...جو و

 :مش گفتل آراکما

 ؟خوبی م،خترم دسال - و

ای با صد د.بوه نش تنگ شدف زدحرری ینجوا ایلم برر دچقد لبم نشست...روی لحنش  ازبغضی از لبخند پر 

 :نی گفتمزولر

 ؟نکجایی؟ شما خوبین خوبم. بابا...م سال- 



 :با لحن مهربونی گفت
 

رت ستم ببینم کااخومی ،رمسرکا .خوبم -

 یا نه.ه شدم تمو

 :اب دادمجوی زدم و لبخند 

لم دخیلی ن..نجا ببینمشوم اومیردن دارم کررزرف گاهم تو کافه میز نشی دوران داستادولی ه وشدم تمو- 

 ه...تنگ شدن سشووا

 
 

 ...مداوسمت خط از اون شخصی ای تو همین لحظه صد
 

رو میگه نقشه ی علو سمهندرو ین یاا !یگهدبیا آرش - 

 نمیکنه.ض عو

 :بابا سریع گفت 

، اون نجای اونرقت ویه  خونه...دی تر برگردزوسعی کن شب ! شبادت قب خوابابایی مر ن.باشه مهال جا- 

 شتم.دانگهش ن مودخوی یالو وبر دادم.پس رو خونه 

 :گفتمی زدم ولبخند
 
 حافظ.اخد م.تر میازودچشم  ش.بادت خو قباتوهم مر .باشه- 
 

وارد همین که  شدیم.ده باهم پیاد و کررک پارو  ماشینن شایام...نفس عمیقی کشیددم و قطع کررو گوشی 

شتم که اپشتش گذرو اروم رو ستم د د...کرت تو بغلم پردش رو یه نفر با سرعت خو، شدیمپ ی شاکاف

 شمش رو از رو دوسر

ر زدم و شکاشو کنااوردم و اروم اباال  م روستد من هم گریم گرفت...م یددکه رو نسیم ن گریوی چشما شت...دابر
 ازبا لحن پر 

 
 :بغضی گفتم

 
 نسیم... دبوه تنگ شدات لم بردخیلی  -

 
 بزنه.ف نمیتونست حرد یازبغض از ر نگاا ن داد...تند تند سر تکو

 
 مد.اوپشت سر نسیم دی از شاای صدتو همین لحظه 

 
 ببینیم.روین تحفه اماهم ر ش کنانسیم بک یه میکنن.گرزم بان یال شددزگوه قد! کنن هشونچ نگا نچ نچ- 



کال ن کیپموا ...ردخووه گری هافت که چشمم به بچهر رکنااروم یم نس

نظر ن رو از همشو ...دیستادی اشار کناو فت ن رشایاد وشیش نفر ب

 .مندروگذ

، دبوزل زده لبخند بهم با د و بوده یستارش این کناراد. دخیس نگاهم میکری لحنش با چشمابرعکس دی شا

 ستشدبغل 
 

 .ی زدملبخندد. بودم خور نسیم هم که کناو حامد 
 

  بچهها.د بوه دتنگ شن ستووالم دخیلی  -

 :گفتو مد اوین قدمی جلو راد
 

 ی.مدش اوبه جمع خوره بادو د...بوه ست تنگ شدن والمودماهم  -
 

 :گفتدی شاره بادو
 

 د.بوه معرفت تنگ نشدبیین ای الم برد من هیچم! نین خان رادنزف جمع حرف طرز ا- 

 محکم کشیدمشو فتم ربه سمتش 
 

 :دمزمه کرزیر گوشم اروم ز.تو بغلم
 

 دیشا، نگفتی بقیه هیچ مهال...دی خیلی نامر -
 

 دت؟!کنه تو نبور چیکا
 

 :گفتمدش منم مثل خو
 

 .سه گفتنوا ف دارمکلی حر شرمندتم.دی...ببخشید شا- 
 

 فت.ر رکناو  «رنطومنم همی»قبل گفت از تر اروم 
 
 

 .مداوحامد جلو 
 

 !نفلهد حسابی خالی بوت جا ی.مدش اوبه جمع خو- 
 

که  یاهمیز شیش نفرروی سر خوشی ه و خندبا ن موهمهمهه شت.اذمیم امد همیشه سر به سرح م...خندید

 دنبوده کر رورز
 

همین که نشستیم  م.یدبوده جلب کرن مودبه خورو قبلش توجه خیلی هاو یز به سمت من فتنمورطی  نشستیم.

 چشمم به
 

 :مسریع پرسیدد فتااست نسیم دحلقه تو 
 

 ؟نسییم- 
 

 :متعجب گفت
 

 ؟جانم -
 

 :تند گفتم -تند
 

 دی؟کرازدواج عوضی تو  -



 :گفتمم و که پوفی کشیدن داد تکوی سری زد و لبخند
 

 ؟کی- 
 

 :با لبخند گفت
 

 سیمونه.ویگه هم عره دچند مادم کرد پیش نامزل سا یه- 
 

یه گفتم که یهو  ببینمشوس عرس تونم تو لبامیده و سی نکروعرز ینکه هنوابابت ی از ا«شکراروخد»

 مد.دم اویای چیز

 دی؟کررش بدبختیه که تو تووم کدد ماداحاال  - 
 

 :گفتن یاراخت که اندانسیم با خجالت سرشو پایین و ترکید ه خنداز ین حرفم جمع ابا 
 

 دم.نم کمکش کردکرر منم تو توده نکرر نسیم که تنهایی منو تو بخندین.رو آب  -

 :گفتمن زده هیجاه خنداز ترکید ره بادوجمع  

 
نگو  قایم میکنین.ی رو تا یه چیزدوما من همیشه میگفتم ش !زامورماای  ؟یندکرازدواج شما با هم ! وای -

 ین.دهمدیگه بودن کرر تول مشغو

 :که گفتمد کرض نگ عوره ربادونسیم 
 
جلب دش به خورو همه ه گرنه نسیم نظروین بحث شیم ل اخیابیحاال هم  که...رلی مباه ویردینکه اقا با آ- 

 .میکنه



 :که گفتمدن لی نگاهم کراسو
 

 میکنه.ض نگ عورپرست ب فتاآشبیه  زنیممیخه هر حرفی ا- 
 

 د.کررم نسیم کوفتی نثاو ع خندید جم
 

رو جمع و کنجکاه نگا رد.نگ خوزکه گوشیم  کردنمیفتن م رشتن عزداکم همه  -کم د...کل شبه خوبی بودر

 من ثابت
 

زده یادم...کره به ساعت نگاده...پس فرهاه سیون شوربابا که شمان و شایاد.. بوس ناناشدم...کره نگاره موند...به شما

 :بگم گفتی ینکه چیزابل قب دادم..اجورو خه...گوشی ر داره اشب با من چیکا

 ؟برنگشتی خونهز هنو م...سال-  

 
 :دممزمه کرآروم ز

 
 ؟مگهر نه چطوم. سال- 

 
 .نفس عمیقی کشید

 
 

 ی.برن با شایااد خونمی نبالت.م دکن میا اسسم درس رو واآ ؛خوبه- 
 

 .نتونستم مخالفت کنما نم چرودنمیصال ا دم...بوه شده آروم گاداناخو
 

 باشه.- 
 

سش پیامک درس رو واآسریع  دم...حس میکردم خورو روی جمع و کنجکاه نگا د...قطع کرو فت گ یا«خوبه»

 کهم رو سرزدم. 
 

 م.یددم دخوروی  ،رو لفضوو و پنج جفت چشم کنجکا ،دمبلند کر
 

 :گفتو شکست ت رو سکون شایاه باالخر
 

 رسونیم.میرو مهال دی شاو خب من - 
 

 م.دکرف صا م رومثال گلودم و مصلحتی کری تک سرفه
 

 .نبالمن دمتکبر میای قاآ ه.چیز،خب ممم...ا نه...- 
 

 د...متعجب نگاهم کرن شایا
 

 ..کنهنمیرا ین کااز ا ن که؟! اوکه نیستد متکبر فرهای قاآرت از منظو- 
 

 ختمانداباال  یاشونه
 

 .نبالمد دمیا، شهدخوا چر -
 

 شت....دش داجووکه تو د لی نگاهش بیانگر بهتی بوونگفت ی یگه چیزن دشایا
 



ل مشغو یامصنوعیه با لبخنددم و نگاهی کره رید. به شمازیا نه که گوشیم لرن بردن بوه یگه موندد

ن ایاینی که شاتا ببینن ن دم در مددن و اوبهونه کررو فتن ن رشوهمههرچند که  م...حافظی شداخد

 «راوی»کیه... ف زد حرری ینجوازش ا

 
ز مرمود...میکرق یگر فری دهاروز مشب با همه امخصوصا وز و مرد افرهاش به نظرد... فته بوو رفکر فرواش در سا

 هشد
 

 که دبو هندید لحا به تا ایرز. دبو گرفته نشانه را مهال شحسگر ٔٔ رهشاانگشت ا فهمید...نمیرا لیلش د..و او دبو

 ایبر دفرها
 

شخص قبلی جایش  ،جدیدمنشی ام ستخدن امازبگوید که تا و ست کند دست ر دنقداکسی دن کراج خرا

د، بوه شدرج جمع خااز شتی ایس بهدوبه بهانه سرری چند باد و بودش تو خور مشب هم بسیااضمن در  بماند...

قت د ونبور جوواش ها جز سانآهم با د یازستانه که ی دوجمعهاای هد براکه بخود می نبوآدد افرها از آن جد

از بیشتر د سعی کر. ودیس گفت که باید بروسراز بعد ن به ناگها د وجمع بودوازده در تا ساعت ل ما حاارد ابگذ

 فهمیدمیروزی که ه باالخر گیر نکند...را درهنش ذین ا
 

 گفتمیو  وردآیش میوبرد شد حتما فرهامیط مربواو گر به ا ...ستاچه خبر 

 *ه که چه شد

 

د یک لحظه با خو ید...دیگر دا پنج نفر به اورا که باالخرد کافه منتظر مهال بوون که بیرد بو یاقیقهدپنج د فرها

روی ست چپش که دین فکر از ا ست.ده ابون مهال شایاو زوج ند افتهربه کافه زوج  -زوجکه شاید د فکر کر

 تک مشت شد...د ش بوپای



در قایقی بعد د د.به سمت ماشین حرکت کرن داد و استی تکد ید.را دنگش رمشکی س مهال لکسوو  زدبوقی 

 :گفتزد و لبخند مالیمی د و کرد به فرهارا یش رو می نشست...آرابه د و کرز باا رماشین ی جلو

 ؟نبالمدشتین که گفتین میاین ری داکا م...سال-  

 
به تا او  ورد...لیلی بیادچه و بگوید او ندیشید که چه به امی ع ین موضوامتفکر به  ن داد.تکای سرد فرها

لحنش  د.سته بوامهال نیز نخواز که  هرچند برساند...را  او کهد سته بواکسی نخودش از جانب خول از حا

 .دکر یاسرفه د.بوری ستودبیشتر 

 
رسونم میراه هم تو رو تودم خوی یالم ومیردارم م من که گفت اری.مد ماشین نددم اویادم بوون ربی م...سال- 

 خهآن..خونتو
 

 ین سمتی نیست.ن امسیر شایا
 

 «مهال»
 

شت بهونه داشت... فقط الیلی نددد قشنگ ضایع بو م...خندمو بگیری جلوکه دم شتم سعی میکرداخیلی 

 دن.هم بون همسایمو هاینن ااخه شایا رفتم...میکه من باید د بوی مسیرن یقا هموقن دمسیر شایا ورد.آمی

 :گفتمه خنداز با لحنی پر 

 همسایمونن...ینن اشایا! متکبری قاا-  
 

 :گفت ،زدمتوجه به حرفی که ون بد رین باو ا سرشو به سمت جلو چرخوند
 

 ؟!لی به من میگی متکبرن وبه معتمد میگی شایا واش،به نیکبخت میگی ساا تو چر مهال...- 
 

 .دمموفق نبور نگاالی وشم بال خیابیدم سعی کر
 

 لی شما...دارم وستانه ط دوتباارشرکت ون نا بیراوبا . مم..ا ئیسمی.رخب شما - 
 

 .ی زدخندزپو
 

 ؟!تو شرکتیمن الابگی ای خومی- 
 

 .دنگاهی به ساعتش کرو خت انداباال ش رو هاوبراکه دم ساکت نگاهش کر
 

قتی بهت و وزنی میا شخص جمع صددوم با  من روبعد  .تو ماشین منی.. ،ینجاا، شبدوازده ساعت ن، ال، اتو- 

 سمما امیگم چر
 

ضمن در ؟!ین حرفت منطقیهت ابه نظر «نهلی با شما ط دارم وتباارشرکت  ونبا بقیه بیر» نمیگی هم میگیرو 

 شمواسا
 

 .مافوقته



 
 :کالفه گفتم

 
 ؟میکنینر فتاری رینجوابا من وز مراشما ا چر- 

 
 .دایل کربه سمتم متمش رو کمی سر

 
 ؟!کنمر فتات رباهاری چجوداری ست دوتو - 

 .ختماندامو باال وبری اتایه 
 

 !ن هانمیداب جوال با سو ل رواسو- 
 

 :گفتدر اورد و  م روادانم او
 

 !ی هااب دادجوال منو با سوال ی تو سولو- 
 

شته دایت شیطونی همچین شخصدم هیچ فکر نمیکر هم لجم گرفت...د و گرفته بوم یش هم خندزین لجبااز ا

 باشه.
 

 :گفتمن دادم و تکوی سر
 

 یر میشه.دین از ابیشتر داره ؟ شن کنینرو ،روین ماشین اخونمی- 
 

 :گفت وخت انداباال ی سر
 

 شن کنم.روبگو تا د مفر فت روهمین حر- 
 

 گفتم:دم و کرف گلومو صا یابا تک سرفه خت...انداباال  یاکه شونهدم کررش چپی نثاه نگا
 

 یر میشه.دین از ابیشتر داره  ؟شن کنیو روماشین ای خونمی- 
 

 ...دبوه شدز جبالو تخص ی پسر بچه هامشب شبیه ر اچقد د.حرکت کررت و زد و ستاو اگفت  یا«باشه»



رو ضبط د وکردراز ست دکالفه د فرها میگذشت.ت و سکوتو یم دبوده فتاراه اکه د بو یاقیقهده دپونز

 فضا پخش شد. موسیقی مالیمی تو د...شن کررو

 
ل بیخیاره باوو دخت اندانیم نگاهی به من د و کم کرارو صدد فرها رد...نگ خوزتو همین لحظه گوشیم 

 نندگی شد.ل رامشغو

 
 

 «؟منزدن رو تا قفلی دوین امشب ا اچر» لم گفتمدتو دم و پوفی کر دم...کره نگان شایاره به شما
 

 ید گفترو دکه مکثم د فرها
 

 ی؟!بداب جو تونینمیکیه که - 
 

 .ختمانداباال  یاشونه
 

 .کنممیفکر دارم لی م وبداب م جوتونمی شایانه.- 
 

 د.زمیف حردش شت با خوداکه ر نگاا رد.به گوشم خووارش مزمه ای زصدو ی زدخندزپو
 

 ه؟!بردف شت که بعد تصاانداغ سر یایگهن دستاریمابواش سا ش...بارو شانس ما- 
 

رو گوشی دم و یگه صبر نکرد ...ردنگ خوزیگه ر دگوشیم یه با

 :اب دادمجو

 ؟بله م...سال-  
 

 دبوان تقریبا نگراش صد
 

 لی ندیدمت.والکنم بدم قته ویلی من خ؟ خونهی نیومدز هنو مهال...- 
 

ن شنیده هندن دهم نشود ب فرهالروی خندِ زپود و گوشیم کمی بلند بوای صد ختم...اندد انگاهی به فرها

 نشایای هافحر
 

 :گفتمن شایا به د.بو
 

 ؟مگهر چطو رسیم...مییگه دیه پنج مین  ،یمایک خونهدنزا. چر- 
 

 :می گفت که گفتمروآ «هیچی»
 

 اری؟ندری یگه کادخب - 
 

 :گفتروم آ
 

 نه...- 
 

تر روم آ و

   :دادمه ادا



قب امر - و

دت خو

 !شبا

 :گفتد فرها ،دمهمین که قطع کر گفتم... یاباشه
 

ر نقداین ان یا فقط میشت پیگیرر نقدت استادوهمه  -

 ؟ سیریشه

 :گفتمدم و خمی کرا

 بزنین.ف ست حردر؟ سیریش چیه -

 
 .دخمی کراهم متقابال اون 
 

م اهابا جمع بداری که ز با- 

 زنی.میف حر

 :حرصی گفتم 

 همینه که هست...-  

 
 .ی زدخندزپو

 ؟!نی چیه مهالودمی -
 

ین تغییر لحن ناگهانیش خیلی از ا

 :دمتعجب کر

 ؟چیه نه.-  

 .ختاندانیم نگاهی بهم 



ن یدای دبردت خوو زنی میف حرم هم باهاد مفر یستی نه مقابلم...امیرم ینکه کناابر وه عال رسهمیروزی یه  -

 فحر و
 

 میشی.م با من پیش قدزدن 
 

 دم...نگاهش کره شدت ما
 

 موند!ن هنتوذنیکبخت تو ی قاآفتر دحرفم تو اون ینکه امثل - 
 

 :گفتد و یستاد و دم در اته کرو سر وماشین  ی زد...نیشخند
 

فرقی  من باشه.ل ماام خومیقتی که من وباید تا  ست بکشم...ام دخومیکه ی چیزاز می نیستم که آدمن  -

 ؟!متوجهی که که چی باشه... کنهنمیهم 
 

 گفتم:د مفرر باین امن هم متقابل 
 

ی خسته شدن شوازقت وهرن و یشوبگیرن داری مشوزقت الوست تو نیستن که هرد یِزباب سبااما دآ -

 ن دور...یشوازبند
 

 .دبو «ست میگیراباشه باشه تو که »معنیش د بوم قشنگ معلو ...ن دادتکوی خند سرزبا پو
 

 :یر لبی گفتم که گفتزتشکر  دم...خمی کرا
 

 ؟شرکتی بیادا فرداری ماشین  -
 

 :مشکوکی گفتم با لحندم و لی نگاهش کراسو
 

 یا نه...داره کینگه فقط باید چکش کنم ببینم مشکلی راشین منم تو پاحتماال ما. نمودنمی- 
 

 گفت:ل خیابین داد و تکوی سر
 

گه انبالت باهم بریم شرکت.م دمیان بزنگ زشتی اماشین ند صبح هشتگه تا قبل ساعت اباشه  -

 !شتی که هیچیدا

 :یلکس گفترکه خیلی دم با تعجب نگاهش کردم و کرد گر هام رومچش 

 ه.شدت یردالنش هم حسابی اتا  ؟شیده پیاای خومین-  

 
 :گفتمدم و خمی کرورد اآوم ربه شم ده پیاام بخودم ینکه خواین که قبل از ا

 
 تونم.نمیسط که ری ومیارو مختلف ی هاعموضور نقدالی وشم ده ا باید پیاتفاقا، اچر -

 
 .ی زدخندزپوو باال گرفت ز ستاشو به حالت باد

 
 ی.کنه تا نرا هی بحث کش پیداد وخمیلت دت دخور نگاا گفتم...نی چیزن الامن که - 

 
که  کنممیری کاروزی من هم یه » لم گفتمدتو  ی زد...خندزبهم که پوزدم محکم دم و کرز باو ر ص دربا حر

 زدنخند زیگه پود
 



 «متکبری قاآه بردت یا
 

 :بهش گفتمو رو 
 

ینکه ابابت ن ممنو ارم...شما ندص خشک بخصوی هاآدم با دن به بحث کر یامن هیچ عالقه نخیر...- 

 حافظ.احاال هم خد سوندینم.ر
 

 گفتن داد و تکوی سر
 

 تو...از قیقه دمیکنه یه ده ستفااا شماز قیقه دنگاهش کن..شبیه خنگا..یه _
 

 :که گفتدم کررش چپی نثاه نگا
 

 .کنممیکسر و حقوقت م رنمیگذازت گه یددفعه ین ؟ اشرکتی یر بیادهم دا فرای خومی یگه.دتو و بر- 
 

 شد.ز بادر شتم تا دانگه ر نقدا وشتم اگذن فوآروی ا ،روستم و دفتم در ربه سمت  ،عصبانی
 

در به زدم و محکم بهم و ر در خند بزنه...زفتم که باعث شد پود ربه فرها یاهچشم غرم و شدط حیاوارد 

 لبم نشست.ی روی لبخنده گااناخدا رنم چودنمی م.نیدشرو ماشینش ی جیغ الستیکاای که صددادم پشت 
 

 م.موندت ماو خشک شد م لبخند ،ییدودمیشخصی که به سمتم ن یددبا دم کرکه بلند م رو سر
 

 دم...بوه موندت ما ،ماامن  رفت.میصدقم ن قربوام مددو و بوه کشید غوششآو محکم تو من ر ،مبیادم وتا به خ

قفل ش کمردور مدنو اوباال م آرو -م آرومستاد م...مددم اوخو شت تا بهداو تو بغلش نگه من ر  یاقیقهدچند 

 م.شنید ش رواکه صد چشمم چکید...از شکی ه اقطر ن.شد



؟ جوشهمیسرکه و عین سیر ام لش برزن دیر ین پاخونه ببینم م نگفتی یه سر بیا در؟ما دیکجا بون الاتا - 

 م.عزیزی الغر شدر شه چقدات نو فدشهربا لهیا ؟باشه هتنگ شدام لش بردشاید دم نبول سادو ین انگفتی 

 :بغضی گفتماز پر ای با صد 

 
 ن...جودر ما -

 
 یر گریه.زدم زبلند  و

 
 بغض شد.از نم پر ای اوصد

 
 هیچ صفاییت هاهخندو شیطونیا ون خونه بدد؟ بوه تنگ شدات لم برر دنی چقدودمی بشم...ات لهی فدا ؟نجودرما نجو- 

     .مو ندیدرهات هساله که خندو د .شتاند

     دکرا جددش خواز و من ر

 د ...کرک پا م رواشکد، اید بودتو ش کاوکمی چرل احدو بوده تغییر کرل دوری سادو ین استایی که تو د...با 

بیا  -

 نیاز ابیا تا بیشتر  به.ابخوه خیالش جمع شه بری و بیاتد منتظر بوه سیدرباباتم  ده.سرون خل بیردابیا بریم  .در..ما

       .هنشدان نگر

محکم رو ستش ن دادم و دتکوی سر

 انجبر دم روبوش دور ستادنعمت گرفتن از ین چند سالی که استم اخومیر نگاا  گرفتم...

        کنم...

 مه...دربگم ماه بهترو مه رکنان الایم تا زادنواز   منه...ی یهداشهربانو 

همین  سهه واگتررسالی بزده یه درم مااز لبته که ا

 بهش

  دم.بسته بوواخیلی بهش  ن...جودرمیگم ما

م همه چیزن جودرما 

 د.بو

مهراخو

 ظیفش فقطرم...وگاهی هم پددرم و ما ،

  د...من بواز اری نگهد

لیلشم د د.لج بوش یکم باهان لبته ماماا شتن.اذمیام حتراکه همه بهش د بو شتنیداست ر دونقداو 

 هیچ

       م...قت نفهمیدو

 یه هفته پیشی با بابار چقدرد...میخوش منود و دمبل نشسته بورو بابا  خونه شدیم...و وارد فتیم رباال ون یوی اهاپلهاز 

 د...مبل خونش نشسته بور روی مقتدو مرتب..شیک و تمیز  نالاشت...ق دافر

نگ ض رحور پیش کناروز تی که چند رصودر

 و

 اونین به بعد کمتر به از اتصمیم گرفتم م دادم و. می به سرن اروتکو ...د.گریه میکرد و بوزده نو ری زانجواوفته رو ر

     فکر کنم...م یی عمراکذل سادو

س خیلی نامحسودم رو خوم و ترسیده ازش گاامد...ناخدن اوبه سمتموو بلند شد ش جااز خند ما با لبن یددبابا با 

ش هام قدو لبش پرید ه از خندراه که بابا تو د بود مشهور نقدالی فکر کنم ترسم دادم...وجا ن جودرپشت سر ما

 هسته شد...ا
 



ختم..من انداپایین م رو با شرمندگی سرند...دوقبلم برگری منو به سرجاد و کرری وارد ستم فشادبه ن جودرما

 ستمانمیخو
 

 د...نبودم ست خودلی ، وشهری ینجوا
 

 .مداوجلو روم آبابا 
 

 ؟ش گذشتخو ؟خوبیم خترم دسال -
 

 .دمشرمندگی نگاهش کر با
 

 !خالین جاتون. بله ممنو؟ بابا خوبم..شما خوبینم سال- 
 

تک  ه...حت شدراه ناکه ندن نشورم و فتارباشه نسبت به ل خیابید سعی میکر

 .دکر یاهخند

 ین جمعا.اما گذشته از  ده.من که حسابی پر بوی جا خوبم...-  

 :که گفتی زدم لبخند محو 

 
 ردی؟خوم شا! ونهم بیردی بور هم سر کا .یاحتما حسابی خسته -

 
 .ن دادمنه تکوان به عنوی سر

 
 .مسیر ،ردمخوت تنقالو لی تو کافه کیک و. نه..- 

 
 .دادن تکوی سر

 
 .یاحتما حسابی خستهاب بخوو بر ن...باشه باباجا- 



 :گفتو  بابا خندید ی زد.ختم که لبخنداندن اجودرماه لتنگی به چهره دنگا
 

 کنهار نیست فرار شهربانو که قر بزنی...ف کلی حرش تونی باهامی یمداوکه دا فر- 
 

ز که بارش رو  دفتم...رتاقم اه سمت می بآرو «شب بخیر»با  م.بوسیدن رو جودرمارت صوزدم و  یلبخند

 هم بغضز بادم،کر
 

 م آورد...هجوم که به گلود بو
 

به سمت کمد  د.بوش یشم سر جاراآیل ساو و حتی سیستم... کمدو تخت ن همو،نگن رهمو، قدیمیق تان اهمو

 وفتم ر
 

حرکت ار یوی روی دسمت عکسا بهزدم و لبخند تلخی  د...بوش سرجام بیشتر لباسا دم.کرز بااروم درش رو 

 چندتا دم.کر
 

من از یه عکسم  د...بودی و شامن ی بقیه عکساو  یمدگرفته بون کیپمواکسی که با چند تا عو گی ادعکس خانو

 نجودرو ما
 

 د...بو
 

 ده.و تمیز کرقم رتان اجودرمااد دمین نشوو شت اندک خا م.کشیدروش ستی د
 

ازش نمیتونه د بیخوداره و یکی  اره...ندت مکاناابی پولی  ازیکی ! یااخد دم.حرکت کرم تحریر به سمت میز

 کنه.ده ستفاا
 

 ؟!بهاخون الد افرها ؛ یعنیدشب بونصف دو  دم.کره به ساعت نگا دم...کرض عورو لباسم زدم و لبخند تلخی 
 

قیقه دت تقریبا یه بیس چشمامو بستم.و یر لب گفتم ز «باباییل خیابی» دم...مم تعجب کردخودم که کری فکراز 

 بمابعد خو
 

 د...بر
 

*  
ر نگاا دم...کره نگاق تااقیقه به دپنج  م...مالیدم رو کمی چشماو تخت رو نشستم م...شدار گوشیم بیدرم الآصبح با 

یس وسرم و وارد شدرج خاق تاادم. از کرض عورو لباسم م و جا پاشداز  ه.شدم یگه تموم دشد بدبختیانمیورم با

فتم رشپزخونه آبه م ندیدرو قتی کسی م...وسالن شدو وارد فتم رپله ها پایین از مربوطه ی هارکام نجاابعد  م.شد

لی سریع وشد ل گفتم... کمی هوم سالو م پیشش فتاروم ر. میدد دصبحانه بول حالی که مشغون و درجودرماو

 .زدلبخند 

 
 دم.نکروع شرز بیا بشین من هنو در.ماهت ماروی به م سال- 

 
 نشستم.م و کشیدون بیررو یش ری کناصندلی زدم و لبخند

 
 بزنیم.ف همدیگه حر تونستیم بامیگرنه کلی و ،رسرکام حیف که باید بر- 

 
 .زدلبخند مهربونی 

 



 ن؟جان و خسته میکنی مامات ردسه چی خووا اری...ندر به کازی یگه نیادینجا ی امداوکه ن الا- 
 

 ختم.انداباال  یاشونه ،لخیابی
 

ا گفت باید صبر کنم یه منشی جدید پیدد بوده مم کراستخدزه اتان چو م...ستعفا بدام اخومیئیسم گفتم ربه  -

 مکنه تا من بر
 

 مونه.میلنگ راش گرنه کاو
 

 :دادممه اداه کن داد تکوی سر
 

 ه.حوصلمم سر نمیرر کاه سرم ب میرخ؟ ربشینم خونه چیکازه تا- 
 

 .ختاندابهم از ارزو نگاهی پر 
 

یه  ی.مه میداداو ت رهاسکال ی...مه میده ادانشگاداستو تو ی درمیر ؟چی باشیر یکاب ن...جان نه ماما- 

النت تو ر اکا ازبگی بهتر ت به باباری، کال نبادگه اهم ش بعد ئیس...رتوهم میشی  دت.سه خووامیشی  یارهکا

 ی!ربچه بیاو کنی و ازدواج شنا بشی آباید ب خود هم که با یه مرش بعد. همیدر شرکتش بهت کا

 
 .دمکر یاکه تک سرفهه مه بداداست اخو

 
م شر ری ازچجو کشیمینقشه داری لتنگی دفع ی رجابه  ی.یددو من رل سااز دوبعد زه شما تا ن.جودرماوای - 

 ؟!شیص خال
 

 .دشد که یهو بغض کرورش بار نگااون الی دم وبوده من شوخی کر
 

ن از چو و گفتم.م رهارزوآمن فقط . من.. داره...ا تخم چشم ما جروی تو قدمت  ؟!صالرم امن چیکادر نه ما- 

 گتربچگی بز
 

 شته منی.اختر نددتو عین ا خدبه  بچههاتم ببینم.دارم ست دم دوکر



 .مبوسیدرو تش رصوزدم و  لبخند غمگینی
 

 رو دارم. منم فقط شما دارم؟ یایگهن دشما مامااز من مگه غیر  دم...شوخی کر نم...ود، مینجودرنم ماودمی- 

 

 .گرفت م روستاد
 

 ته.درمازم هرچی هم که باشه بان م...اون زخترن دین حرفو نزا-  
 

 .ن دادمتاسف تکوان به عنوی سری زدم و خندزپو
 

 نیست...در سمش ما، اباشهری ینجوا کهدری ما- 

که  ین حرفیاکه ر نگاا د.کرری و یه جوش رچشماوردو آ و کمی پایین ش رسرو هنش دتو د بررو لب پایینش 

 خیلی بدزدم 
 

یم دصبحانه بوی هاخرآیگه د مش...دبوه ندیدری ینجود اقت بوو خیلی گرفت.م نش خنددکره نگاز ین طرز اا د.بو

 که گوشیم
 

 .ختاندانگاهی بهم ن جودرما د.رنگ خوز
 

 در؟کیه ما -
 

 ختماندامتعجبی به صفحه ه نگا
 

 ئیسمه.ر -
 

 :گفتو کنجکا
 

 رت داره...یا کاده کرا دشاید منشی پی ه.بداب خب جو- 
 

س تمااری کمه برقردکه ر ونطوهمم و میز بلند شداز  ،با تشکر کوتاهی ده.نکرا لی حس من میگفت منشی پیدو

 دم اززمیرو 
 

 م.مدون اوشپزخونه بیرآ
 

 ؟بفرمایید م.سال -
 

 .مشنیدمیش رو نفس هاای صد
 

 داری؟ماشین  م...سال- 
 

 :گفتماری .با لحن کشدگرفت..حتی نپرسید خوبی یا نه.م خند
 

 ازم.نگاهی به ماشین بنددم ت نکرقز وهنو صبح شماهم بخیر... ن.وخوبم ممن- 
 

 .نشنیدرو حرفم  اولصال کنایه اکه ر نگاا نفس عمیقی کشید...
 

 !شبادم در یگه در شو نیم ساعت حاض یر میشه.دچکش کنی ای تا بخو- 
 

ل یکم که گذشت بیخیادم...کره به صفحه گوشیم نگات زده حیر.د..حرفی بزنم قطع کرام ینکه من بخواز اقبل و 

 دم...کرز بام رو کمددم...در تاقم حرکت کرابه سمت و ختم اندایی باال اشونه 
 

 بی توجه نپوشم...ری همینجوو کنم ب نتخارو اتصمیم گرفتم لباسم ل سااز دوبعد ر بالین او
 



در اوردم و تو جعبه ی از مشکی گرفتم...کتونی خاکسترن اکتار یه شلوده و مشکی سای نوروی زایه مانتو تا 

به م هاس لبان پوشیداز بعدو شتم دابری نگ خاکستررشتم...یه مقنعه پردابری خاکستردار کیف تقریبا جا

 فتم...رینه اسمت 
 

تنظیم م سرروی ست رو درمقنعه م و شدی چیزل بیخیاوزم مراگذشته پس ن یخشورتان الامم حتما تا ازلو

 ون اوردم...مقنعه بیردم و از شل کرم سرر کنام رو موهااز کمی م...دکر
 

حافظی سریعی ابا خدو دم کرس رو رد تمارد..نگ خوزستم گرفتم که همین لحظه گوشیم رو دکیف و کفش 

م و اروم قدمام یک شددکه نزدر به م..یددوتقریبا دروازه رو خونه تا در فاصله م...کفشامو پوشیدن جودرمااز 

 م...یددتر ر نواوکمی د و ماشین فرهادم و کرز بام...درو نفس عمیقی کشیدم و دکر
 

عقب ماشین بشینم... ام که بخود ع بوخیلی ضایدم...کرز بارو جلو دم و در به سمتش حرکت کرداد..غی اچر

 نشستم تو
 

 .ماشین
 

 ؟خوبی!صبح بخیر م.سال -
 

دم و کرل کنتردم رو لی خووگرفت م خندخم کشید رغیر مستقیم به د و بودش ینکه تیکم یااز ا

 م...نخندید

 ؟شما خوبین، نممنو؛ صبح شماهم بخیر م.سال-  



 :گفت یابا لحن پر کنایهو خت اندرو راه اماشین 
 

 .ماهم خوبیم ن.ممنو- 
 

با تشکر کوتاهی  ،سیدیمربه شرکت که  نشد...ل بدن رد و به شرکت بینمون سیدرخاصی تا  فیگه حرد

 :که گفتم موندش منتظر م وشدده یاپ
 

 .ممیادم خور دارم کان ساختمون من با نگهبا خل...و داتو بر- 
 

 م...شدر سانسوآار سون و ساختمون دادم وارد تکو یسر
 

 «راوی»
 

 یاقعا کاسهد و وابوس زده ست حددرس پکرد. می هنگا ،دبوه شدده پیاد ماشین فرهااز به مهال که ور ناباواش سا

 د.یر نیم کاسه بوز

 
 

را زد  کمهد دبسته شور سانسوورد و درب آکینگ بیاربه پارا ماشین د ینکه فرهااز اقبل و شد ده ماشین پیااز 

 شد.ز باره بار دوسانسوو ا

 
 کند...ر فتارمثل همیشه و باشد دی عاد ی کرسع

 
 ؟بابا خوبه ا؟چه خبر ؟خوبی م.مهال خانم سال -

 
 ی زد.مهال لبخند

 
 ؟تو خوبی! م دارهسال ،خوبه بر.خ، بینخوبم ممنو م.سال- 

 
 .ن دادسر تکای زد و لبخند

 
 گذره.میشما...بدنیستم  هایرسیپال حوابا - 

 
 :دادمه واش اداسای زد و مهال لبخند

 
 ها.دی کرش موافررو یگه مادگرفتی رو  بابا -

 
 .زدلبخند خجلی ک خترد

 
 ین چه حرفیه...ا -

 
را که سالهاست یکدیگر ر نگااگذشت، یمن صمیمی شدنشاروز از سه زه تاینکه ابا 

همین در مدند...ون آبیردو هرد و یستار اسانسواهمین لحظه در شناسند.. می 

 :گفتواش حین سا

 ین! دارکیپ اینا ن ابا شایام شنید .ستی مهال..را - 

 :دادمه واش اداسان داد و بله تکای به معنای مهال سر



 
 شنا شم.ن ایپتوکابا ام منم میخواره شکالی نداگه اخب  -

 
 .ردخوش وبه گن پشت سرشاد از فرهاای صدن ناگها

 
 بگم.ر ستگام رو به خانین راستم اخومیتفاقا منم ا- 

 
 گفت:خ شو ...ستا دفرها ٔیر نیم کاسهز ایتر شد که کاسهیقین ،یگر یقینشواش دسا

 
 ی!سریع شد !ها یدکردت عاردی یگه به پله نود- 

 
را نیز مهال د خوو کند ب خطاد مفراو را شت که ار داصروز امروز و ایرم دتماد رهاینکه فاز اما متعجب امهال 

 .ن دادتکای سرل خیابید؟! کرب ع خطاجمواش اورا ابل سامقو در ینگونه ا اچرل حا، کردمی بخطاد مفر

 
بهش  .شناسین..می ن روکه شایان تودصال خوایا  ببینینروز یه  هم رو کنممیخب من با بچه ها هماهنگ  -

 یگه.دبگین 
 

 :گفتد بوه که متفکر به جایی خیرواش به سان داد و رو تکای سرد فرها
 

  خل خب.دابریم  ؟!یگهدچی هستی ه منتظر -
 

 شرکت شدند...وارد هرسه ن داد و تکای سرواش سا
 

* 



 «مهال»
 

ی هارکای ه سریدم و یمیل کردم و اتا متن تایپ کردچن یم.دبور کال که تو شرکت مشغود بوساعتی  چند

 ا یه تصمیم یگه...بد
 

تا  م.دشوارد  «بفرمایید»ن شنیداز بعد در زدم و تقه به و د فتم.د رفرهاق تاامت به سم و بلند شدم جااز ناگهانی 

 یک میزدنز
 

 :که گفتمد لی نگاهم کراسود فرها فتم...رجلو 
 

پوستر ن تواگهی بگم برل آتونم به مسئومیین من ر دارگه شما کااستم بگم اخومی م...شدن حمتواببخشید مز- 

 امستخدا
 

 تنظیم کنه...
 

 :با تشر گفتدو خم کرایهو 
 

 ؟!حرفت چیهز بای بگیر قت رووحقاره ضمن تو که قردرتونم! میدم خو م...نخیر خان -
 

 .نش خیلی حرصم گرفتدین لحن صحبت کراز ا
 

ست درلطفا  شما!ق حقوز غاربه چند نهزی دارم و ین پست نیاامن نه به  متکبر...ی قااببینید  -

  .صحبت کنین

 .ی زدخندزپو
 

تو ورغرزدی و ونه چو چک ری نجواوسه چی واشتی پس اشغل ندل و ین پوابه زی گه نیاق؟! احقوز غارچند- 

 کهی شکوند
 

ره داشرکت ما فعال ، هم که میگیزی غارین چنداباید بگم ؟!شیل کنی تا شاید قبور ینجا کاامایشی ازیه هفته 

 همهاز بیشتر 
 

 ه!خصوصی میدی شرکت ها
 

 دممشت کررو ستم د
 

شما د کنم..خور یشی کامادی آزنکرل کنم...مگه شما قبور نیستم کار مجبون الالی دم..وبور موقع مجبواون - 

 ؟!منی ین بجارست میکنین که یه منشی بیادست ر دنقدا این...حاال چرامو بخورهی میگشتین تا عذراهر ل نباد
 

از محکم باشم...با لحنی مملؤ دم مد...سعی کراوبه سمتم م چند قدش رو دور زد...میزو بلند شد ش جااز یهو 

 کنایه گفت
 

؟! وااای که نرفتهدت میکشه...یال طول سادوقلش اکنم حدا تو بهتر پیداز منشی یه ام گه بخواگفتی من دت خو -

رم بیادم خواز بهتر ادم یه ن توابردم گه خوامن متکبر...ی قاا_م شت...کالفه شددایی ایا...چه حافظه اخد

 م؟!مش میکنید که من براستخدا
 
 گفت...ی ن خیلی جدبا لحد...یک کررچشماشو باو خت اندابه حالت نه باال ش رو هاوبرا
 
 تو منشیم باشی...ام من میخو- 
 



با تاکید و 

 داد:مه ادا

فقط -  

 تو!

با د؟..چی بورش منظودم...نگاهش کرت زده حیر

 :لکنت گفتم

 ؟چیه. ن چ..تورمنظو. م..-  

 .ختاندابهم ی جده نگا
 
 ه!مداوخوشم ازت یعنی  -
 

شتم داشد...رد پله م از شتم که پادابه عقب برتر نمیشد...قدمی د ین گراز ایگه م دچشمارم قسم میخو

 به نفس گفت:د عتماابا و  چشمام خیره شدباال...تو م کشیدو موگرفت زوتا بادوکه دم میوفتا

 ه...مداوخوشم ازت شی...فقط ر ذوق زده نقداد انمیخو_
  ختم.اندم اهاوبراضی...گرهی بین دراخود و از بورو ین بشر پرر اچقد من!ای خد
 ِِ 

 
 نیست.!ب خود یان زحالتووز مراینکه امتکبر..مثل ی قام امیگیره یددنا ن روتووزمرف احر -

 
 گفتی جدن داد و تکوی سر

 
 نیست!ب خود یازیدمت حالم دقتی از وبه گمونم  آره...- 

 
که د میز فحرری یه جو ؟یشبهی داثیر حرفا ت؟بینممیاب خودارم نکنه  دم...شتم کف میکرداسما ریگه د

از اون بدتر م...بدم نجاری اتونستم هیچکانمیصال الی ا ونم چرودنمی شد...میل سته پیشش الاناخوآدم 

 دادنست از دبر وه عال



هنش د و دکمی به سمت چپ خم کردش رو خودم.. بوه خشک شدرش کناد..فته بورپاهامم رت قدم...هنجر

 لی بلند گفت...د وهم سطح گوشم کررو 

توهم د..ست نبوامن باشه...حول حتما باید ماام گه میخوایا ام نمیخوی رو چیزمهال...بهت که گفتم...من یا یه _

 ی!نا شدوی از اوجز

 
 

 دمکرز هن باه دباالخررت دادم و قورو نم بدهآ
 

 م؟!تونم برمی- 
 

 ن داد...تکوی سرور مغر
 

 ی...بدرو بم اجوداری یه هفته فرصت و...بر-  
 

 زد..خشکم ده یستادر اپشت ت که مبهوی تقون یددبا دم، کرز ابدرو همینکه دم.. حرکت کردر سریع به سمت 
 
 

ستش دوتی ریا به عباد متکبر خوشش میااز که دم بوه فهمیدراش فتاراز قت وین چند اتو م...شدل سما الریگه د

 نه!داره...
 

    کنم...ر ین چیکااحاال با اا یااخد

   میومد.در که به سمت م شنیدرو متکبر ی هام قدای صد

     ..یس.ا واچره؟ چیشد- 

  باشه گفت:ه نشدی که چیزر نگاا د...یستارم اکناو مد اوموند...م ناتموی تقون یددر و دبه ن سیدرحرفش با 

     ؟شتینری داکا ی؟تقوم خانو- 

رو یکم د و میستاوای من رو بین منو متکبر میگشت یکم ی تقوه نگا

 ننشو ینو اید زچونش میلرش و مک چشمادمر اون...

  شه...ری ینجواستم امن.!من نمیخوای خده...که کامال همه حرفامونو شنیداد مید

     «راوی»

 دیفرهادش!فرهاد...آری،لش شکسته بود..دبوه شنیددش فرهارا از هاف حرآن که از روزی  ست..اجایش برخواز وصله حبی

ه یددنااورا که هرچند 

 میگرفت..

می ر به سرکادش فرهان یدای دهم برز باب ضع مالی خووشتن دابا او ما ا

 با شغلی که مد...آ

 راستش د هد...امرخصی بخواز او فت تا د رفرهاق تاابه سمت رد...نمیخو اشکبکبه و بدبه دشرکت به ون از بیردر صال ا

   د...خشک کررا ستش ن راه دیی میااما صدابزند در که د بلند کر

فقط تو منشیم ام خومیمن  -

   فقط تو! باشی...

دآرام سعی کرزد...پلک ر چندبا

 دربه ش را ببیند سراورا ی ست کساینکه ممکن ابی توجه به ه...نشدی که چیزز هنو باشد...

 شنیدرا مهال ای صدد...ضح تر بشنوواتا د یک تر کردنز
 

 ؟چیه. چ... ن..تورمنظو -
 

 یش شد...امرگی برس که مانند ناقود بود بلند فرهاای صد و
 



 ه...مداوخوشم ازت  یعنی- 
 

نست قدمی به انه میتو ود ونست قدمی پیش برانه میتود...فتااستش پایین د و دکرن یدزبه لروع شراش چانه 

که دی فرهادش...میکشید بر سر فرهاد و داد میکرز باد...میکرز بادر را شت که را دانش اتوش عقب بیاید...کا

نی محل زست که به هیچ این د افرهاذات که د بوده کر شین خوابه را لش دشت...داست اورا دوینهمه ا

 ینجال اینهمه ساارد...او انگذ
 

 هماولبته شاید او...اجز ،نددبوه بفهماند...همه شرکت فهمیدد به فرهااش را عالقه رش فتاربا د بوده ی کرینهمه سعا د...بو

 بهی یگر خنجرر دباون اورد و خیالش بیراورا از که  دبود بلند فرهاای صدره بااورد...دونمی د خوروی ما به د ابوه فهمید

 د...کرو قلبش فر
- 

 وی ازتوهم جزد..ست نبوامن باشه...حول ستم باید حتما مااگه خوایا ام خونمیی رو یه چیز ت که گفتم...من یابه مهال...

 ی!نا شداو
 
 

لیال ن یددمهال با و شد ز باد...در ست که بشنوانشنید...نمیخوی یگر چیزدشک....از اکاسه چشمانش پر شد و 

یی نسبت اچشمانش عالقه در که د میکررزو اخت...انداو ایی به ه امانده درلیال نگاد...یستااسر جایش ت زده حیر

 و درنبیند...د به فرها



 شنید...د را لنشین فرهاای دکمی بعد صدو ها م قدای ندید...صدت جز حیری مهال چیزه نگا
 

 ..یس.ا واچره.؟..چیشد -
 

شمانش لیال متوقف شد...چن یددشد...حرفش با ن مهال نمایار کنادش در فرهای شانه رچهاه و یدورزبعد هیکل و 

 را در
 

ن هماد فرهاه نگاد...در کرش مهال کنکارت صودر کمی د و فرهارت صودر لیال کمی زان لره حدقه چرخاند...نگا

 بیخیالی
 

 یشش...بهت چند لحظه پن مهال هماه نگاد و در همیشه بو
 

 یی گفت...اباشد با تک سرفه ه نشدی که چیزر نگاد افرها
 

 ؟تقوییم خانه شدی چیز- 
 

ش به سمت میزو شد ی رد با ببخشیدو خت انداو انگاهی به ه مهال شرمندن داد...ست تکاو رابه چپ ی سر

 فت...نگاهشر
 

شکست..قدمی به ا بغضش پرصدرد و ومهال...طاقت نیال نبادبه د فرهاه ما نگاد ابون نوساد در فرهارت صوروی 

 عقب
 

در فت...ش ربه سمت میزی با سرعت بیشترد...خنثی نگاهش میکرد گرفتند... فرهان پاهایش جازه تاو شت دابر

 همین
 

، لیالزان چانه لرو شک اپر رت صوه ، نگ پریدرقیافه ن یددمد...با ون آبیران نگرو او شد ز باواش ساق تادر الحظه 

 متعجب
 

 جی حرکتوخردر به سمت ری گرفتن کیفش فواز بعد ،باشده ندیداو را که ر نگااما لیال د...احرکت کر به سمتش
 

 زد...یش اقبل صداز متعجب تر واش سا..د.کر
 

 ...کجا می؟ هچیشدی؟!تقوم خانو- 
 

 قطع شد...د فرهاای حرفش با صد
 

 میکنیم...ام ستخدرو ایگه دیکی واش..ساه برار بذ- 
 

ند دبوه مدون آبیرن بخش هایشااز که متعجب ان مندربه بقیه کاد رو خت...فرهااندد ای به فرهاچپه نگاواش سا

 باد و کر
 

 زد...تشر ی جدر لحنی بسیا
 

 ن..تورابرین سر کاو تونین لطف کنین مییگه! دشد م تمو د؟!نمایش جالبی بو- 
 

 گفتد به فرهاواش رو با پچ پچ برگشتند...سادو و به دو شرکت ی عضاا
 

 کنی.ش مسخرری ینجواست نیست ! دردارهستت ا دوبخدد فرها ا؟!خده ین بندابا دی کرر چیکاز با- 
 

 خت...اندواش اچپی به ساه نگا دفرها
 

 نظر نکن...ر ظهاالکی ارع اچه قراز نی قضیه ودنمیقتی و- 
 



ف به حروع شرو بست را  درشدند ق تاوارد اهمین که د...هنمایی کرراتاقش ابه سمت د را بی طاقت فرهاواش سا

 زدن
 

 د...کر
 

میزنی! ک یه مشکوروزشناسمت. چند میتر باباتم بیشاز من  بپیچونیم...ای من بچه نیستم که میخو! دفرها -

 وتگفتم بر
 

شب هم اون  م...یددم دخوی نگو نه که با چشما شد!ده ماشینت پیااز مهال م یدوز دمراگفتی...دت شاید خورم نیا

 رچند با
 

میرفتی ی مثال پا میشددی نگ میززکه م یددگوشیت روی سمش دم از اینم خوا زدی...نگ زبهش 

 راتفتارین ؟!ایس!چتهوسر
 

 ؟!سه چیهوا
 
 

 ی زد...خندزپود فرها
 

من تقریبا به مهال ی! فهمیدمیزود یر یا ل دبه هرحا شناسی...میبابامم منو بیشتر از تو  ست میگی.را اره!- 

 د دادم!پیشنها
 

 تر گفت...ور ناباد و کره نگاد به فرهاور شد..ناباد تعجب گرواش از سان چشما
 

 دی؟چه پیشنها د؟!چی میگی فرها- 
 

 خت..انداباال  یاشانهل خیابید فرها
 

 ی...بدرو بم اجوداری یه هفته فرصت د و خوشم میاازش بهش گفتم د..شت پیشنهااسمشو گذانمیشه _
 

در اورد و جیبش رش را از پاکت سیگای زد..خندزپود که فرهاد کره نگاد را فرهاه شدد با چشمانی گشاواش سا

 شناز روبعد 
 

 د...کره نگاد بوزده بهت ن که همچناواش ه ساب، ست همیشگیژنش با دکر
 

 ده؟!گیر کرت مهال تو گلوواش...سا_



با با تقریو ند ردغلیظی خوه نش به ثانیه نکشید که گروابراین فکر..اجز د بوی هرفکردر ما واش اسا

 تونم!دوهران من نگره..هر من شدامهال مثل خو؟؟.ین چه حرفیهااد!افرها_گفت.. د فریا

 شفکر که ییا ٔٔ هعالقه مسخرواش و بخاطر ساد نمیشور ینکه مجبوابابت از کمی خیالش ن داد..اتکی سرد فرها

 او دمیکر را
 

 کند...ض عورا برنامه هایش دارد،به مهال 
 

 د...کرز لب باره ابدوندکی مکث از ابعد واش سا
 

 د!فرها -
 

 خت..اندواش انگاهی خنثی به ساد فرها
 

 ؟بله- 
 

 گفت...دد مرواش سا
 

 د؟!خوشت میاازش طمئنی م -
 

نی نیز انگر، بهتاز ور غوطه ه چهرل در آن ند...حارانظر گذواش را از یر چشمی سان داد و زتکای سرد فرها

 د...بوور شنا
 

 چی شد.م یدصال نفهما یگه!دله د اره...- 
 

 ت..خاندد، ابوده کرن بیارا هاف ین حراهیچ حسی ون بدر نگااکه دی مشکوکی به فرهاه نگاواش سا
 

 نیست...م قیافت هیچی معلواز خه ا- 
 

 ن دادتکاش را سرد...کرش میز خاموری روی جا سیگارش را در سیگای زد و خندزهم مثل همیشه...پوز با
 

 م؟!بدن نشوی رو قیافم چیزاز بشم ان نگرست واقتی ومن تاحاال ی یددتو - 
 

ی یگرر دسیگال مشغول بیخیاو خت اندایی باال اشانه د فرهان داد... منفی تکاان به عنوی سرواش سا

 ماواش اشد...سا
 

 اد...بد میدای لش نددگویی د...بوان نگر
 

*  
و همه سختی ها م تمال سا نست چه کند...سهانمیدد...بوده غم بغل کری نوزاکنج تخت ده در بغض کرک خترد

سه از بعد ل...بیاید...حاون یر بیرین مساز اسربلند د،تا با فرهاد بوده بابت شغلش تحمل کررا فامیل ی کنایه ها

خوشش می از او شناختش نمیگذشت گفته که از یک هفته هم ز که هنوی ختردبه ش فترد در دفرهال،سا

 ید...آ
 

 هنشنیدد و بوه مانددش به خود فرهان بااز زچنین حرفی ن ظر شنیدمنتر چشمش چکید...چقداز شکی ه اقطر
 

ده کنایه تحمل کرر چقددش...بو

 د...بو

ان بانوی با همه د تحویل نمیگیراورا که دی قل فرهااکه حدد بوش لش خود

 شرکت

  لی...، ومیکندر فتارهمینگونه 
شکست ل حابه لیالیی که د..که به همه چیز فکر میکرد بوی یگرک دخترد ..*



 بهرده،خو شرکت در..شهر از ییگرد ٔگوشهدر 

بی که باید انست باید چه کند..به جوانمیدل که حارش کا چشمانش نمیدید..بهدر یی اکه هیچ عالقه دی فرها

ی عالقه از براینکه چه ابه د...فکر میکرد به فرهار ختیااما بی دوروز، ابدهد..به قلبی که هرچند د به فرها

 مانند همیشه..د.جالبی بو
 

ی عالقه از برا اچره؟!ینگونه شددش اخوا که چرد نمیکرد..درک نمیکررا درک لیلش دما ری..استوی و دجد

 ری ِ ستودینگونه ا
 

ینکه د انمیکردارد...درک خوبی س حسااقلبش ی هار کنا ِِ رکنادر که هیچ ده حتش نکرراناد فرها
 د.بوه شدان ناتود بر فرهاابرر در نقدا اگوشش چر یرد زمیزاد میداو به دی گر کسی پیشنهاامهالیی که 

 
یا ارد؟.و آست ندد را دوبفهماند که فرهااو چگونه به ؟کندآرام چگونه ل اورا لش...لیال! حااوسید به خانه رهم ز با و

 د؟!بوه خوشش نیامدد فرهااو از قعا وا

 «مهال»
 
ون رتاقش بید از اشتم تو کیفم که فرهاامیزرو سایلم وشتم ری..داساعت کان به پایاد بوه بع ساعتی موندر

که مثال متوجه د یی کراتک سرفه و مد او معمولی باشم..به سمت میزوت و تفامثل همیشه بیدم مد..سعی کراو

 بشم.رش حضو

لی نگاهش اسو

 گفتم: دم و کر

زم الی چیز- 

 ؟یندار



 گفت:ی جدن داد و تکوی سر
 

 ش.کینگ باریگه تو پادقیقه ده د- 
 

 ختم.انداباال وم رو بری ایه تا
 

 ؟!نوقتا اوچر- 
 

 د.کر یامصلحتیی سرفه
 

 من؟ یکجا برقت شب تنها وین ا  اری.ماشین ند. خب..- 

هن دستم اخون دادم و نه تکوان به عنوی رسونمت. سرمی

 :تر گفتی کنم که جدز با

 .بینمتمیکینگ ریگه تو پادقیقه دپنج -  
 

لبم نشست که سریع پاکش روی سته لبخند ملیحی اناخود..و بوگزورشد..خیلی رج خاو فت وج رخردربه سمت  و

منتظر ر دادم و فشارو کمه همکف م..دشدر سانسوار اسوم و شدرج شرکت خااز شتن کیفم دابعد بردم کر

با سرعت د ستم حرکت کنم که ماشین فرهااخوم..مدون اوبیرو شد ز بار سانسودر آبه همکف ن سیدربا م..موند

دم و کرز بارو ماشین ؛در ختمانداحرصی به شیشه ه شتم..نگاداقدمی به عقب بره ترسیدد..ترمز کرم پای جلو

شم که ده ماشین پیااز ستم اخونه..با تشکر کوتاهی خودم سیدیم رنه من..زد و حرفی اون نه اه رخر انشستم..تا 

 .مشنیداش رو صد

 تا فکر کنی!دادم قت وبهت یه هفته منو بیشتر بشناسی ام میخون فقط چو نیستم.ری صبوآدم من ! مهال-   و

 بگی!بو ابهم جوی و صبح باید بیای اول بعدی شنبه رچها، شنبسرچهاوز مرا

 
 

 گفت...د و ستی کردبم نه هست که پیش استم سریع بگم جواخو
 

 شد.ض عوت شنبه نظررشاید تا چها نه!ن الا- 
 

 م..شدده پیای با شب بخیرن دادم و باشه تکوان به عنوی سر
 

ش شه با ماشین جدیدده ماآکه گفت تا ماشینم ف زدم جب ماشینم حررابا بابا م شااز بعد ،فتمرب که خونه یشد

 ر!سرکاه منشی شرکت با شاستی بلند بره داره..قعا خندواشرکت..م برن،ماشین مامان که میشه همو

*  
هم ن جودرماد و بور رکافتم..بابا سرپایین س تعویض لباو یس وبعد سرم و گوشیم بلند شدرم الای آبا صد

یی خسته اب خونه صاحدت که بهش گفتیم تو خور نقداستخر..د افته بورستش دوبا د و مرخصی گرفته بو



فالسک از چایی ان مثال..یه لیوه نگ میزنه مرخصی میگیره زبراد که همش هرجا میخوه نمیدش شدیم..گو

 ون اوردم..بیررو پنیر ف ظرل یخچاو از یختم ر

 
ل مشغوو نشستم پشت میز م...نددوبرگرش سرجاو پنیر و شتمش اگذب تو بشقاو تم یی گرفالقمه 

گرفتم ر در کناده یستارو از روی اسوییچ ماشین دم..حرکت کردر سمت بعد شستن ظرفا به م... شد

 *فتم... ون ربیرو 

 
لحظه بعد چند د و کررک ماشینه من پار با فاصله کناواش که ماشین سام شدده پیادم..تو پاکینگ بو

شه مثل همیدم! حس کره شتباامن م شایدد..بوه شدان نگرر نگاامن ن یددشد..قیافش با ده پیاواش سا

 :شدیم که گفتر سانسوو وارد آیم دلپرسی کراحوم و اسال
 

  د داده.بهت پیشنهاد فرهام شنید- 
 

حتماال دم افرهاو فهمه بزود نگ هست که ر زرنقدده و اوفرهاادر مثل برواش نستم ساومیدن چودم تعجب نکر

 :که گفتن دادم تکوی سرل باشم..بیخیاوت بی تفادم بهش میگه. سعی کر

 داری؟تش سدوتوهم  - 

 
که تک دم نگاهش کرد گری چشمابا ردم..قعا جا خووایگه ر دینباا

 .دکر یاهخند

 د؟!خوشت میاد فرهااز ینه که توهم رم امنظو؟! چیه خب-  

 .دمکرز هن باه دباالخر 



 .متونم تصمیم بگیرمینز هنو .مشنا شدن ایشوابا روزه چند زه تا من- 
 

 ن دادتکوی سر
 

 کر میکنی.ف جع بهشداری راپس - 
 

و وارد مدیم ون اوما بیرد و یستااطبقه ششم ر روی سانسوآکه م بدرو بش استم جواخو

 *شرکت شدیم... 

 

سی به گوشیم اس ام اکه د ساعت بون ایاپی یکادنز نشد.ل بدردو خاصی بین کسی ف حری رساعت کان تا پایا

 به. مد..او
 

 «متکبرد فرها» دمکره سم نگاا
 

 .دم..کرزش باو کنجکا
 

 با منی...دا فر ؟!نرفتهدت که یان موارقر
 

ده عوتم کرم دسه شاواقعا د...وابوده پس شوخی نکر

 .نوشتماش برد...بو

م میان باشی که باهاتوه من پرسیداز شما د نمیادم لی یاو - 

 یا نه!ون بیر
 

 نگ میزنه...زتاقش نشسته بعد اتو  د.بود گوشیم بلند شد. فرهاای قیقه بعد صددک ی

 .ب دادماجو

 ؟بله - 

 
 

 .مداوجدیش ای صد
 

 شتی کنونت با باباته.آتبریک م شا، یبا من میا بهت گفتم شب کهن او- 
 

ه خندی گه هاری که یابا صدد!.بوه شت خیلی مسخرامیزار سه قرواشت دالیلی که دقعا وا

 :شت گفتمدا

 باشه.-  

 
 

 د.قطع کرو می گفت اروخوبه 
 

 پیش گرفتم...روخونه ون زدم و راه شرکت بیرری از ساعت کان شدم تموبا و ختم انداگوشیمو تو کیفم 
 

*  
 «راوی»



 
 ...پیچید گوشی در دفرها ٔنهدامرای صدق شش بوردن خواز گرفت..بعد د رافرهاره ی شماواش سا

 
 ؟بله- 

 
 گفت:د و کرف گلویی صاواش سا

 
 ؟یمارکی بز؛مانشه زقط موندینا فابا مهال ن کیپشون ایددبریم دم هماهنگ کرن با شایاد فرها- 

 
 ندکی مکث گفتاز ابعد د فرها

 
 سه جمعه.واباشه - 

 
 ن دادتکای سردش خوای برواش سا

 
 اری؟ندری کاداداش..باشه - 

 
 ند.دیه کوتاهی قطع کرفظابا خدو نه کوتاهی گفت د فرها

 
 رد.نگ خوزندکی بعد تلفنش ا

 
 داد..گوشی متعجب پاسخ روی شخص م نان یددبا 

 
*  
 د.بوه شدض باشد..به کل عووزی یرن آدم دین هماانمیشد ورش باد..میکره یش نگاروبه رو به شخص ور نابا

 
اب جودر متعجب ور و کند..ناباف صارا گلویش د یی سعی کرابا تک سرفه و مد دش آبه خوی او سرفه ای با صد

 گفت..دش پیشنها

 
 

 ی؟!تقوم چیه خانن تورمنظو- 
 

و زل زد در خت انداباال را یش وبری آنه یک تاراجسون کنود، ابوم مظلوو یر زر به سوز یردخترکی که تا د

 .واش..سان چشما



م رو هاازنداکنم! من پس ری اا سرمایه گذشرکت شمری با همکاوژه یه پرام رو خومیمیگم  معلومه.رم منظو -

 میکنین.م عالن اشریکتول شماوژه تو پررو شما من و به شما م مید

عظیمی اون به وه که بتونه تو پرل داره پور نقداگه ا»د...فکر کرد با خوو ند رانظر گذ را از اوب متعجواش سا

 «د؟!ستی میکردیرزشت تو شرکت ما داا پس چر،شریک شه
 

چه ، نستندادمی را ینا شرکت ملاعو ٔمطمئنا همهو شت داست ری در دبسیای هاوژه پرد شرکت فرها
   ست!اشرکت ون معاو کیل وبرسد به کسی که منشی 

 :متفکر گفتو نوشید را کاپوچینویش اری از مقدواش سا
 

مقامم باال رم نین من هرچقدوکه میدن تودصحبت کنم..خود باید با فرها ی!تقوم نم چی بگم خانودنمیال وا- 

تصمیم نهایی ل به هرحا،کمکش کنمی بتونم تو تصمیم گیررم من هرچقد ئیس شرکته.و رمدیر د فرها اشه.ب

 شه!دوبا خ
 

 چشم دمیکر رفتار صیلا ٔٔ زادهست مانند یک نجیب درمتعجب به لیالیی که واش سا. ن داد..سر تکاور لیال مغر

 شفکر..ختدو
 

 .باشد شرکت ٔٔ دهساو ساکت ک خترن دهماد او نمیکررا 
 

 گشت.زحافظی به شرکت بااخدو ت ها صحبم تمااز ابعد 
 
 

می ارابه ش را سرد بوه شداو متوجه ل مهال که حاد..رحرکت کش به سمت میزارام ید..دسر پستش را مهال 

 زد.لبخند د و بلند کر
 

 زم داری؟!الی نیکبخت..چیزی قام آسال -
 

نگ زمیز روی بدهد که تلفن را بش ات جوساخود...بوه دار قعا هم خندن وانشاف زدهم خندید..حرواش سا

 مهالرد..خو
 

 اب داد...جورا تلفن و گفت ی ببخشید
 

 میگم.ن الاباشه  بله. -
 

 د...میکره نگارا مهال و کنجکاواش سا د...قطع کر و
 

ی متکبر گفت بری قاا- 

 رت داره! پیشش کا

سر ی زد و لبخندواش سا

 ن داد...تکا

 رشبهش بگی که کادم بوه مداومم دخو- 

 زد.باشه!مرسی. مهال لبخند ملیحی .دارم.



 .مهش میکناخو -
 

و فت در رچند قدمی به سمت واش سا

 :د گفتبلنن همزما

 ؟!خوبی م.سال ستی!را - 

ی زد و مهال لبخند

 با کنایه گفت:

 ن!خوبم ممنو - 

 شد.د فرهاق تاوارد اتقه از دو بعد ن داد و خوبه تکوی به معنای سرواش سا
 

به سمت ش را سرواش سا نمدآمیکشید با ر سیگاد و نشسته بوش میزروی به ی رو مبل هااز یکی د روی فرها

 چرخاند.در 

 دی!یر کردم..سال - 

 ن داد.تکای سرواش سا
 

به زدی نگ زپیشت که م بیان الاستم همین اخومی م...یر شد بیادمد اوپیش ری کااره - 

 م! مهال گفتی بیا

 :گفت یابا لحن پر کنایهد فرها

صبح دا حتما فردی بش میکرش و خور و ستگام رپیش خانودی بوده یستاواکه تو ری ینجوم..ایداره..د- 

 پیشم! ی میومد

 .دخمی کرواش اسا

سالمم کنم که م ی نرسیدحت ش میز منشیت.پیم مداوشرکت مستقیم م سیدزه رمن همین تا د؟!چته فرها - 

 ارنذزدی! نگ ز

 
 یرتی هستی!غرم نقدی و اعاشق شددوروز فکر کنم که تو 



 خت...انداباال  یاشانه خیال،بید فرها
 

عاشق پیشه داره  تفرت و فرن سموز آه امداویکی خوشم از همین که من ؟ کنم خبر چیکا- 

 خت.اندا اوچپی به ه نگاواش سام! خانای برره میبا
 

 داری؟!یی هم شک ایگه دجز من به کس ن الا -
 

 مطمئنی گفت.ر حن بسیابا لن داد و تکای متفکر سرز و مرمود فرها
 

ل سادوبچه مچه ها  یناشبیه د هیچ خوشم نمیا ده!شایانم گیر کری مطمئنم که مهال سر گلوارم شک ند -

 م!قیبم مسابقه بدربا 

 
 

د عتماابا د که فرهازد. قهقهه د فرهادن صحبت کرع ین نوواش از اسا

 :بنفس گفت

 م!ربهتن شایااز صد من درصد ارم.قیب ندرهرچند که من  -
 

د و د آوربیارا کند ح مطرد ست با فرهااموضوعی که میخون که ناگهان داد تاسف تکاان به عنوی سرواش سا

 گفت:ری فو
 

 گرفتم!پ تود یه پیشنها د!ستی فرهارا- 
 

 داد..مه اداکه د نگاهش کرو کنجکاد فرها
 

 ه.هاشه شریک شویرگرو زپرستش ش ست مهنددیر زکه ل شماوژه تو پراد خومییکی  -
 

 گفت:د و متعجب نگاهش کرد فرها
 

ینکه شرکت جمیز امونم با دشتن ما خواندکت انایی شرابچه ها تووم از هیچکدواش!خیلی عظیمه ساوژه پراون - 

شانه وت بیتفاواش یم... ساریم کم میازم داریم حمایت میشیم بااده دارخانوه و از شریک شدن نسه باهامواتو فر

 خت..اندایی باال ا

 
ار داد رو قرش بعدروز و خت میکنه با چک داپررو کل سهمش اول هفته ن میگه هموه شدا یه شریک پیدخب  -

 یکنیممضا ما
 

 شته باشیم.ن داطمینار اکه به صحت کا
 

 ن داد...تکای سرک مشکوو و کنجکاد فرها
 

 د داره؟!عتماابه ما ر ینقداقا کیه که آین انوقت او- 
 

 خت..انداد خنثی یی به فرهاه نگاواش سا
 

 ده؟!مگه من گفتم مر -
 

 شد...د تعجب چشمانش گشااز یگر ر دینباد افرها
 



 ؟!نهزیه - 
 

 کالفه گفتد که فرهان داد تکای سرواش سا
 

 بگو کیه!واش.. یگه سادبکن ن جو -
 

 :گفتل بیخیا
  ی!میشناسیش بابا...تقو _-
 

 
 د زد.فریاو مز شد عصبانیت قرری از بعد فود و کره نگاواش را منگ ساد اول فرها

 
شرکت من منشی  توه مدون..اومیکشه بیرزور از آب گلیمشو به دش ختر خودین واش؟! اسادی کرم مسخر- 

 رو! بابا گرفتی ماو بر؟!شریک شهردی میلیاا خدوژه تو یه پراد نوقت میخوه، اونم شدومعا

 گفت:د و خمی کرواش اساد..کری پر تمسخره ی بعد خندو 

 مضا میزنیم.و اتنظیم میکنیم ارداد و بعد قره پولو میداول گفت  ،بهت که گفتم- 

 
 با تمسخر گفت:ن داد و تکوی سرد فرها

 
 رده؟!به کجا خوش صحبت میکنم ببینم سرش باهارش مد سرکااوقتی وباشه - 

 
روی خت..پاکت ادند ابه سمت فرهاون اورد و جیبش بیررا از پاکتی د ین همه تمسخر فرهااز اعصبانی واش سا

 د.کرش کنکاواش را ساد پرسشگر فرهاه نگا د.فتاد افرهای پا



 کن!ش مضاابگیر  ستعفا نامشه.ا- 
 

به ب خطاو فت ش ربه سمت میزو شت دابررا پاکت ن داد و تکای سرد افره

 :گفتواش سا

 یگه!و دبر؟ منتظر چی هستی - 
 

 ون زد..بیرق تاد و از اکرد فرهار بیشرفی نثاواش سا
 

 «مهال»
 

چند تقه به دم و حرکت کرد فرهاق تاابه سمت م..بلند شدم جااز که ری ساعت کان به پایاد بوه اعتی موندسدو

 در
 

ی فتم جلورتاقش مستقیم ابه ه نگاون قت بدوین چند امثل م و شدش وارد بفرماییدای صدن باشنیدزدم..

 بهش گفتم..ب خطاش و میز

 
 

 م...تر برزودساعتی دویه وز مرامکانش هست من اگه امتکبر...ی قاا_
 

 گفت.ر دار منظون داد و تکوی سر
 

 ه؟!مداوست پیش وامگه مشکلی  ا؟چر -
 

 بی حوصله گفتم:ش و تو چشمازل زدم 
 

حاضر م و تر بره زودنمیدزه جاائیسم ن رچوون بیرم برم سه شاوانگ بزنم بگم من نمیتونم زنمیدین زه جااگه ا- 

 شم.
 

 م..دستامو مشت کردکه ی زد خندزپو
 

 ی!که برم میدزه جا،اخاصیهآدم خیلی ار داری قرش شخصی که باهان چو -
 
 

 :گفتمدار کنایه و بی حوصله تر 
 

 ئیس.ن رممنو باشه...- 
 

 یر لب گفتم:و ز
 

 یخته!ون ربیر ،اون ثلم؛ خاصی هم نیستادم همچین - 
 

 دم..جمع کررو سایلم م و ومداوون بیرم و شدل خیابیمنم  ن زد.به نشنیددش رو لی خووشنید  کهد ضح بووا
 

به خونه که د..کرل چند تا نصیحت قبو ازنم بعد م و اوخونه نمیرم گفتم که شازدم و نگ زبه بابا ل راه تو طو

شتن دابا برو شتم اتخت گذروی لباسامو م و تاقم شدری وارد افون جودربش با ماش و خواز بعد م سیدر

م رو لباسام موهادن بعد خشک کرم..مدون اوبیرو م ساعته گرفتم نیدوش یه م..شدم حمام وارد شامبروبدر

نیم از بعد م..شدر ست بکادم..دبوده جدید کرز رو نیارد سایل موو نشستم پشت میز...چندتاره بام و دوپوشید

 ختم..انداشم پایین ر دوکناو از بافتم م رو موهادم...تکمیل کرت مای لب جیگررژ با یه رو یشم ارساعت 



 
بلند ی مونی..یه مانتودخود یازنه و سمی باشم د ریازنه دم کجا میریم سعی کرم سه شاوانستم ونمیدن چو

ی جیگرل شاو کفش و مشکی..کیف ار یه شلورد...طالیی میخوزک کمربند ناش کمرروی شتم که دابرمشکی 

با حس د...تاقش بواپس تو .م.شپزخونه ندیدل و اجونو تو حادرماون زدم...تاقم بیرل از اشادن بعد سر کرو گرفتم 

م.. شدرج خونه خام و از دحرکت کردر به سمت د نگ فرهازتک ن یددبا دم...کره گوشیم به صفحه نگازش لر

جلو دم...در من به سمت ماشینش حرکت کرزد و غی اتک چرد..بورک پااز در تر رنواومثل همیشه ماشینش یکم 

 م..سال_: ختاندانگاهی بهم ؛ نشستمرش کنادم و کرز بارو 

 

 میشد..م گفتن پیش قدم سه سالدش واخوری که حضود بوری لین بااونکنم ه شتبااگه ا
 

 ؟ینخوب م.سال -
 

 .ی زدخندزپو
 

 ؟تو خوبین! خوبیم ممنو -
 

 مخفی کنم.م رو خنددم سعی کر
 

 ن!منم خوبم ممنو- 
 

 :گفتو ن داد تکوی سر



 ؟!کافه بریموم کدداری اول ست دو. خب..- 
 

خت اندایی باال وبرانم متقابال اوکنه..ب نتخادش اخودم فکر میکردم...متعجب نگاهش کرو ختم انداباال م روهاوبرا

 در اورد..به حرکت رو شین ماو 
 

 نم کجا مناسبه.وفتم..نمیدم رستادوبا زه کافه نرفتم...پریشب تاران و ستورسالی میشه دو خب..من یه .  -
 

 خت..اندایی باال اشونه 
 

 کنی.ب نتخااباید دت خورو فعه بعد دمیکنم ب نتخاامن رو مشبه اخب پس - 
 

ون یگه باهم بیرر دیه بااد بشر!غیر مستقیم گفت که میخوین اشت دایی روعجب دم..کرد متعجب چشمامو گر

 ختم..اندامو باال وبری ابریم..یه تا
 

 بریم..ون یگه بیردنیست ار ین یه شب فقط بخاطر تبریکه...قرا- 
 

 ره..میادر مو داره اداست بفهمم امیخور نگاد...اشو سمت من کررویه لحظه ر اورد و دمو ره ادابادو
 

 نشست که گفت.. لبمی رو لبخند محو
 

ون بگی با من بیرای خومی ر؟!شد چطوض عوت شنبه نظررگه تا چهااضمن و در  ین تبریکااز اتا باشه - 

 ؟یگهد ینمیا

 :گفتمم و شدل هو 
 

 ق داره!ستانش فراون دام..که میاون نه..خب بیر -
 

یه دم سعی کر..د.بوی تش جدرلی صوومیخندید د فرهای چشمادادم..گی رچه سوتی بزم یهو متوجه شد

 سه همین گفتم..وابپوشونم زدم رو که ی گندری جو
 

 د.بم به شما مثبت بواشنبه جورگه چهاالبته ا- 
 

 گفت.زد و یی ه اخند مسخرزپو
 

رد مو یایگهدلیل دهیچ  د!من خوشت نیااز که ی منفی بداب تونی بهم جومیتی رصودر. بهت بگم..! مهال- 

 یی غیر من باشی!ایگه دبا کس اری هم حق ند زگه نه هم بگی باانیست!حتی ل قبو
 

 ری؟!ینجود امنفیش چه فرقی میکرو ین بشر..مثبت د اضی بود راخورو و از پرر ختم...چقدانداچپی بهش ه نگا
 

ه کافه  شناست..آکافه خیلی دم ادرس میکر همش حسراه تو  نشد.ن زده حرفی بینمو به کافهن دسیریگه تا د

 ،سیدیمرکه 
 

 نیومد.دم یای ما چیزدم اسم کافه خیلی فکر کرن ایددهم با 
 

 شدیم...ده پیاد و کررک پارو ماشین 
 

ها میگشت سمی که بین میزار رشلوو شخصی با کت ن یددلی با ،ونشستیمی پشت میزو کافه شدیم وارد 

 م..خشک شدم تو جا

 



تاسیسش زه نموقع ها تااومه داید..حامد بول شناست...کافه مااسم واسمش دم ادرس و افکر میکرا پس بگو چر

 د وبوده کر

 ِِ 
 

میز د و بووزی مرو اجدید ، سیونِش خیلی قشنگراکودختم...انداف اطراما حاال...نگاهی به اشت. اندی مشترد یاز

ردو چشمش به من خود بلند کرش رو خیلی موفقه...همین که سررش که تو کااد میدن نشوی مشتراز پر ی ها

ین از ایا!گند تر اخدوای تر شد..د گرش ید چشماد رو دهمین که بعد من فرهاقیقا و دشد..د گرش چشما

 مد..ن اوبه سمتمواروم کل بچه ها میفهمن! ن الانمیشد! 

 
 ؟!میکنیر ینجا چیکاا مهال!- 

 
بعد  و

ه خندمکثی با 

 گفت: 

 م.سال -  و

داد و ست دبا حامد و هم بلند شد ر اون به ناچام ید من بلند شددکه د فرها

 تیم. بعد نشس

 ری.همینجوم..سال -

ل بیخیادِ به فرهاک مشکو

 –خت. اندانگاهی 

 ؟یعنی چیری همینجو



 گفتم:خ شودم و کر یاتک سرفه

 ؟!مد بگیش آخوت به مشتریاای خومین- 
 

 گفت.ی لحن طنز بان داد و تکوی سر
 

 زل..مادمدین ماش اوخو؟!.که نها رچ- 
 

 :گفتد و رکد شو سمت فرهاروحامد  ی زد.خند محوزپود فرها
 

 رو دارم؟شنایی با چه کسی ر افتخااممم.... ای.قاامدین ش اوخو- 
 

 خت.انداباال وش رو بری ایه تاد هافر
 

 اده...شاهز- 
 

 د.کامال ضایع بوش من باهان مدون اویم..هرچند بیردار بطرغیر مستقیم گفت که ما به هم ز مورماای 
 
 

 ن داد.تکوی سرو خت اندابهم ی تر کمشکوه نگاد و کر یأٔ هحامد تک خند
 

 باید توضیح بدیا!ا یگه فعال..مهال بعدم دمن براده...شاهزی مدش اوخو -

بعد د...که بیاره زد شان اسوربه گاد و ستشو بلند کرد دفتن حامد فرهارشد...با دور حامد و یم ن دادتکوی سر

از نگفت منم ن سه طرفشووا شیرینی کنندخوان نایی که میخواومد شبیه اوفت..خوشم ن رسورگارش،سفادادن 

 که گفت:دم فکر میکرع ین موضواشتم به ام..دامیخوری که تو میخوی چیزن همو

 ه!بدترن همشون از پیلن.. فقط شایات فیقارینکه همه انه مثل . - 

 
 خمم غلیظ تر شه.اکه باعث شد ی زد خندزید پودخمامو اتا  دم...رخم کا

 
ی به چشمازدم  ،زلفترینکه ابعد ه...که بردم صبر کررو اورد...شارسفان سورکه گام بشو بداستم جواخو

 گفتم.و ییش ه اقهو

 
 

ن تاودهرواش ساو پس شما  زی،سیریش باو جرمه آدم فیق صمیمیه ت رالاحودن از اجو کرس و گه پرا -

 سیریشین..
 

 د..خمی کرانم متقابال او
 

 ؟!صمیمیتنی ستادوکه میشناسی ی ین چنتا پسرامیگی ن داری الا- 
 

 ن دادم...سر تکون طمیناابا 
 

ارو هست. تو فقط پسرم ختردپسر نیستن ن همشوم میستم!بعدواخیلیا روی تو ن صمیمی که بخاطرشور نقداو_

 ی زد...خندزپور! نگای ایدد
 

 صمیمی میبینم.!و ست معمولی دویه از بیشتر ی چیزن شایاه تو نگالی من و -
 



یه حسایی به من ن نستم که شایاومیددم و بوه فهمیددی طریق شااز مم دخب خو د!قیق بودخیلی  دم.خم کرا

 لیداره..و
 

 سریع فهمید!ن یدر دبادوبا یکی د فرها
 

 داره!بط دم ریگه به خواون د -
 

و خند میزنه زپور نقداسه چی ه وامثبت بگیراب من جواد از گه میخواین م اندمن مو زد. یایگهدخند زپو

 خالقه...هیچابد
 

 من نمیکنه.دن خر کرسه واتالشی 
 

 مهال!- 
 

 که گفت:دم لی نگاهش کراسو
 

 د داده؟!بهت پیشنهان شایا- 
 

 متعجب تر گفتم:دم و عجب نگاهش کرمت

 دی؟!چه پیشنها. نه..- 
  

د داده مهمه کسی بهم پیشنهااش ینکه بری از ایر لب گفت..لبخند محوزیی اوبه خو یی کشید انفس کالفه 

د بوجون بطه بشم عشق هم بینمورایه وارد گه اشاید  ،شایددم فکر کردم با خو ولبم نشست رو باشه یا نه 

 د!من خوشش میااز گفت که دش خود فرهاد..بیا



ینکه از الی م..وشدب ستش یکم معذرابه من..زده و زل میز رو شته استاشو گذم دیدم دمداوکه دم به خو

ستم امیخو،باشمدم ستم خوامیخودم..یرینی کرلم حس شدسش به منه ته اینکه حوو ابهم ری زل زده ینجوا

سریع ری ینجودم ابوه تنهایی کشیدل سادوینکه اشاید بخاطر اره..نمیزد ما فرهااقدیم..ی مهالن بشم همو

 وم!کنجکاراش کام جب تموداره..رابا رهن ر آنگاانیست دم ت خوسدقعا والی ادم!ومیدوا شتم دا
 

*  
ف حرد یم..فرهاردخوم شاو سنتی ران ستورفتیم یه رنجا از اوبعد ..دجالبی بوو نج ی دکافه حامد خیلی جا

 د.سم جالب بووابهم خیلی د بوزل زده ینکه همش الی د ونمیز
 

 منفیه.د امن به فرهاب جوزم لی هنود...وکل شبه خوبی بودر
 

*  
 زد...خونه ترمز دم در سیدیم ربه خونه که 

 
 د.شبه خوبی بو ن!ممنو- 

 
 :گفتمدار کنایه و 

 
 رم!شتی کنونم با پدابابت تبریک ن ممنوو  -

 
 :گفتی جد

 
 د!تو بحثا نبود یات زهش میکنم. هرچند بابااخو- 

 
صل ولتی بهم و ق دویستبرر نگاا م.سترو دشت اگذرو ستش ده یهو شم کده ستم پیااخوردم و خوم رو خند

 یبا چشما دن...کر
 

ل بیخیای و جدد...شته بوداما محکم نگهش رم،ابیادر  ستشرو از دستم دم دسعی کردم..نگاهش کره شدد گشا

 گفت:
 

ینکه به ابعد  یا نه!د من خوشت میااز صبر میکنی تا ببینی  د داد،بهت پیشنهان گه شایااست باشه..امهال!حو-  

 اب دادیمن جو
 

 ی!نم بداب اومیتونی جو
 

 گفت:ی جدو خت انداباال ش رو هاوبراکه دم حرصی نگاهش کر
 

 ی؟!برای نمیخوی؟! بهم بدرو مثبت اب جون الاهمین ای ه میخونکن ؟چیه -
 

 حرصی گفتم.و ختم انداپر حرصی بهش ه نگا
 

 کنی!ول ستمو دگه البته م.. ابردارم ست دومم خیلی دخوا چر -
 

که شیشه م شدده پیادم و کرز باو در رو حافظ کوتاهی گفتم اتخم خدو خم ابا د..کررو ول ستم و دت هانی گفا

 دادیین پارو 
 

د و

ره باو



ام صد

 زد.

  و

 مهال! -

ک

ال

فه 

گ

فت

 م. 

- 

ید

گ

ه 

چ

ی

ه

 ؟

مثل همیشه آروم و 

 گفت: ری ستود

 ش!بادت ظب خوامو -

من تأثیر ر روی یه جملش چقدن ید همونفهمو فت رفت..ربا سرعت اد و نداب دادن فرصت جوم. موندت ما

 نمیشد.ک پادم که میکری رهرکا لبم نشست.ی روی سته لبخنداناخو م،مددر اوبهت که از شت!اگذ

 «راوی»
 

میکنیم به ش لخوزود دگاهی چه ه...ندکی نگااندکی محبت خالص هستیم...اتشنه ز،پر نیاو کانه دگاهی چه کو

بی اران میانه هزه در توجه گم شدک ندن ا..محکم چنگ میزنیم به همامیدهد.را هادن نبوی هایی که بودن بو

 "توجهی...



*  
به سالن که  باشه.ار بابا باید بید قیقه.زده و ده دختم..یااندااعتم نگاهی به سدم...کرز بادر رو و آروم ختم انداکلید 

به ن تلویزیور نوم..یددکاناپه ی رو روبابااب خوق غره چهرم یک که شددیکم نزم..یددشن ن رو روتلویزیوم سیدر

پخش ه ستگااز دیک مالیمی زموم!خیسه..شاید هم من بد متوجه شدش پلکای الدم حس کررد، تش که خورصو

 گشتم تال کنترل نبادمیشد..



د رو فتاابابا ی پای از روی ینکه بلند شم چیزاما قبل اشتم ش دابرم و خم شدد..مین بورو زخاموشش کنم...

 عکس!م شایدد..کاغذ بو مین..یه تیکهز

 ..یر شدازلم سردغم عالم به ه،کاغذروی عکسی که ن یدو دندنش دوبرگرو شتن دابا بر
 
 

ل و بیحار نگااون الی د وبابا عاشقانه نگاهش میکرد..بوردار بارو موقع من ن اون ماماد..بابا بون و مامااز یه عکس 

م رو سرد.. شاید هم نبود..بوم نم شایدویه..نمیدردارباات ثرد از افکر میکرش هرچند هرکی میدیدد..حوصله بو

 د!خیس بوش پلکای الدم..بوس زده ست حددم..درکره به بابا نگادم و بلند کر
 

ب کتاب فتر حسای دالرو عکس دم و کرش خامون رو تلویزیود..فتااعکس و روی چشمم چکید از شکی ه اقطر

 بابا
 

باشم..با لحن دی عادم سعی کرد..میکره نگاو فتردشرکت عکسه تو  رایکاب کتاب و به بهونه حسار نگااشتم..اگذ

 مهربونی
 

 اش زدم.صد
 

 !بابا، بابا- 
 

 د..مزمه کراروم زمتوجه موقعیتش که شد د..کمی گنگ نگاهم کررد و اول کونی خوت
 

 م؟!ختری دمداو- 
 

 ن دادم.تکوی سر
 

 .خب.اب بخوق تااتو و پاشو بری؟بیداینجا خوا اشما چراره..- 
 

 کشید.ش ستی به چشمان داد و دتکوی سر
 

 ه.بم نمیبراخوق تااتو م میر .ن..نه بابا جا-
 

 میمونم!ز مقابلم باف به طردن کرد عتمااز اقعا واکه میبینم رو ضعیت بابا زد..ولم چنگ دکه به د بوهم غم ز باو 
 

 ستشد روی میارو ٔبوسهو تنش  روشتم اگذون اوردم و پتویی بیرق و تاافتم تو د..ربوده بش براخوره بادو

 بم.احت بخورامیتونستم د..بو تعطیل شرکت و دبو جمعه دافر..بمابخو تا دمکر حرکت تاقما سمت بهو...زدم
 

 «دفرها»
 

لی وست میگفت..واش راشرکت..به گمونم ساون از بیری تقور فتاو رظاهر دم از بوده ستش خیلی تعجب کررا

د نابوه شتباب انتخاری و انگااسر یه سهل رو عظیمی اون به اری گذسرمایه ام لیل نمیشه بخوزم دهنو

لی د وینکه جمعه بوابا ه..بدن نشوی شو قودخود میکرش که تالد ح بوضواسمو جمع کنم خیلی اکنم...باید حو

 فعال کسی نفهمه.د یم..بهتر بودبوده شرکت تنظیم کرون از بیروز و مراسه ن رو واموارقر
 

که رم بیارو در جیبم پاکت سیگاآروم از ستم اته..خووبی تفاو سش به من نیست اه حوکه بدن شت نشوداسعی 

 :گفتری فو



 ممنوعه!ن کشیدر ه سیگاتو کاف-  
 

 خند نزنم.زپوو باشم ل بیخیادم سعی کرن دادم و تکوی سر
 

 :گفتمدم و کر یاتک سرفه
 

 ن دارم.توال ازستش چنتا سوراه سم گنگا واچیزی لی من یه سرو یی به من گفتایه چیزواش سا خب...- 
 

 که بی مقدمه گفتم..ن داد باشه تکوی به معنای سر
 

 ؟!تو شرکت من منشی شدینا شریک بشین پس چرل شماوژه ین که تو پردار لپور نقداوگه ا - 
 

 شد.رج کافه خااز با تلفن س به بهونه تماد و چندتا سرفه کرواش سا
 

 گفت.. با کمی مکثد میزن نوساش مک چشمادمر
 

 یکت باشم!دستم نزامیخون چو -
 

که تو شرکت د نبوی ختراون دال شبیه صاد..اندن نشوی رو چیزم ما چهرم احت کالمش متعجب شداین صراز ا

 گفتم.ن دادم و تکوی سرد...بو
 

 ا؟چرو  -
 

 مد:زون در اولرو پر مکث اش صدزه..چونش کمی میلردم خت..حس کراندانگاهی بهم 



تو دلی خوونی ودمیتم دخوم بندمیط شر م!من عاشقت شد نکل شرکت فهمید- 

 نستن! ومیزنی به ند

 رد.نگ خوزکه گوشیم م بدرو بش اجو ستماخوو ختم انداباال  یاشونه

 زده؟!نگ دش زشت که خور دایعنی چیکادم...مهال تعجب کرره شمان یددبا 
 

و بغض ن حتماال فهمید کیه چواکیه... به صفحه که ببینهد بوزل زده چشمی رهم چهای تقود و میز بورو گوشیم 

 خمشا
 

 گفت:ی زد و خندزکه پودم یجکت کرس رو رقاطی شد..تما
 

 ه!بدن رو تودپیشنهااب جواد شاید بخو ؟!یندقطع کر اچر -
 

بگم ی چیزو باشم د خونسردم شتم!.سعی کرایگه نددینو ی ابه تیکه هااب دادن یخت..حوصله جورعصابم بهم ا

 ه.هنشو ببنددکه 

 
 

 بطدم رما به خودومیشه!.ب ین یه جلسه محسوری و اسه صحبت کاواینجا امدیم اوال که ما ی...اوتقوم خان -

ال یر سوزصحبت هاتونو از میدین پرستیژ قبل م نجااین دارکه ری فتارین ار..نزدم یجکت کرا رکه چرداره 

 خالت کنین!دین تو مسائل شخصی من ارثالثا شما حق نده!ببر
 

ر نگاایهو دم و شت..یکم مکث کردابغض زم هنودم..خنثی نگاهش کردم و ش کرهن کجی بهد و

 گفتم..و ختم انداباال م رو هاوبراباشه..ه مددم اویای چیز

م خانوای مندرین..باید بگم من با شما مثل همه کازدگوشیم ردن نگ خواز زحرفی که قبل  جع بهن...و راهاا- 

 توجه کنم!ارم ستش نددویا ارم و ندش باهاری من نمیتونم به کسی که کادم!کرر فتار

ام صال براعشقش اون و شتم که ری داکاو  هنیذغدغه ر دنقدالحظه اون لی تو وبغضش هرلحظه بیشتر میشد..

 مهم
 

ی که تقود نگذشته بوورودش قیقه به دیک ز نشست..هنود و کرم ورود عالایی اسرفه ای با صدواش نباشه..سا

 گفت:ه ندن ضعف نشوواش پیش ساد حالی که سعی میکررو دنفس عمیق کشید ر چند با

ن شریک شدای قل سهمی که باید براگه میتونین حدِاا کنیم! شمل یگه موکوروز دبه یه رو گه میشه جلسه ا -
 لشماوژه تو پر

 
 خت کنم بهم پیامک کنین!داپررو 

 
 ن دادم.تکوی سر

 
 یمیل کنن.ن اتوانیکبخت میگم بری قااباشه به - 

 
 من گفت.و با من و سریع 

 
 ست شه.دراید بداره مشکل ی یمیلم یه سراکنین ام اس ام اس برن تودشما خو نیکبخت نه!ی قاانه - 



نگاهش و ختم انداباال م و هاوبرا «لیلیوسِ عرون مز»داد..ستم در اورد و دکیفش از تی ربعد کا و

 کنین..اس ام اس من هست..بهش ره شمارت کارو _که گفت: دم کر

و من از می اروحافظی ابا خدن دادم و اون وتکی سر

ن داد و تکوی که سردم کره نگاواش فت به ساواش رسا

 د:کرزدن غر به وع شر

 
دا مر ،شهدستش تو جیب خو ه،دسه باالشهروعری ناوصاحب نصف مزدش خوه خترد ت!تو سرک یعنی خا  -

به ت سربیینه بلکه فرجی شه شاید رو که توه تو شرکت تو منشی شده مداونوقت او .کنهن نگاشون میمیردارن 

 نوقت تو...او عاشقش بشی!ره یه جایی بخو

 
 ر اوردم..دشو دم و اداهن کجی کرد

 
 ؟!نوقت من چیاو. نوقت تو..او- 

 
 د.قیافشو کالفه کرو حدقه چرخوند چشماشو تو و خت انداهاشو باال وبرا

 
که با ادم مثبت میداب جوی ختردگل به همچین دم تو بوی گه جاامن  یگه!دجفتک میزنی به بختت  -

 ی.!جدی صحبت هاای برد بیام محتراده خانو
 

 م.یی کشیداکالفه ف پوو ختم انداچپی بهش ه نگا
 

 م...کنم بیاب تو ماشین تا حساو بر پسر.ون بیرو بر -



 د..چپ چپ نگاهم کر
 

 دم.کرب حسادم پاشو بریم خواد خو! نمیرگبابا بز،که به من گفتی پسرز با- 
 

فه کا در از...ختماندا ستمد رو و شتمدابر کافه صندلی پشتی از رو میزر ٔخونهرچاح کت طرن دادم و تکوی سر

 گفتم...واش به سارو مدیم ون اوکه بیر
 

 م!میان الانگ بزنم زبشین تو ماشین یه - 
 

 خند گفتم.زخت که با پواندانه باال ی به معنار بادوهاشو و برا
 

 م!میردم خونه منم با ماشین خوو ین بگیر بریستا ماشواباشه پس تو  -
 

تنها ن دادم..تکوی فت..با تاسف سررسمت ماشین  بهره زد و شاابابا و بری به معنارو ستش دیی گفتو اباشه 

ف حرش قتی باهاولی م ونمیدن شه!هرچند نشوواکنم سادی شاس حسادم اجوومی که باعث میشه یکم تو اد

 م.یرمیگژی نرانش دبود شااز میزنم 

 
قطع کنم  ستماخوه، نمیداب جوم یددقتی دی ویان زمازگذشت از گرفتم..بعد رو مهال ره شمادم و کرز گوشیمو با

 ایکه صد
 

دم یجکت کررینکه تماسشو اسه واحتما ی زدم..خندزپود...حت بورانای چیزر از نگاابی حالش تو گوشی پیچید..

 زناداره 
 

 میکنه.
 

 ؟!بله- 
 

 :گفتمن همزماو ختم اندانگاهی د دوپر ن سموآبه دم و بلند کرم رو سر
 

 ؟!شتیرم داکادم! تو جلسه بوزدی نگ ز- 
 

 :گفتل بیحا
 

. ین که بریم یا نه..دارقت وز ومراستم ببینم اشنا بشین..میخوآکیپ این بیاین با امیخوواش ندفعه گفتین با سااو_

 .که..
 

 :گفتمه و مه بداداشتم انز
 

 ؟کجا باید بریم میایم. د.سه شرکت بود و وابواری ضطران جلسمو .شدم تمواره - 
 

 رد...وپشت خط به گوشم خاز یی اکه صده بداب ست جواخو
 

 «نس...اورژاکتر همتایی به ی دقاآ»
 

 :مد که گفتاومهال ای بینش صدو 
 

 ...منمیتونم بیاه مداوپیش ام برری باهم برین من کاواش ساو میکنم شما ن اس ام اس توابرادرس رو - 
 

 بیتوجه به حرفش گفتم..
 



 ؟حالت خوبه ؟!میکنیر چیکان ستاربیما- 
 

 حوصله گفت.بی
 

 میکنم..ادرس رو اس ام اس شلوغه...م سرم ین من برارندری گه کان..اخوبم ممنو- 
 

 با تحکم گفتم..
 

 ؟!میکنیر چیکان ستارمهال! گفتم بیما- 
 

 د..مزمه کرزست مثل بچه ها ، درپر بغضاروم و 
 

سه واهست ن برین..شایان تودخوم عمله..من نمیاق تااتو ن ستاریمش بیمااوردجونم حالش بد شد درما -

 نباشین..ب معذ؛ نمعرفیتو

 
 

 گفتم:ن دادم و تکوی پشت گوشی سراز 
 

 یگه میریم.دقت وتو یه و من ه..بردش ست خواگه خواکن واش اس ام اس به خط ساادرس رو - 
 

ق که چندتا بودم قطع کردم و مزمه کررو زحافظ اکلمه خدد..اروم کوتاهی کرحافظی اخدو می گفت اروباشه 

با د..کرز بارو که نیشش دم کره نگاواش خم به ساابا دم و یک کررد..چشمامو بامم اوپشت سراز بلند د و متمد

 دم..به سمت ماشین حرکت کرن دادم و تکوی تاسف سر



 «مهال»
 

م گه میرو ا "بنددر"ن بران میخووز مراکه د بوداده به گوشیم تکست حامد د..بوده ساعت م شدار صبح که بید

سه تا دو گرفتم..دو فرهاره ماهنگ حرکت کنیم..با یه تصمیم ناگهانی شمانجا هاز اوکافش باشم که دم  ۴ساعت 

از د نگ میزنه!..بعا زبعددش خو،یگهر داره دختم..حتما کااندایی باال اشونه ل بیخیاد..یجکت کررکه رد خوق بو

ن جوردماا زدن به صدوع شرل حاد پاگرن هموو از فتم رپله ها پایین س از تعویض لباو تم رصوو ست دشستن 

لی خیلی د وسالش بو پنجاه و هشتینکه فقط ابا د..بوه سنگین شدش گیا یکم گوشازتام..بی نشنیداجودم...کر

تو ش رو تا بچه هادونی شوهرشو وتو جو..دبوه ندگی کشیدزکه تو د بوی نم بخاطر سختیاد اوبوه شکسته تر شد

 زدم... اشصدره بام دوسیدرشپزخونه که ابه د..بوداده ست دف از دیه تصا
 

 ..د.ما- 
 

دم قیقه نگاهش کردنشستم چند رش کنام و یکش شددنزاروم قطع شد...روم به رو صحنه م یددبا ام ما صدا

دم... میزا سمشو صداپشت سر هم و هم با بغض ر طوهمونم...تکونش بددم سعی کرم و مددم اوینکه به خواتا 

 ن..جودرشهربانو...مان مامان...جودرما_

 
شتم که دابررو ستم دشد سریع د حشت گرم از وستم چشمادشتم با حس خیسی اگذش یر سرزکه رو ستم د

 نمتوجه خو
 

ری گیر فوره شمام..از ییددوتلفن خونه ف به طرم و پاشدم جااز سریع م و کشیدس تراز جیغی م... شد

 اب داد.جوق گرفتم.. بعد سه تا بورو بابا ره شما
 

 .ب..جانم - 
 

 :یی بلند بلند گفتمه اترسیدو غض باز لحن پر بزنه..با ف شتم حرانذ
 

 ه!حالش بدن جودرما خونه...ن تو برسودخوا خدرو بابا تو- 
 

 :حشت گفتوبا م بابا
 

 ه؟شهربانو چش شد ؟مهاله چیشد -
 

 :گفتمو بغضم شکست 
 

 نه!تر بیا خوزود ده!کری خونریزش سرده و فتاامین م رو زیددشپزخونه افتم تو ن رالانم همین ودنمی- 
 
 

 د...قطع کرایبا باشه  فت وگ «لفضلیابایا »
 



رو شالم و فتم مانتو م ، رییددوبا گریه دم و مبوالنس کرآست اخوو درگرفتم رو  اورژانس رهشماری فو

 ن..جودرمار سریع برگشتم کناو ختم تو جیبم اندو اشتم داتخت براز رو  خر گوشیموالحظه م،پوشید

*  
ش بعده و ست میددشت بهش حمله داحتی قلبی که رامیگن بخاطر ناا کتردله..عمق تاایه ساعته که تو ن الا

به خیلی کمه..ش مونده ندزمید امیگن ا کترده..دکررد به کابینت برخوش ینکه سرابدتر از اون سکته میکنه..

ستم انمیخود..بود ختم..فرهااندانگاهی به صفحش رد..نگ خوزکه گوشیم دم بوداده پشت ن ستاربیماد سرار یود

 د.لمس کرس رو تمال تصااستم گذینه دسته اما ناخوم ابشو بداجو

 
*  

دم کره نگادر به ه عمل ترسیدق تاای در ابا صددادم..تکیه ن ستاربیماد سرار یودبه م رو سرد فرهاس بعد تما

فتیم ری روشد...فرج خای کتردیگه گذشت که دفت تو..نیم ساعت ریگه دسریع یکی و شد رج خای کترد

 :بابا سریع گفتو ش سمت

 ؟کتردچیشد -  

 
 ه!چه خبرداد نمیشد تشخیص م کتردقیافه از لعنتی 
زد ما با حرفی که ده اخونسرر نقداحالش خوبه که دم فکر کرد..کرن کامل نگاهمودی با خونسردر اورد و کالشو 

  یتون خو
 ِِ 

 
 منجمد شد.م نگار

 
ستش و از دنتونست تحمل کنه ش انه بخاطر سن باالیم..متاسفم دادنجاابر میومد ن ستموری از دما هرکا- 

 ین.داد



شوخی ده! اره نمیشد...حتما شوخی کرورم صال بااکتر...د ِقبلیی به جادم بوت زل زده مبهوت و فت..مار و

ه نگاد قرمز بوش به بابا که چشماور باشه!ناباداده ست از دکه مریضشو اد نمیدن وصال قیافش نشد! اکر

 بابا!_م.. دمزمه کردم..اروم زکر

 
ا
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م
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م
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ا

ب
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 ؟

 نی گفتم...زولرو با لحن پر بهت 
 



نش رمیان الا ؟!یگهد دشت شوخی میکردا ندست!ن زجودرما ؟!مگه نهد کتر شوخی میکرد -

 ؟یگهون دبیر

 خت که بلند تر گفتم...انداپایین ش رو سر بابا 

 ؟!نمیزنیف حرا یگه چردندست!.بابا بگو ن زجودرگفت! بگو مادروغ بهم بگو - 
 

ش سررو جسمی که ن یددببینم..با ن رو جودربدنم چشم شد تا ماای جزاشد..همه ز باق تادر اتو همین لحظه 

نیا دچیشد..م یگه نفهمیددشد رد که رم کنا..از دمیخ کرد صل نبووهیچی بهش دن و خته بواندامالفه سفید 

 م..یکی گم شدرتو تاو چرخید م سردور 

 
 

ا کی غذد نمیادم یاروز ین سه اتو د...گذشته بون جودرماگ مرروز از حتی سه راد...به نمیشورم صال باا

میکنم یه س حساادم...نمیزف قع با هیچکی حردروانم! ونو مقصر میددم...اونمیزف یگه با بابامم حرردم..دخو

دی و گم کررو  دبوارزش ست خیلی با واکه ی که چیزد ین بوامثل ن جودرحکایت منو مادم...گم کری رو چیز

من  ی!ستش میداز دکامل ر کنی به طوده ستفاای ازش اقتی که میخووست درلی دی؛وکراش بعد مدتها پید

ر چیکال سادوین ابپرسم تو دم ازش بوده قت نکروبزنم! ف سیر حردل یه ش باهادم بوده قت نکروحتی ز هنو

 کنم!ش دردل ننشستم تا باهارش من حتی یه شب کنا بر من!وای  ده؟!کر
 

*  
کسیو ن جودرسته مادم..درمیکره نگاک خاه روی چه سیاربه پادم و قبر نشسته بور کنادِ مین سرل رو زبیحا

 ما همهاشت اند
 

زه که من تاد ین بواین چیز ها ی اهمه از شتن...جالب تر ایزمام حترابهش و شتن داسش دوتو فامیل ما خیلی 

 لسااز دوبعد 
 

 هشدط مخلون غمشوق و شک شوانا اولی دم وینجاها سیر نمیکراصال تو امن که .م!یدن دقبرستوی فامیالمو تو
 

ار هوم سره قشنگ به خونه نیومدز ین غم عظیمی که هنواسه واسه برگشتنم تبریک بگن یا وانستن ونمیدد..بو

 تسلیته شد
 

 ؟!بگن
 

*  
 «راوی»

 
می آرابه دو مجلس شدند..هروارد ند دحمل میکررا ختمی رگ سته گل بزدنفر که اه دوبه همرد فرهاواش و سا

ن میاو از ند دتسلیت گفتند..به سمت قبر حرکت کرو ند دپرسی کرال حوم و امهال سالر با پدو فته رپیش 



مهال روی به رو ست و درشدند ،رد میگریستندو ند دبوده کرد گررا قبر اح با نوحه مدی های جمعیتی که ها

 ند.دیستاا
 

شت اشی هم ندارزیش کوچک ترین اکه بری ما چیزاید..دمقابلش را در نه دامرو جفت کفش شیک دو مهال 

شک احتی د..بوزل زده نها به قبر آبیتوجه به ؟!.جفت کفش چه کسانی هستندن آن دو که صاحباد ین بوا

د با خوک خترد..دبوده سنگین کررا بغض عظیمی نفس کشیدنش د..شوده سوآم نمیریخت تا کمی هایش ه

ور شت..بااندور با"؟!.سنگینهر نقدانش واکه تام ندگی قبلیم چه گناهی مرتکب شدزگه من تو م"ندیشید..امی 

 د!یک تر بودنزاو به در صد مااز ما د..انبواش خونی درما ده!کرت فودرش شت که مااند

 
فاتحه و قبر خم شد ف طرآن نیز واش نیم نشسته ماند..ساو به قبر خم شد رو مهال ر کنارا دور زد و قبر د فرها

 داد ویی ا
 

 زد.لب او که د نگه کرد به فرها..دغمی کرر ظهاو اتسلیت 
 

 .عقب..و تو بر- 
 

به وع به مهال شرو رو ند ایر لب خوز یافاتحهاورد و جلو را ستش د دفرها فت.رعقب ن داد و تکای سرواش سا

 د.کرف زدن حر



 ؟خوبی م...سال- 
 

ما د ابوه همه مشکل کشیدن آید نگاهی که دید..د دفرهاد..و فرهارت صوروی سته چرخید امهال ناخوه نگا

 اش رابیداشا
 

 د.یی کراست..تک سرفه ه اکمرنگ شدر بسیال حا،شتدا
 

 باشه.ت خرآغم ، حتمش کنها رخد- 
 

 د.نیا نبودین در اصال ر انگاداد..ان تکای مهال خنثی سر
 

 ده!نمر- 
 

 د...متعجب نگاهش کرد افره

 ده؟!نمر -
 

 خت..انداو ابه ی یگرد یخنثی ه مهال نگا
 

ری ینجور اینبااپیش ل سادومثل اد بابامه!مسخوی لکیه.. نقشه اینا هم انم وکه! میدده جونم نمردرما_

 د.بوه ینگونه ندیده اورا این یک هفته هیچگادر امهال..د سرو خنثی ن چشماد زل زد در متحانم کنه! فرهاا

 ه.بدت صبرا خد ما ممکنه...ا. سخته..ورش با. اره..-  
 

 گفتن داد و ست تکاو راتند تند به چپ ش را مهال سر
 

 د؟کرور میشه باری چطوده نیوفتاق تفااکه ی رو چیز. نه... نه..- 
 

 د.مهال ثابت کررا روی نگاهش ره باو دوخت انداف اطرانگاهی به د فرها
 

 بزنیم.ف یگه حری دبریم یه جا ؟!میتونی پاشی- 
 

به را مهال  ،شتهار داینکه حرفش خریداز اخرسند د ست .فرهااجایش برخوز اما ،اچگونها و مهال نفهمید چر

ز هانش بادقفل ه گادانشست ناخورش نیز با فاصله کناد نیمکت نشست..فرهاروی مهال  د.خلوتی بری جا

 شد:

 
 ی؟ستش بدو از دشه اب یهو همه چیز خرو شته باشی داستش دوشتی که خیلی رو داتاحاال کسی - 

 
 .ن داداتکی سرد فرها

 
 کت میکنم.درمیشه گفت - 

 
 گفت:زان لرو مهال پر بغض 

 
ف حرل دوری سادوین از اکلی و مینشستم پیشش ون و با بچه ها نمیرفتم بیراول شب ش کا- 

 د؟!نی چیه فرهاومیدم!..میموندرش فتن یکم کنار رنور اوینواینهمه ای بجاش یم...کا...کادمیز
 



رش فکادراگویی د..سش نبواما مهال حود..اکره نگان اورد بازبررا نامش ر ن بالیای اوکه بررا متعجب مهال د فرها

 داد:مه د.و ادابوه شدق غر
 

ره کناه تر میبرو زودن داره رستشودومایی که ا آدخدم شنید د.مه خوبی بوآدجونم خیلی درما- 

 ش..کاش..کادش..خو
 

 هد:دمه اداکه د مِسر بواو ُ ما انش میشد..ف زدیش مانع حراصدزش لر
 

 ه.تر ببرزودمنم ش کا -
 

که ک را خترد ضعفارد..ست بداش را دویه ر دانقداکه مهال د نمیکرش را متاسف شد..فکرد فرهاه نگا

 «ره؟!بیارو به من و شه تنها شه  ثی ش باعگ دایعنی میشه مر» ندیشیدد اید با خود
 

حق ن در مادر آن زین فکر ر اچقد و

غض ب از کخترد ٔچانهد مهال ظالمانه بو

 یدزلر

ش و پاهاارم رو من سرمو بزو ستم ببافتش اموهامو شونه کنه..میخوم عین بچگیاارم ستم بزاستم..میخوامیخو_

 ؟!بینمنمیجونمو دریگه مادخونه..یعنی من شعر بام بر

 دتر کررا بانش لبش زبا د فرها
 
 جلو چشت..د نمیتونی میا حاالو بدین م نجااشتی باهم داست دویی که راتک تک کان الانم خیلی سخته ومید- 



 داد:مه د و ادامکثی کر
 

 تغییر نمیکنه..ی هیچ چیزدت خودن کرن غوداکن با ور ما بااما...ا- 
 

 د:بیشتر شواو هال به مد عتمااما گفت...گفت تا ایش که بگوید..ابرد سخت بو
 

حقه همه گ مرره..ایی نده اهیچ فایدم فهمیدش ما بعدم اشدری ینجودادم است از دمو درقتی ماومنم _

 ختر!دبیا دت ماست...به خوآد
 

ینگونه امانی او ز د!ینگونه نبوا د؟!بودرش حق ماگ که مرد یا فکر میکرآ د؟!ینگونه فکر میکراو اقعا وایا آما ا

ین د اوری ایااز ستانش دباشد! ه سیدرینکه به قتل انه ،باشدده طبیعی مرر به طودرش ماکه د فکر میکر

 رد..خوه هم گردر نش وابرو امشت ع موضو
 

گریه ن شد...میاری شک هایش جاه اما مهال...باالخرا و

 د..مزمه کراش ز

 یر شد...ر زود دچقد -  و

 «دفرها»
 
ستم تو ایخت..میخورشتم بهم داشد..کل برنامه هایی که رد عصابم خواخیلی ده یه مهال مرم داقتی فهمیدوز ویرد

فتیم واش ربا سام، یی که فهمیدالحظه ن که نمیشه..هموینالی مثل وکنم ض عورو نظر مهال روز ین چند ا

دور باید د فتااتفاقی که این ابا دم خت..فکر میکرامینددم خود منو یاد..شنا بوام آمهال خیلی برر فتان...ریدنشود

کمی ف زد پیشم حرری نجواوقتی وما اخط بکشم رو ستی دوسه ه وامثبت بداب ضیه که مهال بهم جوین فرا

م که باهاام بخوازش شنبه رکه تا چهاد ست نبول دربه هرحاره..بیارو تنهایی به من از روی شاید که س زدم حد

 د.بیاون بیر
 
رد سه مهال مرخصی روزی رو واچند ..دمحرکت کرم شتن حولم به سمت حمادابعد برم و نم کشیددستی به گرد

 یرلب گفتم:ی زدم و زخندزپودم.. بوده کر

 اره!دمایشی مرخصی هم آزمنشی - 
 

*  
به ل پرتغاان آب لیوی بعد م و شدار مرخصی مهال میگذشت..صبح بیدروز از پنج د و شنبه بورچهاوز مرا

برسم... به سمت رام به کا حت تر میتونستمراخیلی را خدمتکاام ستخدابا دم..سمت شرکت حرکت کر

 رد.نگ خوزکه گوشیم م ندوشرکت میر

 



و گرفت رم رو شمادم ، کراس ام اس سش ه رو واقتی سهمی که باید بدوف! از هود..بوی تقودم..کره به صفحه نگا

ل رو تصااگذینه ی زدم و خندزپوده!.نگ نزنه!.کچلم کرزبهم ر یه بااره روزی ندن مکااکه شریک شدیم م حاال

 .زدم

 ؟!لوا-  

 
 دن..جی کرورابه د کروع شر

 
 .و..کیه ی بپرسم جلسه بعدزدم نگ ز ؟!خوبین. م..سال -

 
 تقریبا عصبی گفتم.م و شیدپوفی ک

 
ی شتیم جلسه بعددانم..ما تو همین هفته جلسه ومم نمیددگفتم خون بهتو، ینزدنگ وزم زیری..دتقوم خانو_

 همیوفته ما
 

 ؟!باید بگمر بعد..چند با
 

 حن غمگینی گفت..با ل
 

 د.فته بودم ریان..هاا- 
 

 گفتم:د سردار و کنایه 
 

هی به من و ین ربهونه نیام! کنین خانشت ددان یاپرتیاس حور نقداگه ا- 

یی اکالفه ف هود..قطع کرد و حافظی کرامی خدارونگ نزنین! با ببخشید ز

 گفتم..دم با خوو گفتم 
 

بهش ن سیدرباشیم ی چیزل نبادگه احاال  ما!اغ سرد یم میااردنز هرکیو نیا ین!از این ا.ا..نداون از - 

 *شه! ارزو باید 



جلب م رو شنایی نظرآماشین نا م که شدده کینگ..پیارتو پادم ماشینو برم و دکرت پرون بیررم رو سیگا

از  امندرکاای صدم..شرکت شدم وارد سیدربه طبقه ششم که م..شدر سانسون دادم وارد اتکوی سرل بیخیاد..کر

شپزخونه حرکت آبه سمت و شتم انجا گذرو اوکتم و کیف و فتم رتاقم اشپزخونه شرکت میومد..به آتو 

و جمعی گفتم م یه سالن دادم و تکوی سرا مندرکام سالاب جودر میرفتم آب که به سمت شیر ر همونطودم..کر

 گفت:واش که سادم میزهم ی تو چارو شتم شکر د و داپایین بوم سر میز نشستم..سرم ست هادبعد شستن 

 
 ید.زدباای ید بریم برباه..شدم فرمانیه تمون ساختمور گفتن کازدن و نگ زشمسایی س مهند !متکبری قاا- 

 
 فت...دم ریش حرفم یارشخص کنان یددما بام ابدرو بش اکه جودم بلند کرم رو سرن دادم..تکوی سر

 
 ام زد..صدواش اروم ساد..وبدش سه خووالقمه گرفتن ل مشغود و سش به من نبوامهال حو

 
 س؟ست کجااحود...فرها- 

 
 دمبوه ندیدرو مهال ر نگااکه دم کرد نمووا ری...جودم به صحبت کروع شردم و مصلحتی کری سرفه 

 
تر یه زودبهش میگم هماهنگ کنه..شما هم ن.. میاو میشه م تمور ستگام ریگه مرخصی خانوروز دخوبه...چند _

 ار..بزر کان جریادر منو و ن کام ستخددت اخوای منشی بر
 

توجیح ا مندرکای جلورو حرکاتم ضایع ر نقداهیچوقت ل ین چند سااین نمیشد! تاحاال تو از ایعنی ضایع تر 

 دم!صال توجیح نمیکرایعنی دم.. بوده نکر
 

ه همین باعث تعجبش شدن و به ندیدزدم مو دفهمید خود..نگاهم میکره شدد گری با چشماواش سا

 رد.ضعیفِ مهال به گوشم خوای که تو همین لحظه صدی زدم خندزپود..بو
 

 نید لطفا.لغو کرو بقیه مرخصیم م..مدوز اومرامن م..سال- 
 

 نستم گفتم.ونمیدر نگاابا لحنی که و ختم انداباال م رو هاوبرا
 

 ؟خوبهن مطمئنین حالتوم..سال- 
 

 که گفتم:ن داد تکوی سر
 

 کی کنین..ن اوالرو ابدین م نجان امدنتواوبعد د بوار یی که قرراین کااپس - 
 

ینجا ای امندرفت..کاون رشپزخونه بیرآ ازبا تشکر کوتاهی و جا بلند شد از یی گفت..اباشه ن داد و تکوی سر

کسی قبل م گه من سر میز میومداما اموقع صبحانه میرفتن ن شودخوارم ینکه من یه همچین قانونی بزون ابد

ه گاهی به من نگادر و به دن بوا زل زده مندربقیه کاد..کررو ین کااکه د بو یلین نفراونمیرفت..مهال ر من کنا

 دن...میکر

 



یه  عصبانی شم!ر دارن نتظان االاشتم که اگذرو که من یه همچین قانونی رنگاد..ابوه ی شدیه اصحنه مسخر

ن تی بهشووبیتفاه ه..نگافتر رکنازود مهال اد میدن ین نشودن و ابوده کروع شرزه تار نگااختم..اندابه میز ه نگا

 گفتم.ی با لحن جدو ختم اندا

 
 نشه!د سرن چاییاتو- 

 
د و بووف معررگ و شرکتم بزم..شدل شد..منم مشغودش خوره کال رکسی مشغوهن و مدن اوشودهمه به خو

یا خونه فقط دن بووژه یا سر پرن همشودن ما تو شرکت نبواشت د دایاس زشت..مهندداگی ربزی های قبار

شت...فقط را داکار ین جوای ابره شدر حد صندلی کاوایه ن نم ساختمواوکه ن جلسه به شرکت میومدسه وا

ئم شرکت ر دابه طوم مستخدو تا منشیا واش ، دومنو سا، نی وبیراح سه تا طرو خلی اح داسه تا طر

 نفر..زده یم..سرجمع میشه یادبو
 

چه رو ببینم و بزنم ف کمی با مهال حررا بقیه همکااز تا قبل م مدون اوسریع بیردم و کتفا کری اچاردن به خو

م با قدد..بسته بوش چشماد..شته بوامیز گذش رو تاسدتا ش رو روی دوسرد و نشسته بوش یه..پشت میزدمو

د یام...زشده تش خیررتش نیوفته..به صورصوروی که سایم دم یستاری اطوم و یک شددبهش نزا بی صدی ها

نگاهی د..حالت بوش خوه و کشید،شتایشی نداراینکه هیچ ابا ش چشمای زدم...ندخزپود...نبوادش شبیه خانو

اروم گوشش دم...دم یک گوشش کردنزم رو سرم و نیست خم شدی خبرم یددی قتو وختم اندابر دور و به 

 دم..مزمه کرز
 

* 



 «مهال»
 

. د..ست نمیکری رو درچیزنم هیچ دنکرور باو گی من دفسرد افرهال ما به قواشتم اندرو حوصله هیچی ل و حا

یه لقمه سریع ی و چا بعد یهو شت نباشه سر میز صبحانه نشستم زینکه افقط بخاطر و شرکت دم بوه مداو

 عجیبی نگاهم میکنن.ر همه یه جودم حس کرا نم چرونمیدم..پاشد
 

 دردخیلی م .سرشتم.اگذم ستاروی د ،م روسرو شتم امیز گذرو ستامو دصندلی نشستم..و رو فتم م ربه سمت میز
 

هرچی ،من ایجالبش بری هاآرزوبه ش،هاه به خنددم..فکر کرن جودرمارت به صوو چشمامو بستم د..میکر

گوشم دم ست د درفرهاای که با صده گریم بگیرد یک بودنمیشد..نزه گریم نگیرز ستم بهش فکر نکنم تا باامیخو

 م:جا پریداز 

 ؟یشیخوشگل تر می قتی چشماتو میبندونستی ومید - 
 

 د زد!سه حرفی که فرهاوایا...یا د بوس لیلش تردنستم ونمید زد...قلبم تند تند ه گاداناخو
 

 د..نگاهم میکرد و آروم بوده یستاف ایگه صادحاال 
 

 د.کرف زدن به حروع شرره بادونم اومد اوشپزخونه که ای در اصد
 

 نجا.اویگه میریم روز دسه سه وابگید ما و شمسایی س نگ بزنید به مهندزباشه..پس شما - 
 

 گفت: ر دارمنظودم حس کروشد ز مرموش که یهو حالت چشمادم شتم نگاهش میکردابا تعجب 
 

 د.میاداره یی که اتی میشه شنبه هفته رشنبست..پس به عبارچهاوزم مرا- 
 

گفته ر دار ومنظرو شنبه رفت..یعنی چهارتاقش امحکم به سمت و به نفس د عتماابا د فرهان دادم و تکوم رو سر

 دم؟!بوده کره شتباایا من د بو
 

 م؟!مثبت بداب جو؟!کنمر باید چیکان الا
 

خوشم د فرهااز ست باشم رو راکه میتونستم دم خب..خب با خودم..مم تعجب کردخودم که کری فکراز 

ینکه بعد اط...غلری چکاو سته ری درنم چکاونمیدره..بابا همش سرکام..فته...خیلی تنها شدن رجودرما.. ماه..امداو

 لی...؟! وبطه جدید بشمرایه وارد حت ر رانقدن اجودرماگ مر
 

 نم شد..دنگ گوشیم مانع فکر کرزای که صددم شتم فکر میکردا
 

ن نشواش صدو شته باشه داغم ادم لی مگه میشد ولحنم مثل همیشه باشه دم سعی کردم..کره نگاره به شما

 کمهه؟! دند
 

 شد. اربرقرس تمال رو زدم و تصاا
 

 ؟!بله. لو..ا- 
 

 تو گوشی پیچید.ن شایاه ندزسرد و شاای صد
 

 ری؟!بی معرفت..چطومِ خانم سال- 
 



 م..س غمگینی کشیدنف
 

 ری؟!تو چطو ،نیستم بد- 

 کمی غمگین شد.اش نم صداو
 

 ی؟!یم بریم کافه حامد میاامشب با بچه ها میخوات..اخوبم فد -
 

 ید گفتم.دترو با کمی مکث د مسئله فرهاداوری ما با یااشه ض عو امهول و شاید یکم حام گفتم بردم با خو
 

 م.نمیتونم بیار دارم مشب کاانه  -
 

 گفتم.ت اروم بعد چند ثانیه سکو می گفت...اروباشه 
 

 دادی.ینکه خبر ابابت ن ممنوم..ستم بگیردگوشی د یازنمیتونم رم قطع کنم سرکااری ندری گه کاا. یگه..دخب  -
 

 سریع گفت
 

 فعال..ش..بادت قب خواحمت نمیشم..مرایگه مزو دباشه باشه..بر_
 

نشب اوحساسی که ر البم نشست...چقدی روی لبخند محودم فتاد افرهاشِ با «دتظب خوامو»د سته یااناخو

هیچ ن شایاف ین حراقع به دروا شت!ق داگفت فرن حساسی که شایااین اشتم با زد،داین حرفو د اقتی فرهاو

 شتم.احسی ند



ی نگاهرد..اروم نگ خوره زبادوکه دم شته بواگوشیمو تو جیبم نذز ما هنودم..اقطع کرو حافظی گفتم اخدروم آ

ای بگم صدی ینکه من چیزالی قبل ل رو زدم وتصااکمه د..دسش به من نبواختم..کسی حواندابه شرکت 

 با منی... ی!فتن نمیدون ربیرل مشب به کسی قوا_رد. به گوشم خود فرها

 لبم نشست.ی روی لبخندم..که شنیدد بود متمدق بوو 
 

*  
 «دفرها»

 
دم شت اگذدر اورد و کیفش رو از یهو مهال گوشیش دم...بو ر زل زدهبه مانیتودم و بوداده صندلی لم رو 

ا نم چرونمیدد...بوش لبارو شد لبخند م میزنه...صحبتش که تموف حرش داره که کسی باهار نگااگوشش..

