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خورشید تازه طلوع کرده بود اتاق کم کم گرمای لذت 

بخش افتاب را به خود جذب می کرد و بعد از دقایقی 

 . می شودتمام اتاق روشن 

اله که برای س ی سیاتاق فاطمه پر از اندوه بود، زن

مرگ شوهر پیرش روز شماری می کرد  و همراه تنها 

فرزندشان که برای خود مردی شده بود زندگی 

 میکرد
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فاطمه حیرت زده از خواب پا میشود چشمهایش را 

ز بادستانش می مالد سپس ساعتش را از روی می

 د کنار  تخت بر میدارد انرا میبوسد و دستش میکن

 ت !!کمی مرطوب اس دستش را روی پتو میکشد

 کند ناگهی به سقف می اندازد اما سقف چکه نمی

 ش میگوید:با خود بعد از لحضاتی و با صدای اندوه بار 

 اه... عالی شد

 بودسعید زیر خودشو خیس کرده 

 هایش را در کنار میز  قمار و بطری شرابسعید روز

 گذرانده بود 
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فاطمه در اشپزخانه مشغول درست کردن ناهار و 

شستن ظرفهای دیشب بود همزمان با خودش زیر 

 لب زمزمه میکرد:

 ...دم اخه تا کی باید بشورم و بپزم خسته ش

حرفهایش را نا تمام ،صدای ارام باز شدن در 

 میگذارد 

 یا تو ب واس چی  اروم سرک میکشی؟ -فاطمه

... اه... نه همینجوری عادی  سالم –مبین 

 اومدم

 ارام میگوید: اره تو راست میگی  –فاطمه 

 من میرم باال لباس عوض کنم  –مبین 
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اباتو هم باش اومدی پایین بفاطمه ارام میگوید : 

  بیدار کن بیاد

مبین همان تنها بچه ی فاطمه است که برای 

 بزرگ کردنش کم سختی نکشید

 قمار بازی سعید که تمومی نداشت باعث کم شدن

 دیگری میشوسایل خونه  یکی بعد از د

 و همین، بزرگ کردن مبین را سخت تر کرده بود 

ی اما همه ی این سختی ها از زیبایی فاطمه چیز

 ناکسته بود 

چشمهای ابی اش که هرچه بزرگتر میشد جذاب تر 

 میشدند و گونه های قرمز اش لبهای درشتش که

 همیشه تر بودند 
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ی سفاطمه ... فاطمه... صدایی از دور می اید اناگر که ک

 زوزه میکشد 

 یزند عید همسرش را صدا ماما غریبه نیست س

  ؟ شده چی –فاطمه 

شه یه لیوان اب بم اره می ارام و با لحنی عاجزانه میگوید:

 بدی لبام خشک شدن

بحونه هم نه نمیشه بیا پایین خودت بخور  ص –فاطمه 

 اماده ست

متی ؟؟ میبینم که دوباره شال و الکه کردی کجا به سال

 فاطمه خطاب به مبین میگوید.

زنم بمهران  دارم میرم یه سری به  -مبین 
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 به عمو و زن عموتمواظب خودت باش  باشه  -فاطمه

صبحونه نمیخای؟هم سالم برسون 

نه اشتها ندارم –مبین 

 نیم ساعت بعد مبین به خونه برمیگرده

 ناراحتی؟؟؟ قداین چرا حاال!! برگشتی زود خبر چه –فاطمه 

 هیچی،همینجوری -مبین

  نمیشن ناراحت که همینجوری –فاطمه 

 مبین لنگه دوم کفشش را هم در می اورد و به اتاقش

 باز میگردد

 مبین تنها در اتاقش مضطرب قدم میزند 

 گم دوسش دارمحاال چاکر کنم ؟چطوری بش ب

 بغل یکی دیگهاونکه داره میره تو 
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دلیل  بود مهرانمبین عاشق نازنین خواهر 

از  او  هرانم پریشانی اش خواستاگر نازینین بود که 

 برایش گفته بود

 اسمان پر از ابر میشود

 اما چشمهای مبین زودتر از اسمان باران میگیرد

پرده های اتاقش را میکشد و در گوشه تاریک 

 اتاقش نشسته هق هق میکند

فاطمه که تازه از پشت اتاق مبین برگشته بود با 

اعصابی داغون شماره مادرش را میگیرد و درد و دل 

 های مادرانه شروع میشود 

 زوزه میکشد دوباره از طرفی دیگر سعید 
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از تو ،  تو دیگه چه مرگته از یه طرف پسرت اینم -فاطمه

 چی میخای؟؟؟

 خاستم بپرسم غذا حاضره؟ -سعید

 حاضره بیا پایین بخوراره  -فاطمه

 دم در اتاق مبین میرود دوباره  فاطمه 

 بخور بیا س اماده ناهار –فاطمه 

یق مبین اشکهایش را پاک میکند چند نفس عم

 میکشد و با لحنی معمولی : اشتها ندارم

ه فاطمه که اعصابش از سعید داغون شده بود بی توجه ب

 مبین از پله ها پایین میرود

 بخوریم  نمیشد یه دقیقه صبر کنی با هم -فاطمه

 حاال چی شده ؟ غذا بکش بخور دیگه  -سعید
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 اشتهام کور شد  -فاطمه

مادرش که   و به سمت خانه فاطمه از خانه بیرون میرود 

 چند خانه دورتر بود میرود

 به درک که کور شد خودم میخورم  -سعید

ش را کهاید با پشت دست اشمبین کم کم ارام میشو

 پاک میکند

ی چوبی ن عصاآ سعید ناهارش تمام میشود و با

قهوه ای اش ارام از میز بلند میشود و پاهایش را 

ند که روی زمین میکشد پاهایش انقدر سست شده ا

 توان بلند کردنشان را ندارد 

فاصله  بسختی خودش را به پله اول میرساند  با اینکه

ما سعید اشپزخانه تا راه پله بیشتر از پنج متر نیست ا

 نفس نفس میزند 
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را در  روی پله اول می ایستد عینک ته استاکنی اش

