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 غدغهد یعنی... وبنویسم ای دغدغه پر و شاد فضای کردم سعی...  نیست تلخ
مه که هایی هانی خوشببتیتی یه و تلخ تراژدی یه... داریم ه  یه نیسبببت ناگ

 ... عادیه روزمرگی
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 دختره همش اخر تا اول از دختره راوی/ دختره زبان از شببی  اول: قصببه نثر
 ...میگه و چی همه

صه ی سوژه شه کمی با معمولی...  جدید خیلی نه تکراری نه: ق  عیس که کلی
سم جدید میکنم ستت به اما بنوی صدش 60 ن صمیم خودتون... در  بگیرید ت

 نه یا تکراریه
 "ها خوبی خالق نام به"

 !خوب پدر
 :مقدمه

 ها خوبی این از من
 ها کسی بی این از
 ها دلشوره این از

 ...هراسم نمی
 ... کافیست کشیدن نفس لحظات تمام برای تو خوبی

 میماند عاجز هم کلمه حتی



 گران لفظ این
 نیست کس هیچ الیق که
 ...دهد می قرار توصیفش پناه در را تو ی همه...  اما
 ...اورد می فرود تعظیم سر تو برابر در

 ...میکند تر درخشنده را ات بزرگی
 ...است تابان هم دستهایت نوازش حتی
 ...است من جان بیش گرما

 ...هستم من باشی تو
 ... !خوبم من خوبی تو

 ...است ستایش الیق ات تنهایی حتی
 ...من و اسیری روزمرگی بند در... تکاملی معنای تو

ش مثل بد...! خوبی هنوز بد های ادم درد گیر گریتان که مییواهم را تویی  تیز
 ...بدتر یا... بغض یک

 ... رویا یک باور از بدتر
 ... ها باور ی همه بدی به
 ...بگیری را ها بدی تمام جای که خوب انقدر... خوبی تو و

 ...بندد می چشم من های کوچکی تمام روی بر ات بزرگی که خوبی انقدر
 ...ناب رویای یک خوبی به... خوبی تو

 ... روز در ها ستاره سوی کم نور مثل خوبی
 ...!مثل خوبی

 ...مییواهم را بودنت و... هستی و



 ...شود ذوب تو خوبی در من روزی تیره تمام تا.... بمانی و... باشی
 ...بگیر را دستهایم

 ...است دروغ بزرگ، و بد رویای این که نیست مهم
 ...سرم*س*تم باورش از من
 ...مانم می تو امدن انتظار در من

 بیایی تا
 بمانی تا
 باشی تا

 ...وباشی بمانی و بیایی....  خوب همینطور
 ... !است خوب چیز همه که انجا...  هم با برویم

 ...است خوب باشد رنگی هر... نیست مهم رنگش که انجا
 ...است خوب همه حال که انجا

 ها خوشی شدن افریده... ها لتیند ی معجزه انتظار به هم با
 ...بمانیم... رویا از تر خوب حتی.... خوب روزگارانی خلق
شی خوشتیتی و خوبی واقعی حس که انجا ست فرو ست مقروض...  نی ... نی

 ...نیست مفروض
 خوبی به لحظه هر... نمیکشببی اسببمان از را کمان رنگین دیدن منت که انجا
 ...است کمان رنگین های رنگ

 ...است خوب چیز همه که انجا درست
 ...خوبیم همه... خوبم من... خوبی تو که انجا درست
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 ...ها خوبی تمام ی خانه نزدیکی در درست
سایگی در شیم...  خوبیم حال هر در...! خوبیم هم با همه اندوه و غم هم  خو

 با هم کنار از ها تفاوتی بی ی همه کنار در گشبباده روی با... میزنیم لتیند... 
 ...!میگذریم تفاوت

 را اش خانه در زنگ... دید را ها خوبی ی همه میشودآفریدگار که انجا درست
 ...کرد لمس را ها ترین وخوب...  زد

 ...منتظرم من
 بیا

 بمان
 باش

 خوش و خوب
 ...وباش بمان و بیا

... است خوب چیز همه که انجا هم درست...  انجا... وباشیم بمانیم و برویم
 ...!!!است خوب حالشان همه که انجا

 :نوشت پی
 در را نویسببنده عقاید و اسببت اجتماعی ی سبباده داسببتان یک تنها خوب پدر

 و بحث هرگونه و... نیسببت وارد واجتماعی قشببر هیچ به سببو ی نظر و بردارد
 (ر.  خورشید. )است نویسنده تصورات و ها شنیده تنها شده بیان دیدگاه
 !بوتیک: یک فصل

 
 ... الرحیم الرحمن الله ببببببسم



 .قدر گران و عزیز هموطنان شما بر بیکران درود و سالم عرض با
 شیمبا عزیزان شما درخدمت تا شد همکارانم و من نصیب افتیار این دیگر بار
... 
بارون ی برنامه از اخوان اهورا من  شببما خدمت در بهاری ظهری در...  باز

 .هستم ارجمند و عزیز شنوندگان
ستا صدای با بهاری نوای یک شنیدن به دعوت رو شما برنامه شروع برای  دا

 ... میکنم افتیاری
 : تگف بود هیجان به امییته که مجری صدایی بعد وکمی...  موزیک پیش با

 خیلی ی برنامه جوان رادیو اسببتودیو اینجا... هسببتیم شببما خدمت در کماکان
 ...ایرانی جوانان برای...  بارون باز خفن
 ...سببببببببببببالم ایرانی جوان

 .... هم بعد کمی شد می شنیده ای مردانه صوت همراه که موزیک صدای و
صنوعی کامال هیجان یک به امییته صوتش که زنی کلفت نوای  بود کاذب و م

 :گفت بود، همکارش میاطتش که حالی در شوخی مثال لحن و غرغر با
ش عزیزمون شنوندگان با علیکی سالم هم بنده بدید اجازه اگر اخوان اقای  تهدا
 !باشم

 انومخ دوتا... کردم نگاه جدید مشتری دو ورود به در باالی ای زنگوله صدای با
 .شدند مغازه وارد سستی های گام با بودن غلیظ آرایشای با مپل تپل
 !... نه یا هستن خریدار بدم تشیی  نگاه تویه میتونستم اول ی وهله در
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 ارایش زیر که ریزش وچشببمهای بلوندش موهای اون با دختره هیکل دیدن با
 رگشتنب وگزار گشت طوالنی راه یه از اینکه فهمیدن بودن مدفون ، ماسیده سیاه

صال صوص.نتود سیت ا ستهای بی  بود این گواه خرید های ساک از خالی د
 .نکردن پیدا و نظرشون مورد سایز احتماال که

... تننیسبب نوع و مدل دنتال اکثرا هیکلی های ادم که بود کرده ثابت بهم تجربه
 .نظرشونه مد بیشتر سایز،

ندی با له گفتن و مصببنوعی لتی یه ی جم  که " کنم کمکتون میتونم"  تکرار
 .کردم جلب خودم به توجهشونو میکردم تکرارش بار صد از بیشتر هرروز

!!! ... بزرگ سببایز... مییواسببتم مشببکی جین: وگفت زد کنار موهاشببو دختر
 دارین؟
 وارشل ی قفسه سمت به و زدم لتیندی...  بودن مشتری... بود درست حدسم

شکی های شی و ترک های جین از مدل سه و کردم حرکت م شیون روی ک  پی
 ... هستن مدل سه این ها سایزبزرگ: گفتم و گذاشتم مغازه
 و 52 سببایز مدل این از االن: گفت لتیند با و کشببید راحتی نفس انگار دختر

 دارین؟ هم
...  خیلی دیگه 52... مییورد 48 بهش دیگه کردم نگاه هیکلش به تعجب با

 !اوووف
 ...هستن کشی اینا... ها مییوره بهت 48 بتین-
 !کشیدم داشت جا که اونجا تا گرفتم و شلوار ی پاچه و

سفیدش تپل و گرد صورت به و بود کوچولو لتهاش  زد یلتیند یه...  میومد و
 ...باشه ازاد خرده یه مییوام: وگفت



 ...نیدک پرو برید...  پنجاهه سایز همین االن باشه:وگفتم زدم نصفه لتیند یه
 ...میدونم خودمو سایز من: گفت و شد تتدیل حرص به لتیندش

سه سمت به اخم با  و ودب زیر زیر معموال بزرگمون خیلی سایزهای...  رفتم قف
 ودراوردم یکی...  رفتم فرو قفسه توی کمر تا! سیت شدت به بهشون دسترسی

 .گذاشتم روش به رو و
 ...مییره و پنجاه سایز همین اخرشم میگفت بهم حسم

 .رفت پرو اتاق سمت به و داد بود همراهش که خانمی یکی اون دست کیفشو
 ماا بود اتمام به رو هامون جنس اینکه به توجه با... بود وکوچیک خلوت مغازه
سم بی مدل از فانتزی فونت با که هایی رنگی کاغذ  بودیم نوشته 48 سایز با تت
صد 50 تا ده از... بهاره حراج...  بهاره حراج  موجود بزرگ سایز... تیفیف در
 .میکشوند مغازه سمت به رو ها خیلی است

 چون...  بره فروش اجناس ی همه که بود مهم برامون خیلی اینکه بیصببوص
ته اخر فریترز ید هف غازه با یل رو م یداد تحو مه این حاال و... م  روی جنس ه

 .بود کرده باد دستمون
 ...چطوره مهسا: گفت همراهش به رو دختره... شد باز پرو اتاق در

جب با مهسبببا نار صببورتش جلوی از شببو ش*ر*ا*بی های چتری تع  زد ک
 نیست؟ گشاد خیلی وای:وگفت
 بدید؟ و 50 سایز میشه: وگفت کرد بیرون سرشو دختره
شیون روی و شلوار و زدم فاتحی لتیند شه پی  که همراهش سمت به ای شی

 .کردم شوت بود مهسا اسمش
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 .شد بسته پرو اتاق در باز و داد دوستش دست و برداشت و شلوار مهسا
 ا لح رو دسببتم دادم تکیه مغازه پیشببیون به بود پرو اتاق تو دختره که مادامی

 یک دیدن با. میکرد پیش سنتی و قدیمی موزیک یه داشت رادیو.  کردم چونم
شتن که نفره سه ی خانواده  که ها اهنگ این متعاقب و میکردن نگاه ویترین به دا

 بود 48 سایز فونت با تتسم بی مدل های فانتزی کاغذ به متمرکز بیشتر
 رایب... هستن مغازه تو نشده سه تا میگفت حسم. میکردم نگاه بهشون هم من

سم امتحان شده سه... دو...  یک: شمردن به کردم شروع ح  زنگوله صدای ن
 ... شدن مغازه وارد و شد بلند

 بود مشببشبب حس پیروزی بیاطر که طتیعی کامال لتیند یه با و ایسببتادم سببیخ
 .گفتم نفره سه ی خانواده اون به و تکراری ی جمله
 و سببنگشببور با ای سببورمه تفنگی لوله مدل جین دنتال که بود نوجونی دختر

 و گذاشتم جلوش رو ها مدل ترین پرفروش از تا چند...  میگشت ییی هاشور
 ...کرد انتیاب و یکی لتیند با اون

 ...34 سایزم: گفت اما باشه 36 سایز مییورد کمرش
 .بود کوچیک هاشون برش ها جین این...  36 سایزش که بودم مطمئن هم باز
ستم راحت و یکی این  ها برش.... مییوره بهت 36 سایز: گفتم و کنم قانع تون

 .میکنه فرق
 .رفت دوم پرو اتاق به و زد ای دوباره لتیند
 ...شد اکی براش 50 سایز همون و شد تموم کارش تپله دختر

 ...ها بدی تیفیف باید: گفت و بهم زد زل ای کننده خر ی قیافه با
 !شد شروع همیشگی بحث باز



 ...مقطوعه هامون قیمت کنید باور-
 رو شببما میدونم که من حاال... میگیریم کارمندی حقوق ما کن باور هم تو-

 چیه؟ اش چونه این دیگه بدید تیفیف که میکشید قیمت
 از. ..عالیه قیمتهامون هم االن همین کنید باور... نیسببت اینطوری...  بابا ای-

 رهخت چه عید قتل که میدونید دیگه خودتون... زدیم حراج کردیم کم سببودمون
عد ید ب مت رو بکشببیم نمیتونیم بیوایمم اصببال... ختره چه ع  کسببی... قی

 ...نمییره
 خانمی؟ شد اکی: گفتم دختره وبه ر پرو اتاق در شدن باز با

 ...همین: گفت مامانش به رو و زد لتیندی دختره
 .ادد مادرش دست به و شلوار بعد دقیقه چند... بیاره درش تا تو رفت دوباره
 نداشببته زدگی تا میکرد چک و شببلوار وبم زیر داشببت که حالی در هم مادره
 ...ها بدی هم ما به باید دادی تیفیف خانم این به: گفت من به رو باشه

 قیمتش: گفتن دو هر نوجون دختر اون مادر با وهمزمان زد بهم لتیندی دختره
 بود؟ چند

 ...تومن 68... نداره رو شما قابل... همشون ترکه شلوارامون-
 چی؟: گفت تند هستم اونم با من میکرد فکر که زنه
 ...تومنه 33 قیمتش اون نه: گفتم بهش رو
 .اهان: وگفت زد لتیندی زنه

 ...تومنی هزار ده اسکناس یه و پنجاهی تراول یه دیدن با
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 خوشحال خودش واسه تومن هشت... بود اش بقیه دنتال چشمم.... برد ماتم
 !کرد؟ کم

 هوم؟ دیگه؟ خوبه: وگفت زد بهم لتیندی دختره
صال وای- شو ا ست مقدور برام قیمت این واقعا... نزنید حرف  خودمم من... نی

 ...میکنه پوستمو بفهمه کارم صاب... میکنم کار کسی برای اینجا
 بدم؟ چقدر: گفت دختره میکردم تا و جین که درحالی
 ... بدید 67 شما: وگفتم م زد لتیندی

 ...تومن هزار همش... نزن حرفشو وای-
 نه اصال: مگفت مینوشتم دستی و فاکتور حالیکه در گذاشتم ساک توی و شلوار
شتر دیگه واقعا...  66 من حرف نه شما حرف ست مقدور برامون این از بی  .نی
 ...همینه خریدمم قیمت بیدا

 اواقع دیگه: وگفت گذاشببت ها پول روی تومنی هزار پنج اسببکناس یه دختره
 هزار همون سببودش ی همه بیدا: گفتم و وبرداشببت سبباک... بتینی خیرشببو

 ...تومنه
 ...باش راضی: وگفت زد لتیندی

شه متارک ویه دادم تکون سری ناچارا سکناس و گفتم زوری ی با  توی رو ها ا
 .کردم پرت کشو
 ... بکنید مارو حساب خوب: وگفت اومد جلو خانواده پدر

 ...ها بدید باید ماهم به دادید تیفیف اونا به: گفت فوری خانواده مادر
 شببما به دادم تیفیف تومن سببه اونا به: وگفتم دادم تکون سببری و زدم لتیندی

 .نداره قابلی التته... تومن سه هم



 با... گذاشببت جلوم هزاری ده اسببکناس تا سببه و زد بهم لتیندی خانواده مرد
 :وگفتم زدم لتیندی ناچارا... میدیدم و نارضبببایتی خانمه صببورت تو اینکه

 ...باشه متارک
 ای...  میشببد پر یهو یا.... کشببیدم راحت نفس یه هم من و رفتن بیرون مغازه از

 بدک.. .بودم فروخته جین تا پنج... کردم نگاه ها فاکتور به... میشببد خالی یهو
 چهی فریترز اینکه همه از بدتر. بود دسببتمون رو شببلوار کلی هنوز اما... نتود

 . نمیشد راضی وقت
 .کردم بلند سرمو زنگوله صدای با

 ...سالم: گفت و شد وارد فریترز
 سبرم رو و بود افتاده ام شبونه روی که مو وچادرملی کشبیدم تر جلو امو مقنعه

 :دادم لتیند با جوابشو و انداختم
 خوبی؟ سالم-

 ختر؟ چه چطوری؟... ممنون: وگفت گذاشت جلوم هایدا یه فریترز
 ...سالمتی-
 میدونسببتم چون گذاشببتم پیشببیون زیر دسببت دم رو ها فاکتور ی دفترچه و

گاه که و جایی اولین فریترز نه ن نه مییواد ازم کار گزارش و میک  با...  همی
 ...گرفتم ضعفه دل اومدی دیر چقدر: گفتم خستگی

. بود یکتراف: گفت و کرد پر لیوانشببو و کرد باز رو خانواده ی نوشببابه در فریترز
 داشتیم؟ فروش:وگفت انداخت لیوانش داخل یخ قالب تا سه

 ...فروختم جین تا 5...  اره-
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 تا؟ پنج فقط: وگفت رفت هم تو هاش اخم
 تا؟ چند پس:گفتم تعجب با

شیون فریترز شت و زد دور و پی ست گردون صندلی یه روی صندوق پ ش  ن
 نه؟ نمیزنه فاکتور هنوز این: وگفت

 .است دفتره این تو.... نوشتم دستی...  نه-
 .گذاشتم جلوش و دراوردم پیشیون زیر از و دفتر و

 رادیوم دسببت ب*غ*ل تر اونطرف کمی منم میرفت ور دسببتگاه با که درحالی
 .شدم مشغول و نشستم پالستیکی صورتی ی پایه چهار یه روی

 .بود ام گرسنه مرگ حد تا
نه پیش چیزی نوایی یه اهنگی یه تا میرفتم ور رادیو موج با  وت گاهی...  ک

 ... میزدم سق ساندویچمو دستی یه. بود کننده کسل واقعا موندن مغازه
 ...نشن سسی که شلوارا پی بده حواستو: گفت که فریترز تشر با
 .شدم مشغول خوردن بیش لذت کار وبه دادم تحویلش غره چشم یه

 ... بوده کم امروز فروش: گفت وتیم اخم با فریترز
مه تاش نگران... شبببب تا کووو حاال... اووو: وگفتم دادم قورت امو لق ... ن

 ...میفروشیم
 ...بدم تحویل رو مغازه باید شنته پنج... میگی چی: فریترز

شتهام یهو  و دادم قورت نجویده جویده و بود دهنم تو که ای لقمه... شد کور ا
 .شدم خیره پیشیون انگشت جای از پر کثیف ی شیشه به

 فریترز؟: گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 هوم؟: فریترز



 چی؟ من کار-
...  منمیدون: گفت و داد کمرش به قوسببی و وکش کشببید عمیقی نفس فریترز

 ...!واال
 حاال: وگفت کرد نگاه دمقم ی چهره به بعد و گذشببت سببکوت به لحظه چند

 ...سپردم برات...  نتاش نگران
سگزارانه لتیند شتهام ولی. پایین انداختم سرمو...  زدم بهش ای سپا  کلی هب ا

 ینجاا پاییز اول از.بودم کرده پیدا و کار این بدبیتی هزار با من.بود شبببده کور
 .بودم شده واالخون و االخون دومرتته باز حاال اما... بودم مشغول
 کجایی؟: گفت میکرد نگاه من به داشت هنوز فریترز

 چطور؟... جا همین: گفتم و بیرون شدم پرت فکرام از یهو
 ...نتاش نگران که گفتم: فریترز

 ...نیستم نه-
 نمییوری؟ غذاتو چرا پس:فریترز

 نمیشبببد... بودم کرده عادت اینجا به تازه من میدونی...  اخه: گفتم من من با
 کنی؟ تمدید رو اجاره
 واقعا: وگفت کشببید همدردی سببر از اهی و خاروند و دارش ریش ته ی چونه

 ...میگیرم دستور دیگه جا یه از منم که بینی می اما...  داشتم دوست خودمم
شه اره: گفتم اخم با سه هاتو دلی و دق هم همی  خراب من سر... میاری من وا

 ....میشی
 ...شرمنده... گرفتارم خیلی روزا این کن باور: وگفت خندید بلند
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 فریترز؟.... فقط... نداره عیتی: وگفتم زدم لتیندی
 . میکرد نگام منتظر فریترز

ستم سیده دهنم تو کلمات انگار...  بگم چطوری نمیدون  تصور به... بودن ما
یه جای از پر و سببتزه گاه اش بی  روی یکی ابرو، نوک یکی... میکردم ن

 بودمش دیده که اول روز... گردنش روی یکی...  چونه زیر یکی... پیشببونی
 هک اخموش و هم تو ی قیافه به کم کم اما معتاداسببت و قاتال عین میکردم فکر
 بروهایا زیر و میکرد شونه باال به رو سییی سیخ مشکیشو موهای اوقات اکثر

 و اسبپورت تیپش... داشبت متوسبطی قد.کردم عادت میزد تیغ ترشبو مشبکی
شن شت ای گرفته و کلفت صدای... بود ف  که شماخالق...  تیره پوست با... دا
 ضعف و غش اش واسه همه همینجور که نه...  نمیداد پا زیاد دخترا به... سگ

 میکنه فکری چنین خودش پیش الاقل که میکنم فکر همیشببه یعنی...!  میرفتن
 کل در...  مغروره زیادی! ...  میده دسببت بهش بودن شببا  زیادی احسبباس یا

 راحتص به نمیتونم التته...  داشت هوامو همیشه...  عادی رفیق یه خوبیه رفیق
 معیار با حداقل. نمیومد بدم ازش که اینه موضوع اما میاد خوشم ازش که بگم

 و نگاه همه از مهمتر. میومد کنار براحتی من های واکنش و کنش و من های
 رد. میداد اعتماد حس بهم که بود من با برخورد در خشببونتش و سببرسببنگینی

 شوارام اطمینان با میشد باعث همین بود نکرده خطا پا از دست ماه شیش این
 .بدم ادامه کارمو

یک تو  وت تیصببصببم اصببوال... بودم کرده کار هم فریترز از بدتر با ها بوت
 !مردونه شلوار و کت تا گرفته زنونه لتاس از... بود فروشندگی



 اما بود عادی برام... جدید فرد یه به میداد پاسببم اجاره بسببا  این هم هرسببال
 ! عادی غیر نداشتن و دختر یه کنار در کردن کار ی جنته که ها خیلی برای

 حاج اسببم به هامون همسبببایه از یکی طرف از فریترز به چون خوشببتیتانه
 ...نداشتم مشکلی هیچ ماه شیش این تو شدم معرفی یداللهی

 تی؟ تی: فریترز
 بله؟: گفتم گنگ

 . شد صفر سیگنال تفکراتم وتمام بیرون شدم شوت افکارم از دوباره
 !؟؟ بگی مییواستی چی: فریترز

 هیچی؟-
 ن؟م به زدی زل ساعته یک همین بیاطر: وگفت ایستاد طرفی یک فریترز

 !هستی خوبی خوشگل که بس بگم خواستم
شیدم عمیقی نفس  بعدیم رکا صاب کنه خدا: گفتم و زدم لتیندی فکرم به و ک
 ...باشه تو مث

 در.. . بزنه میومد پیش کم که لتیندا مدل اون از...  زد عمیقی لتیند فریترز
گام خیره خیره که حالی فت میکرد ن با نترس: گ  جایی بد که رو تو...  با

 ...تیت خیالت... نمیفرستم
شی  کارم وجای کارم تا اما... میداد قلب قوت بهم جورایی یه شه م صال ن  ا

 .بگیرم وقرار اروم نمیتونستم
 خوش جدید مشببتری به تا شببدم بلند جام از در ی زنگوله دراومدن صببدا به با

 .بگم امد
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شت نزدیک ساعت شتر خیلی فکرم طتق. بود شب ه  حال ینا با.فروختیم بی
 .نمیشد راضی وقت هیچ فریترز

 ده از کاریم ساعت... میکرد اعالم ساعت نوزنده و صد عین بود ساعت یک
فت تا بود صببت  ته... بود شبببب ،هشبببت نیم و ه  که ، فریترز لطف از الت

 ابص و ها بوتیک بودن وگرنه... نیورم هاش گرگ و شب پست به مییواست
 ...!میداشتن نگهم یازده دوازده تا که کارایی
 و شدم ها پرو اتاق از یکی وارد. برداشتم و دومم شغل ساک و نایلون و کولمو
 واقعا.  کردم خودم به نگاهی یه اینه تو. کردم مرتب امو مقنعه و مانتو و چادر
شم ملی چادر از زیاد هرچند...  بده خیر ملی چادر میترع به خدا  نمیومد خو

 تروبیش دار کش معمولی چادر ، نداره گشاد مانتوی با فرقی میکردم حس چون
 .بود تر صرفه به ملی چادر ، نقل و حمل بیاطر ولی داشتم دوست

 .کردم حس خودم روی و فریترز نگاه سنگینی
 چیه؟: وگفتم کردم بلند سرمو

 عیسی؟ پیش میری باز: گفت تیم و اخم فریترزبا
 نرم؟-

 خونه؟ برا نمیشه دیرت:فریترز
 ...ب*غ*له همین...  بابا نه-

 ...پرحرفه خیلی عیسی اخه خوب: وگفت کرد پایی اون و پا این فریترز
 ...خیلی نه: وگفتم زدم لتیندی
 نرفتی؟ حاال تا صت  چرا: گفت فریترز که بزنم حرفی خواستم

 .شد شروع گیردادنش باز



 ... باشه که میرم موقع این ، نیست معموال صتحا: گفتم لتیند همون با
 حتتمص هاش با که میرم موقع این بگو: گفت واضحی پرحرص لحن با فریترز

 ...بکنم
 میکنی؟ فکر اینطور واقعا: وگفتم کردم نگاه بهش

 ...وقته دیر ، بیوره میتو نذارزیاد: وگفت انداخت پایین سرشو
 عرکهم جوکاش هست که هرچی رییس، نتاش نگران: وگفتم زدم عمیقی لتیند
 ... که شنیدی اینو است،
 تعریف واسببم اشببو بیمزه و لوس جوکای نکرده الزم: وگفت پرید حرفم وسببط

 !سالمت به... کنی
... اومدم بیرون مغازه از و کردم خداحافظی ازش...  انداختم باال هامو شببونه

 دوست و ودنب خوب که وقتی تا یعنی میزد، تیر با رو عیسی ی سایه فریترز کال
 مه با کوچیک اختالف یه سببر که روزی به وای ولی نتود مشببکلی هیچ بودن
شکل دچار شدن م شون هرچند می  وچپ و هیچ سر که بود این از تر عمیق رفاقت

 خود به خود و سببریع بعد و داشببتن مشببکل هم با روز دو کنن رابطه قطع کال
شد، حل چیز همه صاف این با می شون از او شکل  وگرنه بودم اطالع بی باهم م
ستم بهتر ضاوت میتون ضر حال در فریترز چرا که کنم ق سی از حا  ششخو عی

 . بودم بساطم مراقب و میرفتم پایین ها پله از حال هر به. نمیاد
 .بود دوم ی طتقه فریترز ی مغازه که بود بزرگی پاساژ...  کردم نگاهی پاساژ به
سیدن تا سی ی مغازه به ر شناختن منو که هم نفری چند با عی شنا از یا می  هایا

 .کردم علیک و سالم بودن فریترز
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 عروسببک ی مغازه...  پله زیر درسببت گوشببه یه... رفتم زمین زیر ی طتقه به
 .بود عیسی فروشی

 ...شدم مغازه وارد
 .کردم وسالم زدم لتیندی عیسی برادر عماد دیدن با

 ...ورا این از جون تی تی به به: وگفت شد بلند جا از فوری عماد
شیون روی رو ها نایلون منم و اورد چهارپایه یه برام فوری شتم پی  روش و گذا

 کجاست؟ عیسی:گفتم و نشستم
 اوردی؟ رو سفارشا ختر؟ چه... میاد االن...  بگیره چایی رفته: عماد

 ...بود گفته عیسی که همونا... اره-
 ختر؟ چه خوب: گفت و داد تکون سری عماد
 ...هبش تیلیه باید مغازه هفته اخر تا... زیاده که ختر: گفتم و کشیدم اهی

 و کبوتی گردوندن ی عرضه که فکولی جوجه اون... بهتر: گفت حرص با عماد
 ...نداره

 ...عمببباد: گفتم اخم با
 ...دفاعی چه... بابا باشه: عماد

 .کرد تعارف پولکی بهم
 .بودم کنجدیش طعم دنتال چشم با

 ...اینه زیر...ایناهاش: وگفت فهمید خودش عماد
 اصفهان؟ رفته کی باز: وگفتم برداشتم دونه یه

 ...راستی اهان... رفتم پیش ی هفته: عماد



شوی تو از و شد خم شیون ک سته یه پی ستم داد و دراورد ب  اینم ابفرم: وگفت د
 ...شما برای اختصاصی

 کنجدیه؟... مرسی وای-
 ...اعال فرد... بله بله: عماد

 ...کردی شرمنده... عماد مرسی-
 پیداشده؟ جدیدت کار حاال... خانم تی تی نداره رو شما قابل: عماد

ست کار دنتال برام فریترز... هنوز نه: وگفتم شد بلند نهادم از اه باز  حاال. ..ه
 ...میشه چی بتینم
 ...باشه پاساژ همین تو کنه خدا: وگفت کرد ریز چشمهاشو عماد

 ...بود راحت برام مسیرشم.... کردم عادت اینجا به منم اره-
 ؟کنه درست کادویی جعته برامون کی پس... بری تو که میشه حیف: عماد

 ...میشد عالی که باشم پاساژ همین تو جا همین اگه: وگفتم زدم لتیندی
: گفت بهم رامتین اقا پیش وقت چند اتفاقا: گفت همدردی احسبباس با عماد
 .بود تو به هم منظورش تمام... فروشندگی واسه جوونه دختر یه دنتال

 .کردم نگاه عماد به
 و رفت سببماور سببمت وبه شببد بلند جاش از فوری و رفت در ام خیره نگاه از

 .ندارم وسراغ کسی گفتم که من التته: وگفت کرد پراب توشو
حت نفس یه یدم را ماد که کشبب فت ع فت خودش راسببتش:گ  تی تی گ

 !کارنمییواد؟
 گفتی؟ چی تو: پرسیدم تندی استرس با
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 ...بپرسی خودش از باید نمیدونم گفتم: عماد
 سببال 50 با. بود رامتین اقا همین پاسبباژ فرد ترین هیز... شببد بلند نهادم از اه

 همم اصببال میفروخت مانتو اینکه التته... میفروخت مانتو دوم ی طتقه. سببن
 ریمشت هیچ وقت هیچ که میکرد چرونی چشم اونقدر که بود این موضوع نتود

 هب چنان. میداد قورت رو تو نگاهش با که گنده شببکم ادم یک! نداشببت دا می
 داخل که هایی کرم و ها میکروب دیدش قدرت حتی که میزد زل صببورتت

 دختر از که میکرد نگاه ادمو خیره اونقدر. بود هم میزدن چر  پوسببتت منفذ
 !میشدی پشیمون بودنت

 بهش؟ گفتم بد: گفت ناراحتی با عماد
 ...جوریه یه میدونی...  نه-

عا اره: عماد بابزرگ جای مردک... میمونه کارش تو ادم واق  رو از ولی ادمه با
 هستی؟ چی نگران...  دیگه بپیچونش سراغش اومد اگه حاال...  نمیره

 .میاد بدم بزنمم حرف باهاش میشم مجتور که همینم-
 باشببی هداشببت کار به نیاز واقعا تو اگه گفتم: وگفت داد تکیه پیشببیون به عماد
 ...کنی قتول پیشنهادشو شاید

 ...کردم نگاه عماد به تعجب با
. ..میشببناسببیم رو تو که ماها التته:وگفت کرد وریس راسببت حرفشببو فوری

 .بکنی هرکاری نیستی حاضر تو میدونیم
 ...میدی تز خودت پیش و میدونی خوبه:گفتم اخم با

 ...نمیاد خوشم بری هم ازپاساژ اینکه از اخه:گفت ناراحتی با عماد



 ودب دوسالش و بیست اینکه با. میزد حرف ها بچه عین. گرفت خندم حرفش از
 .بود مونده بچگی تو هنوز اداهاش خیلی اما... 

صوص شمهای مدل با... اش بچگانه و بیتی صورت بی  و ای قهوه و مورب چ
 .بود کوتاه قدش... خرمای موهای

 طفق اون اما میشبدم محسبوب میزه ریزه کوتاه قد دختر یه خودم اینکه وجود با
 شونه ات سرم نوک که فریترز که بود درحالی این. بود تر بلند ازم گردن و سر یه

 !میکردم حساب متوسط قد های ادم جز و نمیرسید بیشتر اش
ست کنارم ش ضافه اینجا خودمم بیدا: وگفت ن سی به وگرنه ام ا  تو تممیگف عی

 ...میچرخه خوب زبونت که هم تو...  وایسی اینجا بیاره رو
 .یدار لطف تو عماد مرسی:وگفتم زدم لتیندی محتتش با حرف این بیاطر

 عیسببی کلفت و بم صببدای با که بگه ای دیگه حرف خواسببت و زد لتیندی
 .چرخوندم در سمت به سرمو

 اردو وبشبباش شبباد همیشببگی لتیند یه با فرفریش و ژولیده ی قیافه همون با
 . شد مغازه

 ...سالم: گفتم و شدم بلند جا از احترامش به
 ...سالم: گفتم و شدم بلند جا از احترامش به
... زادهشاه... سروران سرور... بانوان بانوی...  به به: وگفت کرد تعظیم کمر تا

 ...پاساژ ی خفته زیتای...  پرنسس
 .مییندیدیم حرفهاش لحن این از عماد و من

 ...بینه می یکی االن... وایستا صاف... عیسی:گفتم خنده با
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سی  ورمهس... امروز زدی تیپی چه...  به...  درک به بتینه: وگفت شد صاف عی
 ...میاد بهت ای

 نی؟بی می ای سورمه اینو: وگفتم کردم اشاره ام مقنعه وبه کردم مرتب و چادرم
 ...مشکیه اینکه نه: گفت متفکرانه عیسی

 چی؟ پس: وگفتم شدم خیره توچشماش
 ...ایه سورمه چشمت پشت ی سایه.فهمیدم: گفت و زد چشمکی عیسی

 زدم؟ سایه اصال من چل و خل:گفتم خنده با
 نزدی؟ عیسی جون:عیسی

 ...بده شفات خدا بابا برو: وگفتم خندیدم چلیش خل حرکات از
 شتهگذا لنز سیندرال کردم حس لحظه یه ورود در بیدا: گفت جدیت با عیسی

 ...شده ای سورمه چشاش
 ...میگی راست تو باشه-

 عماد ب*غ*ل تو و ای کیسبه چایی ی جعته و نشبسبت صبندلی روی عیسبی
 ...کن ردیف چایی تا دو بپر بچه: کردوگفت پرت
 .رفت سماور سمت به و... چشم به: گفت خنده با عماد

 ختر؟ چه حال چه: گفت من به رو عیسی
 ...میشید خالص شرم از هفته اخر تا... نیست ختری-

 یفتمم هفته اخر یاد...  دیگه نگو: گفت ناراحتی با و شد جمع لتیندش عیسی
 ی خونه دم که شتریه... دیگه حقه... کرد میشه چه خوب ولی... میشم مورمور
 ... که هم حاال... مییوابه هرکس

 ...ساکت: وگفتم زدم بازوش به ام کوله با... دراورد و کردن گریه ادای و



 اوردی؟ رو سفارشها: وگفت خندید عیسی
 ...حاضرن همشون... اره-

 ...کرد باز رو وساکها ها نایلون و...  خوبه: وگفت شد بلند عیسی
 زد لتیندی ها وجعته م بود کرده درسببتشببون دسببتی که هایی سبباک دیدن با

 کردی؟ درست گونی با... شدن خوشگل چه اینا بابا ول ای: وگفت
 ... اره-

 اوردی؟ کجا از ناکس:عیسی
 .خریدم ازخرازی-

 میفروشه؟ گونی خرازی مگه: وگفت شد واردبحث تعجب با عماد
 ...دیگه میفروشه-

 ندمپوشببو خز با زدم گند اینجاشببو: وگفتم کردم اشبباره قلتی مدل ی جعته وبه
 شده؟ خوب

سی صال...  اره: وگفت کرد ونگاه کرد بلند رو کادویی ی جعته عی شی  ا  م
 ...شده عالی... نیست

 ن؟محکم چه اینا: وگفت کرد اشاره م*س*تطیلی بزرگتر ی جعته تا دو به و
 ...دیگه کفشه جعته-

 کفش؟ جعته بازم:گفت و داد باال ابروهاشو عیسی
 ...نیست مشی  هیچیش... کردم کاورش فابریانو با نترس... اره-

ته در عیسببی با کرد باز رو جع یا  و ید بو احت به:وگفت کشبب  شکف بوی خو
 ...نمیده
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 ونبد شبباید گفتم... نرییتما توش پوشببال راسببتی...  میده چسببب بوی نه-
 ...خواست کسی پوشالشو

 از هک اکتر الله هزار پات کف چشمم الهی بتینی خیر... مرسی.... اهان:عیسی
 ...میریزه هنر تا هزار دخترم انگشت هر

 و ودمب ایستاده استیصال با... بود نیم و هشت ساعت.دادم تکون سری باخنده
 تا.. .میشببد دیرم داشببت کم کم... وبرم بکنن کتابمو حسبباب تا بودم منتظر

 .میشد اینطورا ده ساعت خونه میرسیدم
 تا4... دستی ساک تا ده خوب: گفت و کرد نگاهی رنگی های ساک به عیسی
 ؟ کنیم تقدیم ر چقد جمع سر... قلتی ی جعته هم یکی...  معمولی ی جعته
 نیمیدو...  میره چقدر به دستت خودت دیگه: وگفتم کردم راست و چپ سرمو

بان همین االن... میفروشببن گرون چقدر ها خرازی که  فکر رو رنگه سبببه رو
 خریدم؟ چند متری میکنی
سی شم رو ها ساک که من خوب: وگفت داد تکون سری عی  چهار سه میفرو

 و شببیش شبباید هم قلته...  تومن شببیش ها م*س*تطیلی هم ها جعته... تومن
 منهای.... تومن شببیش تا 5 و تومن سببه تا ده دیگه کن حسبباب حاال... نیم

 خوبه؟ سی جمع سر... سودش
 ...بودم راضی

 ...بتینی خیرشو: وگفتم زدم لتیندی
 اون :گفت جلومو گذاشت و تومنی ده اسکناس تا سه و زد بهم لتیندی عیسی
 میاری؟ کی رو ها کوچیک جعته

 ...فردااینطورامیارم... مونده تزیینش... کردم درستشون-



 ...مرسی: وگفت زد لتیندی عیسی
 نیست؟ امری خوب-

 ...نیوردی چاییتو:گفت فوری عماد
 .شدم لمشغو کنجدی پولکی وبا برداشتم پالستیکیمو مصرف بار یه لیوان

 گفته رهدخت خواستگاری رفته عماد...  که شنیدی راستی: گفت خنده با عیسی
 خواي مي دیگه سبببال چند یعني گه مي عماد بیونم درس خوام مي االن من

 :میگه دختره کني؟ ازدواج
 ...میشه تموم درسم بیونم رو صفحه این کني صتر دقیقه 10 پَـَـبببب نببه پَـَـب

 شوبعدی عیسی که بود نداده خندیدن دستور جمله این شنیدن برای ذهنم هنوز
شب: گفت شتمون عماد خروپف صداي دی  پریده، خواب از دادم تکونش!  ک
 میکنه؟ اذیتت صدام سر میگه
 کن سعي بگم بت مییواستم دارم دوست صداتو جنس پَـَـبببب نببه پَـَـب میگم

 ... کني کار بیشتر تحریرات رو میري که اوج تو
 ...مییندی میگه هرچی: گفت حرص با عماد که دادم تکون سرمو خنده با

 ...خفه تو: گفت غر با عیسی
 ...دیشب: گفت من به رو و رفت بهش چپی چپ عماد

 گشنته همیگ عیسی داریم؟ چی شام مامان میپرسم کوفته و خسته خونه برگشتم
شامو میکنم، سکوت ثانیه چند ؟ شم عمیق نفس یه و میتندم چ  با و مآرو.  میک

 . گشنمه بله:  میگم طمانینه
 ... پبَـ نبَـ پبَـ با متارزه ستاد عملی هیئت رسمی عضو: گفتم خنده با
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 ...دقیقا: وگفت گرفت بل فوری عماد
 وبخ برادر تا دو. میکردم نگاه عماد و عیسی زدن وکله سر به وشوخی خنده با

تاهتی هیچ هم ظاهر لحاظ از... میگردوندن رو مغازه باهم... بودن  بهم شبب
 عیسی اما نستت به بود حرف وکم اروم عماد...  اصال که هم اخالق... نداشتن

 .نمیشدم خسته اونها کنار در بودن از واقعا...  سرزنده و شلوغ
 ...میموندم بازم میداد اجازه وقتم اگه

شتم سی که میکردم خداحافظی دا ستی: گفت عی  شانتیونا اینم بیا... تی تی را
 ...ها جعته بابت

گل ی کوچولو خرس عروسبببک یه دیدن با جان با...  خوشبب  وای:گفتم هی
 ...مرسی
سی شم روزا این دیگه شرمنده: وگفت خندید عی ست خوب فرو  عتهج بابت نی

 ...شرمنده ها
 ....خوشگله...  این بابت مرسی... بابا برو-

 ...میشه تنگ واست دلمون بری: گفت و زد لتیندی عیسی
 ...فعال خوب... میشه تنگ دلم منم: وگفتم زدم سپاسگزاری لتیند

 لیک برسببونه منو اینکه بر متنی عماد تعارف جواب ودر زدم بهشببون لتیندی
 ...!بیرون زدم پاساژ از و کردم خداحافظی و کردم بارش تعارف

سی دیدن با ستگاه تو که اتوب*و* شیدم چادرمو بود ای  به ردمک شروع و باال ک
...  بود بسببته درهاشببو... رسببوندم اتوب*و*س به خودمو بدو بدو...  دویدن
شت تا دو ناچارا صدای زدم اش بدنه به م سافرین جمع و  اتوب*و*س داخل م

 ...ها جمله این مثل و...  بشه سوار دار نگه: گفتن که



 .شد باز ودر داشت نگه باالخره
 تو گذاشببتم هندزفریمو و نشببسببتم روش...  بود خالی صببندلی اخر ردیف در

 رو رادیو های چرابرنامه نمیدونم... کردم تنظیم جوان رادیو موج روی و گوشببم
ست شتم دو سوزی سر از شاید. دا شون لطفی وکم دل  نهوگر میکردم گوش به

 که گذرهب عقیلی ساالر و شجریان استاد و فروغی و انریکه صدای از میتونه کی
 ...شدم خیره ازدحام پر و شلوغ خیابون به پنجره از...  باشم دومیش من

... مدمیو خوشببم اینقدر رادیویی تئاترهای این از...  میکرد پیش تئاتر رادیو
صه مثل شد ارامش باعث... بود شب ی ق سای و گرم صدای... می  در ادمها ر

 گدن سرم توی... نداشت بیصوصی موزیک... میپیچید وسرم ذهنم و گوشم
 گوش رادیو اینکه ولی... میشبببد اروم ادم. بود خوب همینش... نمیکرد دنگ

 تحقیق این...  نمیشدن دیده که هایی مجری برای دلسوزی سر از فقط میدادم
 .بود وجودم احساسی

شه...  کردم نگاه خیابون به شام محور همی شنایی و ها شلوغی به تما  های رو
.. .میشدم خیره ادمها دلمشغولی و خستگی و امد و رفت به... میگذشت شب

 نکته... دممیش دقیق... میکردم تحلیل تجزیه رفتارشونو... میکردم فکر بهشون
شدم سنج شدم خیره... می شون رو ها چهره به راجع... می ...  میدادم تز رفتارا
 های نمایش سبباختن این و... میسبباختم روزمرگی نمایش اونها از خودم پیش

 .داشتم دوست رو واقعی
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 ها یقهدق از میترسیدن که هولی مسافرین حجم و... نظرم مورد ایستگاه دیدن با
 عدب و بشببه خلوت کمی تا کردم صببتر همیشببه مثل بمونن جا ها شببمار ثانیه و

 .بود شب ده به ربع یک ساعت... بشم پیاده
 پاساژ همین برای.... بود خونه خیابون سر درست ایستگاه که بود این خوبیش
ست شتم ودو شتن و سرویس حکم برام که ابی های اتوب*و*س و... دا  هم دا

 ...بود خوب و جالب برام
ساب  دو امو کوله... اومدم پایین اتوب*و*س های پله از پرش دو با و م کرد ح

 بیزار رفتن راه یطرفه از نتود مهم برام بودن روز مد و پرسببتی ...مینداختم طرفه
 .بود همین هم چادرملی خوبی. بودم

 مثل... کردم نگاه بهش بود بسببتمون بن ی سببرکوچه که برقی تیرچراغ دیدن با
 داشببت وجود روش به رو که هم کاجی درخت حتی... بود سببرجاش همیشببه

 حاال! میاد خوشببشببون هم از هم تا دو این میکردم حس... بود سببرجاش هم
 میشه؟؟؟ چی کاج و برق چراغ تیر ی بچه کن حساب
 . زدم لتیندی نیمچه
چه مه کو یک نی نه روشببن های چراغ... بود تار یدم رو ها خو ید  حتی... م

 لتاس بود روییمون به رو ی همسببایه که مظفری خانم تراس روی میدونسببتم
. .. جلوتر کمی یا...  شببده پهن مظفری خانم ی سبباله ده دختر پریا سببرخابی

 راچ میکنم فکر همیشه من و است ماهواره دیش تا سه شفیعی اقای تراس روی
 ...! باشه چرخشی بیش ام ال که نمیگیرن ماهواره یه

صیر سایه دوم ی طتقه داغون و درب و پاره ح شه هم شفیعی اقای ی هم  همی
 ... میشه محسوب دیدم میدون جز



ست که خونمون ابی در دیدن با  و یدکل... شفیعیه اقای اپارتمان روی به رو در
 .شدم وارد و انداختم توش

 ی خونه همکف ی طتقه...  باال سببمت به پله تا سببه... کوچیک راهروی یه
شت.... واحدی تک... شاپوری خانم  قدم دو با که راهرو یه... پنجره.... پله ه

شه طی شت دوباره... می صرتی اقای ی خونه دوم ی طتقه... پله ه  واحد.... ن
 توش که راهرو یه... پنجره...  پله هشببت... یداللهی اقا حاج ی خونه کناریش

 کش خن چادر از گوشه یه یکیشون تیغ سر به همیشه و کاکتوسه گلدون تا چهار
 ...اویزونه مشکی نخ یه یا.... وصله سرمدی خانم ی شده

 ...تو میرم و میندازم کلید و بعدی... سرمدیه خانم ی خونه اولی واحد
 و کنممی اب پر لیوان یه میکنم پرت متل روی کولمو... میکشببم عمیق نفس یه

شون بار یک ماهی که هامو کاکتوس تا راهرو تو میام دوباره  تهالت و میدم اب به
 !بدم اب و اوردن ستوه به و سرمدی خانم

 ... میکنم ودوقفله در و میشم خونه وارد دوباره
 اجازه بی باز: میگم و میکنم فوت کالفگی با نفسمو دیوار روی سایه یه دیدن با

 تو؟ اومدی
 چوب روی چادرمو... رفتم خونه تو موجود اتاق تنها سمت به... نگفت چیزی

 یشا فیروزه تسببتی .  بود ه کشببید دراز تیت روی عزیز. کردم اویزون لتاسببی
شتاش روی شو... مییورد پیچ انگ سیدم صورت ستهای... ب*و* شو د  االب پیر
شید صورتم به و اورد شن زبری. ک شو بودن وخ ستها ستم روی د ساس پو  اح

 ...کردم
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 .کردم چرب دستهاشو و برداشتم رو نیوآ کرم پاتیتی روی از و شدم خم
 شرایط اون تو صت  ده ساعت از بیچاره... شدم کردنش عوض مشغول هم بعد

 .پوسید
 عزیز؟ خوبی:گفتم لتیند با کارم حین

 دخترمی؟ تو: وگفت زد بهم لتیندی
شونی. نگفت چیزی و خندیدم شو ش سفید ل* *ت موهای که شو پی  جلو

 .شدم خارج اتاق از و ب*و*سیدم بود گرفته
 تا سببه روی روبه درسببت... بود ایسببتاده مربعی پذیرایی سببالن وسببط هنوز

 توی دبلن تلویزیون میز چپ سببمت م*س*تطیلی گلدون یه توی که بامتویی
 ...بودند کشیده قد اب

 ... ربعه و ده ساعت: گفت کالفگی با
 ...بابا نه-
 نمیکشی؟ خجالت تو: گفت عصتانیت با
شویی سمت به ست ستهامو و رفتم د ستم د صورتم سر به ابی یه و ش  و دمز و

 ...بیرون اومدم
شویی سمت به ست ستهامو و رفتم د ستم د صورتم سر به ابی یه و ش  و دمز و

 ...بیرون اومدم
شت و بود ایستاده هنوز شو جمله دوباره. میکرد نگاه منو دا : فتوگ کرد تکرار ا
 .حیایی بی که واقعا

 چی؟ که: وگفتم دراوردم امو مقنعه
 ... شده زیاد روت خیلی-



 متسبب به.... بودم پوشببیده نارنجی کوتاه اسببتین یه زیرش... دراوردم مو مانتو
 ...کردم باز درشو فضولی با قابلمه یه دیدن با رفتم اشپزخونه
 .بود دمپیتک

 شببب ربع ده سبباعت که بود این خوبیش... میومد بدم نه داشببتم دوسببت نه
 .کنم اشپزی نتودم مجتور
... ودب یادگرفته رفتنش خوابگاه سری صدقه از...  کرده درست اون بودم مطمئن

 ...کوکو و املت... بادمجون کشک...  کته... دمپیتک
 .اومدم هال به قابلمه وبا برداشتم چنگال و قاشق یه. زدم لتیندی

 تویی؟ این: وگفت نشست مقابلم حرص با
 باشه؟ کی مییواستی پس-

ستم متل روی ش سلی و ن شیدم سمتم به و ع شتم رو وقابلمه ک .. . روش گذا
 :گفت و نشست کنارم

 بود؟ این میزدی دم ازش که استقاللی این-
 داره؟ اشکالی-
 تی؟ تی میکنی چیکار داری-

 دشببای. بود دلسببوزی پر چشببماش. میکرد نوازش انگشببتامو... گرفت دسببتمو
 خورد سببر اش حلقه به صببورتش روی از چشببمم...  تنهاییم برای دلسببوزی

سوت ساعت  گردن یتو که سفیدی زنجیر به... اش شده اتو ابی پیراهن به. تی
 صببورت... حالتش خوش ی خورده واکس سببیاه موهای به... بود اش کشببیده
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 دار دیزل مارک جین شببلوار... گرونش ی ورسبباچه عطر بوی... شببده اصببال 
 !وزیشدلس پر ستز چشمهای... اول ی نقطه سر به برگشتم دوباره... انچنانیش

 نیست؟ کافی همین... خوبم من-
 ...نیست کافی.... نه: گفت داد با

 ابروی داری: گفت بلندی صبببدای با و زد چنگ موهاش به کرد رها دسببتمو
 خونه به دختر یه اومدن وقت االن... بنداز بیودت نگاه یه... بری می هممونو
 تی؟ تی تویی این اره؟ است؟

 ...اینجا بیای نیستی مجتور ؟... ابروتی نگران تو برم؟ می ابرو من-
شمهای شو از سر  چ صتانیت  نیای از تر ول کنم ولت که: وگفت دوخت بهم ع

 بشی؟ هستی که
 هان؟ شرعه؟ گ*ن*ا*هه؟خالف جرمه؟... سرکار میرم... درمیارم پول دارم-
 یدرمیار راه این از تو که پولی این: گفت و رفت باالتر صبببداش تن حالله؟-

 حالله؟
 که عسببلی میز روی از کنترلشببو... کردم روشببنش... رفتم تلویزیون سببمت به

شیده رنگ کرم ی نفره سه متل جلوی از خودم  ، نفره دو متل سمت بودمش ک
 .کردم زیاد کمی صداشو و برداشتم

 ...روبشنوند وبحثمون جر صدای ها همسایه نمییواست دلم
 وات و جردن تا تجریش از و وایسببم هم راه سببرچهار اگه من: گفتم کالفگی با

 فهمیدی؟...  حالله درمیارم که پولی هم بزنم
 ... بزنه تا برد باال دستشو



 سببرم حرصببشببو تا داشببت مجدد اهرم یه به احتیاج. کرد گیر انگار.... نزد اما
 ...کنه خالی

 :وگفتم کردم مالیم لحنمو
 رو احرف این و بینی می وقیافمو رییت خوبه داداش؟ میکنم چیکار دارم مگه-

 ...میزنی
 .بود باال هنوز دستش

شیدم ای وکالفه عمیق نفس شت.ک  اعثب نگاهش این و میکرد نگام غیظ با دا
 طاها؟ اقا کرد گیر سوزنت شد؟ چی: وبگم بزنم بهش پوزخندی تا شد

 ...بیرون من ی خونه از برو: گفتم بدجنسی با و اورد پایین دستشو طاها
 .میکردم نگاه ملتهتش ی چهره به سکوت در منم... نگفت چیزی

 نفس هب. اش شقیقه نتض به... بود اورده هجوم صورتش و گردن به که خونی به
 ...حرصش از پر های
: وگفت کرد نگام دلسوزیش پر سابق نگاه با دوباره... کشید عمیقی نفس طاها
 ...بابا پیش... اصفهان برگرد

 که کنی دک مییوای منو خودت؟ های نگرانی نگران یا منی؟ نگران تو-
 نتاشه؟هوم؟ من پی حواست

 نیست؟ بس... گذشت سال 4: وگفت کشید پوفی طاها
 ینگهدار وازش میکنم زندگی مادربزرگم ی خونه تو دارم من بسه؟ چی بسه؟-

 داره؟ ایرادی این... میکنم
 ... ایراده پات تا سر:گفت قروچه دندون با طاها
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... یتزندگ سر بری برنمیداری ایراد پا تا سر ادم این سر از دست چرا تو خوب-
 ...بکنه خودشو زندگی اینم بذار

 بکنی؟ خواست دلت که غلطی هر بذارم: وگفت شد خم سمتم به کمی طاها
 ...کنی فرض چی و غلط تا-

 ...کن کار خودم پیش توشرکت بیا تی تی:گفت مغایری لحن با طاها
 ...فامیالش و زنت نوکر بشم-

 ...دربیاری بازی شوهر خواهر مییوای کی تا: گفت مسیرگی با طاها
 ...کنار گذاشت هاشو بازی عروس زنت تاهروقت-

 ...تی تی نداری لطف لیاقت: گفت تاسف با طاها
 داری؟ تو-

 همون دوباره...  بود کرده مشبت دسبتهاشبو... کرد نگاه بهم سبکوت در طاها
 ...پیش ی لحظه چند ملتهب حالت

شتن نگه رو تو که همین:وگفتم زدم لتیندی سه دا شون دیگه...  ب س  ربارس وا
 ...نیار

 فرهن یه متل روی از اسببپرشببتو کاپشببنش و کیف... لیاقتی بی که حقا: طاها
 .کرد نگاه من به دوباره... برداشت

 ...نکردم موندنش شب به دعوت حتی من
ست ست... دراورد جیتش تو از تراول تا چهار سه و کرد جیتش تو د  همب خوا

 تو ولپ نیسببت قرار... کن اسببتفاده درسببت زنت پوالی از: گفتم فوری که بده
 ...!بدی صدقه خواهرت به رو میده بهت که هایی جیتی

 ...!لیاقتم بی واقعا من... هست حرفش سر هنوز فهموند بهم نگاهش با



 ثابت مارکش شببلوار روی نگاهم و میکردم اش بدرقه در دم تا که حالی در
 زلهدی مارکش شببلوارت:کردموگفتم باز براش رو شببده قفل در خودم بود مونده

 نه؟
 .نداد لفظی جوابمو اما بود ازتایید حاکی نگاهش
شته منت کلی سرت خانمت البد:وگفتم زدم بهش لتیندی  مارکه هگفت که گذا

 اینا؟ و وفالن
 ...سکوت در تایید نگاه همون باز

 از... خریده ایرانی تولیدی یه از اینو...  گذاشببته کاله سببرت:گفتم باپوزخند
...  بگو بهش برو... میزنن الکی مارک... تومنه 16 15 حراجشببون که همونا

 ...خودم پیش بیاد باشه اصل...  بیره مارک خواست
ته و  یدیتول نمیزنه دیزل: وگفتم گردوندم برش و گرفتم شببلوارشببو کمر ی ل

 منت تسر باش مراقب... بودی گیج همیشه:گفتم پوزخند با!!! وبرادران فالنی
 ...! تیپ خوش مهندس اقای سرتری ازش تو که باشه یادت همیشه نذاره

 ...کوبیدم روش در و
شیدم عمیق نفس تا دو ست... رفتم دمپیتکم سمت به و ک  دکب طاها پیت د

 .نتود
شت سال 4...  بود سرم تو هنوز حرفهاش اما شت؟ سال 4 واقعا... گذ  گذ

 امن ثتت برای تهران اومدم طاها با وال وهول ترس با که بود دیروز همین انگار
 ...دانشگاه
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 بعد و ردمک تجربه و خوابگاه تو زندگی بار اولین برای که بود دیروز همین انگار
 درس...  میکردم کار... شدم موندگار و اینجا عزیزاومدم حال شدن بد بیاطر

 هیچ...  کنه پسببت پول واسببم که... نمیکشببیدم هم رو بابا منت... مییوندم
شکلش نفهمیدم وقت  لمشک بودم اش بچه دومین که من با اما... چیه من با م

 .داشت
. داشببتم دوسببت و اسببتقالل این... میدادم خرجو خودم... میکردم کار خودم

 بهت حواسببم نکن فکر بگه که... میزد زندگیم به نوک یه طاها هم گاهی هراز
 .نیست
 ککمم... داشببتم دوسببت و عزیز ی خونه تنهایی این...  نتود مهم برام خیلی

ید بام نمیگز  زندگی من... نتود مهم برام اصببال خدا امون به بود کرده ولم با
شتم خودمو شونو زندگی هم زنش و اون دا  وجود با که بود این خوبیش... خود

 ...!بودن خوشحال من نتودن این بابت از هم خیلی بابا زن
سا  و رفتم بود هال تو که کمدی سمت به...  خوردم تند تند غذامو  ها جعته ب

 .شدم ومشغول اوردم بیرون رو
ساژ سمت رفت فکرم باز ست از کارمو دوباره اگه... پا  ییباال بلند اه ؟ بدم د

 .رفتم اتاق به و کشیدم
 . بود افتاده رفتن راه از دومش ی سکته از بعد. میکرد نگاه سقف به عزیز
... کردمی نگام لتیند با... نگیره بسببتر زخم تا میکردم جاش به جا کمی باید

 ...برام بود نعمت یه داشتنش واقعا
 مادر؟ تویی آفاق: گفت مهربونش و لرزن صدای با



فاقم دختر من... عزیز نه: گفتم و گرفتم دسببتهاشببو نا... ا  منو.. .تی تی... تی
 یادته؟

 کرده؟ ازدواج آفاق مگه: گفت تعجب با
 ...بشینه کردم وکمکش کردم صاف کمرش پشت و بالش و خندیدم

 کرده؟ ازدواج کی با میدونی: گفت وحیرتش تعجب همون با
ستم سناس ادم یه با بگم خوا  و رگلت زن یه دوباره رفت فوتش بعد ماه سه که ن

 .نگفتم چیزی اما...  گرفت ورگل
 ... خوبیه مرد عزیز اره: گفتم لتیند با

 خوشتیته؟ افاق:  عزیز
 چشمهای همرنگ ستزش چشمهای... کردم نگاه عزیز ی شکسته ی چهره به

 ومامان عزیز چشببمهای رنگ به هم طاها چشببمهای رنگ حتی... بود مامانم
 .بودم مونده نصیب بی وسط این من فقط... بود

 ...خوشتیته خیلی... خوشتیته عزیز اره-
 تدرس... بودم نرفته مادرم سرخاک بود چهارسال...  گرفت دلم باز جورایی یه

شگاه تهران که وقتی صفهان پامو دیگه اینجا اومدم و شدم قتول دان شت ا ... منذا
 من اگه چون.  بود عزیز از نگهداری تهران در موندن برای هم ام بهونه ی همه
 . اسایشگاه میفرستادنش نمیکردم مراقتت ازش
 تمانداخ و دستم و گذاشتم تیت کنار و عزیز دار چر  صندلی.... کشیدم اهی
 ...صندلی رو بشینه کردم کمکش و عزیز ب*غ*ل زیر

 .کردم وروشن وی تی و بردم هال به و عزیز
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 موسببرگر میکرد نگاه وی تی به وصببدا سببر امابی نمیشببد حالیش سببریال زیاد
 کانال راچ میزد غر من سر و میشد ناراحتم بازرگانی پیام میرفت وقتی تازه میشد

 .کردم عوض و
 و شد گرم سرش یک ی شتکه سریال دیدن با... داشتم بساطی خودم برای منم
 ...!بگذرونه بییر رو فردا خدا... شدم ها جعته تزیین مشغول منم

 ...کردم اضافه هام قدم سرعت به و گذاشتم گوشم توی مو هندزفری
شم تو جوان رادیو ی گوینده صدای  االب و گرمکنم زیپ که درحالی...  بود گو

 به ها نگاه ی همه اینکه از. کردم صبباف گرمکنم روی چادرمو...  میکشببیدم
 تمام اب میومد بدم میکردم روی پیاده پارک توی چادر با داشببتم که بود سببمتم

 نم انگار که میکردن تعجب جوری یه بازم اما داشببتم ها نگاه این به که عادتی
 توی  صت هفت ساعت برهنه دختر یه اگه که بودم مطمئن. پوشیدم لتاسی چه

 .شدنمی خیره من به که نمیکردن نگاهش اینطوری میکرد تند روی پیاده پارک
 دممیکر حس. کردم انتیاب و پوشش این تهران بودم اومده که وقتی از درست

 اما نتودم چادری حتی هم دانشگاه به ورود بدو در...  میده بیشتری امنیت بهم
 اللهیید اقا حاج مثل هایی همسایه داشتن و میکردم زندگی عزیز با که وقتی از
 کم یرزنپ یه با تنها دختر یه که شد تلقین بهم انگار جورایی یه شاپوری خانم و

 ونمنمیت. درمیارن حرف براش وگرنه باشببه داشببته درسببتی پوشببش باید حواس
 واقعا حجاب جور این اما شدم چادری دیگران خوشایند برای بگم صد در صد

 به ور پرش یه شاید... نکشم یدک خودم دنتال هارو نگاه از خیلی میشد باعث
 همه که بودم خوشببحال حاال اما نمیدادم اهمیت بهش زیاد قتال که بود کمال

 ت ص که چادری دختر یه شاید اینکه از تعجب یک میکنن نگاه تعجب با منو



 هن ،همین داره ای بامزه صببورت میکنه روی پیاده سببالمتیش برای پارک توی
 باز اوه.. . میکنه تعریف کسی برای البد... میشم هم بحث نقل مسلما و بیشتر

 دمیش باعث بود خوبی دوست. کردم مرتب چادرمو. شد شروع من تفسیرات
 .ارزید می کلی همین باشه نداشته کارم به کاری کسی
 . زدم لتیندی میومد طرفم به که شهروز دیدن با پارک توی
 ماه شیش پنج بود خونه خیابون سر پارک صتحگاهی ورزش ثابتین پای از یکی
شنا باهاش پیش ش ساعت بود کرده دنتالم سگ یه که بار یه بودم شده ا  ته

...  کردم دعوا باهاش کلی و خودشبه سبگ فهمیدم بعد داد نجاتم اومد صبت 
 نمبتی سببگشببو نمک با نحس ی قیافه صببت  روز هر اینکه برای دعوا یه همون
 ...خیر سحر خانم تی تی به به: گفت باخنده رسید بهم... بود کافی

 ...بییر صت ... سالم: گفتم نفس نفس با و ایستادم
 ...مییوری سرما کردی عرق...  واینسا:  شهروز

 خترا؟ چه: گفت که رفتن راه تند به کردیم شروع هم با
 کجاست؟( سگش)ویلیام... سالمتی-
 شده؟ تنگ اش واسه دلت که باز: گفت ای شرورانه لتیند با
 نیاوردیش؟ امروز خدایی-

شو دو شهروز شت شت انگ شید بلند سوت یه و دهنش تو گذا  خدا وای...  ک
 تزشبب هم خیلی و بود ویلر روت ن اد از که ویلیام دیدن با...  بگذرونه بییر

 رسببتشبف: گفتم اسببترس با دوید می سببمتمون به که حالی در بود وایکتیری
 ...تو و میدونم من بشه نجس بیوره چادرم به بیدا... بره
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 از من...  رهب بفرستم میگی بار یه بتینیش مییوای بار یه: گفت خنده با شهروز
 کنم؟ چه تو دست

 ...چمچاره-
 .میچرخوند پاهش الی البه خودشو و اومد صاحتش سمت به ویلیام
 ام رابطه اما نمیومد خوشببم اصببال اش قیافه از یعنی نمیترسببیدم ازش تقریتا

 لتیند بهش و دیدمش می نیوره چادرم به که طوری دور دورا نتود بد باهاش
 شببقعا کل در ولی... !  سببگها تا بود بهتر ها گربه با ارتتاطم التته...  میزدم

 ...بودم ها گیاه و گل و ها حیوون
 شد؟ درست کارت: وگفت کشید عمیقی نفس شهروز

 ...میشم بیکار رسما هفته اخر...  متاسفانه نه-
 حی ص بدم بهت مییوام که پیشنهادی نمیدونم: وگفت داد تکون سری شهروز
 ... بودی گفته خودت چون اما...  نه یا هست

 کردی؟ پیدا کار واسم: گفتم ذوق با
 ...کنی قتول نیستم مطمئن راستش یعنی...  نه که من: شهروز

 ...نمیکنم وکه هرکاری...  اره خوب-
 ...میده توضی  برات رعنا خود بیا حاال:گفت و زد لتیندی شهروز

سرش رعنا ش شهروز ولی... میومدن روی پیاده به باهم تایی دو...  بود هم  تربی
 .میکرد روی پیاده بود حامله کوچولو یه که شرایطش بیاطر رعنا و میدوید

 وییر خوش با و زدم لتیندی بود نشببسببته نیمکت روی تپلی که رعنا دیدن با
 .کردم سالم و رفتم جلو



ست کی بتین... به به: وگفت شد بلند جاش از سیتی به رعنا  احوال.. .اینجا
 ...پیدایی کم: گفت و ب*و*سید صورتمو...  جون تی تی

 ...گرفتن فاصله ازمون...  میزنیم دوری یه ویلیام منو: گفتن با شهروز
 ...سهیل ی ستاره خانم خوب: وگفت گذاشت پشتم دستشو رعنا

 ...نیومدم پارک روز یه همش...  بردار دست رعنا:گفتم خنده با
 ...مگفت همین بیاطر کردم عادت دیدنت و بودن به اینقدر: وگفت خندید رعنا

 ...داری لطف-
ست شتم دو صل سر بره زودتر دا شو اما مطلب ا ...  کرد جا به جا کمی خود

 شده؟ طوری: گفتم و کردم نگاه بهش
 ... گرفتم کمردرد سفته هم سرده هم نیمکتا این: رعنا

 ...کنن اش متله براتون میگم چشم-
 وفرسببتادم شببهروز... نیسبببت دلت تو دل االن میدونم: گفت و خندید رعنا

 ...بزنم حرف باهات اینجا بیارتت که دنتالت
 کار؟ به راجع-

 ...فقط نشی دلیور دستم از امیدوارم: رعنا
 هدیگ نمیکنم قتول نیومد خوشببم اگه یا میکنم قتول یا خوب چی؟ واسببه نه-

 هان؟
ش... میفهمی اینقدر که گرم دمت: وگفت زد ام شونه به شوخی به رعنا ست  ورا

 اش فرقهمت کارای به وقتش داره درگیری زندگیش تو یکم ما اقوام از یکی بیوای
 ... بار یه ای هفته میگرده مطمئن ادم یه دنتال که اینه...  نمیرسه
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 .کرد سکوت و
 !دیگه بگو خوب... بود دهنش به چشمم

 خوب؟-
 تهالت...  کنه اشببپزی هفته یه برای و کنه کاری تمیز و اش خونه کم یه: رعنا

شو من گفتم خودم با گفت بهم که شهروز یعنی...  عالیه پولش شتمد شرایط  ا
 ...میرفتم خودم

 کنم؟ تمیز اشو خونه برم یعنی-
 تهالت... غذا پیتن و گیری گرد و کاری تمیز...  دیگه اره: گفت شببرمنده رعنا

 ی نامه پایان مشببغول هم ها تازگی... ارشببیتکته... مرده چون... اخری بیشببتر
 ...بود شده قتول عمران فوق پارسال...  ارشدشه

 ...اهان-
 شدی؟ ناراحت: گفت ورعنا شدم خیره هام کتونی به
 چی؟ واسه بابا نه-

 هتب دوستی سر از من اما میشی ناراحت نگم بهت گفت شهروز راستش:رعنا
 ...نیک قتول اینو باشی داشته کارنیاز به خیلی اگه شاید گفتم ، گفتم

 داری؟ ازش چیزی ادرسی تلفنی شماره-
نا قا...  اره: رع فا فت فرو توکیفش... اوردم خودم با ات  نییع کردم فکر من و ر

 !!!مهندس اقای یه ی خونه کلفت بشم برم که خرابه اوضاعم و وضع اینقدر
ست از هرچند شهروز رعنا د شونو این و نتودم ناراحت و شته کار  به بودم گذا

ساب شون و لطف ح ستن اینکه...  خیرخواهی شون حق در لطفی یه خوا ست  دو



 یارهب فشبببار بهم خیلی پولی وبی بیکاری اگه شبببایدم... نمیدونم اما... بکنن
 ...میکردم قتولش

 .بود ونوشته ادرس و کروکی و شماره روش که داد بهم ورق یه رعنا
 ؟کنم فکر که نداره اشکالی: گفتم باشه عادی میکردم سعی که لحنی با

 ایدشبب گفتم خودم پیش من...  ها شببرمنده جون تی تی... برم قربونت نه: رعنا
 ...کنی قتول

 باشه؟ میدم جوابتو دیگه ی هفته تا-
 تی؟ تی...  باشه: وگفت زد لتیندی رعنا

 بله؟-
 شدی؟ ناراحت:رعنا

 ...ها خلی...  دیوونه نه-
 باشه؟ راحت خیالم:رعنا

 هست؟ سالش چند مهندس اقا این راستی... اره:گفتم خنده با
 و درس که اینه کرده تاسببیس شببرکت یه تازه...  28 29: گفت خنده با رعنا

...  پسببرخوبیه... بده انجام هم با نمیتونه رو شببرکت کارهای و خونه کارهای
 تا عموالم و نیسببتن ایشببون که اش خونه به میری وقتی شببما نماند گفته نا التته
شه جدید شرکت تو دیروقت شب اخر س سی  وامان امن جای رو تو من... التا

 ...عزیزم میفرستم
 داره؟ تو با نستتی چه حاال-
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 ارقر که اینه دروغش...  نگم بهت گفته بهم شببهروز: وگفت زد لتیندی رعنا
ست بگم بهت بود ستشو اما...  خانوادگیمونه دو سرعمو... بهتره بگم را ...  مهپ
 ودشوخ...  میکرد زندگی اونا با قتلش تا...  شدن فوت پیش سال مادرش و پدر

 تی تی راستی... خودت دست قیچی و ریش حاال...  کرده درسش و کار غرق
 ییبادا بادا یه و خورد تیته به دری شبباید...  خوبیه پسببر برو میشببنوی من از

 ...شدیم دعوت
 .خندید وبلند

 هی خدمتکار برم ای جشنواره های فیلم این عین کردم فکر و خندیدم حرفش از
 !!!حوضک لی لی لی هم تهش و بشم مجرد پسرجوون یه و بزرگ ی خونه

 یه خونه میرفتم باید دیگه... بود 9... کردم نگاه سبباعت به... خندیدم فکرم از
 تایدن اخری روزای این... بوتیک میرفتم و مییوردم صببتحونه و میگرفتم دوش
 !!!بود شکار روزگار دست از کلی هم همینطوری. میدادم فریترز دست بهونه

 از عدب...  میکنم خترش بعدا خودم که گفتم بهش و کردم تشببکر کلی رعنا از
 حرفها ینا و تعارف بیاطر بیشتر بود منفی جوابم مسلما... کردم فکرامو اینکه

 خودم برای جوابم وگرنه میکنم فکر پیشنهادش روی بگم رعنا به گرفتم تصمیم
شی  ... کنه خداحافظی شهروزم از سپردم بهش و کردم خداحافظی. بود م

 رفتم ماراتون دوی جوان رادیو انرژی پر و صدا خوش مجری صدای با خونه تا
گه...  کردم فکر بیش و کم و ها ا نه رفتم من بفهمن زنش و طا  مرد یه ی خو

 ...!میکشن منو حتما ، کلفتی مجرد
 ایزی ی کارخونه صبباحب خدا ، دادم و عزیز ی وصببتحونه گرفتم دوش زود

 صببورتشببو محکم بار چند و کردم بقچه و عزیز...  داره نگه سببالمت و الیف



 ات کردم چک و بود تیتش کنار ییچال توی که وسببایلی تمام و ب*و*سببیدم
 وبخ موضوع یه این به حواسش خوشتیتانه...  نکنه ضعف گرسنگیش وقت

 .شدم خارج خونه از. میداد قد
 ... ایستادم ایستگاه توی و انداختم شونه روی کولمو
 ...م رسید مغازه به زود خیلی

 .کردم وسالم زدم لتیندی بود نشسته مغازه توی که فریترز دیدن با
 ...ربیی صت  چطوری؟...  خانم تی تی...  به به: وگفت گرفت باال سرشو

 !!!اومدی دیر چرا میزد غر همیشه اصوال... شدم شوکه احوالپرسیش این از
 کردی؟ دشت ختر؟ چه: وگفتم نشستم صندلی روی

 ...هنوز نه:  فریترز
 مغازه نجک در پرو اتاق کنار که سینکی اب ازشیر و گذاشتم قفسه روی امو کوله
 نی؟میک چیکار: گفت وفریترز برداشتم و طی و کردم اب پر و سطل یه بود

 ... دیگه کنم تمیز رو اینجا-
شین اینجا بیا...  نمییواد: وگفت اومد سمتم به و شد بلند فریترز  روز دو.. . ب

 میکنی؟ تمیز و چی...  بریم مییوایم دیگه
 ...کنیم تیلیه رو مغازه این بود قرار واقعا... گرفت یهو دلم

شه پاک مییورد چر  توش که فکرهایی از تا دادم تکون سرمو  بهم زفریتر...  ب
 ... هاروز ی بقیه برخالف دقیقا... اش قیافه بود مهربون مدلی یه. میکرد نگاه
 . زدم زل بهش و نشستم صندلی روی

 .خندیدم منم و کرد چپ چشماشو فریترز
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 یم؟کن وتعطیل کار امروز چیه نظرت: وگفت زد نامحسوسی لتیند فریترز
 چی؟ واسه: گفتم تعجب با

شو شونه فریترز  ارمد بدهی بهت نهار یه... همینطوری: وگفت انداخت باال ها
... 