ش سم به چهراحوزدم..نگ زبه خطش در اوردم و گوشیمو ری ین فکر فوابا د..بون ایاشف طردم میکرس حساا

 د..بو

 
 بزنه..ف شتم حرانذاب داد..بعد جود و کر هنگااف طرا.به 

 
 بامنی... ی!فتن نمیدون ربیرل مشب به کسی قوا- 

 
زنه یا چشم من میز مرموای نگ بزنه لبخنداش زبری ختر هرپسردین زد...البخند زم بادم...قطع کرو 

 *؟! میبینهه شتباا

 

و ختم..هفت اندانگاهی به ساعتم م...میکشیدر سیگادم و بوده یستااتاقم ایی تو بالکن اقیقه ده دپونزدوش بعد یه 

و یا نه د میام ینکه نپرسیدش از اچشمادم..بوده تر مرخص کرزودهم رو مهال دم و بوه مداوتر وز زودمراقیقه..ده د

 د..بوه قیافش جالب شدد..بوه شدد گرم بریدو ختم ودم دسه خودم واخو
 

ه بی تیرآلی ار شلوم و تاقم شددم..وارد اصندلم خاموشش کربا پنجه اروم مین...د رو زفتادم،اکررو ول ته سیگا

ف یقشو صاو کمه هاشو بستم دنه سفید..دوهن مرابا یه پیرم پوشیدد نه گشاد و یی که نه تنگ تنگ بوا

و بستن ساعتم و یغه لباسم روی کمی عطر زدن با م و پوشیدو شتم دابررو چرمم ده اکت مشکی سدم...کر

 ون زدم.خونه بیرش بعدق و تاا ازکتونی سفید ن پوشید

 
 دم..ینا بواخونه مهال ی در جلوش تقریبا نیم ساعت بعد

 
هم به اش صد مد..با نشستنش تو ماشینون اوبیرو شد ز بان خونشودر قیقه دبعد سه اش زدم..نگی برزتک 

 رد:گوشم خو
 

 ؟!خوبی. م..سال- 
 



 رو دادم..ش باجودم ته میکرو سر رو حالی که ماشین ن دادم و درتکوی سر
 

 ری؟!.خوبم تو چطوم سال -
 

 کنم..ده ستفااین کلمه د از ایازشتم انددت من عام!که بیشتر بگم سالد میکروادارم ها مهال روز ین ر اچقد
 

سر بحث م ندوکه میرر همونطود..میکرزی با گوشه شالش باد..سم بهش بواحویر چشمی زمی گفت..ارو "خوبم"

 دم:کرز بارو 
 

 ه؟!حالت بهتر -
 

 که گفتم:د لی نگاهم کراسو
 

 .یمف زدباهم حرد..یدمت حالت بد بودکه وز نراو- 
 

 .دیی کراتک سرفه 
 

 شت.اتاثیر گذت روم حرفا. م..بهتر. اره..- 
 

 ختم...اندانگاهی بهش ؟! یا نهدم میکرب ساسبز حاغ ینو باید یه چرن االا
 

 کنی که کجا بریم..ب نتخاافعه بعد تو د دبوار قر -
 

 شت.دامید امیشه کمی د!بوده هم فکر کرا ین چیزو اخوبه به کافه رو داد..یه کافه ن داد و ادرس تکوو ش رسر
 

*  
دم و شت...نگاهش کرداع شش میز سرجمد و پر بواش میزاز سه تا دو شاید د..می بوت و آروخیلی خلوی جا

 لی گفتم:اسو
 

 دی؟!کرب نتخارو ا ینجااسه چی وا -



 موشکافانه گفت.داد و باال وش رو بری اه تاید..متقابال نگاهم کر
 

 ه؟!خوشت نیومد- 
 

 دادم.باال وم رو بری امنم یه تا
 

معموال ران،ستورکافه یا م میرری کاارای سه قروابیشتر ن من چوه..مداوخوشم ازش میه ی آرونه خوبه..جا_

 میشناسم.غ و شلوی جاها
 

 پرسید..وا یهو بی پرن داد و تکوش رو متفکر سر
 

 ؟!شتیاختر نددست دوی تاحاال یعن- 
 

 گفتم...ی زدم و نیشخند
 

 هست!د یازقت ا وین چیزاجب ف زدن راسه حروا ی؟!ستمو بداخواب درتو جوره اول چطو -
 

 د...کرز هن بادبعد د و کرت وشه شالش شد...کمی سکوبا گزی بال مشغوره باد و دوکرل هو
 

 «راوی»
 

 د...میکرده ستفااجمع ره از باه دوگاداوناخد...کرف زدن به حروع مهال با من من شر
 

به شما اب دادن جورو طرفی دارم..از یی اشفته ر آفکاامن ه و شدت جونم فودرنین ماوخب...خب..مید_

 قعا چی بگم.وانم ونمیددارم و شک 
 

 گفت..و آرام خت انداباال را یش وبری انه یک تاداخونسرد فرها
 

 ی؟!من موندبه دادن مثبت یا منفی اب یعنی تو جو- 
 

 گفت..د که فرهان داد مثبت چند تکای به معناش را مهال خجل سر
 

 ی؟!مثبت بداب جوره چطو -
 

 دمهال متعجب نگاهش کر
 

 ؟!نوقتا اوچر -
 

 خت..اندایی باال اشانه د فرها
 

مثبت اب گه جواما اغت اسرد میاش کاای کلی و گیر میکنی ش یددخر تو ترآتا ی نه بداب گه جون اچو -

 ؟!میفهمی چی میگمدی...متحانش کراحته که راقلش خیالت احد،که نمیشیش، بشی بعدن پشیموو ی بد
 

متفکر به ن داد و بله تکای به معناش را مهال سر؟! نمیشدن قعا پشیماوایامهال زد..آخند زپود در دل هافر

قت کمی ل و.به هرحاگیر باشد..درکه کمی دارد حق اونست امیدن داد..مااو زکمی به د شد..فرهاه خیرد فرها

ش را قیقه بعد مهال سردپنج ودا ند...حددگیر بودرهم که روز اول را چند و میشناختند را که همدیگر د بو

قعا وامتوجه میشم یا ه شتبارو امن حالتش "ندیشیدا دباخود...کره نگادِ آرام به فرهاب مضطرد و بلند کر

 "؟!مهآرو



 
 گفت..رام آیی ابا صدد و تر کره اش را خشکیدن لبا

 
 ط دارم...شری من یه سر -

 
ط که شرد همیشه کسی بو؟!او پیش میرفتزی یک باای تا کجا برن داد بگو تکای به معناش را سرد فرها

چگونه را نست حرفش امهال نمیداد!..میدش گودن بواو با ای ربرا مهال ی هاط شت شرل داحاو شت امیگز

 بگوید!را ستش اخودرتی خجالت میکشید که رکند..به عبان بیا
 

 کند گفت..ز بان هااو دینکه از اقبل د و برش مهال پی به فکرت حاالد از فرها
 

که ه نصیبم شد نگیدومرر و ندگیم یکم شعول زسا بیست و هشت یا بیست و نه ینامن تو ش مطمئن با -

 م!ستتم نمیگیرزت دجاون اسم به همچی باشه..من حتی بداحو
 

ر نقدد آنش با فرهادکرن بیاد ما فکر نمیکرد ابواو حق ط ین شراخب د..کره نگااورا خجل ه و مهال شرمند

د نگاهی به مهال کرد متوجه شد! فرهاد و زود نگی بوو زرپخته د آدم که فرهاد بوب یش سخت باشد..خوابر

 گفت..ره بادو و



 ط داری؟شرزم با -
 

 گفت:د و کمی تر کررا لبش ن داد و تکاش را مهال سر
 

 بفهمه!ی چیزن بطمواز راکسی فعال ام نمیخو- 
 
 

 ن داد...تکاش را سرد فرها
 

مهم اره..شتی بگو به بقیه..نگفتی هم فرقی ندداست دت دوقت خووهر_
د نشست...فرهاد خر جمله فرهای آمااز لب مهال ی روی ماییم! لبخند

   ید گفت..دکه ش را لبخند
 ؟!کنیمار یگه تکرر دیه باره چطو- 

 
 داد..مه اداکه د کر گیج نگاهشو لی امهال سو

 
 ی.میدرو بم اتوهم مثل من جوو که با من باشی ام میخوه و مداوخوشم ازت یگه بهت میگم ر دمن یه با- 

 
از طرفی نیز د!از بوه نهمه خجالتی ندیددش را آخول بحاهم خجالت میکشید..تاد و گرفته بوه اش مهال هم خند

که د یافته بورا کسی ل حاو ند اربیزت حساسااز ابران از ادمرم تماد فکر میکرد بوه مدآخوشش د ین پیشنهاا

من ! مهال -گفت.. ی و آرام جد، ختاندانگاهی به مهال د کند!..فرهاار تکراش را جمله ره بادوست امیخودش خو

 ؟!باشیرم ینکه مقابلم باشی کنای امیشه بجاه..مدواخوشم ازت 

 
که د کرره شاآن روزی ابه  د!هم با کنایه بواش عالقه ز ابراگرفت..ه اش خندد فرهاف زدن حرع ین نواز امهال 

با لحن ی زد و گرفت... لبخندی جارش ست کنااقت نشد که مقابلش بایستد یکروصال ا د!بوده تهدید کراورا مهال 

 گفت:دار کنایه او مانند د را در اورد و رهافادای می آرا
 

 باشم!رت یستم کناواینکه مقابلت ی اجابدارم ست ه و دومداوخوشم ازت قتیه که وستش منم چند را_
 

*  
 «مهال»

 
ده و مرن جودرینکه مااسه واگرفتم ان جداب وخونه خیلی عذم مداوکه ش لبته بعدد..اقعا شبه خوبی بووایشب د

 !یاشتم به یه همچین خوشحالیز دانیا قعاواما دم..ابول خوشحار نقدامن 

*  
تم رصوو ست دفتم..ریس طبقه باال وبه سمت سرو فتم ون ربیرق اتم ،از اشدار بیداب خواز گوشیم رم الآصبح با 

 کهرو 
 

م و کشیدم لبخندروی ستی د..دبوه تر شدداب پیش شاروز ختم..طبق چند انداینه آتم تو رشستم نگاهی به صو

 دمکر سعی
 

یی ابطه رایه همچین وارد که د بوری لین بااوما اشته باشم ذوق داکه دم بچه نبو لی جمع نمیشد!وجمعش کنم 

 هشد



 
، حامد ن جریادر نا و اوشته باشم دامختلف ی ستادومن میتونستم د حتی بواده راخانون ما چواده خانودم...بو

 وین راد
 

طرفی شاید ارم و از ندزی بهش نیادم فکر میکرن چودم بوه نشدری نجویابطه رایه وارد ما هیچوقت دن،ابون شایا

 در وما
 

میکنم س حسان االن...االالی وشته باشم! ابط ندر رواینجوامیشد حس خوبی به باعث ن بینشوی بحثارم و پد

 خیلی تنها
 

 ونبیرو ختم اندایی باال اشونه  ؟!جلب میکنهدش منو به سمت خوه نظرد سه چی فرهاوانم وطرفی نمیدم..از شد
 

که ل حاد به پاگرم. ندروگذ روپله هام و مدون اوبیرق تازم از انیارد سایل مووشتن دابرس و بعد تعویض لبام..مداو

 مسیدر
 

 رش..فتم کنارمتعجب م..ید، دمیخوندب خونگی کتاس شت با لباداحالی که درکاناپه رو روی بابا 
 

 وز؟!مرانرفتی ر صبح بخیر. سرکام..سال- 
 

 د..با لبخند نگاهم کرو بست ب رو کتاو شت اصفحه گذی گشتشو النشا
 

م نجادارم است دویی که راکام و مرخصی بددم به خووز و مراگفت م کتردصبح توهم بخیر..نه ن..باباجام سال- 

 م..بد
 

 م..بوسیدرو آروم گونش م و خم شدم..خندیداروم 
 

 رون..ذبگش منم خوی خونه جان یگه..شما بمودست میگه راخب - 
 

 مد که گفت:دش اویای چیزر نگاایهو 
 

 اری...بهش ندزی گه نیایدتو که ی ؟! ستعفا نمیدرت اکاا از چرن! ستی باباجارا- 



 :گفتمن دادم و تکوی سر
 

 ه..حوصلمم سر نمیردارم...ست دومو رکا- 
 

 گفت..ن مهربو
 

بهت ن مودمن تو شرکت خوای میخور گه کااخب - 

ست و رابه چپ  «نه»ی معنا بهم رو سرم.. میدر کا

 .ن دادمتکو

 یستم.دم واخوی پادارم رو ست دو-  

 ش نشست.لبروی ین حرفم ی از البخند 

 
ر ستی تو شرکت بهت کاایگه خور دگه هم کاا ون.بیا بیری قت خسته شدوهرل هرحابه ن حتی باباجار راهرجو- 

 م.مید
 

 ی زدم.لبخند
 

 میشه!م یردیگه م دمن بر ن.ممنو -
 

ار سوون زدم..خونه بیراز مش ردکه میخور یه لقمه کوچیک همونطودن ست کراز درمن بعد ن داد و تکو یسر

لبته قبلیه پولش بیشتر اسم خرید..واینو ش ابجاو خت وفررو بابا ماشین قبلیم  م...مشکیم شد و هفت دویست

ید دقتی وه مبلغش..باباهم مه ندحتی خوراطرفی مهم از ستم..امیخور جوو ما من یه ماشین جمع د ابوه شد

 د.نکراری صرایگه دارم دست دوینو دم اخو
 

*  
ی زدم و لبخندد..نسیم بودم..کره به صفحه نگارد نگ خوزکه گوشیم دم بو شتار داتو خیابونی که شرکت قر

 اب دادم..جو
 

 ن؟!جانم نسیم جا -
 

 مد.دش اوشاای صد
 

 ؟معرفت خوبیبیم سال- 
 

 گفتمری با لحن طلبکا
 

 زه دوتاو ساله ندیدمش دوشتم دافیق ریگه نمیگی یه دیی.. زی اباد نامزل مشغوه یکسر ؟!بی معرفتم یا تومن -

 یدمش!ل دسادوبعد ر سه با
 

 گفت:د و کراوردن نایی که کم اولحنشو شبیه 
 

 ی!تو نیومد؛ شتیماگذار قرر ماکه چند با معرفتیم!بیدو باشه بابا هر -
 



 مد.دش اوبگه یاست اکه میخوی چیزر نگاابعد 
 

 با بچه ها..ه ریم کویم بامیخوو بهت بگم هفته بعد جمعه جایی نرزدم نگ د!زفته بودم رصال یااستی..ن راهاا_
 

 دم...یکم فکر کر
 

 ن دارم..ستوواتا عضو جدید دوفقط . باشه.. -
 

 متعجب گفت..
 

 ؟میشناسیم؟ کین. عه.. -
 

 گفت..ره بادوکوتاهی گفتم که ی نه 
 

 ؟خترد یان پسر- 
 

 گفتم..دم کینگ میبررتو پارو که ماشین ر همونطودم و یی کره اتک خند
 

 ی...سه شیطنت پیر شدواختر!د داری دیگه نامزدتو باشه دت فقط یان..پسر -
 
 

 گفت:د و حت کررانان و پشیمورو مثال لحنش 
 

 م..طالقش بدام هر...میخواخودم کره شتباای...ه- 

 

 :گفتمه جیغش بلند شد..ترسیدای صدکه یهو م بدرو بش اجوستم اخودم..کررک پارو ماشین 
 

 ؟چیشد ؟!نسیم- 
 

 گفت.ره با.دوم.یی نیومد..بیشتر ترسیداصد



 ؟نسیم- 
 

 گفت:ه خنداز با لحنی پر و نفس نفسش تو گوشی پیچید ای صد
 

 داد.ین شنید چی گفتم قلقلکم راد ببخشید مهال...وای - 
 

 ن گفتیرادبه داد و خاطبشو تغییر بعد م و

کمه و د مشدده ماشین پیااز  «لهیی انمیر»

 :عصبانی گفتمرو زدم قفل 

 دم...کرسکته س تراز گمشو کثافت -   و
 

ه و با خند

تند تند 

 - :گفت

ببخشید..ببخ

 شید..
 

 د..فتای ابدق تفادم افکر کرم؛نفهما...خیلی ترسیددم..قطع کرو می گفتم ر اروبیشعوه با خند
 

م از پشت سراز یی اصدن پایین که با شنیدد بیام منتظر شدر دادم و فشارو مش کدفتم..ر رسانسوابه سمت 

 م..جا پرید

 دی؟میزف ی حرشتداکی  با-  
 

و ختم..مثل همیشه شیک اندانگاهی به تیپش دم...بوب معذش یکمی باهاز شتم...هنواقلبم گذرو روی ستم د

یز ی رخونه هاربا چهای یه کت خاکستروش د و ربوه کمرنگ مایل به سفید پوشیدی هن خاکستراسمی..پیرر

م رو کیف مشکی...نگاو کفش و ست کتش ر اشلواد..میدن یک کمی نشودنزد و از خونه کتش محو بورشت..چهادا

 تاقش!اتو روز اول مثل دم.. کرش نالیزآخیلی ضایع م قیاقش فهمیدن یددکه با م سوندرتش رصوروی 
 

 لحنش کمی طنز باشه گفت:د سعی میکرر نگاالی حاال دار وشه کنایه مثل همیرم...نیادم خوروی به دم سعی کر
 

 دی.میزف شتی حردابعد بگو با کی و کن م سال شدم نت تمودنالیز کراگه زل امادما -
 

 میشدیم گفتم..ر سانسووارد اکه باهم ر همونطوو ختم انداباال وم رو بری ایه تاو پر
 

 دم.ستم نسیم صحبت میکرودبخیر..با ت یبازصبح  ؟خوبیاده..شاهزم سال -
 

 :گفتو خت انداحتی من باال راین ا ازمتعجب وش رو براتا دو
 

 دی!نمیکردی و رو لد بوپس ب؟! نه بابا- 
 



به رو شخص ن یددشد..با ز باد و درش یستار اسانسواکه تو همین لحظه م بدرو بش استم جواخوم و خندیداروم 

 نکنم... زی ضایع باو باشع دی عام چهرم دما سعی کرم اتش متعجب شدوتیپ متفان و مورو

 «راوی»

 
زل زده که را مهال ان خنده چهردد، گرو آرام باند ست بجندینکه مهال از الیال قبل و شد ز بار سانسودرب آ

تقصیر د..نست که تقصیر مهال نبوامیدد..او کرو قلبش فری در سته تیرامهال ناخوو ید دید...د،دبه فرهاد بو

 ما...اشته باشد!.داست و دوهد ابخواورا ند انمیتو ینکهد اهم نبود فرها
 

 ز ولجبا، کیدمانند کوه میکند...گارت کاافددری مان همچوه ابیرحم ترینت میکند...گه یگر...گادست اعشق راوی:[
 

یا به چه کسی و میرنجاند را عملش چه کسی م دادن نجاایش مهم نیست با اکی که بردهت میکند..کواخودخو

 ضربه
 

 ]ترینت میکند...دیا سرو ند زانیز میسوه گاه... و مدآخوشش از آن هد که امیخوی را چیزاو ..میزند
 

با رش...لیال برگشته سرکاد شد..فکر کرز بای چندثانیه که گذشت لبانش به لبخندد...ب نگاهش کرمهال متعج

 وخوشحالی 
 

 :تمهربانی گف
 

 ر؟برگشتی سرکا ؟خوبیم..سال- 
 

 گفت:د به فرها،رو به مهالدن کرم سالدن و کره نگاون باشد بده نشنیدی که چیزر انگاما او اما لیال...و ا
 

 بزنیم.ف حر باید باهم ؟خوبیم سال- 
 

نظر را در حالی که لیال دریلکس رما د افرهاد..کره نگاه اورا شدد لیال با چشمانی گرر فتارین از امهال متعجب 

 به مهال گفت..رو نمیگرفت 
 

 شلوغه..باید مالقاتامو تنظیم کنی که به همش برسم.ن خیلی سرمووز مرابریم..- 



ر باد سعی کرد!بوم داده نجاابا مهال او که  دکراو با ری را کان ست هماد دریخ شد لیال...فرها و

 کند.ار یگر تکرد

 و...جب پررابزنیم..ف گفتم باید باهم حرد...فرها-   و

ست مهال قفل ی دپنجه هارا در هایش  پنجهو گرفت را ست مهال ن دناگهاد مه بدهد که فرهااداست اخو

 شت.داکه ی میدک انداشد همین آوار شد...و آوار ثابت ماند...ن ستشاروی دلیال ه نگاد..کر

 د..بوزل زده به مقابل ه شدد مهال با چشمانی گر
 

در و به دش را محکم خور نقدد..آبوه نه شدایودستانش نشست قلبش د روی دست فرهای دیی که گرماالحظه 

که ه؟!او ینگونه شدا اکه چرد عجیب بود..یش عجیب بوابزند..برون سینه بیراز ست امیخور نگاامیکوبید که ر ایود

اورد و ست مهال دبه ری فشاد فرهاد!.ینگونه تند تند نمیزاقلبش ده فتااپیش پا ی ین چیز هاابا د..ینگونه نبوا

ر زد کنارا بعد لیال د و بسته کرز و می بااراه برا چشمانش دچرخاند..فرهاد به سمت فرهاش را می سرارامهال به 

 گفت:ی جد، وشکستهت و مبهو یبه لیالد کررو شد..رج خار سانسواز است مهال در دست و د
 

ی نباله گیرر دنقدالطفا  شته باشم!داشرکت وژه من عین شما نیستم که فقط تو یه پر ی...تقوم ببینید خان -

ضمن دربرسم..وژه پررای اون قت نمیکنم همش به کاوتم هست که سوژه رو دپرر نقدانکنید..من وژه رو پر

رو ین اقبل از ینه که کامال ناشی هستین!من ه اهندن دیکنید نشوجو مس و پرروز هرو نید اهم که نگررا نقدا

، با ماری همکااز شدید ن گر پشیمو،اقت شماه وتا یک ماز..هنودم نکرر کان پس با پولتودم بوده حس کر

متکبر هستم نه ی قاه ابندر،همکاو ضمن ما شریکیم دربه سالمت..رو ماو بخیر رو بگیرید.. شما ن رو پولتو

 د!فرها

 
اد در نمیدرو نی زکه به هیچ ورش را مغرد فرهاه قفل شدی یی که پنجه هاالحظه از ید..زبغض لراش از ال چانه لی

 نستاد
 

د بوه شدد آوار بوه جر هایی که چیدآگویی د..بوقیقه پیش ندچند ور ختر مغری از آن دیگر خبرد،دبوه یددمهال 

 روی
 

ان ین حد ناتواتا اورا که د ین چه عشقی بوا..نمیفهمید مد.آنمی در یش اما صدابدهد را بش است جواخوش..سر

 رباد...میکر
 

ت زده حیره نگار ینباو اشد ز شرکت بادرب بگوید ی ینکه چیزاز اما قبل د اکرف زدن حرای برش یگر تالد

 دبوا نداش و وسا
 

 مهال قفل شد...د و فرهان ستاروی دکه 
 

 «دفرها»
 



ینجا چی ایگه ن دمیموه ختردین م...اخوندن همشوای یه فاتحه برا ندواش و سان یدو دشرکت ن در شدز با با

ت زده حیره و خیره قتی نگاوکنن!اب منو خرب عصااتا دادن ست هم دست به دصبحی همه ؟ اول ستامیخو

ین گند تر وای!از است منو مهال...دبه م سیددم و رکرل نبان رو دنگاهشوم یددیه قسمت روی رو تا اون دو

 زهنوم! ستشم نمیگیردحتی اد قتی نخووتا دم بهش گفته بوو جلب کنم رو مهال د عتمااستم ایخونمیشد...مثال م

ز هن بادعصبی ا ندکه م کشید مموهای ال به الازادم رو ست دعصبی  حاال...و ساعت هم نگذشته  بیست و چهار

 د.کر
 

 کیه...ه ختردین ا ه؟ینجا چه خبر! واشسا، دفرها -
 

 :گفتدار مهال کنایه 
 

 حیانا!اگرفتی ه شتبادت امنو با خو شما شته باشه.اندادی میزادکه قیافه  ن به کسی میگنیا -
 

بهش دی مالوخه انگاد..کرو ستم فردکه بدجنس ناخناشو تو دم کرری وارد ستش فشادبه م..عصبی تر شد

صبی تر عا ند شه!ختر بان دین هموانمیشه ورم با یا!اخت...خدانداباال ر چند باش رو هاوبرن اختم که شیطواندا

 :تقریبا جیغی گفتای با صد

 
خجالت  ؟!نفهمِ کثافته خترارم دندادی میزادبه من گفتی قیافه - 

 ؟نمیکشی تو

ی هاحشبخاطر ف نستم!ولیلشو میدد زی زد.مرمو لبخندواش سا 

 گفت:زدن جیغ ون ما بدامهال هم عصبی د! نه بووخترد
 

 ؟!باید پیش تو خجالت بکشم که بابتشدم کرر مگه چیکا به تو گفتم!اره - 
 

بلند ا ندن کشید..همزمارو ستینش و امد دش اوبه خوواش که ساره بیام ست به سمت مهال هجواعصبی خوا ند

 گفت...
 

 سه چیوا میگینامزد دیگران بود؟ بعد ی تو دست کدست االن  ؟شیسه چی باید خجالت بکوامیگی  زهتا- 

 ؟خجالت بکشم باید



دش قتی به خووکه اون اول ستم شل شد...مثل دمهال تو ی ستاددم که حس کردم بوا ین حرفه ندک اتو شو

و چرخید سمت من ش سردم...گرفته بورو ستش دمن فقط ر نگااحاال د..نبود، گرفته بورو ستم دمد محکم او

 عصبی گفتمو محکم ا،به نددم کر رد...روخوه بیشتر توهم گرم خم هاامن ثابت موند...روی مبهوتش ه نگا

 ؟منید کی گفته تو نامز وزی؟!دمیی و میبردت خو- 

 
 :به مهال گفترو  ،بی توجه به منا ند

 
ر باری ینجواه هستی ک یاادهخانو چهاز نیست م ستاشو گرفتی...کثافت..معلوزم دهنو یی!وقعا که پروا-

با جمله ا ندر نگاد..افته!مهال یهو قاطی کررشه به کی م معلواره قرد، نبوم خب معلوی زدم..خندزپوی! مداو

فت..چند لحظه بعد رجلو م چند قدون و ستم کشید بیردتو از محکم رو ستش دکه زد تیشش ش آخرآ

 د..پر کررو که کل فضا د بلند سیلی بوای صد

 
ه نگاا به نده شدد گری با چشماواش ساا!..یم. حتی نددبوک مهال تو شوه یر منتظرین حرکت غن از اهممو

 د.بوا ندف حردی تو بهت قسمت نامزر نگام...اشدی وکه متوجه تقم چرخونددور نگامو یه د..میکر
 

 د دارهجووقعی واپشتش یه تهدید د بوم که معلور اروم نقدد..اوبواروم بالحنی که خیلی ده و شمر،مهال محکم

 گفت:
 

م یگه با تو گوشی تمودفعه د...دبیادر من اده سم خانواهن نجست ی از دمیدزه جااباشه که ت خراول و آفعه د- 

گم درهم سرا جمع سکوتش طوالنی تر شد..حتی ندد به خود محکم گفت که خوف رو ین حرری ا! جونمیشه

ستش دبست..زش رو هن نیمه باو دمد ودش اکه به خوزدم یی ره اشاواش انست چی بگه..به ساونمیدد و بوه شد

 :به لیال گفت ل روحان تو همود..کرهنمایی ر راسانسوانو به سمت ار داد و اوقرا با فاصله پشت ندرو 

 ر..سانسواشما شنبه هفته بعد بیاین...بفرمایید برین تو ی تقوم خان- 

 
 د..بوه شدر قیافش خیلی تاسف باد...نیا نبودین اتو ر نگااما ی اتقو

 
 م...داد زدم..یدر در دکناه شدد گری با چشماارو مندرکه همه کام شرکت شدوارد عصبی 

 
ببینم! ن تورابرین سر کا ؟!کنینر یا کا، شایعه پخش کنینو ستین اش وگول که فام میدق حقون من بهتو- 

م میکنم! به کن تک تکتوق حقواز پونصد ه ین مااقسم ا نباشین به خدن توایگه پشت میزدقیقه دگه تا یه ا

 و آروم..قیقه نکشید که سالن خالی شد د

 



در اوردم جیبم رم رو از پاکت سیگاو دم کرت کاناپه پررو کتمو م..تاقم شدوارد ابلند ی هام با قد، عصبی

اه ِ دمبوه شرکت شدوارد مهال که بیتوجه بهش داوری با یازدم...پک سنگینی بهش زدم..تیش انخی و

م الینکه سون اسپیکر...لحظاتی بعد بدرو اشتم اگذو گرفتم رش رو شماوردم...در اگوشیمو و گفتم ی بلند

 تو گوشی پیچید.دش سرای کنه صد

 م.شده شتبار اچادتصمیمم فکر کنم تو -  
 

با من رو فتارین اختر دنم یه ، اوکه کسید بوری لین باد...اوقطع کرو بگم ی شت چیزانذو 

 هیچی تمرکز کنم!رو نمیتونستم وز مراینکه امثل ،نهدم..مشت کررو ستم دشت..دا

 
و رو شتم دابررو م کتدم..میز لهش کرری رو تو جاسیگادم و کرم سه تا پک پشت سر هم تمودو مو با رسیگا

 ستمد
 

ا زل زده مندرکااز چنتا م..یدش دسر میزرو مهال ون زدم..بیرق تااز ابلند ی هام با قد، شتن کیفمداختم..با براندا

ش به سمت میزورد...نمیادش خوروی ما به د ابوه شم متوجه شددخورنگادن..اچ میکرپچ پو بهش دن بو

 یکنه پس فقط گفتم..نمل بگم قبوی گه چیزن االانستم وفتم..میدر
 

 وز..مرم اکنسل کنید..بگید من نیومدوزم رو مرارای اقرم تمور ستگام رخانو-
 

 :گفتو ن داد تکوش رو ینکه نگاهم کنه سرون ابد
 

 میگم.باشه..- 
 

به ن سیدربعد ون زدم و شرکت بیراز فت! رستم پیش اکه میخوی همه چی مخالف چیززم بام...عصبی تر شد

 ون زدم.بیرن ساختموم و از اشین شدمار کینگ سورپا

* 



 «مهال»
 

د گه فرهااستم شل شد..دکه فقط م شوکه شدر نقدالش اوباشه..د فرهاد نامزه ختراون دنمیشد ورم صال باا

از میشد..م تموه نشدوع شرز نیست همه چیز هنودش نمیگفت که نامزواش ساو لیال ی جلوو مستقیما 

 ره..گفته که کم نیان چاخاه ختردنستم وکنم..میدم زیو تموشتم چیاما قصد نددم ابور لخود دفرها
 

*  
ا مندرکای پچا طرفی هم پچاز شو کنسل کنم..اراقرد گفته بوون و بیرد فته بود رفرهادم..نشسته بوم کالفه توجا

 جب منرا
 

س اشناندم..کره گوشیم به صفحه نگاردن نگ خوزبا م..کالفه میکشیدف هی پودم و بور بیکاد..قعا ضایع بووا

 لشد..اوبو
 

شخصی ای صدن باشنیداب دادم..جودو لمس کرس رو تمال تصااستم گذینه دسته اما ناخوم انداب ستم جواخو

 که پشت
 

 م.شدخشک د خط بو
 

 م.سال- 
 

با ر شتم یه باارزو داسالم  ۲۲ل یی که تو طواصدم...شو شنیداصدره بال دوپنج شیش سااز بعد دم..بوه شد لال

 گرمی
 

 :میومد گفتمه در ته چار از نگاا یی کهاکنه...با صدازش حمو نوو روبزنه ا سممو صدا
 

 .مسال -
 

 حالم گفت..ن پرسیدون بد
 

 ببینمت...ام میخو -
 

باشه بهم ده کری که بدرم شتم..هرچقدداستش د..دوبودرم مال به هرحام...شدل خیلی خوشحام...شدل خوشحا

 درممازم با
 

ه شدد سته شااناخوام . صدشتم..داستش دن دوحین متنفر بودر ما من ازش ام متنفر باشر و لخور دهرچقدد...بو

 دبو
 

 ؟باشه...کجا_
 

 :گفت یاغریبهای با صد
 

 ...(.رک ).شد بیا پام یت که تمورساعت کا- 
 

گوشم پایین از رو گوشیمو آروم قیقه بعد دیه د...حافظی قطع کراخدون بدم...بشو بداحتی منتظر نموند جو

 سش مهمم!وامن اره مهمم!اش میکنم..پس برر نه کاوکه حتی میددم ین فکر کرا بهاوردم...
 

ند کوچک هم که جایی هرچ، ثابت کنیدت هی به خواهرگونه که باشد میخو،بحث عالقه که باشدراوی: [

ل خوشحاده فتااپیش پا ی با چیز هاو لگرمت میکند...دکوچک ترین توجهاتش ی داری...جااو قلب ه در شد



ست...تو میگویی ابیمعرفت ،او ستد اسراو هم که بگویند ن ماو زمین زبحث عالقه که باشد.....ی.میشو

 ]مهمم!ای او نه!...شما نمیبینید..من بر

 
*  

ا ختردصال شبیه ا"دم.فتاامامانم ف ین حرد اکه یادم پایین. تو طبقه همکف شرکت بو فتمری ربعد ساعت کا

 رفتار
 

 زنا...ختماندا لباسم به نگاهی"ارینه ندوخترز دصال نااست کن...دراساتو لبس...بردت نمیکنی...یکم به خو

 سمت به دنبو بهتر میک ایبر لیو..باشم رینجواو شتماند ستدو من..دبو نونهز هعشو نهمو مامانم ٔنهوخترد

د رو فرهای جدای فتم که صدمیر ماشینم سمت شتمدا..ممداو ونبیر...دمکر یشارا کمی و فتمر یسوسر

 .مشنید

 دی؟یش کراراکه ی برای کجا میخو-  

 
 مونی گفتم.دبا لحن خود...سم نبواحوم..جا پریده از ترسید

 
 ؟!مو بترسونیادهمش دت داری عا -

 خت...انداشو باال وبری ایه تا
 

 ن!نمیداب جوال با سوال و سود یکی قبال بهم گفته بو- 
 

 گفتم..ال خیابیم و پوفی کشید
 

 ..مامانمو ببینمم میردارم - 
 

 :متعجب گفت
 

 ار؟!سرمزی قت شب بروین ا- 



 گفتم...ذوق با 
 

 ...منو ببینه!خیلی خوشحالماد گفت میخوزد نگ زبهم دش نمیشه خوورت باوای قعیم...در واما ،نه -
 

چپ ه یه نگااون راه و به زدم مو دخودم..قهر بوش مد باهادم اویهو یااد..ندن لعملی نشواهیچ عکس د ما فرهاا

فعه دست مثل زم دربادش..سمت خوم چرخوندو ستمو گرفت...یهو دشم که رش رد کنام از مداوختم..اندابهش 

شت چه بالیی د دایا..فرهااخدد..کراری قربه بید کروع قلبم شررد ستم خودستش به دیی که الحظه ن قبل همو

د با لحن سرد و کره تم نگارمحکم گرفت .یکم به صورو ستم دو دنج آرتا دومنو چرخوند..ورد؟! سر منو قلبم میا

 می گفت..و ارو
 

 ش.بادت ظب خواباشه..مو- 
 

سخت ده و کرق فرش چشماد..بود لحنش سرا نم چرونمیدد...لگرمم کردلی ویه لحنش حس میشد دینکه سرابا 

 هتر شد
 

ستم امن میخولی د..وبور لخودم دکرور باارو ندی سریع حرفار نقداوینکه ابابت ز ازم هنون چود بود شاید سرد..بو

 ایبر
 

 ارم.بزر کنارو هاری لخودبطم روز اول راتو ر لین بااو
 

 تر گفتم..ن دادم و اروم تکوم و سراروم 
 

 شته!زکتیم..شرن ست نیست..تو ساختمواحود...فرها- 
 

 که گفتم.ن داد تکوی سرل بیخیاو شت داستاشو برد
 

 ی؟!ستمو نمیگیرام دقتی که نخوومگه تو نگفتی تا م بعد -
 

 توجه به حرفم گفت..بی
 

 مفصل باید صحبت کنیم.وز مراجب ا رامیشه بعدت یرو دبر- 
 

من اول منتظر نموند ا فت..چرر پایینم فت...گوشه لبار رسانسوآبه سمت و یی گفت اخوبه ن دادم...تکوی سر

 م؟؟بر
 
 

ی میکنی!.سرر فتاداری رع ضایر ینقدالته زه روز اوخوبه تای؟.شدس حسار نقدا اچرزدم...تشر دم به خو،عصبانی

 انبه عنو
 

 فتم...ربه سمت ماشین ن دادم و تکودم خوای تاسف بر
 

*  
اون مثل زم هنون لی ماماد وبوه ا شکسته تر شدبابد...بوده نکری فتم...هیچ تغییرربه سمتش زون لری هام با قد

 ونال جواو
 

 د.بوه حتی میتونم بگم خوشگل تر هم شدد..خوشگل بوو
 

 :می گفتمای اروبا صدم یک شدده نزبهش ک
 

 م...سال -
 



 کنه گفت..م ینکه سالون ابدد..کمی نگاهم کرد و سرشو بلند کر
 

 دی!یرکرر دچقد- 
 

 تیش خیلی خیلی حس میشد گفت..وبا لحنی که بیتفاد و کر کمی نگاهمره با...دوگفتم ی ببخشید
 

 ی!قبل شداز یکم بهتر ی...شدض عو -
 

 متقابال گفتم..
 

 قبل شدین...از خیلی خوشگل تر لی شما و- 
 

ال حوو ایگه دگفتن حتی یک کلمه ون نشستم...بددنیمکت سررش روی کنان داد...اروم تکوی سرور مغر

 ..گفت دیسر ایصد با و نیمکت رو شتاگذ و اورد در کیفش یتو از ییا یکاغذ ٔسریع پوشه،پرسی
 

ز ینو بااشد! ری ینجوت اتقصیر منه که بابا گفتم شاید فکر کنی همشت داد جرزچند سالی ت بابام شنید -

 دم!لت کروکه دم کن میبینی فقط من نبو
 

یه همچین ر نتظااما اشتم الی گرمو ندحافظی خیایه خدر نتظادم...ابوه موندت شد...مادی دور حافظی سرابا خدو 

چشمم پایین چکید نیم گوشه از شکی ه اقطرد...یه غریبه هم بدتر بورش از فتارشتم...حتی اهم ندری رو فتار

ماشینمو داره که م متوجه جرثقیلی شددم که بلند کرم رو فتنش میگذشت..سراز رساعتی میشد که 

سه همین ماشینو تو قسمت واکنم اش تر پیدزودستم امیخو،شتمادیدنشو دم و ذوق دبول بس خوشحاه...ازمیبر

 داوری ذوقبه یادم..از بوده کررک پاع ممنورک پا



تو کیفم رو خر بسته اجا بلند شدمو لحظه از یر شد..ازسرم شکااتحویل گرفتنش ری ونجو اوشوقم  و

ین از اپایین تر ن ما چندتا خیابو خونهدم...کرم زدن به قدوع شرده فتای اشونه های آروم و هام شتم..با قداگذ

 خونه.م یگه میرسیددقل نیم ساعت این سرعتی که من میرفتم حدابا د..بورک پا

 «راوی»
 
شت که دریی ه اما گه گاهی قطر،اگریه نکندد پیش گرفت..سعی میکررا خانه ده راه فتای ابا شانه هاک خترد

از شت دامیشد..ری جازده اش یخ ی گونه ها رویچشمش بر د، از کوچک بوی هاه قطرن جمع شداز حاصل 

در ست واش را دراشین ساکه مد که بلند کرش را سرد اورد..به خواورا بوقی ای میشد که صدن رد سط خیاباو

را شکسته شد همدیگر ره بادوقتی که مهال وست ره و دربادوسیدند...ربهم ره بادوید...ی اش دچند سانتی متر

بغل رده اش را خم خوروح زکه ادری برد بوه شدد؟بوه شداش ینگونه ناجی اکه د بو که د؟!که بود ین مرایدند..د

 نشدش ما با گو،اکندوا دردی را دند اکه گرچه نمیتوادری برده،کر
 
 هایش..روی دردست ه اهایش مرهم شدف به حرش دادن گو و

 
 با تشر گفت.و فت ن رسط خیاباوختر دبه سمت و شد ده ماشین پیااز عصبی واش سا

 
 کج..ن ستواحوم خان- 

 
با و ت فرجلو تر م چند قدد..کره نگان گریای ماند...متعجب به مهالن هادر دسر مهال حرفش ن ما با بلند شدا

 گفت..ت زده لحنی حیر
 

ا بیا تو ماشین هو کنم با ماشین!ت یرد زیک بودنز ،ختردست کجاست احو ؟میکنیر ینجا چیکاا ؟مهال- 

 و..بدده..سر
 

با ن می نشست..همزماآرابه د و بی هیچ حرفی به سمت ماشین حرکت کر، خالفت کندنکه مآمهال بی 

 د.تش حس کررصوروی که د بوم گرد بام ماشین هجودر نشستنش 
 

 د.کره هاو به هم سابید را ستانش و دشد ار سریع سوواش سا
 

 ه.پاییززه تار نگاانه ر نگااالمصب  !وفا- 
 

 "میرسمه فکر کنم فقط منم که سر بزنگا"ندیشید..د انیز باخوو اخت..انداشکسته ی بعد نگاهی به مهال و

ه...و شداو وارد یی به ه احت کنندرانا وعظیم ی هاک نست شوامیدن مهال میسوخت..میسوخت چوای لش برد

به وع شردی ما با لحن شاانگاهش غمگین شد ی در راه دارد...عظیم ترک نیز شودا فروز و مرانست که امید

 د.کرف زدن حر
 
 میگفتی!رو وداع فانی دم دارگه بهت میزایندفعه افکر کنم - 
 



 که هیچ نگفت.د هم مهال بوز با و
 

 شد.ان نگرواش لحن سا
 

 ه؟!حالت بده؟چت شد ؟بگیی چیزای نمیخو ؟المه- 
 

 تر گفت.ان نگرر زد... کنارا شک هایش ماشین ن ایددبا واش ساو چرخاند..ش را مهال سر
 

 خب!ن بزف یگه! حردبگو - 
 

 :منقطع گفتو مهال با بغض 
 

 م..یددی..دما..مانمو..م..- 
 

 متعجب گفت.واش سا
 

 ؟!سه چی گریه میکنیواخب  -
 

ینکه از الش میسوخت دلش می سوخت..دبلند شد..واش ساف ین حراکه با د مند مهال بودردهق هق ای صد و

تا اورده ام کی ریت مدامیگوید برخترکش ن دندیدل پنج سااز بعد ه و مدد...آبوده کرد طررا  اوینگونه درش اما

 ستم!انخورا که تودم ببینی فقط من نبو

 
 گفت.ان نگرو عصبی واش سا
 
 ؟!یگهه دبگو چیشد ی؛هراخودی کربه لبم ن تو که جو- 



ینکه چه از اگفت ن...هاو او دشد ش گوواش ساره باو دوشد ز شد..باز ین جمله قفل لبانش بان امهال با شنید

روی بر زد خمی ره زبادوینکه چگونه د..اکردش چگونه خردرش ینکه مااز انجاند..گفت رنه ینگوی او را اچیز

 د.ش کرلوحت عمیقش ابی توجه به جرو حش رو

 د:به صحبت کروع یی شراگرفته زان و لرای گریه نکند..با صدد سعی کرو شد ه خیررو به رو به 
 
 

 رکپام یم بررحالم گفت بعد ساعت کان پرسیدون بدم دادکه اب جوزد..نگ زبهم ل مامانم بعد پنج ساوز مرا- 
 

ز میکنم!که هنور نه کاوکه میدمهمم اش بردم مهمم..فکر کراش بردم فکر کرم..شدل ببینمش..خیلی خوشحا

از حت میشد راناد من بوی گه یه غریبه جااکه حتی د کرر فتاد رسرر نقداوفتم رقتی داره...وقبلیمو ره شما

یه ش گفت توداد و یه بسته بهم ه..رسید خوبم یا نه! فقط گفت قیافت یکم بهتر شدحتی نپزم بارش..فتار

 سته!اکه منو نخوده نبواون هست که بهم ثابت میکنه فقط ی چیز

 
لی وگشت...درش ین جمله ماای امعنی خوبی برل نباش دجستجو گر مغززد و در هق ره زار زد..بادو و

 با عجز گفت.و  مندد..دردنمیکرا هیچ چیز جز یک معنی پید

سه چی تو واستمت...پس من اکه نخودم بهم میگه فقط من نبوه مداومامانم  ؟!ینو چی معنا کنمامن واش سا- 

لم د، دکرردم خوری چجوو اون فتم ببینمش رقی ذوبا چه ری و ین فکر میکنم که چجواقتی به م؟! ونیادین ا

 کنهز هن بادمین اد زمیخو

 م!میدن جون سشوزم وابهم ضربه میزنن باآدم دارن ینهمه اینکه د اجووحمقم که با ر اچقدش..توم بر و
 
 دل زار زد.ته و از شت اچشمانش گذرا روی ستانش د و

 
د فرهارد..نگ خوزکند..تلفنش ری نست کاانمیتورا و مهال ن جر کشیدزمیدید ا یرزکالفه شد..کالفه شد واش سا

س تماد..بوده یش فرستااکنم بردف با مهال تصاره باد دویک بودنزن خت..پیامی با مضمواندانگاهی به مهال د..بو

 رد.به گوشش خود عصبی فرهاای صدد صل کروکه را 

 
 واش؟کجایی سا- 

 
 :گفتواش آروم اس

 
 میبرمش خونه.دارم حالش خوبه.. -

 
 نش باال پرید:وابرد زد احرفی که فرهااز 

 
 ؟خوبیدت خور دارم. نو چیکااو -

 
 :متعجب گفت

 
 د.یستااتو چند سانتیش اوردم شانس ؛بهشرد صال نخوا شتم!دامن که ماشین  -



 
ق غردش خوی نیادرداهی به مهال که نگواش ساد..حافظی قطع کراخدون بدو تی گفت وبیتفان هاد آفرها

ش فکرد!.بوده کردش نگونه خردرش آماو فته درش رماار یددبه ذوق ینگونه میشد..بااهم د خت. هرکه بواندد،ابو

 به مهال گفت:رو شد..ه کشید بستهآن به سمت 

 
باشه ش تو یچیز بدده یی نکراگه خداگه ری اینجوا ؟!باهم ببینیمرو بسته ای، اون گه میخوامهال..میگم  -

 ه!حت ترراتحملش 
 

 با بغض گفت:ن و نه تکاان به عنوی مهال سر
 

 ؟گریه میکنمدارم همش ببینی د خوشت میا ؟مو ببینیورین شکستن غراز ابیشتر ای میخو -
 

و کامل به سمت مهال چرخاند را یش روست کمکش کند اقعا میخود..او وانگاهش کره شرمندو متاسف واش سا

 گفت:د کامال مشخص بون از آن طمیناابا نگاهی که واش ساد..مهال نیز نگاهش کر..او زل زدمستقیم به 
 

مثل ر نقداولی ونه! د، خوشم نیاینکه اقتی ضعیفی ببینمت!.نه وهرمی!.من نمیتونم اکن تو مثل خوور مهال...با -

گفتم باهم بسته  ینکهاباشی! اوج همیشه تو دارم ست دوضعفتو ببینم..ارم ست نددوکه ی عزیز شدام برم هراخو

قل منم الی حدونم سخته!وجر نکشی. میدزتنهایی د بوش توی چیزده یی نکراگه خداکه د ین بواسه واببینیم رو 

 د:فین فین کوچکی کرزد و غمگینی  شریکت میشم! مهال لبخنددردات تو 



 باشه..باهم میبینیمش.- 
 

 شد..مانعش واش که ساورد بیاون کیفش بیررا از ست بسته ا.بعد خو
 

 ؟!تو ماشینم غش کنیای میخوز مشب نه! نکنه باا- 
 

 یی گفت:اگرفته ای با صدو خندید آرام مهال 
 

 نمیکنم.زش مشب با؛ اباشه -
 

 خت:اندا اومشکوکی به ه نگاواش سا
 

 ل؟قو -
 

 ن داد:تکاش را مهال سر
 

 !لقواره..- 
 

 د:یک کرربارا چشمانش واش سا
 

 ؟!یگهدقولت قوله  ؟!ببینم- 
 

 نگفتی چیزو خت انداون اچپی به ه نگا مهال
 

*  
 «مهال»

 
خیلی خالی ن جودرمای جاد..فتم باال بابا نبورقتی که ،وفتو رسوند خونه رمنو واش ینکه سااز ابعد 

 بمونم.واش سر قولم به سادم ما سعی کر؛اکنمز بارو که بسته م سوسه شدونشب خیلی د!.اوبو

*  
شته داصیت ویم دیم..فکر نمیکردبوده کرا یر پیددجونو درصیتنامه ماومتاسفانه ی..برا اهود و عصر جمعه بو

شت امد میزسایلشو تو یه کوشت داگر شرکت خدماتی رقتی کاوما اشت نه مالی..رو داخه نه کسی اباشه..

سم سومش امراز فن بشه...متاسفانه بعد ا دصدوبی سرو نکنیم ار سمی برگزاهیچ مراش برد نوشته بوش توش!.یدد

که با ش جدیدوژه سر پرد فته بورنگرفتیم...بابا هم که رش ستودطبق د و هفتمش بووز مرایم...دبوده کرش اپید

نفس عمیقی م سیدرکه ار به مزار..م سر مزفتم و رحاضر شدم ، پوشیدس لباد..چندتا شرکت شریک بو

بغض از چونم و  دمبوده سته بغض کراتو بینیم پیچید..ناخود، ستم بودعطر گل نرگسی که تو م..کشید

ش قبررو سته دسته رو دبعد گالو شستم ب گالی لیتررقبرشو با یه چهااول نشستم..ارش سر مزآروم ید..زمیلر

تم رصورو نی روباه که قطردم برن سموآسمت م رو یختم.سررش عکسدم و دور یشو پر پر کرارمقدم..چید

 دم:کردردودل به وع شردم و کرز هن با..دون دادم.بیرد بغض بواز که ناشی رو منقطعم و نفس عمیق د..فتاا

 

 ؟معرفت...خوبیبیدر معرفت به مابیختر مِ دسال- 
 

 باشه گفتم:داده بمو اجواون که ر نگادم و اکر یاهتک خند



 
 یگه!دتو بهشتی  ومه که خوبی!معل -

 
 دادم:مه زون ادایی لراصدو با بغض 

 
یگه د فتی!رنیستم که ب ستم بهت بگم خوامیخو..ارهحالم خیلی تعریف ند ن!جودرنیستم ماب لی من خوو -

 ا؟!فتی پیشه خدو رشتی اگذم به تویی که تنهاره؟به بابایی که همش سرکا ؟کنمش لمو به کی خود

 دادم:مه ری زدم و ادااداخند صدزپوو  

 
 ؟!فتد و رلهم کرری نطوو اوست ایا به مامانی که منو نخو -

 
،از باباای کمربندن،از الاپیش تا ل سه سااز دو گفتن نموند..ای ی بریگه حرفدگفتم تا و گفتم اش برر نقدا

آب خیسِ د..بوه ید شدکه شدد قت بووخیلی رون گفتم!بام لتنگیاو دبدبختیا م تمورم،از نور و اوینوی انادکررکا

 سه من قطع شد.رون وابعد بام و یدروم دبه رو،رو نه دویه جفت کفش مردم..بو
 

 گفتم: تعجبمد..هم نگاهم میکری درخماابا رد..خود م به فرهاکه چشمدم سرمو بلند کر
 

 ؟!میکنیر ینجا چیکاا- 



 گفت:د و با غضب نگاهم کر
 

 بلند شو!اول - 
 

خم اکه با م کشیدون یر چتر بیراز زمو دخود ستش بودگی رچتر بزدم..نگاهش کرو  مجا بلند شداز با کرختی 

 جلو تر
 

 ختم..اندامد..نگاهی بهش او
 

 ؟میکنیر ینجا چیکام..اسال- 
 

 :گفتی جد
 

 درم.سر قبر مادم بوه مداو- 
 

 گفت..خمش ن ابا همود و بپرسم که پیشدستی کردرش ماگ مر جع بهرالی استم سواخون دادم و تکوی رس
 

 ده.سرا یگه! هودبیوفت راه - 
 

دم راه سه خووالو جلو جم و مدون اویر چتر بیراز زبی توجه بهش د.. بوه غریبه شدق و خالابد ،سختز با

د فرهام نددومو که برگررونم شد..دیستااباعث و شد ه پشت کشیداز ستم دفتم یهو رقیقه که دو دمیرفتم..یه 

 ی؟نمیداب سه چی جواومیزنم ات ینهمه صدا_کالفه گفت: 
 

 گفتم..ی بلندای با صد
 

 م..نشنید- 
 
 

 شنید.د یازهمو نمیشد ای ن صدسه همید وابود یازخیلی رد،که به سنگ قبر ها یمخورون باای صد
 

 ؟گفتو خت انداچپی بهم ه نگا
 

 ی؟میرر یر چتر کنااز زسه چی ؟ وایت گرفتهزبا- 

 

 ختم:اندایی باال اشونه ل بیخیا
 

 م ؟یر چتر برزسه چی ز وابام...ِ خیس شدخیس من که- 
 

 ی زد.خند محوزپو
 

 ی؟!مریض شی که مرخصی بگیرای نکنه میخو -
 

 گفتمدار  کنایهدم و خم کرا
 

 کنین!ا من پیدی تر یه منشی بجازودستین هرچه ائیس...شما میخوی رقاا- 
 

من هم  ِسررو روی چتر و  مداوجلو م شت!چند قداخم ندالی وشت داجدیت از یی ه احاال قیافش ته موند
م نوضح بشواکه ری طوده،شمرده شمرو بلند ق داد..به سمت پایین سورو قیافم نگاهش ن یدای دبرو گرفت 
 گفت:

 
صندلی روی اون یگه اره دتو منشیم باشی..فقط تو!...هیچکس جز تو حق ندام قبال که بهت گفتم..من میخو_

 بشینه!
 



 ما متوجهد افرهاو گرما از گر گرفت م پوست گونه هاد، سرو نی روباای هواون تو ار!.هزروی فت رقلبم ن ضربازم با
 

 چه تیکه هاییز باد نبوم گرنه معلووکه نفهمید دم شکر کراروخدد...گریه قرمز بوو تم بخاطر سرما رصون نشد..چو
 

 ازه!ست بهم بندامیخو
 

 گفت:ی زد و نیشخند
 

 بزنی:زل بهم ر نقداد ابم نمیخوانم جذومید- 
 

 دم:کررش چپی نثاه نگا
 

 ؟!به سقفت باالستد عتماانستی خیلی ومید- 
 

 ن داد..تکوی سرو خت انداباال وش رو بردو اهر ی جلو
 

 رم!قل من سرما نخواحد؛گیت قطعیهردبیوفت...تو که سرماخوراه حاال اره؛ - 
 

 زوش زدم..مشتی به باوا بی پردم و یی کره اتک خند
 

قتی که ن،وحتی تو قبرستود که با فرهادم ین فکر کرایم...به دحرکت کر جیوهم به سمت خردوش به دوش 

ش هم خیلی خوز با، مهرنتظادر اسختی ی نم سرماومیدم و خیس خیس شدرون بااز قتی که ،وحتمراخیلی نا

 ینکها ره!میگذ



نکه چه یابه ری شتم همینجوداقت نیست میشناسمش خیلی خوبه! وینکه خیلی ابزنم با م قدرش میتونم کنا

م لنشین!.توجای دشد!یه گرمام ستم گردکه یهو دم فکر میکر،مدم اوقتی تنها شدو وهست د خوبه فرها

 دم..یستاوا

لعملم پی به اعکس از ست امیخور نگاد؛اشت نگاهم میکرداقبل ر از نگااون اما دم..اکره نگاد هابه فر

ستم بیشتر شد..یهویی روی دستش در ما فشاد انکری تش تغییررصوی زدم..لبخنده...نم ببردضی بورا

 گفتم:ه غیر منتظرو 

 ؟! یک تریمدبهم نزه میدن که نشوی چیزاز همش حس میکنم ا چر - 

 ی زد:ندخزپو

 
 نم...شاید هستیم!ونمید- 

 
 .دمخم کرا

 
 ؟خند نزنیزیگه پودکی میشه  -

 
 د..کمی خم کرش رو سر

 
 ات؟خند میزنم برزپود خوشت نمیا -

 
 متفکر گفتم:ن دادم و تکوی سر

 
خب منم خوشم ه؟!خند تحویلش بدزطرفش هی پود کیه که خوشش بیا -

رون گوشم...تو همین لحظه بایک دنزرو اورد لبش ویگه! کمی خم شد د دنمیا

 د: مزمه کرآروم زکم شد..

 خند نمیزنم!زیگه هیچوقت پودسه تو وافقط ای گه تو بخوا- 
 

رج محوطه خااز سریع و کشید رو ستم ده سینم میکوبید..بدش رو خووار نه ویودکه د هم قلبم بوز با و

 د...ن کرشرو روماشین د و کرد یاری رو زجه بخا،درماشین که شدیمار شدیم..سو

 گفت:ی جده. میررو داره خونه ماد راه بوم معلوش مسیراز یم..دنمیزف حرد یاراه زتو
 

که ن نموری قل همینجواحدری! خونم میوهرچند میدری..بگیر سرما نخودوش یه ن...میبرمت خونتو -

 خیلی بد میشه!ت سرما

 
 

ن وسر تکی زدم و خندمیشد!لباب ین توجهاتش قند از الم دسته تو اناخو

 :که گفتدادم 



 شرکت!ی بیادا فراد نمیخود گه حالت خیلی بد بوا-  

 گرفت..رو نم ف زدحری یی جلواکه عطسه م بدرو بش استم جواخو
 
 ن داد:با تاسف تکوش رو سرد..گوشه چشم نگاهم کرد از سش به جلو بواکه حور همونطود و خم کرا
 

، بشیه بکشیدش انمینشستی تا مورون تو بار نقدی و اویومدمراه تر زودگه یکم ا ت!یازینم عاقب بچه باا بیا!- 

 نمیشد!ری ینجون االا

 
 

 گفتم..م و مثل بچه ها لب برچید
 

وز مراشم زتاد! بوه جونم تنگ شددرسه ماوالم ، دکنم خبر چیکا-

 د!هفتمش بو

 گفت:د و چپ چپ نگاهم کر 

ر نقداسه چی موقع برگشتن واپس -

 .گفتم..وا بی پرادی؟! لفتش مید

دم فکر کرره.. میگذش خیلی خورون با تو تو بام زدن قددم نموقع فکر کراونی..وخه میدا_

 فت:گو خت انداشو باال وبری ایه تاد..ین حرفم تعجب کردارم! از استش دو

 ره؟نمیگذش خوی فهمیدن الا یعنی- 
 
 گفتم:ن دادم و ست تکوو رابه چپ م رو سر
 
 ید!ارزنمی ش بعددن کرا عوده لی بوگذشت ش تفاقا خیلی بهم خوا ا!چر- 
 

رو ستینم اکه ،شمده ستم پیااسیدیم خوربه خونه که دم..یگه حرفی نزدمن هم ؛ساکت شد

 گفت: و گرفت 

 نگ میزنم بهت.زیکت باشه دح گوشیت نزصب خیسی!زم نوه کن!ه نگا- 



 ام زد:صدره بادوشم که ده ستم پیااخودم و کری تشکرن دادم..سرمو تکو
 

 !مهال- 
 

 شه..ن آب مودوستم یخ هراتر باشم..میخووابی پردم سعی میکروز مرا
 

 ؟جانم_
 

یی تحریکم وابی پر ایکه برد بوی چیزد قیافه متعجب فرهان یددفت!رتعجب باال از که د بوش هاوبراهم ز با

 گفت:آروم متعجب شه! ا ین چیزاکه سر د می نبود آدفرهام؛یددیی که اطبق چیزد. میکر

 .شبادت ظب خوامو - 

 
 لبم نشست:ی روی لبخند

 
 ر!توهم همینطو- 

 
 خم گفت..ابا داد و پایین رو شیشه ه..برم منتظر موندم و شدده ماشین پیااز 

 
 ؟!مت تو خونهازبندم تو یا بیای میرن الاهمین  -

 
 م.شدط حیادم و وارد کرز بادرو با کلید ن دادم و سش تکوواستی م..دبلند خندید

 
 

که د ین بواشب اون فرقش با ش دادم..جیغ الستیک ماشینش گوای به صددر و  بهدادم نشب پشت اومثل 

 تاحاال...د، لبم بواز اول رو لبخند 
 

 لبم خشک شد...روی طبقه باال لبخند ه پنجردم بابا ن یددبا دم که بلند کرم رو سر
 

 «راوی»
 

ده را پرارد..بگذن میااو دربا ع را ضومهال بیاید تا مود منتظر بود و میزم خانه قدی باالی طبقه وی هرار در رابیقر

قتی به خانه وشد..ده ماشین پیااز شنایی شد..کمی بعد مهال آنا و نگ رمشکی س کشید که متوجه لکسور کنا

یش اما بر،افتهرکه کجا د بوه متعجب شدد..ما نبو، افکر شاید خانه باشدوید را دینگ ماشین مهال کرپا، در برگشت

ان نگره گاداگرفت..ناخوار یدگاهش قردر دساله  ۹۲-۸۲دی مرو شد داده پایین  شیشه ماشیند..بوده نگ نزز

 زد..نهیب دش شد..به خو

 «مهال»

 دهکر خنهر دشجوو در ییا نهراپد یشناآنا ٔٔ رهلشود ماا.."ونهکیپشی ابچه هااز شاید یکی دی داره..یای زستادو 

شت دالبخند بر لب د مرآن فتن رتا موقع د و دا پشت دروازه به مهال که شد تر کمشکو یشابر قضیه جایی..دبو

 خشک شد..ش ید لبخندرا د د و اوبلند کرش را قتی سروما د..امنتظر بوو 



 

ست به سمت اخود و کوتاهی کرم میکشید..سالرش را نتظادی اآرش دم در وروخانه شد..آرام وارد مهال 

 گفت:ن ما مهربای اجدآرش که ود تاقش برا
 

 نم..بریم تو سالن.بزف حرت باهاام میخو- 
 

به مهال ، آرش رو کاناپه نشستندروی قتی وند..دختر به سمت سالن حرکت کرر و دپدن داد. تکاش را مهال سر

 پرسشگر گفت:
 

 ه؟شداب ماشینت خر- 
 

 گفت:ن داد و آرام تکای سرارش که ن داد ست تکاو رابه چپ ر بادونه ی به معناش را مهال سر
 

 ه...پسراون پس  -
 

 حرفش پرید.ن من میاو مه بدهد..با من اداشت امهال نگذ
 

 میکنم.ر کاش ئیس شرکتیه که تواون رخب..خب..- 
 

 با تحسین گفت..ن داد و تکای متعجب سرآرش 
 

 ؟شهدخو لیعنی شرکت ما -
 

 داد..مه ن داد و آرش ادابله تکای به معنای مهال سر
 

ا اون یا پیر باشه...حاال چرل میانساد اید یه مرصاحبش بدم فکر میکرم،جب شرکتش شنیدرایی که اچیزاون با - 

 ت؟ سوندر

 گفت.آرام مهال 



نم گرفته رونه..باخوم سوندرید دمنو درش ماار سر مزد بوه مداونم ن..اوجودرماار سر مزدم فته بور- 

 دم!بوده نبردم ماشینم که باخود،بو

 گفت:ان نگرری و فورد..ضع مهال خوو وبه سر ه آرش یکهو نگا
 

 بی!آتو که خیس  ری!سرما میخون الاکن ض لباستو عو وپاشو بر ؟!ختردینجا نشستی ا اچر -
 

ری شکاآنی انگرس وتررش جسوک خترن دعمق چشماد..درنگاهش کرک مشکود..آرش کر یاهمهال تک خند

ر؟ ستگاب رجنارم سرما میخوو خیسه م مد من لباسان اوتودیازه شد تام که تمون جوییتوزبا_د! مشخص بو

 :گفت ،که مهال به سمت باال میرفتر همانظون داد و تکای خندید..سرد،بوان ینکه نگراز با نیآرش 
 

 سوخته.رنکن پدن درازی بوو زبر -
 

*  
شتن دابا برو تخت چید را روی هایش س نفس عمیقی کشید..لباداد و پشت در به ،تاقش که شدوارد ا

شنید که با شخصی صحبت ش را رپدای صدل راه طود..در حرکت کرم به سمت حماش شامبروبدر

 د.صحبتش تلفنی بود..میکر

 نه بهش نگفتم.-  

 
..... 

 
 نتونستم بگم!- 

 
... 

 
 زوده!سش خیلی وا کین شوافعال دم. یتش کراذ ین همها ؟!چی میگی محمد -

 
..... 

 
 یش میکنم.رباشه یکا- 

 
.... 

 
 ه!میر دشمیشه بعد یار لخوت دکه..بفهمه هم یه مددم نکرع شرف خالر کا- 

 
.... 

 
 مو بهتر میشناسم.دختر خودمن  بابا!اره  -

 
... 

 
 نجا.م اویگه میروژه..اره دسر پر منه بهش میگم میر ؟مشبا -

... 
 

 حافظ!اباشه باشه. خد-
 



ش فکره گاداناخو؟ ستزود افهمیدنش ای برن الامیگفت رش که پدد بوه گیر شد..یعنی چشدش درسابی فکرح

 "همیردش میشه بعد یار لخوت دبفهمه هم یه مد"میشد:ار هنش تکررش در ذپد شد..جملهه سمت بسته کشید

 «دم!لت کروکه دم یبینی فقط من نبوم،کنز ینو باا» میشد:ار هنش تکردر ذهم درش له مایک جمو 
 

 سلبان بعد پوشیدو گشت ز باق تاایی به اقیقه دچهل دوش یک از شد..بعد م حماد..وارد بوه لگیر شددسته اناخو
 

 گرفت.واش را ساره شما،هایش
 

 اب داد.جوق بور چهااز بعد 
 

 ؟!جانم -
 

 زد.لبخند غمگینی 
 

 ؟خوبیم..سال -
 

 رد:به گوشش خوواش سان مهرباای صد
 

 ؟ریخوبم تو چطو -

 گفتاری با لحن غمد
 

 ؟!حمت که نیستمامزر داری؟کان الابد نیستم.. -
 

 گفت:و کنجکاواش سا
 

 ؟همگر چطو حمی!انه بابا چه مز- 



 گفت: ددمرآرام و مهال 
 

 بب...رو بسته اون باهم ای میخوزم هنو- 
 

 مطمئنی گفت.ی و با لحن جدواش کند سام تمارا نکه حرفش از آقبل 
 

 ؟!ببینیشوز مرای امیخواره...- 
 

 مهال نیز مطمئن گفت:
 

 یگه نمیتونم صبر کنم!د -
 

 د.یی کره اتک خندواش سا
 

 ؟باشه کجا ببینمتل..فضو -
 

 حتی.راناو بغض ،نیانگرس،ترد از ما لبریز بود،ابوه یی که هرچند خنده انیز خندید..خندمهال 
 

 میکنم.اس ام اس ست آدرس و وا- 
 

را خلوتی پ کافی شاآدرس ند..مهال دقطع کرس را حافظی کوتاهی تمااا خدبن یشادوهرو یی گفت اباشه واش سا

مشکی..با ار شلواه سبز لجنی به همرز جلو بای مانتوو  مشکیتِ تی شرن پوشیداز بعد زد و پیامک واش ساای بر

ا رش رپدون زد..بیرق تااز انگ مانتویش رکفش و شتن کیف مشکی دابرو نگ مانتو ربه ی بلندی سرروشتن اگذ

 ی زد.خندزپوو  "وژهفته سر پررفته همونجایی که گفت بهم میگه رحتما "دفکر کرد باخو، ندید
 

** 
 

 گفت:ویش نشست روبه واش رو قیقه بعد سادپنج د..بوواش منتظر ساو نشسته  کافه، در نیم ساعت بعد
 

 دم؟یر کردخیلی م..سال- 
 

 ی زدلبخند
 

 م.سیدن رالانه. منم همین - 

که د میزس حدواش ساون اورد..کیفش بیررا از می بسته آرامهال به ، کیکه و قهود عد رش دوسفااز بعد 

 ر!ستگارآرش به ط مربوی بسته چه باشد...چیزدر 
 

ستِ د..دکرره شاابا چشم به بسته زد و لبخند نامطمئنی واش ساد...کره نگاواش به ساب مضطران و مهال نگر

 د..کرزش باو بسته نشست آرام روی مهال 
 

 "المه"
 

ی هرچیزر نتظادم!ابوه شدل الر نگادم..امیزی ورق یگراز دپس رو یکی دم و میکره ستم نگادتو ی به عکساور نابا

 ین!از اغیر  شتمرو دا
 



تک ره و باو دوگرفتم رو ستم گرفت..با خشم عکسارو از دعکساان آب داد..خاست یه لیوان درنگرواش سا

ان آب رو داد لیو، گرفترو ستم د..دفته بودم ریادن از ریه کرکه گدم بوه عصبی شدر نقددم..اوکره تک نگا

 ه!نگت پریدرحالت بهتر شه..ر بخوآب یکم _گفت: ی جدو ستم د
 

 گفتم:د ختم..با لحنی که خنثی بوانداحسی بهش از خالی هِ نگا
 

 ؟!نستی..مگه نهوتو مید_
 

 فت:رباالتر م اکمی صدم..عصبی شد نست!ویعنی میدرش ین کااخت..انداپایین ش رو سر
 

 ؟!ببینیمرو بیا باهم بسته ی هراوبعد بهم میگی خ؟! بهم نگفتیی چیزو نستی وتو میدواش سا- 
 

 واش.سمت سان دادم هولشوو عکسا زدم رو 
 

ه شکست نشدم ورنستی باباومثل هموندفعه که مید هیچی نگفتی!و ین بسته لعنتی چیه انستی تو وتو مید- 

 گفتی!نه و بم میدافقط عذو داره 
 

تند رو عکسام و جا بلند شددم..از باال برت سکوی به معناو محکم رو ستم دکنه که ز هن بادست اخو

 باتحکم گفتم..ی وست بلند شه که جداخوواش فم..ساختم تو کیانداتند 



یگه حتی دنمیشه!.م تموده ساری لخودین قضیه فقط با یه ی انبالم بیاو دبلند شی ت جااز گه ا ابه خد -

 رم! تم نمیاسما

 م..ماشینم شدار سوون زدم و بیرپ کافی شااز سریع و که تند د بوش روم شرمنده نگا
 

*  
بابا ی از خبرم و خونه شدوارد قتی م..وشدط حیادم و وارد کررک پان دم در همورو شین ما م،سیدربه خونه که 

نشستم پشت صندلی م..تاقم شدارد او وفتم باال رتا یکی رو دوسالن باال ی تر شد..پله های عصابم کفرد؛انبو

رو یختم رست دبا رو بقیه در اوردم و سایل وبین چندتا رو از عکسادم..میز خالی کررو روی کیفم و میزمطالعم 

 میشد.ن ساختمووارد سته گل دقتی با یه د وبابا بواز یه عکس دم...کرن نگاهشوره بادومین. ز
 

از بزنم که یهو یه عکس م ورق مداو د!ست خانومه بودگل د..له بوسا ۶۴-۵۴یه خانم و مین عکس تصویر بابا دو

 برعکس شد..و مین د رو زفتااستم د
 

ن یددبا ه..شکست نشدورمن بفهمم و شیم ب که ما باهم خود ین بواقبل ل ماد..بوزده یخش رپشتش تاروی 

 یخش عکسرتا
 

یخش رتان یددبا ن..شتن میخندیدو دادن بوری قایق موتوار سوی..عکس بعددم..زدم نگاهش کرم و نددوبرگر و

 خونه نیا!!دی نکر اپیدر تا کاد گفته بود و بوزده نگ زکه د بون روزی همول چشمم چکید..مااز شکی ه اقطر

دم بوه مداوینکه از ابعد د..دوروز بون جودرماگ قبل مرل مادم..کره یخش نگاربه تای..اول عکس بعد و

ست دست تو دقتی د وبون روز همول خرین عکس هم ماآیر شد..ازرسم شکان!!امحضر میشدوارد شتن داخونه..

 ن.مدون اومحضر بیره از هم با خند

 
ی تون قت پیش عکس ماماوچند م یددم دلی خودم!وبورده گیم گولشو خودکه با سادم هم من بوز با و

میکنه!فکر  رینکه همش کاای ابردم نش بوانگرر خیسه!چقدش پلکام یددم دمین!خود رو زفتاد و ابوش فترد

 ند!!رومیگذش خون شت با همسرجدیدشوداقا افکر نکنه..نگو ن میکنه تا به مامار قت کاویردتا دم میکر
 
 راوی:[
 

روزی نها نباشد!دل آست به احور نقدا برسی!ان یگردبه دت و خوی از غافل شودا باشد...مبادت ست به خواحو

هایی ای آدم پسی برالودنیا دیک و یی ه ا. تو ماندست.ن اشادخوم گرن میبینی همه سرشاو میکنی ز چشم با

به ان یگردهایی که کشته تا ه از آرزوشده قلبی که سیاو یی ه اتو ماندرا...ویگر نمیشناسند تودکه بعضی حتی 

 ]برسند...ن هایشاآرزو

 



*  
ب کتا، دمکاناپه نشسته بود..روی بابا بیادم منتظر بود و ساعت یک شب بودم..بوده کرض عوم و لباسا

 د.ستم بودیی ه اقهون فنجودوبوز بام پاروی 
 

ه شن موندن روتلویزیود ندید..فکر کر منوم..یدرو دسایه بابا ش بعدو چرخید در که تو م شنیدرو کلید ای صد

به وع گرفت..چند ثانیه بعد شررو یی ره اشمارو در اورد و هم گوشیش ر مد که خاموشش کنه..همونطوو او

 د.کرف زدن حر

 .معزیزم سال - 

 
... 

 
 همینو بگم!زدم نگ زنگ بزنم..م زسیدرگفتی - 

 
... 

 
 ش.بادت قب خواتوهم مر- 

 
 شت میچرخید گفت:داکه ر همونطود، نکرش خامون رو یولی تلویزوگرفت ل رو کنتر

 
 دار...ستت دومنم - 

 
مزمه ور زناباو موند..گیج م حرفش ناتموز و بادم،نگاهش میکردم و مبل نشسته بوروی من که ن یددهنش با دما ا

 د:کر
 

 ز؟!هنواری بید- 
 

 با طعنه گفتم:ن دادم و تکوی سر
 

 نمیشم!ن اتتوقاوحم امز بکنین.ن رو حافظیتواخد- 



م و ادای آدم بلند شدم جاری از ست بشینه که فوامد..خواوجلو دد مرد..آروم و قطع کرو می گفت آروحافظ اخد

 دو در اوردم:لواب آخوی ها

 ین که خسته نباشید بگم...دبرگرن مهمتووژه سر پردم از منتظر بود..بم میااخوخیلی  -
 

اون که تو دم تم بفهمه..مطمئن بورصورو از ست حالتم امیخور نگااتم چرخید..رصوای جزش روی امک چشمادمر

 لحظه

 ِِ 
بی ابخوب ا خوگرفتم برو ستش ری دببوسه که فوم رو ست سراخوو مد اوجلو د..اروم تم بی حس بی حس بورصو
 میآرو
 ِِ 

 
 دم...به سمت باال حرکت کر

 
 «راوی»

 
 اب داد:تلفنش متعجب جوروی مهال ره شمان یددبا 

 
 م..سال -

 
 گفت:دد مرو با مکث  مهال

 
 ؟خوبیم..سال- 

 
 گفت:د و ندکی مکث کرره ابادوممنونی گفت که مهال واش سا

 
 م.مرخصی بگیروز رو مراستم امیخو- 

 
 ست:ان ابه مهال فهماند که نگررا ین ام شد..لحنش هان نگرواش سا

 
 ده؟فتااتفاقی ؟ انیستب حالت خو -

 
 گفت:دد مرره بادومهال 

 
 بهت بگم.ام میخورو  یمیبینمت چیزدا فر- 

 
 ن دادین سمت تلفن تکای از اگیج سرو گنگ واش سا

 
 ؟!باشه...مطمئنی خوبی- 

 
رد و در خودر تقه به دو همین لحظه در ند..درقطع کس را حافظی کوتاهی تماابا خدو می گفت م آراهوامهال 

نش وابرد و الی نگاهش کراسوواش شد..سان نمایاب چورچهادر عصبی دِ شانه فرهار شد..قامت چهاز بازه جاون ابد

د که پشت فرهای هم لیال تقودرقیافه و مد آپیش م عصبانی چند قدد ست حرفی بزند که فرهااخو،ختانداباال را 

با لحنی که و مد آپیش د همین حین فرهادرجا بلند شد..از قبل از متعجب تر واش شد..سام معلود، بوده یستاا

 واش داد زد:به ساب خطاان مندرکاد جوو وشرکت ی فضابیتوجه به د،خیلی خیلی عصبانی بو
 



تسویه ه ختردین ابا و نه دویختیم به حسابو برگررپرستش میگی پولی که س نگ میزنی به مهندن زالاهمین  -

 میکنی تا
 

 ارم!ندرو یا زباه ین مسخرایگه حوصله د کم شه!ش شر
 

 گفت:و مد آلیال نیز عصبانی پیش 
 

 ی او...شرکااز کی ست صحبت کنید.منم یدر- 
 

 خند گفت:زبا پوو خت اندالیال ی با تمسخر نگاهی به سرتا پاد مه بدهد که فرهااداست اخو
 

نم ،اوختردبی عرضه نیستم که یه و خنگ دی که فکر کرم رانقدز اومن هنودی؟ کرض تو منو هالو فر ؟تو- 

نیم که ومیدب هم من خیلی خوش و واهم سا،مهمی شریک کنم! هم تواون به وژه پراون تو رو تو،هیچکی نه

 ی!من برو نرروِهی ای لیل نمیشه بخورم دنمیاروت ینکه من به انجا شریک شی! اوستی اسه چی خووا
 

 داد:مه اداعصبی ت،مبهوواشِ به سارو بعد و 
 

کت اشردی نگ نزز ب!به حساه نگ میزنی میگی پولو بریزواش زسا- 

 هم لغو میکنم! روتو

د به سمت فرهاو مد دش آبه خوواش د که ساست حرفی بزنالیال خو

 گفت:ی فت..جدر

 ؟!یاعصبانیر نقدا اچر د؟فرهاه چیشد - 
 

 د:ها کررنیز به سمت قلبش ش را تیرخرین و آخت اندرده اسرخوم و مغموی چپی به لیاله نگاد فرها



میپرسه! ال فقط چنتا سونگ میزنه زخر هفته ه اهر مان یم..منشیشودارکت اشروژه پراون تو ر کشورج ما با خا- 

 پولی که
 

نگ میزنه روز زنوقت هی هر او شته!اگذوژه تو پرم ین خاناه که بر پولیانیم پنج بردومیگروژه پررو اون یم دارما 

 سهوا
 

 ه!میگیروژه پراز خبر من 
 

 به لیال گفت:ب بعد خطاو 
 

 ضافس!است وانم ومزن تو مدیریت همون! بچه جووژه چه به پررو خه توا- 
 

او ند به انمیتود میکرس حساایگر دکه دی فرهادش..ین بیرحمی فرهااز اشک چشم لیال ایخت ریخت..ر و

ما چه است!ن احرمت بینشاام و حترارچه هد شکسته بود و بوی یگرد دفرهال که حادی فرهادم! بگوید فرها

 ؟!ست یا شیریناعشق تلخ د؟! بوه مدآغش اکه سرن آوری خفقاس حسااین د اچه بود؟بو
 
 راوی:[
 

تلخ میکند..شاید هم دت را جوو وبعد ته گلو دارد و لش طعم شیرینی اویست که رهرمازبه گمانم عشق 

ست!..هرچه که اب اسرو میکند...یا شاید هم عشق تلقین تلخ را هم کامت ز باش بعدو شیرینی مانند لیموست 

ون زد و از بیرق تارا از اشکی فون الیال با چشما ]دارد!بستگی او به ش بعد،،.ستاشیرین ر لش بسیااوهست 

 شد..رج شرکت خا

 
*  

دودِ با د و بوداده کاناپه لم روی یلکس ل،رکه حادی به فرهاو موهایش کشید ن میارا ستانش دعصبی واش سا

ده له کررا نگونه کسی آکه تا لحظاتی پیش ورد هم نمیادش خووی حتی برد..کره نگاد میکرزی پکش با

 د.میکررا از آن رد کوچک ی به ترتیب حلقه هاد و ست میکراز دود درگی ربز ٔحلقهل ست..بیخیاا
 

مکثی از بعد د بوس ناشنا ییره اشماد..کره به صفحه نگار تلفنش ناچاای کند که با صدز بان هادست اخوواش سا

 داد:پاسخ 
 

 بفرمایید! ؟بله- 
 

 د:شنا بوآیش ابرر شخص بسیاای صد
 

 ؟!نیکبختواش سای قام. آسال- 
 

 گفتک مشکو
 

 ؟هستم..شمادم خو -
 

 گفت:ر که چه پاسخ بدهد..به ناچاد بوه مانددد متعجب شد..مرر ستش بسیااخوو درشخص م نان شنیداز 
 

 ار.نگهداخدن..یبینمتوم ۸ساعت وز مراباشه..- 
 



 :گفت هکوتا و ختاندا واشسا متفکر ٔٔ هنگاهی به چهرد فت..فرهاو ربه فکر فرد و قطع کررا تلفن 
 

 د؟!کی بو- 
 

 :دادمتفکر پاسخ واش سا
 

 م.ست بابادو- 
 

لی اسوه نگااب جواورد و در به سمتش باال را ستش واش دکه ساد جا بلند شواز ست اخون داد..تکای سرد فرها

 رهشاد افرها
 

را هانش واش دسار تاسف باای ست مخالفت کند که صداخوو خت اندایی باال اشانه ل بیخیاد که بنشید..فرهازد 

 ت..بهبس
 

 هد..ش دگوی او نشست تا به غرغر هار ناچا
 

 «دفرها»
 

 شت:اشدنم ندل قصد بیخیازدن و به غر د بوده کروع شرواش سا
 

بد دی میکرت عاالته! یکم مرسابیست و هشت  مثال تود!فرهازدی بهش  کهد ین چه حرفایی بواعه عه عه!  -

 ره رو در اوردی!بیچاه ختردشک ا د!نبو

 
 ختم:انداهش بیخیالی ب هنگا

 
 میشد!و شت خیلی پردایگه خیلی د! دمنظقی بوو ست درهرچی گفتم  -



 بپرسم:ازش ستم امیخوی مد یه چیزدم اوخت..یهو یاانداچپی بهم ه نگاواش سا
 

 وز؟مرده ایرکرا دستی..مهال چررا- 
 

 گفت:ل بیخیاواش سا
 

 مرخصی گرفت..زد نگ ز- 
 

ین منشی ون زدم..ابیرق تااز احافظی ابی خدم و جا پا شداز نموند..واش دور تیز ساه نگااز که ی زدم خندزپو

رو مهال ره شماو  در اوردمجیبم از گوشیمو د..پا چلفتی بوو ست ی دتقواز اون قعا خیلی بهتر واش واجدید سا

 اد:اب دهمین حین مهال جوم. در شددم و وارد کرز فترمو باد..در دبوم سم به قدمااحود و پایین بوم گرفتم..سر

 ؟!بله-  

 
 کنم گفتم..م ینکه سالون ابدد،خونسرآروم و 

 
 ؟!حالت خوبه -

 
 هومی گفت که گفتم:ا

 
 ی؟شرکت نیومدا پس چر -

 
 د:فتاابه تته پته 

 
 د.نبوب حالم خو...حخب...خب.. -

 
 گفتم.ی بعد جدو هانی گفتم ا

 
 میزنی به من!نگ زمستقیم ی لیلی نتونستی بیادیابه هرد ین به بعد حالت بد بواز ا- 

 گفت:اروم 
 

 باشه..- 
 

 گفتم...ل خیابی
 

 ؟مهال- 
 

 د:بول حابیدد و مراش میگه جانم یا نه...صدزم ستم ببینم باامیخو
 

 ؟جانم -
 

 گفتم:ید دبا ترو سخت 
 

 ؟!کی ببینمت- 
 

 ده.فتااش ایگه بردبد ق تفاایه زم بیحالش باعث شد مطمئن شم باای صد
 

 دا!شد پس فرگه انم..ومم نمیددفعال خو -
 

 گفتم..و فاصله گرفتم م از در چند قدن دادم..تکوی پشت گوشی سراز 
 



ی خبر میدی میددوروزم اس ین اتو ن...نگ بزدم زمد به خواوگه مشکلی پیش ش. ابادت قب خواخوبه..مر -

 یه!رضعیتت چه جوو

 
 

کالفه فِ پود..فتااخشمگین ای ند نگاهم بهدم که بلند کرم رو سرد..می قطع کرآروحافظ ابا خدو یی گفت اباشه 

 م!یی کشیدا
 

 نگاهش گفتم:اب جودر مد! عصبی اومش ،دفترخر د؟.بوراه داده ینو اکی 
 

 ؟!نیستدش قتی خوومدیر ق تاابیاین تو زه داد جااکی به شما م خان- 
 

 گفت:زد و لبخند حرصی 
 

 یم!ساله همو میشناسدویم! ناسالمتی اکه غریبه ر نگان انزف حرری یه جو -
 

 اداری زدم:خند صدزپو

دم و حسابت میکرد گه مفردی،اخیالبافی کردت پیش خور نقدو امیزنم ف حرت باهاری ساله همینجودومن - 

 تا بهترچها
 

 من باال میرفتی!ل کوو سر از که م میخندید
 

 گفت...ری لخودبا لحن مثال د و خمی کرا



 ؟!شناختیری ینجواتو منو د! ین چه حرفیه فرهاا- 
ندی زدم و گفتم: پوزخ  

 شناختمت!ری قیقا همینجوآره...د -
 

د و شد..نفس نفس میزن وارد سواهران و نگرواش ساو شد ز بازه جاون ابدق تادر ابگه که ی ست چیزاخو

 دمیش گوش
 

 د:بوه گوشش موند
 

 د...فرها- 
 

 کالفه گفتم:و فتم رجلو م چند قد
 

 ه؟یگه چیشدد -
 

 گفت:ان نگر
 

 .سایلتو بگیر..ن...وتاسرباید بریم بیما- 
 

 گفتم:ل خیابی
 

 ه؟مهال چیزیش شد -
 

 :عصبی گفت
 

 یگه..دیا  بده!کردف تصات نه...بابا- 
 

 گفت:و عصبی شد م..موندت ما
 

 یگه!د نببج -
 

ور هی و میومد ن هم پشت سرموا شدیم..ندرج شرکت خاواش از با ساو فتم رکتم و به سمت کیف 

 د.میکرور 

 دن؟برن ستاربیماوم دکرو پدواش قا ساآ - 
 

د شو نخودنم خواوبزنه رت ستااینکه اماشین شدیم..قبل ار سوزل زد..بهم و ختم که پراندایی بهش اعصبی ه نگا

بهش ی که نمیتونستم چیزد بوه گیر شدم درفکرر نقداین..حیف که فعال سریع پرید تو ماشدو کرآش 

ون بیرو ماشین و فرمونو چرخوند د و جا به جا کرو ه رنددستیو کشید..دترمزرت زد و ستااسریع واش بگم!.سا

کینگ رپار دادو از فشاز گارو پاشو ،یگهدکه فرمونو میچرخوند به سمت ر همونجودو کرض عوه رو نداورد..د

سریع م و شدده ماشین پیااز یم..بیتوجه به بقیه دبون ستاربیمادم قیقه بعد دتقریبا چهل ون زد..بیرن ختموسا

ست الش خوفتم..مسئوش ربه سمت پذیرم و شدرا از در ورودی رد فودم کررد حیاطو که م..شد نستاربیماوارد 

 :گفتمری بزنه که فوف حر

 ه؟شدی نجا بستریامتکبر رف سم عاایی به افی دتصا ربیما-  

 

 کنه ببینه هست یا نه گفت.چ تا سرد میکروارد که مشخصاتو ر همونطوی زد و لبخند



 
 ؟!هستینن شما پسرشو- 

 
 م..عصبی تر شد

   د؟!من چی بوال سو_
 گفت:د...اروم صفحه بورو نگاهش 

 
به ز هنوش عالئم جدیده...همین نیم ساعت پیش به بخش منتقل شدو نش زده اوردیشب ساعت یادبله.. -

 منتقلش پذیر
 

 صد و هفده.تاقشونم ابپرسین..ش کتراز دباید ه نشدداده 
 

 ن دادمتکوی سر
 

 ؟کجاستش کترد- 
 

 دم..کتر حرکت کردفتر دبه سمت رو داد..کتر ق دتااآدرس 
 

*  
 «مهال»

 
شهال بهم ز ویرد"یدتم گفتدفت.. صبح که سر میز ریرتر وز دمرایگه ف روزای دبابا برخالد..بوا مشب شب یلدا

سه شب واکه گفت زدم نگ زبهش م سیدرسه همین شب که م وابداب نتونستم جودم و بووژه سر پرزد،نگ ز

 نخونشو کل فامیلا یلد



س یشبو مادنگ ای زماجرری ینو گفت تا یجوم افهمیددم گمه..خورشهال عمه بز»ماهم حتما باید بریم.و جمعن 

د یازشت..اعمه شهال ندا و بطی به شب یلدد رب با تلفن میزیشدحرفایی که ن چود لی بدتر کرومالی کنه..

 «یستم.ش وامحکم جلورک ستم با یه مدامن میخوم..پاپیچش نشد
 

و از نجا..سوئیچ ماشینمو گرفتم اوفت رشرکت از گفت زد و نگ زکه دم منتظر بابا بوم و حاضر شدشب 

اب دادم: جوزدم و لبخند د..بود هافررد..نگ خوزگوشیم دم برون فتم...ماشینو که بیرون رخونه بیر

 ؟جانم_

 
 د..غلیظ تر کرم رو لی لبخندد وبوی ینکه جدابا اش صد

 
 بینمت.مشب بام امهال...میخو -

 
 

 با تعجب گفتم...
 

 لی...و- 
 

 پرید بین حرفم..
 

 اره...لی ندو- 
 

 میزنه گفت...ف حردش داره با خوداره که ر نگاآروم..اخیلی خیلی  و
 
 ه.شد تنگات لم برد- 
 

شد م معلوم ناوندو دتر شد ز بام گفتم!لبخنددم دروغ نکرذوق گه بگم ا

 داد:مه اداکه 

 م.خل بیا بریداماشینتو ببر  - 

پس یا تو د..نبوون بیرم مداومن ده..یستااز دروازه اعقب تر م یددکه م شدده موند...سریع پیاز تعجب باازهنم د

یگش دست د و دستش تو جیبش بودیه د..بوداده ه ماشین تکیه بد و بوه شدده سید!پیازه ریا تاد کوچه بو

 گوشی.

ی لبخند

که زدم 

 :گفت



و بر - 

یگه د

 م!منتظر

د بوه موندم چند قدم..مدون اوبیرط حیاش..از سر جام نددوبرگرو ماشین ری فودم.. قطع کرو یی گفتماباشه 

که ر همونطود..بوروم هم د فرهاه نگا.د.بودی ختم..شااندره انگاهی به شمارد..نگ خوزبهش برسم که گوشیم 

 شه:ار سوره زدم شاادم،امیداب جو

 
 ری؟معرفت..چطوبیم سال- 
 

تو دی حرصی شاای نشستم تو ماشین..صدو فتم د رشاگردر به سمت دم خو

 گوشی پیچید:

 خونه!دی نبوم مددوروز اوکی به کی میگه بیمعرفت! خوبه  - 

 متعجب گفتم:
 

به ی دنگ میز، زکهدی نبوغ چال- 

لش کن بابایی گفتو وگوشیم خب! 

 داد:مه ادا

هر جا ؛همدور یم ا دارمشب کافه حامد شب یلدا- 

 هستی بپیچ بیا! 

 :ن دادمپشت گوشی تکوی از سر

 م!گه تونستم میااباشه..-  

 
 د.قطع کرو کی گفت دربه 
 

لیش باعث شد اسوه ما نگاانگفت ی چیزد فرهادم..کررش یی نثاوپر

 کنم:ز هن باد

 م.منم برا دارن مشب کافه حامد شبه یلداگفت د..بودی شا -

 :گفتو  ن دادتکوی سر
 
 ن؟جشن میگیررو  اشب یلدزم هنو -
 



 داد:مه ادابعد  و



 ی؟برداری ست دو- 
 

 می گفتم که گفت:وهابا لبخند 
 

 ؟معرفی کنین بهشوای شو کی میخووامنو سا -
 

 گفتم:ذوق بام..ستامو بهم کوبیدن دادم و دتکوی سر
 

 میگم!واش نگ میزنم به سان زالامشب خیلی خوبه..اه ع -
 

 گفت:ی جدد و خمی کرا
 

 نگ میزنم.دم زنگ بزنی بگی خوزتو هی بهش اد نمیخو- 
 

یم که چند تقه به دقرمز بواغ پشت چرن دادم..تکوی سر ،ممظلوادم..ندن لی نشووتوجهش  دم ازکرزم ذوق با

 شیشه
 

خنه دم رجووتو س سترس و استه تراناخود بوده یستاواشخصی که ن یددبا دادم که پایین رو شیشه رد..خو

 دبه فرهاد..کر
 

کنه به ه نگاد ینکه به فرهای ابجاد..بوی الغرون و پسر جود..میکره نگار لی به مأموایلکس سورخیلی دم..کره نگا

 همن نگا
 

 بدبه کبکبه گفت:دبا ی و خیلی جدد..میکر
 

 دارن؟با شما چه نسبتی م خانو-
 

 شت گفت:دانه برو شت انه گذدم رهاف
 

 ی؟خدمت بگیری تونستی کسراف داره! نحرافکر کنم چشمت خیلی - 
 

دش به خود سعی کرد..من متوقف کررو روی نگاهش ره باد و دوکره نگاد به فرها یالحظهرد و یکه خوه پسر

 مسلط باشه:
 

 ؟یندارچه نسبتی باهم م پرسید -
 

 بهش:زل زد یلکس رخیلی دفرها
 

 کن!ه نو نگااوسالمه..مخاطبت هرکیه ت ینکه چشماانه مثل - 
 

 د.کره خل ماشین نگادایکم به ن داد و تکوی سرد بوه که ضایع شده پسر
 

د سخت نگرفتم...هرکی بون خیابونا شلوغه..من بهتوا کمربند نبستین..شب یلدم یدن دبه شیشه چوزدم - 

 ی زد...خندزپود فرهاد! جریمت میکر
 

 یم!ارکمربند ندی یددینکه اچه برسه به ی یددختر ی دکجا منو با از تو م من موندد!بودودی ین شیشه ماش- 
 

ز گارو پاشو د بریم..فرهاره زد شااست دبان داد و تکوی سرد.. کرده ستفااصت فره از پسرو سبز شد اغ چر

 شد.ه جا کنداز ماشین ر داد و و فشا
 

 عصبی گفت:د فرها..مبگیررو بابا ره که شمادر آوردم گوشیمو 
 



 ؟!میزنمدم خون نگ نزواش زفتم به سامگه بهت نگ- 
 

 ختم:انداچپی بهش ه نگا
 

 م.زنم بگم نمیرنگ بم زبه باباام میخو- 
 

 د:کرم لی نگااسو
 

 یم.دخونه عمم بوم شاا سه شب یلدوا- 
 

 ن داد...تکوی سر
 

 اب داد..جوق چند بواز گرفتم...بعد رو بابا ره شما
 

 ن؟اباجاکجایی ب -
 

 گفتم..ی جده و کوتا
 

 کن.هی اخور بقیه عذو عمه م....از ستااز دوبریم کافه یکی ا سه شب یلدوایم اها میخوبا بچه- 
 

 :گفتم که گفت میآرو ٔباشه
 

 حافظ.اخد -
 

 دم.قطع کرو 



بابا یهو رای هم کادم بوه حت شدراناد فرهااز داد هم دم..بوده سته بغض کراناخودم..مو به سمت شیشه کررو

 لیو..شد شکا هپر هم مچشما ٔکاسهش باهان شد..همزمام ستم گردکمی که گذشت یهو د..بوه مددم اویاره بادو

کمی و موند م شکی بین پلکاه ابستم..قطرم رو چند لحظه چشمااز بعد دم و کمی باال برس سرمو نامحسو..نریخت

 مد:د اوفرهاای کمی که گذشت صدرد..سر خوآروم بعد 

 
 د.گفت میا دادم،تکست واش ابه س- 

 
 که کمی کالفه گفت:ن دادم تکوی سراروم 

 
 ؟!نگ بزنی بگی ماهم میایمزستت دوبه ای نمیخو -

 
کم داره سرعت ماشین دم گفتم..چند لحظه بعد حس کردی اس ام اس دادم و به شان دادم..تکوم رو سرزم با

 دمیشه..فرها
 

 م:شنیدشو اصددم ینکه برگراقبل ر زد...ماشینو کنا
 

 ؟!مهال -
 

 می گفتم که گفت:اروبله 
 

 کن!ه به من نگا- 
 

 ت:شوخی گفون بدی و خیلی جددم..کره بهش نگام و سرمو چرخوند
 

 ت..سرن دادن نه تکوی هنت بددبمو با اجوو کنی! ه میزنم باید بهم نگاف حردارم قت وین به بعد هراز ا- 
 

ش چهر، از یددکه رو هی میکنه!قیافم اخورعذن الدم افکر کر ش!منو بادم..شتم نگاهش میکرون دایزی اوبا لبا

 ..همیگیردش رو خوی ما جلواخند بزنه زپواد لش میخودخیلی م فهمید

 
دم و کمی جلو برم رو سررم...بیادش رو در خوادای نشب اومثل و باشم ل بیخیادم سعی کر

 گفتم.ی جد

  ؟!نگاهت نکنمم و بدن ست سر تکوواکه د تو خوشت نمیا-  

 گفت:ی متقابال جد

 
 ؟نکنیرو ینکااگه خوشم میومد بهت میگفتم ا- 

 
 دم:مزمه کرزمی آروبا لحن 

 
ن سر تکوی بجاو میکنم ت میزنی نگاف حرم ین به بعد فقط موقعی که تو باهااز اپس د؛.گه تو خوشت نمیاا- 

 م!میداب هنم بهت جودبا دادن 



 
 داربا مکث کوتاهی کش  و

 - دادم:مه ادا

 م!یزعز

شاید  دم؟!بول تونستم گیجش کنم خوشحاری ینجواینکه ا از انم چرونمید موند!ت چند لحظه قشنگ ماای رب

 ه!به تله کسی نمیدد دم فرهادم میکر که فکرد ین بوابخاطر 

 «راوی»
 
 د؟!بوداده به تله د دم بوده کردش ینگونه محو خورا اکه مهال دی قعا فرهاوایا آ و

 
ند دبوداده لم د بوده کرن گی عوضشازکاناپه هایی که حامد به تاروی ا هریک بر ند..بچه هدبوه سیدربه کافه 

ست ی دهار ند پاسواتا بتود بوه که خم شدد بودی ن فقط شاین بید..در اپخش بول حادرموسیقی مالیمی و 

 گفت:ه ین با خندراد د!بوه ببیند..هرچند تالشش بی فایدرا ین راد
 

 ین!دبوده برن الد، ابودت خو ستدست به اگه حوا ابه خددی شا -
 

 حرصی غرید..دی شا
 

 خسیس!آس داری؟بگی چنتا ی میمیر- 
 

متشخص د مراه دو مهال به همررد و خوش کافه به گوی در نگوله هاای زهمین لحظه صددر همگی خندیدند..

 کافه شد.وارد شیک و 



ین ی رادهار پاسودن کرض عول احدربقیه ل بیخیادی ستند شاابرخوو ند دکرر جوو جمع ن را شادبچه ها خو

ه دجا کناز گوشش د کرس حسااکه د بورش کال شد..سخت مشغون شایای هار با پاسود، میز بوروی که 

ن فقط شایاو ند دبواو زل زده همه ساکت به د..کره نگاش را برر دور بکااخری مانند بچه هاد و یستااشد..سریع 

 بچگانه لحنی با و آرام..باشد طمحتا دکر سعی..دمیکر نگاهش و دبو گرفته را گوشش هشد قرمز ٔکه با قیافهد بو

 :گفت
 

 ببخشید.- 
 

د و بوده کرت مبل پردش را روی پشت خون از ندید شایامیخدش خوای کل کافه ترکید..هرکسی بر و

شنایی آنگاهش به شخص رد؛ خوص حردی شاو شدند ه خنداز سیر ن ناو آکمی که گذشت د..قهقهه میز

 بلند گفت...و جب متعرد...خو

 ؟!میکنیر ینجا چیکااتو  عه! -
 

قیقه پیش باعث دترکی که چند خدبه ر زد و کناد بوده کرر تاش را یده دثر خنداکه بر را شکی واش اسا

ش تر به گودی زودبلند شاو پر بهت ای صدو یدند را دیکدیگر ن همزمادو هرد..کره نگاد،بوه جمع شدن خندید

 رد...خو

 ؟!میکنیر ا چیکاینجاتو  عه! -
 

چپی به ه نگاو شد رج بهت خاواش از سا

 خت:انددی اشا

 ست مثل قبلی!در - 

بر ابردر به نفس د عتمااقد کوتاهش با آن با ی زد و خندزپودی ند..شادکرمیه نگاآن دو همگی با تعجب به 

 ن داد..نشاش را واسای ست سرتاپادمیز با آبا حالتی تمسخر زدو ست به کمر د دبوش برابردوشی که واسا

 شت...و زشیفته دست مثل قبلی! خودرتوهم  -
 
 گفت:ی زد و خندزپوواش سا
 
 ن!بد میدب لقان ابهشوی داره برترن شوازیا کسی رن ست بیابدی رو قتی نمیتونن چیزوما آد- 
 

و د ندادست دبا بچه ها و مدند آجلو واش ساد و مدند...فرهان آشادکه به خود مهال چند سرفه مصلحتی کر

 شدند.د به معرفی خول مشغو

متکبر د فرها- 

ن ست مهال شایادوستم...ه



دار کنایه  یاهبا تک خند

 گفت:

 ست عزیز من!و دو-  
 

ی زد و خند محوزپود فرها

 ن داد:تکای سر

 همونی که تو فکر میکنی!-  

 ی زد:لبخندواش سا
 
 نیکبخت هستم...واش سا- 
 

ن یی میاه اربا قیافه مسخدی مه بدهد که شااداست اخو

 حرفش پرید:

 شیفته!دخوب بگی جناه بهتر-  

 د.کررش بابایی نثاوبری زد و خندزپوواش سا
 

که حامد با تک  ست حرفی بزنداخودی شا

 یی گفت: اسرفه 

 ند..خوشبختم!زحامد  م!منم حامد- 

پیش واش سا،دکنز بان هادینکه از اسید قبل دی رند..نوبت که به شادمعرفی کرن را شادبه ترتیب همگی خو و

 با طعنه گفت:د به فرهاب خطادو فتاا

 ئیل هستن!راعزم هم خانن یشوا- 
 

شت با دانه برو شت اهم نه گذدی شا

 گفت: صحر

 ؟ببینیای میخون دارم...بودم زخو - 



که د لبته بجز فرهااست پوشاند..همگی خندیدند..دبا را هانش را دفون که شایاورد بیاون بیررا بانش زست اخو و

ه ینگونه مسخرن اگر همه جمعشااشت داتصمیم  د!بوه مسخرو یش طبیعتا بچگانه اچیز ها برر جوین ا

 شرکت نکند.ن همی هایشادر دوریگر ،دنددبو

 
را از که مهال د ین بواشرکت ای لیلش بردشت...تنها اهم ندرا خشک دی و عای همی هادور حوصله او گرچه 

و بی حوصله د..بود فرهال او به هرحاود..به سمت شیطنت نرش کرکند تا مهال فان دور یگردشاید هم ن و شایا

 ز!کینه تو

*  
 "دفرها"

 
بقیه شب بی ه نظراز قطعا د. و نبوی بگیریم شب بده ندیددی رو شاه خترواش و اون دسای یازگه بچه باا

 *د! نقصی بو

 

مهال ف طراز امی شرکت. پیم برد قتش بودم..وکره به ساعت گوشیم نگام شدار بیداب خواز صبح که 

 دم:کرزش شتم..بادا
 

 «؟فتی شرکترصبح بخیر. م...سال -»
 

 دم:تایپ کر
 

 «ر؟نه چطوز هنوم..سال -»
 

 شن شد..روصفحه گوشیم م مدون اوقتی بیروقیقه بعد دفتم چند ریس وبه سمت سربلند شدمو 
 

نگی ر یخاکستردار هن خط اپیردم و کرض هامو عوس لباو فتم ار ربیتوجه بهش به سمت سشو

ی پالتوو ستم بستم دنگی به ی رخاکسترم ساعتی با بند چردادم..حالت م به موهاو گرفتم ارو سشوم..پوشید

 دم..ه تن کرنگی برمشکی 

 
پاکت م...پوشیدی یک جفت کتونی خاکسترم سنگین میپوشیدی یگه که کفش هاف روزای دبرخال
از گوشیم و شتن کیف دابا برو ختم انداو خلی پالتداخل جیب ش دانجیرو زفندکم اه به همررم رو سیگا

  ون زدم.بیرق تاا
 ِِ 

 
میز رو کیکِ خونگی اه به همره فنجونی قهو "خونهم مستخد"پشت میز نشستم..نسیمو فتم رشپزخونه آبه سمت 

رو شتم صبحانه تو خونه دت داهمیشه عام..پشت میز بلند شدردم و از خوم قهواه به همرو یی کیک اچید..تیکه 

 د!هم مختصر بواون که ردم..میخورو صلیم امعموال تو شرکت صبحانه رم...بخو مختصر
 



*  
رو مهال س ام اس اختم که اندانگاهی به گوشیم ن شدده یاپاز قبل دم..کررک کینگ پارتو پارو ماشین 

تونی گه میابه استم بگم ماشینم خراکنی بد نمیشه!میخوه نگام به ساعت پیا قا!آهیچی  -». دمکرزش بام..یدد

 «فتم شرکت مرسیدم رنبالم..خوی دیاب

 
کسی دم کرس حسااراه فتم..بین ر رسانسوآبه سمت ل بیخیام..شدده ماشین پیاو از به جهنمی گفتم 

 موروپشتمه..
 

 د؛بوزده شیطانی خشکش ی با قیافه د و مین بوش رو زیه پاو باال ش حالی که یه پادر شو واسام..نددوبرگر
 

 د:یستاف واصاو مد دش اوبه خو.ی زدم..خندزپوم...یدد
 

 هیچوقت غافلگیر نمیشی!- 
 

رش و فتم کنار رو زد..رسانسواکمه و دشد رم رد کنال از بیخیاد و سینه سپر کره،که ضایع نشدر نگاابعد  و

 ختم:اندابهش ی نگاهی سرسر

ر نگاا اره؟!نده ختراون دبطی که به رحتماال ا ه؟!خالقت بچه گونه شداست هست که جدیدنا یکم احوواش سا -

 میشی!ل سوسوداری 

 
 
 خت:انداچپی بهم ه نگا
 
 ف!باباته بیشر لنیستم!سوسول سوسوو من بچه ری،میازی در باد پیرمرد یازتو - 

ن یددبا دم..مو به سمت جلو کرروشد..ز باو درش مد اوپایین ر سانسون دادم..آتاسف تکوان به عنوی سر

 م آورد.تم هجورعصبانیت به صوت فری از دیدشی گرماش،لبخند مسخرر و سانسوآشخصی تو 

 دم:کرف زدن به حروع عصبانی شرو فتم رمحکم به سمتش ی هام با قد



 ؟!ن چه غلطی میکنیتو شرکت م- 
 

ستش به یقه دیکم شد..با دنزو مد اوجلو م چند قددارش،پاشنه ی کفشااون با رد..بهم میخوازش حالم 

 همیشگیش گفت:ش با لحن چندزد و ضربه  رشته باشه چند باک داکه خار نگا،اکتم

 ن!کم لطفی نکن ماما د!فرها-  

 
 م:غریدو آروم عصبانی 

 
 ین لقب نجسه!اسه گفتن دی وایاز هنتدمن نیستی! در تو ما- 

 
ری نفس پرفشازدم..و پس رو ستش د..دکروارد می به شونم ر آروفشاو شت اسرشونم گذرو روی ستش واش دسا

 م: کشید

ر فقط یک بااد میخوا خددت!خورت تو عماو بر؟تنها باشیرف ستی با عاامگه نمیخوون!گمشو بیر شرکت مناز - 

هم اون قبل ف مین گیر بشی! برخالت زخر عمرآکه تا رم میات بالیی سرن نی!چناتر کدراز گلیمت از یگه پاتو د

 عصبی شد...ر ین باا

 
 شتم!اخونه گذاون ه پا برت همسر پددرت و ماان من به عنوای چه نخو ای،چه بخو -

 
 اداری زدم...خند صدزپو

 
 شتی!اجا گذی رو لی یه چیزومتاسفم - 

 
 گفتم:ده شمرده رفت..شمرعقب م یه قدم..یک شددبهش نز

 
 خونهانِ وارد اون یگردندگی دن زکراب خرل نبادکه ..درم.ماویِ هوو  من...دریِ ناماانِ...تو...به عنو- 

 
 ی!شد

 
 دادم:مه ادا.که گفت.ی بلندو عصبی ی «نه»
   و آب!تیش ق آمن...مثل فرای بردر با مادری ناماق بابا! فرزن - 

 بسته شد.د و یی کراصدر سانسودر اشد..رم رد کناو از قب عداد عصبی هولم 
 

 د:مزمه کرزنه احیله گرد..آروم و پشتم بهش بوز برگشت..هنوره بادوفت رکه م چند قد
 تن!وفرخ ماهر ِسرپه نموندزی بان شدم به تموی چیز -

 
من د میکرهمیشه فکر د..میکره نگاروش به ه ی رو فقط به مشاجره شدت ماواش سای زدم..خندزپو

 دارم.فهمید من حق ، شنیدآروم زد و اون هرچند ر ما حاال با حرفی که نگاابدبینم..ر نسبت به نگا
 



ر فشارو کمه طبقه ششم د..دیستارم اکناره زدم. شاواش ابه سام و خل شدداشد..ز بار رو زدم و در سانسوآکمه د

رو سانسوی آیینه آست بزنم الم میخوده کدم عصبی بور نقدش دادم..اوگور سانسوف آهنگ مزخرآبه دادم و 

 گفتم.واش به سارو شرکت شدیم..ف وارد بی حرو شد ز بارم..در پایین بیا
 

 موندیم! صبحانه جاا از یم..ظاهرربخوه تاقم یه قهوابیا اری ندر گه کاا- 
 

 گفت.ن داد و آروم تکوی سر
 

 ممیام بدم نجاری دارم..اکارده تا خودچن- 
 

شپز خونه آبه سمت ..دنبودم..کرش کنکارو بر دور و یکم د..نبوش م...مهال سر جافترتاقم ابه سمت 

 دم.حرکت کر

 «مهال» 

 
 

صال ابهم..د بوو زل زده من  بهد بوده نی( پیله کروبیرری بخش معماان مندرکااز صبح تاحاال شعبانی)یکی از 

 چهد نبوم معلو
 

ل بیخیان دادم..نشوه قهودن ست کرل درمشغودم رو خوو شپزخونه آتو م مدم و اوبلند شدم جااز مرگشه..عصبی 

 شتمدا
 

 م..جا پریداز یی اصدن که یهو با شنیددم میکرر کا
 

 ؟!نستی خیلی خوشگلیومید- 
 

 به ِ ِد بورده خوش سرر نگاد..ابوه صبح همین شدرش از ..کا احساس میکردم،سنگینی نگاهش رو  ! عوضی
 

 جایی!
 

 دم.لحتی کرمص ٔچنتا سرفه



 ن..ممنو_
 

ل مشغودم رو خو و

ره بان دادم. دونشور کا

 مد.ش اومسخرای صد

 ؟!شرکتی. مگه نهی منشی ار..عجیبه تویی که هم خوشگلی..هم پولد_
 ِِ 

 
 ختم که گفت:اندامتعجب نگاهی بهش 

 
 

تو شرکت ی بر بایدا چرری داره؛شرکت معمادش خوت نمیکنم تویی که بابادرک باباته!ی مهندسااز کی یم بابا_

 یه یکیرمعما
 

 یگه منشی شی!د
 

 گفتمد سری و جد
 

 مربوطه!دم به خو_
 

بش اجذد حس میکردش خور نگاابا لحنی که د و ستاشو تو جیبش بردمد..اوبه سمتم م چند قدو جا بلند شد از 

 :میکنه گفت
 

 ؟سه من منشی باشیواقتیم ویه چند ره چطو_
 

 گفتم:د خونسر
 

 ؟!ست منشی بشهد وابگم باباتو مرخص کنن که بیاداری ست دویا نکنه _
 

 ره:نیادش خوروی به د لی سعی کررد وکمی جا خو
 

 داری؟!ست پسر دو_
 

 م:شنیدد رو فرهای جدای که صدم بشو بداستم جواخو
 

قت تو ی دکه بجادم نکرام ستخداح اجمع کنی.من طررو سایلت ی و وضولی برفی شعبانی!میتونی بجای قاا_

 قت کنه!دشرکت ی خانوما بهش هاح طر
 

که دادم تحویلش ی خندزپودم..کره نگاد بوزده خشکش راه به شعبانی که بین م و حتی کشیدرانفس 

 به من گفت:ب خطار ینبای،اجدد فرها
 

 ر!ستگام رشما خانوو _
 

 بهش که گفت: زل زدمبا تعجب 
 

 یاست!رفتر ری دتشریف میا_
 



ون با چشم به بیرو سمت بینیش د خم برابا رو ستش دکه ستم حرفی بزنم اشد..متعجب خود گرم چشا

باال م رو سه همین پاوامش اربزاب لم نیومد بی جودما اشم رد شعبانی ر کنااز ستم اخود..کرره شااشپزخونه آ

 م.شدد رد فرهار کناو از ختم انداچپی بهش هِ پاشو کشید..نگاو گفتم  خیاکفشش..م رو محکم کوبیدآوردم و 
 

 اب دادم.شو میکشت جودشت خودابه گوشیم که و ختم اندابر ور و دنگاهی به 
 

 ؟بزغالهری چطوم..سال_
 

 عصبی گفتم...
 