ا تمیز می اورد و با دستمال جیبی اش شیشه هایش ر

 میکند عینکش را دوباره میپوشد

لندی میکشد ه بآا می اندازد ناگهی به باالی پله ه

د سپس به راه خود ادامه میدهد به پله ششم که میرس

میرسد که نفسش بزور باال می اید اما پایش به پله بعد ن

زیر پایش می لغزد و از پله ها می افتد سرش به 

 زمین برخورد میکند و در جا بیهوش میشود 

ش بیرون می از اتاق به سرعتمبین که صدا را شنید 

پدر  ی دودماید اطراف را ناگه میکند بعد به سمت راه پله 

تاکن  پیرش را میبیند که نقش زمین شده است و

 نمیخورد



 محمدرضا محمدی اصل                                               عشق کهن

12 
 

گذارد تا و دستش را زیر سرش میمیرود به سمت پدش 

 او را بلند کند اما دست پر از خونش لرزه به تنش می

 اندازد 

  اکر نیستتاکن میدهد اما پاسخی در  را او

مبین به اورژانس زنگ میزند در همین حین 

  صدای چرخیدن لکید در قفل در به گوش میرسد

د فاطمه از راه رسید در را باز میکند مات و مبهوت به سعی

دمی به ناگه میکند لکید ها از دستش می افتد چند ق

یقه رفتم بیرون دو دقسمتش میرود سپس زانو میزند 

 چی شد؟؟؟

اتاق بودم اومدم بیرون دیدم  من تو -مبین

 اینجوری شده
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منتقل  امبوالنس از راه میرسد و سعید را به بیمارستان

 میکنند 

 مبین و فاطمه هم همراهش میروند.

 

 بیمارستان:

 فاطمه و مبین کنار اتاق عمل قدم میزنند 

 در اتاق باز میشود دکتر از اتاق بیرون می اید 

 هردو به سمتش میروند

 مبین از دکتر میپرسدحالش خوبه دکتر؟ 

 دکتر ماسکش را در می اورد و میگوید:

 فقط چندتا بخیه ساده بود خوشبختانه
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 تو باید مبین باشی -دکتر

  دکتر اقای بله –مبین

 بابات همش اسم تو رو صدا میزد

 میتون مببینمش؟؟ –مبین 

 اره حتما  -دکتر

 مبین به سمت اتاق میدود 

 میکند ، میخواست که دنبالش برود اما تا پشتفاطمه هم 

  بگم هتونب خصوصی رو موضوعی یه باید –دکتر 

روع فاطمه هم با دکتر شروع به قدم زدن میکند و دکتر ش

ون به حرف زدن میکند. واقعا نمیدونم چطور باید بهت

 بگم؟
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خطر رفع  چی شده اقای دکتر بگین؟مگه نگفتین که

 شده؟

باهاش  مشلک بزرگتر دارندکهبله اما ایشون یک 

 دست و پنجه نرم میکنند

 دکتر؟ اقای مشلکی چه –فاطمه 

  ردهک پیشرفت هم خیلی سرطان –دکتر 

 کرد؟ شهنمی اکری هیچ یعنی ؟ چی –فاطمه 

 توصیه کرده یشرفتپ خیلی تومور.  نه متاسفانه –دکتر 

  برسه ناتمومش اکرهای به میکنم

اراحت نه چندان نصورت فاطمه زرد شده و با صدای 

 میپرسد:

 چقدر وقت داره؟
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 رفتپیش به توجه با اما خداست دست عمر –دکتر 

  ماه شش اکثر حد بیماری

 فاطمه به دیوار تکیه میدهد و به فکر فرو میرود

 میشود  و از کنارش دور،دکتر ارام میگوید متاسفم  

ی امد اما ایا این غمگین مفاطمه به نظر خیلی ناراحت و 

 ناراحتی ها حقیقت داشت؟

چرا بایدبرای مرگ کسی که به او سرکوفت میزد و 

 ناراحتش میکرد ناراحت شود؟

 

 فاطمه ارام به سمت اتاق میرود 
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ه کنار سعید وقتی وارد میشوند فرهاد را در اتاق می بینند ک

لی سریع با او نشسته است فاطمه کمی شوکه میشود اما خی

 سالم و احوال پرسی میکند 

 دیدمتفرهاد خیلی وقته ناقا  کجا بودی  -فاطمه

 بود اومده پیش برام اکری یه اره –فرهاد 

 خب به سالمتی –فاطمه 

 راستی پرستار گفت باید بریم صندوق

حظه االن فرهاد رو میفرستم که بهشون بده فرهاد یه ل

 میای بیرون؟

 اره حتما -فرهاد
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را در  خیره میشود بعد هم پولفاطمه به چشمهاش 

ا دستان فرهاد میگذارد فرهاد دستهایش را همراه پوله

 محکم در دستانش میفشارد

 هنوز هم نرمن مثل قدیما -فرهاد

 فرهاد االن وقتش نیست دستامو ول کن -فاطمه

 ؟ و اگه نکنم چاکر میکنی جیغ میزنی-فرهاد

ونه حرف .شب میام خفرهاد خواهش میکنم  -فاطمه

 زنیم.می

 پس تا شب -فرهاد

گردد فرهاد دستهایش را رها میکند فاطمه به اتاق برمی

 فرهاد هم به سمت صندوق میرود.

 



 محمدرضا محمدی اصل                                               عشق کهن

19 
 

 :در اتاق سعید

رم خونه تو پیش بابات بمون من می مبین -فاطمه 

 یه سری اکردارم 

 باشه -مبین

 چاکر داری تو خونه؟؟؟؟ -سعید

 قراره چاکر داشته باشم؟؟ –فاطمه 

 میشود سعید ساکت

 فاطمه از اتاق خارج میشود 
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 برمیگردد فاطمه ماشین کرایه میکند و به سرعت به خانه

گرد گوشیش رو از کیفش درمی اورد و شماره فرهاد را می

 اما خاموش است نگران و کمی عصبی میشود پول

ود و دستش راننده رو حساب میکند و از ماشین پیاده میش

رو برای پیدا کردن  شرا در کیف میکند و وسایل کیف

 لکید زیرو رو میکند

یدا کردن لکید برای پنه رو باز میکنه و اروم دستشو درخا

  شن میشودوبه دیوار میکشد خانه رچراغ 

له پناگهش به لکه های خشک شده خون روی 

لکه ها  می افتد دستمالی می اورد و با چشمهای گریان

 رو پاک میکند اشکهایش رو دستهایش میچکد 

به درست کردن  میکند عسمت اشپزخانه میرود و شرو به

 شام میشود 
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رد و دوباره به سمت گوشی میرود و شماره فرهاد رو میگی