 نهار؟
 ... بدهکاره نهار بهم فریترز چی ی واسه نمیومد یادم اصال

 ...حرفش از نشد حالیم هیچی که گرفت وجقم عجق نگاه از
 ...بدم هارن بهت تیم برد سر گرفتی قول ازم دربی؟ سر بابا: وگفت زد لتیندی

 ...اهان-
 ...هااان: فریترز

 .بود شوخی یه که اون: وگفتم خندیدم
 گرفتمش؟ جدی بییود من یعنی: وگفت داد ال با ابروشو فریترز

 امروز مییوای چی؟ حاال خوب نتود، این منظورم...  نه: وگفتم زدم لتیندی
 بدی؟ نهار من به و کنی وتعطیل کار

 داره؟ اشکالی: فریترز
 چی؟ فروشمون پس...  نمیدونم-

. یسببتن مهم زیاد...  بیییالش هم نفروختیم فروختیم فروختیم حاال: فریترز
 بریم؟ خوب
 ...میگم من که رستورانی یه بریم پس: وگفتم انداختم باال هامو شونه

 پرستو؟ نریم یعنی: فریترز



 انشکارکن و خدمتهاش پیش وتمام بود پاسبباژ مقابل درسببت پرسببتو رسببتوران
 نجا،او بریم که نمیومد جالب خیلی بنظرم. میشببناختند رو ها فروشببنده اکثر

صال شنگی صورت ا شت ق صوص ندا ست من اینکه بی شتم دو س آتو ندا  تد
 همه واسببه که تیمی و اخم و اوضبباع و وضببع این با تی تی من. بدم کسببی
 تو هرچند! میگن چی مردم... بیورم پیتزا برم کارم صببباحب با حاال میومدم
سی با نهار یه اینکه ذهنیم فرهنگ صال بیورم ک شکالی ا شت ا  هب چون...  ندا
 .بگذره خودش حد و جوانب از نمیدادم اجازه مسلما فریترز

ستوران یه بریم... نریم نه- ستو هوای و حال از زیاد من...  سنتی ر ش پر  مخو
 .نمیاد

 ...بگی تو هرچی باشه: فریترز
 .نمیاد بهت اصال... مهربون چه اوه-

 واممیی...  بداخالقیمه روزهای تمام تالفی امروز: وگفت زد لتیندی فریترز
 .کنم جتران

 میشه؟ جتران روز یه تو فقط-
 روزی ات هرچند تو:وگفت کرد نگام زیرزیرکی و انداخت پایین سببرشببو فریترز

 .بیوای تو که
 .کردم نگاه بهش تعجب با

 ... دیگه بریم خوب: وگفت داد تکون سرشو فریترز
 .کردم تعجب خیلی حرفش از
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شی  برام بودمش دیده که اولی روز صول ادا ندارم حق که کرد م  و دخترونه ا
 کار زا که گفت بهم بعدها ظاهرم و قیافه به توجه با و...  بیام وغمزه ناز و عشوه
 کار سیک کنار که میشد حساب مثتت امتیاز یه برام این و...  راضیه کنارم کردن

 .داره مسا ل این رو خوبی درک که میکنم
شنهادمو هرحال به ستوران یه بریم اینکه بر متنی پی  قتول تابیک چلو یا سنتی ر

ست خودش قول به بودو کرده شت دو  جتران که کنه رفتار طوری و امروز یه دا
 . باشه هاش اخالقی بد تمام
ضی درک التته شو خیره های ونگاه رفتارهاش از بع  اهشوبیگ گاه های لتیند ا
 .بود سیت برام
 خندانم نسببتتا و جدی ی پوسببته همون در ادم همون بودم همیشببه مثل من

 !فریترز اما همیشه، مثل درست
 اما بود مناسببب امون فاصببله.  بودم نشببسببته زانو چهار تیت روی مقابلش
 کاش میکردم فکر مدام و بودم دور ازش بیشببتر داشببتم دوسببت چرا نمیدونم

 سببتهب نقش رنگین های گلی و سببر  تاروپود با قالیچه یک با روش که تیتی
 .بود تر طویل کمی بود شده

 هستی؟ و میصوص برگ کتاب چلو: وگفت برداشت رو منو فریترز
 ...نچ-

 نه؟: وگفت کرد نگاه من به منو باالی از فریترز
 ...مییوام سنگی دیزی من...  نه-

 ...کتابی چلو بریم نگفتی مگه: وگفت زد لتیندی فریترز



 و مییورم سببنگی دیزی من ولی...  دیگه کتابی چلو میگن رو اینجا خوب-
 ...مییوام هم پرورده زیتون و ترشی...  دوغ و سنگک نون

 ...داری دوست دیزی نمیدونستم... ول ای: وگفت خندید فریترز
 ...عاشقشم وای-

 بسته مرشوک شال با که سنتی لتاس یه که پسرجونی و کرد صدا و یکی فریترز
 و هجق بته هم لتاسش طر  و بود کرده سرش هم مشکی ی بامزه کاله یه و بود
 .اومد جلو داشت اسلیمی های طر  و بوته گل

 . بود دنکشی قلیون مشغول فریترز ، برسه غذا که وقتی تا و دادیم سفارشمونو
سط درست که میکردم نگاه ای فیروزه ابی حوض به منم  قرار سنتی رستوران و

 .بود بیشیده سنتی فضای به و نازی هوای و حال یه و داشت
 .رسید غذا
 .تیلیت برای میکرد خرد نون داشت فریترز و کردم پهن رو سفره من

 .کردم خرد و پیاز کوبنده مشت یه با
 لدب کاراها این از...  ول ای: وگفت داد تکون سرشو و خندید فریترز اینکارم از

 بودی؟
 کردی؟ فکر چی پس-

شت فریترز ست رو کوبیده گو شغول ولع با جفتمون و کرد در  جبع. شدیم م
. دمز زورمو اما بیورم تهش تا نداشببتم جا اینکه با. بود تپلی سببنگی دیزی

 .بمونه اضافه غذام ازاینکه میومد بدم اینقدر
 .میگذروندم وقت دوغم ی مونده ته با من. شد تموم غذاش فریترز
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 ...کنم جور برات کاری نتونستم راستش: گفت من من کمی با فریترز
 .بزرگه خدا...  هفته اخر تا کو حاال...  نداره عیتی-

 .کنم اجاره رو دیگه جای مییوام: وگفت انداخت پایین سرشو فریترز
 خودت؟ پیش بری می منم: وگفت زد برقی چشمام
 ... بیارم جنس ترکیه برم مییوام مدت یه: وگفت کرد اهمی فریترز

 ...خوب چه-
 . تشکس ترق ترق هاشو انگشت مفصل و کرد نگاه بهم چشمی زیر فریترز

 .بودم حرفهاش ی ادامه منتظر دقیقا و.  داره هم ای ادامه کالمش میدونستم
 میکنم فکر من... تی تی چیه میدونی: گفت دار مدت ت سکو یه از بعد فریترز

 .بودم دهنکر گیر موقعیتی چنین توی حال به تا. بگم چطوری نمیدونم یعنی... 
 ای...  بود شببده ردیف کارم پس. میدادم گوش حرفهاش به مشببتاق هنوز من

 .دارم عمر تا میشدم ممنون فریترز از. میشد یعنی...  خدا
فت کالفگی با فریترز ... .بودی خاص مدل یه... نتودی دخترا اون از تو: گ

 ...بگم چطوری... ها هستی یعنی
 .میکردم نگاه بهش گیجی با

 خوشببم ازت جورایی یه اول روز از من تی تی: وگفت خاروند اشببو کله فریترز
ست به اتکا این از. اومد  راماحت جای برام خیلی میدونی...  کردنت کار... و نف
یب از که دخترایی تا...  تا داری با ج نه با تاس و تو... مییورن اشببون ن  ل

 ...یهست خوبی دختر خیلی.  بود بهت حواسم ماه شیش این تو...  پوشیدنت
 .بود چی منظورش حاال.بود گرفته ام خنده



صال لتهام اما نیندم که کردم کنترل خودمو التته  یه و ودنت خودم اختیار تحت ا
 .بود صورتم رو محوی لتیند

 و اتتعریف این خوب: گفتم بودم کرده حتس رو خنده زور به که قیافه همون با
 بذارم؟ چی حساب به

ست...  ام احمدی فریترز من: گفت زیر به سر فریترز ...  هسالم ای خرده و بی
ستان دوم تا سر تک...  خوندم دبیر سطی زندگی... ام خانواده پ  چهب داریم متو
...  داشتم نگی بگی هم دختر دوست...  میکردم کار همیشه...  شهرم پایین ی

 ... من حال این با...  اهلشم نگی بگی ای که هم روزه و نماز
شید باال بلند عمیق نفس یه شنهاد بهت تونم نمی: وگفت ک ست پی ...  بدم یدو

صال چون سته سامونی و سر بی این از منم... نمیاد تریپت به ا  هی...  شدم خ
یدا و مییوام که دختری میکنم حس جورایی  من به راجع نمییوام... کردم پ

جار خودم با خیلی مدت این تو من... بکنی بدی فکر  مه حاال...  رفتم کلن
 تحت کارتو و نشببیم چشببم تو چشببم باهم دیگه نیواسببتی اگه که میگم دارم

 هک دختری با درسببته نمیدونم.  بدی جوابمو بتونی راحت و...  نده قرار شببعاع
 ندارم بهش توجهی هیچ میکردم ادعا و کردم کار شببب تا صببت  از ماه شببیش

 پیش مشابه های موقعیت خیلی برات شاید...  نه یا درسته بدم ازدواج پیشنهاد
 ... من اما...  باشه اومده

 ... بزنم حرف قلم لفظ نیستم بلد زیاد
 .کرد سکوت و کشید عمیقی نفس
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شتناکی طرز به شکم جورایی یه. بودم شده شوکه وح  دهکر هنگ و بود زده خ
 .بودم

 زده لز م*س*تقیم کور ی نقطه یه به فقط... کنم چیکار و بگم چی نمیدونستم
 همب فعلی شببرایط این تو کسببی که این جز بودم اتفاقی هر منتظر من.  بودم

شنهاد  خودم نظر از حداقل.  بود نرمال کامال شرایطم هرچند...  بده ازدواج پی
شو. بود نرمال صل و قطع صدا شنیدم و  یه. بودم ای دیگه هوای و حال تو. می
 شببده میلو  هم با حرفها این شببنیدن نداشببتن امادگی جور یه و شببرم جور

 .بودم شوکه لحاظ همه از بیشتر کل در. بودم هم عصتی کمی شاید... بود
 نارک اونجا شببب تا صببت  از.  بودم کرده اعتماد یداللهی حاج و فریترز به من

 خودش دح از که بالیدم می فریترز شیصیت این به مدام و میکردم کار فریترز
 زا چقدر...  عصببتانیه...  میکنه اخم.  میاد کنار ها دختر با راحت...  نمیگذره

ما.  بودم راضببی چقدر.  میومد خوشببم خشببمش و غرور این  تمام حاال ا
 و باهاش شب تا صت  از ماه شش که ادم یک شناخت ی درباره من معادالت
 تمنمیدونس من و بود مجهول از پر.بود رییته بهم بودم گذرونده وقت درکنارش

 به.. . داشببتم فریترز به که اعتمادی. برسببم ام اولیه اعتماد به تا برم راهی چه از
 .بود کرده معرفی بهم و فریترز که حاجی

 شنهادپی دومین این بودم تهران که سالی چهار این توی... بگم چی نمیدونستم
 حاال و... اخر روز درسببت و اخر ترم دانشببگاه توی اولیش. بود جدی کامال
 ...!کاری اخر روزهای در کارم صاحب طرف از اینجا

 که نیدموش بیرون کشید تهم و سر بی و گنگ افکار از منو دوباره فریترز صدای
 جنس و هترکی بریم میتونیم...  کنی ازدواج من با که بشببی راضببی تو اگه: گفت



ستم می مادرمم پدر...  کنم اجاره مغازه یه میکنم سعی دوباره من و بیاریم  فر
ستگاری  من...  من تی تی...  که...  که میکنم سعی اما نمیدم قول من... خوا

 .کنم خوشتیتت میکنم سعی
 .شدم خیره بهش مات

 .بود گرفته گر صورتم. بود کرده عرق دستهام. کشیدم عمیق نفس یه
 ... شده ساکت فریترز کردم حس

 .بستم بندشونو و پوشیدم هامو کتونی شدم خم و نشستم تیت ی لته
ته صبببدای با فریترز عذرت: گفت ای خسبب  بدی منظور...  تی تی مییوام م

 .نداشتم
 ... نداره ایرادی نه: وگفتم زدم لتیندی سیتی به

 هچ من به راجع میدونم: گفت و انداخت پایین شببرمندگی با سببرشببو فریترز
 ... که هستم ای عوضی ادم عجب میگی خودت پیش البد... میکنی فکری

 ...خوب ولی...  نمیکنم و فکر این اصال... اصال....  فریترز...  نه نه-
 چی؟ خوب: وگفت کرد نگاهم امیدوارانه کمی فریترز

 که یکردیم بازی نقش تموم ماه شیش پس بگم روش تو م*س*تقیم نمیتونستم
 یچه...  فریترز. بود نمایشببی هات تلیی و اخم همیشببه و میگرفتی ندیده منو

شیدم عمیقی نفس.نمیکردم پیدا براش ذهنم توی صفتی  کتاب بوی اوف...  ک
 .پیچید دماغم تو بد پیاز و

 .بود جواب منتظر فریترز
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 من: فتمگ و کردم پیاده زبونم روی هامو فکر پته تته با و انداختم پایین سببرمو
 بدی فکر هیچ من حال هر به اما...  مناسببتم برات من کردی فکر چرا نمیدونم

 ...که...  که میکنم حس فقط...  نمیکنم بهت راجع
 رسته؟د بدم ازدواج پیشنهاد بهت نداشتم حق: وگفت اومد کالمم میون فریترز

... ها مایه این تو تقریتا: گفتم ای زده خجالت لحن وبا کشببیدم جلو چادرمو
 ...میکردم نگاه بهت دیگه دید یه با من چون شاید

 ... کردم خراب و مثتت دید اون من حاال:وگفت زد پوزخندی فریترز
 بود هک هرچی. بهتره نگم هیچی دیدم که بزنم حرفی خواسببتم و کشببید پوفی

 . میدونست اینو هم فریترز. بود مشی  کامال من جواب
 یلیخ تو...  شیصیتت بیاطر...  دارم دوست من تی تی: گفت مکث کمی با

 لدب منو بتیش: وگفت زد تلیی پوزخند...  و نجیتی... هسببتی درسببتی ادم
ستم شقت واقعا من ولی... کنم صحتت خوب نی  روزای همون از...  شدم عا

 واهدنی مطمئنم و نتوده پررنگ برام تو ی اندازه به زندگیم تو کس هیچ... اول
 !بود

ند جام از. میگفت پرت و چرت داشبببت دیگه  میریم االن: گفتم و شبببدم بل
 بوتیک؟

 ... نه: فریترز
 خونه؟ برم میتونم پس-

 ...متاسفم حرفهام بیاطر: گفت و داد تکون سرشو فریترز
 .خداحافظ: وگفتم گذاشتم جلوش و دراوردم غذامو دنگ کیفم تو از

 .کردم نگاه اویزونش و گرفته ی چهره به لحظه یک



 ای ورمهس جین یک بودبا کرده تنش نویی ابی پیراهن که شدم متوجه تازه انگار
 بوی میون عطرش بوی و بود باال سببمت به موهاش...  مشببکی های کتونی و

 .بود کرده اصال ...  بود شده گم کتاب و پیاز و دیزی
 نای توی نه یا...  باشببه داشببته فرق بود کرده سببعی امروز چقدر که دیدم تازه

شت که بود کرده سعی چقدر ماه شیش شه پنهان توجه بی ظاهر یه پ  اقعاو و ب
ماد بهش من. بود شبببده موفق هم  و اخمو ی چهره اون به... بودم کرده اعت

 .گرفتم ازش نگاهمو... جدیش
 .بیرون زدم جیم مغمومش و تعجب پر ی خیره نگاه دست از زود خیلی و

 کتاب بوی که وای. میشببد هام ریه وارد تازه اکسببی ن عین بیرون ی الوده هوای
 . گرفتم
 نهایت و میرفتم راه اروم خودم برای رو پیاده توی و انداختم دوشبم روی کولمو
 .زد بهم حرفهایی چه فریترز نکنم فکر که بود این تالشم

شتم ازدواج امادگی نه من ضر نه دا ست دلم نه کنم فکر بودم حا  و درگیر مییوا
...  بودم می کارشناسی فکر به باید...  میکردم کار باید هنوز من.  بشم وابسته

شتم نتاید و باید کلی هنوز من...  باید ستم که دا سونم ثمر به مییوا .  شونبر
 .میکردم پیدا ثابت کار یه باید

 ... ! الاص یعنی...  نتود فریترز مثل ادمی ازدواج برای من معیار اینها از گذشته
.. . سهله که ازدواج! وقت هیچ... بودم نکرده فکر ازدواج به حال به تا اصال من

 لشک یه برام ذکور های جنس ی همه...  بودم نکرده فکر هم دوستی و عشق به
شتن بقیه با که روابطی و اونا به من...  بودن شتم کاری هیچ دا  ودمخ من... ندا
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 دیگه میدونسببتم که مردهایی و بودم من... خودم ذهنی های درگیری و بودم
 چهار که بودم من...  عزیزم و خودم و بودم من...  ندارن گری ولوتی مردونگی

 که مبرادر و بودم من...  میزدم حرف تلفنی عید به عید فقط پدرم با تمام سببال
ست زیر بود شده  مرد جماعت یه... و بودم من...  زنش کمال و تمام نوکر و د

شون میکردم سعی که شم سالمت و کنم وزندگی بمونم زنده بین  گاران اما.  با
 ایدمش...  خان رامتین عین بود یکی هم فریترز. گرفت دلم لحظه یه...  نمیشد

یدونم... بدتر مه...  نم ها ی ه  فریترز. البد کرب*ا*س*ن یه ته و سببر مرد
 ...!که بیشعورم

 ردش هم وت داد پیشنهاد یه بهت احترام نهایت تو بیچاره: گفت دلم ته چیزی یه
 ...میدی فحشش دیگه چرا... کردی

 .نمک احترامی بی فریترز به نداشتم حق من میگفت راست کامال دلم ته اون
 خوشببگل دختر یه ماه شببیش. نداشببت گ*ن*ا*هی که هم بیچاره اون خوب

 !!!پسر نازی اخی...  شده عاشق طفلک حاال کرده کار کنارش
 لب وزیر اومد رو به رو از تعجب با خانم یه... زدم لتیندی یه الکی فکرم از
 یستن درستی جای اصال رو پیاده کردم فکر ولی... نشنیدم که گفت چیزی یه
 .کنم شوخی خودم با خودم که
 ردمک دویدن به شروع میکرد حرکت ایستگاه از داشت که اتوب*و*س دیدن با

 تو ناچارا... شببدم ضببایع الکی همینطور و نتود من مقصببد اتوب*و*س اما... 
 خونه دمبرگر اونجا از بعد ولیعصببر برم باید اول کردم فکر و نشببسببتم ایسببتگاه

 .تریه راست سر مسیر
 .شدم خونه وارد



 .بود خواب. زدم عزیز به سر یه
 ... نماز سر نشستم و وضو هم بعدش و گرفتم سرد اب دوش یه

 و ذکر و تستی  دور یه... نیونم هم وبا وعصر ظهر نماز که بودم کرده ه*و*س
 .ردمک نگاه بود عزیز اتاق از گوشه یه که تارم به و بستم نمازمو جا و گفتم

 .بزنم بهش دستی یه خواست دلم چرا نمیدونم
 همب دارم اسببتعداد من میگفتن که دوسببتام پیشببنهاد بیاطر تهران اومدم وقتی

شنهاد صفهان تو... سازی یه دنتال برم که دادن پی  من هک بود این میالف بابا ا
صش عقاید کالبیاطر بگیرم یاد ساز ...  نهبز ساز دختر یه که میومد بدش خا

صفهانی تمام با فرهنگش شت فرق ها تتار ا  ودب که هرچی...  چرا نمیدونم. دا
 گیتار.  بود ها ازادی تمام روی به باز در یه من برای تهران و گذشببت روزها اون

 دار زنگ صببدای... تار ارامش...  بود دیگه چیز یه تار نوای اما بودم بلد هم و
 .نتود گیتار ماست اوای با قیاس قابل اصال...  تار

 به هک نکردم هم فکر لحظه در حتی من...  کنم فکر فریترز به نمییواسببت دلم
 .بود اماده قتل از جوابم انگار بدم جوابی چه باید فریترز پیشنهاد

 .کشیدم عمیقی نفس
 و کشببیدم روش دار نم دسببتمال یه. بود گرفته خاک کلی تارم ی جعته روی

 ... کردم تمیزش
 .کردم کوکش و دراوردمش جعته از ارومی به

 کلی دلم ته خوشببی از که وای... کشببیدم سببردش های سببیم روی هامو پنجه
 .بود شده تنگ براش دلم...  رییت
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ضرابم شتم و م  توی و بیرون زدم اتاق از. بود خواب که افتادم عزیز یاد...  بردا
ستم هال ش  خدا میداد ارامش چقدربهم... نواختن به کردم شروع ارومی به و ن

 .میدونه
 ارامش از پر بهشت یه وبه میکشید بیرون گنگم و سردرگم دنیای ی همه از منو
 .برد می

 بود؟ عاشقم فریترز واقعا
 گیزند یه دنتال بودم؟ چی دنتال من بودم؟ عشق دنتال من... دادم تکون سرمو
شتیت ی خانواده یه با... دغدغه وبی راحت شه سرم باالی پدری یه...  خو  با

 مییواستم؟ چی من... 
 ممکن جواب ترین مناسببب نمیدونم ذهنم و فکر که سببواالتی تمام جواب در

 .بود
ها حتی. بودم روزمرگی غرق منم.  میزد غلت یکنواختی روی زندگیم  دپیشببن
 یافکار چنین نمیکردم فکر هم درصببد یک تمام ماه شببیش که کسببی فریترز
 هک هم من. کنه وارد زندگیم به هیجانی نتونسببت هم باشببه داشببته من به راجع

جان خودم به خودم که نتودم ادمی اصببال تال وبرم بدم هی ... کارا این دن
سات درگیر خودمو که نمییورد خونیم گروه به کال... اوووف سا  عواطف و اح

 .کنم چلمن ذکور یه
 و احسبباسببم تمام و بود وجودم تو که محتتی تمام میکردم حس چی؟ که مثال
ید با. بودم کرده سببرکوب خود به خود قا  همیونی عشببق من طرزفکر و ع

 .نداشت



 ی ورطه تو و ادم که بود ندونسببتن همین و... نمیدونسببتم بودم چی دنتال من
 .میکرد غرق تفاوتی بی عمیق
 .شد شب همیشه مثل روزم
تاس و کردم حموم و عزیز  و...  کنم ارایشببش کلی زد سببرم به. کردم تنش ل

شو شم سشوار موها  زوعزی خودم از گوشی با. نمیگفت چیزی هم طفلک. بک
 هب کردم سببعی... گذروندم الکی وقتمو شببب ده سبباعت تا... مینداختم عکس
 .بودم هم موفق و نکنم فکر چیزی

 ...کردم درست هم تپل ستزی قرمه یه
 .خوابیدیم نشده یازده ساعت و گرفتیم کوچولو جشن یه عزیز با هم بعدش

 .خوندم نمازمو و شدم بلند گوشیم االرم باصدای
عد ماز ب یاده و پارک میرفتم همین برای. نمیترد خوابم معموال ن  ردممیک روی پ

... 
 اجعر فکرم ی درباره نتودم مجتور که بود این خوبیش. ندیدم رو رعنا و شهروز

 با رو هوصببتحون برگشببتم خونه به.بدم توضببی  رو در رو پیشببنهادیشببون کار به
 فریترز. بود 9 سبباعت تازه. بود رفته سببر بیکاری از ام حوصببله. خوردیم عزیز

نه کمی. میکرد باز نیم و ده معموال تب رو خو عد و کردم مر تادم راه هم ب  اف
 .پاساژ سمت

 دو هک شادی صدای با که مغازه تو برم خواستم و کردم علیک سالم نفر چند با
 ...چرخیدم عقب به میفروخت ارایش لوازم ما بوتیک به نرسیده تا

 ...بییر صت  سالم:وگفت زد لتیندی شادی
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 بروا با.... سالم:گفتم بود ش*ر*ا*بیش هایالیت موهای به چشمم که درحالی
 ...میاد بهت:وگفتم کردم اشاره موهاش به

 ...چاکرم: گفت و خندید
 ...بیشتر ما: وگفتم خندیدم

 این سراغ روب اول راستی: وگفت گرفت دستمو که بوتیک تو برم خواستم دوباره
 .بعد هاردی لورل برادر دوتا

 چطور؟-
 ...پایین بفرستمت دیدمت سپرد بهم... داشت کارت عیسی: شادی

 ...اومدم بتینه... بدم نشون فریترز به خودمو برم اول... میرم خوب خیلی-
ستم دوباره  ستهب مغازه که بینی می...  اونجا برو اول: گفت شادی که برم خوا
 ...است

شکم لحظه یه ستهنت که شده چش فریترز که رفت این به فکرم تمام... زد خ  ون
 ی خاطره اصببال بودم شببده مواجه مغازه ی بسببته در با که باری اخرین... بیاد

شتم خوبی صادف فریترز چون...  ندا سته پاش و بود کرده ت  سه و.. . بود شک
 تو مقلت تقریتا نگرانی از...  حاال و... میچرخوندم تنها دست رو مغازه من هفته

یاطر ازش درسبببت.بود حلقم هادش ب ما بودم دلگیر پیشببن  نتودم راضببی ا
 ترزفری سببر بالیی اگه واقعا... اخری ی روزها این. بیفته خطر به سببالمتیش

 ...باشه اومده
صله و حال که میدادم احتمال دیروزظهر اتفاق با التته ش منو دیدن ی حو  تهندا
 ... باشه

 کجایی؟ تی تی هووووی:گفت که شادی صدای با



 نیومده؟ چرا فریترز نمیدونی-
 سیعی... نمیدونم: گفت میرفت ور اش اشاره انگشت الک با داشت که شادی

 ...فعال ،اومد مشتری برام ا ...  پیشش بفرستم رو تو اومد تی تی گفت من به
 .رفت اش مغازه سمت به و

 .رفتم پایین رو ها وپله کردم نگاهی مغازه پایین ی کرکره به دوباره منم
سی دیدن با شت که عی سک یه دا ست من که هایی جعته از یکی تو و عرو  در

 یا گوشه و زد بهم چشمکی اونم و دادم تکون سری براش میذاشت بودم کرده
 .نشستم چهارپایه روی
شیدم عمیقی نفس سی ک شو کار عی شتری ...  به هب: وگفت انداخت راه سریع م
 ...متعالی عالی صت 
 ...سالم:گفتم عنقی بد وبا گذاشتم جلوش رو ها کوچیک جعته ساک

 ختر؟ چه: وگفت رییت چایی برام و زد لتیندی عیسی
 کجاست؟ عماد... نیست ختری-

 نیستی؟ سرحال چیه خوبی؟...  دانشگاه: عیسی
 ...تو پیش بیام گفت شادی... است بسته بوتیک-

سی شت جلوم رو چای سینی سکوت در عی  مقابلم ای پایه چهار روی و گذا
 ختر؟ چه دیگه خوب: وگفت نشست

 داشتی؟ ارمچیک نمیگی... شماست پیش که خترا:وگفتم نشستم سینه به دست
 ... نکنه درد دستت... هاست جعته: وگفت زد لتیندی عیسی

 هان؟ نکشوندی پایین ها جعته گرفتن واسه که منو-
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 ...فریترز راستش...  نه: عیسی
شو شیون سمت به و شد بلند جا از و برید حرف ش ساک یه.  رفت پی  و تبردا

 ... اومده خوشت ها جین مدل این از میگفت فریترز: وگفت گذاشت جلوم
 بود نشده تموم تجسسم و کردن نگاه هنوز... کردم نگاه ساک داخل به باتعجب

 ... کتابت حساب اینم: وگفت گذاشت جلوم سفید پاکت یه عیسی که
 ...برد ماتم

 بدیشبب راسببتش: وگفت زد لتیندی عیسببی و کردم نگاه عیسببی به باز دهن با
شو تمام اینکه مثل...  کرد تیلیه رو مغازه سا  اینم. ..فروخته دار مغازه یه به جن

ساب ست شرمنده خیلی بگم بهت گفت...  کتاباته ح شد که ا  فتهه اخر تا ن
 ... کارتم به راجع...  بمونه

 .دادم تکون کالفگی با سرمو...  بود کرده اشتی عیسی با پس
شتم پاکت و ساک سی حرف اینکه از وقتل وبردا شه تموم عی شه :گفتم ب ...  با
 ... ممنون
 .بود روشن برام نتودن و نیومدن این دلیل کامال
شیدم پوفی شتم حق من.  کردم مرور و دیروز ظهر کوتاه دور یه ک  کنمن قتول دا

شت حق شاید اونم و شنهاد بهم که دا  حق این من که هرچند...  بده ازدواج پی
 .نمیدادم بهش عنوان هیچ به و

سی  اتبر که بود ها جعته سری اخرین اینم خوب: گفتم ومنم کرد منی من عی
 ...کردم درست



سی شویی میره یارویی یه روز یه: وگفت زد تلیی لتیند عی ست  بهش.. . زنانه د
 ور اون کنم چیکار من بابا ای میگه...  زنانه نوشببته کوری مگه مردک میگن

 ...!نه زنا نوشتید ور این..  نه مردا: نوشتید
 بود؟ ختام حسن جوک اینم: وگفتم زدم لتیندی

 ... دیگه میای ما پیش بازم: وگفت انداخت پایین سرشو عیسی
 ...چیز همه بیاطر مرسی: وگفتم دادم تکون سرمو
 ... ها جعته پول: گفت عیسی

 ...نمیگیرم پول ازت داری نگه یادگاری یکیشونو اگه-
 مارموشبب تی تی: گفت شببرمندگی با جورایی یه و کشببید عمیقی نفس عیسببی

 ... دیگه داری
 .شد شروع باز اوف
سی التته ست عی شت دختر دو شنهاد از حداقل.  دا  با .بودم خالص دادنش پی
 :گفتم حال این

 ...مرامی با خیلی: گفت و زد بهش چشمکی و... نیستم اهلش که میدونی-
 ...عیسی اقا کرتم: وگفتم گذاشتم ام سینه رو دستمو

 ...بیشتر ما-
.. .برسون سالم بهش هم کن خداحافظی هم عماد از: گفتم و گرفتم ازش رومو
 ...کن خداحافظی ازش بعد برسون سالم اول یعنی

 از ...رفتم باال هارو پله منم و کرد ام بدرقه مغازه در دم تا. نداد جوابمو عیسببی
 هب من... داشتم خاطره روز هر تاشب صت  از ماه شیش ی اندازه به پاساژ این
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 پیشببنهادش به که میدادم حق خودم به... کنم ورد فریترز که میدادم حق خودم
 .کنم ردش و نکنم فکرم حتی

شت رفتم بوتیک سمت به شت اون که روزهایی به کرکره وازپ س پ ش  نگاه تممین
 .بودم شده اواره باز...  پاییدم می شیشه از رو ها ادم که روزهایی به...  کردم

 ....کنم خداحافظی اونم از تا رفتم شادی ی مغازه سمت به
: گفت هک وشنیدم شکور خان رامتین ی نکره صدای برسم اونجا به اینکه از قتل

 شما؟ حال... خانم تی تی به به
چارا ندی نا نداختم وسببرمو دادم تحویلش مصببنوعی لتی  نوک به و پایین ا

هام ند... شبببدم خیره کفشبب یدون در که هرچ  هم خان رامیتن پاهای دیدم م
 شهبک پاهاشو زمین روی و بپوشه دمپایی داشت عادت همیشه. داشت حضورد

 ...سالم:گفتم اروم... برام بود منفور چقدر... 
 قبع و میپوشببید گرد یقه شببرت تی یه روی که پیراهنی های لته خان رامتین
 نه؟ دهش بسته مغازه شنیدم: وگفت کرد شلوارش توجیب دستهاشو و فرستاد

 ؟...بینی نمی کوری مگه بگم خواستم
 ...بله: وگفتم کردم جمع لتیندمو

ندی خان رامتین کار که حاال خوب:وگفت زد لتی  دوری جای... شبببدی بی
 ....جان تی تی کردیم عادت بهت ما... بری نمییواد

بام من جان؟ تی تی جانم؟؟؟ فت بهم با  شببیکم این... جان تی تی نمیگ
 !!!گنده؟



 و دمب فحش بهش وکلی بیارم بیرون داره جا که اونجا تا و زبونم مییواست دلم
 اون با باز.... بشببه راحت خیالم تا بزنم اش گنده شببیکم وسببط هم مشببت یه

 ...!ذهنش تو منو داشت نگاهش
 !!!هیزه مرد هرچی به خدا لعنت ای

 ...خداحافظ... دارم شغل من: گفتم حرص با
 ...بوداااا خوب پیشنهادم ولی: گفت تند خان رامتین

 الل اما...  ات عمه ی واسه بتر پیشنهادتو بزنم داد پاساژ وسط مییواست دلم
 .زدم بیرون پاساژ از تندی های قدم با و موندم
شد حتی  نوازش صورتمو که بهاری باد وزش با... کنم خداحافظی شادی با ن

شید پر ذهنم باز میکرد  یواستن حتی معرفت بی... وفریترز مغازه سمت به ک
 ...کنه خداحافظی

باز پاکت نمییواسبببت دلم  و جخر باید اما گذاشببته برام چقدر وبتینم کنم و
 .میرفتم پیش برنامه با باید ماه اخر تا... میکردم مشی  میارجمو

ستگاه توی ستم اتوب*و*س ای ش  تراول ات چهار دیدن با... کردم باز و وپاکت ن
 .شد گرد چشمام پنجاهی

 سببتهخوا شبباید کردم حس... گرفت دلم باز...  بود بدهیم از بیشببتر خیلی این
شت کاغذ تیکه یه دیدن با...  بده صدقه بهم  و غهقوربا خرچنگ خطی با یاددا

 مییوام معذرت...  جان تی تی سالم: بود نوشته نویس روان ی داده پس جوهر
سب کاری. شد اینطوری که  تخود مراقب. میکنم خترت کردم پیدا برات منا

 .دمش خیره جینها تاشلوار دو به... دادم تکون سرمو.فریترز/ قربانت. باش
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 .بود هامون مدل گرونترین
 و یکاریب تو بودم افتاده یهویی اما...  مونده خیلی دیگه روز سه تا میکردم فکر

 !سرگردونی
 رفک باید...  میرفتم خونه به باید شبباید... شببدم سببوار اتوب*و*س اومدن با

 می ردی اگه شبباید بسببا چه بودم متنفر بیکاری از... رعنا پیشببنهاد به میکردم
 که کاری تنها درندشببت شببهر این تو...  میدادم دسببت از هم همین جنتیدم

 تولشق باید نیوام چه بیوام چه انگار!  بود کردن اعتماد بدم انجام نمیتونسببتم
 ...!میکردم

 خونده رکامپیوت کاردانی من! بود کلفتی و کردن کار همین بود برام که راهی تنها
شپزی برم که بودم سانس امید به کنم؟ ا شم ولقت که میزدم نهیب خودم به لی  می

 مکرد دوندگی تهران تو سال چهار... کردم زندگی تهران تو چهارسال و نشدم و
 !مردم؟ ی خونه کاری تمیز به برسم تهش که
... پرستار... اشپز... خدمتگزار... خدمتکار بذاری اسمشو بری که طرف هر از

 !!!کلفت: این به میرسیدی تهش... نگهتان
 کرد؟ اینطوری یهو فریترز چرا

 راچ...  شدم جوری یه... دادم تکیه صندلی به پشت از سرمو و بستم چشمامو
 .کنم خداحافظی وازش بتینمش بار اخرین برای نذاشت

.. .میفروختم جنس... بودم کنارش... روز هر شب تا صت  از تموم ماه شیش
... هاش شببوخی... هاش کجی دهن... حرفهاش... هاش غرغر تمام بار زیر

 یه زد بهم که نهایی ی ضربه و میکرد بهم اخمالوش صورت با که هایی محتت



 خودت مراقب...  داد ازدواج درخواست بهمون یکی و نمردیم ازدواج، پیشنهاد
 .بود کرده پیدا معنی برام حاال میداد تحویلم شب اخر که هایی باش
 خط اون از...داشببتم شببمارشببو... کردم نگاه گوشببیم به شببد؟ اینطوری چرا

 ...خاموشه گفت زن یه...  گرفتم شمارشو. داشت ایرانسل خزهای
 !جهنم به کردم فکر

 متنفر من زا یهو که اونه میکردم حس...  بیاد بدم یا باشم متنفر ازش نمیتونستم
 بهم که درسته. رفت خداحافظی بدون چی برای کردم وفکر کشیدم اهی.  شده

. بودم کرده باز رفاقت و برادری حسبباب اون روی من اما داد ازدواج پیشببنهاد
 .کنم خداحافظی ازش داشتم حق حداقل
 ...!خاموشه:  گفت که زن یه اوای ودوباره گرفتم شمارشو دوباره

 اشونه سایه و ادمهاش به شدم خیره خیابون به.  ام کوله تو کردم پرت گوشیمو
 .نداشتم هم رو رادیو به دادن گوش ی حوصله حتی... ها مغازه به... 
ید بزنیم حرف بار اخرین برای نذاشبببت چرا  ازش اونقدر من کرده فکر شبببا

 من فانصببا بی... منو بتینه بار اخرین برای نیواسببت حتی چرا!...  که دلگیرم
 ...گذاشتم مایه جون از شب تا صت  از ماه شیش براش

 همین مناسب کار یه کردن پیدا تا موجود حل راه تنها شاید...  میکردم فکر باید
 نهات سببال چهار بعد...  میشببد حالیم چیزایی یه ای! بودم؟ بلد اشببپزی...  بود

 یهویی کارهام ی همه همیشببه... دراوردم کیفم تو از گوشببیمو...  کردن زندگی
 .بود
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شیدم عمیق نفس... کردم زوم رعنا ی شماره روی ... کردم فوت و بازدمم...  ک
 و دادم فشار ستز ی دگمه روی شصتمو انگشت و اومدم گوشیم به شیشکی یه
 کرد قتول خوشحالی با هم اون و گفتم فکرمو رعنا به تماسم توی سوت سه در

 !داری که ادرسم...  اونجا برو چهار ساعت فردا میکنم هماهنگ وگفت
 !!!کلفتیش برم مییواستم که داشتم و کسی ی خونه ادرس... داشتم بله

صیالت و من شور مرده... بود یونیکی کار واقعا...  پرفکت  و بابا و تهران و تح
 بترن وباهم فریترز و پولی بی و خانواده

 ! ناچاری:دو فصل
 . شد باز روم به در و... کردم وجود اعالم تصویری ایفون تو
 خونه چه ملت...  بده شببانس خدا یعنی...  کردم طی رو شببده سببنگفرش راه

 زندگی خودشببه مال که عزیز ی خونه تو خوشببه دلم من... دارنا هایی زندگی
شون هم اینا... میکنم شه دل  زیادی دلم من نمیدونم حاال... میکنن زندگی خو

 !ّهی...  اینا یا است خجسته
... ه ه اه.... میشدم اینطوری زیادی هیجان از همیشه... بود گرفته سکسکه وای

شینا شین تا دو... رو ما شونم حتی.بود پارک ناناز ما سم ستم ا  ینا از. نمیدون
 تو که هاسببت خونه اون شببتیه... بود هم اسببتیر... داشببتن هم ها گنده تاب

 پارک عین... میکنن بازی خونه همون تو فقط پولدار های ادم ی همه سببریاال
 .بود

 به و دبو ایستاده ای شیشه در جلوی خاصی ژست با که جوون پسر یه دیدن با
 ...!ّهی و کردم جمع دهنمو واب کردم جور جمعو خودمو... میکرد نگاه من

 !ّهی... کنه جمع امو سکسکه یکی کاش



شک دور فریم با طتیش م*س*تطیلی عینک زیر از اون و کردم سالم اروم  و یم
 .میکرد نگاه بهم م*س*تطیلی های شیشه

... وشتیپخ بابا... انداختم سرتاپاش به نگاه یه.  کرد جینش جیب تو دستهاشو
 نقشببه مهندسببه این یعنی کال عینکش اصببال...  بود مهندسببا عین هم واقعا

شه شیده ای سورمه جین... میک شتس پایی دم و بود پو  رتش تی و سفید انگ
 و کیمش موهاشم. داشت کوچولو نایک یه اش سینه روی که بلند استین سفید

 .بود مرتب و کوتاه مدل خوش
 میکردن عمل دماغاشببونو که پسببرایی از....  شببده عمل بینی و گرد صببورت با

 طرف دمیدا نشببون بینیش نوک حالت اون اما نتود سببرباال التته... بودم متنفر
ست رفته تیغ زیر دماغش شکی ابروهای با... ا ش امتداد شقیقه تا که م ...  تدا

شمهای و  عینک زیر التته...  بودن خمار کمی که عادی کامال و تیره ای قهوه چ
 .میداد نشون تر درشت کمی عینک بینی ذره خاصیت بیاطر مسلما

 تو...  لندب قد گفت میشد التته بود باال به رو متوسط قدش...  نتود بدک کل در
شتاد و صد های مایه شه خوب ، اینطورا نه و ه  مزور کال بود بلند قد خیلی با

... حلقم تو پیشونیش رو طرفه یه مشکی موهای! ... بلند قد بگم یکی به میومد
! 

 ...بفرمایید: گفت که صدایی با
 که من چون...  دراورده منو ی قیافه و تیپ بم و زیر حسبببابی اونم کردم حس

 به بود زده زل احتماال سببکوت در اونم میکردم نگاش داشببتم سببکوت در کال
 .من
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 نگاهش داشببتم هنوز. بود اومده بند خوشببتیتانه ام سببکسببکه... کردم اهمی
شتر اش سینه روی تا ام کله نوک حدودا... میکردم سید بی  خیلی التته...  نمیر

 !بود بلند احتماال زیادی اون... کل در اما نتود کوتاه قدم
 ...شدم تموم بیدا: وگفت زد نیشیندی

 خفه امو سببرفه زور به. بودم شببده شببوکه... گلوم تو پرید دهنم اب حرفش از
 ... کردم

 ...سالم: وگفتم زدم لتیندی ناچارا
 ...سالم خوب-

 ...نتود من منتظر اصال انگار
 ...شدم معرفی خانم رعنا طرف از من: گفتم من من با
 واقعا؟: وگفت برسه من به قدش تا شد خم کمی تعجب با
 داره؟ اشکالی-
 میگید؟ جدی شما-
 ... که گفتن بهم دخترعموتون پاکزاد رعنا... بله-

 سببتپو این به جان... داخل به کرد دعوتم... کافیه یعنی که اورد باال دسببتشببو
 میرم که کنم سببرم تو خاک... اش کشببیده انگشببتهای و دسببت کف و سببفید
 !!!برفه عین پسره... مییرم برونز بورژوآ پنکیک

 .شدم خونه وارد سرش پشت
 و ونهخ این التته...  بود مدلی یه پسره... ام تابلو ذره یه کردم حس چرا نمیدونم

ماال مجرد پسببر یه و من یپ خوش احت ندس... ت هایی... مه قت این... تن  و
 !!!منحرف کنی فکر هم دیگه چیزهای به میتونی... روز



ستیل های متل از یکی روی ستم ا ش  کل کردم سعی و کردم مرتب و چادرم ن
شه صد گردش و بازی ضایع بدون رو خونه ی نق صت و سی  گردن ی درجه ش
 ...بتینم

ست که ها پله راه دیدن با ش قرار سیاه پیانوی گرند مدل یک اونها زیر در  تدا
 میدادم احتمال و بود من دید معرض در ها پله ی نرده پشببت از که هایی ودر
شه خوش و بزرگ های اتاق شن ای نق  هخون ست بوفه تا دو...  گرامافون...  با

 و عتیقه های مجسمه و ست وی تی...  بود ای قهوه و کرم و طالیی رنگ به که
 .برید کفم... قدیم ستک تلفن و قامتی دار زنگ ساعت

 اومدی؟ کار ی واسه واقعا: وگفت شد ظاهر جلوم یهو پسره
 داره؟ اشکالی-
 دخترم؟ سالته چند تو: گفت مکث کمی با... والله نمیدونم-

ندم آی... دخترم ته خ ند... حرفش این از بود گرف ما... زدم عمیقی لتی  اون ا
 قیافه... جان پدر سببالته چند خودت مگه... الهی... میکرد نگام جدی جدی

 .میزد کمتر ولی...  29 میگفت رعنا التته... باشه 27 26 میزد که اش
 ...سالمه 22 من: گفتم شرمندگی با

 .نشست سیخ متل رو یهو
 واقعا؟-
 بله؟-
 گفتی؟ جدی اینو-
 ... بله-
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 خوب: گفت و کرد سببرفه تک یه...  شببده شببوک زیادی فهمید خودشببم انگار
شتی به... میزنی کمتر شن رو شما رعنا خوب: وگفت داد تکیه متل پ  ردهک رو

 درسته؟ چیه وظایفتون که
 بیام؟ روز چند ای هفته فقط...  بله-

 اومدی؟ خونه کار ی واسه واقعا: وگفت شد خم سمتم به کرد ریز چشمهاشو
 اومدی؟ خونه کار ی واسه واقعا: وگفت شد خم سمتم به کرد ریز چشمهاشو

 هست؟ مشکلی نمیشم متوجه من-
 ...خیر: وگفت داد تکیه دوباره و کرد نگام خیره خیره کم یه

سوآ من... خوب: گفت بود قدرتمند کمی که صدایی با و کرد اهمی  زادپاک پار
 ...هستم

 چی؟؟؟ چی
 راسو؟؟؟

شپزخونه سمت به و شد بلند جاش از  ادمی که ام شوکه اونقدر: وگفت رفت ا
 ...شرمنده... کنم پذیرایی رفت

شت چای فنجون دو محتوی سینی یک با بعد وکمی  غلمش بیاطر:وگفت برگ
  ... ِارشد تز دارم هم تازگی به و آرشیتکتم... نیستم خونه زیاد

 ...عمران: وگفتم اومدم حرفش وسط
 .میکنم تکمیل امو نامه پایان دارم... بله: وگفت کرد نگام خیره خیره باز

ش دختر یه و شد باز ورودی در...  بزنه ای دیگه حرف بیواد اینکه از قتل  یدهک
 کمرش به و کمری صببورتی کیف یه که درحالی...  شببد خونه وارد بلند قد و

 کرده زوناوی اش شونه روی بود خودش دوبرابر که گیتار سیاه کیف و بود بسته



 دگمه که ای سببورمه مانتویی با....  داشببت پا به صببورتی اسببتارهای ال و بود
 ردنشگ دور گردن دستمال عین که شالی بهمراه... بودن باز تاپایین باال از هاش

 .شد خونه وارد بود انداخته
 ...بشم بلند باید کردم حس

سوآ و شدم بلند جا از ستادن متعاقب هم پار  معرفی: گفت و شد سرپا من ای
 ...میکنم
 ؟ای خونه تو... سالم... اِ : وگفت چرخید ما سمت به پارسوآ صدای با دختره

 ...ایشون پرند... سالم:  پارسوآ
 زود خیلی و ؟ دخترته دوست: گفت پرند بشه تموم حرفش پارسوآ اینکه از قتل

 نرفته عجب چه... داره فرق خیلی ها قتلی با: وگفت رسببوند من به خودشببو
 هست؟ هم چادری اوه... ارایشگاه

 ...زمعزی میکنی اشتتاه داری: وگفت گرفت بشکون رو پرند بازوی پارسوآ
 ...شد کتود... وحشی: گفت جیغ با پرند

 ...ایشون: گفت و داد تکون سری پارسوآ
شون: وگفت اومد کالمش میون پرند باز ست که هرکی ای شم ازش ه  میاد خو
 ...کنی ازدواج باهاش میتونی... 

) یرهبم این نتاشه زیاد ات مهریه که باشه حواست خانم فقط: گفت من به رو و
سوآ به شت با پار شاره انگ سه من به ارثش کل( داد ادامه و کرد ا  سهوا پس میر

شونه شا  میراث  اقمهات یکی...  منه مال باال ی طتقه اتاقای از دوتا... نکش و
... قاماتا تو بره کسی حضورم بدون نمیاد خوشم... موسیقیمه اتاق هم یکی... 
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تار اخالق روی هار هیچ منم ورف فه هم چغلی... نمیکنی نظری اظ  تو... موقو
 ؟اکی...  بهشته دنیا کنی رعایت رو اینا... همینطور منم داری خودتو زندگی
 دوسببت لحن هم. داشببت بانمکی ی قیافه هم دختره این. بود گرفته ام خنده

شتنی شمهای و سفید پوست... مهربون و دا شی چ سیاه وح شیده و  ایلته و ک
سته شتی کوچیک بینی... فرم خوش های گونه و برج  یاهیس های چتری با گو

شونیش تو که شت از و موهاش و بود رییته پی ستی دم پ سته ا  احتماال.. . بود ب
 همدرسبب قوانین بیاطر مطمئنا که کلفت ابروهای اون با یعنی...  بود خواهرش

 هب گاهی من واقعا... زنشبه این کنم فکر نداشبت امکان میشبد بلند کوتاه عمرا
شش نامزد با منو دختره...  کنم افتیار باید مغزم شتتاه دادا  فکر ارمد من گرفته ا

 ذهن !میشی چیزی یه نیوری ترشی تو جان تی تی ول ای...  زنشه این میکنم
نازم جه نا یاطر گرفت نتی هت ب تا ند باهم که هایی شبب ما پس... داشببت  حت

 !بود خواهرش
 ...ما برای تا فرستادن ایشونو جون رعنا: گفت حرص با پارسوآ

 ...نمک اشپزی: وگفتم کردم کمکش خودم که میگشت کلمه دنتال مکث وبا
ندی پرند فت زد لتی عا؟: وگ مدت و رفت پس... ول ای واق قای به ا تا  باال ا

 مشکلی هم کنی تورش خواستی...  نداره ها سلیقه این از این میگم...  مجازه
 ...ام اکی من... نیست
 ...کنی عوض لتاستو اتاقت تو بری میتونی: گفت حرص با پارسوآ

 بود؟ چی اسمت راستی... میل کمال با: پرند
 ...تابان تینا... تینا: وگفتم زدم لتیندی

 همو؟ بینیم می...  فعال...  تینا اکی... میاد بهت اسمت: پرند



 ...کنیممی صحتت بهش راجع بعدا پرند: وگفت کشید ای کالفه نفس پارسوآ
شمکی پرند شو یکی تا دو و رفت ها پله سمت به و... اکی: گفت و زد چ  ناز
 .رفت باال

 ...پرحرفه ذره یه: وگفت کشید پوفی پارسوآ
سرجام زدم لتیندی ستم و ش شتم چاییمو فنجون و ن سوآ بردا  خوب :گفت پار

 ...میکنم زندگی باهاش که کسی اینم
 ...شناختیش که پرند دخترم: گفت پارسوآ که میدادم قورت چاییمو داشتم
 کردم حس که افتادم سببرفه به چنان... گلوم تو پرید وحشببتناکی طرز به چایی

 ...!!!میشم خفه دارم
 دختر؟؟؟... اوردم باال نمییواد عالمت به دستمو که پشتم بزنه خواست

 تابان؟ خانم خوبین شما: گفت هول با
 پرند واقعا دارین؟ دختر واقعا کردین؟ ازدواج مگه شببما دارین؟ دختر شببما-

 شما؟؟؟ سالتونه چند مگه گفتید جدی اینو شماست؟ دختر
صال شتم رگتاری...  نتود خودم ی اراده تحت سواالم ا سیدم می دا  اواقع... پر

 به برسببه چه... باشببه کرده ازدواج نمیومد بهش اصببال اون داشببت؟ دختر اون
 !وداشت سال سیزده کم کمه پرند.... سن این تو اونم دختر؟؟؟

 ...کردم ازدواج زود کم یه من خوب: وگفت زد لتیندی پارسوآ
 ... زود چقدر اخه: گفتم لحظه یه
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ضی التته بودن ذهنم تو همش سواالم شونم بع  ردوا بهم که هیجانی بیاطر ها
ستون عین بود شده  نییع... بودم شوک هنوز واقعا حال این با... بودن پریده ا
 ... بودمااا شوک

 سالتونه؟ چند شما: گفتم باز گنگی با
 ... سی زودی به... نه و بیست فعال: وگفت انداخت پاش رو پاشو پارسوآ

 سالشه؟ چند پرند بعد-
 ودب اومده خوشش من متعجب باباقوری ی قیافه انگاراز...  زد لتیندی پارسوآ

... 
 ... سالشه سیزده هم پرند:  پارسوآ

 ...میکرد تقسیم و وضرب تفریق و منها و جمع داشت مغزم
 کردید؟ ازدواج سالگی هفده یعنی: گفتم بلند بلند فکرمو
 ...شدم پدر سالگی هفده... خیر: گفت لتیند همون با پارسوآ

 درپ اصببال...  داشببتیم فامیل تو التته... این بود چیزی عجب... غافل دل ای
 ...ه ه ه ه اه...  پارسوآ ولی...  داشت اختالف سال بیست فقط طاها با خودم
 ... شدت به بود هنگ میم

 وبه وبرداشببت خوردم تمامشببو که نفهمیدم اصببال که و خالی فنجون پارسببوآ
 .رفت اشپزخونه

 تمنتونس اصال هنگم مغز بیاطر اما.  اوردم ش در کیفم تو از موبایلم صدای با
 وردخ زنگ دوباره اگه تا گذاشتم میز رو گوشیمو. شد قطع تماس و بدم جواب
 ...بدم جواب

 ...کوچولو پدر سمت کشید پر میم باز



سوآ کن فکر زدم توهم لحظه یه...  بده شانس خدا... باحالی پدر چه وای  پار
 اش واسببه دخترا... ه ه اه... اینا پرند ی مدرسببه دم بیاد اسببتایلی همچین یه با

 ...کجاست زنش بدونم مییواست دلم عجیب... میکنن خودکشی
شپزخونه ست بار اولین:گفت ازا سی نی شه شوکه حد این تا ک  و من هدیگ... می

 .کردیم عادت پرند
 اوردید؟ رو مدارکتون:گفت مینشست روم به رو که درحالی

صال تیپ خوش جوون این... گرفتم ازش نگاهمو سیتی به  هی نمیومد بهش ا
 سببوژه اخر وای... یعنی... سبباله سببیزده دختر یه پدر... چی اونم... باشببه پدر

بزم... سالگی هفده تو... است ب ب ب ب ب ب ب ب ب  که مادرهایی بودم دیده...  م م عزی
 ...ه ه اه... یکی این اما داشتن سنی اختالف هاشون بچه با سال شونزده پونزده
 که کردممی وفکر میکردم نگاه زیپ به... کردم نگاه زیپش وبه برداشببتم کولمو

 ...دربیارم ام کوله از مییواستم چی
 ... شناسنامه: گفت که پارسوآ صدای با

گار ید ان فل کال ذهنم که فهم مه... کرده ق نا ناسبب  وکارت ملی وکارت شبب
 هب نگاه یه پارسببوآ و م داد بهش کال و کامپیوترم کاردانی مدرک و دانشببجویی

سنامه سم به نگاه ویه کرد ام شنا شیانه خیلی و خودم به نگاه یه و عک  یرغ و نا
 و زدم نیشیندی یه اراده بی... خر روانی... کرد نگاه دوم ی صفحه به ای حرفه

ها خودم که پیش وقت چند تا راسببتش: گفت پارسببوآ .. .میکردم زندگی تن
 دو قلحدا میکنم فکر... پرند اومدن با اما...  بیاین روز یه فقط داشببتم احتیاج

 مقدوره؟ براتون... بیارید تشریف باید شما روز چهار حداکثر و روز

http://www.roman4u.ir/


 .بودم بیکار که من
 ...بیام میتونم روزم هر بیواین: وگفتم دادم تکون سرمو

 واقعا؟:  پارسوآ
 ...ازاده وقتم... بیواین اگه-

 بود؟ چی قتلیتون شغل: پارسوآ
 ...میکردم کار بوتیک تو... بودم فروشنده-

 ....نمیکنین کار چرا حاال: پارسوآ
شیدم عمیقی نفس  کارمم صاب و من...  شد تموم اش اجاره مغازه: وگفتم ک
 ...شدیم بیکار

 هسبب ترجیحا... بیاید میتونید فردا از شببما خوب: وگفت کشببید هومی پارسببوآ
 نیست؟ مشکلی... فرد روزهای... روز

 ...نه-
 مرتب برای که بیصببوص... نیسببت مهم م برا خونه تمیزی زیاد من:  پارسببوآ

 مورا و اشبپزی فقط... میاد بار یک ای هفته و هسبت کارگر گیری گرد و ن کرد
شپزخونه ست با ا  رندپ روی هم کوچیکی نظارت یه میدم ترجی  التته...  شما

 ...میره کی و میاد کی...  باشید داشته
 ...نمیکنم شو چغلی-

 سببفیدی و ردیف های دندون...  اومد خوشببم اش خنده از...  خندید پارسببوآ
شت شه بامزه و دا شمش ی گو ...  نه: گفت خنده همون با... مییورد چین چ

 ...کافیه نره و نیاد زود دیرو فقط
 دیگه؟...  باشه-



 بپرسین؟ نمییواین حقوقتون به راجع راستی... همیناست: پارسوآ
 ...خوب چرا-

 روزانه؟ یا خدمتتون کنم حساب ماهیانه من: پارسوآ
 ...کنم فکر بهتره ماهیانه-

 کافیه؟ 400 ماهی: پارسوآ
 چهارصبببببببببببببد؟-

 کمه؟: پارسوآ
 ...پوله نیست که خرس علف... 400 ختره چه... هست زیادم اقا نه-

 !روندمپ پرتی چه کال که بفهمم من بود منتظر و میکرد نگام تعجب با پارسوآ
 ...نیست حالل...  زیاده خیلی قیمت این اخه: گفتم من من با

 ...راضیم من وقتی: پارسوآ
 بدید؟ صدقه من به نمییواین که شما: گفتم اخم با

 ...کنید تعیین خودتون اصال... خیر:پارسوآ
 من به تومن سببی شببما روز هر... بیام روز سببه هفته هر... اسببت هفته 4 ماه-

 ...عتارتی به میشه کنید تقتل
شتم ساب دا سوآ که میکردم کتاب ح صد: گفت پار صت و سی  با. ..تومن ش
نده فت خ هل حاال: گ نه فرقی چه تر ور اون و ور این تومن چ  همون...  میک

 بنویسم؟ قرارداد... چهارصد
 دستی؟-

 ... بیارین شاهد مییواین... نمیدونم: پارسوآ
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 نمییواین؟ ضمانتی من از شما-
 ...امضا سفید ی سفته یا چک تا سه چرا: پارسوآ

 واقعا؟؟؟؟: گفتم تعجب با
 معرفی همون شببما ضببمانت... کردم شببوخی نه: وگفت زد لتیندی پارسببوآ

 داد همب کلید ودوتا کرد جیتش تو دست... میکنم اعتماد شما به منم. رعناست
 ...هستیم منتظرتون فرد روزهای شب هشت تا صت  هشت فردا از: وگفت

 به شببروع وروش برگشببت کاغذ یک با و رفت ی میز سببمت به که حالی در
 هاگ...  بگین بهم هم برنمیان اش عهده از اگه تابان خانم: گفت کرد نوشببتن

 من با هسببت که مشببکلی وهر...  خونه کار و امد و رفت...  سببیته براتون
 باشه؟ بگذارید درمیون

 ... حتما بله-
 ... کنید امضا رو اینجا پایین: پارسوآ

ستیطش به ستعلیق. کردم نگاه د  خدا ارعن.  گرم دمش ول ای بابا بود محض ن
 .بود وصری  درست متنش... !!! بده خیرت

 ماش با اصلش: وگفت کرد دوتاش یهو و گرفت ازم و ورق پارسوآ و کردم امضا
 ...من با هم کاربنیه این... 

 ...میام ساعت راس... شنته پنج فردا...  ممنون: گفتم و زدم لتیندی
ستی... هستیم منتظرتون...  بله:  پارسوآ شته بدید هم شمارتون را شمب دا  اگر ا

 ...بدیم اطالع بهتون رفتیم جایی و بود مشکلی



 که اینطور...  بگذرونه بییر خدا. گرفتم وشببمارشببو دادم شببمارمو و...  بله-
 مارسبب خودمو خدایا...  داشببت این که برویی تودل ی قیافه این با میومد بوش
 !!!سپردم تو به وجدا
 ... بیرون زدم اش خونه واز کردم خداحافظی بعد کمی
 مدل هی و تیپی خوش منهای کنه درگیر و فکرم بیواد که نتود ای مسببئله زیاد

 اما مداشت ترسی یه اولش...  بود ناناز کوچولوی پدر یه که این و بودنش خاص
 ودب ممکن اینکه از...  نمیترسببیدم جوونیش از...  نمیترسببیدم ازش دیگه حاال

 نداشتم ساستر که بود پرند وجود بیاطر شاید... نمیترسیدم باشه وبار بند بی
 عنیی نداشتم ترس و هراس اصال...  کوچیکتره من از سال نه فقط پرند اخی... 

 اییباب یه بامزه چقدر وای... بودم وریلکس اروم هم خیلی هیچ که نمیترسببیدم
 درچق...  میکرد کل کل بامزه اش بچه با چقدر...  جوونه خیلی که...  کوچولو

 مییورد وول وجودم تو حسودی غریب حس یه...  بودن وصمیمی راحت باهم
 کاش ای... میرفت اسکی سرم تو کاش ای اسم به امیز حسرت ی کلمه یه... 
 ...!هم بابام و من
 در گوشیمو ات کردم توکیفم سرمو... بشم بییالش کردم سعی و کشیدم پوفی یه

 .شد بلند نهادم از اه که بدم گوش رادیو و بیارم
شته جا متل جلوی میز احتماالروی و گوشیم  یتموج کیف تو چون... بودم گذا

 .نتود
 و در داده بهت که کلیدی با گفت دلم تو حسی یه... برگشتم قصر اون به ناچارا

 .کن باز
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 .کردم باز کلید وبا ودر کرد غلته منطقم به شیطنت
 .شدم باغ وارد
شه در توی و دوم کلید اینکه قتل ش راه سالن به که ورودی چوبی ای شی  تدا

 بودی اینجا اگه که واقعا رعنا: گفت که شببنیدم رو پارسببوآ داد صببدای بندازم
 ... میکشتمت

.. .میشببنیدم یکطرفه رو پارسببوآ حرفهای چون نیسببت اونجا رعنا بودم مطمئن
 .نمیومد ارومش ظاهر به اصال میکرد هواری و داد چه

سوآ ستادید فرنگی عروس یه شما وقت اون... اهان چی؟؟؟:  پار  برای که وفر
 کنه؟؟؟ کار من

 و سببن این با دختره این... خوندم رو شببما دسببت من... جان رعنا: پارسببوآ
 ... بابا نه اینجا؟ اومده کار به نیاز سر واقعااز رو و بر این با... سالش
 من ی هواس دوتایی حاال...  نرسه شهروز و تو به دستم مگر...  بابا برو:  پارسوآ
 پیچید؟ می نسیه

 و مک سببن این با دختر یه که شببده من حال شببامل لطفتون...  بله بله: پارسببوآ
 ؟کردی فکری چه خودت پیش واقعا رعنا بشه؟ چی که من ی خونه فرستادید

سوآ ست ی قیافه کرده رحم خدا: پار سابی و در  هر اینو که من...  نداره هم ح
 رعنا شبببدم گالبی بتو اینقدر من... کردی خیال...  میکنم دکش شبببده جور

 خانم؟
 .کردم وباز سالن در

 ... رو دختره این: گفت داد با پارسوآ
 .کرد نگاه من به متهوت و ساکت و



 و تماس و الفع رعنا: گفت گوشی توی پته تته با پارسوآ و انداختم پایین سرمو
 .کرد قطع

 ...گذاشتم جا گوشیمو بتیشید: وگفتم کردم اهمی
 .میکرد نگاه بهم باز دهن با پارسوآ

 ... بله: وگفت اومد خودش به بعد لحظه یک
 ذهنم به هیچی که بگم چیزی وخواسببتم داشببتم وبرش رفتم میز سببمت به

 .نرسید
 ... منو حرفهای شما: گفت تند پارسوآ

 و.. .بگید بهم کنم کار براتون ندارید دوسبببت اگه: وگفتم اومدم حرفش میون
 .کردم مرتب و کشیدم جلو چادرمو
 عواق در...  نه راسببتش...  من: وگفت زد موهاش به چنگی کالفگی با پارسببوآ

 ...خانم... خانم بیشید می
 .بود رفته اسممویادش

 ...هستم تابان تینا: گفتم ای اهسته لحن با
 . کنه صدام خواست هرچی که گفتم فامیلیمو وهم اسم هم

 .بتیشید باید... واقع در... من تابان خانم بله:  پارسوآ
 پس: وگفتم دراوردم رو ها کلید و کردم جیتم تو دسببتمو...  میکنم خواهش-

 ...دیگه کنید اش پاره شما هم قرارداد اون

http://www.roman4u.ir/


سوآ شو دوگام با پار سوند من به خود  ناراحت شما...  تابان خانم نه: وگفت ر
شید ضاوت زود مقدار یه من... من حرفهای از ن صال یعنی...  کردم ق  باید... ا

 .بتیشید
 ...نیست که زور خوب کنم کار براتون ندارید دوست شما اگه خوب نه-
 از و کار نمییواسبببت دلم ولی مییوردم حرص و بود گرفته ام خنده اینکه با

 از و کار که بودم امیدوار... جدید کار یه کردن پیدا تا حداقل... بدم دسبببت
 .ندم دست

سوآ ست اینطور نه نه: گفت شرمندگی با پار  چیهی واقع در...  فقط من...  نی
 باشه؟ هستم شما منتظر من...  اصال
 میکنید قضاوت زود کمی یه شما کنم فکر راستش: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 ...دبگی خودم به داشتید من با مشکلی اگه... ندیدید منو کار هنوز که شما... 
 ...حتما بله: گفت کالفگی با پارسوآ

 هی من هرحال به...  تابان خانم: گفت پارسببوآ و برگردوندم جیتم تو و کلید
 .بتیشید منو امیدوارم... زودجوشم مقداری

 ... نیست مهم...  میکنم خواهش نه-
 ...هستیم منتظرتون پرند منو پس: گفت و کرد ام بدرقه در دم تا پارسوآ

 ...حتما بله-
 ...تابان خانم: گفت که کنم خداحافظی خواستم

 بله؟: گفتم حال این با بود گرفته حرصم گفتنش تابان خانم این از
 .مییوام معذرت ازتون من بازم: پارسوآ

 ...خداحافظ-



 .شدم خارج خونه از منم و داد جوابمو هم پارسوآ
 مخوش بود داده نستت بهم که الفاظی از اما میداد فحش بهش داشت ذهنم کل

 !فرنگی عروس... میومد
 .بود بامزه
 اتفاقی اگه فالنی که بود داده اولتیماتوم رعنا به که بود کرده خطر احسبباس پس

صیر همش بیفته فرنگی عروس این با ست جوون دختر یه که توه تق  خونه ادیفر
 !!!کلفتی ی واسه ام

سته چه من شاد که بودم خج شش حرص و حرفها از بیییال و دل  ام خنده وجو
 .بود گرفته

 سریلک که میداد رو اجازه این بهم پرند وجود...  نمیترسیدم ازش چرا نمیدونم
 .باشم
 فرنگی؟ عروس یا بودم زشت چشمش به من بودم نفهمیده هنوز ولی

 ارک مرد با ی تجربه من. نمیکنم که فکرایی چه من خدایا...  دادم تکون سببرمو
 یخیل پرند حضببور بیصببوص نتود سببیت برام خیلی پس...  داشببتم و کردن
 .بود کمک

شه ادمی چنین اونم خدامیکردم خدا  دمر میکردم حس که بود این خوبیش.  با
 .میکرد کم من های نگرانی و استرس از همین و است خانواده

 بهم ورود بدو در چرا گرفتم حاال ؟؟؟ زشببت یا بودم فرنگی عروس من حاال
 زهبام چقدر...  عزیزم... سببالم و سببن کم خیلی کرده فکر پس... دخترم گفت

 زنش یا شببده جدا یا پس...  مجرده میگفت رعنا بود؟ کجا زنش راسببتی! بود
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 یمگوش از. گوشیم تو کردم سرمو و انداختم باال هامو شونه...  یا...  شده فوت
 چه من به راجع نشبببده هیچی هنوز بفهمم داد اجازه که بودم می ممنون باید

 گوشم وت گذاشتم هندزفریمو.بود گرفته ام خنده! فرنگی عروس... میکنه فکری
 ...ام اف موج...  جوان رادیو وصدای

 تا دیروز از که حرصی از امروزم... نتود اخوان اهورا اقای ام عالقه مورد مجری
 !نشنیدم و بارون باز ی برنامه مییوردم فریترز دست از حاال

 تا دیروز از که حرصی از امروزم... نتود اخوان اهورا اقای ام عالقه مورد مجری
 !نشنیدم و بارون باز ی برنامه مییوردم فریترز دست از حاال

 
 رسببیدم خوب باز چراغ تا چهل و راه چهار تا چهار بسببا  و ترافیک وجود با

 وارس اتوب*و*س تا دو بودم مجتور اینکه با.  بود راحت برام مسیرش...  خونه
 که مسیری هر اصوال بود خوب کل در اما داشت روی پیاده هم خرده یه و بشم

 . میشه محسوب راست سر و راحت برام بیام و برم اتوب*و*س با بتونم
 .شدم خونه ووارد کردم وباز در

 هک ودرحالی رفتم سببمتش به...  میشببد خاموش و روشببن تلفن پیامگیر چراغ
 ...میشنیدم رو صداها... درمیاوردم دونه دونه هامو لتاس

... نینمیک ما از یادی که کنم معرفتت بی برسر خاک خوبی؟... تی تی سالم-
 .پرنیان... خره شده تنگ برات دلم...  بزن زنگ بهم

به؟ حالت....  جان تی تی سببالم-  بود؟ چطور مهندس؟ ی خونه رفتی خو
 .قربانت... بده بهم خترشو بزن زنگ یه خونه رسیدی



ستی؟... تی تی سالم- ستی؟ نی ستی؟ ه ستی؟ ه ... ودب کیمیا صدای این نی
شنک ی خنده صدای  از: میگفت تند تند که شد بلند صداش یهو و اومد رو

 زا.... تی تی به روشببنک از... تی تی به روشببنک از.... تی تی به روشببنک
 معهج واسبببه...  تی تی هوی.... تی تی تی تی تی تی.... تی تی به روشببنک

 ... کنه برگزار شعر شب مییواد... سراج...  بود یارو این...  ها نذاری برنامه
یای نشببی خر... باشببیم هم دور ها بچه با قراره هفته اخر تی تی  بیدا... ن

 ...بود بیسیم صدای این... خششش... تمام.... میکشمت
 سراج اداست پیش کلی. .. نره یادت... بیار نازتم ساز اون تی تی... وایسا وایسا
 بشه ازب اینا صدات بیور نشاسته خرده یه...  تی تی... کردما خرد تره ات واسه

 می... ب*و*س ب*و*س...  ریاسبببت بی....  ها کنی گرم باید و مجلس... 
 .خشششششش...تمام... بینمت

ست از شنک های بازی چل و خل د سه بلند بلند رو ... مییندیدم خودم ی وا
 دسببته اینطوری هم یا نمیکردن من از یادی یا. عجب چه یونی های بچه به به

 .بود خوب بودم گذرونده باهاشون که دوسالی... میگرفتن ختری جمعی
ست... نتود بد.... هووم... شعر شب شتم دو سعود...  سراج. دا ... سراج م
 نه...  بود شده عیاق خیلی دخترا از تا دوسه با که بود عمومیمون فارسی استاد

 بود شببده جور دخترها اکیپ با خیلی که بود این...  مجرد و بود هم جوون که
.. .یعنی واین... بودن یونی های بچه کلی یعنی اوه... مهمونی...  هفته اخر... 
 !!!نداری لتاس خانم تی تی هی

 ... رفتم عزیز و خودم اتاق سمت به

http://www.roman4u.ir/


 هام لتاس دیدن با...  کنم باز و کمد در ارامش با کردم سببعی بود خواب عزیز
. .. اومد یادم هان! بود؟ کی واقعا رفتم مهمونی به که باری اخرین کردم فکر
 ... رفتم پرنیان تولد
 تا که کوتاه اسببتین سبباتن یاسببی پیراهن یه بود دخترونه جمع چون اونجا التته

 لتاس باید ادم عین...  من وای هی...  میتلطه اینجا... پوشیدم میومد سرزانوم
 های نجی ساک دیدن با... پرداختم کمد توی گذار و گشت به دوباره... بپوشی
ست بدک بیرم هم مارک شیک بلند تونیک یه اگه کردم فکر...  مارکم  یه یا. نی

 ...جوردرمیومد مشکیم اسپورت کفشهای با.  سارافون
 ...!میشدم خالی خداتومن و جایی یه میرفتم باید فقط
 تمام... اخی... میکردم ورود کوچولو پدر همون یا مهندس منزل به باید فردا

 یدونستمم اینکه و سفیدش و نمکی ی قیافه اون با جورایی یه. بود پیشش فکرم
 .بود جالب خیلی برام زندگیش داره ساله چهارده سیزده دختر یه

...  بودم کردن کتاب حسبباب حال در همش...  بود شببده درگیر بدجور مغزم
 ردهک ازدواج سالگی شونزده یعنی پس...  شده پدر سالگی هفده تو گفت بهم
یز...  چه... دلم عز له شبببونزده ی ب گه سبببا نه م یدو ندگی م یه؟ ز  چ

 ناز چه...  هستن صمیمی هم با خیلی پارسوآ و پرند حتما... اخببببببببببببی
 ینمبت هم پرند مادر داشتم دوست که ا ...  میشه شروع پ با هم جفتشون اسم

 است افسرده و غمگینه و مجرده میگفت اینکه به راجع رعنا حرفهای این التته. 
شه خانواده ثروت وارث و  پرند گفت شده؟ جدا یا شده فوت زنش یعنی...  ا

 بود؟ کجا از بازگشت این...  برگشته تازه



 ردمم زندگی معمای خوشه دلم خوب...  باشه فضول میتونه چقدر نفر یه واقعا
 ... دیگه کنم حل و

شه چیزهایی چه به دلم منم دادم تکون سرمو  باید.  شدم بلند جام از... ها خو
 سایلو سری یه هم بعدش.  میکردم لتاس حال به فکری یه جمعه برای میرفتم

 .نکنم کش خر خودم با روز هر روز هر هی که پارسوآ ی خونه بردم می باید و
 ی هقیاف که فرنگی عروس. کردم بیودم نگاه یه میشببدم رد اینه جلوی از وقتی

 !زشته خیلی احتماال و نداره حسابی و درست
شکیم ل* *ت موهای صری م شت تپلی و گرد صورت...  بود شده کوتاه م  مدا

 رنگ.. .زدن گرگی کف واسه میداد جون روشنک قول به که صاف پیشونی یه با
 و بودن نازک دادی خدا مشببکیم ابروهای.بود سببتزه قسببمتی تا کمی پوسببتم

 میکردم خراب میزدم خودم اما بودن هشببتی داشببتم دوسببت خیلی...  هاللی
شگاه شم...  جیزه...  من وای هی که هم ارای شگاه برم تنها و سرخود پا  که ارای

شتمو سیتیالی و ابرو زیر فقط همین! بشه؟ چی ست خرده یه ندا  ردهک کاری د
شمهامم. کافیه بود تمیز و بودم شیده کمی چ  هوهق رنگ به و بود دار حالت و ک

 خرده یه ر  نیم از که داشتم گوشتی بینی یه... میزد مشکی به که تیره خیلی ای
 حسن تمام ولی... خوردم زمین زیاد صورت با بچگی تو چون...  داشت قوس

ماغم یک خیلی که بود این د نک قول به باز بود کوچ ماغ این با من روشبب  د
 نیمر  از فقط که اسببتیونی قوس یه اون وجود با! میکشببم نفس چطوری

شی  ست خیلی و دماغم بود م شتم دو ستت به لتهامم. دا  اجزای تک تک ن
 خیلی نه جولی انجلینا و ای قلوه خیلی نه. صببورتی و بود متوسببط صببورتم
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 رو خدا ارتودنسببی مدد به هامم دندون. نتود بد... شببتری خیلی نه و باریک
 بود اهکوت به رو متوسط قدم. نداشتم مشکلی خندیدن واسه و بودن صاف شکر

 !نمیشن چاق و مییورن گاو عین که ها ادم اون از بود باربی و الغر هیکلمم... 
 اورده هک شانسی تمام...  میشدم سیر زود بگم بهتر/  نمییوردم هم خیلی التته
ستم رنگ تیرگی که بود صورتم تپلی بودم شی ر  به زیاد و پو  عین وگرنه دنمیک

 روشببن رنگ های ادم... میومد بدم پوسببتم رنگ از فقط. میشببدم اخته زغال
 با زهسبت...  دادم تکون سبرمو!!!  بدبیت من اما کنن تیره خودشبونو میتونسبتن

 یا خوشببگلم خیلی من نمیگفت بهم کس هیچ وقت هیچ ولی... بودم نمک
 زدن کیک پن هنرم تمام نتودم هم ارایش اهل اینکه بیصببوص جذابم خیلی

 و بده نشون برجسته لعاب و رنگ مدد به ذره یه و تپلم صورت تا گونه رژ و بود
شته گیر سرعت شه دا صی که بود این حداقلش بودم معمولی...  با ش نق  تمندا

شمونتو سیاه میگفت خیلی خدابیامرزم مامان اهان...  بود بس همین  ونقرب چ
 یستمن سفید بره؟ کی نره بلوریم وپای دست قربون مامانم کنه رحمتش خدا... 
 سفید و سر  تومن، صد سفید سفید...  شد اینطور که حاال اصال... نیستم که

صد سید که حاال تومن، سی  مه خیلی... والله!  میارزه بگي چي هر ستزه به ر
 .خودم کار دنتال رفتم و کردم اینه به درازی زبون یه... خوشگلم

نا به که بود این کارمم اولین  بتینم هم کنم تشببکر ازش هم و بزنم زنگ رع
 که فرنگی عروس این به راجع مهندس که بکشببم بیرون زبونش زیر از میتونم

ست ی قیافه سابی و در صطال  این... گفته دیگه چی نداره هم ح  هب عجیب ا
 .بود نشسته دلم



 از رتشک و پرسی احوال کلی بعد و داد جواب و گوشی رعنا بوق تا چند از بعد
ست بن به رفتم راهی هر ضایت ناچارا نهایت در و خوردم ب  خداحافظی دادم ر

 .انگار نمیومد بیرون حرف رعنا این از... کنم
 شببام برای تا رفتم هم بعد و شببدم مشببغول خونه کردن وجور جمع به خرده یه

 ...بکنم فکری یه عزیز
شت از شت تا صت  ه شم خونه که شب ه شه تنها عزیزم نتا  ودمب نگران... با

... ودمشب نترده بیرون خونه از بود ها مدت اینکه بیصوص.  بگیره بستر زخم
 هارو پله و بذارمش ویلچر روی رسببید نمی زورم...  بود سببر درد برام ها پله

شه.وبیارمش بترمش شتم عادت همی شو دا  ات بذارم برقی کن گرم یه روی غذا
 ...نمیکرد شببکایت گرمکن به زیاد بود سببرمایی عزیزم چون...  بمونه گرم

. برمیداشببت ییچال از هم داشببت الزم هرچی مییورد غذاشببو اروم خودش
 نو از فراموشببی بیاطر باره سببه و باره دو که نمازی و بود ذکر سببرگرمیش تمام

ید هم گاهی. مییوند  اما خونده بار صبببد که مییوند رو کتابهایی و مییواب
 ...! نو از ودوباره نمیومد یادش

 پلوی زرشببک یه سببوی به پیش...  رفتم اشببپزخونه سببمت به و کشببیدم اهی
 ! خوشمزه

******* ************************************************** 
 سبباعت بود قرار من.بود نیم و هفت سبباعت تازه. برید کفم سبباعت دیدن با

 سوز. شدم خونه وارد و انداختم و کلید ناچارا... باشم مهندس ی خونه هشت
 .بود سرد خیلی صت  اول
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...  نشببده بیدار کسببی هنوز بود مشببی . شببدم اشببون خونه وارد ارومی به
 ی ورهد یعنی. نداشت مدرسه احتماال پرند و بود هم شنته پنج اینکه بیصوص

ستاند که االن...  مدرسه میرفتیم باید دو ساعت تا شنته پنج تا شنته از ما  ها ب
 یوانمی که کنکورم برداشببتن که رو نمره شببده توصببیفی تحصببیلی وضببعیت

...! کنیم جمعی دسببته خودکشببی بریم باهم نسببلهام هم و من یعنی... بردارن
 !مییوندیم درس هم ما مییونن درس اینا...  ایش

 ندید با...  گذاشببتم گوشببه یه امو کوله و سبباک...  رفتم اشببپزخونه سببمت به
 روی که رهمترگ و پیتزا های جعته و بود نشسته و کثیف ظروف از پر که سینک

 چیهی هنوز که افتاد دوزاریم بود اشپزخونه وسط که کوچیک ی نفره چهار میز
 ساق و زدم تا مانتومو های استین! خانم تی تی شد شروع کردنت کلفتی نشده
 .شدم مشغول و... دراوردم و میپوشیدم که دستی

شپزخونه کنج در که بار ویترین یه دیدن با شت قرار ا ش های بطری و دا  گلخو
 خالف بر پدر مهندس اقای این که شببد ختردار شببصببتم جیز های نوشببیدنی

 ... داره زیادی شیطنت نمکش با و اروم ظاهر
 و گشت با. بود دقیقه ده و هشت ساعت...  شد مرتب کمی زمان تو اشپزخونه

 .کردم دم و چای و کردم پیدا و قوری و کتری ها کابینت توی گزار
شویی سینک روی به رو که ای نقره ساید بای ساید فریزر و ییچال در  و ظرف

 .نیست چی و هست چی بتینم که کردم باز همزمان هم و قرارداشت گاز اجاق
شتیتانه شون خو  اون ودب فریزر توی که هایی نون دیدن با بودن، مالت پر جفت

 تداشبب قرار اپن روی دقیقا که ماکرویوو با رفتن ور کمی با و برداشببتم رو ها
 . کردم داغشون ، گیری ابمیوه و پز پلو کنار



 ماشببین و شببویی لتاس ماشببین. داشببت قرار اشببپزخونه تو ای نفره میزچهار
 میز روی و ای سببفره... داشببتند قرار هم امتداد در ییچال کنار هم ظرفشببویی

 .همیکن نگام داره کسی کردم حس که میچیدم رو صتحونه بسا  و کردم پهن
 یلیخ که عینک بدون که پارسببوآ ی ژولیده ی قیافه دیدن با کردم بلند سببرمو

 پف و خمار حالت چشببمهای اون با بود تر نمک با التته و تر بچه اش قیافه
شپزخونه درگاه در که کرده ستاده ا ستین بود ای  سالم و دادم پایین مانتومو های ا

 ومدید؟ا کی شما...  سالم: گفت بلندی ی خمیازه با اون و گفتم بییری صت 
 .بود دقیقه وسی هشت کردم نگاه ساعت به

 ...نیم و هفت... رسیدم زود امروز: وگفتم گزیدم لتهامو
 .من به زد زل و... جدی؟: پارسوآ
 افتاده؟ اتفاقی: گفتم اش خیره نگاه از کالفه

سوآ ش... میدونید یعنی...  نه...  نه اتفاق؟: وگفت خاروند و اش کله پار  وسر
 ...هیچی: وگفت داد تکون

 بگید؟ بهم هست چیزی اگه خوب-
 ...بتینمتون اینجا نداشتم توقع: وگفت اومد قوسی و کش

 میومدم؟ نتاید یعنی-
 ...نتود این منظورم...  نه نه: پارسوآ

 چی؟ پس-
 ...بیارید تشریف دیروز اتفاق با نمیکردم فکر خوب: پارسوآ

 برم؟ هست مشکلی اگه-
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 ...نیست مشکلی که من جانب از نه:پارسوآ
 دیگه؟ کنم کار میتونم پس-

 ...التته: پارسوآ
تاق یه من میگفتم بهش چطوری حاال خوب  بذارم بسببباطمو که دارم الزم ا

 ممن.باشم من نمیومد خوشش انگار...  داشت مشکل من با کال که این توش؟
 نای موضوع! بود ناز خیلی خدایی ولی... بودم نشده ابروش و چشم عاشق که

 همین هب دستی صد سهله که دستی دو باید مناسب کار یه کردن پیدا تا که بود
 .میچستیدم جا
 از. ومدمی گیج بنظر ولی نتود هیز... من به بود زده زل و بود داده تکیه دیوار به

یادی گیجی گاه خیره خیره ز  جای من میکرد فکر هنوز کنم فکر. میکرد ن
شم ست من... اممم...  فقط که دختری یه التته... دختر  ونما حاال بودم دو و بی

 یه... یمنداشت سنی اختالف بیشتر باهم سال هشت... سی بگیر... نه و بیست
: فتمگ پارسببوآ به رو و کنم شببروع باید خودم کردم وفکر زدم فکرام به لتیندی

 کنید؟ مشی  کامل و وظایفم میشه
سوآ شپزخونه وارد کامل پار ضایتمند...  انداخت اطرافش به نگاهی و شد ا  ر

 کشیدید؟ زحمتشو شما: وگفت زد لتیندی
 ...بله-

 ستادفر عقب انگشت با موهاشو... خوب بسیار: گفت لتیند همون با پارسوآ
 ...رسوندند هم به حضور پیشونیش روی دوباره لجاجت با اونها ولی

ست ستاد کمر به د شپزی...  دیگه معلومه وظایفتون شما خوب: وگفت ای  و ا
 .همینا... باشه پرند به حواستون



 همین؟ -
... هانا: گفت بلند صدای با یدفعه و کرد فکر وکمی وخاروند اش چونه پارسوآ

 هم رمزق گوشببت... کنید پرهیز کامال پلو باقالی پیتن از...  داره فاویسببم پرند
 تگوشبب با رو ها خورشببت ی بقیه لطفا پس...  مییوره سببتزی قرمه توی فقط

ید درسبببت کرده چر  گه... کن که دی  مجون باد منم... نه هان.  همین...  این
 باشببه بادمجون توش که غذایی خالصببه... عاشببقشببه پرند ولی ندارم دوسببت

 ...االمکان حتی نکنید رودرست
 .بودم بادمجون عاشق من...  خرفت ی سلیقه بی
 ...میکنم درست غذا تا دو فوقش:گفتم تند

 ...میدونید خودتون هرجور: وگفت انداخت باال هاشو شونه
ستی: گفت یدفعه دوباره که کردم نگاه متفکرش صورت به خرده یه  به ماش را

 نه؟ دارید نیاز هم اتاق
 .زد دلمو حرف باالخره... اخیش

 ...باشه ممکن اگه بله-
 ...بفرمایید پس: پارسوآ

 با.. . افتادم راه دنتالش کوچیکم ساک و کوله با منم و شد خارج اشپزخونه از و
 عاشببق من...  رفت غش کلی دلم پله زیر سببیاه پیانوی گرند اون دوباره دیدن
 .بودم پیانو

 میاد؟ خوشتون اینجا از: وگفت کرد باز و اتاق یه در
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شتر میز یه و تیت یه. کرد نگاه اتاق به زیرکی زیر  مرتب و تمیز .نتود اتاق تو بی
 .بیاد بدم میشد مگه... گیر نور و بزرگ حال عین در ودنج

 ...مرسی: وگفتم زدم گزاری سپاس لتیند
گه: پارسببوآ که دی فت فکر کمی با...  این یادی چیز فعال من: گ  ذهنم به ز

 ندارید؟ سوالی شما... نمیرسه
 بتیشید؟-

 بله؟: پارسوآ
 سمته؟ کدوم قتله-

سوآ شو کردو نگام لحظه یه باز نیمه دهن با پار شم  چرخوند اتاق دور تا دور چ
 ...میکنم فکر... خوب: داد ادامه پته تته با قتله؟: وگفت
 فتمگر ازش نگامو حرص با! فکرکنی نمییواد... نمیدونم بگو نمیدونی خوب

 هب که فلشببش دیدن با... اوردم بیرون رو نما وقتله کردم ام کوله تو دسبببت و
 ...سمت این: گفتم خودم میکرد اشاره شمال سمت
 .سمته همین دیگه بله: وگفت انداخت باال هاشو شونه باز پارسوآ

 هاش سبباعت با و پرند ی روزانه ی برنامه: وگفت کرد جیتش تو دسببتهاشببو
 ... دیگه چیز یه... مینویسم براتون

 بله؟-
 ...کردم فراموش رو شما اسم من: پارسوآ

 ...تابان تینا-
 به زدم زل و رفتم در نگاهش از منم. چشببمام تو زد وزل زد لتیندی پارسببوآ