 رم؟نی سرکاومگه نمیددی! چه خبرته شا_
 

 داد:مه و اداکی گفت دربه 
 

 !؟یگهد هستی ردیون هکو ٔمیگم..جمعه پایه_
 

 م..پوفی کشید
 

 یم!دمرو یم دفتاو امداوکریمه..ا تا جمعه خد_
 

 د.یی کراسرفه 
 

 دی...مردی و فتاو امداوینم حرفیه...اخب اره _
 

 گفت:و گفتم که پرری بیشعو



زه تا،ساسیایی اگفتی شیش پایه اس زدی نی..من به بچه ها گفتم به من وگفتی نمیدزده نگ زنسیم گفت _

 هماف خریدنص
 

 گفتی با من!دی نکرل قبوی هرچی گفتم نخر
 

 گفتم.ت زده حیرو متعجب 
 

 ؟؟؟من گفتمرو یناا_
 تو گوشی پیچید.د عصبی فرهاای شتم..صدش دابررد..نگ خوزمیز رو تلفن ه بداب ینکه جواقبل 
 ِِ 

 

 م!فتری دتلفن کوفتیو قطع میکنی میان اون الاهمین _
 

 ؛گفتم دیاش به بخطا و گفتم میآرو ٔباشه
 

 دی!ست کردرسر دردسم دی واشای بمیر_
 

یی که الین ضربه اوفتم..با ریاست ق رتادر ابه سمت م و بلند شدم جاآروم از  دم وینکه حرفی بزنه قطع کراقبل 

 ایصدزدم 
 

 بلند شد:د فرها
 

 بیا تو._
 

که باال میرفت د..از دودی بو دهیستااپشت جایگاهش ه به پنجرد رو فرهام..شدم و وارد پایین کشیده رو ستگیرد

که د بوزده خشکم ی در تر میشد..همونجا جلوک سنامیکشید ترر قتی سیگاومیکشید..ر شت سیگاد دابوم معلو

 بیا جلو._سید. ربه گوشم اش صد

 
و برگشت دم..یستاش امیزروی به و رو فتم رتا پله باال از دوفتم جلو...دم و رحرکت کررت دادم؛قورو هنم آب د

م برره زد اشون داد و ابیرد و دود رو سرشو بلند کرد..کرش خاموری شو تو جا سیگارسیگاو نشست ش سرجا

 فتمرجلو. کمی جلو تر 
 

لی دم وکش نمیکردرکه د چی بوش نم تو چشماوخت..نمیدانداشو باال وبری ایه تادم..یستاابا میز س مما و

 شتم.احس خوبی نسبت بهش ندد هرچی که بو

 ی؟بداب شخصیتو جوی تلفنار کاسردت داری همیشه عا_
 

نیم خیز ش جااز یهویی ن دادم..ست تکوو رابه چپ م رو رسدم..آروم بوه شدل الر نگارت دادم..اقورو هنم آب د

آروم  م.بدن لعمل نشواکه حتی نتونستم عکس م داد نجارو این کاه اغیرمنتظرر نقدابه سمتم خم شد..و شد 

 گفت:
 
 ؟!میزنیف صال با کی حر؟!البخند میزنیو تته سدمیکنم گوشی ه نگار قت من به مانیتووهرا پس چر_



 
 د..بوه ستم نیومدم دشته کالزم رلی من هنوم وبداب جود منتظر بو

ری ینجوامیزنی همش که ف با کی حر؟هومم_. کرد و پرسشگرانه لب زدچشمانش را ریز 

 ؟!نتتومیخند

 گفتم:آروم 
 
 د!ستم بوا دوهیچکی بخد_
 
 فت:دم ریااز سم که همه چیز د والنشین بور دنقداوما ااد تهدید میدی بود یی که کرامزمه ز
 

شرکتو چک ام فعه که میخودقشنگ لبخند بزنی!هرر ینقداسه حرفایه هیچکس جز من اری وایگه حق ندد_

 جز من!ی سه هیچکس نمیخندوایگه دمیکنی!ت سمو پراحوت کنم با لبخند

که د بوم زل زده منتظر به چشماد..مزمه میکروم زرو آرین حرفاد و اوبه تش تو چند سانتی متریم متوقف شدرصو

 کنم.ه نگام رو شد..حتی نمیتونستم پشت سرز بارد و سریعی خوی تقه ن در ناگها

به واش سارده ی خول هوای صدو شد ف کمی صاد فرها

ین به از ایعنی چیز مهمی نیست.. ه..چیز_رد: خوش گو

 فظامیزنم..خددر بعد 

 فت..ون ربیره بدف زدن صت حرفرد ینکه به فرهاا ونبعد بد و
 

 ره زد..شاف در استش به طردبا ش...نشست سر جال بیخیاو شد ون کمی خندد فرهای چشما
 

 جا بمونم!رام کای از با تلفنت باعث شدس؛ بررت به کاو بر_



ست به سمت ایکرم..شدرج خاق تااز اتبدیل بشه ن ییددوبه د نبوی هایی که چیزم با قدن دادم و تکوی سر

با د..قلبم خیلی تند میزد..بوداغ شتم..اتم گذرصورو روی ستم دادم و دپشت در به م..شدو وارد فتم ریس ورس

 ؟!نت میشمویوری دارم دینجور زود انقداکه داری چی د فرها_موندگی گفتم: در
 

 "راوی"
 

زده "نیموربا بچه ها بیدم یگربرم ۲۱-۱۱مشب ساعت ا"نیش تکستی با مضموامهال برد..بووب ساعت شش غر

د میکرش زد گواو به ام مدآرزو نست به مهال توجه کند..هرچند اکمتر میتود، بوده کراش قتی تجدید فرد..از وبو

هم دش ختر خول دحاد بوده کرل قبوآرزو ند..با مهالیی که رابگذن خترکشادبا ی را قت بیشتروکه باید 

یی که ابه خانه م شاای برد آرزو بوار قری آرزو و ابرد بوزده نگ ش..زهم همسرد و بوش کتردیی که هم آرزوباشد!

 فت.ل آرزو رنبادبه و حاضر شد ؛مدآکه به خانه د ندگی کند بیاید. ساعت هفت بوزودی در آن زبه د بوار قر
 

* 
ش به لبخند همسرو ماشین پیچید..نفس عمیقی کشید آرزو در عطرِ ملیح ی بون همزماو شد ز ماشین بادرب 
 چشم

 ِِ 
 

 ردخوش مهربانش به گوی آرام و اخت..صددو
 

 م.عزیزم سال_
 

 ی زد..لبخند،ختاندامی را راه که ماشین ر همانطو
 

 ری؟چطوم..سال_
 

 ن داد:تکای سر
 

 ری؟خوبم..تو چطو_
 

 داد:مه ادابا لحن شوخی و 
 

 ؟!خونتدی کرت عودمنو ه شد باالخرر چطو_
 

 یی گفت:ه ابا لحن شرمندآرش 
 

 یم.دکرازدواج بتونم به مهال بگم که ی ته..فقط باید بهم فرصت بددوخی خونه ،خونه.اون ن.جاآرزو_
 

 د:سفت فشرو گرفت ه ندآرش را از روی دست ی زد..دلبخندآرزو 
 

مه صبر میکنم! بهت حق زکه الر هرچقدم..عزیزدم شوخی کر_

ری و ین همه صبوابه زد لبخند ن داد و تکای سرم. مید

که بریم خونه یه ینافقی قبل امو_ت: گفش و مهربانی همسر

 ؟یمربستنی بخو
 



ی شدند..جاده باهم پیار زد و کنارا یک کافه ماشین دن کرا یی گفت..کمی که گذشت با پیده اکشیدومِ هوا

 گرفت.رش سفاو مد آنشستند..پیشخدمتی جلو ی میزد..روی خلوتی بو
 

 د.یی کراسرفه آرش 
 

 آرزو.._
 

 ر گفت:تن مهرباو خت اندا اونبه ن نگاهی مهرباآرزو 
 

 ؟جانم_
 

 گم گفت:درسرآرش 
 

 م!قعا گیج شدوابه مهال بگم..ری نم چه جوونمید_
 

 داد.ستش دکوچکی به ر فشاو ست گرفت دش را در دمرن ستاآرزو د
 

 کریمه!ا بهش فکر نکن..خدن الا_
 

 پیش گرفتند.را خانه و راه مدند ون آکافه بیرن از بستنی هایشاردن خواز بعد 
 

*  
 گفتداد و "اریداپسر سر"به کاظمرا کلید د و کررک خانه پای ورودی پله روی  بهرا رو ماشین 



 رواش؟کای قا میتونی ماشینو ببرآکاظم _
 

مهال ن یددن در و دکرز فتند..با بارپله ها باال از ست یکدیگر در دست دماشین شد..ار سوو کاظم چشمی گفت 

 بهرو ست در
 

 د..ن زخشکشادو هرروی در،
 

 "مهال"
 

دم آزار جووبا رو ستم هیچکس ایگه نمیخودمحکم باشم..من دم سعی کردم..کره نگان فتشووا رفه به قیا

تو دم و زل زدم یستاابابا روی به ،رو خانومهدن اون کره نگاون شتم..بددامحکم به سمتش برم چند قدم!بد

ما سعی امن د..بو مناز یی ایا عصبی  منتظر حالت تعجبو تم رصوای جزامیچرخید تو ش مکادچشمایی که مر

ی نیااز دتنها و باشه..رم فتارمم عین اصددم سعی کرم..ندن تم نشورصوی توم رو حالتاوم از هیچ کددم کر

 شتم فقط کمیشو گفتم:ازش داهایی که ری لخوو دها ف حر

 
ی زست هست که نیارورار نقدن اوچود؛بون نتخابم ماما،اکنمب نتخارو ایکی ن ماماو بین تو د بوار گه قرا _

 یایی که میکنه!رکان پنهوو غا از دروجر بکشم د زنبو

جی وبه سمت خرم و شدرش رد کنااز نشد..رج خاازش یی اما صده ابداب ست جواخود و کرز بارو هنش د

ه خانومه نگااون خه ربه نیم دم و کرد عقبگردم رو فته بورچند قدمی که دم..یستاراه افتم..بین ر

 دم.مزمه کرزگوشش د دم سری زدم و خندزپودم...کر
 
 بابا!ی زن مدش اوبه خونه خو_
 
 دم!متنفر بوازش که ی چیزد..چرخوند..تو نگاهش ترحم بوش رو سردم،حس کرش رو محوزش لر
 

شکم پر شد اچشمه دم کرز که بادم..دروازه رو ما محکم طی کراتند ی هام با قدط رو حیام..شدرج خونه خااز 

م گونه هاروی که د بوم شکااسیل ،همینکه نشستم تو ماشینو فتم رواش ه سمت ماشین سابر..تام چشماو 

ف ما برخالواش ایر گریه..سازدم زبلند ای با صدم تو عمرر لین باای اوبرو شتم اتم گذرصوروی ستامو دیخت..ر

لم ر دنقدن..اوف زدبه حردم کروع شردراورد..به حرکت رو ماشین رت زد وستاانمیگفت..ی چیزر ینبا،اهمیشه

من ساکت و بهم ضربه میزنن آدم دارن ینهمه اکه م متنفرم..متنفردم خواز _د: نبوزه جاابه زم که الد وپر ب

م خونه براز من د منتظر بور نگام!.اخسته شدن تحمیل شدفِ ین حس مزخراز اکنم..ن فقط باید نگاهشو

 ره!نشو بیازتا ون بیر
 
بدنیا ا چرآوردن؟!منو بدنیا رن بیادووم ونن باهم نستن نمیتوقتی میدوا میکنم!چردن پا گیر بووست س دحساا

م حتی فکردش و خول حاو پی عشق ه میرو میکنه ول ین باشم که مامانم بابامو انم که حاال باید شاهد آورد



 ین باشماسالگی شاهد  ۲۲تو سن ن باعث شدا چر؟!جر میکشهری داره زینجواکه داره ینکه یه بچه انمیکنه به 

ر نقدایعنی فقط من ؟.تو خونهره بیاه مشو بگیرزن دوست دتا م برون خونه بیراز ی من که منتظرم که بابا

 تا ترحم تو چشماشو نبینم.دم نمیکره نگادم..نمیکره نگاواش سارت به صو؟بدبختم

 
 دم...نگاهش کردم و بلند کرم رو سرزده بهت م شنیدد رو فرهاای قتی صدواش وسای ما بجاا
 
 "یراو"

نیز پشت سر ل حاد..بوه قبل شداز تر دار تود..بوه شدض که عود بوروزی چند د..کره نگام مومغدی نسیم به شا
  راهم تلفنش 

 ِِ 
 

نسیم د..کره به نسیم نگارده فکر باشد یکه خودر که ر نگادی اشاد ویی کرانسیم تک سرفه مصلحتی د..چک میکر

 گفت:د،بوه با لحنی که پر خند
 

 دی!ما کردی از عجب یا چه؟یگه چه خبرم..دوخاندی خب شا_
 

 خت:اندایی باال اشانه ل بیخیادی شا
 

 ری!هیچی..همینجو_
 

نسیم د..کره به تلفنش نگاره بادو و

ی چیزای نمیخو_گفت: ک مشکو

 ؟بگی

 مقدمه چینی گفت:ون بدن و می گفت..نسیم ناگهای آرانه د بوزل زده که به تلفنش ر همانطودی شا



 ؟!تکی هسف حاال طر_
 

 بزند:ری نم کاابه نددش را خود بعد چند لحظه سعی کرد و هش کرشوکه نگادی شا
 

 ؟!کیهف طرف؟طر_
 

 مطمئن گفتدو یک کرربارا نسیم چشمانش 
 

 ده!لتو بردهمونی که _
 

د کند که خورا درک ند یک عاشق اتنها کسی میتود..شنا بور آنسیم بسیاای ین حالت ها براهل شد..دی شا
  باشد:ه دشیرین شری ین بیماار نیز گرفتا

 ِِ 
 

 ؟!نشگاهیاتهداهم از ممم... اوبزنم..س حددم خوار بز_
 

 د:کرف زدن به حروع شردش خوو خت اندانه باال ی به معناش را سردی شا
 

رو کیل هاوتا اف طری اهاه گادن دادبوده فرستارو بچه هااز چند نفر د..بوه گادادیدمش تو دکه ر لین بااو_

 کنیم. دارینکته برو کنیم باهم مقایسه 
 

 حرفش شد:ه ی منتظر باقی ماندد و کره نگادی به شاق شتیاابا ن داد و تکاش را نسیم سر
 

ین از اهم دش مقابل خوف کیل طروکه د کرت ثباد و اکرع فارک آورد و دمدری شد یه جووع که شره گاداد_

ون بیره گااز دادلش موکاه کیله همروکه د بوه شدم تموه گاد..دادبوده یه موکلش هنگ کررکان همه پنهو

بپرسم که پیشدستی ال یه سوازش ستم اخواش زدم..شد صدم تمون قتی صحبتشوو وفتم ش رفتن..پشت سرر

گفتم م و منم عصبانی شد.."ارمنده مسخری بطه هاراین ایی هم به اهیچ عالقه ر دارم..من کام خانو"گفت د و کر

..سرشو "بپرسمن جب موکلتون راتوال ازستم یه سواخوارم..عین شما نددی بطه با مررایی به امنم هیچ عالقه "

موفق ی ناوجواز ینکه چند نفر اگذشت تا و گذشت م..شدرش رد کنااز ما من بیتوجه س اگفت بپرن داد و تکو

قت وگفت هرداد و بهم رش رو شماد و هی کراخورعذد..ازم بون نم باهاشوه..اونشگادن داکرت عورو دکالت و

رو فنگا و نگ دین اقعا حوصله ن واچوم نگیرر منظورش ین کااز اهم گفت ش کنم...بعد السوازش شتم دالی اسو

 اره!ند

 
 

 گفت:ن با لحنی پشیماویر گریه ن زد زمد کافه..ناگهااومهال اه نشب که همراویم تا دبوه .یکم باهم صمیمی شد
 

 م...نسیم فکر کنم عاشقش شد_
 

 "مهال"
 

 دم:کرز هن باد
 

 و...ت_
 

 م:بدمه اداشت انز



 
 د؟!بیاواش شتی سار دانتظااحتما _

 
 خنثی گفتم:دم..کره پنجرف مو به طررو

 
یگه حتی ارم!دبه ترحم ندزی نیال..شغاآمو بریز تو سطل زدحرفایی که ارم!ندر نتظااهیچکس از یگه دنه!من _

 نمیکنم!ب شم حساواسارو 
 

د، محکم شونه هامو گرفته بوش ستادکه با ر همونطوش..دند سمت خودومحکم منو برگرر زد و ماشینو کنا

 گفت:داد زد و عصبی ی وجد
 

 میزنی!!ف حرم باهاداری قتی ومیکنی م ین به بعد نگااز اگفتی _
 

 داد:مه اداتر آروم بعد و 
 

 ؟!قیقا چی هستیمن دالامهال منو تو 
 

 گفت:زد و خند زعصبی تر پود؟!چی بورش منظودم..کرش گنگ نگا
 

فتی ربگی م ندیدر فامیلی که یه باو نم فک وچمیددر و مارو پداز بعد رم!بیا دتمن یاار خب بز؟؟ینونمید_

که شاید دارن فیق رنیست یه ن شودیاو پالسن ون که همش بیرت فیقاو رینجا اینکه برگشتی ابعد ن خونشو

 شته باشه کهدامشکل 



 ؟؟یا منواش سا؟همستاز یک تر دکی بهت نز،نیستاش پید
 

ر نقدا اچرد. تش قرمز بورصودو بوون زده پیشونیش بیرداد، رگ بهم ی یدشدن تکودم..گاهش کرگیج ن

 ؟!بلند گفتاد؟!میدن کنش نشووا
 

 ؟ست یا منه وامهم ترواش سا؟نمیزنیف حرا چر_
 

 زدم:لب اروم 
 

 تو._
 

 بلند تر گفت:
 

 ش!شته بااید نددتر؟!مهالم نشنید_
 

 منم بلند گفتم:
 

 تو!_
 

 داد:مه اداتیش خشمش!روی آ دبی بور آنگااگفتم  "تو"همین و 
 

د بیااد بفهمم میخوا عوو دجو س و با کلی پرداره،عجله ر دارم و کاواش قتی با ساوز ومرانوقت من باید او_

ت یی هم که باهااگی ادخانوو مهال من هیچ نسبت محرمی ت؟!جلو باباری کم بیادا سش به تو باشه که مبااحو

 نم!وبدرو یی ایه چیزدارم شنایی بشیم حق آیه وارد باهم دی کرل کسی که قبوان ه عنوبزم شته باشم بااند
 

رو از ستش د..دپاکش کراروم نگشت شصتش ابا د..کرل نباه رو دچشمم چکید..نگاهش قطراز شکی ه اقطر

سرما ی شد.. لحنش بون کشیدل مشغود و شن کرری روسیگاداد. به صندلی تکیه و شت دابرم شونه ها

 اد.دمی
 

ام حتررت افکااکه به ه شدر نقداولی سنم ؛ونکنمدرک هریه اخوادر شو که میگین برواساو تو بطه راشاید _

مخفیش ری ازم کان با پنهوو یتت میکنه ری اذینجوی اباشه که یه چیزری خرین باآین وارم امیدارم!ابز

 میتونیم تمومش کنیم!ن ستیموی از دوشدن گه پشیموامیکنی..
 

 تند گفتم:و گرفتم رو ستش دمحکم رم، افتل رو رکنترون بد ه وترسید
 

 نمیشه.ار یگه تکردنه..نه! ببخشید! _
 

ر نگام!اکه خندشو میدیدد بور لین باای اوبره..یر خندزد زنباشه دش ست خودکنترلش ر نگاد ایهو فرها

ن یددبا د..بوده کرشم تعجب دخور نگاامد..دش اوکه به خودم نگاهش میکره شدت ماد..سش نبواشم حودخو

 گفتم:هُرک خندن میوم..که میخندیددم قیافش حاال من بو
 

 ی!خوشگل میخندر چقدد فرها_
 



 !کنه ضعو بحثو دکر سعی..دکر ییا مصلحتی ٔتک سرفه
 

 ؟حاال کجا بریم_
 

 دشاید فرهاد؟!فرشته بود فرها؟!میرفتدم یااز پیشش م غماری ینجواکه د کی بود یا! فرهااقطع شد..خدم خند

که حاال شک دی مو فرهادمهم من بود!یگه هیچی مهم نبواد!.دمیداری غمامو فرو میومد که د یی بوافرشته 

ره رو میاروقعی ه واغم خنداوج تو ری ینطوانه که اوفقط ن چودارم، ستش ارم دوشک نددارم! ستش دوشتم اند

ا همه به ندگیم شدوارد ز قتین از وچوارم شک ندو با هر حرکتش قلبم تند میزنه ن چوارم لبم!شک ند

 شتمدامید الم دته زم شتم باداسرهایی که درد
 

مید با همیشه ترسی این اهرچند دم!بود شا و

 م:مددم اوبه خود فرهاای با صدد.. بواه گنگ همر

 م!مهال خانو_
 

ستش دومن ن قشنگ میخندید یا چور نقدد اقعا فرهام..وایدش رو دلبخندر لین باای اوبرره بادم و دوکرش نگا

بهش منتقل ام طریق صداز حساسم الحظه اون که دم سعیمو کرم تموه؟ قشنگ میخنددم شتم فکر میکردا

 شه:

 جونم!_



لبم رو لبخند شیطونی د..کرر جوو شو جمع دسریع خود بوه ما خیلی کوتااخشک شد دم یه لحظه حس کر

 گفت:اروم نشست..

 
 

 ؟گفتم کجا بریم_
 

 ختم..اندایی باال اشونه ل بیخیا
 

 فیقم.رخونه ن دم یی که منو برسوجار داری گه کاا_
 

 با لحن شوخی گفتم.زدم و بعد چشمکی 
 

 حمت!زبی _
 

ش ین چهرر از امن چقدو شت..ه داخندش چهر

ه بداس فیقت رفعال که با منی به _د. بوه مداوخوشم 

ین حرفش اپیشش. بی توجه به ی میرم بگو بعد شا

 ؟!دفرها_گفتم: ن دادم و تکوی فقط سر

 
 د گفت:یدبا تراروم و 

 
 ؟!جانم_

 
 لبم نشستروی ضایت بخشی رلبخند 

 
 ی؟من بخندای میشه توهم فقط بر_

 
دش بزنه..چند لحظه بعد به خوف کنم نتونه حرری ینکه منم میتونم کااز اموند..خیلی خوشم میومد ت ما

 آروممد..او
 

 گفت:ر همونطون داد و سرشو تکو
 

 م!خندیدوز مرزه امن بعد سالها تا_
 

 متعجب تر گفتم.دم و هش کرمتعجب نگا
 

 ؟؟مگه میشه_
 

 ن دادوتکوش رو سردم..ماشین بون فرموروی ستش ر دمتوجه فشا
 

 ون داد:بیررو زد و دود رو لش اوپک د..شن کررویی ایگه ر دسیگا
 

 همیبینی که!شداره.._
 

 گفتم:ط محتا
 

 ی؟نردر بش اجوو از عصبانی نشی ی میدل بپرسم قوی یه چیزد فرها_
 

 د!بود قعا فرهاواحاال د و بوه مدون اوسختش بیرو نقش سفت از شاید هم د اخور نگاامشب ن داد..اکوسرشو ت
 
 



 من گفتم:و با کمی من 
 

ازت من هیچی ی..نستی حاال کامل فهمیدوگه تاحاال نمیدرو استش تو همه چیز من راخب _

 نم!یعنی..یعنی..ونمید
 

 گفت:د و آروم نگاهی بهم کر
 

 ؟مهجب مامانرالت اسو_
 

 ن دادم:سرمو تکو
 

 د؟!مرا نم چروبدام میخواره..._
 

 د:کرف زدن به حروع شرآروم 
 

 بزنیم.ف یگه حری دبریم یه جاار بز_
 

ماشینو د..لش گرفته بور دنگاایی رایه جود..بودش تو عالم خور نگااون اما ابحثو بپیچونه اد میخودم فکر کراول 

 .د.حرکت کرد و شن کررو
 

دم قتی به خو، وقیقه بعددشدیم..چند ده ماشین پیاف از بی حرن یم..جفتمودبوان تهرم د بانیم بعویه ساعت 

 خلوتی ٔباهم به سمت گوشهدم!بوه ینجا نیومدد اقت بووخیلی د..بوروم به ان رو تهراز تصویر کوچیکی م مداو

 نیمکتی روی و فتیمر



ف زدن به حروع شردش خورم، بیادش یاستم به اتی که میخوقوست ت،درمدتی سکواز بعد د نشستیم..فرها

 هنش میچید:ذتو رو شت جمله ها ر دانگاد..اکر
 

هم میشد..تک اسم فرواستم اشتم!هرچی میخودی داخیلی شااده خانودم..بوق غرل تو پود میادم قتی یااز و_

 مودند بوزفر
 

ان خاندوارث ید میگفت من میرساز راه رکی که میشد..هورم نم بیشتر باعث غردین پسر بوامو دپسر بوور، مغر

 بچهم!متکبر
 

م میشنیدون بیراز مشاجرشونو ای صددم تاقم بواقتی تو ت وقااومه..بیشتر درعاشق مام بابادم فکر میکردم که بو

 ما پیشا
 

شک  ممامانم به بابام فهمیدم گتر شدرهمچی خوبه..کمی که بزدم موقع فکر میکراون تا دن..میکرت عاامن مر

 ما چندداره ا
 

ر دادم و کنکود بوب همه چیز خیلی خود..هم نبوا عوای دیگه حتی صددشد..ف برطرا ین چیزاقت بعد همه و

 فتمر
 

دردم به ه نشکدای داختروم از دمیگفتم هیچ کددم شتم!با خوور داغردم و بوون جودم،پسر بوه..نشگادا

 بارن..نمیخو
 

اون ست شبیه الم میخودهست!گاهی زم هنوه..ندزسرد و شیطونی بوده عالق اپسر فودم..فیق بوربچگی واش از سا

 حترا
 

دی یان زمام..زشدر به کال مشغوم بابای شرکتااز تو یکی دم و کرم تمورو نشگاهم داکنم!ار برقرط تباارما آدبا 

 نگذشته
 

داره گمم سعی ربزرنه..پدگریه میکده و یستااسالن دم در ورودی گم رمامانبزم یددکه برگشتم خونه روز یه د..بو

 بینای عود
 

م همش یک جمله شایدخ بحث بلند تر میشد!ماهروجرای ما هرچی میگذشت صده اخاتمه بدرف رو عاخ و ماهر

 بهرو فحش 
 

قتی وما یک هفته بعد دم این حرفش بحث کراخیلی بابت خ با ماهروز نراو"تطلبِ بی غیرع تنو"میگفت.رف عا

 سترف دعا
 

 شته!داحق خ ماهرو چیه ن ستام دافهمیدزه تارت تو عماو آوردش  گرفترو مش زن دو
 

در اورد شو رجیبش پاکت سیگااز بیشتر گرفت..د بوده فتااش اتفاقی که براینهمه از الم د..دمکث کر

 داد:مه زد و اداشتش کنج لبش..پکی اگذدو شنش کرروشت..دابرری سیگاو 

یگه خیلی کم دها!.و تا  هودوبین و مش ن دورف و زبین عاخ..اهرفو مربین عاد..بوا عودتو خونه روز یگه هر د_

م برم شدر مجبور فی بین کادتصار به طو، بعدهِ یک مام..ندروتو شرکت میگذرو قتم وخونه میرفتم..بیشتر 

 م.شنیدخ رو جیغ ماهرای صدم سیددر ورودی رقتی جلو وخونه..
 

 گرفتم:رو ستش د..دیتش میکراذین و امیدید رش رو دمارت شت صور دانگار داد..امحکم بهم فشاش رو چشما



 
 یت میشی تمومش کن!اذگه خیلی ایتت کنم!اذستم اقعا متاسفم..نمیخووامن د...فرها_

 
 ن داد:تکوش رو ستش گرفت..سردمحکم تو رو ستم و دخت اندش رو اشدم تمور سیگا

 
ه شدن مین خوزایین!کل پد بوده ها پرتش کرپله از نه م..زیددئی اپذیرد پاگرخ رو روی ماهردم کرز که بادرو _

م نتقاردم اقسم خوه!نمیردم یاش هیچوقت چهرد..میکره با لبخند به من نگاد و بوده یستااپله ها ی باالد..بو

 د.نکرور باده..کی بور گفتم کارف به عام..بگیرازش ماهرخو 
 

 د.بوه عصبی تر شدی یه چیزد آوربیار از نگااشد..د یازستم روی دستش ر دفشا
 

لی گفتم وتو تب میسوختم!میتونستم بزنمش دوروز تم که تا ر زدنقدایی که گفتم..ا لحظهن همو_

قسمت از غیر د چک کنه!.همه چیز بورو بینادورمد دش اویازه مه..حتی جلوشم نگرفتم..یک هفته بعد تارپد

 ن!ببنده رو ندوپرزه داد جااسما ر وپلیس تحقیقاتشو تکمیل کنه اد ندزه جااپله ها..حتی خ از روی ماهردن فتاا
 

یی ه اتک خندد..بوده ما گریه نکرد اقرمز بوش چرخید سمتم..چشماش سرد که فرهادم فین فین کوچیکی کر

 ستدبا د و کر
 

 زد..ماغم ک دیی به نواضربه ازادش 
 

 ؟گریه میکنی فسقلیا تو چر_
 

 ختم:انداچپی بهش ه نگاو لحنش باال پرید م از هاوبرا
 

 خه!اد بوه حت کنندرانا خیلی_
 

 ما خنثی گفت:امیخندید ش ید چشمادکه رو قیافم د کنم..فرهام مظلورو قیافم دم بعد سعی کر
 

 داری؟لی اچه سوز با_
 

 ؟خونتونهز خانومه هنون اون الا_
 

 ن داد:تکوی سر



 ون..بیرم مداوخونه از اون قت پیش وفه.. من چند رخونه من نیست..خونه عا_
 

 م:هی کشیدآ
 

 نمیگرفتم!م نتقام ابابادم از زن تو بوی ه جامن بد...لی فرهاو_
 

 د..شو به سمت جلو کرره روباو دوخت اندابهم ی سرسره نگا
 

 ؟!مگه میشناسیشا؟چر_
 

 متفکر گفتم:
 

ما ه انم مقصراونم ونمیشد!.میدری ینجواکه د پسش میزت گه باباد!اتوهم مقصر بوی لی باباا وخیلی ببخشید_

سر فرصت دش خوا خدور دارم من با؛ست نمیشهی درکه چیزم نتقاام با هش مقصر نیست! بعد باباتم کم

 میکنه!ان جبرو مناسب همه چیز

 
 

ست صحت امیخوم چشمار از نگادم..اکش نمیکردرکه د تو نگاهش بوی یه چیزد..نگاهم کرو سرشو چرخوند 

 وحرفمو بفهمه 
 

 ستی نمیبینه!راجز ی چیزدم من مطمئن بو
 

 ؟!میکنهن تنبیهشوا کجا مطمئنی که خداز _
 

 متفکر گفتم:
 

ل نبادیگه نرفتم ا! دمش به خددسپرد کرر فتام رباهاری نجواوقتی مامانم ومم دمن خوم..یدد دیام زبریادورو تو _

 م!نتقاا
 

 گفتم:دم و غمگینی کره ی که تک خندد گیج نگاهم کرد فرها
 

ازدواج یگه د دفت با یه مرد و رکرول مو باباد..کرری چین کاتقریبا یه همدم بوون قتی نوجوومامانه منم _

 ست!احسابی خاطرشو میخود و بوده ییش کرایکی هود..کر
 

 بیتوجه گفتم:د..مشت کررو ست چپش و دشد د یازستم رو دستش ر دفشادم حس کر
 

م نتقاه ابرو کنه ول که باعث شد مامانم منو بابامو دی مراز اون ستم امن هیچوقت مثل تو نخود،لی فرهاو_

ین امو میشناسم!به دمن مامانه خون چوه من باال تری بابااز حتماال رس!اچیکاو نم کیه ومن حتی نمیدم! گیرب

 نستهومید گها هم دهمر اون..همید پس رو دهکر که ییراکا ینا ٔهمهص مامانم تقاروزی که یه ن دارم یماا

 !میشه تنبیه دهبو شباها زمبا و داره شوهر مامانم

 
 گفت:آروم ین..از امیتونستم بخونم غیر رو همه چیز دم..کش نمیکردرکه د بوی چیزیه د فرهاه تو نگا

 
 ؟فتی ببینیشرندفعه ری اونجوزم اوباده که مامانت کرری ین کاابا _

 



 زدم:لبخند تلخی 
 

 ندگی میکنه!زشکی ایوره و میار فشادش به خوداره بخاطر من م بابام گه نمیرفتم نمیفهمیدا_
 

یه لحظه دم..کره نگان سموآبه و باال گرفتم م رو سررو زل زد..به رو به ره باو دوند دورگرشو برومتعجب شد..

ق فردرت تو خیلی با ما_میزنه گفت: ف حردش داره با خود بوم که معلوری جوآروم، خیلی د فرهادم حس کر

 داری...

 
 دم:متعجب نگاهش کر

 
 ؟منو میشناسیدره مگه تو ما_

 
 گفت: لبیخیا

 
 ی؟شنید_

 
 داد:مه ادایی گفتم که ه اار

 
 میگم!دی یی که تعریف کراین چیزاز ا_

 
ینجا د..اسرا هود و بون مستوزید..زبدنم خفیف لردم..جمع کرم رو دورم ستادمد دی اوسرد هانی گفتم..باا

ه ونم..تک خندشرو شت اگذش رو در اورد و پالتو؛جا پاشداز خت..اندانگاهی بهم د فرهاد..هم که بلند بو

 جنتلمن باشی!ر نقدد انه بابا! بهت نمیا_گفتم: دم و ریی کا



 گفت:ی زد و لبخند
 

 م!میان الاصبر کن _
 

 بلند گفت:د..از دور به حرکت کروع که شرن دادم تکوی سر
 

 م.بگیره قهوم جایی نریا!میر_
 

 بلند گفتم:دش منم مثل خو
 

 گم نمیشم!؛همینجا نشستمس نتر_
 

 "راوی"
 

و کو شد..عصبی اگوشش ر در تواپرای اصداوان فری هاق بواز هم بعد ز ما بااگرفت را هال مره بیستم شمار با ایبر

م خانه قدان در نگرو حت راناداد..آرزو میز عسلی سر را روی موبایلش و خت انداکاناپه دش را روی حت خورانا

ش را سرو د کشی اش مشکی ٔٔ دهکر نگی رموهای ستی ال به الدعصبی د..آرش میکره به ساعتش نگاد و میز

بیتوجه به د..فتاواش اساد به یان شتند!ناگهااخبر نداز او ستانش از دوهیچ یک د..کرول پشتی کاناپه روی 

 زد.نگ واش زبه ساو شت دابررا موبایلش ،ساعت
 

 م؟خوبی پسرن جاواش سام لو...سالا_
 

 متعجب گفت:واش سا
 

 ؟شما خوبینن ممنور. ستگای رقام اسال_
 

 گفت:ان نگرآرش 
 

 اری؟مهال ندی از ستم بیینم خبرامیخوم...حمت شدامزه رمندش_
 

 متعجب تر گفت:واش سا
 

 ستاشه!دوال..شاید خونه وانه _
 

 یی کشید:انفس کالفه آرش 
 

 نیست.ش ستادونه خونه _
 

 شد:ان هم نگرواش سا
 

 ؟نگ بزنمزسن من بهش امیخو_
 

 سریع گفت:آرش 
 

حمت امزه شرمندن..برسوم هم سالاده به خانوه! ر بدسید بهم خبربهت زش ی اگه خبرالطف میکنی!!پس _

 حافظ.اخدم!شد
 

 داد:پاسخ ری فورد..نگ خود، زقطع کررا همین که تلفنش 
 

 بله بفرمایید._
 

 گوشی پیچید:ی در خترای دصد
 



 نگم کهزنگم..ن بهتوی شت چیزار داصرامد خونه ما اوبگم مهال زدم نگ زنسیمم..آرش،عمو م سال_

 م.بید تونستم خبر بداخون الابگم..ی یتونستم چیزنمد بورم ین کنازد
 

او باشد که ش ندزفراز شبی بیخبر دارد،طاقت ری پدام کدد!بواش ندگی م زحتی کشید..مهال تمارانفس 

 می گفت:آرابه ؟!ینگونه باشدا
 

 ست بهش باشه!افقط حوم...ختردباشه _
 

 نسیم با مهربانی گفت:
 

 ؟ین قطع کنماردنری گه کاایگه..دن نباشیان چشم..نگر_
 

 گفت:ی با لحن متشکرآرش 
 

 حافظ.اخدن..ممنو_
 

چگونه مهال د نست باعث شواهایش میتوری نم کااینکه با نداتنفس کند..حتی فکر ا را نست هوامیتوزه تار نگاا

نگاهی به د!بو هضافه شدانیز ی یگرع دموضول حاد،بواده ندش جرزکم د!میکرش نه ترایودست بدهد هم را از د

 م ومغموی آرزو



از متعجب آرش خانه منعکس شد..در هق هقش ای صدو هم شکست ره دربه یکباش خت..همسراندرده اسرخو

 جا برخاست
 

و اورا گرفت را ستش دفت..ربه سمتش  و

 م؟!گریه میکنی عزیزا چر_کاناپه نشاند: روی 

 شت:اندرا نش دکرلوقصد د و گرفته بورا گلویش ان جداب وعذد..میکردن سر بوس دردحساره ابیچازن 
 

ری ینجون االم اینجا نمیومدامشب م و اجو پیش نمیکشیدای ازدواماجرن اول گه همواهمش تقصیر منه!_

 ه!ختمت تو چااندرم،ابیادرت چاله م از مداونمیشد!.

 بهتر کند:ل آرزو را حاد سعی کرد..غمگینی کره خندآرش 
 
 گریه! یردش زده زکن خوش امنی!.نگه کترس و دنشناروامثال تو _

 
 

آرش به و رو جا برخاست از مسلط باشد..دش به خود سعی کرد..کرک پارا شک هایش اسریع ف!آرزو به هدزد 

 گفت:
 

 م؟!نس بگیرآژامیتونی منو برسونی خونه یا _
 

نی ات تا لیوشپزخانه میرفآکه به سمت ر همانطوو شت داسته کاناپه بررا از روی دکتش ؛ جا برخاستاز نیز ارش 

 گفت:رد، بخوآب 

 
 

 ی!یت شداذینهمه امشب ه امیرسونمت..شرمند_
 

*  
با ام مدد!بوه شددش خوزه تار نگاد ابوه مدآقتی به خانه از ومیکشید..ر سیگاد و میزم بالکن قددر عصبی د فرها

 فکرد خو
 

د قت بووخیلی د..او تعجب بومهال مر مشبش کنار افتا؟! از ریخترینگونه برهم اهمه چیز ره یکباا که چردمیکر

 که
 

 دبو نستهانتو یگرد هخند آن از بعد و..دبو هنخندید هم مهال ٔجملهاز آن جالب تر ی حتی به چیز ها،نمیخندید

 قبل دفرها
 

ه شتبااهم د!از اول بون سماآمین تا درش زمهال با ماق فر؟!ست میگفتدریا د..آمهال فکر کری هاف باشد!.به حر

 کهد بوده کر
 

به ساعت د؟!عجوالنه تصمیم بگیرر نقدآنست اتور چطود..عصبانی بودش خود!از کرب انتخر اینکاای ابرا رمهال 

 هنگا
 

د با خود..بوه کود در بوه شنا شدآنها آبا زه مش با کسانی که تاار دوقرد و جمعه بودا فرد..یکه شب بود..کر

 بادا فر_"گفت:
 

 فت...اب رین فکر به تخت خوابا و  "هدفم تمرکز کنم!رو میکنم..من فقط باید ر فتارمثل قبل ره بادومهال 
 



*  
 .نددبو دهیستاا حامد ٔکافهن دم شادخوی صبح همگی با ماشین ها

 
 د:کرف زدن به حروع حامد شر، علیکم و سالاز بعد ، سیدندرکه دی شان و شایا

 
 خطرناکه با سه تا ماشین میریم.ده جان قایوآخانوما پخش شین تو ماشین _

 
 فت:گد و پیشدستی کرن اشای

 
 د.مهال با من بیا_

 
ده یستارش اکنا،ستدرکه واش شت میخندید..سادابقیه ل که بیخیاد بودی ساکت شد..فقط شاره جمع به یکبا

 باد بو
 

نگشتانش اجمع ل بیخیاد فرهاد..کره نگاد به فرهاان بعد نگرزد و کوچکی ی ضربه دی شای به پهلوآرام نجش آر

 را در
 

 تر گفت:ل بیخیاد و کره هال گرمن نگشتاا
 

 ه!هرکی با جفتش بر_
 

و یگر نمیخندید دهم دی ند..حتی شادمیکره نگاد فرهاو مهال ه ی ست قفل شددبه ز هانی بادهمه با 

به شوخی و مد دش آتر به خود،زودبوده بو برا ماجراز قبل کمی از حامد که د..میکرن متعجب نگاهشا

 ی مرغا!فت قاطرینکه مهال هم امثل _گفت: 
 

 یی گفت:این با تک سرفه د..رادمیکره لگیر به مهال نگاو دحت ارنان شایا
 

 مدیم..اوبا ماشین من از اول منو نسیمم که _
 

 ند:ابخنداورا کمی د سعی کرن، همِ شایادرچهرهی ن یددبان داد و تکای حامد سر
 

 ی!!بخر شکو پاستیلمالوام رباید بزه میکنیم!.تاآب لشونو دمنو تو پیش هم میشینیم ن داداش!شایا_



چند لحظه د..به سمت ماشین حامد حرکت کرن داد و تکای سرد؛ بخندد نیز سعی کرن جمع خندید..شایا

پس من کجا _متعجب گفت: دی شاواش..ساد و بوه مانددی ند..فقط شادبوه ماشین ها شدار بعد همه سو

 م؟!بر

 
 گفت:ی ما جدابه شوخی واش سا

 
 کنم!تحمل رو توراه کل  ینکه من بایدامثل _

 
 خت:اندواش اچپی به ساه نگادی شا

 
به حرکت به سمت وع شرو ین منم که باید تحملت کنم که نمیکنم!انخیر کی گفته تو باید منو تحمل کنی!_

به سمت ی او،اورا بی توجه به غر غر هاو گرفت دی را شات سویشره پشت کالواش از ساد..کرن ماشین شایا

 عصبانی گفت:دی کند..شادی را ول شاداد ضایت ه راالخربد و کرز بارا جلو د..در ماشینش بر
 

 ؟!ستی منو تحمل کنیاتوکه نمیخور!بیشعودی کرد سویشرتمو گشا_
 

 خم گفت:ابا واش سا
 

 ست فرمونت!اون دنم با ؟!اونی کهوبردت خوه رو کوده جاارم بزاری ندر نتظاا_
 

د خم کردی کمی به سمت شاش را بعد سر و

بهت بیشتر د گشات سویشر_گفت: م و آرا

 کوچولو!م خانود میا

ه ماشین خشک شدون که بیردی نشست..نگاهی به شاه نندی راجارا دور زد و برگشت..ماشین اول به حالت 

نش دیت کرد!اذبوو بردل تو ه و بامزر ختر بسیادین ش البش نشست..به نظری روی لبخندو خت اندد، ابوده یستاا

به ،با خشم و جا پرید س از با ترک ختردشت..دانگه و شت اگذ قبورا روی ستش دد! میچسبیاو عجیب به 

در را حمت نشست..عصبانی ار زشد..بخاطر قد کوتاهش با هزد،بوآورده بنز ی که بجاواش ساول پاترار سختی سو

ره باواش زد دوما با حرفی که سااخالی کند را نست محکم بهم کوبید تا کمی خشمش اتا جایی که میتو

 خشمگین شد:
 

ش لیتو سردق دکه ده چه گناهی کرره ماشین بیچا؛کوتاههت تو قد_

د یک بودیی که نزابا صدل بی کنترو عصبی دی شا؟! خالی میکنی

 گفت:د تبدیل به جیغ بشو

 یم!دبقیه عقب نیوفتااز شن کن تا روالنم ه! ابلندد یازنیست ماشین تو ه کوتام من قد_
 



دی شاای لش بردما اهم بگوید راین است اخود..وبده کسی حرکت نکرز هنو؛گرفته اش خندواش سا

 رت زد.ستارا اماشین و شد ل ین فعال بیخیااسوخت..بنابر

 "مهال"
 

 گفتم:د به فرهاب متفکر خطا
 

نت سر نگرفتن ل دادقون ستادانگی! ی ستم به کسی چیزانخودم تا خودی بول داده مثال قو_

ست دو_گفت ی جدده داد؛به جا سشواحوره باو دوخت اندابهم ی سر سره نگاا!! ستم شدد

 ی؟برن شتی با شایادا

 
چپی ه نگا

بهش 

ختم: اندا

معلومه که _

 نه!

 د:کرض عوه رو ندو دخت اندایی باال اشونه 
 

فرصت از شت ن داضمن شایان؟ درینکه فهمیداز احتی رانان ال؟اخب پس چه فرقی میکنه_

 دادم:مه او ادمی گفتم ی آرونه د! میکرده ستفاءاسو

 
 م!کلی غر بزنه سراد میخودی شان ال؛ ایگهدنم ومیگفتم..میدن تر بهشودم زودخوش لی کاو_

 
پخش  imagine dragons]از  ["dream"هنگ د..آشن کررو روضبط د و ست برن داد؛دتکوی سرد فرها

شیشه تکیه  بهم رو سرد..یشب میبودهمیشه عین ش خشک قبل..کاد فرهان همود بوه شدره باد دوشد..فرها

 ش دادم:هنگ گوابه دادم و 

* 



 گفتم:د غر میزم شت سردایز ریم یه دبوه مداوقتی از وکه دی به شادار کنایه و عصبی 
 

ست بگم منو واقت کنم وگفتی بیا همو ببینیم که من زدی نگ زصال کی م امداوقتی از ومن دی شا_

 ؟!ست شدیمدوباهم د فرها

 
 

 گفت:بلند ض و معترزد.. ش ستشو به کمردسرجاشو د یستاا
 

 دی!نبوم خانون؛خونتوم مداوبعدشم من زدی!نگ زبهم دت نیست خو_
 

 کشیدمش:دم خول نباو دگرفتم رو سویشرتش ی جلوو ختم انداچپی بهش ه نگا
 

 کنی نه من!ی تو باید خبرگیردم..نبول سادوگیریم!من ر درنی چقدومیددت خوبه خو_
 

ید فکر دکه م رو لبم نشست..لبخندی روی لبخندر..عومیگفت بیشورد م میاقتی کوهمیشه د..کررم نثاری بیشعو

 تو کلم:زد محکم ؛لبخند میزنمه میرن راه که جلومود به فرهاد دارم کر
 

ست دولین ه اوترشیدداری نمیکنیم!.حقم ری ینجوایخته ن رمودورپسر  ال ما او یگه!دبسته دی تمومش کر_

 ذوق داری!پسرته 
 

ره باو دومد دش اوبه خود..متعجب نگاهش کرد فرهاد!..بودی شاف سه حروافکر کنم د..یستااش سرجاواش یهو سا

 مهم قد
 

لی ویم دمونم بودلسینگل..خوبه خوائم دامنو نسیم بهش میگفتیم م..میخندیددی شاف شتم به حرداشد..د فرها

 دیشال ما
 

ش که هیچکی باهاد غر میکر ینشست غرمم بعداد میداری فرو همیشه هرکی طرفش میومد د..میزذوق بیشتر تو 

 ستدو
 

باهم د و ینو گرفته بورادست ق دادم..دبه سمتش سورو نسیم نگاهم داوری با یاد!.قعا شبیه بچه ها بووانمیشه!.

 باال
 

که ی زدم لبته پیش بقیه..خوشحالم که خوشبخت شد..لبخندد..ابوی یرزسربه ده آروم و لعاق اختر فودمیرفتن..

 رهبادو
 

 دم:کره نگادی .با خشم به شالم سوخت.پشت ک
 

 هی میزنی پس کلم!ا حشی چروچته _
 

 با لحنی بچگونه گفت:
 

 تو سر من میزنی!امیکنی لبخند میزنی..فقط همه غره میکنی لبخند میزنی..به نسیم نگاه نگاد خه به فرهاا_
 

 دم:یی کره اخند
 

 دی!کرراخ سوت ابا غرغرمغزمو دت خون الاتا از اول راه خوبه ا!بخدرو داری خیلی _
 

 گفت:و شد ی یهو جد
 



ین از ابزنیم ف ساسی باهم حرون اباید تنها بریم بیرروز یه ارم..خبر ندازت قته وخیلی ؛ مهالی نه جد_

 ن دادم..تکوی سرزدم و بگیم! لبخند تلخی ل سادو

*  
سوند..هرچی رنسیمو ین هم ادرسوند..رموقع برگشتن منو تا خونه نسیم م،مداوینا این رادکه فهمید با د فرها

د فرهام شدده ینکه پیاافت..بعد رین رادینجا با د انسیمم خجالت میکشید بیا،گفت نهم نا میراوگفتم منم با 

 ام زد:صدداد و پایین رو شیشه 

 
 ؟!مهال_

 
 دم:کرش نگاو برگشتم 

 
 ؟جانم_

 
 گفت:ی جد

 
 ش.بادم در ختم انداتک ..متر میرزودمن ش صبح حاضر با،نبالت بریم شرکتم دمیادا فر_

 
 گفت:آروم که ن دادم تکوی سر

 
 ش.بادت قب خوامر_

 
 ی زدم:لبخند

 
 حافظ..اخدر..توهم همینطو_



دم و از کرم سالن ینجا باشم..به باغبوه ابزنم..نمیشه که یکسرف خونه..باید با بابا حرم میردا فرم..شدط حیاوارد 

 ی زد:من لبخندن یددبا ون..مد بیراوسیم ن لحظه نفتم..تو همیرسنگ باال ح میکِ طراسر ِِیپله ها
 

به ی مشب مهمونین تنهاییم..پا شدیم یه فکراینا امامانم ه..برن در حت کنیم خستگیمواستراخل یکم دابیا _

 مشال حا
 

 میکنیم.
 

 گفتم:ه شرمند
 

 ؟ینا!.بخاطر من بمونی خونهدی اخونه شام یگه من میردمهمونی و خب توهم بر_
 

 خونه میشدیم گفت:وارد که ر همونطود..یی کره اتک خند
 

 م.هم نمیرفتم عزیزدی تو نبوم؛ خستم نمیردم من خوی؟فی شدرکی تاحاال تعااز -
 

 مد:ون اوشپزخونه بیراز آ "نسیمن ماما"تو همین لحظه خاله نسرین
 

 ؟خوبیم خترم دسال_
 

 :دنبواز نون مهمون و مهربواده ین خونور اچقدزدم..یی ه البخند شرمند
 

 خسته نباشین.؟خوبم شما خوبینن..خاله جام سال_
 

 روم زد:لبخند مهربونی به 
 

بگیر دوش توهم یه و یه حوله بگیر برازش گرفته.. دوش ین!نسیم دبوه شماها کودم نکرری من که کا_

 حت کنین.استرایکم ه و بردر خستگیت 
 

 فتیم.رتاقش انسیم به اه همرو چشمی گفتم 
 

*  
خاله ای بشم که با صدط حیاا وارد صدوشتم بی سرداسعی م..حاضر شدم و شداربیدیگه ای داز روزتر زودصبح 

 م:جا پریداز متر ده نسرین 
 

 ؟!ختری دصبحانه کجا میرون بد _
 

 شت میخندید که گفتم:دا"شوهرنسرین"شپزخونه..عمو حمیدآسمت م چرخیدو شتم اقلبم گذو رو ستم د
 

 م!برا صدو حم نشم بی سرافتم مزبین گاخودم ترسوندینم..فکر کرن!خاله جام سال_
 

 د:خمی کراخاله 
 

 ردی!میخوی یه چیزدت خوی قل میومداخب حدی؟ستی براصبحانه کجا میخوون بد؟! ین چه حرفیها_
 

 پشت میز نشستم که عمو حمید با لحن شوخی گفت:و آروم ختم انداپایین م رو سره شرمند
 

نسرین بفهمه کتکم میزنه!.به منو م و برون صبحونه بیرون گه بداصلی خونه ما صبحونس!منم ن اقانوم خترد_

 ن!حم نمیکنه بابا جارنسیمم 
 



تو همین م..پشت میز پا شدی از با تشکرردم و خوی سه لقمه کمی چادو بعد م..شدردن خول مشغوم و خندید

 قطع شد..آوردم که رد درش نگ خوزلحظه گوشیم تو جیبم 

 
 اله نسرین گفت:خد..بود فرهادم..کره نگاره ..به شما

 
 ؟!!حتما نسیم نیست خجالت میکشیم..عزیزردی تو که هیچی نخو_

 
 زدم:ین همه مهربونیش ابه ی لبخند

 
شماهم مثل دادم..حمت ن زخیلی بهتودوروز ین ؟!این چه حرفیه..اشرکت م باید بردارم عجله ن..نه خاله جا_

 نسیم!
 

 د:خم کمرنگی کراعمو حمید 
 ن!برسورو مام گم سالربز ِِ رستگارنشه به ت یرو دا بزنیا!برین حرفا م ازیگه نشنود_

 
 ی زدم:بعد خندید..لبخندو 

 
 حافظ.اگیتونو میرسونم. خدربز؛ چشم_

 
 لحن مهربونش گفت:ن با همون داد و تکوی خاله نسیم سر



 م...خترات دبه همرا خد_
 

*  
 گفتم:و نشستم تو ماشین دم و کرز بادرو 

 
 .صبح بخیر.م..سال_

 
گه نگاهش ایرلبی گفت..فکر کنم مِ زخمو سالی و اجدد، که نگاهش به سمت جلو بور همونطودم و کرحرکت 

 دم:لبامو جمع کردر اوردم و خمشو د..ادای اکرم سالم صال نمیفهمیددم انمیکر

  ؟چشهز  من با نگریا کنش نگااوه _
 یی گفت:اسرفه  با تکو خت اندانیم نگاهی بهم ه..نخندد لی سعی میکروگرفت ش خنددم حس کر

 
 یم.رمن عصبانی نیستم..همیشه همیجو_

 
 مثل قبل گفتم:

 
 ؟مطمئنی همیشه عصبانی نیستی_

 
ش هاوبرره ابان..دوفرموه و ندرو دشت اگذره باد و دوکرز نم باوستاشو به معنیه نمیدو دخت انداباال ش رو هاوبرا

متوجه میشد یه فکر د میکره گه منو نگااه لحظاون شتم اسید..شک ندرهنم ذبه ی یهو یه فکرد..بورده خوه گر

ین العملش چیه به انم عکس ونمیداز اون مهم تر ؛ قلقلکیه یا نهد نم فرهاوینکه نمیداال اولی وهنمه!.ذشیطانی تو 

ی که چیزر نگاانک از اوتر ل بیخیاو ختم انداباال دم سه خووایی اشونه ل میترسم یهو عصبانی شه!.بیخیار؟! کا

 دم.کرو فرش مو تو پهلورشااگشت ناهویی یه نشد

 
پایین و باال ر بادوهامو وبرد..افته بودش ریاف زدن حرر نگاد..انگاهم کره شدد گشای با چشماو جا پرید از یهو 

 نههه!من خیلی قلقلکیم!_تند گفت: و گرفت رو ستم دکنم که سریع ار تکررم ستم کاایگه خور دیه بادم و کر

 
 فت:ا رقهقهم هو

 
 معلومه!ت ترسیدقیافه  از_

 
 داد:به جلو رو سش احوو مددش اوسریع به خو

 
 م!ست میداز دنندگی م رو از رافقط تمرکزم صال نترسیدا_

 
 در آوردم:شو ادا

 
 ی!ست میداز دفقط تمرکزتو ی صال نترسیداره اره ا_

 
 ختم:انداچپی بهش ه پوفی کشید که نگا

 
 ذوقنچسبِ بی _

 
 خت:انداهاشو با تعجب باال وبرا

 



 ؟کنمذوق که دی کرر چی کان الا_
 

 دم:مو سمت شیشه کرروبه حالت قهر 
 

 نمیکنی!ذوق صال هیچوقت اهیچی تو _
 

ر سرعت کم شد.ماشینو کنااز فته رفته و رمد در اوماشین ی هنماای راچند لحظه بعد صد

 ؟!مهال_د. کررک پان خیابو
 

 همین... سهم وادبشو نانگاهش نکنم یا جوو بزنه ام صدد میاش نستم بدومید
 

 "دفرها"
 

دم ست خورام دفتااز ربعضی ا جدیددم..مو به سمت مهال کرر زدم و روها!ماشینو کنادم فتای اعجب گیر

 گفتم..آروم لی... ومهال برقصم زای به همه سار نقددم انبور من مجبودم!نمیکردرک مو دخود..نبو

 
 ؟!مهال_



 د:کرف زدن به حروع شرند تند تم وتو چشمازل زد خم ابا و شبیه بچه ها برگشت 
 

ش گوت به حرفاف زدن یا موقع حرم نداب بزنی جوام صدد هست بهم گفتی خوشت نمیادم یادم خو_

 شتی کنم!آکن ری یا یه کان حرفتو بزری یا همونجوم. بتو بداکنم یا جوت نمیتونم نگام قهرن الاما م؛اند
 

اش از یواش یودم!بوده قعا هنگ کرد..وابوه وندمز تعجب بااز هنم د..دشو سمت شیشه کرره روبادوبعد  و

 ختر بلند شد!دین رای ابخاطر کام خندای صدر مین باای دوبرم و مدون اوهنگ بیر

 ن:با شنید
 

 "شیر برنجه ی پسرض مر"_
 

ن شدید تر شد..میوم گفت خندو آروم یر لب زکه ی 

 کن..م مهال ...فقط... یه لحظه..نگا_گفتم. ه خند

لپشو ه..که نخندد بوده لی لباشو جمع کرد وگرفته بوش شم خنددخود گاهم کرخم نابا ره بادو

 موند که گفتم:ز تعجب بااز ین حرکتم اهنش با م..دکشیدو محکم گرفتم 

تاحاال با ا ستی چراکش میخوز ناو ست پسر جنتلمن ر دونقداتو که _

 گفت:ی جدد و یی کراتک سرفه دی؟! کسی نبو

 د!بوه تند نشدو کند  ریینجواسه کسی واتاحاال قلبم ن چو_
 

رو ماشین رت زدم و ستام؛اشدی ختر!.جددین د ابور رک سرفم گرفت..چقده خندن میو

 د..بوده فتاالعنتی به جونم ان جداب وین عذره ابادم.. دوشن کررو

*  
 ]بعد...ه یک ما[

 
 "راوی"

 
به سختی د! بوه شته شده یک فربی شک شبیش،هراست که نه خود..دوکره یش نگاروبه روبا لبخند به نسیمِ 

 کشید:ش غود و اورا در آبه سمت نسیم حرکت کر؛ گرفترا شکانش ی اجلو
 

 ی!هراخوشبخت شی خوی...شدز خیلی نا_
 

 زد:نسیم لبخند شرمگینی 
 

 د!سی تو فرهاوعر �یشاامرسی..._
 

 شد:ه دکشید،بوده نه کرایورا دیشگر آراکه با غرغرهایش دی نگاهش به سمت شای زد..لبخند
 

 ؟!چه خبرتهدی شا_
 

 گفت:و جا بلند شد دی از شا
 

 می...ن الد امادایگه دشد بریم م هیچی هیچی تمو_
 



 گفت:ن خیاباو کوچه ی هات مانند الو فت..سوتی کشید دش رنسیم یان یددحرفش با 
 

 میشیم!ر کاه گنان الاالمصبو ر تواون پایین ه بجی بدآ_
 

و هراز رایشگر با لبخند ر آراستیاش دپشت سرو مد اسالن ن یفوآ ایصدم همین هنگادر هر سه خندیدند..

 گفت:و سالن شد وارد 

 
 

 مد.دت اومادابیا م خانووس عر_
 

 شتدانگه را شنلش ش یگردست دبا و باال گرفت را منش داستش گوشه دمی با آرانسیم به 
 
 

و مد آپیش دار لم برفیی ها رستودنظر گرفتن ون در بد،نسیمن یددین با ؛ رادشدرج که خااز در ورودی 

 بلند گفت:دی شان شدند..ناگهاق یکدیگر غره چهرو دوزوج در متوقف شد ن مازد..زباال را شنل نسیم 

 ینا!دکرت خلوب نوشوهر خوزخبه ُخبه ُِ_
 

 نش کشید..دستی به پشت گردین زد و رادنسیم لبخند شرمگینی 



 یها رکا تا شدند سالن وارد یکدیگر ٔانهنه به شست شا،دو دوتلیهآبه سمت د ماوس و دافتن عراز ربعد 

 .کنند متما نشد حاضر ایبر را نناتمامشا
 

*  
 یبا..و زشیک ده،ساد..کره یینه نگادش در آبه خو

 
د بواو داده به را نبند دگرد که فرهاد اوردن روزی بیای از کشید..لبخندد نبند هدیه فرهادستی به گرد

د بوه کی شداز ِ ستی!د!رابودک بیه یک کوستی شدربه دش لبانش نشست..فرهاروی بر 

 نست!اهم نمیددش خودش؟!فرها
 

ق و خالابد ت قااوبیشتر ن و مهرباق و خالش اخوه که گادی ست..فرهاای اویگر برد دنست که فرهاافقط میداو 

 دسر
 

 د!مهال بوی نیاد،دهم که بوری هرجود،هرچه که بود،بو
 

 چرخید.و مد دش آبه خودی شاای با صد
 

 ی!ختردمثال ؛ تو!بسته بابادخوری نخو_
 

 گرفت:ش غوو اورا در افت ربی توجه به حرفش به سمتش دی شان یددما مهال با ا
 

 واش!ساو سیه تو وعر �یشادی!اشای شدز چه نا_
 

با دی خت..مهال غش غش خندید..شاانداگونه هایش گل زد و لبخند خجلی ، ید مهالر در دلین باای اوبردی شا

 ضربهص حر
 

ان چند نه ی

زد: مهال زوی محکمی به با

 شت!انده خندض مر_

 داد:مه ذوق ادابا دی که شان داد تکاش را مهال سر
 
  بشه.د فرهاو قسمت تو  �یشای..اتوهم خیلی جیگر شد-
 سالن شد.وارد یشگر ر آراستیا، دینکه مهال حرفی بزنداز اقبل زد..چشمکی و 
  ن.نبالتون دمداوحیمی ر و رستگای رخانوما_
 ِِ 

 
صحبت با یکدیگر ل حاد درفرهاواش و شدند..سارج خاه یشگاب، از آراتصویه حسااز پس و ند داد نسر تکا

د و بوه قبل متوجه شدد از نها شدند..هرچند فرهاآ ِِرمتوجه حضو،یک تر که شدنددنز،فتندرند..باهم پیش دبو

چپی ه نگادی شاد و کراش ه لاچشمکی حودی شان یددبا ؛ چرخیدواش ساد!بوزده نستن ابه نددش را فقط خو

 مهال ییباز و دهسا ٔٔ هبه چهری لبخندد و کره مهال نگان چشما،درنهدامرو ما سنگین د اخت..فرهاانداو ابه 

 ه!هم خوشگل تر شدوس عراز مشب حتی امهال ارم شک ند_ گفت دخو با ییا لحظه..زد

 



ن داد و تکادش خوای بری سر!.؟مهاله رچهدن نالیز کردادن و آچه به نظر د..اورا تعجب کرش ین فکردش از اخو

 ماشینش شدند.ار مهال سواه به همردی، علیک کوتاهی با شام و سالاز بعد 
 

ست است ماشین ساکت باشد..میخوالش نمیخوش دعمرل طور در لین باای اوند..بردحرفی نمیزام هیچکددر راه 

 د!میکرر فتارانه تر ب خانوممشاتعریف کند..گویی د از او فرهاد ما مهال منتظر بو،ابزندف مهال حر
 

ش خامورا کالفه سیستم ؛به جایی نمیرسددن کرض هنگ عوآید با ،دکمی که گذشتد..شن کررا روضبط د فرها
 کند:ز بارا صحبت  ِبه سمت مهال تا سرد کرد..رو کر

 
 ؟مهال_

؟!و یدست بگواچه میخود؛که بودش فت خودش رمهال همانا!.یاه نگادام نگاهش به دن فتاو ابرگشتن مهال همانا 
  ینکه کلیا
 ِِ 

 
به رد خون تش تکارصوی ست مهال که جلوورد!دیش نیاروبه را ین د، ابوه یبا شدزگر مهال اتا د بوده تمرین کر

ست احو_گفت: د بوور غوطه ه در آن به سمت جلو چرخاند..مهال با لحنی که خندش را سریع سرو مد دش آخو

 ام زدی؟شتی صدری داکا؟جانمد؟کجاست فرها
 

 یر لب گفت..ر،آرام و زختیااست بگوید..بی امد چه میخوآ نمیدش ای
 

 ی!خوشگل تر شد_
 

جعبه جعبه د..میکرواز ها پرن سمادر آگویی او ما مهال!!زد! و احرفی که از شد د گردش خون چشما

 د!بوه شدش یبا ترین شب عمرزمشب الش میسابیدند...به گمانش در دقند 



 ینکه :ابا گفتن دش را نیز خود فرها
 

 "ینو بهش گفتمد افته بودم رحرفم یان چو"_
 

گذشت..به ر زود ما بسیاامهال ای برد..شوم یی تمااکزآن راه تر زودیگر حرفی نزند تا دتصمیم گرفت د..ضی میکررا

 کهغ با
 

د گی نامززکه به تاواش سادی و ند..شادحرکت کرن هشاویکدیگر به سمت میز گرر کناو در شدند ده پیا؛سیدندر

 دهکر
 

ند..مهال دنشسته بوواش سااز حامد بعد ن و شایاد..بوی محضرده و سان یشادند..نامزدیکدیگر نشسته بور کنا،نددوب

 دفرهاو 
 

اس به مهال دی همین لحظه شادر لپرسی نشستند..احوم و اسالاز بعد و نها ملحق شدند..همه برخاستند آنیز به 

 ام اس داد:
 

 ؟کنیم سالی رمدنا!نمیت اوباباو مهال مامانت _
 

 نوشت.ص مهال با حر
 

 ؟!میکنهر سی نسیم چیکاومامانم عر_
 

 د:نیز بالفاصله تایپ کردی شا
 

 مامانه جدیدته!رم منظوه خر_
 

 یش نوشت:اخت..مهال برانداپایین و باال ر بارا دونش وابردی اشادی زل زد..مهال با نگاهی خشمگین به شا
 

 ه!شدا ندگیم جدزه یگدمن  نببینمشوم نخیر! نمیرم؛ بابامه!بعداون زن _
 

 شد.ش خاموو شن روچند ثانیه گوشی مهال از بعد د..خمی کردی اشا
 

 ؟خهاین چه حرفیه ؟انیستت یگه بابای دمستقل شدن مهال!چوداره بطی رچه _
 

 هما یک از بعد را رشپدل،حا..دبو هشد ساکن نجاآ در و دبو هخرید یحدوا زیلجبا باق،تفاا آن از بعد ٔمهال هفته

 د.بوه یددینجا ، انگ هایشزختن اندا شگو تپش
 

می به سمت مهال آرابه د، مهال به یکدیگر بودی و شای هاه که متوجه نگاد فرهااد..نددی را شااب یگر جود

 گوشش گفت:و دم کج شد 

 
 دی؟چی میگه شاه؟چیشد_

 
 زد:می لب آرابه د..بوه میخته شدآهم درغم و نگاهش با خشم ره بادوچرخاند..ش را مهال سر

 
 بابامو ببینم!م زن یگه برم_

 
 رد..نگ خوزتلفن مهال ل همین حادر

 
در نگاهش د..بلند کرش را سراب دادن جوون بدو کشید ی بلندف پود..بورش پدد...کره مهال کالفه به تلفنش نگا

اب که جواش گوشی و نگاهش بین مهال د وگوشش بودم تلفنش رد..آرش، خوه گرر ستگاآرش رغمگین ه نگا



ل نبارا دنگاهش ،یگردمهال به سمتی ه نگان یددبا د فرهاد..بون نوساد،در بگیره یددنارا نگش ز ستامیخواده ند

کمی به سمت مهال متمایل د..میکره به مهال نگاری شکاآبا غم د و تنها نشسته بود سید..مررمسنی د به مرد و کر

 "دفرها"شد.. 

 
 گوشش گفتم:م و آروم دم کمی به سمت مهال کج شد

 
 !؟کیه_

 
 گفت:وار ه مزمز

 
 بابامه.._

 
ه یددکه خیانت د هایی نبودصال شبیه مرم اینه.!به نظراکه میگفتن ری ستگاآرش رپس ن دادم..تکوی سر

باال دم خوای یی براشونه ل بیخیاد!.هم بوون تفاقا جود..اپیر نبو،نش پیر شدزفتن ربام،که شنیدرم نقداوباشن!

قعا واجز من..ورودی سمت ن همه چرخیدن..مدد اوماو دا وسکه عرد کرم عالایجی دختم. تو همین لحظه اندا

هنگی ایجی ن..دفتن سر جایگاهشودن و رجمعی کرم پس یه سالد،بود یازشتم!.جمعیت خیلی اندوی هیچ کنجکا

د ماای دابروس عرد ؛پلی کررف(رو عااز تو..از هنگ)کی بهتر از اون آبعد ن..قصیدرنها باهم تانگو و اوشت اگذآروم 

ست الش میخور دنگادم..اکره یر چشمی به مهال نگازشت سر میرفت..دایگه حوصلم ش داد..دشاباد مااو دصید قر

 جمع گفت:ی به بچه هادی رو جلو..شاه بر



 یم!دماوس و داعری ستادویگه!مثال ما دسط وبریم _
 

از مهال ر نگااه کم نمیاستم بگم اخوزد..ستم دیی به اکه مهال ضربه دادم مه ادابه نشستم ن..همه باهم بلند شد

 متوجهم چهر
 

که سریع م بگیررو ستش دستم اخوم..جا بلند شدم و از پوفی کشیدد!.کرک شبیه گربه شررو سریع قیافش و شد 

 مزمهو ز
 

 گفت:وار 
 

 م!بابا_
 

فتیم رکیپ کال ابا و می گفتم ی آروندید..باشه د و پایین بوش سری زدم..خندزپودم و کره نگاف رو نطراو

سنم گذشته از یگه دم دطرفی حس میکردم..از بوه نرقصیدد قت بووکنم..خیلی ر نستم چیکاویدصال نما.سط.و

ین تو و رادنسیم م..پایین بپرو باال م و بدم نجارو امختلف ی قصاربیست ساله زده نوای شبیه پسرام که بخو

 گفتم:دم و مو به سمت مهال کردن..رونشسته بوه جایگا

 
 .بریم تبریک بگیم.اول _

 
مهال با دن..بقل کررو نسیم همدیگه و مهالن..جا بلند شداز نسیم و ین رادفتیم..ن ربه سمتشون داد..تکوی سر

 ستدین راد
 

 دادم:ست دین و رادتبریک گفت..با نسیم ن بهشوداد و 
 

 هم پیر شین.ی باشه...به پارک مبا_
 

 گفت:ه با خنددم..صمیمی تر بون اشایو د حاماز ین کمی رادبا زد..ستی به سرشونم دین ی زد و رادنسیم لبخند
 

 ن!مهال جاو سی تو وعر �یشاا_
 

 زدم:خند زلم پودتون دادم و تکوی سر
 

لش با اوکنم..ر چیکادم بوه قعا موند،وافتیمرپیست که رو تبریک گفتن..دن و کرم ما سالاز بقیه هم به تبعیت 

به دن کم کم با توجه کر،یر شدیمدام هدور ن مواش و سان،شایا،یعنی حامددا،قتی مرزدم و وست دهنگ ایتم ر

ختر دتا ن و دوقصیدربه باهم دن کروع شرواش سادی و شا،یتم گرفتم..کمی که گذشترکمی ، هنگواش و آسا

به با من د کروع شرو مد اوجلو م که میرقصید چند قدر مهال همونطون..حامد جفت شدن و یگه با شایاد

ست دسش ردم و وامیخون تکوآروم فقط ن،قصیدی رکه بجادم بوه نش شدقصیدرسته محو اناخور نقدن..اوقصیدر

بعد و مش آوردپیست پایین اش از بی توجه به غرغرو گرفتم رو ستش دسریع ، شدم هنگ که تمودم..امیز

 حت گفت:رانان..نشستیم سرجامود..ستم بودلی گوشه لباسش تو دم وکررو ول ستش د

 



 یشدیما!مم م گرشتیزه داتاد؟فرهاون بیری مدا اوچر_
 

رج ستم خااز دشت داکه کنترلم م شدت محو قشنگیار نقداوبگم ؟! نستم بهش چی بگموقعا نمیدوا

 ن آوردم:بوزبه رو هنم گذشت از ذیهویی حرفی که ؟میشد
 

دی میکنیم که مرا برقصی میریم یه جایی پیدداری ست دوگه اکسی جز من نگاهت کنه..ارم ست نددو_

 ه من برقص..سواستی انباشه!بعد هرچی خو
 

شت به سمتش داکه م یدش آرش رو دپشت سرد..از بوه موندت نکنه!!مال یا قبوانکنه..خدل یا قبواخد

 دم:مزمه کرآروم زمیومد..

 
 

 ر.ینود امیات داره ینکه باباامثل _
 

روی رش رو کمی بعد حضوم..یی کشیداکالفه ف فت به سمت پیست..پورتند ی هام با قدو جا پاشد از سریع 

 م.سال_د: کرف زدن به حروع شردش ختم که خواندانیم نگاهی بهش دم..لی مهال حس کرصند

 
 گفتم:د به جلو بوروم که ر همونطو

 
 م.سال_

 
 چی بگه که گفت:و کنه ز باری چه جورو نست سر صحبت ونمیدر نگاا

 
 ؟ست مهالییدو_



 تش:ربه صوزل زدم سرمو چرخوندمو 
 

 ؟مگهر یی..چطورایه جو_
 

 ن داد:وتکی سر
 

ف لم همش با مهال حرم!از اوسه همین پرسید؛وامتدبوه لی تاحاال ندیددی وکیپش بوی ابچه هااه خه همرا_

 با مهال میرقصی!و میزنی 

 
 

 بی مقدمه گفتم:زدم و خند کمرنگی زپو
 

 ستیم.دوباهم _
 

 ید گفت:دبا تره،هم که شددش خودن ضی کرای رابرد..که تعجب کرم متوجه شدح ضووبه 
 

 شبیه بقیه!؟!یگهدست معمولی دوط یه فق_
 

 گفتم:و ختم اندانه باال ی هامو به معناوبرا
 
 

 ست معمولی!دونه یه ،باشهم ختردست دوینکه انمیمونم مگه رش کنار نقدو انمیرقصم ی ختردمن با _
 

 کمی بعد گفت:د..نگاهم کره موندت ما
 

 ؟چیهن قصدتو_
 

 اش زدتو همین لحظه شخصی صد
 

 نجاارش _
 

 دم..یی هنگ کرانه لحظه زافه قین یددبا 
 
 

 بلند گفت:و متعجب رد؛مد چشمش به من خواویک میز که دنز
 

 ؟میکنیر ینجا چیکاد!افرها_
 

به حالت ،ست به سینهدحالت م رو از ستاو دختم انداهامو با بیخیالی باال وبرایلکس باشم..دم رسعی کر

 گفتم:م و نددوگرحالت برن به هموره بادم و دوکرز هم باه از نمِ مسخرونمید
 

 سی!وعرم مداونم! فکر کنم ونمید_
 

 گفت.آرش بگه ی ینکه چیزاز انشست..قبل و عقب کشید ر آرش رو صندلی کناو هانی گفت ا
 

 ؟!کجا میشناسیرو از قا آینن، اجاآرزو_
 

 یگش.ی دیه پاروی خت انداپاشو ی یلکس رخیلی و خت انداستم دنگاهی به آرزو ستم مشت شد..د
 

 دم.ست بود دوفرهادر با ما_
 

 خت.انداباال ش رو هاوبرآرش ا
 

 دی؟ست بودو_
 



 با حالت متاسفی گفت.آرزو 
 

 د.کرت بله متاسفانه فو_
 

 متاسف گفت:آرش 
 

 ن.تشوزبیامرا خد_
 

 تر گفتم:م هرچه تمات نفردی و با سرو موضع گرفتم 
 

 ن!سیدرقع به قتل دن. دروانکرت لبته! باید بگم فوا_
 

 گفت: تعجب ترمآرش 
 

 من!ای خد_
 

 گفت:دد بعد مکثی مرو 
 

 ری؟یت نمیشی میتونم بپرسم چجواذگه ا_



 ختم:اندالم نگاهی بهش اوست ن ژباهمودادم و مو باال وبری ایه تا
  ش.سوندربه قتل رم پدزن دوم که نه! ا چر؛لبتها_
 ِِ 

 
 گرفت.رو ستش دسریع آرزو یی بپرسه که ایگه ال دست سواخو

 
 نرفتیم!ز م تبریک بگیم هنواید بریبم..عزیز_

 
 به من گفت:ب خطاو جا بلند شدد،از نکراش قتی پیدومهال گشت..ل نبادبا نگاهش ن و تکوی سرآرش 

 
 بزنم!ف حرت نه باهادومرم کلوام دومیبینمت..میخوا بعد_

 
 گفتم:ار کشد

 
 را!ستگای رقااا ــمـــحت_

 
جه وف و درمعرو نکاو روانپزشک د..روابود( فرهادر ماخ)ریمی ماهفیق صمآرزو رشد..آرزو دور با ن داد و تکوی سر

 دیکی بو
 

ور که حرفمو باد تنها کسی بو،سیدربه قتل خ قتی هم که ماهروشت..داخونه ما خبر ی هاا همه ماجراز تقریبا  و

 ستن دنوحتماال بهم جد انبواون گه و اشتم داگی شدید دفسرت اکنه..یه مدراه به رو رو حالم د سعی کرد و کر

رو تم رصودم..حس کررم کنارو کسی ر که میکشتمش!حضوش کاو ای میکشتم! ر رو نگادم خوی ستادبا اد و مید

 ؟گفتد..آروم مهال بوم..چرخوند
 
 ؟چی میگفتن بهت_
 

 لش گفتم:این سوابی توجه به 
 

فرهمند مِ خانون یا هموآرزو _

ش هاوبرامتعجب ؟ فامیلتونه

 داد:باال رو 

یگه ارزو د_

 ؟کیه

ک مشکو

نگاهش 

 دم:کر

 پس..؟!.عمت که نمیشهد..بوت بابااه خانومی که همرن همو_
 

ی جلورو ست مهال دفت..حرکت رباال ه گاداناخوم هاوبراشته باشه آرش دانسبتی که میتونه با داوری با به یا

 که گفت:دم گیج نگاهش کردم..تم حس کررصو
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بابامه! زن منم گفتم ت داره؟! خانومه چه نسبتی با بابای اون پرسیدااد!فرها_

 گفتم:د سرد..ست بودرپس حدسم ؟ مگهر چطو

هیچی _

ری همینطو

مهال م. پرسید

مه و اداهانی گفت ا

چی ؟!نگفتی_داد: 

؟ میگفتین باهم

نگاهی ل بیخیا

 ختم:اندابهش 
 

منم گفتم م؛.با تو صمیمی ترا پرسید چرت باباد؛نبو یز خاصیچ_

 د:نگاهم کرز هن بادستیم باهم. بادو

 ؟ستیمدویعنی چی که گفتی _



اول به حالت ره بادادم و دوبه پایین کش ه کوتارو لبم ی گوشه ها

توضیح اش منم مختصر بر؟ ستیر دوگفت چه جو_م: نددوبرگر

نگاهم ور تر نمیشد!.ناباز این بز ااهن مهال دخترمی! دست دوتو دادم 

 ؟هیچی نگفتم باباو _د: کر

 
 گفتم:ی ظاهر جددر ما ی زدم اخندزلم پودتو 

 
 د.چیز خاصی نگفت فقط کمی تعجب کر_

 
از اول شتم که دایر نظر ن رو زنشستن..شایان سر جاهاشوا صدو با سرن و مداوکمی بعد بچه ها ن داد..تکوی سر

 مجلس
 

مخم ن رو شایاه خیره ما نگادم انبوس مهال حساازش..رو شت اچشم بر نمیدو ال به مهه ر زل زدشکاآکامال 

 باید بهشد..بو
 

د بوه شدش بهش!مهال هم متوجه نگاهاری زل زده ینجوانیست که ل لمااسه منه بیت واکه ی چیزم میفهموند

 خیلین چو
 

 د:کالفه بوب و معذ
 

 "مهال"
 

یه د..یخته بوربهم ن شایاه بی گاه و گای هاه نگااز یگه دعصابم اقعا م..واکالفه میکشیدو بلند ی هی نفس ها

ی شت جلواستشو گذدخیلی ضایع د یهو فرهادم..گرفته بوب میز ضروار رو نگشتم کالفه ابا د میز بورو ستم د

دم بلند کرم رو سرو آروم متعجب د.ستامونو توهم قفل کرد و دکرز ستش بادنگشتامو با دو امیز بورو ستم که د

رو نگاهم رد..کنم که چشمم به حامد خوه به میز نگاره بادوستم اخوه..قفل شدن ستامون رو دشایاه نگام یدده ک

همینکه از آش تر داغ شم که کاسه وانموند ساد دور چشم فرهااز که زد سم چشمکی واید با شیطنت دکه 

 ید سریع گفت:دستمونو د
 

سه وادم ی کرفکر م؟!ختهاندامهال گل ی لپاا عهه!من میگم چر_

ش پشت سرری شت فوداشت نه براهم نه گذدی شاده یازقصیدنه ر

 برقصه!د یازشت مهال انزد نه بابا!فرها_گفت: 
 

 ضایعی گفت.دار و حامد هم با لحن کنایه 
 

 ؟!ختهانداسه چی گل وامهال ی پس لپا_
 

 گفت:ار دکنایه د شد..فرهادور میز و از پاشد ش جااز عصبی ن بگه که یهو شایای ست چیزاخودی شا
 

 الناست سکته کنه!ن امجنو،کشش ندینر نقدا_
 

 گفت:ن شایای بجاد،به فرهاب خطادی شا



 
 س!ختر تحفت بردست دوشما به د!اــا فرهـقاه ــیخترشم داداسه واختر د_

 
 م.شاف سه صروابریم دن کرم عالاهمه خندیدیم..تو همین لحظه 

 
*  

 دن...کرب بکون و کمی بزم شااز بعد 
 
 

 سریع گفت:و گرفت م رو جلوآرزو یم که دبودر یک دنز،که شد فتنرقع مو
 

 بزنم!ف حرت مهال!باید باها_
 

 رد:به گوشم خواش بعد صددم و سر شونم حس کردرو روی ست فرهای دما گرمااستم بگم نه اخو
 

 رم آرزو.ست تو میسپارو دمهال ر دارم!قیقه کادچند ر ستگای رقاامن با _
 

که دم میکره فتنش نگارم به مسیر شتز دااهن بدفت..با ربعد  و

 ؟میشناسیدو کی فرهااز _گفت: ارزو 

 خنثی گفتم.
 
 د؟ین بواحرفت _
 

خیلی د..بود خونسر

نه _د: خونسر

 م!عزیز



 ختم:اندامو باال وبری ایه تا
 

 ن!صلیتو بزف اپس حر_
 

 ن داد:تکوی سر
 

 ؟مهالداری تو بامن مشکلی _
 

 گفتم:د سر
 

 ؟چی فکر میکنیدت خو_
 

 گفت:ی کمی جدن و مهربو
 

و باهم صمیمی دارم ست دولی ،وخالت کنمرات دیا تو کان بهم بگی ماماارم ندر نتظاامن _

 گفتم..داری باشیم! با لحن کنایه ب خو
 

 ؟میکنیر فتاش رباهاری چجوه بگیره زن برت گه بابااشما_
 

 دادم:مه ادابگه که ی ست چیزاخو
 

 باشم.ده ا کری به شمماحترابی د نمیادم ضمن من یادر_
 

 کالفه گفت
 

 یتت میکنم.اذحتم میکنه!همش فکر میکنم رانارت فتارلی دی ومی نکراحترابی _
 

 اداری زدم:خند صدزپو
 

دم ست خو،دحتت میکنمراگر هم ناو ابقیه! رای فتاربه دم کردت من عاش!بال بیخیا،یتم میکنیم اذگرا_

 یت نشی!اذنکنی تا داره ازدواج ساله ی ردخوو نیست!میتونستی با کسی که یه بچه بیست 
 

مش دبوه یددلی که اوفعه دبهش..چه دم بوده می کراحتراسما بی م.رشدرش رد کنااز بگه ی ینکه چیزاز اقبل  و

بی د..بوداده ست به جیب به ماشینش تکیه د دفرهام..شدرج خاغ باورد..از ورودی نیاروم به اون لی ن! والاچه و 

 ن.مدون اوبیرد ماوس و داطولی نکشید که عردادم..به شیشه تکیه  م روسر م وماشینش شدار سوف حر
 

د فرهادنمیزق تنها ماشینی که بودن..حرکت میکروس پشت ماشین عردن و میزق ماشین ها پشت سر هم بو

 دم.ساکت بود و بوداده به شیشه تکیه م شتم..سراندن رو کشووس حوصله عرل و یگه حادمنم که د..بو

*  
 گفت:د و خمی کرالبخندبزنم..دم سعی کردم و کره نگاد به فرهان،دشده پیااز قبل 

 
صال ه ابهتری،قعی بخندواقتی نمیتونی و _

 ختم:انداپایین م رو سری! سعی نکنی بخند



بابت ن باشه...ممنو_

ی فظ سرامشب!خدا

 ن داد.تکو

 فظاخدش...بادت ظب خواهش میکنم!مواخو_
 

لم دحتی تو رانااوج تو د،نی کرانگراز برو اباشم دم ظب خواموکه گفت ما همین دم،اینکه خیلی گرفته بوابا 

 شن شد!روقند سابی ه ستگاد

*  
 م.بیداتم خورشستن صواز بعد دم و کرض عوس با خستگی لبام..خونه شدو وارد ختم انداکلید د فتن فرهااز ربعد 

 
ست مانتو دفتم..یه رتاقم ابه ،رفاشستن ظاز بعد ردم و خوی صبحانه مختصرم،شدار گوشیم بیدرم الآصبح با 

دو بوم نواز زاکمی باال تر د و بوده ساش نه تنگ گرفتم با مقعه مشکی..مانتود و یی..نه گشااهمرنگ سرمه ار شلو

 ون زدم.خونه بیراز گوشیم و با گرفتن سوئیچ و شتم دانگی بررکفش مشکی و شت..کیف داحالت کتی 
 

*  
با ،شدز که بار دادم..در کمشو فشاو دفتم ر رسانسوآبه سمت م..شدده پیا دم وکررک کینگ پارتو پارو ماشین 

 ختم:انداهامو باال وبرامتعجب ن شایان یدد



 را؟!ینواصبح بخیر. م..سال_
 

 گفت:دی به سر
 

 شتمر داکاواش صبح توهم بخیر. با سام..سال_
 

 دم.فشررو ششم  مه طبقهکم و دشدر سانسووارد آشد..رم رد کنااز می آروحافظ اهانی گفتم که با خدآ
 

فعه کتکش اون دیی که ه اخترن دهموو شد ز باب با ضرد فرهاق تادر اکه دم حرکت میکرم شتم به سمت میزدا

 بادم، بوزده 
 

ستم راست دست چپم کتف دبا زد..بهم ی تنه خیلی بدو شد رم رد کنااز سریع و مد..با خشم ون اوعصبانیت بیر

 رو
 

ست دریک شد..دنزره بادوبعد چند لحظه و قطع شد ،میشددور شت داکه  نه کفششپاشای صدراه گرفتم..بین 

 د؛یستارم اکنا
 

 حرصی گفت:زل زد..خم ربه نیم و چرخوند ش رو سر
 

یه بچه  ِکه بتونم سرل دارم پور نقدی!اویددت دچشم خوی از یددهرچی اری؛من برندد سر نامزاز ست دگه ا_
 م!با پنبه ببررو منشی 

 
د چشمم به فرهادم که بلند کرم رو محکم به هم کوبید..سرد و کرز بارو شرکت داد؛در ه ماداهش رابعد به  و

به دم!.خیلی شدید هم بغض کردم..بغض کرد..بوزل زده یلکس بهم و رست به سینه دتاقش دم در اکه رد خو

 روسایلم و وفتم م رسمت میز

 م.تم برگشتم سرِ جارصواز آب زدن  بعددم..حرکت کران شتی بانوایس بهدوبه سمت سرو شتم امیز گذروی 
 ِِ 

 
میز رو کمی بعد تلفن ادم،ندرو بش اپس جودم بور لخود..ازش دبود فرهارد..نگ خوزگوشیم ،کمی که گذشت

 بهرد..نگ خوز
 

 گفت:د فرها،ینکه حرفی بزنماقبل اب دادم..جور ناچا
 

 سم!ر وابیاه قهون یه فنجوم. سال_
 

 د..قطع کرو 
 

 شتم.احس خوبی بهش ندد،که بور هرجوده..بهم تغییر کررا همکاه نگاوز مردم ایکرحس مم..جا بلند شداز 
 

ف شتن حرداشپزخونه آنفر که تو ای آروم دوصدن باشنیددم..شپزخونه حرکت کرآبه سمت 

 شد:م آوار سررو نیا م دکه شنیدی ما با چیز،اتیز شدم گوشادم و یستام اتو جاه گاداناخودن،میز
 

و میپوشه ده سای مولکیه که نگو!!لباساریه مان!.شدری جدیدنا همه همیجون الی؟!ایددر رو گاسته رخترد_

بخش ای مندرکااز قت پیش یکی ونمیشه چند ورت پاکی میزنه..باو شو به مظلومیت دخود،معمولی میا

 . ، وقت می گذروندهدهجش کراخراکه متکبر ی مندرکااون شته با داحی میگفت اطر



ستم رو دستش دیه د..بوواش سادم..پشت گرفت. نگاهش کررو از ستم د شم که کسیوارد ستم اعصبانی خو

 مد:اویگه دنه زیه ای صدد..بوه یگش مشت شددست د و دبو
 

و شو میزنه به مظلومیت دخون،میبینتشوو شپزخونه آتو ه ئیس میررقتی وکه م شنیدم بعدارو! خبرم شنیداره _

 میگه
 

میگن با ا مندرقتیم هست کاومیکنه!..چند اج خررو اشعبانی ا چر ن وبی چوم تکبرمده..یتش کراذشته داشعبانی 

 متکبر
 

 ییه!اینکه خبرامثل ،جیک تو جیکه
 

 گفت:ص لی با حراوشخص 
 

ده کرری معلومه یه کاده!.به ما نکره متکبر یه نگاز ینجا هنوامدیم اوقت وین همه اما ه! شانس بدا ال خدوا_

 بهش...حتماال اه میگن همه..عزیز شدری ینجواکه 
 

یر شد..تو همین لحظه ازشکم سری اهاه قطرو بستم م رو گوشم چشماواش رو سای ستادگرفتن ار با قر

واش رو سای ستادبخاطر ن رو هین کشیدنشوای مد. صداوجی وخردر به سمت ن کفشاشوی پاشنه ای صد

 م...گوشم ضعیف شنید
 

د میزف جبم حرری راینجواشت داینی که ،انمیشدورم بان..به چهرشودم و زل زدم کرز چشمامو بات با نفر

مد ش اوهمه بهم خود و اول از تر بون همه مهربوم از که تو شرکت باهای خترن دها ملکی!همود..رملکی بو

 یخت..با بغض گفتم:رگوشه چشمم پایین از شک ایی ه اقطرن..تشورتو صوت زل زدم گفت!.با نفر
 

به د یه مره سه نگاواگرفته که ن رو چشمتوی بی حیایی جلور دنقاومتاسفم!ن وحمقانتافکر ز سه طرواقعا وا_

به ؟می باشمر آدینجوره اجبش یه همچین حرفایی میزنین!.به من میخوو رامیکنین دی یگه حسودسمت شخص 

 ریینجوره امن میخو



 ؟باشم که شما گفتین
 

ید به دملکی تا دم..ت کرحرکد فتر فرهادبلند به سمت و تند ی هام با قدزدم و محکم پس واش رو ست ساد

گرفت رو ستم دسریع م سیدرکه در به ن..مداونبالم ا زدن و دصدرو سمم د اکروع سریع شرم سمت میراون 

د میکشید..عصبی سر بلند کرر شت سیگاد دافرهادم..کرز بازه جاون ابدری و فودرو که دم عصبی بور نقداولی و

نه د..بوزده خشکش د و بوه ستم موندرو دستش دملکی د..کرت سکورد خوم هرما تا نگاهش به چابگه ی که چیز

 شتنشانگهدان نه توو شت رو داستم دن دکران ول تو
 

 ِِ 
 

 بلند گفت.ه گاداناخورو!
 

 اا!مهال_
 

هم که اون شد( ق تاوارد افتم...)یعنی کامل ربه عقب م چند قدو شه رج ستش خااز دکه م کشیدرو ستم د

ینکه اجا بلند شد..قبل از کمی عصبی و متعجب د شد..فرهاق تاارد ار وبخاطر فشاد بوه ستش خشک شدد

 بلندای با صده بدن کنشی نشووا
 

عصبی گفتم  و

به ملکی: ب خطا

ن بورو زسم منو ا_

 ر!کثیفت نیا

محکم به سمت ی هام با قدو ستشو گرفتم د..دبوه مداویگه بند دگریم د..مهم نبوام برد..بوده ملکی بغض کر

 دادم و داد زدم:کمی به سمت جلو هولش و  کشیدمشد ز فرهامی

اب حاال جو؟تو چی گفتی بهم؟بمونم یا نهه شداب ین شرکت خراتو ام یگه نمیخودبفرما!من بهت گفتم _

 ه!بدرو پخش میکنن م تک تک شایعه هایی که پشت سراب جوه..بدرو یناا

پشت واش رو از ساای صد

آروم مهال _م. شنیدم سر

 ش...با

 سمتش.م دپاشنه پا چرخی رو
 

که دی کرری توباشی بهت بگن یه کا؟میمونیآروم جبت یه همچین حرفی بزنن راتو باشی ؟ باشمآروم _

 ؟میمونیآروم سش بهته احوت مدیر

 داد زدم:
 



چی میگن دارن جبت ی رابشنوو حس کنی دا رو مره تغییر نگاو لعنتی تو باشی _

 دم.کر دمو سمت فرهاره روبا؟ دومیمونیآروم 

شرکتت از نکنی ش تاییدم!تحویل میددا ناممو فر ستعفاا_

د به فرهاب خطادم و کره ها نگارشکایت میکنم! با تنفر به 

 گفتم.:

به جای کار که کارمنداش یگه یه لحظه هم تو همچین جایی دمن دت!نی خوات ارزومندرکاو شرکتت _

کنند و زنند، قضاوت میلت حرف میاون ور هست و صبح تا شب پشت سر مکردن، فکرشون این ور 

 مونمنمیبرند، حکم می

فتم..با ون رشرکت بیراز گوشیم و شتن کیف دابا برم و شدرج خاق تاام زد از که صدد به فرهااب دادن جوون بد

ز که بادرش میکشید..ل کمی طود و شت به باال حرکت میکرداپایین ر دادم..از فشار رو سانسوآکمه دعصبانیت 

ز باره باو در دوگرفت  اربسته شه کفشی بینش قردر ینکه اقبل رو زدم...کینگ رکمه پام و دشدوارد  شد سریع

،در بعد چند لحظهر داد..فشارو کینگ رکمه پاف دبی حرو شد ر سانسوده وارد اخم کری و اجدد شد..فرها

به سمت ماشینش و رفت گرو ستم د دکه فرهادم چند قدمی نرفته بوم،شدرج شد با سرعت خاز که بار سانسوا

 داد زدم: رم وبیادر ستش ر دحصارو از ستم دستم اکشید..عصبی خو

 
 ن!ست نزدبه من  _
 

م و کشیدون بیرر با فشارو ستم دم و دنگفت که بیشتر لج کری چیز

 ن؟!ست نزدمگه به تو نمیگم به من_بلند تر گفتم: 

 دادم:مه ادانمیگه ی چیزم یددقتی و



ام تا نخود بوار قراری!ما نمیزم اشرکتت برد از بوار قرد!نی فرهازوستی میتااخودت خو ریکی یکی هرجوداری _

سم ن وابه همه گفتی!چوار مین قردونگی تو ی ستم چیزاتا نخوم ستادوبه د بوار ما گرفتی!قری استمو نگیرد

 ین نیست که حالیم نمیشه!احرفی نمیزنم معنیش و مهمی 
 

گوشم ر کناو جلو م کشیدب عصبانی تر شد..با ضرزدم که با حرفایی که  دبوه عصبانیت قرمز شدش از چشما

 د:کر مزمهز
 

 میکنم!ام بخوری من هرکان!نزداد سر من _
 

بست. ماشین و درو منتظر موند بشینم..نشستم د و کرز بارو ماشینش  ِِدم..درنزف حرم..ساکت شده گاداناخو
 ون زد.کینگ بیررپاو از چرخوندو ن رخیلی سریع فرمورت زدو ستاانشست..رو دور زد و 

 

 فت:گده شمروقایقی نفس عمیقی کشید از دبعد 
 

 ه؟چی شده توضیح بدو آروم قشنگ _
 

 بهش گفتم.دن کره نگاون بد
 

 کنم.ر تو شرکتت کاام یگه نمیخودفقط من ه! هیچی...هیچی نشد_
 

 عصبی گفت..
 

 ؟؟ملکی چی بهت گفت_
 

 می گفتم:زون و آرولرای یخت..با صدم رشکاو ام شکست یهو بغضم یی که شنیداچیزداوری با یا
 

دم خودرد به ار تنها باشم!فقط بزام یچی نگفت..فقط منو ببر خونم میخوهد..هیچی نگفت فرها_

 ارم!ندان یگرو دتو ی یازلسودبه زی من نیام!.بمیر
 

 اری زد.کشدو بلند ق بوو ماشین گذشت ر کنااز ماشینی با سرعت د..ترمز کرر زد و کنارو ماشین ری فو
 

 گفت..د و شو به سمتم کرد روفرها
گرنه حق قانونیه منه ؟!وچی گذشته یا نهام مندرنم بین کاوبددارم یه مدیر حق ان به عنو منش...باآروم باشه!_
  که
 ِِ 

 
 بستی!ارداد قرم باهازه تان نکنم چول ستعفاتو قبوا

 
 یی گفتم:اعصبی زون و لرای با صددم و پوفی کر

 
ن پیشم که هموه یه ماده..بهم تغییر کرا مندرکاه میکنم نگاس حساروزه اچند ره؟ستی چی بگذامیخو_

بلند ا مندرهمه کای تو شرکت جلود بوه مداوخت..صبحم که اندار راه اهوداد و مد اوته دکه میگه نامزه خترد

 زار زدم:گریه منقطع ن بغضم شکست.. میودارم...بردش سر نامزاز ست دگفت 
 

زنن...تو...تو هیچوقت میف حرم پشت سردارن کریمی و ملکی م یددشپزخونه آفتم ر....بعدشم که...که بعدشم_

 نمیتونی
 



حتما یه و میگن با تو جیک تو جیکم م قتی شنیدونی چی بهم گذشت وکنی...تو...تو هیچوقت نمیددرک منو 

قتی تو و و وقت می گذروندم،  یشتم با شعباندامیگن م قتی شنیدوکه بهم توجه میکنی!شکستم دم کرری کا

واقعا چنین آدمی هستم من . دهیتم میکراذشته دانی لکی گفتم شعباو ابه مظلومیت زدم مو دمچمو گرفتی خو

 آره؟ فرهاد؟ 
 

 تنفر گفتم:از بگه با لحنی پر ی ینکه چیزاز اترحم شد..قبل از پر ر لین باای اوبرد..تغییر کرش چشما
 

 ره ازش!حالم بهم میخوم..فرمتنن ترحم تو چشماتواز _
 

به وع شرش هاا زدن توجه به صدون بددم و کرز بادرو بگه سریع ی ینکه چیزاز اقبل  و

 "راوی". دم.کرن ییددو

ه کوبیدش سرروی که با چکش د تق تق پاشنه هایش مانند میخی بوای صد

 ؟ین یا نهر دارمیگین چیکام خانو_میشد..عصبی گفت: 

ینکه اما قبل ،اشتالبش گذی گوشه در آورد و کیفش ری از خت..سیگاانداپا روی پا داد و کاناپه لم روی 

 ار داد!هشدد مر،شنش کندرو

نگ زگرنه وبگین ن رو تورممنوعه..کا نکشیدر ینجا سیگاا_

ون بدداد و یی تحویلش امیزنم نگهبانی. لبخندِ مصنوعی 

 مقدمه چینی گفت:



 دارن!بط ربه هم  یم کهک داریه مشکل مشترن تامودومنو تو هر_
 

 خت:انداباال را نش وابرامتعجب د مر
 

 ؟!ببخشید متوجه نمیشم_
 

 یلکس گفت..ر
 

تو خیلی ر همینطودم و عاشقش بوو ستم اخودو من خیلی ساله فرهاد!فرهامشکل تو و مشکله من مهالست _

 ساله که عاشق مهالیی!

 
 

 د:نگاهش کرت زده حیر
 

 ؟نیوچی مید؟!چیهرت منظو_
 

 خت:انداباال را نش وابرای یک تازن،
 

 نم.ومه میدزکه الری من همونقدش..شته بااندری نش کااوبه _
 

 :گفت دمر ٔٔ ت زدهیرحن مقابل چشمادر ندکی مکث از ابعد و 
 

د من به فرهاو گه تو به مهال برسی است بدیم!از دنفر عشقمونو دونیست که منو تو بخاطر ف نصااین ا_

 ریینجو؛ابرسم
 

 شن!نفر خوشبخت میر چها
 

 عصبی گفت:
 

 ؟به چی برسیای تهش میخو؟ین حرفااز اچیه رت منظو_
 

 گفت:د و کرز هم بارا از ستانش زن،د
 

 بهم بزنیم!هم تو به عشقت میرسی هم من!دو فرهاو ما میتونیم با کمک هم بین مهال ضحه..رم وامنظو_
 

 گفت:ک مشکو
 

 صبر کن ببینم..!_
 

 داد:مه وری ادانابا وید دبا تردو کرره شااو انگشت به ابا 
 دی؟!نبوواش تو...تو..منشی سا_
 ِِ 

 
 گفت:ن داد و تکای لیال سر

 
 دم!میکرر شرکت کااون تو د تفاقا بخاطر عشقم به فرهادم!ابوا چر_

 
 مکث کوتاهی گفتاز بعد 

 
 ؟!معتمدی قاآچیه ت نظر_

 
ن داد و نشارا خیلی کم ار مقدره اش شاو انگشت شصت ابا  و

 ؟!شته باشیمدایه کوچولو رباهم یه همکای حاضر_گفت: داد و مه ادا



ن شایای زد..لبخند،صحبتش ییاگیرل از جایش بلند شد..لیال خوشحای زد و از شد..لبخندرج بهت خان از شایا

 گفت:ل حان هماد و در به حرکت کروع شری آرام هام با قد

 ؟برسید به فرهاتو و بهم بزنیم تا من به مهال دو فرهاو بین مهال ای پس میخور؟ینطواکه _
 

ن لبخند شایاد..پایین کرو باال "بله"ی به معناش را سرن طمیناو ابه نفس د عتماالیال با 

 ؟یمدقت پیش همسایه بووبچگی تا چند از مهال و نستی که من ومید_نگ تر شد: رپر

 ن داد:تکاش را لیال سر
 

یه که دیازخیلی ن مازنم ولی میدونه _

مه اداست ن ژبا همان شایاداری! ستش دو

 داد:

ستم دین مثل کفه اهم باشه!..بنابرم هراممکنه مثل خو،ینکه عشقمهابر وه نی که مهال عالوپس باید بد_

 ه!قعا عاشقش شدواقتیه که وچند د؛نبود عاشق فرهان الاگه تا انم ویدمو میشناسمش 

 رد:خوه نش گروابرو اجمع ره یکبان لبخند شایان داد..تکای سرل لیال بیخیا



 بدبخت کنم!رو یگه دنفر دو بخاطر عشق یه طرفم م نمیا من هیچوقت_
 

به سمت "ونبیر بفرمایید" ٔبه نشانهرا ستش د و دکرز باق را تاب در ابا ضر و

 ی!تقوم خانوش خوروز _گرفت: ق تارج از اخا

و غلیظ د؛ حرکت کرش به سمت میزد..بر هم فشررا چشمانش ن ست حرفی بزند که شایاالیال خو

 ببندین!ن وـرتـت ســپش درم_گفت: ار کشد

 
 بلند گفت:د..در راه حرکت کردر به سمت و شت دابررا کیفش ؛جا برخاستاز لیال عصبانی 

 
 من هدفم مشخصه!ل کمکت کنم!به هرحان ییشوانگ میزنی که تو جددت زخوروزی یه _

 
شن نشد..کف روماشین رت زد..ستاص ابا حرو ماشینش شد ار شد..سورج مطب خااز فت..و ربهم کوبید در را  و

 کوبید:ن عصبی به فرمورا ستانش د
مدنت همه چیو بهم اولعنتت کنه که با ا مهال خد اهِ اه ِ   یختیر

. 
..!  .!  

_ ! 

 داد.یختن زه رجااشک هایش ابه و شت اگذن فرموش را روی سر

 رد...شنایی خوآنگاهش به شخص د و بلند کرش را سرداد..یی اشیشه ماشین صد
 

 "دفرها"
 

ق و بورو شتم اگذرو ستم دعصبانی د..نکرر شه..کاز بادروازه که ت و زدم یمورخونه...م مدن اوغوداعصابی ابا 
پله دم فتم تا رمستقیم ر دادم و فشاز گاال پدرو پامو د..کرز باری در رو فو "اریدارس"ید�شتم..ِسدانگه 

  د..منتظر بوی در جلو "درهاخانه فم مستخد"نسیمم..شدده پیادم و کرش خاموو خونه...ماشین ورودی 
 ض...حار قا..ناهام آسال_

 
 عصبی گفتم..و بلند 

 
 ام.نمیخور فعال مرخصی..ناها_

 
 فتم..م ربه سمت حموو کمد گرفتم رو از تاقم شدمو حوله لباسیم وارد افتم..ر پله ها باالو از 

 
*  

ه نگارم غلیظِ سیگادود به م..شیدمیکر سیگادم و بوده یستااتو بالکن دم و بوه شدآروم یک ساعته بعد.کمی 

 سعیدم..کر
 

 کالفه نگاهی به صفحهرد..خو نگزباشم..توهمین لحظه گوشیم ل یکم بیخیاد بهتر بورم..نیار فشام به مغزدم کر
 

 اب دادم:جود..بوواش ختم..سااندا
 

 ؟بله_
 

 گفت:ی جد
 

 باید ببینمت!د؟ کجایی فرها_
 

 بی حوصله گفتم:
 



 ؟مگهر خونم..چطو_
 

 د:کرار حرفشو تکرره بادو
 

 باید ببینمت!_
 

 گفتم:ک مشکو
 

 ؟خیلی خب..کجا_
 

 عصبی گفت:و کالفه 
 

 هرجا..فرقی نمیکنه._
 

 ن دادم:تکوی ن سرپشت تلفاز 
 

 بیا خونه من!_
 

 دم:کره متعجب به گوشیم نگاد..قطع کرف بی حر



تاقم ای در ایقه بعد صدقدپنج ودا شد..حدط حیاواش وارد ساو شد ز بادروازه بع ساعت بعد ود رحد

 بالکن شد.دش وارد شم که خورج بالکن خااز ستم امد..خواو
 

*  
 "مهال"

 
 گفتم:دم و کره ننم نگاوشتن بخنددای نسیم که سعدی و بیحوصله به شا

 
 ؟بریمون سه تایی بیرد فتان اتودیهویی یاوز مراچیشد که _

 
 گفت:ل بیخیادی شا

 
یم جو به ارهمی بزدورمنم گفتم یه ن، موه ازفاصله میگیرر داره نگاه ادسی کروقتی عراز ونسیم ری..همینجو_

 ده.سابق برگرن همو

 
 

ق نگاهش فرو سم واحته راخیلی ناد بوم معلوش چشمااز ما نسیم نه! د ابو یگر خوبیزبادی شای زدم..خندزپو

 د!بوده کر
 

 گفتم:ی جدم و خم شدن شتم..کمی به سمتشوامیز گزدم و رو نگشتامو تو هم قفل کرا
 

زی سه من نقش باد وابیخواد پس نمیخون!ستم میشناسمتودمثل کف زم با، هرچی هم که بگین،کنینری هرکا_

 کنین که
 

 اون راه!تونو بزنین به دخوو نین ونمیدی زچی
 

 گفتم..ی جددی،به شاب خطا
 

تنها اد لم میخون دالاعا قوالی من ؛وکنمش مواتا یکم فری سته بیااخوازت حتماال و ابهت گفته واش نم ساومید_

 باشم!
 

 کالفه گفتم:و شتم اگزم سررو ستمو دیر گریه..زد زیهو نسیم 
 

 ؟سه چی گریه میکنین واالانسیم _
 

 عصبانی گفت:دی کیفمو گرفتم..شام و جا بلند شداز نگفت..ی چیزد و فین فینی کر
 

 بگیر بشین!؟!یا چیهزین بچه باا_
 

 خنثی گفتم:
 

 تنها باشم.ام صال مهم نیست کی هستی!فقط میخوایه که ره جوحیم یل روحان الدی اشا_
 

مستقیم و یه تاکسی گرفتم د..کرز ر باسم شکااچشمه ره باون زدم..دوکافه بیرن از شوزدبهت ی چشمای جلو و

 فتم شرکتر
 
نگ زبه سمت خونم میرفتم که تلفنم م..مدون اوبیرن کینگ ساختمورپااز گرفتن ماشینم از بعد  و

سه وابهش گفته ع رو موضودی شاید شادم طرفی فکر کراز شتم..اندرو قعا حوصله هیچکس د..وابون شایارد..خو

 اب دادم:جوم و یگه کالفه شدا دخرزد..آگ نزیگه ر دباادم..دونداب همین جو
 



 ؟بله_
 

مثل و خیلی معمولی 

همیشه گفت: 

 ؟خوبیم..سال_

 گفتم:آروم 
 

مرسی..تو _

؟ خوبی

ممنونی گفتو 

داد. مه ادا

 ؟تیشرک_
 

 بی حوصله گفتم:
 

خونم. راه تو_

؟ مگهر چطو

 متعجب گفت:

ن الاکه ری بیکاو حالت خوبه ن الاگه ابعد شرکت ببینمت..ام بگم میخوزدم نگ زیته که! رساعت کاز هنو_

 گفتم:دم و ببینیم همو.. مکثی کر

 م؟کجا بیارم..بیکا_
 

 دم.قطع کرو می گفتم آروحافظ ا خدرو داد..ینا م اخونه بابای یکیادیه کافه نزآدرس 



*  
ورم صال باامی باشه..یعنی آدیه همچین ی نمیشد تقوورم صال بادم..افکر کرن شایای به حرفازده بهت 

دم: مزمه کرزمنقطع دم و آروم و تر کررو مایی باشن..لبم آدیه همچین د شرکت فرهاای مندرمیشد کان

 د؟!ین حرفا چی بورش از امنظ...منظو_

 
 د:بوب حرفش معذر از زدن نگاد..اگاهی به میز بوو به من نگاهش گاهی ن شایا

 
 دارم!ستت دوما مهال من اما..ازم احت شی راحتماال ناو است نباشه بگم درشاید ،نیوخب..مید_

 
 میشد!ب حساک شوع فش هم یه نواعتراکه د بوه شدک وارد بهم شووز مرر انقداوما دم ابوه یی فهمیدایه چیز

 
 د:کرف زدن به حروع من شرت ه مبهوبی توجه به قیافن شایا

 
م میترسیداف عتراز اکنم!..همش ه بهت نگادی نمیتونم مثل شام فهمیددم که بون بیرستادیل اواتقریبا _

ن ینکه یهو غیبتواگذشت تا و گذشت ادرم..برو ست دومثل یه ات که من فقط برد بوم معلوت چشمان از چو

 نگفتم!ادم،دروغ میدن شتم جوداگه بگم ؛امهالزد..

 
 

و که حد ل خوشحار نقدم..اوشدل شد خیلی خوشحاات قتی پیدم..وکشیداب من عذن فامیالتواز شاید بیشتر 

تو د فرهان مدو اوشناییت آما همچی با اما..دم ابافته بود ازدواج پیشنهااف و عتری ایاروکلی شت!.اندازه ندا

بهم بزنم تا به تو برسم!.من خیلی دو فرهاو تو  ستم بیناقت نخووهیچ ؛کنور ما بااشد..اب سه من خر،واندگیتز

د مش! مکثی کردبوه یگه ندیددیه برقی تو چشماته که هیچوقته ی شنا شدد آقتی با فرهااز وقته میشناسمت!و

 داد:مه و ادا

 
و شته باشم داست رو دوقت باشه توویدنم بهش گفتم شاید من خیلی دمد واش اوهم که منشی ساوز مرا_

 دی..یگه عاشق فرهان دالامیشناسمت که متوجه بشم ر نقداوحتما 
 

تایید ری که فود نسی بواورژال یه عما ظاهررد..نگ خوزکه گوشیش ه مه بداداست اختم..خوانداپایین م رو سر

یا ه براد نست بگه میخوونمیدر نگادم..اکره نگان به شایادم و یی کراتک سرفه پ.شو میرسونه..دگفت خودو کر

 حرفی بزنه گفتم..دش ه خوینکاز انه..قبل 

  چیزیش نشه!ده یی نکراکه خدو تر برزودبخاطد من!.زدی تم ِِرکای،از حمت کشیدت!زبابت خبرن ممنو_
 گفت:خ شوی زد و بخندل

 



شتن من کنی!من داست دوگیر درفکرتو ارم ست نددوقعا والی دم وحتت کرراگه ناه اهش میکنم...شرمنداخو_

دش کنم! مثل خوش مواحساسمو فراتر م،زودمیشنودو فرهاو تو ازدواج ر قتی که خبوسعی میکنم تا دارم 

 ی زدم:لبخند

 
 ی!لببنددمن از تر به یکی بهو کنی ش مواتر فروارم زودمیدا_

 
 شت که گفتم.:اگوشه میز گذل پواری یم..مقددادست دباهم م..جا بلند شداز شت..داکیفشو بر

 
 و!تو برن میکنم شایاب من حسا_

 
 د:یی کرا هخم با مزا

 
 کنی که!ب یگه تو نباید حسام؛دمیردم دارم اول کافه حاال خودم عوتت کردمن ؟!ین چه حرفیه.ا_

 
نمیشد ورم ستم گرفتم..بادبا م رو سرو نشستم م شد..سرجارج کافه خااز حافظی کوتاهی اخدکه با ی زدم لبخند

حی تو ر روین همه فشا؟!اشتر دایگه چیکاد ینایا اااخدد..بابا بورد. نگ خوزمی باشه!.گوشیم آدلیال یه همچین 

و از شتم دابررو کیفم دم..کرش وعصبی گوشیمو خامزد..نگ زیگه ر دیه باادم..نداب جود..بود یازسم واقعا روز وایه 

دم و کررک کینگ پارتو پارو خونه..ماشین م سیدرقیقه بعد دچهل ودا حدم..ماشینم شدار سوم..شدرج کافه خا

سمت روش خونه که دم بابا ن یددشد با ز که بار سانسودم..درب افشررم رو کمه طبقه چها..دمشدر سانسووارد ا

م بدن کنشی نشوواینکه اقبل ر..سانسوآبرگشت سمت دش همین لحظه خوکه تو دم ستم سریع برگراخود،بودر 

 ؟!میشمان نگرر نمیفهمی چقد؟مهالدی کرش گوشیتو خاموا چر_تند گفت: و مد اوسریع جلو ،



 با غم گفت:و مو گرفت زوشم که بارش رد کنااز سم اخودم و کوتاهی کرم سال
 

 ؟ه من چیهگناه؟!خهی امیدم جرری زینجوا داری امهال!بابا...چر_
 

 د:میزن تم نوسارتو صوش مک چشمادمردم..نگاهش کرد سر
 

 ؟!من میپرسی؟!از گناهت چیه_
 

 زد:لبخند غمگینی 
 

 ؟کنی خونتت عودتو رپدای نمیخو_
 

به سمت کاناپه ف بیحرو خت انداف اطرانگاهی به ،خونه که شدیمدم..وارد کرز بارت زدم و در رو کاف ربی ح

که ه قهو،قایقیاز دبعد دم..شن کرزو روساه قهوم..شپزخونه شدو وارد آشتم اپن گذرو انشست..کیفمو و فت ر

رو همه چیز ف بی حرم..شدرج شپزخونه خااز آشتم..اگذرش یختمو شکر پاشو کناه رقهون فنجو،دوحاضر شد

 مچیدروش به رو میز عسلیه روی 
 

شپزخونه که آتو دم ستم برگراخو و

ف حرا مهال..چر_سریع گفت: 

 ن؟اباجانمیزنی ب

دن کره نگاون بدو کاناپه رو نشستم 

 ؟چه حرفی بزنم_گفتم: د سر،بهش

 گفت:آروم 
 
من ؟ مندت از خودن کردور با ی؟ و بدبشاجوری ینجواگه که باید ربزر نقداگناهه من ؟حتیراچی نااز بگو _

 بعد...
 

 عصبی گفتم:
 
 !بسهم بخشیددم و نزف حرم و یددی و دکرزی بسه!بسه! هرچی فیلم با_
 

عصبی زون و لرای فتن..با صدرنه قصد پایین و شت دانه قصد شکستن د..خته بوانداچنگ م به گلوره بادوبغض 

ن سمت مامارو از شته شدنه تواست ندوان دوه که باید تاگناهم چی؟ پس گناهه من چیه بابا_دادم: مه ادا

گناهه من چیه که باید ؟ندگیتزتو ن اشتن مامدانگه ای باشم برده سیله بووگناهم چیه که فقط باید یه م؟بد

، کنما پیدل ینکه پواصب تا شب بخاطر و از نی کنی اندزنی غ دوتو یه مری منو ببرن،ماماو تو ن شدا بخاطر جد

 کنم!ا مند پیدوبرر آبلکه یه کادم سرما بگرو تو گرما ده بزنم!پیااون در  در وین ا

 
 قطع گفتم:فت..منرباال تر ام تن صدو بیشتر شد ام صدزش لر
 



سگ دارم موقعی که من ن ست همودرکه رن؟!.سم بیاوایخ رجتو با تای ازدواعکساو کنی ی ازدواج که...که بر_

 ؟گی گناهت چیهبعد می؟ باشهم عقد باباروز میزنم دو 

 گرفتم.م رو شکاابقیه ی چشمم چکید..جلواز شکی ه اقطر
 

تو م برارم ندزه جار؟امو بکشم کنادکه خوارم ینم ندا زهجارم!این ضربه نخواز ایگه بیشتر دستم امن فقط خو_

ن منو به چشم مامال سادوینکه م از ابابا!خسته شدم خسته شدرم؟بخاطر بقیه ضربه نخور نقداتا دم خوک ال

حس ر نی چقدونیستم!میدن تا بهت ثابت کنم من مثل مامام جر کشیدزینهمه اینکه م از اخسته شدی!یدد

نتو زست دینکه من نیستم ب احسارو تو ون و بیرم برام قتی بهت گفتم میخوو دادست دبهم دن ضافی بوا

ضربه رت ین کااز امن ارم؛نت مشکل ندزمن با ؟ قبلش بهم میگفتیاز گه اچی میشد ؟خونتاوردی گرفتی 

 ردم!خو

 
 دادم:مه ادابا بغض 

 
من ر فتارتو با یه ؟میکنیر فتاری رینجوا امیگی چری مددم؛اوکرا ندگیمو جددم زحاال..حاال که خو_

؟ هنه بابااز آقلب من ؟هنماز آمن نمیفهمم یا من ؟بزنمف که حرارم نددل من ی!مدف اوبه حرری ینجوا

 دم:مزمه کرزگریه ن میو

 
 یگه.!دشد راخ سوزد..نگ زیم هنآقلبِ _

 
 پشتد فرهان یددبا دم کرز که بادرو فتم. در ربه سمت م و جا پاشداز بگه که سریع ی ست چیزاخو

 "دفرها"زد.. خشکم در،



یه د،بوده یی بو برایه چیزو بطه منو مهال رابه د بوده شک کرد..بول خیلی مشغوم فکرد،فته بوواش رقتی سااز و

لی زدم ونگ زبه مهال ر بای ده باالد..فته بوم رمغزرو خیلی زد جبش راحرفایی که  ماایی پیچوندمش راجو

خونه از سوییچ ماشین و شتن گوشی دابا برو شکیمو گرفتم مم کت چرن غوداعصابی ابا د،بوش گوشیش خامو

م رو پا..دکرزش باو یید دروازه دوید سریع به سمت �سزدم..ِطوالنی ق چندتا بوم و ماشین شدار سوون زدم..بیر

 م.شدرج خاط حیااز با سرعت ر دادم..فشاز گاال پدروی 
 

*  
سریع ن نگهبازدم..کمشو و دفتم ر رسانسوآمت به سن نظر گرفتن نگهباون در بدم، سیدرکه ن تمارپاآبه 

 با عصبانیت گفت:و مد ون اوبیر
 

 رداری؟قا!با کی کام اباشما_
 

 ختم:اندابهش ی سرسره نگا
 

 ر..ستگام ربا خانو_
 

 بشم که گفت:ر سانسووارد آستم اخو
 

 ش داری؟چه نسبتی باها_
 

 گفتم:ری فوو فکر ون بد
 

 میکنیمد یم نامزدارشم..یعنی دنامز_
 ادم.ندرو یی ایگه ف دحرزه زدن جاابهش رم، کمه طبقه چهار و زدن دسانسوآفتن تو ربا  و

 ِِ 
 

 مانعم شد.ر ستگاای آرش ربزنم که صد نگزتا دم ست برم..دیک شددحد نزدر وابه م و شدرج خار سانسواز ا
 

 عد..من ب؟ مندت از خودن کردور با ی؟ بشو بداجوری ینجواگه که باید ربزر نقداگناهه من _
 

 نش شد:ف زدبلند مهال مانع حرای صد
 

 بسته!م بخشیددم و نزف حرم و یددی و دکرزی بسته!بسته! هرچی فیلم با_
 

چند ثانیه و قطع شد ا یهو صدد..بوزده حد خشکم م، دم در واه شنیدیی کاچیززده از بهت ن مکالمشون تا پایا

خونش!چند در نم پشت ،اومنن یددمهال تو بهت  دم وبوه مهال موندی شد..من تو بهت حرفاز بادر ورودی بعد 

نم کسی تو خونست ونمیدم و نشنیدی صال چیزاکه ر نگادم و اخم کراسریع م..مددم اومن به خواول لحظه بعد 

 ؟سه چی خاموشهواگوشیت _گفتم: 

 
 مد:ای آرش اوصده بمو بداینکه جوالی قبل د وکرز هن باد

 
 م؟خوبی پسرم..سال_

 
 دم:کره بهش نگای جدو خشک 

 
 ؟خوبم..شما خوبینم..سال_

 



 مهال گفت:ه بداب ینکه جواز اقبل د..کره با غم به مهال نگا
 

سریع حاضر میشم بریم! ه،میره ن دارالد..ابوه مدم اولی باباوخونه حاضر شم که بریم م مداو_

تک سرفه م..که سوتی ندد میکرس لتماابا نگاهش دم..نگاهش کرک مشکوو فت رباال م هاوبرا

 اره.عیبی ند_م: دیی کرا

 
با لحنی که کمی دم..کردراز به طرفش رو ستم دم و دکره نگاد بوه مدون اوخونه بیراز که حاال آرش به  و

 گفتم.اد کنایه میدی بو

 
 
 ن.ـونیــبرسم الــسن وــرمتـر محتــبه همس_
 

سم به احوم زدین حرفو اقتی د..وبوه ستش مشت شددختم..اندابهش ی سر سره نگاد..کره سریع به مهال نگا

 لبخند بزنه:د سعی کرد! آرش مهال نبو

ظب اموره. بگذش حتما!.خو_

ن دادم و تکوی سرش! بام خترد

 د:کره به مهال نگااون 



 نفظ باباجااخد_
 

شد ر سانسووارد آهم بی هیچ حرفی آرش خونه شد..د و وارد مزمه کرزیر لب زفظ امثل خدی چیز آروممهال 

فتم. د رکاناپه نشسته بورو به سمت مهال که دم و خم کرم..اخونه شدوارد  در زدم ویی به افت..تک ضربه و ر

 یگه!دپاشو حاضر شو بریم ؟معطل چی هستی_
 

 د:بلند کرش رو سر
 

 ؟کجا بریم؟چی میگی_
 

 لش گفتم:این سوابی توجه به 
 

 دی؟!گریه کره؟قرمزت سه چی چشاوا_
 

 داد:تغییر رو سریع جهت نگاهش 
 

 داره!چشمم حساسیت ؛نه_
 

 ختم.انداخم بهش ابا اه چپی همره نگا
 

 ؟!مداویهو حساسیتش پیش د!چند ساعت پیش نبو_
 

 بلند گفت:و کالفه ش..سررو شت اگذرو ستش د
 

 یگه نمیکشم!دم..دظرفیتم تحمل کراز بیشتر وز مردار!ابرم سراز ست د یگهدتو د!لم کن فرهاو_
 

 عصبی گفتم..
 