وش بازهم صدای زنی که میگوید دستاگه مورد نظر خام

 میباشد

سمت  گوشی و کیفش را برمیداردچادر بر سر میکند و به

اغ ش چرکوچه میرود ولی متوجه ماشینی میشود که برای

یرود بی شک فرهاد اوست پر از لگه به سمت او ممیزند 

 ولی فرهاد پیش دستی میکند

 دیمیبینم دلتنگم شدی پنج بار زنگ ز -فرهاد

ادم نگرانت  نشدم نگران شدم نمیگی لتنگد -فاطمه

 میشه؟

 میشی؟ نگران عقش قدیمیتاز کی تا حاال  -فرهاد
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 دمشخودت میدونی مجبور چرت نگو فرهاد. –فاطمه 

فرهادناگه دلخوری به فاطمه می اندازد  و با صدای 

 ؟؟از کی تا حاال حرفام چرت شده؟ ویدارومی میگ

ینه فرهاد سرش را روی سفاطمه چیزی نمیگوید 

 میگذارد و شروع به گریه میکند 

دیگه  چیزی نیس عزیزم من االن پیشتم -فرهاد

 نمیزارم کسی تو رو ازم بگیره

 داره میمیره اون سرطان داره -فاطمه

  از مبین شنیدم که خطر رفع شده ولی -فرهاد

 اون شش ماه بیشتر زنده نیس فرهاد -فاطمه

م دست فاطمه رو میگیرد افرهاد دیگر چیزی نمیگوید فقط ار

 و فشار میدهد 
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 اروم شدی –فرهاد 

 اره فرهاد ممنونم که هستی –فاطمه 

ه خواهش میکنم بانو همه چی درست میش –فرهاد 

 نگران نباش

 میدونم –فاطمه 

 ؟؟؟رسیدیم امشب پیشش میمونی ؟؟ –فرهاد 

 اره فردا مرخصش میکنن  –فاطمه 

 پس فردا میبینمت –فرهاد 

 خیلی خب -فاطمه

پس به فرهاد منتظر میشود فاطمه وارد بیمارستان شود س

 سمت خانه میرود در حالی که ذهنش پراز سوال است
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نار تخت شب ک صندلیسپیده دم است و فاطمه روی 

 را گذراند 

در اتاق سعید باز میشود فرهاد با دسته لگ ارام وارد 

 میشود 

لگ را کنار تخت میگذارد سپس روبروی فاطمه زانو 

تش می میزند و به او خیره میشود لبانش را نزدیک صور

 برد و او را می بوسد 

 فاطمه هم سریع از خواب بیدار میشود 

 ؟ خابیده سعید نمیبینی مگه شدی؟ دیوونه –فاطمه 

 شده اعثشب یکی هم شاید ، شدم شاید –فرهاد 

را در  فرهاد پا میشود و به کنار پنجره میرود دستهایش

 جیبش میگذارد 
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 خیلی وقته اینجایی؟ -فاطمه

 اومدم تازه ، زیاد خیلی نه –فرهاد 

 مبین کجاست ؟  -فاطمه

ن خرفت ای واسه چیزی یه فرستادمش –فرهاد 

 بگیره

  میشنوه ارومتر هیس –فاطمه 

  دارم دوس ؟ کنم چاکرش بشنوه خب –فرهاد 

 کنم شا خفه

 داره ودشخ کنی الوده خونتو نیس الزم –فاطمه 

  میمیره

 مرد می زودتر اکش گفتی بم اره –فرهاد 



 محمدرضا محمدی اصل                                               عشق کهن

26 
 

 مبین وارد اتاق میشه 

 ؟شدی بیدار کی مامان سالم –مبین 

 پیش دقیقه هی همین –فاطمه 

 برم باید من دیگه خب –فرهاد 

 اومدی تازهعمو  کجا –مبین 

 گف زدم حرف دکترش با ،برم باید دیگه نه –فرهاد 

میام  ،شب خونه ببرینش میتونین شه بیدار وقت هر

 یه سری بهش میزنم خونه 

 خوش اومدی  -فاطمه

  شب تا پس –فرهاد 

 فرهاد از اتاق خارج میشود
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بیدار شه فقط  جمع کن که وقتی باباتو وسایل برو–فاطمه 

 لباساشو بپوشه و بریم خونه 

 مبین مشغول جمع کردن وسایل پدرش میشود 

 دبحانه اش را میخوربیدار میشود صنیم ساعت بعد سعید 

 و بعد از اماده شدن راهی خانه میشوند

فکر  مادر و پسر هرکدام غرق افاکر خویش میشوند فاطمه

اکرش م با نازنین در اففرهاد را در سر دارد مبین ه

 زندگی میکند

و ا میگیرند به خانه میرسند فاطمه و مبین دو دست سعید ر 

 به اتاقش میبرند تا روی تخت استراحت کند 

 اید فاطمه به مبین اشاره میکند که بیرون اتاق بی

 چی شده؟؟ -مبین
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 برو نداریم چیهی بیان عموت خونه شاید شب –فاطمه 

 کن خرید یکم بازار

 بزن زنگ داشتی ازنی ای دیگه چیز اگه باشه–مبین 

  گیرم می راه سر

  دیگه برو خب خیلی –فاطمه 

 است فرهاد  ،ددر را باز میکن کمی بعد در زده میشود فاطمه

 چشمهای فاطمه  پر از بغض است 

  شرمندتم ، اما اومدم گذشته رو درست کنم  -فرهاد

فرهاد دستهای فاطمه را محکم میفشارد فاطمه ارام 

نه اش فرهاد سرش را به سیمیکند  گریهشروع به 

 میفشارد سرش را میبوسد 
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کمت ببخشید من نباید تو رو با اون بچه  تو ش –فرهاد 