 .زمین پارکت



 فامیل؟ یا کنم؟ صداتون اسم به من خوب: پارسوآ
 ...راحتید طور هر-

 ترید؟ راحت کدوم با شما: پارسوآ
 ...خودتونه میل حاال... میکنن صدا تی تی منو همه-

 نه؟ شکوفه یعنی تی؟ تی: پارسوآ
 هستید؟ شمالی شما: گفتم تعجب با

 هستید؟ شمالی ،شما خیر: پارسوآ
 ...نه-

 .گرفت ام خنده اش خنده از منم و خندید پارسوآ
 شکوفه؟ میشه شمالی به تی تی فهمیدید کجا از-

 تیتیل مثل میگفت پرند به اون میکرد کار اینجا قتال شببمالی خانم یه: پارسببوآ
 ...نداره وقرار اروم... مونه می

 ...سنجاقک یعنی که تیتیل-
 که تی تی گم می بهت پس گفت خانم اون نمیومد خوشش پرند... اره: پارسوآ
 ...شکوفه باشه معنیش

 چیه؟ شما اسم معنی حاال... بامزه چه-
سم هم یکی این بودم کرده ه*و*س حاال تا دیروز از سمش از... بپر سو یاد ا  را

 .میفتادم
 ... میاد پارسی قوم از...  زاهد...  پارساست معنی هم: پارسوآ
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با... پرهیزگار هد با هدی تو... زا ناز ویترین اون زا نه تو نا  چی ات اشببپزخو
 !!!کلک دکوره واسه نگو میکنه؟
 ...نگفتم دادن تکون سر جز چیزی
 هستین؟ شمالی شما حاال: پارسوآ

 هستین؟ کجایی اصالتا شما...  نه که گفتم-
 .فضول پا یه که منم...  نپرسم هیچی من و بپرسه اون همش نمیشه دلیل

 شما؟... بودن تتریز اهل مادرم و پدر...  تهرانم متولد خودم من: پارسوآ
 !نیست که روم چت...  وشما زهرمار

صالتا ما- صفهانی ا ستیم ا ستم اما... ه صطالحات این...  شمالیه دو  و وکم ا
 .میزد صدا تی تی همیشه منو مادرم. گرفتم یاد اون از بیش

 ونخودت: وگفت کرد نگاه صورتم به بعد... خانم تی تی خوب... اهان: پارسوآ
 دیگه؟ کنم صداتون راحتم هرطور گفتید

 کنم؟ صدا چی رو شما من... راحتید طور هر بله-
 ... نزده صدا اسم به منو کسی وقته خیلی: وگفت کرد بهم ای خیره نگاه پارسوآ

 .میشد پسرخاله داشت دیگه اوه
 ...پاکزاد اقای تا ترم راحت مهندس اقای با من-

 من... راحتی طور هر: وگفت انداخت باال قیدی بی با هاشببو شببونه پارسببوآ
 خودتون برای و من لحن پس... کنم صببحتت رسببمی کسببی با نمیاد خوشببم

 اکی؟ نکنید تعتیر
سه و چیز همه عمره یه من... چی یعنی سیره!!! میکنم تعتیر خودم وا  من...! م

 .بودم حرفها کردن تفسیر عاشق



 :گفتم جدی کامال شد اینطور که حاال
 ...داره خودشو جای هرچیزی کاری ی حیطه در...  موافقم منم اتفاقا-

تاد دوزاریم باز منم و داد باال ابروهاشببو پارسببوآ  پرتی یه معمول طتق که اف
 کلفتی؟ همون یعنی کاری ی حیطه.وپروندم

 یکجای... پارسببوآ: گفت اومدکه دختری صببدای اکی بگم اینکه از قتل ولی
 هانی؟

شکی و کوتاه لتاس یه که دختر یه دیدن با شیده م ستادها ها پله روی و بود پو  ی
 مئنمط بود که هرچی... زنشه این کردم فکر بود دوخته چشم من به خیره و بود

 ارعن صدای زنگ هنوز ولی بود؟؟؟ زنش پس...  نیست دومش دختر این بودم
 .بود سرم تو مجرده بود گفته که

 تمنگف مگه نرفتی؟ هنوز تو: گفت حرص با پارسببوآ که کنم سببالم خواسببتم
 ...نشده ربیدا پرند تا برو شو اماده زودتر... اینجایی تو بفهمه پرند نمیاد خوشم
 رفت باال رو ها پله و کرد نازک چشمی پشت دختره
فه نتونسببتم خیلی یا مه سببرم تو که سببوالی... بتینم اشببو ق فت یورت  و میر

 بودن؟ همسرتون:پرسیدم
 ...پیشم میاد گاهی... بود دوستم... خیر: پارسوآ

. شببد دور چشببمم ازجلوی خودش دربیام زد که حرفی شببوک از اینکه از قتل
 و زخونهاشپ کنج بار ویترین دیدن! نکرد استفاده هم نامزد لفظ از دوست؟حتی

 واقعا خدا!!! مشببکی لتاس با دوسببت یه هم حاال و قتله سببمت ندونسببتن
 ...!بییربگذرونه
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 کوتاه و سفید مانتوی یه با دختره اون دیدم که بودم ایستاده اتاقم در جلوی هنوز
 .اومد پایین ها پله از وطوسی سفید شال و ییی جین و

تل که ق نه منو این فت بیرون ورودی در از زود خیلی بتی  محکم هم و در و ر
 .کوبید

به و بودم اورده خودم با که هایی وپرت خرت کمی من  به و کردم جا جا
شپزخونه سوآ برای... رفتم ا ش وارد مرتتی لتاس با...  رییتم چای پار  خونه پزا

... تاپ لپ مشببکی کیف ویه ای سببورمه وجین کمرنگ ابی پیراهن یه شببد
شو صتحانه  هک اش صتحونه یعنی میومد خوراک کم بنظرم.  خورد ارامش با ا

یداد نشببون اینطور مه دو چون...  م  چایی و...  نیورد بیشببتر پنیر و نون لق
 .کشید سر کامل شیرینشو

 و یریاضبب معلم پرند راسببتی: گفت من به رو بشببه بلند جاش از اینکه از قتل
 ندارید؟ مشکلی که شما خونه میان که داره پیانو استاد

 هستن؟ اقا معلماشون-
 ...بله: پارسوآ

 ... نه-
سوآ ضیش معلم هرچند... خوبه: پار ست مداوم و میاد گهگاه فقط ریا  ماین. نی
 داشببته خوبی روز خوب... نوشببتم داخلش و نکات تمام... پرنده ی برنامه
شید ستثنا و امروز اما... نمیام نهار برای معموال ظهرا من. با ستم ا  ساعت... ه

 ...میام اینطورا دو
 ...مهندس بله-

 .فعال... خوبه: وگفت زد لتیندی



شت میز روی برگه یه  تهنوش نانازش خط همون با روش و پرند ی برنامه که گذا
 .بود

 یک ساعت تا صت  از چهارشنته تا شنته. شد خارج اشپزخونه از هم بعد کمی
 تا حتما هم مهندس های نوشببته طتق. داشبببت مدرسبببه دقیقه وپنج چهل و

 ساعت شنته دو و شنته روزهای...  بود می خونه باید دقیقه سی و دو ساعت
 کالس هم هشببت تا شببیش و داشببت ویولن کالس دقیقه سببی و پنج تا پنج

شت ربطی من به این خوب... زبان  سه روز. میومدم فرد روزهای من چون ندا
 می خونه به بار یک هفته دو ریاضببی معلم هم شببیش تا چهار سبباعت شببنته
 پیانو موسببیقی اسببتاد ربع و دوازده تا ونیم یازده سبباعت هم شببنته پنج.اومد

 هم هچهارشنت... بود بیکار ها یکشنته فقط ای فشرده ی برنامه چه اوه... داشت
 فهخ بچه... موسیقی کالس همه این ختره چه... گیتار کالس چهار تا ونیم سه
 .کالس همه این میون که شد

شتم رو برنامه شه زیر و بردم اتاقم به و بردا شت تیت کنار میز ی شی ... مشگذا
 .بتینم رو باال ی طتقه های اتاق برم تا زد سرم به هم بعد

 زیر نوپیا پشت که دستشویی و حموم یه و من اتاق همون جز که پایین ی طتقه
شت قرار پله شپزخونه یه التته و دا سیع سالن و ا سمت دو به که و  و راییپذی ق

 .نداشت ای دیگه چیز بود شده تتدیل نشیمن
 رد تا چهار دورش تا دور که داشببت کوچیک نشببیمن یه.رفتم باال ی طتقه به

... ندشچ اه. بود فرنگی دستشویی این و بود دستشویی و حموم که در یه. بود
 و فیدس کنسول میز و نفره دو تیت یه دیدن با. کردم باز رو دیگه در و بستم درو
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 کتاب از رپ کتابیونه یه و مهندسی میز یه بعالوه بود کامپیوتر یه روش که میز یه
 دوسته اون پس. داشت وجود اتاق در هم گردون صندلی یه و مطالعه چراغ یه و

 در یه و دیواری کمد یه و فرش یه جز بود خالی هم سوم اتاق! میومد؟ اینجا از
 قرار اقات کنج هم ویلون ویه گیتار یه التته و بود تراس پشببتش که ای شببیشببه

 تاقا پس... خوانی نت ص میصو ی پایه سه یه و. بود خالی نستت به داشت
 .بود اینجا پرند موسیقی

 .بود پرند اتاق مطمئنا که چهارم در و
: گفت و زد لتیندی من دیدن وبا کرد وباز در پرند بزنم در به تقه یه اینکه قتل

 ...سالم
 ...سالم:گفتم و زدم لتیندی

 نه؟ بودی تینا... شد جور کارت پس: پرند
 ...کنی صدام تی تی میتونی... اره-

 ...ها نکنی صدا پری منو تو ولی... باشه: پرند
 که شلوار هی و گشاد خیلی بلند استین بلوز یه. کردم نگاه اش قیافه به و خندیدم

 گاهن اش قیافه به تعجب با. بود پوشببیده میشببدن چا توش خودش عین تا سببه
 لوارش و ناز ای سورمه مانتوی یه تو که دیروزی دختر اون با دختر این. میکردم

 .داشت فرق خیلی میکشید ر  به اندامشو مارک
 بدم؟ نشونت اتاقمو داری دوست: وگفت کشید دستمو پرند

 به خوشگل خیلی ی زنگوله یه. شدم اتاقش وارد و دادم تکون رضایت با سرمو
 فیدس های پرده. بود قرمز رنگ به اتاقش ست...  بود کرده اویزون اتاقش لوسر

شت سر  های بالون که صورتیش میز روی تاپ لپ یه...  دا  ینها میز و تحریر



 لیمویی هم اتاق دیوار رنگ. بود سببت قرمزش خواب تیت با که زرشببکی ی
 .داشت اتاق ست با جالتی تضاد که بود

 .موند باز دهنم. بود چستیده دیوار روی که اچار ورق یه دیدن با
 ... بود ناسزا از پر توش که برگه یه دیدن با
 ا  :وگفت پرید جا از فوری پرند... کردم نگاه پرند به شببده گرد چشببمهای با

 ...نتود این به حواسم اصال
شرمنده کرد مچاله و کند اتاقش دیوار رو از رو برگه اون تند ش تند تند و و  تدا

 میدونی اخه... ها نتودی شببما منظورم اون جون تی تی: گفت میداد توضببی 
سوآ ضی پار ستارایی یه وقتا بع سه و پر شت من وا شون که میذا  وت میومدن هم

 تو یادب کسی نمیاد خوشم که میگفتم پارسوآ به هرچی منم... سرکشی من اتاق
 ...شدم مجتور اینکه تا... نمیذاشت محلم اصال اون اتاقم

 بنویسی؟ فحش شدی مجتور: وگفتم کردم فوت نفسمو
... دنبو عوضببی چقدر اونا نمیدونی که تو اخه: وگفت زمین کوبید پاشببو پرند

 وجل تازه میومدن هی اونا من اتاق تو بیاین ندارین حق که میگفتم من هرچی
 نوای شبببدم مجتور منم... داریم چیکار پرند اتاق به ما نه که میگفتن پارسببوآ
سم شون قول به که اونا... بنوی  ندننمییو اینم پس... من اتاق تو نمیومدن خود

 میدونید اخه... اومده خوشببم ازتون گفتم که من خدا به ولی هوووم؟...  دیگه
 ...نتودن چادری پارسوآ دخترای دوست ز ا کدوم هیچ

 ....نیستم بابات دختر دوست که من: وگفتم زدم لتیندی
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 تدوسبب.... میدونم اره:گفت و نشببسببتیم تیتش ی لته و کشببید دسببتمو پرند
شب دخترش شو.... بود اینجا دی شت بتینی رییت ... لیعم دماغ... میکنی وح

 یصتح...  نمیکنه تنش هیچی که لتاسم... اکستنشه موهاش ی همه ها کچله
 دیدیش؟ تو خونه تو بود افتاده راه خواب لتاس با هم

 .میکردم نگاه پرند به تعجب با
 ...ها مامانیمه عکس این راستی: گفت دوباره پرند

 .ودب پرند شتیه العاده فوق که داد نشونم و جوون خیلی دختر یه عکس قاب و
 ...خوشگلی مامان چه: وگفتم زدم لتیندی

 و بقا خودش و. بیون براش فاتحه یه داشتی دوست... نازه خیلی... اره: پرند
 .گذاشت بود تیتش کنار که کوچیکی میز روی دوباره ب*و*سید

 .پرند طفلی... شدن جدا حداقل که میکردم فکر االن تا من. گرفت یهو دلم
 تدوسبب به که افتادم پارسببوآ ی جمله یاد و کردم نگاه پرند نمک با ی چهره به

 چیز همه هک پرند این... اینجای تو بفهمه پرند ندارم دوست بود گفته اش عتیقه
 .بود وزرنگی تیز دختر. میدونست و

 خوشگله؟ اتاقم حاال: وگفت کشید عمیقی نفس پرند
 ...بیور صتحونه بریم بیا... نازه خیلی... اره-

 ...میام... بگیرم دوش یه من باشه: پرند
شه عالمت به سرمو  حس باال ی طتقه از. شدم خارج اتاق از و دادم تکون با

 هوای یه میکردم حس بود باز پارسببوآ اتاق در که بیصببوص... داشببتم بدی
تاق این اینکه و...  پرند حرفهای به توجه با... داره اور خفقان تاق به ا  رندپ ا

صله قدم هفت از کمتر شت فا  زود براش ذره یه ساله سیزده دختر یه پرند... دا



ست پدرش بفهمه که بود شو دو  تاقا قدمی هفت تو میاره صت  تا شب دختر
 !!!دخترش

صی زندگی... دادم تکون سرمو صو صال دیگران خ  ولی... نداره من به ربطی ا
 هک نمیومد قیافه اون به اصال. انداخت چشمم از رو پارسوآ وحشتناکی طرز به

شه دخترباز  لحظه چند تو... اوووف...  دخترش جلوی... نوع این به اونم... با
 ینما فریترز از اون. رییت فرو ادم یه شیصیت ی درباره ذهنیم ساختمون کل

 .این از
 بادمجون قیمه ه*و*س خودم. کردم اماده و نهار بسببا ...  رفتم اشببپزخونه به

 .بودم کرده
صدا سر با پرند شپزخونه وارد و  ولهل جین شلوار یه. کردم نگاه بهش...  شد ا

ستون سفید تاپ یه و بود پوشیده تنگ خیلی تفنگی شو نداما که دکلته چ  ظریف
 موهاشببو.میداد نمایش خوبی به هاشببو برجسببتگی و بود گرفته دربر کامل

 .بود شده داشتنی دوست اش قیافه بودو بسته خرگوشی
 یزم اینطوری کسببی وقته چند میدونی... وایییی: وگفت نشببسببت میز پشببت

 ...هست هم مربا کره جون ا ... بود نچیده صتحونه
 داری؟ دوست بادمجون قیمه نهار پرند:  وگفتم زدم لتیندی

 ...ندارم دوست ای تیکه گوشت با: وگفت انداخت بینیش به چینی
 ...کرده باچر -

 ...ها نداره دوست بادمجون پارسوآ... عالیه اره: وگفت داد تکون سرشو
 ...نیوره هاشو بادمجون میتونه... میدونم-
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ست با حق اره: وگفت خندید شیرین پرند  قح: اواز زیر زد هم بعد کمی... تو
 ...بر*ق*ص و من به بیند فقط بیا... شد دعوا یهو چرا...  توست با

 .خندید بلند وبلند
 .میومد خوشم غشش و غل بی های خنده از

ست ُاپن روی بعد و کنم جمع و میز تا کرد کمکم صتحونه از بعد ش : توگف ن
 ؟ جون تی تی
 بله؟-

 سالته؟ چند شما: پرند
 ...دو و بیست-

 داری؟ نامزد... ول ای: پرند
 ...نچ-

 نداری؟ هم اف بی: پرند
 ...نچ-

 واقعا؟: گفت تعجب با پرند
 ...اره-

 ...نمیاد بهتم خوب اره: وگفت داد تکون سری پرند
 دارم؟ پیانو کالس ونیم یازده ساعت من میدونستی راستی: پرند

 .بود گفته بهم بابات... اره-
 چیا دیگه... نمیذاره حرف ادم واسببه که هم پارسببوآ... ه ه اه: غرگفت با پرند
 گفته؟ بهت

 ...داری فاویسم چون نکنم درست پلو باقالی اینکه-



 چی؟ دیگه... ول ای...  اهان: پرند
 ...داده بهم اتاقم یه... همینا دیگه-

 ...داد باال اتاقت کاش... پایینیه اتاق اره: پرند
ندی  و زودجوش ادم خودم میکردم فکر همیشبببه. نگفتم چیزی و زدم لتی

ستم خونگرمی ضی خیلی واقعا وجودش از. بود من از بدتر پرند اما ه  مبود را
 .میرفت سر ام حوصله خیلی نتود پرند اگه میکنم فکر که حاال... 

 نزدیک اعتس... بپزم پز پلو توی و برنج گرفتم تصمیم و گذاشتم وبار خورش
 .دراومد صدا به زنگ صدای که بود دقیقه وبیست یازده
شلوار بامانتو صت  از من... میکنه وباز در گفت خودش پرند ... ودمب ومقنعه و

 یه و بودم اورده جانماز و نماز چادر فقط. بودم نیاورده لتاس خودم برای چون
 . بشه الزمم شاید میدادم احتمال که پنزل خنزل خرده
 اشتد فشنی موهای که بلند قد و جوون پسر یه دیدن با. کشیدم جلو امو مقنعه

ست و شته ابروی زیر با تیره پو صال  صورت و بردا . ودب دراز زیادی...  شده ا
 طرع بوی مییورد بهم داشت رییتش از حالم. بود بلند کمی پشت از موهاش

 .بود پیچیده خونه کل تو نیومده هنوز هم شیرینش
...  ها ساخته بهت سفر... خانما خانم... عجب چه: گفت و داد دست پرند با

 ... شدی تپل
 ...شده چاق کجام دیگه نکن اذیت: گفت طنازی با پرند
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 زهی لقب بهش که ها نگاه مدل اون از کرد پرند تاپای سببر نگاه یه ورود بدو در
شو بعد و میدادم و بودن ست شت د شت پرند گردن پ  یانوپ سمت به وباهم گذا
 .رفتند

 تنهایی؟ پرند: گفت ای نکره صدای با
 بهم نگاهی تعجب با پسببره.کردم وسببالم شببدم سببالن وارد شببربت سببینی با

 نارک و بود وجود ابراز برای بهونه تنها که و سببینی و...  سببالم: گفت و انداخت
شتم کوچیکی میز روی نو پیا شپزخونه به و گذا شتم ا سره. برگ ستادی ایبر پ  ا

 و سببالن به برگردم مییواسببت دلم چرا نمیدونم.بود هم هیز. بود جوون پرند
 .باشم داشته نظر زیر حرکاتشو

شون خنده صدای ضا کل ها  لندب اون وپرتهای چرت به پرند. بود کرده پر رو ف
 .مییندید بلند

ید تعریف ازش مدام هم پسببره اون و  از چه تمرینش از چه.میکرد وتمج
 ...لتاسش

 دستی یه و پرند گردن پشت بود گذاشته دستشو پسره... شدم هال وارد بهونه بی
شت  اموزش ی دقیقه پنج و چهل اون میکردم خدا خدا همش.میداد اموزش دا
شه تموم زودتر ست از خونم. ب سره کارای د  هب علتی هر به. بود اومده جوش پ

شد نزدیک پرند ست بهش... می صال هم پرند و...  میزد د  هک رفتار این متوجه ا
 .میشد هم نتاید بود بچه خوب. نمیشد سواستفاده میذاشتم اسمشو من

 ...نمییوری شربتتو کیوان: گفت تعارف با پرند
 ...پیراهنت رو رییته چیه این: گفت و برداشت لیوانشو کیوان

 ..!.پرند اما میفهمیدم من نگاهشو معنی...  بود شده خیره بهش خاصی نگاه با



 .دخندی بلند و زد پرند بینی به مشت یه کیوان و اورد پایین سرشو پرند
 ...کیوان بیشعوری خیلی: گفت حرص با پرند

 وکوچول پرنده: وگفت دراورد و پرند ا  و وکشببید پرند موهای و خندید کیوان
 ...غمتو نتینم
ستم دیگه شون به.کنم تحمل نمیتون سینی رفتم سمت شتموبرد شربت و  به و ا

 هی و کنه جور و جمع خودشبو کمی شبد باعث که کردم باال بلند اخم یه کیوان
 .بگیره فاصله پرند از خرده

: مگفت پرند به و نشببسببتم روش و رفتم ها متل از یکی سببمت به غره چشببم با
 بتینم؟ تمرینتونو نداره اشکال

 اهنگ تازه... اشببکالی چه... جون تی تی نه: گفت مهربونی لتیند با پرند
 رتشبب با که زد من به چشببمکی و... میزنه برات کیوان داشببتی هم درخواسببتی

 .شد اویزون اش قیافه... کن جمع حواستو پرند: گفت که کیوان
 شوحواس پرند حال این با نتود راضی اصال برخورد این از مطمئنا که هم کیوان

 .داد تمرینشون به
ست کیوان اقا تمرین پایان تا  و ونوازش ناز و لمس از دیگه... نکرد خطا پا از د

 .نتود ختری شهرستانی وشوخی
شت پرند...  کیوان رفتن از بعد ست پیانو پ ش شو تمرینات تا ن  بده نجاما جدید
 .کنم اماده و نهار تا رفتم اشپزخونه به منم... 
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 نایفو خواستم پرند از... اومد در زنگ صدای که بود نیم و یک نزدیک ساعت
ما... بده جواب و  وارد پارسببوآ و دادم جواب خودم ناچارا.نتود ازش ختری ا

 .شد خونه
ستم موظف خودمو منم و کرد سالم من دیدن با  ... بگم کارمو گزارش کل دون
شپزی و گفتم کیوان اومدن از  کنمب قراره هم ای کاردیگه اگه اینکه و... کردنم ا

 ...خوبه: گفت فقط اون ولی بگه بهم
ست خیلی شتم دو ست وقتی تو بگم بهش دا  خیال هب خونه میاری دختراتو دو
شه هم خوب خیلی اما نمیفهمه پرند اینکه صال... حالی ستی کار ا  ینمیکن در

 هم زبا اما نیسببت پرند برای درسببتی اسببتاد کیوان که بگم داشببتم دوسببت... 
 شادیگ پیراهن و گشاد شلوار اون با پرند دیدم اینکه همه از بدتر... نزدم حرفی

 .اومد پایین ها پله از بود پوشیده خواب حین صت  که
 تونستمنمی که بود تناقضی یه. لتاس این پدرش جلوی و لتاس اون کیوان جلوی
ست دلم.کنم درکش شم درگیر نمییوا  داده قول پرند به اینکه همه از مهمتر... ب

 ریکا اول روز... نکنم پدرش به وچغلیشببو نکنم فضببولی کاراش تو که بودم
شتم حق شون دونفره زندگی توامور ندا  و یزم تا کرد کمکم پرند. کنم دخالت ا

 ...بچینیم
 .شست روشو و دست رفت هم پارسوآ

 های بادمجون چون نگرفت ایرادی هیچ گذاشببتم جلوش که غذایی مقابل در
شته جدا ظرف یه تو رو کرده سر   ور کرده سر  های زمینی سیب بودمو گذا

 دهکر سر  زمینی سیب قیمه بود خودش میل حاال... دیگه ظرف یه تو جدا هم
 !بادمجون قیمه یا مییورد



 تشببیطن با پرندهم. پرسببید کالسببش ی درباره پرند از و نشببسببت میز پشببت
شیرین  هکرد کارایی چه صت  از و میزد حرف جدیدش های تمرین از زبونی و
 .میگفت

شتم و برنج دیس ستم و میز رو گذا سوآ که برم خوا  اگه انمخ تی تی: گفت پار
 ...بیوری غذا ما با میتونی مایلی

 ...ترم راحت خونه اشپز تو: گفتم و کردم تشکری
سوآ پرند وحرفهای صت  اتفاق بیاطر شمم از کل به پار  فکر نم. بود افتاده چ
 اوصببباف این با ولی...  جوونه ی خانواده مرد یه کوچولو پدر یه اون میکردم

 .نداشتم دوست اصال و این... مردها ی بقیه مثل بود ادمی یه اونم
 وت کلی شنته و جمعه وغذای شام برای منم و رفت نهارش صرف از بعد پارسوآ

 .میچرخیدم خودم دور اشپزخونه
 شد هشت ساعت زود خیلی.بود ماهواره و تلویزیون تماشای مشغول هم پرند

 .رفتم خونه سمت به و کردم خداحافظی پرند از من و
 تیجهن یه به نهایت در.  پارسببوآ و...  پرند به و میکردم فکر روزم به مسببیر توی

 .مربو  چه من به. رسیدم
 اپ گدوال گدا عین جمعه مهمونی برای که میکردم لتاسببم به هم فکری یه باید
 .برم نشم

 باید و بود شب نه ساعت... خریدم بود ترک جنس که ذغالی مشکی تونیک یه
سیدم عزیز به زودتر شتن به تاخیرام این با اخرش. میر ض... میدادمش ک  اعتمب

 !بودم کلفتو پرستار جورایی یه خودم وقتی...بگیرم پرستار براش که نمیرسید
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نک عه روز قرار و ادرس و بود زده زنگ بهم باز روشبب هدید کلی با رو جم  ت
 .بود کرده اوری یاد وفحش

 اماده ی اماده عصببر جمعه برای تا گذاشببتم کنار اماده و مرتب وسببایلمو منم
 .رمن استاد ی خونه خالی دست که میکردم کادو برای باید هم فکری یه.باشم

ستگی از سیده بالش به سرم خ  باید دشای که نکردم فکرم هیچ و برد خوابم نر
سوآ با تربیتش و پرند درمورد ضوع این. کنم صحتت پار صال مو  من به ربطی ا
 .نداشت

 و گرفتم دوش یه بعد و کردم عوض و عزیز... پریدم خواب از ساعت صدای با
 .نماز سراغ رفتم وضو

 فتمر منم. بیاد دنتالم خودش بود قرار روشنک. کردم گرم زور به سرمو عصر تا
 یادمز استاد سر از گلم همین... بشه اماده عصر تا که دادم سفارش گل دسته یه

 .بود
 نهمی برای... بودم نرفته جایی بود وقت خیلی. داشببتم هیجان مهمونی برای
 .داشتم وشوق ذوق کلی

 .کردم وچک لتاسم
یک اون و لوله شببلوار اون با. بود خوب  حس فقط. بودم خوب... مارک تون

ستیده پام ساق به زیاده شلواره میکردم شتم معذب حس یه...  چ  ربیاط...  دا
صمیم همین ضش بود داده بهم فریترز که جینی یکی اون با گرفتم ت ... کنم عو

 همرنگ شببال یه. داشببتم ارامش حاال.بود راسببته مشببکی شببلوار یه یکی اون
 تا تودمن مجتور بودم حجاب اهل اینکه بیاطر خوشتیتانه. کردم سرم تونیکمم

 یکک پن خرده یه و بستمشون ساده.  کنم موهام کردن درست صرف وقت کلی



 پوست لتم اینکه برای اونم زدم لتهام همرنگ مات رژ یذره و گونه رژ خرده یه و
ست شه پو شه مثل... لتهام جون به بیفتم دندون با نکنم ه*و*س و ن  ودمب همی

ش نظر تا نکردم پاکش حال این با... غلیظه ام گونه رژ میکردم حس تازه  نکرو
یان تولد از که مانتو یه... بدونم هم  داشببته نگه نو نوی و بودمش خریده پرن

 و اسببپورت های کفش با و برداشببتم هم معمولیمو چادر. کردم تنم و بودمش
 .نشستم روشنک منتظر ستش کیف

 
 دیگه. پایین رفتم و کردم وقفل در و م*ا*چیدم و عزیز روی زنگ صبببدای با

 ور حرفها این باهاش خوشببتیتانه داخل بیاد کنم دعوت و روشببنک نیواسببتم
 .نداشتم

 .بود داده تکیه سفیدش پراید به روشنک.  پایین رفتم زود
 عنیی... کنم معرفتت بی سر بر خاک: وگفت کرد ب*غ*لم محکم من دیدن با

 ...دارم رفیق و دوست مرگم ختر سرم خیر منم دارن دوست ملت
 ... گمب چیزی نتونستم و بودم کرده بغض که بود شده تنگ براش دلم اونقدر
 جلو رد بعد و داد فشارم ب*غ*لش تو بیشتر خرده یه و سرم تو زد محکم یدونه

 .شدم وسوار کرد باز رو
 نمی مارو خترا؟ چه: گفت میکرد عقب جلو و فلشببش های موزیک که حینی

 خوشی؟ بینی
 ...ها شده تنگ برات دلم اینقدر روشنک-
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 خراب چشمم خط دربیاری و اشکم قران به: وگفت اومد حرفم وسط روشنک
 ...شده قرینه کشیدمش تا اومده در پدرم... میکنم اسفالتت میزنم بشه
 دارین لیاقت...  دیگه ای دیوونه: وگفتم دادم تکون وسببرمو خنده زیر زدم پقی

 ...کنم دلتنگی برات
 ...سیاه کالغ...  گمشو: وگفت رفت بهم ای غره چشم روشنک

 ...زهرمار-
شنک  نگاش... ازادی دولت هفت از بحالت خوش: وگفت داد تکون سری رو

 ...نمالیدی که هم هیچی... کن
 نیست؟ زیاد ام گونه رژ روشنک اوه-

 چیزی الاص تو... گلکم بتندی دهنتو میتونی: وگفت داد باال ابروهاشو روشنک
 مالیدی؟

 ...میاد بهت مو رنگ این: وگفتم کردم نگاه نازش ی قیافه به
 خوبم؟ امروز پس جدی؟: وگفت شد باز نیشش روشنک

 نه؟ هست فریدم امشب-
 فهمیدی؟ کجا از: وگفت زد شرمگینی مثال و ناز لتیند روشنک

 ...رسیدی خودت به خیلی-
 ریدف که شنیده ها بچه از یکی... زدم ورژ چشم خط یه فقط...  بابا نه: روشنک

شن ارایش اهل زیاد که دخترایی از  تیره ای قهوه که موهامم... نمیاد خوشش با
 خوبه؟ :وگفت کرد باز کلیپسشو و دراورد شالشو و کرد ول فرمون یهو...  کردم

 ...برسمااااا سالم مییوام من روشنک-



شنک شو خندید رو شال شو شور مرده یعنی: وگفت کرد سرش دوباره و  رییت
 فتر جلوش نتینم سببیاه کالغ هوی... رنگیه سببنگین دخترای عاشببق که بترن
 ...کنی وامد

 ...اخه دارم چیکار من: وگفتم خندیدم
 ...باشه دستت گوشی گفتم کال: روشنک
 اهفروشببگ یه دیدن با که میکردم نگاه رو شببده تیریب میدون پنجره از داشببتم
 ...روشنک وای: وگفتم کوبیدم سرم تو ستی د دو موسیقی آالت فروش

 شد؟ چی: گفت هول با روشنک
 ...رفت یادم تارم-

 خلوت اینقدر چرا میگم... وبترن حواسببت اون شببور مرده... ه ه اه: روشببنک
 ...رفته ویادت کاری اصل نگو... اومدی

 ...داریم برش بزن دور مییوای-
 هی تو تار شببدا حیف ولی... میارن اینا گیتار ها بچه... کن ولش نه:  روشببنک

 .بود دیگه چیز
 بامش ختر؟ چه دیگه ها بچه از: گفتم میکردم کم و ضتط صدای که حالی در

 هست؟ هم پرنیان
شنک ستی... اره: رو سه میزنه خر داره پرنیان را سی ازمون وا شنا  مفرید...  کار
 ...همینطور

 چی؟ تو-

http://www.roman4u.ir/


شنک صله... هیچی من: رو سمه کاردانی...  ها داری حو  جور که کارمم... ب
 بود؟ عتداللهی یاسر... بگم اینو اوه... شده

 ...خوب-
 ...برسر خاک کرده تور و کی بگو: روشنک

 ؟ شیما-
 ...فهمیدی کجا از تو: روشنک

 .بود تابلو... بودن صمیمی باهم خیلی اخه-
 ...کرده دعوت هم و یونی کل خالصه... عروسیشونه اردیتهشت: روشنک

 ...باشه متارکشون-
 ...بود قرقی حسین: وگفت داد باال ابروشو تای یه روشنک

 ...کتوتری: گفتم خنده با
 ...داره بادا بادا اینکه مثل اونم... قرقی همون: روشنک

 اشناست؟-
 ...میشناسیش... اره: روشنک

 ...اممم... کنم فکر بذار جدی؟-
 ...پرنیان... میترکی نیار فشار خودت به: روشنک

 خدا؟ تورو-
 ایترض و کرد خر و پرنیان تا اومد و رفت برادر این اینقدر... دیگه اره: روشنک

 گمن بهت بود کرده التماسببم پرنیان... ها نگی چیزی کسببی به حاال. گرفت
 ...بگه بهت خودش مییواست

 .نتاشی خسته-



 ...باشی سالمت: روشنک
 چی؟ دیگه... دادی ختری عجب خوب-

 هک بجنتون دسببت... مونده کاله بی تو و من سببر فعال اینکه دیگه: روشببنک
 ...میوفتیم عقب داریم ازقافله

 ...ها خوشه دلت-
 کنم؟ چه نتاشه خوش دلم: روشنک

 ختر؟ چه کیمیا از-
نک ید... ندارم ازش ختری: روشبب ته ع یه بود رف  به که زد نق هم کلی...  ترک

گه که... فالن و نمیرسبببه امشبببب مهمونی فه ما دی به کردیم اش خ  زور و
 ...اوردیمش

 ...روشنک میکنی زورگیری-
 هک میشیم جمع هم دور شب چند ما مگه بگه بهش نیست یکی اخه:  روشنک

 .شد ادم اش کله پس زدم تا دو... میکنه ناز حاال
 ...روشکر خدا: گفتم خنده با

 ...والله: روشنک
صمیم که درس خط تو بود زده هم پرنیان پس.بود سکوت بینمون کمی  رفتهگ ت

 ...بشه قتول کارشناسی تا وبیونه امسال بشینه که بود
 روشنک اختار... من دل داغ بود شده هم کارشناسی این.کشیدم عمیقی نفس

 پوست با داشت ستزی چشمهای. کردم نگاه نازش ی قیافه به...  بود کشیده ته
 .بود مالیم و ملی  خیلی ارایشش...  و کرده عمل بینی... برف عین
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 کارت بارم سبببه دو. بود کرده بلوند و شبببده رنگ موهاش اول روز همون از
 و من .گذشت بییر بار هر خوشتیتانه که میداد دست از داشت دانشجوییشو

نک یان و روشبب یا و پرن گاه اول روز همون از کیم یپ یه دانشبب ... شبببدیم اک
 اشببون نهخو پرنیان... میرفتیم هم خوابگاه به باهم پرنیان منو اینکه بیصببوص

 گاهخواب تو میداد ترجی  نتاشببه سببیت امدش و رفت اینکه برای و بود قزوین
شه شنک... با شدن خراب سرمون بهونه وبی بهونه با هم کیمیا و رو  اون... می
 که هم بعدش. بود زندگیم روزهای بهترین بودم خوابگاه که ماهی چهار سبببه
 شاتی دانشببگاه تو روز هر حال این با. کنم مراقتت ازش تا عزیز ی خونه رفتم

 .میسوزوندیم
 .بود دورانی چه

 .برم نمی جایی به راه کاردانی با... بیونم درس کنم همت باید
 .شدیم متوقف شیک نستتا برج یه مقابل و کشیدم اهی

 اسببانسببور در هم بعد کمی. شببدیم برج وارد و شببدیم پیاده روشببنک همراه به
شنک و بودیم شت بار اخرین برای رو شو دا  زما مدام... میکرد نگاه دراینه خود

 ...نمیاد... میاد خوشش فرید... فالنم... بدم... خوبم: میپرسید
 اتش در ولا ترم از که رو ما رفیق این بیا بگم فرید به برم خودم میگفت شیطونه
 .بگیر شدنه وجیز سوختن درحال عشقت
 اتش در ولا ترم از که رو ما رفیق این بیا بگم فرید به برم خودم میگفت شیطونه
 .بگیر شدنه وجیز سوختن درحال عشقت

 .بود باز هم سالن در... بود هیاهو از پر ششم ی طتقه



 ام خنده حرکاتش از.  بود کرده یخ شببدت به... گرفتم و روشببنک دسببت من
 رشف کردن جمع بیاطر خوشتیتانه...  شدیم رد ورودی در از باهم. بود گرفته

 .خونه داخل رفتیم کفش با ها
 مشرب خوش پیرپسرهای اون از... اومد جلو و دید رو ما خودش سراج استاد

 .میکرد زندگی خواهرش با که بود
سی از بعد ستاد با احوالپر شون و ا صومه خواهر  ها متل سمت به...  خانم مع

 .شد بلند سوت و دست صدای که بشینیم تا رفتیم
سین و فرید دیدن با ستاده جلومون که سروش و ح  شویقت به رو بقیه و بودن ای

 .کردیم علیک سالم وباهاشون شدیم بلند ننشسته ناچارا میکردن دعوت
 ...مخان روشنک احوال... که شدید سهیل ی ستاره... خانم تی تی به به: فرید

 .شد زنده و مرد دور یه تقریتا روشنک
سین و سروش با ستم هی. کردم علیک سالم ح سین به خوا  که مبگ تتریک ح

 یاب حاال میکنه نفله و روشببنک میپره پرنیان االن نتاشببه درسببت شبباید دیدم
 سرپ چه کنم حس بود شده باعث بود دستش که ای حلقه ولی... کن درستش

 ...نازیه
شه یه هم سروش ستاده ساکت گو شت که پرنیان دیدن با. بود ای  سیک با دا
 شچشمها جلوی دستمو سر پشت از و رفتم سمتش به خودم میکرد صحتت
 .گذاشتم

 وایسببا... کوتاهه هات ناخن... نیسببتی که روشببنک: گفت هیجان با پرنیان
 تویی؟ کیمیا... وایسا
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 الهی تی تی...  برسببرت خاک: وگفت زد دور وپرنیان توسببرش زدم دونه یه
ید ومحکم... بشببم فدات قدر... ب*غ*لم پر  کل که کردم ب*و*سببش اون

 .شد مالی تف صورتش
 زا میکشببه نفس تند ذره یه کردم حس ب*غ*لم تو. بود شببده ذره یه براش دلم

 .بود اشک پر چشماش عزیزم... کردم جداش خودم
 ...اشکتو نتینم دیوونه: گفتم خنده با

 لخوشببگ چه کن نگاش... دیگه تو ه تقصببیر... الهی بمیری: وگفت خندید
 ...شدی

 ...2 ایضا بگم منم گفتی اینو-
 هتب روشببنک که رو خترا...بود شببده اتم برات دلم تی تی وای: وگفت خندید

 ..بگم بهت خودم مییواستم برسرش خاک نه؟ دیگه داده
 ما. ..خوشه مفید رسانی اطالع همین به دلش بچه... دیگه اره: وگفتم خندیدم

 ..نداشتیم دعوت که هم
 حاال کردیم عقد محضببری بیدا... بترن رسببانیشببو اطالع شببور مرده: پرنیان

 با داره زیر به سببر چه... کن نگاش اوه... کجاسببت حاال... مونده جشببنامون
 ...میکنه صتحت فرید

... ازن چه... اخی: وگفتم کردم نگاهی بود ایسببتاده فرید جلوی که روشببنک به
 ...عاشق کتوتر تا دو

 ...خودمه تور توی که کتوتر: وگفت زد بهم سقلمه یه پرنیان
 .گفتم تتریک بهش وبازم ب*و*سیدم صورتشو و خندیدم

 گفتی؟ تتریک حسینم به: پرنیان



یا... نه-  یشبدبیت روزهای همدرد بعنوان میتونه که بگم اونم به بریم هم با ب
 ...کنه حساب من رو
 ...کوفت: گفت خنده با
 این. مبذار اقاتون اختیار در باید هامو تجربه... پرنیان کردم زندگی باهات من-

 ...مسلمونه هر ی وظیفه
 ...رفتیم پسرها جمع سمت به و کشید دستمو پرنیان

: فتگ وشرمنده زیر به سر حسین کشید و گرفت و حسین بازوی که حالی در
 بگین؟ تتریک بدبیتیمو اومدید

 زرگیب اشببتتاه چه شببدید متوجه خودتون... کتوتری اقای وای: وگفتم خندیدم
 کردید؟
.. .خورد سببنگ به سببرم زود خیلی...  بله: گفت مصببنوعی ناراحتی با حسببین

 ...کردم خراب و سرم پشت های پل تمام که حیف
 ...حسیبببببببن: گفت حرص با پرنیان

 جانم؟: حسین
 تدرش و گرد چشمهای.داشت نمکی با ی قیافه. میکرد نگاهش اخم با پرنیان

 خوش و کشیده اندام با نازک لتهای و قلمی بینی یه با گندمی پوست و ای قهوه
 .بود برو دل تو استایلش

 ونبراشبب خوشببگل ارزوهای وکلی گفتم تتریک پرنیان و حسببین به هرحال به
 .کردم
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 امو حلقه کنم ازدواج خواستم منم. میومد خوشم بود ست هم با هاشون حلقه
 !!!رصدد یه کن فکر وای... بپرسم هم جان نظرپارسوآ باید فقط... میگیرم ست

سین صدای وبا...  زدم قهقهه دلم تو فکرم به  رویاییم سوپر های ذهنیت از ح
 .بیرون شدم شوت

 قید بشم رگرفتا دانشگاه تو قراره میدونستم اگه بیدا: وگفت زد لتیندی حسین
 ...میزدم و بود دانشگاه و درس هرچی

 ...مییوابه هرکسی ی خونه دم که شتریه هرحال به-
 حالیش ادم اصببال که میاد طاووس پوسببت تو همچین شببتره ماشبباال: حسببین
شه شاال... شتره نتود طاووس که این بینی می یهو... نمی  ویجل هم نرش یه ای

 ...بیوابه شما ی خونه
 .شد پسرخاله وطرف دادم رو یکی به من باز اوه

 :وگفت کرد جمع و بحث زود حسببین و زد حسببین پهلوی به ارنج با پرنیان
 حال از بودید پرنیان همیوابگاهی مدت یه که شببما...  خانم تی تی راسببتی

 ...بگید واحواالتش
 .میکرد تازه داشت و دلم داغ که ا 

 :کردن تعریف به کردم شروع برداشتم نه گذاشتم نه منم
 هیچ.. .است شل* *ته کال خانم این...  نتینه بد روز چشمتون کتوتری اقای-

ست برنامه رو کاریش  چهار ساعت....  مییوره صتحونه دوازده ساعت... نی
 خودش دور هاشو جزوه تمام... نو از روز دوباره... شام هم شب دوازده.. نهار

 همیشه ماها... نمیکنه جمع خدا رضای محض هم کدوم هیچ...  میکنه جمع
 ...کنیم جمع رو میریزه هرچی بیفتیم راه پرنیان دنتال بودیم مجتور



 چی؟ دستپیتش: گفت تند حسین
ضا - ست نیمرو یه بار یه.... افت صف... کرد در ست ن  یرز رفت مرغ تیم پو

 ...خودش دندون
 تی پیش منو تحقیقات واسببه چرا پرنیان... ول ای: وگفت خندید بلند حسببین

 نفرستادی؟ خانم تی
 ستد و... میگیره بل چه... خوبه خوبه: وگفت رفت بهش ای غره چشم پرنیان

 از ونکش کشون منو و...  نکرده عوض لتاسشو هنوز بچه این: وگفت کشید منو
 .کرد دور حسین

 بگی؟ نتود ای دیگه چیز: گفت حرص با
 گفتم؟ چی مگه: وگفتم خندیدم

 .بود گرفته اش خنده هم خودش پرنیان
 .کردم مرتب شالمو و دراوردم مانتومو و چادر

 .مکرد تعقیب نگاهشو مسیر میکرد نگاه و جایی داشت خیره خیره پرنیان
 صحتت ودب دختر یه که دستیش کنار با داشت و بود نشسته روشنک کنار فرید

 .بود گرفته ام خنده که بود شده قرمز حرص از چنان روشنک. میکرد
 به ینیمبت که بود بهش حواسببمون جفتمون میکند پوسببت پرتقال داشببت فرید

 .روشنک به اول یا میکنه تعارف اول دختره
 رو قالپرت روی های سفید اون...  کرد قاچش شد تموم گرفتنش پوست پرتقال

 .کند هم
 .میکردیم نگاهش داشتیم زده هیجان وپرنیان من
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 و نکرد تعارف کدومشببون هیچ به چون شببدیم ضببایع جفتمون ثانیه صببدم در
 .بود خوردن مشغول تند تند و خودش دهن تو گذاشت و پرپرتقال

 پسببره این چی چی از روشببنک موندم من... چیشببش: گفت حرص با پرنیان
 ...نداره نزاکتم ذره یه... میاد خوشش

 نگاه اریمد و پسر یه وایستادیم دوساعته. بود گرفته ام خنده فقط...  نزدم حرفی
 ...داریم نظر زیر و میکنیم
شو پرنیان ش ها مرد حریف میتونی خوردن تو مگه: وگفت داد تکون سر ... یب

 .نشسته چطوری نگاه و روشنک... خودشونن شیکم فکر به فقط پسرا
شنک به نگاهی یه سته معذب چنان و کردم رو ش  یه. بود مجتور انگار که بود ن

 .نشه مشی  کوتاهیش خیلی که بود نشسته طوری
 داره؟ جیش روشنک میگی یعنی: گفت گوشم زیر پرنیان

 هان؟-
 ...میشینم اینطوری باشم داشته جیش وقت هر من اخه: گفت مزه با پرنیان

 .خنده زیر زد هم وپرنیان خنده زیر زدم حرفش از
 .میکردیم صحتت و بود نشسته کنارم پرنیان

 بود صداقت حمید با همزمان ورودش که کیمیا دیدن و ورودی در شدن باز با
 .شد بلند نهادم از اه

ستگاری همون حمید شنهاد بهم اخر روز و اخر ترم که بود خوا  داده ازدواج پی
 .بود

 استیونی وصورت مشکی ابروی و چشم با داشت ول* *تی مشکی موهای
 چون دبو پرانتزی خرده یه پاهاش بنظرم اما بود خوب وتیپش ریش،قد ته یه و



شید نمی تنگ لی و جین وقت هیچ  و ای قهوه ی ساده ی مردونه پیراهن یه. پو
 .بود پوشیده مشکی ای پارچه شلوار یه

 دلم ماا کنیم علیک سببالم باهاش کیمیا پیش بریم تا کشببید دسببتمو پرنیان
 .نداشتم خوبی حس اصال. بدم نشون حمید به خودمو برم نمییواست

 لمد که چیزی اون هم باالخره که پرسی احوال و میکردم ب*و*سی رو کیمیا با
 .شد من با چشم تو چشم حمید. افتاد اتفاق نمییواست

 ادد سالممو جواب اروم خیلی زیر به سر اون و دادم تکون براش سری یه ناچارا
 .فتر میشد سروش و حسین و فرید شامل که اکیپشون سمت به زود خیلی و

 ینع چه اش قیافه راسببتی... شببکاره دسببتت از چه: وگفت کرد نچی نچ پرنیان
 ...کردی معتاد و پسرمردم زدی مییواستی همینو شده معتادا

شنک صدای سر خاک: گفت که اومد رو  یه نکرده... اومده رییتی این چرا بر
 ...بیرما ژیلت یه براش برم... وبزنه ریشش

. باشی سنگدل قدر این نمیومد بهت اصال تی تی: وگفت دراورد مانتوشو کیمیا
صد از این شته ریش ق سته... گذا  گهب که اومده اینطوری... میای هم تو میدون
 ...لتریزم تو عشق از هنوز من

 من به. ..بره سببر تا باشببه پر اینقدر: وگفتم انداختم باال القیدی با هامو شببونه
 میدون سببر بریم روشببنک... مییوره بهم ریشببی ریش پسببرای از حالم... چه

 ...بیریم براش بسته یه... تومن صد تا سه... میفروشن ژیلت
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یان ید پرن ند نده از و خ یا من اش خ نک و وکیم ند هم روشبب  زیر زدیم بل
شه.خنده شت انگار... بود سوژه پرنیان های خنده خدا ی همی  موتور هندل دا
 .میزد
 و سببین هیچ چون بود شببعر شببب اسببمش فقط... اومدن ها مهمون اکثر

 نتود چیزها جور این و ادب و شعر از صحتتی
 رکیزی زیر گاهی هم حمید... میکردن صحتت و بودن نشسته اکیپ اکیپ همه

 نبازیشببو نامزد ویری هیری این تو که هم حسببین و پرنیان. میکرد نگاه من به
 روشببنک و فرید... تر جالب همه از. بودن صببحتت مشببغول باهم و بود گرفته
فت بهم حسببی یه... بودن ید این میگ یادی تنش یا فر یاره ز  کال یا...  می

 .میاد خوشش ازروشنک
سری هر چون شغول که پ شنک با صحتت م شد رو  اوری شگفت طرز به می
 .میشد پیدا اش کله و سر فرید

 .میکرد صدق هم برعکس دقیقا این و
 به کنجکاوی با سببرمو میکرد خطاب دایی و سببراج اقای که کسببی صببدای با

 .کنم پیداش بتونم تا چرخوندم صدا صاحب سمت
سر یه ست نهایت جوون پ شت ساله پنج و بی  کردمی صحتت سراج اقای با دا

 .ومییندید
شو های دندون مییندید وقتی.میدیدمش نیمر  از من شی شون خرگو  و میداد ن

شت مدلی خوش خرمای موهای. میفتاد چال اش گونه ستین پیراهن یه... دا  ا
سی بلند شکی جین و بود تنش طو شغول و بود داده تکیه اپن به طرفه یه... م  م

 .بود صحتت



 حس.  بود اشببنا خیلی برام صببداش شببدم بلند جام از وکنجکاوی فضببولی با
 باهاش و بودمش ندیده من که باشببه دانشببگاه های بچه از یکی شبباید میکردم

 به سرپ زشته حال بهر بکنم ادبی عرض یه جلو برم گفتم... نکردم علیک سالم
ندازم قلم واز ای خنده خوش این  ی بچه من... نکنم احوالپرسببی وسببالم ب

شد سرم علیک سالم و ادب... بودم خوبی  از ارومی به! خودم جان اره...  می
شپزخونه وارد خوردن اب ی بهونه به... شدم بلند جام  صدای که بودم شده ا

 تدرس اصال حرفها این با کشور اقتصاد جان اهورا: گفت که اومد سراج استاد
 ...هستیم تحریم تو االن ما... هواست باد حرف... نمیشه
 وانگهی گردد جمع قطره قطره باالخره: گفت بود شببده خطاب اهورا که کسببی

 .شود دریا
... رییت شدت به دلم بند که کرد ادا صوت خوش و المثل ضرب این چنان
 از من که همون داشت صدایی خوش صاحب که اسم همون...  اهورا... اهورا

سوزی سر شو برنامه دل شو روز یه اگه که همون... میدادم گوش ا  رادیو تو صدا
شنیدم  مصوت خوش ی برنامه شنیدن از منو که میدادم فحش وادم عالم به نمی

قب ته ع نداخ یا.کنم باور یعنی...  بودن ا  مجری همون. بود خودش خدا
 ی سببباله ای خرده و سببی کوتاه قد ادم یه ازش ذهنم تو من که رادیو محتوب
 وکم جوون اینقدر صبدا صباحب نمیومد بهش اصبال. میکردم تصبور مهربون

 .ردممیک باور کوچیکتره هم من از که میگفت بهم کسی اگه. باشه سال و سن
... ابانت خانم به به: گفت اسببتاد که میکردم نگاه خیره خیره داشببتم تعجب با

 دخترم؟ مییواستی چیزی
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 ...مییواستم لیوان... اب کم یه: گفتم و چرخوندم استاد سمت به نگامو
شت لیوان یه کابینت توی از و اومد جلو اهورا  ییچال سمت به وخودش بردا
 . رییت اب برام و رفت

یذاشبببت دسببتی پیش یه توی و لیوان که درحالی  من میکرد تعارف بهم و م
ست شتم دو  وزر هر من که رادیو ناناز مجری یه که میکردم باور یعنی. برم وا دا

شو برنامه ظهر سر ستی پیش...  میده اب بهم داره میگوشیدم ا  فتمگر ازش و د
 حال این با. میرسببیدم ارنجش تا زور به منم. بود بلند قدش.  بهش زدم زل و

 پار و لت خودشببو داشببت سببرم تو که سببوالی. میکرد نگاه من به داشببت اونم
 هستید؟ اخوان اهورا اقای شما: اوردم زبون به و بپرسم تا میکرد
 ...بله: وگفت کرد گرد شو میشی چشمهای تعجب با اهورا
 به چی بفهمه تا نموند اشپزخونه در اون و زدن صدا کاری بیاطر و سراج استاد

 ...چیه
 واقعا؟: گفتم پته تته با

 میشناسید؟ منو شما: گفت دست به دستی پیش اهورا
سه منو اونم بتینه تا من به زد زل متفکر و شنا  بی خیرگیشو تفکر این التته که می

ست کجا از بیچاره اون خوب چون موند نتیجه سه منو مییوا شنا  نم که نه... ب
 !!!شدم دلگیر شدت به نشناخت منو اون اینکه از...  هستم مهمی ادم

 ...نه درواقع... چرا... یعنی... نه-
 نظرمب که پارسبوآ یعنی. میفتاد چال اش گونه طرف دو. زد بانمکی لتیند اهورا

 ازن ی خنده این به جان... ب*غ*لش جیب تو میذاشت و بود خوشتیپ خیلی
 .میشه ناز خیلی خوردن هویج موقع حتما. سفیدش های خرگوشی دندون و



 ...ومیدونستید من فامیلی شما ولی: گفت تعجب با
 .هستید بازبارون ی برنامه ی گوینده شما-

شمهای همون با باز شی چ  امهبرن اون: گفت حیرت با و کرد ذوقی یه رنگش می
 بینید؟ می شما رو

 ...میکنم گوش... بینم نمی... خیر: وگفت گرفت ام خنده
مد شببوکش از هم اهورا ندید و دراو ما کنم باور یعنی: وگفت خ  از یکی شبب

 هستید؟ رادیو شنوندگان
 ...بتینم اینجا رو شما نمیشه باورم اصال وای-

 ما برنامه شببنوندگان از یکی با که افتیارمه باعث: وگفت زد لتیندی اهورا
 .میکنم صحتت
 و بازبارون های قسببمت تمام شببما یعنی: گفت هیجان با اهورا و زدم لتیندی

 دادید؟ گوش
 .نکردم که القمر شق دیگه شنیدم خوب... ها داشت شک کال بشرم این

 ایه نمایش اون بیصببوص... میشببنوم تونو برنامه درصببد نود تقریتا.... بله-
 یامپ بهتون هم همیشببه... جالتن برام خیلی هم میکنید بازی درش که کوتاهی

 ...نیوندید منو های کوتاه پیام وقت هیچ ولی دادم
 نجر این تو برنامه میاطب نمیکردم فکرشببم اصببال: گفت شببرمندگی با اهورا
 ...باشه هم سنی

 چطور؟-
 ... میدن گوش مسن افراد اکثرا رو رادیو خوب: گفت نارضایتی با اهورا
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 .کنه ودرگیر جوون یه تا... مهمه هم برنامه کیفیت ولی قتول خوب-
 ئنممطم. بودم ابرها رو انگار که یکی من. داد تکون تایید عالمت به سری اهورا
 ذوق سببر اینقدر اهورا دیدن با که نمیکردم کیف اینقدر میدیدم و رادان بهرام

 میشببنیدم گوشببیم هنزفری تو از که چیزی با اش زنده صببدای وای.بودم اومده
 لتهاشببو خوردن تکون... زنده... تمیز و صبباف صببدای. داشببت فرق خیلی

 .میداد پذیری باور حس بهم کلی همین. میدیدم
ستاد شپزخونه وارد سراج ا شینین هال تو برین ها بچه: وگفت شد ا ... بخو ب
 .بود من های دانشجوی بهترین از یکی تابان خانم اهورا

 ...استاد دارید لطف شما-
 با رسببمبپ چیزا این رادیو به وراجع سببواالتم اهورا از بشببینم دوباره اینکه از قتل
شپزخونه از هم شو پرنیان و شدیم خارج ا سوند من به خود  شیطون: وگفت ر

 ....پدرسوخته هستی هم سلیقه خوش چه... خانم تی تی شدی
 ...رادیوه مجری پسره این... نیستی رادیو اهل که تو: وگفتم خندیدم

 .روخدا تو: پرنیان
 ...نگاه صداشو اره-

 خانم نمیکنن نگاه که رو صبببدا: گفت یهو که رسببید کجا از اهورا نفهمیدم
 ...تابان

س صندلی روی و رفت گیتارش سمت به بعد و زد بهم مهربونی لتیند ش  تن
 ...اقایون ها خانم خوب: وگفت



 صببدای یه... بشببر این به بدی تومییواسببتی بود صببوت هرچی یعنی یا خدا
سا... تمیز  و نوع اونقدر نتود کلفت اما... مردونه... اهنگ خوش... صاف... ر

 ...نمیشدی خسته اش لحظه هر دادن گوش از که بود جدید صداش ستک
قدر درعمرم حت این ته قرار تاثیر ت مه ودل جون با حاال. بودم نگرف  باز ی برنا

شت که درحالی... میکردم نگاه بهش هیجان با. میدادم گوش و بارون  راجع دا
 و میشی چشمهای و بانمک ی چهره همون با میکرد صحتت ومادر زن روز به

 مادر: گفت بود مادرش انگار که معصببومه به رو کشببیده و فرم خوش ابروهای
 ...متارک روزت گلم

 دکلمه صببدای و گیتار نوای بعد کمی و هاکشببید سببیم روی هاشببو پنجه کمی
 عهیکدف همهمه که بود گیرایی جو قدر اون. کرد پر رو فضببا کل تمیزش و گون

 ...نتود بد اما مینواخت متتدیانه. شد ساکت
ستم ضرت تولد روز امروز نمیدون ست فاطمه ح  هک عزیزم. افتادم مادرم یاد. ا

 ...بود تنها خونه تو طفلکی
 صدای اب میرسید گوش به اش کشیده انگشتهای میدون گیتار نوای که درحالی

 ...میکرد زمزمه و مادر وصف در و شعری...  بود شده میلو  ورساش تمیز
 ، برداشتن فلک فرق از تاج

 سرداشتن بر تاج آن جاودان
 یافتن، ره آرزو بهشت در
 داشتن، ساغر به شهدی نفس هر
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 که هم وقتی از...  نداشببتم مادر که بود سبببال ده نزدیک... گرفت خیلی دلم
 .بودم نرفته خاکش سر حتی که بود سال چهار دیگه تهران اومدم

 و شد اشک پر چشمام هم زود خیلی...  بود کرده گیر گلوم تو سنگین بغض یه
 نشسته روشنک و پرنیان بین... داشت ادامه هام گونه روی اشکهام سرخوردن

 .بودم
 متوجه انگار دارم گریه های نفس صببدای از پرنیان اما نفهمن اونا کردم سببعی

 خوبی؟:وگفت وگرفت دستم و شد
شنک شو هم رو ست شت زانوم رو د ... اه میکنم گریه منم کنی گریه: وگفت گذا

شمم خط من اینکارو نکن شه خراب چ صال دیدی... می .. .نمیکنه نگام فرید ا
 .کشیدم چشم خط اینه جلوی ساعت سه که بگو و خر من

 .خندیدم رییتنم اشک وسط حرف این با
 .بود زده زل بهم نگرانی با که شدم حمید متوجه
 .برد دلتنگی ی خلسه به دوباره منو اهورا روون صدای. دادم تکون سرمو

 ناز، و ها نعمت انواع در روز
 ، داشتن بر در ماه چون بتی شب

 ، آفتاب چون جهان بام از صت 
 ، داشتن منور را گیتی روی

 آفرین، رویا ماه چون شامگه
 داشتن، اختر افالک بر ناز

 فلک، ستز مزرع در صتا چون
 داشتن، کتوتر بال در بال



 یافتن، سلیمانی جاه و حشمت
 ، داشتن سکندر فر و شوکت

 زیستن، قدرت اوج در ابد تا
 داشتن، مسیر را هستی ملک

 : است تر خوش را ما که ارزانی برتو
 ! داشتن" مادر" لحظه یک لذت

 
 و...  زدم دسببت وبراش برخاسببتم جا از صببدا این احترام به. خوند زیتا چقدر

 مهمونی تو کس هیچ وگرنه کردن تشببویق من با شببدن همرنگ برای هم بقیه
 حرف و میره راه بینشببون صببدا ی پدیده یه که نمیکرد توجه نکته این به اصببال

 بود رمعم اتفاق بهترین. بود انگیز هیجان اینقدر من برای چرا نمیدونم.  میزنه
 ...اوا خوش... رسا... تمیز...  شیک خیلی ی خاطره یه. 

شدم و بود افتاده توجه شایان اتفاق یه یکنواختم زندگی تو ها مدت از بعد  یه ی
ستم که شیرین خیلی ی خاطره  لمهک هر. نمیکنم فراموشش دارم عمر تا میدون

 و صببدا اون چون میومد قشببنگ نظر به میزد که حرفی هر میترد کار به که ای
شتر جذابیت باعث برد می کار به گفتنش در اون که اوایی ش واژه بی  دلم... دمی

 لغتی ره میکردم حس...  کنه دیکته برام تا بگم رو دنیا کلمات تمام مییواست
 تا موجش و بود دار زنگ صداش واقعا...  جدیده برام میشنوم اون صدای از که

 ینا وبگم ب*غ*لش بپرم مییواست دلم...  میرفت میت تاالموس هیپو خود
 هنصببرالل اگه شبباید... کرد زمزمه مادر برای میشببد که بود ای دکلمه زیتاترین
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 ب*غ*لش میپریدم میدیدم هم و میکرد زمزمه و شببرلی ان تیتراژ که مدقالچی
سا ی وحنجره شو و ر سیدم می تمیز سی هر که نعمتیه صدا واقعا... ب*و*  ک

باره و ناز ی دکلمه اون و بود اینجا واقعا کاش... نداره ... میکرد خونی باز دو
 ودب جدید وداغ گرم صببدای اون شببنیدن با برام کلمه به کلمه که ای دکلمه اون
 پر صبببدای اوای غرق کلمات اون ی همه... میترد کار به که لفظهایی اون... 

مه و بود ابهتش مات اون ی ه ظه در کل یده صبببدا موج اون با لح  افر
 رد شدن ستز و شکفتن: همینه یادمه دکلمه اون از که ای جمله تنها...میشدند

 ایروزه برای زیتام لحظات ی همه کردم فکر و زدم پوزخندی...  توست انتظار
 .بود هام بچگی ی دغدغه بی

 کرف و کشببیدم اهی... میکردم وتماشببا انشببرلی وی تی پای مامانم با که وقتی
 !!!است همه انتظار در شدن وستز شکفتن کردم

سی مادرش با کردم نگاه اهورا به دوباره  اون با هم اهورا حاال.  میکرد روب*و*
 از همچنان مییواست دلم. میکرد ایجاد و احساس همون خاصش صدای تن

شش صدای این شدم مند بهره خو سی اوه. می شکهامو! قلم لفظ تفکر مر  اب ا
 .کردم پاک دست پشت

 خوندم مادرم برای فاتحه یه... بشببورم اشببک از صببورتمو برم مییواسببت دلم
 .شدم واروم

 شستنن برای شدن خالی جا همین... بشینه کنارش تا خواست پرنیان از حسین
 .بود کافی کنارم حمید

 ...کنه رحمت رو مادرتون خدا: گفت وحمید کردم فوت کالفگی با نفسمو



ست شکر لتیندی...  شده فوت مادرم میدون  :گفت حمید و زدم محوی امیز ت
 ...کنم شروع چطوری نمیدونم راستش

 افتاده؟ اتفاقی-
 ...هستم پیشنهادم سر هنوز من: حمید

 ...هستم سرجوابم هنوز منم: وگفتم زدم لتیندی
 سببمت به و کردم اسببتفاده فرصببت از منم و انداخت پایین سببرشببو حمید

شویی ست ستاد منزل م*س*تطیلی هال... رفتم د  و ودب طوالنی خیلی سراج ا
 ختم اتاق دو به هم راهرو یه...  داشت قرار ها عرض از یکی در هم دستشویی

 .بودم کرده کشف هم رو و میشد
 سببتمپو رو کامال بورژوام برونز کرم... کردم نگاه صببورتم به دسببتشببویی توی

سیده شنهاد بیاطر حال این با. بود ما شنک پی سم که رو  گفتمی و میکرد التما
... مرنگ خوش زیادی من میده نشون و ترمیکنه جذاب امو تیره پوست بورنز که

 پن با رونزب پوست واقعا که میرسیدم یقین به مصرفش با خودمم التته میمالیدم
شتر خیلی برونز کیک شتر که یصورت کیک پن یه با تا میده جواب وبهتر بی  بی

 بود تهبس من روی به و بودن سفید های راه تمام خدا انگار. میکرد بدترکیب منو
هاد...  یک پن پیشببن نک سببر تو هم برونز بورژوآی ک ته روشبب نداخ  که بود ا

 کامل صببورتمو... ! خودم جون... تری جذاب اینطوری بگه بهم م*س*تقیم
 ...شستم

 زود.. .کنه بیداد صببورتم تو کردنم گریه که نتودم هایی ادم اون از خوشببتیتانه
 .شد پاک هم گونه رژ و کیک پن تمام شکر رو خدا و شستم صورتمو
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 یدند با اهورا. بودند نشسته زمین روی جمع اکثر... اومدم بیرون دستشویی از
 تابان؟ خانم خوبه حالتون شما: وگفت زد لتیندی من

 چقدرم.اسببت حافظه خوش عجب سببیما خوش و صببدا خوش این کردم فکر
مه به میرم. بود شبببده هم محتوب خیلی برام حاال... مهربونه یدم پز ه  من م

... دیدم من...  دو دو... دیدم رو رادیو مجری...  دو دو... دیدم رو رادیو مجری
 .پرسید حالمم تازه نزدیک، از... دیدمش خودم خود

 ... بله: گفتم لتیند با
 ...کنه رحمت رو مادرتون خدا: اهورا

 کلک؟ فهمیدی کجا از... هست که فضولم خوش اوه
 ...کنه رحمت رو شما رفتگان هم خدا... ممنون-

 دسببت از و پدرم منم: گفت تک صبببدای همون و ناب لتیند همون با اهورا
 ...دارم رو شما حال و حس پدر روز... دادم
 پرنیان هک نشستم متلی روی و زدم بهش متقابل درک معنای به لتیند یه بار این

ستم شید و د ستم زمین رو مجتوری و ک ش سین. ن شکی گیتار یه ح  اشپ رو م
 .میکرد صحتت فرید با...  بود گذاشته

 اماده فرید... نشببه ناراحت کسببی امیدوارم: گفت هیجانی لحن یه با حسببین
 ای؟
 ...کنید همراهی رو ما انگشتی دو: فرید

 :خوند بلند میزد ضرب تنتک عین گیتار چوبی ی بدنه به که درحالی حسین
 اسیر زن دام به دوست اي شدم گرفتم زن

 نگیر تو گرفتم من: مییوند و بعدی مصرع میکرد همراهی هم فرید



 سیر یکسره ام شده دنیا ز که اسیري چه
 نگیر تو گرفتم من
 سیر و گردش رفقا با مرا وقت یك بود
 بییر روز آن یاد
 اسیر خانه قفس میان کرده مرا زن
 نگیر تو گرفتم من
 بودم غمها ز آزاد که روز آن یاد

 بودم تنها و تك
 زنجیر با مرا بتستند فرزند و زن
 نگیر تو گرفتم من

 کشان ّدرد طایفه از من روز آن بودم
 خوشان جمع از بودم

 فقیر و الت شدم و رفت برون دست از خوشي
 نگیر تو گرفتم من
 گرم بستر خوابگهت بود که مجرد اي

 نرم و راحت بستر
 حصیر الي خوابگهت شود نه ار ؛ مگیر زن
 نگیر تو گرفتم من

 ابدم حتس به محکوم و دارم زن بنده
 لگدم م*س*تحق
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 تقصیر میل  خود از بود مسئله این در چون
 نگیر تو گرفتم من
 ام شده خر ام شده شوهر که روز آن از من
 ام شده همسر خر

 پنیر و نان میدهدم علف جاي منتها
 نگیر تو گرفتم من
 حمتر خدا: گفتم حسین به رو اقایون وتشویق دست و شعرشون پایان از بعد
 ...بگیرین بل ازش شما گفت چیزی یه...  میرزا ایرج کنه

 ...داره رواج عجیب خریت این... شدیم خر هممون بیدا: حسین
 ...ها خریت این از باشه تا: گفت بامزه اهورا
 .خندید جمع
 خر من بگه زنه که نیسببت شببعر یه بیدا: گفت کلی کل حس و خنده با فرید

 نکنید ازدواجم...  ازدواج از میکنید رو دنیا کیف همتون... کردم شببوهر شببدم
 ...بهمان و فالن و ترشیده دختر میشید که

 به قموف که کسببی یعنی ترشببیده دختر گفتن قدیم از: گفت خنده با حسببین
شده ازدواج سر... ن سی یعنی هم پیرپ  هک ما از...نکنه ازدواج شده موفق که ک

شت شون مراقب بقیه گذ شن خود  از ایدب ما... نگیر تو... فرید گرفتم من... با
 ...بگیریم اموزش گذشتگانمون

شنک و دادم تکون سری صال: گفت حرص با رو شکل ا  مخان با اقایون شما م
 کشببی خود مییواسببت دیروز تا رفته یادش حسببین اقا همین حاال چیه؟ ها

 ...کنه



 ...خریته میگم دارم اولش از که من: وگفت زد پرنیان به لتیندی حسین
 .مییندید خودش برای خوشحال هم سراج استاد... دادم تکون سرمو

 زن دهب نشون باش زود: گفت من به ورو کشید حسین دست واز گیتار روشنک
 ...چی یعنی

 هی... نیاوردی که و تارت: گفت روشببنک و کردم نگاه روشببنک به تعجب با
 ...کن مهمونمون گیتار
 ؟بلدید شما مگه خانم تی تی به به: وگفت داد باال ابروشو تای یه فرید

 ...نشنیدی شو صدا: گفت یهو پرنیان
 م؟خان تی تی جدی: وگفت نشست من راس تیر در درست کنجکاوی با اهورا

 رنهوگ میاد خوشم صدات از که حیف خانم؟ تی تی به رسیدم تابان خانم از اوه
 ...بشه پسرخاله باهام کسی بذارم عمرا من

 مامت یادمه که اونجایی تا کالسم سر: گفت ویری هیری این تو هم سراج استاد
 ورسببایی باز صببدای... مییوند و میکرد مرحمت تابان خانم و کتاب اشببعار

 ...داره
 اصببال کنم کاری بشببم مجتور که نگاه این از. کرد نگاه من به مشببتاق اهورا

 .نمیومد خوشم
 دهن یه من که بودن اومده حرف به شبببدت به هم وسببروش حسببین و فرید

 !نمیشد.. .ولی میدونستم یعنی... نه یا درسته کارم نمیدونستم. بیونم براشون
 . داشتن ختر من اخالق از پرنیان و روشنک

 ... بیونه نداره حق زن ننوشته قران جای هیچ بیدا بابا:  فرید
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 بدیم گوش دقت با میدیم قول ما: گفت و اومد حرف به هم حرف کم سروش
شم یه سانه و رفتم بهش غره چ  ساطیب این خودش تا کردم نگاه پرنیان به ملتم

 .کنه جمع انداخته راه وکه
 راماج کن ول که هم مذکر جماعت این...  میکرد نگاه بهم شرمندگی با پرنیان
 ...نتودن

 .کرد ساکت و فرید نیستم راضی من بود فهمیده که حسین
شتاق خیلی انگار سروش حال این با صی لحن با بود شده م  توق هیچ که خا
شم دار کش لحن این از ش حجاب با هم بینا سیما بابا: گفت نمیومد خو  ینهمی

 ... ملت واسه مییونه
 .نیونم میدم ترجی  من-

شون وقتی خوب: وگفت کرد دخالت هم حمید ضی خود ستن را صرار چرا نی  ا
 میکنین؟
 هبلد گیتار که همینم... ها دارین توقعاتی چه: گفت که اومد پسببری صببدای

 .کرده شکنی سنت کلی
 .شد ساکت لحظه یه جمع
 رالغ هم خیلی... داشت فشنی و بلند موهای که بود ای ساله نوزده هجده پسر

فه. بود موچولو کوچولو و مردنی یا های. بود ناز اش ق های و سببتز چشببم  مو
 .بود مزه با صورتش نگذریم حق از... داشت مشکی

 گهم: گفتم لتیند یه با حال این با... میکردم چادرسببرم که بودم من منظورش
شت توقع شاید شد شوک مدلی یه دادم بهش که جوابی از نداریم؟ دل ما  دا

 ...کنم ضایعش



 چادرسببرش دانشببگاه اول روز یادمه: گفت تند خیلی سببروش حرفم این بعد
 .نمیکرد

 برای.بود دهنی و چاک بی پسببر... بذارم دهن به دهن سببروش با نمییواسببتم
 غوغای: گفتم و کشببیدم گیتار های سببیم به دسببتمو جو و بحث شببدن عوض

 ...بیونیدش هم با همه داشتید دوست میزنم و ستارگان
 پسره اون. بود صمیمی و دوستانه فضا... میکردن همراهی هم اونا و میزدم من
شیش تو سرش هم سروش نمیگفت هیچی دیگه هم ست. بود گو شتم دو  ندا

 .کنم ضایع جمع تو و کسی
شه مادر و زن روز جواب که اهنگی... نواختم و زن یک اهنگ هم بعدش ... با

نک یان و روشبب یا و پرن نگ این خوب کیم لد اه ند وب  باهم تایی سبببه. بود
شه...  عمیق و حس با جور یه... مییوندن سیتم از همی ضی جن  فقط... بودم را

کارم پدرم به عذرخواهی یه میکردم حس  اون که نیسببتم اونی من که بده
 .باشم مییواست

 و حسببین... مییوند اونم افتاد اهورا به چشببمم... میکردم زمزمه لب زیر منم
 هشبنید اکثرا انگار و اهنگ تک این. شبدن اضبافه خوانندگان جمع به هم فرید
 ...بودن
 نیازش عشقه دنیا این از زن یک
 سازش جنس از ساخته اونو خدا

 مادر عشق.  همسر عشق
 نوازش مرامشه
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 آسمونه راز زن یک
 کهکشونه نور زن یک
 آشیونه لطف زن یک

 خونه تو جونه و دل حرف حرفش
 صتوره سنگ زن یک.  نازکدل
 شوره اشکای.  دردش هر درمون

 درده و غم کوه یک اگه
 غروره از پر ولی
 آسمونه راز زن یک
 کهکشونه نور زن یک
 آشیونه لطف زن یک

 خونه تو جونه و دل حرف حرفش
 یک آسمونه راز زن یک
 کهکشونه نور زن

 آشیونه لطف زن یک
 خونه تو جونه و دل حرف حرفش

 خدا به نوشتم نامه هام اندیشه کمک با
 مرا آفرید نازکدل چرا که بودم پرسیده

 رسوند جوابمو شب یه نسیم ناله با خدا
 میموند تموم نیمه کارش نتود اگه زن وجود



...  میکردن صحتت باهم ها بچه و شد همهمه یه...  خوندن و نواختن از بعد
ستاد سرها...  اورد قلیون سراج ا شغول پ شنک...  شدن م . بود اهلش هم رو
 دیگه خترد تا چند با هم کیمیا. بود گرفته بازیشون نامزد باز هم حسین و پرنیان

 و کنم صببحتت باهاش بازم داشببتم دوسببت. نتود اهورا از ختری. بود سببرگرم
 .بشنوم صداشو

 .بود گرفته رو خونه کل دود بوی
 ه*و*س. بود گذاشببته باز و بود اشببپزخونه توی که تراسببی در خانم معصببومه

 هوای.. .دادم تکیه نرده ی لته به. شدم تراس وارد... کنم تازه هوایی یه برم کردم
 زورش...  میدرخشید ماه اما بود الوده و ابری... میکرد نوازش صورتمو بهاری
شتر صفهان برای دلم... بود ن تهرا غتار و گرد از بی  هوای ا  .بود تنگیده کلی ا

 .بودم کرده و پل سه و سی
 روی تراس کنج که اهور دیدن با که اومدم قوسببی و کش و کردم باز دسببتهامو

سته صندلی ش شید: گفتم هول با میکرد نگاه من وبه بود ن  وبهم تونخلوت بتی
 ...زدم

 ...باشید راحت...  ابدا...  نه نه: وگفت شد بلند جاش از اهورا
ضی  باید فکرکردم  فسن ذره یه اومدم...  میومد دود بوی سالن تو اخه: بدم تو

 .بکشم
 یراییپذ قسمت بهترین میکنه فکر داره عادت همیشه دایی: وگفت خندید اهورا

 .میتلف های طعم با اونم... قلیونشه مهمان از
 .اینطور که-
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 هستید؟ ادبیات دانشجوی شما:پرسید اهورا که کردیم سکوت کمی
 ...خوندم کامپیوتر کاردانی... نه-

 ...ها ادبیاته استاد من دایی ادبیات؟ و کامپیوتر: اهورا
ستاد...  بله- شت ما با عمومی فارسی یه سراج ا ستان از نفر چند با. دا  مه دو

 .میشناسیمشون طریق این از خالصه و شدن صمیمی
 ...خوندید ادبیات شما میکردم فکر االن تا من: اهورا

 ...هستیم کامپیوتر ورودی هممون ها ما نه-
 ...نکنم اشتتاه اگه مییونید کارشناسی االن پس: اهورا

 .کردم قناعت کاردانی همون به فعال من... نه-
 کردید؟ پیدا رو شغلتون: اهورا

 ....نداره خوندم که درسی به ربطی شغلم اصال... نه-
 چیه؟ شغلتون: وگفت ایستاد سینه به دست اهورا

 ...میکنم اشپزی مهندس اقای یه ی خونه تو من-
 .پرسیدم واقعا نه...  بود جالب: وگفت خندید اهورا
 چیه؟ شغلتون: وگفت ایستاد سینه به دست اهورا

 ...میکنم اشپزی مهندس اقای یه ی خونه تو من-
 .پرسیدم واقعا نه...  بود جالب: وگفت خندید اهورا

 .نکردم شوخی-
 میگید؟ جدی اینو: وگفت شد جمع اش خنده اهورا

 ...ندارم گفتن دروغ برای دلیلی-
 ... رک چه.  بله...  اُ : اهورا



 هک دزدی دیگه شببغله... برم طفره که نیسببت دلیلی... میدم مو قتلی جواب-
 .نمیکنم

 .دارید جالتی شیصیت: گفت و زد لتیندی اهورا
 .تحسینه قابل هم شما جالب صدای-

 .شد سکوت بینمون باز و زد لتیندی اهورا
 میکنید؟ کار گیتار وقته چند: وگفت کشید عمیقی نفس اهورا

 ...گرفتم یاد وتفننی گیتار...  تاره اصلیم ساز-
 ...جالته: اهورا

 میزنید؟ گیتار وقته چند شما-
ست وفت خیلی: اهورا ستان تو اینکه با... اماتورم نی  بعد و خوندم گرافیک هنر

 کمی کردم ه*و*س حاال اما نمایشی ادبیات هم ارشدم...  گرفتم تئاتر لیسانس
 .باشم داشته دستی موسیقی تو هم

 ...شاخه به شاخه چقدر-
 ...نمیکرد راضیم کدوم هیچ: اهورا

 شغلتون؟ حتی-
ست و شغلم: اهورا شم دوبلر میدادم ترجی  اما دارم دو  فکر چرا نمیدونم... با

 .یمراض واقعا رادیو از التته. ومیده کامل رضایت بهم که کاریه تنها اون میکنم
 ...هست امید جای پس-

 چی؟ به: اهورا
 ...رضایتتون به-

http://www.roman4u.ir/


 ...میگیره حرصم خودم از گاهی: وگفت خندید اهورا
 دبفرمایی ها بچه: گفت که اومد خانم معصومه صدای که بزنم حرفی خواستم

 ادم یه با صببحتتی هم.شببدیم هال وارد و اومدیم بیرون تراس از هم با... شببام
 میکنه خوش هم و کلمات خوش صدای. بود جالب اتفاق یه واقعا صدا خوش

 .بود جالب من برای ولی برام بود کرده ای سینرانی چه انگار... 
 ساالد از بود پر غذا میز. رفت یادم کال و واژه و صوت و صدا غذا میز دیدن با
 .بود ستودنی اشپز هنر واقعا... طعم و رنگ همه این. ووارنگ رنگ غذاهای و

ستاده غذا میز جلوی  کتاب جوجه و ژیگو خرده یه و الویه ساالد وکمی بودم ای
 .کشیدم خودم برای

 فرید به رو غذا مییوام باش داشببته: گفت گوشببم زیر که روشببنک صببدای با
 ...کنم کوفت

 فریاد صببدای دیدم یدفعه و گرفت فاصببله ازم روشببنک چطوری بپرسببم تا
 سیاه ی نوشابه لیوان یه که بود برخوردی چه نفهمیدم اصال. شد بلند روشنک

 .رییت روشنک سفید شلوار روی
 .بگه چی نمیدونست اصال که بود وشرمنده متهوت و مات چنان فرید

 به وشببلوارم عمرا که من: گفت گوشببم زیر کیمیا و بود گرفته اش خنده پرنیان
 .کنم میل و حیف عاشقی و عشق خاطر

 اممییو معذرت میگفت این هی. بود شده بلند فرید و روشنک تعارف صدای
 مه فرید و رفت دستشویی سمت به روشنک... نداره اشکال میگفت اون هی

 ... داشت بدی حس واقعا. میشد جا به جا هی دستشویی پشت درجا



 زا میگذشببتم هرچی از... کردم حمله سببمتش به تقریتا سببوپ ظرف دیدن با
شتم جو سوپ سه یه تو که درحالی... نمیگذ  صدای میرییتم داغ سوپ کا
 رادیو تو کار چی؟ نتاشببه خوشببایندش اگه: گفت که شببنیدم و سببراج اسببتاد

 صببال  خودت هرچی نمیدونم من... برنمیاد پسببش از هرکسببی... مشببکله
 .میدونی

ستاد به نگاهی یه تعجب با شت که کردم ا ص. میکرد صحتت اهورا با دا  لتخ
 .میزد حرف بلند بلند که بود این سراج استاد
 .شدم سوپم کردن نوشجان مشغول و کشیدم عمیقی نفس

صوص. شد کوفت فرید به غذا شدت به  وارشل رو لکه اون وجود با اینکه بی
شنک شو هی فرید رو شمش هی پایین مینداخت سر  یه میفتاد لکه اون به چ

 ینپای مینداخت سرشو شرمنده هی میکرد عذرخواهی هی باال میگرفت سرشو
 !القصه تکرار و

 .کردم تشکر سراج استاد و خانم معصومه از کلی و شد تموم غذام
 .نتود میالف کسی...  بشه گرفته حافظ فال تا داد پیشنهاد استاد
 .میگرفت فال مییواست که هرکسی برای اهورا
 .دارید خوبی صدای شما راستی: وگفت چرخید سمتم به اهورا

 رسیدید؟ نتیجه این به نشنیده-
 ....گفتاریتونه صدای منظورم: اهورا

 ...اهان-
 ...بیونید شما و فال دارید دوست: اهورا
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 ...است معرکه تینا صدای: گفت تند روشنک
 کیه؟ تینا: گفت تعجب با اهورا

 ...منم-
 یت...  تینا... جالب چه...  ولی شببمایین؟ تینا: وگفت کرد نگاه من به اهورا

 ...تی
 ... شکوفه یعنی شمالی به تی تی: گفت شیطنت با پرنیان
.. . داره معنی هم اسمتون ی خالصه پس: وگفت باالداد ابروشو تای یک اهورا
 .جالته

 ...سفال یعنی تینا... نیست اش خالصه معنی زیتایی به اسمم معنی-
 .من دست داد و حافظ کتاب و گفت جالتی چه دومرتته اهورا
 بیت از وبیونم بگیرم فال براش خواسببت ازم کرد نیت که هم کسببی اولین

 .بودن صداقت حمید اقای من خوش
 :کردم باز و گفتم الله بسم یه
 درست عهد و قدیم حق و خواجه جان به

 توست دولت دعای صتحم دم مونس که
 دست نو  طوفان ز که من سرشک

 شست تو مهر نقش نیارست سینه لو  ز برد
 بیر شکسته دل وین معاملهای بکن

 درست هزار صد به ارزد شکستگی با که
 رواست و گشت دراز آصف به مور زبان

 بازنجست و کرد یاوه جم خاتم خواجه که



 دوست بینهایت لطف از متر طمع دال
 چست و چابک بتاز سر زدی عشق الف چو

 نفست از زاید خورشید که کوش صدق به
 نیست صت  گشت روی سیه دروغ از که

 دشت و کوه شیدای تو دست ز شدم
 سست سلسله نطاق ترحم به نمیکنی هنوز و

 مجوی حفاظ دلتران از و حافظ مرنج
 نرست گیاه این چو باشد چه باغ گ*ن*ا*ه

 این ...بیون هم شببعر پیام: گفت هیجان با بود نشببسببته دسببتم کنار فریدکه
 ... نوشته پایینش
 ...رنت رو ما ابروی نتاتت شاخه جون حافظ... کردم فوت کالفگی با نفسمو
 :خوندن به کردم وشروع کردم اهمی

 عاشق و است محتوب مهرماندنی از ماالمال همواره و عاشق شور شکسته دل
 بپیماید ره مردانه باید شببود امید نا یار های سببردی و ها سببرسببیتی از نتاید

 .بیفزاید خود صفای وبر نشود ورنجیده
 .نتود من کن ول این... ا ا ا خدا یا

شکر و زد عمیقی لتیند حمید سین. کرد کوتاهی ت  سوژه یه انگار که وفرید ح
 ...بودن گرفته تپل ی

 .نمیومد دلم هی بدم فحش حافظ به مییواست دلم هرچی هم بیچاره من
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 رو خدا. گرفتم فال هم حسبین و پرنیان و خانم معصبومه و سبراج اسبتاد برای
 .ادومید خوشتیتی نوید و دراومد قشنگتر همه از پرنیان و حسین فال شکر
 .بودیم گذرونده و خوبی شب
تاب که حالی در اهورا فت میزد ورق رو حافظ ک ما: گ  خیلی صبببداتون شبب
 ...خوبه

 .ممنون-
 هستید؟ راضی کارتون از چقدر: گفت و انداخت پاش رو پاشو اهورا

 .رمدا نگه راضی خودمو مجتورم.  بشه پیدا برام جدید شغل یه که وقتی تا-
 کنید؟ کار رادیو تو دارید دوست:وگفت داد تکون سری اهورا

 رادیو؟-
 داشببته هم پارتی اگه بیصببوص... نیسببت سببیت خیلی رادیو به ورود: اهورا

 .باشید
 .ندارم پارتی که من اما-

 ...کنم معرفی شمارو میتونم بهرحال:اهورا
 بکنید؟ حقم در لطفی چنین باید چی برای شما وقت اون-

 ...اینها امثال و دوستانه بشر وظایف: وگفت زد لتیندی اهورا
 :وگفتم زدم پوزخندی اش مسیره جواب از
 ریدف...  میشن محسوب بیکاران هیئت جز هم پرنیان و روشنک جمع این تو-

 نمیشن؟ شما ی بشردوستانه وظایف شامل اینا... همینطور هم وحسین
 . نه هک چرا بود تفکر قابل صداشون اگه: وگفت نشست سینه به دست اهورا

 تفکره؟ قابل من صدای فقط جمع این تو وقت اون-



 دارید؟ خوبی صدای اینکه از میشید ناراحت شما: اهورا
 ...عجیته برام پیشنهادتون: وگفتم انداختم پام رو پامو

 و تن و کنید بازی کلمات با بتونید شببما اگه...  مهمه کالم جسبببارت: اهورا
 هک اینطور.باشببه خوبی شببغل میتونه گویندگی کنید حفظ و صببداتون اهنگ

 ....میاد بر شما از مشیصه
 دارم؟ کالم جسارت من که دارید اطمینان کجا از شما-

 . تجربه: اهورا
 ... مییواین تجربه به تکیه با شما-

 فقط من ولی... دارید واقعا و کالم جسببارت: وگفت پرید حرفم وسببط اهورا
 .همین بگیرن صدا تست ازتون تا میکنم معرفی رو شما

 بشه؟ چی که-
 نیست؟ اشپزیه از بهتر: اهورا

 سوخته؟ برام دلتون پس-
 بسوزه؟ براتون دلم باید چی برای: اهورا

 کنین؟ کمکم مییواین چرا پس-
 نکنم؟ و کار این چرا: وگفت داد باال ابروشو تای یک اهورا
 ...نمیدونم: وگفتم انداختم باال هامو شونه
 .کشوند رادیو سمت به منو و گرفت دستمو نفر یه همینطوری منم: اهورا

 واقعا؟-
 .دبشی استیدام زرتی نیست قرار که شما حاال. بود خودمم تالش خوب: اهورا
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 .بود گرفته ام خنده برد بکار که زرتی ی کلمه از
شی حال این با شو ایفون اپل گو شتهد شمارتونو میتونم: گفت و دراورد ناناز  ا

 باشم؟
 :گفتم داشتم سراغ خودم تو کمتر که خاص جدیت یه با
 بشم؟ رادیو استیدام من مییواستید گرفتن شماره برای فقط-

 میکنید؟ فکری چنین چرا: گفت خونسردی با اهورا
 نکنم؟ فکری چنین چرا-

شکالی خوب: وگفت زد لتیندی اهورا  ارک چون...  وبکنید فکر این که نداره ا
 .ندادم انجام بدی
 و اکپ صدات واقعا التته... هستی وپاکی ناز گل چه تو...  معصوم پسرک اخی
 .تمیزه

 .نمیشین منکرش حداقل خوبه: گفتم تعجب با
 ...کنم کمک بهتون دوست یه عنوان به مییوام فقط من: اهورا

 دوست؟-
 دشمن؟ چی پس:اهورا

 برخورد؟ یه تو فقط. دفعه یه اخه ولی...  نه-
 بشه؟ شروع جایی یه از باید باالخره هرچیزی: اهورا

 بشه؟ ختم چی به-
 خوبیه؟ ی نتیجه...  شما برای مناسب شغل به: اهورا

 میرسه؟ شما به چی وقت اون: وگفتم فرستادم باال ابرومو تای یک
 .نعمته خوب دوست یه داشتن: وگفت زد ای مسیره لتیند اهورا



 چیه؟ شما نظر از خوبی تشیی  میزان-
 نیست؟ کافی... مناسب برخورد یه. تأمل قابل رفتار یه:اهورا

 .کنم درک رو شما کمک و لطف نمیتونم هنوز من-
 ...کنید کمکم ها بعد میتونید هم شما: وگفت زد لتیندی اهورا

 ...کنید مدیون خودتون به منو مییواین یعنی-
 .میکنم نظر صرف پیشنهادم از من. تسلیم اصال... چیه دین خانم نه: اهورا

 ...0913: گفتم و خندیدم
 کنم؟ یادداشت یعنی: گفت تعجب با اهورا

 ...رنده خیلی کنید حفظش میتونید قویه حافظتون اگه-
 خط:وگفت داد تکون وسببری نوشببت شببمارمو گوشببیش توی و خندید اهورا
 !ثابت

 ...خزه خیلی ایرانس-
 هستید؟ اصفهانی... اصفهان از... شماست با حق: گفت و خندید

 شما؟... بله-
 .شدم متولد خوزستان خودم التته... شیراز: اهورا

 ...نگفتم چیزی
شیم به کال میس یه اهورا  خرا برای. افتاد که منم ی شماره: وگفت انداخت گو
 بیاید؟ رادیو به میتونید هفته

 .بیام میتونم چهارشنته-
 .دارم شمارتونو نمیشه باورم هنوز. خوبه.  باشه:  اهورا
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 عجیتیه؟ چیز اینقدر-
 ...راحتی این به نه بازجویی اون به نه: اهورا

 .هستم راحتی ادم کال من: گفتم و شدم بلند جام از
 همه؟ با:اهورا

 عالقه خیلی هم گیاهان و ها حیوون به تازه. راحتم ها انسبببان ی همه با بله-
 . دارم

 باشببم؟ راحت نتاید چرا خوب: گفتم منم و کرد نگام خرده یه باز دهن با اهورا
 .میشه تر سیت بگیره سیت ادم و هرچیزی... 