 جش میکنم!اخرا_
 

 فت:هم متقابال بلند گاون 
 

ت سراز کنمو ر شرکت کااون یگه تو دینکه من افکر د،ببین فرها؟جش میکنیاخراکیو ؟جش میکنیاخراچیو _

هم که ی تقوه و ختراون دمد!اوباال ش گندری ینجوی اینسراکه دی کراج خررو اشعبانی ی نسرون! اوبیراز بند

 کالفه گفتم.ز! باال قوز قون شد

 
 ؟!کنمارش تکرر نقدداری است ا دوو منشیم باشی!چرتام فقط میخو، بهت گفتمر بادو مهال!_

 
 خنثی گفت:د میزق برش قبل که چشمات فعاف دبرخالر ینباا

 
 ئیسم باشی!رتو ام یگه نمیخودلی من و_

 
 لیظ تر شد:خمم غا

 
پست باال تر ی؟!بگیرر کای کجا بری شرکت من بری؟!از سه چی بهونه میگیروانیست اش یگه پیددکه ی تقو_

 ای؟میخو
 

 با گریه گفت:و بلند زد..خشکم م!موندت یر گریه..ماا زد زهو پر صدی
 



و به من برسه ن یاشیم که شاا هم جداز کنن منو تو ری بهش گفت باهم یه کان!فت مطب شایاوز رمروز..امرا_

که دم ین حرفش بوک اتو شوداد و عصبی تغییر حالت و یهویی ر نقداشتم..انددن فکر کررت به تو. قداون 

 داد:مه ادانستم چی بگم..ونمید

 
 

از من مامانمو ؟کم نمیکنیا درچرم!ستت بداز دما باعث شن آدین و اشرکت لعنتی ام اون من...من نمیخود!فرها_

 گفت..و ما گریش شدید تر شد اما..زه اسم بسووالت ام دنمیخوده..جونم مردرمام!شدا جدم ابابدادم! از ست د

 
مه اداسه ه والیل شددسم که یه ی وامم میکنه!فقط تو موندآرونت دبوکه رو دارم من فقط تود ما فرهاا_

ضافی س احسااز ایکم ی مدنت باعث شداویم!.فقط..فقط تویی که با رجباه و اندگی مسخرزین انم به داد

 یکی مهمم..ای کنم برس حسااینکه کمی انم کم شه!.دبو
 

 ؟مهالس حساابا  دمکرر من چیکادم؟میکرر شتم چیکادامن دم..سما تو هنگ بور
 

 گفتم:آروم 
 

 گریه نکن!_



 گفت:د بوه شدزون گریه لرو ثر بغض ایی که بر ابا صدو تش کشید رستی به صود
 

 کافی خستم!ازه ندا تنها باشم..بهام میخود!فرهاو بر_
 

رو ستش دمچ و شد دراز ستم به سمتش دسته اناخوو سریع ه..ین حرفش نیم خیز شد تا برابعد  و

نم ونمیدد!حرکت نمیکرد و فته بوک رتو شور نگااسته کشیدمش تو بغلم..اناخود..و خنثی نگاهم کرگرفتم..برگشت

 شت.داقعا حقیقت زدم والحظه اون ی که ما حس میکنم حرفدم..اکرا قت پیداصدر نقداکجا از لحظه اون 
 
 "مهال"
 

نه د. بوده تغییر کرش چشمادم..گرفت..نگاهش کررو ستم دیهو مچ د تاقم که فرهااتو م تا برم نیم خیز شد

ه ندیدد که تاحاال تو فرهاد یگه بودیه حالت د! حتی جدیت هم نبودی!نه سرور و نه غرد،بوت نفر

دم مطمئن دم!آروم وقفل تو بغلش بوم مداوکه دم به خودش..سمت خوم کشیده غیر منتظرو مش!یهویی دبو

 د:مزمه کرزگوشم 
 

من ل گه ماه!ابگیررو ازم هیچکس توارم وقته هیچوقت نمیزکن!هیچوقت..هیچو فرت ینو تو گوشاامهال!__

یی منشی شرکتم ایگه دجز تو کسه ارم که نمیزری یگه بشی!همونطودسهمِ هیچکس ارم هم نمیزی نشد

 بشه!

هیچی نمیترسید!.میشه د از فرهان شت چواگذرو سمش انمیشه س ترس!یی تراحاله د و حقیقت بواز پر اش صد

رو نشستم د و لم کرد..آروم ولگرمم میکرم دمیشنیدرو ما همین که حقیقت دم..انمیکررو درک حاله اون گفت 

به و لبخند بزنم دم سعی کرد..بوه شدتم قرمز رصود یازخیلی ل حتماابه دم و فته بورگردم. نگاهش کرو کاناپه 

به سمت باال رو لبم ی گوشه هارش شاانگشت اتا دومد!یهو با اوفکر کنم لبم کمی کش رم..نیادم خوروی 

 گفت:ی جدم..قعا خندیدر واینبااکشید..
 
 بزنیم!دور حاال هم حاضر شو بریم یه _
 

تاقم حرکت ابه سمت و  ن دادمسر تکوف بیحررد..خمش خواستم مخالفت کنم که چشمم به اخو

م کت چرد و نگی تنش بوت دودی رتیشرار و ختم..شلواندی اسرسره نگاد فرهای قبلش به لباسادم..کر

 تاقمد...وارد استه کاناپه بورو د مشکیش

خ شوی هاآدم کل دم که حاضر نبود بواب جذام برر نقداوما جدیتش دابوی جد،شتنی منداست دِدوفرهام..شد
 رونیا د
 ِِ 

 
که میگفت ه ختراون دنه به ؛ به لیال میباختماون رو نه د..من بودِ من..فقط فرهادِ کنم!..فرهاض عو شباها

 یگه!دبشر  نه به هیچ بنیوشه دنامز

* 



ی سفیده کالم..پوشیدرو روش بلند مشکیم ی پالتوم و نگی پوشیددودی رنی سفیدِ مایل به وبیرار شلوپ و تا
 دم وکرم سر
 ِِ 

 
 ون زدم.بیرق تااز اکفش پاشنه سه سانتی مشکیم و شتن کیف داختم..بعد براندانم دگر رو آزاد رونم دگرل شا

 
در به سمت و شت دابررو گوشیش و سوئیچ ماشین ، کت و ا بلند شد ج، از به سمت مندن کره نگاونبدد فرها

 حرکت
 

خم د..اکرم سر تا پااز ی نگاهد..بوم منتظرر سانسوی اجلود فرهام شدرج خونه خادم و از کرش خامورو برقاد..کر

 جلود و کر
 

 گفت:و گرفت م رو موهای مد..گوشه هااو
 

 ؟ینا چیها_
 

 دادم:باال م رو هاوبرامتعجب 
 

 یگه.دوعه م_
 

 گفت:ی جددرو سمت م نددوبرگرزد..ماغم ک دیی به نواضربه و تم رصورو کشید رو یهو کالهم 
 

 کش مو!_
 

 تر گفت:ی که کمی جددم نکرری هیچ کا
 

 م!خانومهال _
 

 دادم.بهش رو شتم تو کیفمو کش مواستمو گذد
 

 .زدمبست..غر و نم توهم پیچید دیک گردنزم،پایین سرد و جمع کرم رو موها
 

 میشه!ه همه گرن الم اموهاد؟!میکنی فرهار چیکا_
 

 زد.هم متقابال غر اون 
 

 ت!سرازی رو ننده یه کالدورت و فشونش نکنی ن افشوری اینجواستی امیخو_



 گفت:آروم خیلی ره باد و دوث کوتاهی کرمک،بعد
 

 دی؟!مهال!چند ساله کوتاهش نکره بلندت موهار چقد_
 

 متفکر گفتم:
 

 شیش سالی بشه.. ممم...فکر کنماو_
 

 بعد با لحن عجیبی گفت:و هانی گفت ا
 

 ه!ته میزنم گیس بریداز موهاتو دی فشونش کرن افشوری اینجوایگه دفعه د_
 

ست م درسررو روی کالهم و ند دوبرگردش سمت خورو من د!.بوه موندز م باهند..دبوی لحنش کامال جد

گرفته م خندد!بوه شدر بست..شبیه یه پدرو هنم دکوچیکی ر با فشاو شت ایر چونم گذرو زستش د..دکر

شد ز که بار سانسور داد..درب افشار رو سانسواکمه دفت..رجلو م چند قددو قفل کرم نگشتااتو ش رو نگشتاد..ابو

 رو زد.کمه همکف و دشدیم ر سانسورد اوا
 

*  
 گفتم:م ولبامو برچید

 
 م!نمیاران ستورمن ام..نمیخو_

 
 کالفه گفت:

 
 ختر!ری دسرما میخوده سرا هو؟هالپس کجا بریم م_

 
 گفتم:زی با لجبا

 
 ران!ستوو رفتیم کافه ربس م از خسته شدرم..نمیخو_

 
 ق زد:بررک ورزش پان یددپوفی کشید..چشمم با 

 
 رم:باال میاد دارم فرهادار لم...نگه آی دلم...ی داد زدم...آی درفو

 
 پرسید:ل با هود فرها

 
 ؟!چیشد_

 
 داد زدم:کنیم ردش ردش ینکه اقبل رد و شت خودار فاصله که چند متورودی چشمم به 

 
 

 دار!میگم نگه اااد!حالم بد میشه فرهان الا_
 

 م:نخنددم سعی کردم و کرم مظلوم و چشماد..ترمز کرر زد و کنارو ماشین ری فو
 

 ااد؟!فرها_
 

 گفت:ان نگر
 

 ؟چت شد یهو؟خوبی_
 

 گفتم:م لش مظلوانظر گرفتن سوون در بد
 



 ؟بزنیمم که قدرن پایامیریم _
 

عصبانی م و بخندم لی میترسیدد وگرفته بوم موند..خنده شدز هنش باو دتم خشک رصورو نگاهش 

با اش زدم و بستم..چشمکی بررو هنش دکوچیکی ر فشا باو شتم ایر چونش گذزستمو دش دشه..مثل خو

 یگه نمیخندما!ی دگه نیاا_گفتم: ی لبخد محو

 
ون ماشین بیردم و از کرز بازدش درو بهت ی چشمای جلوم،بددادن  ابجوزه جااینکه بهش ون ابد و

 رد..نگ خوزفتم. تو همین لحظه گوشیم ر

ه نگاره به شمادم!.نمیکر شنشق،روتااتو دم فته بوش رشتم..کااست تو جیبم گذد

 ؟لوا_د: بوس ناشنادم..کر

 
 

... 
 

 ؟نمیزنیف حرا چر؟؟لوا_
 

... 



 و؟؟لوا_
 

س رو تماد..میکره نگاره شت به شماده داخم کرد استم کشید. برگشتم..فرهارو از د ستی گوشیدتو همین لحظه 

 متعجب گفتم.د..حرکت کررک پاورودی به سمت ف بیحرو گرفت رو ستم د..دکرش گوشیمو خامود و قطع کر
 

ش خاموا چر _

د؟ کی بود؟فرهادی کر

می گفت که آروهیچی 

 دادم:مه ادا

دت خون الام خاموشه!ینکه گوشیدی از اعصبانی بووز مرا_

 گفت:ی جدو یهو برگشت سمتم ؟ خاموشش میکنی

  شن!رومنی گوشیت خاموشه!تنهایی  ِِرقتی کناوین به بعد از ا_
 داد...مه اداهش رابه و ند دوشو برگرده روخم کراکه دم میکرش نگاز هنه بادشتم با دا
 
 "راوی"
 
مانند ،میشدار هنش تکردر ذیی که اکلمه د..بوم فهویش ناماین حالت هایش برالیل دشد..ده ماشین پیااز شفته آ

 رویپتک بر 
ان ینگونه نگرامهال ای برد نبوار هد..قروز دقلبش بردر جدید ی هاس حسااین د انبوار میشد..قره کوبیدش سر
  ارقرد!و شو
 ِِ 

 
دی .فرهاشکر کند!ارا خدو بکشد ده سوآنفسی د،دردل بوده شوخی کرد و بوب ینکه مهال حالش خوای ابرد نبو
ان فقط نگرل حا،میرسیدار جه عصبانیتش به هزدرقطعا د،بوده کرر را ینکاامهال ی بجای یگردگر هرکس اکه 
  نیاحسی جز نگرد..بوه شد
 ِِ 

 
دروغ و متوجه ری فو، ستر ابیماد تظاهر میکررش گر هرکسی کنااکه دی ست بگوییم فرهاار شت..یا بهتاند

د و گرفته بوه یددناک را ختراق دبرن چشماز و لبخند مرمول حاد،بو لبیخیارت هرصوو در میشد ا ست ماجررا

وزد بهم بدن را ماز ومین زست الش میخودسته الحظه ناخود و آن بوده کرور ست!بااکه حالش بد د بوده کرور با

ت ومهال متفاد!.ینگونه نبود افرهاد؟بوه شدرش چادکه د حساسی بواین چه د؟؟ این چه بود!.اتا حالش بهتر شو

 د؟!بوده تغییر کرد یا فرهاد بو
 

 هنگا رهشما به و گرفت ستشد از را تلفن..فتر دمیکر ارتکر را "لوا"ٔست کلمهدبه سمت مهال که تلفن به 

 یتقو لیال رهشما نیددباد،بو نشسته اش پیشانی روی بر اش ناشناخته یها حالت از ستهاخونا که خمیا..دکر

 شتاگذ کتش جیب در را تلفنش ،مهال ٔٔ زدهبهت ه نظر گرفتن نگاون در بد و دکر شخامو را تلفن..شد تر غلیظ

 *. شدند رکپا وارد و گرفت را مهال ستد و



 
ت حساسااز اکالفه د فرهاد و فرهای تخم هاو خم از اکالفه  ند..مهالدمیزم قدف که بی حرد یی بواقیقه ده د

 وجدید 
 

 ند.دبوده خم کر،انسبت به مهالاش سته اناخو
 

 گفت:و سید رر صبر مهال به س
 

 ؟ست سختهوابا من م زدن قدر نقددی..اخمی هم کراچه _
 

ره باود دکه فرهاود بررک جی پاوست به سمت خراخوو کشید ون بیرد ست فرهارا از دستش دبعد  و

 گفت:ی جدو خم اگرفت..با را ستش د

 ؟!گفتمی مگه چیز_
 

 .گفت دفرها ٔٔ هبه چهردن کره نگاون مهال بد
 
 تحملم میکنی!زور به اری و داری حوصلمو ندر نگااین میمونه که اثل فحش میمونه!مثل قتا سکوتت موگاهی _
 

حی ی روین تغییر حالت هااتوجه نیز مد فرهاد!لش هم منصوعی بودته ی از هاه خندد،لش خیلی گرفته بود

ٔ قیقهدچند ان خندداب و ختر شااز آن دنیمکتی نشستند..روی هم بر ر کشید..کنارا ستش د،دبوه مهال شد

 !دبو هماند دهکر بغض و غمگین خترکید فقط لحا،پیش
 

ست الحظاتی میخوای قعا برر واینبااگویی د..کرز بان بازسته اناخوره باد دوفرها

 ؟نمیگیا چرده؟حتت کرراچی نا_د: مهال باشدِفرها

بغضِ گلویش هر لحظه بیشتر ،مهال نفس عمیقی کشید

 ؟کجا بگم؟از چی بگم_گفت. آرام میشد..

 گفت.آرام نیز متقابال د فرها



 ه.باعث بغضت شدو یتت میکنه اذهمه چیز از بیشتر ،ین لحظهاتو ن،الاهرجا که از _
 

 ثابت ماند.د فرهارت صوروی مهال زان لره نگا
 

 ی!متنفرازم قتا حس میکنم وبعضی _
 

 داد:مه اداهد مهال ن دلعملی نشااینکه عکس از اقبل د..نگاهش کرت زده حیرد فرها
 

یا من دم،نکرری میگم من که کادم بعد به خوی..متنفرازم حس میکنم ت قااوقتا هم که نه..بیشتر وضی بع_

د! من خوشش میااز گه متنفر باشه که نمیگه ام..من متنفر باشه..بعداد از که بخودم یی بهش نکری اکه بد

 پر بغض گفت.و خت اندد افرهارت به صورا نش زالره نگا
 

 د؟!فرهاست میگم..مگه نه در_
 

بگوید ؟نمیکنمدرک هم دم خورا النم ل ایا بگوید حاارم؟ستت نددوبگوید من ؟نست چه بگوید..بگوید نهانمید

یچه زمن یک باای یا بگوید تو تنها بردارم؟!ستت ده ام دوکرد نمووادروغ به ه ام و یک شددبه تو نزا نم چرانمید

 د..بوده یی که کراگانه بچر کااز شد ه شرمند،شده یی شرمندالحظه ای بردی؟!بو

 
 د!بوده کرش گیررا درهم مهال د و گیر کردش در آن هم خو

 
 دمزمه کرزهسته آ

 
 هشرمنده ام..شرمند_

 
نی انگرد..بوه شدق غصه هایش غرد،در سش نبواگرفت..حوه نشنیدو نید نشنید..یاشاید هم شر نگااما امهال 

د گر فرهاد!.ابود فرهادادن ست ان از دبیشتر نگر،نی هایشارنگ ٔبر بقیهوه عال،هاروز ین د..اتا نبوو دوهایش یکی 

 یگر مهالیی نمیماند!دقطعا ،میرفت

 
*  

 گفت:ص با حرزن 
 

ا ما ظاهراکنی ن شواهم جدد از بوار ندگیش شد!قروارد زکه مهال دادم قتی دو وبه فرهان سیده رعدومن بهت _

 هرچی
 

 یک تر میشن!دبه هم نزره میگذ
 

 نیز عصبی گفت:ا ند
 

یگه دسابق نیست!.من یکی د فرهااون یگه ه!دشدض عود فرهار داره!ماه مهر؟کنمرش چیکا_

 دم!نیستم!یعنی نمیتونم بکشونمش سمت خو

 ییا حلقه ٔٔ ارهخت..گوشواندش اپشت گورا کوتاهش ی موهاو خت انداچپش ی پارا روی ستش ی راپازن،
 شِ گو در گشربز



 ِِ 
 

 گفت:ل بیخیاو یلکس د..رنمایی کرد خواش نانه زظریفِ 
 

 د!پسش بر بیااز که دم میکرب نتخااباید یکیو د،بودم خوه شتباا!اندل بیخیا_
 

 با لحنی عصبی گفت:ی زد و خندزپوا ند
 

فقط باید یه اره؟قت بزد وعین فرهاق خالابدو عنق آدم سه یه د واکی میا؟کنیا پیدعین من ای کجا میخواز _

 قعی باشه!واعاشق 

 
 

 زد:ند خزنیز متقابال پوزن 
 

 قعی باشه!واباید یه عاشق ،ست گفتیاره!در_
 

 خت:انداباال را نش وابری ابعد یک تا
 

 ؟چیهی جب لیال تقوت رانظر_
 

 داد:ه ماداکه د لی نگاهش کراسوو متعجب ا ند
 

 د!تو شرکت فرهاواش منشی سابق سا_
 

 ست!اد لباخته فرهاو دعاشق او که د بوه شنیدواش ساد آورد..از به یارالیال ا ،ند
 

 گفت:ک با لحنی مشکوداد و باال را نش وابری انیز متقابال یک تااو نباخت..دش را خو



 دارن! ستدوقعا همو واشاید ؟! شنا جدد فرهاو مهال ار داری صرر انقدا اچر_
 

 خشمگین شد:ن ناگهازن 
 

 مرخصی!اره!بطی ندرینکه به تو ادش و انمیخودفرها_
 

 شد.رج خارت عمااز سریع و محکم ی هام با قدو ست گرفت دبه را کیفش ا ند
 

 د:مزمه کرزیر لب زن ز
 

 اره!ستش ندد دوفرهااره...ستش نددو_
 

*  
 د..بورو زل زده به رو بدست به ر سیگا، مانند همیشه،بالکناش..همیشگی ه جایگاروی متفکر بر 

مهال فکر به د ند..هرچه سعی میکردبوه شدط باهم مخلوا هودی سراز هانش ر دبخار و سیگادود 
  شنمیشد..مغز،نکند
 ِِ 

 
 ست بکشد.او دفکر به د از گویی حاضر نبود و بوده مهال قفل کرروی سته اناخو

 
شته ابد کسی گذروی ست زی دباای که برد بوه فهمیدد و بوه شدار بیداب خواز گی زشت..به تادالبته که حق ا

د، و بود فرهااو کند..ض جنس عوه گاداناخواش هنی آقلب د نبوار قرد!.نمیکردش را درک خول حا،طرفید!.از بو

ه یگر ضعیف شددسابق د فرهاآن فقط د؛بود نفس عمیقی کشید..شاید هم فرهاد! نبود یگر فرهادکه ر نگال احا

گر ل احاد، بون محو شدل حادربی حسی ها م تماد و بوم آورده به قلبش هجوس حساری از اوله باگویی کد!بو

نست با چه تصمیمی امیدی یگردهرکس از بهتر دش خواو ست کند!.ی را دریزنست چانمیتو،هم میشدن پشیما

ست اهمه چیو بهش میگم!خوم صال میرا_گفت: د یک لحظه با خوای برد!بوه یک شددبه مهال نز

 ستم که...است..نخوایمونه...نخوم
 

که  لش باقی میمانددر دیا عشقی ،آستاچگونه د قعی فرهاروی واگر مهال بفهمد که ؟است چهانخو

را از حساسش ابه خوبی د فرهاو شت د داکه به فرهاد سیعی بووعشق ن مهال هماس حسام اقطعا تماش؟هدابخو

قطعا د گر بویی میبرامحو نمیشد..د نی فرهان درویدِگای دجلود از قتی بووند..چشمانی که چند اچشمانش میخو

د و کرت پررش را یشد!.سیگافن مدیگر ی دهاس حسار اهم کناد،بودش جودر وحساسی که ک اندن اهما

 ل داد زد:بی کنتره و گاداناخود و کرو موهایش فردر عصبی را ستانش د

 
 اه.ِ _

 گفت:وار مزمه و زبعد کالفه و 
 

 پیش میریم!ری خر همینجوایچی نمیگم..تا صال بهش نمیگم!بهش ها_
 

 "ممکنه مهال باشه"_ر که ین فکاما با اندهد اب ست جواخود..جلب کرد به خوش را نظرق تااز اتلفنش ای صد

 د.حرکت کرق تاابه سمت 
 



 اب داد:که جود بون یک قطع شددنزد..شنا بوآیش ابرر ما بسیاد اسیو نبود..کره نگاره به شما
 

 ؟بله_
 

 گوشی پیچید:ا در ندر منفوه و ر عشوپای صد
 

 ؟خوبین!جاد فرهام سال_
 

 گفت.د سری و جد
 ت؟ِِرخوبم..کا_

 
 ید:ابیافزز آن ست بر ناای میخوبیشتر کشید..گویرا یش اصد

 
 ؟!ببینمت..کجاباید ببینمتام میخو_

 
 داد:لحن قبل پاسخ ن با هماد فرها

 
 ؟خبریه؟سه چی همو ببینیموا_

 
 ست یو نه!امهم د فرهاای مهال برد ت مطمئن شوساخوزد؛ستی دیک ا ند

 
 جب مهالست.را_

 
 مکث گفت:ون نیز بدد فرها



 ست.وامیکنم ادرس و اس ام اس _
 

د کراس ام اس یش ابراش را یکی خانه دنزدر یی اکافه د..آدرس قطع کررا تلفن ا به نددادن مهلت ون بد و

و پوشید..گوشی ی خاکسترد یقه گرر پلیواه ه همرب،نه سفیددابلیز مر،جین مشکیار فت..شلوربه سمت کمد و 

شتن دابراش و ج مشکی کفش کالن با پوشیدو شت اگذاش بلند مشکی ی جیب پالتورش را در پاکت سیگا

قایقی منتظر ماند رت زد..دستاو اماشینش شد ار فت..سوون رخانه بیراز سپس رج و خاق تااز اسوئیچ ماشینش 

 زبا بان همزماو ت را زد یمود..رسپس حرکت کرو 

 بلند شاستی به چشمش،سیدر که کافه به..دکر حرکت ٔشد..به سمت کافهرج خاط حیادروازه ،از کامل ن شد
 االویی ندلبآ
 ِِ  ِِ 

 
 رد..خو

 
 

 "؟سیدر زود رنقداکه د یکیا بودمگه همین نز_"دفکر کرد با خو
 

محکم رد،آرام و خود نج نشسته بودنجی کدر که ا کافه شد.چشمش به ندوارد شد..ده پیاد و کررک پارا ماشینش 

 د:ی زلبخندا یش نشست. ندروبه رو صندلی روی چند لحظه از بعد و شت دابرم به سمتش قد

 
 ی؟حتما باید بگم مهال که بیا_

 
 گفت:ی ما جدد افرها

 ؟چیهت ِِرکا_
 

 د:خم شد به سمت فرهاا ند
 

 نن!کا هم جدرو از مهال و با کمک هم تو اره یگه قردیکی و لیال _
 

 داد:باال را یش وبری اشت..یک تااهیچوقت ضعف ندد!بود فرهااو نباخت..دش را خود فرها
 

 ی؟دسونربه تو چی میرسه که خبر _
 

 مد.ا در آبه صدد هد تلفن فرهادینکه پاسخ از اقبل د..یی کراتک سرفه ا ند
 
 

 شد: متمایلا کمی به سمت ندد و کرس را رد تماره، به شمادن کره نگاون بدد فرها
 

 ؟شتی میگفتی!به تو چی میرسه که خبر میرسونیداخب.._
 

 گفت: کمی بلندای با صدد،فرهار فتادی رسرو تیکه ها از عصبی ا ند
 

قتی م ومیدزه رو جااین دم ابه خوداری،ست دوقتی میبینم تو یکیو دارم!وستت دونمیفهمی من ا چرد!فرها_

 ارهنم قرومید
 

 ستو جمع کن!اکه حوم ر بدبهت خب،بیوفتهن توابری بدق تفاا
 

 ی زد:خندزنه پوداخونسرد فرها



 
 ه؟!نیتت خیرو کنم که قصد ور بار داری نتظان االا_

 
د فرهاای بررا که همه چیز د بوه عصبی شدر آن زن فتار از رنقدآشت..ایی ندره اچاد..نگاهش کرحرصی ا ند

ست ایکانش هم نمیخودکه حتی به نزس احسابی و یخی زن ین ی اهار فتازد از رخشکش د فرهاد..و تعریف کر
  حم کند!ر
 ِِ 

 
* 

 "مهال"
 

 یچید:پ گوشی تو جدیش ایصد که گرفتم دوفرها ٔٔ رهشمار دوم باای بر
 

 ؟بلهم..سال_
 

 باشم:خ مثل سابق شودو شادم سعی کر
 

 ؟خوبیدم..خودِ به فرهام سال_
 

 لحن گفت:ن با همو
 

 ؟خوبم تو خوبی_
 

 ادم:دمه و ادایی گفتم ه اکشیدومِ هو



 ؟کجایی_
 

 لم پرسید:ابه سواب دادن جوون بد
 

 ه؟سم تنگ شدوالت دفته یا رحوصلت سر _
 

 د!بوه غیرمنتظرش حرفاو  راشفتارخیلی د فرهام..شدل هو
 

 اره؟ندم مم..خب..خب گذینه سوا_
 

 خته!انداهاشو باال وبرن االاشتم اشک نددم..کرر تشو تصورپشت تلفن حالت صواز 
 

 رد..مودوهرا داره! چر_
 

 م:خندیدا کمی با صد
 

 م.گذینه سون خب همو_
 

 داد:مه و ادایی گفت اباشه 
 

 ون.یگه بیا بیردقیقه دبیست ش حاضر با_
 

 جونی گفتم که گفت..آخ 
 

 ؟هستیری ینجواسه من وایی یا فقط ابچه ر ینقداسه همه وا_
 

 م:لش پرسیدابه سواب دادن جوون بددش منم عین خو
 

 ؟!سه منوایا فقط اری قت میزر ونقداسه همه همیشه واتو _
 

 گفت:وار مزمه ه.. زمیخنددم داره حس کر
 

 قیقه.ه دقتت شد هیجد،وحاضر شوو بتو!براجوم باشه بابا!!فهمید_
فتم تا حاضر رتاقم ابا خوشحالی به سمت دم..قطع کررو حافظ کوتاهی تلفن ابا خدو یی گفتم ه اکشیداوی 

  چید شم...فرها
 ِِ 

 
لم گفتم دتو دارم؟!ستش دوقبل از میکنم بیشتر س حساره اقیقه که میگذدشت که هر دش داجووچی تو د؟بو

 همیشهش کا
 

 و آروم.ه باشب خور همچیز همینقد
 

 ما...ا
 

روزای پشت زم باو هم هست. ی بد،روزای خوبیروز قطعا پشت هر و نمیمونه ر ندگی هیچوقت همیشه یجوزما ا

 د داره!جووخوبی ی ها،روز بد

**  
رش فتام...ربیشتر عاشقش میشد، که بیشتر میشناختمشروز هر و میگذشت د منو فرهااره لین قره از اونج ماپ

 یلاواطبق 
 

طبق قبل خیلی اون روزا ما خب امیکنه..ه بهم نگات میکنم با نفرس حسااز روزا ابعضی زم هنوده..تغییر کرخیلی 

 ادشتعد
 



که گاهی میترسم ب خور نقداومه..ب و آرو.همه چی خیلی خوباشه.د نگاهش سرم خر ندیدآواین احتی و کمه 

 یهن همهشو
 

دن و بوده جبم شایعه پخش کرراکرمی که و ها ملکی رست امیخود شه!.فرهام تموزودی به و باشه ب خواب خو

 کنهاج خرا
 

 ق زدحقوی کسرن بهشود گذشتم..هرچند فرهان شون ازهیشواخوربا عذو ما جلوشو گرفتم ا
 

خوشم ه میبرر بکاام ین فقط هایی که براز اخیلی دم!فقط من منشی فرهاو شرکت م میرد فرهاار صرابه زم هنو

 باد..میا
 

س ستردی از اشاو من ی اون، بجاه،بگیررو مایشش اب آزجود فته بوریم...نسیم دنشسته بوتو ماشین دی شا

 شتیمدا
 

 دهنم بودتو ه یم..ناخنم یکسردمیمر
 

 دی داد زد:که یهو شا
 

 مد.اوم ـمد! نسیوواو_
 

ی یدیم هیچدقیقه گذشت که دنشست تو ماشین..چند د..نبوم قیافش که هیچی معلودم..از سریع سرمو بلند کر

 زدم:بی طاقت بهش تشر ، نمیگه
 

 دی.کرن به لبمون یگه..جودنسیم بگو اه _
 

 د:حت سرشو بلند کررانا
 

 دنبوی خبر_



ز نیشش یه متر باد...ینه جلو خوآتو از مم به قیافه نسیم که یهو چشدم سمت کراون مو م و روپوفی کشید

 بلند گفت:دی یم..شازدباهم جیغ ن یهو هرسه تامود..بوه شد

 دم!لگد محکم بهت میزو یه چنتا چک د بوش گرنه جاوف که بچت ناقص میشه حی_
 

 گفت:س سترانسیم بلند خندید..یهو با 
 

 ؟بگمری ین چجورادبچه ها!به _
 

ن تکوی سره لبخند میزنه..با خندری داره ینجوایی تو سرشه که افکر شیطانی د بوم معلودم..کره نگادی به شا

با دی شتم! شااشرکت گوشیمو جا گذم باید بره میکنی بکن فقط شیرینی منو بدر رکابریم بابا!ه_گفتم.. دادم و 

 گفتص حر

 
 ببینی!دو فرهای عمت!تو که نمیراره ارواح _

 
 دگرفته بوم مم خنددخودم..کررش کوفتی نثاه..یر خندزد زنسیم بلند 

 
فتن نقشه ی رنفرو دو دنکرده شرکت پیای منو جلود..کرن یه بستی مهمونموپ و فتیم کافی شارباهم 

 ن.نسیمو بددن ین خبر حامله بورادبه ری بکشن چجو
 

ه از ین بررادگه به ه..ابردش کنه بچش به خوا لبم نشست..خدش رو ین خبر خود آوردن ابیای از لبخند

 ه!ست باال میرار رایود

 
 

یگه دکه ر سانسواهنگ آبه ر دادم و فشارو کمه طبقه ششم م..دشدر سانسون دادم و وارد اتکوی سرن نگهباای بر

پس د بوه موندم مستخدری ساعت کان ختم یه ساعتی تا پایااندانگاهی به ساعتم ش دادم..گود نبوف مزخرام بر

ز بارو آروم شرکت د..دره میکرر کاو قت میموند شرکت ویر دقتا تا وگاهی م دفرهاد..بوز باز شرکت هنو

ای که صدد فرهاق تام استم براخو؟ یونس کجاستج پس حام..زدشپزخونه ابه ی سرد..کسی نبوی از خبردم..کر

 د.متوقفم کردر 

 
شپزخونه ودی اره وارد وربادم..دویستام اتو جاد فرهاای صدش بعدو یی انونه زظریف ای صدن با شنید

نشم. ه یددتا م عقب تر کشیددم رو کمی خودن،بوه مدون اوبیرش فتراز دنی که د و زفرهان یددبا م..شد

 ؟میکنیر فتام رباهاد سرر نقدا اچر؟منو با بقیه یکی میکنید! نمیشه فرهاورم با_گفت: ه خترد
 

ی خندزپود..ضح مشخص بود وافرهارت صوروش..به د روفرهاد و بوده یستااشپزخونه در اپشت به ه خترد

 داری؟مگه فرقی هم با بقیه _گفت زد و 
 



 گفت:ی جیغ مانندزک و ناای با صدو عصبی شد ه خترد
 

 شتی!داست دوتو منو د!نکن فرهار نکاارم؟اندق فر_
 

 هم سریع گفت:د فرهازد..خشکم 
 

 شتم!،داکه میگی ر شتم!همونطوداستت دونمیکنم!ر نکاا_
 

 زه:نبادش رو خود سعی کرد..کمی مکث کره خترد
 

 زم داری!هنوو _
 

 زد:خند زپوادار صدر ینباامد..د اولب فرهاروی که د خند بوزپوزم با
 

 را؟!تعریف میکنی سال ساک وجدارم؟_
 

 داد:باال ش رو هاوبرابعد 
 

من رم!بیادت یاار فته بزدت رگه یا؟!اکنمور جیفتو بااراسالم که  22بچه ن هموز من هنودی نکنه فکر کراوه!_

 دم!کره شتباا
 

 گفتت زده حیره خترد
 

 ؟چیهرت منظو_
 

 داد:مه ادالحن ن با همود فرها
 

فتی رقتی یهویی وستش ن!رایه ماهه مجنوم و یی عاشق شدایه هفته دم یکرینکه فکر مدم از اکره شتباا_

شد د یام زمشغله هاش بعدر نقددی!اوتو بودم که فکر نمیکری به تنها چیز،کنیمت که کادادی یدئو و ومریکا آ

 شموافردن رو که عاشقی کر



 دم!کر
 

 سریع گفت:ه خترد..دگیجم کرش خرامااشتم داست رو دوبش اجو
 

 ؟ال کیهپس مه_
 

 گفتی جدد فرها
 

 خترمه!دست دو_
 

 ختاندایی باال وبره اخترد
 

 ؟یگهدفتی سمت یکی رنم دکرش مواپس بخاطر فر_
 

 خت:اندایی باال وبرل ابیخیاد فرها
 

 یم!اریی ندی ابطه جداون رامنو ل کنی!به هرحاش لتو خودین فکر ای با میتون_
 

بهش بگم ر لین باای اوکه بردم بوه ضم گرفت!من برنامه چیدشتم!.بغاندرو بی ایه همچین جون شنیدر نتظااصال ا

 ستم بگم عاشقشم.امیخودارم!ستش دو
 

 دنبوه منو ندیدز هنوم..شدرج شپزخونه خاو از افتم رجلو م چند قد
 

 گفته خترد
 

 اری؟ستش ند؟دویعنی چی_
 

 یلکس گفت:ره رباد دوفرها
 

 د.خوشم میاازش فقط یکم _
 

 داد:مه ک ادامشکووهانی گفت ا
 

 ست نمیشه!دوکه من میشناسم با یه همچین چیز کوچیکی با کسی دی لی فرهاو_
 

 حالت گفتن با همود فرها
 

 دا...مو دخوص الیل خاد_
 

 موند:م من حرفش ناتمو نیدش و دسرن مداوبا باال 
 

 ید گفتدین حالتشو اتا ه خترد
 

 ؟سرمهی رو چیز؟میکنیه نگاری ینجوا اچر_
 

 گفتخ بعد شوو 
 

از خوشگل تر ی فهمیددی قت کردکه ن الاالبد م! فهمیدن هاخ در اوردم؟..اشا نکنه_

ر نگاو امد اوبه سمت من ه ختردبه دن کره نگاون مد..بددش اوبه خود فرهام! قبل شد

سعی ؟ میکنیر ینجا چیکاه!اشدم تموری یکساعته ساعت کا_گفت: ه نشدی ه چیزک

 گفتم:د باشم..سردی عادش منم مثل خودم کر



 
 ش دارم!برم مداوشتم..اما گوشیمو جا گذا!اچر_

 
 ن دادتکوی سر

 
 باشه.ن؛ هاا_

 
دادم و از یی تحویلش ه ابلند شد..لبخند مسخرم میزاز رو گوشیم ای صد

اب سریع جورو گوشی ق زد..حامد برره شمان یددچشمم با  گذشتم:رش کنا

 ؟جانم_دادم 

 
 گفت:خ حامد شو

 
 ه؟شد نیهو مهربور سگِ هاه چه خبراووو _

 
 ن دادم.نشول مشغودم رو خوم و لکی خندیدا

 
مد گوشیمو توشرکت جا دم اوکافه ببینمت که یام شتم میومددم داحتما!خوی ببخشید! خیلی منتظر شد_

 شتم!اگذ



 متعجب گفت:
 

 ؟چی میگی مهال حالت خوشه_
 

 گفتمن، بشنوام لی فکر کنن نمیخون وبشنوم نااوکه ی حدآروم در
 

شته بیشتر م زباید برر داره!کاده کرت ئیسم شرکتو خلورشلوغه..م سرن الامن ن حامد جا_

تو گوشی ا که صدری داد زد جور نواز اوگرفت فیلمه!.ه بشم! حامدِ خنگ باالخرن حمشوامز

 اا!منتظرتمااا بیازود باشه گلم..اان!هاا_سما گوشم کر شد. رش بشه..پخ
 

 م:خندیدا با صدره بادو
 

 فظاخدم! میادارم چشم چشم.._
 

 مقد چند..ردخو هخترد متعجب ٔقیافه و دفرها ٔٔ هست مشت شددچشمم به ،برگشتمدم و تلفنو که قطع کر

ش خو_ گفتم سمیر و زدم یلبخند..داد ستد مهابا متعجب..دمکر دراز سمتش به رو ستمد و فتمر جلو محکم

ت مبهور طون هموداد و  نتکوی سرم! شدن حم خلوتتوامتکبر!ببخشید مزب منشی جنا،هستمر ستگارمدین! او

 گفت:

 
 هش میکنم.اهمچنین...خو_

 
 با لحن گنگی گفتد و کرد شو به سمت فرهاروبعد 

 
 مه..ن همون یشون...ایشود...افرها_

 
 گفت: کمی عصبید فرها

 
 س!بپرا بعد_

 
 گفتم:ه ختردبه ب خطای زدم و لبخندره بادو

 
 متکبر هیچ چیز نیست!ی قااحت باشه.. بین منو ران خیالتورده!شما هم خوش شرکت به گوت حتما شایعااوه،_

 
 شد:ز بادی گشاه ی لبش به خند

 
 ق داره!فرد سلیقه فرها؛یگهدمیگم ن! هاا_

 
 لبخند گفتم:ن با همووردم..نیادم خوروی ما به رد ابهم برخو

 
 منو شماست!از خیلی برتر ن یشوب انتخاابله..قطعا _

 
 لبش خشک شدش روی لبخند

 
 دم:نگاهش کرد سرو فتم ر دبه سمت فرها

 
 کنین.ت عون دمهموری ساعت کاو بعد مرخصیم اره نستم قروئیس!.نمیدم رشدن حمتوامزه شرمند_

 
 م.شدرج شرکت خااز حافظی کوتاهی ابا خد،زنهبف حرد ینکه فرهااقبل ی زدم و لبخندو 

 



ده تو قسمت پیاآروم گرفتم..رو  مشکاابقیه ی جلورد..گونم سر خوروی شکی ه اقطرم مدون اوکه بیرن ساختمواز 

 دم..به حرکت کروع شررو 

 
لی خیم..شدرک پادم و وارد سمت کج کراون به رو هم رد..راخورک فتم چشمم به پاراه رقیقه که دیه بیست 

 د:متوقفم کرت الف و عالون چندتا جوای که صددم ستم برگراخوم زدم..یک ساعتی قدد..بوت خلو

*  
 "دفرها"

 
پنج ماهه باهم دم مم شک کردکه خود کررد برخود سرری یخت..جورعصابم بهم اخیلی  مهالی بابت حرفا

مهال از متقابلشم ر فتار رانتظاباید دم،بورو زده یه همچین حرفایی دم قتی خو،ویم! منطقی باشمداربطه را

ید پیله تر دال مهاز که ری فتارین اشتم!حاال با احوصله ماهکو ندل و صال حااطرفی از شتم!.اما خب ند؛اشتمامید

 زد:یی ه البخند مسخرو مد اومیشه...چند قدمی جلو 

 
 رم!لت تر بیااز دحت تر میتونم رانباشه ن میودرکسی ی قتی پاوخب..به گمونم _



 فتم:رکمی جلوتر م..ی زدخندزپو
 

یی ا هیا هر بهونه مسخرزده و لتو دی، دکرت کات ست پسردوتنهایی یا با ن الاکه اره بطی ندرماهک!به من _

حاال هم د..ستت بیار دکاب میکنم که حسار فتات رباهاری من بپلکی جواف طرایگه ر دیه باری! که همیشه میا

 شلوغه!م سررت،پی کاو تر برزود

 
هنماییش ون راگفتم به بیرو به نگهبانی زدم نگ م و زشدر سانسوم..وارد امدون اوشرکت بیر ازبی توجه بهش  و

 م..شدرج خان کینگ ساختمورپام و ازنم شدماشیار قفل کنن..سوو درو کنن 

 شاید زدم سحدم،ندید ماشینشو شرکت مدیماو قتیو..ادند ابجو لیو ردخو قبو خیلی..گرفتم رو مهال ٔٔ رهشما

 رو ماشین و مکشید پوفی..شد رکپا ورودی وارد که ردخو بهش چشمم م،ندرو که جلوتر کمی..شهبا فتهر دهپیا

اش صدد میاون قتی بیرونشستم تو ماشین تا ،بزنه م ینکه کمی تنها قداا با فکر ما شم دهپیا ستماخو..زدم رکنا

ماشین ری از فود!.ت نبوسم به ساعاصال حوم..اشدان نگرد ینکه شب بوابخاطر ،بزنم...یه یک ساعت که گذشت

ده بعد د..بونی خبرم..ندرونظر گذاز فو اطرانیم بیشتر شد. انگرد..بوت خیلی خلوم..شدرک پام و وارد شدده پیا

ه ختردستم مشت شد..دن..دبوش پشت سرون تا تا پسر جود..دومیزم شت قددو داتو فکر بودم..کراش قیقه پیدد

یکی بلند تر ش از اون که قدن یهو یکیشو؟!میکنیر چیکارک اقت شب پوین ابی عقل!یکی نیست بهش بگه ی 

رو یکی ه،اون بدم نجاایی ایگه ر دینکه کااقبل ن سمتشوم ییددوگرفت..تقریبا رو مهال زوی باد بدتر بوش ظاهرو 

ل رو بی کنترن همزمام..نددوگرش برو گرفتم د رو گرفته بورو مهال زوی نی که بااویقه ه غیر منتظرر زدم و کنا

 رم داد زدم..فتار

 
 ف؟بی شرکردی غلطی چه ن الا_
 
به جلو اخرع ضااوید ده یگه کدیکی اون مد..ود اوتش فررصوروی که د مشتم بوه؛بداب ینکه جواقبل  و

ای صدرت اون زدم..یگه به صودگرفتم یه مشت رو یگه دیکی س لبای فیقش کمک کنه..عصبی جلورمد تا به او

 تت!پشد فرها_رد: جیغ مهال به گوشم خو

 
نو زابا و جلو کشیدمش د زدم گرفته بورو مهال زوی نی که بارت اونج ضربه محکمی به صواربا و سریع برگشتم 

کتم ی زدم..خندزپود..کرز باداری رو ضامن ی چاقود...فتاامین و رو زخم شد زدم..حکمی به شکمش می ضربه 

باال رو ستش ن داد..دست تکورابعد به ر ابو به چپ ر محکم یک بارو نش دگرر..کنادم کرت پررو در آوردم و 



د یار زنقدرو اوستم ر دچرخوندمش..فشاب با ضرو گرفتم د رو چاقو بوش ستی که تودمچ ،ییددوسمتم و گرفت 

جیغ مهال با ای صدم نددومو که برگرروجلو...دادم هولش و ستش گرفتم رو از دگرفت..چاقو درد که مچش دم کر

 :زدم داد و گرفتم باال رو چاقو..شد یکی ردخو تمرصو به که محکمی مشت ٔضربه

 
 ین!اربزون بیررک ین پااز اپاتونو ه ندزگرنه ضمانت نمیکنم ن وتورکارد برین _
 

ن..از ییددوباهم ن تاشود و دو کرت مین پرن رو زبا خوط تفی مخلوه پسر

 دت!خو ونیارزهم ه خترت!دباباروح تو _دور داد زد: 

آروم شک ی اهاه قطرد..بوزده خشکش د و بوه هنش موندرو دستش دمهال..بیتوجه به حرفش برگشتم سمت 

دم..از به حرکت کروع تند شری هام با قدو م گرفترو ستش ف دگونش..بی حررو چشمش میریخت ر کنااز 

 درشدیم..رج خارک پا
 

دم و شن کرورنشستم..ماشینو دور زدم و کوچیکی نشوندمش تو ماشین..ر با فشادم  کرز ماشینو باد سمت شاگر

 فبیحر
 

 گفت:زون وآروم لرای شت گریه..با صدز داهنودم..حرکت کر
 

 دارخونه نگه دارویه ر کنا_
 

 دم:نگاهش کران برگشتم سمتش..نگرم و ر زدسریع کنا
 

 ه؟حالت بده؟؟چیشد_
 

 بلند گفت:و با گریه 
 

 د!میان خوداره ماغت از دمن نه.._
 

 داد زدم:عصبی 



 ؟کنیگریه میا خب!چردرک به _
 

 داد زد:نم مثل من او
 

 نم!ونمید_
 

 گفتم:داد زدم و لحن ن با همو
 

 پس گریه نکن!_
 

 با گریه گفت:
 

 ؟ست منهدمگه _
 

 فترباال م هاوبرا
 

 ؟!ست کیهدپس _
 

 گریه گفتن با همو
 

 دم؟میکرر گه چیزیت میشد من چیکااگه..ابزنه بهت..م ترسیدم یدرو دقتی چاقو ونم!ونم!نمیدونمید_
 

 گفتم:عصبی 
 

 یگه!دحاال که میبینی سالمم..گریه نکن _
 

 گریش شدید تر شد:
 

 ؟!صال گریه کنم چی میشه مگهد..انمیتونم!بند نمیا_
 

 ن اوردم:بوزحسمو به ه گاداناخو
 

 ه!تیش میگیرداره اگریه که میکنی حس میکنم قلبم ری ینجوا_
 

رو گونش ی روی شکاانگشت شصتم اسر  بادم و کردراز تش رسمت صورو ستم دتم..رصوروی موند ت نگاهش ما

 کپا
 

 دممزمه کردم..اروم زکر
 

 گریه نکن!؛مهمه چیزیم نشهات برر نقداگه اپس _
 

 د..پایین کرو باشه باال ی کن به معناش گوف حری مثل بچه هارو ش سر
 
 

 د:شده پیاری فو،شمده ینکه پیااقبل دم..یستااخونه دارویه ر کنا،کمی جلوتردم و حرکت کرره بادو
 

 م..میان الامن ن!تو بمو_
 

 دمکره فتنش نگاربه ن دادم و تکوی سر
 

 *یک هفته بعد*
 

 "راوی"
 

او با ا را گر ماجرابی شک د و فیق صمیمیه مهال بودی رشا، طرفیاز کند..وع شر کجاو از نست چگونه انمید

 ن ِ میادر
 



س حسان از اکنواو اشت!.ایگذست مهال مدکف را همه چیز د و حتی یک ثانیه هم معطل نمیکر،او شتامیگذ
دی وهیچ سش پیشمانی بعدو نها میشد آبطه ن راشداب شتباهی باعث خراهر حرکت و شت اخبر ندد فرها
  شت!اند
 ِِ 

 
 متعجب گفت:دی شا

 
 واش؟!سا_

 
 مد:دش آبه خو

 
 ؟جونم_

 
 فت:او ریی به ه اچشم غردی شا

 
 ستی بگی!ابگی چی میخوم ساعته منتظر؟دوکجایی_

 
 نش کشید:دشت گرستی به پد

 
 د..هیچی چیز مهمی نبو_

 
 ن داد:تکای سردی شا



 ه..قبلش باید با موکلم صحبت کنم..شوع شره گادادالناست م،امن براری ندری گه کااباشه پس _
 

 بوسید:ش را همسری گونه ه خم شد کوتان داد..تکای سرواش سا
 

 ش.بادت ظب خواباشه..مو_
 

 گفت:با لبخند زد و چشمک خوشحالی دی شا
 

 فظ.اخدر..توهم همینطو_
 

 د:به سمت شرکت حرکت کردی،فتن شااز ربعد 
 

ر سانسواز آکه عصبی رد میشد چشمش به مهال خوده شین پیامااز حالی که ، درقیقه بعددپنج و چهل ود حد

 رجخا
 

 د:کره انگد،بور نفجال احادرعصبانیت مانند بمب از به مهالیی که د و یستاو اخت انداباال را نش وابراشد..
 

 ؟مهاله چیشدم..سال_
 

 مهال با عصبانیت گفت:
 

 هیچیم. سال_
 

رج کینگ شرکت خارپااز با سرعت و اشینش شد مار قایقی سواز دبعد و گذشت واش سار کنااز مکث ون بد و

از با سرعت د، بوش یگردست در دپاکتی د و گوشش بودم حالی که تلفنش د درفرها،شد..چند لحظه بعد

ود بردش ست به سمت ماشین خواماشین مهال گشت..بی نتیجه خول نبادپاکینگ به در و شد رج خار سانسوآ

 ؟شدینری ینجووز امرامهال و تو ا چرد؟فرهاه شدچی_گرفت: را یش زونی باابا نگرواش که سا
 

 زد.عصبانی تشر د فرها
 

و فت..تم ربعدم و میزد رو کرت صبحی یه پاکت پردم شرکت م مدن اوالاهمین واش!نم ساونمید_

 متعجب تر گفت:واش سا؟ فترکجا ی یدد

 فت..،رماشینش شدار نگفت با عجله سوی لی چیزویدمش ا دچر_
 

ین تغییر واش اید..سارنی میبااچشمانش نگراز تش قرمز تر شد..رصورد و خوه هم گردر بیشتر د فرهاوان برا

 پرسید..و شت..کنجکااشتن مهال پندداست ای دویک پوئن مثبت بررا حالت 

 د؟ه چی بوپاکت_
 

از کالفه تر و عصبی د فرها

ی یه سر_قبل گفت.. 

 ت..پرت و چر

از معطلی ون بدو ماشینش شد ار نیز با سرعت سواو ..گذشترش کناواش داد و از به سارا ستش دبعد پاکت 

 شد.رج کینگ خارپا



 
 
 د..فشراش را کمه و دیک شد دنزر سانسوابه و خت اندایی باال اشانه واش سا
 

پشت اش را در آورد و مستانه زکت و شت امیز گذ، روی پاکتاه به همراش را ستی دکیف ،که شد تاقشوارد ا

 اشصندلی 
  زد..قایقی خشکش ای دپاکت برای محتون یددشت. با دابررا ت پاکو شت. نشست اگذ
 ِِ 

 
* 

د به فرهاد میکرفکر او باشد...د عکس فرهادِ در آن نمیشد  مرورش باد..کرز باد و محکم بر هم فشررا چشمانش 

رش پداز که د ین بواشاید بخاطر ؟ شدن گرگودینگونه اعکس ها حالش ن یددبا ا ما چراما..دارد..اکامل د عتماا

و ضمن پایش هم گیر هیچ عهد د! دریگر یک غریبه بودکه د فرهاد؛فتاق اتفااما اشت اندری را نتظااهم همچین 

 نشادخو ماا..ماا..نددبو بسته یعهد نه و دبو یکدیگرٔ اسنامهشنن در نها نه نامشاد..آمهال نبوص خصودر شرطی 

 ؟نستندانمید!.ندارند را یکدیگر به خیانت حق نستندامید که

 
ن را شایاره ست شماابی توجه خود..فرهااز بی پاسخ س تما ۰۱گرفت..را یک تصمیم ناگهانی تلفنش در 

سریع به د و یجکت کرس را رشد...تمان مایاصفحه ند روی فرهام نارد و نگ خوزتلفنش ره بادوکه د بگیر

ن ست به فرمودا کف ب محکم ٔچند ضربهد و کرت پرد شبررا روی داعصبی تلفنش د فرهازد: نگ ن زشایا

 د..کروارد 
 

 داد...مهال تغییر ن تمارپاابه سمت ش را مسیر



*  
 متعجب گفت..ن شایا

 
 ؟چیهرت منظو_

 
 د..فتاابه گریه ره بادومهال 

 
ده فیق صمیمی فرهارنم که اوغر میزنه واش به ساه میرد جب فرهاراشه هرچی بگم واباساد کرد نامزکه دی شا_

 بهشه میر
 

 بگم..ی ه حاملس نمیتونم بهش چیزمیگه..نسیم ک
 

 ید...زلراش چانه 
 

 م؟!بگیررت کی مشواز کنم!ر چیکام موند_
 

او نست که مهال به اهم میدرا ین ده..و افتاد افرهاو تفاقی بین مهال انست امیدزد..لبخند غمگینی ن شایا

 ؟بزنیف جونت حردربا ماره چطو_ه.. نمیگفت چه شد
 

تش رستی به صوری دفود؟بوه نرسیددش هن خوذچه به ای گفت!برست مین راشایاد..مهال ماتش بر

شتنی داست ی دویگر به مهالدکه د سخت بود..کره نگاه اش کوچک قرمز شدغ مادبا لبخند به ن کشید..شایا

 کنم!ان ست جبروابتونم وارم میدن! امرسی که گفتی شایااره!..اره!_ن داد. تکاش را فکر نکند!.مهال سراش 
 

به سمت و جا برخاست. نفس عمیقی کشید ن از مد...شایاون آمطب بیرداد و از ست ن د..باشایاجا بلند شداز  و

 غمگینی لبخند..دکر همشاهد،میشد ماشینش ارسو که حالیدر را مهال بعد کمی..پ.فتر نخیابا به رو ٔٔ هپنجر

 !ستشدو فقط د،بو ستشدو بعد به ینا از مهال..زد
 

*  
 شد..ه مگای آرامحوطه ارد و آرام آرام وشد ده ماشین پیااز 

 
 

کجا ه ین پنج مادر ابگوید ود و شت..جلو براندرا فتن رجلو د..روی یستا،اسیدرکه ار یک مزدبه نز،قایقیدبعد 

یم اکه بردم کسی بوم سرگرر نقدآبگوید ؟مشاریگر نددشتم که دری داماری گاروزکه د ه بوفتدم ربگوید یاده؟بو

 دم؟!موشت کرارفوست اما همه کسم اهیچ کس نیست 
 

ما غیبتت که طوالنی اشتن میزنند داست دم از دوقعا ترسناکند.!هر لحظه واها ن نسااست!..انگیز اکه چه غم آه 

ری گاروزکه ده یی هم بوده، اویی هم بواوید آمی ن شادیازه تا،میشوندمیشوند..تنها که ر کاش موافرد،شو

 ه!شنا شدآترین ل دورحاده و شناترین بوآ

 
 لبخند بزنی...ی و ست که فقط باید بشنواچه سخت و میکنند به توجیح...وع ربعد شو 

  د:صحبت کر بهوع شرزان لرو همانجا با بغض د..از کره کوتای هام شتن قددابه بروع شرآرام آرام 
 ِِ 

 



 ن؟جودرما_
 

 کمی بلند تر گفت:
 

 ؟بیایا خواری بید_
 

 کم شد:ره بادویش اصدم لوو ویش بیشتر اصدزش لر
 

 ی؟با من قهرم ا...یا شایدی_
 

 د:کم شون آورش ین بغض خفقااری از انفس عمیقی کشید تا شاید مقد
 

 ؟نتوبا یکی یدی قهر؟هومم_
روی ستی به د..دسنگ قبر خالی کراش را روی همه ره یکباد و کرز باب را الگی لیتررچهاو درِ قبر ر کنازد نو زا

  وقبر کشید 
 ِِ 

 
ه قطرد..کرد سررا گوشش اش خیسی د و پر کررا مشامش ب شت..عطر گالاذقبر گش را روی سرآرام خم شد..

 .فتر اش چانه پایین تا و ردخو سر ُدوکر زبا  سر چشمش ٔگوشهزی از شک لجباا
 

ببخشید ی؟...شدر کاش مواتوهم مثل من فر؟ بماتو خوی یگه نمیاا دچر؟..کنمر اچیکن جودرما_

 ببخشید..دم..موشت کراکه فر



 کانه گفت:دکوو کشید...پربغض  باالرا ماغش د
 

 د..بود تقصیر فرهادا!.تقصیر من نبو_
 

 ..دکر رانفو شکشا ٔچشمهره مد به یکبادش آکه به یاد فرها
 

و فت کافه ریگه دبا یکی د کنم فرهاور با؟کنم یا نهور بارو عکسا؟کنمر چیکاد بافرها؟کنمر چیکان جودرما_

 ؟ستشو گرفته یا نهد

 
 

قت وهر؛نمیزنهف حرادش خانواز تو چشماشه که منو میترسونه...هیچوقت ی ما یه چیزا!مادارست دو دوفرها

یه از پر میشه ش چشمابعد و میزنه رو همیشگی ی حرفان بزنم عصبانی میشه..هموف حرن جبشوام رامیخو

ر چیکاق خالابدو تخس  ِین پسرابا ن جودرمیکشه..مار ستشو پشت سرهم سیگاه دمیگیرر بد!سیگاه نگا

 سته چی غلط!دربهم میگفتی چی دی..میکرز موهامو نات..پاهارو شتم اسرمو میزدی بوش کادی!بوش کا؟مکن
 

ات خاطرف زد..حرو یخت رشک اهم گفت..ز باو شنید ب را مغرای اذان گفت تا خسته شد..صدو گفت ر نقدا

تلفنی که د، او و شب بو سیاهی،مدآکه دش بیشتر گریید..به خوزد و گاهی لبخند د..کرور مررا از اول نحسش 

ش را که نظرد بون شایام تنها پیام همه پیان آن میاد!.و از بوروی آن بچه ها د و فرهااز بی پاسخ س تماد هفتا

 "تر بیا!زودعصبانیه. د ن..فرهانتابچه ها نگر"دجلب کر

 
ر همین لحظه نودر.بلند شد.ره بادونشست..ره باو دوفت رگیج ش که سرد نرفته بوم جا بلند شد.. چند قداز 

ف طردو مد..آبه سمتش و شد ده ماشین پیااز عصبی د یک کند..فرهاربارا باعث شد چشمانش ،مستقیم ماشین

 ه؟!!ساعت چندن الا_د،داد زد: سو میزر نواز یی احاله ش در رمزقن حالی که چشماو و درگرفت را یش زوبا

 
 بلند تر گفت:ره و باد..دوهیچ نبور،نی بسیاارنگو نگاهش جز عصبانیت د،در خنثی نگاهش کراب،مهال بی جو

 
 ؟؟!!گذشتازم نی چی وهیچ مید_

 
 د...مهال بوه نگان بش همااجوره باو دو

 
اش نی انگرز موهایش کشید...هنوی عصبی ال به الرا نگشتانش د..اکر پشتاو به د و کررا ول هایش زو عصبی با

 فبرطر
 

 ره داد زدباد..دوبوه نشد
 

که هیچی د تا عکسِ بیخورسه چهاد؟ادم وابیات یه بالیی سرن قت شب تو قبرستووین ای نمیگاری؟تو عقل ند_

 ازش
 



ین پنج ایعنی تو ؟ باشهه مداوپیش  شاید سؤتفاهمازش نگفتی میپرسم دت به خو؟میکنهر فتاری رینجوانه ونمید

ینجا اباید ن الد امیکرز و باهنشن اون دیر تر شایادقیقه دگه پنج ان ابقر؟به مندی هم نکرد عتماذره اتو یه ه ما

 دی!میبوزش منتظر جنا

 
 بلند تر گفت:و عصبانی تر شد ،مهال حرفی نشنیداز هم ز قتی باو

 
 ن حر...سختته با مر نقد؟انمیزنیف حری شدل الا چر_

 
 باقی ماند...م مین حرفش نیمه تماروی زبر ن بیجای مهالن یدو دما با برگشتن ا

 
*  

چند و مد ا اوصدو سر و هراز رایهو دم.. برم موهای ستمو الدم..دمیزم قد نستاربیماراه روی عصبی تو 

 ن:مداوبه سمتم ان ین نگرن و رادشایا،حامدواش، سادی،لحظه بعد شا
 

ینکه اما قبل امد اوجلو ان نگرن محکم بستم..شایارو چشمامو دم و به پایین خم کررو  میی کالفه سرالحظه 

 حرفی
 

و شت اشونم گذرو ستشو واش دسام..نفس عمیق کشیدار..یودمش به زدمحکم و  یقشو گرفتمه غیرمنتظر،بزنه

 ین سعیراد
 

 کنه:ز بان یقه شایااز رو ستمو د دکر
 

 ی؟بچه شدد؟ یه فرهارین چه کاا_
 

 رو کتم ٔگوشهدی ما هیچی نمیگفت..شان اشایادم..یقش بیشتر کررو روی ستم ر دفشام و فس عمیقی کشیدن

 :گفت گریه با ،گرفت

 
 

 ؟خهده اچه گناهی کر؟اون شمو میزنیداری دادامهال ل گفتن حای به جاد فرها-



 م:غریدن به شایاب یر لب خطاز
 

 د!ینجا نبون االامهال دی،میکرز موندتو باواهن اون دتر زودگه چند ساعت ا_
 

داد منو کشید عقب..هولم و بیشتر شد م سر شونه هاواش رو ست سار دفشاد..حرفی نمیززم ما هنواون ا

 گفت:آروم ما اعصبی ؛ یگه دسمت 

 
 د!فرهاه تو بعید؟از تودباختی خوا چرد!مرش باآروم _

 
به سمت م شت چند قددابررو ستش ش دواهمین که سااوردم..خوبم باال ی به معنارو ستم ن دادم و دتکوی سر

 فتمن رشایا
 زدم: ام دادصدم لول وکنترون مو به نشونه تهدید به سمتش گرفتم..بدرشاانگشت ا و

 ِِ 
 

گریه زار زار به حالت ن سموی آکه مرغارم میات چشم تو میبینم!بالیی به سراز همشو د بیاش گه بالیی سرا_

 ن!کنن شایا
 

 عصبانی گفت:و مد اوجلو د وبداده تذکر ر که چند باری پرستا
 

 ون!تر برین بیردم!زودخبر نکررو تا نگهبانی ون قا بفرمایید بیرا_
 

 گفت:واش تم که حرصی به سابابایی گفو عصبانی بر
 

 ستانه مثال!رینجا بیماد؟انگ بزنم نگهبانی بیازیا ون ستتونو میبرین بیردو_
 

 ن داد:تکوی سرواش سا
 

 ون!بیره چشم میر_
 

 عصبی گفتم:
 

 ینجا!رم از اضعیتش با خبر نشم جم نمیخواز ومن تا ون؟! بیره چی چیو میر_
 

 ت:گفری ست حرفی بزنه که حامد فواخور پرستا
 

 م؟بگیرن رو قتتوومیتونم چند لحظه ر پرستام ببخشید خانو_
 

ا ظاهر،دکرف زدن به حروع چند قدمی فاصله گرفتن..حامد هم شرو خت اندانگاهی به حامد ز با ناره پرستا

 ه.بردش کنه تا یات پررو سش است حوامیخو

  گفت..دی شاو فتیم سمتش ری رمد..فوون اوبیرق تااتو از خانومی  ِکتردتو همین لحظه 
 ره؟ستم چطودوضعیت م وخانو_

 
 ی زد:لبخنده کترد

 
ما حاال خطر اشت..د داجووکما ن مکااینش وردیر تر میادگه یکم و اشته دافت اخیلی رش شکر..فشااروخده بهتر_

 هفع شدر
 

 میتونین برین ببینینشه..شدار بیدو 
 

جی حرکت وما به سمت خرامن ن..شدق تاد اوارشت..بچه ها یکی یکی دانبض م شقیقه هام..نفس عمیقی کشید

 دم..رویکر



 
 نشستم..ط نیمکت تو حیا

 
شتم یکی داختر ده سه یواکه دم من بود؟بوه مدم اوچه بالیی سر؟پیشه چند ماد فرهان همودم؟!ین من بوا

 دم؟تهدید میکررو یگه د

 
 

 م؟شدس مهال حساری رو ینجواچیشد که دم..شن کردر اوردم و روجیبم ری از سیگا
 

و گرفت ر رو ستی سیگا،دینکه بکشمشاقبل دم، شن کرروکه م رو سور سیگادم..بوق غررم فکااتو 

قیقه دشتم..بعد چند اصلشو ندحول و صال حااختم..اندن ابه شایای سرسره نگادش..هن خودشت تو اگذ

آروم ا ستم یکم تنها باشه تاکه میخود ین بواسه وانگفتم ی چیزوز مراگه ا_د: کرف زدن به حروع شر

 م:عصبانی شدره باد.. دونبوب شه!حالش خو

 
 اره؟!نیست تنها میزب نه حالش خووکسیو که میدآدم _

 
 نش کشید:دستی به پشت گرد

 
ل طور نقداجونش درلش با مادم دردودشت به تنهایی!.فکر نمیکرز دانیا!اد،آرهشخص بخود اون گه خوا_

 دم..نش بوامم نگردبکشه!.خو



 یهو بی فکر گفتم:
 

 نشم!اکافی نگرازه ندابه دم نش باشی!خواتو نگرده نکرزم ال_
 

 خندید:ا کمی با صد
 رگ!بز ِمتکبرد حرفا بهت نمیار ینجوامو بچه میکنه!آدست میگن عشق را_

 
 گفتری جا بلند شم که فواز ستم اکمی مکث خواز بعد 

 
 شد!س پردقتی ندیدتت وباشی!رش ست تو کناالش میخود_

 
 ی زدم:خندزپو

 
 اد!میدش گوم به حرفااد و میدرو تا میس کالم ه پنجااب جو،باشمرش ست کناامیخوگه ا_

 
 رد:نگ خوزست حرفی بزنه که گوشیم انفس عمیقی کشید..خو

 
 اب دادم:جود..بوس ناشنادم. کره نگاره به شما

 
 ؟بله_

 
 د:کسی حرفی نز

 
 ؟!بفرمایید؟!لوا_

 
 شنایی تو گوشی پیچید...ای آصد

 
م میدار بهت هشدازه! چشم مهال بندرو از که تودارم عکسا و اون ماهک ی از یشتربای من خیلی چیز_

 ن!ستوواباشه  پایانش قشنگم نمیدل گرنه قوی، وبگیررو بطه راین اپیشرفته ی جلودت همین حاال خو

*  
 "مهال"

 
دم .فرهاما هیچکس نموند.ابمونه پیشم ن یکیشودم فکر میکردن..فته بورهمه د و بوه شدم تموت ساعت مالقا

 که..
 

ما ان،ابانوق تااببرنم تو دم بمونه! فکر میکراد ینکه بخواچه برسه به ؛صال نیومد ببینه خوبم یا نهاهم که د فرها

پیشم میموند!.به پشت دی قل شااست حدالم میخودم. دبوده بغض کرم..نها موندتو خصوصی ق تاانم تو یه اورد

رد و یگه هم خودتقه دو چشمامو بستم..ه گاداناخورد. خودر یی به ا تقهدم..میکره به سقف نگادم و بوه کشیددراز 

بعد و مد اوتختم ر ها تا کنام قدای صدد..بوه به هم چسبیدم پلک هار نگارد..ابه گوشم خون در شدز باای بعد صد

دش خودم..ستم حس کری دنشگتارو روی انه دوستی مری دکمی بعد گرماده..فرهادم میکرس حسااقطع شد..

 رد:خستش به گوشم خوای میشناختم!.صدرو ستش ! ددبو

 

 ؟کنمات تا پیددر و اون در زدم ین م و اشدان نگرر لف بچه چقداسه تو یه وز وامرانی وهیچ مید_
 



ه خم شددم..کرز بارو پلکم ی کمی الادم..ندن لعملی نشواما عکس الف بچه حرصم گرفت اگفت یه  ینکه بهماز ا

 گفت:د و کرزی بام نگشتاابا د..تخت بوش رو سرد و بو
 

 ه؟مدد اویدنت تو قلبم بوجودین چه حسیه که بعد انی وتو مید_
 

 م:مه حرفش شدادامنتظر و کنجکا
 

اد لم میخودما حاال تا نگاهشو میبینم د اسم مهم نبون واال عالقه شایاهمش ببینمت.. قباد لم میخودینکه ا_

 کنی! بهم تکیهو ظبت باشم امواد لم میخودینکه اخفش کنم!
 

 ون..بیرد ست بیاالش میخوو دسینم میکوبید ار یودر و دبه دش رو هی خود..بوه نه شدویوره دبادوقلبم 
 

ت؟ ستادونه پیش دی و قتی نه خونت بوم وشد اننگرر چقدوز مرانی ومید؟سمش چیهانی ومید؟هومم_

 ؟!میکنی مهالدرک کنم!ات تا پیددم بگرو کل شهردم حاضر بو

 
 بم کم شه که گفت:اضطراز اتا کمی م ی کشیدنفس عمیقس نامحسو

 
 یمیدش گواری و داری نم بیدومید_



و یی ایگه دبه سمت دم کر کجم رو نستم چی بگم. .سرونمیدد..نگاهمو غافلگیر کرش ناگهانی سردن با بلند کر و

 یی گفت:ابا لحن خسته دم..هیچ حرفی نز

 ؟مهال_
 

ما نشد..مثل همیشه انکنم ش ستم نگااخو

لبخند خسته دم..نگاهش کررم! یاکه کم م

 زد:یی ا

 دی؟نزف حرم صال باهاوز امرانی ومید؟بگیی چیزای نمیخو_
 

یگه دکه د قت بوومن خیلی دِ گرفته..فرها وغمگین ،خندید..خستهدم..پایین کرو باال ی اره به معنام رو سر

 سه من میخندید!وافقط 

 
 
 ه!تنگ شدات سه صدوالم د_
 

ده نزف حرد و بوده عالقه نکراز برری اینجواما هیچوقت د، ابوه شدض عود فرها؟قعاوا دبود ین فرهادم..اهنگ کر

د لبته موفق هم بوزه. انلراش صدو کنه ش شت کنتردانه که سعی دوبغضی مرداره..بغض دم میکرس حساد! ابو

 ق داره!فراش صدن الم امیفهمیددم بوده کرش گواش رو صدروز هره ما منی که پنج ماا
 

منو تو ر که چقددی قت کردین ا تاحاال به_

ختم که اندامو باال وبرامتعجب ؟ شبیه همیم

 داد:مه ادا

 در!نه ماو یم ر دارپدرت صواون یم!نه به رو دارمنو تو فقط همدیگه _
 

من ق فرد و بوده خیانت کردرش به ماد فرهای که باباد ین بون ایم...فرقمودست میگفت..خیلی شبیه هم بورا

 د!بوده م خیانت کرکه ماماند ین بوا

 بابت عکسا!ازم ستی اتوضیح میخودی و باید صبر میکروز مرا_
 

، متوجه بغضم که شددم..بغض کرره بادوعکسا داوری با یا

همیشه حلش ای برر یه باار بغض نکن! بز_گفت ری فو

 کنیم!

 ن دادم:باشه تکوی سرمو به معنا
 

با د سه سالم بوو دو،قتی بیست وتا ؟!من نیست کهکسی مناسب دم میرفتم فکر میکره نشگاداته گفتم دیا_

و سوخت اش لم برد..دبوی بستران تو سالمندو شت دایمر الزآکه درش ماد و ندگی میکرزتنها م..شنا شدآماهک 



س حسااخیلی د بورد عصابم خون امنم چوو خونه د بوآورده مشو زه زن دوتام موقع ها بابام. اون مچ شدش  باها

م نم شایدوعالقه کنم!نمیداز براباید بهش دارم و ستش دوکه ل زدم گودم رو یه هفته بعد خودم..تنهایی میکر

نی که زبه هر و مثل همن  داگفت همه مرو لش عصبانی شد اوشتم!.بهش که گفتم داستش دوقعا کمی وا

.یکی خیلی تنهاست.ه و ما مدتی که گذشت بهم گفت عاشقم شدن دارن ایی تو سرشوامحبت میکنن یه نقشه 

مریکا پیشش..به بهانه ه اییش میگه بره و داشدل سیه قبورگفت بوآورد و ست شدیم بهانه دوینکه ابعد ه مادو

ه شنا شدآمن از نجا با یکی بهتر و اوبطه بشیم ل راکه بیخیاداد ام قت پی وبعد چند و فت ده ربرمیگرزود ینکه ا

ور شد..مهال باا کلش پیدو سر ره بادوقت پیش وچند  ینکهاتا م یگه بیخیالش شددکنه..منم اد ازدواج میخوو 

 ست بینمونو بهم بزنه!افتم کافه که بهش بگم تمومش کنه..میخورکه تو فکر میکنی نیست! ر نطواوکن هیچی 

 
ه باالخرو ختم اندامو باال وبری اتایه 

ستشو گرفته ا دپس چر_دم: کرز بان بوز

 دی؟بو

 نفس عمیقی کشید:
 
 ؟!قشنگهخیلی ات نستی صدومید_
 

ر پرستاو شد ز باش در بعدرد و خودر یی به اتو همین لحظه تقه م آورد..تم هجورعجیبی یکهو به صوی گرما

 گفت:
 
هرچی میگیم ساعت و خترشونن ل دحاان گویا خیلی نگرن. منتظرن وبیرن خانومتورمتکبر..پدی قاآببخشید _

 ن.وگه میشه تشریف ببرید پیششانمیکنن! ل قبوه شدم تموت مالقا



 د:با تعجب نگاهش کرد اول فرها
 

 ؟خانوممر پد_
 

 جا پاشدو از نش کشید دستی پشت گرری دباشه فوه مددش اویای چیزر نگاابعد 
 

 ممیرن الاخانومم! باشه ر پدن!هاا_
 

 شدرج خاق تااز امبهوتم ی پیش چشماو 
 

*  
 "دفرها"

 
ی ستشو الن آرش دچوم ،یداول آرزو رو دته لبرد..اخوآرش و آرزو چشمم به م شدرج که خان ستاربیمااز در 

 وفرش موها
 

ن. جا بلند شداز سریع ن و متوجهم شدم،که شدن یکشودنزد..حت بوراهم ناد..آرزو پایین بوش سرد و بوده کر

 چندرش آ
 

 د:بوان خیلی نگرش مد..چهراوجلو م قد
 

 ره؟حالش چطوه؟مهال چش شد_
 

 گفتم:د خونسرم و نفس عمیقی کشید
 

 شتن.دانگهش ن طمینااسه وامشب هم اه..حالش خوب_
 

 ی زد:ختم که لبخنداندآرزو انگاهی به د. بوان نگرو خیلی خسته ش نفس عمیقی کشید..چهر
 

 م؟خوبی پسرن. جاد فرهام سال_
 

 گفتم:ی جدو خشک ن دادم. تکوی سر
 

 ؟خوبم. شما خوبینم. سال_
 

 گفتم:آرش به ب خطان داد..مثبت تکوی به معنای سر
 

 شما برین.؛ب هستم پیششمشامن _
 

 گفت:آرزو خت که اندایب هم دلوآهم هِ انگا
 

ست کنه..من پیشش میمونم اخوی درتو چیزاز نشه روش شاید مهال ن. جاد نه فرها_

وا بی پررک و نموند..ُن دور شودوهره نگااز که زدم ضحی واخند زسته پواخوشما برین نا

 گفتم:
 

 ه!حت ترم راباهاو یکی میکنه دنزس حساابقیه از ر حاضر به من بیشتل حادر لی فکر کنم و_
 

 گفتم:آرش به ب خطاو ختم انداباال م رو هاوبرا
 

 ر؟ستگای رقاآمگه نه _
 

 ن داد:تکوی سرو نفس عمیقی کشید زل زدم..ش تربه صوش مشت شدی ستادبی توجه به 
 



 سش.م وابگیرکن م خبر، شتزم داالی گه چیزاتو ماشین میمونم ون منم بیرن! باشه تو بمو_
 

 ن دادم:تکوی سر
 

 حتینر راهرجو_
 

 گفت:ارش به ب خطاآرزو 
 

د ونه فرهایی. تو بیا خاالنشم خیلی خسته اتو ماشین که تا صبح خسته میشی! م؟!یه عزیزرخب چه کا_

 یگه.دهست دش خو

 
 
 

پکم قفل  لینروی دودِ اوکه نگاهش ر همونطوم..آرش شدل مشغون،بی توجه به بحثشوری در آوردم و سیگا

گرنه ونمیتونم پیشش بمونم. ره و لخودمن ز از که مهال هنود ین بواسه وابمونه د گه گفتم فرهاانه!_گفت: د بو

پس تو _گفتم: راه تو دم..حرکت کرن ستاربیمان ساختمورودی وبه سمت ی زدم و خندزپوم.. میمونددم خو

 حافظامیکنم..خدت خبر،شتزم داالی مهال چیزن بموون بیر
 

 !نباشه تنم به سر ستامیخو آرش مطمئنا..مشد نستاربیما وارد و فتمر باال ها پله از ، بحث ٔمهاداجه به بیتوو 



 قتادم ووارد اکرز بادم..آروم درو حرکت کرق تااه سمت بدم..خیلی خسته بوو مهال میگشتم ل نبادشتم داصبح از 
 

روش و ختم اندد افته بور رکه کنارو پتو زدم. رو دور تخت م و شدرد تختش ر کناد..از بوده بش برامهال خوم..شد

 برگشتم
 

 مهاداری ینجواکه نمیتونیم ن خر عمرموآتا ؟ شهض عواره کی قرن بطمورافتم..و ربه فکر فرره باه...دوسمت پنجر
 

ندگی رج زبقیه میرفتیم خال نوقت بیخیااونوقت...اوشتم!داخبر دم قیق مهال نسبت به خودحس ش از بدیم..کا

 یمدمیکر
 

ما اما..د..انبوب من خوای قل براعش حدوشاید شرل بطه هم هیچی بهش نمیگم..به هرحاوع راجب شرش!.راصالا

 نالا
 

ر روی ختیاابی د و قتی نبوم!ومطمئن شدوز مراینو ا ونش فکر کنم..دنمیتونم به نبو،هرچی که فکر میکنم

 غعین مررم،فتار
 

یا م..و لتنگش شدری دینجوم و انشنیدروز یه ای و فقط برشاقتی صدونبالش میگشتم...یا دم و دبوه شده سرکند

 دیفرهااز 
 

شته رو دایگه دیکی ن قصد گرفتن جوری ینجوآدرس اکه سر یه د می نبودم،آدکه بودی فرهام..شددم دور که بو

 باشه!
 

 نباشه!دم ست خودشدنش م که حاال تمودم بوده عش نکروشرری ینجوش اکاش...کا
 

*  
کتر..هرچند مهال گفته دباید میرفتن و شت داکتر دقت وین رادهمسر ،نسیمن. مداوحامد دی و شاواش ،صبح سا

 دن..هی کراخورما خیلی عذ؛انیستی چیزن و بیااد بگم نمیخون بهشود بو
 

یم..حامد هم به گفته دبه سمت شرکت حرکت کرواش منو سان و شدده مهال پیان تمارپادی دم در آشاو مهال 

وارد ینکه خوشحالم مهال ابر وه عاله،ین چند مااتو ازه..بنده کتابا نگاب حسااز تا فت کافه تا به چندش رخو

سابق د فرهااون بعضیا  سهوایگه دمیشه گفت م..مچ شدن باهاشوه و مداوکیپ هم خوشم ه، از اندگیم شدز

 میکنه!درک بقیه از خیلی بهتر ع روین موضوواش اساو نیستم 

 
ز بارو زد و در کمه واش دیم..سادحرکت کرر سانسوآشدیم...به سمت ده پیا ویم دکررک ماشین هامونو پان همزما

 شد.
 

 د:یی کراتک سرفه واش سارو زدم..کمه طبقه ششم و دشدیم ر سانسووارد آ
 

 د؟فرها_
 

 بزنه:رو تا حرفش دم نگاهش کر
 

 ؟کنیش تری جداری قصد ند؟بطت با مهال فکر میکنیراجب راصال ا_
 

 ن دادم:تکوی سر
 

 ه!پیش میرری م فعال صبر میکنم تا ببینم چجونونمید_



 
 متفکر گفت:د و مکثی کر

 
 ؟نگفتیی بهش چیزع موضواون جب را_

 
 ختم:انداچپی بهش ه نگا

 
 فعال صبر میکنم تا ببینم چی میشه..؟!کنمرو رو یگه دیه گند ه دنشم عکسا تموای ماجرز هنو_

 
و ضیم کنه بهش بگم د راشت سعی میکرداحاال  م ویک شددسه چی به مهال نزد وابوه فهمیده باالخرواش سا

ای در که با صددم نه مهال..تو فکر بوو مطمئنم دم خوس حسااز انه ز ما من هنواکنیم..د نامزام بعد بخو

م هاروزین آدم اترین ر چشمم به منفودم وکرز که بارو شرکت در شدیم..رج مو خادبلند کررو م سرر سانسوآ

 م:سید ..عصبانی غریدر راجه عصبانیتم به هزرد و درخو

 
 ؟ینجا چه غلطی میکنیاتو _

 
 گفت:ی زد و بی توجه به نگاهم لبخند

 
 یم.دبون لتنگتودمتکبر!ب جناار یدق دمشتا_
نبالم داره دکه اد میدن نشودارش تق تق کفشِ پاشنه ای صدم..شددم و وارد کر زتاقمو باب در ابا ضر*
  عصبی برگشتمد..میا
 ِِ 

 
خشم ت شداز با چشمایی که مطمئنا اوردم و ستمو به نشونه تهدید باال د..دیستاایم سمتش که تو یه قدم

بهت _م: خشمگین غریدوم و دم..آرپایین کرو باال ر چند بارم رو شاانگشت دم..اکره بهش نگاد بوه قرمز شد

 ون!ندگی شخصیه من بکشی بیراز زبه نفعته که پاتو م؛میدار هشد
 

 ی زد:لبخند



نم تو ومن شو!من که میدل ماو تمومش کن د؟چی بواز اول هدفت ؟میزنیل تو گودخوداری سه چی د وافرها_

 رومهال 
 

 ا...ست نددو
 

 م:عصبی بین حرفش پرید
 

 ؟میزنیف جب چی حررافضولی میکنی!.دی داری یازیگه د!مربوطهدم من به خوت حساساا_
 

 زد:چشمکی د و لباشو غنچه کر
 

 یا من تمومش میکنم!دت یا تمومش کن خول به هرحا!م؟کجا فهمیداز که دی تعجب کر؟چیه_
 

نفس عمیقی دم و به جلو حرکت کرم بهش..چند قددم پشت کردم و کرو فرم عصبی پنجه هامو تو موها

لیال هم چند د!.مهم نبوان یگرر دفتااش رکه بردی سرن آدم همودم!..بود من فرهام..عصبانی میشدنباید م..کشید

برگشتم م،که شدآروم کش کنه!.اد درمیخوو جالبه اش ..مطمئنا عصبانیتم برمیشناستمده و شرکت بول سا

ن یددیی با الحظه ای ختم.. براندش ابا تحقیر نگاهی به سرتاپااه لبته همر،اهمیشگیه نگان سمتش. با همو

م فتم..کمی خم شدرمحکم به سمتش ه و کوتای هام با قددم و کرده ستفاافرصت از باخت..دش رو میم خوآرو

ی خندزپودم و کمی مکث کرد،زل زدم..بوده بی مخفی کرآشتش که سیاهیشو پشت لنز ی درتو چشماوسمتش 

 ؟!بهم بزنیرو نو مهال بین مای تو میخو_گفتم: وار مزمه دی زسرآروم و با لحن زدم ، 

 
 

 نباخت:دش رو ما خواید زلرح ضووپلکه چشمش به 
 

 آره!_
 

 نگ تر شد:رپرم خندزپون دادم و تکوی سر
شتنش ش و داباهادن بو،ست نیافتنی تر کنیام دبررو مهال ازی و یی بنداجدن هرچی بیشتر سعی کنی بینمو_
  تلذام بر
 ِِ 

 
 ؟نی که...وبخش تر میشه! مید

 
 دادم:مه اداخند زپون با همود زل زدم..میزن تم نوسارصورو نش که زومک لردبه مر دم ومکثی کر

 
 ن!باشتشوورده کسی تاحاال بدست نیان و ه سخت بدست میاکم یی میراچیزل نبادمن ، نی کهومید_

 
 دادم:مه و اداختم اندش اسرتا پای از تحقیراز پر ه نگاره بادو

 
 د!ستی خوشم نمیاای دمِ دچیزاز _

 
 ید:زگرفت..چونش لررو کنایم د..ثانیه نکشید که بغض کربه 

 
 خیلی پستی!د..حمی فرهارخیلی بی _

 
 ختم:اندایی باال اشونه ل بیخیام. دیستاف واصای زدم و خندزپو

 



 نم ببینی!ایگردلعمل بدِ اکه عکس ش شته باداینم ر انتظا، امیکنیر فتارنفهم ی ماآدقتی شبیه و_
 

 د گفت:کمی بلنو عصبی ، پر بغض 
 

سه یه لحظه م!.وامیدم نجاابه تو ن سیدرسه را رو دارم واینکااهمه ؟نمیفهمیا چرد! لعنت بهت فرها_

 بایدی رشتنت!چجودا
 

 ؟بهت ثابت کنمری یگه چجو؟دبگم عاشقتم
 

 ستایل قبلی گفتم:ن ابا همو
 

 که تو میکنی عشق نیست!ری ین کاا_
 

 با لحن حریصی گفت:
 

 ؟!میزنمف چی حراز نی که وبزنم..میدر کنارو حت میتونم مهال راخیلی ،ه باشمتشتزور دابه ام گه بخوا_
 

 زدم:خند زپود خونسرد؛یکرمش عصبانیت غراز نم که د دروفرهاف بر خال
 

 پس تالشتو بکن!_
 

به رو دور زدم و رو میز و فتم رتا پله باال از دوبست درو شد..همین که رج خاق تاا از اپرصدو تند ی هام با قد

 به محکمی ٔضربهو سید!برگشتم اوج رعصبانیتم به ا ماجراز نستن لیال د آوری دوبا یادم...یستاه اپنجر روی

 .زدم میز روی
 

 ضافه شد!اینم بهش اکه حاال د کم بوواش سان پیچوندو شتن داضی نگه م..راهنشو ببنددباید ری جو یه



*  
 "مهال"

 
د..آرزو فتاابه سرفه و پرید ش گلوی سیب توم، نگان یددتم..با خاندد اگرفته بوم گرآرزو چپی به نسیم که با ه نگا

 با مهربونی گفت..و خندید 
 

 کوچولو!ن ماماش ظب باامو_
 

مد ون اوشپزخونه بیردی از آشازد..نسیم لبخند خجلی 

میکنه م درد سر،تاقماتو م من میردی شا_که گفتم: 

ن داد و آرزو تکوی سردی حت کنم! شااسترام امیخو

 زد:ی لبخند
 

 م..ختردحت کن بهتر شی استرایکم در!ماو بر_
 

 گفتم:ی با لحن تندو عصبانیت مشت شد از ستم د
 

 خامت شم!و نیستم که گولم بزنی م می!من مثل بابادرتو مانه و خترتم دنه من _
 

 گفت:زده خجالت دی شازد..لبخند زم با
 

 میشه!ب حت کنه خواستراقت وچند ه؛شدوارد حی ر رویکم بهش فشام..خانوآرزو ببخشید _
 

 گفت:ن داد و تکوی سر
 

 دم!قبشم میبوافکر عو باید بهو شتم ایگه گزدسابق یکی ه من پا تو جایگال میکنم..به هرحادرک _
 

 گفتم:دم تاقم حرکت میکراکه به سمت ر همونطوی زدم و خندزپو
 

 ته!رنتظااز اخیلی بیشتر ش قب بداحتماال عواستو جمع کن!اپس لطفا حو_
 

به سمت و بشینه ره زدم شاد ابوه که نیم خیز شددی مد..به شاا در اوبه صدن یفوآکه دم نرفته بوم چند قدز وهن

 نیفوآ
 

 شتم:دابرد..کسی مشخص نبوه ..چهرفتمر
 

 ؟!بفرمایید_
 

 یر شد...ازلم سردعالم به م تموس ترو عصبانیت د،بودر شخصی که پشت ای صدن با شنید
 

 ر؟ستگال رمنز_
 

 گفت:و لنز ی مد جلواونشنید  بی کهاجو
 ؟کنیز سابقت با ِِرسه همکاای درو وانمیخو_

 
گذینه کلید دم و نمو بلند کرزولری نگشتااید زمختلف میلر بدِی حس هام هجواز ستم ی دنگشتااحالی که در

 مد:اوبه سمتم ان نگرم چهرن یددبا د..بوده یستااتو چند قدمیم دی قتی برگشتم شادم ولمس کررو 
 

 ه؟پریدر نقدا انگت چر؟رمهالد بو کی_
 



د شکالتم با فرهاجب مراشتم اقصدشم نددم و بوده نزف حرد قت بووخیلی دی با شارت دادم..قورو هنم آب د

هم ن رو لیال به شایاد پیشنهاای ماجرد و بووی خیلی کنجکااون آدم ما خب ابگم..دی یازلیال چیز ی خالتاو د

به دی شا،بگمی ینکه چیزامد..قبل ا در اوحد به صدوانگ ی..زتقوسمش لیال انست که وفقط میدو نست ومید

 زباو درو فت در رسمت 

 ِِ 
 

که دی هیچوقت فکرشم نمیکری،میدیدر لین باای اوبرش رو گه ظاهراشاید رد..خولیال به چشمم ه آرومِ چهرد..کر

 باشه!ن مهربورد آروم و می باشه..بهش میخوآدیه همچین 
 

ست م دباهاو مد اوخونه شد..به سمتم وارد بعد ه و خاکش بریزن طمیناای اتا برکشید دری پا رو روی کفشش 

 لبخندداد..
 

 گفت.زد و یی امصنوعی د و سر
 

 ؟خوبیم..سال_
 

 زدم:لبخند زور باشم..به دم آروم سعی کر
 

 ؟شما خوبین..ممنوم. سال_
 

 یی گفت:امونی دبا لحن خیلی خوزد و یی به شونم اضربه 
 

 ی؟شدغریبه ؟ شما چیه_



 دکررو دراز ستش د و دکره نگادی به شاو 
 

 ن!سابق مهال جار هستم همکای لیال تقوم!سال_
 

ل ین حاابا د..کره به من نگاک مشکوداد و ست ش دباهادد فت..مرو رکه تو فکر فرر نگااسمش ن ابا شنیددی شا

 گفت:
 

 مدین.ش اوخوشبختم..خو_
 

 لیال گفت،یمدکه به سمت سالن حرکت میکرر همونطو
 

 ؟نیستش حالت خون؟مهال جاه پریدر نقدانگت ا رچر_
 

 گفتد و ستی کردپیش دی بگم شای ینکه من چیزاقبل 
 

 سیدیمن رستاربیمازه از تاد..بو شیکم ناخووز یرد_
 

 ن داد:سر تکون داد و متاسف نشودش رو لیال خو
 

 ؟!خوبین الابابا! ای _
 

 ن دادمتکوی سر
 

 ن.ممنوم..بهتر_
 

 تم:گفر دار بعد منظوو 
 
 

 د!تا جایی هم موفق بوو باشه ب ست من حالم خواگویا شخصی نمیخو_
 

هم آرزو جا پاشد..از لیال گیج ن یددبا ،سیدیم نسیمربه سالن که د..بوه ستش مشت شدش دلبخندف برخال

 باهمر..همینطو
 

دی .شافتیم.رشپزخونه آبه سمت دی منو شال همین حادر یی نشست..ه امبل تک نفرروی لیال دن و کرم سال

 گفت:ک مشکو
 

 ؟شناستام آبرر نقده اختردین اسم ا اچر_
 

 می گفتم که گفتارونمِ ونمید
 

 یی که!اخسته دی حت کن. گفته بواسترو ابرم بشین بعدن یکم پیششوو بر؟ ینجای امدا اوتو چر_
 

 ختم:اندایی باال اشونه 
 

 شم.ص خالآرزو شر از فتم که ین گانو به بهانه دم..اوحت کراسترایشب دکافی ازه ندانه باباشبه _
 

 فت.د ربوه شدش خاموزه که همین تاز به سمت چایی ساو خت انداچپی بهم ه نگادی شا
 

چند م..شدف ظری شیرینی تون چیدل مشغوو میز نشستم ون آوردم و روی بیرل تو یخچارو از یرینی ش ٔجعبه
د گرش چشماد و هنش بورو دستش د.نگاهش کنم.ان باعث شد نگردی هین تقریبا بلندِ شاای لحظه بعد صد

  م وجا بلند شدد..از بوه شد
 ِِ 

 
 فتم:ربه سمتش 

 
 ؟!سوختیدی؟شاه چیشد_

 



 گفت:ورنابان داد و ست تکورا وبه چپ ش رو سر
 

 ه..ختردین این..احیانا..امهال.._
 

 گفتم:ن دادم و تکوی سر
 

 شهدخو_
 

 زد:شو غر زوبارو شت ازگرو ستش دگرفتم..زوش بااز کشید که نیشگونی ی هین بلند تر
 

 ؟!حشیوچته _
 

 ختم:انداچپی بهش ه نگا
 

 میشنان نگرن! الن اتو میشنواصد_
 

 با عصبانیت گفت:و ن داد تکوی سرل بیخیا
 

 و...پره ختردحالیش میشه!ون مش بیرازکه بندن الا_
 

با و گرفتم رو ستش دکه محکم ه جی بروست به سمت خراخو

قیقه میشینه ده دکه!  نتمورنمیخودی؟ چته شا_خم گفتم ا

 ه!میرم بعد



 دادم:مه و اداگرفتم رو سینی چایی 
 

 ه!رشه بم تر تمور زودبگیر بیارو حاال هم شیرینی _
 

فته ی زدم..ارزو رخندزپودن،گرفته بوم لیال که باهم گرن آرزو و یددبا م..شدرج شپزخونه خااز آبی توجه بهش  و

 ِِ رکنا،مبلو رو شتم اپیشش گزرو چایی دن..صحبت بول مشغوو د یکِ لیال نشسته بودنزه ی مبل تک نفرد رو بو

 گفت:آروم نسیم نشستم..نسیم 

 
کی_

؟ ه

بیخی

ل ا

گفت

م: 

هم_

ر کا

بقسا

 مه.
 

 دم:کره بهش نگاد به من بوب لیال که خطاای با صد
 

ب زن نتخاایی تو ایه همچین سلیقه د نمیات به بابان بزنم به تخته مهال جا_

 که گفت:دم من فقط گیج نگاهش کرزد و ی لبخندآرزو شته باشن! دا

صال الیق الش اوب نتخااها بیشتر شد! زن شناختش نسبت به و سلیقش ر نگاافت رسنش باال ترکه رت پد_

 مش خیلی خوبه!ب دونتخااما رد ابهش نمیخود و نبو

ع فادرم دمااز که دم خنگِ سابق نبوی مهالاون یگه دما من د..انگاهم کران نگرو لبش خشک شد آرزو رو لبخند 

ه که حاضردری مهم نیست!.مااش برو ندگی میکنه ری داره زچجوش ختردنه وکه حتی نمیددری کنم..ما

 هیچکس مهم نیست!!ای بلکه برای اون..نه تنها برک ثابت کنه ش خترده به شدری هرجو
 

 ی زدم:لبخند،لیالر نتظاابر عکس 
 

ی فعه از د ما، اههابا کمی مشکل همررم ینبارم اپدب نتخااهرچند _

آرزو، به ب خطا،یهو بی توجه به مند و کمی نگاهم کرد! بهتر بواول 

 گفت:ر دار منظو



سته ه!درمیردرش ختر به مادکلی ژن میگن بیشتر م یه نظریه شنیدا کتر..من جدیدم دخانو_

 یخ..آب یر دن زمو یهو بردجووکل ر نگا؟ این نظریها

 
 "دفرها"

 
م خونه مهال شادی شاد گفته بوواش شتم..ساداکه کیفمو برد بوه موندا مندرکاری ساعت کان ساعتی تا پایادو

 ست میکنهدر
 

یر نظر میگرفتم تا زحرکاتشو ر ختیاابی ا میشد!جدیدب خیلی خونمیومد ن گه شایاو انجاییم اوهمه  و

 یا نه!س تو نخ مهالز ببینم هنو

 
ن یگه همزماه دتا چند ما، ختصاصیه شرکتمان فتم..ساختموواش ربه سمت میزِ منشی سام و مدون اوفتر بیراز د

 وژهبا پر

 ِِ  ِِ 
 

 نتکوی سرد..کرم سالو جا بلند شد از یدنم دمیشد..بام تمول شما
 ؟نیکبخت هستی قاا ِفتردکسی تو _گفتم دادم و 

 
 گفت:ی زد و لبخند

 
 ن؟میرین پیششوم بدع طالن انه. بهشو_

 
بگه بالفاصله ی ینکه چیزاز ا.قبل در زدم یی به اضربه  تکو فتم رتاقش ابه سمت ن دادم؛نه تکوی به معنای سر

 ش دروبعد
 

ن تاسف تکوان به عنوی سرد..تو فکر بود و بوداده لم د،وشته بامیز گذرو ست همیشگی پاشو ن ژبا همودم..کرز با

 بهدادم و 
 

زدم و تیش م ،آری در اوردکاناپه نشستم..سیگاو رو شتم امیز عسلی گزرو روی کیفم دم..سمت کاناپه حرکت کر

 بهل بیخیا
 

 گفتم:دم و کره نگاد که تو فکر بوواش سا
 

 ی؟سه چی تو فکروا_
  داد:مه ن داد و اداتکورو ش بعد سرو کوتاهی گفت ی  "ها"
 ِِ 

 
 ؟!هیچی ...هیچی..خوبی تو_

 
 که گفت:دم نگاهش کرک مشکو



 ؟چی میگفتی تقووز مرا_
 

 گفتم:و م یی کشیداکالفه و نفس عمیق ، لیالدآوری با یا
 

 ه!!ختردصال امریضه ت! پرت و چر؟!بگهداره چی _
 

 گفت:د ویی کره اتک خندواش سا
 

 شته باشه!!انو نددش اوما هیچکس جز خواکنه د طرفو نابو ههاست که حاضراخاطرخواز اون _
 

 گفتم:م و پوفی کشید
 

 ه؟!باید به من گیر بدادم ین همه ایی! بین اعجب بدبختی _
 

 شوخی گفت: بهو خندید ره بادو
 

ر و تادی هم شارو چنتان شتم..همواپیله ندی هااه ین خاطرخواز اشکر من اروهمه چی تمومه!!خدم بس که بابا_

 د!کرر ما
 

 گفت:،یددکه م رو خند
 

 دی؟!بوه کی خندیدر خرین با، آشنا شیآینکه با مهال اقبل د میادت صال یاد افرها_
 

 گفت:و خندید واش سال..شغااتو سطل دم پرتش کرو گرفتم  نشونهدم...کرش خامورم رو سیگاوجمع شدم خند
 

 بابا!بلدیا!!ل یوا_
 

شت به صفحه ه داشدد گری مد..با چشماواش اوگوشیه ساام اسِ  ای اسکه تو همین لحظه صدن دادم تکوی سر

 که گفتم:د میکره نگا

 
 

 ه؟!بگی چه خبرای نمیخو_
 

 گفت:د و من کرو کمی من 
 

 ستش...راستش..را_
 

 گفتم:دم و یک کررچشمامو باک کومش
 

 ؟نیستب حالش خوده؟فتااتفاقی امهال ای بر_
 

 :گفتمره بادوکه ن داد نه تکوی به معنای سر
 

 نکنه نسی..._
 

 گفت:م و مه بداداشت انز
 

 ازی!نندا راه عوو دباشی آروم ینکه گفتم ابعد ه بدل فقط قوه..کسی حالش بد نشد_
 

 تر گفتم:ک مشکو
 

 واش؟ساه چیشد_
 

 ید گفت:دبا تر
 

 ینا.افت خونه مهال رینکه لیال یه ساعت پیش امثل _
 



 که گفت:دم نگاهش کرور ناباو متعجب 
 

و بمونه م سه شاک وامیزنه رف یه تعا،همه جا بیخبراز نجاییم..نسیمم که اومشب ابا بچه ها ه دفهمیا ظاهر_

 میکنه!ل نم قبواو

 
 

جا بلند و از عصبانی کیفمو گرفتم م، مدک در اوشوز اقتی ،وچند لحظه بعددم..متعجب تر نگاهش کر

ق و تادم،از اکرز بادر رو مد..اوهم ابا عجله همرو گرفت رو کیفش و گوشیش ،کتو جا پرید واش از سام..شد

 شونم نشست:واش رو ست سازدم دکه ر رو سانسوآکمه م..دشدرج شرکت خاِِش از دربعد
 

 که!د ر نمیاستش بی از دچیزش!!باآروم مثال بهت گفتم _
 

 گفتم:ر دادم و فشارو کینگ رکمه پادشدیم..و وارد شد ز بار سانسودم..در آعصبی نگاهش کر
 

بر ری ازش همینی که میگی کاد! مهال بووز یرل دباعث حاد، ستش بر نمیاری از دیگی کانی که مزهمین _

 کنن!اب بطمونو خرراکه باهم د داد پیشنهان فت به شایاد، رنمیا



 گفت:داد و ن تکوی سر
 

 کش میکنیم!ر دبرسیم یه جوار بز؟ تو کثیف میکنی چی میشهدخون خون الاشه من تو داداخب _
 شدیم. عصبی گفتم:رج خاو د شز بار سانسوآ ِِ در

 
 ننشونمش!ش مشب سرجااگه انیستم د فرها_

 
ی سرواش فتم..سادم ربه سمت ماشین خو و

خیلی خب! خیلی خب! فعال _گفت: ن داد و تکو

 ون!برط حتیاابا ..شباآروم 

رج پاکینگ خااز با سرعت رت زدم وستاری افو، که گفتمی چیزف برخالم..ماشین شدار سوو یی گفتم اباشه 

 که همین..دبو لشغاا و گرفتم رو دیشا رهشما..ادند ابجو ماا گرفتم رو مهال ٔٔ رهشمار چند باراه توم..شد

 :گفت هشد لهو میک دادم، که ابجو..دبو واشسا..ردخو نگز گوشیم دمکر قطع
 

بهش گفته که درش جب مارایی الیال یه چیزو بحث باال گرفته و جر ن میگه بینشوزده نگ دی زشاد فرها_

 ؟!همچیو بهش نگهه خترده! دحتش کرارنا

 رهشما رهبادو و زدم نفرمو رو محکمی ٔضربهدم..کره فیک نگاابه تردم و قطع کررو گوشی ف بی حرو عصبانی 

 :زدم داد عصبانی..داد ابجو که کنم قطع ستماخو اشخرآ..گرفتم رو مهال ی

ه ختردین ابخاطر وز یرداری؟ دتو عقل  صال؟ انجاستاوکثافت اون به من بزنی بگی اس ام اس تو نمیتونی یه _

 ؟عوتش میکنیم دشاو تو خونت ی میدوز راش مرابعد ، برگشتیو فتی گ رمردم تا 

 حرفی ینکها قبل و مکشید ییا یعصب و کالفه نفس دی،شا ٔسرفهای صدن باشنید

 ؟مهال کجاست_: گفتم بزنه

 گفت:آروم 
 
 تاقش.اتش تو دبرآرزو _
 

آرزو، سم ن ابا شنید

ین ا_ی تر گفتم: عصبان

؟! میکنهر نجا چیکااویگه د

نمی گفت که ونمیددی شا

 دادم:مه ادا

 
 ؟به من بزنیاس ام اس تر یه زودنمیتونستی واش دادی، به ساارش ین همه گزا_

 
 گفت:ان نگرو کمی کالفه 

 



ین استی راه! کدم بوده ستمو بو نکردشتم..کف اهیچی خبر نداز ینجا امد اولش که اومن ، منو نترسونینر نقدا_

 مهالدر ما
 

 ؟!کجا میشناسهرو از 
 

 داد زدم:عصبی 
 

 عا کنین نبینمش!دیه جهنم!!فقط از _
 

 داد زد:نی وپسر جور دادم..فشاه یکسرو شتم اگذق بورو روی ستم د
 

 ؟!باباه خبرته چوش..هو_
دم و کرز بارو یست شیشش دوین ماشو در فتم رمحکم به هم کوبیدمش..جلو م وشدده پیادم ،کرز باو ماشین در 

  یقشو
 ِِ 

 
 گرفتم:

 
 دی؟!با کی بو_

 
جاییش دم گه یه مشت بهش میزاحت رابیست سالش میشد..زور میشد گفت به و شت ی دایزرجثه 

 نباخت..دش رو ما خود،ابوه میشکست..ترسید
 

 یگه!دشه که حرکت کنم ت باید خلو؟خب..خب میگم چه خبرته_
 

یقشو جلو تر دن..میزق پشت بواز ماشینا وقرمز شه ره بااغ دوتا چرد بوه ثانیه مونده پنجادم..کره به نمایشگر نگا

 گفتم:ی زدم و خندزنش تند تر شد..پوزدپلک و ید زکه پلکش لرم کشید



 سه تو تلفش کنم!ارم واقت ندوحیف که _
 

 که بلند گفتم..د مزمه کرزمی آروببخشیدِ 
 

 م؟!نشنید_
 

به محض د..بوه ثانیه موند25م...شدار سوو فتم ربه سمت ماشینم دم و کرول یقشو ب بلند گفت ببخشید..با ضر

تو فرعی...بعد م پیچیدد..حرکت کرو الستیک جیغی کشید ر دادم..فشاز گاال پدم رو روی پاد، ینکه حرکت کرا

رک تر پارنواو کمیواش ماشین سام..محکم بهم کوبیدم و درو شدده پیادم ؛کررک پان تمارپای در اقیقه جلوده د

ن در، شدز به محض بار دادم. کمشو فشار دچند باو فتم ر رسانسوآنظر گرفتن نگهبانی به سمت ون در بدد..بو

شتم..به دانگه و شتم انگ گزرو روی زستم م، دسیدرحد که ادروبه دم.. فشررم رو کمه طبقه چهام و دشدوارد 

با تاکید و آروم و پشت گرفت رو از ستم واش دم..سافتربه سمت سالن ر زدم و شو کناواسان در،شدز محض با

 د!!!فرها_گفت: 

 

ستم حرکت اخوم و کشیدرو ستم دستش شل شد..دقیافم ن یددبا دم..نشسته نگاهش کرن به خوی با چشما

 گفت:ری که فوکنم 

 
 

 نگو!ی مه چیزآروضع وکه ن الاقل احد_
 

 بلند گفت:،لحن شوخیینجا با واش از اسام..نفس عمیقی کشیدن دادم و تکوی سر
 

 یم!ن دارعایت کنین که مهمورو رحجابا ل عیاو هل ا �!ایا �..ایا_
 

نظر ون در بدرد..خودن،بوده یستاالیال که آرش،آرزو و  +ن کیپموی اچشمم به همه بچه هام،سیدربه سالن که 

 گرفتن جمع..با
 

 کالفه گفتم:دم..کره نگادی به شا، مهالن ندید
 

 ؟!کجاست_
 

 گفت:دار کنایه د و یی کرا تک سرفهآرش 
 

 د!قا فرهام آعلیک سال_
 

 دم:کرار بلند تر تکرره و بادوبی توجه بهش 
 

 دی؟مهال کجاست شا_
 

 گفت:آروم خیلی واش سا
 

 د!کرم سالر ستگای رقاا_
 

 د، داد زدم:میزف حرآروم که خیلی ف اون رخالب
 



ار باید تکرر چند باد  _

ای صد؟ کجاست؟ کنم

 مسر پشت از مهال ٔگرفته

 مد:او
 

 ؟میزنیداد سه چی د وافرها؟یندیستاا اچر_
 

هاشو گرفتم زوکال! بادم بوده کرش مواجمعو فررنگام..اسیدربلند بهش م با چند قدو سریع برگشتم سمتش 

مزمه د.. آروم زحت بوراناو تعجب باال پرید..قیافش خیلی گرفته ش از هاوبردم..اکره نگاش قیق به چهرو د

 دم:کر

 
 ؟!حالت خوبه_

 
تک سرفه ، کالفهو میشد. برگشتم سمت جمع ب شت معذداتو حدقه چرخوند..ش رو چشمان داد و تکوی سر

 م.سال_گفتم: ه کوتان..ربفرستم ب،آرش و آرزو رو فعال باید لیالدم! میزف حرا با مهال بعددم..یی کرا

 
 شت گفت:ه داخندی گه هاریی که ابا صدن داد و تکوش رو سرآرش خندید...ز حامد مرموی زد و لبخندآرزو 

 
 ؟خوبیم..سال_

 
 گفتم:د سری و جد



 ر؟ستگای رقاآبله. شما خوبین _
 

 گفت:ه کوتا
 

 خوبم.._
 

 سریع گفت:واش فتم..ساربه سمت مبل 
 

 بفرمایید.؟یندیستاا واچر_
 

سش به احوت مدم تو تموآرزو من نشست..روی به رو مبل رو مد د و اوکرض عمد جاشو عواز همه نشستن..لیال 

 د!ولیال ب
 

 گفت:ی زد و لبخند،لیال
 

 ن؟جاد خوبی فرها_
 

 خشک گفتم:ن دادم و تکوی سر
 

 خوبم.._
 

 ین گفتم:رادبه ب بعد خطاو 
 

 مونیه!دگفتی جمع خو،میگفتواش سا_
 

 گفت:د و یی کراتک سرفه آرزو 
 

 ببینه.رو مد مهال ن اوجاآرش حمت کنیم..زفع رستیم اما کم کم میخو_
 

 گفت:ده مرپژو نفس عمیقی کشید آرش 
 

 ببینمش!اره گه بزالبته ا_
 

 ین گفت:رادشت!ق دافرن سموآمین تا زقطعا دم..مقایسه کرد( فرهار پدرف)با عار آرش رو فتاریک لحظه ای بر
 

 م!یددلیال خانومو م مدن اوالامونیه..دال به منم گفتن خووا_
خت اندایگش ی دپاروی یه پاشو و،ما پرالیال 
  گفت:و 

 ِِ 
 

 ؟!من که نیستمدی غیر خو شخصن از تورمنظو_
 

 گفت:ری فود و یی کرامصلحتی ی سرفه واش سا
 

 فر..ر نه... نه .منظو_
 

 ختم:اندامو باال وبری ایه تای زدم و خندزپوم..بین حرفش پرید
 

 م!یددینجا رو اکه شماد بوآور تعجب ام قعا بری! واتقوم خانودی شما بورم قا منظوقیا!دچر_
 

 ی زد:لبخند
 

 یم!دکرل یی موکوایگه ن دمازبه رو صحبت د..نبوب کمی صحبت کنم که گویا حالش خون ال جابا مهم مداو_
 

یی باال اشونه د!.ایق بوگفتن حق،صحبترش از قطعا منظول..بیخیاد و سرون،بیراز ما دم اعصبانی بواز درون 

 گفتم:ل بیخیاو ختم اندا



 
 ؟!یگهدشما هم تشریف میبرین ن الاپس _

 
 گفت:و ستش مشت شد د

 
 م!شاای بردن کرت عودما منو م،استم برامیخو_

 
 

 ست گفتم:ن ژبا همو
 

 نمیشه!ت عودسمش اکه رف تعا_
 

به من رو حق ر نگادم..انمیکردرک که د بوی ما تو نگاهش چیزد..آرزو اشت نگاهم میکرز داهن بادبا آرش 

 د..بوه حامد هم گیج شداد!مید
 

 گفت:وخندید د بیخوواش سا
 

 شوخیه!خیلی د آدم فرها_
 

 گفت:واش به ساب لیال هم خطا



 دارن!نسبت به من لطف ن جاد فرها؛ بله_
 

 م..جا بلند شدش آوردم و از بی توجه به جمع یکهو جو
 

 "مهال"
 

میکشید...همچین ر بالکن سیگاروی شت آروم داحاال ،قیقه قبلدچند ف که برخالم دکره نگادی عصبانی به فرها

 ادبیدداد و 
 

م معلوش چشماد!از بوه شده دار قعا خندوافتن!قیافه بابا رشونم دخودن و بررو لیال ور بز،باباو  آرزوخت که اندراه ا

 کهد بو
 

 "م!نی بدرواین ابه رو مهال ا عمر"میگهدش به خوداره 
 

 کالفه گفتم:دن،کر کرفل بیخیا
 

از ینم زدی..اری داد نجوی اومداوکه دی!اون از اول عایت میکرربقیه ی قل جلواحدد؟فرهاه چت شدا جدید_

تو جیب ش رو ستادیلکس د..رخاموشش کرو لگد گرفت روش با کفشش ،پاییند کرت شو پررسیگان! الا

ست امیخود و عصبانی بوزم از درون هنور نگاامد..نفس عمیقی کشید. اوجلو م چند قدو شت اگزارش شلو

 دادی؟ست از دتو عقلتو ؟تو چی_گفت: آروم کنه..رش مها

 
 گفتم:وری با حالت ناباو تم خانداهامو باال وبرا

 
 دادم؟!ست از دبعد من عقلمو ا داری،عودتو با همه _

 
 د:حالت چهرشو مثل من کر

 
دت نه!بعد هم خون از اوبطموی راهمه مشکال تو خونت کهدی کرت عودتو کسیو ن چوا دارم، عودمن با همه _

 نیومیدب خو
 

 چیه!ش قصد
 

 گفتم:ض معتر
 

 ینجا!د ابیااد شت که میخواحمم خبر ندروصال امن د!کرت عودشو دخودش خودم؟عوتش کردمگه من _
 

 د و داد زد:کرز هم بااز ستاشو دعصبی 
 

ن چو؟! یگهدبش کنم ش و خون باهاشوو  ئی کنماپذیرن شوم و ازبدن شو، رافترن دمداولیال ا و گه نداپس _

 نشودخو
 

 دم!نکرن عوتشودمنکه ن،مداو
 

 ر داد زدم.ختیاابی 
 

 نی!تو غلط میک_
 



 گفت:آروم لبخند کوچیکی هم گوشه لبش شکل گرفت..و خندید ش خت..چشماانداشو باال وبری ایه تا
 

 اد!دس دنش بهت دبا فکر کرن الاکه تو دارم بر همین حسیو اصد برن الامنم _
 

 مثل بچه ها گفتم:،قبلاز تر ض معتر
 

 اه داری!خاطرخودی یازه تو ینه کاسه واینا اصال! همه ام اگفتم..نمیخون ختردنا ن اوچوم! نخیر_
 

 گفت:زده گرفت..بهت ش خنددم حس کر
 

 ا!بخدرو داری خیلی _
 

 گفتم:در آوردم و بونمو ز
 

 همینه که هست!_
 

 مد:ه اوپشت پنجراز حامد خ شوو بلند ای یهو صدم. دیدشد..منم خنز باه لبش به خنده باالخر
 

 دن!شتی کره آباالخرااات! صلو_
 

 گفتم:و تم خانداچپ چپ نگاهی بهش 
 

 شتی بشیم!آیم که دما قهر نبوم بعدن! خال باشه فضودت خور تو کات سر_
 

 یی گفت:ه ابا لحن مسخر
 

 کنن!ور بان بلها،اکنن ا عودشوهر زن و قدیم گفتن از خب! اره _



ی چیزدادم ترجیح ،منرو نگاهش د و لب فرهارو لبخند ن یددما با اشوهر نیستیم زن و ستم بگم ما که اخو

 ستپاچهدگم..ن
 

 م:جمع شددم تو خوو ختم انداف اطرانگاهی به 
 

 زدم!یخ ؛یگهدخل دابریم ده! خیلی سرا هو_
 

 گفت:ی جد
 

منم یه چند ری. خل سرما نخوو داتو بر _

مو باال وبری ایه تاک،مشکوم. یگه میادقیقه د

 گفتم:و ختم اندا

 ی؟نمیان الاسه چی وا_
 

و یهویی ه،بدن لعملی نشواعکس و کنه ا ینکه فرصت پیداز اقبل .ن داد.بهم نشوو شو باال گرفت رپاکت سیگا

هنش د و دبوه موندا هوز رو ستش هنودپایین..دم کرت بالکن پرو از رو فتم رستش کش از دپاکتو ه غیر منتظر

 گفتم:ص با حری زدم و کوندژلبخند د..بوز نیمه با
 

سه ده و والت کروکنم عشق سابقت میس حساابکش! همش ر قتی با منی کمتر سیگاولطفا م! زـعزی_

 سمت من!ی مداونش دکرش موافر

و گرفتم رو ستش ه ،دینکه جدیدنا بیشتر میخندذوق زده از البش نشست..ی رو لبخند محو

 د!میادر بچه ها ای صدن الایگه!ا دابیا_در: کشیدمش سمت 

ی سر

ن تکو

داد: 

باش_

ه..بری

 م.