 ولت میکردم ... و ادامه میدهد

 هیس هیچی نگو ... مهم اینه که االن –فاطمه 

 هاینجایی همینم واسم اکفی

 باش عزیزم  –فرهاد 

اونا که قبل  راستی به مبین و سعید چی گفتی –فاطمه 

 از این ندیده بودنت 

 دوست قدیمی ؟ چطوره به من میاد؟؟ –فرهاد 

ه بود فاطمه پیش فرهاد می اید او که روی مبل نشست

 د کنارش زانو میزند و به چشمهایش خیره میشو

داشته  فک میکنی هنوز هم میتونی دوستم –فرهاد 

 باشی؟؟
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ز پیشم فاطمه  لبانش نزدیک گوشش میبرد: شاید تو ا

 رفتی  اما عشقت هنوز تو دلم مونده 

 فک میکنی با چه امیدی پسرتو مرد کردم!!؟

 گی مبین..فرهاد متحییر فقط ناگهش میکند میخای ب

 فاطمه سرش را تاکن میدهد 

داگر مبین همون پسریه که تو  واسم به یا –فاطمه 

سال پیش بود  درست  سالشه  گذاشتی  االنم 

همید منو که تو گذاشتی و رفتی  پدر معتادم هم بعد اینکه ف

ر به  یکی از دوستای قمار بازش داد تا به قولش از ش

 این رسوایی خالص شه 

 داشتم اونو منم که بین کمربند و سعید فقط یه انتخاب

که  انتخاب کردم حداقل اینجوری یه امیدی داشتم

 بتونم زنده نگه اش دارم 



 محمدرضا محمدی اصل                                               عشق کهن

31 
 

 فرهاد اه ارامی میکشد سپس میپرسد:

 با ناپدری چطور سر کرد؟؟

وادم فک ارومتر کسی غیر از من و تو نمیدونه خان -فاطمه

 کردن انتداختمش اینم که اصال روحشم خبر نداره 

از تو برام خبر  اگه میدونستم زودتر برمیگشتم کسی –فرهاد 

وع رو نمیاورد پای تلفن هم که سراغتو میگرفتم موض

 عوض میکردن 

 االن که اینجایی دوباره ترکم نکن -فاطمه  

 ؟؟مگه ادم چندبار یه اشتباه رو تکرار میکنه –فرهاد 

 فرهاد و فاطمه یکدیگر را در اغوش میگیرند.
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ن به ید و زنش زینب به همراه نازنیهمان شب مج

 عیادت سعید می ایند 

 فاطمه چیزی از بیماری اش به انها نمیگوید 

 راستی عمو جان مبین با اشتیاق میگوید

 جانم عمو  –مجید 

ان اشنا امروز با یکی از دوستای قدیمی مام –مبین 

 شدم اسمش فرهاده شما میشناسینش؟؟
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 یدم نشنجدی ؟؟ نه تا حاال اسمشو  -مجید

 ادم باحالیه  حتما باید اونو ببینین خیلی –مبین 

 باشه حتما –مجید 

فاطمه در حال دم کردن چای اشپزخانه بود همینکه در 

 میان انها نشست 

ن مجید با کنجاکوی پرسید : راستی زن داداش ای

 فرهادی که مبین ازش میگفت کیه ؟؟

د و میگوید فاطمه کمی هل میشود اما نیش خندی میزن

هان اقا فرهاد رو میگی فامیل دوره خارج بود تازه 

 برگشته 

 زن و بچه هم داره ؟؟ -زینب )زن مجید(

 نه فک نکنم ازدواج کرده باشه  –فاطمه 
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 لی زود رفتحقیقتش بحثش پیش نیومد خی –فاطمه 

اشت ددر این مدت مبین چشمش ر ا از نازنین برن

 و مدام ناگهش میکرد  

 سکوت برای چند لحظه  حاکم شد 

ینمایی مبین ارام در گوش نازنین گفت : یه فیلم س

 جدید گرفتم میخای نشونت بدم ؟

 اره خوشحال میشم کجاست؟ –نازنین 

 تو اتاقمه  –مبین 

 هردو به اتاق میروند 

 مجید میپرسد کجا میری؟؟

 بینمب میخام فیلم جدید مبین رو -نازنین 
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 باشه فقط زود برگرد باید بریم  –مجید 

 

 داخل اتاق :

دد و به مبین بعد از نازنین وارد اتاق میشود در را میبن

 ان تکیه میکند 

راستش... میخاستم بگم که ...اه...  –مبین 

 من...

د میشود نازنین که روی تخت نشسته بود از جایش بلن

 د:یانگشتش را روی لبان مبین میگذارد و میگو

 یهیس ... چیزی نگو .. میدونم چی میخای بگ

 یعنی تو ... اه ... -مبین

 اره هواسم بود همه مدت ناگم میکردی –نازنین 
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 میشه جوابتو بدونم ؟؟ –مبین 

سه نازنین حرفش را قطع میکند و روی لبانش بو

 میزند 

 مبین نفسش قطع میشود 

 میخاهد چیزی بگوید اما نمیداند چه بگوید 

  مجید صدا میزند : نازنین بیا داریم میریم

ت باید برم شمارمو برات گذاشتم هروق –نازنین 

 دوس داشتی زنگ بزن 

 باشه  –مبین 

 مجید و خانواده اش میروند فاطمه مشغول جمع کردن

 وسایل میشود 
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ه ها پایین مبین که در اتاقش باال پایین میپرید از پل

 می اید رو به مادرش میگوید:

 خای کمکت کنم؟؟می

 مبهوت فقط ناگهش میکند  –فاطمه 

 چیه مگه چی گفتم ؟؟ –مبین 

ه که میخای نه چیزی نگفتی فقط اولین باری –فاطمه 

 کمک کنی حالت خوبه؟؟

 اره خوبم  –مبین 

 خوبه بشین همونجا تموم کردم  –فاطمه 

 مبین شروع به اواز کردن میکند 

وی کمرش ر فاطمه  سرش را برمیگرداند و دستش را

 نیمیگذارد من میگم همینجوری نمیخای کمک ک
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 کپکت خروس میخونه بگو بینم چی شده ؟

ه مادر لگم هیچی نشده فقط یه بار خاستم ب –مبین 

 کمک کنم ، بیا و خوبی کن 

بود به  مبین با لبخندی  که هنوز از لبانش پاک نشده

 سمت اتاقش میرود 

 به او میگوید باالخره میفهمم  -فاطمه  

 این پنهون اکری رو از باباش به ارث برده 

 فاطمه بعد از شستن ظرفها روی زمین دراز میکشد

 همانجا هم خابش میبرد 
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 صبح روز بعد: 