 .جالته: اهورا
 ی محدوده یک در التته...  کنه برخورد راحت همه با باید ادم... خوب اره-

 !محدود
 .جالته افکارتون... موافقم:وگفت زد مهربونی لتیند اهورا

 داشببته کالم تکه ادم نیسببت خوب... جالته میگفتید شببما نتود هم جالب-
 .میگید زیاد هم بارون باز ی برنامه تو... باشه
 .هستید جالتی ادم واقعا: وگفت خنده زیر زد بلند اهورا
شنک سمت به و دادم تکون سری شت که رفتم رو  هم یدفر و میپوشید مانتو دا

 عذرخواهی ازش گنده ی لکه اون خاطر به وهمچنان پلکید می وبرش دور هی
 .میکرد
 ها ناممکن: سه فصل

 و چیپس از بود پر هم جلوش و بود شببده ولو کاناپه روی که پارسببوآ دیدن با
... ودب مونده باز درش که نوشببابه و شببده خورده نیمه پیتزای ی جعته یه و پفک



 اشببپزخونه وارد کنم نگاه نحسببش ی چهره به اینکه بدون و دادم تکون سببرمو
 .میشد چندشم ازش دیگه واقعا.شدم
شتم کنجکاوی درموردش و بود جالب برام زندگیش اول روز صال حاال اما دا  ا

مد خوشببم زندگیش بطن این از یاطر نمیکردم فکر... نمیو ند ب فاق تا چ  ات
 ... بیفته چشمم از نفر یک اینقدر کوچیک

 زخونهاشببپ توی و بود پوشببیده تونیک ویه مشببکی جین یه که دختر یه دیدن با
 .برد ماتم میکشید سیگار

 شما؟: گفت و چرخوند عقب به سرشو من دیدن با
شمهای گرفته صدای از شتش و سر  وچ ستتا در شت ساعت. گرخیدم ن  ه

 .بود طتیعی غیر خیلی اش چهره.  بود صت 
 ...میکنم کار اینجا من: گفتم درمیاوردم چادرمو که درحالی

 هم و در و... پوشببید وشببلوارشببو مانتو و رفت هال به من به توجه بدون دختره
 .کوبید
 روی هشنت پنج که نتود اونی دیدم امروز که دختری این بیورم قسم بودم حاضر

 ...!کارم دوم روز اینم. دیدمش پله
 .رفتم باال ی طتقه به...  دیده رو صحنه این هم پرند یعنی

تاق در مه پرند ا مال در و. بود باز نی . دبو خواب تیتش روی پرند تعجتم ک
 نداشت؟ مدرسه مگه بود دقیقه ده و هشت ساعت

 و تمرف اتاق به فضبباحت اون با پدرش وجود با که کنم بیدارش برم خواسببتم
 پارسوآ ور اونو... پایین رفتم تند و کشیدم و بود نفره دو تیت روی که ای مالفه
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. ردمک اماده رو صتحونه و چای بسا  فوری و رفتم اشپزخونه به بعد و انداختم
 .کنم بیدار و پرند تا رفتم باال رو ها پله دوباره

 ستمود...  بود وملوس ناز ی دختربچه یه عین خواب تو. نشستم تیتش ی لته
شیدم موهاش به  مسال: وگفت زد لتیندی شد بیدار وقتی... زدم صداش و ک

 ...جون تی تی
 ؟ نداری مدرسه مگه تو: وگفتم زدم الودش خواب لتیند به لتیندی

 ...نمیرم داریم ورزش اول زنگ ها یکشنه... امممم: وگفت اومد وقوسی کش
شادش پیراهن به  رسیب تا تو: وگفتم کردم اخمی ناخوداگاه و انداختم نگاهی گ

سه شه مدر شو... دوم زنگ می شو... بتینم پا  بیور صتحونه برو بدو... تنتل پا
 .مدرسه برای شو اماده هم بعد

 .بیرون زدم اتاقش از منم و گفت ای باشه
 زمین روی که هایی چیپس خرده داشتم...  کردم جور و جمع و میز جلوی اول

 چم دفعه یه که میکردم جمع و بود خوابیده روش پارسببوآ که ای کاناپه جلوی
ستمو سوآ د شه فعال تامغزم گرفت پار شید خودش سمت به محکم منو ب ...  ک

 و شببد فعال من ذهن تازه و... رهاااا:  کرد زمزمه کنه باز چشببماشببو اینکه قتل
 فورا... گفت بلند وای یه و کرد باز چشماشو جیغم صدای با. کشیدم جیغ بلند

 .نشست وسیخ کرد ول دستمو
 .شد هوشیار یدفعه انگار
 شده؟ چی:گفت و اومد پایین ها پله از تند پرند
 .کشید جیغ جون تی تی چرا: گفت پارسوآ به رو بعد



ستی پارسوآ شید موهاش به د  به زد زل گنگ و پیچید خودش دور رو مالفه و ک
 .من
 ...بیور صتحونه بیا: گفتم پرند به ورو رفتم بهش غره چشم یه منم

 .بود گرفته عقم... کشیدم ام چونه به چندشی با دستمو
 ...نکردم کاری من که بودی شاهد خودت ولی... بتیش منو خدا وای

 من. نتود اینجا من جای دیگه...  شببسببتم کراهت با دسببتمو مچ و چونه...  اه
 !بودم؟ گذاشته خونه این تو پامو حسابی چه رو اصال

 ده؟ش چی: گفتم و کردم نگاهی میومد پریده رنگ نظرم به که حالی در پرند به
 ...هیچی: گفت و شد جا جابه سرجاش کمی پرند

 مطمئنی؟-
 صببرف بدون زود خیلی پارسببوآ که کرد اعالم ورودی در شببدن بسببته صببدای
 .شد خارج خونه از صتحونه

 .یکردم بازی بازی مرباش کره با داشت که کردم نگاه پرند وبه کشیدم پوفی
 نمیگی؟-

 ...میکنه درد دلم ذره یه:پرند
 همین؟-

 ...همین فقط نه: پرند
 چی؟ پس-

 ...بود تولدم دیروز:گفت دلیوری با پرند
 ... متارک تولدت خوب: گفتم و زدم لتیندی
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 .نگفت بهم تتریکم یه حتی پارسوآ: وگفت کشید اهی پرند
 واقعا؟: گفتم مات
 ... میره یادش همیشه: وگفت داد تکون سرشو پرند

 که این. نداشببت دخترش برای وقتی مسببلما زیاد های دغدغه همه اون با بله
 .نتود عجیتی چیز
 .میپیچید خودش به داشت پرند

 ...دوید دستشویی سمت به فوری و شد بلند جاش از
 هال هب و شببدم بلند ازجام میکردم نگاه رفتنش مسببیر به تعجب با که درحالی

 دیگه هک میرسببیدم یقین به کم کم بود خورده نیم نوشببیدنی لیوان دو با...  رفتم
 .نیست اینجا من جای

 .اومد بیرون اونجا از پرند و شد باز دستشویی در
 متشس به بود هم تو شدت به اش قیافه و بود انداخته پایین سرشو که درحالی

 شده؟ طوری پرند: وگفتم رفتم
ستن برای جمله یه همین ضش شک  زد یناگهان کامال طرز به چون بود کافی بغ

 .گریه زیر
 شده؟ چی پرند:گفتم و رفتم سمتش به

 ... بود من قد هم تقریتا
 ...طتیعیه میگه بهداشتمون خانم: وگفت اورد باال سرشو

 طتیعیه؟ چی-
 ...دستشویی برم باید همش دیشب از: گفت هق هق با پرند

 شدی؟ اسهال داری؟ پیچه دل-



 .است دیگه چیز یه... جون تی تی نه: وگفت گزید لتشو
 .شده چی بگو برام بشین بریم بیا:وگفتم کردم پاک اشکهاشو

شکهاش دوباره پرند شتمون خانم: وگفت شد جاری ا .. . گفته چیزو همه بهدا
 .ندارم ازاونا من فقط

 .پرند وای... کردم ریز چشمهامو
 اولته؟ بار تو... اهان: وگفتم زدم لتیندی

شمهای با شکیش چ شب...  اره خوب: وگفت کرد نگاه بهم ا   صت تا من... دی
 ...دستشویی رفتم همش... نیوابیدم

 ...مییریدی میرفتی خوب... کردی اذیت خودتو اینقدر چرا خوب-
 تنها؟ خودم: پرند

 ادرم اصببال پرند افتاد یادم که میگفتی مادرت به نه بگم خواسببتم لحظه یه
 ...نداره
 ...بگم نمیتونستم که پارسوآ به: گفت مکثی بعد

شیدمش اراده بی... نیوابه صت  تا بود شده باعث اش دخترونه شرم  متس ک
 .کردم وب*غ*لش خودم

 .میشه خانم داره کوچولو پرند
 .وندمرس و مییواست که چیزی بهش ساکم تو از و کشوندم اتاقم سمت به اونو

شحال لحظه در سید صورتمو خنده با و شد خو شویی به دوباره و ب*و* ست  د
 .رفت
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 رجو و جمع رو ها ریز خرده تا برگشببتم هال به دوباره... کشببیدم عمیقی نفس
ساطی به وقتی. کنم  دختر اون ی یادچهره اراده بی میکردم نگاه بود میز رو که ب

 رخودس و خودجوش خیلی ذهنم بعد... افتادم میکشید سیگار اشپزخونه تو که
 .کردم زیارتش پله روی که دختری اون و شنته پنج به زد بک فلش
 ... شد اشپزخونه وارد پرند

 بهتری؟-
 ... میکنه درد هنوز دلم:وگفت کرد فینی فین پرند

 مسکن یه بهت تا بیور کامل اتو صتحونه: گفتم و نشوندمش و گرفتم دستشو
 .خورد قرص نمیشه که خالی ی معده با.  بدم

 .شد مشغول و زد نازی لتیند
 .کردم جور و جمع و پذیرایی رفتم دوباره منم
 با... فتهبی دستم از نوشیدنی بطری تا دو بود نزدیک و شد باز ناگهانی سالن در

 .زد خشکم پارسوآ دیدن
 باال دو هب رو ها پله و...  بتیشید: گفت و انداخت پایین شرمنده سرشو پارسوآ

 .رفت
 ، بود پارسوآ:گفت که پرند دیدن با. برگشتم اشپزخونه وبه کشیدم عمیقی نفس
 .شد بلند پذیرایی سالن از دختر یه جیغ صدای و دادم تکون سری

 .رفتم پذیرایی سمت به دو با
شپزخونه توی صت  که بود دختری همون ناباوری کمال در ش سیگار ا  یدمیک

 .بود
 . یدمیکش سیگار اشپزخونه توی صت  که بود دختری همون ناباوری کمال در



 ...میکنه چیکار اینجا پونز این...  اه: گفت کالفگی با
 :کرد ام شوکه پرند صدای که کرد ریز چشمهاشو من دیدن با

 ...پریسا عمه سالم:پرند
 این... سببالم: گفت بود شبببده خطاب پریسبببا عمه پرند توسببط که دختری

 رهاست؟
 ...نچ: پرند

 نداری؟ مدرسه تومگه: پریسا
 ...نمیرم رو ها یکشنته اول زنگ من: گفت اخم با پرند

 . من به زد زل و کشید هومی پریسا
... نداشت پارسوآ به هم خاصی شتاهت هیچ. بود دراومده حدقه از چشمهاش

 یه. اشتند جذابیت برام اش قیافه اصال. پوستشون مشترک سفید رنگ منهای
 ...میزد کتودی به که لتهایی با...  خشن ی قیافه

 ماشین؟ تو بمون نگفتم مگه: گفت پریسا به رو و اومد پایین ها پله از پارسوآ
 بیام؟ ندارم حق بابامم ی خونه: گفت پارسوآ به نیشیندی با پریسا

 باباته؟ ی خونه اینجا: پارسوآ
 منو سببهم داری نسببناس توی... بابامه ی خونه... اره: گفت حرص با پریسببا
 ...میکنی هاپولی
 ...یاب نمییواستی؟ پول مگه: وگفت داد تکیه پله ی نرده به کالفه پارسوآ

 یشپ زمین روی ها تراول شد باعث و کرد پرت سمتش به و تراول دسته ویک
 ...بشند وپال
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 هان؟ نمیدی؟ منو سهم چی برای: گفت داد با پریسا
 که ی؟کن تزریق رگت تو رو همه که بدم سببهمتو: گفت بلندتری داد با پارسببوآ

 کنی؟اره؟ نئشگی کنی؟ دود
 ...چه تو به: گفت گریه با پریسا

 ات کن دود اینقدر برو: گفت بلندی صبببدای با و رفت باال رو ها پله پارسببوآ
 پول من... نیسببت ختری میراث و ارث از نکردی ترک وقتی تا... دربیاد جونت
 ....کنی نوشت و عیش خرج بهت بدم که ندارم یامفت

 .کوبید محکم و اتاق در و
 و میکرد جمع رو ها تراول و بود نشببسببته پارکت زمین روی که درحالی پریسببا

 .یکردم نجوا لب زیر میگه کی به نتود معلوم که وبیراه بد کلی و میکرد گریه
تاده پام جلوی که پولی چک تا چند وبراش شبببدم خم زمین رو منم  و بود اف

 .بود داده بهش میلیون سه دو سرجمع شاید... کردم جمع
 پرند؟: گفت پرند به رو و انداخت پایین سرشو و دادم بهش رو پولها
 عمه؟ بله: گفت بود ایستاده من کنار که پرند

 .بود زده وحشت چشمهاش... رفت عقب به قدم یه پرند و رفت جلو پریسا
سا ستم...  عمه نترس: گفت گریه با پری ست و... بگم تتریک تولدتو خوا  تو د
 صببورتی خرس جاسببو یچی یه و کرد اش رفته رو و رنگ و کهنه مانتوی جیب

 ...عمه بیا: وگفت دراورد کوچیک
 ...مرسی: گفت و گرفت رو جاسو یچی اون و رفت جلو ارومی به پرند

 ...بده فشارش: وگفت فرستاد روسریش تو موهاشو پریسا
 ...میکرد نگاه پریسا داغون ی چهره به پرند



 ...بده فشارش: بازگفت پریسا
 و داد فشببارش پرند….  I love you... م*ا*چچچچچچچچچچچچچ....... 
 :گفت داری جیغ و نازک صدای

 حکمم پریسبا. ب*و*سبید رو پریسبا ی گونه و رفت جلوتر و زد لتیندی پرند
 .میدیدم هاشو شونه لرزش... میکرد گریه داشت...  کرد ب*غ*لش

 .شد خارج خونه از گریون چشمهای با و وب*و*سید پرند صورت دیگه بار یه
 .میرفت ور جاسو یچیش با داشت پرند

 ... معتاده ام عمه:گفت حال درهمون
 کارخدمت برای باید بود گفته بهش حسببش شبباید. میداد توضببی  برام داشببت

. ودب جوری یه...  سوخت دختره برای دلم لحظه یه...  بده توضی  اشون خونه
 ستشود تا نتود کسی و داشت کمک به نیاز انگار... بیمار و بیگ*ن*ا*ه جور یه

 .بگیره
فت داری بغض لحن با پرند مه: گ یدونسبببت ام ع مه دیروز م لد  ولی...  تو

 .نکرد تموم حرفشو دیگه... پارسوآ
 .وکوبید اتاقش در و دوید باال رو ها پله گریون چشم با و

 در رندپ تا میزد در و رفت پرند اتاق در پشببت پارسببوآ که دیدم ها پله پایین از
 .کنه وباز

 مهندس؟: زدم صدا ها پله پایین همون از
 .بود درهم واض  اش چهره. چرخید سمتم به پارسوآ

 ...بذارین راحتش بهتره: گفتم ارومی به
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 شد؟ چش دفعه یه اخه: وگفت ایستاد وجلوم اومد پایین هارو پله پارسوآ
 ....باشه مهم براتون خیلی نکنم فکر... هیچی: گفتم و ایستادم سینه به دست

 ویر شببو انگشببتی ابری دمپایی برخورد صببدای. رفتم اشببپزخونه سببمت به و
 .بود افتاده راه دنتالم که میشنیدم پارکت

 ت؟نیس مهم برام دخترم ی گریه میکنید فکر چرا:گفت متحکمی صدای با
 مهمه؟-

 ...باشه مدرسه باید االن اون: وگفت انداخت پایین سرشو پارسوآ
ست شپزخونه از خوا شه خارج ا صدا پرند بره احتماال و ب  بهتره :گفتم که کنه و

 .نره امروز
 چرا؟مریضه؟:وگفت کرد گرد چشمهاشو پارسوآ

 ...نیست خوب حالش خرده یه-
 ...شده چش: گفت نگرانی با پارسوآ

 ...طتیعیه... هیچی-
 ...باشه داشته دکتر به احتیاج شاید طتیعیه؟ چی:  پارسوآ

عه کردم عرض خدمتتون که من: گفتم حرص با  و رشبببد روال این... طتی
 ...بلوغشه
 بلوغ؟: کرد زمزمه زیرلب پارسوآ

 عجیتیه؟ ی کلمه-
 نمیشم؟ منظورتون متوجه: وگفت داد تکیه اپن به پارسوآ

 ...ندارید دخترتون برای جایی که هستید تون زندگی غرق اونقدر-



 نمجو نصببف دارین خانم تی تی: وگفت کشببید صببورتش به دسببتی پارسببوآ
 شده؟ چش پرند... میکنید

 ...میشه بزرگ داره-
 .بشورم رو قتل شب های ظرف تا رفتم شویی ظرف سمت به و

 چی؟ یعنی: وگفت ایستاد کنارم پارسوآ
 بالغ داره اون شببما چشببم از دور چه شببما چشببم جلوی چه داره؟ چی یعنی-

 .بگیرید و جلوش نمیتونید متاسفانه...  میشه
 هی ناسببالمتی... مسببئولیت بی اینقدر ادم.بود حرصببی اراده بی کامال لحنم

 .پدربود
 نمیفهمم اصال من: گفت هم اخر دست... میکرد نگاه من به گیجی با هم اون

 میگید؟ چی شما
له- ید ب تا ید هم ن ما بفهم قدر شبب ید خودتون درگیر اون  اون متوجه که هسببت

 ...نتاشید
 ستم؟نی دخترم متوجه من که میدونید کجا از شما: گفت مدافع لحنی با پارسوآ

 اصببال شببما...  بود مشببهود برام کامال اومدم اینجا به که روزی دو همین تو-
 ...فهمید میشه هم ثانیه در اینو... نیستید دخترتون روحیات متوجه
 شده؟ چش دخترم میگید باالخره:گفت کالفگی با پارسوآ

 ...میشه بزرگ داره: گفتم و کوبیدم سینک روی و دستی پیش
 ...میکرد نگاه من به خیرگی با پارسوآ

 .میزد دو دو نگرانی چشمهاش توی. کردم نگاه بهش
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 از یخوب درک... میشببه بالغ داره... دختره یه اون: وگفتم کشببیدم عمیقی نفس
 ...کنید پنهان ازش و هیچی نمیتونید هم شما...  داره موقعیتش

 ...بفهمم بزنید حرف جوری یه خدا رضای محض: وگفت کشید اهی پارسوآ
 مزنت...  دیگه داشتی زن احمق خوب کنم؟ حالی بشر این به چطوری من حاال

 شببونزده اون شببدی پدر سببالگی هفده تو که موقع اون کن حسبباب حاال که
 ...ه ه اه...  دیگه بوده بلوغ تو جور یه اونم...  شده مادر سالگی

 رفتید؟ دانشگاه شما: گفتم و کردم مکثی
 .شما ی اجازه با...  بله: گفت و رفت من به ای غره چشم پارسوآ

 گذروندید؟ رو خانواده تنظیم کالس دانشگاهتون تو... خوبه-
 .میکرد نگاهم ریزبینی با پارسوآ

ما دختر- ثل شبب گه هردختر م حاظ از چه... بلوغه در ای دی  شبببدن بزرگ ل
 کمی و شدم ساکت... لحاظ از چه... هورمونی ازلحاظ چه... هاش استیون

 شدید؟ متوجه: گفتم بعد
 یه انگار که میکرد نگاه من به چنان... من به بود زده زل متهم هنوز پارسببوآ

 .میزنه فضایی حرفهای و ایستاده جلوش غریب عجیب موجود
... کنید باز بیشتر چشماتونو مقداری یه کنید لطف: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 همتوج خودش اینکه بدون... بدید انجام براش باید هم خرید سری یه درضمن
 .میگفت دیشب بگه شما به بود قرار اگر چون... بشه

 ...بره امروز نمیتونه هم مدرسه: گفتم حرفم ی ادامه در
 ...میدونید صال  شما هرچی: وگفت کشید راحتی نفس پارسوآ
 ؟ خانم تی تی: گفت کوتاهی مکث از بعد و کرد تر لتهاشو



 بله؟-
 بیرم؟ باید چی من: پارسوآ

 ...مینویسم براتون-
 ...ممنون:  پارسوآ

شو که درحالی شپزخونه تو صندلی روی خود  راچ نمیدونید: گفت کرد پرت ا
 کرد؟ گریه

 بدونین؟ مییواین چرا-
 .ندارم اشو گریه دیدن طاقت: وگفت شد خیره دوری ی نقطه به پارسوآ

 رفت؟ یادتون تولدش همین بیاطر-
 ...نرفت یادم: گفت کشیدو عمیقی نفس پارسوآ

 نگفتید؟ هم تتریک بهش حتی پویاتون، ذهن بیاطرهمین-
شت میز روی قا م شو ارنج پارسوآ سرشو گذا ستهاش میون و : توگف گرفت د

 پرند تولد روز در وقت هیچ من... روزه یه تو دقیقا همسببرم فوت با اون تولد
... ودب تعویق روز چند با همیشببه... باشببه دومم بار این که نگفتم تتریک بهش

 !میکرد درک و موضوع این همیشه اون: وگفت کشید پیشونیش به دستی
 نچو نمیزد حرفی دیروز تا اگه... نتود وبلوغ نوجوانی بحران در که همیشبببه-

 راحت نمیشببه دیگه... میشببه بزرگ داره االن اما میومد حسبباب به بچه هنوز
 این تو... میده زجرش شما توجهی بی یه... حساسیه سن تو اون...  زد دورش
 ...نیدک توجه بهش بیشتر و کنید درکش شما که داره این به احتیاج شرایط
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 خود حتی... بگیرم جشن دخترم برای همسرم سالگرد روز نمیتونم من: پارسوآ
 ...حاال اما... نتود راضی هم پرند

 صببتحی درسببته.  لحظه یه فقط اما. سببوزوندم دل براش توجیهش از لحظه یه
 هنوز اام گرفته اشببتتاه کی با منو نتود معلوم بودو خواهرش بودم دیده که اونی
 .بودم نکرده فراموش و خواب بالتاس دختر اون کریه ی قیافه

 نه؟ یا نهمیک گریه داره هنوز بتینید برید میشه: وگفت کرد نگاه من به پارسوآ
 .رفتم پرند اتاق سمت به و بستم و اب شیر و کشیدم عمیقی نفس

 .زدم در به تقه تا دو
 کیه؟: پرند

 ... منم-
 ...شد باز اتاق در

ش و نشبسبت روش و رفت تیتش سبمت به کنه نگاهم اینکه بدون پرند  وسبر
 .پایین انداخت

 خوبی؟:وگفتم نشستم کنارش
 رفت؟: وگفت انداخت باال هاشو شونه

 ...مییوره غصه داره هم کلی...  نشسته اشپزخونه تو... نه-
 چرا؟:وگفت کرد نگاه من به پرند

 راسببتی...  بتینه رو تو ناراحتی و گریه نمییواسبببت دلش چون خوب چرا؟-
 ...مدرسه نری امروز گرفتم اتو اجازه
 میگی؟ راست:گفت ذوق با پرند

 بده؟-



 .ول ای..  نه وای: پرند
 ...بپوش خوشگل لتاس یه... بشور صورتتو و دست برو شو بلند خوب

 لتاس پارسببوآسببت مال گشببادش لتاس چرا بپرسببم مییواسببت دلم عجیب
 !چندش ی پسره اه... کیوان مال قشنگش

 .بیرون زدم اتاقش از منم و گفت ای باشه پرند
 .بود نشسته دراشپزخونه همونطور هنوز پارسوآ

 یه هترهب... بیورید صببتحونه باهم که میاد االن: وگفتم کردم وروشببن زیرکتری
 ...باشید داشته تولدش برای ای برنامه

سوآ شه:  پار صال با  ادوک بترمش: داد ادامه مکث کمی با... تعطیل کار امروز ا
 خوبه؟ بیرم
 ...بپرسید خودش از نمیدونم: وگفتم انداختم باال هامو شونه

 بره؟ راه میتونه: پرسید لتی زیر پارسوآ
 هب... دختر دوست احتماال جین دو ویه داشت زن خوبه گرفت خندم لحظه یه

 ... خورده مسکن...  میتونه بله: وگفتم کردم کنترل خودمو زور
 چی؟ واسه مسکن:گفت هول با پارسوآ

 ...داشت درد دل خوب-
 طتیعیه؟: وگفت خاروند اشو چونه پارسوآ

 ...بله-
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 با و ترف سمتش به پارسوآ. کرد سالم که پرند ورود با و... گفت آهانی پارسوآ
 وموهاشب و بود پوشبیده ناز صبورتی شبلوار و تاپ یه...  کرد بلندش حرکت یه

 .بود بسته خرگوشی
 مدام هک پرند دادای و جیغ با بعد و ب*و*سید کل به دخترشو روی سرو پارسوآ

 .شد عوض کل به خونه ی فضا...  زمین بذارتم: میگفت
 ئلهمس. بود تیره ازش دلم هنوز...  اما نتود شکی داشت دوست و پرند اینکه در
صوص... بود حل قابل غیر برام دختره اون ی ضوع این هم پرند اینکه بی  و مو

 .میدونست
 ی عالقه مورد نهار من شببد قرار...  دختری و پدر ی صببتحونه خوردن از بعد
صرار التته و م نتود بلد چون اما کنم درست و بود الزانیا که پرند  متنی وآپارس ا

 همه باید پس اونه تولد امروز اینکه به پرند غرغر و فسببنجون کردن درسببت بر
شه اون میل باب چیز ضایت ستزی قرمه به پرند باالخره با  و درپ باهم و داد ر

 .بیرن کادو پرند تولد برای تا رفتن دختری
نه میتونسبببت که بود این خوبیش  و ودلیوری ناراحتی دخترش دل از پدرا

 .دربیاره
 .شدم نهار کردن درست ومشغول کشیدم عمیقی نفس

 یه ردمک سعی منم و بود شده ترتمیز اشپزخونه و خونه که بود دو نزدیک ساعت
 عوض رو خونه دکور مییواسببت دلم عجیب... بچینم نفره دو خوشببگل میز
ستیل های متل چیدن گرد چون... کنم شد معترم سد باعث ا  و رفت حین و می
 .بزنم دور رو متلها بود سیت برام اشپزخونه و نهارخوری میز سمت به امد



 درسبت هم سببوپ... دادم پیچ لیوان تو هارو کاغذی دسببتمال بدبیتی هزار با
 زچی همه که بودم کرده ه*و*س. بیامرزه رو گالیالبالنکا اموات خدا بودم کرده

 دوسببت پرتقال ی ژله اینکه با...  کردم درسببت هم ژله خرده یه... باشببه کامل
شتم صرف تاریخ اما دا شته پرتقالی ی ژله م  که الوالت ی ژله مجتوری و بود گذ

. بود کامل چیز همه... کردم درسببت میشببد تموم انقضبباش دیگه ی هفته اونم
 .کردم باز و در زنگ صدای با که بود سه نزدیک ساعت
 رد کلید با اینکه تر عجیب و...  بود ونترده ماشببین پارسببوآ که بود عجیب

 .وبازنکرد
 ...خریدم چی بتین بیا جون تی تی: زد داد وبلند کرد وباز در هول با پرند

ساس از شت من با پرند که صمیمیتی اح شتم خوبی حس دا  یادز اینکه با. دا
گه مدی ناختیم رو ه تاده دلم به مهرش نمیشبب مد بنظر و بود اف  من از که میو
 .میاد خوشش

 چی: تمگف تعجب با بود کرده بلندش زور به پرند که بزرگ قفس یه دیدن با
 هست؟

 ...کاسکو:گفت ذوق با پرند
 .گذاشت اپن روی اونو و
 زل پرند و من به که تعجتش با و خوشببگل وچشببمهای طوسببی هیکل دیدن با

 ... میزنه هم حرف میگفت داره مغازه تازه: گفت خنده با پرند بود زده
 ...باهوشن خیلی کاسکوها اره: وگفتم خندیدم

 بذارم؟ چی اسمشو: وگفت کاسکوش به زد زل خوشحالی با پرند
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 ...کردم نگاه پرنده های حرکت به و... انداختم باال هامو شونه
 خاکستری؟ بذارم اسمشو: گفت حال همون در... کرد می نگاهش ذوق با پرند

 ...نیست بد خاکستری؟-
 ...دیگه چیز یه... نه نه: گفت متفکر پرند

 عمل هب کاشف بعد و غضنفر بود گذاشته اسمشو که افتادم روشنک قناری یاد
 ره؟دخت یا پسره این: وگفتم گرفت ام خنده. است ماده بدبیت ی پرنده اومد
 ...پسره: پرند

 ...بذار پسرونه اسم یه براش پس-
ست پرند صال که پارسوآ که بده بهم جوابی خوا ضورش متوجه ا شده ح  ودمب ن

 .بوده همین قتلیشم اسم... فندق بذار اسمشو میگم من: گفت
 ...بذاریم پ با اسمشو... ندارم دوس فندوق من اخه خوب: پرند

 ونیمیت بهتر اینطوری: وگفت گذاشبببت اپن وروی خرید نایلون کلی پارسببوآ
 هوم؟ بده نشون واکنشی قتلیش اسم به شاید...  بزنی حرف باهاش

 ایکل؟م بذارم اسمشو...  بگو تو جون تی تی: وگفت نذاشت پارسوآ محل پرند
 مایکل؟ حاال چرا: گفتم خنده با

 ...مایکله دوستم سگ اسم اخه: گفت مشهودی حرص با پرند
 ...ویلیامه سگش اسم دارم دوست یه منم-

 سببگ چرا :گفت بود ایسببتاده اپن کنار موبایلش با که پارسببوآ به رو غر با پرند
 ...نتودم کاسکو فکر تو اصال من نیریدیم؟؟؟

 ... نجسه سگ هزارم بار:  پارسوآ



 خونه ی قتله... هسببتی وپاکی نجس اهل توچقدر بگردم گفتم دلم تو لحظه یه
 یه هشب دلم تو... والله پاکه؟ خیلی خوشببگلت بار ویترین این... نمیدونی اتو

یاد اخم از پرند اینکه برای و کردم درازی زبون عالمه  هک این حاال: گفتم درب
 ...خوشگله خیلی

 بذارم؟ چی اسمشو: گفت کالفگی با پرند
 کنی؟ فکر بهش راجع نهار بعد نمیشه:  پارسوآ

فت من به ورو کرد ای کجی دهن پرند عت از: گ  زده غر جونم به یک سبببا
 ...گشنشه

 ...بکشم تا...  بشور روتو و دست برو... است اماده نهار:گفتم لتیند با
 به یفکر یه بعد تا موند اپن رو هم کاسببکو اون...  بود پارسببوآ منظورم بیشببتر

شه جاش حال ست رو ها پرنده...  ب شتم دو سوآ جون به هم کلی... دا  دعا پار
 ... نگرفته سگ که کردم
 و زیست قرمه التته و ژله و سوپ بابت پرند چه چه و به وبه نهار صرف از بعد

 هدراومد خوب عجیب و میکردم کش اب برنج بود اولم بار که طالیی دیگ ته
شید محکم وگردنمو ب*غ*لم پرید که وقتی...  ستزی قرمه خورش و بود  و ک
 یراض کارم ی نتیجه از.داد دست بهم خوبی حس کرد ازم تپل م*ا*چ تا سه دو

 .بودم
صوص سوآ ی گزارانه سپاس لتیند که بی شکری و پار  یاطرب ی جمله با که ت

 ماا میومد توزرد بنظر اینکه با. داشببتم بهتری حس شببد بیان ممنون چیز همه
 مفکرکن کمتر میشبببد باعث این و بود سببنگین سببر من با دررفتارش حداقل
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شتتاهه اونجا در موندنم  فعال میکردم حس شده که هم پرند بیاطر که چرا... ا
 .داشت تلنگر به احتیاج کوچولو پدر این...  باشم داشته حضور باید

شحالی ست و پرند خو شتم دو  های خنده به نه... صتحش ی گریه به نه... دا
 ...االنش

 ...میشد خوشحال چقدرراحت واقعا
 شببام مشببغول منم و بود اسببمش بدون کاسببکوی گرم سببرش هم نهار از بعد

ست سم هم پرند... بودم فردا غذای و کردن در شنهاد ا سکو اون... میداد پی  کا
 خجالت تمام با... کارهام انجام از بعد. میشببکسببت تیمه خودش برای هم

ید که چیزهایی ید پرند برای با که یه روی و مییر غذ تی نار و نوشببتم کا  ک
 .گذاشتم بود تلویزیون میز روی که موبایلش
له از پارسببوآ که کردم سببر چادرمو مد ها پ که و پایین او حالی  پرند از در

 میقیع نفس پارسوآ شدیم که باغ وارد. افتاد راه سرم پشت میکردم خداحافظی
 ...عذرمییوام ازتون واقعا من صت  اتفاق بیاطر: وگفت کشید

 سعی مییوام هی من اخه...کردم نثارش فحش تا دو و کشیدم تر جلو چادرمو
 .نمیذاره هی بره یادم کنم
مه درا هاش ی دا فت حرف ما:گ ید لطف خیلی امروز شبب عا پرند... کرد  از واق

 .ممنون. بود خوشحال خیلی شما محتت
شیدم عمیقی نفس شتربهش خرده یه اگه: وگفتم ک  محتت اطربی کنید توجه بی
 !نمیکنه ذوق اینقدر اغیار

سوآ  به و کردم کوتاهی خداحافظی. کرد باز برام و در و گفت شمایی با حق پار
 .افتادم راه خونه سمت



 ور دسببتمو... میده داغ پیاز بوی مانتوم میکرد حس... انداختم در وداخل کلید
ستگیره شتم د شده خونه وارد ،هنوز کنم باز درو تا گذا  مدیسر خانم که بودم ن

 جون؟ تی تی اومدی: وگفت کرد باز و در
 سرمدی؟ خانم شده طوری.... سالم-

 ...ها نکنی هول وقت یه: گفت نگرانی با سرمدی خانم
 شده؟ چی: وگفتم افتاد دستگیره روی از دستم
 لمث... اینجا بود اومده داداشت...  هیچی: وگفت گرفت دستمو سرمدی خانم
... دمب ادرس بهت تو بیا... بیمارستان رسوندنش...  شده بد عزیزت حال اینکه

 ...کردی یخ چه...  کن نگاش
 بیمارستان؟ کدوم:گفتم زور به

 تنها این میدونسببتم... دادم تکیه دیوار به ومن شببد خونه وارد سببرمدی خانم
 .دراومد کی اشکم نفهمیدم اصال... میده دستم کار اخرش گذاشتنهاش

.. .میومد سببرش بالیی چه بود ه نیومد طاها اگه میکردم فکر داشببتم بغض با
شت دوباره سرمدی خانم شه این برم قربونت بیا: وگفت برگ س  بگم ذارب... ادر

 ...برسونتت علی احمد
 کی کوچه سببر تا.دویدم پایین دو به رو ها وپله گرفتم ادرسببو چطور نفهمیدم

یدم نفس یدنم سببرعت بیاطر بود نزدیک هم بار چند دوی  بیورم مغز با دو
 ...زمین

 ...دربست:زدم داد خیابون به نرسیده
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سوندم خیابون به خودمو شت جوون ی راننده یه که سیاه پراید یه ر  گهن برام دا
 .داشت

 ...بشم سوار ندارم حق که داد فرمان مغزم باز شرایط اون تو
باره یه دادم تکون دسبببت دو  نگه جلوم بود تاکسببی که داغون و درب پیکان و
 .داشت

 کاپوت روی نارنجی نوار اون حرمت خاطر به حداقل...  شبببدم سببوار تند
سقف شتته بهم امر دلم ته جورایی یه و ست قرار بود شده م  رتمصو رو اینه نی

شه تنظیم ستان خود تا...  ب شک بند یک بیمار  عزیزم رس بالیی اگه... رییتم ا
 .بیشیدم نمی وقت هیچ خودمو میومد

سوندم اورژانس به خودمو بدو بدو ستاری...  ر  ور بود ها پرونده سرگرم که پر
 .کردم خطاب

 ...بفرمایید: گفت بکنه بهم نگاهی اینکه بدون
 ...پیش ساعت یک و خانمی یه: گفتم هول با
 ...تی تی: گفت که طاها صدای با

 دیمش اسانسور وارد باهم... دویدم تقریتا طاها سمت وبه شدم پرستاره بیییال
 .داد فشار نظرو مورد ی طتقه ی دگمه وطاها

 شده؟ چی: گفتم ترس با
 ...گذشت بییر: گفت کسلی با طاها

 کجاست؟ االن-
 ...یو سی آی تو: طاها



: مگفت خفه و دادم تکیه دیوار به زور به... میشبببه خالی داره زیرپام کردم حس
 چرا؟

 التته اگه خوبه حالش االنم... باال بود رفته قندش: گفت ای عصببتی صببدای با
 ....مهمه برات
 نیست؟ مهم برام فکرکردی: گفتم وبغض حرص با و گزیدم لتمو

 سببمت به هم من مینشببسببت نیمکتی روی که درحالی و نداد جوابمو طاها
سته درهای ستاری... رفتم یو سی ای ی ب : فتگ غرولند با و گرفت جلومو پر

 خواهش بفرمایید.... بیرون بفرمایید... اسبببت وی ه های مراقب بیش خانم
 .میکنم

 کردم؟ کوتاهی چرا... ایستادم در پشت کالفگی با
شتم طاها سمت به  االن: مگفت بود کرده نایلونی توی سرشو که درحالی... برگ

 خوبه؟ حالش
 مجواب کنده پوست و رک و نکرد بحثی چون شد روزم و حال متوجه انگار طاها
 منتقلش هم فردا...  شده رفع خطر روشکر خدا... خوبه... بابا اره: وگفت وداد

 ...مرخصه احتماال هم دیگه روز دو... بیش میکنن
 کجاست؟ دکترش:گفتم و کشیدم راحتی نفس
 .شد تموم کیشیکش:طاها

 خوردی؟ غذا:گفت وطاها دادم تکیه دیوار به
 بیورم؟ چیزی میتونم وضعیت این تو-

 ...بیور بیا...  کالتاسه: وگفت دراورد ساندویچی نایلون از طاها
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ندویچ به وخودش  هنوز:گفت و زد بزرگی گاز بود دسببتش که خودش سبببا
 ...که وایستادی

سه و خورد دماغم به کالتاس بوی سو ستم کنارش... شدم و ش  ساندویچ و ن
 بودی؟ کجا شب وقت این تا: گفت پر دهن با طاها... وبرداشتم

 .شد شروع باز
 نه؟ یا میکنی بس طاها: وگفتم کشیدم پوفی
 ...میکنی غلطی چه داری نیست معلوم:گفت حرص با طاها

صتی که طاها به میکرد سنگینی گلوم تو بدی بغض  کردم گاهن میومد نظر به ع
 :گفت تلیی پوزخند با اون و

 به یکنیم ولش خونه تو شب تا صت  از اینکه بیاطر افتاده روز این به عزیز اگه
 ...هستی گوری کدوم نیست معلوم هیچ...  خدا امون

 ام؟؟؟ گوری کدوم من-
 ؟ نمیزنی حرف کنده پوست و رک چرا... ام گوری کدوم من نه: طاها

 .تابگم بپرس بگم؟ چی-
 ینا نمیکنی؟؟؟ کار بوتیک تو دیگه کی از: وگفت کرد ریز چشببمهاشببو طاها

 ...شده تموم مغازه ی اجاره میگفت همسایتون
 چی؟ که حاال: وگفتم شدم خیره کفشم نوک به

 هان؟ کجایی؟ شب تا صت  از چیه؟؟؟ جدیدت کار: طاها
 اشببپزی. ..میکنم تمیز خونه... مردم کلفتی میرم: وگفتم کشببیدم عمیقی نفس

 ...میکنم



سط طاها شمهای با و پرید حرفم و  چیکار: گفت سیتی لحن و شده ریز چ
 میکنی؟

 روز هس... میکنم درست شونو هفته غذای... میکنم سر  پیاز: گفتم من من با
 ...شب هشت تا صت  هشت از...  فرد روزهای... میرم هفته در

 میگیری؟ چقدر:گفت ای خفه صدای با طاها
... هدار دختر یه پارسببوآ که بگم مییواسببتم...  بود نشببده تموم توضببیحم هنوز

 .است خانواده مرد که بگم مییواستم
 مجرده مرد یه خونه صاحب یعنی کارم صاحب: وگفتم دادم قورت دهنمو اب
 ... حقوقمو اون که
شو طاها کی نفهمیدم و ست شت با و برد باال د ست پ  همب محکم دهنی تو یه د

 .زد
 .میکردم حس دهنم توی و خون ی مزه

 باالی اشببونم خونه... داره سبباله سببیزده دختر یه: وگفتم دادم ادامه حرفم به
 بگم؟ بازم یا بسه... دستم کف میذارن تومنم چهارصد ماهی... شهره
 مجرد مرد اون از.... بگو:  گفت ملتهتی صببورت و دار خش صببدای با طاها
 کردن؟؟؟ سر  پیاز برای تومن چهارصد... بگو

شابه قوطی... شد بلند جاش از طاها.... انداختم پایین سرمو  داص با سیاه نو
 .بیمارستان راهروی ی شده سنگ کف به افتاد

 .میداد خون ی مزه هنوز دهنم
 .بودم کرده بغض
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 !محوطه بترید تشریف... ارومتر: کرد گوشزد پرستاری صدای
 مییوری؟ گهی چه داری: وگفت ایستاد جلوم نفس نفس با طاها

 یاشببپز فقط من... قسببم برکت این به ابوالفضببل به: وگفتم دراومد اشببکم
 ...میکنم

 چهارصببد ؟؟؟ اشببپزی:گفت داری خش و خفه صببدای با بریده بریده طاها
 اشپزی؟؟؟ تومن

با کوبید سببرش به محکم دسبببت با طاها... بودم افتاده هق هق به  حرص و
 رها منی؟؟؟ خواهر تو.من برسببر خاک اره؟... تی تی کردی بدبیتمون: گفت

 ...کوبید سرش به دودستی بار این و اشغال؟؟؟
 و ودب شده سر  حدی به... بگیرم خودشو زدن جلوی تا گرفتم دستهاشو بزور

 خودمم کنه سببکته یهو متادا اینکه ترس از که میسببایید هم روی هاشببو دندون
 .میشدم بیهوش و میکردم ضعف داشتم
 میشی؟؟؟ چی داری تی؟؟؟ تی شدی چی: وگفت کرد نگاه بهم دوباره طاها

یا... هیچی مامان رو  به.... قران به... هیچی بیدا-  کلمه یه... بزن زنگ ب
 ...بپرس
 ...کثافت نیور قسم و مامان رو : گفت داد با طاها

ستمو شتم دهنش جلوی د  حیا  وت بریم بیا... نکن ریزی ابرو عیته: وگفتم گذا
 ...خواستی هرچی بگو... بگو خواستی هرچی
ستمو سوری سمت به و صندلی رو کرد پرتم که بازوش دور انداختم د سان  هک ا

 .رفت بود راهرو انتهای در
 .شد اسانسور وارد



سمو شت با... فرستادم بیرون سیت نف ست پ ... کردم پاک دهنمو دور خون د
 حلقم توی باهم و خون و بغض شببوری... بودم خورده چقدرشببو نتود معلوم
ستتا ساندویچ به... میکردم حس ست ن  دمز بلندتر و کردم نگاه اش نیورده د

 .گریه زیر
 روی و بود هم ویتره رو که گوشببیش صبببدای شببنیدن با زاریم گریه حین در

 شو گوشبی و کردم پاک اشبکهامو میکرد کشبی خود داشبت کناریم صبندلی
 .برداشتم

 نفس میشبد وروشبن خاموش گوشبی ی صبفحه روی که نازنین اسبم دیدن با
 .دادم جواب دودلی با و کشیدم عمیقی

 بله؟-
 . بود شده دار خش میکردم گریه که مدتی بیاطر صدام
 ...الو:گفت تعجب با نازنین

 ...سالم... بله-
 شما؟:پرسید پته تته با نازنین

 ...تی تی... خانم نازی منم: وگفتم کردم ای سرفه تک
 تی؟ تی: کرد زمزمه گوشی تو اروم نازنین
 ...طاها خواهر... تینا: دادم توضی  کرده برداشت بد کردم حس

 جان؟ تی تی خوبی... نشناختم شده عوض صدات...  بله... هان: نازنین
 خوبین؟ شما. ممنون-
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 خونه االن. میگذرونیم... هسببتیم ای...  شببما احوالپرسببی از:گفت طعنه با
 هستی؟

 ...نه-
 میکنی؟ چیکار تو دست طاها گوشی: نازنین
 ...بودم بیزار اش طلتکارانه لحن از همیشه... کشیدم عمیقی نفس

 ...بیمارستان رسوندتش طاها بود شده بد عزیزم حال: گفتم کالفگی با
 نشدن؟ که طوری... اخی:نازنین

 ...خوبه حالشون نه-
 کجاست؟ طاها حاال... شکر رو خدا: نازنین

 ...نهبز قدمی یه حیا  رفته: وگفتم کشیدم باال دماغمو و دادم قورت و دهنم اب
ست. خوردم شام من بگو بهش... بودم نگرانش... خوب خیلی: نازنین  منمیتون
 میمونه؟ بیمارستان شب... بمونم گرسنه

 .خونه میفرستم رو طاها... میمونم خودم نه-
 بیدارم بیاد صدا و سر بی بگو بهش: کرد اضافه درادامه و گفت ای باشه نازنین

 بهش... بگیره هم هندونه یه تونسبببت اگه اهان... میشببم خواب بد...  نکنه
 میگی؟

 هندونه؟؟؟
 ه*و*س این افتاده بیمارسببتان تیت رو من عزیز... ندم جوابشببو کردم سببعی
 ...شب ونیم ده ساعت کرده هندونه
 دیگه؟ امر باشه: گفتم حال همون در میجویدم لتهامو پوست
 نگفت؟ بهت راستی: نازنین



 چیو؟-
 نداری؟ کاری خوب... هیچی:وگفت کشید اهی کردم حس

 .خداحافظ...  نه-
 .خداحافظ:نازنین
 تماس زا قتل انگار که پیغامی دیدن با... بود دستم تو گوشی... شد قطع تماس
شت وجود هم نازنین صی. کردم وباز پیام دا سم به شی سینی: ا شته ح : ودب نو
 حکم با گفته... کن جور و کاشببف پول شببده هرجور فردا پس تا...  جان طاها

 منتفی شرکت ی مزایده فعال... زدم زنگ جا چند به منم... سراغت میاد جلب
 .علی یا...  خودته دست وقیچی ریش دیگه. شد

شیدم عمیقی نفس شتم رو ها ساندویچ نایلون... ک  وجور جمع چادرمو و بردا
شویی به اول... کردم ست ست و رفتم د ستم رومو و د  کردهد با خرده یه لتم... ش

 .بود
 ...باشم دلیور طاها از نمیتونستم

 ...شدم اسانسور وارد
 .کرد نوازش و صورتم بهاری سوز. رفتم محوطه به و... کردم عتور اورژانس از
شت از نظرم به که رفتم نیمکتی سمت به ارومی به سته روش طاها پ ش ... ودب ن

کت یدن با... زدم ودور نیم تاهتی هیچ رو به رو از که مردی د ها به شبب  طا
 .برگشتم عقب ودنده بودم اومده که و مسیری. نداشت
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شت از نظرم به که رفتم نیمکتی سمت به ارومی به سته روش طاها پ ش ... ودب ن
کت یدن با... زدم ودور نیم تاهتی هیچ رو به رو از که مردی د ها به شبب  طا
 .برگشتم عقب ودنده بودم اومده که و مسیری. نداشت

 نور زیر درختی به که طاها دیدن با... رفتم سببمت اون و سببمت این کمی
نار که برقی تیرچراغ یه بود جدول ک گار و بود داده تک ید سببی  وشجل میکشبب

 شدی؟ سیگاری:گفتم ایستادمو
 .بود خیره دوری ی نقطه به... نکرد نگاهمم حتی
 ...دادم جواب.... بود زده زنگ نازنین: وگفتم کردم نگاه بهش
 ... که بگو... بیور قسم مامان رو  به: وگفت کرد نگام طاها

... میکنی و فکر این چرا... تو جون به نه.... مامان رو  به نه... قران به نه -
یا اصببال ندس این زندگی خونه از برو ب  دختر دوسبببت من... کن تحقیق مه

 و ودم وزندگی خونه که میکردن اطمینان من به باید هم اونا وگرنه... عموشببم
 ...من به سپردن دستگاهشونو

با کرد پرت زمین روی سببیگارشببو ته حرص با طاها  کرد لهش پنجه نوک و
 ...کنی و مردم کلفتی اونجا بری نیست الزم: وگفت

 رسببیدنپ چهارسببال که کسببی پیش برم اصببفهان؟ برگردم البد کجا؟ برم پس-
 مرده؟ یا است زنده شده خراب این تو دخترش

 ...کن ارک خودم پیش شرکت تو بیا: وگفت کشید پیشونیش به دستی طاها
 احتماال میشه گذاشته مزایده به داره که شرکتی: وگفتم زدم پوزخندی ناخوداگاه

 برات؟ باشم سربار یه مییوای... میشه ورشکست داره
 میدونی؟ کجا از تو: گفت تعجب با طاها



شیش سه ونهخ رفتی گفت زد زنگ هم نازنین: وگفتم گرفتم سمتش به و گو  وا
 !بگیر هندونه اش

 رفت یادم که بود عزیز و تو پی هواسببم اینقدر: وگفت زد کجی لتیند طاها
 ...بگم بهت

 چیو؟-
 ...میشی عمه داری:طاها

 سببتزی به سببرخش چشببمهای به. کردم نگاه مهربونش و نمک با ی چهره به
 یتس و منقتض چقدر پیش دقایقی تا انگار نه انگار که صورتش و... نگاهش

 .بود
سیدمش می و میکردم ب*غ*لش بودم بهتری شرایط تو اگه شاید  ای... ب*و*

 اون ربیاط لتم...بزنم لتیند نتونسببتم حتی اما... میکردم گریه خوشببحالی از
 ...بود شده کور وشوقم ذوق تمام... میکرد درد دستی پشت
 بگی؟ نمییوای تتریکم یه حتی: وگفت اومد حرف به طاها

 ولشقت تو که خواهری تتریک مهمه؟ مگه: وگفتم کردم نگاه درهمش صورت به
 مهمه؟... نداری

 ...نگرانتم من: طاها
شاره لتم به  منو ییتر تو گویی؟خوبه زور یا.... نگرانیه ثمر این: وگفتم کردم ا

 ...بیاری زبون به رو حرفها این میشه وروت بینی می
شت حق طاها... میکردم دفاع خودم از باید... بود بغض پر صدام  هب راجع ندا

 ...کنه فکر بد من
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 لمح تو... میکنم زندگی دارم من: گفتم بود لحنم توی که ای رعشببه همون با
سمم به همه سم ا سه... مییورن ق سه میرم آ  گ*ن*ا*هه؟ جرمه این... میام آ
 کنی؟؟؟ رفتار اینطوری من با میدی اجازه خودت به که زده سر ازم خطایی چه

 جواب باید اینطوری که بردم ابرویی چه مگه... میکنم چیکار دارم مگه هان؟
جازات نکرده گ*ن*ا*ه خاطر به چرا... بدم پس گه... میکنی م  چه من م

 ... که کردم اشتتاهی
 ...بشه تکمیل ام دفاعیه نداد اجازه بغضم
ها فت نادمی صبببدای با طا یدا: گ جا تی تی... نگرانتم ب  وت... گرگه پر این
... خواهرم... جان تی تی...  بد همه این میون ولی... درسببت پاکی... خوبی
 .باره یه اتفاق

 ...داره اصفهان با فرقی چه انگار اینجا میگی همچین-
 اباب اصببفهان... داره فرق من عزیز... داره فرق: گفت بارزی کالفگی با طاها

... ومیشببناسببن مار همه بازار تو... داریم وکار کس تا چهار... بود سببرت باال
 ادتد به چطور ندارم خودم از هیچی که قتا ال یه من بیاد سرت بالیی یه اینجا

 برسم؟
... نیتهرا چهارساله... تویی نگرانیم ی همه بیدا: وگفت انداخت پایین سرشو

.. .دانشگاهته و درس پی حواست مییونی درس داری گفتم کردم صتر دوسال
ساله شگاه که دو سیدی و دان شتی ب*و* شتی... کنار گذا  زا خوش اب یه نذا

 کیی بگم که نداره وحسببابی درسببت حواس و هوش که عزیز... بره پایین گلوم
 ...هست سرت باال

 ...میزد سرکوفت دلیل بی و دلیل با بهم داشت بود دوسال که واقعا



س من... دارم سر باال اقا یه به احتیاج میکنی چرافکر:گفتم حرص با  دو و تبی
 به... میکنم مراقتت عزیز از... کنم می کار دارم خودم واسببه... طاها سببالمه

 نیست؟ کافی همین... خوندن درس به کنم شروع مییوام هم زودی
 ... تی تی... میزنه خودشو حرف داره باز:وگفت کشید پوفی طاها
 بود بدهکار حرفها این به من گوش اگه طاها بتین: وگفتم پریدم حرفش میون

 نیبی می وقتی... اصببفهان برمیگشببتم میگرفتم رامو پیش دوسببال همون که
 ....منو نه کن خرد خودتو اعصاب نه نیست کارساز

شو طاها ست معلوم که مجرد مرد یه ی خونه بری بذارم:وگفت کرد کج دهن  نی
 ...کنی کلفتی چیه و کیه

 ...میکنم اشپزی اونجا من: گفتم شمرنده شمرده و تحکم با
 چیه؟ خواسبببت دیگه کار یه ازتو فردا پس فردا... میکنی که غلطی هر: طاها

 ...موندین تنها خونه تو.... اورد گیرت تنها گوشه یه فردا پس
ها- قب میتونم من طا ... باش خودت زندگی فکر به تو... باشببم خودم مرا

 هان؟ میاد؟؟؟ جلتت حکم نشه وصول اگه که چیه چک این جریان
 مونه در... اورد کم و انداخت پایین سرشو و برد فرو جیتش تو دستهاشو طاها
 شرکت... کردم قرض مجتوری... میشد ورشکست داشت شرکت: گفت حال

 ...قوز ال با قوز شده واسم هم بدهی کلی... هیچ نگرفت وسامون سر که
شه طعنه لحنم تو کردم سعی  چرا: مگفت اروم میداد تیکه بوی حال این با... نتا

 همیشه؟ مثل نمیگیری کمک نازنین بابای از
 .نداد جوابمو و کرد ای قروچه دندون طاها
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 ...نگفتیم چیزی کدوممون هیچ لحظه چند
 پسببر اینکه با... بود بزرگتر من از سببال ده... کردم نگاه طاها درهم ی چهره به

صای ومثال بود ست ع شه اما بابا د ضگیش بی به بابا همی ... رفتمیگ ایراد عر
 .میداد ترجی  من به رو عرضه بی طاهای بازم ولی
... ودب سوخته سیاه ترازمن دخترونه بود رنگی چشم و سفید چون طاها ی قیافه

 تی تی بگن جورایی یه همه تا میشببد باعث من ی پسببرونه رفتارای بیصببوص
 .پسراست عین

 اهاط...  میشببد پسببر باید تی تی میگفت کنده پوسببت و رک همیشببه که عزیز
 هیچ بین که بود مامان مهم. بود من هوادار همیشبببه طاها حال این با... دختر

 الک هم بابا... دخترم نه میفتاد دهنش از پسبرم نه... نمیذاشبت فرق کدوممون
گار فت از ان لت ه حل که من به... بود ازاد دو یداد م ها... نم  عزیز رو طا

 اطراتخ نثار لتیندی...  نرفته یادش منو که طاها معرفت به بازم... میدونست
 .کردم بچگیمون

 داری؟ بدهی چقدر حاال: وگفتم زدم زل بود افکارش غرق هنوز که طاها به
 ...بشی من مشکالت درگیر نمییواد تو: وگفت کشید پوفی طاها

 ...کنم کمک خواستم فقط-
به خندید طاها  انداز پس چقدر مگه تو فسببقلی اخه: وگفت کرد نگاه من و

 داری؟
 ...داشتم شاید بگو تو حاال-

 نشمیلیو سی... بدهکارم میلیون شصت کال: وگفت کرد گرد چشمهاشو طاها
 .گذاشت فعل بدون حرفشو و کشید اهی و. اش بقیه... دارم و



 گشتان نوک با ارومی ی ضربه و... میلیون سی داری: گفت من به رو لتیند با
 .خندید بلندتر و زد پیشونیم به اش اشاره

باز بود گردنم که گردنتندی بردمو گردنم به دسبببت به کردم و  طاها سببمت و
 .گرفتم
 .میکرد نگاه بهم تعجب با طاها
ست عتیقه:وگفتم انداختم باال هامو شونه ست طالی... ا  تو.. .عیار چهار و بی

 پنج چهار...  مییرن ازت میلیون پونزده کم کم طال بازار میشببی قاراش این
سابم تو من میلیونم سته برام بابا که پوال همون دارم ح ست ومن میفر شونب د  ه
 کشیدم یپوف... عزیز ازبازنشستگی که میدونی:وگفتم زدم پوزخندی... نمیزنم

 :گفتم و
 ... بگیری بیشتری مهلت میتونی حداقل میفته؟ راه کارت... 

 .میکرد نگاه من به داشت خیرگی با هنوز طاها
 بعدا: گفتمو گذاشتم دستش کف و وگردنتند کشیدم بیرون جیتش تو از دستشو

 ....بیر برام خوشگلترشو یکی
 ...تو به دادش... مامانه گردنتند این: گزیدوگفت لتشو طاها

 بهش عزیز مادر از. نتوده که مامانم خود مال تازه... تو به میدمش منم خوب-
 بره الش جرم الکی و باشبببه من توگردن... تو به میدم من هم حاال... رسببیده

 بزنیش؟ زخمی یه به یا بهتره
 ...کنم قتولش نمیتونم:وگفت کشید ای کالفه نفس طاها

 چرا؟ اخه-
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 ...یادگاریه این تی تی: طاها
... رهبهت که کنه حل و مشببکلی و بشببه اسببتفاده ازش وقتی...  باشببه یادگاری-

 نیست؟ تره خوشحال اینطوری مامانم
ها گاهش از... نه یا بگیره که بود دل دو طا  دیگه خرده یه اگه که مییوندم ن

 رپد یه... میشببد پدر داشببت که حاال...  میکنه قتول بزنم چونه و کنم اصببرار
 ...رنگی چشم خوشگل
شی بابا فردا پس: وگفتم زدم لتیندی س خوب... داری خرج کلی... ب  اول تنی

 هان؟... باشه بدهکار باباش همش اومدنش دنیا
 تدسبب حسببابت به دیگه پس: وگفت کرد مشببت دسببتش توی و گردنتند طاها
 ...زیاده سرم از هم همین... نزن

 ...شد سرد بیوریم ساندویچمونو بیا: وگفتم زدم بهش لتیندی
 میشه؟ سرد...  سرده ساندویچ:وگفت خندید طاها

 کردم هرکاری سببرپایی سببباندویچ خوردن از بعد... نگفتم چیزی و خندیدم
 رکس یو سی ای ی شیشه پشت از بار دوسه... خونه به برگرده نشد حاضر طاها

 روی و رفتیم اورژانس به هم سببر اخر... وبتینم عزیز نتونسببتم اما کشببیدم
 ...بودم زدن چرت حال در خستگی از من.  نشستیم هاش صندلی

سه  به داد و کتش طاها... پریدم خواب از و طاها ی شونه رو افتاد سرم بارم دو
 .بیدارم من... بیواب تو:گفت من

 و کتش عطر تلخ بوی... گذاشببتم اش شببونه رو سببرمو من و گرفت دسببتمو
مل و عطر بوی مجتوری....  بگم نیواسببتم ولی... نداشببتم دوسبببت  تح

 .بود طاها دست تو دستم... میکردم



چه عد...  بودم که ب مان فوت ب نه با ما نه بی و بهو  پتومو و بالش شبببب بهو
 تیتش ور من و میومد پایین تیتش از اونم...  طاها اتاق تو ومیرفتم برمیداشتم
 .تیت پایین اون مییوابیدم

ست هم تیت پایین همون از شت نگه باال شو د ست میدا  و میگرفت منو ود
 ...بیدارم من بیواب تو نترس:میگفت

 داقلح نمیزد سازگاری ساز من با وقت هیچ بابا یا... نتود سرم باالی مادر اگه
 .بود غنیمت کلی هم همین... باشه بهم وحواسش باشه مراقتم که بود طاها

 .خوابیدم بکنم فکرشو که اونچه زودتراز خیلی
 همب پارسوآ که بود این خوبیش... شدم خونه وارد و انداختم قفل داخل و کلید
شون خونه نرم امروز بود قرار و بود زده زنگ شب تمام اینکه از بعد واقعا... ا  دی

ستان توی و صرار اب... بگیرم انرژی کلی بود شده باعث ختر این موندم بیمار  ا
 .اومدم خونه به من بمونه عزیز پیش داشت میل که طاها
 حسببی هم طرفی از ولی.میزد فریاد گردنم توی یادگاری گردنتند خالی جای

 ...راضیه ازم بیشتر اینطوری مامان میگفت بهم
تاس. بود خالی عزیز جای  با چادرمو... گرفتم دوش یه. کردم عوض هامو ل

ست ستم د ست یه و کردم پهنش... ش  رایب تا زدم اتو رو شلواردیگه و مانتو د
 ...باشم داشته پوشیدن برای چیزی یه بیرون داشتم کاری اگر فردا
 مراقتت بیش از عزیز اینکه برای اوردم جا به شببکر رکعت دو و خوندم نماز
 . بود شده منتقل داخلی بیش به وی ه
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 این :بود گفته من به... خنده زیر زدم بلند دوباره زد بهم طاها جلو که حرفی از
 ومی عزیز صبورت و سبر مدام که بود طاها منظورش محرمه؟؟؟ من به پسبره

 ...ب*و*سید
.. .کشیدم جارو و اتاق کل... کردم عوض رو ها مالفه... رفتم تیتش سمت به

.. .بودم کاری وتمیز کردن مرتب مشببغول شببیش سبباعت تا. کردم گیری گرد
 گل عین باید خودش ی خونه میکرد تمیز و مردم ی خونه میرفت که کسببی
 ...رگ تو زدم و کردم درست هم نیمرو مرغ تیم تا دو. میموند

 
یه عزیز بود قرار طاها خوشببتیتانه  جورایی یه... خودش ی خونه بتره مدت و
 هی بود قرار... بده مو لطف جواب بیشببتر یا...  کنه محتت من به مییواسببت

قل... بکنه هم میکردم کار توش من که ای خونه به راجع هم تحقیقاتی  حدا
 دفعه ات... نداشببت کارم فعال بزنه زخمی یه به تا دادم مو گردنتند اینکه بیاطر

 مبه حواسببش یکی میومد خوشببم هرچند... بگیره امو پاچه دو بیا که بعدی ی
 چهارچوبی یه از ندارم حق نیوام چه بیوام چه ومیداد حس این بهم. باشبببه
 ... نمیگذشتم هرچند... بگذرم بیشتر

: مداد جواب پر دهن با مجتوری و بیرون شببدم پرت فکرهام از تلفن صببدای با
 بله؟

 ...تی تی الو:گفت گرفته صدای یه با روشنک
 خوبی؟... خانم روشی سالم...  به-

 ...کنی خالصه اسممو میاد بدم گفتم بهت بار صد:گفت حرص با روشنک
 ؟کنی خالصه منو اسم میتونی تو چطور بنفشه؟ تو خون: گفتم خنده با



 .نذار سرم به سر: گفت غر با روشنک
 نیستی؟ سرحال شده چی-

 ...بیاد خواستگار برام قراره اخرشب: روشنک
 کی؟ خدا؟؟؟ رو تو: گفتم خوشحالی با

 ...فرید: گفت داری کش لحن با روشنک
 جدی؟-

 ...خنگی تو چقدر... نه که معلومه خوب: روشنک
 کیه؟ پس-

 ...بابام ی دخترخاله پسر: روشنک
 کنی؟ چیکار مییوای حاال خوب-

 فیمعر بهش منو که خواستگارسنتیم به مییوام ها احمق عین هیچی: روشنک
 ...بدم مثتت جواب کردن

 واقعاااا؟؟؟-
 خوب... شبببدی خر اینقدر امروز چرا تو: گفت داری گریه لحن با روشببنک

 ...نه که معلومه
 چی؟ پس-

 ...تو به نمیزدم زنگ که میدونستم اگه: روشنک
 که درحالی نمیزد حرف ادم عین وقت هیچ روشببنک. بودم شبببده گیج واقعا

 پیشت؟ بیام: گفت روشنک میکردم فکر داشتم
 نداری؟ خواستگار امشب مگه-
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 از هک تو. باشم مراسم تو امشب نمییوام من... خواستگار بابای گور:روشنک
 داری؟ ختر من دل درد

 ...دلت درد این فدای:گفتم خنده با
شنک ست میگن هم تو به... بترن شورتو مرده: گفت حرص با رو  نمیگ... دو

 ؟؟؟...رفیق
 کنم؟ چیکار میگی خوب-

 نیستیم؟ دوست تو و من مگه: روشنک
 چرا؟-

 ان؟ه باشیم داشته رودربایستی و باشه چیزی بینمون نتاید پس: روشنک
 ...خوب اره-

 پیشت؟؟؟ بیام پس: روشنک
 داشت؟ گرفتن اجازه این...  بیا اره واه-

 ...ها میمونم شتم:روشنک
 .منتظرم... بمون شتم باشه-

 .کن وباز در... باش ات عمه منتظر: روشنک
 دری؟ پشت تو-
 هک ولواشی بودم گذاشته نیمرومو ی تابه روش که ای نامه روز و پریدم ازجام و

 اشببپزخونه سببینک داخل و کردم جمع وتند بودم کرده مچاله فریزر کیسببه تو
 پتا یه... بکنم رییتم به نگاهی یه شببد باعث ایفون زنگ صببدای. انداختم
 فسین.... بود انداخته لک نیمروم روغن شلوارکم روی که بودم پوشیده شلوارک

 دلم عجیب اما. نیسببت غریته که روشببنک کردم فکر خودم پیش و کشببیدم



 پر هک ام سوخته سیاه پاهای ساق اون با روشنک جلو بپوشم شلوار مییواست
 !روشنک ی سوژه ماه شیش خوراک میشم.  اوه...  بود تر سیاه های شکوفه از

یدم اتاق سببمت به تند با وشببلوارم دو  وموهاموشببونه کردم عوض جین یه و
 .کردم وباز ودر دویدم هال به سوم زنگ شنیدن با... کردم
شنک دقیقه پنج از کمتر شتی: گفت تیم و اخم با.  شد ظاهر جلوم رو  هچ دا

 میکردی؟ غلطی
 راهرو وت صداتو... تر یواش:گفتم و کردم پرتش خونه داخل وبه کشیدم دستشو
 بشه؟ چی که کردی پیش

 کاشتی؟ درتون جلو ساعت ویک من نیست عیب: روشنک
 ینا از... و نیسبببت رودربایسببتی بینمون... دوسببتیم ما خوب:گفتم خنده با

 ...حرفها
 دراورد اشو ومقنعه مانتو و نشست متل وروی رفت بهم ای غره چشم روشنک

....  رنگخوش خیلی جین یه و بود پوشیده گردنی بند ای پسته ستز تاپ یه.... 
 شیدهک گردن با داشت ومهتابی سفید پوست... بود خورده جو جو مارک تاپش

 خوش اندام به لتیندی... مدل خوش و ظریف انگشببتهای و بلند دسببتهای و
 ...که خوردی منو... هوووووی: دراومد دادش که زدم ترکیتش

 ...مکن باز حساب تو رو باید کنم فکر پسر قحطی این تو: گفتم خنده با
شنک ست خودم بیا... شدی خل تی تی وای: گفت و خندید رو  اپید شوهر وا

 ...میکنم
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 واسببم شببلوار یه برو:گفت ولند غر با کرد باز شببلوارشببو ی دگمه که حالی در
 ...شلوار این تو میترکم دارم وای... بیار

 ؟ بگیری سایزکوچیک مجتوری-
 میشمن که الغر کنم الغر خودمو که میگیرم کوچیک سایز: گفت غر با روشنک

 ...میپوشمش رویی پر تمام با هیچ
 ...مبیواب نمیتونم جین با من... بده شلوار: گفت روشنک و دادم تکون سرمو

شتیتانه شیده خرده یه فقط بود من هیکل هم خو  ذابوج تر تیپ وخوش تر ک
 ...تر
شتر دوبار وکه صورتی راحتی شلوار بلوز ویه رفتم اتاقم به ش بی  و بودم یدهنپو

 .دستش دادم
شه شاید کردم فکر شید... حال این با نپو ضایت اظهار وکلی پو شح ر  الیوخو
 .کرد
 ؟؟داری؟ اشتراک فروشی وراپیتزا این: گفت میکرد نگاه من به حالیکه در
 ...نه-

 داری؟؟؟ مرغ تیم... باشه: روشنک
 گرسنته؟ اره؟-

شنک شینم مییوام... پ ن پ: وگفت کرد نگام خرده یه رو  اش جوجه روش ب
 ...دربیاد

شپزخونه سمت به و خندیدم شتر تابه دونه یه... رفتم ا شتم بی  چون ونما که ندا
 .بود کثیف بودم خورده نیمرو توش خودم



ستادم سینک جلوی شورمش که ای شنک ب شپزخونه تو پرید رو  داری:وگفت ا
 میکنی؟ چیکار

 ...برات میکنم درست میشورم ن اال-
 حال ....بیوریم پنیر نون بیا... کن ولش: وگفت کرد وباز ییچال در روشببنک

 ...ها میشوری ظرف داری
 کنم؟؟؟ دم چایی: گفت وروشنک نذاشتم محلش

 ...برسم کارم بذاربه بیرون برو: وگفتم زدم بهش لگد یه
 تو یومدم بدم اینقدر. بود ایستاده کوچولو ی اشپزخونه وسط سرگردون روشنک