 تر..ص لم قرو د نگ تر شدرپرم محکم تر گرفت..لبخندرو ستم و د
 

ی رو یگه هیچ چیز بددشته باشم! داکامل د عتماابهش ام قعا میخوواین به بعد از امنه! د فقط فرهاد، فرها

 نمیکنم..ور جبش بارا

 
 

 نمیگه!دروغ هیچوقت به من د فرها



 
*  
 "بعده مادو"

 
ست شبیهه درمشش م!.آراسیدمش بیشتر میترآراین از اما ر اینباد...ابوه شدآروم عجیبی همچی ز به طرزم با

 نیوفته..ی بدق تفادم اعا میکردهمش د!بون طوفااز مش قبل آرا

*  
و یم دکتر تشکر کر،از دیم جا بلند شددم..از کره نگاد شت گریه میکراز ذوق دابه نسیم که ی زدم و لبخند

راه ختر خوشگل تو دکه یه د بوم شکمش معلودو از رو حاال شیش ماهش بو، ماههر مدیم. نسیمِ چهاون اوبیر

 گفتم:رت زدم..دور زدم و ستاو انشستیم تو ماشین داره!
 

 مه!آروخیلی دت خترتم عین خودنسیم فکر کنم _
 

 گفت!ی زد و لبخند
 

 خیلی...اره.._
 

د چند ثانیه نگذشته بود..ترمز کرن مورمشکی کناو ِِام که یه بی د شیشه ها پایین بودم..یستااقرمز اغ پشت چر

سریع اش، صدن ستم بی توجه باشم که با شنیدامد..خواوسمت ن هموداری از کش و بلند ت سوای که صد

 ی!تحویل نمیگیری؛ شدرگ بزم مهال خانو_م: نددوبرگرم رو سر
 

 گفت..ی زد و بهش که لبخندم دبوز زل زده هنی بادبا 
 

 ر.کنان سبز شد! جلو تر بزاغ چر_
 

**  
 گفت:و خندید 



 ؟که پسرعمتو ببینیآوره تعجب ات برر نقد؟! اخترده دماتت برا چر_
 

 گفتم:ت مبهو
 

 خه...آنه..خب...خب _
 

 خت:انداشو باال وبری ایه تا
 

 ؟خه چیآخب _
 

 تند گفتم:
 

 دم!یدمت تعجب کردیهویی _
 

 زد: یلبخند
 

 ؟چه خبرری؟چطو_
 

 ی زدم:متقابال لبخند
 

 ؟خوبم. سالمتی.. تو چه خبر_
 

 خت:اندایی باال اشونه 
 

 شرکتم.رای کال .مشغوال.واهیچی _
 

 دم :یی کراتک سرفه 
 

 ه!منتظرش فیقمو برسونم. شوهررخه باید م،ابراری ندری گه کاامم...ا_
 

 ن داد:تکوی سر
 

دم بودا کانان لی من چو؛ویدنتن دجودرسم مااهمو ببینیم بقیه بچه ها مریم اربزار لی باید یه قرو وباشه بر_

ه ستم ببینمت. شرمندامیخوی! ما نیومدد؛اعوتت کرن دماماا ه یلدسه شبواهم که م مداونتونستم ببینمت..

 ختم:اندانگاهی بهش 

 
 دم!بوم ستادوبا ه.. شرمند_

 
 ی زد:لبخند

 
ها نیست..هرچند من و دوره تو فامیل ی ازت هیچ خبری مداو هفت هشت ماههن الاکال هم که اره. عیب ند_

 به گوشم میرسه!ا ما خبرم، ابرد کم پیش میا
 

 داد:مه اداکه ن دادم سر تکوی زدم و لبخند
 

 شته باشمت.داکه ه تو فقط بهم بدرمیزنیم..شماف مفصل حرا نشه! بعدت یرو دبر_
 



ار حافظی کوتاهی سوایم. با خددادست دباهم د و زنگی بهم زتک دادم..مو بهش رشمان دادم و تکوی سر

یگه کی دین ا_گفت: و نستم!. نسیم کنجکاویدلیلشو هم نمد و دبوه مونمو بریدره الشودیشب م..از دماشین شد

 د؟!بو

 
 گفتم:وت بی تفا

 
 داس!پسر عمم که میگفتم کانان همو_

 
 گفت:ه شرمندو هانی گفت ا

 
 بزنین!ف بیشتر حرو نتونی پیشش بمونی م شدمن باعث ه یدیش! شرمندزه دحتما تا_

 
 دم:خمی کرا

 
 تفاقا!اشد  بهترد؛ پیش فرهام ستم برامم میخودیگه نشنوما!!خود_

 
 ی زد:لبخند

 
 ؟ستی. شغل پسرعمت چیهرا_

 
 متفکر گفتم:

 
 مصالحشونو تامین میکنه!ن و میبندارداد با شرکتش قرن مهندسی ساختموی فکر کنم شرکتا_



فتم..تو ربه سمت شرکت ، ینرادشگاهه وفردم در نسیم دن کرده پیااز نگفت..بعدی یگه چیزد و دن داتکوی سر

راه لم دبد به دم ما سعی کر،ابیشتر شد رم لشواد..دنداب جورد خوق ما هرچی بواگرفتم دو فرهاره ی شماراه،

به م؟!سپاچه شدر دنقدا اچر نالانم وما نمیده..ابداب نمیتونست جود بوغ شلوش که سرت قااوبیشتر د فرهام..ند

 داره..بچه نیست که گم شه!شاید جلسه ؟مهال! چه خبرتهش باآروم _زدم: تشر دم خو
 

ما زدم انگ زیگه هم ر دچند باد..نیم بوانگره هندن دنشو،ما سرعتم که هرلحظه بیشتر میشددم ابوا آروم اهرظ

آب کمی م و ماشین شدار سوم..معدنی خریدآب یه و کت رفتم سوپرمام..رشدده پیادم و ترمز کراد..بی نداجوزم با

نگه ،شرکتن ساختمواز یکم پایین تر ،دنیم ساعت بعودا حددم..حرکت کرم و خابوندرو ستی دترمز ردم..خو

ار بیدد گه سیل هم بیااکه ه بیداخور نم چه نگهبانی!!یجواوشت!.ن دامثال نگهبام..شدن ساختمووارد شتم..سریع دا

ز که بار دادم.. در فشارو کمه و دفتم ر رسانسوآسریع به سمت ن دادم و تاسف تکون ابه عنوی نمیشه! سر

گیرِ دن دزدبسته بون یددبا ، شدز که بار سانسودم..درب آفشررو ه طبقه ششم کمم و دشدر سانسو،وارد اشد

 کمهره دبادوشد! سریع اب خرم سررو نیا ر دنگا،اهنی شرکتآ
 

 ِِ  ِِ 
 

 ارما بیدزدم ابه شیشه ر فتم..چند باربه سمت نگهبانی م و شدرج خار سانسواز آه با عجلر دادم..فشارو همکف 
 

 داد زدم:نشد..عصبانی 
 

 قربانی!ی اقآ_
 

یی ده اسوآمن نفس ن یددبا د، کره فو نگااطررده اخول هود..کرف صاش سرش و رو کج شده کالو جا پرید از 

 دی!!ترکم کره هرزخانم!ه چه خبر_عصبانی گفت: ه!.مدن اومدیر ساختمود بوده کشید..باید هم میکشید!فکر کر

 
 من هم متقابال عصبانی گفتم:

 
میدیدتت چی ن گه مدیر ساختموانی ومید؟بیاحتم بخوراخیلی ر داری نتظا،.امیزنیت چررت شما سر کا_

 ؟!میشد
 

 کنه:ض بحثو عود ما سعی کررد..ایکه خو
 

 ؟حااله چیشد_
 

 کالفه گفتم:و نه راطلبکا
 

 ؟تعطیلها شرکت چر نینونمید_
 

 متفکر گفت:و نش کشید دستی پشت گرد
 

 ؟شرکتوم کد_
 

 م:کالفه پوفی کشید
 ششم!ی طبقه  ِِزساو  ساختری وشرکت معما_

 



 داد:مه و اداهانی گفت ا
 

ا ظاهردارن. جا به جایی و تعطیله ه یندروز آگفتن شرکت سه زدن و نگ زمتکبر ی قاآ_

به سمت م و شدرج خان ساختموم..از ی کشیدنفس عمیقو هانی گفتم دن! آتسویه کر

 فتم.رماشینم 
 

د شبررو دامید گوشیمو انا اد،نداب قتی جووفتم..گردو فرهاره یگه شمار دیه بام،میشدار که سور همونطو

 وداختم..حداندا
 

عد شو گرفتم..بواساره شماو سمت گوشیم دم بررش سریع یوواش، سادآوری که با یاد بسته بوم قیقه چشمادپنج 

 ردنخو
 

 اب داد:جوق شش بو
 

 ؟جانم_
 

 نی گفتم:ابا نگر
 

 ؟خوبیم سال_
 

 نسبت به لحنم گفت:ک کمی مشکو
 

 ه؟شدی چیزری؟ بم..تو چطوخوم سال_
 

 گفتم:ان و نگرو کالفه 



 ه!نمیداب نگ میزنم جوزهرچی بهش اری؟خبر ندد فرهاواش از بد نیستم..سا_
 

 گفت:ان نم کمی نگراو
 

 یه!رگیر کادرحتما ه ندراه لت بد دبه م..گفت شرکت نرزد نگ زهم صبح ب؛ الوانم ونمید_
 

د یی گذشته بواقیقه دم..ده دفتادم و راه اشن کرو روماشین دم..رحافظی کوتاهی قطع کابا خدو یشاللهی گفتم ا

ی کجای_اب دادم: جورو سریع گوشی د فرهاره شمان یددبا دم..کره مید به صفحه نگاانا رد..نگ خوزکه گوشیم 

 ی؟نی که!نباید یه خبر بدانگردم از مرد؟فرها

 
 باعث شد ساکت شمد فرهااز یی غیر ایگه دسرفه شخص ای صد

 
 

 شد...م آوار سررو نیا و دبدنم یخ بست م تمو، که گفتی چیزن شنید با
 

 "راوی"
 

و عاشق مهالست  کهد بوده کراف عتردش اصبح به خووزمره،اهفت مااز بعد د! بوده فتادام ابه د خود صیاا ظاهر

با و بدهد  نپایا سساا بی ٔبطهراین است به امیخود. گرفته بورا تصمیمش د!.هر لحظه نیز بیشتر عاشقش میشو

س نست حدابطه هم میتورانسبت به اری اش پایدو مهال ر فتااز رندگی کند..زهمسر ان به عنو،ین به بعداز امهال 

 رزف کامل را کوچکی ٔکافهر!. هم یکبان شیور و یکباگ مر، کندن متحااست امیخول بزند که بی میل نیست!.حا

 د..شی بووبه سمتِ طال فر فتنر لحادر در و د،بو داده را تزئینش رستود و دهکر

 
ن سماآمین تا د،زقبلش بوو پیش ه که هفت مادی فرهاآن با ،میرفتن نگشتر نشااخرید ای برل که حادی فرها

 قفر
 

نکه آشتن نسبت به مهال..بی داست و دومسئولیت س حسااز اپر د بودی مرد،بوه که حاال شددی فرهاد!.میکر

ست د و دوحساسش فقط عشق بواحس کند!دش جودر ورا شت داقبل نسبت به مهال از حتی نفرتی که 

 شتن!دا
 

ترین قلب ودان جاه گاو میبخشد ن جاده را مری ُقلب هاه حساسی که گا، اعشق،یباستوزنگیز ن اچه هیجاو "

 "د!!ین میبربرا از ها 

 
 

ن خیابااز ..شدده با عجله پیادد برمیگررا فوود و ینکه میرابا فکر د و کررک پان یگر خیابادسمت را ماشین 

زک نا، یی ظریفاچشمش به حلقه ،میچرخیددش خوای که برر شد..همانطون شاوطالفرژ پاساو وارد گذشت 

 :گفت و شد وارد ها یترینو ٔبی توجه به بقیهد..فتاد، امیزق یز بری ربا نگین هادورش تا دور سفید که و 
 



 خسته نباشید.م. سال_
 

 ی زد:لبخنده شندوفر
 

 ن؟!مرتون. اممنوم. سال_
 

 یک ببینم!دنزام از میخورو یترینه وکه پشت ی نگشتراون ا_
 

 یک شد:دیترین نزوبه ن داد و تکای سر
 

 ؟مشوکد_
 

 گفت:زد و یف ردیی به ره اشااست دبا د فرها
 

 پنجمی.،باالم،از یف سورد_
 

 شت..با تحسین گفت:اشیشه گذون آورد و روی بیررا حلقه د،مر
 

 !قشنگیهب نتخاایی! اچه سلیقه _
 

 د:کره نگشتر نگااقت به دبا ن داد و تکای سرور مغرد فرها
 

 ام.همینو میخو_
 

، نهمهآبین داد..از  ننشاون اورد و بیررا مختلفی ی جعبه هاد و کررا وزن نگشتر ل، اخوشحاا چرن و بی چود مر

را حلقه د..رجلب کش را نظرد، تک نگینی گل مانند بوش،کلیدی جاد و شکل بووق جعبه سفید کوچکی که صند

 گفت:ی جدو گرفت ه شندوبه سمت فررا تش رکاو شت اگذدر آن 
 

3456_ 



 گفت:د داد و جعبه به فرهااه به همرو نوشت ر فاکتوو کشید رت کاه شندوفر
 

 که.رمبا_
 

به د!.بول مشغور بسیاش ما فکرد،اقتی بودپر آدم شد. معموال رج می خاآراحافظ ابا خدو ممنونی گفت د هافر

مقابل عشقش ورد وبیاون که مانند جنتلمن ها حلقه بیرد می نبود آدقطعا فرهاد! مل مهال فکر میکرلعاعکس 

غیر مستقیم را تا حلقه د هی بول رانبادین امیشناخت!بنابر دش را خو "؟میکنیازدواج با من "بگوید و نو بزند زا

 به مهال بدهد.
 

 با ماشینی ٔٔ هکشیدو بلند ق نکشید که بول یی طوا ما ثانیهداد، امه اداهش رابه ده به جادن کره نگاون بد

 ..شد یکی مینز بر دفرها جسم نشد تپر

*  
دش فرهال نباده بدان، سرگردم و خترکی نا،دثهدین حااز است نیم ساعت بعد ،درمااشهر ی ین سوا

هم را گرفتن آرام قصد وند دبوه جانش شدره وارد عالم به یکبای نی هاانگرم تمار نگاامیگشت!

 ریفو دفرها ٔٔ رهشمان یددبا رد، نگ خوزشرکت به خانه برمیگشت که تلفنش ان از نگرو شتند..کالفه ادن

 :شد منفجر و داد پاسخ
 

 ی؟!بد نی که!نباید یه خبرانگردم از مرد؟کجایی فرها_
 

 :شد سکوتش باعث سناشنا دیفر ٔسرفه
لطفا ن. ینجا منتقل شدابه دف طی تصا، ین تلفناصاحب م. میگیرس تما"اشهد"ن ستاربیمااز من م! خانوم سال_
  تونودخو
 ِِ 

 
 برسونید..

 
نش جام تماد..قطع کررا تلفن ف گشت..بی حرزباو شد ا جدن بداز جانش ره به یکبار نگا،اهاف ین حرن ابا شنید

ی جویاش پذیرو از شد ن ستاربیماوارد با عجله ، قیقه بعددبیست د..فشرال پدد روی پایش جمع کررا در 

 ه.ینجا منتقل شداسی ساله به ودا حدوفی دتصاد،مر ِِ ریه بیمادادن به من خبر ،ببخشید_شد: ش دفرها
 

با گرفتن ادن..ندع الطن اضعیت کاملشونو بهموز وسرشونه. هنوی کتر باالن و دمدش اوبهون الاهمین _

 ..فتر قتاا سمت به و دور نجاآ از رافو قتاا ٔٔ رهشما
 

 کترد سمت به سریع..شد رجخا قتاا از رپرستا دو اههمر به یکترد ،بعد ٔقیقهده دکتر ماند..دمنتظر ق تاون ابیر

 :پرسید اننگر و فتر

 
 

 ؟کترره دحالش چطو_
 

 ی زد:لبخند
 

باید گچ بگیریم و ستش شکسته د�..یشاامیشه ب خوه! بدتررم بیمااز ضعیتت وتو که ن! ختر جوش دباآروم _
 وهبه عالو 

 



ساعت  24ه،شدش بیهورده و ضربه خوش به سرن حاال چواره..یی ندی ادمشکل جا ظاهرداره..کمی کوفتگی 

 باید بمونه تا
 

 نمیکنه.ش خطرناکی تهدیدو مطمئن بشیم چیز مهم 
 

 گفت:و کشید ده سوآمهال نفسی 
 

 ؟پیششم بر میتونم_
 

 ی زد:کتر لبخندد
 

 باشه.ده بش برایم شاید خودیق کرربخش تزآرام شت بهش ن درد دالی چواره و_
 

ه چهرن یددبا ، یک تخت که شددشد..نزد و وارد کرز باق را تاا ِِ ، آرام دربا تشکر کوتاهین داد و تکای ال سرمه

 مدآ ونبیر کشو از زهتا دش،فرها ٔٔ هسر باند پیچ شدد و کبو
 

د کره نگاد فرهارت به صوه، خیروتخت نشست ر صندلی کناروی چکید..اش گونه روی شکش ه ی الین قطروا و

 "مهال"جا پرید از یش اصدن شنید بان که ناگها

 
دم کرورم لبش د و بوه شدد گونش کبودم...کره نگاد فرهاد کبورت به صوو تخت نشستم رصندلی کناروی 

 جا از اشصد نشنید با که دممیکر شنالیزآ شتمدا قیقهد چند نمویدنم..شتدا خمز تشمرصو ٔیگهف دطرد..بو

 :مپرید



 م!ترمریض میشد، زودمیزنی بهمری زل ینجوانستم مریض شم وگه میدا_
 

 گفتم:ان نگره..ندوز برد ما سعی میکرد درد داره ابوم قیافش معلوی زد..از ختم که لبخندانداچپی بهش ه نگا
 

 د؟یاکتر بدبگم د؟فرهادرد داری _
 

 داد:مه و ادامی گفت ی آرونه 
 

 خوبم._
 

 گفتم:دم و خمنگاهش کرابا 
 

 کامال معلومه!آره..._
 

 گفتم:ان ه نگرکی زد لبخند
 

 ی؟بیدانخوا پس چردن، یق کررکتر گفت بهت مسکن تزد_
 

 گفت:ی جدو خت انداشو باال وبری ایک تا
 

 ی!نستم تو میاومیدن چو_
 

 متعجب گفتم:
 

 ؟!شتدا بطی به منرخب چه _
 

 گفت:ی کامال جدزم با
 

قط منو فی همش بلدد!گیر نمیادی نت که تو موقعیت عاانگرن و مهربوی ین نگاهااز اخب _

به م و بلند شده خش بلند شد..ترسیدآکه ش زدم می به پهلوآروضربه اس کنی! بی حوان نگر

 د!سم نبواصال حواببخشید! وای.._فتم: رسمتش 
 

که دف و دردی ستمو گرفت..بخاطر تصادخبر کنم که مچ و کتردتا م بردر ستم به سمت اخوزده حشت و و

گاهی د!بوده کرق ال فراوبا ر چقدد و بوه شدن مهربور چقدزد..بخند ما لل اینحاابا د،بوه نگش خیلی پریدرشت دا

 ؟ممیکنازدواج یی ایگه دصال با کس ، انکنمد ازدواج گه با فرهااین فکر میکنم که اکلی به و قتا میشینم و
 
د فرهاون شنه که بدروسم روز وامثل د!.محکم بوی بش یه نه اجوم ،پرسیددم خواز لو این سواکه ر هربا و

ما یک م امه بدش اداباهارو بطه راخر عمر همین آتا ،کنیمازدواج ست انخواون گه م اندگی کنم!حاضرزنم نمیتو

 م:مداو دمتم به خورصوی جلود ست فرهاراست دنشم!با حرکت ازش دور لحظه هم 
 

چیز؟جانم_

؟ گفتیی 

ک مشکو

 گفت:

 ی؟!نشنیدات زدم که هرچی صددی فکر میکرر نقدابه چی _
 



ن و مدر اوتا پرستادوشد..ز باد و کرا صددر مش که ستم بپیچوناخو

 ن!ستشودسه گچ گرفتن ن واباید ببریمشو_گفت: ن یکیشو

فتن..تو همین ون ربه سمت بیردن و ی کرهنمایرایلچر دو رو وفرهاآروم یی گفتم..اباشه ن دادم و تکوی سر

 رد:نگ خوزلحظه گوشیم 

 ؟بله_
 

تو واش ساان نگرای صد

 چیشد_گوشی پیچید: 

 دی؟نکراش پید؟مهال

نی انگراز بدبخت م! خبر بدره بیچاواش به ساد فته بودم ریاک بابا!پاای 

نگ ام زبرن ستاربیمان. از ستارنش بیماده اوردکردف تصا_گفتم: ه شرمندد..مر

 گفت:و تر شد ان نگراش صدم! سیدربعی میشه که ریه زدن..
 

تر بهم ا زودچرن؟ستاربیماوم کدره؟چطون الا! ایا خد_

 گفتم:زده خجالت ه و شرمند؟ ختردنگفتی 



فقط م، بس شوکه شداز مم دال خوا. واشهد ِِنستارستش..بیمادسه گچ گرفتن وانش دبد نیست. بر_

 ا!بخده ام شرمنده. ببینم چی شدن ستاربیمام سوندرمو دخو
 

 د..هشت بودم. کره به ساعت نگاد..قطع کررو تلفن و یی گفت اره اندل شکاا
 

د حالی که سعی میکردرکمی عصبی ان و یدیم..نگردشو واکه ساق تااتو وردم میادو شتم فرهای داداربعد گچ بر

 گفت:و مد اوجلو ه، ندن قیافش نشواز 
 

 ؟!خهد است کجا بواحود؟مرروزت اوردی چی به _
 

 با تمسخر گفت:د فرها
 

 م.علیک سال_
 

 ی زد:لبخند محوو نش کشید دستی پشت گرواش دسا
 

 ی؟بهترم. سال_
 

 ن داد:تکوی سرور مغرد رهاف
 

 ؟که بهتر باشمدم مگه بد بو_
 

به سمت ن داد؛تاسف تکوان به عنوی سرن همزماو شم خندید واساد..گرفته بوم یش خیلی خندزین تخس بااز ا

 گفت:و مد وایلچر و

 
 

 م؟مهال خانوری چطو_
 

 ی زدم:لبخند
 

 ؟خوبهدی شاری؟خوبم تو چطو_
 

 ی زد:متقتابال لبخند
 

 باشه.ه مده اوگااز دادحتماال تاحاال باید ،اهم خوبهه پریداون ور..خوبم شکر_
 

 که گفت:ن دادم تکوی شت..سرداکالت وفتر دش دسه خوواحاال د و گتر بورمن بزاز چندسالی دی شا
 

 حت کن.استراخونه و گه...شیفت منه! شما بریدخب _
 

 گفت:ره باواش دوکنم که سااض عتراستم اوخاد،میددش به خورو "بگو باشه"_که معنیه د فرهاه بی توجه به نگا
 

ین تن اتو که نمیتونی کمکش کنی! با ؛ شته باشهزم داکمک الد شاید فرهام بمونه!بعداه زن سخته همر _

 کنه!اری نگهدد ازت باید بیاد نوقت فرهااومیشی.. ن ستاریماهی براتم دخوروت لش بیوفته 

 بگه:ه ترسیددار و گالیه خ، د با لحنی شوکه باعث شواش زد مشتی به ساآزادش ست دبا د فرها
 

ر ینقدو اباند پیچیه ش سر، ستش تو گچه ده و دکردف تصاا!خدرو کن توه ینا! نگااستم...آخ...د_

 ادم:ن دتکوی سرم و خندیدزور داره! 



زه لی تام!وباشه بابا میر_

ی جدد ما! فرهادبوه مداو

 گفت:

 ن!نگ بززحتما ی سیدر_
ترجیح د، سمت فرهااز  "رهرماز"_ ٔکلمهن نه که با شنیدوست تیکه بپراخوو گفت  ییه اکشید "اوی"_واش سا

  هنشوداد د
 ِِ 

 
 هم باشن!ر هم نمیتونستن کنا قیقهدن؟دو دمیکرر باهم کاری تا چجودوین د...اگرفته بوم خیلی خنده..ببند

 
جی وبه سمت خر م وشدن دور شوازحافظی کوتاهی ابا خدد،جب فرهاواش، رابه سارش کلی سفااز بعد 

ن در و شدزبا بازدم،که رو کمه طبقه همکف م..دشدر سانسوار آسه یه طبقه سوواکه دم خسته بور نقدافتم..ر

 زد..خشکم د بور سانسوآشخصی که منتظر ن یدد

 
 

در بین ش رو پاو شد ر سانسوو وارد آگذشت رم کنال از بیخیاه،ندیدرو شنایی آکه ر نگا،امنف ما برخالن ااو

مهم نیست ام هرچی هم که میگفتم برن داد..تکوی که سردم کرم سالآروم بمونه..ز شت تا بااگزر سانسوآ

 م:نش شدانگرد! بودرم مازم اون با،یگهد



 ه؟شدن چیزیتو_
 

 مختصر گفت:د و سر
 

 م.پسردت عیام مداو_
 

رج خار سانسوآ ازین سمت..سریع امد از دور اومسنی د مر،تو همین لحظهزد..نبض م سرو کشید ی شقیقم تیر

رو دور ستش و دفت د ربه سمت مرری شکاز ابا ناو مد ون اوبیرر سانسواز انم اویک شد..دمسن نزد مرم. شد

د مری خر تنها جمله آلحظه م و شدن رد شورکنااز حمت زبه روش زد. به ی لبخندد مرد. حلقه کرد مرزوی با

 د!ا بوتو عکست نیاوشبیه جور چقده خترد_رد: که به گوشم خود بو

 
 م..شدرج خان ستاربیماط حیار همینطون و ساختمواز با سرعت 

 
از  یی که ناشیاگرفته ای با صدو فتم ربه سمت نگهبانی ه مونددم..درنکراش ماشینم گشتم پیدل نبادهرچی 

 گفتم:د،بودم یازبغض 

 
 

 خسته نباشید.م...سال_
 

 زد:یی انه ادرالبخند برد..بول سا34_35ود نی حدوجود مر
 

 ه؟سالمت باشین. چیشدم. سال_
 

 گفتم:را شکاآبا بغضی 
 

رو به روهفت مشکی و یست دویه ماشین  _

 ن داد:تکوی سر؟ ندیدیند بورک پا

 ید بپرسم..چند لحظه صبر کنینباارم ینجا نیستم خبر ندن انگهبان ال من چووا_
 

به وع چند لحظه بعد شرو گرفتن شد ره شمال مشغو، گرفت رو بعد تلفن 

 خسته نباشید.؟خوبینم ! مرتضی ،حاجیم سال_ د:صحبت کر

.... 
 

 ؟کینگرپادن نبری ماشینی چیزد، شیفتت بوی حاجی میگم عصرره..میگذای _
 

... 
 

 یی گفت:امونی دبا لحن خوو شت اهنی گوشی گذرو دستشو د_
 

 د؟بجی گفتی ماشینت چی بوآ_
 

 بغض گفتم:و حالتِ بین گریه ن با همو
 

 هفت مشکیو یست دو_
 شت:داهنی گوشی براز رو دستشو ن داد و دکوتی سر



 ِِ 
 

یست دوحاجی میگن _

 هفت مشکی.
 

... 
 

 حت کن.استرب اخوت! هم من هستم جادافرش ستانم نباربیماان قربونت.. نگرن!هاا_
 

 ن خیلی مهربونی گفت:با لح
 

 تعطیلن.ن به بچه ها گفتن نیاه،شگازموم آنیست برار قردا یگه ها!منم فرم دنشنو_
 

... 
 

 م..حت بداسترن ایکم بهشود یت میکنن. بد نبود اذیاس دارن، زسترامساله ن اشورکنکود نه بخاطر شما نبو_
 

.. 
 

 یا علی.ن. برسوم خانومم سالج به حاش. نبان ستارابیمان نکنما! نگررش یگه سفادشته..ن زیگه منتظرم دمن بر_
 

. 
 

 زد:یی ه البخند شرمندد و بهم نگاهی کر
 

 طوالنی شد. صحبتمه شرمند_
 

 داد:مه ادایی گفتم که ایر لبی زهش میکنم اخو



 پاکینگ..دن منتقلش کرد، بوده کررک پاع ممنورک صلی میگه ماشین قسمت پان انگهبا_
 

 متعجب گفت:ون اورد و بیره پنجرش رو از سرد..نبودم ست خودصال اید..زرچونم لو بغضم بیشتر شد 
 

 د؟مانت بواماشین ؟گریه میکنینا چر_
 

 گفتم:ن دادم و آروم نه تکوی به معنای سر
 

 د.بودم خول نه...ما_
 

 پوفی کشید:
 

 ؟گریه میکنینا پس چر_
 

 م:ماغمو باال کشیدد
 

 حافظ.اخدن! بابت کمکتون هیچی. ممنو_
 

 گفت:ری که فوم م برستاخو
 

 ؟نسآژانگ بزنم زین امیشه..خطرناکه. میخوا شبه ها!تاکسی سخت پیدن الا_
 

 دادم.مه اداهم رامن به د و یگه حرفی نزدنم اوگفتم. ی مختصری ه پرتی ناس با حو
 

ش حرفااز تاد آوری دوبا به یاره با،دوشکم خشک میشدافعه که چشمه دمیرفتم.. هرده راه که پیاد ساعتی بودو 

ین حرفش که ایکی و  "ستمتاکه نمیخودم فقط من نبو"_حرفش که میگفت اون یکی د..میکرز سر با

نگ م زچندر باای میشد..گوشیم بره کوبیدم سرروی کلمه پسرمش مثل پتک .."مپسردت عیا ممداو_"گفت.

با ه..حسابی عصبانی شدن الایا! حتما اخدوای نیست..ب حالش خوو ستانه رکه بیمادم فتاد افرهاد یهویی یارد..خو

دم: کرره دورش ابای دادش دوکه با صدد بوه گوشی به گوشم نرسیدز هنواب دادم..جورو گوشی ز لرس و تر

 ی؟نرسیدز خونه! هنوو بهت گفتم بر_

 

 ره داد زد:باد.. دوگرفته بوام صددم بوده بس گریه کراز ما ابزنم ف ستم حراخو
 

 ن؟الای هستی قبرستونوم کد؟نمیزنی مهالف حرا چر_
 

داد تغییر همه عصبانیت اش از اون یر گریه..یهو صدا زدم زپرصددادم و ست از دین حرفش کنترلمو ن ابا شنید

 گفت:و نی شد انگراز پر و 
 

 ه؟چیشد؟گریه میکنیا چر_
 

 داد زد:که به گوشش میرسید..کالفه د هق هقم بوای فقط صدزم با
 

 م!برام خومیرن بیادر ین ِسرمو ن ابگو بیاواش سا_
 

 مد:اوپشت گوشی د از به فرهاب خطاواش ساان نگرای صد
 

 ؟!یهرین چه کای؟انه شدویود_
 



 یی هم گفت:انه دومرای صد
 

 شب بمونی!دا گفت باید تا فرت کتری؟دبرای کجا میخون الا_
 

 زم:پشت گوشی بلراز باعث شد ای دادش صد
 

 می..ن الاهمین ؟! شمر ست بکادم دمن حالم خوبه! مرخصم میکنین یا خو_
 

 نش شد:دادمه ادامانع ری پرستاه هندار دهشدای صد
 

 تر لطفا!مآروستانه! رینجا بیمااقا! آچه خبرتونه _
 

 گفتم:ری یر گریه!فوزم زدم زبا، نیستدارش نستم عصبانی شه کسی جلووینکه میداکه بام تو سرک خا
 

 نه نه!_
 

 داد:نی تغییر اعصبانیت به نگراش از صدره بادو
 

 میوفتم.دارم راه من ؟میگی کجایی یا نهدی! به لبم کرن و که جوت_
 

 گریه گفتم:ن میوری فو



 یر شد.دکنم که ده روی ستم یکم پیاانیست..خوچیزیم د! خوبم فرها_
 

 بلند شد:ای دادش صدره بادو
 

ر ونه چقدتا خه شداب ین خراز انی ومید؟خهامیکنه ده روی پیاس قت شب هووین اسالم دی! آدم تو غلط کر_

 ؟فاصلست
 

 ؟شتی تو مگهاماشین ندی؟خل شد
 
 

 گفتم:آروم 
 

نش دبردم..کررک پان ستاربیمای جلوری همینجودم بوان نگر مشتم میومدداماشینمم د..سم نبواببخشید..حو_

 کینگ.رپا
 

 تر گفت:آروم لبته کمی ، اعصبانیره بادو
 

 ؟کجایین الا_
 

 دم:کره نگااف طرابه 
 

 خونه!م میرم تاکسی میگیرن الم..انشدن دور ستاربیمااز  دیازنرفتم راه تند _
 

 عصبانی تر گفت:
 

 ؟کنیا تاکسی پیدای جهنمی میخووم کدن از الی!!اشددور خیلی زم رفتی بامیراه مم آروگه اساعت دو ین اتو _
 

 دممزمه کرزبا بغض 
 

 ری!خونه یه جوم من میرن،نزداد خب تو _
 

 گفت:و پوفی کشید 
 

 نبالت!د دنگ میزنی میگی بیازامد به حن الاهمین _
 

 گفت:ره بادوبگم ی ینکه چیزاز اقبل و 
 

 تو!و نم ومن میدزدی نگ ن زبه شایام نگ نمیزنی! بشنوو اون زین ان و فقط به حامد!به شایای؟فهمید_
 

 فقط تونستم بگم:دم بوه ترسیدازش بس از 
 

 چشم_
 

 گفتو نفس عمیقی کشید 
 

 قتی حامد نیومد هم گوشیو قطع نمیکنی!وتا رت دارم..کان نگ بززبهم ره بادوسه حامد ن وانگ بزز_
 

 گفتم:وار مزمه ز
 

 باشه_
 

اس ام اس سش واسو دادم و آدربهش مختصر توضیح زدم و نگ زبه حامد را فود..قطع کرو یی گفت اخوبه 

 زدی؟نگ ز_ تو گوشی پیچید:اش صده، نشدم تموق لین بواوگرفتم..د رو فرهاره ی شماره بادم.. دوکر

 



 گفت:ک مشکوی و کوتاهی گفتم که جدم هوا
 

 دی؟سه چی گریه میکروا_
 

 بعد گفتم:دم و من کرو کمی من 
 

 د.لم گرفته بوری..دهمینجو_
 

*  
 سید..خسته گفتم:رتا حامد ف زد حرم باهار نقداو

 
 یگه قطع میکنم!دمد..اوحامد د فرها_

 
 سریع گفت:

 
 بزنم!ف حرش بهش باهادم خوه بدرو نه!گوشی _

 
 کنم:اض عتراستم امتعجب خو

 
 بچه که نیس...د عه فرها_



 بین حرفم پرید:
 

دی گه بچه نبواتو ، بهشه گوشیو بددم! عاتتو کراالنشم مراها!همین ر منو باال نیاسگ ره اون روی بادومهال _

 نمیرفتی سمت خونه!ده پیان ستاربیمااز 
 

 که گفتم:"کیه"پرسید ره شااگرفتم..با  گوشیو سمت حامدم و ماشین شدار سودم و پوفی کر
 

 دِ فرها_
 

 شت:دابررو گوشی د و یی کره اخند
 

دی کردف تصام مهال شنیداز ال من همین نیم ساعت پیش ی داداش؟وابهترب! گل گالد فرهاداش به _
 م!میادا فر �یشام..اگرنه خدمت میرسیدو

 گفت:و چی گفت که غش غش خندید د نم فرهاونمید
 

که میشناسی همه یکم خنگن..پس رو خر سکته میکنی! خانوما ر آنخوص خرر نقدا.توهم ظبشم.اچشم مو_

 ؟یگهد ِمر؟اسینگلمه سه چی یه عمروامن دی فکر کر
.. 

 
 حافظ.اخددم..هر خوامهال هم عین خوش داداش،نباان چشم..نگر_
سمت از قطع میکنه د ینکه فرهاای امنم به هوداد و بهم رو گوشی زد..ختم که چشمکی انداچپی بهش ه نگا

  رویصفحه 
 ِِ 

 
 شتم.اگذم نوزا

 
 "دفرها"

 
د که فکر کرس زدم شد..حدت سکوم یددما ه ابگیررو شی گوره بادوکه مهال دم منتظر بو،با حامدف زدن بعد حر

 من گوشیو
 

رو گوشی و حامد باعث شد کنجکاای ستم قطع کنم که صداخون دادم وتاسف تکوان به عنوی سر،قطع میکنم

 رم:دانگه 
 

 دی؟گریه کرد سه فرها؟واختردیه رینجواقیافت ا چر_
 

 گفت:آروم مهال 
 

 نه.._
 

 مد:اوحامد ای صدره بادو
 

 س...پ_
 

 رد:حامد هم به گوشم خوان نگرای صدد..گرم یر گریه..چشمازد زمهال ره بادوکه ه مه بداداست اخو
 

 ؟!!گفتهی چیزد کتر فرهاده؟دفتااسه کسی واتفاقی ؟!!اگریه میکنی مهالا چر؟! عه_
 

 گفت:ان نگرو که حامد کالفه  "نه"گفت ره بادومهال 
 

 نی!انگردم از یگه مردبابا!.بگو ای _
 

 د:مزمه کرزپر بغض مهال 
 



 خه!اعصبانی میشه ؟نگید به فرهای میدل قو_
 

 که حامد گفت:دم تیز کرش گوک مشکو
 

 م!میدل باشه..قو_
 

 زد:مهال خشکم ای صدن با شنید
 

 م!یدش دمامانمو با شوهر_
 

 گفتت زده حامد حیر
 

 راه؟تو ؟!کیِِ_
 

ک یددرو داره سم ماافقط درش ه ماست بفهماختر کی میخودین م. ایر گریه..کالفه شدزد زمهال ره بادو

 ؟خهه اسش میریزرو واشکااین احیف نیست ؟میکشه
 

حم امز یمن یه غریبه و شت اهیچ صنمی با من ندر نگااگرفت!ه کامال منو ندیدن..ستارنه تو بیما_

 م!پسردت عیام مداوفقط گفت ه..چیشدم پرسیدم؛نش شدانگر؛ مهدرمادم!بو



 حامد گفت:
 هاشو میبینه!ی بداب جوه باالخرب! خو ِختراره دندرو شش رزن..اگریه نکن مهالجا_

 د:یش کرریش رو رلم دمهال زار زدن 
 

دم خواز لم بمونه!رو دمحبت یه ه ی عقدری ینجواکه باعث شد م مامانم متنفرم! از متنفردم خواز حامد _

ه گه برم و اشقش شدعاری ینجود، اکه با چنتا توجهه کوچیکِ فرهادم بوه یی شده اعقدر نقداکه م متنفر

یی که مامانم العنتی  ِپسرم داد! از اون جرری زینحواکه م متنفرم بابام! از ضعیف میشم که ممکنه بمیرر نقداو

 مامانم...م! هم متنفراش زد صدم پسر
 

 داد:مه اداما اگرفت رو نش ف زدحری هق هق جلوره بادو
 

 م؟!گفت پسرم قتی شنیدد وبوک ناام دردبرر دنی چقومیدم! ختردهم بهم نگفت ر مامانه بیرحمم یه با_
دل ته رو از ین حرفا ر اچقدش..توم من برو کنه ز هن بادمین زست الم میخو، دناکشدردهق هق ن با شنید

  د!میز
 ِِ  ِِ 

 
 رد:ف حامد به گوشم خومتاسای صد

 
ما تو اما..اه.. نمیتونست تحمل کند، تو بوی گه هرکی جاامهال! مطمئنا ام میخور عذن ازت من بابت همشو_

رش فتاه! از رشدض قتیه خیلی عووما چند اشتم اندن طمینااال بهش اوخوبیه..دِ مرد هرکسی نیستی مهال! فرها

 خوشبخت میشی!ش جدیه! مطمئنم باهاش معلومه قصد
 

 گریه گفت:ن مهال میو
 

ندگیش درد داره و زنیم که همیشه اومن ، نیم که محتاجشهاومن ه، نبالش میراول دنیم که اومن..من همیشه _

 تنهاییاز پر 
 

ازم گه اگه..ه! اغصه شد و

ر،آروم ختیاابی ؟ خسته شه چی

 دم:مزمه کرز

یی ایه همچین فرشته از غلط میکنه د فرها_

 ٔٔ هکشیدو ای اروم خسته شه! یهو صد

: مبپر جا از شد باعث واشسا

 ؟!اـعــقواتی دخود، داداش و!!فرهاـــهاو_
 
 سم جمع مکالمه شد:احوره بادوختم انداچپی بهش ه نگا
 



حامد ای میشد. صدده شت پیادامهال دن و بوه سیدرینکه امثل 

د با فرهات یندآیگه گریه نکن! به دهشا امهال خو_م: شنیدرو 

 فکر کن!

کمی سخت به  ضعیف مهالای صد

بابت ن باشه..ممنو_رد: گوشم خو

 حافظ.اسوندنم. خدر

قطع رو یم!گوشی ف زدقعا خیلی حرن واخت میکنم چودارپدم خطشو خوه ین ماامد..بدهی ای در اوبعد صد و

ده شو فرستاواسار نگاانه ر نگام..ابلند شدم جاآروم از شد..ار هنم تکرذمهال تو ی فتم.حرفاو ربه فکر فردم و کر

ز نیااه به همر، اون منی فکر کنم بجاد!بش براخوس قیقه نکشید که عین خردسش به من باشه!به احو دنبو

رم میز کنام. از رو ندوز بردم ما سعی میکرد امیکردرد خیلی م کمرم..مداوتخت پایین ا از صدو بی سر داره. 

ببینه د بوه مدد و اوبوه شنیدواش سارف از عادم..حرکت کرون به سمت بیرو گرفتم رم رو پاکت سیگاک و فند

دآوری بهش یام شدر بومجد و خالت کرد دیادم زمیزف شتم با مهال حرداقتی وما ایه رضعیتم چجوه و وچخبر

 فت.و رنم عصبانی شد اونباشم. ش یگه پسردمن د بوار کنم که قر

ه رو پنجر، شتن داستاربیماط به حیارو گی ربزه ی پنجرق، تاروی درِ ابه م..روشدرج خادم و کرز بای درو الآروم 
 دم وکرز با
 ِِ 

 
کسی ر حضو، کمی بعدن!.میشد میدیدنم کلی شاکیرا پرستان الاگه امطمئنا م..شدن کشیدر سیگال مشغو

 کالفه گفتم:رد..خورف چشمم به عام و نددوبرگرم رو سردم. حس کررم کنارو 
 

 ی؟مونده شدم تموت قتی ساعت مالقاری وچجودی؟مگه نرفته بو_
 

 گفت:ی جدو بهم سابید رو شصتش ره و شاانگشت ا
 

که ون فتم بیررفقط دم،من نرفته بوضد..درحل کرارو میشه خیلی چیزل گرفته باشی که با پود یاب باید خو_

 بحث نشه!ره بادو



 ی زدم:خندزپو
 

، زن رجور واجوی فیقارا، رخدمتکاد، یاای زمندرکان!یشول دارمیبینم که با پوا دورت خب!من خیلی چیزاره _

 یگه...دتا چیز ارهزب و خونه خوس ،باکال
 

 گرفت:دش به خووری مغرو ضی د راخواز قیافه 
 

 ی؟بگیرد یای دسعی نکرا پس چر_
 

 دادم:مه و ادانگ تر شد رپرم خندزپو
 

رت کنارو قعی واغیر و مصنوعی ای چیزل با پوداری میبینم فقط سعی ، قت میکنمدندگیت زقتی تو وما ا_

ل ما کسی بخاطر پواندگی کنم زتنها م حاضرارم!مصنوعی ندی به محبتازی نیان گرفتم چوند یاداری!نگه 

 گفتم:وار مزمه زبرگشت سمتم..ش سرو نش جمع شد وراند مغرست نشه! لبخو راخم م جلو
 

ل تونستی با پواد!و پولتو میخواون ما ای،انو میخواوکه تو ی بگیرس باکالزن تو فقط تونستی با پولت یه _

 ه!حت تردت راتو نبواون بمونی رش کناای ما تو میخوابمونی. ت مشب پیش پسراکنی که ن وضیشرا
 

کشید ش ستی بین موهادبست..کالفه و شد ن پشیموز ما بااشد ز هنش بادختم..اندون ابیربه ه پنجراز مو رسیگا

 گفت:و 
 

 جبش فکر میکنی نیست!راری ینجواین هیوالیی که تو اصال اون امیکنی!وت بد قضارو تو خیلی نگاد! فرها_
 

 ین حرفش گفتم:ابه اب دادن جوون بدی زدم و خندزپو
 

 بچه ها هستن.ی. بیانم دسه مرخص کراد وانمیخودا فر_
 

 متعجب گفت:
 

 داری؟یی ایگه دست واش دومگه جز سا؟ بچه ها_
 

 گفت:و کنجکاک و مشکوم بی بداینکه جواز اقبل و نگ تر شد رپرم خندزپو
 

 دی؟میزداد سش ری واینجواکه  کیهه ختردین ا_
 

 گفت:دم کره یلکس بهش نگال و ربیخیا
 

 منشیه شرکتمه._
 

نگاهش دو سش به من نبواحواون ما دم اخنثی نگاهش کرزد..یی به پشتم اتک ضربه مونی دخیلی خوو خندید 

 د:کرف زدن به حروع شرد..تش سیر میکراتو خاطرر نگاد..ابورو به روبه 
 

سه دم وافکر میکر؛خوشم نمیومدازش ال ن!اومهربوم و معصوده لعاق افوی خترد..درکتم بوشار ماهرخم حسابد_

 ینکه توجها
 

 ما..ایه..رینجواجلب کنه دش خوبه دا رو مر
 

 د.بوده بغض کرر نگاا
 



 قتی میبینمش قلبم تند تر میزنه!دم وکرس حساانم چیشد که ونمید؛فتو رمد ر اوقتی چند باوما ا_
 

 گفت:د و تلخی کره ی خندد..بورو به رو به ز نگاهش هنواون  مای زدم اخندزپو
 

تو ن الاقیقا شبیه دمن ی نیاوما جوامیکنی..ر تصو که تعریف میکنم منو با همین قیافهن الانم ومید_

فقط ام ال برم!.اوشدخ عاشق ماهردل نه صد دل یه م یددکه م مددم اوقتی به خووفقط ، چیشدم نفهمیدد!بو

که د بور صبون و مهربور نقددم..اومیکرده ستفاامهربونیش سوم از میشدر قتی بیکاو کهد یه سرگرمی بو

 د..بهش بون دسیر میارو ٔهمهم!نش شدویود
 

 بین حرفش پرید:ی زدم و خندزپو
 

 دی!ندگیت پایبند بوزکه به رم چقدد!بوم معلواره _
 

 گفتم:وار مزمه و زستم مشت شد دست حرفی بزنه که اخو
 

 خونه!اون تو وردی الیل مرگشو د_
 

 گفت:ه شرمندو غمگین 
 

 د!نی فرهاوتوهیچی نمید_
 

 ی زدم:خندزپودم..کره بهش نگاد شسته بونن صد تا حاال به خودر با چشمایی که صد 



 نم!ونم! حاال بگو بدوستی بداهیچوقت نخو_
 

 نفس عمیقی کشید:
 
 

 !دنبو من دنگر هم ارتقصی ٔما همهانه!،شتماتقصیر ندن ندگیمون زشداب نمیگم من تو خر_
 

 داد:مه د و ادامکثی کر
 

خیلی د..بود خیلی سرخ جته..ماهرازدواقت وی و شددی مردت سه خووایگه دسالته..  28یگه ن دالاتو د، فرها_

مشب اقتی ن ومیگم تو شبیه منی چوره! قتی میگم تو شبیه منی بهت بر نخووکنی چی میگم!درک باید ب خو

 م:ما... عصبی بین حرفش پریداباشم ده ست نبوواخوبی ر شاید من پدم..ئن شدمطمش اوردی جوری چجوم یدد

 
 ؟!کنیص خالان جداب وشر عذاز تو دمیگی که خورو ینان داری االا_

 
 زد:لبخند ره بادو

 
باشه به ش لم خودتا اری جیگر بزون رو نده دهم که شدت پیرر پددل فکر کن!نمیتونی بخاطر ری ینجواتو _

 مینکه پسرا
 

 ؟م میکنهکدر
 

 ی زدم:خندزپو
 

 ؟پیررپد_
 

 :دمکر یمیزآ تمسخر ٔٔ هخندرا شکاآبعد و 
 

 ی!نوشت شدو عیش ل مشغوو گرفتی زن فتی ر یکه سر پیرداری نی وله جودچه _
 

 دم:نمیکردرک هاشو ه نم خندید..خنداو
 

ش شته باشه تالادستت دوینکه ای ابر، شتاستت نددوگه د؛اشته باشه!!فرهاداستت دوهم ه ختردعا میکنم د_

 اینه بر، کن
 

ندگی زتنها م حاضرارم!ند مصنوعیی به محبتازی نیان نگرفتم چود یا_"قتی گفتیری! وبدستش بیازور ینکه با ا

 مااکنم 
 

ل ین همه سااست گفتی! من ق داری..رافرم ین نظر باهام از افهمید"ست نشه!.و راخم م جلول کسی بخاطر پو

 دارمفقط 
 

ش خونم به جوادرم، سش فقط مثل یه برواگفت دم و عالقه کراز برخ اقتی به ماهرومیزنم..ل مو گودخو

 ازقتی ومد!او
خ نگاهه ماهر ِهیچوقت تنفردم..کرش ازدواج باهادم و ضی کرراباباشو ل با پوم باخبر شدگیش ادضعیت خانوو
 دمیا

 
که د می بون آدهمواون ما ، امیختش رگرفته تا هرچی که فکر کنی به پال شمای یال،از وگذشتل چند ساه!.نمیر

 قبال
 



که سقط د مِسر بو، ُشدردار بارو قتی تووما اما..اشاید نباید بگم..د!بوه که کمتر نشده بیشتر شدش شاید تنفرد..بو

 مااکنه 
 

ف حرد و بوه شدس تر میشن..به من حساس خانوما حسارداری بادوران تو ، نی کهونم میدومانعش شدیم..نمید

 دنمیز
 

داد که با ه چیشدم پرسیدم و ازش گریه میکنه..ترسیدم داره یددتر برگشتم خونه ر زودسرکااز یه شب که م..باها

 و ادبیدو 
 

 د!فرهاه نمیردم نشبو هیچوقت یااونتونسته به عشقش برسه!.ده و ندگی کرری زینجواگریه گفت تقصیر منه که 
 

 ستش مشت شد..و دید زلراش صد
 

خیلی د سه یه مرواینکه عاشقشم باشی!.امخصوصا ت، همسرر ته که بشینی کناخیلی سخ، خیلی سختهم..پسر_

ر نگام..اشدد کنه...کم کم منم نسبت بهش سراش دردودل یگه برد دعشقش نسبت به یه مراز نش زسخته که 

 ر...قتی بزویم!.دندگی میکرزیم که تو یه خونه دتا غریبه بودو
 

د گشای چشمان و پریشوی با موهاواش ساو شد ز باب با ضردم بو شتاقی که تودر اکه یهو ه مه بداداست اخو

اش فتم..صدرمن ده فکر کرم میرفت که متوجه شدری پرستا هیستگاابه سمت و بدو شت بددامد...ون اوبیره شد

شد..تک سرفه م میخ لبخندرف عاه نگا "؟چیه"با سر گفتم م و خندیدد..نگاهم کرو برگشت ت با حیرزدم، که 

 واشسام..شدی جدو دم یی کرا
 

 ِِ 
 

 مد:اوبه سمتم و خت انداچپی بهم ه نگا
 

 ببینی!رو فتی مهال ت ره سربدم زده فکر کری؟میرون بیری تو نباید خبر بد_
 

 م :خندید
 

 یی!ه انددم زیه لحظه شک کردی بوه بیداحت خور رانقد؟انبالشم دبرن الم امگه خر_



 د..کررم نثا "بی شرفی"زوم زد و یی به بااضربه 
 

*  
 "مهال"

 
کینگ رپااز شتم در اوردم..داماشینو و کینگ رفتم پاارک ربا مدم، اول هارکان سیدربعد م و شدار بیدزود صبح 

 ونبیر
 

 اب دادم:جود..بوواش سارد..نگ خوزکه گوشیم م میومد
 

 ؟بله_
 

 مد:اوشوخش ای صد
 

 مرخص شم!ام میگه میخوده ببر! لج کردار ین بچه ننرتو برابابا بیا _
 

 گفتم:م و خندید
 

 یگه!دپسر تخس مامانشه _
 

 گفت:و نم خندید او
 

 ؟کجایی توم..برام میگه میخوده لج کری جد_
 

 دم:کمی مکث کر
 

 یگه!دستانم ریک بیمادنزم، میادارم _
 

با چنتا شاخه گل ن، ستارکینگ بیمارماشینم تو پادن کررک پااز بعد ،قیقه بعدود ده دحددم. قطع کررو گوشی 

 یجلو
 

 گفتمدم و کوتاهی کرم سالد..یی نشسته بوایگه د دمرر ینبادم.. ابون ستاربیما
 

 م.مدرم اوبیمادن مرخص کرای خسته نباشید..بر_
 

 گفت:ق خالابدو عنق 
 

 نمیشه._
 

 گفتم:و ختم انداهامو باال وبرا
 

 ؟نمیشها چر_
 

 حالت گفت:ن با هموره بادو
 

 ؟چیهن تورفامیل بیماوسم ا_
 

 ختم:انداچپی بهش ه نگا
 

 متکبرد فرها_
 

 گفت:خ شودب و خیلی مؤد..خالقش تغییر کرایهو 
 

 بفرمایید!!، نشناختم.. بفرماییده فی!شرمندرقا عاوس آشما حتما عراخ اخ.._
 



ق تادر افتم که همین موقع رباال اول طبقه ی پله هام..از محوطه شددم و وارد متاسف نگاهش کرد..کرز بادرو  و

 گفت:ری فود. بوی چیزان نگرر نگاد، ابوری مد..قیافش یه جوون اوربیواش ساو شد ز باد فرها

 ه!بریم بریم تو محوطی سیدزود رچه ی؟مداوعه _
 

وارد متعجب ،شنا باعث شد آشخصی ای تو همین لحظه صدم. سیددر رینکه بهم برسه به اما قبل ا

 یگه!د همیدم نجااترخیصتو رای کاواش سان الایکم صبر کن ن ماماد فرها_شم: ق تاا

و ید دمو ت زدحیره که نگاه بشو بداست جوامیخور نگا،اکالفه بلند شدد سر فرهان همزما

 مد:م اوپشت سراز خصی شای صدد: ماتش بر

 ممیدم نجااکمکش میکنه!منم ترخیصو واش ساون..تو بیا بیرم عزیزر نگا_
 
 

د فرهارتِ صورو گنگم ه نگاد.. فتاامین رو زستم از دسته گل رد و دخورم فکاامهر تایید به ن،با برگشتن ماما

 گفت:د آروم چرخید..فرهان ماماو 
 

 ست...وامهال من...من..._



 م...مدون اوبیرق تااز اباسرعت د،فرهای هاا زدن بی توجه به صددم و کر عقب عقب حرکت
 
 

ل کنتررم فتارو رینکه ا ونبدره و بام, دومدون اوکه بیرق تاد..از در ابوده فتار اکام از که مغزدم بوک تو شور نقداو

 شتهدا
 

واش به ساب خطاو فتم رجلو زون لری هام ساکت شد..با قدق تااکل و موند ز نیمه باد هن فرهادبرگشتم.. ، باشم

 بهوع شر
 

 دم...کرف زدن حر
 

 "دفرها"
 

د و ستایون در اکه یهو بیرم نبالش بردستم به ایسته..خووابزنم تا ا صدرو عصبی فقط میتونستم مهال و شوکه 

د و بوه شدوارد گی بهش رخیلی بزک شور نگاد!.اگمی نبودرهیچی جز سرش برگشت..تو چشماره بادو

واش به سارو که مهال دم فرستادم لعنتی به خود!گی هم بورخیلی بزک لبته که شوو اهضمش کنه.. نمیتونست 

 ؟مگه نه؛ میبینمه شتبادارم امن _گفت: 

 
د کره یگه نگار دتاقو یه باانشنید با حالت خاصی کل ی قتی چیزو..مهال ختانداپایین ش رو سره شرمندواش سا

 گفت:و 
 

 ؟نممیبیاب خوم دارم یا..یا شاید_
 

 گفت:دش به خوب خطاه و یر خندزد زعصبی ور و یهو نابا
 

 ؟باشهدم فرهان ماما، منن میبینم..مگه میشه مامااب خودارم بابا!! اره _
 

 ت:فر ربه سمت نگاو جمع شد ش لبخند
 

 ؟که نیست مگه نهد فرها؟کجاستت پسرن ماما_
  گفت:و م گرفت شو به سمترشاانگشت ،احالشت عاامرون بدر نگاوری، نابال کمادر
 ِِ 
  ؟!بهت گفتهدم منه! فکر میکر ِپسرد فرها_

 گفت:و خت انداهاشو باال وبرابه من ب بعد خطا
 

 ؟تمدربهش نگفتی من مام پسر_
 

 گفتم:وار مزمه و زعصبی 
 ؟!!منی ِِ درتو ببند! کی گفته تو ماهند_

 
 گفت:و خندید ر نگار ینباا

 
 که هستم!رت پدزن ناسالمتی _

 
 محکم گفت:و با لحنی قاطع ش، چهره و نگاف برخالد..میکره نگار نگاو به من  وریمهال با نابا

 
ون..اون دارم!اکامل د عتماانمیکنه! من بهش ن من پنهااز چیزیو د میگی! من مطمئنم فرهاداری دروغ _

 یتاذهیچوقت منو 
 



 نمیکنه!
 

 خندید:ر نگا
 

 ه؟یک شددسه چی بهت نزواصال انمیپرسی که دش خوا از چر_
 

 داد:مه ره ادابا،دوکنم ا ینکه فرصت پیدابه همه چیز.!قبل د شت گند میزدامن! ای خدی وا
 

 زه..تا؟بزنهورش غرر از نقدت اتکی که بخاطراب و مگه تو خیلی جذ_
 

 داد:مه و ادا خندیدره بادو
 

 ستش!اشم نخودخوی که حتی باباه یکیو بگیره نه نیست که برویوزه اون دتا_
 

 گفت:ور نابارف عا
 

 ؟ین چه حرفاییهر؟امیگی نگاداری چی _
 

 خت:انداشو باال وبری ایک تار نگا
 

 فتضاحی باشه!این انتخابش نمیتونه به اپس ، فتهربه تو د گفتی فرهادت خو؟میگمدروغ مگه _
 

 گفتم:ه کلید شدی ناوندد با
 

 فقط خفه شو!_



 ار داد:بهش هشدب خطاواش سا
 

 اشه!بن نتوف زدبه حرن ستواحوم خانور نگا_
 

بی توجه به و شد ق تاه وارد اخندو حامد با شوخی ن..سیداز راه رحامد و ین دی،رادشان ،تو همین لحظه شایا

 شد:ف زدن حرل مشغو، جمع
 

 ا؟چه خبرم ه! مهال خانوجمعن به به!میبینم که جمعتو_
 

 گفت:ان نگرر ینبااحامد ن و ساکت شدش چهرن یددهمگی با ن،سیدربه مهال که 
 

 ؟المهه چیشد_
 

دن حرکت کررت که قددم بوک مم تو شودخور نقدد..اومیزدی لبش به کبود و بوه تش سفید شدرصو

 گفت:ده شمرده شمرآروم و شتم!مهال اند

 ؟باشهدم فرهان من مامان یشه که مامابچه ها...شما...شما..فکر میکنین م_
 ِِ  ِِ 

 
 گفت:ن شایاو بیشتر شد ن حیرتشو رد،خور به نگان قتی چشمشوو وتو جمع گشتن ت زده حیردی شان و شایا

 
 م؟خانور میکنین نگار ینجا چیکااشما _

 
اال ستشو بدست به سمتش حرکت کنه که اخون تر میشد..شایاد لبش کبوو نگ تر رمهال هر لحظه بی رت صو

 گرفت:
 

 من خوبم._
 

 گفت:ر به نگاب بعد خطاو 
 

 د؟بود فرهارت..منظوم..پسردت عیای مداوکه گفتی..وز..ک...یرد_
 

تم رتو صودون من متوقف شد..نگاهش سرگررو مهال د سرو بی حس ه نگان داد..نه سر تکوورامغرر نگا

 گفتم:آروم میچرخید..

 
 

 ست توضی...ار وامهال! بز_
 

تر میشد نا ن بدنش که هر لحظه بی جود و مک مهال که به سمت باال حرکت میکردمرن یددما حرفم با ا
دن فتاابا دی جیغ شاواش و سای  "ایا خد"بلند ای صدم..یددوبه سمتش و  مجا پریداز حشت وموند..با م تمو

  بغلم یکی شد...ی مهال تو
 ِِ 

 
* 

ختمش! اندروز این ابه چ پوو هیچ  ِسر!ش؟باهادم بوده کرر من چیکادم..کره مهال نگاه ی نگ پریدرت ربه صو

تا نگاهش به من ن ن..شایاباهم بحث میکنن دارن شایاواش و سام یددکه م مدون اوبیرق تااز اکالفه 

 عصبی تر گفت:و مد اوعصبانی جلو رد،خو
 

ی توومِ حساساتش حراتا مهال بهت برسه!حیفه مهال که م پا پس کشیدد نامری تت که من بخاطر توذاتف تو _

 شد!ف ی شرب



 ِِ 
 

 هم عصبی گفت:واش سا
 

 نکن!وت قضااری، خبر ندی چیزاز قتی ن وشایا_
 

 واش زد:نه ساتک ضربه محکمی به شون شایا
 

ب حساادر بران تو به عنورو که ره بیچای بدبخت مهالی! ترد نامرف ین بی شردت از اتو خو؟یگهدتو چی میگی _

 د!بوده کر
 

 گفت:د و ش آورین حرفو شنید جواقتی وشم واسا
 

کن اب ندگی خرزمن د! بوه بهش عالقه مند شدش لی بعدد؛ وحسابی نبوو ست ن درحساسشوالش شاید او_

 ن!م شایانیست
  مه!ادرساله که برردی خوو بیست دم فرها؛هرمهاگه مهال مثل خود..اهم فرهاه و سم عزیزواهم مهال 

 ِِ 
به سمتم واش اسوند. سن ربه پایای میزآتمسخر ی  "باباو بر"بحثو با ن شایا
 گفت:و مد او

 ِِ 
 

 ردی!خوی نه چیزی بیدانه خوروزه پسر! سه ر بخوی یه چیزد فرها_
 

 غرید:ش آورد و جون شایاره بادو
 

 ین بی شرفه!االنه مهال ل ابانی حاو باعث ه!ابمیرره و بهتر که نخون همو_
 
 

 به من گفت:ب خطاره بان داد و دوتکوی با تاسف سرو للهی گفت ا �اال واش سا



که مهال ی بگیرن جور بخورم میای حت کن.. یه چیزاستراخونه یکم ز نماو قل برانکن!حدزی لجباد؛ فرها_

 بزنی.ف حرش شته باشی باهان داجودت د خوشار بید

 دم.خونه حرکت کرزبه سمت نمان دادم و تکوی سرر به ناچا
 

 خل.دامد ی آب اویه بطرا و غذف با یه ظرواش ساو شد ز خونه بازنمادم..در که نشسته بود بع ساعتی بور
 

 میزنم.ات شد صدار بیداب..بگیر بخور، ینو بخوا_
 

 ن دادم:تکوی سر
 

 فقط.ه بدی رو یستم..بطرگرسنه ن_
 

 کالفه گفت:رم و نشست کنا
 

 ؟یهرین چه کاد؟افرهای بچه شد_
 

 عصبی گفتم:و شکست ت دوروزم سکو
 

بخاطر ،بستریهو فت رسکته ز ین سن تا مراتو ه و شدرد واکه بهش ی شدیدک بخاطر شوق تااون انی که تو او_

نگاهش غمگین واش؟! باشم سال بیخیاری چجو؟بمابخور چطورم؟بخوا غذری یه! چجورینجوامن ی نفهمی ها

 شد که گفتم:

 
نگ پریدشو رت رصوری ینجواقتی وعاشقشم که ر نقد، اوالنش منمه ابدل لیل حادینکه ابر وه عال_

ار تو بزدنبینمش!یه لحظه خوری ینجوالی م وبمیراد لم میخوه! دتیش میگیرداره آلبم میکنم قس حسا؛امیبینم

 دی؟بول بیخیاردی؟میخوی ..چیزکنر تصودی رو شاو من ی جا
 

 گفت:وآروم خت انداپایین ش رو سره شرمندواش سا
 

 میکنم.ن مد خبرشوش اوقت بهوونگن هری چیزش گفتم فعال به بابان..بردم فرستارو بچه ها _
 

ین رادبه گفته د نمیتونست بیان شتن..نسیم هم چوامن نداز سته کمی دوروز دین ابچه ها هم واش و سا

 میگرفت.ره بغوآنه همش تو خو
 

حت استراکمی ن و کشیددراز نم چی شد که به بهانه ویم..نمیدف زدخونه حرزتو نماواش یه ساعتی با سا

 باد،.برن بمواخو
 

اف طرابه م و کشیدم ستی به سرد..دبوه بیداتر خوف طراون کمی واش سام..دشار بیدب مغرای اذان صدن شنید

 هنگا
 

لم دیکهو به ی بدر جا بلند شد..شواز شم وافتم که سادر ربه سمت م و ند شدبلری مهال فودآوری با یادم. کر

 بهد..بوده فتاا
 

ن یددن در و دکرز مد..با باوماشم پشت سرواسادم..مهال حرکت کرق تاابه سمت ادم و ندف زدن حرزه جاواش اسا

 یجا
 



 فتم:ش ربه سمت پذیردو خالیش با 
 

 ؟کجاست 54ره شماق تار ابیمام خانو_
 

 مکثی گفت:از ه بعد نز
 

 د؟چی بون سمشوا_
 

 کالفه گفت:واش سا
 

خصوصی ق تاامگه تو ر یگه!چنتا بیمادقبلی ر بیما_

و خت اندواش اچپی به ساه نه نگار زستگارمهال ؟هست

 ن.ساعت پیش مرخص شدن دو یشوا_ن گفت: به مب خطا
 

 گفت:ور انابواش سادم..کرار یودمو به سمت زدم و روشد..موهامو چنگ د گرم چشما
 

 ؟فتربا کی _
 

 رد:نه به گوشم خوای زصد
 

 د.نم تنها بووتا جایی که میدم داد..نجااترخیصشو رای کادش خو_
 

 م ..یددوبه سمت پله ها واش سای گفتن هاد بی توجه به فرها
 

*  
 "مهال"



ری وارد بعد پرستاقیقه دچند رو زدم..نگ پرستازکسی باشه یا نه. د مم مهم نبوابرد..کسی نبوم شدار قتی بیدو

 گفت:ل خوشحاو تاقم شد ا

 ی؟شدار چه عجب! بید_
 

 گفتم:م میشدی مثل همیشه گه بستر،بی حس
 

 مرخص شم..ام میخو_
 

 متعجب گفت:
 

 فتن!رنم کجا ونمیددن. ینجا بوت استادوعت پیش با بقیه تا چند ساادرت برت و شوهر_
 

 دم:کرار جملمو تکرره بادم و دوحرفشو تکذیب کر
 

 مرخص شم.ام میخوم!.خانوارم شوهر ندادر و بر من_
 

 شت:ایی به صحبت با من ندایگه عالقه دنم ر اونگان داد..اسرشو تکو
 

 ن..الد اکتر میاد_
 

 شد:ق تای وارد ارکتد و دیی کراصددر تو همین لحظه 
 

 ی؟بهترم..سال_
 

عصابش اشم دتا جایی که خود ونه باره و بم اجوش الاسوم تمواب تو جود..معاینم کرو مد اوجلو دم..حرفی نز

 گفت:و یی نوشت اقه و ورشد رد خو
 

 مرخصت کنه..د هت بگو بیاابه همره ینو بدا_
 

 متعجب گفت:د. پنج ساله بوو چهل ودا حددی کتر مرم..دمداوپایین ر در آورد و پرستارو سرمم 
 

 ی؟کجا میر_
 

 گفتم:آروم 
 

 ترخیص.رای کاای بر_
 

ده ماشینم توجاار سون ستاربیماون از بیر، نیم ساعت بعدود شتم..حدداکمی سرگیجه .م.مدون اوبیرق تارا از افو و

د فرهان و ماماکلمه رو هنم فقط اد..ذنمیددن فکر کرن فرمام که مغزدم گنگ بوو بی حس ر نقددم.. اوبو

 اد زد:ش دنندزد و رایی ه ایکسرق گذشت بورم کنااز که ماشینی با سرعت م مددم اوقتی به خوومیچرخید..
 
 ست کجاست!احوی هو_
 

 ینا با؟حاال دممیکر رچیکا...دادم یختنر ٔٔ زهجام اشکاابه ه باالخرو شتم اگذن فرمورو سرمو دم و ترمز کر

 دم؟میکر رچیکا رگبز مصیبت

 م..تا خسته شدم چرخیدم و چرخیدر نقدم...اوتو خیابونا چرخیدف بی هددم و فتاراه ا
 

*  



ی سطاوبه د..کرز باام برم آرش( در رو مستخده)فریددم...بور داده فشارو با نگ خونه بام زمداوکه دم به خو
هم د..آرزو بوزده خشکش ت زده خونه حیرد ورودی پاگررو مد..ون اوخونه بیراز بابا با سرعت م،سیدرکه ط حیا

  باش چند ثانیه بعد
 ِِ 

 
با بغض د..کره تم نگارمد به صواوبا جلو بادم..یستااپله ی جلوم. یک که شددنزون..مد بیراوحالی متشابه به بابا 

 گفتم:
 

 ؟بماتاقم بخوامیتونم تو ؟بشمن خترتوره دبادومشب امیتونم یه _
 

 متعجب گفت:
 

 ؟هنگت پریدا رچر؟مهاله چیشد؟ین چه حرفیها_
 

 شکستم.ا با صدرو بغضم و ختم انداتو بغلش ه مو غیر منتظردخورم فتال رو رکنترون بد
 
 

 فت:گان نگره و ..ترسید
 

 ؟گریه میکنیا چر_
 

 زد..ضربه دروازه بلند به و تو همین لحظه کسی پشت سر هم 



اد ینکه بابا بخوابل بیشتر تو بغل بابا جمع کنم..قدم رو باعث شد خود بلند فرهاای هم صدش چند لحظه بعد

قا ا_ه بابا گفت: بو رو مد ون اوبیره شد .فریدد گرم چشما،شدنشزبادروازه و تیک ای صدن بزنه با شنیدف حر

 ر دارن.کان خترتودبا 

 
خونه دو وارد ئه تقریبا با وسمت خونه میدداره که م یددو دقتی فرهاوما من د..العمل من بوابابا منتظر عکس 

که سعی د به فرهادم و کرز تاقمو باه اپنجردم..قفل کرو محکم بستم رو تاقم و در افتم رباال پله ها م.. از شد

ار بز_با عصبانیت گفت: د شه!فرهاری ینجواکه دم هیچوقت فکرشم نمیکردم..کره بزنه نگار کنارو شت بابا دا

 بزنم فقط!ف حرش قیقه باهادچند 

 
 بابا هم متقابال گفت:

 
 بزنه!ف حرت باهااد ونه یعنی نمیخوفت تو خری رنجواوقتی و_

 
 گفت:دم فرها

 
 دا..ما من حق ا_

 
 زد:کسی به قلبم چنگ دم کرس حسازد..ایی به قفسه سینش ابابا عصبانی ضربه ه مه بداداینکه اقبل 

 
که داره صال با تو چه نسبتی ؟ اهرتهاخو؟نته؟زشته باشیداختر من دجب راتو چه حقی میتونی ؟تو چی_

نه! ،خبریهدم کرت سکون بطتورامقابل دم و نزف حرت ینهمه مددی اگه فکر کردی؟اسپر کرسینه ری ینجوا

ز نیام قعا به یه همدو واتنهاست م یددکه د ین بواسه واکنم!فقط رو درک ستم مهال اکه خود ین بواسه وافقط 

تو ی؟مه میدداه رو داری امسخرو ته و بی سر ی بطه راین اچند ماهه ی پرسیددت خو؟از لی تو چیداره!.و

 ین!دبون ندگیتوزسر خونه ن الاشتی دایکم بهش عالقه و شتی ف داگه شردی؟! امر

 
حقیقت ن شنیداز هم که ر هرچقدم موقع فهمیدن میشد..هموه کوبیدم سررو پتک بابا مثل ی هاف حر

 بهت میرسه!و بی فایدست رت هرصودر تو خسته تر میشی..و سرعتش بیشتر اون کنی ار فر
 

ر نقددم و زار زدم..اکرت تخت پردم رو روی بستمو خوه رو پنجرم، یددشو دفتاایر زسر به د و فرهات قتی سکوو

 دبم براکی خوم که نفهمیددم گریه کر

*  
 ]بعدروز سه [

 



د فرهار کادم...نمیزف با هیچکس حردم و حبس کراری یور دمو تو یه چهادکه خوروزی سه د..گذشته بوروز سه 

بی توجه به م و پوشیدس لبادم..تصمیممو گرفته بووز مراما..وز امرن..اشدزده پس م در و دتا ن مداوفقط ه شد

ما رد اخود فرهاس فتم..چشمم به لکسوون ربیردم و کرز حیاطو باون زدم..در خونه بیری آرزو از هاا زدن صد

به رت زدم..ستاو ام ماشین شدار سود..بورک پاون بیرز بهتر که ندیدمش!ماشینم هنون هموم..ندیددش رو خو

با ن نگاهبام شدده ماشین که پیادم..از بون تمارپاآکینگ ریکساعت بعد تو پاود حددم..سمت خونم حرکت کر

 م..شدان نگرن زد بیخبر غیبتو؟ین شمادکجا بور! ستگام رخانوم سال_مد.. ون اوسیمه بیرایدنم سرد

 

 گفتم.:د ختم..سراندانگاهی ش به چهر
 

 ه دارم؟!خت نشدداقبض پر؟مگهر چطودم. گیر مسائلی بودر_
 

 نش کشید:دستی به پشت گرد
 

 ما...انه.._
 

 ختم..اندامو باال وبری ایه تا
 

 ؟ما چیا_
 

 کالفه گفت.
 

 ن..ستوده وانیوفتای بدق تفااباشه..خوشحالم که ن سم بهتواحود سته بواخون تورپد_
 

بسته شد ش چشمای جلودر قتی م،وشد کهر سانسور دادم..وارد آفشار رو سانسوآکمه ن دادم و دتکوی سر

 دم:مزمه کرزدم...آروم زخند تلخی زپو



 ؟!یناز ابدتر ،بدق تفاا_
 

 فتم...م ربه سمت حماو شتم داحولمو برو فتم و رتاقم ابه سمت دم..کرز بارو حد و در واختم انداکلید 
 

*  
شپزخونه حرکت آبه سمت ، حدواخت انگ یکنوزبی توجه به م، مدون اوبیرم حمواز قتی وقیقه بعد دچهل 

ه جلول یابیخدم فقط سعی میکرت مدم هرچند تو تمودم..ست کره درقهودم خوای برل بیخیادم و کر

پشت و حد وانگ ای زصدره بادوشتم امیز عسلی گزروی که ن رو بزنم! فنجول مم گودشتم خوداکنم..سعی 

 مد..ن اونگهباای صدش سر
 

د ورودی پاگروارد پله ها از سیمه اسرد مد حرفی بزنه فرهااوتا دم..کرز با روحد و در واختم اندم اسررو شالی 

روزی چند ن چودم..حرفی نمیزد و پایین بوم شت..سراگذدر پاشو بین م دببندر رو ستم احد ها شد..تا خووا

قا ا_ ن داد زد:شد..نگهباز باداد در کوچیکی که ل با هو، شتماهم ندژی نردم ابورده ست حسابی نخوای درغذ

 نگ میزنم به پلیس!ن زال؟امیکنیر چیکا

 
کمی عقب ی بلنداخ با و گرفت رو  تشرصون نگهباد..تش کررصور مشت محکمی نثاو برگشت ن ناگهاد فرها

عصبانی ای صدد..بوو در ستش دنگاهم به د..کلید کرو بست ب با ضردوو در رو کرده ستفاافرصت د از فت.. فرهار

زور یگه نباید با دنی حالیت میشه وختنت تو هلوفدانددن ابرن مدزدم اونگ زکه  نالا_رد: به گوشم خون نگهبا

 زد: د دادخونه کسی بشی! فرهاوارد 

 
 بکن!ای هر غلطی میخو_

 
 محکم گفتم:ده و شمر

 
 شنا هستن.اد...انمیخو، یونسیی قاا_

 
 مد:ک اومشکواش صد

 
 م؟مطمئنین خانو_

 
 گفتم:ه کوتا

 
 بله.._

 
 دادم:مه و ادا

 
 برسین.ن تورابه کاو شما میتونین برین _

 



فتم در ربه سمت دم...هم نمیکره نگاد حتی به فرهات ین مدم اتو تمودم..نیومد..چند لحظه صبر کرازش یی اصد

دم، کرز که بااز در رو شی نباشه..کمی زلرو ضعف م هار فتاوم از رتو هیچکددم سعی میکرم. چرخوندرو قفل و 

آروم و مزمه دم..زبوه موندرخ نیم ر بسته شد..همونطود و کری بلندای صد، نددوگربردر رو محکم ب و با ضر

 د نگاهش کنمگوشم باعث شر کناد خسته فرها

 
 عصابش متشنجه..ه و ابیدانخود بوم معلود،قرمز بو ِقرمزش چشما

 
 گفت...دم بوه نشنیدازش هیچوقت ل با لحنی که تا بحا

 
 تم!خیلی خسا یتم نکن!.خستم!بخداذمهال!_

 
 

 "راوی"
 

د در را ما فرهاد ارکز باد..آرام در را کرز بارا قفل و چرخاند را کلید و فت در ربه سمت د، مهال بی توجه به فرها

از حتی ها راین ابه د اورا نبوار قرد و بود فرهای مهالاو مهالیش! د..آری کره مهالیش نگارخ ند..به نیم دابرگر

ه نشنیدرا گفتن هایش د فرهاد ، بوه ندیدروز اورا که پنج ل ت بدهد!حاساورا از دکه د بول صال محااست بدهد!د

د!.آرام گذشته بون شاید هم پنج قرل و که پنج سار نگاد؛ابوه نشنیدا رگفتن هایش ن جا،قتی مهال میگفتد و وبو

 خیلی خستم!ا یتم نکن!.خستم!بخداذمهال!_د: مزمه کرزخسته و 



یش روبه د فرهاد و بوزده نگ زقلبی که د..لعنتی به قلبش فرستاسوخت..و تش گرفت آکه ری نگااقلب مهال 

نگ زضد و ست بکشد دیش وینکه براز اما قبل اما..ل احا..دبوده کرک پارا نگ هایش د و زبوه کشیدده سمبا

دل د!.در بوار داده قرن کسیژاز اپر ر و مکانی محصواورا در بعد د و شته بواگذره آن را در آب به یکبا،یش بزندوبر

ٔ گوشه از شکیا هقطر.."!دمنمیز پست ریینجوا نالدی،ابو همداو دمخو ایبر و ستیامیخو منو یکم گرا"گفت..

 گفت:ری فود و و کرک پارا شکش د وابلند کررا ستش دید..د دفرهاو ش چکید چشم
 

 نمیزنم..گریه نکن فقط!ف باشه..باشه! حر_
 

 نش کشید:دستی پشت گرد و دمکثی کر
 

 م.توضیح بدات برن نگ بزی زشدآروم قت وهرم..میر_
 

قعیت واین ن اقلبش طاقت شنیدما ه،است بگوید نه حاال توضیح بداکشید..میخور کنادش را می خوآرامهال به 

بگوید د و شون مهال پشیماد گویی منتظر بود..قل سرعت حرکت میکراما با حدد اشت..فرهااندد فرهان بارا از ز

ام چی میخوه گه بگه توضیح بداحتی _"ندیشید..د ابا خوه!.توضیح بدن و بزف یم حرابرن و بگوید بماو!.نر

ون که بیراز در ست ندهد..را از دست مهال افقط میخود!.او نم بوایدبش نماهم جوز باو  "؟میکنماف عتر؟ابگم

ش اندگی ار زلددتنها ای یگر برری دتا بازه داد جااشک هایش ابه داد..تکیه در به و بست در را مهال ،فتر

 ؟!چه کندد ست بی فرهاامیخواو بریزند..
 

*  
خت اندش را در دام اختر،دمحبتل به خیای رنگااکه با سهل ری پدد..لشکسته بوری دما..پداشهر ی ین سودر ا

و تر ان کافه شد..همسر سابقش جوو وارد شت است!.قدمی پیش گذدام استی که عشق رامی!به داهم چه د..آن بو

ون و شالش بیرر کنااز کوتاهش ده و نگ کری رموهاد..نشسته بوه نفری دو میزهمیشه پشت از یبا تر ز

به ر نگاه نگا،یش که نشستروبه د..رومیزق ظریفش برش گودر نگی ر یخاکستر رگبز و ییا حلقه ٔٔ ارهگوشو

ن از آیگر د و دبوه قبل پخته تر شد، از شت..همسر سابقشدایر نظر اورا زقبل از شد..هرچند که ه باال کشید

 به سمتور مغررا ستش د!دنبوی چشمش خبرزان در عشق سو
 

 ِِ 
 

 د:کرز بارا سر بحث د و یی کراسرفه رش آرش نتظاف اما برخالد اکرآرش دراز 
 

 ؟تر بهم نگفتیزودسه چی وا_
 

 :گفت هقهو دعد دو رشسفا از بعد..داد ارقر میز روی و کشید موهایش ٔبه لبهرا ستش د
 

 جمع کنم!رو ختر توارم دمن حوصله ندد!هافراز کنی دورش قتشه ن والا_
 

 عصبی گفت:آرش 
 

 ؟!تر بهم نگفتیا زودگفتم چر،کندورش نگفتم تو _
 

 ن داد:نشارا خیلی کم ار شصتش مقدره و شاانگشت ابا آورد، باال را ستش دی زد و دبخند سرل
 



 م!شتم عزیزت داکوچولو باهاب فکر کن یه تسویه حسا_
 

 قرمز شد:آرش رت به ثانیه نکشید که صو
 

یه جوجه  کهد ختر تو نبوزدی!اون دبهش ضربه ری ینجواشت که ابطی به مهال ندریت با من هیچ رجباازدواج ا_

 دفکلی بیا
 

 صدمه بزنه!ری ینجواتو بهش م از نتقاابخاطر 
 

 گفت:ص با حرر نگا
 

جونت از عزیز تر  ختردجر زمنم مسبب دادی و جر زتو منو د! ختر تو که بودما د! اختر من نبواره د_

 مه!زادهراقضا خواز که م شد
 

 حالت قبل گفت:ن با هماآرش 
 

ستانه گرفته تا هر ی دوفتناون ربیردی!از بوس ستخر پاله و ایشگاآراو صبح تا شب ت؟شتماکم گزات چی بر_

میریختم حریص ت هرچی بیشتر به پارن! ما طمع کاآدست میگن دم! راهم کرافرات ستی براکه خوی هراجو

 گفت:و مد ش آحقیقت به جون شنیدر از نگای! ر میشدت
 

ی هار شبیه پدو ستمو گرفتی ی دمداویم اررختر فدیه ی یددقتی ولش ؟اوما تو چیم احریص تر میشدآره _

شتم! رت داحقاس حسااهمش دی! نکراض عتررم احتی یه بادادی و ستم بهم اهرچی میخوش بعدی! شدن مهربو

 مجررات زین کااهمش با 



بهم محبت ری ینجواکه یه غریبه م تنهاو بی کس ر چقددم میکرس حسادم ابورت یی که کنااهر لحظه دی!.دا

ای ید که نه بردبه چشم ت ختردشتی!.حاال انزاری منت بزو ستم عصبانی شی از دکه دم کرری امیکنه! هرک

ید که حتی کسی که دبه چشم ت ختردحاال اره! شی ندارزهیچ رش،پدای نه برو شه درکسی که فکر میکنه ما

 ه!یک شددیش بهش نزدرنامام از نتقاافکر میکنه عاشق سینه چاکشه هم بخاطر 
 

 ریشک هایش جااما ر اشد..نگارج کافه خاو از جا برخاست ف از بیحرر، نگاص ینهمه حراز ات زده حیرآرش 
 

 دبگیررا بد س حساانهمه ی انست جلواشد..نمیتو
 

 از یمرمیخو که هایی خمز ٔینکه همهاز ایم..بیخبر دمقصر میگرل نبادبه ؛ شدرد واخمی بر ما زینکه اهمیشه تا [

 رفتار
 

 ]منفجر میشوند!ن ناگها ونشت میگیرند ن سابقما
 
 

 ]بعدروز سه [
 

د یی کراتک سرفه مصلحتی د!ینگونه عاشق شود انمیکرش راکه هیچوقت فکری پسرد...کره نگاش به پسررف عا

 گفت:و 
 

 دی!کرت پیرر پد دی ازچه عجب!یا_
 

ه نکشیدد فرها ازنیز کم ن زد..او به ندیددش را خو،هال ین سای اما مانند همه اید د را دخند محو فرهازپو

کمی توضیح د فرهاای برخ..ماهردادن ست از دطرفی د!.از فرهای هارکاش پشت سرر و نگای نهمه گیر هاد!آبو

نی که به ر، زنگاد..بوه یک نشددنزر به نگاش یگرت دحساسااخاطر باو قطعا د؟گفته بورا قعیت وایا آما د، ابوداده 

و از یکش شد دفهمید..نزدش را مقصورف عاه،لین نگان اوبا هماد و شته بواشرکتش گزدر پا رف هر عااخواه همر

در  ن آرش راین طریق خواز اند کمی اپذیرفت تا بتور اورا طرفی نگاد..و از کرده ستفاخ اماهردادن جر ای زبراو 

با ری جبااندگی دن و زفتاد اچشم فرهان ،از خیانت همزمااش دو نتیجه ؟ما چه شدو اکند..ر شیشه محصو

م که تماد نسانی مریض بور انگااو نظر د. از ندگی میکرر زبا نگاو برآفقط بخاطر او شد!.ارد،ستش نددوه کسی ک

ری چند بادارد!مخفی نگه ان یگردچشم از  راین حقیقت د اتنها سعی میکرد!او بوان یگردادن دجر اش زغدغه د

 شت:ز دابیشتر بادن فکر کررا از د اوفرهاد سرای نپذیرفت.. صداو ما د انپزشک ببرد روانزاورا ست اخو

 

 ِِ 
 

 شتم.ال ازت داچندتا سو_
 

ج حتیااد ین لبخناقت هایی که به از ولبته که نه! ؟امیشناخترا ین لبخند د اما فرها، امازد..ایی انه رالبخند پد

بشو اگه جوس..ابپر_گفت: رف عاد!بوخ قت هایی که ماهروشت..حتی د دابیارا کمربند ت فقط ضربا،شتدا

 ستشو میگم!رانم حتما بهت وبد



 
 مکث پرسید:ون بدد فرها

 
 دی؟کرر ازدواج سه چی با نگاوا_

 
 د:شت!کمی مکث کراندال را ین سون اشنیدره یکبار نتظارد..ایکه خورف عا

 
 رو دارم!یگه دمنم یکی م بدن نشوخ تم به ماهرسامیخو_

 
 گفت:ی زد و خندزپود فرها

 
 گفت:د خونسر؟ مهالستدر مار و تگاسآرش رهمسر سابق ر نستین نگاومید_
 داره.ختر دیه ش شوهرو  ِِرستگاش رنستم فامیل شوهروفقط مید_

 
 متعجب گفت:د فرها

 
 داره؟ختر دیه ش یعنی چی شوهر_

 
 خت:اندایی باال اشانه رف عا

 
 :گفت زده تحیر دفرها..نگفت بهم گذشتش جبرا دییاز چیز..نیست دشخو خترد مهال دشخو ٔطبق گفته_

 
 ؟شهآرختر دعنی...مهال فقط یی.._

 
 ن داد:تکای سررف عا

 
 د..همینو بهم گفته بو، نکنمه شتبااگه انم ونجایی که میداوتا _



 :داردالتش متمرکز نگه اسورا روی هنش د ذسعی کرد فرها
 

 د؟چی بور سمِ فامیل نگاا_
 

 گفت:ک مشکود و مکثی کررف عا
 

 ای؟سه چی میخووالی وزش..وفر_
 

 :گفته کوتاد فرها
 

 گفت:ری فورف که عاد شوده ماشین پیااز ست احافظی کوتاهی خوابعد با خدو جبش تحقیق کنم..ام رامیخو_
 

 د..فرها_
 

 مه حرفش شد:ادامنتظر ه با نگا
 

 ؟یهرچجود،بور ختر نگاا دکه ظاهره ختراون دبطت با را_
 

 سر پشیمانی شد:اسردش جوو وفت دش ریادی از یک لحظه سرای بر
 

 کنم..ش ازدواج باهاستم امیخو_
رت ستااشد..دش ماشین خوار جلوتر سوو شد ده ماشین پیاری از فورف،یگر به عادحرفی زه ی زدن جاون ابدو 

  زد و
 ِِ 

 
ند اهی که بتورابه دن فکر کراز آن بعد و شی نیم ساعته ل دوبه خیاد..شفته بور آهنش بسیاد. ذحرکت کر

 دبه سمت خانه حرکت کر،ضی کندرا رامهال 

*  
ل پواز نداپس و هن ل ربا پود؛ بوداده هن اش را رماشین کشید..خانه ی شیشه روی به زده اش را یخ ن نگشتاا

 هایی که
 

ی شپزخانه و آیی اپذیراه به به همراخودوحد کوچک وایک د خوای براد،تو جیبی میدل پوان به عنواو به رش پد

 نقلی
 

کند..هرچه که رت به کارت کارا پولش و شد وبفرآن را تا  دبوده به حامد سپررا ماشینش د..بوه کوچکی خرید

 د؛بوه پرسید
 

تش رکاو خانه ل یخچا، نددمانی که قهر بودر زحتی آرش،ست..به لطف ه این ماشین خسته شداز افقط گفت 

 خالی
 

د بور زده باراسایلش ود..ونرض قرر یر باد و زشور جوو جمع اری مقدد نسته بواکه تود ممنونش بول..حاو نمیشد..

 بهل حاو 
 

جلب ش را نظر،ماشینه روی کوچکِ حک شدی شعررد..خوی برربان چشمش به کامیود..بول در راه مقصد شما

 د:کر
 

 ،یناز انگیز تر ایگر چه بالییست غم د"
 

 "یک شهر نفهمید..و سفر بستم ر من با که
 



به د سعی میکرر که هرچقددی ..به فرهاندیشیدد ابه فرهاداد و به شیشه تکیه ش را ید..سرزبغض لراش از چانه 

مرهم به ی به بهانه ه به ناگاو صاحب شد را لش دکه دی میشد..به فرهاش گیردرهنش ذبیشتر ،فکر نکنداو 

 ؟صلی چه کسیستاکه مقصر د ین فکر کراکشید..به ک فندد و کرخالی را نفت رش،نجورتن روی 
 

یخته ربهم ی ندزفردر و عشق مارش از تصوم تماد؟یا فرهاد و فرهار پدر؟آرش؟نگادش؟خوی هار فتار

 ٔگوشهاز شک سمجی ه اقطرد. پهن کرو شست د!.اورا شته بوایش نگذایی بروبرآجمع هم در حتی درش ماد..بو

 خمز ینا از بیشتر تا باشد تنها!..باشد تنها که ستامیخو فقط او..ستانمیخورا کسی گرید او..ردخو سر چشمش

 به!.نپاشد هایش خمز روی نمک و ندهد او با ستیدو ستد م،نتقاا ٔگر کسی به بهانهید تا باشد تنها..ردنخو

 به فتنر قصد و دبو هکشید رکنا را رشنجور تن میآرا
 

 ِِ 
 

 شت..انددن را کرری صبوان یگر تواو دشت!.را داحاشیه ها 
 
 

 ؟!میشدا فدو میبخشید د و صبر میکراو تا کی میبایست 
 

 د..کرش حسااجیبش را در تلفنش زش که لرد بوق غررش فکادر ا
 

تا قطع رد نگ خور زنقدد..آصبر کرد..بوه شدن صفحه نمایاد روی فرهادش و خوه از نفردوعکسی و "خمو ا"م نا
را در آورد و تش رسیم کاد و فرستا "ممیداس بهت دم ستم خواقت پولو خووهر"ن مضمو♡شد..پیامی به حامد با

ه را پنجرو شکاند را سیم قبلی د..تلفنش کرد،وارد بوه خریدد و آن را بوی یگردشخص م تی که با نارسیم کا
  خت.اندون ابیرو داد و پایین 

*  
 "مهال"



یه اکرم و شدده ماشین پیاد..از بوده کررک پان ماترپای دم آبرربا ِسیدیم..ماشینرکه د صبح بو 8-7ساعت

چند زدم..یی به شیشه اچند ضربه م نگشتاابا  ومو دپامو بلند کر،فتمربه سمت ماشین دم..کرب حسارو نس آژا

 گفتم:ی جدون آورد..بیرش رو سره نندوراشد داده شیشه پایین ،لحظه بعد

 باال.رن خالی کنن بیارارو خسته نباشید...بگین با_
 

 یگه گفت:دنفر ب دو خطان داد و تکوی سر
 

 تحویل بدیمرو بچه ها پاشین باید با_
 

 به من گفت:رو بعد و 
 

 ن.ببرن ساختمواز دم خل بچه ها رم داکنین من ماشینو بیاز بادرو حمت زبی بجی آ_
 

 فتم:رکل نگهبانی دبه سمت ن دادم و تکوی سر
 

 تخلیه کنه.ب و سبااخل اد دبزنین ماشین بیاورودی رو گه میشه م...اسال_
 

 ی زد:لبخند
 

 شناساییتونو باید چک کنم.رت کام..سال_
 

 گفتم:دادم و بهش رو تم رکام و ن دادتکون فهمیدی به معنای سر
 

 رستگارمهال _
 

ه نگای برر که به ماشین بار شد.. همونطوز بات و زد و در یمودن ربعد چک کر

ره باارن؟ دوندت دروازه رو یموری میکنن ندگزینجا انایی که او_لی گفتم.. اسودم،میکر

 زد:لبخند 

 
کینگ رتو پااز کوچیکه...از در مد و آفت رنگهبانه  ستدیموتش فقط ورقعیه اسه یه همچین موورودی واین انه.._

 مینزیر ز
 

 حد.دم در وامستقیم میرسه ر داره و سانسوآهم 
 

 م.شدن تمارپاط آحیادم و وارد کری تشکر
 

و سنگین ی هار کشید..بال سه ساعتی طوودا دو حدی برربار کاد..بوه شدب خوم..ندرونظر گذاز رو خونه دور یه 

که ن الاتا م ویا شدرکارده خون چیدل مشغوو باال م مددم، اوکرب ینکه حساابعد ن،چیدن و دسم جا به جا کروا

 محمو وارد و شتمادبر رو مشامبروبدر..فتمر تاقما سمت به و مکشید عمیقی نفس..دمبو لمشغو ٔساعت سه

رارو فقط بام، مداو قتیو که کنن تمیز رو خونه تا دمبو دهفرستا گررکا تخدما شرکت از قبلش شکراروخد..مشد

 م..شده نددم و زمرر باار هزروز ین سه اخونه سبز نشه تو ی هرلحظه جلود ینکه فرهاس اتراز بچینم..

ین فکر ابه دم،بون تو فنجو ِشکرزدن هم ل که مشغور همونطودم و کره درس یه قهوم حمون از مدون اوبعد بیر
  کهدم کر



 تماخاطرور به مروع شرم سته مغزاناخوو مد دم اویاد شرکت فرهار، اکلمه کد آوردن با به یادم..بگرر کال نبادباید 
 

 زی درباه مسخرر نقداوکه د مو فرهادعکس خوم..رو عکسا شدی گالرو وارد فت رستم به سمت گوشیم د..دکر

 تا کمیآوردم 
قعا هم اونمیشه..ب گرفتگی هایی که فکرمیکنی هیچوقت خود..از اون لم خیلی گرفته بودم..دکر، زوم خندید

  لنمیشد..حا
 ِِ 

 
قتی د..از وکرر تام رو یددشک از ایی اتش..حاله رصودم رو کرزوم نمیشد!.ب هیچوقت خود فرهاون من بد

رگ بزه یه حفرر نگااپوچی میکنم!س حساد،ابوم نتقاش اقصدو ست انمیخودم هم منو بخاطر خود فرهام فهمید

 کنم..ار فرورش بااز سعی میکنم دارم که همش ه شدد یجاانم درو
 

*  
 "دفرها"

 
ر چطودم،بوف زده حرش من باهاد. سخت بوام قعا برورش واختم...بااندرک انیمکت پادم رو روی خسته خو

ه شدر آب نگاافتم..رهنم میرسید ذهرجا که به ؟کشی کنهب اسبه و اهن بدرخونشو روزسه ض میتونست تو عر

نم مثل اوبزنه!.حاال هم..حاال ف شوکه شد که نمیتونست حر رنقدد..اوشم بیخبر بورمین!..حتی پدزتو د فته بوو ر

اب جوق سه بوردن بعد خوزدم..نگ واش زبه سار به ناچاو گرفتم رو تلفنم ده..نبالش میگردر دبه داره در من 

 د:کرف زدن به حروع شره یکسردادو 



 ه؟رقهم خانووس عرز یم یا هنورمیخون شتی کنوآشیرینیه ه؟بارویا ی شیرداداش؟جانم _
 

د و یگه بوی دبا حس هاط حساسی که مخلوداد.. است دعجیبی بهم س حسام اخانووس کلمه عرن با شنید

 همهاز بیشتر 
 

 دم:مزمه کرد..آروم زمیزذوق پشیمونیش تو 
 

 اری ازش!خبر ند پس توهم_
 

 متعجب گفت:
 

 ارم؟کی خبر ندد؟از چی میگی فرها_
 

 گنگ گفتم:
 

 مین!زفته تو ه رشدآب نبالش گشتم. و درهمه جاده..کشی کرب سباامهال _
  داد:مه و اداگفت وری نابات زده و حیری  "نه"
 ِِ 

 
 ؟فتین رخونشو؟یعنی چی_

 
 خسته گفتم:

 
 د!هیچ جا نبواف..طری اکارگرفته تاحتی پاش اباخونه باز فتم..، رسیدم رهرجاکه به فکر_

 
 گفت:ان نگر

 
 نبیا هم دیشا و نشایا میزنم نگز..حامد ٔبریم کافه_

 
 که گفتم:ه مه بداداست اخو

 
نگه ی کافه. بگو به نسیم چیزد بگی بیااد یا نه..نمیخوی ازش داره بگو خبره بداس ام اس ین فقط رادفعال به _

 یه!رینجواضعیتش و

 
 

 فتم..رک رجی پاوبه سمت خرم و جا بلند شددم..از قطع کررو تلفن و یی گفت ا باشه
 

*  
 داد زدم:عصبانی 

 
 میکنم!دم خوی ستادتو با رنگفتی کجاست!گوو نستی وفعه قبل میددفقط بفهمم مثل اد میخوا خدن شایا_

 
 م:که بدتر عصبانی شدی زد خندزپون شایا

 
 

 یگه!دشد م نتقامتو گرفتی تمو؟!..اخهاچه فرقی میکنه سه تو وانم کجاست!ومیگم نمیددارم _
 

 د.متوقفم کرواش ساداد که م ستم به سمتش براخو
 

 ؟!یدازبندا را عودکنید یا ا پیدرو ینجا مهال امدید اویگه!د بسته_
 

 م:عصبی غرید
 

 نشه!ری ینجوامفت نزنه که ف بهش بگو حر_
 



 د:مخم بورو خیلی ش مسخره ی خند
 

ر فشات که یکم به مغزه میگیرم ین خند؟از انی چیهومیده!..هر شدزقت تلخه!قشنگ تا تهت ست میگن حقیرا_

ش ختردمهم نیست اش صال برده و اکرول خترشو و دندگی زکه خونه دری مااز ه که ببینی نمیشوردی نیا

حرصم  طرفیاز گرفتی!.زی به بارو مهال ت حساساابلها فقط اگرفت! مثل م نتقا،اندگی میکنهری داره زچجو

 م!مهال یه خط قرمز کشید، دور به ظاهر عاشقی حمق بخاطر تواکه منه ه میگیر
 

 زد:تشر ره باواش دوسادم..کرو فرم موهای نگشتامو الاعصبی 
 

 شد!ی قت تصمیمش جدوبعدِ چند ده..سه قبل بوده؛ واهم بوی گه همچین چیزن!.ابس کن شایا_
 

 بلند گفتم:ی و جدواش به سارو 
 

یا هر ن مهم نیست شایاام برم؟! شدض عودم نبالش میگرن دچودی نکنه فکر کری؟ح میدسه چی توضیوا_

حامد که تاحاال تو بهت گم ؟! یا نهی داره خبرازش ببینم کسی م مداوفقط ن الامیکنه!..ی یگه چه فکردحمق ا

 د:کرز هن باد،دمهال بون شد



زدم و اس ام اس نگ زبهش  بعدشم هرچیاس ام اس داد و صبح بهم  3-4ساعت ی صبح طرفاوز مرا_

یعنی دم..ایر لب فرستزلعنتی زدم و میز روی مشتی د..بوش یعنی گوشیش کال خامواد..نداب جودادم 

عصبی  "میکنم!.ات پیده میکنم مهال..به هرقیمتی که شدات پید"لم گفتم. دتو ؟ فته باشهرکجا میتونه 

 دمرقتو تلف میکونباید ون زدم..کافه بیرم و از جا بلند شداز 

 
*  
 ]بعد.ه سه ما[

 
ازه نداحسی که به نهِ سه ماد..من نبوی مهالی از خبرد و گذشته بوه سه مادم..حس میکرم تو گلوی بدزش سو

م ستم مستخداخوو گرفتم م رو بلند شد..سرن یفوای آشت!.صداهم ندن شدم قصد تموو کشید ل طوم کل عمر

، به صفحهه نگاون بدم و جا بلند شداز بی حس دم..کرقتیه همشونو مرخص ومد چند دم اوبزنم که یاا صدرو 

م سرزدم و تیش آیگه ر دیه سیگادم...په حرکت کربه سمت کاناو شتم اگزز بادم..درو لمس کررو قفل ی گذینه 

رژه چشمم ی غمگین مهال جلود و سره چشمامو بستم..نگادم و کرت پشتی کاناپه پرروی به پشت رو 

 کنم:ز بارو باعث شد چشمم واش بلند ساای صد؟!.باشه چی همدش اوگه بالیی سرامیرفت...

 

 ی؟دبچه ش؟چیهرا ین کاد؟اییه فرهازی اباه ین چه مسخرا_
 

 گفتم:ل بیخیای زدم و خندزپو
 

 ؟جرمه مگه، حت کنهاسترم امغزو به هیچ چیز فکر نکنم ام قیقه میخو؟دودچه فرقی میکنه_
 

 گفت:و مد اوعصبی جلو 
 

ن کشیدر ین همه سیگاابا ت به نظرده؟پرتا کرت و ین چرن و اهندستود فیلت یاره بادو سالته کهه مگه هیجد_

 ستی درچیز
 

 ه!میزرو چنتا پاکت  کنه نگا؟میشه
 

 م و داد زدم:عصبی شد
 

د اوری بهم یااد ست نمیشه. نمیخودرنم ومیددم نه! نه! خو_

 جا از..شتاگز لختم ٔسرشونهرو روی ستش دکنی! غمگین 

 ارم.ندرو ینجا احوصله ط،بریم تو حیا_: گفتم و مشد بلند
 

 گفت:ری فو
 

 قل.احدش بپوی پس یه چیز_
 



یی ایگه ر دسیگا،فتیمون رینکه بیرایم..بعد دحرکت کردر به سمت م..پوشیدو گرفتم مین رو از رو زتیشرتم 

 عصبی گفت:واش که سادر آوردم جیبم از 
 

 تو!دخودی کرن غو؟دااتو میکنییه هرفکر ه!میدر گند سیگای کل بدنت بود فرها_
 

 گفت:ان رنگو که با لحنی غمگین م شدن کشیدل مشغودم وشنش کرش روناردخوص بی توجه به حر
 

 ؟خهاچیه را ین کاابیا..دت شه من!به خودادا_
 

درد قلبم دم...سرپا بودم و شته بودانگهش زور به ه ین سه ماابغضی که تو زد..بیشتر چنگ م بغضِ کهنم به گلو

و ید زلرام میشه!.صدراخ سوه،بس کهنه شداز لی وبکشی ده سمبازده نگ زهن ای رو آکه میخور نگاد..اکرمی

 فتم:گه مونددر
 

د گه فقط عشق بواخفم میکنه!داره لعنتی س حسااین انه میشم...ویوه!!.دارم دسه ماواش! گذشته ساه سه ما_

 شش بیشتر شد:زلرام لی.. صدویتش نکنی..اذو تا بیخیالش شاد و نمیخورو یگه تودمیگفتم دم!میستاش وای جلو

 
مهال که حتی در مام از نتقاانفهم به بهانه میکشتم که منه داره خفم میکنه!ان داره جداب وعذس حساالی و_

ساله 29ینکه بگم از اخجالت میکشم و میکنم م شرس حسام...ایک شددقعیشم نیست بهش نزدر واما

 دم!کرر افتون رعین یه نوجوو سالمه 29م!شد

 
 با بهت گفت:واش سا

 
 ؟قعیش نیستدر وایعنی چی که ما_



نوقت و اوشت داتحمل ر چقدد!.نگیز بواغم ک و نادرد  سرنوشتشر ختر چقددین اداری زدم..اخند صدزپو

دم! بوم نتقال انبادشبیه یه بچه ، میرفتمر نور و اوینوور ابا غردم و نگی میکردومری عاادمن..منی که 

 تی خالشه.رشه..یا به عبادرمای لوقودوهر اخو_
 

 تر گفت:ت مبهوواش سا
 

 یعنی...یعنی.._
 

 شتم:انو نددبت کرصحذره ذره حوصله ن دادم..تکوی سر
 

اون راه زد، شو به دینکه کمی خوانم بعد اونیست..ر ختر نگادنم که مهال وبهش گفت میداغ آرش..فتم سرر_

 امبرن رو ستادا
 

 دتعریف کر
 

 :گفتو کنجکاواش سا
 

 ن؟ستادا_
 

صفحه رو حامد ره نگ تلفنم باعث شد مکث کنم..شمازما ا

مه و ادام تو جیبم شتاگذدم؛ قطع کررو تلفن د نمایی میکردخو

 دادم:
 

 میشهردار بارو ینکه مهال اعاشقش میشه..مخفیانه صیغه میکنن...تا وشنا میشه آمهال در با مارج گفت تو خا_
 
 

و کشی میکنه دنم تهدید میکنه که خواره..اونمیزآرش ما اسقط کنه رو بچه د امیخووها ارقرل یر همه قوزمیزنه 

 لبه هرحا
 

پی ه شو میرآربه ه نو میداومامانش ، مهالن مداوبعد بدنیا و یغه فسخ میشه صرداری ،بای تا نیمه ها

 کهآرش ندگیش...ز
 

شب که ه، ختردر دمار و پداز ونی نشل نباه دما بعد میر،اکنهرگ مخفیانه بزرو شت مهال داقصد ان،اول یرد امیا

 شتهدا
 

یه ه و ییدوشته میددابا عجله ده و بومهال در میکنه که کپی مادف تصاه ختردبا یه ، چک کنهآدرس رو میرفته 

 رگکوله بز
 

با یکم ه،میشنورو فامیلش و سم اقتی و وشنا میشه ش آباهان، ستارکه میبرتش بیماا ین ماجرابعد د...هش بواهمر

 س وپر
 

قاچاقی و کنه ار سته فرامیخو، گیادخانوت قضا بخاطر مشکالو از مطمئن میشه خاله مهالست وی کنجکاو و ج

 .رج.خاه بر
 

 بیشتر گفت:وی با کنجکاواش سا
 

 ؟؟خب_
 

 رم:نیادم خوروی به دم ما سعی میکرد ابوه شش بیشتر شدزسوم ختم..معداندایی باال اشونه 
 



ره همه جو، کنهش ازدواج گه باهاامیگه ه و توضیح میدا رو ماجر اشبرو میکنه ده ستفاافرصت از شم آر_

 حمایتش
 

و میکنه ل قبوده خامی یا هرچی بواز روی شته اهم سن ندد یان زچوده و بور هم که تحت فشاه ختر،دمیکنه

 ازدواج
 

فکر ر گاناده خانودن و کرازدواج بخاطر بچه باهم ر نگادن آرش و فکر میکراده آرش طرفی خانواز میکنن..

 دن اون ازمیکر
 

 میکنن!ل قبوده بوون جون چوداره و لش بچه زن او
 

 ن داد:تکوی سرواش سا
 

 ؟خالشهر نه نگاومهال نمیدن الاییه!..ه اپیچیدن ستاداچه _
 

 ن دادم:تکوی سر
 

 نه._
 

کنه پرتش میدم فکر کرون اورد..بیرم نگشتای االدم رو از بوده شن کرره روبادوکه ری سیگاص با حرواش سا

د فرهاای لم برم. دکشیدط حیای سنگ فرشاروی شد..پامو ن کشیدل مشغودش خو،تعجبل کمادر ما ا

 واش؟سا_گفتم. وار مزمه و زیخت رچشمم پایین از شکی ه اقطره باالخرد..بوه گ شدمهال تنی گفتنا

 
 گفت:د بورو به رو که نگاهش به ر همونطوواش سا

 
 داداش؟جونم _

 
 ید:زلرام صد

 
 ؟تحمل کنمری چجوواش؟کنم سار چیکام؟شو نشنوایگه صددگه ؟انبینمش چی یگهدگه ا_



به د ما سعی میکرده اخیلی تعجب کرد بوم قیافش معلود..از رتم خورند که چشمش به صودوبرگرش رو سر

 ره:نیادش خوروی 

 
 

اش پیدزود ا یر یداداش!دگه ربزا خد؟بهتابا د مراون خیلی بچه ننه شدیا! کجاست د؟!ین حرفا چیه فرهاا_

 میشه.
 

 گفتم:موندگی دربا ر دادم و فشام موهای الرو ستم دمین نشستم..روی زنو و دوزابغضم بیشتر شکست 
 

رو دارم یه قاتل س حسااپوچی میکنم!س حساواش ایر تر!سادیر یا دباید بگیم ه!.یردالنشم ایم..ارندزود یر یا د_

رو ست و دنشست رم کناده! چه غلطی کره فهمیدش بعدو کشته ه رو یه بی گناداده و ست ن دکه بهش جنو

 شت:اسرشونم گز

 
 دی..کوچولو کره شتبااکه نکشتی..فقط یه د؟!آدم ین چه حرفیه فرهاا_
 د؟!کوچک بوه شتباایک د،فرها ِِ ریا فقط کاو آ

 
ست!.کسی اکشتن جسم از بر بد تر ابراریا هزو بر اصدبرس،حساانست که کشتن اچه مید؟نستاچه میداو [

را حساسش اکه را کند مقتولی و درک ست ن اکند یک جسم بی جاس حسااکه ،که بفهمدد نکشته بورا حش رو

گویی فقط د،هرنوعش که بواز باشد!..ه شتبااما شاید قتل هم یک ه..و اشتبای اشت به پاافقط میگذاو ند!.دکشته بو

 زدم..مین روی زمشتی  ]د...همه بواز تش سنگین تر زامجا

 
 بیجا!ی شتباهاان یالعنت به _

 
 داد زدم:بعد و 

 
ینجاست که ایکی ده کرش موافرا خدا چر؟ نمو نمیبینهل زدبال باو یه گوشه نشسته ا چر؟کجاستا پس خد_

ین چه اپس اره؟نمیزم هی جلورایه ا چر؟کمکم نمیکنها چر؟نمیبینه پشیمونما چرده؟نکرش قته نگاوخیلی 

یگر زبدیه یا من باای خد؟ اون ست میکنهدرسم مشکل داره واد میادم قتی یااز وییه که اچه خد؟ییهاخد

 گفت:واش ساادم..نمیدب اما جواشو میکشت دشت خوداگوشیم ؟! سشواخیلی بدیم 
 

 دی؟بودش یادت صال تاحاال خوا_
 

شتم..حاال که داکمک ر نتظاابعد و نگفتم کمکم کن رم یه باه ین سه مااحتی تو دم!.قعا نبودم..وانه..نبوم!..شدل ال

 میدانا
 

 دم!فتادش اهمه جا یام از بریدم و شد
 

 گفت:واش ینکه حرفی بزنم سااقبل 
 



 قطع شد!رد و نگ خور زنقداشو کشت دخودار گوشیتو بر_
 

 حامد تو گوشی پیچید:ای بگم صدی ینکه چیزاقبل اب دادم..جورو گوشی ل بیحا
 

 دم؟کرا پیدرو مهال آدرس بگم که ن به شایام اول پوست کلفت حقت نیست بردِ فرها_
 

 چی گفت:م یه لحظه نفهمید
 

 نگ میزنی حامد..چیش..ر زچقد_
 

 خندید:ش موند..حامد سرخوم حرفم ناتماز و م نیمه باهن،دهنمذجملش تو ن ما با هالجی شدا
 

 جلو میزنه ها!ازت بفهمه ن شایان الابیا بریم د؟فتاایت زه دوزارتام؟چیه پسر_
 

 منقطع گفتم:
 

 ا؟!بگو...به..خد؟چی ..چی..میگی حامد_
 

 خندید:ره بادوحامد 
 

 م.ست توضیح میدوابیا کافه حاال دم..کرا سشو پیددم آدرخون به جو_
 

 نیست!د که مردی مردم بوه شددم..مشب عجیب بوایخت..رتم رصوروی شکی ه اقطرره باود
 

 د...ست نبوو در
 

 باشی تا بتونی گریه کنی!د گاهی باید فقط مر
 

 گفت:واش فتم که سارجی وعجله به سمت خربا دم و تلفنو قطع کر



 ه؟چیشد_
 

 بلند گفتم.
 

 د..بریم کافه حامده..کرا پیدرو مهال ادرس میگه _
 

 یید...دونبالم دفقط زده بهت واش سا
 

 "مهال"
 

 م.خندیدآروم 
 

 ا..شته بخدن!زیه ماهارین چه کاا_
 

 خجالتم نمیکشید!ه شبیه بچه ها لببرچید..پسر گند
 
 

 میکنم!ان جبرا کن..بخدش به حرفم گور همین یه با مهال!ا خدروتو_
 

 ن دادم.تاسف تکوان به عنوی سر
 

 !؟بهش چی بگمم خه من برا_
 

 خت.انداچپی بهم ه نگا
 

 د!بابا فقط یه شوخی بو؟شتی کنهآکنم ر یگه!چیکادم دقا غلط کردم!امیگه غلط کرن بهش بگو ماهاو بر_
 

 با لحن شوخی گفتم:زدم و بهش ی لبخند
 

ا چر؟شتی کنهت آبگم باهام من باید بر، میکنیا عوت دهراما تو با خوز..دویی هنوابچه و قا نیستی آال تو او_

ماهک به ن نی جوونمیدد شوخی بودی که تو کرری کام اون بعد؟بیوفتیدم تش میکنی که حاال به غلط کریاذ

 ؟گوشیش بندِ
 

 خت:انداسرشو پایین 
 

نستم وکنم..چمیدان ستم جبراحت شد..منم میخوراناا خده بندداد،ت پرت و چرم پیارم فت به همکارخب _

 ؟!خهامیشه ری ینجوا

 
 

 دادم: نتاسف تکوان به عنوی سر
 

بچه دن. بوو بردل تو ن و خیلی هم مهربودن!شبیه هم بوت که به شددن قولو بوادر دوبرو هر اماهک خون و ماها

 دن!هم میوفتان همش به جوما د اصل بووبه هم ن جونشودن..بون مدیر ساختموی ها
 

ش از باهاو مد اوش بابای سه جلسه ماهک جاروز وایه دم..بوه شدده فسراینجا خیلی م امداوینکه ابعد 

 ش!ترن شیطوورژن لبته اشه دمهربونیه..ماهانم که کپی خوم و ختر خونگرده دلعاق افوم..شنا شدآنجا او
 

نشستم و فتم رکلشو گرفت..به سمت ماهک و خی گفت ا کهن زدم یی به ماهاانی دپس گرم و جا بلند شداز 

 پیشش:
 



 پشیمونه!میگه ببخشید.ن قا ماهام..اماهک خانو_
 

ه گاد دادبوه هر هفته خونه من شد؟!خهد اضعش بووین چه اگرفت..م فت که خندن ریی به سمت ماهاه ام غرچش

 تا!دوین امحاکمه و 

 
 

 گفتم:ره بادوکه د حرفی نز
 

 یگه!ش دشتی کن باها؟آمیگه ببخشید..میبخشیش نماهان ماهک جا_
 

 گفت:ه بشنون که ماهاری طو، بلندد، بورو به رو که نگاهش به ر همونطو
 

ش باهاه سیال تا صدساا عمرت!تو سرره بخو؛گوشی نمیشهام برت بهش بگو ببخشیدو بر_

عد بدم،کره نگان به ماهازی زدم و لبخند مرمود..گوشی بودردش پس ن!هااشتی کنم. آ

شتی نمیکنی. آیگه ه دنگیره باشه پس بهش میگم نرن..هاا_به ماهک گفتم: ب خطا

 برگشت: شد..کمی به سمتمل فعارادارش 

 
 ؟شتداگرفتن ی بطی به چیزرمن چه دن شتی نکرآ_

 
 ختم:اندایی باال اشونه ل بیخیا

 
 نمیکنی کال منتفی شد.. شتیآحاال که ه..یه گوشی بهتر بگیرن شتی کنودوی اکاات بره ست برامیخوره بیچا_



 گفت:ب زده شتا
 

 نه! نه..._
 

 داد:مه د و اداید کمی مکث کردنگاهمو که 
 

 چشم تو چشم میشم..ش شمه هی باهال داداشتی نکنم..به هرحاآ یعنی نه که_
 

 د:بیاره زدم شان ابه ماهای زدم و لبخند
 

تا ، دوشتداپا دو گرنه تاحاال ه،ودمش اوشت چه بالیی سرابدبخت خبر ندد..ین سمت حرکت کرابه ل خوشحا

د گرفت..یام خندن یاشوزبچه بااز گونشو بوسید..و خم شد ؛یک ماهک شد دنزد!..میکرار فرد و میکرض یگه قرد

ن یم.. ماهادماهک بون و ما خیلی شبیه ماهاد استم بواون دوهرچند دم..فتاامو حامد دخورای کااز بعضی 

 گفت:ل خوشحا

 
 ن!بزنیم بر بدی بپژن شتی کنوم آشای حاال باید برم،بجی خانوآیگه دخب _

 
 فت:ریی به سمتش ه اماهک چشم غر

 
 بعد..ه؛ بددادی ه قولشو شتی کنونی کدوی آکااول _

 
 گفت:ه شدد گری با چشمان ماها

 
 دو؟کا_

 
 ست گفت:ن ژماهک با همو

 
 یگه.اره د_

 
 زد:لب س نا محسوو فت ریی بهم ه اختم که چشم غرانداهامو باال وبرد..اکره متعجب به من نگان ماها

 
 ست!دارم وا_

 
 نگفتم..ی چیزی زدم و لبخند

 
*  
سه ماهک گوشی واتا بریم د بیان صبح ماهادا شد فرار فتن..قرزدن رکله هم و ر ینکه کلی تو سابعد ،خر شبآ

شن ز رو روساه کمه قهوو دشپزخونه آفتم تو ون..رمد بیراوقعیم د واخوره بام و دوتنها شدره بادوبگیریم..