ای فاظمه با صدای زنگ تلفن بیدار میشود و با صد

 خاب الود جواب میدهد

 نمیخای پاشی عشقم؟؟ –فرهاد 

 زده خیلی وقته کسی منو عشقم صدا ن –فاطمه 

خب از این به بهد همش عشقم صدات  –فرهاد 

 میزنم 

 باشه چه خبر شده اول صبح –فاطمه 

 اشاکل داره سراغ بگیرم  –فرهاد 

 سال پیش اشاکل نداشت   –فاطمه 
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 االن اوضاع فرق کرده 

  باشه فهمیدم کی میتونم ببینمت –فرهاد 

برا ناهار بیا چی دوس داری برات درس  –فاطمه 

 کنم 

 همون غذای دوران عاشقی –فرهاد 

 منتظرتم  –فاطمه 

 میبینمت  –فرهاد 

 ستاده بود فاطمه سرش را برمیگرداند مبین کنار پله ها ای

 واس چی خشکت زده ؟ –فاطمه 

 یه قرص سر درد با یه لیوان اب بده –فاطمه 

 چشم –مبین 
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 زدین؟؟با کی حرف می –مبین 

 عمو فرهادت بود  برا ناهار میاد  –فاطمه 

 اها باشه –مبین 

فاطمه قرصش را میخورد و شروع به پختن قورمه 

 سبزی میکند 

مبین صبحانه اش را میخورد لباس میپوشد و 

 کفشهایش را میپوشد 

 کجا به سالمتی فاطمه میپرسد؟؟

نیومد  دارم میرم خونه عمو مجید مهران رو ببینم دیشب

 عمو گفت یکم کسالت داره  زن

 باشه زود برگرد 
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ه شاید عمو فرهادت زود بیاد بابات که اون باالست زشت

 تنها بمونه

چشم زود برمیگردم اگه اومد زنگ بزن زود  –مبین 

 خودمو میرسونم 

 ربع ساعت بعد فرهاد در میزند 

 سالم عشقم  –فرهاد 

 بوسد دسهایش را دور کمرش حلقه میکند و میخاهد او را ب

همیدی وایسا ببینم تو همین االن از کجا ف –فاطمه 

 تنهام

اه... به مبین زنگ زدم گف داره میره خونه  –فرهاد 

 ه عموش بخاطر همین گفتم باید تنها باشی دیگ

 فاطمه سرش را تاکن میدهد 
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 هنوز هم افتضاح  دروغ میگی  –فاطمه 

یم خیلی حاال میشه درمورد یه چیز دیگه حرف بزن –رهاد ف

 گشنمه بدون صبحونه اومدم 

ر  فقط سر و باشه بیا برات نون و پنیر  میزارم بخو –فاطمه 

 صدا نکن تا این خرفته بیدار نشه

فرهاد درحال خوردن نون و پنیر میپرسد : تو این 

 سالهایی که نبودم چاکر میکردی ؟؟

 دم شاهزاده ی رویاهام برسه منتظر بو –فاطمه 

 قرار نیس زخم زبونهات تموم بشه  –فرهاد 

 نه  نه میخام دل پرمو سر تو خالی کنم نک –فاطمه 

 حوصله ات سر رفت ؟

 نه من غلط بکنم حوصلم سر بره بگو  –فرهاد 



 محمدرضا محمدی اصل                                               عشق کهن

44 
 

 ،خوبه  –فاطمه 

 چون لکی حرف باهات دارم 

فاطمه روی پاهای فرهاد مینشیند و صورتش را 

 نوازش میکند فرهاد هم شروع به بوسیدن گردنش

 میکند 

 مثل قدیما با من رفتار میکنی ! –فرهاد 

 تو همیشه واسه من تازه ای  –فاطمه 

 فرهاد و فاطمه در اغوش یکدیگر میخندند 

 فاطمه جان؟ –فرهاد 

 جان دلم –فاطمه 

 فک کنم غذات سوخت !! –فرهاد 
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 از دست تو فرهاد نذاشتی غذا بپزم خو  –فاطمه 

 فرهاد میخندد 

 فاطمه  غذا را میچشد 

 ی میدهزیاد هم بد نشده فقط یه ذره مزه سوختگ –فاطمه 

مزه  دست پختت همیشه خوشمزه ست حتی اگه –فرهاد 

 سوختگی بده

م تو هم باشه من برم یه زنگی به  مبین بزن –فاطمه 

 برو یه سری به سعید بز ن 

 چشم امر دیگه ای نیست؟ –فرهاد 

 فعال نه  –فاطمه 

زنگ  قبل از اینکه به مبین زنگ بزند مبین خودش

 میزند و میگوید:
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ین سالم مامان خونه عمو رفتن شهرستان فقط نازن

اشه بخونه مونده بعد گفت که اگه اشاکل نداشته 

 پیشش بمونم تا برگردن

 باشه بمون فقط هروقت اومدن برگرد  –فاطمه 

نازنین  مبین تلفن را قطع میکند و به عشق بازی با

 برمیگردد

اد میگه گشنه فرهاد از طبقه باال باز میگردد راضی نمیشه بی

 نیس چاکر کنم ؟؟

د سفره رو پهن کن ناهار دو نفره همچین ب –فاطمه 

جا بودی و بگی تو همه این مدت کنیست باید برام 

 چاکر میکردی با همه جزئیات 

 چشم  –فرهاد 
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عصر میشود و فاطمه  خود را در بغل فرهاد می یابد 

تظر بیدار چشمهایش را باز میکند که میبیند فرهاد من

 شدنش بود تبسمی مهربانه میکند 

 فرهاد هم پیشانی اش را میبوسد 

قشان را شتالطم بدنهای لختشان شعله های ع

 روشنتر میکند 

پیدا  فاطمه  از کنارش پا میشود کم کم سر و لکه مبین

 میشه تو رو اینجا ببینه شک میکنه 

 کنه فرهاد با خنده میگوید : ادم پدرشو ببینه شک می

ی فاطمه نیز خنده اش میگیرد : کوفت ، خودت میدون

 منظورم چی بود 

 باش عزیزم اکری نداری ؟؟ –فرهاد 
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 نه دست درد نکنه   –فاطمه 