 ...بپیچه من وپای پر به هم دیگه یکی اشپزخونه قدم دو این
 کجاست؟ عزیزت راستی: گفت هال تو از... بیرون بره شد راضی اخر دست

 بیمارستان؟-
 جدا؟: گفت نگرانی با روشنک

 ...مونده پیشش طاها... گذشته بییر اره-
 ...اهان: روشنک

 بسه؟ مرغ تیم تا سه روشنک: گفتم و گاز رو گذاشتم رو تابه
 ها؟ گشنمه من بتین:  روشنک

 ...خوردم من-
 .هست زیادم... باشه... من برای اهان: روشنک
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 تریک بیار با تا گذاشتم کتری وروی دراوردم و نون و شکستم مرغ تیم تا سه
شای نون یخ شن فریزری لوا شون... کردم خرد خیار گوجه خرده یه... بازب  رو

 ...پاشیدم لیمو واب نمک
شتم سینی تویه رو همه دقیقه پنج بعد شگل ی سفره ویه گذا ش خو  به و تمبردا
 نزمی رو نشست روشنک که کنم پهنش خواستم عسلی میز روی... رفتم هال

 ...گشنمه گاو عین: وگفت
 .کردم پهن زمین روی رو سفره

شنک شگله چه این: گفت... نو ه ام سفره فهمید انگار رو  نوای نمییواد... خو
 ...کنی پهن

 سفره؟ بدون... واه-
 ...حیفه اون.. سفره اینم: وگفت برداشت روزنامه یه عسلی میز رو از

 .شد خوردن مشغول و خندیدم
 نیمروی یه انگار نه انگار که مییورد اشببتها و ولع با چنان... بهش زدم زل منم

ست ساده  زیر وابلیمویی نمکی خیارهای خرش خرش صدای شنیدن با... ا
 .بود شده گشنم منم روشنک دندون

 ...بیوردیگه بشین بیا. زهرمار: وگفت کرد نگاه بهم روشنک
 ...خوردم دوتا االن همین-

 ...خر... گشنته چرا پس: روشنک
ست پرمالت ی لقمه یه برام و ستیم دوتایی... کرد در ش  اون ...خوردیم هم با ن

 هک بیصببوص چسببتید عجیب واقعا... خوردم که بود نیمرویی بهترین نیمرو



شنک شه که رو شگاه سلف تو همی سو با دان  سریلک حاال مییورد غذا افاده فی
 .میذاشت دهنش بزرگ بزرگ های لقمه
 خواب رخت دست یه منم شست روشنک رو ظرفها...  غذامون صرف از بعد

 .کردم روشن هم و وی تی و کردم پهن هم کنار هال تو
 باهم و کشید دراز بعد و شست ارایش از صورتشو و رفت دستشویی روشنک
 بود خوشببگل چون اولش نقش پسببر التته دیدیم و خیاری دوغ اب سببریال
 ...بتینیم اتی روزهای در و سریال ی ادامه بودیم گرفته تصمیم

 بازیگر چشببمهای درشببتی و جذابیت از روشببنک فیلم پیش مدت م تما
 ...بشه ای تیکه چه دومادیش شب این: میگفت و میکرد صحتت

 به توق هیچ ومن اومدیم: گفت هوا بی روشببنک سببریال پایانی تیتراژ دیدن با
 چی؟ وقت اون... نیومدم فرید چشم

 چی؟ یعنی-
شنک سی چه نمیدونم حتی.... بدونم منتظرش باید کی تا من:رو سا  من به اح

 ...باشه داشته نامزد شاید اصال... داره
 ...نداره-

 میدونی؟ کجا از تو: روشنک
 ...بود پرسیده حسین از پرنیان-

 ...کنم چیکار باید نمیدونم: وگفت کشید عمیقی نفس روشنک
 نشن؟ نگران اینا مامانت راستی-

 ...توام پیش که گفتم روشنا به نه: روشنک
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شه شق همی سمهای عا شنک... بودم خواهر دوتا این ا شنا و رو سمهای... رو  ا
 .بودن باحالی و قشنگ

 ...داشتم خواهر یه منم کاش: وگفتم کشیدم اهی
 نداری؟ مگه: روشنک

 ...نیست که تنی-
 ...اره... آهان: روشنک

 کنم؟ چیکار باید من حاال: وگفت کشید پوفی
 بگی؟ بهش نمیری چرا-

 قتونمعاش من بتیشید... سهرابی فرید اقای: گفت ای مسیره لحن با روشنک
 میکنید؟؟؟ ازدواج من با.... دانشگاه اول ترم از

 ...کوفت: گفت وروشنک خنده زیر زدم بلند
 چی؟ تهش ولی-

 ...هیچی: روشنک
 فکری؟ یه-

 چی؟: روشنک
 که یجور نه... سببربسببته التته... فرید به هم حسببین بگه حسببین به پرنیان-

 ...بفهمه حسین
 هنوز ریدف ولی... بفهمونه حسین به طوری یه بود گفته بهم هم پرنیان: روشنک

 ...نداره ازدواج قصد
 ردندمییو سر صورتش روی که روشنک اشکهای دیدن با کشیدم عمیقی نفس
 میکنی؟ گریه داری خره... روشنک: گفتم



 و سر اسمو نفر صد... بدبیتم چقدر بتین: وگفت گریه زیر زد تر بلند روشنک
 ...کنه نگاه بهم القتا یه پسر یه موندم معطل خودم اما... میشکنن دست

 .کرد گریه تر بلند و گرفت صورتش جلوی ودستهاشو
 زیتایی و ها خوبی واز کردم ب*غ*لش درحالیکه... این داشبببت پری دل چه

 مزخرف های امیدواری با التته... کنم ارومش میکردم سببعی و... گفتم هاش
 ...وتکراری

 .کردم خاموش رو چراغها...  گفتن وپرت چرت کمی از بعد
شنک به سکن یه هم رو ستگی وجود با هم من... خوابید اون و دادم م  دراز خ

 .میکردم نگاه سقف به تاریکی وتوی بودم کشیده
 مه دوسببت... نداشببتم جدی خواسببتگار حال به تا... بودم افتاده فریترز یاد

 صداقت دحمی و داره دوستم بود گفته بهم که بود کسی اولین فریترز... نداشتم
سی اولین شنهاد بهم که بود ک ستم بگه اینکه بدون بود داده ازدواج پی  و داره دو

 .بود نداده دست بهم جمله این از خاصی حس هیچ من
 ای هوقیاف تیپ نه میومد؟ خوشش فرید چی از روشنک... کشیدم عمیقی نفس

 .بود سرتر فرید به روشنک مسئله این هردوی در... وثروتی پول نه داشت
شنک سمت به وقت هیچ فرید اگه شنک وقت اون... نیاد رو ضر رو شد حا  می

 بره؟؟؟ فرید سمت به خودش
 جز این که بودم مطمئن خودم درمورد حداقل... بود ممکن غیر جورایی یه این

 وشبمخ ازت من اقا بتین بگم پسبر یه به برم پاشبم که منه زندگی های ناممکن
 ...!!!میاد
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 ...درصد یه کن فکر
 و کردم مرتب روش رو پتو و زدم خندی نیش یه روشببنک خرناس صببدای با

یدم رفتم فرو بالش تو و زدم غلتی ما... وخواب  بود ناممکنی درگیر فکرم هنوز ا
ما که قت هیچ مسببل یت و غرور به. نمیکردم کاری چنین و  من شببیصبب

شنته فردا.نمیومد ست روزی یه فردا میکردم حس چرا نمیدونم. بود چهار  و ه
 همین و میکرد ترم خسببته هم کردن فکر بیشببتر... روزی چه نمیاد یادم من

 .بیوابم زود خیلی شد باعث
 برخورد: چهار فصل
شنک صتحونه از بعد هم صت   وبه عزیز طاها هم بعد کمی و کردم وراهی رو
 مشخان احتماال... اینجا اومد ودوباره خونه بترتش نتونسببت. برگردوند منزل

 ...روز چند نداشت دوست خیلی
شت که حاال دادم تکون سرمو شمو دا  بود قرار منم و میکرد بچه صاحب دادا

شم عمه شه ؟ دیدم هام عمه از خیری چه خودم اوف...  با ست همی شتم دو  دا
 ... بود خوب حالش هم عزیز. رفت و گذاشت و عزیز... حیف... بشم خاله
 ...کنم حمومش تا گرفتم تصمیم منم

 ...کنه استراحت ستک تن یه با تا
شیم ی صفحه به درحالیکه تلفنم زنگ صدای با سم و بودم زده زل گو  هوراا ا

 تموم و عزیز حموم کار... بشببه باز درجه وهشببتاد صببد دهنم بود شببده باعث
.. .بزنه زنگ بهم باید چرا نمیدونسببتم واقعا... گرفتم دوش یه خودمم. کردم
شنته قرار...  وای ست...  چهار  هی... رفته یادش کردم فکر اه... رادیو... صدا ت

 .بزنه زنگ بهم پسر یه نمیومد خوشم بود جوری



 .زد زنگ گوشیم دوباره... پوشیدم ولتاس اومدم بیرون حموم از فوری
 بله؟:  دادم جواب نه یا درسته کارم اینکه از مطمئنی نا با

 ...سالم: اهورا
 ...سالم-

 خانم؟ تی تی: اهورا
 ...هستم خودم بله-

 شناختید؟:اهورا
 یقیعم نفس... کردم ذخیره گوشببیم تو وفامیلشببو اسببم کنه فکر نمییواسببتم

 ...یشهمیت دروغم این بیاطر منو خدا کردم فکر و گرفتم تصمیم آنی و کشیدم
 ...متاسفانه نه-

 اوردید؟ جا به... اخوان اهورا... هستم اهورا: اهورا
ستم شتناکی گند چه افتاد یادم که... خیر بگم خوا  نیم...  من خدای. زدم وح

 وصببداشبب حاال هسببتی فالنی تو گفتم صببداش بیاطر پیشببش رفتم خودم که
 نه؟؟؟ میگم شنیدم
 ...بشم اب خجالت از شد باعث اهورا صدای

 .هستم بارون باز ی برنامه مجری من:اهورا
 این از غیر چون... گفتم شبباخی دروغ چه من که فهمیده کامال اون یعنی این
شنایی برای بود  تگف و چیزی اون ولی. دیدیم همو سراج منزل میگفت دادن ا
 !!!بودم پرسیده ازش صداش شنیدن با خودم که
 :گفتم ناله با که بودم زده خجالت اینقدر... گریه زیر بزنم بود مونده کم
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 ...اخوان اقای بله-
 خوبه؟ حالتون:اهورا

ستمو شیدم صورتم به د شت... گزیدم محکم ولتمو ک شاره انگ  دو ندب تا امو ا
ندونم زیر قل جو یه خدا... گرفتم گاز د خه... نداده من به ع گه تو االغ ا  م

ظه گه نداری؟ حاف  بمیری... ندادی گوش رادیو روز دو ؟؟؟ نتود یادت م
 خوبین؟ شما ممنون:گفتم.... الهی
 هستید؟ اماده صدا تست برای: اهورا

 چی؟ تست-
 کنم؟ معرفی رو شما نتود قرار مگه: اهورا

 بیام؟ باید کجا من... بله... اهان-
 ؟؟؟ دنتالتون بیام مییواین: اهورا

 میفرمایید؟ و ادرس. میام خودم...  مچکر نه-
ست شتم دو  راوردهد که ای بازی ضایع بیاطر اما نمیام بگم و بیارم بهونه یه دا

 ات ندارم یاد عمرم در... میام... باشبببه بگم حرفی هیچ بدون بودم مجتور بودم
 .باشم شده ضایع حد این

 دنتالتون؟ بیام... نیست راست سر ادرسش: اهورا
 ...میام اژانس با-

 ...بگیرم و بدید اژانس به قراره که متلغی میدم قول: اهورا
 ولی تودن عجیب برام اصرارش. کنم چیکار نمیدونستم... کشیدم عمیقی نفس

 جلوی ولیعصر خیابون سر لطفا پس: وگفتم کشیدم عمیقی نفس... هرحال در
 .باشید منتظر قدس سینما



 .بینمتون می... چشم بله: اهورا
 هوای تا کردم خواهش سببرمدی خانم از. پوشببیدم ولتاسببمو کردم وقطع تلفن
 ... باشه داشته نتودم من که همیشه مثل و عزیز

 خودمو... بیرون زدم خونه از و وب*و*سببیدم عزیز روی و کردم سببر چادرمو
 ردمیک نگاه و فیلم های عکس داشت که اهورا دیدن با... رسوندم سینما جلوی

 .کردم وسالم رفتم جلو اروم
 شما؟ حال... خانم تی تی سالم به: اهورا
 .کردم تشکر و پایین انداختم سرمو
 ...طرف این از بفرمایید: اهورا

 .ایستادم بود تمیز اش بدنه اما نتود نو که سیاهی ریوی دیدن با
 ...عقب یا بشم سوار جلو بودم م*س*تاصل

 .کرد باز برام و درعقب و کرد اسون برام راهو اهورا خود که
 .شدم وسوار کردم کوتاهی تشکر
شت اینکه محض به اهورا ست فرمون پ ش شن هم و ضتط کرد حرکت و ن  رو

 .کرد
 ...شد پیش ماشین فضای در زبان ترکی ی خواننده صدای

 رپ خیلی اهنگ این اما نمیفهمم ترکی: وگفت انداخت بهم نگاهی اینه از اهورا
 ...احساسه از
 ...قشنگه هم معنیش-

 بلدین؟ ترکی شما: اهورا
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 ...میدونم و شعر این معنی ولی.  نه-
 کجا؟ از بپرسم میتونم:اهورا

 .کردم پیداش اینترنت از-
 ...جالب چه: اهورا

 .شد شروع کردنش جالب جالب این باز
 جالته؟ چی-

 کنید؟ معنیش برام میتونین شما... موزیکی ی سلیقه اشتراک: اهورا
شو سریع که کنه شکر رو خدا خودش فقط ش. داد تغییر سوال یه با حرف  تراکا

 !!!کنم لهش بزنم! موزیکی
 ؟ میدونید شو معنی: گفت اهورا و ندادم جوابشو

 ..میدونم که گفتم-
 هک بود این منظورم بله: وگفت گرفت سببرعت کمی و کرد عوض رو دنده اهورا
 هستید؟ حفظ

 .تقریتا-
 بگید؟ منم به کنم خواهش میتونم پس: اهورا

 ...مییواین اینطور اگه باشه-
 ...بذارم اهنگ اول از بذارین پس: وگفت اومد حرفم وسط اهورا
 میشم سب سو لره کوچه ، میشم سب سو لره کوچه

 (، پاشیدم آب رو ها کوچه) 
 اولماسن توز گلنده یار ، اولماسن توز گلنده یار
 ( ، نشه بلند خاک گردو میاد یار وقتی) 



 گدسین ا له گلسین ا له ، گدسین ا له گلسین ا له
 ناز با}  بیاد همونجوری ، بره همونجورهم{  وآروم ناز با} بیاد ،همونجوری) 
 ( بره همونجورهم{آروم و

 اولماسن سوز آرالیدا ، اولماسن سوز آرامزدا
 ( هنتاش{  گالیه}  و حرف ،بینمون نتاشه{  گالیه}  حدیث و حرف بینمون) 

 سالمشام قت استکنه ، سالمشام اوت وارا ساما
 ( (انداختم قند رو استکان ، گذاشتم ذغال رو سماور

 قالمشام تک گدیب ،یارم قالمشام تک گدیب یارم
 ( مونبببببببببببدم تنها رفته یارم ، مونبببببببببببدم تنها رفته یارم) 
 جانی یارمن عزیزدی نه ، جانی یارن دیر شیرین نه
 ( یار جان شیرینه ،چه یار جان شیرینه چه) 

 دیر ایرفده لر پیاله ، دیر ایرفده لر پیاله
 ( طاقچه رو ها ،پیاله طاقچه رو ها پیاله) 

 دیر طرفده بیر هربیری ، دیر طرفده بیر هربیری
 { ( ورییته درهم} یکطرفه هرکدوم ،{  ورییته درهم} یکطرفه هرکدوم) 

 دیر هفته بیر گورممیشم ، دیر بیرهفته گدیب یارم
 ( ندیدمش اس هفته یه ، رفته است هفته یه یارم

 جانی یارمن عزیزدیر نه ، جانی یارن شیریندیر نه
 جانی یارمن عزیزدیر نه ، جانی یارن شیریندیر نه
 ( یار جان شیرینه چه ، یار جان شیرینه چه) 
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 .احساس با چه: گفت اهورا اهنگ شدن تموم از بعد
 ...نزدم حرفی
 خوردید؟ سرما میاد بنظر گرفته صداتون: داد ادامه دوباره اهورا

 .بود همینطوری همیشه...  نه-
 ...بود تر صاف شب اون نه: اهورا
 .نگفتم وچیزی انداختم باال هامو شونه

 دما العاده فوق. بگه چیزی مییواسبت اهورا. بودیم ایسبتاده قرمز چراغ پشبت
 .بود پرحرفی

 وشگ برنامه ضتط و رادیو مورد در هاش ور و شر به داشتم مقصد به رسیدن تا
 ...بتره سر حوصلمو که میزد حرف تیصصی اونقدر میدادم

 ...رسیدیم: وگفت داشت نگه اینکه از بعد
 کنم؟ تقدیم چقدر:گفتم

 ...شد خیره من وبه برگشت باتعجب
 بله؟: اهورا

 ...کنید قتول نمییواین نکنه... اژانس مثل گفتید خودتون-
 .نزنید حرفشو اصال...  خانم تی تی میکنم خواهش:گفت زده حیرت اهورا

 ...برسونید منو کردم قتول شما حرف این بیاطر فقط من ولی-
 بگیرم؟ پول شما از من االن یعنی: گفت بلندی وصدای کالفگی با اهورا

 .شد چقدر بفرمایید لطفا.. بله-
 یستن دستم راه قیمت چون شرمنده: گفت بدجنسی با و داد باال ابروشو اهورا

 .نیست درست و...  بگم وزیاد کم میترسم



 .رفتم خیابون سمت وبه شدم پیاده تومتیل ازا زدم لتیندی
ستمو تاکسی یه دیدن با  و دمش خم و کرد توقف پام جلوی. دادم تکون براش د

 میشه؟ چقدر دربست اینجا تا ولیعصر ازمیدون اقا بتیشید: پرسیدم
 .تومن هشت...  پونصد و هفت:وگفت فکرکرد کمی راننده

 .کرد عتور چشمم جلوی از راننده مرد و کردم تشکری
 ردگ پونگ پینگ توپ مثل تعجب از چشببمهاش... رفتم اهورا ریوی سببمت به

 .بود شده
 ...تومن هشت میشه اش مزنه: وگفتم دادم بهش تومنی دو اسکناس چهارتا

 .میکرد نگاه من به شوکه اهورا
 .کردم مرتب ام شونه روی کیفمو و گذاشتم جلو صندلی روی رو پولها
 با...  بود کرده اخم. گذاشبببت جیتش تو و برداشبببت رو پولها اهورا که دیدم

 .نیست درست اصال کارتون:وگفت ایستاد کنارم و کرد وقفل دراتومتیل اینحال
 ...کردم اعتماد حرفتون به من گفتید خودتون شما-

 ..طرف این از بفرمایید: گفت و کرد باد پر هاشو لپ اهورا
 درانتهای. رسببیدم رادیو پیش سبباختمان به که بود شببده نیم و یازده سبباعت

 .رسید گوشم به قرآن تالوت صدای و همهمه صدای اول، طتقهی راهرو،
 اینجاست؟ قرانم رادیو:  گفتم تعجب با

 لمشببک به هم همیشببه... اره خوشببتیتانه یا متاسببفانه:گفت کالفگی با اهورا
 .برمییوریم
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 شببتکهی. داشببتند قرار کنارهم در متفاوت کامال شببتکهی دو گرفت؛ خندهام
 .قرآن شتکهی و جوان رادیویی

 .بود جالب فضا چقدر حال این با
 سورا  دسفی ها موزاییک از بود پر دیوارش که شیشه پشت از استودیو دیدن با

 ...ودستگاه دم سری یه و سورا 
 .میکردم نگاه بود روم به رو که کوچیکی استودیوی به داشتم حیرت با

 ...میکنیم ضتط رو ها برنامه اینجا: داد توضی  هم حرف پر اهورای
 ...خوشگله هاش کاشی چه-

 ...هستن آگوستیک همشون و آجره جنس از اینا...  کاشی: وگفت خندید اهورا
 چی؟ یعنی-

 ضببد یعنی...  بعیده شببما از: گفت کجی لتیند با و داد باال ابروهاشببو اهورا
 ... صدا

 ....اهان-
 !والله... میره یادش لحظه یه ادم خوب
 واقع در. دارن عهده به رو صدا کنترل جا این از...  فرمانه اتاق هم اینجا: اهورا
 .است برنامه هر قلب فرمان، اتاق

ستودیو به نزدیک که اتاقی... زدم لتیندی ش پنجرهی یک طریق از و ا  هایشی
ستودیو به صدا ضد سیلهی به و تهیهکننده فرمان با. بود مرتتط ا  که صدا زمی و

ضی  برام اهورا سط برنامهها میداد تو ستاده آنتن تو شه فر  تسی چقدر... می
 داص ضد اتاقک داشتم دوست خیلی... هیجان از پر حال این با. بود وپیچیده

 .بتینم هم رو



 چیه؟ چراغا اون-
 .داشت وجود قرمز و ستز چراغ دو که بود ورودی در باالی به ام اشاره
ضی  اهورا  راغچ آنتنه، روی پیش یا ضتط حال در برنامهای وقتی:  که داد تو
 راغچ -موسببیقی پیش وقت مثال -میشببه قطع برنامه که وقتی و روشببن سببتز
 .کنن صحتت هم با راحت باخیال میتونن گویندهها حالت این در. قرمزه

 ...ورا این از... اخوان اقای به به: گفت که شد بلند زنی صدای
 ی؟نمیکن معرفی نامزدته؟: گفت من به رو دختره بزنه حرفی خواست تا اهورا

ضی  تا دادم مهلت اهورا به ثانیه یک شت هنوز اهورا ولی. بده تو  نز اون به دا
 .میکرد نگاه

 ...اومدم صدا تست برای: وگفتم زدم عصتی لتیندی
 اینجا؟: وگفت زد لتیندی زن

 .کردم صحتت پورساعدی اقای با: وگفت داد دخالت خودشو اهورا
 .رفت ها اتاق از یکی سمت به و گفت آهانی زن
 .رفتیم بود موجود راهرو در که هایی اتاق از دیگه یکی به هم اهورا و من

 به که ودب چیزی اولین پرونده و کتاب از پر کتابیونه یه و بود سبباده اتاق دکور
 گلدون یه و کامپوتر و صببندلی و هم روی به رو میز دو هم بعد.مییورد چشببم

 .بود اتاق دکور ی مونده ته مصنوعی گل
 ...میگردم بر االن:گفت واهورا نشستم چرمی متل روی

 خیالم عین کال... اسببترس نه داشببتم هیجان نه... میکردم نگاه دیوار و در به
 کار ورادی تو نمییواسببت دلم که بود این بودم مطمئن ازش که چیزی تنها. نتود
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 اشتهد بوتیک یه اهورا میدادم ترجی ... نمیشم قتول میگفت بهم حسم...  کنم
 .بفروشم لتاس براش تا باشه

شدن با سن مرد یه درکنار اهورا در باز شت اخمویی ی چهره که م  کوتاه قد و دا
 ...بزرگ شکم و

 .داد استراحت فکش به عجب چه. بود ساکت اهورا
 داص تست کسی از اینطوری ندارم یاد وقت هیچ: وگفت نشست روم به رو مرد

 اسمتون؟ شما خانم خوب... بگیرم
 ...هستم تابان تینا-

 اتون؟ رشته: گفت باشه پورساعدی اقای همون میدادم احتمال که مرد
 ...کامپیوتر کاردانی-

شو اهورا و کرد نگاهی اهورا به پورساعدی سرشو دزدید نگاه  پایین انداخت و
 .شد خیره میز روی تتلیغاتی بروشورهای به و

 ...وبیونید وبگیرید متن این... تابان خانم خوب:پورساعدی
 و تمگرف ازش و ورق بعد کمی و کردم نگاه بود گرفته سببمتم به که کاغذی به

 .شدم روخوانی مشغول
. بود من با گوشببش اهورا فقط...  نتود من به حواسببش اصببال هم پورسبباعدی

 ...مییوندم و ختر یه داشتم
ساعدی شدن تموم از بعد ست بد صدات تن: گفت پور  سوح بیحال ولی نی

 بلدی؟ اجرا... مییونی
 تئاتر؟ اجرای-

 داری؟ بیان فن گری؟ مجری... تئاتر: پورساعدی



 ...نه-
 و صببدا اسببتیدام: گفت من به بعد و کرد نگاهی اهورا به دوباره پورسبباعدی

 ...نیست هرکسی کار شدن سیما
 .میدونم-

 چیه؟ رادیو به راجع نظرت حاال... خوب چه:پورساعدی
 ...میگذره قرمزها خط از و... نداره میاطب...  شده واقع مظلوم-

ساعدی شو پور سته روی ارنج شت متل ی د  ها قرمز خط از چرا: وگفت گذا
 میگذره؟

صد چند... نداره انچنانی میاطب چون-  چند... میدن گوش رادیو به مردم در
 ...مییونن کتاب درصدشون میرن؟چند سینما به درصدشون
 میدید؟ گوش رادیو شما: پورساعدی

 ...دارم دوست هاشو برنامه از بعضی-
 کنید؟ تهیه ختر میتونید خترگار عنوان به... خوبه: پورساعدی

 خترنگار؟-
 ...رادیو خترنگار:پورساعدی

 ...نمیدونم-
ساعدی شید پوفی پور  یه و رفت میزها از یکی سمت به شدو بلند وازجاش ک

ست... کن نگاه اینو:وگفت دراورد ورق ست های کننده شرکت تمام لی  داص ت
 تسببت اینجا اومده کرده تعریف صببداش از باباش ننه که هرکسببی... هسببتن

 نمییورن ما دردکار به ولی... دارن خوبی صدای واقعا درصدشون 99... داده
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شک دوم ی وهله در ندارن بیان فن اول ی وهله در چون ... میکنن صحتت خ
...  نهک صببحتت بگیره دسببتش در رو برنامه بتونه که داریم احتیاج و کسببی ما

 ...همیتر کار به که لغاتی ی دایره و صداش با... داره نگه برنامه پای و میاطب
 ...ام متوجه-

 بربیای؟ اش عهده از بتونی میکنی فکر:پورساعدی
 ...نه-

به:پورسببباعدی  باهات اشببنایی از... کنه انتیاب و هرچیزی نتاید ادم... خو
 اخوان؟ اقای... ترباشی موفق توکامپیوتر کنم فکر... شدم خوشحال

ستادم منم و شد بلند ازجاش اهورا ساعدی این اینکه با... ای صال پور  صدا ا
 ستد از. بود گنده کله خیلی البد اما نیست برنامه مجری بود معلوم و نداشت

ناکی طرز به اهورا تانی وحشببت عد کمی حال این با... بودم عصبب قای از ب  ا
 ...شدیم خارج ساختمون از...  کردیم خداحافظی پورساعدی

 .بود ساکت مدت تمام اهورا
 ...بودم عصتانی خرده یه فقط. بزنم نمیکردم پیدا حرفی هم من

 ...برم باید دیگه من خوب: گفتم سیاهش ریوی دیدن با
 خانم؟ تی تی:  اهورا

 بله؟-
 کنم؟ خواهشی یه میشه:اهورا

 خواهشی؟ چه-
 بیوریم؟ نهار هم با کنم خواهش میتونم: اهورا

 ...کنم قتول باید چرا-



 ...بدهکارم بهتون عذرخواهی یه کنم فکر: اهورا
 ...!اند ساخته کاری بحر را هرکسی. نیست مهم نه-

 ... نمیکردم فکر که شدم پذیرفته اسون اونقدر خودم: اهورا
 .برم باید دیگه من.... نیست مهم: وگفتم اومدم حرفش میون
 کنید؟ قتول دعوتمو میشه: اهورا

 کنم؟ قتول باید چرا-
 کنید؟ قتول نتاید چرا: اهورا
 ...بدم غذاموخودم پول که بشرطی: وگفتم کشیدم عمیقی نفس
 .میکنیم صحتت بهش راجع حاال:  اهورا

 ...بشید منصرف پس-
ست درست این اخه: اهورا  میتونم نهار یه با حداقل زدم ضرر شما به من که نی

 هان؟ کنم جتران جورایی یه
 ضرری؟ چه-

 منمتو هشت...  نتیجه بدون بعد... رسوندمتون اینجا تا که تومن هشت: اهورا
 االح...  کنید خرج وقت کلی باید... نکردید درسببت که نهارم..  خونه برید تا
 ...نمیشه طوری بگذرونین بد بار یه

شیدم پوفی ستیم جورایی یه شما و من خوب: گفت دوباره اهورا و ک  ه؟دیگ دو
 نیستیم؟

 ...بیام کنار میتونم تر راحت خیلی بفهمم رو شما اصرارهای دلیل اگه-
 ...میدونم خودم هستم ای پیله بد ادم کال: اهورا
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 .دقیقا-
فت کرد باز برام رو جلو در اهورا ندارم اژانس حکم که االن: وگ ندتون و  ران
 ...باشم

 عقب که... کشببیدم خجالت صببتحم کار از یعنی کشببیدم خجالت حرفش از
ستم ش ستم عقب باید که این در التته...  ن ش  ورتص هر در اما نتود شکی مین

 .بود مدلی یه حرفش این
شت پیروزمندانه لتیند یه با اونم و شدم سوار ست فرمون پ ش  محض به و ن

 یگانه محسببن از اهنگ یه کردو روشببن وهم ضببتط اتومتیل کردن روشببن
 .گذاشت
 گوش رادیو که هسببتید رادیو ی گوینده چطور شببما:وگفتم دادم باال ابروهامو
 نمیکنه؟

له عاشببق من.... نیسبببت من ی عالقه مورد شببغل رادیو: اهورا ... بودم دوب
 ...وهستم

 .بود ساکت اهوراهم و بودیم ایستاده قرمز چراغ پشت...  دادم تکون سرمو
 .شد شروع بازیش وراج وباز وشکست سکوت اهورا

 بپرسم؟ سوال یه: گفت ای سرفه تک با
 ... بله-

 ونمیشناسید؟ من کردید وانمود چرا صت : اهورا
 قراره که نمیدونسببتم دیگه اما فهمیده اینو میدونسببتم... غریب امام یا... اوه

 .بیاره روم تو تابلو اینقدر
 ...خوب: وگفتم کشیدم عمیقی نفس



 ثلم صببادقی ادم... بگید دروغ نمیاد بهتون: وگفت ام نگفته حرفم میون اهورا
 ...بعیده ازش شما

 غزم باالخره. نمیشناسی منو کردی وانمود چرا بگو... نزن دورم یعنی این خوب
 .میاورد توجیهی یه باید من فندوقی

شون بیاطر مجتورن ادما وقتا گاهی- س شاید که بزنن و حرفهایی منافع  ترا
شه ضی... نتا شن صادق ممکنه برعکس هم وقتها بع شون تا با  طرخ به منافع

 ...نیفته
 تا تیدگف اونطوری یعنی بودید؟ صادق شغلتون مورد در منافعتون بیاطر: اهورا

 ...و بسوزه دلم من
 ...نیست اینطور اصال نه: گفتم تعجب با

 ...نمیشه که وسط حد... نیستن صادق یا...  صادقن ها ادم یا چی؟ پس:اهورا
 میشه؟

 گها مسببلما بود شببغلم که بود این بیاطر فقط گفتم شببغلم به راجع اگه من-
 سمنمیشنا که کسی به داره دلیلی چه... میگفتم همونو هم باز بودم هم کارمند

 بگم؟ دروغ
 گفتید؟ دروغ صت  چرا پس: اهورا

 ...هستید فالنی شما اهان بگم سریع نتاید م کرد حس-
 صدای روی از که کنم باور حاال... شناختید منو من صدای روی از شما: اهورا

 نشناختید؟ منو من
 ...بذارم کالس خواستم: گفتم تند
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 !بود ام صادقانه توجیه تنها
 ...خنده زیر زد پقی و کرد مکثی اهورا
 .بیند کی نیند حاال
 .بود جالب خیلی: گفت بهم رو...  هاش وقهقهه هاش خنده شدن ازتموم بعد

 .مییورد بهم جالب ی کلمه از داشت دیگه حالم
سی اهورا شید نف شون خنده رنگ ته هنوز که لتهایی زبون با و ک  ستهب نقش رو

 ...میمونه دخترا شما کار تو ادم: وگفت کرد تر و بود
 بپرسم؟ سوال یه من حاال-

 ...التته:اهورا
 کردید؟ معرفی منو چرا نمیشم قتول و تست اولم از میدونستید-

 ندم؟ جواب میشه:  اهورا
 ...هرجورراحتید-

 میشید؟ ناراحت ندم جواب: اهورا
 ...راحتید خودتون هرطور گفتم-

 ...کنه ناراحت ندادنم جواب از بیشتر رو شما جوابم ممکنه اخه: اهورا
 ...میارید توجیهی چه بزنم حدس بتونم کنم فکر-

 جدا؟: اهورا
 ...نمیشم ناراحت-

 ...نگم بذارید: اهورا
 حاال و اشبپزه که شبدید اشبنا دختری یه با درسبته؟ وترحم دلسبوزی سبر از-

 گفتم؟ درست...  کنید کمک بهش خواستید



 ...نه دیگه بعد اما بود اینطوری اولش: وگفت کشید اهی اهورا
شت؟ وجود بعدی چه مگه- سوزی سر از هم صت  خود همین تا شما دا  دل

 ...کردید معرفی پورساعدی اقای به منو
 ...ندارم شما به دلسوزی احساس دیگه میدونم االن حداقل: اهورا

 ...خوبه-
 شدید؟ ناراحت: اهورا

 نشم؟-
 ...دادید جواب خودتون به خودتون شما. . .ندادم جواب من چون... نه: اهورا

 ... نشدید قتول که شما... هرچی اصال: داد ادامه و زد ولتیندی
 میگم؟ درست انداختید رو من خاطر به شما ولی-

یال: اهورا یدم ترجی  من... بیی مک کسببی به خواسببتم کنم فکر م  و کنم ک
 .داشتم خوبی نیت حداقل.... نشد

 کتی من میکنه فکر طرف االن کردم فکر که بندازم باال هامو شببونه خواسببتم
 .میندازم باال شونه ثانیه سه هر سر دارم عصتی

 دلیورید؟ من دست از حاال: اهورا
 ...نه-

 میگید؟ راست:اهورا
 ...بگم دروغ االن من نیازیه چه-

 .زدم حدس فقط... نمیدونم: اهورا
 ...نیستم ناراحت من-
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 .شد ساکت باالخره و زد لتیندی اهورا
 کپار و ماشبین... شبدم پیاده من و شبد متوقف اهورا فانتزی رسبتوران دیدن با

 .شدیم پیتزایی وارد هم با و اومد سمتم به و کرد
 ... بود کشیدن سوت حال در میم پیتزاها قیمت دیدن با

 .میرفت ابروم وگرنه... برداشتم بیشتر پول خرده یه صت  شد خوب
 ...اخوان اقای... بتیشید:وگفتم کردم اهمی
 باشیم؟ راحت باهم کنم خواهش میشه:اهورا

کث کمی با... باشبببه- قت هیچ من اهورا: گفتم م نه یه و مل پیتزای دو  و کا
 ...نمییورم

 خیره. ..کنم قتول حرفشو سریع اینقدر نداشت توقع... داد باال ابروهاشو اهورا
 چی؟ یعنی خوب: وگفت زد کجی لتیند و میکرد نگاهم خیره

 ...هیچی-
 زیرچونه دستهاشو و گذاشت میز روی هاشو ارنج و شد خم جلو به کمی اهورا

 داشتی؟ منظوری یه حرفت از کنم فکر:وگفت اش
 منظوری؟ چه: وگفتم زدم پوزخندی

.. .ندارم حرفی من باشببه بیوریم؟ پیتزا جعته یه تو هم با داری دوسببت: اهورا
 ...نمیاد بهت ولی

 .موند باز دهنم
 گفت؟ چی االن این

 یچ: وگفت زد لتیندی بودم شده خیره بهش اخم با و جدی کامال که درحالی
 شد؟



 نکنی؟ سازی ومنظور کنی لطف میشه-
 ...مییوام گوشت و قارچ پیتزای مینی یه من: گفتم و زد نیشیندی اهورا

 .دادم هل سمتش به رو منو و
 چی؟ میلفات: وگفت داد تکیه صندلیش به اهورا

 .هیچی-
 میره؟ پایین گلوت از هیچی: اهورا

 بدون من اخه: وگفت کرد جور و جمع خودشو ذره ویه کردم باریک چشمهامو
 .نمیره پایین گلوم از هیچی ساالد

 .نمییورم د ساال من-
 نوشابه؟ پس خوب: گفت اهورا

 ...استوایی دلستر-
 و کرد وصدا میشد رد ما میز نزدیکی از که و خدمتی پیش و... کوکا منم: اهورا

 .داد رو ها سفارش
 توت دلستر زا که منم و داشتن فرنگی توت فقط و نداشتن استوایی دلستر التته

 .کردم قناعت سیاه ی نوشابه به ناچارا بودم بیزار فرنگی
 مه میگذشت بیشتر هرچی... بود مدلی یه... نمیومد خوشم رفتارش از اصال

جه این به بیشببتر یدم نتی یه برخورد در فقط که میرسبب  یداشببتن دوسبببت اول
شتر برم جلوتر وهرچی... ومهربونه شته ارتتا  باهاش وبی شم دا ش با  ترازشبی

 .میومد بدم
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صورتی این ستت که بود در سی عماد به ن سین و وفریترز وعی  ابقمس همکار ح
 حرف میکردم شببوخی... بودم دوسببت ها اون با نداشببتم تفکری چنین اصببال
 نمیکردن صحتت حد از وزیاده میداشتن نگه و احترامم همیشه هم اونا. میزدم
 تونهمی کرد فکر درصببد یک وقتی بود جدی و مغرور خیلی که هم فریترز حتی

 فرداش هک کرد بیان وقتی رو مسئله این درست کنه نگاه عشق یه چشم به من به
 ...نشم چشم تو چشم باهاش

.. .نداشتم حاال و داشتم بهش نستت ابتدا در که خوبی حس... اهورا این ولی
 .نمیرسید نظر به خیرخواهی ادم بود هرچی... حرکاتش و حرفهاش

 و موزماری جورایی یه چشمهاش حالت اما بود جذاب اش قیافه که بیصوص
 ...موزمارم چقدر من بتین: میگفت که انگار میکرد القا ادم به

 تی؟ تی: پرسید واهورا کشیدم عمیقی نفس
 .کردم نگاه بهش
 شدی؟ ناراحت:  اهورا

 ...بگذره خودش حد از کسی نمیاد خوشم-
 گذشتم؟: اهورا

 ...نشه تکرار-
 ...چشم:اهورا

 با تا رابطه: گفت میکردم بازی بود میز روی که منویی با داشببتم که درحالی
 جوره؟ یه پسرها ی همه

 .میدونم ارتتاطمو حد من... اره-
 ...باشی صمیمی اینطوری دانشگاهت دوستان با ندیدم ولی: اهورا



... درمیارن زیاد ادم سر پشت حرف چون... ام جدی ه دانشگا های بچه با نه-
 ... میمونه روستا عین که دانشگاه محیط تو بیصوص

 هستی؟ صمیمی کیا با پس: اهورا
 ...همکارام با-

 همکار؟: اهورا
 ارک باهاشببون که هم هایی فروشببنده اکثر... کارمیکردم بوتیک تو قتال من-

 .کرد خواستگاری ازم اخر روز یکیشونم... بودن خودم سال و سن هم میکردم
 دادی؟ جوابی چه تو جدی؟؟؟:اهورا

 ...منفی-
 چرا؟:اهورا

 ...ندارم ازدواج شرایط هنوز من-
 تراح پسببرا با بتونه تو مثل دختری نمیکردم فکر...  جالب چه... اهان:اهورا

 ...کنه رعایت حدودشو و حد ارتتا  این در و کنه برقرار ارتتا 
 ندارم؟ نگه روابطمو حد نتونم که دارم ایرادی چه من مگه-

 دادی اجازه نمیکنم باور االنشببم همین... نمیاد اصببال ظاهرت به اخه: اهورا
 ...کنم صحتت راحت باهات

 ...!داره فرق زدن وراحت حرفی هر با کردن صحتت راحت-
 یه چادری دخترای از من...  جالته برام... حال هر در ولی... اره خوب: اهورا

 ...داشتم دیگه ذهنیت
 ...باشه اشتتاه میکنم من که کاری شایدم... نمیدونم-
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شهامونو خدمت پیش بزنه حرفی اهورا اینکه از قتل  ویر سلیقه وبا اورد سفار
 .رفت هم زود خیلی و چید میز

 شغولم چنگال و کارد با اهورا کردم جدا دست با رو پیتزا از تیکه یه که درحالی
 ...شد

 .والله... نیمیورن قاشق و وکارد چنگال با که پیتزارو
 ونهنمیت اصول طتق ی دوستانه روابط خوب نه: وگفت خورد نوشابه کمی اهورا

 ...باشه اشتتاه
 تمنتونسبب کردم انتیابش بعدا و نتودم چادری ابتدا از چون شبباید... بهرحال-

 ...دارم نگه باید که اونطور حرمتشو
 اخالقی اصببول طتق مذکر یه با زدن حرف یعنی حاال....  جالب چه: اهورا

 شکنیه؟ حرمت
یه نامربو  نگاه یه اش ثمره اگه ولی...  نه-  جمله یه و باشببه نابجا ی خنده و

شت شنهاد بیاطر دقیقا اینو!!!!) برخورنده و ز  نثارش دنخور پیتزا جعته یه تو پی
 ...میاد حساب به شکنی حرمت مسلما(کردم
 ...دارن حجاب به ها تازگی که دیدی این با بیصوص شاید،: اهورا

 ...برسه بهش باید خودش هرکس که چیزیه حجاب-
 ...میدونن تمدن و فرهنگ و حجابی بی ها خیلی:اهورا
 و حجاب بی تا چهار هست خداتم از... موزمار ی پسره نمیشه بد که تو واسه

 !بشی وکیفور بزنی دید
 حجابی بی نه...  تمدنه حجاب نه هسببت که هرچی مسببلما ولی... شبباید-

 ...تمدنه



شو اهورا ست : توگف خورد کالتاس و قارچ کمی چنگال با و برد اش چونه زیر د
 ...میدونن وتمدن تقدس و داری دین ها خیلی

صیت گروی تمدن...  من ی عقیده به- شون نه...  ست ها ادم شی ... اعتقادات
 ... هستن مغایر باهم کامال تا دو این

 میذارید؟ چی حساب به رو ها فرهنگ تناقض پس: اهورا
 اررفت متمدن که کسی هستن خانواده هم اما نیستن معنی هم تمدن و فرهنگ-

 ادم شببعور و تحصببیالت ی نتیجه فرهنگ... هسببت هم فرهنگ با مسببلما کنه
 که کسببی...  چادر مشببکی رنگ نه گشبباده پا دم شببلوار و مو رنگ نه هاسببت

شه فرهنگ با بیواد شو و سواد سط  باید متمدن و با  بتره االب ای اندازه به فکر
 ...باشه داشته ها تفاوت تحمل توانایی که

 نیست؟ کافی کردن درک یعنی: اهورا
 نهمیک پیدا معنا دیگه های لفظ کنار حداقل یا... معنیه بی کردن درک اصببال-

 هتحمل... کنی تحمل رو خودت با و دیگری تفاوت.....  کنی تحمل باید... 
 ...و تحمل درک نه میاره و درک که

 احترام یقسال تمام به بتونن تا بترن باال رو اشون اندیشه و فکر اونقدر باید همه
سی و... کنن درک و کنن تحمل و بذارن  رازاب نظرشو توهین بدون و ازادانه هرک

سی یکطرفه نکنه سعی...  کنه فکر منطقی و کنه  شکلم شاید...  کنه وقانع ک
... ننک تحمیل دیگری به فکرشببونو و سببلیقه زور به مییوان که باشببه این همه

 ...میده جواب بیشتر...  کنی سکوت باید هم وقتها بعضی
 باشه؟ غلط چیزی یه وقتی: اهورا

http://www.roman4u.ir/


شن ازاد همه بهتره من نظر به- سی با سئله تو نداره حق ک  طیرب بهش که ای م
 ...کنه دخالت نداره
 ...میشن تلقی معنی بی کامال معروف به امر و منکر از نهی که اینطوری:  اهورا

 رتکبم واقعا کسی اگر... باشی داشته اطمینان تو که صورتیه در منکر از نهی-
 هک کنه هدایت درسببت راه به و کنه نصببیحت رو اون کسببی باید میشببه اشببتتاه
 زمان و وتجربه شبببده حداقل یا نشبببده ومرتکب خطایی چنین هرگز خودش

شه شده ندامتش باعث سی ولی با  از داره حقی چه ایراده پا سرتا خودش که ک
یدا معنی وقتی هم معروف به امر...بگیره ایراد دیگری نه پ  دتخو تو که میک
 ویومعن وجانی مالی لحاظ از شیصی به که وقتی تا هرکسی...  باشی درست

 یند به موسی خودش دین به عیسی... بده ادامه خودش راه به میتونه نزنه لطمه
 ...بیان کنار مسئله این با بقیه باید فقط... خودش

 یکسبببانه همه برای چیز همه و شبببده زوری چیز همه االن خوب ولی: اهورا
 ...نداره فرقی هم موسی و عیسی

 درس موقع... بده ای نتیجه یه تا باشببه سببرمون باال چوب حتما باید شبباید-
 نمیگرفت نمره کس هیچ شبباید نتود معلم و نمره ترس از اگه همینه هم خوندن

 رت ای وعقده ادم فقط چوب نیواد خودش کسی که هم وقتی تا. نمیشد پاس و
 ...راحتید که هم ها شما... میکنه
ضرم من: وگفت خندید اهورا ضرید شما ولی... کنم سرم چادر حا  کچل حا
 سربازی؟ برید بشید
 هستین؟ معاف که شما ولی... نه: وگفتم گرفت ام خنده
 ...دارم و مادرم کفالت... بله: اهورا



 .هست بحالتونم خوش. نیست بد هم خیلی پس-
 .بود زنده پدرم اما سربازی برم میدادم ترجی : اهورا

 ...گرفت براش لحظه یه دلم
ند تاسببفم:وگفتم زدم تلیی لتی  اخد... کنم ناراحتتون نمییواسببتم...  م

 ...کنه رحمتشون
 .ممنون... بیامرزه رو شما رفتگان هم خدا:اهورا

 بپرسم؟ سوال یه میتونم: گفت اهورا که شدیم خوردن مشغول
 ....میکنم خواهش:وگفتم کردم بلند سرمو

 ... شدی؟ چادری چرا: پرسید کوتاهی مکث با
 ترفندی هر با... باشن خاص میکنن سعی ها خیلی: گفت سوالش ی ادامه در

 .کنن اثتات و تفاوت این مییوان هم
 .باشم متفاوت نمییوام من ولی-

 شد؟ عوض تصمیمت یهویی ؟ چرا پس: وگفت داد باال ابروشو اهورا
 یه و کنم تکمیل عقایدمو کردم سببعی اما... ادمم همون من...  نشببد عوض-

 ...برم تهش تا و بگیرم پیش و راهی
شه ختم بودن متفاوت همون به راه این خوب: اهورا شو نفر یه... می  رنگ موها

 ...هباش تک که میکنه سرش روسری یه نفرم یه...  باشه متفاوت که میکنه
 .کنی معنی و بودن تک و تفاوت چطور که داره بستگی این... نه-

 میکنی؟ معنی چطور و بودن متفاوت تو: اهورا
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شیدم عمیقی نفس ست خدا اگه: وگفتم ک شیم هم مثل تو و من مییوا  طعاق با
 ...نمیشد دونفرافریده ما از یکی
 .قاطع و صری : وگفت زد لتیندی اهورا

 با ونفرید هیچ... است سلیقه... تفکره.. بیانه... نیست ظاهر فقط که تفاوت-
 ...نابه و تک و متفاوت خودش ی اندازه به هرکسی... نیستن یکسان هم

 چادر؟ چرا: اهورا
 نه؟ چادر چرا-

 والسبب با منو سببوال:گفت و جوید ارامش با و خورد پیتزا تیکه یه باخنده اهورا
 ...نده جواب
 تیکه یه رو و سببس و نذاشببتم کم منم کرد خوردنش معطل منو اینکه بیاطر

 :مگفت وبعد خوردم نوشابه هم خرده یه... جویدم اروم اروم و کردم خالی پیتزام
 میپرسی؟ چرا تو خوب-

شه: اهورا ست دلم همی شه پرتاب سکوی چیزی چه بدونم مییوا  رنف یه که می
 .بشه محجته دفعه یه نداشته درستی حجاب که

 گرفتی؟ کی از دقت این با منو امار: وگفتم زدم لتیندی
 هات همکالسببی از یکی که شببنیدم مهمونی تو روز اون:وگفت خندید اهورا
 .داشتی اشاره یه بهش االنم... نتودی چادری دانشگاه اول روز گفت

 ...نمیکنم اصرار بدی جواب نمییوای اگه: وگفت زد لتیندی
گاه به ورودم توی من- ثل ظاهرم دانشبب یان م  بیرون مو خرده یه...  بود پرن

 .همین... میپوشیدم ساده مانتوی یه... میرییتم
 پرنیان؟: اهورا



 ایرج شببعر که همونه هم نامزدش... بود نامزدش با هم شببب اون... دوسببتم-
 .خوند رو میرزا
 ...یادمه و حسین اما نیومد یادم که خانم پرنیان.... اهان:اهورا

 خیلی نشده کم ازم چیزی... ام ساده چادری یه حاال... بودم ساده مانتویی یه-
 ...شدم صاحب هم چیزها
 متفاوت خواسببتی شببد؟ چی دفعه یه خوب: وگفت خورد سبباالد کمی اهورا
 دیگه؟ باشی

 :وگفتم کردم پاک دهنمو دور
 .باشم کامل مییواستم. نه-

 .نیست چادر که تکامل راه: اهورا
 .نیست هم راهش سد اما... نیست اره-

شو این ولی: اهورا  فرهنگ یه از که چیزی یه چی برای اخه... نمیکنم درک چرا
 ...بدیم ترویج باید رو اومده دیگه

 اروم و دمکر ومرتب بدم تحویلش مییواستم که ای وجمله خوردم پیتزا تیکه یه
 :گفتم وشرمده

ست چیزی یه وقتی خوب- شه در شکالی چه با  نای... داد ترویج اونو که داره ا
شش نوع سونه؟ ضرری چه پو ست راه سد که حجاب کامله، حجاب میر  نی

شایند شاید...  عافیته جور یه... راهه ی ادامه شه ذکور جنس خو  بد اما...  نتا
 بشه؟ داده رواج که داره اشکالی چه...  نتاشه بد وقتی... نیست
 !نمیکرد سرش چادر(س) فاطمه حضرت روایات از خیلی طتق: اهورا

http://www.roman4u.ir/


 ...داشت محکمی و سفت خیلی حجاب اما-
ضرت حتی شه هم مریم ح شت حجاب همی صیل ترین قدیمی... دا  ترین وا

شی ساها تو که هایی نقا ستن کلی ضو  به و این ه شون و  هی شما اما... میدن ن
 اونا مگه... ها راهته مگر... باشببه سببرش روسببری که بینید نمی و مسببیحی

 ندارن؟ حجاب
 ادم ظاهر باید چرا که اینه موضببوع ولی... جالته هم خیلی... جالته این: اهورا

 .کنه فرق باطنشون با ها
 فرقی؟ چه-

 ته اصببال اما ایمانه با و خدا با ظاهرشببون که میشببناسببم رو ها خیلی من:اهورا
شون سی... ندارن اعتقادی میزنن که حرفهایی به دل  فوظای از کدوم هیچ که ک

 یزیچ هیچ در داره صداقت نمیگیره رشوه نمیکنه ربا اما نمیده انجام شو دینی
 ظاهرش که هسببت هم یکی...... وباطن ظاهر...  خودشببه نمیکنه تظاهر هم

یه بازیگر قدیسبببه  راه داره کدوم بنظرتون حاال... نیسبببت خوبی ادم اما خوب
 تری پاک باطن کدوم داره؟ ظاهر در زیتاتری ی وجهه کدوم میره؟ و درسبببت

 داره؟
 مو که دختری میدونی کجا از تو... میشببه پیدا قماشببی هر از هرکسببی خوب
نگ نه ر ماز میگرده روز مد و میک نه؟ ن  از قسببمتی یه در هرکسببی نمییو

 شببما روی روبه که منه ضببعف این شبباید بسببا چه...  داره ضببعفی اعتقاداتش
 ینا دیگه یکی نظر از شباید... میکنم صبحتت راحت باهاتون دارم و نشبسبتم

شه غلط کامال سی هرحال به...  با  قانع قاطع و کامل اگه و داره ضعفی یه هرک
 . میگرفت قرار خودش سرجای درست چیز همه بشه



 .شدیم مشغول غذا صرف به سکوت در دو هر مدتی و زد لتیندی اهورا
 هک اینه بحثم من ولی: گفت و شد بحث ی کننده شروع دوباره و...  کرد اهمی

 کنه؟ رفتار دوگانه باید چرا ادم یه یا... میده تغییرمسیر یهو نفر یه چرا
سان به خوب- ... نمیان دنیا به که قاتل و دزد ها ادم ی همه شده داده اختیار ان

شقش که هرجور میتاره هرکس...  محیطه تاثیر تحت ها ادم سیرت ش ع  همیک
صه کجا از درسته ظاهرا که بینید می و یکی شما... کنه رفتار  اطنشب که مشی

 هک حجاب بی ادم یه یا نیست درست صرفا که محجته ادم یه. باشه درست هم
ست غلط صرفا سی...  نی ستت...  داره دیدی ی زاویه یه هرک  هب...  هرچی به ن

 داشببته یکسببان دید یک همه بود قرار اگه... سببیاسببت به...  حجاب به...  دین
 مهه این نتود متفاوت ملیت همه این... نتود متفاوت ادیان همه این که باشببن
 .نتود سنت و فرهنگ

 ...داری جالتی عقاید: وگفت خورد اش نوشابه از کمی اهورا
 .تو جالب سواالت ی اندازه به-

 االن هم تو میکردم فکر... بودم جواب دنتال همیشببه من: وگفت خندید اهورا
 خدا چون نمییونم اواز...  گفته خدا چون میکنم سر چادر خوب میگی میای
 ...وپیغمتر وخدا دین به میدی پاس بقیه مثل کردم فکر... گفته

- 
 شمایل و شکل این به حتما گفته صراحت به خدا گفت نمیشه قران توی ولی-

 ...نیونید اواز ویا باشید محجته
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 تیکه یه قطف پیتزام مینی از... بودم شده سیر دیگه... شدم مشغول پیتزام با کمی
نده تاس از خرده یه... بود مو  اهورا که... خوردم روشببو پنیرهای و ها کال
 الدنت معلومه....  تحسببینه قابل عقایدت بیان در صبببداقتت...  دقیقا:گفت

 .بودی جواب
شم اینطوری باید محلمون تو دیدم که کردم وانتیاب چادر وقتی من-  گرنهو با

ستم... برام میفته ناخوشایندی اتفاقات شم محلمون جماعت همرنگ خوا ... ب
ستم ولی شم جردن های سرچهارراهی همرنگ برم میتون  هب برمیگرده این... ب

یه و ها ادم اختیار  انتیاب رو بهتره نظرشببون به که اونی... دیدشببون ی زاو
عد... میکنن یه چیزایی یه هم ب یه چیزایی یه اکتسببباب  نارک باهاش کم کم. ذات
مدم قدر او گه که اون هام دی قدر... شبببد عجین با فاع ازش که اون  میکنم د

 ...میدارم نگه وحرمتشو
 ... جالته: اهورا

 بپرسم؟ سوال یه من حاال-
 ...التته: اهورا

 بود؟ چی بحث این از هدفت پرسیدی؟ و سوال این چرا -
 متال هوی سببتک که دیگه نفر یه اگه: وگفت انداخت هاشببوباال شببونه اهورا
شید لتاس شت فرق بقیه با جمع یه تو و میپو سیدم هم دا ست... میپر  دارم دو

 خاص مییوان چرا... دارن عقایدی چه...  میکنن فکری چه اطرافیانم بدونم
 ... هستن خاص نوعی به همه حرفهات با التته...  باشن

 ...بودنه خاص جور یه اینم... هستی کنجکاوی ادم پس...  جالته-
 ...جالته باهات صحتت بهرحال: گفت لتیند همون با اهورا



 کنم؟ خواهش یه-
 التته؟: اهورا

 ناو... جالته این... وبزرگی کوچیک چیز سببرهر... باش نداشببته کالم تکه-
 ...جالته
 ...میکنم استفاده ازش کی نمیفهمم اصال:وگفت خندید اهورا

 ...میگم من که ای هرجمله از بعد-
 جدا؟ جالب چه: گفت و خندید تر بلند اهورا

 ...گفتی االنم:گفتم کالفگی با
 .شد جمع اش خنده زود خیلی و زد زنگ تلفنش اش خنده حین در اهورا
 ....بتیشید:گفت بهم اروم

 بله؟: داد جواب و گذاشت میز روی ارنجشو
... 

 .سالم: اهورا
... 

 .ممنون: اهورا
... 

 .باشه متارک:اهورا
... 

 ...باشم رادیو کنم فکر:اهورا
... 
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 ...میکنیم صحتت بهش راجع بعدا حاال:اهورا
... 

 ...نه:اهورا
... 

 ...نه:اهورا
... 

 .خداحافظ... باشه:اهورا
شو و شی شت جیتش داخل گو شابه کرد نگاه پیتزاش به کمی... گذا . وردخ ونو

 .کرده فراموش منو حضور کل به میکردم حس
 ...بتیشید: وگفت اومد خودش به انگار واهورا کردم سرفه تک یه
 شده؟ طوری-

 ... نه: اهورا
 واقعا؟-

 .میکنه ازدواج داره... بود ام عمه دختر: اهورا
 ...باشه متارک-

 وتوسببک کشببید پوفی...  بود زنده پدرم و نتود خانوادگی اختالفات اگه: اهورا
 ...کرد

 اهورا و میکرد ازدواج داشبببت دختره حاال... چیه به چی خوندم تهش تا دیگه
 .دربیاره رو ها خورده عشقی شکست تریپ نمیومد بهش... 

 میگفتیم؟ چی. نیست مهم: وگفت کشید عمیقی اهورانفس



شه بهتر کنم فکر- ساب این... برگردم با صدی و شیش و... من ح  پول هک پون
 .گذاشتم اهورا جلوی میز روی و بود شده غذام
 ...نتود این قرارمون: وگفت کرد اخم اهورا

 ...کنم وحساب دنگم که میام بشرطی گفتم من بود چرا-
 ...اخه: گفت اخم با اهورا

 موظف هک کنی فکر این به نتاید پس داریم شده مشی  روابط و دوستی اگه-
 ...کنی حساب منو غذای پول هستی
شه... برنمیام تو پس از من:وگفت داد تکون سری اهورا سونمت ولی... با  میر

 که یشیف فوری کنم ابراز میالفتمو اینکه از قتل و... نمیاری توش هم نه باشه؟
 .رفت صندوق سمت به برداشت و بود اورده غذاها همراه خدمت پیش
 .شدم بلند ازجام و خوردم و ام نوشابه ی مونده ته منم

 بحث باهم باز هم منزل به رسببیدن تا... شببدم اتومتیلش سببوار اهورا همراه به
شیطنت ها شوخی با التته.  کردیم شتر میکردم حس که هاش و  از رارف برای بی
 داشت نگه سینما جلوی. داشتم باهاش خوبی روز واقعا خودشه درونی حالت

 حتما هم دوستام و من گذاشت ای برنامه اگه شد قرار و... کردم تشکر ازش و
 .بود گرفته هم قول ازمون و بیایم

 سپاسو تشکر بود کرده پذیرایی عزیز از کلی سرمدی خانم رسیدم که خونه به
ناکی فت اون و کردم ازش وحشببت تاس هم من...  ر ... کردم عوض و هام ل
 .نداشت غذا به میلی عزیز وخوشتیتانه
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صمیم منم ستراحت خرده یه گرفتم ت  و پرند اب زدن کله و سر جون فردا تا کنم ا
 .باشم داشته مزخرفشو موسیقی استاد اون

 یه و بنده دو مشببکی تاپ یه با پرند که بودم صببتحونه میز کردن جمع مشببغول
 .شد ظاهر جلوم بود Diorمارک سگکش که کمربندی با مشکی چرم شلوار

 پوشیدی؟ چیه این پرند:گفتم اخم با
 زشته؟:گفت تعجب با پرند

 ...نیست زشت نه:وگفتم کشیدم عمیقی نفس
 چی؟ پس خوب:پرند

 ...بپوشی کیوان جلوی اینو نیست درست-
 چرا؟ اخه:گفت شده گرد چشمهای با پرند

 باباتم لویج که همونا از:گفتم طعنه با و... بپوش تر سنگین لتاس یه برو پرند-
 ...میپوشی

 برچیده لب و بود کرده اخم که درحالی. نیومد خوشببش حرفم از خیلی پرند
 .کوبید و در و رفت اتاق به هم بعد و ها پله سمت به حال این با بود

 تو و وانکی کریه تصببویر. کردم باز درو کیه بپرسببم اینکه بدون زنگ صببدای با
 .بشم کالم هم باهاش خیلی نتود الزم و دیدم ایفون
 .سالم:وگفت خورد ضدحال انگار من دیدن وبا شد خونه وارد کیوان

 ...سالم-
 نیست؟ پرند:کیوان

 ذبج شرت تی یه. دادم دستش به بودمو کرده اماده وکه وشربتی... میاد االن-
شیده شکی جین و بود پو ست پیانو صندلی روی... م ش  متلی روی هم من. ن



شستم شت کیوان ن  اینکه بیاطر مزخرفش کوتاه مدل شرت تی.... بود من به پ
... اومد رت پایین مزخرفترش مشبکی کوتاه فاق شبلوار و رفت باال بود نشبسبته

ستم نه... بود جلوم اوری تهوع ی صحنه سئله این به میتون ستمنمیتو اما تذ م  ن
 ...باشه جا یک اور چندش موجود این با تنها پرند بدم اجازه

 استین لوزب کشیدم راحتی نفس اومد پایین رو ها پله تند که پرند قامت دیدن با
شیده سفیدی بلند ست هرچند بود بهتر حداقل بود پو شتم دو  هم شلوارش دا

 ...کنه عوض
 .دش تدریس مشغول کیوان و نشست کیوان کنار بود بسته استی دم موهاشو

 ...داشتند هم با هم هایی پچ پچ یه
شت رییت بیاطر که بود اینجا بدبیتی ستمنمی حتی کیوان نحس نمای پ  تون

 .نداد ر  بینشون حادی شوخی بود که هرچی باشه بهشون حواسم بیشتر
 دک نوم مییواست بستنی و شربت بردن و اوردن ی بهانه به باری چند هم پرند
 یلیخ بود من راس تیر در که پیانو وجود و اشببپزخونه بودن اپن بیاطر اما کنه

 .نشد موفق
ستم یا هم من ش  میز ارکن گلدون دو به یا... میکردم گیری گرد و میز مثال و مین

 اب بهشببون و میکردم جدا زردشببونو وبرگهای میکردم رسببیدگی تلویزیون
 وقتی... باشببن پ مرده و خشببک ها گلدون و گل میومد بدم اینقدر... میدادم

با دادم اب بهشببون  باطراوت ذره یه کردم تمیز برگهاشببونو دار نم دسببتمال و
 .بود پیچیده خونه تو هم خاک نم بوی که بیصوص... شدن
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ضور اگر سات نتود کیوان ح سا ستال یک اح ضای و شمال یاداور که من نو  ف
سید خودش اوج به بود شمال  نحس کیوان این شمال این طرف یه ولی... میر
 !داشت حضور

عد مام از ب ید که کردم فکر درس ات لب پارسببوآ به با  وحین...  بگم و مط
شتر که افتاد اتفاقی هم خداحافظی  هرچه و یوانک شر تا رسیدم نتیجه این به بی

 پشببت از من اینکه از غافل نیسببت حواسببم من اینکه بییال... کنم کم زودتر
 اماقتل.. . کنه بدرقه در دم تا و کیوان پرند شد قرار...  میکردم نگاه داشتم پنجره

سره اون ، کیوان خروج از صت از احمق ی پ ستفاده فر  لب سراغ رفت و کرد ا
 ردخت اون.... نمیگنجید وجه هیچ به باورم در بودم دیده که چیزی... پرند های
 .بود زود خیلی هنوز روابط این برای. بود سالش سیزده فقط
 و ها شببوخی و... میفهمیدم کیوان جلوی و پوشببیدنش لتاس طرز معنی حاال

شتن باهم که صمیمیتی  خود زا کیوان که لحظه اخرین تا... گزیدم لتهامو...دا
 خشببک اونقدر... کردم تماشببا نداشببت رو کاراش اختیار و بود شببده خود بی

 .بیورم تکون جام از نمیتونستم که بودم شده
 با پرند های پایی دم لک و لک برخورد صدای و حیا  در شدن بسته صدای با

 .شدم غذا کردن اماده مشغول و اومدم خودم به باغ سنگفرش
شت کارم به کاری پرند نهار صرف تا  مها اخم خیلی چون شایدم نمیدونم ندا
سش... نمیومد سراغم بود هم تو شو که بود طوطیش به حوا سم شته ا  ودب گذا

سته سعی پ شت و  بودم غرق افکارم در هم من و... بده یاد بهش زدن حرف دا
 ...!!!که بگم باید پارسوآ به چطور که



 دامم پرند... چیدم و نهار میز داشت من با که وعلیکی سالم و پارسوآ اومدن با
 .میکرد تعریف بود داده انجام صت  که کارهایی از و میزد حرف

 اسببتراحت مییواسببت هم پارسببوآ و رفت اتاقش به پرند غذا صببرف از بعد
 ... برگرده شرکت به دوباره هم بعد و بکنه کوتاهی
 کنم؟ صحتت باهاتون میتونم: گفتم بردم چای براش که درحالی
 ؟موردی چه در: وگفت عقب به داد هل بینیش روی وسط انگشت با عینکشو
ستم شکلی: گفت هول با که بزنم حرفی خوا  وایننمیی که شما اومده؟ پیش م

 برین؟ اینجا از
 ...برم کجا...  بابا نه هاااا؟
 ...پرنده به راجع: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 شده؟ طوری:گفت نگرانی با پارسوا
 بشینم؟ میتونم-

 .نتود حواسم اصال بتیشید میکنم خواهش...  التته: پارسوآ
 رندپ روحیات از چقدر شما: وگفتم کردم نگاهی پارسوآ وبه نشستم متلی روی
 دارید؟ ختر

 شده؟؟؟ چیه؟طوری منظورتون:پارسوآ
 ...بگم باید چطور نمیدونم من-

 فهمید؟ پس: گفت نگرانی با پارسوآ
 چیو؟ بتیشید:گفتم تعجب با
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 روز از دبای:وگفت برد فرو حالتش وخوش سیاه موهای الی البه دستشو پارسوآ
 ...میگفتم بهش اول

 ...اههاشتت میکنه فکر بهش راجع داره که چیزی بفهمه خودش تا کردم سکوت
سوآ شید پوفی پار  جدا رها و نم اینده ماه که بگم پرند به باید بنظرتون:وگفت ک

 ...میشه تموم اون و من بین چیز همه اصال درواقع میشیم؟؟؟
 نمیشم؟ متوجه من بتیشید:گفتم گیجی احساس با

 ...فهمید رو رها ی قضیه پرند: پارسوآ
 کیه؟ رها بتیشید-

 ...من همسر: پارسوآ
 نشدن؟ فوت ایشون مگه همسرتون؟؟؟-

 مسره چرا خوب:وگفت برد فرو جیتش توی دستهاشو شدو بلند جا از پارسوآ
 کمی و زد موهاش به چنگی... راستش...  رها اما...  شده فوت پرند مادر اولم

 اب شبدم مجتور درکاندا اقامتم بیاطر پیش ماه شبش من: وگفت شبد جا به جا
شه حفظ اقامتم تا کنم عقد رها صد اینده ماه التته... ب ش جدا هم از داریم ق  یمب

 مکردی عقد رها و من فقط یعنی... بودیم گذاشببته قراری یه خودمون بین چون
 دوسببت من ولی... دارم نگه اقامتمو وبتونم اش شببناسببنامه تو بره من اسببم که

 ...بشه موضوع این متوجه پرند نداشتم
 ...دوستتونه گفتید من به روز اون-

 !فضولی از میکردم دق پرسیدم ونمی سوال این
 دممیترسببی هم طرفی از... بگم بهتون باشببه الزم نمیکردم فکر خوب: پارسببوآ

 ...بفهمه پرند متادا



 حالل داشببتن باهم که هم ای رابطه پس بود؟؟؟ زنش بود اینجا که اونی پس
تاس با پس... بود له روی داشبببت حق خواب ل ته پ ی پرند پس... بایسبب تا  دن

ید جا چون میفهم حث فقط این مت ب قا ند و بود ا  یه زن اون میکرد فکر پر
 چقدر تی تی کنه لعنتت خدا.میشببد تموم زودی به هم عقد مدت... دوسببته

 !کردی نثارشون فحش
ضوع این پرند هرچند ست رو رها مو شه که میدون ست ست ولی...  دو  نمیدون

 !نهک برف زیر سرشو نیست کتک پرند که میفهمید پارسوآ کاش... زنشه
 فراموش مادرشببو کنه فکر پرند نمییواسببت دلم: وگفت کشببید اهی پارسببوآ

 ...کردم
 رندپ... کردید زندگی تنها سببال سببیزده شببما حال بهر: بگم درسببته کردم فکر

 ...میکنه درک اینو مسلما
 ...فهمید کجا از حاال: وگفت زد لتیندی پارسوآ

 وبخ ولی... فهمیده رو دختره این جریان پرند میکنه فکر هنوز بیچاره این اوه
 .میدونست چیزایی یه ولی... نفهمیده

شیدم عمیقی نفس شنایی از اون:وگفتم ک ست با ا  حتی.. . مطلعه دختراتون دو
 ...منو... اول روز

سوآ صحی  سریع پار صرار خیلی بیامرزم مادرخدا.. اره: وگفت کرد ت ش ا  تدا
 نوانع به میاورد خونه به بهونه بی و بهونه با دخترم تا چهار سببه کنم ازدواج من

. ..میکنه بیان اینطوری اونا با دیدار حسببباب رو هم پرند... و ومعلم پرسببتار
 .نکردم صحتت هم ساعت یک ها قتلی اون از کدوم هیچ با سرجمع من وگرنه

http://www.roman4u.ir/


... بشببم محرم رها با نمیشببدم حاضببر حتی نتود اقامتم مشببکل بیاطر اگرم
 این با...  منه قانونی همسببر رها بفهمه پرند نمییواسببتم که اینه من مشببکل
 .ذرهزودگ دختر دوست یه کنه فکر فقط اینکه تا میاد کنار تر سیت موضوع

 ...مهندس نتود این اصال موضوع هرحال به: گفتم خاروندمو پیشونیمو
 سپ:وگفت داد باال اشباره انگشبت با وعینکشبو کرد گرد چشبمهاشبو پارسبوآ

 چی؟
 ...نمیدونه رو تون قراردادی عقد موضوع این پرند-

 ...که گفتید شما ولی:پارسوآ
 قانونی همسبر خانم رها فهمیده پرند نگفتم من... بود شبما ی فرضبیه این نه-

 !شمان
 میدم؟ توضی  الکی دوساعته من یعنی: وگفت خاروند اشو کله پارسوآ

 .پایین انداختم وسرمو گرفت ام خنده
سوآ شو پار شه:وگفت کرد خم من سمت به گردن سم می ضوع بپر  هچیه؟مگ مو

 این دونممی که جایی تا میفته؟من اتفاق درماه بار چند مگه افتاده؟ اتفاقی بازم
 ...نیست بیشتر بار یک ماهی اتفاقات

 ... یاقا: وگفتم کشیدم عمیقی نفس حال این با... گرفتم گر حرفش این از
 شده؟؟؟ چش پرند: وگفت اومد کالمش میون پارسوآ

 مهمه؟ براتون دیگران با دخترتون روابط-
سوآ شتی به پار شو و داد تکیه متل پ  پرند اما.. .التته: وگفت انداخت پاش رو پا
 ...نداره زیادی دوستان



 طرز هب که پسببرشببه دوسببت موسببیقیش کریه و جوون اسببتاد بگم اینکه از قتل
سه می اونو جفنگی سوآ به رو که اومد پرند صدای ب*و*  یت تی به: گفت پار

 گفتی؟ جون
 ا : فتوگ زد پیشببونیش به دسببت کف با بعد کمی و کرد نگاه پرند به پارسببوآ

 ....پرند نتود یادم اصال
 ...دیگه بگو حاال: وگفت نشست پارسوا پای روی اومد جلو پرند

گاه من به پارسببوآ گار میکرد ن مه هم پرند وجلوی بحثم من بود منتظر ان  ادا
 .بود شده خیره من به مشکوکانه هم پرند.بدم

 پرند؟ چیه ماجرا:وگفتم زدم لتیندی
 از یکی تولد... مهمونی بره اینده ی هفته ی شنته سه قراره پرند راستش: پارسوآ

 دارهن اجازه تنها اما... ندارم حرفی من برید باهاش بتونید شما اگه... دوستانش
 ...بره

سته روی و شد بلند ازجا پرند ست من متل ی د ش  رو وت جون تی تی:وگفت ن
... میکنم خواهش... نرفتم دوسببتام از کدوم هیچ تولد حال به تا من... خدا

 ...خدا رو تو... میگذره خوش بهت بیدا... خدا تورو... بیا
سم طوری سوآ و سوخت براش دلم که میکرد التما  جون تی تی پرند: گفت پار

 ...بیان نیوان شاید نکن اذیت و
 .زد بهم هم کجی لتیند جوری یه حرف این گفتن با جون؟ تی تی

 به یتجد با و بشینه سرجاش سیخ شد باعث که رفتم پارسوآ به ای غره چشم
 ...نکن اصرار اینقدر... پرند باشن نداشته وقت شاید:گفت پرند
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 ولق بهت... میگذره خوش هم تو به بیدا جون تی تی: گفت دلیوری با پرند
 ...روخدا تو نمیرم جا هیچ که من... میرن دوستام ی همه... خدا رو تو... میدم

 نگاهی و سوخت دلم... دربیاد اش گریه بود مونده کم که میکرد اصرار جوری
 ... میکرد خواهش ازم داشت چشمهاش با انگار انداختم پارسوآ به
 وستد کیانا ی خانواده مطمئنم التته: گفت چون شد یکی نگاهش با حرفش و

 .نتاشید نگران بابت این از... هستن کرده تحصیل پرند
باره پرند  پرند به رو لتیند با... شبببد خیره من به خواهش از پر نگاهی با دو
 ...ندارم حرفی من... باشه: گفتم
 وکلی کرد ب*غ*لم خاصببی هیجان با ناباوری درعین و خوشببحالی با پرند

 .ب*و*سید صورتمو
سه شدن تموم از بعد سمو میرم من پس: گفت هاش ب*و* .. .کنم انتیاب لتا

 .رفت باال ها پله از بدو و
 با همچنان و...  بود شبببده من مات ژکوندی لتیند با. کردم نگاه پارسببوآ به

 و زدم زل بهش منم باشبببه متوجه اینکه بدون میکرد نگاهم خاصببی خیرگی
 خودم پیش لب زیر... بشببه تموم اش خیره های نگاه این قرار کی بتینم منتظرم

 ...چرون چشم شدم تموم: گفتم
 به ونگاهشبب ضببایع و ضببابلو و تابلو خیلی چون میکنه نگام زیادی انگارفهمید

 بگین؟ مییواستین چی نگفتید حاال: وگفت دوخت میز ی پایه
 دپرن که تولدی نمییواسببتم... بگم که نتود این وقت حاال شبببدم بلند جا از

 ...عدب برای باشه: گفتم همین برای... کنم خراب براحتی رو بره مییواست
 .کرد صدام که برم اشپزخونه به خواستم



شت خوبی صدای  مردونه و بم صدای هم اون ولی... اهورا خوبی به نه... دا
 .داشت ای

 ...رید می پرند با که ممنون: گفت وپارسوآ کردم نگاه بهش
 اسحو بی که اش خیره های نگاه از. رفتم اشببپزخونه به و زدم کمرنگی لتیند

 و خیرگی این تونسببت می رفتارش سببنگینی اما...  نمیومد خوشببم خیلی بود
 میزنه زل من به ای ثانیه و مدت لتیند با کسی اینکه از بگذرم من و...  بپوشونه

 مدت اینده ماه که کسی... جون تی تی مگه محوی ولتیند خاص لحن با و... 
 چقدر میکردم حس حاال و...  کارشببه درگیر که کسببی... میشببه تموم عقدش

ضاوت زود که مزخرفم شون که بود همون اون... میکنم ق  و اروم ادم یه میداد ن
تا کت نسببت  رها بودم فهمیده که حاال. مهربون حال درعین... مرموز... سبببا

سرش شد باعث قانونی ای رابطه و بوده هم  کردممی حس بیاد اینجا به اون تا می
 زندگی که کوچولویی پدر همون... بود ذهنم تو اول از که همونیه پارسببوآ االن

 سببنی اختالف دخترش با سببال هفده فقط که پدری... داره جذابی و جنجالی
 .داره

 چرا که کردم شببماتت بار هزارمین برای خودمو و... زدم افکارم به لتیندی
 ...!میکنم قضاوت زود اینقدر

شغول ست برای پیاز کردن سر  م  لندب پرند صدای که بودم ماکارانی کردن در
 ...ندارمااا لتاس تولد برای من: وگفت شد

 خوبه؟ خرید میریم یکشنته... خوب خیلی:  پارسوآ
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...  ربیانهم اولیا ی جلسه هم شنته تازه: گفت غرغر با اینحال با نتود راضی پرند
 ...بیای باید

 این خدایا میده جوابی چه بدونم تا میگشببتم پارسببوآ دنتال ، کردم نگاه هال به
 اماده تشرک به رفتن برای پارسوآ!... کنن اختراع فضولی واسه واکسن یه ملت
 ... بود شده

 ...نشه سرد تون چایی مهندس: گفتم و رییتم چای لیوان یه براش
 ...میکنن کم انضتاطمونو نمره نیای اگه: گفت ولند غر با دوباره پرند

 ردن؟ک کم نمره ازت نیومدم پیش دفعات مگه: وگفت پوشید را کتش پارسوآ
 ناظممون خانم به جلسببه تو... کنی امضبباش باید... دادن نامه دفعه این:پرند

 ...بدیش تحویل
سوآ صال پار سونت کیف توی کمر تا نمیداد گوش ا  بود تهرف فرو ایش نقره سام

 .میگشت چیزی یه دنتال بنظرم و
 ...میرن ومادراشون پدر همه: وگفت کوبید زمین روی را پایش پرند

 ...نکن حرکتو این نگفتم مرتته هزار: وگفت کرد اخمی پارسوآ
شاره چایی به دوباره من و کوبید زمین روی را پایش باز لجاجت با پرند  ردمک ا

 .بره هم بعد و بیوره اونو پارسوآ نشده سرد تا
 ...نکن قوزم: وگفت زد پرند کمر به ضربه یک دست کف با پارسوآ

 زد وآپارسبب پای به لگد با هم پرند.  کرد تشببکری لتیند وبا امد اشببپزخانه وبه
 !شد کتود کمرم...  وحشی: وگفت

 به حرص با هم پرند. جیغشببودراورد و کشببید و پرند موهای خنده با پارسببوآ
 رفتگ مچ از و پرند دستهای پارسوآ. کنه پاره اونو ومییواست کرد حمله کتش



 املک هنوز پرند حرص اما شد موفق التته کنه اروم و پرند تقالی داشت سعی و
 .بود نشده تیلیه

 ی هدربار و داد رضببایت رفتن به پارسببوآ باالخره دختری و پدر کشببتی از بعد
 .اورد نرفتن برای ای بهانه هم جلسه

 ...میرن رو جلسه همه شنته: وگفت نشست اپن روی کرده بق پرند
 .پرند داره کار پدرت خوب-

 کنه؟ ول شو کوفتی شرکت اون نمیتونه ساعت یک یعنی االغ: پرند
 پرنببببببببببببببببببببد؟-

 بله؟: وگفت نشست سیخ پرند
 کردنه؟ صحتت طرز چه این -

 .نممیک صحتت اینطوری همیشه من جون تی تی... اوووو: وگفت خندید پرند
 درسببت اصببال کنی صببحتت اینطوری پدرت با نداری حق تو: گفتم اخم با

 ...نیست
 ...نمیده گوش من حرف به اصال چیکارکنم؟ خوب: وگفت برچید لب پرند

 بدی؟ فحش باید-
شو شونه پرند  تمیرف ور شلوارش ی پاچه بند با که درحالی و انداخت باال ها

 :گفتم
 .کن درکش بیاد نمیتونه اگرم... کن خواهش ازش مودبانه-

 ...اونه تقصیر بشه کم ام نمره اگه: وگفت کشید ای کالفه نفس پرند
 ساعتیه؟ چه از جلسه: وگفتم دادم تکون سرمو
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 ...یک تا نیم و یازده: پرند
 باشن؟ اولیا باید حتما-

 .بود اورده و اش خاله دوستم ای دفعه اون... امضاس اون مهم بابا نه: پرند
 ها شببنته شببما جون تی تی: وگفت شببد خیره من به هوا بی وپرند کردم اهمی
 نه؟ مگه ندارین کاری
 .نداشتم کاری نه... مییوند منو فکر داشت دقیقا