 ها!اری ین شب بیداشتم به دت دامن عادم..کر

 
ه خیررش به بخاو یی نشستم ه اکاناپه تک نفرروی  دم..به سمت سالن حرکت کرویختم ه رقهودم خوای بر

سه ماهی که خیلی م..شنا شدآما از آدبا خیلی د و فتااسم واتفاقا اسه ماهی که خیلی د..گذشته بوه سه مام..شد

 میبینم!رو مامانم و یی اکذن ستاربیماس اون کابوروزش تو هرو یر گذشتد
 



رده ندگیم شکست خوزعاطفی ی که تو مرحله هادم لی بومعموآدم من یه د!..شک نبوی از ایگه خبردما ا

 ر...صبوآروم و مثل همیشه دم!کشی!..من مهال بودخوز نه فاو یی باشه اشه اکرد بوار نه قردم!.بو
 

به م..شنیددو فرهاای صددم کرس حساایک لحظه ای مد..برون اوبیراز بحث وجرای که صد دمبوق غررم فکااتو 

 زدم.تشر دم خو

 
 

شتنش بر داست دوسر از ست ی، دهدفشو هم فهمید؟! بزنیل گوا ین فکراتو با دخواره ال!.تا کی قربسته مه_

 اری؟!نمید
 

 گفتم:ر دادم و فشاو گرفتم م رو ست سردبا و شتم امیز عسلی گزن رو روی کالفه فنجو
 

 نیوفته!لعنتیت ی یگه نگاهم تو چشمادما اندگی کنم زینجا م رو اعمرم تموم حاضرد!لعنت بهت فرها_
 

 میتونست کی!؟شب ٔسهدم...کره به ساعت نگادم و مد..سر بلند کرا در اوحد به صدوانگ زتو همین لحظه 

 و مشد بلند؟باشه
 

ز با، درو چشمیدن از کره نگاون بد،ینکه نگهبانهل ابه خیام و نیدشن رو نگهباای صددم..حرکت کردر به سمت 

 مادم،اکر
 

 زد..خشکم ، دبون نگهبار شخصی که کنان یددبا
 

 گفتم:و ختم ن دونگاهمو به نگهبا،چند لحظه بعد
 

 ری؟غفای قاه آچیشد_
 

 د.بون جدید ساختمون نگهباری غفا



 گفت:و کنجکا،لعملماعکس  نیددبا ری فتم..غفارعقب ری مد که فواوقدمی پیش 
 

 ؟میشناسیدرو قا این م امهال خانو_
 

 گفتم:و ختم اندانیم نگاهی د به فرها
 

 ؟بشناسمن رو یشواید که ممکنه من دفکر کرا شما چر_
 

 دم:بول به ظاهر بیخیازم ما هنواند زومو سودجووتا ته د فرهاآروم مزمه ز
 

 مهال..._
 

 من گفت:و با من ری غفا
 

 میشناسه!رو میگه...که شماو خته انداد راه ابیدداد و پایین... ه مدواخه...خب..ا_
 

 م:ندرونظر گذری رو از غفای اسر تا پو ختم اندامو باال وبری ایک تا
 

 ؟یی نیستایگه دمرانخیر.._
 

 خت:انداسرشو پایین 
 

 بخیر.ن نه...شبتو_
 

 رد:به گوشم خود فرهاای که صدم ببنددرو ستم اخو
 

 ؟مهال_
 

 ختم که گفت:اندای بهش نیم نگاه
 

 ؟تو منو نمیشناسی_
 

 دادم:تحویلش دی خند سرزپودش..یل خواوامثل دم بوه ست شددر
 

 ن؟ید بشناسمتوبا_
 

 د:یی کراسرفه ن نگهبا
 

 م؟!ید من برارندری گه کاا_
 

 ختم:اندانیم نگاهی بهش 
 

 به سالمت._
 

 خت:انداچپی ه نگاد به فرها
 

 دی!کرار بیداب خواز مو دنصف شبی مرو قاشماهم بیا برآ_
 

شتم به داتعجب فت..با ف رخت که بیحرانداتو جیبش ی چیزو نم چی بهش گفت ونمیدو ند دوگرش برد فرها
ست درشت..اگذدر سریع پاشو بین د که فرهام ببنددرو ستم اشت میرفت..خول داکه بیخیادم میکره نگاری غفا

  کهری خرین باآمثل 
 ِِ 

 
 گونه گفتم:ارهشد،بهشه نگاون یدیمش!بدد

 
 ین لطفا.دارپاتونو برم! محتری قاا_

 



 با لحنی ناله مانند گفت:
 

 ؟!بس نیسته ه مایگه...سدختر!بسته دمهال!نکن _
 

 بهش گفتم:دن کره نگاون بد
 

 میزنین.ف جب چی حررانم ونمید_
 

پشت در  بهو بستم ، درو فترهمین که کمی عقب دادم..بگه که تو یه حرکت ناگهانی هولش ی ست چیزاخو

 قلبدادم..
 

فقط ادت و میخوسه کسی که نر وانقدب!.امحکم نکو"زدمتشر دم به خود..بوه نه شدویودیدنش دبا ز لعنتیم با

 ادمیخو
 

 "حمق!ه اجر ندزتو دیتت کنه خواذ
 

 غرید:در زد و آروم محکمی به ی ضربه 
 

 ر!سگ منو باال نیااون روی مهال!درو ین اکن ز با_
 

 گفتم:دش مثل خو



 و دارم!برن آین ساختموالطفا تمومش کنین...من تو م!به ظاهر محتری اقا_
 

 فاصله گرفتم: از درکه در زد یی به ایگه دمشت محکمِ 
 

 لعنتی!ی میاون که بیره باالخر_
 

 با لحن عجیبی گفت:د..نبول نرمارش فتام...رترسید
 

 ختم!اننداد را بیدداد و تا درو کن ز لعنتی باد _
 

مد د و اوکرز بار درو با یه فشادو کرده ستفاافرصت د از که فرهادم کرز بای درو الم!.اروم ترسیدقعا م...واترسید

عقب و فتم..نگاهش که به قیافم رعقب م به قدم مد..قداوجلو م بستو چند قددرو بزنم ف ه حرینکاتو..قبل 

 ؟من میترسیاز _گفت: ک ید..مشکوزمیلرش قرمزی مک چشمادمرد..یستاد،افتاافتنم ر

 
 که بلند تر گفت:ادم بی نداجو

 
 ؟مهالاره _

 
 فتم که گفت:رعقب ز یک شد...بادنزآروم که دم حرفی نززم با

 
 تو!دِ فرهاد!ال! منم...فرهامه_

 
ضعشو و ولعنتیو سر ی چشمادم و بور کوش کادم..کر بوش کام!.حرفاشو نمیشنیددم و میمرش یا! کااخد

 دم:م و داد زجوشیددم..کرران یهو فوم!.نمیدید
 

م یی که عین تمواسم یه غریبه واحاال فقط دی!لی نبو؛ ومنیل مادم میکرل مانی خیازمن نیستی! یه ل تو ما_

 ندگیمی زماآد
 

 فت!زد و رخمی بهم زیه و مداو
 

 ش زد:کالفه چنگی بین موها
 

 د؟کرتحملم میم هادی ختر مهربونی که با همه سراون دکو ؟من کوی مهالم؟چی کشیده ین چند ماانی ومید_
 

عصبی ه ی خندد..بوه شکم خشک شداکه چشمه د قت بووما خیلی زد،اچنگ م یی به گلواقدیمی و بغض بد 

مهربونیشو ب چون الد ،داره اتحملت میکرت هادی ختر مهربونی که با همه سرن دهمو_دم: یی کرا

د نمیتونه سرر نقداعاشق آدم که نفهمید یه د عاشق بوو نفهم ر نقدره! اوشو میخودرماب چوره!میخو

م نتقادی ازه داجادت اباشه که به خور صبوت ،نادبود سرت و نادهمه عنق بور که کناد بون مهربور نقداوباشه!

 بلند گفتم:و ید زبغض لرت شدام از صدی! من بگیررو از یگه دیکی 

 
حتی بابامم ی یددتو یستم!.دم واخوی پادارم رو سعی ی یددبی پناهم!ی یدم!دتنهای یددلعنتی...دِ نامری تو...تو_

 تمادنمیخو

 ِِ 



 
دت حمقو به خوامنه زم همه باین اما با ارم، اندی ارزش پشیزدرم سه ماوانستی ومیدی!یکم شددنززم ما باا

ر داری نتظاانوقت ی!.اومن بگیراز مامانمو م نتقااکه ی یکم شددنززم بال ین حاابا دی و بسته کروا

 گفتم:زدش بهت ی مقابل چشمای زدم و خندزپو؟اره؟ بشناسمت
 

 دی!بو دهحی کراتو فقط برنامشو طرو شکستم م و شدرد خوش مه که تودیان ستارتو فقط یه بیمااز من _
 

شد که ش گودم جوم وما تما، امهم نیستام بردم ینکه تظاهر میکرابا رد..نگ خوزست حرفی بزنه که تلفنش اخو

حد وانگ زلحظه ن که هموس داد تمارد به گوشیش  دنکره نگاون نه یا نه...بدزد زنگ زببینم کسی که بهش 

 رد..حامد به گوشم خون انگرای صدرد و خودر چند ضربه به ش پشت بندو مد ا در اوبه صد

 
 عصبی گفت:و مو گرفت زوشم که بارش رد کنااز ستم اخود،بی توجه به فرها

 
 ی؟بگیر میددناری ینجواشم که ارزست بی ر وانقدم؟اتوضیح بدات براری نمیزا چر_

 
ر اینکه همیشه سیگاباشه!.با د مه فرهاروبه رو که حاال دی ین مرانمیشد ورم ختم..بااندانیم نگاهی بهش 

کمی عصبی گفت: و تر ان نگرزد و ضربه در یگه به ر دحامد بااد!..نمیدر سیگای هیچوقت بول تابحا،میکشید

 ؟!مهالد؟!فرها_



به سمت د خونسر، تا جایی که میتونستمون اوردم و بیرش انگشتاچنگ ب از با ضررو ستم ، دستماخوف بر خال

ان نگرو شت اقلبش گزرو روی ستش دبعدزل زد و م یدنم شوکه کمی بهدحامد با دم..کرز باو درو فتم در ر

 نی که!انگردم از مر؟خلهد دافرهاادی؟نمیداب جوا چر_گفت: 
 

تو واش ساش پشت سردی و شا؟! پسرس کاچی ری مد..غفاراه رو اوتو دی از شاای چند لحظه نگذشت که صد

عقب م سته چند قدا.کامال ناخویید.دوبه سمتم و جمع شد ش شک تو چشماایدنم دبا دی گرفتن. شاار قرم یدد

ی هاه قطرزد..خشکش راه بین دم؟!بوه شدس نم حسااونسبت به ا پس چرد؛بوده کری که به من بداون فتم..ر

 ؟فتی یهو بیخبررکجا ؟ میکنیار فرا چری! هراخومنم ؟ مهال_گفت: و یخت رگونش رو شکش ا
 

ه ینکه بهم نگاون ابدو شت اگزدی پشت شا ستشوواش دسادن. بوه بهم چسبوندم رو لبار نگااحرفم نمیومد..

بیا ؟!صابخونه_گفت: خ شوو بزنه ی لبخندد حامد سعی کردم. بوده یستاه اخشک شدد. کررم ردش کنا، از کنه

 تن...منتظرت یگه! مهمونادتو 

 
سمت  بهد و کرد وارد فرهای به سرشونه ری فشاواش ساد..بوده یستاواهمونجا ز هنود برگشتم..فرهاو بستم درو 

موشش کنم! افردم شتم سعی میکرزه داتادم..میکردت نش عادشتم به نبوزه دایا! من تااخدد..یتش کراکاناپه هد

جلو دم و آروم کره نگاد به فرها،تماخاطرد اوری ...با یاکهاد؟اون من چی میخون جواز یگه ز دبا؟ مدره اوباا دوچر

 دمنمیکرش یگه تالدفتم..ر

 ِِ 
 

 گفتم:دم..آروم بوه شدد سرد به خود قعا خوار وینباابیخیالی! ای بر
 

 ی؟مداوسه چی وا_
 

واش آروم تم متوقف شد..سارصود و روی به سمت باال حرکت کرد،بوور شنان خوی یادرکه تو ش چشماهِ سیاهِ ما

 گفت:
 

 ؟!ین چه حرفیه مهالا_
 

 د:مصلحتی کری حامد چندتا سرفه 
 

یی ه ایه قهوای نمیخول. شماب آورد بکوان تهررو از سو گرفت ماآدرشما تا د قا فرهاآین ی اهراخوم؟!مهال خانو_

 ی؟بدن بهموی یی چیزاچایی 
 

 گفتم:ی جدو خشک د، که گفته بوی چیزف برخال،ختماندایی بهش اغریبه ه نگا
 

 د؟کرا منو پیدادرس  کی_
 

 گفت:واش موند..ساز نگاهم باز طرر و فتااز رهن حامد د
 

 یم!دکرات پیدینه که امهم ؟!چه فرقی میکنه_
 



سعیش م ما تمواتش میریخت. رصورو شک ی اگاهی قطرها هاد و نگاهم میکرد و ساکت بوت مدم تو تمودی شا

 دین بوابر 
 

 د!وین حالت بعید بدی اشااز که گریه نکنه. 
 

 م:عصبی بهش توپید
 

نگاهم ری ینجواکه  ِِرسف بار انقداضعیتم ؟وچیه_

دم خووره دور دیه دم و کرز ستامو با؟! دمیکنی

بگی الغر ای نکنه میخو_ی زدم: خندزپوم و چرخید

 م؟!شد
 

 گفتم:م و عصبی خندید،بهشدادن فرصت ون بگه که بدی ست چیزاحامد خو
 

ری دارم ینجواکه زه لت به حالم میسو؟ دمگه نهم میدن یلی بدبخت نشوخده؟!فتاد اگوم یر چشمازینکه ایا _

 ؟!ندگی میکنمزتنها 

 
 

 ید عصبی گفت:دکه گریشو واش سا،شد شدید تردی گریه شا
 

گریه و لتنگ میشد د دمیوفتادت قت یاوهردی ین مدتی که نبوم اتو تمودی شا؟ ین چه حرفیه میزنی مهالا_

میکنیم! ات پیددی و که تو برمیگرم یش ندارلدو دنزنم ف حرش ساعت باهادوکه نشینم د نبود! روزی میکر

 گفت:د و کرده تفاسافرصت از حامد ن؟! ستیتواب دوینه جوا
 

 ؟!بزنهف حرت کسی باهااری نمیزو آروم نمیشینی ا چره!شدض عوا خیلی چیزن الاگذشته ها گذشته مهال! _



ر فتاری رینجواشتم داینا ابا ا نم چروما نمیداشتم دامشکل د من با فرهادم..نمیکردرک مو دصال حاله خوا

لم دم..دعصبی بودم ست خودن!از دنم بوی اوستان دوالامن ی ستادوکه تنها د ین بواسه واشاید دم؟! میکر

قلبم عاشق د..نمیکردر فرمانشو صام ما مغز؛التنگی کنمدفع م و ربدر تو بغلم فشادی رو شاو جلو م ست برامیخو

ر از نگااما م ...اون اما مغزد..ابوروم به دِ رو ین مراعاشق وار نه ویوزم دحتی هنود،بودن ینجا بواکه مایی آدتک تک 

 شت!انافرمانی بر میداز ست دقلبمم ش کاد!.بوه شدار بیزهمه 

 
 کمی حاال..متوپید بهش عصبی.."گذشته ها گذشته"..شد کوا مسر تو و وفر قلبم تو میخ عین حامد ٔجمله

 :دبو دمشهو امصد زشِلر
 

تو م!شد ردخون همتوی لعنتی جلون ستاربیمااون تو اون روز،نم! گذشته ها گذشته!..هرچی باشه من ومیدآره!_

ر نگااسه من نگذشته!واقل اقاحامد! حدآست گذشته ها گذشته!..گذشته ها نگذشته والبته که دی! امن نبوی جا

 ندگیم!زشمن دگترین ربزن یددم که بردم بوه حمقا گل خریداکه شبیه د بووز یردهمین 
 

 گفت:ور ناباد..یستاو امد..بلند شد اوباال ت به شددش فتااین جملم سر ن ابا شنیدد فرها
 

 ؟!میگیداری چی ؟شمندگترین ربز_
 

 حامد گفت:ن..یهو باهم بلند شددی شاواش و سا، که حامد ی زدم خندزپو
 

 حت کنیم.استراما میریم یکم _
 

ت توجه به من به سمون بد و

ست اخود فتن.. فرهارتاقا وی اهررا

 که گفتم:د قدمی جلو بیا

 
هم حالمو بهم از دور یدنت دبه!حتی اسم عذوا همیکنه نگاهمم میکنیی!نشدی و یک شددبه من نز_

 اری!نم نددصحبت کرارزش شغالی که حتی دِ آمیزنه!تو یه نامر
 

 د؟!بوده کرت که سکود بود ین فرهااقعا ؟ و وامیگفتم دبه فرهارو ینااکه دم ین من بواقعا واموند..ز هنش نیمه باد
 

 گفتم:ی زدم و خندزپو
 

یا ز؟!هنودارم ستت دی دونکنه فکر کردم؟!حقمیم که بون اهموزم هنوه،ما با گذشت سهدی نکنه فکر کر؟چیه_

 نجو لتنگیتد از شتمدا میگم و گریه یرز میزنم، ببینم لعنتیتو نحسِ ٔقیافهدر قتی پشت دی وفکر کر

 !؟بکشی موزنا و نبالمد یبیا و کنم زنا که ممداو دیکر فکرادم؟مید
 



در قتی پشت وحمقه خنگ اشتم!منه داستش دوکه ا قبل..به خداز ر حمق تاحتی دم!حمق بوزم اکه هنوا به خد

مد بتونم اوگه اکه دم بوه مداومن..دم! لتنگش بور دکه چقددم کراف عتردم ایدمش به خود

بلکه هرکسیو که اون، نمیتونم ببخشمش..نه تنها م فهمیدم، یددکابوسشو ه قتی سه ماوونستم!ما..نمیتاببخشمش..

 نمیبخشم!د، بوسهیم ا ین ماجراتو 
 

*  
 "دفرها"

 
د کجا بو؟عشقه تو نگاهشو همه مهربونی د اون فته بورکجا دم..کره نگاروم به رو ختر دبه ز هن نیمه بادبا 

 رینهمه صبواو
 

 دم:کر مزمه؟آروم زنشدکر
 

 ؟قعیت کو مهالدِ واخو_
 

من  ِعزیزه..بد بمواجوی جدد و نش سراتوم با تماد سعی میکرش، مک چشمادمرو چونه زش لرف برخال

تخسی که ی شبیه بچه د بوه شدد..شو قایم میکردشت خوداستم میشناختمش!.دعین کف زم نست هنوونمید

مش آرومیتونستم ش نه!کادگریه کرز مرو رو ونه ما نمیته ابدن نشوی شو قودخوداره سعی رده، مین خون زچو

 دم!اشو تسکین میددم،دردامیبودردش عامل ن الاینکه ی ابجاش کنم! کا

 

ت محتویادم بزنم که حس کرف ستم حراخوردم!خوا کی غذر خرین باآصال د انبودم میسوخت..یات به شدم معد

 کهم معد
 

 گفتم:ری هنم..فودتو د میاد،داره بوآب همش 
 

 ؟کجاستیس وسر_



 همین کهدم!.میکرش شتم مسخرد دافکر کرن الدم..العنت فرستادم به خود..کرره شاابه سمتی ی زد و خندزپو

و شد ز بادر یهو د...بودر راه ساسی ه درد العنتی! یه معدد..بون نصفش خورد..حالم بهم خوم،یس شدوسروارد 

 گفت:ان مد تو..نگرواش اوسا

 
 داد زد:بلند ان و نگررد،شویی خورونگاهش که به دم،اورسرمو که باال د؟ فرهاه چیشد_

 
 ری؟باال میان خوا چر_

 
 گفتم:آوردم و آروم ستمو باال د

 
 ه.مهال میشنون الانیست..ی هیس!..چیز_

 
 کالفه گفت:و عصبی 

 
فقط حیف روزت اورده!ببینه چی به د ستشو میگرفتم بیان دالاگرنه ونه زکه شنید! حیف که درک به  _

 خه!دت آوردی آببین چه بالیی به سر خودی!نه شار و ین کاد از ااکه نه تو خوشت می

رو محکم ه و ببندیی چشمشو الحظه و شه  دگرش باعث شد چشاش پشت سراز مهال زون لرای صد

 واش!قا سان آتم بزرچنتا سیلی هم به صوداری ست دوگه ا_ه: بدر هم فشا

ه نگاد،نمیزف حرد و بوده شو سمت مهال کرورکه واش شستم. به سارو شویی دم و روکرز بو باآسریع شیر 

 مهال بلند تر گفت:، کمی بعددم..کر

 بهم نگفتی چه بالییا رو در رو چر_

 گفت:و بعد خندید ش آوردم؟ سر

 مپر بچسبونی!داری آحق ، یگهدستته دو _
 

ض بغاش از بزنم که یهو صدف ستم حرامیشد..یه لحظه ترسیدمشخون ستارشت شبیه تو بیماراش دافتارحالت 

یعنی ؟یعنی حالم خوبه، ساکت نیستمدم و یستام واپارو منن چو؟چی پسد شت کرداداکه ری کا_گفت و ید زلر

 د:مزمه کرواش زساردم؟ یی نخواربه هیچ ض

 
 
 شد!م تموو شد م و همه چی معلوروز یه د!بوه شتباامهال..همش یه د بوه شتباایه  _

ین حالت امن تو ن یداز دعصابش ن امیگفت چورو نایاحرفایی که میزنه مطمئن نیست!واش از نستم ساومید
 هشدرد خو

 
 ِِ 

 
 د..بو

 



 مهال بلند گفت:
 

کم درکم نکنه تو درهرکی دم فکر میکره! بقیه یکم بیشتراز کت دم دره شو! فکر میکرفقط خفواش! خفه شو سا_

 میکنی!
 

 داد:مه ی زد و اداخندزپو
 

مثل همیشه رم ینباافکر کنم ؟نی چیهولی میدو_

که مهال ره ست بهونه بیااخوواش سادم! کره اشتبا

شو ضربه روزتو یه _گفت: و ستشو باال گرفت د

 ما من...دی اکرب حسا
 

 داد:مه و اون اداند زومو سودجووغمگینش تا ته ه من ثابت موند..نگارو نش زولره نگا
 

دروغ همه توجهاتش  قعاوایعنی "گفتمر هربادم به خوو شد ور سم مرر واهرباه،خاطرل یک یکسادما من نزا_

اش صدزش لر "د؟بوه یکم شددیی نزایگه دنم بخاطر چیز اویعنی ؟شتماشی ندارزسش هیچ واقعا وایعنی د؟بو

 یخت:رگونش رو شکی ه اقطرو بیشتر شد 

 
 ؟ستانمیخودم سه خووانم منو اویعنی..یعنی _

 
نستم چی بگم..فقط ویدقعا نمری!.والخودینهمه اب انستم چی بگم تو جووگرفت..نمیده ازم بعد نگا و

سه همیشه خط اوشو دورشاید دم،بوده گی نکرربزه شتباایه همچین دم و بودی عادِ گه فرهادم..ابوش شرمند

مهالیی ن هموش کاد!یی هرچی میگفت حقم بورایه جون..الاما ادم!.احسابی بهش میددرس یا یه م و میکشید

 و مستقیم غیر ٔعالقهاز براکه با هر د بو



منو ی میکنه..جاض عورو ما ور آدبه مرن مازست میگن راستپاچه میشد!.حیف..د و دمیزق بر شچشما،کوچیکم

 ضمهال عو
 

تو رو شتن داست دویی که عشقو الحظه ش اون کاده..سرزم و اون یش میسودسردوری و تو دارم  حاال منه..شد

 شچشما
 

 دارم!ستش دوکه دم میکراف عتردم اتر به خوم،زودمیدید
 

 ید:زلردم جوم وعصبیش تموو بلند ای صدن با شنید
 

 !ونبیر وبر من ٔخونهاز _
 
 

 گفتم:دم و ستمو به حالت تسلیم کمی باال برد. دبوه پرید رهبادونگش زد..ربا عصبانیت پس و شکاشو محکم ا
 

 ش!باون..آروم بیرم باشه... باشه مهال! میر_
 

ه مهال گذشتم..به ساعتم نگاره کنااز شد..ان نگرش چهر، باشهده فتاوز انرد اوکه یار نگا،انگ مهالن ریددشم با واسا

 دمکر
 

که در،ساله پشت  25-26ی پسرن یددبا دم،کرز که بادرو فتم. رحد واجی وخردر به سمت د..هفت صبح بو

 سهرو واستش د
 

 د..ماتم برد،بوده نگ بلند کرزدن ز
 

 با لبخند گفت:ه پسر
 

 ساعت منتظر....دوباید ن الدم ابابا!فکر کرل یوا_
ه به من نگاره با،و دوحد ره وانگاهش متعجب شد.. به شماو محو ش لبخند،منن یدش و دسردن ما با بلند کرا

  با لحند..کر
 ِِ 

 
 متعجبی گفت:

 
 ؟ببخشید شما_

 
 گفتم:رد و خوه توهم گرم خماا

 
 دری!شما پشت ؟من_

 
 خت..انداهاشو باال وبرا

 
 باشم..ه مده اوشتباافکر نکنم ؟ینجا خونه مهال نیستامگه _

 
 میزنه گفت:ف حردش که باخور نگای زد و ابعد مکث کوچیکی لبخندو 

 
 باشم!ه مده اوشتبااینجا...پس نمیتونم م ایاخه من حتی چشم بسته هم میتونم با_

 
 د:کره نگاره در به شماره بادوبعد و 

 
 با لحنی عصبی گفتم:د..جملش گیر کرروی هنم ذ

 
 ی؟یعنی چی که چشم بسته هم میا_

 
 توجه به من کمی بلند گفت: بی

 



 یگه..دبیا ؟ ختردکجایی ؟!اامهال_
 

بلند و مد ش اوخونه شد..خونم به جور زد و وارد منو کنال، یخیاکه بد شتم نگاهش میکرداعصبی و متعجب 

 گفتم:
 

 ه؟شداب ین خرامگه اره ندن نگهبادم؟تو خونه مری میرداری ختی پایین اندامرتیکه! کجا سرتو ی هو_
 

 ی زد:لبخند
 

 ماست.ل مان ساختمو_
 

 مهال گفت:ن یددبا د و سمت کراون شو ره روباو دو
 

 ا؟!چری نمیداب میزنم جوات ینهمه صد؟اینجاییاعه _
 

 گفت.وکنجکاو متعجب ز،باه گرفت که پسرار قررس یددتو واش سا
 

 ؟ینا کیناستی! را_
 

 گفت:د و یی کرامهال تک سرفه 
 

 ؟قت صبحوین ای میکنر ینجا چیکااشنایانمن. از آ_
 

 گفت:ه پسرواش. سار فتم کنادم و رحرکت کر
 

 ؟هشونناشونم همراهمسرن. هاا_



 که گفت:ن داد ومهال سر تک
 

 یگه!دبریم خرید م شتیم میرفتیم گفتی صبح بیادایشب ادب؟!دمیکنی چیه بی ر ینجا چیکاا_
 

ینکه به من ون ابداون ما دم، اکره نگا به مهالن غواز دایی بدتر اقیافه ن و غوداعصابی ابا د..شقیقم نبض میز

 گفت:ی زد و مکث کوتاهی لبخنداز بعد ،کنهه نگا
 

 م.بشین تا حاضر شم بیام. باشه عزیزد!فته بودم ریان هاا_
 

 گفت:ه که پسردم کره به مهال نگاور نابا
 

 ی؟شدن مهربوای چی میخوز باارم! نددت عان نزف حرری ینجوابا من ا خدرو تو_
 

مزمه د اروم زما نتونست..نگاهم که کر،اکه نگاهم نکنهد ین بواسعیش بر م ختم..تمواندانی به مهال غمگیهِ نگا

 :دمکر
 

 خیلی بی معرفتی._
 

 م.شدرج خونه خااز به سرعت واش،سای گفتن ها"دفرها"بی توجه به و 
 

*  
 "مهال"

 
ای عودیه واش که با سادم تافانیم ساعت پیش د یادم...کره نگاد،نندگی میکرراشت ف داکه بی حرن به ماها

 شتمداحسابی 
 ورمر هنمذ تو واشسا ٔحمانهربی ی حرفاد. زحرفی نمیدو گر بوره فقط با تعجب نظان ماهات مدم اون تو تمو و

 یک و میشد
 ِِ 

 
زی شتی نقش بات داین مدم انمیشه تو تموورم با_"نمیشد..ک پام چشمای جلواز لحظه هم قیافه عصبانیش 

دت حاله خوو ین جا پی عشق ، اطرفیی!از حت شدرانارش کاو از شتی داست دودو که فرهادی میکر

اب تو عذی من بجا، نت میوفتمدکرا سه پیدوایش دربه در شب تا صب و نش غوه ی داچهرد قتی یادی!..وبو

ز رکه تا مو فکر میکرر نقدو امینشست تو خونه و میرفت ی میدانا ز هر شبش که تا مرد قتی یام! ومیگیران جدو

نستی قل میتوالی حدد،وخیلی بد بوت باهارش نم کاومیشم! میده تو شرمندی من بجا، میوفتم، نگی میرفتویود

خجالت دم خواز شتی! استش نددوبگی توهم و کنی م تمون با یه بخشیدرو همه چیز و ست مهم نیست وابگی 

ی حرفان شایااز بخاطر تو ر دبخت چقدبد فرهادم! کرر فتارسرسنگین د نهمه با فرهااوال اومیکشم که بخاطر تو 

ذره شاهد دم و بهش سر میزروز هر د؟ورباال میان شت خوداسه چی وافکر میکنی د!نزو دم شنید ت پرت و چر

میفهمی یعنی چی د! شت گریه میکردم،دابوه من که تاحاال گریشو ندیدی جلو، بخاطر تودم!شدنش بوذره آب 

ری ینجواسه تو د،واشو نشکسته بودخوش، بابارای سه کاواه کدی فرهادادی؟بش اعذر میفهمی چقد؟یناا

شو رکاای ینه که میخواسه واکنی! ش به توضیحاتش گوای نمیخوو ستی اسه چی نمیخوواشکست!حاال میفهمم 

 بهونه کنی



 
ات گفت پیدزد و نگ زینکه حامد بهش ابه محض ،ضعشاون وبخاطر تو با د نفر باشی!فرهاار با هزی اون بجا و

یگه دچشمش به یکی ی کنه..بعد جلوا پیدرو ند تا فقط توروینجا اتا ب تنها بکوو فت کافه رلحظه ن موهده، کر

دی شان و ماها،حامدی بعد با بیرحمی جلوو "می باشی..آدهمچین دم قعا که! فکرشم نمیکرم؟واگی عزیزمی

من بدتر و  "م!یددال به چشم حادم،نکرور بان و میرن شودربیشتر به ماا ختردم دبوه شنید"گفت:ی زد و خندزپو

 ردمتهمت خور نقداقبل شکستم..بخاطر بیگناهیم از 
 
ه کمی به سمتم متمایل شددم..نگاهش کرم و مددم اوچشمم به خوی جلون ماها ستدبا حرکت دم..نزف حر و

 گفت:د و غمگین نگاهم کر، که بتونه ببینتمد بو

 میزنم!ات صددارم ساعته ؟دوگریه میکنیا چر_
 
 د؟شته بوداکی ماشینو نگه ن صال ماهادم؟ابوده شتم..من کی گریه کراگذم گونه هاروی ست د

 
 

به سمت و گرفت ن رو ستی یقه ماهاو دشد ز باه نندراسمت در بگه که یهو ی ست چیزامی گفتم..خوآروهیچی 

 ونبیر
 

 ش و داد زدکشید
 

 ؟!چه غلطی میکنی عوضیداری _
 

ن شد که ماهان ماهارت مشتی به صوزدن با ن همزمادم ت خوسمدر ..بستن م شدده ماشین پیاری از فو

 م و داد زدم:یددوسمت اون یی بزنه که سریع به ا یگهد ٔست ضربهاخود..کرر مهارو ضربه ن همزما
 

 ستتو بکش!د_



 گفت:ی زد و خندزپود..قرمز بوزم هنوش خت..چشمااندانگاهی بهم 
 

 داری؟ستش ر دونقده؟امیگیردردت نکنه میزنمش تو ؟چیه_
 

 دم:مزمه کرزعقب..داد هولش و شت اقفسه سینش گزرو ستشو دعصبانی شد..ن ماها
 

 هنتو ببند!د_
 

تقال ر کشید..هرچقددش خول نبادمنو و گرفت رو ستم دمچ ه، ینکه بهم فرصت بدون ابدو مد اوسمتم  به

 ستمودم،دمیکر
 

 که بلند گفتم:د ست جلو بیااخون ماهاد. نمیکرول 
 

 تمومش میکنم!دم خو.. نماهاو تو بر_
 

تو ماشین.. قبل د تقریبا پرتم کرو د کرز باب ماشینو با ضر ِِد..دربوده یستازم اهنو،یددبا تران و ما نگرن اماها
 داد زدم:عصبی ی رو زد..قفل مرکزو شد ار سو،شمده پیاو شم ر ست بکادینکه ا

 
 نی!درو رواین اکن ز با_

 
 گفت:دم ،بوه نشنیدش ازهیچوقت ل که تابحاک با لحنی ترسنا

 
یگه بگی دشغاله آبه یه ،یگهر دافقط یه ب،یگهر دفتم!.یه بارجنونم ز سه تو تا مری!واندیدرو نی شدنم ز رواهنو_

 یهم، عزیز
 

 م!میدن نیمو بهت نشورواحالت از یگه دچشمه 
 

 با بغض گفتم:دم..بغض کر
 

 ااااد!میام بدد..ازت میام بدم!ازت برام کن میخوز ین لعنتیو باا_
 

 ی زد:خندزپو
 

 ه؟ت ترسادش درخانوه؟ترس ماشینش با کاله؟پولش بیشتردارم؟چه فرقی اون من با ؟سه چیوا_
 

 گفت:د و مکثی کر
 

 اد؟میخوع لت تنودتو م یا شاید_
 

یخت..نگاهش رتم رصوروی شکم ه اشتم!قطراندد فرهان بورو از زین حرفا ن ایگه طاقت شنید!دیا انه...نه...خد

 گفت:و شت داثابت نگه م چشماروی نگاهشو ره،باد..دوکرل نبادگونه تا پایین چونم روی از شکو ا
 

م مظلوه و فریبندر نقدامیکنی نگاهت ر چیکای!خیلی ماهردی؟کرم خاری ینجوانم زدی!اوگولم شکا ابا همین _

 دی!حتما خیلی تمرین کر؟میشه
 

 داد زد:که رد سر خوم سوه دوم و قطر
 

نبالت که ه دمدر اونقداوید که میگه دیگه!حتما دید زلش لردید که رو دین لعنتیا اوضیم عاون حتما ارره؟؟_

 خونت!د دم یتونه بیاچشم بسته هم م
 

 گفت:و ید زلراش یخت که صدرتم رصوم روی شکااسیل 
 

 گریه نکن!_
 



 داد زد:بلند تر د!.نبور من بدهکاش ما گوا
 

 بهت میگم گریه نکن!د _
 

 زدم: و دادشد م تموم صبر
 

 که گریه میکنم!اره بطی ندرهیچ د نامری به تو_
 

 لحن گفت:ن نم با همواو
 

 میگم گریه نکن!که داره بط ربه من _
 

 زد:کالفه موهاشو چنگ د خیس شد. فرهاره بادوما به ثانیه نکشید که م،اگونم کشیدروی ست محکمی د
 

 و چشم!بهت میگم گریه نکن بگزه! قلبِ من میسو،لعنتی تو گریه میکنی_
 

سینم قفسه ار یودر و دبه وار نه ویودشو دبه سرشو خوزد قدیم ای هول و حا، نه شدویودقلبم ره بادو

 زدم:ین حالتم جیغ از اکوبید..عصبی 



و نگ ی دورمااز آدحالم د!میام بدد! ازت نامری غگون درونزف حرری ینجوابا من ن! نزف حرری ینجوا_

 ره!کثیفی مثل تو بهم میخو

لعنت بهت که حتی د! سخت شد..لعنت بهت فرهاام برن نفس کشیدره باو دوشد ادار صدام،بی صدی گریه 
  مم تویی!اب آورعذی تنگیا ین نفسالیل د
 ِِ 

 
 ما منقطع گفتم:،است بزنه که بلنددست بهم اخوداد..تغییر حالت ان نگره و به ترسید،عصبید از فرهاه چهر

 
 ن!ست... نزدبه... من... _

 
یگه د دفرهادم! شته بواتو خونه جا گزرو سمم ی آسپراباشم..لعنتی دم آروم سعی کر،شبی توجه به و

 یی گفتم:اگرفته ای آروم و با صدم..کمی بهتر شد،قیقه بعدود ده دحدد!بوه که ترسیدر نگاد..انمیزف حر

 کن.ز بادرو _
 
م ستین مانتوی آگوشه ،بشم ده که پیایناما قبل د..درو زد،ابوه ینکه ماهانو ببینه شداز امثل قبل رش فتاره ربادو

 گفت:و گرفت رو 

 
 
 ا دو...بخدا..بخدد..نبوم نتقااهمش ا دحلش کنیم!بخار بزنیم!.بزف باهم حرار مهال! بز_
 

 و داد زدم:گوشامو گرفتم 
قشنگ نیست!حتی اب و سم جذت واپرتات و یگه چررم!دقشنگتو نمیخوی غال درویگه گوم!.دبشنوام نمیخو_
  ستتدیگه د
 ِِ  ِِ 

 
 مموقع بشنواون جب ام رانمیکنه..هیچی نمیخوم ستامو گرد

 
 دادم:مه ، اداکنمه نگاش ینکه تو چشماون ابد، بعدو تم..گف، دروغ پشت سر همر مین باای دوبرو 

 
ازم نتقامی که اشته باشی بابت ان داجداب ونیست عذزی نیاد..من بوی گذشته از بخشی ،پیشه مار چها،سه _

من ؟!نی کهونتقاما..میداین ابه دت دارم تر..من عازودیکی ،یرتردمیشه..یکی م تموروزی یی یه اه بطراگرفتی!هر 

 ندگیت!زپی و بر؛حتراستمم نمیتونستم نبخشمت!خیالت اگه میخواحتی 
 

م و شدده ماشین پیا، از کنها پیدرو یی ایگه ف دینکه فرصت هر حراقبل زدش،بهت ی مقابل چشما و

 دم...به حرکت کروع شر

 
 

ق حفظ گرفتم. بعد چندتا بورو از حامد ره شما

 ؟بله بفرمایید_اب داد: جو

 گفتم.ی جدد و سر
 



قفل کن ش دار، درو تاقمه. برایش آرامیز ی تو کشوس پارت زاکا، ستین بریناقت خووهتل. هرم میرم دارمن _

 ن.به نگهباه تو بدرکا

 
 

با تعجب 

گفت: 

هتل _

ی بر

ر؟ چیکا

خند زپو

ی محو

 زدم:
 
 حافظ.اخدری. ینجوهم_
 
 

قیقه دچند ی احرفد یاه گاداناخودم..قطع کررو تلفن م بدرو یی ایگه ف دینکه بهش فرصت حرون ابد و

و شد ار هنم تکرذتو ش "زه! قلبِ من میسو،لعنتی تو گریه میکنی_ " ٔجملهدم.. فتاد امو فرهادپیشه بین خو

 م:زدتشر دم به خودم و لبم نشست..سریع پاکش کری روی لبخند
 

نت مامااز گرفتن م نتقااسه وایه که دفرهان ین هموزی!اتو ببادیگه خامش نشو..نباید خودختر! دبسته _

 چی تو سرشه!ز نیست بام معلوه..یک شددبهت نز

 هتل.م بست گرفتم تا بردریه ن دادم و کالفه سرمو تکو
 

*  
 "راوی"



داد و باال را نش وابری ایک تاک ختردگوید..یا نباید بو نست باید بگوید انمید،ختش دوهرابه خورا نگاهش 

 بهو کنجکا
 

 د:کرز بان باورد و زشد..طاقت نیاه خیرادرش بر
 

 ن؟ماهاه چیشد_
 

 بزند..متعجب گفت:ری نم کاابه نددش را خود سعی کر
 

 ؟باشهه باید شدی چیز_
 

 گفت:و خت انداباال را ماهک شانه هایش 
 

 داری!ما تو گفتنش شک ابهم بگی ی رو ه چیزیای میخور نگاه. اشدری خه قیافت یه جوا_
 

 گفت:ری فون ماها
 

 ه..نه بابا! هیچی نشد_
 

او میگفت..دش یگر خوی دقیقه دچند اه ناخواه و خون ماهاه و شدی نست که چیزامیدد..ی زماهک لبخند

 میشناخت!ب خوادرش را بر

 
 

 د!گشورا هانش ن دماهاه قیقه نکشیددبه د و ست بودرحدسش 
 

 ؟ییاصمیمی ر ماهک..تو با مهال چقدمیگم _
 

 متعجب گفت:
 

 د؟جب مهال بوراحرفت _
 

ش هراماهک بلند خندید..متعجب به خود..کرز باد و یی بر هم فشراایید ثانیه تی به نشانه را چشمانش ن ماها

 د:کره نگاد،بوزدن قهقه ل حادر که 
 

 ی؟نه شدویو؟دنیرواچته _
 

قابل فهم ه بین خندد،سعی میکرر یی که بسیاابا صدن داد و کاست تو رابه چپ ر چند باش را ماهک سر

 گفت:،باشد
 

 ده؟گیر کرت تو گلون!شیطوای _
 

ری متوجه شد که ماهک چه منظوزه تاد..کره چند لحظه به ماهک نگا، گیجه،شدد با چشمانی گشان ماها
  ش زد:هراخودن یی به پس گراست!ضربه اگرفته 

 ِِ 
 

 دارهست د دوسم فرهاابه رو یگه دشم یکی دخوا ظاهرزه سم! تاواته دنه خنگه! مهال عین خو_
 

ری بعد فو و

د: کرح صالرا اصحبتش 

ست دولبته ا_



النشو نمیدنم! اشت..دا

 ماهک متعجب گفت:
 

کجا از تو _

؟ نیومید

ن ماها

و خندید 

 گفت:

صبح خونش وز مراببینی دی نبو_

از ماهک متعجب تر د! چه خبر بو

 قبل گفت:

 ؟نباید به من بگی باهم بریمی نجا میردی؟اومیکرر جا چیکاناوتو صبح ر بیشعو_
 

فرین تسلیم ن آبه جان جاش هرات خوسدینکه به اقبل رد و خوه اش را خندن ماها

 بخریم!ن شتی کنودوی اکاات ستیم بریم برامیخوا بخد_گفت: ری فو،کند

ادرش به مهربانی بری ماهک لبخند

د بوه خب چیشد_گفت: زد و 

 ؟نجااو

رو غمگین ماهک ه ی شد با چهرم هایش تماف که حر،قیقهدچند از بعد داد..با حوصله توضیح آرام و ن،ماها

 شد.. متعجب گفت:رو به 

 دی؟بغ کرا چر_



 کشید:اری ماهک نفس غمد
 

 یگه!دنبالش د دبیاه پسردم لی فکرشو نمیکرد..وبوده ستانشو تعریف کرام دابر_
 

 گفت:وی با کنجکان ماها
 

 یگه!دبگو  منمای خب بر_
 

 گفت:و خت اندادرش ایی به برراگذه ماهک نگا
که قشنگ عاشقش ل بستش میکنه..بعد یکسادش واه خوبو یک میشه دبهش نزه پسرده..منشی شرکتش بو_
 یجلود، بوه شد
 ِِ 

 
به ،یختهرندگیشونو بهم زکه ش بابام از زن نتقااسه ه واپسرو پسرست ی بابادرش زن میفهمه ماش ستادوهمه 

ر ین کااتو دش مهال هم خودر قتی ماوینکه اما مثل ایت کنه..رو اذمهال در ست ماامیخود و بوه یک شددنزمهال 

 ون!به کاهدزده میفهمه ه پسرومیکنه ردش مهال خوی ستای دوجلوو هی میکنه اهمره رو سرپ
 

 یج گفت:گد...ست نبون درین میاش در ابه نظری ما چیزد..اهنش هالجی کرت را در ذجمالت زده حیرن ماها
 

 دن؟میکرر خونش چیکاوز مرامهال ی ستاه و دوپس پسر_
 

 خت:انداباالاش را شانه و ماهک نیز کنجکا
 

 یگه!دم دهمین تعجب کراز منم _
 

 لبش نشست.ی روی لبخند محوت، یی سکوالحظه از پس ن ماها
 

 ده!فتادام اشم تو دخو،کنهر شکاد فته بوه رپس یعنی پسر_
 

*  
 عصبی توپید:واش سا

 
 جمع کنیم بریم!د بیاد فرهان نگ بززهمین حاال ؟ینیمامگه ما لنگ خونه ؟هتلم یعنی چی که گفته میر_

 
 گفت:و د نیز عصبانی شد حام

 
یه دت خووز مردی امیزا ین چیزدم از درک و اتویی که ؟میکنیر چیکاداری ست هست احوواش!بسته سا_

نی وختر که میددبه یه رو مد یه همچین حرفایی اولت ر دچطودی!چند نفر به بدترین شکل له کری جلوو خترد

د،اورا از بوه مدا در آحد که به صدوانگ زوید که بگی ست چیزانیز خوواش سا؟! بزنیک هم پاو هم معصومه 

سِ ناشناد مرن یی چشم به همااچند ثانیه د..کرز باو در را فت در ربه سمت ر به ناچاد..منع کراب دادن جو

 گفت:ن خت..ماهاانداصبحی 
 

 ؟مد خونهاومهال م. سال_
 

 یخت:رعصابش برهم ره ابادو
 

 یگه بر نگشت.و دمد اوا ینجا نیست! صبح با شمن اقا.. مهالتوآنخیر _
 



طرفش که د فرقی نمیکرد،تش بودین عااخانه شد..ر زد و وارد کناواش را سال بیخیاوهانی گفت ن اماها
ره بان دوحتی ماهاراین همه از امتحیر واش انه میشد..ساخوارد حتی رابه د،شنایش میبوآگر اصاحب خانه ،باشد
  یحتما چیز_"دفکر کرد با خو

 ِِ 
 

 "یگه!ه دمیرو تو خونه د حت میار رانقدابینشونه که 
 

داده تغییر حالت ی به جدن ماهاان خنده ی چهرد..به سمت کاناپه حرکت کر، خم هایی غلیظابا و بست در را 

 :گفت نماها که، نشست یشرو بهرو ٔکاناپهواش روی ساد..بو

 
 ی....؟قاآخب _

 
 خت:انداباال را نش وابری ایک تاواش سا

 
 نیکبخت هستم._

 
 ن داد.تکای سرل بیخیان اهام

 
 شن کنم!ن روتوابری رو ینجا یه چیزم امداونیکبخت..ی قااخب ر بسیا_

 
 گفت: وخت اندانیم نگاهی به حامد ن ئی پیوست..ماهااپذیردر نها آحامد نیز به جمع 

 
 م.سال_



 زد:نه ادرابری حامد لبخند
 

 م.سال_
 

 نیز گفت:ن ماها
 

 بزنم.ام ه مهمی میخوحرفد؟میشه بگید نفر سومتونم بیا_
مد..به ون آبیرو هرش از راپشت سرو مد دی آمصلحتی شای سرفه ای ست مخالفت کند که صداخوواش سا

 مدآسمت کاناپه 
 ِِ 

 
 وعشر ییا سرفه تک با نماها که نشست ییا هنفر تک ٔکاناپهروی گرفت. حامد نیز به ی جاواش سار کنا و

و صاحب رم ستمی هستم...پدن رمو معرفی کنم. ماهادبتی خوهر صحاز قبل ه فکر کنم بهتر_: دکر صحبت به

 شنا شدیم!آطریق با مهال و از اون مدیر ساختمونه 
 
 توضیح شد:ل مشغوش، خندزبی توجه به پون ما ماهای زد اخندزپوواش سا
 

م که کنن فکر کنم بتونم کمکتوو نم. ومیدد قا فرهاو آبین مهال ان تو تهرده فتات اتفاقااجب رایی ایه چیز_

 مشکل بینشونو حل کنید.

 
 

 گفت:د و یی کره اند که تک خنددکره نگان به ماهات همه با حیر
 
خیلی باهم صمیمی  ماد!صحبت کرری نجودش اومهال خوو شتم اندی صبح باید بگم من هیچ خبرق تفاابابت _

که ده ین بواینجا هم م امداوینکه من صبح الیل دضمن اره! و درندد جون ویی بینموابط عاشقانه روالی وهستیم 

ن هرسه تاموم و شنا شدم آهراطریق خواز صل من با مهال در ابخریم. دو کام هراخوای ستیم باهم بریم برامیخو

 هم.ای م بریدبوادر برو هر اخیر مثل خوه این سه مااتو 

 
د..حامد به هالجی کننن هنشارادر ذهایش ف نها حرآمنتظر شد تا د و کره مقابلش نگااد فرابا لبخند به  و

 توپید:واش عصبانی به ساره یکبا

هی اخورعذای ازش میخوری چجو؟کنیه مهال نگاروی تو ای میخوری چجوی؟!یدواش! دسای یدد_

حتی یه لحظه هم فکر دی! کردر حکم صاو یش دبره گااددیک طرفه به و ما ی کوبوندیش جلوری نجو؟اوکنی

 باشی!ده کروت قضاه شتبااممکنه دی نکر

 
شد...کالفه چنگی به موهایش د،بور آورده یی که به باامتوجه فاجعه د،بوه مددش آبه خوزه تاکه واش سا

یک به سی دنزل،بحابچگی تا د از فرهاد.. بوده کره شتبا؛است میگفتراشت که بزند..حامد اهیچ حرفی ندزد..



ست درمیکشید..اب میدید عذل حااورا در آن قتی د!ونیز بوادرش برآن بر وه عالد و فیقش بورست که ل اسا

گند د و بود داده کامال به فرهارا لحظه حق د،آن ما..هرچه که بود،ایش عزیز بواهر براست که مهال مانند خوا

 ت:به حامد گفب خطاد و یی کراتک سرفه ن ماهاد.!بوزده 

 
ببخشید من ؟ قا...ا_

نم! حامد وسمتونو نمیدا

 زد:یی البخندِ کالفه 

 ند هستم.زحامد _
 

 گفت:د و یی کراتک سرفه دی شاد..کره نگادی به شازد و  یلبخندن ماها
  معتمد.دی شا_
 ِِ 

 
 داد:مه اداخوشبختم کوچکی گفت..سپس ن داد و تکای سرن ماها

 
 داره؟ست رو دوقعا مهال د وافرها_

 
 کالفه گفت: واشسا

 
 شو ببینه میفهمه!رافتار رگرنه کوداره!. وستش دوکه ره نمیان بوزکه فکرشو کنی! فقط به ی چیزاز اون بیشتر _

 
 گفت:ن داد و تکای سرن ماها

 
 ؟مهالو _

 
 حامد گفت:و هی کشیدند آهرسه 



 یم!دمونم تعجب کردکه خود کرر فتارعجیب ر نقداوید رو دقتی ماونیم..ونمید_
 

 گفت:ن و تکای سرن ماها
 

 نکنه! فکرن ستاربیمای مات و آدتفاقاایگه به دمیکنه که ر کاش باهاداره ماهک اره!عیب ند_
 

 گفت:واش ساو همه متعجب شدند 
 

 ن؟ستاربیما_
 

 گفت:ی جدن ماها
 

یی جمله ضربه هااز مثال رده..خیلی ضربه خوق تفااون امهال بخاطر ل ستانه..به هرحارتو بیمای تفاقارم امنظو_

رو نایاتنگی نفس میشه..هرچند من ر چادقتی هم عصبی میشه و وگرفته ن ستاربیمای ینه که فوبیارده اکه خو

 م!شنیدم هراخووز از مرا

عصبانی ای همین لحظه صدد..در مالمت کردش را قبل خواز بیش واش ساوشد ل بدرد و نگاهی بین سه نفر 
  رمهال هر چها

 ِِ 
 

 د:کرب میخکون جایشارا در نفر 
 

 ؟!نگفتین بهشوز جب من بهت گفته که هنورایگه چیا ت دهراخو_
 

 داد زد:که مهال ، دست حرفی بزناخوو جا برخاست ن از ماها
 

 ؟!چیهم ین که بفهمین ضعفادادنس تشکیل اکنفر؟!من بشینل بونی باید بگم بیخیازیگه به چه د_
 

 د:دامه ادانی زالرای با صدن،به ماهازه دادن جاون اهم بدز باو 
 

سم ن واتودخوم دل یا...یا شایدزه؟...سم بیشتر بسووالش دکه ؟بگیند نامراون همدست شدین ضعفامو به _

به ترحم شماها زی ندگیم!من نیازخالت کنین تو زه دادم دجاایگه بسته هرچی دیگه بسته!..دنه! زه؟!..میسو

یگه نه شما منو میشناسین ون!درین بیرمن میی خونه از باشه! همین حاالهم ن تودندگی خوزتو ن سرتوارم!...ند

 ت:باال گرفرا ستش دبگوید که مهال ی ست چیزاخوواش سارو.. نه من شما
 

 ؟نگ بزنم پلیسزمیرین یا _
 

همگی به ر شت!به ناچااندرا گشت به گذشته زقعا قصد بااو واما است م ابیرحمیه تمارش ین کاانست امید

 ن!خان تو ماهاو _مهال گفت: راه بین در د..شتند که جمع کنناسایلی ندوفتند..در رسمت 

 
 گفت:ی مهال جدد..نگاهش کرم با چشمانی مغموو برگشت ن ماها

 
 رت دارم.کان تو بمو_

 



 د:کرز لب باری فون برگشت..ماهان مهال به سمت ماها، شدندرج ینکه همه خااز ابعد د..یستان اماها
 

 میشی!ل حاتوهم خوشدم فکر میکرد..کمک بوم قصدا بخدا..مهال بخد_
 
 

 فت:ن ریی به ماهاه امهال چشم غر
 

، ماهک گفتمو پیش تو ی قت چیزوگه یه ان! نزف من با کسی حرت جب مشکالرایگه هیچوقت..هیچوقت د_

 هیچوقت به کسی نگین. مخصوصا..
 

 گفت:و ید زیش لراصدد..کمی مکث کر
 

 ش!ستاد و دومخصوصا فرها_
 

 سپس گفت:ن داد وتکای سرن ماها
 

 دی.نجا بوواکی از _
 

 گفت:ک مشکوو خت انداباال را نش وابری امهال یک تا
 

 ؟که بگید یی هم بوایگه دمگه چیز م..گی نفسامو شنیدگفتنه تنن و ستارجب بیماراتوضیحاتت _
 

 زد.علی چپ ی به کوچه دش را خوری فون ماها



م بر مهالرو دور و عوضی دِ هایگه فرر دگه یکباامیگفتم ن شتم بهشودم!.دابوه سیدزه رمم تادنه بابا!من خو_

 م!میدن ستشور دکاه و چشمامو میگیری جلون ببینم خو

ن بابت شنیداش پیشانی روی خمی به الگیر نیز شد..،از او دشدل خوشحان هی ماهااهمر ازینکه احین در مهال 

 واژه
 

جی وخردر  به سمتی حافظی مختصراخداز پس ن ماهان داد...تکای سرف بی حرو نشست..  "عوضیدِفرها"ی

 د.حرکت کر
 

* 

 "دفرها"
 

رت زدم و ستام..اشددی شاو مد حاواش ، ساوج که متوجه خردم گرفته بوب ضرن فرمورو نگشتامو اعصبی 

 شتم که حامد گفت:اگزن فرموروی جلو نشست...سرمو واش ساو عقب ،حامددی و شادم..کررک پان پاشوی جلو
 

یم با ماشین دشاواش و ساان..نندگی میکنم تا تهرران یی مابشین..خیلی خسته واش سای تو جاد فرها_

 دن.برگرن شودخو
 

 بلند کنم گفتم: ینکه سرموون ابدی زدم و خندزپو
 

 ین.دبرگرن تودشما با ماشین خوم. نمیاان من تهر_
 

 عصبانی گفت:واش سار..هم فشارو چشمامو ن شوای دادصدت شدم از شدر به ثانیه نکشید که مجبو
 

 بزنه!ف حرت حتی حاضر نیست باها،کهی ید؟دکه چی بشهه شداب خر ینابمونی تو _
 

 ختم:انداعصبی نگاهی بهش 
 

 م.بدن ساموو سررو ینجا اکت شرام میخو_
 

ف از بیحرو حرفی نزنم...حامد عصبانی دادم ما ترجیح رد،امیز حامد به گوشم خوآتمسخر ه ی تک خندای صد

واش ست سادفت..ون ربیردی شااداد و عقب صدره در بادوه نشد که قیقدبهم کوبید..چند و درو شد ده ماشین پیا

ای مطمئنی میخو_نی گفت: انگرو با لحن غمگین دم..نگاهش کرم و دسرمو بلند کردم..سرشونم حس کررو روی 

 د؟بمونی فرها

 
 ن دادم.تکوی سرن طمیناابا 

 
که زم داره ینجا شرکت بیشتر ال،امینجایم..میمونم هادندن سامووهم سرروینجااقتیه وچند ر؟چیکاان تهرم بیا_

میشد رو  "ست میگی!راتو که اره "_ما کامال معنیه د اظاهر لبخند بودر که ی زد..لبخندواش باشم. سا

ه شدض کال عوه ین چند مااشم تو واباشه..حقیقتا ساخ مثل قدیم شود سعی کرد و یی کرافهمید..تک سرفه 

 ست هانی!وایکنم لتنگی مس دحسان االدم! از افرهاآه _د! بو

 



 داد:مه د و ادایی کره اینکه نشد..تک خنداما مثل ابزنم ی لبخنددم سعی کر
 

 ت!نادبوس به عبودت دارم من عای!عی نکن بخندسد یاز_
 

 بعد بلند گفت:و 
 

 تحملت کنم!رم که مجبوواش سان منم هموو عنق همیشگی هستی د فرهان تو همو_
 

 ت:گفزوم زد و بعد مشت محکمی به باو 
 

 فتی ها!در رنجا ی اوعجوبه ای مندرست کاب از دخو_
 

 متعجب گفت:واش..ست سام و دادم ددر اوردپاکتی د شبرداتو ن دادم و از تکوی سر
 

 ؟ثت بشموارمن ای میخو؟Äنشااصیت نامه نوشتی ؟ویگه چیهدین ا_
 

 گفتم:م و خندیده باالخر
 

و میکنی به همه بخش ها رت انی که من نیستم تو نظامان..زشرکت تهررای سه کاواضایت نامه تامه رین یه ا_

 مدیر کلی!
 

 گفت:د و خمی کرا
 

 ن!خرهفته بیا سر بزآخب هر ه!بمیراد میخو رنگاامیگه ری یه جو_
 

 زد.چشمکی و ستم گرفت از دبعد پاکتو و 
 

 برسم..را که باید به کاارم میدش ین براسه وافقط _
 

 گفت:ی زد و لبخندد..بعد مکثی کرو 



 مهال!آوردن هم تو بدست و شرکت رای موفق باشی . هم تو کا_
 

 گفتم:و بزنم ی لبخنددم سعی کر
 

 نریز.ه مز پسر!و بر_
 

 زوم زد:یی به بااضربه 
 

 ها!ده یت گل کرزبارگ بزر پدز با_
به سمت رت زدم و ستام و اکشیدی مانندآه شد..نفس عمیق ده ماشین پیاری از فو، حافظیه کوتاهیابا خد و

 خماهری یالو
 ِِ 

 
 شتم!ت داگرنه مکافاد وبوم یالوکه د بوی قل تو شهراشکر که خونه مهال حداروخددم..حرکت کر

 
**  
 ]سه هفته بعد[

 
 کالفه گفتم:

 
 ر دادی؟!خاست کای درمداوصال اسه چی ؛وابلد نیستیب کتاب و گه حسااشما م خانو_

 
 عصبانی گفتم:ه، بعد مکثی کوتاو 

 
 ده؟!کرام دستخرو احمقی تووم اصال کدا_

 
 که بلند گفتم:د حرفی نمیز

 
 ؟ین هیچ توضیحی بدینانمیخوره؟!ختالفش چقداین دکرب یی که حسادانین عدومیدم؟!مگه کرین خانو_

 
آروم ما فقط ه،اتوضیح بداد قل میخواینکه حدابابت م یی کشیدده اسوآنفس د..کرز بارو هنش د و دسرشو بلند کر

 گفت:
 

 ببخشید._
 

 گفتم:ی خیلی جدم و کشیدم وهاستی بین مدکالفه 
 

 ون!بیر_
 

 داد زدم:ست حرفی بزنه که اخو
 

ون فقط ساکتین! همین حاال میرین بیرو میگم توضیح بدین دارم ساعته  شد!.نیمم تمون فرصت توضیحتو_

 سه تسویه!وامستقیم میرین و 
 

 نه که بلند گفتم:ست حرفی بزاخوو برگشت ره بادوما افت در رچند قدمی به سمت و پاشد ر به ناچا
 

 ببندین!ن هم پشت سرتودرو _
 

که حسینی ون زدم بیرم فترد..از دبور قت ناهاوختم..انداتم شد..نگاهی به ساعرج خاق تاو از اخت انداسرشو پایین 

 سریع
 

 تند گفت:وبلند شد ش جااز 
 

 ئیس.رخسته نباشین _
 
 



 گفتم:ری ستوی و دجدن دادم و تکوی سر
 

 سه بعد!وابمونه را !بقیه کاره ناهاحسینی ساعت م خانو_
 

خیلی ،نهانی که تو تهراوبق ین شرکت طافتم...ون رشرکت بیررگ بزاز در بیتوجه به چشم گفتنش  و

چیدمانشم خیلی بهتر و شت داسنگ ی نش نماوبیردرون و شت..ایی نداطبقه د و مینی بورش زساختاه، بهتر

 د..بوه شدی یی بخش بنداشیشه ار یودشرکت با ی بقیه بخش هادم،فتر خواز دغیر د..بو
 

ون میدی هم باغچه ط سط حیاو شت.داطرفش باغچه د و دوبوه کاشته شدج گش کاربزط حیادور تا دور 

 د...سنگی بوی بنماآسطش یه وکه د بوی مانند

 رت زدم...ستام و اماشین شدار سودم..کینگ شرکت حرکت کرربه سمت پام و نفس عمیقی کشید
 

*  
با ر چقدون..مدبیراولحظه ن همون چوس زدم ست حدد. دربیاون یگه بیردالناست که دم..اکره ابه ساعت نگ

هنم ذبهش به ن یک شددنزای هی برراهیچ د!..بوه تنگ شداش لم بر، دمیدیدمشاز دور روز ینکه هرا

 هنیومدون نمیرسید..چند قدمی بیر



دم از مد..منتظر بوون اوشرکت بیراز ساله  35ودا حددی که مردم نگاهش میکرو شتم کنجکاد..دایستااکه د،بو

مشت شد...مهال م ستادشد..ف زدن حرل مشغو با لبخندد و یستارش اکنارم ،تصوف ما برخال،اشهرش رد کنا

گی ربزی طبقه ران دوستوه!رشدی چیزاری حتماال حسابد،ابا توجه به تحصیالتشد وینجا بوران استورمند رکا

ه یددشنایی آکه ر نگاراه ابین دم و حرکت کرران ستوربه سمت م..شدده شین پیامارم و از نتونستم طاقت بیاد..بو

 ؟میکنیر ینجا چیکاامهال! _بلند گفتم:  ن وباشم برگشتم به سمتشو

 
 گفت:ی با لبخندده که مرد شت نگاهم میکردامتعجب 

 
 ؟معرفی نمیکنین مهال جا_

 
ش سر تا پااز نگاهمو د،به صحبت کروع شرد و یی کرامهال تک سرفه ف..بی شردک مرن!مهال جارو ماه هرز

 ستش خشک شد..رو دیه که چشمم رکه بیینم تیپش چجوم چرخوند
 

نگاهمو ، که شدم خیره متوجه نگاد..بوه ستش ثابت موندی دحلقه روی ما چشم من فقط د،اشت معرفیم میکردا

 دکرل نباد
 

ستش دیی تو اکه حلقه دم رعا میکدمتوقف شد..ده ست مرو روی دسید..نگاهم چرخید رستش دبه  و

قتی وکل د..سفید بوده و سا شد..جفت حلقه ها همم آوار سررو نیا ده،دست مردحلقه تو ن یددما با انباشه 

سم بهش ابیشتر حوا چرد! بور همین ساعت ناهام،که بیادم قت میکرو وکه میتونستم ببینمش 

 د؟یدمش کی بواون روز دکه ی پس..پس پسرد؟..نبو
 

ض عور نقداقعا وامهال  نکنه..نکنه

شخصی ا زدن با صد؟! باشهه شد

 د!قا فرهاآ_ن دادم: سمو بهشواحو
 

 د:کردراز به سمتم رو ستش و دکه خندید  دمگیج نگاهش کر
  نه هستم..خوشبختم!زافرن ماآر_
 ِِ 

 
 گفت:د و کره به مهال نگان ماش دادم..آرست کوتاهی باهان دادم و دتکوی سرر به ناچا

 
 ن!برسوم ینا سالن ابه ماهام. من براری ندری گه کااخب _

 
 گفت:ی زد و مهال لبخند

 
 گیتونو میرسونم.رحتما بز_

 
 گفتم:م و یک تر شددبه مهال نزری شد..فورم رد کنااز حافظی کوتاهی ابا خدن ماآر

 
 ؟ستتدین چیه تو ا_

 
 گفت:آورد و ستشو باالتر ی زدو دخندزپو



 
ینو اهمدیگه ی تو شناسنامه ه میرن سمشوو امیکنن ازدواج یه نفر قتی با وما بهش میگیم حلقه! ؟ نیونمید_

 توارن میز
 

 ن!ستشود
 

 عصبی گفتم:
 

 دی.نکرازدواج میگی! اری دروغ د_
 

 گفت:زد و مخی رو خند زپوره بادو
 

 ؟ست سختهر وانقدورش اباا؟چر_
 

 گفت:ک مشکو،بعد مکثیو 
 

 ؟نکنه منو میپایی؟میکنیر ینجا چیکااصال تو ا_
 

 گفتم:و ختم اندامو باال وبری امنم لج میکنم..بدجنس یک تا؛ست لج کنهامیخودش گه خواخب! ر بسیا
 

شرکت تو از باید دی و مانی منشیم بوزنرفته باشه یه دت گه یام؟ابپارو که تورم بیکار نقداومن ت ظربه ن؟!چی_

که رم بخور ناهاران ستوم ردمره و اوساعت ناهان الم!اینجا مونداسامونش وسه سرواشته باشی! داشمالم خبر 

ده،آروم نکرازدواج م..تا بهم نمیگفت که کیفشو گرفته ست براخوو خت انداچپی بهم ه نگام! یدرو دین یاابا رو تو

 دی؟کرازدواج ستشو بگو! رامهال!_دم: مزمه کرم..زنمیشد



 که گفتم:ن داد تایید تکوی سرشو به نشونه 
 

 ؟با کی_
 

 د:مزمه کرآروم ز
 

 ستی کتکش بزنی!اکه میخوی دمرن همو_
 

 داد..مه اداهش رابه ل ما بیخیااون استم مشت شد..دم و دکرول کیفشو 
 

 "المه"
 

 من که؟تمومش کنیاره کی قرد؟فرهازم یا! بااخد
 

 یگه بهش فکر نکنم!و دبیخیالش شم ل دادم قو
 

 زدم:نهیب دم به خوری فت که فولبم شکل گرزی رو لبخند مرمو؟یا منو ببینهره بخور ناهاد بوه مداوقعا وایعنی 
 

 ش داره!یی تو سرانقشه چه ز نیست بام معلور گولشو نخوش!خنگ نبار نقداختر!دی دکروع شرز با_
 

 پیلهن میرن و یی که میادامرا و مندرشتم که کااستم میزدین اسه رو واحلقه دا! ستم بودشد حلقه ب لی خوو
 

و شت.. داتا میز ه باال پنجای طبقه و میز د پایین هفتای .طبقه شت.د دایازخدمه د و گی بوربزران ستورنکنن..

همیشه ،میرفتو میومد د یازکه معموال مسافر د یی بواتو منطقه ران وستن رشبا پر میشد..چون معموال بیشترشو

 د.بوغ شلون سرشو

 
از نش زبته که لد. و امهربونی بوم و خونگرد خیلی مرد..بون ماهای پسرعمه ، ئیسشن ریا هموران ستورصاحب 

 د!شم بهتر بودخو
 

 اب داد:جوق تا بور سه چهاشو گرفتم..بعد رشماون آوردم و کیف بیراز گوشیمو ن ماهادآوری با یا
 

 گه میجنبه....؟ امیجنبه؟گوشش که نمیجنبهوسرداری؟پسرعمم خبر ا؟ از چه خبرب!گل گالمِ به به! مهال خانو_
 
 

 تم:کنم گفل شتم خندمو کنترداحالی که سعی در
 

رو جی راوسوما چیه تا گوشیو گرفتی ؟ خوبی؛ خبر خیر..تو چه خبرو ما خوبم م. دوال سالن! اوچه خبرته ماها_

 وعشر
 

 بزنم خب!ف منم حره بدن مودی! اکر
 

 گفت:و خندید 
 

 ف زدی!بیشتر حرن الاکه دت منم خوبم..خو_
 

 بعد مکثی گفتم:دم و کررش کوفتی نثا
 

 دم.کری بدره من یه کان ماها_
 

 گفتم:آروم یهو ساکت شد...
 



 ن؟ماها؟؟لوا_
 

 گفت:ک مشکو
 

 دی؟کراب خررو کتاباب نکنه حسای؟ندزوتیشی سوآچه ز با_
 

 دادم:مه و اداکوتاهی گفتم ی نه 
 

 م.یددو دفرهاوز مرا_
 

 گفت:آروم قبل طوالنی تر شد..ی فعه از دسکوتش 
 

 ؟چیشد؟!خب_
 

 گفتم:رت دادم و قورو هنم آب د
 

د ازدواج نمیکرور باویدرو دیتم نکنن..بعد حلقه د اذیازستم که ارم دحلقه میزرم سه کاوامن ،نی کهومبد_

 منم گفتم با تو.دی کرازدواج ید با کی پرسدم..کر
 

 گفتم:ان یگه خیلی ساکت شد..نگردیندفعه ا
 

 گفتم.دروغ یدمش بهش میگم ره دبادوگه ن.اببخشید ماها_



 نگفت:ی هم چیزز با
 

 ن؟!ماها؟لوا_
 

گوشم رو از سریع گوشی د..گوشمو کر کرش بلند خندای که یهو صدس تردم از شتم سکته میکرداسما ریگه د

که شدتش کم ا میومد..صدز هنوش هاه خندای صددم. کره به صفحش نگاه شدد گری با چشماداد و اصله ف

 گفتم:و شتم اگوشم گزدم گوشیو ،شد

 
 که!دم سکته کر؟! نیرواچه خبرته _

 
 شت گفت:ه داخندی ته مایه هاز که هنوبا لحنی 

 
پیش تو اون نگو زه، مورفقط مام اون دپشت بستی! من فکر میکراز ست ماهکو دمولکی هستی تو! رعجب ما_

 ه!پس میددرس 

 
 

 گفتم:م و آروم خندید
 

 م.شدر مجبون. ببخشید ماها_
 

 گفت:د و کرزک شو ناایهو صد
 

سم وایه دنیستیم که هل کنیم.!عاش هاه ندیدر خاستگااز اون ال ما واسم. واصال مهم نیست ؟این حرفا چیهِِاوا! ا

 ا!ین چیزا
  

 دارم!حصیل مه تاداقصد ن الامنم 
 

 یی تبدیل شد که گفت:اپرصده ی به خندم لبخند
 

 دم!بوه یی شددامن و شتی داتاحاال هفتا بچه دی گه یکم مثل من بوداره! ایی راشت چه خاستگادادانگا _
 

 گفتم:زدم و پشت گوشی  ازلبخند تلخی 
 

 ینم!ببرو ینجا که توم انمیومدری ینجوایگه هچوقت دکه دم لش مثل تو بواز اوگه ا_
 

 گفت:د و یی کراتک سرفه 
 

 شه!ن ندگیت گلستوو زکه منو ببینی ده ین بواپس حتما حکمتش _
 

 دم:یی کره اتک خند
 

 م!کشیک میدت من جاو ین گفتی برووتو به سنگ پا قز_
 

 گفت:و خندید  هماون 
 

 اری؟ندر میرسن. کان الابچه ها م ست صحبت کن!من باید برت درگترربچه با بزو بر_
 

 ی زدم:دلبخن
 



 حافظ.اخدن! نه ممنو_
 

که ون بیرم مده. اونجا میگیراولش دم..آدم دحرکت کرران ستوربه سمت ره بادم و دوقطع کررو تلفن  و

 د!کررم هرماد زفرهارم..بخوا هو

ده خوشحالم کرزم باد،تفاقی هم میبواگه امدنش حتی د و اوبوه تنگ شداش لم بردنستم که ومیدلم دهرچند ته 

ره بان! و دوبهم میگفت مهال جان ماآرقتی ش وتو چشمادت حساو عصبانی شدنش نسبت به حلقه ،توجهشد. بو

 ستهالبخند ناخو

به زم بای بیشتر پیش برد افرهدم.. کردم یی که به خواری اتکری نش هازسرم و لب هاروی بی کنترلی  و

 یا!انگی میرسم! خدویوز دمر

یکی م نتقااد امیخوز جمع شد..نکنه..نکنه بام لبخند؟یهچراش فتارین الیل دپس اره ستم ندد دوگه فرهاا

قت و دنا ف زدحر،عصبی شدنا،ین توجها؟!افعه قبل همش یه فیلم باشهدمثل زم نکنه باه؟!من بگیررو از یگه د

 ان!رفتنش به تهرحتی نو نا..دکر

به ،یدنمدبا زد..کم خشران ستوروی ورودی ربه رو شخصی ن یددما با ،ابشمران ستووارد رکه دم سرمو بلند کر
  ومد اوطرفم 

 ِِ 
 

 گفت:
 

 ؟قته ندیدمتونی چند ومید_



 ختم:اندایی بهش ی اسرسره بیتوجه به حرفش نگا
 

 را؟ینوم!اسال_
 

 خت:انداشو باال وبری ایه تا
 

 م!پیش میومده مار نستم کجایی که چهاوه میدگرا؟اینوا_
 

 دم:خمی کرا
 

 د دف..فرهاای از گه میخواشته باشم..دامش م آرامدم. اوستم کسی بفهمه کجاامن حاالشم نمیخو_
 

 گفت:ش زد و چنگی تو موها
 

 یگه!اره دبطی ندربه منم داد.!ست و از دشت دایه فرصت اون کنم. ع فاام از اون دنه! نمیخو_
 

 مکثی گفت: بعدو 
 

 تو ببینم!دخوم مداو_
 

 دم:مزمه کرو زکنجکای زد..که لبخنددم نگاهش کرک مشکو
 

 ی؟ینا نیومدت اهرابا خو سه همینوا_
 

 گفت:و نفس عمیقی کشید 
 

 میگم..ات برا ستانش مفصله! بعد،اون دانه_
 

 ختم:اندایی باال اشونه 
 

 باشه..پس.._
 

 دادم:مه اادخت که انداشو باال وبری ایه تاره بادو
 

 یگه هماهنگ کنیم همو ببینیم.دگه میشه یه تایم ایمه!رساعت کان الا_
 

 ی زد:لبخند
 

 باشه._
 

 گفت:و کنجکاو خت اندران استوربعد نگاهی به 
 

 قشنگیه!ی جا_
 

 ی زدم:لبخند
 

 م!هواو_
 

 گفت:ک مشکو
 

 حیانا...؟ اینجا چیهرت اکا_
 

 م:سط حرفش پریدو
 

 حافظ.اخدارم. حسابد_
 

 مد!اوپیش ن ستاداتا ارهزم،پشتی نیومداز در که وز مراهمین م..شدران ستو، وارد ورودی رد بی توجه بهشبعو 
 



*  
د فرهادم فکر میکردم..خیابونو چک کرون و اول بیرم مد، اوشدم تمورم که کاد بوری ساعت کاای خرا

 یخندزینجاست..پوا
 

ف طرد و از ینکه بیام از امیشدل طرفی خوشحااز ر من بشه! ینجا منتظد اکه بیاره مگه بیکاد فرهارم زدم. فکاابه 

 ازیگه د
 

 حت...رانان،شدل ین خوشحاا
 

 فتم خونه..و رکسی گرفتم یه تا
 
 

*  
یی باال اشونه ل بیخیاد! خه قبال خالی بوداره..اکشی ب سباایم رحد کنام وامتوجه شدم،سیدرحد که در وابه 

 "راوی"فتم... ل ربه سمت یخچادم و کرت کاناپه پررو المو شم..خونه شدرت زدم و وارد کاو ختم اندا



 گفت:و خندید ز مرمو
 

 ه!میکنه که برش به سرری دس ت یه جوگفن ماآرحله!واش سا_
 

 گفت:ل خوشحاواش سا
 

 ؟هماهنگ کنمرارو پس من کان!ماهام مت گرد_
 

 ن داد:تکای پشت تلفن سرن از ماها
 

 ؟ش معرفی کنیمبهری هماهنگ کن..فقط چجواره داداش _
 

 با کمی تعلل گفت:واش سا
 

 نباشه!ف اهنگ میکنیم که طرهم همروزی یه زه تاه!بدد بهش پیشنهان مان آرخب میگیم همو_
 

 به شوخی گفت:دو یی کره اتک خندن ماها
 

 اری؟ندری کان..برسوم سالم خانودی خیلی بالییا! باشه. به شا_
 

 ی زد:نیز لبخندواش سا
 

 حمتش با تو!زنجا او رایپس کاداداش! نه _
 

 با جدیت گفت:ن ماها
 

 حافظ.اخیلی پایست نه نمیگه!خدن ماآرهمشو!ون کی بداو_
 

گوشی ن در مان آرمهرباای صدق،گذشت پنج بواز گرفت..پس ن را ماره ی آرباالفاصله شماد و قطع کررا لفن ت و

 دی؟ما کرد یی!چه عجب یادابه به! پسر_پیچید: 

 گفت:ی زد و لبخندن ماها
 
 من نمیکنی!دی از یا، نگ نزنمزبهت ل سال ده ساده گه من اتم!تویی که دبابا من که همش یاو بر_
 
 بدهد گفت:را پاسخش ن ماآرینکه اثی قبل بعد مک و

 
 شتم!داست وایگه دحمت زیه ن داداش ماآر_

 
 گفت:د و یی کره اتک خندن ماآر

 
 بگو.؟جانمدادی!تو لو دخودت من نمیوفتی که خو دشته باشی یااندر کام ستم بگم تو تا باهاامیخون الاهمین _

 
 گفت:و شد ی سپس جدد و یی کره اتک خندن ماها

 
 یدمت بهت میگم.دیم اربزار لفن نه! یه قرپشت ت_

 
 شد:ی نیز جدن ماآر

 
 سرمم خلوته.ران!ستورتو رم قت ناهادا وسه فرواباشه...پس بمونه _

 
 گفت:و نه خندید زامرمون ماها

 
 ؟یگهدی دعوتم کرر دناهان الا_

 
 خندید:ا نیز متقابال با صدن ماآر

 



 بیا!رد! ! باشه بابا میگیم سگ خوتیدبه شیکمت که همه جا پی منفعت خوره بخورد کا_
 

 ند.دقطع کررا حافظی کوتاهی تلفن ابعد خدد و کرن مار آربی شرفی نثان ماها
 
 

 اب داد:جو قبور گذشت چهااز گرفت..پس را نی اضوره ی رشما،نگدربا واش سا
 

 ؟نیک بختی قاآجانم م..سال_
 

 با مکث کوتاهی گفت:واش سا
 

 ؟خوبینم. سال_
 

 تلفن پیچید:، در شمالیی با لهجه د،مرم خونگرای صد
 

 ؟شتینی دامر؟اخوبم. شما خوبین_
 

 گفت:ی جدواش سا



 شتم..داست واحمتی زستش یه رابله!_
 

 رد:نی با کمی تاخیر به گوشش خواضوای رصد
 

 رمایید.جانم بف_
 

 مکث گفت:ون بد
 

 ه!ستعفا بدد ااضع حملش میخووحسینی بخاطر م خانوه و شداج خراشرکت ار حسابدم ستش شنیدرا_
 

 گفت:اد ،میده خندی نی با لحنی که بواضور
 

 میرسه!ا زود خبر_
 

 د:یی کره اتک خندواش سا
 

 ر؟خبااسته درحاالاره..._
 

 کمی مکث گفت:از نی بعد اضور
 

 فتن!وز رمراحسینی م خانو تفاقااره.. ا_
 

 داد:مه اداسپس و می گفت ی آروخوبه ی زد و ضایتمندرلبخند واش سا
 

 ؟یندادمند رست کااخوردخب.._
  گفت:واش، سان پرسیدال ین همه سوک از انی مشکواضور
 ِِ 

 
 ؟مگهر چطوپ..سه چاوایم دفرستاوز مراره ا_

 
 داد:مه و اداهانی گفت واش اسا

 
 ؟تا من بهت نگفتم نگیر باشهرو لی منشی وکن ل بوقارو خب فعال حسابد_

 
 گفت:، قبلاز تر ک نی مشکواضور

 
 ا؟چر_

 
 گفت:ی جدواش سا

 
نم ومیدی ست صمیمیش پس یه چیزدومتکبر هستم هم ی قااکیل ومن هم ،نی کهویه مسئله شخصیه..مید_

 میگم! بعددارم 
 

 ره!ین بادر انگو ی متکبر فعال چیزی قاآحمت به زهم بی 
 

 ید گفت:دنی با تراضور
 

 چشم..روی به _
 

 گفت:دد مکثی مراز سپس بعد 
 

 مد من...اوگه مشکلی پیش الی و_
 

 گفت:و بین حرفش پرید واش سا
 

 ش.نباان یستش میکنم. نگرو رست دم رامد من خواوگر هم پیش د!اهیچ مشکلی پیش نمیا_



 
 ند.دحافظی کوتاهی قطع کراخداز بعد و یی گفت انی باشه اضور

 
*  
 د:کره ئیسش نگارمتعجب به ک خترد

 
 د؟مشکلی توحسابا بوم؟یگه بیادیعنی چی که نمیتونم _

 
 یی گفت:ه الحن شرمند بان ماآر

 
میگه باید داده گیر ه..شداری لتحصیل حسابدرق افازه تاش پسرو شم خیلی پیلست ن! دادامهال جاه شرمند_

 .رو.تورم ینه که من مجبواینجا بشه..ار احسابدد بیا
 

 گفت:و لیل بین حرفش پرید دبه همین ؛شتانداو خصومتی با ل به هرحای زد،مهال لبخند
 

 دم:میگرر کال نبادیگه دنه! من یه جا زافری اقاره آعیبی ند_
 

 نگ گفت:ون دربدن ماآر



ل نبادبهم گفت وز یرو دمیکنه ر نجا کام اوشناآمیشناسم که میشه گفت سرشناسه..رو من یه شرکتی _

گه من ن اچوی؟معرفیت کنم برای میخوه. قعا خیلی بهتروایگه ی دحقوقشم طبق جاهادن و گرمنشی می

گفت. ری فودد بگرر کال نبادنیست ر ینکه مجبول از امیشی! مهال خوشحاام ستخدابهش بگم حتما 

 ؟بدین بهمآدرس گه میشه اخیلی خوبه..اره!_

 
 داد.. اوبه د و شت کرددایش یاابری زد و آدرس را لبخندن ماآر

 
*  
 "مهال"

 
 سمر وانقداسم شرکت ا انمیومد چردم یادم هرچی فکر میکرد..سه همین شهر بوواسش آدر

یی اشونه ل بیخیاد!بون منشی شداز خه تحصیالتم خیلی بهتر دم اضی نبوراشناست..هرچند به منشی آ

بسته!چه فرقی میکنه د ارداقرن باهاشود شرکتاییه که فرهااز البد یکی _گفتم: و ختم انداباال دم خوای بر

 دم!نمیگرر کال نباره دبادوینه امهم 
 

داده سشو ن آدریی که شایااماشینی گرفتم تا به کافه و تم نشست روصروی لبخند غمگینی د،فرهاد آوری با بیا

 م.برد،بو
 

*  
یی نشسته ه انفردومیز روی که ن چشمم به شایام،شدوارد همین که د،نجی بوو دکوچیک ی کافه 

ال حوم و اسالو یم دادست دباهم زد، لبخند و جا بلند شد ،از بهش برسمد بوه که موندم چند قدرد..وخد،بو

گرفت..بعد رش سفاو مد اونی جلو وختر جوزد و دیی ره اشان اشایا،صندلی که نشستمروی یم..دکر پرسی

 ه؟ین سه مااتو دی کررا بگو...چیکادت خو،از خب_گفت: ن فت شایارینکه ا

 
 گفتم:ه کشیدو لبم نشست ی روی وخند محزپو

 
 ی!ـدگــنز_

 
 زد:لبخند تلخی 

 
 ؟خیلی سخته تنها_

 
 شد:نگ تر رپرم خندزپو

 
 ه!خیلی بهتراب آور شلوغیه عذاز اون لی ، وسختهت ین خلوا_

 
 گفت:و کنجکان شایاد..بود فرهاره شمادم. کره با تعجب به صفحه نگارد..نگ خوزبگه که گوشیم ی ست چیزاخو

 
 ی؟نمیداب جوا چر؟کیه_

 
 گفتم:ه کوتازدم و یی البخند مصنوعی دم ؛ کررد تماسو 



 
 هیچکی_

 
ستتو دهمه ی خل جلوم دایا میای،میداب ته. یا جودبا خوب نتخاا_"ید..زستم لردیم تو تو همین لحظه گوش

اب جور به ناچارد، نگ خوزگوشیم ره بادوکه دم میکره به صفحه نگاه شدد گری با چشما"ون.میبرمت بیرم میگیر

 ته:تو گذشم برو کنم ش موافررو باعث شد یه لحظه موقعیتم د،فرها ِمیزآتهدیدای که صددادم 
 

 ون!بیا بیرن الاهمین _
 

وی ید کنجکادکه حالتمو ن شایام..مونده شدت ماد..قطع کر و

 د؟بگی کی بوای نمیخو؟مهاله چشید_مونشو برید: ا

قتی وستم گرفت..از دگوشیو م،بدن لعملی نشواینکه عکس اقبل  د وکردراز ستشو دشد..ان که نگردم حرفی نز

 پرسید:و هم شد ش درخمااید دو دسم فرهاا

 داره؟ینو اکجا از ین اکه خاموشه..پس رت شما_
 

بشو اجوزد نگ زیه موقع و مو گرفت رگه شمااکه دم بوده سیو کردو فرهاره ست میگفت. من فقط شمارا

ر ست بکان دینکه شایاامد..قبل اوسم وایگه اس ام اس دموقع یه ن فته باشه!هموحامد باید گراز فکر کنم م!..ند

 ه.دگوشیمو ب_گفتم: ی جد،شه

 
 دم..کرز سو باداد..اس ام اید گوشیو دباترد و مکثی کر



 "؟خلم دایا بیای کافم. میادم در "_
 
 

 سش نوشتم:م و واپوفی کشید
 

 "م...مدن اوالاشته!همین ز"_
 

 اب دادوقیقه نکشید جدبه 
 

 "داریقت وقیقه ده د"_
 

 دم:تایپ کره کشید،کالفه
 

 "کمههههه"_
 

 نوشت:
 

 "قیقه.دشد نه "_
 

 گفتم:دم و آروم یی کراتک سرفه د..لبش بوی رو خند محوزکه پودم کره نگان ایابه ش
 

 م..من باید بر_
 

 ن داد:سرشو تکو
 

 شته باشیم!دافعه بعد یه صحبت مفصل باید دباشه! _
 

ی و کنم که جدب حسام ستم براخوو شتم داکیفمو بردم..مزمه کرزمی ی آرو "هشرمند"دادم و ن تکوی سر

 :کمی غمگین گفت
 

 میکنم.ب من حسا_
 

 ام زد:که صددم،نرفته بوم فتم..چند قددر ربه سمت و ممنونی گفتم 
 

 مهال!_
 

 گفت:،آروم یددنگاهمو که دم..نگاهش کر
 

 ؟!مگه نهداری، ستش زم دوهنو_
 

نه! دارم؟!ستش زم دویعنی هنوم..پرسیددم خودادم..از مه اداهم رابه و برگشتم م بداب نکه جویون ابد

 نه!.خب..خب شاید یکم..فقط یکم! معلومه که
 

د جووشتن داست م دوتم به نال و امولکور چقدد،کم که گفته میشوار ین مقددر اند که اکسی چه میدو [

 قطعا کمدارد؟!..
 

ده کرن پنهادش را خوار،کمیت مقددر که دبوی قور حسی بسیااو،شتن داست د..دوبوری هر بسیااز بیشتر او،

 ]د..بو
 

رو ستم دشم که مچ رش رد کنااز ستم اخو،بی توجه بهشرد..چشمم بهش خوم، شدرج خاکافه که از در 

 وارمزمه زگرفت..
 

 م:غرید
 

 لم کن!و_



 
سه من وایگه هیچوقت د دبول داده قود ندتم..فرهازوبیشتر سورد و به گوشم خوش خند محوزپوای صد

ن بی توجه به خیابوم و کشیدون ستش بیراز دستمو محکم م و دحرفش عصبی شددآوری خند نزنه!با یازپو

 ی!ستمو میگیرزه دجاون اباشه بدت خرا ِِربا_بلند گفتم: 
 

م شنیدازش حرفی که د..و لبش حالمو بدتر میکرروی خند زین سمت جلب شد..پوابه ن چندتا عابر نظرشو

 د :کرش بدتر
 

 ق داره؟با من فره پسرا؟اون چر_
 

 داد: مهاداکه بعد مکثی دم میکره با بهت بهش نگا
 

 ق دارم؟نا فراومن با ی! ست میدن دحامد که باهاشوواش و سان و شایان یا همو_
 

 گفت:و نگ تر شد رپرش خندزپو
 

 ؟!ال منابا همه محرمی _
 

ز بار داد و هم فشارو یی چشماشو محکم الحظه د..کرل نبادشکمو اچشمم چکید..نگاهش از شکی ه اقطر

د: مزمه کردو زکرز باد..درو منو به سمت ماشینش برم،جه به تقالهابی توو گرفت رو ستم و دمد اوجلو د..کر

 بشین.._



م . شدار فعال تحملش کنم..سودادم ترجیح د،میکرارم سوور شمم بزار سوام نستم بگم نمیخوومید

م: مشو شنیدای اروصدد..حرکت کردو صلی کراخط وارد ماشینو رت زد و ستاانشست..ر زد و دوماشینو 

 گریه نکن._

 
پس د...بوه شکم خشک شدی اکه چشمه د قت بوومن خیلی دم..کرک شکامو پاو اشتم اتم گزرصوروی مو ستد

 د؟ینا چی بوا
 

 داد زد:تم خیس شد..عصبی رصوره بادو
 

 می!ونرت روِنکن!!!با گریه ها گریهر نقداگریه نکن!ر نقدا_
 

 ی داد زدم:بلندای منم با صد
 

 نه،میرخالت نکن!تو نه پدرام دتوکار نقدانبالم نکن! ر دنقداعصابتم رو اگه اشم! ده پیار کنان عصابتم بزرو اگه ا_
 

 می نه فامیلمی..ادرنه بر،شوهرمی
 

 با تاکید گفتم:و بلند ، بعد مکثیو 
 

، باعث میشی گریه کنمدت خود! میام بدری! ازت میازی در بار سم قلدر واقدناست پسرمم نیستی که دو_

 بعد میگی گریه نکن!

 
 

 عصبی گفتم:د..بوزده که بهتش د بوون احاال 
 

با یکی و کنم ش موانحسمو فری نمیتونم گذشته ؟من نمیتونمی؛ نفر بپرار تونستی با هزه ین سه مااتو ،تو_

دی تو فکر کردم و کرت سکوت برابرل دربرسم!یه سادم ندگی خوزبه ام خوندگیت!میزپی و بر؟ شنا شمآیگه د

من ؛ نیروبگذش تو میتونی خو؟!متابخوزم حمقم که بان اهموز هنودی فکر کردی؟نمیفهمم سر

 ن زد و داد زد:فرمورو محکمی ی ضربه ؟ کنمام ازدواج نمیتونم بخو؟نمیتونم

 
 کنی!ازدواج من از تو غلط میکنی با کسی غیر _

 
اره ه!کنان بیشتر جبراد حتما میخوداره؟اره! اره نقشه ز نکنه بادم..یی مکث کراهنم! لحظه دمد تو اوقلبم 

 ورده!من گیر نیاره ی قلب بیچاار یواز دتر ه کوتااری یوو دفته رحوصلش سر ره بادوحتما
 

جیغ ای با صدو شد یهو گریم شدید تر رش،نتظاف اما بر خال، اشتهداثر احرفش د فکر کر،یددسکوتمو که 

 د داد زدم:بوه که تو گریه گم شدی مانند
 

 شم!ده پیاام میخور کنان بز_
 



 که بلند تر گفتم:د کرم با بهت نگا
 

 شم!ده پیاام میخو؟!لعنتیی مگه کر_
 

 رد..نگ موبایلم به گوشم خو، زلحظهن ست هموو دریی ماشین ساکت شد الحظه ر زد،سریع ماشینو کنا
 

ی لبخندد ختم که سعی کرانداقفله..نگاهی به سمتش م یددکه م کشیده رو ستگیرم و دماغمو باال کشیدد

که د فکر خوبی بودم..کره به صفحه نگارد..نگ خوره زبادومیشد..تلفنم وع شت شرره دابام دوبزنه..نفس تنگیا

ی چشمانفسم هرلحظه سخت تر باال میومد..پیش م..نفس عمیقی کشیدم و ماغمو باال کشیدادم..دمیداب جو

ه یدقشنگ شند و گوشیمم بلند بوای تو گوشی پیچید..صدن ماهاد شاای که صداب دادم گوشیمو جووش کنجکا

 ی!نمیداب نگ میزنم جوزینهمه ؟اختردکجایی زبا_میشد: 

 
 گفتم:د..آروم بورده خوه نه توهم گردومرای صدن با شنیدش خمام..ایر چشم می پاییددو از زفرها

 
 ن؟جان کجایی ماهان الا خونه..توم میادارم _

 
 گفت:آروم 

 
 ن..جان ماهاع!.هوا_

 
 داد:مه ادابعد بلند تر و 

 
 ون.ستم ببرمت بیرامیخو،شدم تر تمورم زودمشب کا..امخونم عزیزدم _

 
 د.بوش خیلی باهون ماهای زدم..لبخند



 باشم: لبیخیادم ما سعی کرد،اجلب کررو توجهم د فرهاه ی مشت شدی ستاد!دست برعکس ماهک بودر
 

 م.میادارم باال من و بگیر برری غفااز یدکو رت یک خونم! کادنز_
 

 گفت:آروم 
 

 منو با تیر میزنه مرتیکه!ی سایه داد!نم حتما اره او_
 

 بعد بلند تر گفت:و 
 

 دم.قفل کر، درو شتمش داشتی برامیز عسلی جا گزرو تتو رکاوز مردم دارم..انه خو_
 

 گفتم:ز...آروم مورمان ماهاای 
 

 م!میادارم من و خوبه پس تو بر_
 

 گفت:ل حد معمواز کمی بلند تر 
 

 ال!فعش. بادت ظب خواباشه خانومم. مو_
 

نم خیلی ومیددم..کره نگاد،بوه نش برجسته شددگرو رگ تش قرمز رکه کل صود به فرهادم و تلفنو قطع کر

 گفتم:آروم میشد..آب لم قند دتو ، قیافشن یددما با ابدجنسیه 
 

 شم.ده پیاام کن!میخو زبادرو  _
 

نجه هامونو تو هم قفل پو ستمو گرفت دشم ده ینکه پیااقبل دم،کرز که بادرو زد...درو هیچ حرفی ون بد

 لحظهای برد..کر
 

ستم اشت میکوبید به سینم!خودابا تند ترین سرعت ممکن دم بعد حس کرو قلبم نمیزنه... دم یی حس کرا

 حرفی بزنم که با
 

 گفت:اد طر میدخی می که بورولحنِ
 

 د؟بهم میان ستامور دچقددی قت کرد_
 

 ی زد:خند محوزکه پودم نگاهش کره موندت ما
 

قشنگ ر نقد،اییایگه د دست هیچ مردستت تو دنکنم  فکر_

یهو د؟ین حرفا چی بورش از ایا! منظواخد؟ بشه..مگه نه

هم تو ن گه یه حلقه نشوا-گفت: و نگ شد رپرش خندزپو

 قشنگ تر میشه!زم نوه،نگشت خالیت باشها
 

 دم!شته بواافه نزشتم میرفتم کداقتی وز ومراحلقمو زدم...گند دم! وای! ثابت کرن ستمورو دنگاهمو 
 

 گفتم:م و کشیدون ستش بیرب از دستمو با ضرد
 

 ؟خب که چی_
 

 غرید:وار مزمه ز
 



دا شته باشه مرداست ت دودفکر نکنم نامزن. نبالت میادا دکمتر مرری ینجو،استتدتواز هیچی! یه حلقه بند_

 اری؟!قتا حلقه نمیزوبیشتر ا که چره نپرسیدازت نش!..ل زنبادبیوفتن 
 

با م..شدده سریع پیاو ختم انداپر نیم نگاهی بهش ی بهم..با چشماد خته بوانداقشنگ تیکه دم..بغض کر

 دم:سرعت به سمت خونه حرکت کر
 

 د:پشتش به سمت من بود و کل کل میکرری شت با غفان داماهام..سیدرقیقه بعد دبیست ود حد
  ینجا ماله بابامه ناسالمتی!ابابا م...برار بزدرت مان جا_
 ِِ 

 
 خم گفت:اهم با ری اغف

 
 مریکا.ر آئیس جمهورچه ،چه شماارم. ندزه جااستمی!ی رقاآنمیشه _

 
 گفت:ص ماهانم با حر

 
 باال!م براری هال نمیزمنو ماهک میریم پیش می قتی فهمیداز وکجاست! ت نم گیرومن که مید_

 
 گفت:د و یستااسریع رد..که چشمش به من خوه بشو بداست جواخو،ختانداچپی بهش ه نگاری غفا

 
 ؟خوبینم! مهال خانوم سال_

 
 ختم:اندانیم نگاهی بهش 



 خسته نباشینن..ممنوم. سال_
 

گرفت..تو همین م خندم حاله بدد جووبا ، ختاندانگاهه با حرصی بهش ن شد که ماهاز نیشش تا بناگوشش با

 لحظه ماهک
 

یهو ،یمدفته بورکه م یم..چند قددربه سمت باال حرکت کو یم دادست دباهم ن..مد طرفموو اوشد ده ماشین پیااز 

 نماها
 

 گفت:ون آورد و بونشو تا ته بیرو زند دوشو برگررو
 

 زه..لت بسودفتم! ه رباالخری یدد_
 

 زدم:تشر  نبه ماهاه من با خنده و یر خندزد زماهک بلند 
 

 شته!.ن! زیه ماهارین چه کاا_
 

 گفت:ص با حرن ماها
 

 داره!میگه مسئولیت ؛گفت بریمدش بریم باال مهال خوار میگم بز دارمساعته دونه! ونددنه بی زشت پیرز_
 

 ی زدم:لبخند
 

 ری.ست غفاده دساختمونو سپرت یگه! باباداره دخب _
 

 خت:انداچپی بهم ه نگا
م قتی فهمید میادم از وخون باال! به جام سه مسئولیت میگه نمیتونم برم وانفهمید، رعمش...منم خاره ارواح _

  خونه تو
 ِِ 

 
 م!بیااره نمیزه شد غیرتی

 
 بهش گفتم:ه که با خنده یر خندزد زبلند ای با صدره بادوماهک دم..لش متعجب نگاهش کراو

 
 ر..هرماز_

 
 گفت:و شد ی یهو جدن ماها

 
 ؟یندباهم بوا چر؟یندجا بوکدی؟میکرر چیکاد با فرها_

 
 دم..رکدادن به توضیح وع شرم..آروم یش غمگین شدداوربا یاره باو دوجمع شدم خند

 
*  

 شم..ده ماآسه مصاحبه واترزودتا صبح م بیداتر خو،زودفتنرینا ن اشب که ماها
 

 "دفرها"
 

 کالفه گفتم:و عصبانی 
 

 ی؟نه شدویودمگه ؟!.نیکنسل کارداد و قرای یعنی چی که میخوواش! چی میگی سا_
 

 یخت:رعصابمو بهم ابیخیالش بیشتر ای صد
 



همه چیز ، ینجا نباشیات پنج صبح ساعدا گه فرل انم به هرحاونمید_

به کل خل ؟ین چی میگفتدم..اکره کنسل میشه! با بهت به گوشی نگا

 میبینمت!ه من که باالخر_م: پوفی کشیدد!.بوه شد
 

 د:بوه شده شبیه خندش نفساای صد
 

 ینجا باشی که بتونی منو ببینی!اتا پنج وارم میداخوبه!.._
 

بی عقل..با به دک ستم بهت نرسه!مردعا کن واش دبه صفحه..سا دمبوه زل زده شدد گشای با چشماد..قطع کر و

یه اه به همرار شلوو یه کت م و سریع بلند شدد..ختم..یک شب بواندانگاهی به ساعتم ش پرتات و یه چردآوریا

نتونستم دم و یر کردگه اگرفتم که اوات کرو سمی رهن ایه پیرو کوچیک ی یه حوله ، خونگیار شلوت و تیشر

 م.شدرج خونه خااز بعد به سرعت م.. و بگیردوش تو شرکت ن بیاا مندرینکه کااقبل م، خونه بر
 

*  
 قطعی ترواش ساب به حسان سیدرسه واهرلحظه تصمیمم دم و بوراه که تو د یک ساعت بوود حد

 ذی!موه ی به حسابت میرسم پسرم..نفس عمیقی کشیدن زدم و یی به فرموامیشد...ضربه 
 

 دم.کرض لباسامو عوو گرفتم دوش یه و فتم خونه رسریع م..سیدرکه د بوبع ر و رساعت چها



 دم.به سمت شرکت حرکت کرره بادومو ردخوه یه قهو
 

ی زدم و درو خندزپوس داد..تمارد گرفتم که اش و وساره قفله..عصبانی شمام در یدم ،دسیدرشرکت که در به 

قبلیس. هرچند به شرکت از خیلی بهتر ، سه شرکتهواختصاصی اکه ی جدیدن تمارپام..آشددم و وارد کرز با

ر تر میکنه...مهال! سرمو چندبااب سم جذرو وانجا دن اوکرر که کاداره یگه هم دیه چیز ل نمیرسه..شمال شما

 لیه..وبپرم سرش از تا فکرن دادم تکو

 ِِ 
 

 د؟!مگه پریدنی بو
 

ما د احالم خیلی بهتر بودم و بوده رحت کاستراشد..کمی وع ها شراصدو که کم کم سرد ساعت نه بوی طرفا

بر وه عالواش سادم..میکره نگاد میز بورو که ه ندوپری شتم به یسردم..داشاکی بوواش ست سازم از دهنو

نگ زتو همین لحظه گوشیم د..شا مطابق بوارهمه چیز با گزد!.هم بومدیر خوبی ، کیلون و ومعا، ستادر،دوبر

 م:صلی شنیداتو سالن از شو اصدد. بودش خورد..خو

 
 صبح شماهم بخیر.م. خانوم سال_

 
 که گفت:اب دادم گوشیو جو

 
 ی!میبینم که نیومد_

 
 ی زدم:خندزپو

 
 ؟خب_

 
جا از کشید ون سرکی به بیرد و کردر شو سمت رود..یاست نبورسش به میز اما حواخل دامد و اوشد ز باق تادر ا

 نس گفت:بدجدم. به سمتش حرکت کرا بی صدی هام با قدم و بلند شد
 

 ست مهم نیست!ن دادی وائیس. نشوی رقاآکنسل میکنم ار دادو پس قر_
 

 یی گفتم:ده اشمرو میز آمو با لحن تهدید دیستاش اپشت سر
 کنم..ادب باید یکیو م! ارداد داربجز قری مهم تر ِِرکان الآره! ا_

 
 گفت:آروم 

 
 د؟!یک به نظر میادنزو از طبیعی ر نقدات اصدا چر_

 
خمی د..اکرم با بهت نگاو چرخید سمتم اش یود..کرل هوو ید زشونش که کمی لررو م شتاستمو گزد

 گفت:زد و آروم که لبخند کوچولویی دم کر
 

 ؟!تاقیابفهمم تو وردی نیادت در خواز ی یاهیچ صدا چر؟!من ندیدمتی مداوکی د داداش عه! فرها_
 

 گفت:رت داد و قوا پرصدرو هنش آب دنگ تر شد که رخمم پرا
 

 م.سال_
 



 م:جلو خندمو بگیردم سعی کر
 

 ؟مگهدادی ست از دعقلتو ؟چیهرت ینکاالیل د_
 

 گفت:اض عترابا 
 

 ی..لکی گفتم که بیاد. ابوه ست تنگ شدن والشودخب..خب بچه ها _
 

 گفت:ری ختم که فوانداش چپی بهه نگا
 

 ا!ببخشید حاال_
 

 گفتم:ی جد
 

 ه؟ساعت چندار داد قر_
 

 یلکس گفت:ر
 

 رچها ساعتدا فر_
 

 گفتم:ه کشیدو بلند 
 

 ؟یــــچ_



 وری زد:لبخند شر
 

 ل!شماد هم برگردا پس فرارداد..سه قروامیریم دا فرون ؛با بچه ها بریم بیروز مراخب _
 

 یهو بلند گفتم:ژ دادم. قیقه هامو ماساشو کاناپه رو ختم اندامو دخو
 

 واش!خیلی بیشرفی سا_
 

 گفت:و بلند خندید 
 

 ؟!هانیا چر_
 

 دم:چپ نگاهش کرچپ 
 

 ا؟بعد میگی چری؛ بیداگرفتی خودت خوو ینجا ی اکشوندل شمااز ساعت یک شب منو _
 

 گفت:و خندید 
 

 دت داری!ها عااری ین شب بیداقته به وتو که خیلی _
 

در آوردم و جیبم رم و از پاکت سیگای زدم و خندزپود..شوکه نگاهم کر،باشه چی گفتهه فهمیدزه که تا رنگاایهو 

 تم:گف
 

 ؟نندگی چیرالی خستگیه دت دارم وست میگی...عاآره ؛را_
 

 با شرمندگی گفت:واش شتم که سادانگهش زدم و پک محکمی دم. شنش کررومو ک زدفند
 

 به مهل...رم منظو_
 

 م:دبین حرفش پری
 

 بزنم.ف جبش حرام رانمیخو_
 

 گفتم:دم و مکثی کر
 

 فکر کنم!دار شوهر زن به د خوشم نمیا_
 

چه دم؟!قعا من به مهال فکر نمیکروایعنی د..ینجا نبوم اما فکراباعث شد نگاهش کنم..واش ه بلند ساچیای صد

، رو سیدگی به مشکلربعد ش واسارد.. خودر یی به است حرفی بزنه که تقه اخوواش ضایعی!ساه دار و خنددروغ 

 گفت:و نشست روم به 

  ه!من میگیراز که خبرشو ش بابادار؟شوهر زن یعنی چی _
 ِِ 

 
خزپو

ی ند

 زدم:
 

 یگه!د دحته! میتونه صیغه کنه...مامانشم صیغه بورا_
 

 پوفی کشید:



 
مین زنا اوبا رش فتارنیست!.ادش خانووم از نی مهال شبیه هیچکدومیدب تم خودخود! ست صحبت کن فرهادر_

 ق داره!فرن سموآتا 

 
 

یی بهش اکالفه ه نگادم!بوده کره شتبار امن چقدو شت ق داعوضیش فری ست میگفت..مهال خیلی با خاله را

 ختم:اندا
 

 ؟میکنیع فاا داری از اون دتوچر_
 

 با لحن محکمی گفت:
 

توهم شبیه ن و رشو میدربه ماا ختردست میگن را"بهش گفتمدم و شتباهو کراین ر ایه بادم خون چو_

 کمی بلند گفتم: ونگاهش کنم! متعجب ارم ندزم رو هنودم..گی کرربزه شتبااچه م فهمیدش ما بعدا "تیدرما

 
 ؟!!نیستدرش مار بهش گفتی نگا_

 
 خت:اندابهم ی ماننده مسخره نگا

 
فی مریض هست کاازه نداشه که!به وارد جدید نباید بهش ک یه شوه هر ماو هر هفته ره بیچاه خترم؟دمگه خر_

 کنم.ش بدترام نمیخو
 

 با بهت گفتم:و مثل قبل بلند دم..سما هنگ کرریگه د



 واش؟!میگی سات پرت و چرا چر؟! ریضهیعنی چی که م_
 

 ی زد:خندزپو
 

 گرفته.ن ستاربیمای فوبیا_
 

 گفتم:ه شدد گری با چشما
 

 ؟چیچ.._
 

 و داد زد:کالفه شد 
 

 حالش بدتر میشه!ن چون ستاربیماه نمیتونه برد ابیش یه بالیی سرده یی نکراگه خدایعنی _
 

 گفت:ی زد و خندزکه پودم با بهت نگاهش میکر
 

 ین نیست!اه فقط ک_
 

 گفتم:ور نابا
 

 ؟یگه چیهد..د_
 

 گفت:و آروم کالفه 
 

 نفس تنگیه عصبی.._
 

رت ستاو ام ماشین شدار سوون زدم..شرکت بیرواش، از بی توجه به سام و کالفگی بلند شدو بهت ن با همو

 دم..نندگی کررابه وع عصبی شرزدم 
 

 د.بوت ا خلوتقریبده جادم و بون توبااتو دم..که تو فکر بود مدتی بو
 

 د!بوه شدن ستاریس قیافش شبیه تو بیماوسراون روز دم در که د سه همین بوواپس 
 
 

تند تند ش فسانو میشد د تش کبورصوو شد لب ن مواعودکه ش بعدر بادوکه د سه همین بووا.پس..پس 

ی شدیدن ن با تکوماشیو الستیکا بلند شد ای ترمز...صددم وزدم رو کج کرده جار مو به سمت کناومیشد!یهو فر

ا پس...پس ..منه خنگ چردم. کرو فرم ستمو تو موهام و دشدده شد...پیازد و رد یی ه ایکسرق ماشینی بود..یستاا

همیت ون ابددم و عصبیش میکرر نقدا اچرادم؟! مه میدادام بچگانرای حمقا به کااشبیه ا چرم؟! تر نفهمیدزود

 داد زدم:بلند و عصبی ؟!.نمیگفتی چیزدم و اون..اون میز نگامستقیم بهش و غیر مستقیم ر نقد، ابهشدادن 
 

ازم دور تا بیشتر رم نیازی در حمق بار انقداکه ؟!نزنمت داد سرر نقداتر بهم نگفتی که ا زودلعنتی چری پس تو_

 نشی!
 