 فاطمه فرهاد را تا دم در خانه  بدرقه میکند 

 بعد هم به کنار شوهرش برمیگردد

 د: اتاقش را تمیز میکند و شروع به حرف زدن میکن

تا حاال  از صبنمیخای پاشی چیزی بخوری 

 هیچی نخوردی 

 در زده میشود 

 سعید چشمهایش تا نیمه باز میکند 

 ؟ میرم ببینم کیه –فاطمه 

 فاطمه از حیاط میپرسد : کیه ؟؟

 مبین از پشت در میگوید : منم 
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 فاطمه  و مبین در حیاط

 خونه عموت چطور بودن ؟؟ –فاطمه 

  وقتی اومدن زیاد نموندم زود برگشتم –مبین 

 خوبه  –فاطمه 

 مبین به سمت در هال میرود 

چاکر  فاطمه میپرسد : راستی از صب تا حاال با نازنین

 میکردین؟؟

 ماه ... داشتیم فیلم ناگه میکردی –مبین 

 شما چی ؟ عمو فرهاد اومد ؟ –مبین 

 اره اومد زود ناهار خورد و رفت ظاهرا اکر داشت –فاطمه 
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 بینمش حیف شد خیلی دوس داشتم دوباره ب –مبین 

 جدی؟ –فاطمه 

 ت؟؟اره ادم خوبی بنظر میاد اینطور نیس –مبین 

اره عزیزم ادم خوبیه  من و اون از بچگی  –فاطمه 

 همدیگه رو میشناسیم 

اسین حتما نگفته بودین اونو از بچگی میشن –مبین 

 خیلی خاطرات باهمدیگه دارین 

 فاطمه در فکر فرو میرود و ارام میگوید : چه خاطراتی ...

مبین چند بار صدایش میزند اما هواسش جای 

 دیگریست 

 اید و میگوید: به سمتش میمبین چند قدمی جلوتر 

 مامان 
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 چته ترسوندی منو؟؟،ها  –فاطمه 

شدم  فک کردم چیزیت شده باشه نگرانت –مبین 

 من میرم باال لباسامو عوض کنم 

 باشه برو  –فاطمه 

 

 مبین در اتاقش تلفنی حرف میزند

 میخای بریم سینما –مبین 

 نمیدونم فک نکنم بابام بزاره  –نازنین 

 میخای باهاش حرف بزنم  –مبین 

 نه اصال یه  وقت اکر رو نکنی ها -نازنین

 در باز میشود مبین تلفن را قطع میکند
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 با کی حرف میزدی؟؟ –فاطمه 

 اسیناه.. هیچکی دوستم بود شما نمیشن -مبین

 فاطمه چیزی نمیگوید و از اتاق خارج میشود

 صدای در دوباره به صدا در می اید

 ند اینبار مادر اوست فاطمه در را باز میک

ر بعد از احوال پرسی و اطالع از حال سعید فاطمه چندبا

میخاست جریان بازگشت فرهاد را بگوید اما مادرش 

 هربار بحث را عوض میکند و میگوید:

گذشته ها گذشته دخترم االن به فکر این بچه ات 

 باش که کم کم باید براش استین باال بزنی

 ید :میدهد و مدام میگوفاطمه هم ناچار سر تاکن 

 اره ، حق با شماست 
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افتاب کم کم غروب میکند با تاریک شدن هوا مادر 

 فاطمه هم به خانه اش میرود 

 

 شب دقایقی قبل از شام 

 قمه غذا بم نمیده گشنمه ، گشنمه  چرا هیچکی یه ل -سعید

 اخ مردم از گشنگی  –سعید 

 اینجا هیچی واسه خوردن نداریم  –سعید 

که پای  فاطمه از پایین صدایش را میشنود ،مبین را

 تلویزیون نشسته بود صدا میزند 

یدهد تا باقی مانده ناهار را در ظرفی میگذارد و به مبین م

 برایش ببرد
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 بگیر بابا قورمه سبزیه  -مبین

 سعید یک لقمه در دهانش میگذارد 

 ه استاین چرا اینجوریه؟؟ واسه چی  سوخت –سعید 

 کشین؟؟و و مامانت نقشه کشیدین منو بت–سعید 

 این چه حرفیه اقا جون ؟ –مبین 

 نقشه کجا بود ؟؟ -مبین

 مبین خودش هم یک لقمه از غذا میخورد

م ته دیگش دیدین که چیزیم نشد فقط یک –مبین 

 سوخته 

 سعید راضی میشود باقی غذایش را بخورد 
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فاطمه داشت ظرفها را میشست که صدای دوباره به 

 میرسد صدای مداوم در زدن  گوش

 چه خبرتونه ؟؟ اومدم –فاطمه 

ویش فاطمه در را باز میکند و متحییر از صحنه ای که جل

 نقش بسته

 تاده ؟چیزی شده ؟؟ واس کسی اتفاقی اف –فاطمه 

ید اهالی محل همگی بعد از شنیدن ناله  های سع

 دم درشان جمع شده بودند

تفاقی افتاده باشه  ا ما فکر کردیم واس اقا سعید -اهالی

 نگران شدیم اومدیم مطمئن بشیم

 الحمدولله که حالشون بهتره؟؟

 بله خدا رو شکر بهتر شدن –فاطمه 
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 وقته   پس دیگه مزاحمتون نمیشیم دیر –اهالی 

 خوش اومدین  –فاطمه 

ر داره حتی مرگت هم دردس –فاطمه ارام زمزمه میکند 

 کی قراره از دست راحت بشم

فاطمه بعد از مطمن شدن از خواب مبین و سعید به 

 سراغ صندوقچه قدیمی اش میرود 

 ردبا اینکه در را قفل کرده بو اما مدام به ان ناگه میک

ی صندوقچه اش را باز میکند چند عکس پاره شده و لک

 ... نامه 

 

 مامان ، مامان  کجایی؟ –مبین 
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اگه ن فاطمه  با صدای مبین بیدار میشود  اطرافش را