 هجلسبب تو میتونم من بیوای اگه خوب:  گفتم فکرشببو ی وادامه زدم لتیندی
 ...کنم شرکت

 ...ن ن ن جون تی تی چاکرتم خدا به: وگفت پرید جاش از فوری پرند
 رت مهربون باهاش وگرنه بود یادم هنوز صببتحش حرکت حیف... زدم لتیندی
یدونم... میکردم برخورد مک پرند به مییواسبببت دلم چرا نم  حس... کنم ک
ست میکردم  یه هب احتیاج خونه این میکردم حس.  داره کمک به احتیاج... تنها

سوا... داره نظم ست و پرند هرچقدر پار شته دو شه دا ست اما با  درکش نمیتون
ست... کنه ستم... کنه دل و درد باهاش نمیتون  لیخا جای تا کنم سعی مییوا

 موفق دمنتو مطمئن هرچند. کنم پر پرند برای و صتور سنگ یه یا شنوا گوش یه
 هم ای نتیجه یه باالخره بودم مطمئن و کنم سببعی مییواسببت دلم اما میشببم

جام کارهامو... داره نه بودم کرده ه*و*س خیلی... دادم ان  دکور تغییر رو خو
 بی عین در نداشببتن حق یونیک و شببیک وسبببایل همه این نمیدونم... بدم

 .بود شده وتاریک تنگ خونه فضای... بشن چیده هم کنار سلیقگی
 سببلیقه با اونقدر بود من مال زندگی خونه اگراین کردم ارزو دلم تو لحظه یه

 به و کشببیدم اهی... بمونن دهن به انگشببت همه که میچیدم و وسببایل تمام



 رفی خونه های وسیله چیدن با مونده همین... نیست که خوبه: زدم تشر خودم
 بفروشی

 سببلیقه با اونقدر بود من مال زندگی خونه اگراین کردم ارزو دلم تو لحظه یه
 به و کشببیدم اهی... بمونن دهن به انگشببت همه که میچیدم و وسببایل تمام

 رفی خونه های وسیله چیدن با مونده همین... نیست که خوبه: زدم تشر خودم
 ...!!!بفروشی

شغول پرند سته با صحتت م سته... بود پ شت هم پ  ازخودش صداهایی یه دا
 حرف که کردم حس شببنواییم به اعتمادیم بی تمام با بار چند حتی... درمیاورد

 ...میکنه تلفظ خوبی به رو" پ"
شستم متلی روی  اون اب این جای کاش... شدم گرامافون گردگیری مشغول و ن
 اشتد قرار روش تلفن که گردی میز روی و... میشد عوض قدیمی ستک تلفن

 .میگرفت قرار بود عکس قاب از پر دورش تا دور و
قدر ها بودم کرده ه*و*س این به متل جا هام اراده بی که کنم جا رو  به انگشببت

 .کردم بلندش جا از و شد قفل گرامافون
 عوض لفنت با اینو جای میتونم پرند: گفتم پرند به رو ناگهانی تصببمیم یک در

 کنم؟
 گرده؟ میز رو بذاریش:وگفت زد لتیندی پرند

 نداره؟ اشکالی... آره-
 پسبته :گفت پسبته روبه و... باش راحت جون تی تی نه:وگفت خندید ناز پرند
 ...ند... ر...  پببببب... پرند بگو
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 کسع قاب... کردم عوض رو جاها فوری... بود من به پشتش پرند خوشتیتانه
... دندبو ومادرپارسوا پدر بنظرم که مسن اقای و خانم یه و... بود پرند و پارسوآ

 هم پرند اتاق تو قتال که پرند مادر عکس و. بود جا اون هم پریسببا عکس حتی
 این از و فردش به منحصببر جذابیت تمام پرند واقعا... بودم دیده عینشببو یکی

شیده قد التته. بود گرفته زن شکی و اش ک شمهاش موها بودن م سفید وچ  یو
 تی سرت تو خاک! باشه سفید اینقدر نتاید که پسر اخه... ! پارسوآ از پوستشو

 .والله... سیاهی اینقدر تی
 متل دو بین دید معرض در و گرد میز... گذاشتم عسلی روی رو ها عکس قاب

ستیل ی نفره یه  تمام ساعت کنار باریک ویترین یه روی رو تلفن... دادم قرار ا
 ندچ... بود خودش کار به حواسش پرند... گذاشتم بوفه امتداد در درست قدی
 وهایگ بلند... بشبببه باز مسببیر امد و رفت برای تا دادم تغییر رو نفره یه متل

 دلم عجیب... بردم م*س*تطیلی هال ضببلع چهار در هم رو خانگی سببینمای
 که حال وسط از رو نفره سه متل و کنم وعوض نهارخوری میز جای مییواست

 هدهع از تنهایی ولی.... بردارم بود کرده تنگ رو جا و بود کرده معتر سد کامال
 و کرد کمکم میل کمال با واون زدم وصببدا پرند همین برای... برنمیومدم اش

 .داد خوبی خیلی پیشنهادات اتفاقا
 بوفه و پیانو جای نکرد تغییر که چیزی تنها... چید پیانو روی رو ها عکس قاب

 لیو...  میداد تز و مییندید الکی پرند. شد عوض چیزها ی بقیه جای... بودند
 عوض رو ها گلدون جای. بود دراومده تنگنا ازاون... بود شببده باز خونه واقعا
صنوعی های گل و کردم شت م شت و وکدر ز شتم پیانو پ  جا براش بعدا تا گذا
 اب بهشببون که میصببوصببا... بودن ناز قدر چه طتیعی های گل... کنم پیدا



 نم بوی و میکردن خوشگل رو خونه هم ها اون میزدم حرف باهاشون و میدادم
 از... بود شده روشن و طراوت با خونه... اخیش. پیچید می جا همه خاکشون

 ها لمت و عسببلی میز به پام رفتن راه حین حداقل... بودم راضببی کارم ی نتیجه
 .نمیکرد گیر

 فکر هب چرا. شدا خوب ولی... جون تی تی شده فیکون کن: گفت خنده با پرند
 نرسید؟ خودمون

یدم راحتی نفس نه: وگفتم دادم کمرم به وقوسببی وکش کشبب  تاریکی از خو
 ...دراومد

 دیم؟؟؟ب تغییر منم اتاق میای میگم جون تی تی: وگفت گرفت دسببتمو پرند
 هان؟

 عدب بیوریم بیارم چایی یه بذار... حتما:وگفتم گذاشببتم دسببتش رو دسببتمو
 ...تو اتاق سروقت میریم

 .رفت اشپزخونه به خودش و بشم بلند نذاشت پرند
... ردمدراو پرند جلوی حتی بار اولین برای مو روسری و مانتو نتود پارسوآ چون

 وکنار هال ی پنجره ی پرده و شببدم بلند جا از... میشببدم خفه داشببتم گرما از
 .بشه عوض هوا تا کردم باز رو پنجره و... زدم

جان با پرند فت هی با: گ جاب کشببف جون تی تی با با... کردی ح  خوش با
 ...خوشگلی تاپ چه... تیپ

 ...نریز زبون اینقدر بچه: گفتم و خندیدم
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 اتاقم به چایم از بعد... شدیم چایی صرف ومشغول نشست وکنارم خندید بلند
مازمو تا رفتم مازم وقتی...  من به بود زده زل پرند مدت تمام بیونم ن  متمو ن
 ...ها میشی تر خوشگل خیلی سفید چادر با: وگفت خندید شد

 کارچی تو نمیداد بهت و زبون این خدا: وگفتم گرفتم انگشببت دو با دماغشببو
 میکردی؟

ست تا دو: وگفت خندید پرند ... نهبتارو بان باغچه قتر به نور خدا... دارم هم د
 ....میزدم حرف اشاره زبون با

 شوقت االن هرچند...  کنم صببحتت پرند با باید میکردم حس...  زدم لتیندی
 ...نهک سواستفاده ازش کیوان مثل ادمی ندم اجازه بودم گرفته تصمیم اما نتود

 دو و رفتیم اتاقش به بازی مسببیره کلی و پرند های جوک و شببوخی و خنده با
تاق کل تمام سببباعت یدیم نو واز رییتیم بهم و ا تاق... چ  و بزرگ هم پرند ا

سک ویترین و اینه وکنسول کامپیوتر میز... بود ترکیب خوش ش عرو  وکامل وها
 ...بشه باز وامد رفت برای وفضا راه تا دادیم قرار امتداد یک در

 دیدج روتیتی یه براش تا شببد قرار و گذاشببتیم و تیت پنجره زیر اتاق عرض
 .بگیریم هم

 ایدب کم کم منم... بودیم راضببی کار ی نتیجه از جفتمون اما بود خسببته پرند
 .بودم مونده بیشتر ساعت نیم. بود نیم و هشت ساعت.. میرفتم

. ندبیور شام هم با اومد که پارسوآ تا وچیدم شام میز منم و رفت حموم به پرند
 جدیدش جای در که میز روی رو سفره بسا  تمام... کردم سر امو ومقنعه مانتو
شت قرار  یزم یه و بردم کار به ساالد کردن درست در امو سلیقه کل... چیدم دا

 !...کردم ه اماد دختری و پدر میصوص شیک ی نفره دو



 .کردم نگاه لتاسش به پرند های پایی دم تق تق صدای با
شگل صورتی پیراهن یه شیده میومد زانوش سر تا که خو  های صندل با بود پو

 به. بود زده سبرش به هم سبفید تل یه... بود رییته ازاد هم موهاش... مشبکی
 و شببیرینی همه این به لتیند یه اراده بی که بود شببده عروسببک و ناز حدی

 ضببایف کل و پرند به تعجب با پارسببوآ ورود و کلید چرخش با. زدم زیتاییش
 ...کردم سالم بهش که من دیدن وبا...  انداخت خونه

 ...بتیشید... اومدم اشتتاه کنم فکر: وگفت کرد گرد چشمهاشو
 ...بابا سالم: گفت خنده با پرند که بره وخواست

سوآ ستین جذابی دختر چه شما.  به به:  پار شین... ه سمتون بتی  و ؟؟چیه؟ ا
 غر اب پرند و گرفت لپش از گنده م*ا*چ تا دو و خودش سببمت به وکشببید پرند
 ...کردی تفیم تف... اه: گفت ولند

 ...یمیزن که منم شامپوی... شدی خوشمزه زیادی باز تو: وگفت خندید پارسوآ
 ...خودمه شامپوی... نییرم: وگفت داد هل رو پارسوآ پرند

 ؟امشب ختره چه... من واسه شدی عروسک... شد باورم منم گفتی تو: پارسوآ
 ...بگم... ها نمیدمت کسی به رو تو من

 خوشببگل چه خونه نگا...  حاال اونو کن ول: وگفت رفت ریسببه خنده از پرند
 . شده

 ماست؟ ی خونه اینجا: وگفت زد لتیندی پارسوآ
 ...کرده درست جون تی تی همشو... بله: پرند
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 یت تی کشببیدید زحمت: گفت وپارسببوآ انداختم پایین سببرمو شببرمندگی با
 .ممنون... قشنگیه دکور.... خانم
 خوب دراینق...  بتین منم اتاق بریم بیا: وگفت کشببید رو پارسببوآ بازوی پرند
 ...بابا است باسلیقه خیلی جون تی تی... شده

 ...میاد خوبی بوهای چه... مشیصه:وگفت زد من به لتیندی پارسوآ
 ...بتین و من اتاق اول بریم بیا: پرند

 ...وبشورم دستهام بذار: پارسوآ
 ...وقته دیر... برم من بدید اجازه اگه:وگفتم اومدم حرفهاشون میون

 ...میرسونم رو شما خودم من... بیورید شام ما با بمونید: پارسوآ
 . دیگه نمیشم مزاحمتون... نه نه-

 تودسببتپیت... دیگه بمون جون تی تی: وگفت اومد سببمتم به اصببرار با پرند
 یعنی؟ بیوری نمییوای

 ...تنهاست عزیزمم خونه زودتر برم...  دیرمه جان پرند-
 شببمارو بفرماییدخودم پس: گفت پارسببوآ که میکرد اصببرار داشبببت پرند

 بیای؟ مییوای نمیترسی؟ که تنها پرند.... میرسونم
 ...بیا زود وبرسون جون تی تی... نمیترسم نه: وگفت زد لتیندی پرند

 خواهش ...نه نه: وگفتم کردم دخالت فوری که میپوشید رو کتش داشت پارسوآ
 ...میرم خودم... اید خسته شما...  میکنم
 ...نکنید تعارف: پارسوآ

 ...اومدید تازه هم شما...  ترافیکه میکنم خواهش نه-



 متسبب به و... بزنم زنگ آژانس به بدید اجازه پس:وگفت زد لتیندی پارسببوآ
شتم وکیفمو کردم مرتب چادرمو. رفت تلفن  سیدب*و* صورتمو پرند... بردا

 ... بابا راستی... مرسی جون تی تی: وگفت
 پرندم؟ جانم: وگفت کرد وقطع تماس پارسوآ

 ...بیاد جلسه جون تی تی شنته شده قرار... پرند... نه پرنده: گفت اخم با پرند
سوآ ست پار ستاد کمر به د شو و ای  رمندهش ما اینطوریکه:وگفت داد باال ابروها

 ...خانم تی تی میشیم شما ی
 ...پرند ی مدرسه برم میتونم...  ازاده وقتم شنته من... میکنم خواهش-
سوآ و شد تموم ونفرمایید وتعارف خواهش بحث ایفون صدای با  دم ات منو پار

یازی اصببال: گفت در جلوی و کرد مشبببایعت در  زحمت به خودتونو نتود ن
 ...بندازید

 ...باشه خوب پرند برای تنوع کم یه فکرکردم-
سوآ شو شرمنده پار  منمیدون واقعا... ممنونم ازتون: وگفت انداخت پایین سر
 ...هستید پرند فکر به ازمن بیشتر شما... کنم تشکر ازتون چطور

 .میدم انجام وظایفمو دارم من... میکنم خواهش-
 ...بشه قید ماه دراخر ها کاری اضافه این میدم قول:  پارسوآ

جب با ندس میکنم خواهش: گفتم تع ید... مه مای  پول وبرای کار این... نفر
 .نکردم
 ...شماست بزرگواری از اینم: پارسوآ

 ...باشه وسرزنده شاد دارم دوست... میدونم کوچیکتر خواهر مثل و پرند-
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.. .پرند هم من هم... ممنونیم دنیا یک ازتون واقعا: وگفت زد لتیندی پارسببوآ
 مومادر پدر وقتی حتی... نتوده درسببت و منظم اینقدر خونه فضببای وقت هیچ
 .بودند زنده

 ...کنه رحمتشون خدا-
 ...بیامرزه رو شما رفتگان خدا:پارسوآ

شینی بوق صدای  از دش باعث بود پارک که بود وقت خیلی خونه جلوی که ما
ست تعارف و تیکه شیم د سوآ و بک  سابح و پول و کرد باز وبرام عقب در پار
 .کرد حرکت اتومتیل خداحافظی از بعد و کرد

 آپارسببو کوچه پیچ از اتومتیل کامل شببدن محو تا چرخیدم عقب به لحظه یه
 ...! بود ایستاده در جلوی هنوز

 دمکر درست عزیز واسه ساده غذای یه والش اش بدن و تن و مفر  خستگی با
شو شونه و ساژ ها ضش دادم ما  پهن تیت روی جدید های ومالفه کردم وعو

 هاینک بدون و خوندم نمازمو و گرفتم دوش یه خودمم... بیوابه راحت تا کردم
 و گذاشببتم سببرم زیر بالش یه فقط... شببدم ولو فرش وروی کنم پهن تشببک
 جون حتی دیگه... کشببیدم خودم رو و کشببیدم رختی چوب روی از چادرمو

 باز طاق... نداشتم هم رو بیوابم چپ پهلوی به همیشه مثل و بزنم غلط اینکه
 فرش چقدر نفهمم که بودم خسببته اونقدر برد خوابم فرش روی اتاق وسببط
 ... سفته و سیت

 لفنیت سمت به خیز سینه و کردم باز چشمهامو سیتی به خونه تلفن صدای با
 بله؟:  دادم جواب الودی خواب صدای با...  رفتم بود پاتیتی روی که

 ...نیومد صدایی



 الو؟؟؟: وگفتم شدم تر هوشیار کمی
 ...بفرمایید الو: گفتم دوباره و کشیدم ای خمیازه... نشنیدم جوابی هم باز

 ارهدوب شبباید دادم احتمال و کردم قطع و تلفن نشببنیدم جوابی سببوم بار وقتی
ضی... بگیره تماس سایی بودن وقتها بع  شاید نمیزدن حرفی میزدن زنگ که ک
 قوسیو کش... بودم نشسته زانو چهار اتاق وسط!!!  بدم فحششون بودن منتظر
 .بود شده قضا صتحم نماز وای... کردم نگاه ساعت به و اومدم

 شببرمندگی کلی با قضببامو نماز و کردم اماده و عزیز ی صببتحونه بسببا  زود
 رسوا و اتوب*و*س کدوم بتینم تا کردم چک و پرند ی مدرسه ادرس... خوندم

 کردم درست وعزیز خودم برای خوشمزه نهار یه هم ظهر... تره سرراست بشم
 شدهن تو قاشببق قاشببق خودم... بگیره افتاب ییرده تراس روی وبردم عزیز... 
 یک با منو نمیدونسببتم دیگه... میکرد نگام محتت با اونم...  میذاشببتم غذا

 یه و عزیز کردن حموم و اشببپزخونه کردن مرتب و نهار از بعد...  گرفته اشببتتاه
 نداد انجام برای خاصببی کار دیگه عزیز تیت کنار ییچال برای جزیی خرید

شتم شنک به همین برای ندا شو و حال تا و زدم زنگ رو سم احوال  چون... بپر
 .کردم وقطع تماس و نذاشتم سرش به سر نتود فرم رو زیاد

... تمبرداش زنگ صدای اولین با و خورد زنگ تلفن نذاشته دستگاه ورو گوشی
 ... بپرسببه کار مورد در رضببایتم از و کنه احوال و حال مییواسببت که بود رعنا

 ور شبعرا از یکی روز که اهورا پیام با حال این با بود کننده کسبل برام ها جمعه
 بیاطرو کنم بازی پیام باهاش سبباعت یک تا شببد باعث بود گفته تتریک بهم
 .کنم تشکر برد رادیو به منو که روز اون
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 هنوز و صببداش... بود شببده تنگ بارون باز ی برنامه توی صببداش برای دلم
 .ندم خاصی ی ایده میدادم ترجی  شیصیتش به راجع اما داشتم دوست

 کتمان: پنج فصل
 روزهایی یاد بود مدرسببه داخل اجتماعات سببالن جلوی که جمعیتی دیدن با

 داداش چنین داشببتن بیاطر من به همه و میومد جلسببات به طاها که افتادم
 .میکردن حسودی ونازی خوشگل

شمهای تو سی پرند چ شنا  جلوی اومدم بود گفته بهم خودش... ومیدیدم قدر
 ماعاتاجت سالن تا کنه راهنمایی منو تا بایستم اشون مدرسه حیا  توی پرچم

 . کنم پیدا و
 اهیگ...  میزد لتیند گاهی میکرد هدایت منو و بود گرفته دسببتمو که درحالی

 .میکرد کجی دهن اشنایی های نگاه به هم
 که ای برگه بود ناظمشببون انگار که خانمی به و شببدم اجتماعات سببالن وارد

 .بود ایستاده من کنار پرند. دادم تحویل و بود کرده امضاش پارسوآ
سه تو بار یه پاکزاد عجب چه: گفت تعجب با ناظم  رکتش اولیات از یکی جل
 ...کردن
 اشاره اخم با و گرفتم دستشو که کرد انگشتهاش مفصل شکستن به شروع پرند

کار کردم مه این هاشببو ناظمشببون ، نده وادا یک چشببم  من به ورو کرد بار
 هستید؟ پرند خواهر شما:پرسید

 خیر :وگفتم زدم ناظمشون به لتیندی ندادم اجازه که بزنه حرفی خواست پرند
 ...اشناهاشون از یکی
 پاکزاد؟ مهندس همسر یعنی: وگفت کرد تر ریز چشمهاشو ناظم



 ...خیر-
 منو و کنه جور و جمع خودشببو فوری ناظم خانم که گفتم اینو جدی اونقدر

 ردیف در هم من و کرد خداحافظی ازم در جلوی پرند. داخل به کنه راهنمایی
 .نشستم جلو

سم سه. شد شروع زود خیلی مرا  سن هم اموز دانش یک زیتای باقرا ت جل
 .شد اغاز پرند

سئله چند و مدیر علیک و سالم با سه به مالی های کمک با رابطه در م  و مدر
 طمحی باید خرداده امتحانات نزدیک چون اینکه و نوین های روش سازی بهینه
 .کرد صحتت غیره و باشه اروم خونه
 هب توجه با که کردم حسبباب ذهنم تو... راهنماییه چندم پرند نمیدونسببتم ولی

شه راهنمایی دوم باید سنش  یمرب و ها معلم از دوتا یکی صحتت از بعد... با
شی های سه عجب کردم فکر پرور سته های جل شه ولی بودن ای کننده خ  همی

 حق ها بچه و بود مربیان و اولیا میصوص که جلساتی این تو که بودم کنجکاو
 راهنمایی سوم های بچه به راجع کمی مدیر... میشه گفته چی نداشتن حضور

شه برگزار دیگه ی حوزه یک در شون نهایی امتحان که گفت  اجعر هم بعد و می
 رندپ کردم فکرمی چون. داد اطالعات بهشببون کمی دبیرسببتان جدید مقطع به

 .ندادم گوش خیلی راهنماییه دوم
ساعت نزدیک شید طول ها معلم مدیرو بحث و اولیا سواالت دو  هب پذیرایی.ک

 امینوفناسببت قرص ی مزه که پرتقال داغون شببربت لیوان یه و ناپلئونی شببیرینی
 .شد ختم میداد
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 اشبباره بهم ناظم خانم که بشببم خارج اجتماعات سببالن از که برداشببتم کیفمو
 ...پاکزاد خانم:  کرد

 منه به پاکزاد خانم از منظورش دیدم وقتی ولی...  سببالنه داخل پرند فکرکردم
 ...هستم تابان:  گفتم

 ...کنم صحتت شما با دفترشون در مایلن شهابی خانم: وگفت زد لتیندی
 .بود پرند مدیر شهابی خانم
 .کردم حرکت بود گفته بهم که مسیری سمت به انداختم باال هامو شونه

 .بودم اموز دانش خودمم سال دوازده سرم خیر داشتم عادت مدرسه ی نقشه به
 .شدم مدیر دفتر وارد و زدم اتاق در به ای تقه

 پاکزاد؟؟؟ خانم:وگفت زد لتیندی شهابی خانم
 .هستم تابان-

 .کرد سکوت و زد بهم لتیندی و گفت اوهی شهابی خانم
: موگفت کردم مرتب چادرمو های اسببتین و انداختم پام روی پامو مکثی از بعد

 هست؟ مشکلی شهابی خانم خوب
 راسببتش:وگفت کرد مرتب چادرشببو بود چادری هم خودش که شببهابی خانم

ضای یکی ای خرده و سال یک از بعد که بود عجیب برام  پرند ی خانواده ازاع
 .بتینم ام مدرسه توی و
 هستم؟ پرند ی ه خانواد اعضای از گفتم من-

 تگذاش میز روی قا م و هاش ارنج و کرد قفل چونه زیر دستهاشو شهابی خانم
 ...هرحال به خوب: وگفت

 ... یه فقط من... داده ر  اشتتاهی میکنم فکر-



 کلفت؟ یه یا اشپز؟ یه... بگم بایدم چی کردم حس لحظه یه
 قطف من... سپردن من وبه پرند مهندس، اقای نوعی به: وگفتم دادم تکون سرمو

 .هستم پرند پرستار
شو ذهن تا بود گزینه بهترین این کردم فکر شم التیام کنجکاو  به حداقل.. .بتی

 !بود بهتر بودن پرستار بودم گذاشته احترام خودمم
 فعالیت در مهمی نقش شببما پس واقعا؟: وگفت خورد ای یکه شببهابی خانم
 .دارید پرند های

 .تقریتا-
 یط و خوبی درسببی روال اصببال پرند اینکه به توجه با... عالیه: شببهابی خانم

 رو ها بچه ونگهداری حفظ مسببئولیت که مدیر یک عنوان به من...  نمیکنه
 دختر پرند... کنم گوشببزد شببما به رو نکات سببری یک باید دارم ام درمدرسببه

 ... یقتول حد در شو نهایی امتحان بتونه امسال نیستم مطمئن من اما باهوشیه
صال شو ی بقیه ا شنیدم حرفها س طتق بود؟ راهنمایی سوم پرند مگه ن  تاتمحا

 !سوم نه بود می راهنمایی دوم باید اون من
 درمورد...  میگه چی بفهمم کردم سعی من میزد حرف ارامش با شهابی خانم
 شهابی خانم حرفهای معنی کم کم...  میکرد صحتت درسهاش وضعف پرند

 هک بیصببوص...  کنه همراهیش کسببی تا داره احتیاج بهرحال: شببد دسببتگیرم
 ...نداره هم دوستی هیچ

 ...بود چی اسمش میشناسم دوستانشو از یکی من ولی جدی؟-
 زمردی؟ کیانا: وگفت کرد کمکم خودش شهابی خانم
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لد مییواسبببت فکرکنم هابی خانم و دادم تکون سببرمو... بره همین تو  شبب
 ...میشه دوماهی. شد اخراج مدرسه از انضتاطی بی بیاطر زمردی:گفت

 واقعا؟:گفتم تعجب با
ستان وقت هیچ پرند: شهابی خانم شت خوبی دو صوص.... ندا  کی اینکه بی
 هستید؟ درجریان شماکه...  خونده جهشی وهم سال
 سببوم میتونه سببباله سببیزده دختر یه چطوری گرفتم قرار درجریان االن چون

 ..بله: ،گفتم باشه راهنمایی
شه همین بیاطر: داد ادامه شهابی خانم شکل رابطه د ایجا در همی شت م ... دا

 ولی پذیرفتند نمی خودش درجمع اونو هاش همکالسی میدیدم که بیصوص
 ... میکنه اعتماد همه به زود خیلی و داره انرژی پر شیصیتی پرند متاسفانه

 ولی... میدونسببتم وکامل پرند وی گی دو این هرچند میشببناخت خوب چقدر
 ی نهصمیما ی رابطه اصلی کلید چون...  باشه سیت براش رابطه ایجاد اینکه

 کم بیاطر.  دادم گوش حرفهاش به دقت به حال این با... زد اون و وپرند من
 !موسیقیشه مزخرف استاد سرمنشاش بودم مطمئن درسهاش در کاری

 
صادف چون شهابی خانم با هام صحتت از بعد  های کالس شدن تموم با م
 .برگردیم خونه به باهم دوتایی شد قرار زدند و اخر زنگ و بود پرند
... بریم هخون به پیاده گرفتیم تصببمیم و نرفت سببرویس با بود من با چون پرند

 وقذ بریم پیاده خونه به مییواسببتیم هم با اون و من اینکه از...  بود خوشببحال
شت سیر این رفتن پیاده وقت هیچ انگار دا  قول بهش من. بود نکرده تجربه و م

 .کنم درست نهار بعنوان کالتاس ساندویچ براش تا دادم



 بسببتنی که درحالی هم با و کردیم خرید کلی من حسبباب به فروشببگاه توی
 .رفتیم خونه به مییوردیم مگنوم

 اشببپزخونه تو که صببدایی سببرو... شببدیم هال وارد.  کرد باز باکلید درو پرند
 مبری اونجا به که بود الزم صورت درهر.... بریم اونجا به اول شد باعث میومد
 .میکردیم جا جابه باید هامونو خرید چون

سوآ دیدن با شتند که پار  ستد لدوزیگ با بود، انداخته گردنش به گالبی مدل پی
 که فرنگی توت و پرتقال مثل هایی میوه حضببور وتوک تک و سببینه روی میوه

سته نقش روش شت بود ب ست ساالد دا  نتهش پنج از من که غذایی و میکرد در
شته گاز روی و بودم پیته  یندیلت بود شده بلند هم سوختش بوی و بود گذا

 .کردم سالم و زدم
 ...سالم: وگفت دراورد و بند پیش هول با پارسوآ

 .رفتگ ته همش این میرییتین اب توش کاش: وگفتم رفتم قابلمه سمت به
سیس بیا جون تی تی... اونو کن ول: غرگفت با پرند ست بندری سو  تو نک در

 ...روخدا
 چون کنم درسببت باید نیوای چه بیوای چه: وگفتم چرخیدم پرند سببمت به

 ...سوخته کل به این
 .کنم عوض لتاسامو میرم: وگفت خندید پرند
 برگشتید؟ پرند ی مدرسه از: گفت وپارسوآ کردم روشن و د وهو

سته کاهوها کردم حس. شدم خیره ساالد ظرف به دادم تکیه اپن به ش ست ن . ا
 ...بله: گفتم و برداشتم رو ها کاهو ی ودسته شد چندشم
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 شد؟ چی: پارسوآ
 ...کردن صحتت امتحانات اغاز برای خونه ارام محیط ی درباره... هیچی-

 .کرد اکتفا هومی کشیدن به پارسوآ
 راستی؟-

 بله؟: پارسوآ
 خونده؟ جهشی پرند-

 چطور؟... بله: پارسوآ
ستش- شون را ضی پرند کارکرد از زیاد مدیر ست را صوص... نی س که بی  الام

 . مقطع تغییر برای داره هم نهایی
 ...خانم تی تی نمییونه درس اصال پرند:گفت دلی و درد پر لحن با پارسوآ

 هک راهنمایی...  کنید کار باهاش نتود بهتر گرفتن معلم بجای شببما خوب-
 هست؟...  نیست سیتی مقطع

 ...میگیره وقتمو ی همه ام نامه پایان و شرکت کارهای من: پارسوآ
 ...ندیدم هنوز و پرند ریاضی معلم من راستی-

 ...بیاد ترم امتحانات برای قراره... سفر رفته: پارسوآ
 :پرسیدم و دیگه مطلب یه سراغ رفتم و گفتم اهانی

 خونده؟ وجهشی سالی چه-
 ...و دبستان سوم: پارسوآ

 کردید؟ اصرار شما-
 نتود رقرا پرند...  نکرد میالفتی بگم بهتر داشت دوست هم خودش نه: پارسوآ

سر خواهر... اش خاله و من... بمونه ایران صمیم سابقم هم شتیم ت  بره اون دا



 منصببرف دیگه داشبببت کمی سببن موقع اون چون ولی... کانادا داییش پیش
 یدع برای اتفاقا...  بره دوباره و کنه تموم ایران ودر راهنمایی شببد قرار... شببدیم

ست بود رفته هم ستان مییوا شغول اونجا دبیر شه م  ششخو اینکه مثل ولی ب
 .شد عوض کل به نظرش و برگشت و بود نیومده

 بمونه؟ کانادا تنها بود قرار-
 ...بود اونجا داییش خوب:پارسوآ

 رفتید؟ می پرند با هستید شما منظورم-
 .میزدم سر بهش خوب ولی... میدم ترجی  زندگی برای و ایران من: پارسوآ

 ...است وابسته شما به خیلی اون... نپذیره داره حق پرند-
 ...خیلی بله خوب:گفت ذوق با و زد عمیقی لتیند پارسوآ

 !!!برگشته پرند وقتی از بود گفته بودم اومده که اولی روز چرا فهمیدم حاال
 .بشه گذاشته وقت بیشتر پرند درس برای باید -
 .بشه گذاشته وقت بیشتر پرند درس برای باید -

 ی همه برای هم یا کنم کار باهاش خودم یا باید کنم فکر...  درسببته:پارسببوآ
 .بگیرم معلم درسهاش

 کیوان؟ مثل معلم یه گذشت ذهنم از لحظه یه
 .کنم کمکش بتونم شاید بندازم پرند های کتاب به نگاهی یه اگه-

 واقعا؟:  پارسوآ
 ...ندارم قضیه این با مشکلی من... اره-
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 فکر ولی ...میشیم مزاحمتون حتما کنم پیدا براش معلمی نتونستم اگه: پارسوآ
 نتاید بیشتری زحمات دیگه هست وفشرده سیت کافی ی اندازه به کارتون کنم

 .کنیم اضافه بهش
 .دارم دوست هم خودم من-

 ... میرسونه رو شما لطف این:وگفت زد لتیندی پارسوا
 کنم؟ اماده بندری سوسیس خوب-

ست کاریتون روز امروز: وگفت زد لتیندی پارسوآ  شریفت میتونید شما.... نی
 .بترید

 یکنین؟م بیرون اتون خونه از منو دارین یعنی: گفتم هوا بی و کرد گل شیطنتم
 ...نتود این منظورم اصال...  نه نه: گفت هول با پارسوآ

سوس لتیندمو سوآ زدم نامح ضافه این حتمابیاطر: گفت وپار  ایدب ها کاری ا
 ...کنم توجهی قابل تشکر ازتون

 .کنم مادها رو غذا من تا بشورید دستهاتونو برید فعال: وگفتم دادم باال ابروهامو
 .بود چستیده خیار پوست تیکه یه دستش پشت روی

... بریزم دور و بود کرده درست که ساالدی شدم مجتور اما شد اسراف اینکه با
 ...!مجتوری نیستی بلد بگه نیست یکی اخه
 زنمب مییواسببتم. بود پوشببیده گشبباد لتاس باز...  اومد اشببپزخونه داخل پرند

 ... کنم لهش
 ...کنه گرم خواسته رو غذا روز یه: گفت باخنده

 میکنه؟ گرم غذا کی نیستم من که روزایی پرند-



سوآ... ماکرویوو تو میذارم من: پرند ست بلد پار شنش نی  یگهم بعد...  کنه رو
. یستن اولشم بار... میسوزونه گازم رو...  میشه الستیک عین ماکرویوو تو غذا

 ...میشه میل و حیف میکنی درست که غذاهایی ی همه نیستی تو که روزایی
 .خنده زیر زد بلند و

 !طاها به رحمت صد کردم فکر و خندیدم اش خنده از
 هیچ به پارسببوآ که بذارم هم شببام خواسببتم... چیدم و ومیز کردم اماده و نهار
 .نداد اجازه بهم وجه

 اونقدر...  کرد ب*غ*لم پرند که شدم رفتن ی اماده و خوردم نهار ییرده خودم
 هم شبببدم شببوکه خودم هم که داد انجام پارسببوآ جلوی کارو این ناگهانی

 .بود شده گرد پارسوآ چشمهای
 اخه جون تی تی بودن کرده تعجب همه امروز: گفت خاصببی هیجان با پرند

 بچه مدرسببمون اومدی تو که امروز... نمیرفت رو ها جلسببه از کدوم هیچ بابا
 ...وزهبس کونشون تا نگفتم هیچی منم... میشی من کی تو میپرسیدن همش ها

 ...زدنه حرف طرز چه این پرند:گفتم جیغ با من و خندید بلند پارسوآ
 ...می اینو بابا همیشه اخه: گفت ترس با پرند و شد قطع پارسوآ ی خنده

 اقتات تو برو بابا پرند: زد داد ور اون از که پارسببوآ اهم با اما بود"میگه" فعلش
 .گرفت ام خنده...  کن استراحت

 یب بزنه؟ پرند جلو پارسببوآ که حرفیه این اخه...  میکرد کارهایی هم پارسببوا
 ...ادب
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سیدم و پرند شحالی از...  ب*و* ضایتش خو شحال ور  چه نمیدونم.بودم خو
 مهم برام ولی...  نمیدونم... خواهر یه....  دوسببت یه... داشببتم بهش حسببی

 .بود شده عزیز برام...  بود شده
 بیارم یا بهونه اینکه از قتل برسببونه منو مییواد بود گفته که پارسببوآ صببدای با

صرار میکرد جمع و نهار میز هم پرند...  بپوشه لتاس تا رفت  میز ات بودم کرده ا
 .نداد اجازه وجه هیچ به هم باز پارسوآ اما بشورم رو ظرفها و کنم جمع و

 ... وفالنه نیست الزم که تمنا و تعارف کلی با دقیقه پنج از بعد
سوآ شریف حاال شما: گفت پار  شتپ و کردم خداحافظی پرند با و... بیارید ت
 .افتادم راه ناچارا سرش

 تاب تاب به دلم... افتادم اب دهنم لحظه یه بلندش شبباسببی ماشببین دیدن با
سه خوب... افتاد شین سوار حال به تا چون...  ب سی ما شده بلند شا ...  بودم ن

سوآ... بیارم دلیل و توجیه تا نداد قد خیلی فکرم شین... کرد صدام پار  از و ما
 .بود منتظرم در جلوی و بود اورده بیرون پارکینگ

شیدم عمیقی نفس ست... افتادم وراه ک شتم دو شینش سوار ندا شم ما  ولی.. .ب
 .دارم حضور شده انجام عمل توی میکردم حس

سوآ سک اتومتیل از پار  و دز لتیندی که درحالی بود شده پیاده سفیدش عرو
 :وگفت شد منصرف کارش از یهو کنه باز برام رو جلو در خواست و اومد جلو
 ...بنشینید راحتید هرجا شما

 قیعمی نفس. نمیگفت اینو کاش...  بود نشببسببتن جلو یا عقب به منظورش
 هوراا این عقب؟؟؟ میرفتم... بودم کلفتش من نتود ام راننده که اون کشببیدم



 و سی و زد عمیقی لتیند پارسوآ و کردم باز رو جلو در ارومی به... ! .  که نتود
 .نشست ماشین توی و داد نشونم اشو زده مسواک دندونای تا سه

 گرون عطرهای مدل این از. میداد هم عطری بوی چه... کشببیدم جلو چادرمو
 .میزد خودش به فریترز که هایی کش مگس اون از نه بود

ها مال میگرفتم سببردرد من بود شببیرین اهورا مال ند هم طا ماغمو بود ت  د
سوزند ست یکی این اما می شتم ودو شیدم ضایع عمیق نفس تا چهار یه دا  و ک

 .دراومد حرکت به ماشین
ش یادم. بود خوب قدر چه. بود باال چقدر... بودم شده کامیون سوار انگار  هبا

 که دمخندی فکرم به دلم تو!!! بگیرم بلند شبباسببی حتما بیرم ماشببین خواسببتم
 .بتندید کمربندتونو خانم تی تی: گفت پارسوآ

 بیان ایدب چطور نمیدونم من راستش: گفت مقدمه بی وپارسوآ بستم کمربندمو
 .کنم

 !هکن بیان حرفشو چطور باید فهمید انگار پارسوآ و شدم خیره رو به رو به
 ریفتشبب ما منزل به شببما وقتی از: گفت میداد نشببون کالفگیشببو که لحنی با

 خودمو وامد رفت حتی... پرند وامد رفت... خودشه سرجای چیز همه اوردید
ضور... کارهام شه باورتون... کرده کمتر و پرند های نق نق شما وجود و ح  نمی

 !کردیم گم و چیزی یه انگار... تی تی هم من هم نیستید شما که روزهایی
 .کرد ودوچندان تعجتم حرفش
 پرنده؟ منظورتون: گفتم تعجب باهمون
 گفتم؟ چی من مگه:  پارسوآ
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 .تی تی هم من هم گفتید-
 ...پرند گفتم نه: وگفت گزید لتشو پارسوآ

 ...اوردید منو اسم شنیدم من-
سوآ  کرد عوض و بحث زود وخیلی. پرند گفتم من خیر: وگفت زد لتیندی پار

شکر چطور باید شما از نمیدونم من واقعا هرحال به:وگفت  مالک با و... کنم ت
 .دارم ازتون هم خواهش یه پررویی

 به نوم اسم که بودم شده مهم انقدر. بود گرفته ام خنده...  کشیدم عمیقی نفس
 !کنه استفاده دخترش جای

 .میدم انجام باشه توانم در اگه-
 دارم؟ نگه لحظه یه میتونم: پارسوآ

 .میکنم خواهش-
سوآ شه پار : توگف چرخید من سمت وبه کرد پارک سایه زیر خیابون از ای گو
 ترساس مسئله این برای التته و...  داره نهایی امتحان پرند امسال چون راستش

ید که فرمودید اول روز شببما اینکه حسببباب به من... داره هم  روز هر میتون
شریف صوص... میکنم مطر  و خواهش این دارم بیارید ت  زا شدت به که بی

 ...اتون سلیقه...  اتون العاده فوق دستپیت...  کارتون ی نحوه و شما
 ینماش بسا  و دنده به و پایین انداخت وسرشو شده سر  کردم حس لحظه یه

 .شد خیره
 ی مهه بشببه کوفتت... اخالقم... فرنگی عروس... ام قیافه بگو نکش خجالت
 ...مییوری منو ی خوشمزه غذاهای



سوآ صدای با ستش: گفت که پار  روعش زودی به ترمش نیم امتحانات پرند را
 ممکنه اگر کنم خواهش ازتون مییواسببتم... ترمشببه امتحانات هم بعد میشببه

 ...بیارید تشریف روز شماهر رو مدت چند این
 .کرد نگاه من به و کشید عمیقی نفس

شمهای شش پر چ شنگی حالت با که خواه  کعین بدون بود شده خیره من به ق
صی جذابیت شت خا سی و فریترز صورت تو نه که دا  هن بودم دیده عماد و عی

 قمساب صاحتکار حسین حتی نه... دانشگاه های بچه از حسین و فرید و اهورا
سری باهاش که سوآ... میفروختم رو  تورمج منو که بود صورتش تو چیزی پار

 سیت مبرا بندازم پایین سرمو مییواستم اگر و کنم نگاهش م*س*تقیم میکرد
 .بودم فهمیده تازگی به اینو. بود
حال با یت اون این جام کارسبب  مادربزرگمم از من راسببتش: وگفتم دادم وان

 دچن که بیصببوص... بذارم تنهاش که مشببکله ییرده برام... میکنم نگهداری
 ازش ربیشببت باید. بود کشببیده بیمارسببتان به کارش من نتود در هم پیش وقت

 .کنم مراقتت
 ...میگیرم پرستار براش:گفت فکر وبدون تند خیلی پارسوآ

. ..خودم ی هزینه به: گفت سببریع باز پارسببوآ که بگم اش هزینه از خواسببتم
 .باشید مطمئن نمیکنه تداخل حقوقتون با هم اصال

 ...مهندس اقای: گفتم شده گرد چشمهای با
 تی دبتینی: وگفت اومد کالمم میون کنم کامل حرفمو من اینکه از قتل پارسببوآ

 ومسببا لی چیزها پرند با برخوردتون ی نحوه شببما کار از واقعا من... خانم تی
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 رحاضبب و... ام راضببی میگیره یاد شببما از تاثیرپذیری خاطر به داره کم کم که
 من یدباش راضی هم شما اینکه برای بدم دست از رو شما قیمتی هیچ به نیستم

ضرم ستار مادربزرگتون برای خودم ی هزینه به حا  با رامشا با شما تا بگیرم پر
شید من دختر ستت کم مدت این توی من که اعتمادی... با  ردمک پیدا شما به ن

 همین به که نیسببت چیزی کم بسببپارم شببما به سببال صببد و دخترم حاضببرم و
ستش از راحتی ضی شما کار از من... بدم د  رو شما باید هم جوری یه... ام را
 ... و... بمونید تا... باشه داشته ادامه کارتون تداوم تا دارم نگه راضی
 تعریفاتش ی ادامه منتظر من که" و" اون از بعد چون کشببید ته حرفهاش انگار
 .نگفت ای دیگه چیز بودم

شم واعتماد تمجید و تعریف همه این از شدت به  دلم همچین.  بود اومده خو
ست ست ی قیافه که بودم ای فرنگی عروس دیروز تا بگم مییوا س و در  ابیح

... کوچولو بابا... رو پر بچه میکنی؟؟؟ تعریف من از همچین حاال ندارم هم
 درسببت من که غذاهایی تمام چون میدادم احتمال...! خوشببگلی نه... زشببت
 .گرفت ام خنده فکرم از...  کرده و پیشنهاد این میسوزونه و میکنم
 ...میشم شما ی شرمنده اینطوری من اخه: وگفتم زدم کجی لتیند
 حله؟ پس: وگفت شد خیره چشمهام تو پارسوآ

 ونبرات میام حاال... نمیدونم: وگفتم کردم نگاه رو به رو به و دادم تکون سببرمو
 ...ولی

... هباشبب راحت مادربزرگتون بابت از خیالتون... نداره اما و ولی دیگه:  پارسببوآ
.. گیرممی براشببون و شببهر این پرسببتارهای ترین کارکشببته و ازبهترین یکی من

 ...هستن من مادر جای هم ایشون



 ...هستن شما مادربزرگ جای همون: گفتم و گرفت ام خنده
 سبینما جلوی خواسبتم ازش نشبد بدل و رد حرفی دیگه و زد لتیندی پارسبوآ

 مییوام اخه: وگفت اورد مزخرف ی بهونه یه ها بچه عین...  داره نگه قدس
ستونو شنته از بگیرم یاد ادر  سمت کدوم از بفرمایید حاال. وبفرستم پرستار دو

 برم؟
 گفتم و ادرس ناچارا ولی... بودم شده الل تقریتا

 به باال پایین نگاه یه داشبببت نگه امون خونه در جلوی... شبببد کوچمون وارد
 یه نتاشببید نگران: گفت و من به صببمیمی زیادی نگاه یه و انداخت خونمون

 ...میفرستم و مطمئن پرستار
 خودت دختر واسببه چی برای مطمئنه پرسببتار بپرسببم مییواسببت دلم عجیب

 نمیگیری؟؟؟
 ...باشم نگران که ندارم چیزی ام خونه تو من: گفتم حرص با

 ... !مادربزرگتون از نگهداری و کار از مطمئن: وگفت نیاورد کم پارسوآ
به گفتم اهانی  یخداحافظ و انداختم نگاهی نیم یه بارش شببیطنت ی قیافه و
 .رفت و کرد خداحافظی ازم و کردم

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

 .بود پیچونده ورزششو اول زنگ پرند یکشنه هر معمول طتق
سوآ شکری با پار  بتین: تگف غرولند با پرند و شد بلند جا از صتحونه بابت ت

 ...ها خرید برم مییوام امروز من
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 وبه؟خ... خرید میریم هم با میام ظهر من پرند: وگفت پوشید را کتش پارسوآ
 ...برم مدرسه بعد کیانا با مییوام من. نمییوام... نه: گفت حرص با پرند

 باشه؟ دومم بار که خرید بری دوستت با دادم اجازه بهت کی من: پارسوآ
 میشه؟ چی مگه بده اجازه حاال: پرند

 ؟لتاس؟؟ خرید برن سبباله سببیزده دختر دوتا بدم اجازه: گفت اخم با پارسببوآ
 ...حتما
 ...شدم بزرگ دیگه من: گفت عصتانیت با پرند

 .میکرد مرتب و هاش سراستین... ونداد پرند جوابش پارسوآ
 .میکردم جمع رو صتحونه میز هم من

 ده سباعت پرند خانم تی تی خوب: گفت من به رو و نذاشبت محلش پارسبوآ
 ...مدرسه بره باید

 ...بله-
 ...نمیرم مدرسه من ، برم نمیذاری که حاال: گفت غیظ با پرند

 ...میکنی غلط خیلی تو: گفت عصتانیت با پارسوآ
 ...نمیرم نمیرم نمیرم: گفت بغض با پرند

 بچگانه تاررف این ی نتیجه... دیگه تولد بری مییوای شنته سه تو. باشه:  پارسوآ
 .خانم پرند بینی می اتو

 ...نداره ربطی هیچ هم تو به... میرم دوستم تولد: گفت جیغ با پرند
 ...بری مییوای چطور بتینم نداره؟؟؟ ربطی من به:  پارسوآ

 ...میاد بدم ازت اصال: گفت داد با و درامد اشکش کامال پرند
 ...مدرسه برو شو اماده هم حاال... جهنم به: گفت غیظ با پارسوآ



 ...نمیرم.. خوندی کور: وگفت کرد درازی زبون پرند
 ...نیار باال منو سگ روی اون پرند: وگفت کشید عمیقی نفس پارسوآ

 رمب دوسببتم با من نمیذاری تو وقتی: گفت قهر با و کرد درازی زبون باز پرند
 ...نمیذارم مدرسه پامو دیگه پس... برم ندارم حق که تولدم...  خرید

 ...پرنببببببببببببد: گفت تحکم و کالفگی با پارسوآ
 ...نمیرم مدرسه من... زهرمار: گفت جیغ با پرند

 ثباع که برد هجوم سببمتش به حرص با ناگهانی کامال حرکت یک در پارسببوآ
: گفتم و بایستم پرند جلوی و بیرون بپرم اشپزخونه از منم و کنم خطر حس شد
 ...نزنیش وای ای

 گیمی من به: گفت عصببتانیت و اخم با... بود گرفته باال دسببتشببو پارسببوآ
 زهرمار؟

 قابلم و پرند جلوی... میکرد گریه داشببت و بود گرفته سببنگر من پشببت پرند
سوآ ستاده پار سوآ حالت از... بودم ای سیده خودمم پار شمهاش. بودم تر  و چ
... میشد تهوبس باز بینیش های پره... میکشید نفس تند تند... بود کرده درشت

 ...میسابید هم روی محکم و فکش
 .بود شده عصتانی زیادی

. ..مدرسبببه میری پرند: گفت مانند فریاد و متحکم کامال لحن یه با پارسببوآ
 ...میکنم سیاه روزگارتو نرفتی بفهمم

 ...مدرسه میره پرند... میره... میره: گفتم پرند جای به
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 با...  دپیچی فضا تو بلندی وصدای زد اپن روی به محکم و دستش کف پارسوآ
 ...مدرسه نری اگه پرند حالت به وای: گفت عصتانیت

. کوبید شببدت وبه ورودی در و شببد خارج خونه از من از خداحافظی بدون و
 .دمشنی هم و داد ماشین به که زیادی گاز و ماشین در شدن کوبیده صدای حتی
 اتاقش دوار گریه با و دوید ها پله سمت به پشتم از پرند...کشیدم عمیقی نفس

 .کوبید درو و شد
 همون میزد حرف پرندازش که کیانایی اگر نتود درسببت وسببط این چیزی یه

 غلط چیزی یه...  پس شببده اخراج مدرسببه از پیش دوماه که بود زمردی کیانا
 . بود

 .بود متشنج شدت به خونه فضای...  کنم فکر بهش بیشتر نداشتم حوصله
 ییش تا مگذاشت بیرون ییی گوشت بسته یه فریزر از و کشیدم ای کالفه نفس

شه باز شه اماده نهار برای و ب  باال ی طتقه به و کردم تمیز رو صتحونه میز... با
 .میومد هنوز پرند هق هق صدای.رفتم

 تو؟ بیام پرند... پرند:وگفتم ایستادم در پشت
 ...بیا: گفت داری خش صدای با

 .نشستم تیت روی کنارش و کردم باز و اتاق در
 .میکرد گریه و بود گذاشته زانوهاش روی سرشو

 ....بتینمت...  پرند: وگفتم کردم نوازش موهاشو
 ...برم تولد نمیذاره دیگه: گفت گریه با پرند

 .کرد گریه بلند بلند و انداخت ب*غ*لم تو وخودشو



 برو شببو بلند االن:گفتم اروم بعد...  کنه خالی خودشببو کمی تا دادم اجازه
 رمتب می تولدم باش مطمئن...  کنم صحتت بابات با میدم قول منم... مدرسه

 خوبه؟... 
 ...نمیرم مدرسه من:گفت ای خفه صدای با بود ام سینه رو سرش پرند

 ...نمبک کاری هیچ نمیتونم دیگه من بفهمه بابات نری مدرسه االن اگه پرند-
 .ودب شده سر  سر  قشنگش چشمهای. کرد بلند ام سینه رو از سرشو پرند
 لدتو اصببال... دارم لتاس نه... خریدم کادو نه من: وگفت کرد نگاه من به پرند
 ...برم نمییوام هم

 خرید؟ بریم من با داری دوست-
 باتو؟: وگفت کرد فینی فین پرند

یدونسببتی... اره- یک تو قتال من م  به رمبت تورو میتونم میکردم؟؟؟ کار بوت
 هوم؟... تهران پاساژای بهترین

 ...نمیذاره پارسوآ: وگفت کرد نگاه من به متفکرانه کمی پرند
شوری صورتتو االن بدی قول تو اگه- سه بری و ب  هرظ من باش مطمئن... مدر

 ...خرید بریم هم با دنتالت مدرسه میام
 واقعا؟:وگفت شد خوشحال پرند

 ...اره-
 ... بزن زنگ االن پس: پرند

 .نمیزد زمین و من روی پارسوآ کردم فکر کم یه
 ...مدرسه برو شو اماده هم تو... میزنم زنگ االن باشه-
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 مذهن تو بود شببده مجهول که کیانا این مییواسببت دلم... گفت ای باشببه پرند
 .بعد به کردم موکولش اما. وبپرسم

 .گرفتم رو پارسوا ی وشماره برداشتم موبایلمو
 .شنیدم و صداش بوق تا سه از بعد
سابی پس. بود گرفته صداش تلفن توی  نداره اقتط میدونستم. بود ناراحت ح

 .وبتینه پرند اشک
 ...الو-

 .خانم تی تی سالم: پارسوآ
 مهندس؟ خوبین... سالم-

 ...بگم چی والله:وگفت کشید اهی پارسوآ
 ...مدرسه بره میشه اماده داره پرند... -

 ...نمیره کردم فکر جدا؟: پارسوآ
 بپرسم؟ سوال یه... بره که کردم صحتت باهاش من نه-

 .بفرمایید میکنم خواهش: پارسوآ
 تولد؟ بره شنته سه میتونه پرند-

 هست؟ نیست؟ رفتنش مدرسه ی واسه کشی گرو که این: پارسوآ
 ...نیست باشید مطمئن... نه-

 .بره میتونه شما حضور با بله: پارسوآ
 بکنم؟ هم خواهش یه میتونم حاال-

 .بفرمایید.. بله:  پارسوآ
 .بگیرم اجازه یه ازتون زدم زنگ فقط من-



 مخان تی تی... نمیدم اجازه بهش وجه هیچ به پاسبباژ بره قراره اگه نه: پارسببوآ
 .نکنید اصرار میکنم خواهش

 هست؟ مشکلی برم باهاشون من اگه-
 قول و... میکنم همراهیشببون منم: دادم ادامه و کرد سببکوت لحظه یه پارسببوآ

 .باشم مراقتشون میدم
 شما؟:گفت نامطمئنی لحن با پارسوآ

 ...میشید ناراحت اگه داره؟ اشکالی-
 ...باشه مشکلی نمیکنم فکر اینطوری:  پارسوآ

 ؟... کنن خرید تا پاساژ بترم رو ها بچه میتونم پس-
 .باشماست پرند بشم مطمئن تا... میزنم زنگ بهتون من ولی.. بله: پارسوآ

 نیست؟ امری... چشم باشه-
 است؟ خونه پرند االن: پارسوآ

 دارین؟ کارش... بله-
... ولا کشوی... هست کوچیک کمد یه پیانو پشت...میگم شما به نه:  پارسوآ
.. . اعتتاریه کارت یه جلوش زیپ میکنم فکر سببوخته ای قهوه کیف یه داخل
 تاریخ هم رمزش... پرند های خرید برای اونوبردارید... پاسببارگاد بانک برای
 ...پرنده تولد

 .میکردم حساب خودم مهندس-
 ...ای مسئله یه فقط... میکنم خواهش: پارسوآ

 بله؟-
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 .کنه خرج نتاید بیشتر تومن دویست حد تا پرند: پارسوآ
 ...چشم بله-

 .نیدک خرج هم خودتون برای میتونید خواستید:وگفت کرد مکث کمی پارسوآ
سی: وگفتم زدم ای اراده بی لتیند سه بعد من پس.. مر شون میرم مدر  زا دنتال

 باشه؟... خرید میریم هم طرف اون
 ...خونه...پنج ساعت: پارسوآ

 ...هستیم حتما هفت نیم و شیش-
 نیست؟ امری... باشه: گفت ناچاری با و کشید اهی پارسوآ

 .خداحافظ... ممنون-
 .خداحافظ. باشید خودتون مراقب: گفت سریع پارسوآ
 ...چشم کردم زمزمه اروم من و کرد وقطع تماس

 یه تیمرف اول... بودن منتظرم کیانا و پرند رفتم پرند ی مدرسببه جلوی اژانس با
 من برای زمردی کیانا ی مسببئله اینکه با... خوردیم پیتزا نهار من مهمون جا

 اما بود منتظر مدرسببه در جلوی چطور اخراجی اموز دانش که بود نشببده حل
شت ساژی همون به هم بعد... بودم افتاده راه کیانا و پرند سر پ  من هک رفتیم پا

 فروشببی جین بوتیک جای... میکردم کار ش تو وروز شببب تموم ماه شببیش
 ... فروشی روسری یه بود شده حاال... میکرد زنده خاطراتمو فریترز

 یافهق نمیومد خوشببم کیانا از... مییندیدن و میکردن پچ پچ هم با کیانا و پرند
 بود کی نمیدونم که مینداخت یکی یاد منو وچشببمهاش صببورت حالت و اش
 .نداشتم چهره این به مثتتی نظر بود هرچی اما



 ی طتقه بردمش... بیره مجلسببی و شببیک لتاس یه داشببت دوسببت اول پرند
 .بود اونجا دخترونه و مجلسی های لتاس بهترین چون همکف

 و ودب حالیم هم خیلی والتته حالیمه خیلی من میکرد فکر چون خوشببتیتانه
 کسببی بود نشببده باعث ام ماهه یک نیومدن و میشببناختند منو همه توک و تک

 .میداد گوش حرفم به... کنه فراموش پاساژ این در منو حضور ماه شیش
 بود فیدس ساتن اش یقه باالی که روشن صورتی ساتن کوتاه پیراهن یه دیدن با
 کیانا ظرن و زد رضایتمندی لتیند. دادم نشونش پرند به داشت سفید کمربند و

 .پرسید رو
 دوسببت و شببیرین پرند قدر هرچه نمیومد خوشببم ازش.  بود موافق هم کیانا

 !تلخ گوشت تفلن... کنم خفه داشتم دوست و یکی این بود داشتنی
 ...کنه پرو و لتاس تا رفت پرند
شتم هم من  یب دیدنش با کرد وباز در وقتی... میزدم دید رو ها لتاس ی بقیه دا

 نشببون اندامشببو و... بود نشببسببته تنش به عجیب. زدم ولتیند کردم ذوق اراده
 .میداد
 ...نه ای بپوشه اونو میذاره پارسوآ نتودم مطمئن بود دکلته و کوتاه زیادی فقط

 ش؟بپوشی میذاره بابات پرند ولی. عالیه این: میگفتم پرند به که درحالی
 یناا رو گیر پارسببوآ..  بابا اره: وگفت کرد برنداز خودشببو اینه و خندید پرند

 .نیست
 ...دارم هم جنس این از ساتن کت یه: گفت فروشنده و دادم تکون سری
 ...خوب چه: گفتم و گرفتم وازش کت
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 ...بپوش...  کتشه مدل این پرند: وگفتم زدم اتاق در به ای تقه
 ...نمییوامش نه: وگفت پوشید ونوق نق با پرند

ستم صال  خودم شیدم کارت... وبگیرم کت دون ساب توی وک  سه حدود ح
 راهنپی. میکردم اعتماد راحت اینقدر پارسببوآ مثل منم کاش. بود پول میلیون
 ...تومن وپنجاه صد نزدیک شد کتش وهمراه

 ...کنی خرید داری فرجه تومن ودو پنجاه پرند: گفتم پرند به رو
عد هامو ب یک چشببم نا... کردم بار یا گه ک نا حضببور در نتود؟ تولدش م یا  ک

 بیره؟ تولد کادوی مییواست
 ...دار پاشنه... مییوام سفید کفش یه من: گفت وپرند دادم تکون سرمو

 یفک مدل سببه دو فقط اونجا... رفتیم فروشببی کفش بوتیک سببمت به هم با
... باشببه سببفید و دار پاشببنه کفشببش داشببت اصببرار هم پرند. داشببت وکفش

... داد یترضا کیانا ی سلیقه به دار پاشنه سفید صورتی صندل یه به درنهایت
شکل اما شش ست کیف که بود وقتی م شش و دید هم و کف  پنجاه... اومد خو

 ...شدم پیاده تومن
 !بیره کادو نمیتونست دیگه حاال

 بیاطر تومن دویست که دادم توضی  براش پارسوآ با تماس ویه پرند اصرار با
 کن خمش و گرد ذره یه... کمه حرفها این و فالن و دالر وقیمت تورم و گرونی

 ...کرد قتول طفلک من حرفهای با... تومن پنجاه و دویست بشه
 کادو دنتال بگردیم تایی سه باهم شد وقرار کرد صحتت کلمه چند هم پرند با

 .میومد دنتالمون که تولد صاحب برای



 هک وخواسببت گرفت ازم و اعتتاری کارت پرند فروشببی بدل ی مغازه دیدن با
... شدن مغازه وارد کیانا همراه... بذارم خودش ی عهده به و یکی این نرم داخل

 تلیی اوقات تا دادم ازادی بهش ذره یه نکردم میالفت فضببولیم تمام با منم
 .کردم نگاه مردم وامد رفت به و ایستادم گوشه یه کنه، فراموش و صت 

 چنده؟ ساعت بتیشید اقا: گفتم شد رد جلوم از که عیسی دیدن با
 ...ساعت: وگفت اورد باال دستشو مچ عیسی

 !تی تی: وگفت افتاد من به چشمش و
 ...سالم علیک-

سی .. .کن نگاش... عجب چه... ورا این از کردی گم راه بابا: وگفت خندید عی
 .نشده عوض اصال

 :گفتم خنده با
 ...همش گذشته ماه یه-

 قاطی رو هفته روزهای ی همه من رفتی وقتی از بابا: وگفت خندید عیسببی
 ختر؟ چه حال چه ؟ تو خوبی... کردم

 ...نیست ختری-
 میکنی؟ چیکار اینجا:  عیسی

 ...خرید اومدم-
 کلک؟ عروسی خرید: عیسی

 ...نیاره و روز اون خدا-
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سی سیت تو مییوام من بابا ای: وگفت خندید عی صم لزگی عرو  جایک بر*ق*
 ...کاری

 یت تی بریم: گفت من به پرند... شببدن خارج مغازه از کیانا و پرند و خندیدم
 جون؟
 ...کشیده قدی چه ماه یه این تو ماشاال دخترته؟ این: گفت خنده با عیسی

 ...نکن اذیت عیسی: وگفتم خندیدم
 .کرد سالم دخترا به رو و خندید عیسی

 .نتود باغ تو اصال هم کیانا بود کرده تعجب پرند
 .بیوریم چایی یه تا اش مغازه به کرد دعوتمون عیسی

 .بود کرده ذوق کلی که پرند
 حتراما حرفم به همیشه مثل اونم... نکنه کنجکاوی زیاد بودم خواسته عیسی از

 ...چیه و کیه پرند بود نپرسیده و بود گذاشته
 و بلوند موهای که دختری دیدن با شببدیم فروشببیش عروسببک ی مغازه وارد

... نیسببت هیوال نترس: گفت گوشببم زیر عیسببی داشببت ای قهوه چشببمهای
مه خال مانم... دختر ندازه اینو قراره ما ماد به ب مادم... ع جا پاشببو کال ع  این

 .داریم وضعی چه نمیدونی... نمیذاره
 ولی ممیرفت وویتره بود صدا بی هام خنده همیشه اینکه با...  خنده زیر زدم بلند

 .میکرد ادا بامزه لحن با که بیصوص بود بامزه برام عیسی حرف
 به فضولی نگاه با که نذاشت اش دخترخاله ومحل رییت چایی برامون عیسی

 .بود شده خیره وکیانا پرند و من
 شد؟ چی کنی درست جعته بود احوال؟قرار چه حال چه خوب:  عیسی



 .نمیرسم...  شدم مادربزرگم و کار مشغول دیگه-
 هستی؟ راضی خوبه؟ کارجدید: عیسی

 .میومد خوشم ازش نپرسه کارمو که داشت شعور اینقدر اینکه از
 نداری؟ ختری فریترز از ختر؟ چه تو... نیست بدک-

 ...نهمیک سکته ذوق از پرسیدی حالشو بگم: وگفت زد کجی لتیند عیسی
 ...بمونه ناکام مردم جوون نیست خوب... نگو پس-

 ختر؟ چه تو: وگفت خندید عیسی
 ... هستیم-

 هستی؟ راضی: عیسی
 ...میگذره شکر-

 .خورد زنگ من تلفن و زد لتیندی عیسی
 .بود پارسوآ

 بله؟-
 خونه؟ نرسیدید... سالم: پارسوا

 .مهندس...  میفتیم راه حاال... نه-
 خوبه؟ پرند: پارسوآ

 کنین؟ صحتت باهاش مییواین... عالیه بله-
 خونه؟ میاین شما... دیگه نه: پارسوآ

 ...میایم و میرسونیم رو کیانا... برمیگردیم االن بله-
 ...منتظرم باشه: پارسوآ
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 .خداحافظ-
سی کردم وقطع تماس  کونت اروم لتهاش دیدم حتی. میکرد نگام خیره خیره عی
مه خورد ندس: کرد وزمز عد... مه ند...  شبببد خیره دخترا به وب نا پر یا  وک

 .بود جدید عروسک مدل یه به حواسشون
 ولپ بابا: میگم بابام به دوباره دیدار جوک ی سببهمیه: گفت و خندید عیسببی

ب:  خای؟میگم می پول داری؟میگه َـ ب پ َـ ب ن َـ  دارین پول اگه بتینم مییواستم پ
 ...نشی شرمنده بچت و زن جولو خونه رفتی وختی که بدم بهت
 :گفت بهشون عیسی و خنده زیر زدن ها بچه

 اومده؟ خوشتون مدل این از خانما
 ساعت دیگه شدم بلند جا از...  اومده خوششون بود مشی  که کیانا و پرند

 .دمیز سکته نگرانی از داشت هم پارسوآ بود معلوم که اینطور... بود شیش
 .پارسوآ هب پرند نه بود وابسته پرند به پارسوآ میداد نشون امر شواهد که اینجور
 متارکتون: وگفت داد ها بچه دسببت و برداشببت تا دو عروسببک اون از عیسببی

 ...باشه
 شد؟ چقدر خوب: گفت تند پرند

سی سیده به زیاد خانم تی تی از... خانم ناقابل: وگفت خندید عی س. مار  تیرا
 گمتفری ؟می اومدین میگه ها علف روی نشببسببتیم صببحرا رفتیم شببنیدی اینو

 ...میچریم داریم گاویم پَـببب نببه پَـببب
 اش دخترخاله میکرد همراهیمون لتیند با عیسببی... خنده زیر زدیم تایی سببه
 .نمیذاشت نصیب بی اش غره چشم با منو که هم



 حساب رو ها عروسک اون داشت اصرار عیسی پ ن پ و جوک تا چند از بعد
 ...نکنه
 کعروس تا دو پول تمنا و وخواهش التماس و اصرار وبا برنیومد من پس از ولی

ند کنم حسببباب و بل تیفیف هرچ ما داد توجهی قا  اون خودم پول با ا
 مهندس دختر چون. خریدم وکیانا پرند برای و خوشگل سنجاب دوتاعروسک

 دمشببونبو برده اژانس با هم رفتنی. گردوندم برشببون اژانس با ناچارا بود پاکزاد
 ...هااا میگن همینا به درد بی مرفهین یعنی... پاساژ

 رندپ ی خونه با خیابون تا دو اشببون خونه... رفتیم کیانا ی خونه به سببریع اول
 زنگ .رسیدیم خونه به که بود ونیم هفت نزدیک ساعت هم بعد. داشت فاصله

 .شد باز دربرامون نزده درو
 .بود درک قابل برام پارسوآ نگرانی

 ...باشه خونه پرند هفت ساعت بود قرار که بیصوص
 ... شدیم خونه وارد بدو بدو

 کجایین؟ وقت همه این: گفت و ب*غ*لش تو وکشید پرند فوری پارسوآ
 شخو اینقدر: وگفت کشببید بیرون پاسببوآ بازوهای الی البه از خودشببو پرند

 کار جون یت تی که پاساژی رفتیم بعد.. خوردیم پیتزا نهار رفتیم اول... گذشت
 دلصببن یه.. جونه تی تی ی سببلیقه... خریدم پیرهنی چه...  نگا بعد... میکرد
ست ی سلیقه این.. خریدم هم وکیف سکم بابا... کیانا  یت اینو... نگاه و عرو

..... .کیانا برای یکی من برای یکی خرید برامون دوسببتش ی مغازه از جون تی
 !!! گفت جوک کلی برامون... بود مهربون اینقدر عیسی اقا
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سمت این به سید که حرفهاش ق سوآ اخم ر  باید کردم حس...  رفت هم تو پار
 اشببنا اه دار مغازه از خیلی با کارمیکردم بوتیک تو قتال چون که بدم توضببی 

 .اوردم هم و تهش سرو خالصه و گرفتم تیفیف و... بودم
 ...نگو و جزییات ی همه حاال مییوای پرند اوه

 ...خانم تی تی کشیدید زحمت: وگفت زد لتیندی پارسوآ
 ...میکنم خواهش-

 .کنه عوض لتاسشو تا رفت پرند
. همیکن نگام داره پارسببوآ دیدم که کردم پرت خودمو متل روی خسببتگی با من
 .بتیشید:گفتم اروم و کردم جور و جمع خودمو زود

 .نتاشید خسته.... باشید راحت: گفت و خندید پارسوآ
 .رفت اشپزخونه به و

 بودم ردهک اسببتفاده اعتتاری کارت از که هایی قتض و فاکتورها دنتال کیفم تو
 .کردیم خرج چقدر که میدادم نشون پارسوآ به باید... گشتم

 ...بفرمایید: گفت که پارسوآ صدای با
ستتون... چرا شما... وای: وگفتم کردم نگاه چای سینی به شرمندگی با  درد د

 ...نکنه
 ...جان نوش: وگفت زد لتیندی پارسوآ

 رجخ تومن چهل و دویسببت تقریتا... رسببید قتض اینم... فاکتورهاسببت این-
 .خرید دوستش برای که کادو یه و پیراهن و وکفش کیف.... پرند کرده

 چی؟ ها عروسک: پارسوآ
 ...پرند به منه یادگاری اون-



 حقوقتون با من رو غذا و اژانس پول:  وگفت نشببسببت متل روی کنارم پارسببوآ
 .میکنم حساب

 .ردک جلب خودش به جفتمونو توجه پرند که نه بگم و کنم تعارف خواستم
 نگاه؟ لتاسمو بابا: بود گفته پرند

صندل کوتاه ساتن پیراهن اون با  ییوردم بند مچش تا که سفید صورتی های و
 ...سفید تل یه همراه به... کفشش ست کیف و بود کرده تر ورشید قدش و

 ...باشه متارک: وگفت زد لتیندی ذوق و تحسین با پارسوآ
 خوبه؟ جون تی تی: گفت من به رو پرند

 .کردم تاییدش لتیند با
 ...یبپوش تولد برای اینو نمیذارم من پرند ولی: گفت مکث کمی با پارسوآ

 چی؟: زد جیغ تقریتا پرند
 ...گفتم چی شنیدی: گفت جدی کامال پارسوآ
تاس این پرند: گفتم و دادم دخالت خودمو  داخل از و کت و... داره کتم یه ل

 .دادم وبهش دراوردم ساک
 به رت شببکیل لتاسببش خیلی اینطوری نظرم به پوشببید لتاسببش روی اونو پرند

 چی؟ حاال:گفت حرص با پرند میومد حساب
سوآ شاره پرند سفید و باریک پاهای و لتاس پایین به پار  این برای :وگفت کرد ا

 ...ندارم حرفی من باشه حل راه هم
 !دش خراب کفشت: گفتیم همزمان پارسوآ و من و کوبید زمین به پاشو پرند

 .شدیم خیره بهم هم همزمان و
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 یه گها پس...  اسببت بسببته جلو صببندلت پرند: وگفتم گرفتم ازش زودنگاهمو
 هوم؟... نیست مشکلی بپوشی هم سفید شلواری جوراب

 .رفت باال ی طتقه به حرف وبدون کرد ای قروچه دندون پرند
سوآ به رو شون اگه: گفتم پار س شه دخترونه مجل صال با  ونا که نداره ایرادی ا

 ...بپوشه لتاس چطوری
 ...باشه دخترونه اگه شما قول به: پارسوآ

 و کردم خداحافظی پارسببوآ با کوتاهی صببحتت از بعد و اومدم وقوسببی کش
 .نکردم قتول رو برسونه منو و بگیره اژانس برام اینکه بر متنی پارسوآ تعارف

 .میشدم عادت بد داشتم دیگه
 انتیاب مشغول هم بعد و رفتم عزیز با مشت حموم یه...  رسیدم خونه به زود

 .شدم تولد برای لتاس
 انتیاب مشغول هم بعد و رفتم عزیز با مشت حموم یه...  رسیدم خونه به زود

 .شدم تولد برای لتاس
 .کردم وباز در ایفون صدای با بعد روز صت 

 ...خانم سالم: وگفت شد ام خونه وارد ساله ای خرده و سی تپلی خانم یه
 .بفرمایید: گفتم و کردم سالم باز باروی
 زن... نهک نگهداری عزیزم از تا بود فرستاده برام پارسوآ که بود پرستاری همون
 ...داره دختر تا دو و شده فوت شوهرش فهمیدم سوت سه سر... بود ای بامزه
 من... پارسببوآ ی خونه سببمت رفتم خودم و گفتم وبهش الزم نکات ی همه

 زنجیره هچ...  من واسه هم دیگه یکی میکردم کلفتی دیگه یکی ی واسه میرفتم
 .بود شده ای



 .رفتم سمتش به موبایلم صدای با که بودم پیاز کردن سر  مشغول
 .بود اهورا

 بله؟: دادم جواب باتعجب
 ...شناختی صدام رو از منو یا کنم معرفی خودمو: اهورا

 ...باشه سمج میتونه چقدر رادیو مجری یه
 ...اهورا سالم-

 خوبی؟ تی تی سالم: وگفت خندید اهورا
 خوبی؟ تو مرسی-

 خترا؟ چه: اهورا
 شده؟ طوری... سالمتی-

 گرفتم؟ تماس داره اشکالی:اهورا
 ... نه-

 ...کنم قطع داری مشکل صحتت برای اگه: اهورا
 مشکلی؟ چه مثال-

 ...ات خانواده حضور مثال: اهورا
 .ندارم مشکلی من نه-

 میکنی؟ چه خترا؟ چه خوبی؟ خوب: اهورا
 ...مشغولم هیچی-

 گرفتم؟ تماس شدی ناراحت: اهورا
 .بود عجیب فقط برام...  نه-
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 بزنه؟ زنگ دوستش به نمیتونه نفر یه یعنی: اهورا
 دوست؟-

 خوبه؟ دشمن بشه؟ تلقی جوری چه تو و من ی رابطه: اهورا
 رابطه؟-

 ...دوستانه ی رابطه: اهورا
 ؟مجری اقای بشه بد برات متادا نمیترسی فقط ندارم مشکلی من نه... هوم-

 .خندید خودش و. میچستونم تنوری خوب وبه نونم مطمئنم نه: اهورا
 شد؟ تموم احوالپرسیتون خوب: وگفتم خندیدم منم

 ...بده گوش رو برنامه امروز بگم زدم زنگ: اهورا
 ...میدادم گوش هم نمیگفتی-

 نداری؟ کاری خوب:وگفت خندید اهورا
 .خداحافظ نه-
 ...کردم روشن رو رادیو. کردم وقطع تماس و

 ...میشد شروع برنامه دیگه ربع یک
 ...گذروندم اشپزخونه کردن جور و جمع به و ربع یک تمام

 کس هیچ شبباید کردم فکر لحظه یه میشببد پیش رادیو از که اهورا صببدای با
 ...کنه صحتت تلفنی اهورا مثل یکی با نتونه
 بزرگواری مهمان درخدمت امروز: گفت ابتدایی حرفهای و سالم از بعد اهورا

 مسببیر و زنان درمورد ما امروز بحث و... االسببالم حجت اقای جناب هسببتیم
 .است اجتماع در انها



 با ایدمش...  باشه رفته مکه میدونستم بعید که اقا حاج اون علیک سالم از بعد
 با بحث برده تشببریف واجب حج ماه هر ماه دوازده به سببالی المال بیت پول

 هست چیزهایی چه همسرش به نستت زن وظایف اینکه ی درباره اهورا سوال
 شد شروع

 با ایدمش...  باشه رفته مکه میدونستم بعید که اقا حاج اون علیک سالم از بعد
 با بحث برده تشببریف واجب حج ماه هر ماه دوازده به سببالی المال بیت پول

 هست چیزهایی چه همسرش به نستت زن وظایف اینکه ی درباره اهورا سوال
 .شد شروع

 کرده روایت( ع) صادق امام یاران از یکی... کند اطاعت شوهرش از باید زن-
 :است

سالم علیه صادق امام صار از یکی فرمود ال  شد خارج منزل از حاجتی برای ان
 بغیا در که گرفت عهد اشزوجه از رفتن بیرون موقع در و - رفت سفر به و -
 خدمت زن شد، مریض زن آن پدر اتفاقا و رفت مرد آن. نشود خارج خانه از او

 بروم؟ پدرم عیادت به من فرماییدمی اجازه که فرستاد پیغام خدا رسول
ضرت شین اتخانه در نه فرمود ح  پدر آن مرض. کن اطاعت شوهرت از و بن
 دادند، را جواب همان دوباره خدا رسببول داد، پیغام دوباره زن و شببد سببنگین

شت چیزی سول از زن رفت، دنیا از پدر که نگذ ست اجازه خدا ر  برای تا خوا
 و بنشین اتخانه در نه فرمود خدا رسول باز. شود خارج خانه از پدرش تجهیز

 نهاد گردن را خدایتعالی امر و نشست خانه در زن آن - کن اطاعت شوهرت از
 .کردند دفن را پدر -
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 بین از زن آن هایگرفتگی همه که دادند پیغامی زن آن به خدا رسببول سببپس
 و وت خداوند«  لزوجک بطاعتک البیک و غفرلک قد الله ان: »فرمودند و رفت

شت گ*ن*ا*هانتان از و آمرزید را پدرت   شوهرت از تو اطاعت علت به درگذ
!!!» 