*  
 "مهال"

  م.شدزه وارد جاابعد کسب زدم و یاست ق رتادر ایی به اتقه 
 ِِ 

 
 گفت:زد وفتم. لبخند گرمی رکمی جلو د..ساله پشت میز نشسته بو 45ودا حددی مر

 
 بفرمایید._



 
 یم.دبه مصاحبه کروع شر،کوتاهی م بعد سالو نشستم 

 
قبال هم منشی ت یم. ظاهردشرکت چک کرون امعو نه زافری قاآطریق از بقتونو اما سوم. خب خانور بسیا_

 ین!دارتجربه و ین دشرکت بو
 

 گفت: کوتاهی گفتم کهی بله 
 

تایید رو هم خیلی شمان ماآرقا ایم. دتنظیم نکرز هنورو شکر منشی ارویم. خددادگهی ار آسه حسابدواما فعال _

 د.کر
 

 کنین...وع تونو شررکادا فراز میتونین 
 

لی م..ومدون اوشرکت بیرارداد از قررای کام نجاو اتشکر کوتاهی از بعد ی زدم و لبخند..ممت گرل. دیوااا ایااخد

ی باید جریمه م ستعفا بداداد استم قبل موعد قراگه میخود،اگی بورشرکت بزن چود..بوه خیلی مسخرردادش اقر

من ل به هرحاد..بو یگه خیلی بهتری دجاهااز که د بیخیالی گفتم..مهم حقوقش بودم. خت میکرداپررو نی وگر

 دمبا خوشحالی به سمت خونه حرکت کرم! ستعفا بدد انبوار که قر



*  
تو ام من میخو_"که میگفتد فرهاف شتم به حردم و دانشسته بوم پشت میزو مم میگذشت استخدوز از ادو ر

ه غمگینی نفسدم..یگه بودمنم منشی یکی د و یگه منشیش بودحاال یکی دم..فکر میکر "فقط تو، منشیم باشی

ه شوکه بهم نگادو هرم،سردن با بلند کردم.. سرمو بلند کرم و شدرج خارم فکااز اشخصی ای با صدم..کشید

 د:یی کراتک سرفه و مد دش اوتر به خواون زودیم.. دکر

 
 ؟میکنیر ینجا چیکاا_

 
 ختم.اندامو باال وبری ایه تام و مسلط شددم منم به خو

 
 ئیسم.رمنشیه ؛میبینین که_

 
 یی گفت:ابا مکث طوالنی و فت رتعجب باال ت شدش از هاوبرا

 
 ؟توت.._

 
 گفتم:دم، میکرز باو فتردکه ر طوهمونن دادم وسرمو تکوور مغر

 
 شته باشین!داقت قبلی وشما د نمیادم یا_

 
 زد:لب و به سمتم خم شد ، میزرو شت استاشو گزدتا کف ی زد و دوخندزپو

 
 شتم.انه. ند_

 
 م:ی زدخندزمنم متقابال پو

 
 هماهنگ کنم.ش باهاد و ئیس بیارپس باید صبر کنید تا _

 
 خت:انداشو باال وبری ایه تا

 
 ؟ینجا کیهائیس رنوقت او_

 
 ختم:اندابیخیالی بهش ه نگا

 
 ن..نیومدز نی..هنواضوی رقاا_

 
یی ری استودفتم. با لحن ربه سمتش م و جا بلند شداز فت..ق رتادر ابی توجه به من به سمت و هانی گفت ا

 گفتم:
 

 ؟!!کجام!محتری قاآ_
 

 با تمسخر گفت:و پرسشی و مد اوجلو م چند قد
 

 ؟!من_
 

 بهش گفتم:ب بعد خطادم و کره نگارم نور و اوینواا تمسخر به منم ب
 

 ؟ینجا هستایی هم ایگه دمنو شما کس از غیر _
 

 د:سرشو کمی به سمت جلو متمایل کر
 



 ما..انه!_
 

 م:بین حرفش پریدی زدم و خندزپو
 

 م.بگیرس نی تمااضوی رقاآبشینین تا با ر نتظای اصندلی هارو مایی نمیمونه. ا_
 

 ن داد..سرشو تکوو نش کشید دستی پشت گردتقریبا کالفه ی زد وخندزپو
 

با لبخند م و جا بلند شداز شد..دش وارد سیستم میگرفتم که تو همین لحظه خورو از رو نی اضوره رشتم شمادا

دو فرهارد و کنه که چشمش به صندلی ها خوم ست سالاخوزد..لبخند گرمی و خت انداهم نگاهی بدم..کرم سال

 گفت:و فت رعجب جلو ید..با تد

 
 ؟مدیناوکی ؟ینجا نشستینا امتکبر چری قاآ_

 
رو سید..بعد نگاهشو ربه من دو کرل نبادو دفرهاه یی نگاانی لحظه اضود..رکره به من نگای زد و خندزپود فرها

گفت: زد و کوتاهی به پیشونیش و محکم ان نه چندی ضربه ر داد و هم فشارو چشماشو د..کرثابت د فرها

 ه!مدیر جایگزینم..شرمندم و ینجان اغیابتودر بگم من فقط ن بهشود فته بودم ریاک پا! وای_
 

 گفت:د به فرهاره زد و رو شااست به من دبعد با و 



ان به عنودادن، ستعفا اضع حمل وحسینی که بخاطر م خانو یپیش بجار از دو روز ستگام رخانو، ئیسی رقاآ_

 ن.شدر به کال مشغون منشیتو
 

دش گردر نی اضود و رگیجم بین فرهاه نگادم..شوکه سرمو بلند کر، نیاضورسمت ف از ین حرن ایدبا شن

 گفت:د به فرهاب خطاه نی شرمنداضود..ربو
 

دم کال یاا مندربا کام من میبنداردادارو قرن ر نیستم..چومن مدیو ین داربگم شما غیبت ن بهشود فته بودم ریا_

کمی با د..سرشو بلند کرور مغری و جدد..بوه خشک شدد فرهارو نگاهم ه شدد گری چشماو با بهت د! فته بور

 نی گفت:اضوربه ب بعد خطاو شد ه خیرم به چشمات سکو
 

 بشم.ن تاقشو، وارد ائیسب رغیادر  شتنانزد..بوب خون شورهم کاوع شرای برد. پیش میااره، مشکلی ند_
 

 می گفتم:ای اروبا صدو ختم انداسرمو پایین ه شرمند
 

 و...من..من نمید_
 

 بین حرفم پرید:
 
 

 و..فتر منه دینجا انید وین به بعد که میداز انم. ومید_
 

 گفت:م شو میفهمیدرکه فقط من منظوی مکثی با تاکیداز بعد و 
 

 بشه!وارد ین کسی ارنزوز مرامثل ،نمدتایید نکرب و غیارت صودر شما منشیه منید. پس و _
 

وارد نی اضوربی توجه به منو د یر لب گفتم..فرهازمثل باشه ی یه چیزو  ر دادمهم فشاص رو چشمامو با حر

ر فت پی کا، ریشرکاش موامن بابت فراز هی کوچیکی اخورعذاز نی بعد اضوربست...و درو تاقش شد ا

شنا ام آبرر نقداسم شرکت اسه همین واگرفتم..پس م رو ست سردبا و ختم اندای صندلرو مو دخودش..خو

ا چردم..بوزده یمیل اینجا اسه واضمن یه چنتا نامه هم د..دربوه شنیدد فرهاواش و سای حرفا قبال بینو!..بو

 د؟میکرق فرد سمش با شرکت فرهاا
 

م جوگیر نمیشدر نقداقل احدش کام..تعفا بدسانمیتونم ؟کنمر کنم.!حاال چیکاد دوری فرهااز ستم امثال میخو

 زدم:تشر دم به خودم!..مضا نمیکراردادو زود اقر
 

 پس بیخیالم میشه!د دارم نه من نامزویگه میدد دموقع نیست..فرهااون یگه شبیه دیندفعه انه! _
 

شته استم گزرو دقه حلوز مراشد ب خودم..حت بوراناد دارم نامزدم میکرد نمود واینکه پیش فرهااز الم دما ته ا

 دم!بو
 

با د..بون ماهادم..کره نگاره بکشم..به شمان دفکر کراز ست دنگ گوشیم باعث شد ای زکه صددم بوق غررم فکااتو 

 لبخند
 

 اب دادم:جو
 

 ؟بله_



 
 ه:بگیرت شدم باعث شد خندش موندای درصد

 
 د!کچلم کره ختردین س! ابردادم مهال به _

 
 گفتم:ه با خند

 
 م؟زبابا باای _

 
 پوفی کشید:

 
زی بارو جنابعالی د مزنقش نادارم حیف من نیست که د؟ستم نامراکمک خور ازت مگه کال چند بازم؟با_

 گفتم:؟! اروم کنیان جبرای یعنی نمیخوه!تو خطرا ختردموقعیت محبوبیتم بین ؟میکنم

 
 پس...، بگیزور یگه نمیتونی ن!دقا ماهاره آخرین باایندفعه ا_

 
 م..جا بپراز میز باعث شد رو تلفن ای که صدم مه بداداستم اخو

 
 د!بوب که خووز یرد؟دبوه بلند شدر نقدانگش ا زین چرام..نفس عمیقی کشیدو شتم اقلبم گزرو ستمو د

 
 رد:به گوشم خود فرهای جدد و سرای صدوشتم داکه بررو تلفن 

 
 ین.رسم بیاه واقهون یه فنجور، ستگام رخانو_



 گفتم:ر دادم و اهم فشص رو چشمامو با حر
 

 ؟چیاربدآیا دم کروع منشی شران لی من شغلمو به عنوا ،وخیلی ببخشید_
 

 ه:باعث شد بیشتر حرصم بگیرش خندزپوای صد
 

 منشیه!ی ظیفه ا وچیزر ینجو،اچی نیستاربدآقتی ونین شرکته که اقوو لی جزو_
 

مکث از بهم گفت..بعد رم کااول روز که د یی بواجمله ن قیقا همودین جمله امن! ای شد..خدد گرم چشما

 کوتاهی گفت:
 

 ؟شنا نیستن آتواین جمله براحیانا ا_
 

 گفتم:و گرفتم دم مسلط باشم...لحن بیخیالی به خودم به خودم سعی کردم و یی کراه تک سرف
 

ن موششوانشن فردآوری یات ماهم یه مدآدگه احتی ،حرفا که هیچیم..شدری موشکاافرا آدم نه!من جدید_

 !میکنم
 

به سمت م و بلند شدم جاری از فودم..قطع کررو بعد تلفن  و

 "دفرها"فتم. رشپزخونه آ

دم ست خودیعنی دم..لبخند میزدم و میوفتاوز مرن و امواریددلین د اوهی یادم و لی نشسته بوصندرو 

یشتر ینجا..هم به امداوکه مهال م شدل خیلی خوشحااون بر وه عالد!سم جالب بوواتفاقه خیلی این د!.انبو

با رم فکای اشته ه...ردکردم گه نامزاگه..ده!انکرد نامزارم یی بفهمم..من شک ندامیدیمش هم میتونستم یه چیز

هم ن فوومیکر،بیندوربر وه عالد،ین شرکته پیشرفته تر بوانجایی که دم: از اوخمی کراشد..ره پار مانیتون یدد

دم صفحه کرم تمارو یاست وی رهرراریع قسمت شتم..سرو داهااستم صداقت میخووهرد و بوه شته شداگزر کا

 گفت:و نگ تر شد ررپش تو همین لحظه مهال لبخنددم..کرل فعاارو صدو 

 
 ن!قا ماهاره آخرین باآیندفعه ا_
 

اب جا پرید..تلفنو که جوه از نگ تلفن ترسیدزتلفنشو گرفتم..با ره سریع شماو تلفنو گرفتم ص با حر

 ین.رسم بیاه واقهون نجویه فر، ستگام رخانو_گفتم: داد، 

*  
 میشد:ه کوبیدم حرفش مثل پتک به سردم..امیدر ستم فشادتو ل، شغارو اتلفن د و بوه میز مشت شدرو ستم د

 
ن موششوانشن فردآوری یات ماهم یه مدآدگه احتی ،حرفا که هیچیم...شدری موشکاافرا آدم نه!من جدید"_

 "میکنم
 

ن کشیدل مشغودم و شن کرری روسیگاش و ختم سر جااندالفنو میکنی یا نه!تش موافرم میدن بهت نشو

 قیقهدچند م..شد
 



یی اتقه ره باادم..دونداب مو جودکرم میز گری رو قه هاورینکه مهالست سرمو به ل اشد..به خیا بلندای دربعد صد

 دربه 
 

 گفتم:ی جدد و که سررد خو
 

 بیا تو._
 

 نمش گفتم:وینکه بچزای ابا تمسخر بر، ینکه سرمو بلند کنمون ابد،بسته شدز و که بادر 
 

 ارمیگه میل نددی. دیر کردخیلی _
 

 یی گفت:ه ابا لحن شرمنددم..سرمو بلند کرری چی( فواربدی)آرشیدفای صدن با شنید
 

تا حاضر کنم زده،شت دداکابینت یام رو یدم دمدم..اوبدم نجااشرکتو ای خریده شگاوفردم فته بورقا. آببخشید _

 یر شد.د
 

 گفتم:ی جدزم..مو نبادخودم کر سعی
 

ن ستتورم. دمیخو،میزرو ین اربزدم. ش گفته بوبهد قت بوومنشیمه...خیلی دم فکر کری؟فرشیدم شمایین خانو_

 نکنه.درد 
 

 د:کردعقب گرو شت امیز گزه رو روی قهوی زد و لبخند
 

 ؟ینارندری با من کا_
 

 زدم:میز  ص رویفت..مشتی با حررکه ن دادم نه تکوی به معنای سر
 

 ؟کنیارفرای تا کی میخوازم! میندت که گیره باالخر_
 

*  
 ون..بیرم تا بردم کرر یی جوایه بهونه ه خرنیم ساعت بعد باالودا حد



تو گوشیش ش سرد و ین سمت نبواسش به امهال حودم..کرز تاقو بام و دره ابلند شدم جااز خیلی معمولی 

ینکه ابا فکر د..لبش بوروی لبخند پهنی هم ه..میداره اس ام اس ر دنگااکه د حرکت میکرری طوش نگشتاد..ابو

رج خاق تاو از اپیشونیم تبدیل شد رگ روی خمی بزابیخیالیم به و مشت شدستم دباشه ن ماهارو یااون 

قتی که تلفن ومثل ره بادوبسته شد..م و محکم به هم کوبیدو درو حرصم گرفت د..بوه منو ندیدزم هنوم..شد

 دشبه خو،باشهه نشدی که چیزر نگادم..ایستاش امیزی فتم جلوو رخمم غلیظ تر شد اجا پرید..ز رد، انگ خوز

 ؟ســـئیی رقاه اشدی چیز_خت: انداشو باال وبری اجا بلند شد..یه تاواز مسلط شد 

 

 خم غلیظی گفتم:اسمتشو با م خم شدی تقریبا تمسخر گفت..خیلی جدو با تاکید رو ئیسش ر
 

راه پشت هم ی نگازی و زبااس ام اس ینجا ای اگه میخوانونت نیست! ی زیازباه مسخرم نجای اشرکت جا_

 و.هتو بکش برن راالاهمین  ازی،ازبند
 

دم؛ یستا، اباشهه مددم اویای که چیزر نگاراه ابین و فتم رجی وبه سمت خرم چند قدد..نگاهم کره شدت ما

 گفتم:و برگشتم 
 

 ن...هاا_
 

 :با تمسخر گفتمی و بعد جدو 
 

نجامش اکه شماست ی ظیفه ،وچی هم باشهاربدآگه احتی رم،به شما میسپاری رو قتی کاوین به بعد از ا_

 نشه!ار یگه تکری..دبد

 
 

 دادم.مه اداهم رابه م و ما بیخیالش شداکنم ه ست به قیافش نگاالم میخوم...دنشنیدازش بی اجوزم با
 

س حسا،اقیقهدما بعد چند دادم اشو راکاو ها ف حراب جوب خیلی خودم کرس حساایی الحظه ای بر

 شم!ن رکتم پشیموحاز شدنش باعث شد خیلی دور نی انگران و جداب وعذ

*  
 مد.ا در اوتاقم به صددر اکه ری ساعت کان به پایاد بوه نیم ساعت موند

 
ه هیچ ینکه بون امهال بدو شد ز می باآروبه زه ی ورود دادم..در جاامو با مکث کوتاهی دسرمو بلند کر

گفت: دم ست مثل خود،درسری و جدد..مد..سرشو بلند کراومستقیم به سمت میز ،کنهه نگاق تای اجا

 وز.مراسه واین اریی هم ندایگه ی دبرنامه ه. شدم تمورم من کا_
 

 سمتم گرفت:ح یه کاغذ طرو قه ی وریه سر
 

میکنین. وع ین شرزه داریه که تاانی ساختمووژه ی پری ینم نقشه امضا کنین. و اباید بخونین رو قه هاورین ا_

 شت بگین تا تصحیحش کنن.داگه مشکلی و اگفتن چک کنین 
 



 گفتم:ن دادم و تکوی سرل شت..بیخیاداید دتری گفتن چیزر از نگاا
 

 ارم.ندری یگه کادخونه. ی میتونی بره، شدم تمورت گه کااخوبه. _
 

رج خاق تاو از امی گفت آروحافظ اخده؟! ر برتزودست بگه انکنه..نکنه میخوق زد. برش چشمادم حس کر

 ه!بهش گفتم برن الامن که همین د؟فته بورکی م..ِشدرج خاط حتیاابا و شتم دابررو کتم ری شد..فو
 

سرعتمو کم دم در مهال ن یددبا م سیدرشرکت که ط به حیام..سرعت بخشیدم به قدماو خمم غلیظ تر شد ا

 ماشینیدم..کر
 

د و مد..سرشو که بلند کراوشرکت ورودی به سمت و شد ده ماشین پیادی از قیقه مرد بعد چنداد..میداغ هی چر

 به سمت
 

ستم مشت شد. بعد و دخونش د دم در بوه مداوصبح با گل اون روز که ه س پسرن هموم متوجه شد،فترهال م

 دادنست د
 

گه بگم اگرفت..رو لپه مهال  د وکردراز ست دیهویی و قرمز شد ه خنده از نم مهال چی گفت که پسرونمید،با مهال

 تیشآ
 

 دم...جی حرکت کرونگفتم!سریع به سمت خردروغ گرفتم 
 

 "المه"
 

دش خود شد که فرهاب خیلی خودم..بون جیه شرکت منتظر ماهاوخرم،دم ورودی گفت برد ینکه فرهاابعد 

 م..تر برزوداعت یه سام تا میگفتم میخوم میکندن شت باید جوم داکه باهاری فتااون رگرنه با م وگفت بر
 

 گفت:ش بعدد..کرم سالداد و ست دم باهاه شت به سمتم میومد..با خندداکه م یدن و دماهام مداوکه دم به خو
 

 ی؟نشنیدی و ندیدق زدم بواغ و چرر نقداکه دی کجا سیر میکر_



 ی زدم:لبخند
 

 ؟!ینجاییاکی د..از سم نبواببخشید حو_
 

 ن داد:تاسف تکوان به عنوی سر
 

 ساعتی میشه. یه یک_
 

 گفتم:و فت رباال م هاوبرو اشد د تعجب گرم از یهو چشما
 

 وااات؟؟_
 

محکم شخصی ی بگم که با تنه ی ستم چیزاخودم و خم کرالپمو کشید..ه و یر خندزد زبلند ، یدده قیافمو ک

ه بگم کی چیزدم سربلند کرم..مین میشدزستمو نمیگرفت قشنگ پخش ن دگه ماهاافتم..رتر ر نواوکمی 

نمیبینین _گفتم:  یتقریبا بلندای نه. با صدزا نه اوسم فرقی میکنه واکه م ندن نشودم سعی کرده..فرهام یدد

 ی!ستمو شکوندده؟دیستاآدم واینجا ا

 
 به سمتم برگشت. خیلی ناگهانی گفت:ی زد و خندزپو

 
 ؟توییم عزیز،عه مهال_

باعث شد نگاهمو به سمت خ، همیشه شون ماهای جدای یهو صددم..شتم نگاهش میکره داشدد گری با چشما
  قسون ماها
 ِِ 

 
 م:بد

 
 م؟!عزیز_

 
ا مصنوعیه!..چرد بوم معلوو صال بهش نمیومد اکه د هایی بوه خندزوم زد..از اون یی به بااضربه و خندید د فرها

 ریینجوا
 

 م:موندت سما مارحرفش ن با شنیدد؟میکرر فتار
 

 ؟تهدقا همونیه که میگفتی نامزآین اوه. ا_
 

 گفت:ن به ماهاب بعد خطاو 
 

 ه!میکنر تو شرکت من کاوز یراز دلبته استیم. ن دومنو مهال جا_
 

 گفت:د و خمی کرن اماها
 

زور وارد به ر یه باد میادم شته باشه!فقط یاداشمایل و ین شکل استی با دومهال بهم گفته باشه د نمیادم یا_

 ین!دخته بواندا راه اعوو دین دبوه خونش شد
 

 گفت:دی میشد فهمید. با لحن سرش ست مشت شداز روی دما عصبانیتشو د اظاهر لبخند میزد در فرها
 
 

 میکنه طرفو نمیشناسه!د نموی، وابعده براد میخوزد و لشو دقت که یکی ویه چند دت داره!.مهال عا؛ خباره _
 



توضیح ام برم بده زجااتا د میکرری که هرکاد نبودی فرهان ین هموامگه د؟ین چه حرفی بوایخ بستم..

 د؟میکرر فتاری رینجوا اچره؟بد
 

 گفت:و خت اندانیم نگاهی به من  کهدم شتم نگاهش میکرز داهن نیمه بادبا 
 

 تو!اغ سره مداوحاال ا ظاهردم..ما بون آدهمواز منم یکی _
 

وشم گدم متوجه شد که ر نگان اباشم..ماهادم آروم غم..سعی کراشت کم کممیومد سردانفس تنگی س حساا

د از ته فرهارقیقه نکشید که صودبه د..شونم حلقه کررو دورست چپش دیکهو د و مزمه کرزمی آروببخشیدِ 

ست اخود..شونم بوروی که ن ماهای ستاد روی دبوه نش برجسته..نگاهش قفل شددگرو رگ عصبانیت قرمز شد 

حلقه تو ا چردم.. کپ کررد خون ست ماهادچشمم که به داد..نشونش آورد و ستشو باال ن دبگه که ماهای چیز

 گفت:ی خیلی جدن ماهاد؟ستش بود
 

 سمی!رنم قانونی اومنه. ای فقط برن الاینه که امهم ارم. ندری مهال کای به گذشته میکنه! من ق یندفعه فراما ا_
 

ن ست ماهادو روی دکرز ست مشت شدشو بادم. دبوه قعا ترسیدوامد..ن اوبه سمتموم چند قدد فرها

 د:مزمه کروار زتهدید ن منو ماهاش بین گون،سطمووست دم و درکرز بااز دورم ستشو د آرومشت..اگز
 

یی زی اباه ین مسخراکه ارم ندری کا، و میکنهر چیکان ستتودتو ه مسخری حلقه اون که ارم ندری من کا_

 ین قانونیه یا نه..در اوردکه 



 تهدید لحنش بیشتر شد:ر داد و کم فشاهم محرو چشماشو د..سم بهش بوابا گوشه چشم حود..کمی مکث کر
 

که زدم ستتو دتا دومیکنم!.شاید رت ن نمیکنم چیکاتضمی، ست بزنیدیگه بهش ر دیگه...فقط یکباد ِِریکبا_
 یگه نتونی یه همچین غلطی بکنی!د

 
*  

 ن...اماهدم و فکر میکرد فرهار فتاو رقیقه پیش دیم...من به چند دساکت بودو هرو یم دتو ماشین نشسته بو
 

 گفتم:و مد..کنجکادم اویای یهو یه چیزد. به چی فکر میکراون نم ونمید
 

 ؟!ستتهدسه چی حلقه تو ن. واستی ماهارا_
 

 گفت:و خندید ن ماها
 

 باهم ببی..رو ماون و بیرد بیاد نبالت گفتم شاید فرهام دستم بیاایه. خوارضطراقع اسه مووایگه!دینیم اما _
 

 فتم:گک مشکورد..یهو حرفشو خو
 

 ؟!نستیوکجا میداز بعد تو م! فهمیدوز مرامم دخوده! ئیسم فرهارمن که بهت نگفتم _
 

 د:یی کرامصلحتی ی رفه س
 

ده؟ از ئیست فرهارنم وکجا بداز گرنه من وببینه. رو یهو ماون و بیرد خونش بیااز ینه که رم امنظو _

 گفتی گاهی تعقیبت میکنه گفتم!دت نجایی که خواو

مو باال وبری ایه تام..شدل بعد بیخیادم و هش کرنگاک کمی مشکو
  ی؟لوست چی بخر ِهراخو سهای وایندفعه میخواحاال _گفتم: و ختم اندا

 گفت:د و کمی فکر کر
 

نم بریم ببینیم چی ونمید _

 گفتم:م و سش! خندیدم وابگیر

 
 

ر ضرن جفتتوش خرآمیوفتین که ا عوا دست بشو نیستین!چردرتا هیچوقت دوشما _

 گفت:و شت ایر چونش گزدن زستشو به نشونه فکر کردیه ؟ میکنین

ست دوینه که بیشتر همو امعنیش ، باشهد یاا زعوادرا دهر براخوقتی بین م ولی یه جایی خوندونم ونمید _

 اون!همیشه منم نه ،میکنهر ضمن کسیم که ضرا!!درعودیم تا ا دارعودهرچند دارن! 

 ن دادم..تکوی سرم و خندید
 

*  
 "دفرها"

 
 رم داد زدم:فتال روی رکنترون بدم و میز کوبیدروی نو محکم ابعد لیوردم و خوآب ی کم

 



ستشو دین ابعد م؛ستشو بگیردحمت تونستم ار زچشم من لپشو میکشه! من با هزی جلول شغای آه مرتیک_

 ه!میگیردورش 
 

 ارم؟!حتت میزدی رافکر کر
 

 اب دادم:جودم بعد به خوی زدم و خندزپو
 

ما ا_"میگی:ی سه من تریپ جنتلمن میگیروابه حالت گریه کنن!ن سموی آکه مرغارم بیات ه سربالیی بن چنا_

؟؟ "نم قانونی!اومنه. ای فقط برن الاینه که امهم ارم. ندری مهال کای میکنه! من به گذشته ق ندفعه فریا

 گفتم:ص با حری زدم و خندزپو

 
 کنین!ازدواج مر بترسین خر عآکه تا م بدن نشون یی به جفتتواحلقه ن و یه قانو_

 
 شم:ل باعث شد کمیهوم پشت سراز یی اکه صدم مه بداداستم اخو

 
 ؟قاآمیزنین ف کی حر با_

 
 گفتم:م و چرخیدم باشم. تو جادم آروم سعی کر

 
 ؟مگهر با تلفن. چطو_



ین سرشو پایو هانی گفت زده آکه خجالت دم کرره شاابه گوشم د. ستم نبودگوشیم د..کره ستم نگادبه 

ی له هابه سمت پو گزشتم رش کنااز شتم..انددن کرال سوی که حوصله دم عصبانی بور نقداوخت..اندا

 فتم.رباال ی طبقه 

همیشه یه د بوه ندزقتی د ومیادم یادم...بوز بای فضاو عاشق بالکن خ ست مثل ماهردرمنم م. تاقم شدوارد ا

و مینوشت د و ستش بودیی افترچه دهمیشه هم ..دصندلی نشسته بود و رو میز بالکن بوش روی نون دم فنجو

 بخونم.رو  فترچهدخر هم نتونستم ار، آصراهمه اون من با 
 

یگه چی دین د..ابون شایارد..نگ خوزکه گوشیم م شدن کشیدل مشغودم و شن کرری روسیگام و بالکن شدوارد 

 با؟ میگفت
 

 اب دادم:مکثی طوالنی جو
 

 ؟لوا_
 

 رد:به گوشم خواش صد
 

 م.سال_
 

 کالفگیم کم بشه:ان میزاز که م نفس عمیقی کشید
 

 ه؟چیشدم. سال_
 

 اب داد:با مکث کوتاهی جو
 

 ببینمت.ام میخو_
 

 خیلی صریح گفتم:
 

 ام!لی من نمیخوو_
 

 رد:به گوشم خوش خندزپوای صد
 

 بزنیم!ف نه حردومرد و میکنم. بیا مراس ام اس ست واسو ؟! آدرنکنه میترسی_
 

 گفتم:ی جدد و سر
 

 بزنم!ف نه حردومرش باهاام نمیبینم که بخودی مر_
 

 کالفه گفت:
 
 

 ی...تو؟! یا تودم من نامر_
 

 رد:نفس عمیقش به گوشم خوای دص
 

 نکن!ار فرر نقدابزنیم. ف بیا حرد! باشه من نامر�...الاله اال _
 

به و شستم صندلی ندم..روی قطع کرم بدرو یی ایگه ف دحرزه ی جااینکه بهش اقبل و می گفتم ی آروباشه 
تو د..بوده قع نمرد..دروابوده مررف عای من تو خونه  ِِدرمادم..فکر کرم مداوینجا ابه خ که با ماهرری خرین باآ

ی ترسودِ فرهااون به اون روز و به دم...فکر کراون روز به م و نفس عمیقی کشیدد! بوه سیدرخونه به قتل اون 
 د؟کرض عور نقداچی منو دم. سابق فکر کر



 ِِ 
 

 ؟ختاندروز این امنو به ل بعد پنج ساره بادوی چو 
 

در ما_"اب داد..جوری فوم مغز؟ شته باشهابچشو ندای هویه که درماوم شت..کددامو اهمیشه هوخ ماهر

صلیش در اما ماا_"گفتم..دم با خوره باو دو "فقط خالشه..، نیستدرش مار نگا_"گفتم..دم من با خوو .."مهال

 "د؟نکرل مسئولیتشو قبوچی ای برد!اون بودرش که ما
 

ی بجاوز مر،امنی از نمیشدر دور نقداگه ا دی..نشسته بورم کنان الادی اکش نمیدا رو ماجرر نقداگه امهال! وای 
  د!من بوی ستادستت قفل ن، دماها
 ِِ 

 
 اب دادم:جوم و پوفی کشیدد..کرره پارم رو فکای اشته رنگ گوشیم ز

 
 ؟بله_

 
 تو گوشی پیچید:واش سادِ شاای صد

 
 د؟کجایی فرها_

 
 بی حوصله گفتم:



 خونه_
 

 لحن گفت:ن با همو
 

 پیشت.د میادادم داره خونتو ل، آدرس شماد امیروز سه چند داره واحامد _
 

 گفتم:ل بیخیا
 

 ؟یگهدباشه. _
 

 د:یی کراتک سرفه 
 

 ؟یگه. چه خبر خوبیدهیچی _
 

 م:یی کشیدانفس کالفه 
 

 ری؟بد نیستم تو چطو_
 

 مد:او باکمی تاخیراش صد
 

 ؟منشی گرفتیار و خوبم. حسابد_
 

 ت:لبم نقش بسرو لبخند کوچیکی ، منشیدآوری با به یا
 

 ؟مگهر گرفتم هم منشی. چطوار هم حسابداره _
 

 با لحن بیخیالی گفت:
 

گه این یا نه که دکرا ببینم پیدم سه همین پرسیدده وامیگرب منشی خول نباداره دنی میگفت اضورهیچی _

 امستخدا
 

 یکیو معرفی کنم.ز، ین هنودنکر
 

 با کمی مکث گفتم:
 

 یم.دکرام ستخدا_
 

 گفت:و کنجکا
 

 ن؟زیا د مر_
 

 گفتم:ه کوتا
 

 زن_
 

 شت کالفه میشد..ر دانگاا
 

 ؟چند سالشه؟خوشگله_
 

 م:سته خندیداناخو
 

 ؟میزنیف حرری ینجوداری انیست که ت بردی دور و شاواش سا_
 

 گفت:و خندید 
 

 ؟یهرینجا..حاال بگو چجوی اسی بیاوتا قبل عراری گفتم حق ندش ابامش خونه بدنه!فرستا_
 



 گفتم:آروم 
 

 مهالست._
 

 گفت:ور ناباو عجب مت
 

 واش!بگو جونه سا؟! چی میگی_
 

 گفتم:ی جد
 

 یدمش!دقتی م ومم شوکه شددخو؟؟مگهدارم شوخی _
 

 گفت:و خندید 
 

 دی؟مش نکراستخددت امگه خوا؟ چر_
  گفتم:ی میزآبا لحن تمسخر

 ِِ 
 

 ؟سه مصاحبه میومدواصال ائیس شرکتم رنست من وگه میدت ابه نظر_



 گفت:در آورد و دن فکر کرای هنش صددبا 
 

 ؟شد منشیه تو،مدره اوباری دوست میگی!پس چجو؛ رانه خب_
 

 شد..ز به لبخند غمگینی با "رهبادو "ن واژه یشنیداز لبم 
 

پشت م یددفتم شرکت رمنم د. مش کراستخدد و احبه کرمصاش نی باهااضوان، رتهردم بوه مداوموقعی که اون _

 میز
 

 د!کرر فتاری رونی چجونمیدزه تام..شوکه شد، نشسته
 

 گفت:ش سرخوو و کنجکا
 

 ری؟!!چجو_
 

 گفتم:م و پوفی کشید
 

فتر. منم دتو اد نمیدد!رام ئیس شرکت بودش رخور نگااهمچین قیافه گرفت ری له کان اوسرتق هموه خترد_

ی لحنش خیلی! قیافشو میدیددی و باید بود..هی کراخورمد کلی عذاونی اضورتا ر نتظااصندلی رو فتم نشستم ر

 اد:میده خندی بو

 
 د؟نکرری یگه کااون دبابا! ل یوا_

 
 گفتم:ص با حر

 
 داد!فقط تا تونست حرصم ؛ نه_

 
 :گفتی جدو قطع شد ش خندای فعه صددیه دم.. کررش نثاری هرمازبلند خندید که ای با صد

 
 د؟فرها_

 
 با مکث گفتم:

 
 ؟بله_

 
 داد:شو نمیشد تشخیص احالت صد

 
 ده؟کرد تو مگه نگفتی نامز_

 
 ر دادم:هم فشاروی پلکامو محکم 

 
 نبالش.دشرکت دم مد وز اومراشم دگفتم. نامزا ؛چر_

 
 گفت:ک مشکو

 
 ؟فکر کنی دارنه شوهرزبه اری ست نددومگه نمیگفتی ی؟مه بدادابهش دن به فکر کرزم باای میخو_

 
 ید:زلرام سته صداناخو

 
 ده!کرازدواج ست بگه راکه دارم شک واش! سادارم شک _

 



 گفت:و فس عمیقی کشید ن
 

یگه بهش دباید کم کم سعی کنی ،سی کننوعران بخوو شته باشه د داقعا نامزواگه اباشه. دت ست به خواحو _

 داد زدم:سته اناخوو مد ش اوویگه خونم به جدبا یکی وس، عرس مهال تو لبار تصواز فکر نکنی! 

 لی...ونم نباید بهش فکر کنم ونم! میدومیددم خو_
 

 لم گفتم:دتو دم وکر حرفمو قطع
 

نو از فعه که میبینمش همچیز دلی نمیتونم! هر و _

 گفت:و یی کشید انفس پر صدواش میشه.. ساه ندزسم وا

ری کاداداش. باشه _

می ی آرونه اری؟ ند

 داد:مه اداگفتم که 

یی اببرتش شرکت. یه چیزدت با خود، میاروز ین چند اد که حام_

 گفتم:ره آروم بادومیشه. ش سر

 هباش _



 دم.حافظیه کوتاهی قطع کرابا خدو 
 

ون خونه بیراز پوشیدمو بعد با ماشین س لبان،تو خونه مونداز کالفه د...شب بو 10ختم.. اندانگاهی به ساعت 

میکنم که ری کاره بادوحت ل رانوقت با خیاده..اونکرد مئن شم که نامزباید مط"_دم فکر کردم با خوراه تو زدم..

 "ست مثل قبل!ردشته باشه...داستم دو

 
 

 "مهال"
 

یی چپ چپ نگاهش ه ابا حالت بامزن که باعث شد ماهان زد ماهادن محکمی پسه گران نه چندی ماهک ضربه 

 بگه:و کنه 
 

 ؟!نیحاال کتکمم میززدی، ست تیغم الت خودتا ؟چتهز با_
 

شامونو رنی سفان زسورتو همین لحظه گاد کرن مودوهررنثا "کوفتی"ماهک و خندیدیم ی تقریبا بلندای با صد

 نجلومو
 

که ر نگا، اما مثل همیشهاون اتش موند..رصوزده روی تشکر کنم که نگاهم بهت ازش تا دم شت..سر بلند کراگز

 منو
 

ن و ستشو محکم گرفتم..ماهادمچ و شد دراز ستم دسته اکه ناخوه ست براخوی زد و نیمچه لبخند،نمیشناسه

 ماهک با
 

 گفت:وار ه مزمزماهک دن و تعجب نگاهم کر
 

 ه؟چیشد؟مهال_
 

 نی گفتم:زولرای با صدم و جا بلند شدد..از کره هم با تعجب بهم نگااون 
 

 ؟میکنیر ینجا..چی..چیکاای..ا_
 

 گفت:د و با تعجب نگاهم کر
 

 ؟شمام؟چی میگی خانو_
 

 دم:یی کراعصبی ه ی خندزده، ت به
 

 باشی!ه یرکار آب زنقدم اباید؟منم نمیشناسی؟شما_
 

ون ستم بیراز دستشو د دسعی کرو ید زلرش پلک چشمادم..نفرتم نگاهش کرم تم سوخت..با تمارصویه سمت 

جب متعران، ستوی رمشتریااز کشیدمش..بعضی ون به سمت بیردم خول نباو دستشو گرفتم دبکشه..محکم مچ 

ای ا صدبدم..کرول ستشو ران دستوون ربیره باالخرد..خیلی ضعیف بوش تقالهاف برخالدن..میکرن نگاهمو

 اده؟!ندد یاادب بهت درت مگه ماری ینجوا اچر؟کی هستیم؟چته خانو_گفت: ی بلند
 

د بوداده بهم روجایی که عکسان ست همورک،درنیمکت پاش رو چهردم..کره سر تا پاشو نگادور یه دم،بغض کر

 دمیا
 



موقعی ن یدمش!همون داسترقتی تو بیماویا..یا حتی د..بورک همه ماش لباساو موقع خیلی شیک تر اون مد..او

ن لموو_داد زدم: بلند و عصبانی ؛شتمازش دانحسی که ه ی تا خاطردوین د آوری ابا یام!..گفت پسرد که به فرها

 ؟!ندگی کنیری زینجواکه دی کر

 
 فتم:که گد با بهت نگاهم میکر

 
 ؟!ندگی میکنیری زینجوداری اینجا ی امداوکه ده لت کروپسرتم ی نکنه بابا؟! چیه_

 
 ی زدم:خندزلحظه بهتش بیشتر میشد..پو هر

 
 ه؟شدوک چرر نقداقته نرفتی به پوستت برسی که وچند ؟ینجاییاقته وچند _

 
 داد زدم:

 
 رک دارت؟؟مای کجاست لباسااا؟!ها_

 
 قبل گفت:از متعجب تر 

 
 گرفتین!ه شتباامتوجه نمیشم...ا بخدم؟میگین خانو چی_

 
 گفتم:م و عصبی خندید

 
 ه!نردم که قیافت هیچوقت یام جر کشیدت زسرر نقد؟اوباهیشتاچه ه؟؟شتباا_

 
 دادم:مه اداید...با بغض زلرش مک چشمادمر

 
 ن!ماما_



تش رصورو که ی یزرخیلی ی کاوچرازنظر ف صرد!پیش مو نمیزه فت..قیافش با سه مارقدمی عقب 

قدمی د..ستش نبودیی اهیچ حلقه ده؟ لش کروهم د فرهار که پده یعنی چیشدش..لباساد و بوده فتاا

ن؟! کجای یدزمی نان بهشور نقدایی که ابچه و شوهر ؟میکنیر ینجا چیکاه؟اچیشد_گفتم: و فتم رجلو 

 رد:نش به گوشم خوزولرای صد

 
 ؟هبچوم کدد؟..ک..شوهر کجا بو؟ش..چی میگیچ..._

 
 گفتم:ی زدم و خندزپو

 
فتی رکه ، تو ِبخاطرش پسری باعث شد کهی شوهرن همودی! کررو ول منو بابان عوضیایی که بخاطرشون همو_

لعنتی ن ستاربیمااون تو م ستای دوهمه ی اون و که جلوی پسرن هموه! بگیرم نتقاامن ی از شدش بابازن 
 دی!کرردم خو

 
 گفت: هموندو دریخت رگونش رو شکی ه اقطر

 
 ه!چه هم نرسیدربه موم آزارم عمرم متوجه نمیشم چی میگی! من تو تموا بخدم خانو_

 
 زدم:یی ایگه دخند زوپ

 
 ؟شم نمیشناسیآربگی که بابا ای میخو_

  کشید...با بغض گفتم:ی بلنده و ترسید"هین"و هنشو ی دستشو گرفت جلودیهو 
 ِِ 

 
 ؟میکنیر فتاری رینجواکمم که ت مقایسه باهار در نقد؟امنم نمیشناسی_

 
م گونه هاروی که دش سری استدم. دبوه خشک شدم تو جار نگاامد..اوجلو م خیس شد...چند قدش چشما

 شک تو،انشست
 

 نی گفت:زولرای جمع شد..با صدم چشما
 

 ؟ختر..منیدتو...ت.._
 

 گفتم:و یخت رتم رصورو پشت سرهم م شکااگریم گرفت..
 

 ستی قبولش کنی!اهیچوقت نخو_
 

 گریه گفت: با
 

 م!کسی نشددوم زن شته باشم! من هیچوقت نرفتم داپسر ام که بخودم نکرازدواج لی من هیچوقت و_
 

 داد:مه ادابا کمی مکث 
 

 ؟نمیکنیه شتباامطمئنی ن خترجود_
 

 با بغض گفتم:
 

 ؟باشیدش ینکه خواشته باشی با مامانم غیر داشباهت ر نقدامگه میشه _
 

 گفت:و ت شداتم بررصواز رو ستشو د
 



 ؟چیهت سم باباایگه بگو ر دیه با_
 

 با کمی مکث گفتم:
 

 رستگاآرش ر_
 

 د؟!بوه شدری ینجون اماماا چرد..محکم بقلم کرو سمتم م آورد شد..یهو هجوگریش شدید 
 

 ؟!ختر منیدقعا تو وا_
 

 گفت:و متوقف شد م نش تو چشمازولره نگا
 

 !؟عشق ماییه ی تو..تو ثمر؟!.شیآرختر منو دتو _
 

 عصبی گفتم:دم و کرز بااز دورم ستشو د
 

د نموران واستورتو زه همین تا؟میزنیف عشق حراز ی، سیدرکه به پوچی ن ال؟!اعشقوم کده؟!ثمروم کد_
  دی!کرن لمول ومنو نمیشناسی. پنج سادی میکر

 ِِ 
 

 گفت:و ماغشو باال کشید دمتعجب 
 

 یگه همو ندیدیم.، دصیغه فسخ شدآوردم و بدنیا  روینکه توابعد م!..تو ندیدرساله که پد ۲۲لی من ولی..و_



 گفتم:زده بهت 
 

 ؟صیغهوم کد؟صیغه_
 

 گفت:و کنجکا
 

 ؟سم مامانت چیها_
 

 دم:سته با تنفر نگاهش کراناخو
 

 وزش!فرر نگا؟نیوتم نمیددسم خوا_
 

 گفت:وار مزمه زتم موند...بعد چند لحظه رصوروی نگاهش چند لحظه خنثی 
 

 م؟!هراخو_
 

 م:شدد سما نابورمش ف دوبا حردم..گیج نگاهش کرزده و ت من بهو 
 

ی بچه  مبکنه! یا..یاشایدری یه همچین کاد نمیار نگاق خالابه ده؟!رکدری ست ماوامن ی بجام هراپس خو_

 ری؟!نگا
 
 

 گریه گفت:ن گریش گرفت..میوره بادوفتم که رعقب م چند قدور نابا
 هش میکنم!اخو!مست توضیح بدار واشی!بزآرِختردنه...گفتی _

 
مد اوکه م چند قدد..ما سرعتش خیلی کمتر بوایید دونبالم دشتم...دابرم بی توجه بهش تند تند قد

 رد:به گوشم خودی عصبانیه مرای صد،نبالمد
 

 ن؟تورین بیاین سرکاانمیخووزش فرمِ خانو_
 

 مگونه هاروی ر هم پشت س، شکی اهاه قطرم..مدون اوبیرران ستورجی وخراز سریع ن بی توجه به حرفاشو
 

قیقه دم..ده دبه حرکت کروع شرن خیابوی گوشه آروم شت..اندرو تحلیل هیچی و تجزیه ان توم میریختن..مغز

 که مبد مهادا همرا به ستماخو بهش بیتوجه..مشد رمکنا ماشینی قبو ٔمیرفتم که متوجهراه شتم داکه د یی بوا

 :دکر متوقفم ییا لحظه هپسر ایصد

 
 ؟خانومیده کر حتتراکی نا_

 
ری دارم ینجواکه م دادم نجااهی ندگی قبلیم چه گنازتو ؟ یهرینجوا اندگی من چردادم..زمه اداهم رابه زم با

 م؟نشو میدواتا
 

عصبانی د...یستاانم اوکه دم یستارد..ایی به گوشم خوه ایکسرق بوای صدره بادوکه د بوت چند لحظه سکو

 برگشتم
 

 ن و داد زدم:سمتشو
 

 مرتیکه!رت کا و ردبر_
 

 بلند خندید:
 



 ی؟عصبانی شد؛کوچولوش خی! مواو_
 

 اداری زدم:خند صدزپو
 

 عین تو نباشم!ری لی الشخووباشم ش موم یح میدترج_
 

سش خیلی کوچیک واکه ماشینش ری شت.. طوداگی ربزه و یدورزشد..هیکل ده ماشین پیاو از عصبانی شد 

 جلود. میز
 

قدمیم دو تو ن...میشدرد ماشینایی ک توو تک د و بوت خلون خیابوم...عقب برم مدنش باعث شد چند قداو

 گفت:د و یستاا
 

 زری زدی؟ه چن الا_
 

 زم:مو نبادخودم سعی کر
 

 زدم!حرفو ن فکر کن همو؟ چی میگهت،اون هراخواغ سره بردت حم عین خوایه مزت به نظر_
 

ستن اهرچی خوی ختردلکی!به هر ی ااپرغیرت؟ینرینجوا اپسرا چرد..کرورم نش دگرو رگ قیافش قرمز شد 

ن تکوو پالتومو گرفت ی یقه د و پر کرم رو قددو . میکنه!د بان غیرتشود رگِ بیان هرشواسم خواما تا امیگن 

و ستشو باال گرفت دشتم کنترلش کنم..داسعی د و بوه تاحاال نفسم سنگین شدران ستوداد..از دم ربهم ی شدید

از مد...چشمامو اوماشین ای در صدد..کرت پررو سش ایی حوالحظه ای بر جیغ الستیکیای ست بزنتم که صداخو

 ،وزنیی بعدالحظه م..ش شدمنتظر مشتو بستم س تر
 

 ِِ 
 

بخاطر رد..خوف طررت مشت محکمی به صودم کرز که بام رو گرفته شد..چشام پالتوی یقه روی ست سنگینش د

 ینکها



نم باال دگرری فوم شو که شنیداصدد..پایین بوم مد..سراوسمت من ده مین...مرد روی زبوده فتاد اسش نبواحو

 ومد او
 

 دم:متعجب نگاهش کر
 

 م؟خانو خوبین_
 

 گفت:زده بهت ، منن یددبا رد تم خورنگاهش که به صو
 

 ؟میکنی مهالر ینجا چیکاا_
 

 بلند شد:ده مرای ستم حرفی بزنم که صداخو
 

 خونه!د سره مشب میراکی م بدن جا تا بهت نشوینامن مشت بزنه! بیا رت کسیو که به صوه ییدانزدرما_
 

به ه براد ینکه بخواقبل دم..کره نگاد، بوه عصبانیت قرمز شداز تش رصو،منن یددکه بعد دی به فرهاه ترسید

 جرئتدم خو
 

 ستشو گرفتم:دمحکم دادم و 
 

 شو!ل بیخیاا خدرو تو_
 

 ترسناکی غرید:ای با صد
 

 م.بشین تو ماشین تا بیاو بر_
 

 فت..ه رسریعی به سمت پسری هام باقدو کشید ون ستم بیراز دشو ستو د
 

 بلند گفت:زد و تش ریی به صوایگه دمشت ه حرکتی بدزه ی جااش ینکه بهون ابدو یقشو گرفت 
 

 اری؟نددر ماو هر اخودت مگه خو_
 

غ جیزد...تش رمشتی به صود،ست مثل فرهاودرگرفت دو فرهای یهو یقه ویخت رمین رو زتفشو ده مر

 د داد زد:که فرهام برن ستم به سمتشواخوم و کشیدی بلند
 

 ؟تو ماشینو رستا همونجا!مگه بهت نگفتم بوا_
 

 گفتم:ده به مررو بی توجه بهش 
 

 تمومش کنین..ا خدرو قا توآ_
 

 میشدد بر فرهاابردو هیکلش د!بوک قعا ترسناده وامر
 

 توزد محکم د و کرده ستفاافرصت د از که فرهاه یی برایگه دست حرکت اخود و کرب ول با ضردو فرهای یقه 
 

و شت اشکمش گزروی پاشو ق ساد فرهاد..فتاامین و رو زج شد یی گیالحظه د و کری یزن رماغش خودماغش..د

ی ناله هاای صدن و خسته شددو همو که هرر زدن نقداون..اوگاهی و تش دمیزه نش...گاهی پسرزدبه د کروع شر

از هر لحظه سنگین تر م نفساد..ماشین مشخص بواغ چرر نوی سور کور تو کود یه فرهاخونرت بلند شد..صوه پسر

 قبل میشد

 ِِ 
 

 فت:ه زد وپسری لگد محکمی به پهلوو بلند شد د فرها
 ری؟!میادر یم زبار قلددی ، کرد بادر پوص و میشی..هیکلتو با قردم مرِختردحم اباشه که مزت خری افعه د_

 



 عصبانی غرید:و شونمو گرفت ومد اومد...جلو اوبه سمت من ه زد و رپسی یگه به پهلودیه لگد 
 

 ؟طی میکنیینجا چه غل،اینوقت شبا_
 

 ضعیفی گفتم:ای صدو با بغض 
 

 شتم.. می..میرفتم.. خونهدا..دا_
 

فتن تلو تلو راه ربا ن همزمارد..خود بوده یستااکه تقریبا ه بگه که چشمم به پسری ست چیزاخوی زد و خندزپو

 ت!ت سرپشد فرها_زدم. که جیغ د ین بواکه میتونستم بکنم ری تنها کارد و چاقو به چشمم خوق برش،ندمان

 
شک از ایی احاله و فت دم ریااز به کل ن نفس کشیدزوش،باه رو پسری چاقون شده کشیدد و با برگشتن فرها

ه سه پسروایگه جونی ،دعقبد کرت پره در اورد و ست پسررو از دبا یه حرکت سریع چاقو د..کرر تام رو چشما

 مد نمیتونم نفس بکشم.دم اویازه اتر نگاد..است سمتم بیااخوو عقب د پرتش کرد فرهاد...بوه نموند

 
 یید.دوبه سمتم ه ترسید،حالتمن یددبا د فرهادم...کرط مین سقوروی زنو و رو زاشد ر تام چشما؛فترگیج م سر



 "دفرها"
 

 مینرد و رو زعقب..تلو تلو خودادم هولش م و ستش کشیدرو از دانی چاقو عصبدم..حس کرزوم عمیقی تو بادرد 
 

د مشخص نبوا یکیه هوربخاطر تاش شت پاشه!..عصبانی به سمت مهال برگشتم ..حالت چهرادنن یگه جود..دفتاا

و یه،حالتش ن یددبا ش..گلورو شت استشو گززد و دنو زامین دارم، رو زبرم ستم به سمتش قداما همین که خوا

از شک ی اهاه رشونه هاشو گرفتم..قطم و ییددوبه سمتش ه شه!.ترسیدوارد عصبی ر مد نباید بهش فشادم اویا

نفس بکش _گفتم: د میزج موش نی توایی که نگرانمیتونست نفس بکشه..با صدو یکی یکی میریخت ش چشما

 مهال!

 
زده حشت ومیکند..ن شت جور دانگا..اادبم میداقعا عذواین حالت ایدنش تو ن داد..دست تکوو راسرشو به چپ 

 نتکو
 

 ره داد زدم:بادادم دومحکمی بهش 
 

 ن!که به من نگا_
 

 تر گفتم:آروم تم متوقف شد..کمی رصوش رو ترسیدزون و لره نگا
 

 همه چی خوبه مهال!ه!نشدی چیزم!من همینجا_
 

 ه داد زدم:شش بیشتر شد که ترسیدزلر
 

 نفس بکش لعنتی!!د _
 

ست رو دپشتش ه وار یردن..دابه سرفه کرد کروع ما بینش پشت سر هم شرو مد ر اودگریش ای یهو صد

 د..فته بودم ریان منم نفس کشید،قتی نفس نمیکشیدر ونگام..اعمیقی کشیدنفس م و کشید
 

از شک شد..از اهنم خیس اقیقه نکشید که پیردبه د...کرن سینم پنهورو یکهو سرشو و هق هقش بلند تر شد 

 ممددر اوبهت 
 

ازش نوش رو یگه سردست دبا ، حت تر نفس بکشهراتا ادم میدژ ماسارو که پشتش ر همونطو و

 نیست...من خوبم!ی چیزم!نیست عزیزی هیشش!چیز_گفتم: م و دکر

ده کررگ دور یه خطر بزاز شتم که بچشو ری رو داپدس حسادم؛ابوه ین حد نترسیداینکه هیچوقت تا ا از اجد

دم کرس حسار ایکباه باالخر،نهدومری ستاژهمه ا از اون جدم،تو عمرر یک باای برمش میکنه..داره آروحاال و 

سرشو محکم تر تو بغل نگه و لبم نشست رو میکنه..لبخند غمگینی آروم یکیو داره نم دوبد مری سایه 

 شتم..دا
 

*  
 نه..و شتم رو دانه حاله بحث ن الایم..دساکت بون جفتموو یم دتو ماشین نشسته بو

 



ی ترین صحنه هاک ترسنااز یکی ف،ختالابا م، یددپیش ی قیقه دیی که چند امیتونم بگم صحنه  به جرعت

 ممرع
 

ر نگاالحظه اون من و نیاست!.س دحساابدترین ، عزیز ترینت تو یه لحظهدادن ست س از دحساد..ابو

 م!میکندن شتم جوداست عین مهال در
 

سرشو به و چشماشو بسته د..نامنظم بوش نفساد و وبه نگش خیلی پریدز رهنودم..چشم نگاهش کری گوشه از 

 سمت عقب
 

 گفتم:وار مزمه و زدم یی کراتک سرفه د..بوده کرول 
 

 ی؟بهتر_
 

 ضعیفی گفت:ای با صدد..کرز باآروم چشماشو 
 

 خوبم._
 

مو به دخو،یموغم حس کنکار ٰعلیرد..نگ خوزنگفتم..تو همین لحظه گوشیش ی چیزی زدم و خند محوزپو
 دادم:مه رو ادابه رو نم به دکره به نگازدم و  بیخیالی

 
 یی گفت:اگرفته ای با صد

 
 ؟لوا_

 
 مشت شه:ن فرموروی ستم و دنم به سرعت بچرخه دند پشت خطی باعث شد گربلای صد

 
 زد.یهو غیبت ؟ختردفتی رکجا _

 
 د:خشکی کری مهال سرفه 



 خونه.م میردارم هیچی _
 

 چی گفت که مهال گفت:م نشیند
 

 ن.برسوم باشین. به ماهک سالن تودظب خواشما هم مو باشه._
 

به سرفه د کروع شرد،قطع کررو همین که تلفن ی زدم..خندزپود..بوده کم کررو گوشیش ای صدر نگاا

 گفت:آروم خیلی دن..کر

 
 

 ی؟میشه تند تر بر_
 

 گفتم:رم و نتونستم طاقت بیادم..محکم تر فشرز گاال پدرو پامو دم و پوفی کر
 

 دی؟میکرر چیکاون قت شب بیروین ا__
 

 گفتم:و که حرصم بیشتر شد د حرفی نز
 

 شبه!ازده زل؟دومادمای یددساعتو _
 

 سته گفتم:اناخوو یخت رعصابم بدتر بهم اپایین..رد چشمش سر خوی گوشه از شکی ه اقطر
 

حالت بد ر نقدابزنی ف حرای با من میخوی! میخندو نیست ی چیزو میزنی میگی خوبم ف حرن خان با ماها_

 یر گریه!زتی میزنی ؟!زرمیشه
 

 یی عصبی گفت:اگرفته ای با صد
 

 ؟!میچسبونیاون هرچی میشه به ا چرداری؟! یی اشتگی کرچه پدن با ماها_
 

 عصبانی گفتم:
 

 م؟گیر بدت به شوهرره میخوور چیه خیلی بهت _
 

 دادم:مه ادانگفت که ی چیز
 

 ؟قت شبوین دی اکجا بو؟! نگفتی_
 

 اش داد زد:ش صدخن با همو
 

ن؛ نیست کجام معلون اید گیر بدنایی که ب؟ اویا شوهرمی؟ میادربر؟ میرپددم؟ کجا بوداره بطی ربه تو چه _

با ر نقدی دارم! افکری کافی مشغله ازه ی ندابه دم من خودی؟! میزنی که کجا بوداد سر من ی مداوبعد تو 

 م..نقیصت گیجم نکن ! خسته شدو ضد رای فتار

 
 اداری زدم:صدو د عصبی خنزپو

 



داری یه ماهه که هی دم کرات که پید حاالدم! نبالت بودر دبه ه در سه مادی! تو گیجم کر؟ من گیجت نکنم_

د ستت میگی نامزاری دبزنم! حلقه میزام میخوزری ببینی چه ی نمیدش قیقه به حرفم گودو دمیکنی! ز نا

 بش میکنی!ش و من خوی جلودی با هر مردم! کر

 
 داد زدم:شدید تر شد که ش یختنارشک ا

 
یه ن خیابوی باید ببینم گوشه دارم فتن ره قصد خونون و بیرم قتی میر، وشبدوازده حاال هم که ساعت _

ما ؛ انهوینوقت شب تنها بیراکه ده بوه خترض از دگفتم حتما مردم یت میکنه! خواذیه خانومو د داره لگرو

؟ صالایعنی چی ت میکنی غیر؟ درک گذشتازم تویی چی ه خترم دیددقتی ونی ومیدم! شدده پیاا نم چرونمید

 زدم!یی ایگه دهر کوفت و ندگی ر و زکااز یگه! بخاطر تو دم دزنم!نمیو دم میبینم دارم یه ماهه 

 
 با هق هق گفت:

 
هم منو! فکر میکنی من ی میداب تو عذدهم خوی مد؟ اومگه من بهت گفتم بیااری؟ سر من منت میزا چر_

د و رمکث کوتاهی ک؟ یهرینجواکه دم کرر فکر کنم یعنی چیکار باار هزو عصبانی باشی روز هر د میاخوشم 

 گفت:

 
که تو ام سکولی ن اهمودی فکر کر؟ لکیتی اغیرتاو قرمز شدنا د از یگه خوشم میادیا فکر میکنی من _

 دی؟کرردش خوش ستای دوهمه ی جلون ستاربیما



 د:بوه نفس کشیدنش تند تند شد
 

 ؟یبگیرم نتقاامامانم ره از باای دومیخوی؟ بم میداعذر نقدی امداوسه چی ی؟ وامداوسه چی وا_
 

 ستم حرفی بزنم که گفت:اخو
 

 ی؟بگیرم نتقاانیستم رم نگای منی که حتی بچه از نصافه اخه ا_
 

 گفت:د و که هق هق کردم شوکه نگاهش کر
 

 باشه!ش لم بهش خودکه ارم نددرم من حتی یه ما_
 

 حمی گفتم:ربا بی و مو نباختم دخو
 

 دی؟بوون تو تنها بیر کهد بوری گووم قت شب کدوین دت انامزاره! بطی ندربه من _
 

 ل داد زد:ینحااما با د ابوه گرفته تر شداش صد
 

 ر!کنان بز_
 

 دم:کره به ساعتم نگا
 

 ؟ینوقت شبی انه شدویود_
 

 عصبی گفت:
 

 !میکنم پایینت مو پردگرنه خور وکنان بز_
 

 ی زدم:خندزپو
 

 فیلم میبینی ها!د یای زده. زنگو! قفل مرکزگ یالود_
 

 ر دادم:هم فشارو یر گریه. چشمامو محکم ا زد زبا صدو وند تشو پوشرست صودبا 
 

 گریه نکن!ر نقداگریه نکن مهال! _
 

 داد زدم:که اد بی نداجو
 

 م!مه مشکشونه متنفرن دشکشوایی که اختراز د_
 

 تو چشمم:زل زد با تنفر و دیهو سرشو بلند کر
 

 متنفر باشی!ازم کنم که ری کاام منم میخو_
 

 گفت:و یخت رتش رصورو یی ایگه دشک ه اطربعد چند ثانیه قو 
 

ا بخدم! خسته شد؟ باشمدم تو حاله خواری نمیزا چردی؟کرم باهاری که همچین کادی متنفر نبوازم مگه _

 م!خسته شد
 

 گفتم:آروم هم..الخوع دموضورو ونم بحثو بکشدم سعی کرم و پوفی کشید
 

 دی؟تنها بوا چر؟کجاستت شوهر_
 

 عصبانی گفت:
 



یکی رو ینکه بعد تو حتی نمیتونم از الت خنک شد ؟ دحت شدراخیالت ؟ خوبت شدارم! ندد نامزارم! شوهر ند_

 ؟تو میوفتمد ینکه هرکیو میبینم سریع یا؟از افکر کنمرد ازدواج موان به عنو
 

لبم شکل ی رو سته لبخنداناخوم. یدنفس عمیقی کش

 یند. یه تادوید با تنفر نگاهشو برگردگرفت. لبخندمو که 

دی؟ میکرر چیکاون ینوقت شب بیرو ا_ختم: اندامو باال وبرا

 حت گفت:راناده لعاق ابا لحنی فو

 
حتی درم،اکه مم سه ساله که ندیدتم! فهمیدو بیست درم مام فهمیدون! بیردم فته بوم رستادوبا م خیر سر_

 د ومم نبودرما
 

 دن!شتن منو تحمل میکرداهمه فقط د!خالم بو
 

 د:مشت شن فرمورو ستم د
 

 زده؟کی همچین حرفی _
 

 گفت:ه کوتاآروم و 



 دش!خو_
 

 متعجب گفتم:
 

 ان...یرامگه ؟ یدیشدکجا دش؟خو_
 

 به سرعت به سمتم چرخید:ش سرردم..یهو حرفمو خو
 

 ؟نستیوتو. میدت.._
 

 د:بغض کردم..کرز باو ستم بآروم چشممو 
 

 نک..ا اوچرا...پس چر_
 

 م:بین حرفش پرید
 

 م.شنیدت بابااز نبالت میگشتم دیی که روزا اوننستم. وقبال نمید_
 

 گفت:وار مزمه و زستش مشت شد د
 

 ره!بهم میخون همتواز حالم _
 

 د:کره یهو به مسیر نگادم..میکردرک النشو ل احان. به نشنیدزدم مو دخو
 

 ی؟میراری دکجا _
 

 دم:یی کره اتک خند
 

م خانواب داد. شکر جوارو که خددم تر کر هو طوالنیاری، راندد کنی که نامزاف عترای اگفتم شاید بخو_

قتی گریه وحتی ا ختم. چرانداماغشو باال کشید..نیم نگاهی بهش و آروم دخت انداچپی بهم ه گفتی! نگاه باالخر

 ؟بهاسم جذر وانقدامیکنه هم 

 
*  
 "مهال"

 
ل خوشحا با قلبم...خبارم و ندد ینکه گفتم نامزدم از ابون ختم. با عقلم پشیموانداچپی بهش ه نگا

پا پس م تا لبخند بزنه..همش میترسیدارم ندد من نامزه که بشنود منتظر بور نقدد اکه فرهادم بول خوشحادم..بو

 گفت.خ شوو د ماغمو کشیک دنگشتش نودو اکه یهو با م باال کشیدآروم ماغمو دبکشه.. 
 

 ؟!شت تر میشیزقتی گریه میکنی ونستی ومید_
 

 ؟چی گفتن الاین ؟؟؟اچیی
 

 گفتم: صبا حر
 

 شتیمو نبینی!زمیتونی نگاهم نکنی تا _
 

 ی زد:لبخند
 

 دم.بیشتر نگاهت نکرا ینکه چراز اشم ن فتی پشیمورقتی وخه میترسم ا_
 



قلب د و فرهاز مرموو قشنگ ی همیشگی..حرفان ستان داهموره بادو و

 گفت:خ شوو لی امن! سوی نه ویود

خ شا؟نگاهم میکنیری ینجوا اچر_

مه د و اداکر کمی مکثدر آوردم؟ 

 داد:

بیشتر ا شی که چرن توهم میترسی پشیمون! هاا_

 زدم:یی ه اخند مسخرزپوم و پوفی کشیددی؟ نگاهم نکر

شیفته دخو_

بیرحم! ی 

و بلند خندید 

ا چر_گفت: 

 ؟حمربی 
 

ض خالقش عور انقدارم اندد یعنی همینکه بهش گفتم نامزد؟ قیقه پیش بودچند د فرهان قعا هموواین ا

حرفش کل تنم یخ ن که با شنیددم تیز کرش گوو کنجکارد..نگ خوزتو همین لحظه گوشیش ا؟ چر؟شد

 بست:



 م..ستمو برسونم میام. دوخونه عزیزم میان!دارم نفس جام سال_
 

ست ن دکه با تکودم بوری همینجور نم چقدونمیدد؟نفس کی بودم..بورو زل زده به رو به ه خشک شد

کجا ِسیر _خت: انداشو باال وبری ایه تادم. مو چرخوندمو نگاهش کرسرف بی حر،تمرصوروی به د رو فرها

 ؟میکنی

 
 گفت:ره با، دومکثم که طوالنی شددم..ساکت نگاهش کر

 
 ؟مهال!چتهام با تو_

 
 گفت:د کر ییاکه تک سرفه دم مزمه کرزمی آروهیچیه 

 
 سیدیم.ر_

 
 گفتم:ن دادم و تکوی سر

 
 حافظاخدن. ممنو_

 
 

به سمت و بستم م و درو شدده پیام، حرفی بدزه ی جااینکه بهش ا ونبگه که بدی ست چیزاخو

 ست بفهمه من بهش فکر میکنم!افقط میخود نامردم..حرکت کرن ساختمو
 

 ؟مپر میچسبونهاسه من وا رنقدا اچرداره کسیو دش گه خو؟ اتو خونشها چر؟ نفس کیه
 

*  
جی ویک خردنزون زدم..خونه بیر،از رکتبه مقصد ش،مختصری بعد یه صبحانه م و شدار صبح با کرختی بید

ون تاقک نگهبانی بیرو از اجا بلند شد ،از یددتا منو رد..از دور خوری چشمم به غفام، سیدرکه ن تمارپاآصلی ا

دی یط عااگه تو شرزد..البخند شرمگینی ش در اورد و سراز کالهشو د..بوه خیلی عجیب شدراش فتاا رمد..جدیداو

کوتاهی م سالم،سیدربهش که د..بوا ختردخیلی شبیه رش فتارخه امیگرفت م خندرش ینکااز اصد در صد دم بو

 گفت:ری شم که فورش رد کنااز ستم اخودم و کر

 
 ر؟ستگام رخانو_

 
 م:به سمتش چرخیدو ختم اندامو باال وبری ایک تادم و یستام اسرجا

 
 ؟بله_

 
 من گفت:و با من د و کره مین نگازبه 

 
 ؟شته باشمداتونو ر. میتونم شماببخشید..من..من.ه..چیز_

 
 گفتم:دم و خنثی نگاهش کر



 
 ه؟مداومشکلی پیش ؟ نیسته ثبت شدن فتر ساختمودمگه تو _

 
 د:کردادن به توضیح وع شرری ید فودنگاهمو که اورد. به سرعت سرشو باال 

 
 ارم.حمت نداال قصد مزه! واخیرم قصدا بخد_

 
لبخندمو که د!.کسی خوشش بیااز میتونست د و بوآدم نم ل اوالبم شکل گرفت..به هرحی روی سته لبخنداناخو

بهش م لبخند چند قدن با هموداد..یی تحویلم زده اکه لبخند خجالت د چی فکر کردش نم با خوونمید،یدد

 گفتم:ده شمرده شمرم و آروم و یک شددنز

 
ا من پیداز بهتر وارم میدارم. اندو ریی ایگه دیا هر چیز ازدواج ما من قصد اقعا شرمندتونم. وامن ری. غفای قاا_

 کنید. حاال
 

 میشه!م یرن داره دید مرخص شم چوارندری گه کااهم 
 

 گفتم:د..آروم حرفی نز
 

 شته باشید.داخوبی روزه _
 

 دادم..مه اداهم رابه و برگشتم  و
 
* 



مد به دم اویا نشستمم ینکه پشت میزابعد دم..کرم سالدن صلی بوایی که تو سالن رابه همکام وشرکت شدوارد 

 خبرن ماها
 

ای صدق،بور گذشت چهااز شو گرفتم..بعد رشماو شتم دابررو تلفنم ری فودم..نکرد گفتم نامزد که به فرهاادم ند

 ابخو
 

 تو گوشی پیچید:دش لوآ
 

 ؟بله_
 

 تم:گفن غرغر کنا
 

 ؟بیاتو بخوو باشم ر نصافه من سرکااین ا_
 

 بلند شد:اش یهو صد
 

 ؟نت شدیمانگرر یشب چقددنی وهیچ میدر! ونزنا!بیشعف با من حر_
  دم :کرد فرهاق تاایی اشیشه ار یودبه در ورودی و رو پشت به م و چرخوندرو صندلی 

 ِِ 
 

 ستی..راها اببخشید..یهویی شد. _
 

 گفت:ری فو
 

 ه؟؟چیشد_
 

ما م اشد یی شوکهالحظه رد..خود،نگاهم میکرد و بوزده یر بغلش زستاشو دکه د تو شیشه به فرهااز شمم چ

 م.یددئیسمو ریشب د_که ندیدمش..با مکث کوتاهی گفتم: دم کرد نموری واطو، نفسد آوری با یا

 
 گفت:دم سمشو نبراینکه از امتعجب ن ماها

 
 ؟یگهده دفرهان همورت منظو_

 
 دادم:مه و اداگفتم  کوتاهیاره ی 

 
 بشه..ا ماجرل بیخیا گفتم تاارم و دروغ ندد لکی بهش بگم نامزم اشدر مجبوداد خیلی گیر _

 
 گیج گفت:ن ماها

 
 دی؟چی میگی مهال قاطی کر_

 
 گفتم:م و لکی خندیدا

 
 م؟یزعزاری ندری بعد تایید کن. کااون راه و به ن تو بزدخو، اول بهت گفتی چیزو یدیش دگه اباشه پس _

 
 یی گفت:ت زده ابا لحن حیرن ماها

 
 ؟چیه میگیا ین چیزده؟اکرا پیداد یرامخت _

 
 یی گفتم:ه ان مسخربا لح

 



نی وکنه!میدوع نو شردادگیر ز باو ئیسم برسه رالناست که الی وبزنم ف حرت بیشتر باهااد لم میخودمنم _

 ارم!صال حوصلشو ند؟!..اکه
 

م نجارو اگی رخیانت بزر نگاد..اشکسته بور نگااون اقلبم...د و د میزعقلم با بدجنسی لبخن،یشبف دحاال برخال

مو دخورد،که خود فرهاه ی مشت شدی ستاو دقرمز ی برگشتم..چشمم به قیافه دم و کر تلفنو قطعد.. بوداده 

ینکه اقبل م..جا بلند شداز به سرعت و شتم اقلبم گزرو ستمو م و دهین کوتاهی کشیدن دادم..متعجب نشو

 گفت:وار مزمه ی زد و زخندزپو،بزنم حرفی

 
 یکنم!من جتواخرم. انمیدر خطاابعد ی فعه ر! دستگام رخانو_

 
گه انستم وما میددادم ایشبشو ف زدن دحرو تلفن اب ینکه جودم از ابول تاقش شد..خوشحاوارد ابه سرعت  و

 بشینم.دادم پس ترجیح ،بین میبینتمدورتو از حرکتی بزنم 

*  
تاقش ابه سمت م و جا بلند شدم. از میشدان شتم نگردایگه دنیومد..ون تاقش بیررم از ااهاحتی ساعت ند فرها

ز باری درو فوان،نگراب،جون با نشنیددر زدم و بی نیومد..محکم تر اما جودر زدم اچند تقه به دم..کت کرحر

 د:متوقفم کرای دادش که صددم کر



 دی؟کرز بازه درو جاون ابدا چر_
 

 قبل گفت:از بلند تر د و که سرشو بلند کردم نگاهش کره ترسید
 

 ن؟ها_
 

 گفتم:آروم 
 

 ا..خه..نگراخه..ا_
 

 گفت:و حرفم پرید  بین
 

 ؟ینجا چیهاظیفت و_
 

 گفت:آروم که دم متعجب نگاهش کر
 

 ی!قعا کرواینکه انه! مثل _
 

 داد زد:بعد 
 

 ؟ینجا چیهاظیفت وگفتم _
 

 گفتم:و ختم انداسرمو پایین 
 

 نتتوراستودبه دن کرش گوو شما ر کاسیدگی به ر_
 

 گفت:اداری زد و خند صدزپو
 

 دی؟کرز با، درو خلی دابیا ادمندزه جااقتی ا وپس چر_
 

 گفتم:دم و سرمو بلند کرم..نشونش نددم ما سعی کردم ابغض کر
 

 تفا...انیومدین گفتم شاید ون بیررم خه ساعت ناهاا_
 

 بین حرفم پرید:ره بادو
 

 ری؟ینهمه بهونه میاده داری اهی سااخوریه عذی بجاا چر_
 

 زد..ی خندزکه پودم نگاهش کرزده بهت دم وستمو مشت کرد
 
 

 گفتم:آروم 
 

 ببخشید._
 

 ره داد زد:بادو
 

 م؟!نشنید_
 

ما بیتوجه دم اکرزش سوس حسااستم دکف دم..رو ستمو بیشتر مشت کرر دادم و دهم فشارو چشمامو محکم 

 بلند تر گفتم شد:

 
 

 .ببخشید_
 

 گفتم:و آروم فتم رعقب م مد..چند قداوجا بلند شد..به سمتم ن داد و از تکوی سر
 



 ه؟شدی چیز_
 

 میز گفت:ابا لحنی تمسخر و خت انداشو باال وبری ایه تا
 

 بهت بگم.ام چی میخوی حت تر بشنوراجلوتر که م میادارم نه. فقط _
 

 فتم که محکم گفت:رقدمی عقب ره بادو
 

 یستا!واهمونجا _
 

 د؟میکرر فتاری رینجوا اچرم...توجام میخ شد
 

 ست گفت:ن ژبا همو
 

 اری!ندد شب گفتی نامزید دمیادم تا جایی که یا_
 

 رت دادم:هنمو قواب د
 

 آره._



 با لحن ترسناکی گفت:و پیشونیش نشست رو خم غلیظی ا
 

 داری؟تلفنیه صبحت ی جب حرفاراچه توضیحی _
 

باشم دم تمرین کره ین چند ماامهالیی که تو ن مثل هموم و ندن ضعف نشوو باشم وت بی تفادم سعی کر

 پس با تمسخر گفتم:

 
 

 داره؟بطی ربه شما ن توامندرشخصیه کامسائل _
 

 :گفت و شد یکدنز بهم قدمی..شد بیشتر شهاوبرا بین ٔٔ هگر
 

 آره.تا جایی _
 

 ی زدم:خندزپو
 

 ه!جایی بیشتراز ی خیل،خالت میکنیندجبش راین ن دارالایی که این مسئله الی و_
 

 گفت:وار مزمه زگوشم ر ست کنادو درستش مشت شد...سرشو خم کرد
 

 ؟!میکنیار فرداری کی  ستاز د_
 

 د:کرا پیدزش لرام صد
 

 ؟چیهرت منظو_
 

 رد:مش به گوشم خوآروخند زپوای صد
 

 ؟بزنیدور ستی اکیو میخو؟ تم بهتر میشناستتدخواز ست کسی که از د_
 

 داد:ه مادانگفتم که ی چیز
 

 ؟!...نم بهت گفتم یا نهونمید_
 

 گیج گفتم:
 

 ؟چیو_
 

 لحن گفت:ن با همو
 

 میکنمت!دم خول یا ما، من میشیل ماینکه یا ا_
 

د فرهان ین هموامیگه! داره دروغ _"زدم..نهیب دم به خود...تند تند حرکت کراش یواش قلبم یو

 "ر..نکن! گولشو نخوورش غگوعه..بادرو
 

دم ستم برگراحرکت!خوذره یک از یغ درما دادم..اهولش و شتم تخت سینش استمو گزدیهویی م و عصبی شد

 ستمو گرفت:ده مچ کم برو عقب 
 

 ؟میکنیار فرداری کی از بهت گفتم ی؟نشنید_
 

 محکم باشم:دم سعی کرره بادو
 



 ستمو.دلکن ارم! وندورت یگه بادحمق سابق نیستم!ی امهالاون یگه دمن _
 

 ی زد:خندزپو
 

 شناختی!ب توهم منو خودم شد!.فکر میکر حیفآخ!_
 

 داد:مه اداخند زپون با همو
 

 ؟!تو فقط باید منشیه من باشی بهت گفتمد میادت یا_
 

ت و

اکید 

وار 

گفت: 

فقط _

 من!

ر دادم و هم فشارو چشمامو محکم 

جونم از چی _عصبی گفتم: 

؟ آروم بیخیالم نمیشیا چرای؟میخو

 گفت:
 
 ؟میتونم بیخیالت شمر چطو_



 گفت:ر همونطوو شد ن کشیدل مشغود و شن کرری روسیگاش..چرخید سمت میزد و کرول تمو سد
 

 ی!نشم باید بدوامهال! تادی صیتمو تخریب کرکل شخ_
 

 دم:یی کره اخندزده،بهت و گیج 
 

 دم؟حاال میگی من تخریبت کری، منو شکونددی و کراب همچیو خرزدی جالبه! تو _
 

 ش زد:عصبی چنگی بین موها
 

 ای!نمیخوزم هنوی! بدش ستی گوانخو_
 

 بلند گفتم:
 

ندگی زحت و راموشش کنیم افرن مودوهراری نمیزا چر! مبدش که گوه نموندی چیزن چوم بدش گوام نمیخو_

 ؟کنیم
 

 با تمسخر گفت:ن داد و تکوم جلووار شو تهدید رشاانگشت ؛امداومحکم به سمتم م برگشتو چند قد
 

 ؟!ندگی کنیمزحت را_
 

 ره زد:شادش ابه خوو  ی زدخندزپو
 

 ر؟نقدی ابم میداعذا چر؟چینی یعنی وفکر میکنم! میددار نه شوهرزبه یه ن دارم الف امنه بی شر_
 

 دم:ما بغض کردم ابول لم خوشحادتو 
 

ین موقعیتو ن امیکنم..نه ماهاوع شرو ندگیه جدید زیه دارم من ه! یردین حرفا خیلی اسه گفتنه وایگه ه! دیرد_

 ستدو
 

 نه تو،نه منداره،
 

 دادم:مه ادابعد مکث کوتاهی و 
 

مش آراتو ن همموار نه نفس! پس بزو  _

 زد:یی اعصبی ی خندزیم! پوندگی کنز

نش آوردبدست ای حته بررامم افکر میکنم. بردار نه شوهرزبه یه دارم النشم امن ، بهت که گفتم_

 بعد مکث کوتاهی گفت:و کنم! ری هرکا

اون ینه که از اون ابدتر و _

شو باال وبری اتویی! یه تازن 

 خت:اندا

ب خون ال؛ انیوگه نمیدا_

ی جدد وکن!.. مکثی کرش گو

 :گفت



سط هیچکیو د وتو بیای پا_

دم نگاهش کرزده نمیشناسم! بهت 

ه پس بهتر_ی زد: خندزکه پو

 نکنی!ش سخت ترام برر نقدا
 

ن که جنود هایی بوآدم شبیه د..بوه شد کترسناد...بوه شدض خیلی عود ما فرهااما...د..اتند تند میززم قلبم هنو

 داده!ست ن دبهشو

 
 
یش ابرو تبدیل میکنی رگ یی بزاثه دبه حاق را تفااست! کوچک ترین ن انوجن هما،شاید هم عشق که میگویند[

 میزنی..ری ست به هرکاد

را توو نمیفهمند را حساست ان ایگردقسمتی ست که ن ست هما؟!درناکش کجاستی دردنی نقطه امید

 میکنند!ب نه خطاایود

 
 
 ]؟!نگیستایودیبا ترین ، زند که عشقاکسی چه میدو 
 

شنایی به گوشم آشخص ای صدش پشت بندو شد ز بادر بالفاصله رد و خودر یی به ام که تقه بگی ستم چیزاخو

 دی؟نکرارم بیدا چرد فرها_رد: خو

عصبی رداد و هم فشارو چشماشو محکم د فرهادم، ینکه برگراقبل 

 ش...باون قیقه بیردحامد چند _گفت: 



با تاکید د بگه که فرهای ست چیزاخوو شد  دمن گرن یددبا ش چشمادم..کره متعجب به حامد نگاو برگشتم 

 گفت:
 

 قیقه!!دفقط چند _
 

 بست..و درو فت رعقب عقب ر طون همون داد و تکوی حامد سر
 

 د:مزمه کرز وارتهدید و ستمو گرفت دکه محکم مچ ون بیرم ستم براخوری فو
 

 خر میپرسم...ر آباای بر_

 ِِ 
 

 گفت:د و مکث کوتاهی کر
 

 ت داره؟!باها قعا چه نسبتین واماها_
 

 مطمئن گفتم:و محکم م..مو لو بددستم خواما نمیخواشتم داید دتر
 

 شوهرمه!_
 

د رخیلی سد و لم کروشد..بعد مکثی طوالنی یهو د یازستم روی د "مشوهر"ی کلمه ن شنیداز ستش ر دفشا

 گفت:
 

 میشی.ق تازه وارد اجاون اباشه که بدت خرر آبا_
 

ستشو و دمد اوحامد جلو دم؛ سرمو بلند کرو بستم درو همین که م..مدون اوبیرق تاری از افون دادم و تکوی سر

 د..کردراز 
 

 گفت:و کنجکادم..کوتاهی کرم سالدادم و ست ش دباها
 

 ؟میکنیر چیکاد تو شرکت فرها_
 

 کالفه گفتم:و نشستم م ت میزپشدم و پوفی کر
 

 منشیشم_
 

چشمامو و شتم اماغم گزروی د "هیس"ی مو به نشونه راشانگشت ه..ایر خندزد زبلند ای حرفم با صدن با شنید

مو رشاانگشت احامد..ی فتم جلوم و ربلند شدم جااز بین باشه دورسم به اینکه حوابی م و تو حدقه چرخوند

شت نگاهم دافته رباال ی هاوبرابا ت ین مدم اتو تمودم..خم غلیظی کرم و ان دادتش تکورجلو صود شبیه فرها

 گفتم:دم و کر مو کلفتاصدد..میکر

 
 جی!اخرابشه ار یگه تکرر دیکبای!میخندری ینجواباشه ت خرر آبا_

 
 منفجر شد.ه خندره از باده و دوبه فرهارم فهمید منظوف،ین حرن احامد با شنید

 
 شد...ز باب با ضرد افرهق تا،در اچند لحظه بعد

 
*  
 "دفرها"

 



که دم حرکت کرم به سمت میزدم و شن کررویی ایگه ر دسیگاد،جی حرکت کروهمین که مهال به سمت خر

پرسی ال حوم و اشتن سالداکه رد خون چشمم بهشور مانیتواز که دارم ستم تلفنو براخودم..فتااحامد د یا

 م:شنیدو حامدف حرم تماا کهدم کرل فعارو یاست رقسمت ای سریع صددن..میکر
 

 ؟میکنیر ... چیکا _
 

 کالفه تر گفت:و نشست ش مهال کالفه پشت میز
 

 نشیشم.م_
 

 گفتم:دم و خمی کرم..اهم میشنیددر پشت از که ری فت طوا رحامد به هوه ی خندای صد
 

 ی!مددت اوخوی با پادت خودم؟مت کراستخدامگه من _
 

ام برر نقداحالتش ا چرن داد..تش تکورصوی ستشو جلودخم ابا  وفت ربه سمت حامد و پا شد ش جااز یهو مهال 

 ؟شناستآ
 

 شد:د تعجب گرم از چشمازد حرفی که ش و اتن صدن یهو با شنید
 

 جی!اخرابشه ار یگه تکرر دیکبای!میخندری ینجواباشه ت خرر آبا_
 

 زدم:میز روی یی اضربه م و جا بلند شداز با عصبانیت 
 

 ری؟؟میادر منو ادای _



 گفتم:م و نم کشیددستی پشت گردگرفت..م خندادا در آوردن قیافش موقع دآوری ا یاب
 

 ؟!هم منوی میداب تو عذدهم خوا خه چرا_
 

حامد خندشو د..بوده یستااهمونجا ز مهال هنودم..کرزش باب با ضرو فتم در ربه سمت دم و یی کراخم مصنوعی ا

 بهرد؛خو
 

 ختم:انداهش چپی به نگاداد..ست م دباهاو مد اوسمتم 
 

 ؟توی نیومدا چر_
 

 گفت:و کشید ش ستی به موهاد
 

 دم.کرپرسی میال حواشتم با مهال دا_
 

ی شد..سرز نیشش باره بادوبعد  و

ری کارده یه چنتا خو_گفتم: ن دادم و تکو

 ون.بریم بیرم،بدم نجاه اموند

ما تقریبا ه اشت نخنددا خندید..مهال هم سعیره باو دوخت اندابه مهال ر داری منظوه نگان داد و تکوی سر

 ناموفق
 

ره زد باو دوشد ق تاوارد احامد د..بیام شتم تا حامداگزز بام و درو شدق تادم و وارد اخممو غلیظ تر کرد..ابو

 ختم:انداچپی بهش ه نگاه.. یر خندز

ر نقدا اچر؟چته_

ن میوی؟ میخند

 گفت:ه خند

 ه!میگیرم مهال میوفتم خندی قیافه ده یا_
 

خبر ی چیزاز که مثال ری طودم و کرقیافمو متعجب 

 ه داره؟قیافش خندی کجا_گفتم: ارم ند

 گفت:و خندید 
 
 ل...بیخیا؛ کن لشو_
 
 داد:مه ادابعد مکث کوتاهی  و

 
 ؟باهم بیایم شرکتدی نکرارم صبح بیدا چر_

 
 گفتم:ل بیخیا

 
 حت کنی.استراگفتم یکم بیشتر دی، بوه سیدزه رتا_

 
 گفت:ن همزماد و کرت پرکاناپه رو شو دخوو هانی گفت ا

 



 ؟یاستربطتت با مهال چجورا_
 

 ی زدم:خندزپو
 

 ح.فتضاا_
 

 ن داد:تاسف تکون ابه عنوی سر
 

 ؟شتی کنهآحساساتی بشه امانتیک نمیکنی که ی ریارین خاستگاا ازش از اچر_
 

 گفتمی زدم وخندزپو
 

 ؟میکننری خاستگادار نه شوهرا از زجدید_
 

 متعجب گفت:
 

 دار؟نه شوهرز_
 

 م زدم:کالفه چنگی بین موها
 

؛ نمیتونماره و بزنم نمیزف حرش باهاام یخومه؛میررژه ستش میکنه جلو چشمم دحلقه دم. کرد میگه نامزاره. _

جا م درتو جادارم حامد! فقط م گیج شده.. نفس تنگی میگیرو میوفته ن ستاربیماد یام یکم توضیح بدام تا میخو

 تغییر!ذره یه از یغ درینجا م امددم اوکرل ونجا از اوندگیمو زماهه دومیزنم! 
 

 د:بوه شدی جدش چهرد و نبوی خبرخ شوون و خند حامداز اون یگه دنش کشید..دستی پشت گردحامد 



 حالشم بکنی.ت عااباید مر؛ خباره _
 

 شتم:دانگه م زدم و موهای چنگی ال
 

 ما..ابیخیالش شم ام میخو_
 

 ر دادم:هم فشارو چشمامو کالفه 
 

 ما نمیتونم!انباید بهش فکر کنم داره و ینکه شوهر انم! با نمیتو_
 

 گوشیم مانعش شد.نگ زبگه که ی ست چیزاحامد خو
 

**  
 که گفت:دم کره کالفه به حامد نگا، تلفندن بعد قطع کر

 
 ه؟چیشد_

 
 کالفه گفتم.

 
 شد!زل شتم که ناداکم رو یگه ی دیه بالی یری وین همه هیری اتو_

 
 متعجب گفت:

 
 ؟بال_

 
 کالفه گفتم:رد...خودر ند تقه به چ

 
 بیا تو_

 
همه ن اون شت..میواخل گزدر دابین از سرشو مهال ش پشت بندو شد ه پایین کشیده آروم ستگیرد

ی گرفت..نیمچه لبخندم خنددم و فتادرآورد امو اداقتی که د ویام، یددشدنشو ز وارد طرو قتی قیافه ،وکالفگی

 دمینکه ببینه جمعش کراما قبل زدم ا

 
لگد گرفتم که  شپارو میز عسلی ر کناد..از بوه شدز نیشش باره بادومهال ن یددکه با رد .نگاهم به حامد خو

 گفتی بلند "آی"

 ِِ 
 

ی ینکه مهال چیزاقبل  و

چته _بگه بلند گفت: 

 ؟میزنیا چر؟!نیروا

با تک دم و خمی کراکه د میکرن مهال متعجب نگاهمو

 ؟شدنهز وارد ین چه طرر! استگام رخانو_یی گفتم: اسرفه 

ری ینجووز امرا اچرد..که خنثی نگاهم کردم شد..منتظر نگاهش کرق تاوارد اکامل و می گفت آروببخشید 

 گفتم:و ختم اندامو باال وبری ایه تاد؟! بوه شد



شتین ر داچیکار ستگام رخانو_

 د:متعجب نگاهم کر؟ مدیناوکه 

 ؟!من_
 

ی که چیزر نگا،ابعد مکث کوتاهیدم..کر نگاهشز هنی بادمن با و فت ا رحامد به هوی قهقه 

 ن.یدنتون دمداونجبر ی رقان! آهاا_گفت: ه نشد

 گفتم:دم و کرخمی ا
 

قبلی ع طالون ابددارم..بگو جلسه _

و خندید ره بادونمیرسم ببینمش. حامد 

 گفت:

تو که ؟میگیا دروغ چر_

خم ن ابا همود! فرهاری بیکا

 گفتم:

ه مداوجش کنم. اخرام امیخو_

ره باو دوهانی گفت ا چاپلوسی.

کاناپه: مهال داد رو لم 

که د منتظر بوری همونجو

 گفتم:



 ی.میتونی بر_
 

 گفت:د میزج موش توه حامد با لحنی که خندد..نگاهم میکرن همچنا
 

 بهت ساخته ها!!ل شماای هوآب و مهال _
 

 گفت:دد مر، با کمی مکثو خت اندامهال سرشو پایین 
 

 م؟مرخصی بروز مرامیتونم _
 

با اد میخود و فکر میکرن ینکه به ماهاابا فکر د!.که گیج میزد بول یی مشغوایگه ی دجاش پس فکرم..فی کشیدپو

 محکم گفتم:و خمم غلیظ شد ه ؛ ابراون 
 

 باید بمونی!ری ساعت کان نه. تا پایا_
 

 حامد گفت:،بستدرو شد..همین که رج خاق تاو از ایی گفت اباشه 
 

 میکنی!دت دورش خوداری از توکه بیشتر ری؟بیا لشو بدستای دمیخوری ینجوا_
 

 گفتم:م و پوفی کشید
 

 ش!گریه هاش و نادنتیجش شد فقط جیغ جیغ کرش. باهادم کرر فتارهم ب خواره! یی نده افاید_
 

 نیمش جمع شد..و نصف ه ی خندرد، خوم میزآتهدید ی که نگاهش به قیافه ه ست بخنداخو
 

ه به حامد نگام. یدرو دسم مهال اکه رد گوشیش خوی به صفحه را م گذمد. نگاهاوگوشیش ای اس ام اس صد

 دم:کر
 

 ؟نمیخونیا چر_
 

 گفت:ل یخیاب
 

 نسل!ایر؟!امن میوفتهد کی یات به نظرداداش!لکن و_
 

 گفتم:ی زدم و خندزپو
 

 مهالست.ا ظاهر_
 

 همین حین گفت:و با تعجب گوشیشو گرفت 
 

 ؟شو نگفترهمینجا کاا چرد، بوق تااتو زه ین که تاا_
 

ه به صفحه نگات ربا حید و بوه گوشی خشک شدی صفحه رو نگاهش دم..حرفی نزو نگ تر شد رپرم خندزپو

 گفتم:و کنجکاد. میکر

 
 

 ی؟شدری ینجواچی میگه که _
 

 گفت.د و کره گیج بهم نگا
 

 ؟میکنهر چیکال شمار نگا_
 



 داد:مه اداکه دم متعجب نگاهش کر
 

 د.بگم نمیتونه بیادرش به ما خونشم میگه براس داده مهال _
 

 گفتم:و کیفمو گرفتم و کت م ؛ جا بلند شداز 
 

 بریم._
 

 ب گفت:متعج
 

 ؟تو کجا_
 

 گفتم:ن دادم و تکوی سر
 

 یم بریم.ابهش نگو باهم میخوون. بیرم تر میرزودمن _
 

 که گفتم:د گیج نگاهم کر
 

 ون.یگه بیا بیردقیقه دیه چند _
 

وع شردم،میکرز بادرو که ر فتم.. همونطودر ربه سمت و شتم اگوشم گزر کناکه گوشیمو م نشنیدازش حرفی 

 دم:به صحبت کر



 م.مداویگه!تو تا حاضر شی من م دمیادارم یگم م_
 

ر نگااسش اما حود اتایپ میکرد کیبری رو روی شت چیزداختم. اندانیم نگاهی به مهال دم و تلفنو قطع کر

 فتم:ش ربه سمت میزو شکل گرفت  لبمی رو نیمچه لبخندد..ینجا نبواصال ا
 

 م.میردارم  همداوسم پیش ری وامو کنسل کنین. من کادافرارای قرم تما_
 

 دم..حرکت کرون به سمت بیرف بی حرن داد. تکوی ینکه نگاهم کنه سرون ابد
 

*  
 حامد کالفه گفت:

 
 د؟بیااد سه چی میخوواین حاال ابابا! ای _

 
 م:پوفی کشید

 
 ده!کرن هندستود لش یافیره بادونم..وچمید_

 
 گفت:و خندید 

 
 بی!اچه هندستونه جذ_

 
 باشه گفت:ه مددش اویای چیزر نگاایهو رد...شو خوختم که خندانداچپی بهش ه نگا

 
 ؟میکنهر ینجا چیکا؟انیستت بابار زن مگه نگا_

 
 دم:ترمز کرد،بواش خرآکه تقریبا ی قرمزاغ پشت چرو ختم اندانیم نگاهی بهش 

 
 مهالست.ی  خالهر نگا_

 رد:نگ خوزگوشیش که تو همین لحظه ی زدم خندزکه حامد گفت یکی شد..پوی بلند "چی"بااغ،چرن سبز شد
 ِِ 

 
 ؟!جانم_

 
 زد:لبخند غمگینی 

 
 چشم بهش میگم._

 
 کالفه شد:

 
 یگه!دبهش میگم ؟نیانگرر نقدا اخیلی خب!چر_

 
مشکی ام وی ِام که تو همین لحظه دم کررک ماشینو پان تمارپاورودی آیک دنزد..دور زدم و تلفنو قطع کر

دش از ست شبیه خوی درختردشد..چند لحظه بعد  دهماشین پیان از ماهاد و کررک ماشینم پای نگی جلور

 گفتم:و ختم اندانگاهی د،بوه شده ختردشد..به حامد که نگاهش میخ ده یگه پیادسمت 

  ینجا!امدیم اویگه د ِِرسه کاواشو.. ما ده پیا، شدم نت تموزدید دگه اقا حامد آ_
 د:کرر جوو جمع دش رو خود و یی کرامصلحتی ی سرفه 

 
 ن!هراخوادر و فکر کنم برم..شتم شباهتشونو میسنجیدداکه!دم بونه ختردتو نخ _

 
 که گفت:ی زدم خندزپو

 
 ینکه ماهانه!اعه _



 
رو ماز هنوه خترن و اون د.ماهایم.دبه حرکت کروع شر،همر کناو یم دور زدشد..ده نم پیام..اوشدده ماشین پیااز 

 هندید
 

 حامد گفتم:ش گودن. دم بو
 

 ؟کجا میشناسیاز ماهانو _
 

 گفت:و خندید 
 

 حسابی شد!ای عودیه و خونه مهال دم مد اوکه ن روزی همواز _
 

 دن.کرن نگاهموو برگشتن ه خترن و دسیدیم ماهاربه نگهبانی که ی زدم..خندزپو
 
 

گفتن حرفی به ون بدد..پرسی کرال حوابه وع با گرمی شر،حامدن یددبا و می به من گفت م آروسالن .ماها

 ی گفتم:به نگهبانه، رو خترد



 ؟ینجااشته باشه نیومد ر داکار ستگام رتقریبا مسن که با خانوم یه خانو_
 

 گفتو خت اندانگاهی بهم 
 

 دن؟میگرم مهال خانول نبادهمه وز مره اچه خبر_
 

 خم گفتم:ن ابا همو؟ میگفتسمشو اباید ا چردم..خمی کرا
 

 بگیم.ن مدیم چیزیو بهشور اوستگامِ رخانوف طراز _
 

ی سرد..کرره شان اسبز ساختموی ست به نیمکت فضادگفتم..با ی تاکیدو با طعنه رو  "رستگام رنوخا"ی کلمه 

جا د و از رمونو حس کرحضو،یک نیمکت که شدیمدشدیم..نزوارد همه د..کرز باراه رو ینکه ابعد ن دادم و تکو

مد اوماهک جلو ن و ماهان یددا بد! بور شبیه نگار چقدد..قیافش ماتم برن یددبا د،پاشد..همین که سرشو بلند کر

 ؟کجاستم خترد_با لحن غمگینی گفت: و 

 
 یم:ق دادنگاهمونو به سمتش سون ماهاای صدن یم که با شنیددکره متعجب بهش نگا،هم حامدو هم من 

 
 بگو من بهش میگم!داری گه حرفی اکه! شما د ئیسش بیازه ی رجاون انمیتونه بده،مندرکا ختر شمان! دجادرما_

 
 خت:انداو پایین سرش

 
 ده؟بزنم! کی برمیگرف حرش باهادم خوام میخو_

 
 بگه گفتم:ی ینکه کسی چیزاقبل 

 
 د!نگ میزنم میگم بیازبهش ن الامن _

 
 د:نی بهم کررداقدو متشکر ه نگا

 
حس دم خورو روی جمع ه بقیه فاصله گرفتم..سنگینیه نگام از چند قد،میگرفتمرو مهال ی ره که شمار همونطو

 بعد..دممیکر
 

 گرفتش تو گوشی پیچید:ای صدق،گذشت چند بو
 

 ؟بله_
 

 گفتم:ی جد
 

 ه.بیا خونه مامانت منتظر_
 

 متعجب گفت:
 

 ؟نیوکجا میداز تو _
 

 زدم:یی ابی صدو خند محو زپو
 

 ن.ینجااهمه _
 

 دادم:مه دم و ادااهی کرمکث کوت
 



 ی!تر برای زودسه چی می خوواباید بهم میگفتی _
 

 م:که گفتد حرفی نز
 

 نبالت.م دمیادارم سایلتو جمع کن و_
 

به ب خطام و یک شددنز؛ برگشتم سمت جمعدم..گوشیو قطع کر و

 مش.رمیا،نبالشم دمیردارم شما همینجا بشینین.._مهال گفتم: درما

جی وبه بقیه به سمت خره نگاون بدد..نش بورداقده و شرمند هنگان بم همواهم جوز با و

خمی دم..اکره نگان به ماهاو گرفت..برگشتم ار سرشونم قرروی ستی م،دیک ماشین که شددفتم..نزر

 گفت:د و کر

 ؟نبالشه دبرش فکر نمیکنی بهتر باشه شوهر_
 

قیافم کامال بی ،نمدروعصبانیت ص و حرف برخال

آوردم و م پایین سرشوناز ستشو د دبووت تفا

 گفتم:ل بیخیا

 ؟یا مناسب نیستزین غیرتی بااسه ن، واالایطِ افکر نمیکنی شر_



مو دجابه جا کره رو ندو دور زدم..دعقب گرفتم ه ندرت زدم..دستام و اماشین شدار سوی زدم و خندزبعد پو و

ده یستان اساختموری دم ونجوهمز که هنون به ماهارا نگاهی گذ،ینه جلوی آتور دادم..از فشاز گاال پدرو پامو 

 دم...شن کرری روسیگادادم و پایین رو شیشه ی زدم..خندزپوو ختم اندد، ابو
 

**  
ٔ گوشهاز گفت..نیم نگاهی م مثل سالی یر لب چیزو زشد ار سو،بعد مکث کوتاهی دم..مهال ترمز کری پای جلو

 گریه دبو ممعلو ماغشد رمزیهق از النما و میشد قرمز ماغشد دمیکر گریه قتوهر...ختماندا بهش چشم

سه ز وابا_کالفه گفتم: دادم..شیشه تکیه ی لبه  به نجآر با و دادم پایین ته تا رو شیشه و مکشید پوفی!.دهکر

 دی؟چی گریه کر

 
 دادم:مه ادایر لب گفت که زمی آروهیچی 

 ِِ 
 

 ؟شته باشیط داتباش ارباهاای میخو_
 

 گفت:د و نگاهم کر
 

 ؟کی_
 

 تم:با مکث کوتاهی گف
 

 درت.ما_
 

از نی که د!.اوبوه دیدمش خیلی تغییر کرری دلین بااز اولم ننشست..مهال دصال به اکه ی زد خندزپو

 خند میزنه!زپوه و میرراه حاال د،متنفر بوزدن خند زپو
 

 د.کجا بول ین همه ساابهش بگم ام فقط میخو_
 

 گفتم:ن دادم و تکوی سر
 

 مهال..._
 

 دم:کره نگارو به رو به ره باو دو دمیه لحظه نگاهش کرد..نگاهم کر
 

 ؟مهال_
 

 گفت:آروم 
 

 ؟بله_
 

 گفتم:ره بادم و دومکثی کر
 

 ؟مهال_
 

 کالفه گفت:
 

 ؟!چی هستیل نباد_
 

 گفتم:دم و کره نگاش تو چشما



 
 جانم!_

 
 دهمخفیش کرردی خول و ین یه سااحساسی که تو م ابا تموق دادم و ید..نگاهمو به جلو سوزلرش مک چشمادمر

 
 ا زدم:سمشو صدره ابام،دودبو

 
 ؟مهال_

 
 گفت:آروم خیلی خیلی 

 
 ؟جانم_

 
 گفتم:و لبم شکل گرفت ی رو لبخند

 
 ؟یگه بگی چی گفتیر دمیشه یه باده..کرا گوشم یکم مشکل پیدا فکر کنم جدید_

 
اه رخر آیگه تا ی زدم..دمنم لبخندد..لبش بوروی لبخند غمگینی دم..نگاهش کرش، بلند "جانمِ "ن با شنید

رین حرفی که خآشتیم داست ر دونگااون..انه و ین سکوتو بشکونم اشتم داست دونه من د..بون بینموت سکو

 همین جانمش باشه!ن، هامواعودینهمه ابین ،شدل بدن رد و ینجا بینموا



 "مهال"
 

و مد او باهم بریم..به سمتمد و نم بیااوتا دم یستاه اگاداشد..ناخوده پیادم فرهام..شدده ماشین پیااز 

 گفت:و ستش سرشونه هامو گرفت دتا دوبا ه غیرمنتظر،بعد مکث کوتاهی
 

ل بیخیاد،پیش میاداره مشکلی ی یددگه اگه..اباشه!دت ست به خوالی توهم حو؛ وهست سم بهتامن حو_

 یگه!ی دفعه دسه وابحث شو. باشه 
 

زم باد. یستارم اکناف صاد و لم کروبعد د و کروارد کوچیکی به شونم ر فشای زد ؛که لبخنددم شوکه نگاهش کر

دی عارد..خود،که میخ ما بوری نگاهم به غفادم، کرلبم شکل گرفت..سرمو که بلند ی روی سته لبخند محواناخو

 شدیم.رش رد کنااز کوچیکی مِ با سالدم و نگاهش کر

 
پشتش مخفی و گرفتم د و فرهازوی سته باایید..ناخودویدنم تقریبا به سمتم دبا دن..منتظر ما بور نگااهمه 

ستش نگه دتو آورد و پایین زوش اباز رو ستمو د آروم دفرهازد..خشکش راه بین ،لعملماعکس ن یددبا م.. شد

شکی ش افتم..چشمارجلو ر جلو..به ناچاداد هولم س نامحسود و کروارد ستم دکوچیکی به ر شت..فشادا

م جلودم..بوده یستاازش اشتن دام برچشون بددم و بوه خشک شدم مد..تو جااوبه سمتم د..آروم بو

 شید..غوشش کآیهو منو تو و یخت ش رگونه هاش رو شکاد..ایستاا

 
چی باید به کسی ی سه ه!.واقیقا چه خبردم دمطمئن نبوز من هنوداد..ست دنه هیچ حسی بهم دم و نه بغض کر

 ؟شته باشمدامه حسی درمام یهو فهمیدو ساله ندیدمش  ۳۲که 
 

مثل ی شکی چیزی ابا چشمادم..کراش جددم خواز تر آروم خیلی و هاشو گرفتم زوباآوردم و  ستامو باالآروم د
بغض د بوم ماهک معلوی قیافه دم..از کره نگاش به پشت سردم..نکره تش نگاربه صود..مزمه کرز "مترخد"
  خشون ماهاو حامد ده..کر
 ِِ 

 
گفتن هیچ پیش ون بددن.. بوه شدی و آروم جدن،شیطو و

 دی؟کجا بول سا ۳۲ین اتو _فقط گفتم: ،ییامینه ز

 گریه گفت:ن میو
 

همچیو ات...میگم بر_

میگم! حامد تک 

د و یی کراسرفه 



بریم ه بهتر_گفت: 

 باال!

ی گرماس حسااکه با دم بوده یستام اتو جاز هنودن..حرکت کرن ساختموورودی همه به سمت ن دادم..تکوی سر
 روستی د
 ِِ 

 
 گفت:ی زد و نگاهم خوند که لبخنداز موندگیو درفکر کنم دم...کره نگاد به فرهاو برگشتم ،شونم

 
 ؟مگه نهین حرفایی از اتو محکم تر _

 
 سته گفتم:اناخو

 
 د!فرها_

 
ان داد با جانمش بهم تو، جانمد هم بهم نگفته بور بادونیم شاید ل و ین یکسام اکه حتی تو تمادی فرها و

 ام!کمک بخوه ازش شد یگه هم کهر دیکباای برره بادوتا حرکت کنم..تا 

بس م از خسته شدم!شدو ربه رو ینا ی ابس تنهایی با همه م از یگه خسته شدم..دیگه خسته شدد_

 بخشی گفت:ن طمیناابا لحن و ستش گرفت دستمو تو دم! دمحکم بو

 که تنها باشی!ارم ین لحظه تنها نیستی...یعنی نمیزاتو و ینجا وز، امراقل اتو تنها نیستی! حد_
 

ر گان،اسیدیمرکه ن یک ساختمودیم..نزدحرکت کرن باهم به سمت ساختمون دادم و تکوی با بغض سرو  آروم

ز بااز بعد م رو زد..حدی واطبقه ی کمه و دشدیم ر سانسود..وارد آکرول ستمو ،آروم دفهمید که معذبمدش خو

 دن.شته بواگزز کمی باو حددر وافتیم..رحد وابه سمت و شدیم رج خان در،شد
 
 هنفری دواپه یه کاندن..رو منتظر ما بودن و کاناپه نشسته بورو بست..همه د درو فرهاو شدیم وارد نوبت  به
 

تم متوقف شد..چشمامو به معنیه رصون رو گیج ماهاه نگارم،کناد نشست..با نشستن فرهارم کنادم نشستم..فرها

 شکالیا"



شکی که اتا چشم دوبه دم و کرل نبادنگاهشو د..کره یی نگاایگه دبه سمت و شت دابستم که نگاهشو بر "ارهند

 ست شبیهدر
 

 گفتم:دم و یی کراسرفه .م.سیدد،ربور لبته نگادم و اخو
 

 ؟تعریف کنیای نمیخو_
 

 جا بلند شه که گفتم:از ست اخود و یی کراخت..ماهک سرفه اندانگاهی به جمع 
 

 تعریف کن..م!شدرد ما خوآدین ی الویی جه الیل مسخردسه شما خیلی به هر واحرفه مهمی نیست..من _
 

 دن..حرفی نمیزدن و خته بواندا سرشونو پایینن ماهاو حامد د..کره ستش نگادبه ه شرمند
 

 رد:به گوشم خواش صد، چند لحظه بعد
 

 یی هست که باید تنها بهت بگم.ایه چیزی.._
 

 من گفت:ی بجا،یددنگاهمو که د فرهادم..کره نگاد به فرها
  سه بعد!وابمونه ت جزئیا،بگینن الاارو صل ماجرا_
 ِِ 

 
 گفت:و من متوقف شد رو نش زولره نگا

 
 م..شنا شدرت آهمونجا هم با پدرج...فتم خارس ری دبه بهانه _

 
 زد:لبخند غمگینی 

 
م فهمیده پنج مار یم..بعد چهادیکساله کری یه صیغه م...خاو یم دبوون جوم!.عاشقش شددل نه صد دل یه _

سرشو پایین ه ستم سقط کنم.. شرمندامیخواد، منو نخووگه بفهمه آرش اینکه س اتراز شتم..اسنی ندردارم..با

 خت:ادنا

 
سم ، واببینمشره بااره دوینکه حتی بزون ابدارم...ست نددوشو دخوو بچه د شت..فکر کرانز،که فهمیدآرش _

ینکه یک کلمه ون ابدو میومد ،شتمدامایش آزقت وهرد..نیم کراندزیم تو خونه رداربال تو طوو گرفت ر خدمتکا

ی خبراز آرش یگه کمتر دغه فسق شد..صیو گذشت ه ند..هفت مادومیگرم برو تم دبزنه میبرف حرم باها

قتی هم وشتم بیهوشیم طوالنی شد..ی دایزرخیلی ی ینکه جثه اسه دم..واکرن یمارو زاگذشت تا توو گذشت د..بو

 که...
 

نش شد..نگاهم به ف زدمانعه حرد نگ گوشیه فرهازکه ه ه بدماداست انشو گرفت..خوف زدحری بغض جلو

 م.موندت مارد،صفحه که خو

 
 ؟شتر داچیکاش باهای تقود...قطع کررو گوشی ل بیخیاو خت اندابه صفحه نگاهی 

 



تو چشمایی که زل زدم من و متوقف شد ن ماو زمین زگنگم متوقف شد..ی چشماو رو نگاهش چرخید 

 م...بمیرن سشوواستم امیخو،شتنداست دِ دویات زدشدن،از حین متنفر بودر 
 

 د..نشسته بود،روش بودرم ماا سمت مبلی که کسی که ظاهرم نددونگاهمو برگر،صحبتی مه ن اداباشنید
 

 نی گفت:زولرای با صد
 

 من!دم و من بوش بعدم دادن و نجااترخیصمو رای کاد مرزن و یه م،مدش اوقتی هم که بهوو_
 

 داد:مه اداگریه ن با همود و کرز اسر بش شکاره ابادو
 

 شی!آرنه د و یی بوانه بچه _
 

ر چقدن از درون الاکه میفهمید من د بود فقط فرهاو شتم دامی آروظاهر خیلی  ونبیراز من ف اون، برخال

گفتم: م،میشدرش چادم دگیج بوو حت راقت خیلی ناویی که فقط هراخنثی آروم و با حالته خیلی ه!..حالم بد

 ؟کنمور باید با کجااز _

 
 گریش شدید تر شد:

 
 بگم!دروغ به بچم ارم لیلی ندد_

 
 دی زدم:خند سرزپو

 
 داد؟تحویلم ل دروغ سا ۳۲ری آرش پس چجو_

 
 دادم:مه دم و ادامکثی کر



 ؟لش نسوخت؟دچیش بعده! چه خبردورم نستم وسالگی نمید پنجاه و یک میگیم تا- 
 

 گفتم:ی بلندای با صددم و ستمو مشت کرم..دشتم عصبی میشددا زمگونش میریخت..بارو پشت سر هم ش شکاا
 

 ؟یت نشمر اذنقداکه دی نکرام پیدا چر؟نبالم نگشتیا دچر؟سه چی گریه میکنین واالا- 
 

 گریه گفت:ن میو
 

 لی..ونبالت م دمداوچندسالیه ان! یرم اتا بیادم کرر شتم! کلی کااگشتم! هیچ پولی ندا بخد- 
 

 لحن گفتم:ن با همو
 

 ره!نمیخون بچم تکودل تو د داره آب یال زپوآرش گفتی دت لی حتما با خوو- 

 ما..د افرهادن..جی حرکت کروخردر به سمت ن و آروم جا بلند شدف از ماهک بی حرو حامد ، نماها
 

شت اگذو موند رم موند!کنارم پس کناز دارم؛ یی بهش نیاایگه دقت وهراز بیشتر ن الانست که وما میدد افرها

 ئله!ین مسابه م خاتمه بدو که بهش تکیه کنم ه! یکی هست که نجاتم مید، گه حالمم بد شهاکر کنم ف
 

ب خود یگه!.فرهادکس نه هیچ ن و نه شایا ،واشنه سان، نه ماها ،میشدد نه حامد فرهاد..بودفرها د،فرها

سرشو باگریه پایین د! بومن د فقط فرهاد،که میتونستم بگم فرهاش کاو باید باشه!.ری چجوو نست کجا ومید

 یی گفتم:اگرفته ای خت که با صداندا

 
پس وان تا تادوشما ی یاربخاطر گندکار دارم نجا! که من چقداومن چی میکشم  کهدی فکر نکرم صددرلی یه و_

 میکشم! با گریه گفت:زم هنوم و چه بالها کشیدش سرو پستیه آدم چه ت هراکه خودی ین فکر نکرابه م! مید

 
 خوبیه!در مار م نگامطمئن- 

 
 دم:یی کراعصبی ه ی خندا،پر صد

 
 زادش!هراباشه نه خودش خول ما قتی که بچهوما ، اخوبیهدر مار نگا -

 
 ن داد:ست تکوو راسرشو به چپ 

 
 ده.قبت کرامرب ازت نم خوونه...نه. مید- 

 
 م:خندیدره بادو

 
 ندگی کنم!زنی وتو یه سگدم تمول سادوباعث شد ،که سنگشو به سینه میزنی ی هراهمین خو- 

 
 د:نگاهم کرزده بهت 

 
 رم!یرینت با کمربند کتک بخودست عشق وز از درباعث شد هر ،که میگی خوبهی هراهمین خو -

 
 شدید تر شد:ش شکاا

دم رو کردف تیش کشید! تصاآندگیمو زشتنت کل داست دوبا اری، ستش ندد دوعشق مهربونت که فکر کر_
   نستارتخت بیما



 د!نگرفتی برنگرر بهم گفت تا کازد نگ دم زبوده فتاا
 

 د:بوه شده کوتاو تند م نفسا
 

 بی!ابخورک ونی تو پابهم گفت میت- 
 

 ر دادم:هم فشارو چشمامو محکم دم و مکثی کر
 

و کنه ردم همه خوی جلوش خراکه م ببره تنهایی به هرکی پنااز باعث شدین دت خوآرش و  ،تهراهمین خو- 

 امه!بابدرت زن بگه ما

 
 

 دادم:مه د و اداکرز سر بام شکاا
 

نه صد دل »تو یه ل که به قوی پسرش و شوهرو م ستادوی همه ی جلو ،مهدرمادم که فکر میکر یاکه خاله- 

 داره؟ستت دی دوبهم بگه فکر کر ه؟یکت شددتیپت نزو سه قیافه دی وابهم بگه فکر کردم،عاشقش بو «دل
 

گریش ای منو کشید تو بغلش..چند لحظه بعد صدزد و نو زاه کاناپه مد..لباوبه سمتم و جا بلند شد از 
 گفتم:و نم بستم دضافی بواحقیقت تلخ رو و چشمامد..تاقو پر کری افضا

 



 ه!چخبرم دورم فهمیدزه تاش..بعدو..یه غریبه...ردم از خوزی بال بخاطر شما ها یکسا م،بخاطر شماها عاشق شد- 
 

 بهش گفت:و ستمو گرفت ری دفود فرهاد..کره نگام به چهرد و لم کرو هیگه باال نمیومد..ترسیددنفسم 
 

 ون.برین بیرنباشین...شما ان نگر- 
 

 د...فت...فرهادر ربه سمت و جا بلند شد از با گریه 
 

رو ستش ه!.دتران نگرن و ها مهربورپدی همه از که ری پدد بوه شدد..بوه شب شدن مثل هموره بادوما د افرها

حت م راشکای اهمه زه دادم جاو اشتم اشونش گزرو حت تر نفس بکشم..سرمو راپشتم میکشید تا  ه وار رویردا

 د: ستی کردپیش و بگم که متوجه شد ی ستم چیزاخودم!.بود فرهاد جوج وقعا محتاوامن ره..سر بخو

 م.شنیدف زدی و ینهمه حراهیس!هیچی نگو...-  

 
 د:حت بورانااش صد

 
 ردی!بچگونم ضربه خور بخاطر کار نم چقدومید ی!یت شدی و اذشیدجر کر زنم چقدومید؛ مهال -

 
 هش شد:اخواز پر ن و مهربو،حتیراحین نااش در صد

 
 بحث کنیم!وینکه جرون ابزنیم! بدف بشینیم باهم حرر قل یکبااحدار لی بزو- 

 شت!داحق توضیح ه ،هم که شدر یک باد فرهان دادم..سرمو تکو
 

 داد..مه ادان قبل لحن با همو،یددتاییدمو که 
 

 ؟قعا کیهن واماها- 
 

 داد:مه ادابگم ی ینکه چیزاقبل 
 

 .گه هم که..ا. گه..ا. ته..دتصمیمش با خو م.ست توضیح میدوامن فقط  ،شو بگیستراگه ا ابخد-
 
 

 د:بوه ستش مشت شددین حرفو بزنه...اسش سخته که د وابوم حرکاتش معلواز 
 

گه اما اما..است بکشم ازت دسم سخته که وانمیکنم..خیلی..خیلی ار صرامن . من.. ،قعاشوهرتهواگه هم که ا- 

 قعا بعدوا
 

 ر!من میکشم کنا،ست سختهوانم دبو، حرفامم
 

 گفت:د و که مکثی کرن دادم سرمو تکوره بادو
 

 ؟مهالت داره چه نسبتی باهان ماها- 
 

 باید میگفتم:،حقیقتو بگیمد بوار گه قراما گفتم..اشتم داید دتر
 

 .ستمهدو -
 

و جمع شد م بخندل،یه نفسدآورلبم بشینه..با یارو باعث شد لبخند کوچیکی دش سوو آنفس عمیق ای صد

 گفتم:
 

 ؟نفس کیه -
 



 گفت:آروم شت..داست نگهم دنگاهش کنم که با رم و ستم سرمو باال بیااخوه..یر خندزد زیهو 
 

 ه!حامد- 
 

 گفتم:زده بهت 
 

 ؟حامد- 
 

 گفت:و خندید 
 

بگه  م وبپرسه کجاد بوزده نگ ؛زیالد وبوه سیدرشب ن حامد همودی، بوده یتم کرن اذسر ماهاد یازب شن او- 

 یهو بعد چند لحظه بلند گفت:د..ینکه بهش گفتم نفس هنگ کراز اسید که کال ر
 

 ف زدی؟با تلفن حرری نجواوسه همین نفس تو شرکت وایستا ببینم! نکنه تو وا -
 

 ؟!میشدد شار نقدارم، اندد قتی میفهمید نامزوتا ا چره..یر خندزد زبلند ره بادوکه ن دادم سرمو تکو
 

 صلی:ابحثه رو فت ریی ابا تک سرفه 
 

هاتو چک ه ندوشتم پرداقتی وشتم..اصال حس خوبی بهت ندا انم چرونمید،شرکتی مداویل که اون اوا_

ه یخ تولدتو نگارتاو سم ام شتداگرفتم..واش و ازش فتم پیش سارفتوکپی شناسنامت کمه..م یددم، دمیکر

 سماکه چشمم به دم میکر



 رد.خودرت ما
 

 بعد مکثی گفت:
 

 شد!زده تش رستااشب اون و از - 
 

 ه:مه بداداشتم اگزدم و نمیتونست ببینه..حرفی نزد،شونش بوم رو سرن ما چو،اجمع شدم شک تو چشماا
 

پخته د و نبود یازم..من خیلی سنم شتداکینه د ازش مو کشته بودرمار ینکه نگااقبل بابت از من - 

 م ببخشمش!نمیتونستدم گتر هم بورگه بزاحتی م..که بگم بخشیددم نبو
 

ده کراب ندگیمو خرو زکشته درم رو من هم نمیتونستم کسیو که مادم،منطقی که فکر میکر

تن و لحن ن مشونو ببخشم..با هموونمیتونم هیچکد، نکشتهرو کسیم ،النم که کسیاببخشم..حتی 

 داد:مه ای آروم ادادص
 

بله حتی یه امنه م!بگیرم نتقاازش اطریق تو از میتونم دم که فکر کررد سنگی خووم به کدم نم مغزونمید- 

و میکنه ، ول خترشو، دهمه مهم ترش و از شوهر، ندگیزکسی که خونه ،ینکهابه دم کرلحظه فکر هم ن

 گرفت!م نتقاش اختردبا ازش یگه نمیشه ه،دمیر

 
 شد:ور سم مرات واخاطرو یخت رگونم رو شکم ا

 
 د..نبودرت صال مام اشنیدش قتی هم که بعدو -

 
 زه:میلراش صددم حس کرا نم چرونمیدد..کرت ند لحظه سکوچره بادو

 
بیشتر به ر باارهزش به بعددم،از اون بون مث سگ پشیمودم و نش میکرزمو سردکن هرچی قبلش خوور با- 

 دم!لعنت فرستادم خو
 

 ه:بد مهاداتا م ساکت مونددم..بوه نشنیدم،بشنودم نیم منتظر بول و ین یک سااکه تو رو حرفی زم ولی من هنو
 

ن خونتوم مداوشدمهال!..م آوار سررو نیا ،دنیستیم یددقتی برگشتم و وخونه زفتم نماواش رساار صراقتی به و- 

ف یه کلمه هم حرت تی باهاشاما تو حتی نزاما..ایدمت دنجا اوکه ی آرش خونه م دم مداوخر دی، انبو

؛ که برگشتمش بعدورد..دوروز لم طاقت نیادما افتم رشتی..انزم توضیح بدات ستم براخور بزنم!.بعدشم که هربا

 نیستی... م یددقتی و

 گفت:د و مکثی کر

 
 شت. مهال...انه ندویودیه از سته کمی دحالم - 

 



 ید:زپرجذبش لرو نه دومرای صدره بادو
 

ین فکر امن..من قبلش همش به دادم..ست ازدغافل! همچیو م ای دل یددکه م مددم اوه خوقتی بوکن ور با- 

ستم امیخو ستم...امیخو شتم توهم نفهمی!ر دانتظام و ایک شددبهت نزم نتقااسه واکه بهت نگم  دممیکر

 بینی!نر رو نگارف و یگه که تو هیچوقت عای دستم باهم بریم یه جااحتی میخوم.. تا تهش برری همینجو
 

 مد:او اش درصدو فت رپایین و باال ش سیب گلودم..چشم نگاهش کری با گوشه دم و سرمو بلند کر
 

ازم که د غی بودروین تنها اشاید ،نیمل و ین یک سااتو و ست گفتن نمیترسم از رانی وتم میددخو -

 ما...د ابوری کان پنهان شت چوانمیشه گزدروغ سمشو ی..اشنید
 

 قشنگش!ای خت بین صدایت میندرازخوشم نمیومد!.که پاازش ه مکثی کن هموزم باو 
م از نفهمید؛تونستم معنی نگاهاتو بخونم، کیم صال نفهمیدش..اشاید یکم بیشتریا ه مادو یکی از کن ور ما باا_
 نتدنبو، کی

 
 میگفتیدم و میزات قتی صدوما اما..م امیات راه باهادارم نتقامه که اسه وامیگفتم فقط دم به خود.. کالفم میکر

 
ینکه دم از ابول وشحالم خیلی خدته ، همهاز مونی تر دبا من خودی و سه همه سنگین بوواقتی وجانم..

 تمدمت..خودار
 

توهم با و کشته م بابازن مو درگفتم که ماات قتی بروتنهاییم. ن مودونی که منو تو خیلی شبیه همیم. هرومید

 من هم نظر
 

 ق داری!فرر تو با نگام فهمیدش،قبل تراز یا حتی دی بو
 

 د:بعد سریع جملشو تصحیح کرو 
 

 ق داری!فرام با همه برر، نه تنها با نگا- 
 

 ارم؟یگه نفس تنگی ندا دچرو تند میزنه  -تندره داره بادوقلبم ا چر ؟میکنمورش باا دارم چشمامو بستم..چر



گفتنش م رپسم پسرو محبتش ر و نگان یددر از نقداو دم!بوده من هماهنگ نکرا بخد ن.ستارتو بیمااون روزم - 

 شو شناختی.اما..خب تو صداببینیش ره اکه نزدم شو فرستاواحتی سا شت!اکه حد نددم تعجب کر

 
 گفت:آروم 

 
 .ره..بادومیشه . میشه..! مهال- 

 
 باعث شد ساکت شه..در نگ ای زتو همین لحظه صد

 
وم یگه کددین انگ میومد..ای زمنقطع صدو پشت سر هم 

کمی دم..منتظر نگاهش کرو نشستم ف صاد؟ حمی بوامز

 گفت:د و آروم نگاهم کر

 کن.ز با ور درپاشو -  
 

همیشه ن ماهانه چودم مطمئن بودن. نگ میزز زفتم. هنودر ربه سمت م..جا بلندشدن دادم و از سرمو تکواروم 

دی لبخند گله گشاد،نکرا پیدی بدر ثاآقتی د..وکره کمی به قیافم نگادم کرز که بادروین مرضا میریخت..از ا

گرفت..نیمچه م پشت سر ماهک..خنداز د هم حامش بعدو شد م نش معلودگرر کنااز ماهک ی کله ش بعدزد..

 گفتم:و فتم ر رکنای زدم و لبخند

 بفرمایید.-  

 
 بلند گفت:،بی توجه به بقیهد و کرت کاناپه پررو شو دمثل همیشه خون خل..ماهان دامداو

 
 ه!گیس بریدر چایی بیان یه فنجو- 

 
 گفت:و گرفت م خند

 
 ؟یگهدمر ا- 

 
 گفت:و خندید 

 
 سه بعد چایی!وایگه باشه ای دمر؛انمیریمه ما سم ندچایی به ی تو جا- 

 
 گفتم:دم و کره نگاد،میکره تم نگاربه صوو با لبخند به ماهک که کنجکا

 
 م؟ماهک خانوری شما چی میخو -

 
 داد زد:یهو حامد 

 
 ؟!!سمت ماهکهاپس م...همیدفه باالخر- 

 
 گفت:ه که با خنددم متعجب نگاهش کر

 
 ستمی!.رمیگفت ؟سمت چیهم امیپرسیدازش هی ،مبزنف حرش ستم باهاامیخو- 

 



 گفتم:م و خندید
 

 باشه.ی جدو خشک ری همینجوار یددلین اوتو دت داره ماهک عا- 
 

 که ماهک گفت:د حرفی نز
 

 ه.قهو- 
 

 گفت.دش خوحامد بپرسم از ینکه اقبل 
 

 ؟یگه چیا تو منو هستد- 
 

 گفتم:دم و کمی فکر کر
 

 ش.جوای آب بر دهمای آهادریگر پوو دشربت - 
 

 گفت:و خندید 
 

 ه.پس قهو- 
 

ب خیلی خودو فرهاه ین نگاامن داره..یر نظر زحالتاشو ن و به ماهازل زده مستقیم م یددکه دم کره نگاد به فرها

 میشناختم!
 