را  میکند نامه ها اطرافش پخش شده سریع همه انها

 جمع میکند و  داخل صندوقچه اش میگذارد 

 اینجام چرا داد میزنی اول صبحی  –فاطمه 

 هزود بیا باال اقاجون نفس نمیکش –مبین 

 چی میگی؟؟ –فاطمه 

وشه فاطمه  خودش را پیش سعید میراسند بی جان گ

 د اده بوتخت بدون کوچکترین حرکتی افت

 به اورژانس زنگ بزن  –فاطمه 

 چند دقیقه پیش زنگ زدم  –مبین 

 و سگ پیر دوباره به زندگی باز  میگردد  

 یه ارام بخش براشون تجویز کردم  –دکتر 
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 رفاطمه ارام میگوید : دستتون درد نکنه اقای دکت

 رسید  زمانی زیادی طول نکشید مجید به خانه شان

 خودمو رسوندم مبین گفتچی شده ؟همینکه  -مجید

 حالش خوبه   –فاطمه 

اد ببینم قراره از این لحظه ها زیفاطمه با خودش : اناگر 

 چرا نمیمیره همه رو راحت کنه 

 سعید نزدیک ظهر بیدار مشود 

 سعید  نعره زنان فاطمه را صدا میزند 

 اطمهف فاطمه، فاطمه، فاطمه ، فاطمه ، –سعید 

 چته خونه رو گذاشتی رو سرت ؟؟ –فاطمه 

 من... من... من... –سعید 
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 نفسش بسختی باال می اید 

 تو چی هان؟؟؟ –فاطمه 

 من می...میدونم... –سعید 

 سوزد کمی ناراحت میشود و دلش برایش می –فاطمه 

 ؟؟؟دکتر که فقط به من گفت تو از فهمیدی –فاطمه 

نده نیستی زخب حاال که دونستی چند ماه بیشتر  –فاطمه 

 بهتره به اکرهای ناتمومت برسی

ایش نفس های سعید تند و تندتر میشوند و چشمه

 قرمز قرمز میشوند 

 اینبار اکرش به بیمارستان میکشد 

 دکتر با حالت تاُسف رو به فاطمه میگوید :
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گه نه میتونن با اینکه چند ماه دیگه زنده نیستن االن دی

وشیار هستن ه حرکت کنن نه حرفی بزنن اما اکمال

همه صداهای دور و برشون رو میشنون و درک 

 .میکنن همینطور همه  اتفاقات 

 گرددفاطمه خوشحالتر از همیشه به سمت اتاقش باز می

 

 سعید و فاطمه تنها در اتاق

 

 خب اقا سعید وقت بازی ما هم رسید  –فاطمه 

 سعید عصبانی تندتند نفس میکشد 

ونی هرچقد هم زور بزنی فایده نداره نه میت –فاطمه 

 حرف بزنی  نه تکون بخوری 
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  برای دستشویی هم باید التماس منو بکنی

 یشود نفسهایش تند تر میشوند صورتش هم قرمز م

 صدای دستاگه کنارش به صدا در می اید 

 دکتر وارد اتاق میشود 

نیست  زیادی واسه سالمتیشون خوب هیجان -دکتر

ان میگم یه خواب اور بهشون تذریق کنن یه کم زم

 مال معمولیه میبره تا با شرایط فعلی کنار بیان یه امر اک

ناراحت از  خوشحال با ظاهری،فاطمه چیزی نمیگوید

 اتاق خارج میشود .
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 تظر اوستبیرون اتاق فرهاد را میبیند که بیصبرانه من

 بقیه کجان ؟؟ –فاطمه 

 رفتن بیرون  –فرهاد 

 هنوز نمرده ؟؟ –فرهاد 

 فاطمه  میخندد : کم کم داره جون میده 

 بزنه شندیم نه میتونه حرکت کنه نه حرف –فرهاد 

 درست شنیدی عزیز دلم –فاطمه 
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 راستی ؟ –فاطمه 

 جان؟ –فرهاد 

 سال زن نگرفتی؟تو ،تو این –فاطمه 

ر ازدواج کردم از هرکدوم هم دوتا چرا چهار با –فرهاد 

 بچه دارم

 اذیت نکن  –فاطمه 

 فرهاد میخندد:اخه دیوونه بنظرت اگه زن گرفته بودم

 میومدم سراغ تو 

نها می هردو میخندند مبین وارد سالن میشود نزدیک ا

 اید

 سالم  عمو کی اومدین ؟ –مبین 

 سالم عموجان تازه رسیدم  –فرهاد 
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 میتونم ببینمش ؟؟ –مبین 

 اره دکترا تازه از اتاقش بیرون اومدن  –فاطمه 

 راستی عمو و زن عموت کجان ؟ –فاطمه 

 رفتن بیرون یکم هوا بخورن  –مبین 

بینم باشه من میرم با دکترش حرف میزنم ب –فاطمه 

 کی میتونیم مرخصش کنیم

 میخای باهات بیام ؟ –فرهاد 

نه پیش مبین بمون دوس داره از  –فاطمه 

 سفرهات بشنوه 

 فرهاد رو به مبین 

 جدی ؟ –فرهاد 
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سال  اره برام جالبه  راستی شما بعد از  –میبن 

 چطور ما رو پیدا کردین 

 فرهاد آهی میکشد 

 همچین اسون هم نبود  –فرهاد 

 بگذریم ، شنیدم دختر عموت دلتو دزدیده –فرهاد 

 میدونه ؟ ؟ یعنی مادرم صورتش قرمز میشود :چی

فرهاد زیر خنده میزند : نه خودم دیدم چطور  دورش 

 میچرخیدی 

 مبین سرش را پایین می اندازد

 خجالت نداره پسر ،دوسش داری؟ –فرهاد 

 مبین سرش را تاکن میدهد
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 اون چی ؟ دوست داره؟ –فرهاد 

 مبین دوباره سرش را تاکن میدهد

 پس اتوبان دو طرفه ست –فرهاد 

 ین میخندد مب

 فرهاد دستش را روی سر مبین میکشد 

 فاطمه از راه میرسد

 میبینم خوب با هم جور شدین  –فاطمه 

 اره چه جورم  –فرهاد 

 دکتر چی گفت؟؟ –مبین 

ا عالئم گفت یه چند روزی باید اینجا بمونه ت –فاطمه 

 حیاتیش ثابت بشه
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 گیرم من باید برم خونه چندتا لباس واسش ب –فاطمه 

 من میرسونمت  –فرهاد 

 مبین تو نمیای ؟ –فاطمه 

 نه با خونه عمو میام  –مبین 

 باشه  –فاطمه 

 