 !!!جالب چه: اهورا قول به
شتم سید اهورا که میکردم خودخوری دا ضور جامعه در نتاید زنان یعنی: پر  ح
 بدن؟ انجام اجتماعی های فعالیت و باشند داشته
... هسببت فرزندانش دادن رشببد و تربیت زن یک ی وظیفه مهمترین: اقا حاج

سئولیتی چه ضی شوهر اگر این؟ از تر واجب و تر سنگین م شد را  حق زن نتا
 دتش به پیغمتر که است مسا لی از ویکی... دهد انجام را بیرون کار که ندارد

 انمسلم زن یک حتمی وظایف از شوهر رضایت جلب.داشتند تاکید روش بر
ست ست همچنین...  ا شم که اموری بر ا  خدا رسول که برنیفروزد را شوهر خ

 کهحالی در کند صت  به را شب نتاید زن: فرمود سلم و آله و علیه الله صلی
 از همسال این یعنی باشد، کرده ظلم شوهر گرچه باشد غضتناک او بر شوهرش

 فرو را شببوهر خشببم مهربانی و صببمیمیت با باید که اسببت زن گذشببت موارد
 .نماید بیشتر را او غضب اعتنا یبی با اینکه نه بنشاند

!! !کنم خرد رو رادیو بزنم مییواسبت دلم... میجویدم لتمو پوسبت که درحالی
 ...مردهاست نفع به اسالم کل میاد بوش که اینطور

 زن کی های وی گی بتیشید اقا حاج: پرسید میگفت بله بله که حالی در اهورا
 هست؟ ارکانی چه مومن
 :اقا حاج



 زن هک است کارهایی برترین جز دیگران مقابل در متانت و عفت حجاب حفظ
 ...بده انجام رو اون باید

 ... همسر خطاهاي بیشش
ید: اهورا قا حاج کالمتون میون بتیشبب  مجدد ازدواج مردی یک اگر مثال... ا
 ...باشه داشته
ضوابط شرایط جز اینکه: اقا حاج سالم دین و ست ا سئ این با باید زن و ه  لهم
 .بیاید کنار

 نداره؟ طالق حق یعنی: اهورا
 طتق که است مرد حق این چون اما است مرد با طالق حق اسالم در: اقا حاج
 چون و... شود مانع نمیتواند زن پس کند اختیار زن چهار اخالقی اصول و دین

 ...نگیرد طالق است بهتر هاست حالل ترین مکروه از یکی طالق
 !!!شما روی گل بیاطر باشه. خندیدم عصتی بلند صدای با تقریتا
 که اسببت زن جهاد مهمترین شببوهر بیشببش...  مرد بیشببش ولی: اقا حاج

 .است خداوند رضایت مورد بسیار
 همسر خویشاوندان با سازگاري اینکه دیگری

 عصتانیت هنگام سکوت یا خانواده درآمد و شغل با سازگاري و
 نکردن بیجا دل درد و شکایت
 بیجا توقعات نداشتن

 همسر توبیخ و توهین از خودداري
 نکردن عیتجویي
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 همسر غیر از پوشیدن چشم
ست این( ع) علی موال فرمایش طتق...  زن یک جهاد مهمترین و نکردن قهر  ا

 .است شوهرش برای خود اراستن زن یک جهاد: 
قا حاج و گفت ای بله بله اهورا  زن، جهاد ها این ی همه کنار در: داد ادامه ا

 !است کردن داری شوهر خوب
 .است مومن زنان وظایف از مسا ل این رعایت

 ...!!!داره جهاد اینقدر زن نمیدونستم من
سول: گفت درادامه اقا حاج سرش به که زنی هر: میفرماید خدا ر  لیوان یک هم

 .است برتر برایش داری زنده شب و داری روزه سال یک از دهد آب
 .کردم خاموش رو رادیو و... ندادم گوش و مطلب این ی بقیه دیگه

شت شپزخونه توی میز پ ستم ا ش  تا واقعا... نیورم حرص زیاد کردم سعی و ن
 کنیم؟ برف زیر سرمونو کتک عین همه باید کی
 .بود اهورا... شد بلند تلفن زنگ صدای دقیقه بیست از بعد

 بله؟-
 طوفانی؟ چه: اهورا

 بود؟ کی این-
 ...سیما و صدا ی شده سفارش: اهورا

 و سببرخوش اقایونم کنن عوض کهنه و بشببورن ظرف و خونه تو بشببینن زنا-
 اره؟ باشن؟؟؟ داشته زن چهارتا راحت

 میزنی؟ داد من سر چرا:گفت خنده با اهورا
 کنی؟ دفاع نمیتونسی تو بزنم؟ داد کی سر پس-



 ...جوابه بهترین سکوت وقتا بعضی: گفت ارامش با اهورا
 .میداد خودم تحویل خودمو حرف داشت دقیقا

 شگو هم دورافتاده روسببتای یه تو میدن گوش تهران شببهرمثل یه تو رو رادیو-
 چرا میفهمه؟ هم روستایی ن او ولی... محضه دروغه این میفهمم من... میدن

 میکنید؟ مردم وبا کار این
شید اهی اهورا ستم فقط کن باور: وگفت ک شونت خوا  نینچ ها خیلی که بدم ن

 ...نمیزنن ودم دارن قتولش و دارن اعتقاداتی
 شدن؟ خور سری تو اینقدر زنا-

 راضببی برنامه این از همشببون که دارم پیامک هزارتا دو االن من بتین: اهورا
ضی که دارم پیام هم تا هزار سه... بودن سئله این ولی... بودن نارا ست م  وت ه

 تو هک باورهایی... میزنی دم ازش تو که حجابی... باشببی منکرش نمیتونی هم
شون راجع ستن منطقی همه میگی به ستن هایی ادم تو قول به اما ه  فقط که ه

 یند به موسببی... خودش دین به عیسببی گفتی یادته... داد گوش بهشببون باید
 رو دتخو با و دیگری تفاوت... .....  بیاری طاقت نمیتونی تو وقتی... خودش
 ...داری انتظاری چه بقیه از کنی تحمل

 رو اادمه زندگی ها تفاوت همین وقتا گاهی که اینه موضوع کنم تحمل میتونم-
سی زندگی روی من...  میده تغییر  من زندگی روی ها خیلی اما ندارم سلطه ک
 ...نیستم اونها اثر منتظر من که میذارن تاثیر
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 میشببه چه ولی... دروغه شبباید که میپذیرم هم جورایی یه... باتو ه حق:اهورا
 کنه وربا مناجاتشونو نمیدونه ادم میگن دروغ و میشن پنهان عتادت پشت کرد؟

 ..میگن روون اب عین که دروغی یا
صفانه این ولی- ست من سی... نی شه ترک عتادتش و وروزه نماز که ک  به ماا نمی

سته هنوز...  داره صداقت در ضعف چون میگه دروغ راحتی  هک کنه باور نتون
 ... بره می بین از مناجاتشو و عتادت اون تمام دروغ
 .نداد بهم جوابی اهورا

 دیثح تا چهار به ذهنش که کسببی اورده؟ کی اینو: گفتم نفره دو مکثی از بعد
 کرده؟ سفارشش کی خوشه؟؟؟ شده تحریف

 !ظهر نماز رفته االنم... هستش...  روحانیون بزرگترین جز: اهورا
 ...کرده سیاه هم پیشونیشو البد: گفتم حرص با

 فهمیدی؟ کجا از: گفت باخنده اهورا
 ونا میشنون اونطرفتر کوچه تا هفت تا شو ة الصال قامت قد صدای که ادمی-

شه فکر فقط ادم شو مییواد...  ظاهر  ادم یه دیدی کی...  بده جلوه خوب خود
شو شه جی اند دی لتاس و کنه بلند موها  حشصت نماز و صالة از بیاد بعد بپو

 ثابت ونوادعاش که کنن سیاه پیشونی که رسمه دنیا کجای بزنه؟ حرف بلند بلند
 سحر و شبب صبدا بی و دل خلوص با نافله ی سبجده سبر که اونی کنن؟؟؟

 ...نمیکنه مهرسیاه  ِداغ و پیشونیش میکنه
 ... میدن نظر مدارانه تعصب...  تعصته این: گفت اهورا و کشیدم اهی

 یشببترب شببو والضببالین که اونی... میکنن تحمیل تعصببتشببونو میکنن تحمیل-
 سر شو لهال بسم سین که اون... نیست تر معتقد... نیست تر دار دین که کشید



 غمترپی به... نیسببت بیدا...  نیسببت بودن متمدن ی نشببونه کشببید تر زبونی
 ...نیست
 : کردم زمزمه و کشید اهی اهورا

 هست؟
 دسبببت از بیاطر میدونسببتم ولی.  بود ناراحت هم خودش نداد بهم جوابی
 .بود کرده سکوت شغلش ندادن
 :وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 ...بگم باید چی نمیدونم اصال... بگم چی نمیدونم-
 ...نتاش ناراحت من دست از فقط: اهورا

 ...نیستم-
 .هست جامعه تو فکرهایی چه که بدم نشون خواستم فقط من:اهورا

... ودمب نشببنیده که بود وقت خیلی فقط... میدونسببتم بگم بهتر یا... میدونم-
 .مرسی
 ...شد خرد اعصابت بتیش:اهورا

 نداری؟ کاری خوب-
 .خداحافظ...  نه: اهورا

سعی کردم وقطع تماس و شد مگه ولی...  نکنم فکر کردم و شتیم همه ما می  دا
 ونهاا عقاید نداشت تاثیر اونها زندگی روی من عقاید اگر میکردیم زندگی باهم

 .داشت تاثیر من وامثال من زندگی روی شدت به
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 غشببلو قدر چه ذهنم خدا وای... میگیرم اکتسببابی یکی واز صببفتی یه من اگر
فه... بود یه هم یداللهی حاج کردم فکر کال یه هم حاج حان یه رو ...  بزرگوار

 طخ بیاطر برم تهش تا و راهی یه و کنم سرم چادر گرفتم تصمیم من اگرامروز
 حرفشببو اگه... میشببدم چی نمیشببد معلوم نتود اون اگه که بود اون های دادن

صایحش به و دادم گوش  رنظ تجدید وکردارم ورفتار حجاب وتوی کردم عمل ن
 قسببمم اسببمم و سببرم رو هیچ که درنیارن حرف واسببم محلمون تو که کردم

 یشدم یکی...  بود اون نیت خلوص وبا صادقانه های منتری باال بیاطر بیورن
 !!!میشد هم یکی یداللهی حاج همسایمون مثل

سه باید امروز اینکه با نمیومد پرند صدای سرو سه و میرفت مدر  و رفت مدر
 ازدهی ساعت بود نیومده داشت ریاضی اخر زنگ دو اتفاقا که ریاضیشون معلم

 .السسرک نیاد بارمعلمم یه بود مونده دلم به ارزو من یعنی... بودخونه برگشته
 .رفتم باال ی طتقه به

 ...ایستادم در پشت لحظه یه. میومد پرند غرغر صدای
... بزن و بوکم فیس پیج رمز بتین: غرگفت با میکرد صحتت تلفن با داشت پرند
 تا سببه ارهدوب... پرند بنویس اینگیلیسببی به بعد... صببفر تا سببه اینه رمزم بابا

 خوب؟؟؟...  اره...  دیگه کوچولو ه پرنده ایمیلمم... صفر
... 

 ...برسرش خاک گذاشته؟؟؟ کامنت برام محمد بتین
... 

 منم نداد نشونم عکسشو کثافت... کردم بحث باهاش کلی دیروز میدونی اخه
 .کردم قهر باهاش



 .اومدم پایین ها پله از و کردم فوت نفسمو
 پیج رندپ... بوک فیس... نشببسببتم متل روی کالفگی با...گزیدم لتمو بار چند
 !داشت؟ بوک فیس

 حسابی و درست چیز تنها... دراوردم و گوشیم کیفم تو واز رفتم اتاقم سمت به
 یلیالتحص فارغ بیاطر که بود طاها سری صدقه اینم... بود همین داشتم که ای
 .خرید برام دانشگاه از

 هم اسمش..! . به اتصال قابیلت گوشیمم... بشم؟ وصل اینترنت به میتونستم
 کاری کردم حس لحظه یه! پرند سن به کسی برای بیصوص بود ممنوعه بنظرم

 .کردم پرت کیفم تو و وگوشی دادم تکون سرمو درسته؟ میکنم دارم که
 .بود پرند شیصی حریم به ورود اینکار
سید؟ عقلش پرند وقتی  حمدم بود کم کیوان... مالیدم هامو شقیقه کمی! نمیر

 .میزدم حرف پارسوآ با باید دیگه شد؟؟؟ اضافه هم
 ...جون تی تی: گفت و شد اتاق وارد پرند خورد در به که ای تقه با
 بله؟: وگفتم کشیدم پوفی و کردم نگاه ساعت به

 جون؟ تی تی شده طوری:وگفت شد دلیوریم متوجه پرند
 پرند؟ مییواستی چی-

 کنی؟ حل بلدی رو مسئله این تو بتینم مییواستم... هیچی: پرند
 به الفگیک با بود درگیر ذهنم... بود پارسوا خوبی به خطش. کردم نگاه دفترشو

 پرند؟: وگفتم کردم نگاه پرند گشاد لتاسهای
 بله؟:پرند
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 میپوشی؟ گشاد لتاسهای خونه توی چرا تو-
 هان؟: پرند

 بپرسم؟ دوباره-
ست چیزی یه... میدونی اخه: وگفت زد لتیندی پرند شه رو اونا من... ه  همی

سه سه وا سه و بندم می مدر سه یا میاد مهمون که وقتی وا سای وا  و بیرونم کال
 ...نتندم اونا از که میپوشم گشاد لتاس پارسوآ جلو بعد... خرید

 یه و بتند هم ا پارسببو جلو خوب:وگفتم کشببیدم پوفی بودم فهمیده منظورشببو
 ...بپوش خوب لتاس
 هی...  دهش خراب یکیشونم تازه بعد... ندارم بیشتر اونا از تا سه کال اخه: پرند

 .بتندمشون روز هر میشن خراب... پوشم می میشورم
 از بریم ابی بگم نمیتونم که پارسببوآ به: وگفت خندید پرند... دادم باال ابروهامو

 .خندید بلند و... بیریم اینا
... ممییری برات تا چند میریم امروز خواسببتی: گفتم اروم... گرفتم دسببتشببو

 خوبه؟
 ...ها نفهمه پارسوآ فقط... جون ا : وگفت خندید پرند

 ...میدم یاد بهت میام مییونم نمازمو-
 .شد خارج اتاق از و ب*و*سید وصورتمو گفت ای باشه پرند
 هک میفهمیدی کاش... پرند ای وسبباده خوب ؟...  پس چرا خوبی اینقدر توکه
 هم ییک جلوی لفظ یه گفتن از که تو. زوده خیلی کارا این... تو االن سن واسه

لت خودت جنس جا فاقی از که تو میکشببی خ  داری حق بلوغت توی که ات
یه میکنی سببکوت و بزنی حرف  چرا پس... میمونی بیدار صببت  تا شبببب و



 محتت و اسببتفاده سببو فرق چرا.... بب*و*سببه رو تو کیوان مثل یکی میذاری
 ...!!!اینقدرخوبی که تو پرند... ونمیدونی

ند جا از مام میتونسببتم کاش... شبببدم بل ها و درد ت ند روی تو رو دل  پر
 .یکردمم صحتت بهش راجع پارسوآ با باید دیگه... بیونم نماز مییواستم.بگم
 عدب... گرفت یاد باالخره و زدم کله و سر باهاش ریاضی سر کلی نمازم از بعد
 .رفتیم خرید به هم

 ...اوردمش هم اتوب*و*س با بردمش اتوب*و*س با
 درکمال و. بود خونه پنج ساعت پارسوآ ناباوری کمال در برگشتیم خونه به وقتی

 .بود نشسته کنارش هم رها تر ناباوری
 .بود پرکرده رو خونه کل سیگار دود بوی

 داشت قرار جلوشون که ای نصفه جام دو دیدن با. بود سر  چشمهاش پارسوآ
 .کردم سالم و گزیدم لتمو
 .بود ایستاده من کنار هم پرند

 بودی؟ کجا: گفت پرند به رو پارسوآ
 ...بودیم رفته-

 ...نپرسیدم شما از: وگفت کرد نگاه من به پارسوا
 ...!میکنما لهت میزنم... ادب بی

 ...بیریم چیزی یه رفتیم: گفت پرند
 میرن؟... خرید نمیرن که روز هر روز هر: گفت و شد بلند جا از پارسوآ

 .نگفت چیزی و انداخت پایین سرشو پرند

http://www.roman4u.ir/


 دیگه جای از:گفتم و کردم اشببباره رها به غیظ با کنم دخالت باید کردم حس
 ...کنید خالی پرند سر نیستید مجتور هستید عصتانی

 ... !برس درست به باال برو عزیزم: گفتم پرند به رو و
 ...حموم میرم:گفت اهسته و رفت رها به ای غره چشم پرند

 فندک کردن روشببن تق تق و اب ریزش صببدای بعد کمی و رفت باال رو ها پله
 .شنیدم رو پارسوآ

 .رفتم اشپزخونه به و کشیدم پوفی
 ؟کردی عقد ای بهونه چه به اینو بود؟؟؟ کی دیگه این: گفت پوزخند با رها

 ...بفهمی دهنتو حرف بهتره: گفت حرص با پارسوآ
فت غیظ با رها قدر: گ ندگیمو چرا تو نمیفهمی؟ چرا تو بفهمم؟ چ  خراب ز

 ...کردی
 مگه یه؟چ وتو من قرار میدونستی اول از تو: وگفت ایستاد کمر به دست پارسوآ

 نه؟
ستاد شد بلند رها ستم اره: گفت و ای شتی اختیار که تویی... میدون  من.. .ندا

 ...نتودم مقصر
 .کنیمن بحث بهتره فکرکنم... اخر کتاب حساب این بیا: گفت مالیم پارسوآ

 ...دارم دوست من پارسوآ: وگفت گرفت و چک رها
 ...رها کن بس: وگفت کشید پوفی پارسوآ

 ...مییوام بچمونو من:  رها
 .بکن خواست دلت هرغلطی برو... خوب خیلی جدی؟:  پارسوآ

 ...میارم دنیا به رو بچه این من: گفت بغض با رها



 .شکست و افتاد دستم از لیوان یه دفعه یه
 خانم؟ تی تی خوبی: وگفت اومد اشپزخونه سمت به پارسوآ

 چرا دونمنمی... بیارم پایی دم برات بذار: گفت پارسوآ و کردم نگاه پام جلوی به
 بود؟ حامله رها. شد خالی یهو دلم ته

 .گذاشت جلوم دمپایی جفت یه... کرد نگاه بهم پارسوآ
 .رفت هال به و دزدید ازم نگاهشو.. میکردم نگاهش داشتم

 ...کنی سقط رو بچه این بهتره جفتمون برای رها:گفت تری مالیم لحن با
سوا؟؟؟ چرا: رها شتیت باهم میتونیم تو و من... چرا پار شیم خو  نیممیتو... با

 ...باشیم داشته باهم خوبی زندگی
 تیتخوش و کنم زندگی سقف یه زیر ه*ر*ز*ه توی با داری توقع نکنه:  پارسوآ

 نه؟ مگه. کنم ازدواج باهات مییوام چی برای من میدونستی تو بشم؟؟؟ هم
 بودی؟ من با چرا ام هرجایی من میدونستی که تو: رها

 ...بودی من قانونی زن تو: پارسوآ
 ...ماست قانونی ی بچه این: رها

 معلوم؟ ازکجا: پارسوآ
 ..شرفی بی خیلی:گفت گریه با رها

 افتوکث تو تو؟ یا من:وگفت اورد پایین صببداشببو و... من: گفت داد با پارسببوآ
 ... هات کاری

 ...!بشن حامله میتونن هم ها عوضی:گفت داد با رها
 ...باال نتر من ی خونه تو صداتو: گفت داد با پارسوآ
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 این برای... تحصببیلیت مدرک برای... متاسببفم برات: وگفت زد پوزخندی رها
 ...متنفرم ازت... شعورت بی شعور

 ...بهتر چه: پارسوآ
یداشبببت کیفشببو که حالی در رها فت برم فاده ازم خواسببتی وقتی:گ  اسببت

 برات یوقت تا... متاسفم برات بودی؟؟؟ راضی بود؟؟؟ کافی بود؟ کنی؟خوب
 ؟کردی و اینکار من با چرا زنم؟ یه من که نمیکردی فکر این به داشتم لذت

 فقط گفتم که من من؟؟؟ یا دادی می نخ بودی تو چیز همه بی اخه: پارسببوآ
مت برای قا قدر که تو... ا گه... گرفتی پول من از خواسببتی هرچ  چی دی

ستی؟؟؟ شیم جدا مییوایم که هم حاال مییوا  نک گم گورتو ادم عین پس... ب
 ...برو و

 ...میارم دنیا به بچمو من: رها
 !کنی بزرگش و داری نگهش میتونی چطوری بتینم... بیار: پارسوآ

 ...شناسناممه تو اسمت... بیچاره بودم تو دا م عقد من: رها
با زد لتیندی پارسببوآ  هک دارم پول اینقدر مطمئنی؟؟؟: گفت قاطعی لحن و

 ...نشناسه رسمیت به اتو بچه و تو الناسی احد که کنم کاری بتونم
ستی فقط: گفت گریه با رها ستفاده من از مییوا  ودتمخ خوبه اره؟؟؟ کنی سوا

 دختر سببر بال این روزی یه امیدوارم وجود تمام با... امیدوارم... داری دختر یه
 ...بیاد خودت
 هک سمجی اشک قطره شد باعث زد رها صورت به پارسوآ که ای سیلی صدای

 ...بیفته پایین بود شده جمع من چشم ی گوشه



 دهن هب منو دختر اسم: گفت و زد داد بلند ای عصتی و گرفته صدای با پارسوآ
 ...نیار نجست

 به روب: وگفت گذاشت پارسوآ ی ضربه روی درست صورتش روی دستشو رها
 ...دخترت هم تو هم... جهنم

 اخر اگر حالت به وای... شد تموم گرفتی پولتو: گفت و گرفت و بازوش پارسوآ
 از و... تو و میدونم من وگرنه نشببی خالص بچه این از دادگاهه که هفته اخر تا

 یا سیلی صدای حتی. بود سرم تو رها هق هق صدای.کرد پرتش بیرون خونه
 .بود خورده رها صورت به که

 ...کنم جمع پامو جلوی های خرده شیشه تا شدم خم
 اره برای دلم... بودم عصببتی و شببوکه اینقدر چرا نمیدونم. میلرزید دسببتهام

 ...نتودم بیزار پارسوآ از ولی... میسوخت
 ردمیک جمع رو ها خرده شیشه داشت من با همراه که پارسوا انگشتهای دیدن با
 حق بارید می روش و سببر از سببردرگمی و کالفگی. کردم نگاه اش چهره به

 .میسوخت براش دلمم ولی چرا نمیدونم...  نمیدادم وبهش
 دمدی میدون تو اش چهره رفتن درهم با... میکردم نگاه اش چهره به داشتم هنوز

 بریده انلیو از تیکه یه با و دستش... انداختم پایین سرمو... دیدم سر  رنگ یه
 .بود

 ...مهندس:گفتم نگرانی با
 ...نمک کمک نمیتونم کارم یه این تو حتی: گفت ای مسیره پوزخند با پارسوا

 ...میکنه خونریزی داره دستتون-
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 ...نیست مهم: پارسوآ
 ...بییه شایدم... داره پانسمان به احتیاج-

 زخونهاشپ از... کردم زیاد زحمتتونو بتیش: وگفت انداخت زیر سرشو پارسوآ
 نگاه دبو رییته اشبپزخونه کف که خونی قطره سبه دو به فقط من و رفت بیرون

 .میکردم
 ...منتظره اژانس پرند:گفتم کالفگی با ایفون ی دوباره صدای با

 ه؟خوب بذارم تو این: گفت برمیداشت رو کادویی ی جعته که درحالی پرند
 ...خوبه: گفتم و گرفتم ازش رو جعته

له از و  رزنجی یه دیدن با. کردم باز رو درجعته کنجکاوی با... رفت باال ها پ
 ...ندم بد دلم به کردم سعی.بود پسرونه بیشتر این... گزیدم لتمو استیل کلفت

 خوبم؟ من بریم: وگفت اومد پایین ها پله از بدو بدو پرند
 مهمترمن همه از. کنم زودقضببباوت نداشببتم حق... بسببتم رو جعته فوری

 .نتود مشکلی پس... بودم همراهش
 لتیندی بود شببده العاده فوق گونه رژ و ریمل خرده یه با که نازش ی چهره به

 ...شدی ماه: گفتم زدمو
 ...بپوشی بود قرار شلواری جوراب:وگفتم کردم ل* *تش پاهای به نگاهی

 ...وشمبپ بود میتلط مجلسشون اگه بود قرار:گفت توجیهی لحن یه با پرند
یدم عمیقی نفس تاسببتو کت و شببلواری جوراب خودت با: وگفتم کشبب  ل

 اوردی؟؟؟
 ... اره:پرند



 آژانس:وگفت دوخت پایین به نگاهشببو فوری...  کردم نگاه چشببمهاش تو
 بریم؟... منتظره
 وبلد ادرس من هم... شببدیم خارج خونه از باهم و گفتم نامطمئنی ی باشببه

عد پیش وقت چند که بود ای خونه همون ادرس...  پرند هم بودم  خرید از ب
 پارتمانا یه. رسیدیم کیانا ی خونه باز در جلوی زود خیلی! کردیم پیاده رو کیانا

 .بود سفید سنگی نمای با
 .افتادم راه سرش وپشت کردم حساب منم و اومد پایین ماشین از پرند

ساز شدت به... شدیم اپارتمان وارد هم با سور داخل... بود نو سان شو ا  خود
نه تو بار اخرین برای قه وجلوی کرد چک ای هارم طت  بیرون اسبببانسببور از چ

 .اومدیم
 که چیزی اولین... شببدیم خونه وارد... بود بلند هم موزیک صببدای بود باز در
هارخوری میز یه داشبببت قرار مسببیر تو های از بود پر روش که بود ن  کادو

 چند ندید با اومد پرند اسببتقتال به سببفید دامن و تاپ یه با کیانا... رنگارنگ
 چادرمو رفتمگ تصمیم میکردند نگاه پرند به و بودند نشسته سالن تو که پسری

 ...درنیارم
شه شت قرمز های بالش که سیاهی چرم راحتی متل روی ای گو ستم دا ش  و ن

 ...تودن ختری کیانا وپدر مادر از... کنه عوض هاشو لتاس تا رفت اتاقی به پرند
شیمن حال سایل از بود پر که مانند ال ون سایل... میتلف و شم و شیک و  چ

 دخترهم تا چهار سببرجمع. بود وجوری جمع و قشببنگ ی خونه اما نتود گیری
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 بوفه ویجل که پیانویی دیدن با... بودن پسر نفر هشت هفت و بودند کیانا سن
 .کردم نگاه پسرا جمع به دوباره داشت قرار
 مطمئن... شببلواری جوراب نه بود پوشببیده کت نه... اومد بیرون اتاق از پرند
 ...نیاورده خودش وبا کدوم هیچ اون و گرفتم قرار شده انجام درعمل بودم

سش از دیگه دادم تکون سرمو ش جلوی م*س*تقیم پیانو... برنمیومدم پ  ممچ
 ... میکرد عصتیم حضورش و وجودش بود

 دوسببتانش وبا گذاشببت ها کادو ی کناربقیه ای گوشببه کادوشببو ی جعته پرند
 .شد وبیند بگو مشغول و نشستند نفره سه متل یه روی
 چوب اب پرند باالسببر نگهتان یه شببتیه میکردم حس... بودم نشببسببته فقط منم

ستادم ستاش و پرند... ای  و ندمیگفت وچیزی میکردند نگاه من به گاهی هراز دو
 .مییندیدند

 .کردم وتشکر برداشتم یکی کرد تعارف شربت بهم کسی
شوره و نگرانی حس ستم و بود افتاده جونم به دل ... نمک دورش خودم از نمیتون

 یرونب اتاقی از که کیوان نحس رییت دیدن و شد تر بلند که موزیک صدای با
یداد گواهی دلم که چیزی کردم فوت کالفگی با نفسببمو اومد  که چیزی و م
سیدم ازش سرونه زنجیر دیدن از... اومد سرم به میتر  تا ودب خریده کیانا با که پ

ضور سر چند اون وجود... دیدم معرض در پیانو ح  که شده اخراج کیانای... پ
 !!!بود شده حل کامال برام ها مسئله...  و مینداخت یکی یاد به منو اش چهره
 .رفت پرند سببمت به و کرد نثارم کوتاهی اومد خوش اومدو سببمتم به کیوان

 .ب*و*سید صورتشو و وگرفت پرند دست ناباوری درکمال



 چی رو پارسببوآ جواب من... عادی غیر شبباید عادی شبباید ی ب*و*سببه یک
 ؟... میدادم

 و خونم خون... کردند ر*ق*ص به شببروع باهم و کرد بلندش هم بعد کمی
 سح پوستمو شدن سر ... بودم گرفته گر... بودم اورده جوش دیگه... مییورد
 سببو  سبباله سببیزده نوجوون دختر یه از داشببت... بود لجن کیوان... میکردم

...  ودب بزرگ ذره یه پرند کاش... میفهمید ذره یه پرند کاش... میکرد اسببتفاده
 !میکنه؟ چیکار داره میدونست پرند کاش
 .میدادم نستت بهش رو دنیا بد صفات ی همه... بود عوضی کیوان

 ...باشه جااین پرند بدم اجازه نمیتونستم دیگه... کردم فوت کالفگی با نفسمو
 وزیتاییش اون از همه...  نشست پرند اشون دونفره ر*ق*ص شدن تموم از بعد

 رشکنا اورد میوه اب براش کیوان. مییندید غرور با پرند... میکردند تعریف
ست ش شغول و ن  با کاش... مییندید وپرند میگفت کیوان... شدند صحتت م

 هد داشببتم وحتم بودم مطمئن که پرندی نه... میشببد دوسببت خودش مثل یکی
 !!!بود کوچیکتر ازش سال

 هر پرند کردن همراه برای... زد کنار پرند صببورت روی واز پرند موهای کیوان
 ختناندا رد تا...  گوشش ی گوشواره تا انگشتهاش با بازی از... کرد می کاری
 هب شببو بینی اون اینکه... کیوان صببورت شببدن سببر ...!پرند گردن و بازو روی
... دمیکر مزخرفی های زمزمه چه پرند گوش تو نتود معلوم... مالید پرند بینی
 تهناخواس داره ساله سیزده دختر یه از که نتود این به حواسش من جز کس هیچ
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 جوون یه خودخواهانه های خواسببته برای نوجوون یه از...!میشببه سببواسببتفاده
 .نتود منصفانه این...  دیگه
 و کیوان پی در پی های لمس تماشبای ی صبحنه این... بودم شبده تهوع دچار

 .بود تحمل قابل غیر برام ملتهتش صورت
جا از زودتر پرند همراه میتونسببتم کاش  هی وارد میکردم حس. کنیم فرار اون

 ...اور چندش محیط یه... کثیف محیط یه... بودم شده اور خفقان محیط
 فورا شبببد خلوت خرده یه پرند کنار اینکه محض به و شبببد بلند جا از کیوان

 ...بریم شو بلند: وگفتم ایستادم روش به ورو برخاستم
 ...جون تی تی: وگفت کرد گرد چشمهاشو پرند

 ؟...گفتم چی شنیدی-
 ...جون تی تی اومدیم تازه که ما: وگفت گزید لتشو پرند

 ...بابات به نزدم زنگ تا شو بلند-
 میکنی؟ تهدید منو داری: گفت اخم با پرند

 نیست؟ واض ... اره-
 یاناست؟ک تولد گفتی؟اینجا دروغ چی برای:گفتم و انداخت پایین سرشو پرند

 پسرت؟ دوست تولد یا موسیقیت؟ استاد تولد یا
شکش پرند  هاگ: وگفت شد بلند جا از ارومی به... چکید اش گونه روی اروم ا

 داری که هم حاال بیام؟؟؟ میذاشببت بابا میگفتم اگه میومدی؟ من با میگفتم
شت کنارم از ارومی به و... میتری ابرومو شت... رفت اتاقی به... گذ  رشس پ

 .افتادم راه
 .میکرد گریه اروم اروم و بود نشسته تیتی ی لته. کردم وباز دراتاق



 میتونی یکرد فکر تو... میکنه بدتر داره و کار تو دروغ: وگفتم نشببسببتم کنارش
 ...بتری پیش دروغ با کاراتو ی همه
شب بذار روخدا تو جون تی تی: گفت گریه با پرند شم اینجا ام  دارم همگ... با

 ...میکنم چیکار
 ...بگم دروغ بابات به نمیتونم من پرند-

 ...روخدا تو... میره ابروم من تی تی: وگفت کشید ای کالفه نفس
 ...پرند ساعت یه فقط... ساعت یه فقط-

 جم جات از من کنار میشببینی: گفتم کالفگی با و کرد پاک اشببکهاشببو پرند
 ...نمییوری

 ...بریم پس: گفت بغض با پرند
 .بریم باشه-

 ...جون تی تی: وگفت کوبید زمین به پاشو پرند
 تو نوم خواستی نپوشیدی شلواری جوراب... گفتی دروغ مدت این تمام پرند-

ست... بدی قرار شده انجام عمل ست دکلته لتا  گاهن کیوان که ای منطقه تمام ا
 که ی ردخت یه تو... بگم بهت رو اینا من که نیسببتی بچه تو... تنه باال میکنه
 بهت اونطوری میدی اجازه حقی چه به تو میکنه سببواسببتفاده ازت داره کیوان

 تیرف پاسبباژ توی... بگم پدرت به چی باید نمیدونم االنم همین بزنه؟ دسببت
.. .چیکه تو چیک باهات کیوان ها شببنته پنج تمام... خریدی کادو یواشببکی

 و اریک پنهان با همینطوری اخرش تا میتونی کردی فکر ؟ میدونه رو اینا بابات
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 ویت االنم...  پسببرته دوسببت موسببیقیت اسببتاد بتری؟ پیش کار از کار دروغ
 ...باشی وقی  اینقدر نمیکنم باور پرند... تولدشی

صتانیت کلماتم تمام ...  فکر ونبد و اراده بدون...  تند و رگتاری... میگفتم باع
 .بزنمش جاداره تا بگیرم مییواست دلم فقط

 گیساد این از... کردنش صحتت نوع از... رفتارش از... دستش از بودم کالفه
 لوممع... بود شده اخراج کیانا... بودم کالفه... بودنش بچه از... حدش از بیش
 پسببر دوسببت بود برادرش احتماال کیوان... داشببت ای خانواده جور چه نتود
 هسببیزد فقط بچه این.بود وضببعی چه این خدایا... موسببیقیش اسببتاد... پرند

 اهاشب فرندلی که پسببرهایی از بود پر البد بوکش فیس پیج... بود سبببالش
 مقصببر اونو فقط یعنی بود پارسببوآ بیاطر ها این ی همه... میکردند صببحتت

ستم ست توجه یه اگه... میدون شت پرند روی در ... دمیکر رفتار ادم عین اگه دا
سری یه با ساله سیزده دختر یه وقت اون...  اگه تا هزار...  اگه اگه  الس ده که پ
 .نداشت کوتاه های معاقشه اینطوری بود بزرگتر خودش از

 ...بمونم بذار خدا رو تو جون تی تی: وگفت گرفت دستمو پرند
 نه؟ یا فهمیدی... گفتم بهت که شرایطی با... ساعت یک فقط-

 .بود نمونده براش ای دیگه راه یعنی... کنه قتول شد ناچار پرند
 طوری اروم و رسببوند پرند به و خودش فوری کیانا شببدیم خارج اتاق از هم با

 کردی؟؟؟ گریه چرا: گفت نشنوم من مثال که
 ...بیییال:پرند
 نمیشد؟ نمیاوردی باخودت و نگهتان سگ این اگه: کیانا

 .کرد جور و وجمع خودش که رفتم کیانا به ای غره چشم حرص با



 تا کردم وادار پرند داشببت قرار خونه قسببمت ترین کور در که متلی به اشبباره با
 . نشستم کنارش هم خودم/ بشینه اونجا
 شده؟ طوری پرند:وگفت اومد جلو کیوان

 ...نه: وگفت کرد نگاهی من به پرند
 ...نشستی هم گوشه چه... خانم خوشگل بر*ق*صی نمیای چرا پس: کیوان

ضور با اما شد خوشی غرق تعریف ازاین پرند  ادامه خوشحالیش خیلی من ح
 .نتود دار

 .میام مییورم شیرینی ذره یه... میام حاال:گفت پرند
 .ورفت گفت گلمی باشه و کرد نگاه من به چپی چپ کیوان
 !!!گلم: میگفت پرند به من جلوی که بود چندش و رو پر چقدر

 از ستشود حرص با گرفتم دستشو... سوخت پرند ی کرده بق ی قیافه برای دلم
 .کشید بیرون دستم
صیحتش هم هرچقدر کردم وفکر کردم نگاه بهش  کاراین من که نمیفهمه کنم ن

 .دادم انجام خودش به عالقه روی از و
 کافیه؟ صیبر*ق* پسر اون با بری بذارم اگه پرند: وگفتم کشیدم ای کالفه نفس

 رندپ کافیه؟؟؟ بزنه دسببت بهت و بب*و*سببتت بذارم اگه... میشببه باز اخمت
 ؟؟؟میکنی رفتار اینطوری باهات داره ومحتت داشتن دوست سر از کردی فکر
 ...کنیم ازدواج باهم مییوایم اون منو: گفت حرص با پرند

ست برق اگر تقریتا ست دوی صل بهم ولتی وبی شدم خسی اینقدر میکردن و  نمی
 .نشستم راست ج*ی*گ*ر سیخ عین حرف این شنیدن با که
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صتی هم بود گرفته ام خنده هم التته و  یندمن کردم سعی خیلی... بودم شده ع
 !نشد اما

 یدونیم کجا از نداشببتی اف بی که تو.. بیندی بایدم اره: گفت حرص با پرند
 من توزندگی مییوای چرا تو اصببال میکنه؟؟؟ اسببتفاده سببو من از داره اون که

 کنی؟ دخالت
 ...میدم انجام امو وظیفه من: وگفتم کردم نگاه بهش
ست کف بذار برو اره: گفت مرتعش لحن یه با پرند  پول بهت ماه سر پارسوآ د

 ...بده بیشتر
 .گرفت من از روشو و
سئله... پرند ندارم کاری تو زندگی به من-  نیس تو سن نمیفهمم من که اینه م

 به کردن رفک تو برای پرند کنی؟ نگاه اش جنته این و مسا ل این به تو که هست
 دروغ چطور تو اینکه همه از بدتر.. زوده خیلی اینده و زندگی از قسببمت این

 نم.... کنم اذیتت نمییوام من میگی؟؟؟ دروغ راحت اینقدر پرند؟چرا میگی
 ...پرند ولی... همین... دوستم یه فقط... ندارم تو با نستتی هیچ
 ارک هیچ... نگفتم دروغی هیچ من جون تی تی: وگفت اومد کالمم میون پرند
 ...نکردم هم بدی

 به جعرا کلمه یه تو که نیسببت بد نیسببت؟؟؟ بد غریته پسببر یه ب*و*سببیدن-
ست بد نگفتی؟؟؟ پدرت به کیانا اخراج  تو نظر زا بده؟ چی تو نظر از پرند؟ نی

 چرا نیسببت بد اگه شببده؟ اخراج چی ی واسببه کیانا خوبه؟ کیوان خوبه؟ چی
ست بد اگه نگفتی؟ ست تولد اینجا نگفتی پدرت به چرا نی  ات دهش اخراج دو

 ته؟؟؟ موسیقی استاد تولد... برادرشه تولد نیست



 رو اه قتلی اون از کدوم هیچ من: گفتم ارامش با و انداخت پایین سبرشبو پرند
ستم چون... نگفتم پدرت به صال این پرند ولی... کنم تو چغلی نیوا  رستد ا

ست ستفاده پدرت اعتماد از تو که نی  نیاد ی همه ی اندازه که پدری. کنی سوا
 ...داره دوستت

 نگفتی؟ واقعا: وگفت کرد نگاه بهم پرند
 ...نگفتم نه-

 میگی؟ و امشب:پرند
 ...نه باشی وخانم خوب دختر یه کنی سعی تو اگه-

 میدی؟ قول: پرند
 بدون هدیگ ساعت یک که بشرطی... میدم قول اره: وگفتم کشیدم عمیقی نفس
 ...بریم وچرا چون

 .نگفت چیزی و کرد پرندسکوت
 .گذشت وباد برق مثل ساعت یک

شاره با  مدار کردم حس که اخم بد و عنق بد هنوز... شد بلند پرند ساعت به ا
 ...شد بلند حال این با. بودم گرفته وجدان عذاب و میکنم اشتتاهی کار

شو س شید لتا شکر ازش تا نتود کس هیچ... پو  افظیخداح کیوان از... کنیم ت
 وبه نذاشببت محلم کیاناهم.بود شببده خیره من به وتیم اخم با کیوان...  کرد
 ...میزنم زنگ بهت: گفت پرند
 .ودب منتظرمون کوچه تو که بود وقت خیلی واژانس شدیم اسانسور وارد باهم
 .بکشم نفس تر راحت میتونم میکردم حس
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سیدیم خونه به زود خیلی سوآ. کردم باز کلید با درو.... ر ض جلومون پار  رحا
 سببمت به سببرشببو و... تازه سبباعت...  زود اومدید؟چه: گفت وباتعجب شببد

 .بود وربع هفت تازه ساعت... چرخوند دیوار ساعت
 گذشت؟؟؟ خوش:گفت پرند به رو پارسوآ

 من هب رو پارسببوآ و رفت باال ی طتقه اتاق به پارسببوآ و من به اهمیت بی پرند
 شده؟ طوری:گفت

 ...اممم...  راستش-
 .شد خیره من به کردو وباز اتاق در پرند
 تی ادید قول من به تو: وگفت کرد بلند رو پسببته قفس و اومد پایین رو ها پله
 ...تی

 .رفت باال رو ها پله بدو بدو پرند و کشیدم عمیقی نفس
 شده؟ چی: گفت دوباره پارسوآ

 .برم باید دیگه من.. هیچی-
 هیچی؟؟؟ مطمئنید: وگفت کرد نگاه من به مشکوکانه پارسوآ

 ...نه-
 نه؟؟؟: وگفت شد خم وکمی داد باال ابروهاشو پارسوآ

 مدنتال پارسوآ. شدم خارج وازخونه کردم باز و ورودی در تند و... برم باید من-
 شده؟ چی خانم تی تی... خانم تی تی: وگفت اومد

 ...که گفتم. مهندس هیچی-
 ممیکن سببکته من که اینطوری... نمییوره من درد به گفتن اینطور:  پارسببوآ

 ...خانم



 ...من... مهندس بتینید-
شت که پرند اتاق ی پنجره دیدن با سمو میکرد نگاه پدرش و من به دا  الفهک نف

 ...میکنم صحتت باهاتون بعدا: وگفتم کردم فوت
 برسونمتون؟ مییواین: پارسوآ

 .بزنم حرف باهاتون تا کنید ومشی  موقعی یه...  موقعی یه... فقط... نه-
 شرکت؟؟؟ میاین فردا... باشه: پارسوآ

 .شدم خیره پنجره به دوباره... باشه-
یدم لتمو ندس بگم دروغ نمیتونم من: وگفتم گز هاتون... مه  بهش راجع با

 ...بدید پیام بهم و شرکت ادرس... میکنم صحتت
 .تمدوخ بود شده خیره بهم بانگرانی که پارسوآ به و گرفتم پنجره از نگاهمو
 .کشید رو پرده فوری وپرند کرد تعقیب منو نگاه مسیر پارسوآ

 دو هنوز... کردم طی رو کوچه تندی های گام با و کردم کوتاهی خداحافظی
 !نه یا هست درست کارم بودم دل

 بغض:شش فصل
 ...کردم نگاه بود گوشیم داخل که ادرسی به دوباره

شیدم عمیقی نفس... دوختم تجاری مجتمع سردر به نگامو و  اییه گام با و ک
 یکشوی درهای... رفتم باال رو مجتمع کوتاه ی ها پله سست و نامطمئن کامال

 .شدند باز روم به من حضور خاطر به
 کاردارین؟؟؟ کی با خانم:گفت تعجب با نگهتان

 ...چهارم ی طتقه...  پرند ی سازه مهندسین شرکت با-
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 نیومدی؟ که استیدام برای:نگهتان
 ...داشتم قرار مدیرشون با...  نه-

شو میومد زال نظرم به و بود کچلی پیرمرد که نگهتان  برو: توگف داد تکون سر
 ...خرابه چپی دست اسانسور... 

 .شدم راستی دست اسانسور وارد دادم تکون سرمو
 پیش اسانسور توی داری خش و خفیف موزیک صدای کشیدم عمیقی نفس

شد سی من جز... می ... ادمد تکیه فلزی ی دیواره به سرمو. نتود کابین داخل ک
ست کارم شتم حق... بود در شو دا شتم کنم؟حق خراب جلوش دختر  ...که دا
یدم لتمو ته که تصببمیمی نتود؟ زود...  گز جام بودم گرف  درسبببت...  بدم ان

 اعتماد هام شببنیده به چقدر داشببتم اعتماد بودنش درسببت این به بود؟چقدر
 هب ونسببتت پدر یه اعتماد باید چرا... داشببتم اعتماد هام دیده به چقدر داشببتم

ته من فکر میکنم فکر چرا کنم؟؟؟ دار خدشبببه دخترش  مییوام ؟چرا درسبب
ند چغلی گه و پر گه نداده قول بکنم؟م  زنی کردم فوت نفسببمو...  بودم؟م
 .شد باز روم به در. چهارم ی طتقه:گفت

 بلوتا روی... داشببت قرار باالش طالیی تابلوی که بود روم به رو ای قهوه در یه
 ... پرند مهندسین گروه بود شده نوشته سیاه رنگی و زیتا خطی با

 کنم؟ چیکار بگو خدایا
 االننمیفهمه؟...  میفهمه نیست؟؟؟... است بچه اون کنم؟ خترچینی برم باید

 ... یا هست گفتنش وقت



شمهام ستم و چ ضی یه... کردم وباز ب سوآ بود گلوم تو بغ شو پار ستد دختر  و
 راگ...!!! بذاره دخترش نام هم شرکتشو اسم که داشت دوست اونقدر... داشت
 .نمیکشید شرکت داخل به رفتن برای پاهام... حرفهام بیاطر

یا کردم زمزمه دلم تو اروم  دیوار روی از امو تکیه چیکارکنم؟؟؟ من بگو خدا
شتم سی یه و دلهره با...  بردا  ی ونهش به شونه رو از کیفمو بود جونم تو که هرا

 ظهلح به که بردارم قدمی خواسببتم نمیکرد یاری پاهام مچ... فرسببتادم ام دیگه
 نفس... ردمک حرکت پایین ی طتقه به و شد بسته روم به اسانسور در که نکشید
شیدم راحتی سور در... شدم خالی کردم حس لحظه یه... ک سان  ی طتقه در ا

 دکر بهم متعجتی نگاه...  زدم لتیندی اراده بی شد وارد مردی شد باز همکف
 راجع نتاید االن بود که هرچی... بشببم خارج کابین از باید کردم حس من و

 !میکردم صحتت بهش
 سببفره داشبببت رو سببتزه افغانی جوون پسببر... شبببدم اتوب*و*س سببوار

 ...میفروخت
 نفت بوی... پارچه جنس از... محکم های سببفره... دارم سببفره ها خانم-

 درسببایزهای... لتاسببشببویی ماشببین در شببسببتشببو قابل... لک ضببد... نمیده
 شبنف و صببورتی و کرم های رنگتندی با... نفره وهشببت نفره وشببش چهارنفره

 .وسفید
ند  هی: وگفتم دراوردم پولمو کیف. میکرد تکرار رو جمالت این مداوم بار چ
 ...بدید اشو نفره چهار

 رنگی؟؟؟ چه چشم-

http://www.roman4u.ir/


 ...صورتی-
 .کردم حساب وپولشو گرفتم رو سفره

 میشببه ندبل سببفره از که نفتی بوی کردم فکر من و شببد پیاده ایسببتگاه در پسببره
 !!!دماغمه تو خیلی

 ستز چای کمی و شدم رد عطاری یه جلوی از اتوب*و*س از شدن پیاده از بعد
 .تمبرگش پارسوآ ی خونه به هم نهایت در و... خریدم عزیز برای زبون گاو گل و

 گفت کوتاهی سالم برگشت مدرسه لتاس با پرند که مییوردم وول دراشپزخونه
 هول هرچند. بود عاشببقش پرند...  بود سببتزی قرمه غذام... رفت اتاقش وبه

 .بود نشده بد وبوش رنگ ولی بودم کرده درستش هولکی
 تا موند منتظر و شبد مشبغول پسبته با و اومد بیرون اتاق از مرتتی لتاس با پرند
 ...کنم صداش نهار برای
 که میدادم و حق این بهش واقعا... باشببه سببرسببنگین باهام میدادم حق بهش

 اونطور که میدادم حق خودمم به ولی... کنه قهر باهام و... باشببه سببرسببنگین
 ...بکنه خواست هرکاری مهمونی توی ندم اجازه و کنم برخورد
 نمیشی؟ بابا منتظر: گفتم ومیچیدم میز که درحالی

شمی زیر اینکه با بود کرده قهر مثال پرند  گرفت نپایی سرشو اما میکرد نگام چ
 ...گرسنمه االن من: وگفت

 ...داری دوست که ستزی قرمه. عزیزم بیور غذا بیا پس...  بله-
 !داشتیم ستزی قرمه پیشم روز سه: گفت نق نق با پرند

 یه الاص... شد نازل بریونی یه اسمون از و شد معجزه یهودیدی:گفتم لتیند با
 ...مییوری بریونی یه داری کن فکر کاری



 با تونو بریونی بتیشببید خانم: وگفتم زدم لتیندی و کرد نگاه من به تعجب با
 شیرین؟ ابلیموی سس یا میکنید میل تند سس
 یدنینوشبب خانم:  وگفتم رییتم براش خورش و کشببیدم برنج کمی پرند برای
 ...لیموناد...  دوغ... نوشابه دارین؟ میل چی

: وگفتم گذاشببتم جلوش رو زیتون ظرف و رییتم یخ اب براش اب پارچ از و
 محصوالت...  کنید میل هم اعال فرد های خاویار این از میکنم پیشنهاد بهتون

 ...اطلسه اقیانوس
 ...راهو همه این میره کی اووو: وگفت زد کمرنگی لتیند باالخره پرند

ستمال یه که حالی در  نسسپر برای: وگفتم کردم اویزون اش یقه به و کاغذی د
 ...واجته هم رفتن ماه ی کره تا ما زیتای

 ... بده و ساالد پیشکش ماه ی کره: وگفت خندید بلند پرند
 خندیدی؟ دیدی: وگفتم خندیدم

 ...بود خوب مدرسه:وگفتم نشستم کنارش...  نگفت چیزی پرند
 و یدجو غذاشو... نزن حرف پر دهن با: گفتم که بده توضی  پرخواست بادهن
 کارندادی؟ گزارش هنوز ختر؟ چه تو...  نتود خترخاصی:گفت

 کی؟ به-
 ...بابام به: وگفت انداخت بینیش به چینی پرند

 ...میگم کنم کاملش... نیست کامل اطالعاتم هنوز: وگفتم زدم لتیندی
 ...میدم جواب بگو: وگفت رفت ای غره چشم حرص با پرند

 شد؟ اخراج چرا کیانا-
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 ...الکی: پرند
 ...نمیشن اخراج مدرسه از الکی... میرفتم مدرسه منم پرند-

 ...بود اورده فیلم تا دو همش بابا: پرند
 !!!زبان اموزشی فیلم حتما:گفتم پوزخند با

 ...جون تی تی ها واردی: گفت خنده با پرند
 ...بشه ساکت دفعه یه خودش که میکردم نگاهش مقتدرانه اونقدر
 ...بیرون کردن پرتش بود ناجور فیلماش: وگفت کرد اهمی

 دیدیشون؟ تو-
 ...بود م*ا*چ یه همش بابا: پرگفت دهن وبا خورد ساالد قاشق یک پرند

 ...پرند:گفتم عصتانیت با
شو پرند ست شید: وگفت گرفت دهنش جلوی د شید بتی  حرف رپ دهن با بتی
 ...زنم نمی

 ...نتود این منظورم: وگفتم کردم مشت دستهامو
 چی؟ پس:وگفت نوشید اب کمی پرند

 ...وبتینی نیست تو سنی ی رده مناسب که هایی فیلم نداشتی حق تو-
سی قول به: گفت کجی دهن با پرند شینم پ ن پ خان عی شپز موش ب  و سرا

 !جون تی تی نیستم کوچولو نی نی که من بتینم؟
 .میکردم وسیر پرند کننده مواخذه کامال نگاه یک با

 ده؟ح چه تا کیوان با ات رابطه:گفتم ارامش با و انداخت پایین سرشو پرند
 هم با زودی به ما نامزدمه کیوان خانم؟ تی تی باشببه مییوای حد چه تا: پرند

 ...داریم دوست رو همدیگه هم خیلی... میکنیم ازدواج



 ... نیست نوازش به داشتن دوست: وگفتم زدم پوزخندی
 دوست محتاج نداری حق وبگم بزنم داد مییواست دلم. شدم خیره بهش وباز

شتن سر یه محتت و دا شی فنچ پ  شا احمقانه های نگاه اون به نداری حق... با
 ... بگم بهش رو اینا... بزنم داد مییواست دلم خیلی. بشی وابسته

 ...داره دوستم خیلی بیدا: وگفت کرد نگاه بهم پرند
 داری؟ شدوست هم تو: وگفتم گذاشتم بود گرفته و چنگال که دستش رو دستمو

ید لتهاشببو پرند نا ولی...  نه: وگفت گز  مهربون باهاش من اگه میگفت کیا
 ...میکشه خودشو اون نتاشم
 ضببعیفه؟؟؟ های ادم برای خودکشببی میدونی: گفتم و کشببیدم عمیقی نفس

سته ادم یه میدونی شی میتونه فقط که س سی کنه؟؟؟ خودک شه ضعیف که ک  با
 هست؟؟؟ داشتن دوست الیق
 میدونسببتم...  شببده افکارش غرق میدونسببتم اما. میکرد نگاه ام چهره به پرند

 هاحرف این و میدید اونو سرخیابون هم دختر یه شاید نه من مثل یکی حرفهای
 ودب بدی خصببلت... بردش می فرو فکر به و میکرد باور هم میاورد زبون به رو

 !کردن اعتماد زود
شتر پرند: گفتم پرند به و کردم باد لپهامو ست من...  کن فکر بی  سالمه دو و بی

قت خیلی هنوز... هنوز تو... نمیکنم فکر ازدواج به هنوز ند داری و ... پر
 باشه؟ نیاد بگو رو شنته پنج: وگفتم کردم مکثی... خیلی

شق نگفت چیزی پرند شو قا شقاب توی وچنگال شت ب سی گذا  اهیکوت ومر
 .شد بلند جاش واز گفت
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 خوب؟ بشه شروع جایی یه از پرند؟باید باشه:وگفتم گرفتم دستشو
 کیی تا دو رو ها پله و... خوب خیلی: گفت تند و رفت در سنگینم نگاه زیر از

 .رفت باال
ستهام بین سرمو کالفگی با ستگی و رخوت با... گرفتم د  و شدم دبلن جا از خ

 این برای پدرش خواب اتاق قدمی هفت میفهمیدم حاال... شستم رو ها ظرف
 ای حرفه اون داشبببت وجود هم ای دیگه های محرک نمیکرد کفایت پرورش

 و کیوان تصببویر... بسببتم چشببمهامو...  من نظر به حداقل... ب*و*سببید می
 .میرفت رژه چشمم جلوی شدت به پرند
 دلم کنم ناراحتش نمییواسبببت دلم... کنم برخورد باهاش نمییواسبببت دلم

ست شه ساده نمییوا ستم... با ستم... کنم کمکش مییوا  راهنماییش مییوا
 ...کنم
 ام هنداشت های تجربه از چطوری ؟... کنم چیکار باید کردم فکر و کشیدم اهی

 اون ؟بود چی واکنشببش میفهمید اگه میگفتم؟ پارسببوآ بایدبه... بگم براش
شو ست دختر شت دو شد نگرانش... دا سش...  می  و... اونه پی روز تمام حوا
 به اش عالقه بیاطر گذاشببته براش که ای فشببرده های برنامه تمام مطمئنم

صله دخترش اینکه بیاطر... پرنده صی هدف... نره سر اش حو شی شته م  دا
شه شه مگه...  مهمه براش دخترش درس... با سش می شه؟ پرند به حوا  همگ نتا

 نقشببی چه پارسببوآ زندگی تو رها... رهاافتادم یاد داره؟ بچه تا چند دنیا دار از
 قتول فرزنداونو پارسببوآ ولی اقامت؟؟؟ ی کننده تضببمین یه فقط داشبببت؟

...  یا ؟بود سفید پوستش رنگ ی اندازه به نتود؟ بود؟ خوب پارسوآ... نداشت
 ی همه مثل مرده یه هم پارسببوآ میگفت ذهنم از بیشببی دادم تکون سببرمو



... میکرد دفاع پارسببوآ از شببدت به داشببت ذهنم ی دیگه بیش و.... مردها
شتند باهم قراری اونها و بوده زنش اون میگفت سط این و دا  زهنو که ای بچه و

 عیشببر قانونی... بود زنش بود که هرچی... نداره پارسببوآ به ربطی نیومده دنیا
 شببوهر به که بود زنی رها یعنی ؟ نمییواسببت و اش بچه چرا پس... رسببمی
 مرد یه پارسببوآ شببدن؟ پسببت اینقدر ادما کنه؟یعنی  *ی*ا*ن*ت قردادیش

 اگه... کشببیدم اهی... پارسببوآ... مردونه غرایز با بود مرد... بد یا خوب... بود
 !میفهمید؟

 بود؟ چطوری پس: گفت دلم... نتود اینطوری پارسوآ کاش
به هسببت که همینطوری... طور هیچ: دادم جواب خودم  که چیزی یه... ! خو
...  نمیشبببد عوض پارسببوآ به راجع من ذهنیت که بود این بودم مطمئن ازش

 میود خوشم ازش من بود این موضوع اما نیاد خوشم ازش میکردم سعی خیلی
 ...!میومد خوشم بودنش کوچولو پدر و وزندگی اون از اول روز همون از

 ... !!!تی تی هی
 الیمح... نه کردم وفکر کشببیدم آهی میگی؟ چی حالیته بتند دهنتو کن لطف

ست صال کنم؟ چه پرند با من... نی  هچ باید میفهمیدم کاش... مهمه برام چرا ا
 ...کنم سرم تو خاکی

 .میکردم وزمزمه شعری خودم برای لب وزیر بودم پیاز کردن سر  مشغول
 مییوام آبی آسمون اون از من
 مییوام مهتابی شتهای اون از من
 جدا بد های خاطره از دلم
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 مییوام بیتابی یه وقتها اون از من
 بدم آب به گل دسته یه مییوام من

 بدم حتاب یک به آرزوهامو
 بچینم حسرت شاخه  از سیتی
 بدم تاب و آسمون رو بندازم

 من دل بهاره ایوون گل
 من دل زار الله بیابون یه

 مییوام آبی آسمون اون از من
 مییوام مهتابی شتهای اون از من
 جدا بد های خاطره از دلم
 مییوام بیتابی یه وقتها اون از من

 اقاقیا گل دسته یک مث
 بیا بیا کنه می آواز دلم

 میشی گم علفها پشت میری تو
 اقاقیا گل و میمونم من
 من دل بهاره ایوون گل

 من دل زار الله بیابون یه
 من دل بهاره ایوون گل

 من دل زار الله بیابون یه
 ...دارید قشنگی صدای-



سوآ... برگردوندم عقب به سرمو ترس با  افص و خورد تکونی که درحالی پار
 ...بترسونمتون نمییواستم بتیشید: گفت ایستاد

 حضببور و وجود و ترس از... دادم پایین هامو واسببتین کشببیدم جلو روسببریمو
 .میزد شدت به قلتم ناگهانیش

 خانم؟ تی تی خوبی: وگفت شد اشپزخونه وارد کامل پارسوآ
 ...بله...  هّی -

 .بود گرفته ام سکسکه وای
 مییواستمن بتیشید... دردیه بد خیلی سکسکه وای: وگفت زد لتیندی پارسوآ

 .بترسونمتون
 !هّی ...خواهش-

سوآ و گرفتم دهنمو جلوی  انیولیو اومد سینک سمت به کج لتیند اون با پار
 ... داد دستم به و کرد ابش از پر و برداشت

 .وردیدنیا تشریف... بودم منتظرتون شرکت تو امروز من: گفت لتیند اون با
 !باال ریدنپ هام شونه اما. کردم صدا بی ی سکسکه یه و... نشد: گفتم پته تته با

 .میاد بند بیور اب شو خم بگیر نفستو: پارسوآ
شت دیگه لیوان یه وپارسوآ کردم نگاهش تعجب با  شد مخ کمر تا وجلوم بردا

 حاال: گفت حال درهمون...  کرده تعظیم انگار میدید اونو هرکس که جوری
 ...میاد بند میکنم تضمین... بیور اب

 .نمیکردم اون جلوی هم بکنم کاری چنین مییواستم
 ...بیونید اواز خوب اینقدر نمیومد بهتون: وگفت زد لتیندی پارسوا
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 .کردم دیگه صدای بی ی سکسکه ویه انداختم پایین سرمو
 دادم؟ گوش کردم اشتتاه: گفت اروم پارسوآ

 سکهسک از.. هّی ...  کنه قطع امو کلمه سکسکه یه اینکه ترس از ندادم جوابشو
 !بودم متنفر

 ...نیوردم نهار هنوز من:  پارسوآ
 .نموند منتظر بود گرسنه پرند-

 !کردم سکسکه بعد شد تموم ام جمله روشکر خدا
 هست؟ خوردن برای چیزی حاال: گفت ناراحتی با پارسوآ

 ...میارم براتون... بله-
 .ودب خوابیده که پرند... هالم تو من پس: وگفت کرد ذوق ها بچه عین پارسوآ

 !هّی ...میکن حاضر االن-
 ...هک هم یا... میاد بند اتون سکسکه بیورید اب اونطوری: گفت باز پارسوآ

 چی؟ یا-
 !هّی 

 ...هیچی: وگفت خندید ام سکسکه به
شت خنده با و شتم هنوز من و کرد من به پ ستاد ازکی میکردم فکر دا  هنر هب وای

 !هّی  داده گوش من نمایی
 ...چرخیدم گاز سمت به

سکه صدای ساعت تا حاال... لعنتی...  بود شده بلند ام سک س باید دو  کهسک
 ...میومد بند تا میکردم

 .خورد ام شونه به ای ضربه کردم حس



 و زرگب کارد با وحشتناک جادوگر یه... کشیدم بلند جیغ ویه چرخیدم عقب به
 !دهدز کردم فکر لحظه یه بود اومده بند زبونم. بود ایستاده روم به رو تیزی

 ؟اومد بند اتون سکسکه: وگفت برداشت صورتش روی از و ماسک پارسوآ
 دیوار به ...تپید می ام سینه توی داشت شدت به که گذاشتم قلتم روی دستمو

 معضل یخیل سکسکه بود عمد از یکی این بتیشید: گفت پارسوآ و دادم تکیه
 ...مزخرفیه

 ... شده خشک دهنم اب. بزنم حرف نمیتونستم
 تی تی: گفت ارومی به بود شببده جمع اش خنده...  اومد جلو کمی پارسببوآ

 ...خانم
 نمیتونسببتم ترس از...  بود کرده یخ تنم تمام...  لرزید می شببدت به زانوهام

 .بودم کرده گم صدامو لحظه یه واقعا بزنم حرف
سوآ ست نگرانی با پار سمان د : توگف داد تکون صورتم جلوی و اش شده پان

 خوبه؟ حالتون... خانم تی تی
 مییواسببت دلم... مالیدم پیشببونیمو دسببت کف با و کشببیدم ای کالفه نفس

 .بزنم داد سرش
 :گفتم تشر با
 بود؟ کاری چه این اخه مهندس-

 .بیاد ندب اتون سکسکه کنم کمک خواستم فقط من: گفت شرمندگی با پارسوآ
 ...کردم سکته من-

 .بتیشید واقعا... بتیشید:وگفت انداخت پایین سرشو پارسوآ
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شی با که درحالی سک اون به چند شتناک ما  تکون سری بودم شده خیره وح
 ادممید ترجی  نکردم تشببکر ازش. اومد بند ام سببکسببکه افتاد یادم وتازه دادم
 ...صورتش تو بزنم

 .کنم گرم غذاتونو تا باشین بیرون: گفتم پارسوآ به اخم با
 ی بچه یه عین درست. رفت بیرون اشپزخونه از زیر به سر و افتاده های شونه با

 !میکنه دعواش مادرش که ساله پنج
 مارو خودمو کردم سببعی و خوردم اب لیوان یه... بود گرفته ام خنده رفتارش از

 ...میشم نزدیک مرگ به دارم کردم حس لحظه یه واقعا... کنم
شیدم پوفی  خجالت سالته سی مردک... بود زنده شدت به درونش کودک ک

 هب کم وکم زدم پوزخندی! کوچک بابا!  داری سبباله سببیزده دختر یه اخه بکش
سکه بود کاری چه دیگه این خدایا... افتادم خنده   یلعزرا به جون میکردم سک

 ...ترسیدم چقدر وای....  که نمیدادم
 .کردم داغ غذاشو

 تزیین حلقه حلقه گوجه با و سبباالد روی... کردم درسببت هم سبباالد براش و
 .دادم بهش بیشتری لعاب و رنگ هویج و ای دایره های وپیاز کردم

 .بدم خرج به و تتحرم تمام مییواست دلم چرا نمیدونم
 خورش... کردم درسبببت گل یه زعفرون با روش و کشببیدم و برنج دیس توی

 دوار پارسببوآ که میومدم بیرون اشببپزخونه از داشببتم... رییتم ظرف یه وتوی
 .مییورم جا همین: وگفت شد اشپزخونه
 و گپررن صورتی های گل با صورتی ی سفره میزهمون روی و نکردم میالفتی

. ردمیک نگاه سببفره های گل به داشببت پارسببوآ. کردم وپهن میداد نفت بوی که



 چرا داشببتند اگرم یا نداشببتند چیزی چنین قتال میکرد فکر ذهنش تو احتماال
 .بود ندیده

 ...خریدمش امروز: گفتم ناچارا که بود سفره صورتی های گل غرق اونقدر
 و نستیت ی مسئله حل اگر که شد راحت خیالش همچین گفت اهانی پارسوآ
 یوسببتز وخورش برنج دیس من. نمیکرد پیدا ارامش اینقدر میذاشببتن جلوش

 روردهپ زیتون... گذاشتم وجلوش بودم کرده وپاک وشستم خریدم که خوردنی
 ...بودم کرده درست هم
 ...ساالد اخرظرف در. شد رنگینی میز

 قتد با کارامو اما بودم معذب نگاهش زیر. میکرد نگاه حرکاتم و من به پارسوآ
 چشمش جلو چیز همه مییواست دلم بود مرضی چه نمیدونم... میدادم انجام

 .باشه درست
 بکشم؟ براتون: وگفتم ایستادم کنارش
 ... ممکنه اگه: وگفت اورد باال بشقابشو پارسوآ

 یتنری زحمت خودش... کافیه کرد اشاره و کشیدم نصفی و گیر کف یه براش
 هب من که بود نذاشته دهنش و اول قاشق هنوز... کشید برنجش روی و خورش
 .کنم سر  پیازمو تا رفتم گاز سمت
 خانم؟ تی تی: گفت اهسته پارسوآ

 بله؟-
 بنشینید؟ هم شما کنم خواهش میشه:  پارسوآ

 چرا؟-

http://www.roman4u.ir/


 ...هم شما کنم خواهش میشه... بیورم غذا نمیتونم تنهایی من: پارسوآ
 .کرد نگاه من به خواهش پر اما نکرد کامل حرفشو

 نیست درست این کنم؟ نگاه خوردنتونو غذا بشینم: وگفتم زدم لتیندی دلم تو
 ...بشمارم و یکی های لقمه

 حیف... بیورین قاشق دو هم شما حاال: گفت ها خورده شکست عین پارسوآ
 بره؟ پایین ادم گلوی از سیتی به بویی وخوش رنگی خوش این به غذا نیست

 .شدم مشغول و رییتم برنج قاشق چند و... اوردم دستی پیش یه
 ...میکرد نگاه من به داشت

 نمییورین؟ چرا پس-
سوآ شتها وبا گفت ممنونی پار شغول ا شم میکردم حس. شد م  نمک کم خور

 .بریزم باید چقدر بود نیومده دستم نمک هنوز... شده
 نمکه؟ کم خیلی: گفتم فوری میرفت نمک به پارسوآ دست که درحالی
 نمک... نه: وگفت داد قورت اشببو لقمه زور به و کرد گرد چشببمهاشببو پارسببوآ
 .شد مشغول اشتها با و گذاشت سرجاش استفاده وبدون

 .بود گرفته ام خنده حرکتش از
 مشببغول دسببتی پیش توی قاشببق چند همون با منم...  مییورد غذا تند تند

 ...مهندس بیاطر زوری ولی... نتود ام گرسنه... بودم
شید عمیقی نفس غذاش صرف از بعد شو دور و ک  اواقع: وگفت کرد پاک دهن

 ...بود عالی
 .بود نمک کم ولی.. جان نوش-



 فوق دسببتپیتتون گفتن بهتون نفر چند تاحاال... بود العاده فوق نه:  پارسببوآ
 است؟ العاده

 ...کس هیچ-
 ستن؟ه سلیقه بد اینقدر اطرافیانتون یعنی واقعا؟: گفت تعجب با پارسوآ

 .میکنم اشپزی براش که هستین کسی اولین تقریتا شما-
 میگین؟ جدی:  پارسوآ

 ...نداره وحسابی درست وحواس هوش که بزرگم مادر-
 هستن؟ حیات قید در ومادرتون پدر: پارسوآ

 ...میکنن زندگی اصفهان پدرم... نه مادرم-
 نمیکنید؟ زندگی ایشون با شما چرا بپرسم میتونم:  پارسوآ

... تهران اومدم که شببد این شببدم قتول کاردانی تهران پیش سببال چهار من-
 نگهداری ازش و میکنم زندگی مادربزرگم ی خونه تو عزیزم شببرایط بیاطر
 .میکنم
 ...ستایشه قابل کارتون: پارسوآ

 ...ممنون-
 هستید؟ فرزند تک:  پارسوآ

عد پدرم... دارم هم ناتنی خواهر یه... دارم برادر یه-  ازدواج مادرم فوت از ب
 .داشت مجدد
 .کنم جمع و میز میتونم: وگفتم زد لتیندی پارسوآ
 .است العاده فوق دستپیتتون: پارسوآ

http://www.roman4u.ir/


 خیلی هم سببفره این: وگفت داد ادامه حرفشببو... اومد خوشببم تعریفش از
 ...هستید سلیقه خوش کال... قشنگه
 خونه به هم هست پرند به حواستون هم شما: گفت پارسوآ و زدم پنهونی لتیند

 .کنم قدردانی ازتون باید چطور نمیدونم واقعا... مادربزرگتون به هم... 
 .میدم انجام امو وظیفه... میکنم خواهش-

: گفتو گذاشت جلوم تراول تا چند و کرد جیتش تو دست و زد لتیندی پارسوآ
 ...بگم چی باید نمیدونم زحماتتون تمام درجواب... ناقابله

 یخیل این مهندس: وگفتم کردم نگاه تومن هزار شببشببصببد متلغ به تعجب با
 ...منه حقوق از بیشتر

سوآ ضایت برای میتونم که کاریه تنها این... کنید قتولش میکنم خواهش:  پار  ر
 .بدم انجام شما

 ...کنه راضی منو که نیست چیزی پول-
 .شماست نفس عزت ی نشونه هم این: پارسوآ

 و تیدگرف مادربزرگم برای که پرسببتاری ی هزینه باشببم ممنون ازتون باید من -
 ... اما... کنید کم حقوقم از باید

 .میکنم هرکاری شما رضایت برای من میکنم خواهش: پارسوآ
 هرکاری؟؟؟

 روزها این شببباید...  کنید قتولش میکنم خواهش ولی: کرد اضبببافه ادامه در
 ...بشه تر سنگین کارتون

 .میکنم تالشمو توانم حد در من... پرند امتحانات بیاطر-
 .مطمئنم تقریتا: گفت اهسته پارسوآ



 .انداختم پایین سرمو... گرفتم ازش نگاهمو سیتی به
 .گذشت منوال همین به لحظه چند... نگفتم چیزی
 ...میداد خوبی عطر بوی. شنیدم رو پارسوآ عمیق نفس صدای
 ...نمیگرفتم سردرد حداقل

...  به...  به.... بودید پرند فکر به که اندازه اون کاش: گفت اهسببته پارسببوآ
 ...هم من... من

 به ای دیگه حرف وبدون انداخت پایین سببرشببو اون حاال و کردم نگاه بهش
 ازگ اجاق سمت به سیتی به. بودم شده خشک.شد خارج اشپزخونه از تندی
 .زدم زل شده خرد های پیاز محتوی ی تابه به. رفتم
 ...کردم وروشن گاز زیر

ندازه اون کاش  چی ؟؟؟ چی... توهم به ؟ تو...  به بودم دخترت فکر به که ا
 شببمبیکارمی من باشببی نظرداشببته من به تو اگه... بکنم و کارم بذار... لعنتی

سوآ سوآ... پار سه؟ یه فقط اون... مهندس... تی تی نه پار  یحق چه به تو مهند
سم به اونو ذهنت تو  ارک یه وقتی تا... میکنم خواهش... خدایا! میکنی؟ صدا ا

 از هک من... نتودم کار فکر به چرا خدایا... موقع اون تا فقط... کنم پیدا جدید
مد بدم کلفتی یه جون از دارم چرا... میو یذارم؟ ما جا م نه که این  من ی خو

ست؟؟؟  همه چرا... میندازم برق و چی همه چرا... ندارم وگله اعتراض چرا نی
 ...میگیرم کار به هنرمو ی

 بود خوب خوردی که قاشببقی دو اون نگو... میاد خوشبببت تعریفش از نگو
 ...نگو خودت به رو اینا تی تی نگو... چستید وبهت
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 ...!کنی چی باید و پرند روابط کن فکر... بزن هم پیازتو
 تی... گذرب حرکتش این از... نکن تفسببیر علی به رو تو... نکن تفسببیر تی تی
 شببتر!هنگفت که انگار اصببال... اش جمله به نکن فکر... کار دنتال بری باید تی

سیر و کنی فکر اگه... ندیدی دیدی  تی ستنی خونه این تو دیگه جات کنی تف
تال بری باید... تی قل... فکرنکن بهش موقع اون تا ولی... کار دن  اون ات حدا

 پس ادته؟ی نکن؟ تعتیر وتفسببیرو کرد هرکاری گفت یادته... نگیر نتیجه موقع
 باید نک نگاشببون... میگیره ته داره پیازت... نکن گیر... نکن فکر... شببو خفه

 کنی؟ درست چی مییوای تی تی... داره کم روغن کم یه... بشن طالیی
... تابه هیما تو بکن سرتو تی تی... نکن فکر اش جمله ی بقیه به... نکن فکر
شتر حقوق نکن فکر تی تی  تا میکنی کارهر نکن فکر تی تی... بمونی تا داده بی

 !!!میسوزه داره پیازت... نکن فکر بهش تی تی... نکن تی تی... بمونی
... 