. نم میپاییداوما اشت د داین نامزرادینکه اشت! با داین رادحتی ن و شایا، یل به حامد اواه نگاهیه کن ست همودر

 سنگینیه
 

 گفت:ق داد و نگاهشو به سمت من سود،نگاهمو که حس کر
 

 ری!هرچی تو میخو- 



 گفت:و کشید ی بلندت که حامد سودم متعجب نگاهش کر
 

 ؟کنیر کام نو باهازدحدِ مخ واصی تخصی ساعتی چند میگیرد ستاا اد!مریزدس بابا - 
 

 گفت:ی جدد و خنثی نگاهش کرد فرها
 

 دی!کرا جرزدن اسه مخ س واقیقه پیش یه فن نامحسودهمین چند دت تو خو ممن نفهمیدر نگاا- 
 

 ن دادم.تاسف تکوان سرمو به عنوم و حامد یهو ساکت شد..خندید
 

 ؟ریچی میخوی جد -
 

 ِسرد منو فرهاازه ی نداجی به زوگرفت!فکر نکنم هیچ م خندزد..برقی چشمش دم ینکه جمع خطابش نکراز ا
 گفت:ی زد و لبخند محو باشن!ده کرا عودا دمفرو ین جمع ا

 
 ری!هرچی که تو میخوی جد- 

 
ه شپزخونه پناآبه ،لعملماعکس ن یدای دبچه ها بره ی میخ شدی هاه ست نگام و از دین نمونداز ایگه بیشتر د

 دم...بر
 

 «دفرها»
 

 م.چیه چرخوندی ستمو به معنادکه د نگاهم کرو حامد کنجکا،شپزخونه آفتن مهال به ربعد 
 

ه نگارد..نگ خوزبگم که گوشیم ی ستم چیزاخوره زد..شااشپزخونه آبا چشم به سمت زی زد وبخند مرمول

 سهو کنجکا
 

دم. حس کرن رو ند ماهاخزکه پودم حرکت کرون به سمت بیرم و جا بلند شداز من ثابت موند..ن روی نفرشو

 ونگفتم ی چیز
 

 م:شدرج خااز در 
 

 ؟بله- 
 

 ید:حتش تو گوشی پیچراناای صد
 

 ؟نگفتیا چر ؟قت تو شمالهوینهمه م اختردبهم نگفتی ا چر ا؟چر -
 

 ی زدم:خندزپو
 

 ببینتت.اد بخوت ختردفکر نکنم  -
 

 داد زد:عصبانی 
 

 یی!تون النموال اجدو یی ابانیه جدو خفه شو! باعث - 
 

 گفتم:ی زدم و خندزپو
   هست گیج تر نکن!ک ینی ز ارو امهال و نکن زی مهربونو بارای نقش پدر نقدر! استگای رقاآ _-

 عصبانی گفت:و گنگ 
 

 ؟چیهرت منظو- 
 

 حالت گفتم:ن با همو
 

 ف زده.باهاشم حره. یددشو درمهال ما -
 



 رده:یکه خوه و که شکه شدد بوم معلواش تن صداز 
 

 نه!اکه تهررش دما ؟چی- 
 

 می گفتم:آروبا لحن 
 

 ست گفته باشی!رافکر نکنم همه چیو حتی به منم ف زدن. رباهم حه و یدرو دهر نگااخو ن!نزاون راه تو به دخو -
 

 عصبانی گفت:
 

ن! منو نشناختی پسرجوز هنوی؟ بردر ستمِقِسر ارم از دمیزدی حرکت میکنم! فکر کرل سه شماوامشب امن - 
 نیستی!دی سم عدوایر گل! تو که دم زکررو تواز تر ه گند ِسر

 
کنترلش کنه. داره هاست سعی ل ساآرزو شی که ن آرشد!..همورو صلی ه آرش اباالخراداری زدم..خند صدزپو

میشد که میتونستم به مهال ب چه خوو  ن دادنشو د،پیش بول سا سی و دوقعیشو که د وابخاطر مهال خووز مرا

 جر نکشه!زپستی آدم  سه یه همچینوایگه دبگم تا 



 گفت:و حرصی تر شد  ،خندمو که شنیدزپو
 

 ؟!قعا عاشقشیوا دی،مهال بول باندر دبه ه در سه مام شنید- 
 

 گفت:د و مکثی کر
 

 ازم!لت مینددیدنشو به ت دحسر ،نی کنماندزتاقش اتو م و جر بدرو زحتی مهال ه شد- 
 

حرفش تو ن شنیداز خمم اپخش میشد..م ضح تراش واصد د،میزداد عصبانیت ن از چود، بود یازگوشیم ای صد

 گفتم:وار مزمه و زفت رهم 
 

نیستم دی ما...منی که بهم میگی عدا سته!درصد در صد زدی حرفی هم که و اون  الییمهر پدسته در- 

 یقتی پا،وستوا
 

 رم!بیات خیلی بالها میتونم سر، سطد ومهال بیا
 

 عصبانی گفت:
 

 ؟بکنیای مثال چه غلطی میخو- 
 

 که برمیگشتم گفتم:ر همونطو
 

ت به مدن ستارنت تو بیمادبوی ثل بسترنم...مومیده، شدازت رو ینایی که از ابیشتر ا من خیلی چیز- 

 نگ...ی نادیت کرای اذینکه ماجروانته!ن زالاکه ی کتردتحت نظر ل،سادو

 
هنیه رو دستمو .دردم.خود، بوزده خشکش م ست پشت سرزده، درمهال که بهت ن یدو دحرفمو با برگشتن 

 عصبی گفتم:و شتم اگوشی گز
 

 ؟ینجاییاکی از - 
 

ن عصبانیتمو نشودم فتم..سعی کررجلو تر دم و قطع کررو گوشی د،میکراد بیدادو دشت داکه آرش بی توجه به 

 م:ند
 

 ؟!مهال- 
 

 که گفتم:د شک نگاهم کراز اپری با چشما
 

 ؟ینجاییاکی از - 
 

 :میومد گفتور در یی که بزابا صد
 

 د؟بوم بابا- 
 

 نکنم که گفت:ه نگاش به چشمادم سعی میکرم..نم کشیددستی پشت گرد
 

 .نم..وبد .ام..میخو -
 

 اون راه زدم:مو به دخو
 

 ؟نیوچیو بد- 
 



نشستم..کمی رش کنادم و حد نشست..حرکت کرروی وابه ی رو پله هاو روی شد رم رد کناو از مد اوجلو آروم 

 گفت:د و کرت سکو

 
 

 ؟!قعا کیهم وانم باباوبدام میخو- 
 

 گفتم.ی جد
 

 ره!ونمیخردت بدد و ستت بر نمیاری از دنی هم کاوبد- 
 

 ه:نریزش شکاامت میکنه که وخیلی مقاد بوم معلود.. نگاهم کرد شک بواپر زم با چشمایی که هنوو برگشت 
 

 قعا کیه!وانم ولی حقمه بدو -
 

 م:پوفی کشید
 

 !یگهد قتهو یه سهوا باشه..یشد یتاذ وزمرا کافی ٔٔ ازهندابه - 
 

 بغض گفت:از یی پر ابا صد
 

ام نکنن!.میخوم یزاسوپرری ینجوان ایگرر،دنقدایگه دنم تا وبدام نم. میخووهمچیو بدوز مراهمین ام میخو_- 
  یستم!واین مشکالتم اصلی ابانیه و باعث ی جلو ،سه همیشهر وایه با

 ِِ 



 گفت:د و کرت کمی سکو
 

ورم همه غری پشت سر هم جلور ینه که چند بااز اخیلی بهتر ، حالم بد شهر گه یه باام. تمومش کنام میخو- 

 حالم بدشه!و کنم ع فادم دخواز نتونم و ه بشکن

حتی  دم!کره ندگیم نگازن زترین ر صبو وترین ی به قو، که کمید ین بواستش دم..درکره کمی بهش نگا
 گهاماهرخم 

 
ما ،اشتامهال شاید مشکل مالی ندده..یازختر تنها دسه یه واقعا ،وامشکلر قدناباشه! ری ینجوانمیتونست  د،بو

 د!بوه خمی عمیقا شدزمش هم جسو حش روهم 
 

ا ین چیزاز اتر ت سش پراحور نگااون اما ه،ابدش گوم به حرفاو شونم اره رو سرشو بززم ست باالم میخود

 دم:کرف زدن به حروع شر ،فهممبه گه حالش بداشتم تا دایر نظر زکه حالتشو ر همونطود..بو
 

 مطمئنت کنم!ی یه چیزاز قبلش ار لی بزوباباتو شناختم..، یک شمدستم بهت نزایی که میخون روزاهمو -
 

 با لحن مطمئنی گفتم:د..منتظر نگاهم کرو سرشو چرخوند 
 

ده یت کراذهم رو حتی تو،باشهداده جر زنو ایگرو دباشه ده کره شتبار اهرچقد، باشهری هرجوت، مهال بابا_

د و خنثی نگاهم کر داره!که تو عزیزترین کسی هستی که ش مطمئن با ه!ست میدواهم جونشو زبا، باشه

 گفت:

 
 «اره؟ذیلت مدیدنمو به ت دحسر،کنه نیماندق زتااتو ه و جر بدزمنو ه شد» سه همین بهت گفتواپس - 

 
 گفتم:زدم و لبخند غمگینی 

 
نم وجبش میدا رانه من خیلی چیزولش کنی!.میدوقتی هم که شناختیش وسه میتر،میترسه تو بشناسیشت بابا -

 ینو از ا
 

 میزنه.رو ین حرفااسه همین وابهت بگم!..میترسه که 
 

 گفت:ه پنابیم و مظلوی مثل بچه ها
 

 ؟نمیگیدروغ یگه بهم دتو که - 
 

ش مئن تو چشماستشو گرفتم..مطدادم و دجرعت دم سش سوخت..به خووالم دسش سوخت..خیلی والم د

 گفتم:دم و کره نگا

 
 

 گه به نفعت باشه!انمیگم! حتی دروغ یگه هیچوقت بهت د- 

 گفتم:دم میکرزی باش نگشتااکه با ر همونطون داد..سرشو تکو
 

ینکه با تو برگشت انم بعد ولی میده؛ومیگیررت کجا صوش از نم منشأونمیدداره..حی مشکل رونظر ت از بابا- 

 بعدان،یرا
 



یتش اذلی شاید گاهی ،وشتاخاصی ندر کار با نگاد..خیلی عصبی بوت یه مدد کرر ازدواج ا نگاینکه با

 رینکه نگاد..ایکرم
 

منیت انو تو اوینکه و امختلف ی با بهونه هار نگا، گذشتل سادوینکه یکی ابعد د..بور نگاد خواز مشکل ،فتر

 لسا، دوینارند
 

ز داره نیار بخاطر تو به نگان چوزم باا ظاهر،ینکه مرخص میشهابعد آرش نی بستریش میکنه..ن رواستارتو بیما

 ارهیش ندرکا
 

همه ه. اون میگیرق طالو نمیتونه تحمل کنه ر نگادی،بوون تقریبا میشه گفت نوجوو تر میشی  رگقتی بزولی و

 یچیز به پا
 

با ر هم که نگاش بعدد!وهمسر نباش برد!بوده یغ کررو درتوجه د!بوده یغ کررو ازش درمحبت د و یخته بور رنگا

 رفعا
 

یهو ل بعد چند ساا ین ماجراینکه بعد ای مثل لده وبوآرزو تحت نظر ت ین مدی اتو همه آرش میکنه...ازدواج 

 ولهمچیو 
 

تا د کرر کاآرش کلی با ،قتی فهمیدو وشت اخبر ندع ین موضواز اصال آرزو اپایین شهر...ه با تو میرو میکنه 

 رهبادوتونست 
 

 ن!توهم برگشتی خونتودن و کرازدواج که م نه...بعدنرمالش ک
 

 گفت:م یهو بین حرفا
 

 ؟ننوهمچیو میددی شاو ن پس..پس..شایا- 
 

 گفتم:م و نم کشیددستی پشت گرد
 

 نن.وشو میدر و آرنگاازدواج بعد ی ستانادایی راهمسایتونن یه جون لی فکر کنم چووته درمار فکر میکنن نگا_
 

 که گفتم:د حرفی نز
 

 ؟مهال -



که باید گریه کنه گریه ن الا اچیا هست..چره پشت همین نگام ما من میفهمیداما..د ابوچ نگاهش پود..نگاهم کر

 د؟نمیکر
 

 د داری؟عتماابهم ر چقد -
 

 گفت:د و آروم کمی مکث کر
 

 د دارم.عتمااخیلی بهت زم لی هنوارم وشتم ندداکه قبال ری نقداو- 
 

 لبم نشست:رو لبخند کوچیکی 
 

تمومش و بزنی ف حرن همزمادرت ماآرش و سه همیشه با ر وایه باای میخو- 

بالفاصله ن داد و تکوی اره سرشو به معناآروم ید..زرمیلش مک چشمادمر؟ کنی

 گفت:ش بعد

 .لی میترسم..و - 
 

 گفتم:دم و کمی مکث کر
 
 

 ؟چیاز - 
 

 گفت:وار مزمه ز
 

 م!ینکه تنها جلو براز امیترسم - 
 

 گفتم:بالفاصله مطمئن 
 

 ؟بهت چی گفتمط تو حیاد میادت یا- 
 

 که گفتم:د کمی گنگ نگاهم کر
 

 تنها نیستی!وز مراقل یه انها نیستی..حدبهت گفتم تو ت- 

 که گفتم:ن داد تایید تکوان سرشو به عنو
 

 صالحش کنم!ام امیخون الا- 
 

 گیج گفت:
 

 ن؟!ها- 
 

 گفت:ی زدم و لبخند
 

 بهت بگم:ش بجاوکنم ح صالاحرفمو ام اون میخو -
 

 دادم:مه دم و ادامکث کوتاهی کر
 

 گه تنها نیستی!یدبه بعد وز مراز اقل احد تو تنها نیستی!- 
 

 بعد گفت:د و چند لحظه ساکت نگاهم کر
 

 ؟کنمور باری چجو -
 

 گفتم:دم و مکث کوتاهی کر
 



 ؟ثابت کنمری چجو- 
 

 گفت:و نگاهشو به سمت جلو چرخوند 
 

 ش!با- 
 

 ت:گفد و کمی مکث کر
 

 ش.بارم فقط کنا -
 

 کنم گفتم:ب ینکه حالشو خوای ابر
 

 میمونم!رت کناخر عمر آنکنی تا ار گه هی فرا- 

 گفتم:زدم و که چشمکی د نگاهم کرره بادو
 

 دم!کرات پیددی کرارم فر، کهی یددهرچند -
 

 گفت:و خندید 
 

 خیلی بدجنسی!- 



 گفتم:و ختم انداچپی بهش ه نگا
 

 م!سه تو که مهربونوا -
 

 جمع شد..لبخند منم جمع شد..یهو گفت:ش لبخند
 

 ؟نمیشه ،ند نزنهت -ست تندوامیکنم قلبم ش هرچی تالا چر -
 

د داره جوش وتو جایی که قلب تورو سریعی ومحکم ی ینکه تپش هاابعد ر، لین باای اوکه بردم من بور ینباو ا
   «؟حتی قلبی گرفتمرایعنی نا_»گفتم..دم با خودم، حس کر،
 ؟مهد و آروشال ،ینهمه خوشحاامریض آدم مگه د؟ بود!حتی قلبی نبوراینکه ناا لیو

 
 یر لب گفتمز

 
 ؟تند میزنهر نقدداره اقلب منم ا چر -

 
*  
 «مهال»

 
 «داره؟ستم دوهم غیر مستقیم گفت د قعا فرهاوایعنی ؟،ست شنیدم دریعنی گوشا -»دفکر کردش با خوک خترد

 
حقیقت تلخ ش پذیرن و غمگین بخاطر فهمیدد..بون مادشاد یگر بسیاد طرفیو از غمگین ر طرفی بسیااز 

 ره اش!بای دویبازحماقت بابت ل خوشحااش و ندگی ز
 

یک دنزر یگر به مار دباای ختر بردین ؟ اسفید میترسده و سیان یسماه از رگزیدر چه کسی گفته که ما
شِ میکند که خرگوق قتی صدوین مثل تنها انیست!به گمانم ن یسماو رست ر امااو نست احالی که میددرشد..
  باشد!ه نشدر عاشق ما،قصه

 ِِ 
 

ل حاارد،ندد جودر وقلبی ،نددمیکرس حساامهال گاهی واش و که سادی فرهاد؟ بور ما قعاد وایا فرهاآما ا و

 د!میزف حر، قلبمِ به نای سریع چیزن تپیداز 

ه نها نگاآبا خوشحالی به ه گاو با غم ه ند.. گادبوه دیستادر اماهک..به ترتیب پشت ن و ماها،حامد، ماایگر دطرفی 

ی یبازعشق ش پذیر ِبخاطرن یشادشان و هشااهمرو ست ک دونادردو ندگیه سخت زبخاطر ن ند..غمشادمیکر

رش نکاامهال و پنهانش د عشقی که هرچند فرهاد..و بوه نشداف عتراعشقی که هرچند د..توسط مهال بود، فرها

ا سپس با صدو بست آرام در ند..حامد دمیکرس حسات انها بشدن آفیااطرد را اجووین و اشت!د داجووما ؛انددمیکر

از بی خبر و ستند اجا برخوه ازمدن آنبالشادینکه کسی به ل ابه خیاای در،صدن با شنیدد فرهاو مهال د..کرز با

ما و است..ه انشد لبدن رد وهیچ حرفی بینشار نگااند که دتظاهر کرری طو، حامدی نه زالبخند مرموی معنا

د میکند..با خوس حسادش اجوو قعمای را در اسوختن چیزاوان،حین خوشحالی فرا در نمیفهمید که چرن..ماها

 ل اونبی نیافت..به هرحااجوو  «د؟کجا بواز ش منشأ -د فکر کر
 

 پسارد!هیچ شانسی ندو ست اطرفه دویبا زشتن داین ی را دارد و ایگردشخص در دل نست که مهال امید

 تصمیم گرفت که ِ
 



ه و خیری هاه نگاد!.از ستانه شوه دوانگن تبدیل به هما، نگاهش به مهالره باو دوکند رد برخوع عاقالنه با موضو

پس باید بیشتر ؛ نستامیدرا هایش ه لیل نگاو دست اتیزبین ر بسیااو که د بوه نیز متوجه شدد فرهاه بیگاه و گا

بی شرفی در دل نسته به مهال کمک کند..اینکه تود از ابول خوشحاد..ربویی نبد تا فرهاد جمع میکررا سش احو

که بعد د فکر میکرن ماهاد و ین نقشه ها بوم ابانیه تماو باعث او که ا چرد..جا بیخبر کر همهواشِ از سار روح نثا

 زده!نه احساساتش جوری اسودی نامزن ستااز دا

 
 حد شدند که حامد گفت:وارد واهمگی 

 یگه برما!دوروز د ِِ ارنیم! ناسالمتی من قرروبگذش خوبیاین یکم  -
 

 گفت:ی جد،بیتوجه به جمعد فرها
 

 ان.یم تهردمهال هم برمیگر منو -
 

، نددهم نشسته بور کناه نفری دوکاناپه ن هماروی مهال که د و فرهاروی ها ه نگاو جمع ساکت شد ره به یکبا

 «ه!بهتر، تر تمومش کنمزودهرچی  -»که یناما با فکر اد بورده ع جا خوین حرکتِ سریاز انیز د ماند..مهال خو

 د..قانع کردش را خو
 

 فت:ماهک با تعجب گ
 

 ؟یندین باهم برگرایهویی میخوا چر- 



 گفت:د و کر یامصحلتیی مهال سرفه،بگویدی چیزد ینکه فرهاااز قبل 
 

 م!فیصله بدرو همیشه قضیه ای برر یه باان و تهرم ببررو مامانمه ا نی که ظاهرام اومیخو  -
 

 گفت:وی ند که حامد با کنجکادتایید کرف اورا جمع با سر حر
 

 ل؟شمای دبرمیگرز با- 
 

، چند لحظه بعدرد و خوه به هم گرو به سمت هم چرخید ن همزماد،فرهاو مهال ه نگا و

 گفت:د فرهارو ین از اند..دمطمئن نبون مشاابه سمت جمع برگشت..هیچکدره بادو

 .نیستم معلو -
 

بلند خندید که  حامد

 گفت:د فرها

ه داری چیز خند -

 ؟گفتم

 گفت:و حامد بلند تر شد ه ی خند
 

اب مهال جوی ین بعد تو بجادکره لحظه همو نگایه - 

توست ومن ن نچه میاآکسی شِ فاد هنگِ: نشود آنجا یادادی..او

 دم!فتااتوست و من ن سارنامه ،نظرراتِ شااتا 

 
 

ما مانند د اخت..فرهادونامعلومی ی به نقطه را نگاهش ی زد و د محومهال لبخنوخندیدند ن ماهاو ماهک 
   د...حرفی نزد و کره تنها به حامد نگا،شندی دروشاف برخال، همیشه

* 

 «مهال»
ندگیم زتو روزه نی که چند ن زیددنبالم تا باهم بریم د دمیاوز مرابهم گفت د فرها،شتن میرفتنداقتی وز ویرد

   ه وشدا پید
د رهایم..فدخونش بوراه حاال تو دم و گرفته بون ماهااز سو ل..آدرببریمش شمادا یم فرابگیم میخو درم وماه شد

ه بهم نگاد و کرش خاموو ماشین د..یه کوچیک ترمز کره انقردر یه ی جلو، فتنربعد کمی جلو و کوچه شد وارد 

 د:کر
 

ای هرچی میخوان، فتین تهررقتی د. وبیان بهش میگم باید باهامودم من خو، نمیگیی ینجا چیزاباشه دت یا- 

 بگو!ن شودوهمونجا پیش هر،بگی
 

 که گفتم:د شد..منتظر نگاهم کرده پیاد فرهادادم و  نباشه تکوی به معنای سر
 

 و.بردت خوم من نمیا- 
 



و گفت ی چیزد فرهاو شد ز با، در چند لحظه بعدر در رو زد...کناده ی سان یفوو آفت در ربه سمت د؛نکرار صرا

 خونهارد و
 

از  سته غرقش میشم!ااخونو سته اخوو  ممیدم نجااقته وکه خیلی ری شم..کادن فکر کرل فتنش مشغورشد..بعد 

 اون روزی
 

یگه ، دبزنیمف یگه باهم حرروز دباید یه ز گفت باو تباطم د در ارفهمید با فرهان شایاو کافه دم مد د اوکه فرها

 نگزنه بهش 
 

حتما ن الاتا ه..ین خیلی تنگ شدو رادسه نسیم والم ان. دباید برگشته باشه تهریدمش..فکر کنم دنه زدم و 

 بدنیان بچشو
 

حامد ره ی شمادر اوردم و بالفاصله گوشیمو واش. سااز نه م و حامد پرسیداز که حتی نه دم گیر بور درنقده!.امداو

 رو
 

 اب داد:جوق گرفتم..بعد گذشت پنج تا بو
 

 ؟حقت صبوین اری انداب تو خو- 
 

 گفتم:م و خندیدد..بوزده یادم..کره به ساعتم نگا
 

 ؟!بهاقت خووچه ن الا -

 به حرفم گفت:دن اب داجوون بد
 

 زدی؟نگ زشتی ر داچیکا -
 

 گفتم:دم و مقدمه چینی نکر
 

 سند کن.ام برو نسیم ره ی شما- 



 گفت:و خندید 
 

 زد؟مد نسیمی هم هست که گاهی میودت اویازه تا- 
 

 گفتم:م و کشیدی مانندآه نفس 
 

 ؟مداوستی بچش بدنیا راشم.. ش شتم پیگیراقت ندوشتم که ی داگیرر درنقدا اوبخد -
 

 یی گفت:ه ابا لحن مسخر
 

خب داری؟بردن کرزنااز ست م دستی منتظر بمونه خانوامیخوم! نمیاون بیران،تهرد میگه تا خاله مهال نیا، نه بابا- 

 یگه!دمد اوبدنیا 

 
 

 گفتم:دم و پوفی کر
 

 زدن داره؟غر ر نقدره دادن ایه شما- 
 

 گفت:د و کرزک شو نااصد
 

 م!به نامحرره دادم گه بفهمه شماام گم میکشترقا بزآ نه!وای  -

 گفتم:م و خندید 
 

 سه همونه!وا ی!میدش گودی یازگت رقا بزآو به ینکه تانه  -
 

 گفت:و هم خندید اون 
 

 میکنم.اس ام اس ست واشلوغه. م بچه! سررت کاو رد بر- 
 

 متعجب گفتم:
 

 ؟مگهر داری چیکاع! هواو- 
 

 گفت:ی جد
 

 اغ داری؟سرن بیداخواز مهم تر ری کا -
 

 م:خندید
 

 فظ.اخدارم. نداغ سر؛ نه- 
 

 دم..گوشیو قطع کرو 
 

کل ن و میرفت خونشور شاید یه باه مادر یعنی کال فقط اد. نمیدش گوش بابای صال به حرفااحامد 

 د..بوه ندگیش تو کافش خالصه شدز
 

ر ینجورش، انظر پداز ما د انبوی حامد...پسر بدد و مذهبی بوده لعاق افوآدم لی یه د وحامد شیخ نبوی بابا

 دن ِ ندگی کرز
 

 د!بوه کبیره حامد گنا
 



حامد مختلط ی ستادوشت است نددوباشه. ا جدن شوازخونش و شته باشه داشت حامد کافه است نداون دو

را باشه که همه کام گه به باباا_"حامد:ل شت... بقوداست اون دوکه د یی بوازچیف ست برخالدرحامد و باشن 

 "خرشم منو میشونه سر منبر!.آفتن! رجرمه جز مسجد 
 

از قیقه ، دودنکشیدنشه. برعکس حامدر میکنه سیگاش تاییدش باباداره و فکر کنم فقط تنها مزیتی که حامد 

 شو خفه میکنه...دخوداره و ستشه ر دمیبینی سیگا،غافل شی د فرها
 

د فرهادم.. کره نگاه نندراسمت به م و جا پریده از ترسیدرد..خون تم تکورصوی ستی جلودتو همین لحظه 

 متعجبی گفت:ه ی با خند
 

 میکنم!ت نگادارم قیقس دپنج ؟ کجا سیر میکنی- 
 

 متعجب گفتم:
 

 ی؟مداوکی  -
 

 گفت:ی جد
 

 یی میشه.اقیقه دشیش - 



 ه!مداوقیقس که دشیش و میکنه م نگاداره قیقس دگرفت. پنج م یش خنداقیقه ب داکتب و ین حسااز ا
 

 شه...متفکر گفتم:رج کوچه خااز عقب گرفت تا ه ندد و دکر شنروماشینو 
 

 دی؟میکرر چیکارو قیقه دیه اون - 
 

 گفت:و خندید 
 

 بگی.ی تو یه چیزدم منتظر بو- 
 

 گفت: تکمی سکواز نگفتم..بعد ی چیزی زدم و لبخند
 

 ان..نبالش بریم تهردصبح باید بیایم دا فر- 
 

زد و خوند که لبخند مطمئنی دن رو گیج بوس وتر، نی انگاهم نگراز کر کنم فدم...کره نگاد به فرهادم و حرفی نز

 گفت:
 

 یی!اهمیشه از تر ه و آروم شدم میبینی همه چیز تموی بیادت تا به خوش! نبای چیزان نگر- 
 

 دادم:سرمو به صندلی تکیه و چشمامو بستم 
 

 شه!م تر تموزودقعا ش واکا- 
 

 گفت:وار مزمه آروم و ز
 

ینهمه اتو بابت دخوو میشن ه ست خاطرروز وابد یه روزای ین ی اهمه م میدل میشه...بهت قوم تمو- 

 متت تحسین میکنی!ومقا

 
 

ق خیلی فر، پیشل یکساد با فرهاد،ین فرهاالبم نشست..ی روی لبخندد، بسته بوم که چشمار همونطو

 دارم!ستش دوحتی بیشتر هم ن الاشت..شاید دا
 

دم و کرز حرفش چشمامو باو کالفه ای صدن ما با شنیدد ابسته بون همچنام نگ گوشیش چشمان زبا شنید

 دم:کره بهش نگاو کنجکا

 
 

 ؟!نگ میزنیزهی ا چر ن!یعنی همو ،نهو قتی گفتم نمیشه و ی!تقوم خان -
 
 

 عصبانی گفت:
 

 ؟شریک شم باید کیو ببینمت باهاام من نخو- 
 

 گفت:یهو ش آورد و جود چی گفت که فرهای نم تقوونمید
 

ستی هستی. منم دم دسم واکه دی کررو ینکار انقدواون؟ اوین اتو بچسبونی به دخوداری سعی ر نقدا اچر -

 نمیکنم!ده ستفااستیا از دم د
 

یرلب د و زمشت کرن فرمورو ستشو دکه م دشتم نگاهش میکرز داهن بادبا د..گوشیو قطع کر و

 گفت:آروم خیلی 



 میکنی!ده روی یاداری زیگه د -  و

متع

ج

ب 

گف

 تم:

 - 

ک

 ؟ی

نیم نگاهی بهم 

 گفت:و خت اندا

 ر.نگا-  

 لحن گفتم:ن با همو
 

بطی رچه ی تقو- 

 ..م.به ما

دم کمی مکث کر 

 گفتم:و 

بطی ریعنی چه -  

ر داره؟ به نگا

ی زد و خندزپو

 گفت:
 

یر ا زنددِ یای زپیله هاو ختر سابقم دست دویهویی ن مداور میکنی فک -

 که گفت:دم ش کرنگاهزده بهت د؟ سر کی بو

 ی.تقواغ فت سررمید شد اناا نداز فکر کنم - 



 بهت گفتم: نبا همو
 

 یگه باهم نیستیم!دما که  - 
 

 گفت:د و کمی نگاهم کر
 

 ل!شمام مداوسه تو والی من که و- 
 

 مکث کوتاهی گفت:از که بعد ق دادم یی سوایگه دت نگاهمو به سم
 

 فهمه!ین حرفاست که ناز اهم تیز تر ر نگاو  -
 

 که گفت:دم حرفی نز
 

 ؟مهال- 
 

 ندفعه گفت:اومثل ره بادم...دونگاهش کر
 

 ؟مهال- 
 

 گفتم:آروم 
 

 ؟بله- 
 

با جانم اد بخوو کنه ام ی صدهاون ینکه اخسته نمیشم!.م بدم نجاد ابا فرهااری رو تکرزی ین بارم امن هرچقد

 م!بشو بداجو
 

 گفت:دو نگاهم کرن شیطو
 

 ؟مهال- 
 

 گفتم:و ختم انداهامو باال وبرا
 

 ؟بله- 
 

 گفت:و خندید 
 

 بگو جانم!- 
 

 گفت:و جمع شد ش خندد..کمی مکث کر
 

 مثل قبلنا بگو جانم!  -
 

تو عمق بی د فرهای توجهاای لم هوره دبادوا چرد؟بوده سابقو کرای لم هوره دباا دوچرد...بوه لبخند منم جمع شد

 توجهیشو
 

 د؟بوده کر
 

 گفت:آروم 
 

 ؟مهال -
 

 گفتم:دش خواز ر تآروم 
 

 ؟جانم -
 



 ید گفت:دبا ترق داد و نگاهشو به سمت جلو سو
 

 میشه... -
 

 داد:مه ل اداحاین الی با ومبهم...س ترر شت..یه جوداید دگفتن حرفش ترر از نگاد..امکث کر
 

 ؟باهم باشیمره...بادو..میشه. -
 

 گفت:ری که فودم نگاهش کره شدت ما
 

 نمیگم بهت!دروغ نی که ومید !ارمندی هیچ قصد بدو جلو م مداوم کن فقط با قلبر وباق داره! یندفعه فرالی و -
 

 حالت گفتم:ن با همو
 

 ؟گفتیاول فعه ری دپس چجو- 

 گفت: وبرگشت سمتم د..کررک پاده جار ماشینو کنازد و هنما را
 

 ؟بگیدروغ قتی میتونی وقیقا چه دنی ومید- 
 

 گفتم:دم و کمی فکر کر



 داره؟قت وم غدرونه! مگه  -
 

 گفت:و نش کشید دستی پشت گردخندید..
 

 کنی!ور غتو بادروتم دگفت که خودروغ قتی میشه وقیقا آره! د- 
 

 که گفت:دم گیج نگاهش کر
 

 د!خوشم میاازت قعا واباعث شد که تو فکر کنی من ور ین باد!.و اخوشم میاازت که دم کرور من با- 
 

 گفت:د و کمی مکث کر
 

زه فتی...تارقتی وما دم اگفته بودروغ مم دقعی شد..من به خوس واحساایه د خوشم میاازت که ینش الی بعدو -

 مفهمید
 

 ه!قعیت شدواتبدیل به دم سه خوواغم تا چه حد درو
 

 گنگ گفتم:
 

 ؟!نگیدروغ  النماکه م کجا معلواز - 
 

 مطمئن گفت:ده و خیلی سا
 

 ؟فتنش بشهرکه باعث غم میگه دروفتنش میترسه از ربه کسی که آدم مگه - 
 

ار کرتدم با خوارم هزر باای من برد..و تپش بوو گرما از نم پر ، دروممآروظاهر ف برخالدم..ساکت نگاهش کر

کمی  «ج دارم؟حتیاانش دبه بووار نه ویودهم ت فرکه تو عمق نده کرر چیکا ده؟کرر با قلبم چیکاد فرها -»دمکر

 گفت:د و نگاهم کر

 
 ؟چیهت نظر- 

 
 گفتم:دن کر فکرون بد

 
 ه!قت بدویکم بهم  -

 
 گفت:و کنجکا

 
 ؟سه چیواقت و- 

 
 گفتم:دم و کمی نگاهش کر

 
 کنم!ار شتباهمو تکرر امین بادوسه واکه ر ارزش داره ینکه ببینم چقداسه وا- 

 
 زد:لبخند ورد و نیادش خوروی ما به م. امیخوندش چشما از حت شد!رانا

 
 دم؟بوه شتباابگی من ای میخو -

 
 دم.:ی فکر کرکم

 
 دی؟بگی نبوای میخو- 

 



 خندید:
 

 ن!نمیداب جوال لو با سوابهت گفتم سور فکر کنم یه با- 
 

 گفتم:د..آروم نم مثل من مو به موشو حفظ بواوگرفت...م خند
 

 تی!گفران ستورتو اره. - 
 

 گفت:و نگ تر شد رپرش لبخند
 

 ته!دیازم پس هنو- 
 

 گفتم:ی زدم و لبخند
 

 ه؟!بردم مگه میشه یا- 
 

 گفت:ق داد و نگاهشو به سمت جلو سو
 

 ؟نیستر ینطوا ی!متنفردم ازم فکر میکر- 
 

 خیلی یهویی گفتم:
 

 م!متنفرت ازت بشد- 



 گفتم:م و ی زدلبخندد..نگاهم کروری با ناباو جمع شد ش لبخند محو
 

 د!خوشم میاش ازت فکر کنم بیشترم، متنفرازت ینکه خیلی از الی غیرو- 
 

 گفت:و خت انداشو باال وبرای یه تا
 

 ؟نمیکنیار شتباهتو تکرره اباا دوپس چر -
 

 گفتم:ق دادم و نگاهمو به سمت جلو سو
 

 میترسم!،مستت بدره از دبادوینکه ؛ از انت نمیترسمدکرب نتخاه اشتباار اتکراز من  -
 

 دادم:مه دم و اداکمی مکث کر
 

و از کنم..ه عکسامونو نگاو بمونم ار شم شبا بیدر ینکه مجبوازا؛کنمدت نت عادشم به نبور مجبوره بادوینکه از ا- 

قسمت از بزنه میترسم!.من ذوق تو م بابان و خالی مامای جااز قلبم حتی بیشتر ی خالیت گوشه ی ینکه جاا

 رد..یی به شیشه خوابگه که تقه ی ست چیزاخوزد...لبخند غمگینی دارم! حشت ونت دنبو

 «دفرها»

 
با ه قد کوتادی که چشمم به مردادم پایین رو شیشه رد..یی به شیشه خواکه تقه بگم ی ستم چیزاخو

 شتدایا شاید بیشتر سن ل قل چهل سااحدرد..نظامی خوس لبا

 
 گفت:د و خمی کرا

 
 ؟ماشینارک مدو شناسایی رت کا -

 
 گفتم:و ختم اندامو باال وبری ایه تا

 
 م دادم؟نجااخالفی ر کا -

 
 ره:نیادش خوروی  بهد لی سعی کررد ویکه خو

 
 چک کنمام فقط میخو- 

 
 گفت:د و کره بعد به مهال نگاد و کره نگاارک کمی به مددادم..ماشینو نشونش ارک مدن دادم و تکوی سر

 
 ن دارن؟چه نسبتی باهاتوم خان -

 
 بگم مهال گفت:ی چیز ینکهاقبل 

 
 منو میرسونن خونه.دن دارن یم. لطف کررهمکا- 

 
 خم گفت:ابا 

 
 ؟یندینجا ترمز کرا اپس چر -

 
 گفتم:و ختم اندامو باال وبری ایه تا

 
 ؟جرمه -

 



 گفت:د و کره با عصبانیت بهم نگا
 

 جریمه شی!اد لت میخودینکه خیلی امثله  -
 

 گفتم:ی زدم و خندزپو
 

 ی؟!بگیرق حقوی لکیت کسری اجریمه دادن و بابت گیرداری ست دوی تو خیلم شاید -
 

 گفت:و فت رعقب م انی چند قدعصبد..نگاهم کررده یکه خو
 

 نیست! توهم نم...دن یستای اینجا جااحرکت کن  -
 

 گفت:ت زده مهال حیرر دادم..فشاز گاروپامو دادم و بی توجه بهش باال رو شیشه 
 

 ؟دیکرر فتاری رینجوا اچر -
 

 گفتم:ل بیخیا
 

 د!شت میزف زور دایگه. حردجریمه کنه اد فوقش میخو -
 

 نشد.ل بدن رد و خاصی بینموف حرراه خر آیگه تا دساکت موند..زد و چیکی گرفت..لبخند کوش خند



ار یگه قردبه مهال ثابت کنم ری که چجودم ین فکر کرابه م..میکشیدر شتم سیگادم و دابوده یستاابالکن رو 

چی واش ببینم ساان باید بریم تهر؟کنمر نوقت چیکااونه! شاید بگه نه..؟کنمری خاستگا؟ازش شیم انیست جد

و حامدم،ئی که شداقسمت پذیرم..وارد شدرج بالکن خاو از متعجب برگشتم ی بلندای داد صدن میگه..با شنید

« و... ایدهفای افیسو، مگرفته باالخر- »ل یی مثانه...یه چیزمیزف حردش سه خوداره واکه با خوشحالی م یدد

 متعجب گفتم:  میگفت.

 ؟ختیانداد راه ابیدا داد و چر ؟چته حامد -

 
 گفت:ه با خند

 
 شو گرفتم!رشماه باالخر -

 
 متعجب گفتم:

 
 ؟کیره ی شما- 

 
 گفت:و خندید 

 
 ماهک!- 

 
 گفتم:دم و کمی فکر کر

 
 ؟ماهک کیه -

 
 خت:انداچپی بهم ه نگا

 
 یگه!ن دهر ماهااخو -

 گفتم:ک مشکو؟..خوشحالهر نقدره ی اون اسه گرفتن شمام..واکشید پوفی
 

 ؟ر ذوق دارینقدا احاال چر- 
 

 گفت:د و کره نگادش به خود..شم تعجب کردیهو خو
 

 نم!ونمید- 
 

 گفتم:م و خندید
 

 ده؟!گیر کرت تو گلو- 
 

 داد:مه و ادابابایی گفت و بر
 

سط صحبت بهش وباشه! ی نی چیزداگره فرماندره یخومن گیر کنه! بیشتر بهش می ین تو گلوانکنه ا خد_

تو ربعد بهش میگم شماو ین ارتفاقا بزن اجریادر میشه منو  گهامیگه دش ستمی..خورسمت چیه میگه امیگم 

 صال!ی داره اگیرددرخور؟ چیکاای منو میخوره ی میگه شماه ،بد
 



 گفتم: رهمونطوو فتم رشپزخونه آبه سمت ن دادم و تاسف تکوان به عنوی سر
 

 صبح حرکت میکنیم!دا جمع کن فردی،کرز سیله باس و ولبا- 
 

 اد:دمه و ادایی گفت اباشه 
 

 ؟مامانشن یددفتین وز رمرا ره؟مهال چطو- 
 

 گفتم:ن دادم و تکوی سر
 

 فتیم!اره رخوبه.. -
 

 دادم:مه ادامیریختم آب نی اکه لیور همونطو
 

 ینکه...اره..و احرفی ندد و گفت میانم اوفتم بهش گفتم. دم رخل. خودامهال نیومد  -
 

 گفت:و حامد کنجکام...بو یه نفس سر کشیدآ
 

 ؟چی ینکهو ا -
 

 گفتم:م و مدون اوشپزخونه بیراز ا
 

 ل!هیچی بیخیا- 



ستم گرفتم...بهش دکاناپه نشستمو گوشیمو تو د...رو باال حرکت کری به سمت طبقه و خت اندایی باال اشونه 

ستی تو دختم..اندامیز رو روی گوشی و یخت رنقیص بهم و ضد ای ینهمه فکراز اعصابم ؟ایهده رویام؟ زبدم پیا

 ختم...انداپشتیه کاناپه رو پشت از سرمو م و یدکشم موها
 

وی ای میرفتیم..حامد که با ان به سمت تهرو یم دبوده کرده مارو آهمچی د؛ساعت هفت هشت بوی صبح طرفا

قیافه از میگرفت..م تو ماشین میوفتم خندن نشستنمود مامیومد..هرلحظه یاشت هم با اماشین ندد و بوه مداوپی 

ه نگاده شت به جاد و دابوه نش کج شددگره یکسرد ؛لی حرفی نمیزوضیه که عقب نشسته رااند بوم مهال معلوی 

جلو  یید تادوشبیه بچه ها ، معذبهدرش پیش ماو جلو بشینه اد لش میخودید مهال دقتی وحامد هم که.. د..میکر

ید همه د قتیزد و ومتنی پخش شد..چنتا جلو ون موسیقی بدد..شن کررو روسیستم د و ست بردبشینه..

 زد:غر د و کال خاموشش کرو شد رد عصابش خوایه رهمینجو

 
 ؟ییدانستی خیلی شبیه پیر مرومیدد فرها- 

 
 گفتم:ن دادم و تکوی سر

 
 میکنه!دآوری همیشه یاواش نمم ساوند- 

 
**  

ده برن بشواخودرش ماو مهال ان..یم تهردبوه سیدریگه دم ودنندگی کرراقفه ون وبدد..گذشته بوسه ساعت 

از نی که اونصف ا بخد_که حامد گفت: دم کره ینه به مهال نگاآتو د..از میکرر شت با گوشیش کاداحامد د و بو

 نیست!ده ست به جااحو،میپاییرو ینه مهال آتو 
 

 که گفتم:د ینه نگاهم کرآتو د..از کرز چشماشو بادش داد و وقوسی به خو که مهال کش دم حرفی نز
 

 ی آرش؟یم بریم خونه حت کنی یا مستقاسترای امیخو_
 

 گفت:د و کمی فکر کر
 

 نجا.و اوگه خسته نیستی برا -
 

 دادم..سمو به جلو احودم و حرفی نز
 

قیقا دم و دبیشتر کرو مد..سرعت وون ابیرآرش ماشین و شد ز بان شودروازسیدیم..رینا که ی آرش ایک خونه دنز

 .م.شدده ماشین پیادم و از بزنه ترمز کردور جایی که باید 
 

ی خندزمد..پواوعصبانی به سمتم و شد ده ماشین پیا، آرش از چند لحظه بعدد..یستااماشینش 

 ید عصبانی تر شددخندمو که زپوزدم..

 
 گ تر شد که گفت:نرپرم خندزیقمو گرفت..پود و پر کره رو باقی موندم قددو

 



 ی؟نمیترسی بمیر ؟منی خونه ی در میا ئتیبه چه جر- 
 

 :گفتم، حالتن با همو
 

 ؟من بترسیاز تو نباید ت به نظر؟ بترسما چر -
 

 گفت:د و کری میزآتمسخر ی هخند
 

 م!بمیرم لف بچه بترسم که باید براتو یه ام از گه بخوامن - 
 

 ی زدم:خند محوزپو
 دادی!ست رو از دشتی دت داخور شتنه مهال کناداسه واشانسی که ذره یه ن همون چو ی!بمیرم باید- 

 
سرشو زده مهال باعث شد بهت ای ست حرفامو تجزیه تحلیل کنه که صدامیخور نگاد..انگاهم کرک مشکو

 بچرخونه.:
 

 دار!یقش براز رو ستتو د- 
 

 گفت:ره بادوکه ه برست به سمت مهال افتم..خورعقب م چند قدزدم و خند زشت..پوداستشو برد
 

 م.برو مشخص کنم ی رو یه چیزم مداوسمت منم نیا! من فقط - 
 

 گفت:د و کره به من نگاک مشکوآرش 



 ؟چیو- 
 

 گفت:ی مهال جد
 

 ؟گم کنیربزدر،ستی با ماانخوا چر -
 

 اون راه:شو بزنه به دخود سعی کرد..کره به مهال نگاره باد و دوکره نگ باخت..به من نگاه آرش رنگا
 

 تم!شاندی فت..من تقصیرو رشت اگذدش خور فته باشه! نگادت رفکر نکنم یادی، بورگ بزدت تو خو- 
 

تو یه د..کره نگان به پشت سرموزده بهت ا داد...آرش ماشین صددر تو همین لحظه ی زد و خندزمهال پو

 شونو ببینیم.دوحت هرراکشیدمش تا ر کنادم خواه همرو گرفتم رو ست مهال دحرکت 
 

 ههش نگاستمو محکم گرفت..بدکه یهو دم بوده کرول ستشو دحت تر باشه..تقریبا راکنم تا ول ستشو دتم ساخو
 

حتی و ختردین اشتم. من داستشو محکم نگه ی زدم و دلبخند محود.میکره نگارش پددر و شت به مادم..داکر

 به هیچ قیمتی!ادم!هم نمیدرش به پد
 

 و جمع گفتم.سمو به جلاباعث شد حوور آرش ناباای صد
 

 ...تو. تو.. -
 

 مد:درش در اوپر بغض ماای صد
 

 من!اره! - 
 

 ت:گفد و کمی مکث کر
 

 ؟نهدی خیلی تعجب کر- 
 

تا شونه دم حرکت کرذروم منم د،ستم بودستش تو ن دچود..مهال متوقف شد..مهال حرکت کررو نگاهش آرش 

 :بعد گفتد و وکه نگاهم کرحظه شما متوقف شد..چند لی ستارو دنگاهش آرش هم باشیم..ی به شونه 

 د؟تو بوره پس کا-  

 
 مهال گفت:

 
 شتباهش گرفتم!ر ابا نگاو یدمش ل دشماران ستورتو اره!ندا جرین ماابطی به رهیچ اون - 

 با لحن ملتمسی گفت:آرش 
 

 م!توضیح میدات بر- 
 

 گفت:د سری و مهال جد
 

مایی ه، آدپنج مار بعد چهاد خیلی خوشم میادی کر کرفی! سم توضیح بدواکه م مدم! اومداوسه همین واقیقا د- 

 که هیچ

 ؟یتم کننو اذینم ببره بام و دوندیدن شوازمحبتی 
 

 گفت:ری فوآرش 
 



 شته.زهمسایه ی در و بریم. جلو. خل..دابریم - 
 

 تحمل میکنه که گریه نکنه:ر داره چقدم میفهمیدش ستار دفشای زد...از خندزمهال پو
 

نگفتی تو کل شهر شایعه پخش دت با خوا چردادی، بم اعذری نجوو اوپایین شهر دی ربل سادوقتی منو و- 

 ده؟کرری همچین کاش ختردبا ر پد میشه که یه
 

فتیم..گوشیمو گرفتم ش رماهم پشت سرد..خونه حرکت کرز بادروازه ی به سمت و شت داشرمندشو بره نگاآرش 
 اس ام اس دادم:به حامد و 

 
 «و!بر هگه حوصلت سر میرا -»

 
خونه که وارد شتم..اتو جیبم گزو سایلنت رو گوشیو  و

 شدیم مهال گفت: 

 ؟نت کجاستز - و

کمی نگاهش رش آ

 گفت:د و کر

 ..مطب. -



نگاهش آرش..از نگاهه از لی وخوند..آرش نسبت به و شتن داست دونگاهش میشد دم...از کره نگادرش به ما

 نمیشد فهمید!ی رو چیز

 مبل نشستیم..مهال سریع گفت:ن رو وهممدم و کررو ول ست مهال د
 

 تعریف کن...؟ خب_
 

 د:کرف زدن به حروع شری زدم..خندزپود...کره بعد به من نگاو شد مهال متوقف در مارت صوه آرش روی نگا
 

بعد بدنیا و شتم اسقطت کنه نزاد میخوو تت ادینکه گفت نمیخواباشی!بعد ه شنیددرت مااز فکر کنم همشو _

 ازشنت آورد
 

 ان.یرامت و آوردمت گرفت
 

 مهال با عصبانیت گفت:در ما
 

سقطش کنم! بخاطر تو ام گفتم میخوای، یگه منو نمیخورم دچه بیاگه بدم اینکه فکر میکراحمق بخاطر امنه _

 گفتم! بعد تو
 

 فتی!و ربچمو گرفتی م بیاش ینکه بهواقبل 
 

 هم گفت:آرش 
 

نه ، که الیقشی خوشبخت شیدی با مرو ندگی کنی زحت ارکه دم بررو بچه ه! پاتو نگیرو ست دفتم که بچه ر_

ی خندزپودرش ندگی کنی! مازخر با خفت اشی تا ر مجبون و هت بدبرو شتن یه بچه هر لقبی داینکه بخاطر ا

 گفت:زد و 

 
لی ونه خوبی نیستم..دی زشاید فکر میکرارم...حرفی ند، ستیایتم گرفتی! منو نمیخورگادتو حتی یا_

 ؟گرفتیا ازم خترمو چرد

 
 

 گفت:و عصبانی شد آرش 
 

گرنه دی! وبوم نی باهاروسه خوشگذوافقط دم فکر میکرن ندگی کنی! چوم زباهاای نمیخودم فکر میکرن چو_

شم کلی ر ین بچه مجبوابخاطر ان و یرم اشتم بیااست نددوکنم! ا بچش جددرو از شتم یه مااست نددومنم 

 هم کنم...و سر دروغ 
 

تم رصورو نش زولره ستشو گرفتم..نگاد.. دمت میکرومقادن بر گریه کرابردر شت زم داهنودم..کره به مهال نگا

 متوقف
 

 گفتم..وار مزمه دم و زکرز باو بستم آروم شد..چشمامو 
 

 شد!م تمو_
 

 گفت:زد و نی زولبخند لر
 



 شد...م تمواره! _
 

 کنم:ه باعث شد بهش نگا، به منب خطاآرش ،عصبانیه ای تو همین لحظه صد
 

 گولش بزنی!ره بادوکه ارم میزو نکن! فکر نکن میتونی ه خترمن نگادبه ری ینجوا_
 

 نم شد:ف زدبلند مهال مانع حرای که صدم بداب ستم جواخوزدم و ی خندزپو
 

 م!میتونم تصمیم بگیردم من خو_
 

 عصبی گفت:آرش 
 

 ندگیت!زبه زدی تر ری ینجواکه ی تصمیم بگیردت شتم خواگزر یه با_
 
 

 عصبانی گفت: مهال هم
 

 ندگیم!زتو زدی تو تر دم نز ته! من تردخوه ی مسخری عاشقیاو یر سر عشق زندگیم همش زبه زدم ینکه گند ا_
 

 داد:مه ادامهال با بغض ی زدم..خندزشد..پوه شرمنده آرش نگا
 

 جنش محتادبه بوو میبستم دل سید از راه ربه هرکی که زم بام،نمیشدرگ بزری ینجواگه دی افکر کر_

در ام؟شتمادردابرو هراخو؟شو حس کنمدجو؟ و وکنمش درد ودل شتم که باهادامن..من کیو م؟!..میشد

 گفت:و بغضش بیشتر شد ؟! شتمر داپد؟شتمدا

 
که دن تظاهر کرن و ندگیه نحسمو شنیدی زقصه از یه تیکه وم یه مشت غریبه که هرکدد از پر بودورم _

شد ا سط یکی پیدوین ایا تنفر! و ترحم د از پر بون ایی که نگاهشومد از آدپر بوزه! دورم سم میسون والشود

 اکه تو نگاهش هیچی پید



ما دم؛ اکره شتبااسته ردم..درسته خیلی ضربه خوم! درشدوار میدابه همین هیچی دم و نکرا هیچی پیددم! نکر

ین حرفا اکه دم کم نبومحر نقدن االاندگیم من زنمیومد تو اون آدم گه ن انیستم چون نیستم! پشیمون پشیمو

نه خجالت م! شداون آدم م! من عاشق بترسدن تنها بوو شما ر کنادن نبواز که دم محکم نبور نقدابزنم! رو 

که حاال دت یکی مثل خوم بترسم میشدد بوار گه قراره! اندس عشق تردارم! نه ترسی و گفتنش از میکشم 

ندگیم دن زکره نی عامل تباوتم میددیتونی بگی...خومیزنی! هیچی نمداری داد فقط دت خودن سه تبرئه کروا

ستم حرفی بزنم اخودم و نگاهش کران ن! نفس عمیقی کشید..نگرمعشوقت هستیو اون النم تو ل و روز احاو 

 اد:ندزه جاره ابادوما ا
 

ین ای وارد گه باعث شداینکه اممنونم هستم...ممنونم بابت دی، ازت ین همه ظلمی که بهم کرر اکنادر لی و_

 ،نیا بشمد
 

ینکه من و اگرفتم. ازش گی ربزی سادرما اعشقو تجربه کنم! هرچند یک طرفه..هرچند غلط! ی قل باعث شداحد

 م،یندای آبر
 

 متصمیم میگیردم خو
 

 تو نیستی!، قعا باشمام واما حاال که میخواما..دم امنم بود! حساست یک طرفه نبوانه! نه مهال!..
 

 د:سش سخت بوواش گفتن حرفر نگاد...امکثی کر
 

ست دونو نشناسی!من..من ین به بعد سعی کن ماز الی ولی..دی وگم کرربزل سا 23ینکه ابابت ن ممنو_

ان جداب وینکه عذون ابد؛ندگی کنداری زست ری دوبکشم!هرجواب تفاقیم عذن امداویگه بابت بدنیا ارم دند

 م!حت تررامن ری ینجواشته باشی..دا

 
ما مهال استشو گرفت دفت..ربه سمت مهال و پا شد ری هم فوم..آرش جا بلند شدز اجا بلند شد..من هم از  و

ی خندزیدنش پودمهال با رد..خود بوده یستااسط خونه وکه آرزو چشمم به دم، مو که بلند کرستشو کشید..سرد

از که ی زد خندزگوشش پور یم..مهال کنادیستارش اکنادم..به حرکت کروع شرآروم فت..ربه سمتش زد..

 گفت:د وآروم تر بود منم سرای خندزپو

 
 ندگیت جهنم میشه!زین به بعد ن زن از اوبخاطر برگشتن هم؟! میبینیرو نجا نشسته اونی که اون ز_
 

گرفت..سعی دش رو خوش زود هارت لی بخاطر مهاوید..زترسناکش لرآروم و لحن از یک لحظه آرزو 

 گفت:و بزنه..برگشت سمت مهال ی لبخندد کر



چشم منو رو قدمت م! ینجا عزیزی اشتی میتونی بیادا ستدوقت وهر_

 مهال خنثی گفت:ن! جاآرش 

ر نقداوعا کن بخاطر عشقش دشته باشی! داشانس و شو پس بزنه آرنمیشناسم! شاید و رنه زحیف که _

 کنه!اب ندگیتو خرزبیرحم نشه که 

با د و ید..مهال مکث خیلی کوتاهی کرزلری آرزو پلکا

 تر!ــکم دخانو_تمسخر گفت: 

پله از شت ام، دشدرج که خااز در ین حرفاست!از انستم مهال محکم تر ومیدد..جی حرکت کروبه سمت خر و

ش تا پله باهادم..دو هامو بیشتر کرمنیست..سرعت قددی فتنش عادم راه رپایین میرفت..حس کری ورودی ها

تم متوقف رصورو نش زولره شتم..نگادانگهش و شو گرفتم زومیوفته..محکم بام داره یددشته که دافاصله 

ن نشوم قعیشو جلود واکه خود وبب چه خودم..به حرکت کروع شرو گرفتم رو ستش ی زدم و دشد..لبخند

 بشم!ه تکیه گااش شت براکه میذد بوب چه خواد!.و مید

 
فته باشه..نشستیم تو س زدم رپس حدد نبوش فتیم..حامد سرجاربه سمت ماشین و شدیم رج خااز دروازه 

 گفتم: به مهالدم. رو حرکت کرم..خابوندو ترمز رت زدم و ستااشت..اصندلی گذرو ن..مهال سرشو به پشت ماشی

یکم ن بوابخورو صندلی ، ییاخسته _

می گفت که ی آرو "نه"حت کن. استرا

 گفتم:

 ؟حالت خوبه_
 

 د:نگاهم کرد و کرز چشماشو بادم..گه گاهی نگاهش میکرد و سم به جلو بواحون همزما



 ؟یمرچه جوت ظربه ن_
 

 گفتم:دم و مکث کوتاهی کر
 

 نظر نف..از نم..ومیدو حیت ل روحا_
 

 گفت:و رید بین حرفم پ
 

نفس ام نم پشتمی نمیترسم که بخووقتی میدومی محکم تر میشم..رقتی کناولی ولی..وینو بگم اشاید نباید _

 م!تنگی بگیر
 

 گفتم:ی زدم و لبخند
 

 ؟شمسه همیشه پیشت باوانمیگی ا پس چر_
 

 گفت:د و غمگین نگاهم کر
 

 ؟میمونیش؛گه بگم پیشم باا_
 

 گفت:د و مکثی کر
 

 ؟سه همیشهوا_
 

 ی زدم:لبخند
 

 سه همیشه!اری آره! واگه بزا_
 

 جا بپریم.ن از بلند کسی باعث شد جفتموی سرفه ای تو همین لحظه صد
 
 

بین صندلی جلو از بالفاصله حامد سرشو  و

هت رار حمت سزبی داداش _گفت: اورد و 

 کن!ده کافم پیادم منو 

صندلی رو یلکس رکه دم کره به حامد نگاد..بوخته دوفق چشم ابه و هو اون رابه د بوزده شو دمهال که کال خو

 لو شدوعقب 
 
 گفت: و

 
 م!حت باشین. من نمیشنورامه بدین! م. ادانشنیدی کنین چیزور بادم..بواب من خو_

 
د و کرز چشمشو بارد..ینه جلو چشمم بهش خوم..از آنم کشیددگرستی پشت و دین بشر!!.پوفی گفتم احامد...

تا حاال دک مهدکواز به کافه هرچی فحش ن سیدرتا و ختم رو دوبه رو به کالفه نگاهمو زی زد..چشمک مرمو

 دم.حش کرر رونثادم گرفته بود یا

 
*  
 "مهال"

 



گفتم د فتم به فرهاره ربادومیکنه من فکر ن ال؟!.اکنمه حامد نگاروی تو ری حاال چه جووز یرق دتفاابخاطر وای!.

 باهم
 

ه نگاره نم شد..به شمادنگ گوشیم مانع فکر کرزگه...؟!.اچیگه بچه ها بفهمن م!اباشیم! باید بهش توضیح بد

 دم.کر
 

ری و با بیشعوو اون نه ایرش اهراکه بهش بگم خوزدم نگ زیشب دقتی دم؟وبوده عوضش نکرز هنوا چر "نماما"

 حمیربی 
 

 یی کهره الین شمادم، اوکرض قتی خطتمم عووحتی ؟شتمش داسیون ماماز هنوا چر "نستم..ومیددم خو_گفت:

 دمسیو کر
 

م ینکه فهمیدابا ا چرم؟ختردمیگه ببخشید و به سنگ ره میخوش که سردم؟بوده چی فکر کردم با خود..بواون 

 نیستدرم ما
 

 اب دادم:عصبانی جوزد..گ نره زبادوکه ادم نداب جودم؟قائل بوام حتراسش ز واهنو، هم
 

 دی؟!نزت ختردمثال  بهز که هنوه یی موندایگه ر دتحقیر بای حرفازدی؟نگ ا زیگه چرد_
 

 شنایی گفت:آنا ای صد
 

از تونه..من درینجا ماانش آوردخانومی که ا ظاهرده..ها بوس خرین تماروی آشما ره ی شمام..ببخشید خانو_

 م.میگیرس تمان ستاربیما
 

 با گیجی گفتم:د؟ بوه چیشدن؟ ستارابیمزد. خشکم 
 

 ه؟چیشدچ.._
 

 گفت:د و کرف شو صااصدده مر
 

مساعد ان چندن تونو برسونید. حالشودلطفا سریع تر خو؛"شفا"نستارنش بیماده و آوردکردف اتصن تودرما_

 نیست.



 گفت:،سکوتم طوالنی که شددم..کرت سکو
 

 ؟ستتونهدگوشی م؟ لو خانو؟الوا_
 

 :گفتدش بعد با خوو 
 

 خاموشن. یان میدس تمارد نگ میزنیم یا زبه هرکی ره! کاو بی کس ر نگاانه هم که زین ابابا! ای _
 

 فقط تونستم بگم:
 

 مو میرسونم.دخون الا_
 

، نیستد فرهادم فکر کرم، که شدل حاون زدم..وارد بیرق تام و از ابه سرعت حاضر شددم..تلفنو قطع کر و

شو باال وبری ایدنم یه تادبه عقب برگشتم..با م..جا پریداز یک متر ش اصدن که با شنیدون بیرم ستم براخو

 گفت:و خت اندا

 ی؟یرکجا م_
 

رت قورو هنم آب د

گفتم: دادم و 

ن ستاربیماب.._

 متعجب گفت:

 
 رس...بیمای مگه میتونی بر_
 

با د و یهو مکث کر

نی گفت: انگر

ه؟ چیشد_

چه ن ستاربیما

 گیج گفتم:ه؟ خبر
 

میگن حالش م..بهم که برزدن نگ ن زستاربیما.از ده.کردف تصار نگا_

 گفت:ت زده نیست. حیرب خو

تو گوشیش ره همه شما؟اون نگ بزننزه به تو مگه میش؟یعنی چی_

 گفتم:ن دادم و سرمو تکو؟ مطمئنید..بو

رد یا دن بوش ما یا خاموزدن انگ زیگه هم ی دمیگفتن به کسادم..گرفته بوس تماش یشب باهاد_

 که گفت:م بردر ستم به سمت اکشید..خوش ستی به موهاد ادن.میدس تما



 ؟کجا_
 

 گفتم:و برگشتم 
 

میتونم ر ببینم چیکام رب؟ چیو کجا_

 گفت:و یگه. پوفی کشید دبکنم 

 ؟خهآخل ی دامیتونی بری، برن الاتو _
 

کجا اون از لی ولی..م..وست میگفت!..نمیتونستم بررا

 ختم که گفت:انداسرمو پایین ؟ نستومید

 م.میان الار کن صب_
 

و یر میشه رم دبیاام در مم تا بخوهن خونم. رکه برارم ندرو هیچ جا م یددیشب دفت..رپله ها باال از به سرعت 

د یازمد..اوپله ها پایین ؟ از ینجاالش نمیگرفت دگه..تنهایی رقعا بزد وافرهای خونه م..ینجا مونداسه همین وا

ین موقعیت به اقعا که مهال!تو ن دادم..واسرمو تکود. بوه کالتی پوشیدبلندِ شی فقط یه پالتود..بوده تغییر نکر

 دنگاهم کر! دمقت میکردشتم داتیپش 
 
 گفت: و

 
 یگه!دبریم ؟ منتظر چی هستی_

 
 م:شدرج خونه خاش از پشت سرن دادم و سرمو تکو

 
*  

 گرفتن شد...بعد چند لحظه گفت:ره شمال مشغوو تو ماشین گوشیشو گرفت 
 

 ؟کجایی_



 گفت:ره باو اون دوگفت ی یه چیزف طر
 

 ستانه..ربیماده کردف نت تصازمیگن زدن نگ ز_
 

 د!بوش باباا ظاهر
 

 ادی؟نمیداب سه چی جوزدن. وانگ زبه مهال ؛به من نه_
 

 اده؟!نمیداب که جوده کجا بوش ست میگفت!شوهررا
 

 اره!بطی ندرا نجا نمیمونم. به مد اویازتوهم بیا من ه. ببینم چه خبرم میردارم نم ونمید_
 

 متعجب گفتم:د..تلفنو قطع کر
 

 د؟بوت بابا_
 

و نپرسم..کمی من رد ین موی در ایگه چیزدادم دترجیح در آورد..هنش ز دم ایی مثل هواصدی زد و خندزپو

 گفتم:دم و من کر

 
 

 ؟خلی داتنها بردت می..میشه تو خو_
 

 گفت:و خت اندانیم نگاهی بهم 
 

 چر.._
 

 گفت:د..آروم بوه فهمیددش خور نگاد..احرفشو قطع کر
 

 ش.نباان باشه. تو نگر_
 

 که گفت:دم حرفی نزو هومی گفتم ا
 

 ه؟بمیرداری ست دو_
 

 گفتم:دم و متعجب نگاهش کر
 

 ه؟!شته باشم بمیرداست دوسه چی باید وانه! _
 

 گفت:د و کره نگارو به رو به ی جد
 

 ه!بمیراد لم میخودلی من و_
 

 گفت:که دم نگاهش کرت زده حیر
 

 نگاهم نکن!ری ینجوا_
 

 گفتم:آروم 
 

 میشی!ک قتا خیلی ترسناوبعضی _
 

 گفت:و خندید 
 

 کوچولو!م مهربونی خانود یازینه که تو اسه واین ا_
 

 ؟!کوچولوم گر گرفت..خانوم گونه ها
 



 
نگ ز بگه که گوشیشی ست چیزاخوه و یر خندزد زیهو بلند د؟ گرفته بود یاف زدن حرری ینجواکی د از فرها

 ابجورد..خو
 

 گفت:د بوش توه خندی ته مایه هاز با لحنی که هنوداد و 
 

 واش؟چیه سا_
 

 د:جا به جا کره رو ندد
 

 زدی؟نگ زشتی ر داتو چیکاه، نشدی نه چیز_
 

 گفت:ن داد و تکوی سر
 

 ن؟الری اقت نشد بینمت..بیکااره وها ا_
 

.... 
 

 شرکت.م سوندمش خونه میام. رباشه فعال با مهال_
 

.... 



 نه خونه منه._
 

 گفت:و پوفی کشید 
 

 پاشه.ش مستاجر تادادم طبقه پایین بهش ق از تاایه دم! نم خوومید_
 

.. 
 

 فعال.، سم بهش هستاباشه حو_
 

 گفتم:ری که فود تلفنو قطع کر
 

 م.میردم خو، کنده منو همین گوشه ها یه جایی پیا_
 

 گفت:د و خمی کرا
 

 م.میرسونمت بعد میر؟ ین چه حرفیها_
 

 گفتم.دم و من کرو کمی من 
 

 خونه.م فعال برام خه نمیخوآخب..خب _
 

 گفت:و خت اندا نیم نگاهی بهمک مشکو
 

 ی؟برای پس کجا میخو_
 

 گفتم:دم و کمی فکر کر
 

 به نسیم بزنم.ی قتشه یه سروفکر کنم ،..یمدما باید برگرن و ستاربیماه میرت حاال که بابا_
 

 ن داد:سرشو تکوو هانی گفت ا
 

 نجا.اوخیلی خب پس میبرمت -
 

 کالفه گفتم:
 

 یگه!م ددخوم میر؟منو برسونیدت حتما خواری داری صراچه _
 

ستم تشکر اخوی زدم و لبخندد..ترمز کرده جار کناد و سرعتشو کم کرزد..هنما و رانش کشید دستی پشت گرد

 کنم که چشمم
 

 متعجب گفتم:د؟ بوه حت شدرانارد. خوش خماابه 
 

 ی؟حت شدرانا_
 

 گفت:، کنهه ینکه بهم نگاون ابد
 

 نه!_
 

 گفتم:م و خندید
 

 ی!ضحه قهروامعلومه..! قشنگ _
 

 تخس گفت:ی مثل پسر بچه ها، خمن ابا همو
 

 دم!بوری من همیشه همینجو؟ مگه بچم قهر کنم_
 

 گفتم:م و پوفی کشید
 



 مرسی. فعال.ل به هرحا؛باشه _
 

رو کنم که شیشه  ستم حرکتاخوو بستم م..درو شدده ماشین پیااز  و

 ؟مهال_گفت: داد و پایین 

 
 

ردم و خندمو خو

برگشتم سمتش: 

 ؟بله_

تی به وحالت بی تفاد سعی کر، کنهه ینکه بهم نگاون ابدو کشید و  گوششی لبه 

 د.تر برگرزودشبم ش. بادت قب خوامر_ه: بگیردش خو

منو با یه قلب سرکش که و  فتر داد و رفشاز گاروی هم مثل قبال ها پاشو ز با، بگمی ینکه چیزاقبل  و

، شتمداستش دوکه د بودی فرهان موهد، فرهای زدم، لبخند محود...کر،ول مش کنمری آرونستم چجوونمید

م نتقااد ازم اشتم که بخواندش یگه صنمی باهادشت..من اندی یندفعه قطعا قصد بداکه د ین بوافرقش فقط 

 یگهدمن ؟ بزنمل مو گودخوا چروه، بعاله!. بگیر



ین اشاید شته باشم!.. داستش دوینکه منم خیلی البته و اتم!ادبخوو پشتم باشه ری ینجواکه ارم ندرو  کسی

 شتنم کم نشد!داست از دوهم ذره یه د، که کرری کاد جووهم حتی با دم بوازش دور قتی که وچند 
 

*  
 "راوی"

 
به رد..نگ خوزه تلفنش به سمت شرکت میرفت ک،لباسشدن کرض عوو گرفتن و دوش فتن به خانه ربعد 

به و شت اگزا بی صدرا روی تلفنش زد.. نگ ره زباس داد..دوتمای زد و رد خندزپود..بود. آرزو کره نگاره شما

نست اجدید شرکتی که نتوی یی به نماالحظه ، شدده پیاد و کررک کینگ پارپارا در تومبیل داد..امه اداهش را

به سمت ن ،نگهبام به سالاب دادن جواز بعد و شد ن ساختماوارد ..ختاندانگاهی ، کندر کای در آن جدر به طو

 فت.رصلی درب ا
 

را پایش ،ست همیشگین ژبا هماواش شد.. ساق تاوارد اینکه فرصت پاسخ بدهد از اقبل در زد و  یی بهاتقه 

که ر طوهماند و کری میزآتمسخر ه ی خندد..بوداده صندلی لم روی ست دبه ر کادخود و شته بوامیز گزروی 

 خت گفت:انداکاناپه می را روی کتش 

 
 دی؟نکرول بدتو دت ین عاز اتو هنو_

 
 داد:یرکی پاسخ زحین با ن هماو در مد د آبه سمت فرها؛ ستاجا برخواز هم واش سا

 
 دی؟کرول کشیدنتو ر بد سیگادت مگه تو عا_

 
 گفت:د و خمی کرد افرها

 
 م!کی کشیدر خرین باانیست دم صال یا، انیست!قبال م میکشم یک سون الاکه ری لکن بابا! سیگاو_

 
 گفت:و خندید واش سا

 
 میشه ها!ن نمایاره داره بادومهال د جووته مثبت اهوکی! تاثیرا_

 
ست واش دفته با سارباال ی هاوبرابا د فرهاد..کردراز به سمتش را ستش واش دکه ساد حرفی نزو خندید د فرها

 گفت:داد و 
 

 ی!عجیب شد_
 

 گفت: وخندید واش سا
 

 م!نه بگیردوقعی گفتم یکم تریپ مری واساوقاطی خرم میردارم یگه دهیچی _
 

 گفت:و ید خندد فرها
 

 ؟بسالمتی! ِکی هست حاال؟! عه_
 

 گفت:ی زد ولبخندواش سا
 



 ی.بعدج براول _
 

 ن داد:تکاش را سرد فرها
 

 خوشبخت شین._
 

 گفت:زد و چشمکی وش سا
 

 زدی!مخشو ره بام دوشنید _
 

 گفت:د و کره نگاواش عجب به سابا تد فرها
 

 کی گفت..._
 

 گفت:و خندید د..فتااحامد د به یان ناگها
 

 هن لق!دحامد  ای _
 

ره به شماون آورد و جیبش بیررا از نگ تلفنش مانعش شد..تلفن زبگوید که ی ست چیزاهم خندید..خوواش سا

 بهه..نگا
 

 گفت:و خت اندانگاهی د فرها
 

 مهالست!_
 

 گفت:و کنجکاد فرها
 

 ببین چی میگه.ه بداب خب جو_



 داد:پاسخ را تلفنش ن داد و تکاش را سرواش سا
 

 ؟بله_
 

 گفت:ت زده حیران و مهال نگری گریه ای صدن شنیدبا 
 

 ؟گریه میکنیا چر؟ مهاله چیشد_
 

 از آرزو وبی پاسخ س تماون آورد.. ده جیبش بیررا از تلفنش ان نگرواش سان باف از زین حرن ابا شنیدد فرها

لب واش ساخت..دوتر میشد چشم ت هر لحظه مبهوه اش که چهرواش به ساان مهال..نگراز بی پاسخ س پنج تما

 خل ها!ی دانرن!الاهمونجا میایم ن بمو_د: کرز با

 
 گفت:ان نگرد به فرهارو تلفن دن بعد قطع کرو 

 
 ه!شدخل..بریم ببینیم چیه دانمیتونه برده یستان استاربیمادم پاشو پاشو بریم مهال _

 
دو از تومبیلش هراشتن سوئیچ دابراز بعد  و

 "دفرها"شدند.. رج خاق تاا

صال رد این مواتو ره..نگاای که ماجرس زدم ستانه حدرجب بیمام راقتی فهمیدوما دم ابومهال ان لش نگراو

 یلکس گفتم:.رسش نمیسوخت.. والم د

ر نقدا اچر_

؟ نیانگر

واش سا

متعجب 

 گفت:

ر نقدا ایعنی چی که چر_

یی باال اشونه ؟ نباید باشم؟نیانگر

 گفتم:و ختم اندا

ر نگاان باید نگرا نه!تو چر_

به ت ه شدنش بدگر؟ باشی

گفت: و سمتم چرخید 

 ؟نه کیانگر_
 
 گفتم:ی زدم و خندزپو
 



کن به ه جلوتو نگا_

به ی. ندن کشتنمو

 گفت:د و کره جلو نگا

بطی رچه ؟ چیهر نگارت از منظو_

دم نگاهش کرک مشکور داره؟ به نگا

 گفتم:و 

 ن؟ستارمگه مهال نگفت بریم بیما_
 

بگم که کالفه ی ستم چیزاخون داد..تکوی سر

چه ن الآرش اما آره..آره...ا_ج گفت: گیو 

 ر داره؟بطی به نگار

 گفتم:ت زده حیر
 

ر نگال مگه حا؟ چیهواش آرش چی میگی سا_

 نم گیج گفت:ه؟ اوبدتر نشد

 د؟مگه حالش بد بور نگا_
 

د؟ بوه چه خبرشدم..کشیدم استی بین موهدعصبی 

 ه؟چش شدآرش _کالفه گفتم: 

نه مهال ابیشتر نگرن مودوشاید هرد. مشخص بوراش فتاد..از رهم کالفه بواون 

ه نمیتونه برو اون ستانه ربیماآرش نم با گریه میگفت ونمید؛ قیقد_آرش! یم تا دبو

 خل!دا

به سمت م و شدده ماشین پیای از ریم...فودبون ستاربیمای بع ساعت بعد جلوودا رحدم..پوفی کشید

 وردن؟انیر ستگام آرش رنسی به نار اورژاقا بیماآ_فتم: رنگهبانی 



 گفت:و فت ور رکمی با سیستم 
 

 دن.نکرم عالامشخصاتشو ز ینجا. هنورو آوردن انم. فقط یه نیم ساعت یایک ساعت پیش یه بیماونمید_
 

 کالفه گفتم:
 

 که بریمزدن نگ ن زستاربیمااز _
 

تند ی هام با قدد..کرز بارا درو ید ناچادشو وامنو ساان نگری قتی قیافه وما د انگاهم کرک مشکو کمی

دم و کره نگاواش به سارد..خود نیمکت نشسته بوه روی شدت چشمم به مهال که مام..محوطه شدوارد 

 پیش مهال.م منم میره. خل ببین چه خبرو داتو بر_گفتم: 
 

ده یستاروش ابه دم..رو فت..به سمت مهال حرکت کرن رصلی ساختمواورودی به سمت ن داد و تکوی سر

 ؟مهال_اش زدم: صدد..آروم حتی شاید پلک هم نمیز.د.ما هیچ حرکتی نمیکردم ابو

 
رک گفته..تو پاه و دروغ شکست نشدش ورباباد بوه که فهمیددم فتاد اون روزی ایهو یااد..بی نداجو

و بشم ش گرفتم تا هم قددم حالت نیم نشسته به خوو شتم اگزمین رو زنومو زایه ش پای جلوان..سالمند

 ی؟مو میشنوامهال.. صد_ گفتم:ان تشو بهتر ببینم..نگررصو

 
 تم ثابت موند:رصوش رو شدت ماه که نگادادم تش حرکت رصوی ستمو جلود..دحرفی نززم با

 
 کالفه گفتم:

 
 ه؟یش شدچیز؟آرش ینجاه اچه خبردی!به لبم کرن ختر! تو که جون دبزف حر_

 
 گفتم:و گرفتم شو دسری ستادگونش..رد روی یی سر خوه اقطرو شک شد اپر ش به ثانیه نکشید که چشما

 
 ؟نمیتونی نفس بکشی؟نیستب حالت خو؟بگیای نمیخو_

 
از پر ای یهو با صدن داد و ست تکوو راسرشو به چپ 

 د...فرها_بغضی گفت 
 

 گفتم:د میزداد تمم رصوو لحن ی تم توشاشک ندد و بودم جوویی که تو انی انگرم با تما
  د؟فرهان جا_
 ِِ 

 
 گفت:و یخت رتش رصوش روی شکاابقیه 

 
 ارم!یگه بابا نددمن _

 
 گفت:ر داد و هم فشاروی چشماشو محکم و مد در اوگریش ای که کم کم صددم شوکه نگاهش کر

 
 ارم!ندری قعا هیچ پدوایگه دمن _

 



 ؟خهری آچجوا؟ چرد؟ بوده مر؟آ..آرش یعنی چیم..جا بلند شداز شوکه 
 

و گنگ شد و گیج ش م..چهرستم گرفتم..یهو برگشت سمتدستشو تو و دنشستم رش نیمکت کنارو 

ان نگرد..بوه حالش بد شدن ستارکه تو بیمان روزی ست شبیه همود دربوه قیافش شدد..خنثی بوش چشما

سط ونم.. ونم سخته..میدومید؟ شهست میشه..بادرهمه چی ؟ خبه! هیچی نشد_گفتم: و شونه هاشو گرفتم 

 گفت:و حرفم پرید 

 
 ؟یگهدمیبینم اب خودارم من _

 
 گفت:و شدید شد ش شکااکه دم ش کرگیج نگاه

 
 ؟هه..مگه نهرابه رو شم ببینم همه چی ار بیداره قر_

 
 گفت:و هق هق گریش کم کم بلند شد 

 
رای یگه کام دمیدل یگه منو نشناسه!..قودکه یگه بهش نگم م دشدار قتی بیدم ومیدل باشه قواب گه خواگه..ا_

 باشه!اب فقط خورم!نیاروش به د و که کری بد



یک از هم ا ماجرن نفهمیدف، و یک طرگ آرش مرک کنم..شور نستم چیکاونستم چی بگم..حتی نمیدومیدن

نه روم دوآنگشت شصتم ابا دم و خل شالش فرستاد رو آروم دابوون زد شالش بیری گوشه از که ش موهاف..طر

ستم روی دستشو دگذینش میشد..ی جای بعددم و میکرک پارو نه دویه دم..کرک تشو پارصوروی شکِ ی اها

 با بغض گفت:آورد و ستمو پایین ؛ دشت اگذ

 
 د!میترسم فرها_

 
 گفتم:آروم 

 
 ؟چیاز _

 
 گفت:د و هق هقه خشکی کر

 
 م!ست بداز دفعه دندگیمو یه زمهم ی مای آدینکه همه از ا_

 
 گفت:و خت اندارشو پایین س

 
 ؟کنمر چیکا؟چین گه بقیه هم برا_

 
یر پتو زپاهاشونو ن غشواسرد ینکه هیوال نیاس اتراز شبیه همونایی که شبا د..وبه ختر بچه ها شددست شبیه در

 قایم
 

 یکشیدمش توو نتونستم تحمل کنم ن..بیداحت میخوراباشه ن که پتو میتونه محافظشول ین خیاابا دن و میکر
 

 یی گنگ گفت:ابا صدو گریش بلند شد ای بغلم..صد
 

 ؟کنمر یگه نبینم چیکادهم رو گه توا_
 
 

روی یی ه اتک قطرو شکست م بغضِ شدیده من باالخر و

از ست دحتی ها رامن به همین دی فکر کر_رد: تم سر خورصو

 ارم؟برمیدت سر

 با گریه گفت:
 

یگه دهم ا حس میکنم خد_

 گفتم:ده! آروم لم کرو

 من بیخیالت نمیشم!، لت کنهوهم ا خدگه ا_
 

دم و کرا جددم خورو از مهال آروم میومد ن به سمتمورج و خان ستاربیمااز که واش سان یددبا د..هق هقی کر

 گفتم:م سیدرفتم..بهش که واش ربه سمت سام و جا بلند شداز 

 ه؟چه خبر_
 



ت و مبهو

گیج گفت: 

آرش _

 ده.مر

 کالفه گفتم:و عصبی 
 

؟ چیی سه ! وادهنم مرومید_

ش ستی بین موهاه؟ دچیشد

ا ظاهر_گفت: و کشید 

 ده.کشی کردخو
 

زده بهت 

گفتم: 

؟؟! یـچ_

ی خندزپو

 گفت:زد و
 
سه همین ، واکنهرد شورباازدواج دوخاست درعشقش و لش کنه ش وختردینکه نتونست تحمل کنه امثل _

 گفتم:زده بهت ده. کشی کردخو

 ؟با کیازدواج؟_
 
 گفت:و د نش کشیدستی پشت گرد
 
 د ازدواج داده!پیشنهاره بادومهال در ینکه به ماامث _



 گفتمی زدم و خندزپو
 

 ؟؟!نش نیستآرزو زمگه ؟چنتا چنتا میستونه؟!ش نباشهکم_
 

 گفت:ی زد و خندزهم متقابال پواون 
 

 نمیشه!اول هیچ عشقی عشق وف معرل به قو_
 

فتم د رنیمکت نشسته بوروی ما خنثی آروم احاال به سمت مهال که و یی گفتم ه اکشیدب و حساه مسخروومِ هو

 گفتم:و 
 

 ؟بریمی نمیا_
 

 گفت:د وکره بهم نگا
 

 ؟بمابخوم بگیرل بیخیاو خونه م باید برن الت ابه نظر_
 

رو مهال رت کمی خم شد تا صوو نشست رم کناآروم هم واش نشستم..سارش کنام و نم کشیددستی پشت گرد

 بهتر ببینه:
 

 ؟خوبی_
 

 گفت:ی زد و خندزمهال پو
 

 ی!ــیلــخ_
 

 نگفت:ی یگه چیزو دستش گرفت دکالفه سرشو بین واش سا
 

 گفتم:واش به ساب خطاو آروم  مپوفی کشید
 

 ؟کجاستآرزو _
 

 گفت:آروم هم اون 
 

 مهال هم هست.ن خله. مامادا_
 

 گفتم:م و جا بلند شداز 
 

 دم.برگرو خل م دامن یه سر بر؛ ست به مهال باشهاحو_
 

 دم...حرکت کرن به سمت ساختموو ختم اندانگاهی به مهال اد..ن دسرشو تکو
 

*  
 اب دادم:گوشیو جوم..بیاون فکر بیر ازنگ گوشیم باعث شد ای زصد

 
 ؟بله_

 
 حامد تو گوشی پیچید:ای صد

 
 نیست.ب فکر کنم حالش خو؛ قبر نشستهر ببر..کنارو بیا مهال د فرها_

 
رش کناد..آروم مین نشسته بوروی زقبر ی فتم..مهال جلورقبر جمعیت به سمت ن میوو از می گفتم ی آروباشه 

 نوزا
 

 گوشش گفتم:..دم دبوه نگش مثل گچ شدزدم..ر
 



 بیا.ره بادوپاشو. پاشو یکم بشین تو ماشین _
 

ل ینحااما با دم احس میکرن مودخورو روی مهال درماه ی خشک شده نگان داد..ست تکوو راسرشو به چپ 

شدنش مثل همیشه آروم ین ه و اشدآروم یه که عجیب روزسه دم..کرش بلندو شتم اگززوش یر بازستمو د

دم جش کررخاد ،بوه ما ثابت شدن رو بیشترشوه بین جمعیتی که نگاد..از میزف نه حرد و رنیست.. نه گریه میک

حالت نیم نشسته ش پای صندلی..جلورو نشست دم..آروم کرز بارو جلو دم..در به سمت ماشینم حرکت کرو 

 ؟مهال_گفتم: و آروم رفتم گ

 
 نمیشکنه:و کنه خفش میداره که بغض د بوم معلوش چشماد..از حرفی نزد و نگاهم کر

 
 گفتم:م و غونش کالفه شده ی داچهرن یددبا 

 
نه گریه ری و بخوا نه غذ،بزنی ف نه حردت و تو خوی بریزای تا کی میخو؟!میکنین غوداتو دخوا داری چر_

 ؟کنی
 

 گفتم:م شیدکم ستی بین موهاد
 

 روزه؟!تو همین چند ی شدن غور داست هست که چقداهیچ حو_
 

 ه گفتم:خت کانداسرشو پایین 



، حامدن!.که بتونن یکم غمتو تسلی بدن ینجان این با بچشوو رادحتی نسیم ؟ نتنانگرر نمیبینی بچه ها چقد_

دم و مکثی کره... همه چی شدل یاتاحاال بیخن ستاربیمااز روز هم که واش سان زدن..شورکان از شایادی و شا

 گفتم:

 
نم وبیا.. میددت ختر! به خودنتن ایک شن.. همه نگرتا تو غمت شرن مدل اوشمااز هرشم اخون و حتی ماها_

ره بادوما.. ه.. اعزیزات برو ته رپدزم با، باشهده مم بوآدظالم ترین و گه بدترین احتی ، سخته. خیلی هم سخته

 گفتم:دم و مکثی کر

 
 غماتو..ون قل گریه کن! بریز بیرانکن! حدن غوداتو دخو ماا_

 
 که گفتم:د ایین بوپش سرن همچناد و حرفی نمیززم هنو

 
 کن که بتونم بفهمم حست چیه!ه نگام قل تو چشمااحدی، بمو نمیدامیزنم جوف حرت قتی باهاو_

 
 ه..شکش بریزاکه د بوه نموندی چیزد..سرشو بلند کرآروم 

 
 گفتم:رت دادم و قورو هنم ..آب ددبوه خشک شدم گلو

 
 !میشمن غودت داخواز بیشتر ، میبینمتری ینجواقتی ا وبخد_

 
رج جمعیت خارو از تقریبا مسن م قد بلند یه خانود تا مرو دوته جمعیت بلند شد از جیغ ای یهو صد

ماشین ی وصندلی جلو مد اوسریعتر رو زد و ماشین ت یموه رترون جوه پسرن و مداوبه سمت ما دن..کر

و می تو ماشین گشت که پسردن..کرز سریشو باروکمی ن و صندلی نشوندرو روی نه ؛ زکمی خابوندری رو کنا

 ؟ینی آب دارقا بطرآببخشید _گفت: و مد اوبعد به سمتم 

 
که ده ست برگراخودادم..بهش ی رو بطردم و کرز بارو عقب م و دره جا بلند شدن دادم و از تکوی سر

ر که کنادی بگه که مری ست چیزاخود..کره بعد به مهال نگاد و کره یهو به من نگارد..وچشمش به مهال خ

 یگه!دبیا ن؟سالدی اریستاا واچر_بلند گفت: د نه بوز
 

شت..کالفه العملی نداهیچ عکس د و میکره نگارو به رو فت..مهال به رسمت ن به هموری فون داد و تکوی سر

 م..مهال فاصله بگیراز عث شد یکم نگ گوشیم بازکه م نم کشیددستی پشت گرد

 
 اب دادم:جوس به تمانبالش میگشتم دکه با چشم ر همونطود.. بوواش ساره ی شما

 
 ؟بله_

 



 مد:اوکالفش ای صد
 

 د؟کجایی فرها_
 

 گفتم:آروم 
 

 ؟مگهر حت کنه. چطواستراتو ماشین یکم رو آوردم مهال _
 

 بمونم..ت لحظه ما سه یهواباعث شد واش زد حرفی که ساو شنایی آشخص ن یدد
 

سش احودم..کره به مهال نگا ویه لحظه برگشتم دم..قطع کررو که گوشی د میزف شت حرر داهمینطوواش سا

ما نگاهش که به ایی سرعتش کم شد افتم...لحظه رعصبانی به سمتش ی و برگشتم به سمت تقود..ینجا نبوا

ستمو د..دبوه کیف قرمز پوشیدو کفش ل،شااه رمشکی به همار شلوو مانتو داد..مه اداهش رابه رد، خوم خماا

ل نباو دکیفشو گرفتم ی سته دینکه حرفی بزنه اقبل ..مسوندرمو بهش دیگه خوم دبا چند قددم و مشت کر

 که گفت:دم لش کرراه ویگه ..بین ف دکشیدمش طردم خو

 
 ؟میکنیر فتاری رینجوا اچر؟چه خبرته_

 
 م:عصبی غرید

 
 ؟ینجا چه غلطی میکنیا_

 
 گفت:ی زد و خندلب

 
 تسلیت بگم.رم به همکام مدن؟اوسه چی میان واقبرستو_



 :گفتمی زدم و خندزپو
 

 نمیکنی!ر یگه تو شرکت من کادفته دت ریار نگاا_
 

 گفت:ه وتغییر حالت ندد ما سعی کراجمع شد ش یی خندالحظه 
 

 سه تسلیت!م وامدو اومیشناسم رو من مهال ل به هرحا_
 

 کنم:ه سمت نگااون باعث شد به ی، پشت سر تقواز مهال ای بگم که صدی ستم چیزاخودم و ستمو مشت کرد
 

 کنم!ان جبرن هاتودی تو شا �یشاا مدین.ش اوخو_
 

مهال ر کنادم و برگشت سمته مهال..حرکت کرزد و یی اما بعد لبخند حرصی د الش هنگ کراوهم ی تقو

 ستشوی دفتم..تقور
 

 با لبخند گفت:د و کردراز 
 

 �!یشان. اممنو_
 

 ین بشر:د ابول شغار آحرصم گرفت. چقد
 

به سمت قبر ی تقود!.میکردرک خرگیشو هرکسی که مسی لبخندی زد..حالش لبخندف مهال هم برخال

گیج ش سرر نگااکه ده ست برگرامهال خو،شدرد ینکه ابعد د..مخ بور رو بدجوش تق تق پاشنه هاد..حرکت کر

 گفتم:و شو گرفتم زوفت..عصبی بار

 
 دی؟کرر فتاری رنجویا اچر_

 
 که گفتم:د حرفی نز

 
 ؟؟گرفتیت سکوروزه سه من وافقط _

 
ش سرجاره بادم..دوبه سمت ماشینم حرکت کرو شتم دابکشه که محکم تر نگهش ون رستشو بیدست اخو

ورد طاقت نیار نگاد..امیکره ین سمت نگااهمش به د بوده یستان ایمورماشین کنار یی که کناه انشوندمش. پسر

خوبی _گفت: د و یستاافت..رمستقیم به سمت مهال ن داد و سم تکوی وامد..سرن اوبه سمتمود و حرکت کرکه 

 ؟مهال

 
ن باهموو فتم ریک تر دکمی نزد..پایین کرو باال ی آره مهال سرشو به معناد؟ یگه کی بودین افت..رتو هم م خماا

 جدیت گفتم
 

: 
 

 ؟شما_
 

 که گفت:دادم ست ش دباهار به ناچاد..کردراز ستشو به سمتم زد و دلبخند غمگینی 
 

 ن.سالم. ارمهالی پسر عمه _
 



 گفت:وی با کنجکاو خت انداشو باال وبرا یکه یه تان دادم تکوی سر
 

 ؟شماو _
 

 گفتم:دم و یی کراتک سرفه د. نمیکره بهم نگادم..کره به مهال نگا
 

 متکبر هستم.د فرها_
 

 گفت:د وکرره شاابا چشم به مهال ی زد و لبخند
 

 ؟یندارنسبتی  چه_
 

 گفتم:دم و کمی مکث کر
 

 ستیمدو_
 

که ؛ شتمداینو کم ی ایازباه مسخررک! خت..بداندابهم داری معناه نگان داد و سرشو تکو

به مهال د..نی به سمت ماشینش حرکت کرامد که با نگردر اوخانومه ای ضافه شد! صدا

 بشین.ف صا_گفتم: م و یک شددنز

 
که رت ستاانشستم تو ماشین. و دور زدم و بستم درو تو ماشین..د پاهاشو برو  برگشتر ناچاد و کمی نگاهم کر

 گفت:زدم 
 

 ؟اکج_
 

 خم گفتم:ن ابا همو



 ینجااز اهرجا غیر _
 

 هم گفت:اون 
 

 ینجاست!م الی من جاو_
 

 برگشتم سمتشو گفتم:
 

 اری!ینجا ندی امیبینم فرقی با ِمِیتاآره ؛دارم _
 

 نگفت که گفتم:ی چیز
 

 !نشین پشیموری ینجوامیبخشیدیش که ن اول همواز باید ، شتیداستش و دومیکشی اب عذر داری نقداگه ا_
 

نه وشو مقصر میددفقط خو، نیستن نستم مهال پشیموومد..من میدم اوبدزدم بابت حرفی که دم خواز یه لحظه 

 گفت:د و کره بهم نگادم..کرده ستفاانقطه ضعفش زم از ما باا
 

 یکم خالی شم!ه و گفتی که گریم بگیرینو انم ومیددم خو_
 

 که گفت:دم نگاهش کره شدت ما
 

 ارم.غمامو پشت سر بزری نجوهمیدت دارم لی من عاو_
 

 گفتم:آروم 
 

 کنی!ار فردت داری شاید هم عا_
 

 گفت:ی زد و خندزپو
 

 د!ین نبواضعم وکه دم نمیکرار گه فرا_
 

 گفتم:م و کشیدم ستی بین موهادکالفه 
 

 مهال!ق داره فرد، جونت مردرفعه قبل که مادیندفعه با ا_
 

 که گفتم:د گنگ نگاهم کر
 

 ن...الالی وشتم ادندفعه حسه خاصی ناو_
 

 گفتم:دم و مکثی کر
 

 زم!میسواز درون دارم میکنم س حسااکه میبینمت ری ینجون االالی و_
 

 ید که گفتم:زچونش لر
 

 یم کهنه شه!اربعد بزو کنیم ورش شو باگ آربیا باهم مر_
 

 دادم:مه دم واداچند لحظه نگاهش کر
 

تو د یازکه د کرری لی میشه کاوسه منم نمیشه وا،نشهش مواسه تو فروانمیشه..هرچی که ش موانم فرومید_

 نکنه!دت نابود و چشم نیا
 

 که گفتم:د کرز شکش کم کم سر بای اچشمه 
 



 ین به بعد غماتو با من شریک شو!از ابیا _
 

 :گریش شدید تر شد که گفتم
 

 ت.منم شریک شم تو غماار نکن! بزن غوت داسه غماواتو دلی خودت وخول مات هادی شا_
 

 گفت:د و قی کرهق ه
 

؟! مهربونیم باهار نقدا اچر؟ باشیم برر دور و نقدای اسه چی میخو؟ واشریک شیم تو غماای سه چی میخووا_

 ؟؟گیجم میکنیا چر

 
 

 و داد زدم: مکشیدم ستی بین موهادسید..اوج رعصبانیتم به 
 
 

 دارم!سِت ن دوچو_
 

نگاهم زده بهت و یه لحظه گریش قطع شد دم؟!بو عصبانیت چی گفتهاوج تو و ین لحظه اتو ؛ متکبردِفرها؛من

 گفتم:آروم که د کر



 بیخیالت شم!اره ست من نیست مهال!قلب لعنتیم نمیزن دچو_
 

 ستم حرفی بزنم که گفت:اخوان یر گریه..نگرا زد زیهو با صد
 

 حتت کنم!رانام با گفتن غماام که نمیخودارم سِت ر دونقداولی من و_
 

 زد...خشکم 
 

*  
 "بعدروز ر چها"

 
 "مهال"
  رد.شنایی خوزن آگشتم که چشمم به د فرهال نبادبا چشم م و جا بلند شداز متعجب د فرهار پدن یددبا 
 ِِ 

 
که جیغ عمه م میشدرد شتم ش داشوهرو ه عمر کناد؟ از بوه مدش اوچی به سرد؟ بور قعا نگااون وامن! ای خد

 د.یی متوقفم کرالحظه 
 

 ؟!ندگی کنهری زین به بعد چه جواز اختر دن یانگفتی درک، ما به داداش _
 

 یهو گفت:د و هقی هقی کر
 

 سی ببینیم.وعرروز خترتو ن و دسالارباهم د بوار یستی! قرواسر قولت د بوار قرداداش _
 

یه دآوربا یاد..کرش بلندو گرفت رو ست عمه زد و دیی استپاچه دلبخند ن الساربرگشتم سمتش که زده بهت 

 ریفور، نگا
 

 مبرگشت
 

دن حمل میکررو گی رنی که گل بزوتا پسر جودوبه ی زد و لبخندد فرهار فتم. پدرجلو م چند قدن وسمتشو

 روگل ره زد..شاا
 

ین م امد..تو تمواوبه سمتم داد و کت حررو یلچر زد و ویی انه رالبخند پددن...سته گال بردبه سمت بقیه 

شت.. با اندرو نگ به د و ریلچر نشسته بوروی وشه همیاز که ضعیف تر ری نگاد روی بوه نگاهم خشک شدت،مد

 م:مددم اوبه خود بود فرهاای شبیه صدت یی که به شداصدن شنید
 

 باشه.ت خرآغم م؛ خترم دسال_
 

 گفتم:و  دمتش ثابت کررصورو نگاهمو ن دادم و تکوی سر
 

 ن.ممنوم. سال_
 

 گفت:ی زد و لبخند
 

 ون!تو غمت شریک بدرم ما_
 

 فتم:گن دادم و تکوی سر
 

 ن.ممنو_
 

 گفتم:د فرهار به پدب خطارم و نتونستم طاقت بیاد.. هر حسی بواز نگاهش خالی دم..متوقف کرر نگاروی نگاهمو 
 



 ه؟چیشد_
 

 م:شنیدم پشت سرد و از فرهاای صد
 

 ه؟شد چیدت به نظر خو_
 

 گفت:و خت انداشو باال وبری ایه تای زد و خندزکه پودم کره بهش نگاو برگشتم 
 

 ه!شو پس میدراکاص تقاداره ه فکر میکنم من ک_
 

 گفت:رش آروم پد
 

 د!نیست فرهاش ینجا جاا_
 

 گفت:د و کره نگارش به پدد فرها
 

 ؟ینجاایش رین هم نیست که بیای الی فکر نمیکنی جاوست میگی! در_
 

 گفت:د و کمی مکث کررش دپ
 

 د.بیااد گفت میخو؛فهمیدم، سه تسلیت میومدواشتم دامن _
 

 گفت:د و کرز لب باه الخربار نگا



 ؟کجاستدرت ما_
 

 گفتم:آروم 
 

 ار.مزر کنا_
 

 ضعیفی گفت:ای با صد
 

 م.هرامنو ببر پیش خورف عا_
 

 گفتم:د و برگشتم سمت فرهاآورد..در به حرکت رو یلچر وبا لبخند غمیگینی ن داد و تکوی سرد فرهارپد
 

 ؟میزنیف بد حرت با بابار نقدا اچر_
 

 گفت:و ید نش کشدستی پشت گرد
 

 کنم!اب گرفتمو خرر نگان یداز دحس خوبی که ام نمیخو،شو ع ین موضول ابیخیان الا_
 

 گفتم:زده بهت 
 

 ااااد!فرها_
 

 گفت:ه کشیدو خت انداهاشو باال وبرا
 

 ن؟اــــج_
 

 گفت:د و آروم که کمی سرشو خم کردم رساکت نگاهش ک
 

 نباشم!ل خوشحاد یاز مد شایدروز در اوین ابه و ینکه ماهرخو کشت اسه وا_
 

 گفتم:و کنجکا
 

 ؟میخونهوس کبکت خرر نقداسه چی واپس _
 

 گفت:ی زد و لبخند
 

 بیشترخوشحالم!ه؛ میدی رو یی که کشیداجرص زتقاداره ینکه اسه وا_
 

 ه گفت:کدم نگاهش کره شدت ما
 

 ؟میکنیم نگاری ینجوا اچر_
 

 گفتم:دم و مکثی کر
 

 دی؟!بوده مه مهربونیو کجا قایم کرین هاین فکر میکنم که ابه دارم _
 

 گفت:و جمع شد ش لبخند
 

 مد!د اوسه تو بوجوواشت..اندد جووین همه مهربونی ا_
 

قل خیالم احدری ینجواابا! بدی بوش کادم..بی توجه به سمت قبر حرکت کری با ظاهری زدم و لبخند محو

 اده دارم!که یه خانود جمع بو
 



فن ه دنی که شاهده..زمیدانار که چقدد میزداد غش وبی فری نی که چشما.زرد.خود بودرم نی که مازچشمم به 

ادم خانوش داد..فقط به گریه ها گوو نگفت آرش صف در وهم م نی که یک کالد..و زبوک یر خازعشقش ن شد

 ؟!بیشتر میشناختمرو ندگیم غریبه های زشنا های آمن بجاا چرد؟ وکی ب؟ میشدب حسا
 

 گفت:و خت انداشو باال وبری ایه تادم..کره نگاد به فرهاو برگشتم م نگشتای اه الستی ال بی دگرماس حساابا 
 

 ؟به چی فکر میکنی_
 

ست ر دونقدایی اریبه غوم کدد؟! غریبه بود قعا فرهاوایا آکه دم ین فکر کرابه ، بهشاب دادن جوون من بدو 

 ؟ وشتنیهدا
 

 آوردم و راه دادمکم ش جلوره بادوکه ر نقد؟! اوفریبندستر نقدایی اغریبه وم کد
 

 گفت:داد و تم حرکت رصوی ستشو جلود
 

 ؟ختردکجایی _
 

 گفتم:آروم 
 

 ن!بقیه میبیننمو_



 یلکس تر گفت:و رخت اندایی باال اشونه ل بیخیا
 

 درک!به _
 

 گفتم:دم و کررش چپی نثاه نگا
 

 شته.زهمه فامیالمن! _
 

 لحن گفت:ه و چهرن با هموره بادو
 

 درک!به _
 

 دم..برگرم و جا بپرس از حامد باعث شد با ترای بگم که صدی زستم چیاخو
 

 گفت:ز حامد مرمود..کرول ستمو دشد که ل هور نگااهم د فرها
 

 ؟ترسیدینری ینجواشتین چی میگفتین که دا_
 

 فت:گد و خمی کرد افرها
 

 ؟نستی خیلی فضولیومید_
 

 گفت:و خت انداهاشو باال وبراحامد 
 

یه م مداوالنم د افضولی نبوم قصد،منو ندیدین ن تودفعه تو ماشین شما خونداوکه... دم فضولی نکر_

 ترسیدین!ن تودبگم که خوی چیز
 

 ن آورد!موروماشینو به ای ماجره باالخرر بیشعو
 

 به من گفت:و رو شد ی یهو جد
 
 

 ؟میکنهر ینجا چیکار انگا_
 

 .نگ گوشیم مانعم شد.زستم حرفی بزنم که اخوو ختم اندایی باال اشونه 
 

 اب دادم:ماهک(..با کمی تعلل جون و ماهارپدد)ستمی بوی رقاا
 

 ؟بله_
 

 د:پر کررو نش گوشم راپدن و مهربوای صد
 

 ؟خوبین. مهال جام سال_
 

 گفتم:ی زدم و پشت گوشی لبخند محواز 
 

 ؟شما خوبینن ممنوم. سال_
 

 مونی گفت:دخون و مهربو
 

 منم خوبم._
 

 داد:مه د و اداکمی مکث کر
 

 س؟یکیادنزاون ما ن ین ماهاان باباجا_
 

 د:ماهک نشسته بور گشتم..کنان ماهال نبادبا چشم 



 
 ارن.بله با ماهک سر مز_

 
 داد:مه ادابعد و کوتاهی گفت ن هاا

 
ه گاودفرد بیاان، میایم تهره یم یسرواز داربا پردرش منو مام مدواکیش از حمت بهش بگو من زگه میتونی بی ا_

 کهن نبالمود
 

 ه.نمیداب نگ میزنم جوزمن بهش ارم..دمن ماشین ن
 

 دم:ستم جا به جا کردتو رو گوشی ن دادم و تکوی سر
 

 ؟یناریی ندایگه دمر ابهش میگم. ن الاچشم _
 

 گفت:ه شرمند
 

 م.توهم شدحم امز؛ نکنهدرد ستت ن. دنه باباجا_
 

 من هم صمیمی گفتم:د!بوم گرن خون و مهربور چقد



 حمین.این چه حرفیه!مرا_
 

 داد:مه ادالحن ن موبا ه
 

 م؟ختراری دندری کا_
 

 گفتم:ی زدم و لبخند
 

 حافظ.ابرسونین..خدم نه..به خاله سال_
 

شو باال وربی ایه تاد فرهاد. فته بود و در ربوده کرده ستفاافرصت از حامد دم..تلفنو قطع کر و

 د؟کی بو_گفت: و خت اندا

یی بهش ی اسرسره نگا

 ن.ماهار پد_گفتم: و ختم اندا

ر منظوب و حسا همسخر

ر پدن! اــها_گفت: دار 

 ؟ماهکو میگی

ده و کرر نواوشو ز روبام یددکه م ستم به سمت قبر براخت.. خواندایی باال اکه شونه دم چپ چپ نگاهش کر

ر ستش سیگا،دیدمشدقت که من وصبح هرد!از شن میکرر روسیگاورد اقت گیر میوتا ده..شن کرر روسیگا

 د..بوه یدتا نخ کشی ده شاید باالد..بو

 
لگد روش محکم و مین رو زختم اندم و البش کشیدی گوشه رو از سیگاو فتم ربه سمتش وردم و طاقت نیا

 گفتم:و شتر شد نگاهم میکنه..حرصم بیداره با لبخند م یددکه دم سرمو بلند کرص گرفتم..با حر

 ؟چیه_
 
د میکررو ینکااقت هم وهرد ومیکررو ینکاد اایا زیر شالم..جدیدد زفرستام و موهااز یی اگوشه د و کردراز ستشو د

 گفت:و فتم که خندید رقدمی عقب د!..قلبم تند تند میز

 ؟فتیرعقب ا چر_
 

 می گفتم:ای آروبا صد
 

بهم زه جااسه چی بی وا_

ند لبخن با همو؟ ست میزنید

 گفت:

 م؟بگیرزه جاامه دخول که مای سه چیزواباید ا چر_
 



قلبم ن ضربان تند شدو کند ر رو نقداحرکاتش ی  همها فت..چررقلبم باالتر ن ضربا

 گفت:و آروم ستمو گرفت م..دبرگشتم که برو ختم انداسرمو پایین ؟! شتاتاثیر میز

ت سررو از یی باشی ایگه د دبا مرای ینکه جز من بخوافکر _

 گفتم:و کن مهال! برگشتم سمتشو ون بیر

یگه منو دگه تو ا_

؟ چیای نخو

 متعجب گفت:

 ؟چیهرت منظو_
 
 گفتم:دم و مشت کرد و بوآزاد ستی که د
 

یگه د دبا مرارم نوقت حق نداویگه باشی..دبا یکی ای بخو؟ چیای یگه منو نخوو دخسته شی ازم گه تو ا_

 گفت:و خم غلیظ شد اتبدیل به یه ش به ثانیه نکشید که لبخند محو؟ یی باشما

تو از غیر ی ختردهیچ از من هیچوقت _

 گفت:د و کر کمی مکثد! خوشم نمیا

یگه دغیر من با کس اری ندزه جازم ابا، باشمد نامرر نقدم اصددرصد..یه درگه یه احتی _

 گفتم:ی! و لبته ظاهردم..اخم کردش ایی باشی! منم مثل خوا



 ؟ست توعهدمن زه ی جاامگه ؟ کی گفته_
 

 گفت:و خمش غلیظ تر شد ا
 

 ست منه!دشم زجا؛ امنهل که مای هرچیز_
 

 گفت:و آروم یک شد دبزنم که قدمی بهم نزستم حرفی اخو
 

گه اتی. حتی دخوم،بیاه که نمیتونم کوتای تنها چیز ِبیا! سره تو کوتا؛ کل کل میکنمت باهادت جب خوراقتی و_
 زم!ببادت به خورو یستم توبحث کنم هم حاضر ندت سر خودت با خو

 
 داد:مه اداتر آروم که دم شتم نگاهش میکرز داهنی بادبا 

 
 فکر کنی!دم خر باید به خوآیگه باشی! تا دبا کس اری حق ند، ممدگه ُمرامت که حتی امیخور نقداینکه من و ا_

 
 گفتم:دم و خمی کرا

 
 میکنی!دی شما حسوای،ما شما منو نمیخودونکنه! ا ال خداو_

 
 گفت:و دید خن
 تو خسته میکنی.دبیا نیستم!. فقط خوه بحث نکن که کوتام باهادت خو ِکه تو میگی! فقط سرن همو_

 
حرفاشو ل شتم گوزم داکه بادم حمق بوامن ر چقدد! و ستی بواین بشر خور انگفتم..چقدی چیزی زدم و لبخند

 ردم!میخو
 

 د!ماهر بوو ستی اخود یادم..اون زحمق نبواشاید هم من 
 

*  
 ]"ینوردفراول  [بعده چند ما"

 
نه دونش مردومررای فتارشت..ق داسابق خیلی فرد با فرها، دین فرهااما دم...ابود با فرهاره بادوماهی میشد که دو

هرجا د و باشه میبود بوزم هرجا که الد..نبوی خبرش مسخرای خندزپواز اون یگه د و دبوه سنگین تر شدو تر 

سه وامنو زور ست به اقتی که عمه خووست رو درستنش اخود..و صبر میکرد،میکرخالت د و دکه نباید میبو

د کر کرذصیت نامش وتو زد و خرین لحظه بهم آهم تا ش رو خرین خنجرآهرچند بابا ن داد...نشوه،بگیرن سالار

ای برو شت امن گزای بررو سند ماشینش ر همینطوو لی شرکت دم..ونکرل منم قبوو شم...ن سالزن ارکه باید 

ارث و تنها د؛ومن مهم نبای که بری چیز،سطوین امین...هرچند اری زمقدو یه خونه وم هرکددرم و آرزو، ما

 رد؟!میخودردی لش به چه امود؛ انبودش قتی خود!وبواث میر

 

 دمبچه ها نشسته بور کنال بعد تحویل سا
 
 

دن فته بورنا داره و اوبرد،شته بواگذکه جا رو فت خونه گوشیش د ریم..فرهادبود فرهاوحامد واش،همه منتظر سا

ا نگ بزنم که گوشیم به صدد زسه فرهاواستم اخود..وبه کشیدل ما خیلی طون ابیان و سیله بخری ویسرون بیر

 ؟!کجایین حامد_اب دادم: جورو گوشی م و یی کشیدده اسوآنفس ،حامدره ی شمان یددمد..با در آو



 
 د:بوری یه جواش صد

 
 ین.دبرگرن تودشما خو؛ یم. شاید شب نمیایممهال ما نمیرسیم بیا_

 
 گفتم:ان نگر

 
 ا؟چر؟ یعنی چی_

 
 گفت.د و یی کراتک سرفه 

 
 تو شرکت...رش کاد هیچی نمیرسیم بیایم فرها_

 
حرفشو قطع م اون شایدم..حرفاشو نشنیدی مه ادایگه د "نساورژاحمانی به رکتر ی دقاآ "ی جمله ن با شنید

 نچود کر
 

 گفتم:آروم نمیکنم..ور یگه بادهم ه دمه بادانست ومید
 

 ؟حامده چیشد_
 

 گفتم:؛ مکثش که طوالنی شدد..مکث کر



 ه؟!کسی چیزیش شدا! خدرو حامد تو- 
 

 گفت:د و پشت سرهم کری چند تا سرفه 
 

 .ستش..راخب . خب..- 
 

 گفتم:ان نگر میومد.در شت داشکم اسما ریگه د
 

 یگه!دبگو - 
 

حامد و اروم گرفته ای صده..ببینن چه خبردن منتظر بور نگادن و انگاهم میکرو  دبوان نگرن بچه ها هم چهرشو

 ید:تو گوشی پیچ

 
 

 ستانیم.رالنم بیماا ده.کردف تصاد ستش فرهارا -
 

 با بغض گفتم:د؟! بوه چی شدد فرها جمع شد.م شک تو چشماا
 

 ره؟چطون الا- 
 

 هنم پیچید:ذتو گ مرس ثل ناقوماش لی صدد ونبو یایچیز جدو بگه خوبه دم میکرا خد -اخد
 

 ...یعنی. یعنی.. نیست.ب حالش خو- 
 

 د؟سه چی گریه میکرواحامد د؟! گریه میکر یر گریه. حامدزد زیهو 
 

 م:نالیدو بیشتر شد ام صدزش لر
 

 ن!بزف حران قرروحامد تو- 
 

 نش تو گوشی پیچید:زولرای صد
 

 ده.قلبی کر تیسایم...دادستش از دمیگن ا کترد -
 

جا بلند ان از نگردی مین..شارو زشد ول ستم از دشی گو

 :گفتو شد 

 ه؟چیشد؟ مهاله چیشد - 
 

 پشت گوشی میومد.از حامد ی هال مهالمای صد  د.بوده من نمرد میگفت. فرهادروغ . نه.. و گرفتم.شی رگو رافو

 گفتم:آروم 
 

 کناس ام اس سم وا س رودرآ- 
 

 ون زدم.حامد بیری کافه، از بچههابه اب دادن جوون بددم و طع کرو قشی رگوو 
 

*  
ات رو خاطرم هجو م.شدن ساختمو؟ وارد محل نحسن وهمره باا دوچر؟ ینجاا اچر دم.یستان استاربیمای جلو

مثل  د.بوه منقطع شدم فقط نفسا دم.گریه نمیکر دم...یستاراه ابین و فتم رپیش م چند قد. دمحس کرم سری تو

ای شتم تا صداذگم گوشا یرو ،وم رستام! دتونستم پیش برمیمن ندم. یکرگریه نمم شدمیقتی شوکه وهمیشه 

 گرفت.ن جوم مد. قدمادم اوحامد یای که حرفادم ستم برگراخوو برگشتم عقب م چند قد !منشنوم تو سرر رو نگا



تر سخت م نفسا میگن نفس نمیکشه! ه.حالش بد ،منن الدِ افرهاد! قبل بول مام، یددینجا اکه من دی فرهااون 

 واشفتم که چشمم به سارجلو م به قدم قدوشد 
  

 تم:و گفم دیستاش اجلود. پایین بوش سر رد.خو
 

 ؟حامد چی میگه !واشسا- 

 :فقط گفتد..پایین بوزم هنوش سر
 

 نبالم بیا.د- 
 

ستم نفس عمیقی اخو د!یی بواکذق تان این هموا من!ای خد د.کرز و باق رتاایه دم. در نبالش حرکت کرآروم د

 م.و چرخوندهم رنگا د.ستش گرفته بودو تو سرشد و نشسته بوق تای احامد گوشه شد.نمیما اکشم ب

 .رد و..به چشمم خوه قطع شدی هاهستگاد

 
یخ د و بوده کرق تم عرسد فتم.رجلو آروم  -د؟! آروممن بود ین فرهاا دن.بوه مالفه کشیدروش جسمی که  و

ی حددر م.پایین کشیدزره یه و گرفتم رو  مالفهی گوشه و دم کردراز ست د م.سیدریک تخت دنز دم.بوده کر

د یک بودنزو فتم ریگه عقب م دیه قد فت.رگیج م سرو فتم رعقب  میه قد شد.م تش معلورکه فقط نصف صو

 تو گوشم پیچید:د فرهان مهربوای صدو حلقه شد م کمردور ستی دکنم که یهو ط سقو



 ؟یغش کنروزی تو یه همچین اری تو که قصد ند -
 

 دم...کره تش نگارصو بهو فتم رعقب م یه قدور نابا د.کرز بااز دورم و ش رستادشت. دامنم نگه د و یستاف اصا

 تشرصو
 

شک تو ا .زدمست دتش ربه صودم و کردراز و م رستور دنابا د.تر بوداب شاش چشماو همیشه از  تراب جذ

 وجمع شد م چشما
 

 با بغض گفتم:
 

 ا؟چر- 
 

ی که جعبهدم کرشتم نگاهش میداگریه و یک تر شد..با تعجب دکمی بهم نزد و برو تو جیبش ش رستد

 :گفتآروم که دم نگاهش کرور نابا رد.ظریفی به چشمم خوی حلقهد و کرز بان وبینمرو کوچیکی 

 ؟!من بشیل سما مای رحاضر - 

 
 گفت:ی زد و بیشتر شد..لبخند محوم شکات اشدو فت رهنم رو دتعجب ت شداز ستم د

 
 ؟بزنیف حرای خونمی -

 
 گفت:و مد اویک تر دنز تونستم!نمیما استم اکه میخوا ستم! بخداخومی

 
 کن مهال!ازدواج با من - 

 
آ و

روم 

تر 

 گفت:

  و

 -

فقط 

با 

 من!

ین لحن اه ها عاشقه نویودمن مثل د..و بوری ستودجش هم ازدواست اخودرحتی ؛.مثل همیشهد..بود فرهااون 

 که گفت:دم ین کرپایو سرمو باال  دم!جذبش بوو 

 م؟نشنید- 
 



دم و کرز هن بازور دبه 

 گفتم:آروم 

 باشه!-  

بهم  شت.انگشتم گزاتو رو حلقه و گرفت هنم از رو دو م رستد د!نبور کادرلی اسون چود نبوبله  بشاقطعا جو

دو با د و کرک و پام رشکادم اقتایی که پیشش گریه میکرو هیمثل همه د و کررو دراز ستش د و دکره نگا

وار مزمه و ز ش، چهره ام رو قاب گرفت، چشمان خوشحالش رو به چشمان پر از اشکم دوختدست

 گفت:
 
 حت شد!رایگه خیالم د- 
 
بعد و قص رت ربه صود؛ شن بوروشمع روش با یه کیک که ، حامدرد و اول خودر یی به او همین لحظه تقه ت

 ن:خوندآروم  -ومآرهمه باهم ن و شدق تاوارد ابچه ها به ترتیب ی بقیه 

 
 رک!مبات تولد- 

 
 گفت:و شت اتو شالم گزم و موهای مثل همیشه گوشه ی زد و که لبخنددم کره نگاد به فرها

 
 خانومم!رک مبات تولد- 

 
مهال ، که منر نگاا و

م! آروم متولد شدزه تار؛ ستگار

 گفتم:

خیلی  -

سِت دو

دارم! 

لبخند 

ی و محو

 گفت:

من  - 

 بیشتر!
 

ک

وت



 ها

گ

ف

ت

م

 : 

-  

م

ن 

بی

ش

ت

 ر!

 مصنوعی گفت:ی خم هاابا 
 

 ؟!کل کل نکنم باهادت خو مگه بهت نگفتم سر _-
همه ام کسی که براه همردارن.. و ست دوکسانی که منو اه ما همرر اباینم.. امتولد شدره بادولحظه من از اون 
 ه!چیز



 من!دِ فقط فرها د.بوه من شدد قعا فرهاوایگه ر دابین و ا
 

* 
 ریران تا: بررسی کننده

 1398/1/1ن...پایا
 

 ببریم..ه پناه شتبای اهاآدم نه به راکورتا کود ند باعث شواتنهایی میتوه گا
 

 نکنید!ب نتخاه را اشتبای اهان ،آدم تارگااز روزیی اهیچ مرحله  ه و درکه هیچگام مندن آرزویتااما برامن 
 

 ندگی کسی نباشید!زشتباهه ،آدمِ انیزد خووارم میدو ا
 

 دن!بواه با من همرن مارین ن انی که تا پایااعزیزم تماز ن اممنو
 

 هنویسند ؛شماار ستددو

 

 ویراستار:

 مائده کریمی
 ❤ 