 فاطمه و فرهاد کنار ماشین فرهاد 

 

 سوار نمیشی خانمی؟ –فرهاد 

 فاطمه با تعجب ناگهش میکند

 از کی شدم خانمت خودم بی خبرم  –فاطمه 
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 خیلی وقته بودی  –فرهاد 

 باشه  –فاطمه 

 هاد و فاطمه به خانه رسیدند غروب بودوقتی فر

 فاطمه در اتاق سعید مشغول جمع کردن لباسهایش

 تکیه میدهد دیوار میشود فرهاد هم به 

فاطمه متوجه ناگهای فرهاد که محو تماشای اوست 

رود ببین با ژاکت ود  از جایش بلند میشود  نزدیکتر میمیش

 جدیدت چاکر کردی به دیوار تکیه نده باشه؟؟

 چشم –فرهاد 

 فاطمه  گونه اش را میبوسد 

 فرهاد  سرش را پایین میگیرد 

 



 محمدرضا محمدی اصل                                               عشق کهن

69 
 

 فک میکنی کی مال من میشی؟ –فرهاد 

 صب کن حساب کنم  –فاطمه 

شش ماه تا شوهرم بمیره یه  دوماه  –فاطمه 

 عذاداری یه چهار ماه هم مبین رو راضی کنم 

 میشه یه سال دیگه  –فاطمه 

 اذیت نکن جدی گفتم –فرهاد 

 خب از کجا بدونم عزیز دلم –فاطمه 

 صدای تلفن حرفش را ناتمام میگذارد 

 مامان ، مامان زود بیا –مبین 

 چی شده ؟؟  –فاطمه 

 باید سریع برگردیم بیمارستان  –فاطمه 
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تاده بودند و وقتی به بیمارستان میرسند همگی دو در ایس

 گریه میکردند

 فاطمه هم به انها ملحق میشود 

 د فرهاد هم نزدیک مجید میرود و تسلیت میگوی

 بعد از سه روز عزاداری تقریبا همه ارام میشوند 

وجود فرهاد هم برای همگی تقریبا امری عادی 

 شده .

 همگی به خانه هایشان باز میگردند جز فرهاد 

 درهال باهم بحث میکنند 

 کی میخای بهش بگی؟ –فرهاد 

 چی رو؟ –فاطمه 
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 یس ون کسی که زیر خاکه پدرش ناینکه ا –فرهاد 

راش پدری بشاید پدر واقعیش نباشه اما  –فاطمه 

و کرده بزار یکم اروم شه  با مرگش کنار بیاد همه چی ر

 بهش میگم 

 راضی شدی؟ –فاطمه 

 اره  –فرهاد 

  

 فاطمه و مبین تنها در اتاق 

 

 ماه از مرگ بابات میگذره   –فاطمه 

 اره چه زود گذشت  –مبین 
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  تو باید یه چیزایی رو در مورد پدرت بدونی –فاطمه 

د بابابزرگت که پدر من باشه هیچوقت برام پدری نکر

اخر سر هم منو به یکی از دوستای قمار بازش زن 

 داد تا بقول خودش رسوا نشه 

 ولی... –مبین 

 هیچی نگو پسرم بزار حرفامو تموم کنم –فاطمه 

داشتم این  شکممقبل اینکه زن اون بشم تو رو تو 

 تموم اون چیزایی بود که باید میدونستی

 ه؟؟مبین عصبانی داد میزند : پس پدر واقعیم کی

د : فرهاد وارد اتاق میشود ناگهش به زمین ارام میگوی

 من
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مبین دوباره داد میزند : پس این همه مدت کجا 

 بودی  هان؟

ند و  تمام چشمهایش را بغض گرفته  به فرهاد تنه میز

 تاقش میرودبه ا

سال  بهش حق بده توهم بعد  –فاطمه 

و میفهمیدی پدرت یکی دیگه س همین اکرها ر

 میکردی

 فرهاد چیزی نمیگوید

ب حتما لکی سوُال داره که باید بهشون جوا –فاطمه 

 بدی

 انتظارشو داشتم –فرهاد 
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 فرهاد پشت در اتاق مبین 

 اجازه هست؟؟ –فرهاد 

ه این همه مدت ی کنه نیست برو همونجای –مبین 

 بودی 

 فرهاد وارد اتاق میشود 

 میدونی یه ادم قمار باز و چاقو کش چقدر –فرهاد 

 خطرناکه؟؟

 مبین با تعجب ناگهش میکند 

شت میتونی پدر بزرگتو میگم اگه میموندم منو میک –فرهاد 

 اینو بفهمی ؟؟

اون موقع هم من همسن تو بودم  –فرهاد 

هیچاکری از دستم بر نمیومد منو همراه داییم 
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اون  فرستادن خارج االنم که تونستم برگشتم تا همه

 سالها رو برات جبران کنم

 من عاشقش بودم االنم هستم تا اخر هم میمونم 

ه اون گفت اگه تو راضی نباشی زنم نمیشه  تو ک

 ؟ندگی کنن هاننمیخای پدر مادرت دور از هم ز

 میخای؟

 مبین سرش را تاکن میدهد 

 م ؟؟چیز دیگه ای هم هست که باید بدون –مبین 

 تا اونجایی که من میدونم نه  –فرهاد 

ادت اونوقت چجوریه که تو حتی یه بار هم ی –مبین 

 نیفتاد که سراغی از من بگیری
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خود منم تا چند ماه پیش که مامانت بهم  –فرهاد 

 گفت نمیدونستم فک میکردم تو رو ...

 میدونی دیگه ... –فرهاد 

اره فک میکردی وجود نداشتم اما از  –مبین 

 شانس بدت دیدی جلوت قد علم کردم 

وری بهش میشه اینقد لج باز نباشی و اینج –فرهاد 

 ناگه نکنی 

دستش را  و فرهاد روی تخت کنار مبین مینشیند

 پشت مبین میگذرد و او را بغل میکند 

 فاطمه  کنار در استاده و  پدر و پسر را تماشا میکند 

 واسه منم جا هست ؟؟؟ –فاطمه 

 فرهاد هردوی انها را بغل میکند و میبوسد
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 ...پایان...

 

 

 

 