 ...اتاقش به بود رفته. نتود هال تو پارسوآ
 باید..! .میرسببیدم نتیجه به کمتر میکردم فکر بیشببتر پرند به راجع قدر هرچه

... بودم کالفه!!!  بودم شببده خسببته... نتاید و باید... میگفتم نتاید... میگفتم
 هنگ مغزم بودم کرده فکر کارهاش و پرند به اینقدر دیگه میکردم باید چیکار

 .بود شده
 .بود باز نیمه اتاقش در... رفتم پرند اتاق سمت به کردم مرتب رو اشپزخونه

 رو ها لهپ ارومی به پرند های کردن تایپ تند تند و بوک فیس ی صفحه دیدن با
 عمیقی فسن میکرد تماشا وی تی داشت که پارسوآ دیدن با... برگشتم پایین به

 .انداختم پایین وسرمو کشیدم



 خانم؟ تی تی: وگفت شد بلند جا از پارسوآ
 بله؟:گفتم اهسته. نکردم نگاه بهش

 و نتود ناکامل هم اونقدر هرچند! کنه کامل اشببو جمله نیواد بودم امیدوار
 !نداشت خالقی ذهن به نیاز چندان اش بقیه درمورد حدس
 شرکت؟ به نیومدید چرا شما که اینم فکر تو هنوز من: پارسوآ

 هستی؟ هم کنجکاو پس
 ...نتونستم-

 که اولی روز...  بشببم مطلع ذهنیتون درگیری از منتظرم هنوز من:  پارسببوآ
شکل گفتم اینجا اومدید سئله و هرم ست ای م  حاال. بگذارید درمیون من با ه

 شیصیه؟ مشکلتون
 ...نه-

 کسیه؟ به مربو : پارسوآ
 ...بله-

 ...کنم حلش میتونم: پارسوآ
 .شاید-

 نمیگید؟ من به چرا پس: پارسوآ
 .خورد سر باالترش و پیشونیم به چشمهام روی از پارسوآ نگاه

 .بود ایستاده ها پله باالی پرند کردم تعقیب نگاهشو مسیر
 ...میکنم اماده وکیک شیر برات بیا پرند:وگفتم کشیدم عمیقی نفس
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 یدب*و*س صورتشو و کرد ب*غ*لش محکم پارسوآ اومد پایین رو ها پله پرند
 چطوره؟ من خوابالوی:وگفت

 .میاد هنوزخوابم: وگفت اومد وقوسی کش مثال و نگفت چیزی پرند
 ...بودی بیدار دیدم من! نگو دروغ پرند... گزیدم لتمو
 وصببورتشبب باز پارسببوآ... بودی بیدار دیدم من! نگو دروغ پرند... گزیدم لتمو

 ...بیواب کم خانما خانم دیگه بسه: وگفت ب*و*سید
شپزخونه به پرند سوآ برای دلم... نتود الود خواب صورتش. اومد ا . تگرف پار
 .میزد گولش داشت پرند

 هنوز من: وگفت کرد ام بدرقه در دم تا پارسببوآ... کردم وریس راسببت کارهامو
 ...میکنم حلش باشه هرچی کنید باور... چیه مشکلتون بدونم منتظرم

 .بگم بهتون شاید... نمیدونم-
 ...نگرانم واقعا من میکنم خواهش:  پارسوآ
 ...هستین بزرگم برادر مثل شما: گفتم وار زمزمه
 برادر؟؟؟: گفت وحیرت تعجب با شد خیره من به مات پارسوآ

 و... دهتضا در میکنم فکر که چیزی با کامال میگم که چیزی میدونستم خودمم
 کاربرام این... گرفتم ازش نگاهمو سببیتی به اما ندارن باهم سببنییتی هیچ

 ...بود سنگین و شاق خیلی
 نارک خودم با میکنم سببعی: وگفتم ندادم نشببون توجهی کالمش حیرت اون به

 میکنم فکر و مربوطه هم شما به التته... کنم صحتت بهش راجع باهاتون و بیام
 .بگم باید باالخره



 بهم خدا.. تشرک میرفتم فردا شاید... گرفتم آنی تصمیم یه باز... میگفتم باید
 !!!هنوز...  میپیچونه هنوز میگه دروغ هنوز پرند که بتینم تا داد وقت روز یه

 .برم کشیدم راهمو زیر به سر... میگشتم هم کار دنتال باید
 هک سببرکوچه...افتادم راه و کردم کوتاهی خداحافظی. نگفت چیزی پارسببوآ
 !شده خیره اسفالت وبه ایستاده در جلوی هنوز دیدم بپیچم خواستم

****** ************************************************** 
 هفت از. بود رفته میکرد نگهداری عزیز از که پرسببتاری همون کریمی خانم
ضورش از.بود شب هفت تا صت  ضی ح ضع عزیز. بودم ممنون و را  بهتری و

 مالفه و تشببک روز هر دادن پس نم بیاطر نمیشببدم مجتور حداقل... داشببت
 ...!کنم حموم و عزیز و بشورم

 .دادم جواب درنیاورده هامو لتاس تلفن صدای با
 الو؟؟؟-

 ...نیومد صدایی
 الو؟؟؟-

 .نیومد خط سمت اون از جوابی هم باز
 بفرمایید؟: گفتم حرص با

 هامو لتاس داشببتم؟ اعصبباب خیلی. کردم وقطع تماس کسببل و نیومد جوابی
 .زد زنگ تلفن که کنم میتصردرست شام یه تا رفتم اشپزخونه به و کردم عوض
 ...دادم جواب

 الو؟؟؟-
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 بفرمایید؟ بله-
 .نگیر تماس دیگه... میشی مزاحم که متاسفم برات-
 .کردم قطع و تلفن و

 .شمبک جیغ مییواستم. خورد زنگ تلفن باز که برم اشپزخونه به خواستم
 نزن؟ زنگ دیگه نگفتم مگه بلبببببببببببه؟؟؟-

 ...تی؟الو تی: گفت تعجب با طاها
 .بود طاها که این غریب امام یا

 ؟داشتی مزاحم بود؟ زده زنگ کسی تی؟ تی شده چی: گفت نگرانی با طاها
 خوبی؟... داداش سالم
 چیه؟ جریان شده؟ چی... سالم علیک: طاها

 زدی؟ زنگ تو هم قتلی دوبار اون-
 تی؟ تی داری مزاحم...  گرفتم االن من...  نه: طاها

 ختر؟ چی ؟ خوبی خوب...  نتود خاصی ی مسئله نه-
ها فت حرص با طا یابرات میرم فردا: گ یدی... میکنم چک و خط م  نفهم

 کجاست؟ از شمارش
ستی دو  و بازجویی ماه یه خوراک. شد شروع هاش دادن گیر باز زدم سرم تو د
 تنداش به من جان تی تی افرین... دستش دادم شیصا خودم و زدن سروکله تو

 !!!میکنم افتیار واقعا تو متفکر مغز چنین
 ...الو:  طاها

 بله؟-
 ...مایی ی خونه شام امشب... دنتالت میام دارم: طاها



 ...مناستت چه به-
 میام. بیوریم هم با و شببام خواسببته نازنین همینطوری... مناسببتت بی: طاها

 .میرسم دیگه ساعت نیم...  دنتالت
 چی؟ عزیز-

 !باهوش میاریمش خوب: طاها
 .نمیام من-

 چی؟:طاها
 ...نمیام-

ها تدار با طا فت متحکمی لحن و اق  رو ها بازی مسببیره این تی تی: گ
 ...بذارکنار

 ...!ندارم و نازنین وتیم اخم ی حوصله من-
 وت اومده کوتاه اون تی تی...  کنم دعوتت خواسببته خودش:گفت غیظ با طاها

 ...میشم پدر دارم ناسالمتی:کرد اضافه باخنده... بیا کوتاه هم
 و .نداریم هم میالفت/ اومدم باش منتظرم:گفت طاها که بزنم حرفی خواستم

 .شد قطع تماس
ست دلم که جایی تنها شته.  بود جا همین برم نمییوا شنته بود گذا  بش چهار
 اونجا ها جمعه شببنته پنج تمام که مادرش و پدر وامد رفت با که بده شببام بهم

 !!!نکنه تداخل بودن
 و کردم تنش خوشببگلی لتاس و کردم ومرتب عزیز و پوشببیدم ای سبباده لتاس
 .شدم طاها منتظر
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* ************************************************** 
 سببرش پشببت و کردم وقفل در هم من. پایین اورد و کرد ب*غ*ل و عزیز طاها

 ویت هم ویلچر صندلی.نشستم جلو من و نشوندیمش عقب و عزیز. افتادم راه
 .گذاشتیم عقب صندوق
 وروی فرکانس و موج منم نتود وموزیک ضببتط اهل...  کرد روشببن و ماشببین

 .دربیاد سکوت از ماشین داخل فضای تا کردم تنظیم اوا رادیو
 خترا؟ چه خوب: بود بحث ی کننده شروع طاها دار مدت سکوت یه از بعد

 شد؟ حل مشکالت ختر؟ چه تو سالمتی-
 ...شکر رو خدا اره: وگفت زد لتیندی طاها

 .خوب چه-
 ...میگردم کار دنتال برات دارم: وگفت کشید عمیقی نفس طاها

 .پدرزنت و خودت شرکت تو نه ولی... باشه-
 ...نگفت چیزی مقصد به رسیدن وتا کشید واهی کرد نگاهم خیرگی با طاها

 دسببتمو طاها که بشببم پیاده خواسببتم من داشببت نگه اپارتمانی مجتمع جلوی
 تی؟ تی: وگفت گرفت

 بله؟-
 ...یکیبوت تو هنوز بگو میکنی کار کجا که...  که پرسید ازت نازنین اگه: طاها

 بگم؟ دروغ یعنی: وگفتم دادم باال ابروهامو
 بگی؟ واقعیتشو مییوای نکنه: طاها

سه ازم زنت اگه- سه بگو نازنین به... نمیگم دروغ باش مطمئن بپر  من به هن نپر
 !بدم دروغ جواب که



 ...کوبیدم ودرو شدم پیاده ماشین از و
 داد وفشببار زنگ طاها... شببدیم اسببانسببور وارد وویلچرش وعزیز طاها همراه

 .کرد دروباز ونازنین
 به: تگف مهربونی مثال لحن با و گفت امد خوش بهم مصنوعی کامال لتیند با
 خوبی؟... خانم تی تی به

ستم... دراوردم هامو کفش سمش کنم ب*غ*لش خوا  وای: گفت که وبب*و*
 .بیوری سرما میترسم خوردم سرما نه

 دوبله و بیشتر نتاید مگه...  نتود حامله مگه... باشه خورده سرما نمیومد بهش
 !!!بود می خودش مراقب تر
 .شدم خونه وارد و...  کردم اکتفا ای ساده دادن دست به

 اول طاها: وگفت اورد داری نم دسببتمال و رفت اشببپزخونه به فوری نازنین
 .کن تمیز و ویلچر چرخهای

 .بدم جوابشو نشم مجتور تا گزیدم لتمو که کرد بیان و این امرانه چنان
 و عزیز ویلچر های چر  وخودم گرفتم وازش ودسببتمال رفتم طاها سببمت به

 .شدیم خونه وارد و کردم تمیز
 .میکرد شناسایی داشت و بود غریب براش محیط بود ساکت عزیز
 .میکرد شناسایی داشت و بود غریب براش محیط بود ساکت عزیز

. بود نشت صورتی های صندل با بود زانوش سر تا که صورتی پیراهن یه نازنین
 .نمیومد نازنین به ولی بودم صورتی رنگ عاشق
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 فنجون یه رتشک با و کرد تعارف بهم. برگشت چای سینی وبا رفت اشپزخونه به
 دستم ودب گردنش اویزون که گردنتندی دیدن با که بردارم قند خواستم. برداشتم

 .شد خشک قندون روی
 نمییوای؟ قند عزیزم: گفت لتیند با نازنین

 .انداختم پایین سرمو و برداشتم قند یه و کردم جمع حواسمو
 ردممیک سبعی خیلی. میداد فشبار گلومو بغض جورایی یه. بود کرده قفل مغزم

 نم و بود داده من به یادگاری مادرم که گردنتندی... باشببم مسببلط اعصببابم به
 .بود نازنین گردن بده نجات شو وزندگی بفروشتش تا طاها به دادمش

شتم بدی حس ستم من: کلمه صراحت... دا شه اون گردن نمییوا ضر... با  حا
 تو خار یه مثل...  نتاشبببه نازنین گردن اما بشبببه فروخته غریته ادم یه به بودم

 .چشمم
 دممیکر حسودی نازنین به خیلی بود درست... بود شده جمع چشمام تو اشک
ست بود گرفته من از رو طاها چون  هب وقت هیچ تندش حرفهای بیاطر بود در

ست من دل ش ست دلم... بود تحملم و توان از خارج کی این اما نمین  نمییوا
 ...باشه اون گردن تو گردنتندم

 میری؟ کجا:گفت طاها که شدم بلند جا از
 ....بزنم اب صورتمو میرم-

 تشوییدس تی تی: شد بلند نازنین صدای که کردم کج راهمو اتاق سمت به ولی
 ...راهرو ه ته
یدم سببمتش به با چرخ تاسببمو میرم: گفتم حرص و عد کنم عوض ل  برم ب

 !دستشویی



 ...اتاق یکی اون برو: نازنین
 .بود اتاق این تو لتاسی چوب یادمه که جایی تا: وگفتم دادم باال ابرومو
شتر بار سه دو اینکه با: وگفت زد پوزخندی نازنین  دکور وبخ نیومدی اینجا بی

 ...یادته
 هک اینه بود جایی بد رختی چوب جای اخه: وگفتم ایسببتادم سببینه به دسببت

 .مونده یادم خوب
 خواست نازنین به واضحی ی اشاره با طاها و داد فشار هم روی محکم لتهاشو

 .نده ادامه که
شم شونو ودر رفتم نازنین به ای غره چ ست دلش نازنین که اتاق  وارد من نمییوا
 ودب برادرم همسر اون بود درست بود برادرم ی خونه این. کردم وباز بشم اونجا

 .بود برادرم ی خونه اینجا ولی
 روی به رو و اینه کنار درست.... داشت قرار قناصش جای همون رختی چوب
 فنصبب میگرفت قرار روش لتاس تیکه تا دو که جوری... اشببون دونفره تیت

 .میگرفت رو اینه
 .شدم دستشویی داخل رفتمو بیرون اتاق از دراوردمو وشالمو چادر و مانتو

شت یه شیدم صورتم به سرد اب م  غریته یه گردن تو گردنتندت کن فکر... پا
 میده؟ ترجی  تو به زنشو طاها یعنی... است
 .میاره بچه براش داره... زنشه اون... اره خوب
 یادته؟... داد ترجی  تو به زنشو باباتم
 !میدن ترجی  تو به رو همه همه...  طاها هم حاال
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 .اومد فرود ام چونه به صورتم خیسی الی به ال از چشمم ازتو اشک قطره یه
 هم تو... اشبببه مادربچه... زنشبببه اون خوب... نکن گریه ها بچه دختر عین

ست. کن شکر رو خدا سرت به میاد گاهی که همینم... خواهرشی شتی دو  دا
 بود؟؟؟ کرده ول معتادشو خواهر که پارسوآ عین بود یکی طاها
 معتادم؟؟؟ من مگه

 خودمو کردم وسببعی کردم فین فین تا دو... وبسببتم کردم باز دور یه موهامو
 یادمه! بود خودم تقصببیر و دادم دسببت از مسببلم مفت گردنتندمو کنم راضببی
تال چشببمش خیلی ازدواجش اول روزای ندم دن  ارزوش به حاال. بود گردنت
 .رسید

 : بود اینجا پارسببوآ اگه... کوبیدم زمین به پامو...!جهنم به اصببال... تو مال
 ...!ونکن اینکار میگفت

 فهمیدی؟؟؟ نکردی کردی فکر پارسوآ به... دادم تکون سرمو
 .زدم بیرون دستشویی از و کردم خشک حوله با صورتمو

 .میچید و میز داشت نازنین
 .میکرد نگاه من به داشت خیرگی با طاها

 ...نشستم متل روی و نذاشتم محلش
 ...شام بفرمایید: وگفت اومد سمتم به نازنین

 ینکها بدون...  نشست روم به رو نازنین. نشستم صندلی روی و شدم بلند جا از
شم تعارفش منتظر شیدم عزیز برای سوپ کمی با ش برنج برام طاها ک  یه و یدک

 .شدم مشغول و... گذاشتم پلوم زرشک کنار سینه تیکه
 .نزدیم حرفی کدوم هیچ غذا ف صر سنگین جو انتهای تا



یادی چیز نازنین ها برای خودشببو وبیش کم. نیورد ز ... میکرد لوس طا
 وسل شوهرش برای خودشو فکرمیکردم هم طرفی از... کنم تحمل نمیتونستم

 بکنه؟ کی برای نکنه
 ...باشه خوبی زن طاها برای بود این ارزوم فقط... جهنم به بده من با

 .میشد تموم سنگین برام گردنتند اون وجود و حضور ولی
 .دلیورم چیزی از بود شده متوجه انگار طاها
 وزهن خترا؟ چه جون تی تی خوب: پرسبید نازنین که بودم سباالد خوردن حین

 بوتیکی؟ تو
 .بود شده خیره من به نگرانی با که کردم نگاه طاها به

 ...بماند: گفتم و گزیدم لتمو
 یدراومد بوتیک از چطور؟: گفت اصببرار با ونازنین کشببید راحتی نفس طاها

 بیرون؟
 مگه؟ چطور: گفتم نازنین به رو کردم نگاه طاها به

 !کنجکاوی محض: نازنین
 ...فضولی محض بگو

 ...شده تموم وقته خیلی بوتیک ی اجاره اره: گفتم کشیدمو عمیقی نفس
 بیکاری؟ االن: وگفت داد باال ابروهاشو نازنین

 ...نه-
 بوتیکی؟ تو بازم: نازنین
 ...نه: وگفتم کندم لتمو پوست
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 شدی؟ جدید کار یه مشغول پس: نازنین
 ...اره: کردم زمزمه واهسته کردم نگاه طاها به م*س*تاصل

 شغلم مبگ اگه میدونستم... بکشه حرف زبونم زیر از مییواد نازنین میدونستم
 اب رو طاها کام مییواد مدتها تا میدونسببتم... طاها برای سببرکوفت میشببه چیه

ستم... کنه زهر حرفهاش ستیون مغز تا هاش طعنه میدون سوزونه و ادم ا ... می
 !بگم دروغ نمیتونستم و میدونستم

 جدیدت؟ کار سکرته: نازنین
گاه بهش نه با ؟؟؟ شبببدی کاره چه نگفتی خوب: گفت نازنین و کردم ن  طع
 کنی؟ رکا ای موسببسببه و شببرکت تو بتونی کاردانی با نکنم فکر التته: گفت

 طاها؟ نمیگم درست
 جون؟ تی تی نگفتی: گفت ونازنین رفت ای غره چشم بهش غیظ با طاها
 .میکرد التماسم نگاهش با داشت تقریتا. بود شده خیره من به طاها
شیدم عمیقی نفس ستار: وگفتم ک سم یه دختر پر سهاش تو... مهند  مکشک در

 ...ام راضی. نیست بد حقوقمم... میکنم
 ردممیک خدا خدا فقط نتود هم راست راست اما نتود دروغ کشیدم راحتی نفس
 !بتیشه منو خدا

ضایت با طاها و گفت اهانی نازنین  زارانهگ سپاس نگاه یه. میکرد نگاه من به ر
 .نمیرفت پایین گلوم از ساالد دیگه... محتت به امییته

 فتهه یک فقط... معلم نه بودم اشپز من... بودم گرفته وجدان عذاب جورایی یه
 ... !میکردم کار درس پرند با که بود



صور برخالف ست اینکه بدون غذام صرف از بعد طاها و نازنین ت سا  به د  ب
 رویلچ و کردم کوتاهی وتشببکر شببدم بلند جا از خودم ظرف حتی بزنم سببفره
 .بردم تلویزیون سمت به عزیزو

 ...مرسی: گفت و نشست کنارم طاها نشستم تلویزیون جلوی وقتی
 .کردم سکوت و... یا دروغم؟ بیاطر-

 چی؟ یا: طاها
ستم دیگه  سعی که لحنی با... نگم و میکرد سنگینی دلم تو که و چیزی نمیتون

 :گفتم بپوشونم اشو طعنه میکردم
 .میاد بهش امون شده رحمت مادر گردنتند-

شو طاها ست شت ام شونه روی د  هامو قرض تا کرد کمکم پدرش: وگفت گذا
 ...کردم فکر منم... بدم

 ...اون به بدی ومسلم مفت منو گردنتند کردی فکر-
 .غریته به دادم کن فکر تو: طاها

 ...نمیتونم-
 میکنه؟ فرقی توچه برای: گفت تفاوت بی طاها

 ...نیستم راضی من-
ضی: کردم تکرار و کرد نگاه من به مات طاها ستم را ضی... طاها نی ستم را  نی

 .باشه تو دهن و چاک بی زن گردن توی مادرم گردنتند
 ...تی تی کن صحتت درست: گفت اخم با طاها
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... هقرضبب یه عنوان به این میگفتم بهت باید بیمارسببتان تو شببب اون شبباید-
 ...!بدی زودترپس منو قرض بهتره وفکرکنم

 یت تی: وگفت اومد چای سببینی یه با نازنین.میکرد نگاه من به متهوت طاها
 .رفت یادم بیاری اپن روی از و قندون میکشی زحمت جون

 ...نمییورم چای من: وگفتم م داد باال ابرومو
 .میاره میشه بلند خودش خواست قند هرکی یعنی این

 .رفت و گذاشت جلوم عسلی میز وروی سینی... نزد حرفی نازنین
 ...میکردی کمک ذره یه قتال تی؟ تی چی یعنی حرکات این: گفت طاها

 بشه؟ وراست خم جلوت داری توقع مهمونت از: وگفتم زدم کجی لتیند
 ...خودته ی خونه اینجا تی تی:  طاها

 ...نمیشدم دعوت شام یه برای دفعه یه ماه سه بود خودم ی خونه اگه-
 .نکن غریتگی اینجوری تی تی: طاها

 رازد پدرزنت جلوی دستت که بفروشیش تو که ودادم مادرم گردنتند من طاها-
تار که نشبببه گه...  کنی حفظ وابروتو اعت  اون جلوی خودتو اول از بود قرار ا

 .کردی قتول منو قرض کردی غلط خیلی کنی کوچیک
 خجالت سبببالته 22... درنیار بازی بچه تی تی: وگفت گرفت دسببتمو طاها
 .بکش

 .ومییوام مادرم گردنتند من... نمییوام: گفتم بغض با
 .میکنم گریه دارم نمیشد باورش.... کرد نگاه بهم طاها

 جون؟ تی تی شده طوری: گفت تعجب با نازنین
 ....کرده و اصفهان هوای دلش تی تی نه: وگفت کشید پوفی طاها



 میگی؟ دروغ چرا دیگه تو طاها
 ...بشینم اونجا نمیتونستم دیگه اما کنم کنترل خودمو کردم سعی
 ... تی تی که واقعا: گفت داری خش صدای با طاها

 .میریم دیگه عزیز و من: گفتم و شدم بلند جا از
 تی؟ تی کجا: گفت تعجب با طاها

 .بیارم بستنی مییواستم:  نازنین
 ...اژانس بزن زنگ یه لطفا خانم نازنین... چیز همه بابت ممنون-

... .میرسببونمت خودم: گفت باحرص طاها که میرفت تلفن سببمت به نازنین
 تنگه؟ ات واسه برادرت ی خونه اینقدر

 .خفه هم تنگه هم... اره-
 ...جون تی تی: گفت تعجب با نازنین
 ...خداحافظ ممنون: وگفتم نکردم نگاه بهش

 .زدیم بیرون" برادرم" ی خونه از و شدیم اسانسور وارد عزیز همراه و
سیری یه کوچه توی سته صندلیش روی عزیز. افتادم وراه گرفتم و م ش  و ودب ن

 .میزد چرت
 میکنی؟ چیکار داری تی تی: وگفت رسوند بهم خودشو طاها

 انداخته ازب اون بتینم برمیگردونی؟ بهم پولشببو میفروشببی منو گردنتند میری-
 ...تو و میدونم من میده جولون من جلوی و گردنش

 میدی؟ بیرج حساسیت چی برای: گفت تعجب با طاها
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ست ساده ردی دیپلم یه که خودش بگو بهش برو چی؟ برای چی؟ برای-  هب ا
 میدی؟فه... بندازه تیکه نداره حق تهران سراسری دانشگاه رفتم دوسال که منی

 ناراحتی؟ این برای: وگفت زد ای مسیره پوزخند طاها
 ات انوادهخ زنتو بین نمیتونی اینکه برای... ناراحتم تو عرضببگی بی برای نه-

 ...اینکه برای... ناراحتم باشی داشته تعادل
 ...بشکنم وبیشتر دارم براش که احترامی نمییواستم دیگه
 ...پر خیلی... بود پر دلم منم و میکرد نگاهم فقط طاها
 وضببعیتش اون با من زن تی تی: وگفت برد فرو جیتش تو دسببتهاشببو طاها

ست ش شن یه مثال که پیت شام برات ن  تو یرهبگ شدنم پدر بیاطر کوچیک ج
 میدی؟؟؟ جواب اینطوری

 میذاری؟ منت من سر-
 ...تی تی نه: وگفت کرد گرد چشمهاشو طاها

 هس... چیدم من رو خونه بسا  تمام کردین کشی استاب تازه بود سالم هجده-
شت زنت هفته ستپیت عزیز ی خونه اومدی هفته سه ترکیه رفت گذا  و نم د

 ماه چهار به ماه چهار...  خوردی اوه و اه با و زنت دستپیت به میرزه تا صد که
 ی عتیقه گردنتند...  نتاشببم وزندگیت زن مزاحم که. نمیذارم ات خونه تو پا

ندازه که و مادرم  حاال که...  بهت دادم دسببتی دو رو میرزه زندگیت کل ی ا
 سرم؟ تو بزنی زنتو ی شفته پلوی زرشک
 عین مه تو:  وگفتم کردم پاک دست پشت با و زد غلت صورتم روی که اشکی
 رجی ت بودم دخترش که من به زنشببو اونم... میدی ترجی  من به زنتو... بابایی

 .همتون... همید عین همتون... همن عین مردا ی همه... داد



 ...نتود خودم دست اشکهام ریزش اختیار دیگه
 ...متاسفم برات واقعا: گفتم داری بغض صدای با من و شد ساکت طاها

 دربسببت و دادم تکون دسببت تاکسببی اولین به.... دادم هل و عزیز ویلچر و
 .گرفتم
 وزدم یداللهی اقا حاج وزنگ ویلچر روی گذاشببتم و عزیز هم خونه در جلوی
 .بیارم خونه وبه عزیز تا کنه کمکم تا کردم خواهش وازش

 .میزدم نفس نفس خستگی و حرص از...  وخوابوندم عزیز تیت روی
 .بود طاها صدای بعد کمی... میرفت راه میم روی تلفن زنگ صدای

 ...بده جواب ای خونه اگه تی تی خونه؟ رسیدی تی تی-
 ...گذاشتم عزیز دست روی سرمو

مه اروم ند... نمییوام: کردم زمز نت به دادی منو گردنت یاطر...  ز  همین ب
 گرفتمش؟ ازت دیدی بگه خواست... کرد دعوت شام امشب
 ...کنار وبذار بازی بچه تی تی: پیچید هال تو دوباره طاها صدای

 .کردم نوازش موهامو داره کسی کردم حس
 .بود خیره من به مهربونی لتیند با عزیز

شون من ناراحتی دیگه... میکنن فراموش منو همه عزیز: گفتم بغض با  مهم برا
 جان؟ تی تی: گفت اروم عزیز و کشیدم اهی. دیگه... نیست

 میکنی؟ گریه چرا من؟ تی تی: گفت عزیز و شدم خیره عزیز به مات
 عزیز؟-

 ...عزیز: عزیز
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 میشناسی؟ منو عزیز-
 ونمازت... برم چشمات قربون الهی: وگفت نشوند سرم روی ای ب*و*سه عزیز

 خوندی؟
 ...نه-

.. .فدات به عزیز شو بلند... نموندی جا خدا اتوب*و*س از تا شو بلند: عزیز
 ...میان طاها و اقات االن کنه اماده شامی یه کن صدا افاقم
ست روی و گزیدم لتمو سیدم عزیز د شم: وگفتم وب*و*  هب میرم االن عزیز چ

 ...کنه واماده شام بسا  میگم مامان
 ...سیرم من چرا نمیدونم: وگفت زد بهم مهربونی لتیند عزیز

 ...بیوابی بهتره عزیز: وگفتم زدم عزیز به لتیندی
 داشت...  شدم اروم عزیز های نوازش زیر کمی... بود کرده و مادرم هوای دلم

 .میزد چرت
 رو تو جای نازنین: پیچید هال توی طاها صببدای...  کردم مرتب روش رو پتو

ته ند اون زدی؟ بود حرفی چه این... تی تی نگرف  کرف من... میگیرم و گردنت
 ...بمونه خونواده تو و نفروشمش اگه کردم

 .رسیدم من: گفتم و وبرداشتم گوشی
 خواهرم؟ ؟ تی تی: طاها

 .اومد پایین ام گونه روی اروم اشکم
 میکنی؟ گریه داری: گفت اهسته طاها

... سببهمیپر من از حالتو میزنه زنگ هفته هر بابا تی تی: وگفت ندادم و جوابش
 ...رو تو اون نه کردی فراموشش تو



 نداری؟ کاری-
 تی؟ تی: طاها

 بله؟-
ها مه نازنین... خواهرمی تو: طا نه کدومتون هیچ... زن  یکی اون جای نمیتو

 !وبگیره
یدم عمیقی نفس ها و کشبب فت طا ند: گ مان گردنت هت و ما یدم پس ب ... م

 ...نفروختمش همین واسه میشی پشیمون و نمیاره طاقت دلت میدونستم
 نازنین؟ به ودادیش میدونستی-

ها فاقی نازنین: طا ید ات نه پیش فهم ند بود قرار... م قت چ  عدب تا بدم بهش و
 ...تو به بدمش

 .بده حرص منو بلده فقط-
 ...بیا کوتاه تو:  طاها

 بار؟ چند: گفتم عصتانیت با
 خوبه؟ عزیز... نشو عصتانی باشه باشه: گفت تند طاها

 ...خوابیده... اره-
 خوبی؟ هم تو: طاها

 .بیوابم مییوام-
 ...خواهری بیوابی خوب:  طاها

 ...بییر شب-
 تی؟ تی. بییر شتت: طاها
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 بله؟-
 .میزدم و ایفون نمیدادی جواب: طاها

 داد؟ تکون ات خونه از میشه مگه رو تو-
 هک طاها دیدن با. زدم کنار رو پرده و پریدم جا از هول با ایفون زنگ صببدای با

شت شیدم عمیقی نفس. میکرد نگاه پنجره به دا  نازنین: وگفتم زدم ولتیندی ک
 .خونه برو نذار تنها و

 ...چاکرتم: وگفت خندید
 .ورفت زد چراغ برام و کردم قطع و گوشی
 کنم؟ عوض شد سرد: وگفت کرد چای به اشاره پارسوآ

 .نیومدم اینجا چایی خوردن برای من مهندس-
 نمیشببه که هم خشببک خشببک ولی میدونم... بله: گفت شببیطنت با پارسببوآ
 میشه؟ کرد صحتت

 .کردم نگاه بهش حرص وبا کشیدم ای کالفه نفس
شت ساعت از  هک هم حاال... شرکت بیا شرکت بیا که زد زنگ بار ده صت  ه

 هی نیسببت حالیش ذره یه اخه... بسببت می ما خیک به چایی هی بودم اومده
 گمب بهت دارم رو چقدر که منم... میگیره دستشوییش خوب مییوره ادم چایی

 کجاست؟ دستشویی بتیشید
 خوبه؟ حالتون شما: وگفت برداشت شو چایی فنجون و داد تکیه پارسوآ

 .ممنون-
 خوابیدید؟ کم دیشب... مدلیه یه چشمهاتون:  پارسوآ



 مسئله خوب: گفت و کرد وجور جمع خودشو وپارسوآ کردم باریک چشمهامو
 چیه؟ کنین صحتت بهش راجع مییواین که ای

 .کردم شروع و زدم دریا به دلمو... زنگ زنگی یا روم رومی یا
 اینکه ات گفتم زمردی کیانا اخراج از شبنگ و شبو  نسبتتا و نرم لحن یه با التته

 .پرند پیانوی استاد به برسم
سوآ شو و شد خم جلو به کمی پار  میز روی شو عینک و انداخت پاش روی پا
 مدرسببه از کیانا نمیدونسببتم من: وگفت گذاشببت چایش فنجون کنار جلوش
 .بود نگفته چیزی من به پرند... شده اخراج

 ؟ موسیقیش استاد این-
 زمردی؟ اقای: پارسوآ

قا چه... ایش قا لفظ الیق تحمل قابل غیر چندش اون اخه میگه بهش هم ا  ا
 هست؟
 ی خانواده به واقعا من...  کیاناسببت پدر همین زمردی اقای: داد ادامه پارسببوآ

 ...دارم اعتماد زمردی اقای
 کیوان؟ چی؟ یعنی زمردی؟ اقای: گفتم ام زده حدقه چشمهاش با

 جون... چیه موضببوع... برادرن خواهر اونا...  وایسببا نه پدره؟ یه اونم یعنی اوه
 ...نکن گیج منو پارسوآ مادرت
 رو اونها که ساله چندین ما... کیاناست برادر که کیوان: گفت تعجب با پارسوآ

 خودش اون... کیوان و کیانا پدر بزرگ، زمردی اقای کردم عرض. میشببناسببیم
شنهاد شو که من ن چو بده اموزش پیانو پرند به که کرد پی شتم وقت  بیاطر.. .ندا
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 طوری حاال کردن زحمت قتول بودم کرده کمکشببون که مالی ی مسببئله یه
 شده؟
 .بود پرند های پیچش از نمونه یه هم یکی این پس... کشیدم راحتی نفس

 یسف توی دخترتون که هسببتید درجریان شببما مهندس اقای: گفتم کالفگی با
 عضوه؟ بوک

 ...نداره امکان: وگفت کرد اخم پارسوآ
 در نشس که پرند مثل کسی برای ولی... نیست ای ممنوعه فضای التته خوب-

 ی استفاده و بوک فیس پیج داشتن...  بلکه باشه خوب تنها نه میکنم فکر رشده
 ...اون از نامناسب

 ...نداره امکان م کرد عرض: گفت شد تر عمیق که اخمی با پارسوآ
 پرنده ایمیلش: وگفتم گذاشببتم مشببکی چرمی متل ی دسببته روی ارنجمو

 !صفر تا سه پرند صفر تا سه هم رمزش کوچولو ه
 .نشست لپتاپش وپشت شد بلند جا از سرعت به پارسوآ

شت عینکش دنتال که حالی در شتم میز روی واز عینک میگ  و ادمد وبهش بردا
 !شیصیه حریم به ت*ج*ا*و*ز این: گفتم اهسته ایستادم کنارش
 ی ساله سیزده دختر...  خانم چیه شیصی حریم: گفت وتیم اخم با پارسوآ

. ... که پرند...  برم اگرم اونجا نمیرم گنده مرد من عضببوه؟ بوک فیس تو من
 رمزو... حال به وای:... داد ادامه حرص با میگفت نصببفه نصببفه حرفهاشببو

 بود؟ چی یوزرش
 اما یدترد کمی وبا داشتم که اطالعاتی... کشید طول کمی صفحه شدن لود تا

 ... یوزر و رمز از دادم پارسوآ به دقیق



 .بود باز دهنمون جفتمون پیجش دیدن با
 هایی مطلب و بود اواتارش روی وپسببر دختر یه از زننده العاده فوق عکس یه
 ...بودن زده الیک براش پسرها فقط که

 ...سهراب... سیامک...  محمد... عاشقونه همه که هم هاش کامنت
 خانمی؟ کوجایی من کوچولوی پرنده: بود نوشته بال سجاد
 ...نیست ازت ختری... دیگه بیا عشقم: محمد

 .مییورد رو پارسوآ خون خون
 .باشید مسلط اعصابتون به بهتره: وگفتم وبستم تاپ لپ ارومی به

 بدون یکنهم وتدریس میاد پسر ، پدر بجای اینکه و ومیگفتم کیوان ی قضیه اگه
 وتعریف تولد ماجرای بودم نکرده جرات هنوز حتی! میکشبببت و پرند شبببک

 ...میدادم گوش پارسوآ تند های نفس به و میگرفتم گاز لتمو... کنم
 ...پارسوآ: وگفت شد وارد جوونی پسر و شد باز تندی به اتاق در
 !سالم... داری مهمون نمیدونستم: وگفت ایستاد صاف من دیدن با

 .کردم مرتب چادرمو و دادم تکون سالم عنوان به سرمو
 کم وهایم و بود بلندش قد مثتتش وی گی تنها که وارد تازه پسببر به رو پارسببوآ

 وریپرفس ریش با شده تمیز باال و زیر ابروهای و داشت گردی صورت و پشت
 ...بعد برای باشه حسام: گفت بود دستش کاغذ کلی

 ...بریم: گفت من به رو و شد بلند جا از تندی به
 .افتادم راه سرش پشت و دادم تکون خداحافظی ی نشونه به سری دوباره

 .داد فشار و پی ی دگمه اسانسور توی
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 .کردم باز ماشینشو جلوی ودر نشدم دعوتش منتظر شدیم پارکینگ وارد
صتانیت از  نبیرو اتیش نفس جای دماغش از بود اژدها اگه. بود شده سر  ع

 !!!کن کمک خودت خدایا... میزد
 اررفت پرند با باید شببما میکنم خواهش مهندس:کردم زمزمه ترس وبا ارومی به

 ...باشید داشته درستی
سوآ ستی رفتار چه:گفت حرص با پار شت دارید توقع نکنه... خانم در  وشگ پ

ندازم؟؟؟ ته ب نداختم االنم تا الت ید چیزی شببما اگر یعنی... ا  با و.. .. نمیگفت
 ...نرسه بهش دستم مگر:گفت غیظ
  صببحی برخوردش بودم امیدوار... میگفت دیگه چیز یه میگفتم چی هر االن
 ...ولی بود دسترس از دور کامال ارزوی این یعنی! باشه

 رد که چیزی اولین... رسببیدیم خونه به یک به دقیقه بیسببت نزدیک سبباعت
 ...گرفت قرار دیدم معرض

 .بود پیانو کنار میز روی خورده نیم شربت لیوان دو
 !بود شنته پنج امروز.شد حتس سینه تو نفسم
... پارسببوآ بوی از غیر عطری بوی... بود کرده پر رو فضبببا مردونه عطر بوی

 .بیارم زبون وبه داشتم حتم که و چیزی نتونستم
 نمم. کرد باز ناگهانی و در و رفت پرند اتاق سببمت به عصببتانیت با پارسببوآ
 .شدم اتاق وارد سرش پشت.رفتم باال یکی تا دو رو ها پله دنتالش

ست پرند سا  اخم با پارسوآ... بتنده و بوکش فیس ی صفحه نتون  تاپشو پل ب
 بوک؟ فیس میری من برای حاال: وگفت کرد جمع
 ...خدا به نه: گفت زده وحشت و شده گرد چشمهای با پرند



 داد با لیو شد من متوجه و کشیدم پشت از بلوزشو که برد باال دستشو پارسوآ
 هاااااااان؟ میترکونن؟ الو واست کین پسرا این مییوری؟ دروغم قسم: گفت
 ماهواره و وتلویزیون کامپیوتر بعد به این از: گفت پارسببوآ و کرد بغض پرند

 فقط... شببرکت برم می هم رو پسببته... ممنوع هم بیرون. خرداد تااخر ممنوع
 فهمیدی؟ ؟ مییونی درس میشینی

 چی؟ پیانو: گفت ترس با پرند
 !چی پیانو استاد بگو: گفتم دلم تو و کردم باریک چشمهامو

 ...میکردم ممنوع اونم نتود زمردی اقای احترام به اگه: گفت حرص با پارسوا
 یزر چشمهاشو پارسوآ!!! پیانو ه استاد همین مسئله مهمترین پارسوآ...  نه وای
 هان؟؟؟ نگفتی؟ چرا تو شده؟ اخراج کیانا: وگفت کرد
 رد شدو خارج اتاق از وهوار داد و نصیحت تا چند با پارسوآ و برچید لب پرند
 .کوبید پرند و من روی وبه

 کردی؟ خودتو کار اخرش: گفت وگریه حرص با پرند
 پرند؟-

 اخه... و هت تقصیر همش: گفت گریه وبا گرفت صورتش جلوی دستهاشو پرند
 مربو ؟ چه تو به
 پرند؟-

 امروز: تمگف میکرد نثارم که هایی چه تو به این به توجه وبی کرد نگاه بهم پرند
 بود؟ اینجا کیوان
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 کیوان امروز: گفتم بلند عصببتانیت با و رفتم سببمتش به... نداد جوابمو پرند
 بود؟؟؟ اینجا
 ...ها شنته پنج ی همه مثل... اره خوب: گفت ترس با پرند

ستم اینه میز صندلی روی جلوش... بودم افتاده نفس نفس به ش  و تو: تموگف ن
 بودید؟ تنها کیوان

 چیه؟ مگه خوب: گفت وحشت با پرند
 چیه؟؟؟ مگه پرند چیه؟ مگه-

 ...میشنوه پارسوآ االن: وگفت گزید لتشو پرند
 که قتهو چند پدرش؟ یا کیوان کیه؟ تو موسببیقی معلم... جهنم به: گفتم داد با

 بیاد؟ پدرش بجای کیوان که مالیدی شیره باباتو سر
 که قتهو چند پدرش؟ یا کیوان کیه؟ تو موسببیقی معلم... جهنم به: گفتم داد با

 بیاد؟ پدرش بجای کیوان که مالیدی شیره باباتو سر
ید فوری پرند فت دهنم وجلوی پر فت وگر یدا: وگ هه یکی همش ب ما  تو دو

 ...میکشه منو بشنوه بابا روخدا
 میک لتاسببش ی یقه... برداشببتم دهنم جلوی از ودسببتشببو وگرفتم پرند بازوی

شیده ... ودب مدلی یه کتودیش... بود گردنش روی کوچیک کتودی یه... شد ک
 ...کردم نگاه بهش مات...! نتودم که خر... که بود مدلی یه

سیر انگارمتوجه پرند شو یقه فوری... شد نگاهم م : مگفت مات من و داد باال ا
 بوده؟ ختر چه اینجا امروز پرند
 ...بیدا هیچی: پرند

 ...کردم نگاه گردنش روی کتودی وبه کشیدم یقشو



 کردی؟ چیکار پرند: وگفتم گزیدم لتمو
 ...قران به هیچی: گفت گریه با پرند

 این.. .نیور دروغ قسببم اینقدر: گفتم و داد وتکونش گرفتم بازوهاشببو اراده بی
 گردنت؟ روی چیه جای
 ...کردم غلط جون تی تی: گفت هق هق با پرند
 هان؟ کردی؟ چیکار پرند: وگفتم کشیدم عمیق نفس تا چند
 ... نیست اونطوری بیدا هیچی: گفت اروم پرند

گه پرند؟ چطوری- یدونی تو م ید م  غلطی چه پرند باشبببه؟؟؟ چطوری با
 ...کردی

 فقط دابی... ب*و*سید منو فقط: وگفت گرفت صورتش جلوی دستهاشو پرند
 ...میکردیم ب*و*س رو همدیگه
 ...پرند بگو راستشو چی؟ دیگه: وگفتم رییت صورتم روی اشکهام

 بگم؟ همشو: گفت بهت با پرند
 ...اره: زدم جیغ
ست... رو همدیگه کردیم ب*و*س فقط: گفت هق هق با پرند سامو مییوا  لتا

شتم که دربیاره ست خودم جون به... کرد قتول اونم نذا  اباب جون به... میگم را
مانم رو  به یده...  نشبببده هیچیم من... ما یده بر فت بر  گذاشببتم فقط: گ

 ...فقط... کنه ب*و*سم
 .شد خیره ای نقطه به زده وحشت... شد ساکت دفعه یک و
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 دیدن با... دادم قورت دهنمو اب سببیتی به.... کردم تعقیب نگاهشببو مسببیر
 و ودب ایستاده در چوب چهار در شده سر ... شد حتس سینه تو نفسم پارسوآ
 دنشگر رگ...  میشبد وبسبته باز بینیش های پره و بود شبده کلید هاش دندون
 بود شده کتود وعصتانیت حرص از و بود متورم

 ینشببوج کمربند... میکرد نگاه پرند به م*س*تقیم.برد کمربندش به دسببتشببو
 ...دراورد

 ملهح پرند سمت به ناگهانی حرکت یک در پارسوآ و شدم بلند جا از ارومی به
 بود یدشد عصتانیتش اونقدر... بگیرم جلوشو تا انداختم وسط خودم من و کرد
... نمک خالی خشمش فروکش برای اب لیوان یه اوردن برای رو صحنه نتونم که

 اصببال اون و بودم کرده پرند سببپر خودمو میزد حرص با حرف بی میزد فقط
 ...مییوره هم من به ضرباتش که نتود متوجه
شو مچ میکردم سعی اراده بی کامال ستها  به هک ضرباتش شدت از تا بگیرم د

 ...رسید نمی بهش زورم اما... کنم کم میومد فرود پرند و من صورت و سر
 پرند هق هق صببدای... افتادم پرند تیت روی کنار داد هل و گرفت منو بازوی

 ...میکرد حتس سینه تو نفسمو همش سر پشت های التماس و دادش و جیغ و
 رکم به که ومیدیدم کمربندی ی ضببربه فقط من و بود شببده مچاله فرش روی

سط هوا زدن رج صدای... میومد فرود باریکش و نحیف شک کمربند تو  و خ
 وخودم دوباره... بود گرفته ام گریه... بود درداور برام پارسببوآ دار مارک چرمی

 به ... عقب به دادم هلش و زدم پارسوآ ی سینه به دست کف با... انداختم جلو
 دشبلن انداختمو پرند بازوی زیر دستمو... اومد جلو دوباره نمیداد اهمیتی من



سوآ... کردم سریمو و اومد جلو پار شید رو  زا قتل من...  افتاد گردنم روی و ک
 .دادم هولش عقب به دوباره بکنه کاری اینکه

 ...میزد فقط... نتود خودش حال تو پارسوآ
 ...نمیکرد افاقه هم من های داد و جیغ

شت الی البه از سیتی به...  و پرند هم میزد منو هم  های ضربه و ها لگد و م
شیدم بیرون و پرند کمربند ... بودم رفتهگ و پرند بازوی. رفتیم بیرون اتاق از و ک

 وقفل رد: گفتم داد با و فرسببتادمش اتاقم به... اومدیم پایین ها پله از بدو بدو
 ...کن

ید بهمون پارسببوآ مل زودتر... رسبب  در وجلوی بسببتم محکم ودرو کردم ع
 هک نتود مهم برام... میدادم فشببار دسببتم توی محکم رو دسببتگیره. ایسببتادم

ساب وبه هرنگاهی...  بود دیده موهامو شتم حرومی ح  لحظه اون تو... نمیذا
ها به بودم مطمئن متشببنج ی گاه که چیزی تن های نمیکرد ن  یه... بود من مو

 .شدم خیره خشمش پر چشمهای تو و...  کردم صاف روسریمو دستی
 ...کنار برو: وگفت ایستاد جلوم میزد نفس نفس که درحالی
 .دادم قورت زور به و دهنم اب... بود شده ترسناک صورتش

ستها وروی لرزیدم می ترس از اینکه وجود با ساعدم د  هایی ضربه شدت از و
 ....نه: گفتم میسوخت بود خورده هم من به هوا بی که

ستشو پارسوآ  جمع خودمو ترس از... بزنه منو مییواد کردم فکر...  کرد بلند د
 میداد فشار ومحکم در ی دستگیره راستم دست هنوز اما کردم
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سوآ...  شو پار ست  :گفت داد با و شد خم روم کمی و گرفت در چهارچوب به د
 ...کنار برید میگم

 ...نه:  وگفتم کردم پاک اشکهامو
 لفتیک صدای با متحکم و آمرانه و کلفت صدایی وبا بست چشمهاشو پارسوآ

 ...خانم تی تی: گفت
. دش خیس تفش بیاطر صورتم کردم حس که میکرد صحتت حرص با اونقدر

 ...میتپید ای وحشیانه طرز به ام سینه توی قلتم
 ...هستین عصتانی االن... نه: گفتم بغض با

 ...بیرون بیا پرند: وگفت زد سرم ی باال درست در به مشتی پارسوآ
 ...نمیام: گفت اتاق توی از گریه با پرند

 هتب سببگ پدر: گفت شببد پاره گوشببم ی پرده کردم حس که عربده با پارسببوآ
 ...بیرون بیا میگم

 ...باشین اروم خدا رو تو مهندس-
 بیا.. . سببگ توله: وگفت کوبید در به ای دیگه مشببت من به توجه بی پارسببوآ

 ...کردی سرم تو خاکی چه بتینم بیرون
 ... پرنبببببببببببد: گفت بلندی داد با

ستم  کنم کرف میکردم سعی و بودم رفته فرو در توی...بکنم باید چیکار نمیدون
 .کنم تمرکز نمیداد اجازه بهم هاش هوار و داد اما

باره مشبببت  هم روی محکم و بتندم چشببمهامو شبببد باعث درزد به ای دو
 دهنم توی و خون نجس طعم که بودم جویده لتمو قدر اون... بدم فشببارشببون



.. . بود شده خشک حلقم...  بدم قورت دهنمو اب نمیتونستم اما میکردم حس
 .... بود شده بلند فینم فین صدای و میسوخت اشک زور از چشمهام

بد... بیرون بیا: گفت عصتی و بلند صدای همون با پارسوآ ب ب ب  بیا رندپ.... پرن
 ....ندارم کاریت بیرون بیا... نیستم تو با مگه...  بتینم بیرون

 ...میگی دروغ: گفت هقش هق میون پرند
 الییب چه کیه؟؟؟ پسببره این پرند: گفت بود کرده بغض که حالی در پارسببوآ

 ...بیرون بیا پرند اورده؟؟؟ سرت
 ...کن ولم... نمیام: گفت بلند گریه با پرند

گدی پارسببوآ هام درزد به ل ند زانو ید  جرات. میزد حلقم توی قلتم... میلرز
 مطمئن درصببد یه اگه... نمیرفتم کنار هم در جلوی از اما بزنم جیک نداشببتم

 صتانیتع اوج در اون اما میرفتم کنار کنه کنترل خودشو میتونه پارسوآ که بودم
 .داشت قرار اش مردونه
 ...وبشکنم در کنار برو: گفت من به رو پارسوآ

 :گفتم پته تته با
 ...نمیذارم نه... ه...ن... نه-

 ...کنار برو میگم بهت: گفت داد با پارسوآ
 ...میکنید سکته االن بیدا...  نه-

: گفت و کرد مشت اشو دیگه دست و بود کمربند دستش یه که درحالی پارسوآ
 ...ومیشکنم در وگرنه... کن وباز در میشمارم سه تا...  پرند
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 ردمک کنترل بغضمو... میشنیدم رو پارسوآ تند های نفس و پرند هق هق صدای
یاوردم کم نفس داشببتم... نیفتم هق هق به خودم تا تت از... م  پارسببوآ هی

 دیگه ی یقهدق ده شاید... بیاره پرند یا خودش سر بالیی یه میترسیدم. میترسیدم
 ...!میکرد سکته حتما میداد ادامه اینطوری

 ...نیسبببببببببتم تو با مگه پرنببببببد: وگفت کشید بلندی داد پارسوآ
 نهات خونه تو رو تو تاشببب صببت ...  کثافت: وگفت زد در به ای دیگه مشببت
 اررررررره؟؟؟ خالی؟؟؟ خونه بیاری پسر من واسه که گذاشتم

 وتسببک اما!!! وقتی... دیده رو تو وقتی... میاری دختر تو وقتی بگم خواسببتم
 چهی و دلداری هیچ... نزنم حرفی تا گزیدم لتمو. نتود این وقت االن...  کردم

 من اگه ردممیک حس که بود شدید اونقدر عصتانیتش... بزنم نمیتونستم حرفی
 ...بود وکشته پرند االن تا نتودم

 پرند... رمبگی سرم به باید گلی چه بتینم بیرون بیا:  زد داد داری خش صدای با
 ....نیستم تو با مگه
 کمی و رفت عقب و جلو قدم دو من جلوی... گرفت فاصببله در از قدم چند
 ...کنار برو: گفت حرص با و ایستاد جلوم دوباره بلند گام دو با بعد

 .دادم تکون منفی عالمت به سرمو میلرزیدم که حینی
شو شونی  با من مگه رندپ...  بیرون بیا سگ توله: وگفت درکوبید کنار دیوار به پی

 !لش ی دختره نیسبببببتم تو
ست زمین وروی خورد سر اروم واروم شد خم زانوهاش روی که درحالی ش  ن

 ...بیرون بیا ابالفضل به رو تو: کرد زمزمه



سته زانو روی در کنار... بود افتاده نفس نفس به ش شو و بود ن  انداخته نپایی سر
 دلم هاش شببونه لرزش دیدن با... شبببده اروم نسببتت به میکردم حس. بود

 ...سوخت
 ...مهندس: وگفتم نشستم کنارش

 .میزد کتودی به صورتش سرخی. کرد نگاه بهم
شو دندون سایید هم روی ها  هی جای پیشونیش. بود شده متورم هاش رگ... می
 شخرا دو قرمزبو هم دستش پشت. میشد کتود داشت کم کم و داشت ضربه

 حس... میکنه سببکته داره میکردم حس...  بود بغض یه نگاهش ته... داشببت
 ...و پرند هم بود کشته خودشو هم االن تا نتودم من اگه میکردم

 ...باشید اروم: گفتم ای اهسته صدای با
 ...شدم بدبیت: کرد زمزمه

 ...نیفتاده بینشون اتفاقی هیچ میگه خودش... دکتر میتریمش-
 عصببتی حد این تا وگرنه شببنیده و چیز همه حرفهامون ابتدای از بودم مطمئن
 !نمیشد
 هاشو قهشقی چنان. گرفت دستهاش بین سرشو و گزید شدت به لتهاشو پارسوآ
شار شار این شدت از و میداد ف شتهاش ف شتر انگ شتر بی شدم سفید وبی ...  ی

 سیدم رت نمی ازش دیگه. کنه خالی سرش فشار با عصتانیتشو تمام مییواست
 چی: تمگف نگرانی با و گذاشت قلتش روی دستشو... میکردم کاری یه باید اما

 شد؟
 ...خدایا: وگفت کوبید دیوار به عقب از سرشو
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 ...پرندم: گفت خفه و داد فشار هم روی محکم چشمهاشو
 ...میکنید سکته االن نکنید اینطوری خودتون با مهندس-

شت خیلی  گرا بود سالش سی فقط... زد چنگ اش سینه به شدت به که نگذ
! نهک رد راحت رو سکته یه که نتود من پدر سن هم نمیموند زنده میکرد سکته
 !بود جوون کردن سکته برای زیادی
 یخ اب لیوان یه... دویدم اشببپزخونه سببمت وبه شببدم بلند در جلوی از فوری
 .میداد فشار اشو سینه داشت هنوز... وبرگشتم کردم اماده
صابتون به میکنم خواهش مهندس: گفتم و گرفتم سمتش وبه لیوان  سلطم اع

 ...باشید
 .گرفت باال سرشو

 .بود خیس اش گونه روی
 خودم یاشکها... نشستم زانو دو روی... نتینم اشو گریه تا انداختم پایین سرمو
 .بودند نیومده بند هنوز

 .کردم نگاه بهش... نزد دست لیوان به
 یه... دنتو قلتش روی دسببتش دیگه اما. میشببد پایین و باال تند تند اش سببینه
 .بود قرمز هنوز صورتش. کردم نگاه بهش. کردم شکر رو خدا لحظه

.. .میزد کتودی به ولتش بود سببر  چشببمهاش... بودن دار ونم خیس پلکهاش
 .بود کرده ورم هنوز هم گردنش رگ
یه هر گذشبببت با... میکرد نگاه خیره نامعلوم ی نقطه یه به  رت واروم اروم ثان

 ...وبگم چیزی خواستم من من با... گذشت سکوت به لحظه چند. میشد
 و انداختم کار به و زبونم باالخره



 تیص م یه پیش میریم... بیرون بیارمش بذارید طرف اون برید: گفتم اهسته
 ...نیفتاده اتفاقی که هنوز...  زنان

 فتاد؟می باید این از بدتر اتفاقی چه دیگه اتفاق؟: وگفت زد داد سرم پارسوآ
 ...نمیدونید چیزی هنوز که شما... مهندس: گفتم دلهره با

شو شید موها شو و ک شمها ست چ  این نتاید... بود نیومده جا حالش هنوز... ب
 .ومیزدم حرف

صل انداختم پایین سرمو شتهامو ومف ستن به شروع انگ  اون تو... کردم شک
شتهام به زورم لحظه سید می انگ شتم ولی بودم متنفر اینکار از ر  کار ینا با دا

 .میکردم واروم خودم مثال
... ودمب پارسوآ نگران من نتود مهم بود کتودی یه دستم پشت و دستم مچ روی

 .کردم حس دهنم توی و خون ی مزه باز... گزیدم لتمو. میکرد سکته اگه
 امج از هول با... شببد بلند جا از سببیتی به پارسببوآ... کشببیدم لتم به دسببتمو

 تهخسبب هایی قدم با...  کنه نگاه بهم اینکه بدون... ایسببتادم در وجلوی پریدم
 نزمی رو پاهاشو چنان... رفت اشپزخونه سمت به خمیده و افتاده هایی وشونه

 .رییت دلم ته که مییورد تلو تلو و میکشید
 .رفتم اشپزخونه به سرش پشت و برداشتم و اب لیوان ارومی به
 .گذاشت میز وروی بلند پایه جام یه و دراورد بطری یه ویترینش از

 ...کرد پر شدن ریز لب نزدیکی تا جام و کرد خم و بطری
 .کرد لمس دورجامو اشاره انگشت سر با و کرد پرت صندلی روی خودشو

 ...مهندس: گفتم و رفتم جلو...  کرد بلندش ارومی به
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 از پر نگاه یه... کالفه و اشببفته نگاه یه... خسببته و مغموم نگاه یه. کرد نگام
 ...!معنی از پر نگاه یه... تابی بی از پر نگاه یه... ندونستن

 ...کنه ارومتون االن که نیست چیزی اون... نیوریدش: وگفتم رفتم جلوتر
 .بود شده خمارتر چشمهاش... میکرد نگاه بهم حال بی

 .گذاشت میز روی جامو
 ...کردم خالیش سینک وداخل وبرداشتم جام

 و ودمب خریده عزیز برای که سببتزی وچای زبون گاو گل... کردم باز و کابینت
 وگا گل کمی و کردم پیدا و بودم گذاشببته جا ماکرویوو کنار اپن روی دیروز
 .بود گذاشته میز روی سرشو پارسوآ... ...  برداشتم زبون

 ذاشتمگ و گاوزبون گل و کردم وپر کتری... برگردوندم ویترین داخل وبه بطری
 .بشه دم تا

سریمو شپزخونه از نتود ختری ساعتم از کردم صاف رو  اقات وبه شدم خارج ا
باژور... کردم سببرم نو از روسببریمو و رفتم پرند  مادرش عکس وقاب پرند ا

سته شتم و قاب... بود شک شه بردا شی  دپرن ی زباله سطل داخل رو ها خرده و
شه مچاله مالفه و بود افتاده زمین روی تحریرش میز صندلی. رییتم  از یا گو

 و...  مکشید پوفی....  ننداختم ساعت اصال صت  افتاد یادم. داشت قرار اتاق
سوآ... رفتم پایین ی طتقه به سرعت با  شوسر میز روی حالت همون هنوز پار

 .بود گذاشته
تات توش و رییتم لیوان یه توی و زبون گاو گل نداختم ن  زدن هم حین... ا

 ...مهندس: گفتم واروم نشستم کنارش
 .کرد نگاه من به و کرد بلند سرشو اهستگی به



 ...میکنه ارومتون: وگفتم گرفتم سمتش به و لیوان
 .گرفت ازم اونو و اورد جلو دستشو و دوخت لیوان به دردناکشو نگاه

 ...داغه هنوز:گفتم تند که بیوره خواست
 ییچال بودم مطمئن... شببد خیره روش به رو به و گذاشببت میز روی و لیوان
 ورا عذاب برام سببکوتش اما... اسببت دیگه جای فکرش و نمیکنه نگاه و فریزر

 .بود
 ... !خودش توی بود ورییته چیز همه حاال عصیان و خشم فوران اون از بعد

 ...بیورینش... مهندس: گفتم اروم...  نمیشد بلند لیوان روی از بیاری
 خوردن مشببغول اروم اروم و برداشببت و لیوان کن گوش حرف ی بچه یه مثل
 ...کشید سر نفس یک. شد

 ...شد بلند جا از ارومی به و گذاشت میز روی و لیوان
 تو رممی: گفت ای وگرفته دار خش صدای با پارسوآ و شدم بلند هم من ترس با

 ...بیاریدش لطفا... ماشین
 کجا؟:  پرسیدم که میشد خارج اشپزخونه از

 ...زنان دکتر: کرد زمزمه
 .شد محو دیدم جلوی از و
 .شدم هپیاد و کردم وباز در ارومی به پزشک یه تابلوی و کیلینیک یه دیدن با

 .شد پیاده و کرد وباز عقب در هم پرند
 ودیکت به هم لتش ی گوشبببه و بینی دور و بود کتود کمی چپش ی گونه روی
 .بود شده زخم و میزد
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 .نهک وقفل ماشین درهای پارسوآ تا شدیم منتظر و ایستاد کنارم زیر به سر
شو ست ستم تو د شت هم میالفتی حتی... نزد حرفی... گرفتم د  رومیا به ندا
شت شو انگ شو میکردم نوازش ها ست شتر د ستم تو بی  ردممیک حس... داد جا د

 ...داره احتیاج نوازش این به میکردم حس... کرده تکیه بهم
 اعتماد که بود این ترسببیدم می که چیزی از ولی... ارومه خیلی میکردم حس

شتن سوآ ندا شه ناپذیر جتران پرند برای دخترش به پار  ناختیش با هرچند... با
شتم پرند از که سئله ترین پرت براش این میکردم حس دا ... شهپدر به راجع م

 شببده متحملش که بود ضببرباتی بود مهم براش انگار که چیزی تنها فعال یعنی
ست صورتش به مدام چون بود شید د ستگی و میک شو وزخم ها برج  لمس ها

 !میکرد
 .شد کلینیک وارد جلو جلو کنه نگاه وپرند من به اینکه بدون پارسوا
 .خورد دماغم به که بود چیزی اولین ا*ل*ک*ل بوی... شدیم وارد پرند همراه

: بود شده نوشته دراون سر که ها اتاق از یکی وارد... شد طی باریکی راهروی
 ...نازایی و وزایمان زنان متیص ... ن اد ولی زیتا
 ... کردم نگاه بهش. گرفت دستمو پرند

 دارن؟ تشریف دکتر خانم: وگفت شد خم منشی میز روی پارسوآ
شی شمهای ش*ر*ا*بی موهای با جوون دختر یه که من شکی ریز وچ  زیر که م

شم خط و سایه شتن بودن درشت در سعی چ : وگفت کرد نگاهی پارسوآ به دا
 ...بله

شو و ستاده پرند و من که سمتی به تعجب با نگاه  تشتعج از دوخت بودیم ای
 !پارسواست بیمار میکرد فکر البد شد کم



 شیدک باال دماغشو.  دراومد نوکش و زد تق یه برداشت فشاریشو خودکار منشی
 داشتید؟ قتلی وقت: گفت و

 ...خیر: پارسوآ
 با و... ندارن وقت اصال دکتر خانم امروز: وگفت اورد باال سرشو کسل منشی
 .بفرستمتون نمیتونم هم مریض بین: وگفت کرد اشاره بیمارها به دست

 شببیر بورشببورهای ی مطالعه مشببغول جفتشببون که حامله زن دو به نگاهی با
 میگه همچین میذاره هم کالسی چه کردم فکر لحظه یه بودن پوشک و خشک
 !صفن تو بقیه اینجان ای خرده و سی انگار بیمارها
سوآ شته صداش رو کنترلی اینکه بدون پار شه دا  مییوام من: گفت تحکم با با

 ...االن همین دکتر خانم
 .پایین بیارین صداتونو اقا: گفت کالمش میون اخم با منشی

 ...مهندس اقای: وگفتم رفتم جلو
 نشیم جیغ که میرفت دکتر اتاق در سمت به و رفت من به ای غره چشم پارسوآ
 مخان... جناب... نیستم شما با مگه...  برید می تشریف کجا اقا هی:  دراومد

 !دارن مریض االن دکتر
 اتاقی ی بسته در سمت به بلند های گام با منشی های تشر به توجه بی پارسوآ

گل نی نی یه عکس روش که تاق در و رفت بود زده و ابی چشببم خوشبب  و ا
 درو آپارسو و دراومد اتاق از جیغی صدای که نکشید لحظه به کرد باز وحشیانه

 ...بیرون بیا زیتا: وگفت بست
 .میکردند نگاه پارسوآ به باترس بیمار دو
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 نایشببو دکتر خانم: گفت حرص با منشببی. شببد خارج اتاق از قدی بلند دختر
 ...اومدن

 اینجا: گفت تعجب با پارسببوآ روبه و برد باال بسببه ی نشببونه به دسببتشببو دکتر
 میکنی؟ چیکار

 حرص با وزیتا کرد ای اشبباره بده توضببی  جمع جلوی نمییواسببت پارسببوا
 بعد کن صببتر... شببد ترک زهر مردم زن...  اتاق تو پرن نمی اینجوری: گفت

 ...میزنیم حرف هم با مریضام
 .کوبید محکم هم و در... رفت اتاق به و

 . کشید پوفی پارسوآ
 یک... دستش دادم و رییتم اب براش پالستیکی لیوان یه تو کن سرد اب از من

 مچاله در حرصببشببو تمام واقع در کرد مچاله و لیوان... وسببرکشببید اب نفس
 .انداخت زباله سطل داخل انتها در کرد خالی لیوان اون کردن
 مسببلط اعصببابتون یه مهندس: گفتم و کرد بهم امیزی تشببکر و خسببته نگاه

 ...باشید
 هم کنار ای گوشبببه پرند همراه به من و کرد پرت صببندلی یه روی خودشببو

 .نشستیم
شغولم ذهن خاطر به نمیدونم شدم زمان گذر متوجه م  بار اولین برای زمان یا ن

 !ودب گذشته ساعتی یک تقریتا. بود شده خالی مطب. گذشت تند اینقدر
سی و کش که درحالی...  شد خارج اتاق از زیتا س به توجه بی میومد قو  وآپار
 ...بترید تشریف میتونید شما جاوید خانم: گفت منشی به رو



شم جاوید سوآ به ای غره چ صال که پار سش ا شت و نتود اون به حوا  نوک دا
 کرد جور و جمع هاشو پرت و خرت بعد کمی و رفت ، میکرد نگاه هاشو پنجه

 .شد خارج مطب از کوتاهی خداحافظی با
 کافی کوچیک ی بسته ویه جوش اب لیوان یه با و رفت ابدارخونه سمت به زیتا
شت که شت میکرد خالی لیوانش توی دا شیش میز وبه برگ  به ورو ددا تکیه من

 اینه؟ رها: گفت پارسوآ
 ...بود من به منظورش اینه

 ای؟ ماهه چند: گفت من به رو زیتا و کرد بلند سرشو پارسوآ
 سونوت خرینا... اتاقم تو بیا دربیار لتاساتو: گفت وزیتا کردم نگاه زیتا به مات

 ...بیار داری اگه هم
 ... زیتا: وگفت کرد رجوع و رفع فوری پارسوآ که بودم متهوت و مات هنوز
 هان؟: زیتا

 ...است دیگه چیز مسئله: پارسوآ
 راتونوفک... کنم وجور جمع رو تو پشببیمونی بعدا ندارم حوصببله من بتین: زیتا

 ...بعد بکنید
 چیز من مشببکل... نیسببت هم حامله...  نیسببت رها این: گفت داد با پارسببوآ

 !است دیگه
 چته؟: وگفت کرد گرد چشمهاشو زیتا

... جاشببد به جا جاش سببر کمی و زد موهاش به چنگی و گزید لتشببو پارسببوآ
 ...گفت بلندی َاه و زد اشغال سطل به لگدی بود حرصی و شتابدار نفسهاش
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 ...میدم توضی  براتون من دکتر خانم: وگفتم شدم بلند جام از
 .شدیم اتاقش وارد میکرد نگاه پارسوآ به که زیتا با همراه و کشیدم و پرند دست

 نیستی؟ رها تو: وگفت نشست میزش پشت زیتا
 ...هستم تابان تینا من... نه-

 ...نمیشناسمت: وگفت خورد فوریش ی قهوه فنجون از کمی زیتا
 ...نمیشناسم رو شما منم-

 ...پارسوا اشناهای با خیلی ات قیافه: وگفت زد لتیندی زیتا
 :گفتم تند

 ...میکنم کار مهندس برای فقط من-
 مکیک چه حاال خوب... بله... ُاوه: گفت و داد تکیه صببندلیش پشببتی به زیتا

 کرده؟ رم یهو چرا پسره این میدونی بکنم؟ میتونم
 وزیر... تویی پرند پس:گفت پرند به رو باشبببه من جواب منتظر اینکه بدون

 ...نکنه تعریف تو از پدرت نیست
ستم انداخت پایین سرشو پرند ستم و بحث ی رشته خوا  صدای اب که بگیرم د

 ...کشیدم ای کالفه پوف زیتا موبایل
 ...حسام سالم:  زیتا
... 

 کجایی؟ تو... ندارم مریض:زیتا
... 

 ...هم شفیقت رفیق اتفاقا باال بیا خوب مطتی؟؟؟ جلوی: زیتا
 ...میکنم خواهش دکتر خانم:وگفتم پریدم میزش جلوی اراده بی



 شده؟ چی:گفت من به رو و... گوشی: گفت تعجب با زیتا
 این ادبیو مهندس فکرنکنم... اوردیم معاینه برای و پرند مهندس منو بتینید-

 فهمید منظورمو زیتا و کردم تلفن به ای اشبباره چشببمهام با و...  رو موضببوع
شی وتوی سام الو: گفت گو ... یامم باش منتظرم ، بیای باال نمییواد نه نه... ح

 .فعال... دیگه ساعت نیم یه اره
 .کرد بدل و رد پرند و من بین نگاهشو تردید با و کرد قطع تماسشو

 خواست ندپر واز کشید و ای پرده و شد بلند جا از زیتا توضیحاتی گفتن از بعد
 ...بره سمت اون به تا

 .شد بلند جاش از و کرد بهم معصوم و تلخ نگاه یه پرند
 یتو محکم گوشببیمو کیف بند... دراوردم گوشببیمو و کردم جیتم توی دسببت

 دم حتی میکردم حس که بودند کند اونقدر ها دقیقه... میدادم فشببار انگشببتام
 ...میکشه طول فرایندش ای ساله هزار مدت یه هم وبازدمم

 .بود سنگین سرم... بود کرده عرق کمرم ی تیره
 اضببطراب همه این چرا نمیدونسببتم حتی... بکنم باید دعایی چه نمیدونسببتم

 ... ! غریته نوجوون دختر یه برای تشویش همه این... دارم
 ورهابورش به...  بودم زده زل هاش عقربه به میشنیدم و ساعت تاک تیک صدای

 درهم و شببلوغ میز به... رنگ کرم ی گرفته دود های کرکره به.  میکردم نگاه
 ... داشتنی دوست نوزاد یه عکس به...  وبرهم
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 سببرعت به سبباعته یک زمان یه چرا میفهمیدم حاال... بودند حلزونی ها دقیقه
 سح بیشببتر تا بودند کرده معامله انگار... کند اینقدر دقیقه چند و میگذره
 !بسازن برام و واسترس نگرانی

 .ایستادم پام روی سیتی به پرده شدن کشیده و زیتا ی سایه دیدن با
شت زیتا ست صندلیش پ ش شی راحتی نفس هم اون انگار کردم حس و ن  و دک

 !نیست مشکلی: گفت
 .بود پایین سرش...  اومد جلو پرند...  کردم ولو صندلی روی خودمو

 !زیر به سر پرند به لتیندی هم من و زد من به لتیندی زیتا
 تقلمن هم من به پارسببوآ تشببویش اما بود داده اطمینان بهم اولش پرند اینکه با

 ...کردم تشکر زیتا از. دادم فشار دستم توی و پرند دست... بود شده
 ربمضط پرند و من دیدن با... میرفت رو قدم تند پارسوآ... کردم باز و اتاق در

 ...ایستاد
 ای جمله هنوز نکرده دعوت دهنم به رو کلمه هنوز... زدم ای اراده بی لتیند

 کنم خوشببحال رو نوجوون دختر یه پدرجوون تا بودم کرده اماده ذهنم توی که
 !شنیدم رو پارسوآ شکر خدارو ی زمزمه... نگفته رو

 ...ماشین تو میرم من: گفت اهسته پرند
 .داشتم وبرش رفتم داشت قرار ها صندلی روی که کیفم سمت به من
 سرخی الوش بود پوشیده سیاه مانتوی یه که درحالی پزشکی روپوش بدون زیتا

 به رو و کرد قفل درو. شببد خارج ازاتاق داشببت قرار مشببکیش موهای روی
 کردی؟ چیکار رو رها: گفت پارسوآ



 چشببمشببو مردمک پارسببوآ و من بین نگاه با و گرفت گاز لتشببو فوری ولی
 !چرخوند

 م؟بزنی حرف میتونیم تی تی جلوی پرسید نگاهش با اینکه مثل درست
سوآ شو پاکت پار شکر زیتا کرد تعارف زیتا سمت به و دراورد سیگار  کرد یت

شت سیگار نکرد تعارف که هم من به رو...  وبرندا شه و و شت لتش ی گو  گذا
 ...بشیم جدا قراره گرفته پولشو: گفت جواب در راحتی وبا

 راحتی؟ همین به: زیتا
شو شونه و زد سیگارش به پکی پارسوآ  ی چهب اون اگه: وگفت انداخت باال ها

 .نمیکرد قتول راحت اینقدر بود من
 از بهتر ات صد کنی باز چشماتو: وگفت زد من به لتیندی و داد تکون سری زیتا
 ...رییته برات رها

 برسونمت؟ داری؟ ماشین: گفت و. زد پوزخندی پارسوآ
 ...دنتالم اومده حسام: زیتا

تا از یت متلغ قتال در و کردیم کوتاهی خداحافظی زی تا ویز  به: تگف تنها زی
 ... !پیشکش ویزیت...  نزن غر اینقدر حسام جون

 . کشببید عمیق نفس تا چند پارسببوآ... اومدیم بیرون مطب از پارسببوآ همراه به
 ...برم دیگه من بهتره مهندس: وگفتم کردم نگاهی گوشیم ساعت به من

 دعوت مشا یه به رو شما نتاشه بد کردم فکر من: وگفت زد بهم لتیندی پارسوآ
 .کنم

 ...ممنون-
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 .. نتودید شما اگه امروز:کرد زمزمه پارسوآ
 ابتث دسببتم پشببت به پارسببوا نگاه که کنم مرتب چادرمو تا اوردم باال دسببتمو

 .میکرد خودنمایی روش دراز کتودی یه... کردم نگاه دستم به... موند
 .نمک عذرخواهی ازتون باید رویی چه با نمیدونم واقعا من: گفت اهسته پارسوآ

 ...نیست ای مسئله-
 ...نتودم خودم حال تو واقعا من: وگفت کشید اهی پارسوآ

 ...نکنید وعصتی خودتون اینقدر میکنم خواهش... مهندس میکنم درک من-
 هستید؟ من نگران شما: وگفت کرد نگاه من به پارسوآ
سی... انداختم پایین سرمو  امروز... خیلی اره: گفت سوالش این درجواب ح

 !کنی سکته ترسیدم
 ... بیفته اتفاقی شما برای اگر... پرندم نگران من: گفتم اهسته
 ...بکشه منو بود نزدیک پرند امروز:  پارسوآ

 .ونهردوت برای. بود سیتی روز امروز... نکنید بحث باهم خونه رفتید دیگه-
 ...خانم تی تی بودید سهیم سیتی این در هم شما: پارسوآ

 لتیندی...  میکرد نگاه خیره من به و بود اورده بیرون پنجره از سببرشببو پرند
 ...ب*و*سیدم صورتشو و رفتم ماشین سمت به... زدم بهش

 بیا بش جون تی تی: گفت گوشم زیر اهسته و کرد حلقه گردنم دور دستهاشو
 ...بمون من پیش
 .شد متمو چیز همه. باش مطمئن نیست مشکلی پرند: وگفتم کردم نگاه بهش
 گوش لفا اون... نگفتی هیچی بابا به کیوان از تو میدونم: گفت اهسببته پرند

 ...وشنید وایستاد



 ...میکشت منو نتودی تو اگه:گفت و دستموگرفت
سیدم وعمیق اروم صورتشو شو نگران... ب*و* ستها  و کرد ازاد گردنم دور از د

 ...چرخیدم پارسوآ سمت به دوباره من
 ...نیاد پیش مشکلی دیگه امیدوارم-

 :گفت سپاسگزارانه لحنی با اهسته پارسوآ
 حال به تا که گرفتم شببما از ارامشببی وجود تمام با امروز من... همینطور منم

سته کس هیچ سی چنین بود نتون ...  مممنون ازتون واقعا من... کنه القا بهم و ح
 بیاطر... ثمرتون مثمر وجود بیاطر... حضببورتون بیاطر... چیز همه بیاطر

 !بگم باید چی دیگه نمیدونم واقعا... تون خوبی و ارامش همه این
 من هب لتیندی پارسببوآ!!! میکنم غش من بگی دیگه کلمه دو گرفتم باال سببرمو

 مرتب ام شونه روی کیفمو... کردم پهن زمین روی نگاهمو سیتی به من و زد
 رسببوند می مقصببدم تا منو که اتوب*و*سببی رنگ زرد ی بدنه دیدن با... کردم

سوآ های تعارف منتظر اینکه بدون و کردم تندی خداحافظی شم پار  رموچاد با
 !دویدم ایستگاه سمت به و گرفتم مشتم وتو کردم جمع کمی پام جلوی از

 زطر به امروز که میکردم شببکر رو خدا باید فقط... کنم فکر نداشببتم حق من
 .گذشت بییر اسایی معجزه

 الشمت تمام و زدم زل ها وشلوغی ها وادم خیابون به... میکردم تفسیر نتاید من
 کردنن فکر منطقی صببل  به رو داشببتم خودم با خودم که و جنگی تا بود براین
 ...!!!اما... اما...  اما... کنم ختم
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شتم تعتیر ی اجازه کاش شد کاش... دا سوآ می سان ی طتقه در هم پار  های ان
... بدم نظر... کنم فکر بهش راجع من... بگیره قرار من ذهن ی کننده تفسببیر
قدش  هی... کنم برداشبببت حرکاتش تک تک از و کنم تعریف ازش...  کنم ن

 و ها لتیند و ها نگاه سببکانس به سببکانس میتونسببتم کاش... ازاد برداشببت
شو که هایی خیرگی سم شتم هیزی ا ساب به رو نمیذا  واریز جدید حس یک ح

 ...داشتم اجازه کاش...  میشد کاش... کنم
 و متحکم صببدای...  بودند گالویز باهم احسبباسببم و اندیشببه و منطق و عقل
سوآ قاطع سیرات دربرابر میکردم مقاومت من و...  بود سرم تو پار  تیکرمان تف

 !ام دخترونه احساسات
 و میشد ختم وغریب عجیب نام یه به که هایی مشغولی ذهن...  میکردم تالش

 از میکردم شببماتت خودمو و میاوردم پسببوند اسببم این پشببت... میکردم پاک
 ...بودم خسته... ذهنم در کردنش خطاب یگانه

 تا خواسببته صببراحت عین در ازم که و کسببی های حرف ندارم حق لعنتی من
 ...! و باشم نداشته روشون تعتیری

یابون به گاه خ مه این... کن ن مه این...  ادم ه گاه ه نا... ن  تا صببت  تا رو ای
 حقی وت!!! بردار خوب پدر این سببر از دسببت...  تفسببیرکن دنیا روز بینهایتمین

 وت که باش این منکر...  میگیره ارامش تو از که پارسببوآسبببت فقط...  نداری
 ... !هم

ستادن با ستگاه توی اتوب*و*س ای سی درهاش ای شیدند نف  به...  دشدن وباز ک
 انجام رو راننده با کردن حسببباب کارتکراری اومدم پایین ها پله از سببیتی



 کوچیک ای سببکه صببورت به و پولم باقی که نکنم فکر کردم سببعی... دادم
 ...!کنه لمس ثانیه در منو انگشتهای که میده من به طوری

 سبنج نکته بدون شبدن خیره بدون کردم سبعی... بیشبیدم سبرعت هامو قدم
 و برق چراغ رتی به کردن نگاه بدون تحلیل، و تجزیه وتعتیرو تفسببیر بدون بودن

 شفیعی اقای های دیش و مظفری خانم ی شده پهن های رخت و کاج درخت
صیر و سایه داغون و درب ح  فکر کردم سعی...  برم راه دومش ی طتقه ی هم

 کرف کردم سعی... میشه چی کاج درخت و برق چراغ تیر طفل عاقتت که نکنم
 فکر.. . کرده کثیف هاشببو لتاس کدوم مظفری خانم دختر پریا بار این که نکنم
قای چرا که نکنم ید... نمیگیره مرکزی ی ماهواره یه شببفیعی ا  همین از با

 یم پارسببوآ مثل بزرگی به تا میکردم شببروع کوچیک چیزهای به فکرنکردن
 بزرگ؟... !رسیدم
 کنم؟؟؟ بیان خودم برای و بزرگی این طلوع تا کشید طول چقدر

قدر که آ  نگ ذهنم توی چ قدر... بود پرر  کسببی چه و داشبببت نقش چ
 حضببور ها نکردن وفکر ها ندیدن این تمام در که باشببه این منکر مییواسببت

شد باعث من ذهن در پررنگش شم پر می  کلمات و ها نگاه و حرفها از پر...  با
ستم اگر حاال...  حرکات و شد کنم فکر جزییات به مییوا  بود ونا وقتی تا نمی

ضو  به وقتی تا...  صویر و  کامل ونا وقتی تا! ... زنده پیش با رنگی کامال بات
 !نتود بسببتمون بن ی کوچه جزییات برای جایی دیگه بود موجود من ذهن در

 دوم ی طتقه ی همسایه ی درفته زوار حصیر تفسیر بود احمقانه چه که بود اگر
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قای لک... پارسببوآ حرفهای کلمه به کلمه درکنار شببفیعی ا لک به پ گا پ  هن
 ... !پارسوا و... پارسوا

ضور از که بود پدر یه ی دغدغه و فکر از پر من ذهن ... میگرفت ارامش من ح
 ...!.همچنین...  کنم اعتراف اگه حماقتی چه و
 ... حال این با... بیونم درست نمازمو کردم سعی تلفن صدای با

ستتا سالممو  لش و سفیدم نماز چادر کش و شد تموم نمازم... گفتم هول با ن
 ...وبرداشتم تلفن و شدم خم نهایت در و کردم

 ...بود ظهر سر
 ... پیچید مغزم توی اهورا صوت خوش و جذاب صدای

 شناختی؟:گفت و کرد باالیی بلند سالم
 بیاری؟ روم به مییوای دفعه هر حاال-

ندید فت خ با ای: وگ گه...  با گه دوسببتیم دی ها این دی  .نداریم باهم رو حرف
 داریم؟

 خترا؟ چه شما؟ حال... بگم چی والله-
 یکارچ داشتی بپرسید؟ منو حال دادید افتیار شما بار یه عجب چه به به: اهورا

 میکردی؟
 ...خوندم نماز-

 .باشه قتول... وقت سر چه: اهورا
 .ممنون-

 ...حق قتول نگفتی چه: اهورا
 !است شعارانه زیادی...  مدلیه یه... نمیاد خوشم-



 ...تفاهم مرسی: اهورا
 این نهک خدا کردم فکر و دادم تکیه عزیز تیت ی لته وبه برداشببتم تسببتیحمو

نه فکر چیزی به خودش پیش  حرف از چیزی به من که همونطور... نک
 !خودم جون التته. فکرنمیکنم هیچکس

 ...مزاحمت از غرض راستش: اهورا
 بپرسی؟ حالمو زدی زنگ فقط کردم فکر-

 ...شماییم یاد به هرروز... هستم میلصتم که اون: وگفت خندید اهورا
 امرتون؟-

 ...رسمی جاده زد باز!  دکی: اهورا
 میکنی؟ شما شما خودت-

ندید اهورا نده از و خ ندی اش خ  فکر که هسبببت چی حاال: وگفتم زدم لتی
 برمیاد؟ من دست از میکنی

 باشه؟ نیندی بده قول ولی... میگما: وگفت کشید اهی اهورا
 ...نمییندم اکی-

 ...مییندیدم جلو جلو داشتم ریز ریز ولی
 ...بابا ای دیگه نیند: گفت حرص با اهورا

 ...بفرما: وگفتم کردم تموم امو خنده صدا بی
 ادوک... نتاشه شما خانمی از به التته خانمی یه برای مییوام من راستش: اهورا
 .بیرم

 مادرت؟ برای-
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 ...خیر: اهورا
 نداری؟ که خواهرم-

 ...نه: اهورا
 کیه؟ پس-

 ...ها نیندی: اهورا
 کیه؟ بگو-

یاد بودنش کی حاال: اهورا نه مهم... نیسبببت مهم ز یدونم من که ای  چی نم
 !بیرم؟

 کمک یدمم قول چیه مناستتش شکلیه چه سالشه چند کیه بگو: وگفتم خندیدم
 ...کنم

 ...نکنه کمت خواهری از خدا: اهورا
 که روشببکر خدا اومد خوشببم حرفش از. میگفت اینو که بود بار اولین این

 .بود فهمیده روابطمونو ی محدوده
 دخترتونه؟ دوست: گفتم ذوق با

 میشببو مییوام خوب ولی...  نشببده که حاال: گفت زده خجالت کردم حس
 .بزنم

 ...فامیلش اون سمت رفت ذهنم لحظه یه
 اشناست؟: پرسیدم کنجکاوی با

 ...نمیشناسیش که تو:اهورا
 اقوامه؟ از منظورم-



 نستتش نمیدونم یعنی... همکاریه یه اشنای یعنی... همکاراست از... نه: اهورا
 ...دیمیدی باید صدارو تی تی میکنه کار دوبله میدونم ولی چیه همکاره اون با
 بشنوم؟؟؟ که اینه منظورت-

 ...صاف ظریف... عالی... همون: اهورا
 دی؟ ای ال کامل وضو  با اینچ 46... برفک بدون:گفتم حرفش وسط

 ....ننداز دستمون تی تی: وگفت خندید
 خوب؟:وگفتم خندیدم

 ...کردم دعوتش شنته سه شام برای...  دیگه هیچی:اهورا
 چیه؟ اسمش-

 ...نمیدونم: اهورا
 :گفتم و خندیدم

 بدی؟ کادوهم بهش مییوای حاال-
 ندم؟: اهورا

 مناستت؟ بی اخه-
 ...اشنایی مناستت به: گفت ساده اهورا

 کرده؟ قتول حاال: وگفتم خندیدم حرفش از
 ...نه-

ضی  واهورا خندیدیم جفتمون شو تکلیف مییوام حاال: داد تو شی  کادو  م
 ...بیوریم وباهم شام شنته سه بیوام ازش بعد کنم
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 تو.. .کیه دیگه این... الله بسببم... بود نگفته دختره به هم رو شببنته سببه اصببال
 !میکنه هم پردازی رویا خودش واسه ذهنش

 شنته؟ سه چرا حاال-
 شنته؟ چند پس:اهورا

 شنته؟ پنج-
 شنته؟ پنج چرا: اهورا

 ...شنته چند پس-
 ...سرجدت نکن ام سوژه:وگفت خندید اهورا

 :وگفتم خندیدم
 ...میده مزه هفته اخر واسه کارا این خوب-

 ...ها واردی: وگفت خندید اهورا
 ...میگم جدی نه-

 ...کشیک صت  تا ام رادیو شنته پنج:اهورا
 !بیمارستانی پزشک میکنه فکر ندونه هرکی.... میاد هم کالسی چه-

 ...دارن کشیک رفتگراهم والله:وگفت خندید اهورا
 ...کنم چیکار من بگو: گفت اهورا و خندیدم حرفش از
 ادم یپت اون از دختره نظرمیومد به ولی...  باشببه تجربه بی نمیومد اش قیافه به

 !بزنن جیک ندارن جرات برن اگرم... برن سمتش به ها ادم نمیده اجازه هاست
 ...گرفتت دستش تو خوب: گفتم خنده با

 تی؟؟؟ تی بینی می: اهورا
 ...زرنگن دخترا...  کن جمع حواستو-



 ...دختری خودتم خوبه... کنه رحم بهم خدا: گفت خنده با اهورا
 ...دامادم فامیل حاضر درحال-

 ازاده؟ وقتت شنته: وگفت خندید سرخوشی با اهورا
 ...میشه چی بتینم حاال-

 زیچی یه طرف برای برو خودت نیسببت زحمتی اگه یا... خرید بریم بیا: اهورا
 ...بیر

 ...بیا خودتم نه اوه-
 ...میل کمال با: اهورا

 ...بیا خودتم بگم که گفتی رو جمله این کال-
ماعتی: اهورا گه خودمون واسبببه هسببتیم ج  از هم مییوریم اخور از هم دی
 ...توبره

 خراب خوشببشببو حال ولی نمیومد خوشببم من که هاسببت شببوخی اون از این
 !نکردم
 قدس؟ سینما بیام شد؟ اکی شنته تی تی خوب: اهورا

 شیش شیش بیام زودتر بتونم اگه... خونه میرسم شب هشت من شنته... باشه-
 ...باشه نیم و

 ...بده خترشو بهم:اهورا
 ...میگیری خترشو میزنی زنگ شما-

 ........مگه میاد قتضت سر چقدر بابا: اهورا
 ...داره خرج زندگی...  دیگه کنیم چه-
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ندید اهورا فت خ یدا: وگ یدونم ب  رویی چه با موندم خودمم... بگم چی نم
 .همین بیاطر... خودته های مایه تریپ دختره اخه ولی...  زدم زنگ بهت

 .وساخت سوخت باید...  کنیم چه... دیگه برادریه خواهر حساب-
 ...کنم جتران عروسیت ایشاال: وگفت اهوراخندید

ضایت باالخره شکر خدا کنه قطع داد ر سترس رو شتم اینو ا  زوناوی متادا که دا
 خوشببحال براش... ول ای... میدونه خودشببو حد که بود معلوم ولی...  بشببه

 فکر من و... صببدا خوش برادر یه... دیگه بود برادرم عین جورایی یه... شببدم
 کیه؟ دوماد عروسیم؟؟؟ کردم

 زاهد همیش اسمش معنی طرف نکنی فکر وقت یه: وگفتم زدم سرم به ای ضربه
 !!!میگمت نکن فکر... نکن فکر بسه هوی... ها

 !ممنوع وتفسیر تعتیر... کنار بذار هاتو درگیری خود
سوآ قامت دیدن با  سری... کردم سالمی بود درهم هاش اخم شدت به که پار

نه درگاه جلوی از و داد تکون نار اشببپزخو فت ک ته... ر  این با حاال. بود گرف
نه؟؟؟ برم زود مییوام امروز من بگم چطوری نازش اخالق  روی کیفمو خو

 ...گذاشتم اپن
سته. بود سنگین خونه جو...  چیدم رو صتحونه میز  هزارتومنی دو های گل د
 گلدون یه توی و بودم خریده افغانی بور ی بچه پسببر یه از میدون سببر که ای

 ابش رپ ابتدا التته گذاشببتم، بود کرده علم قد اپن روی اسببتفاده بال که خالی
 رو پالسببیده عینی در وتازه تر نسببتت به رزها های شبباخه شبباخه بعد کردم

 .دادم قرار داخلش
 !!!شدم متوهم ذهنم در رو اش نداشته بوی



 .دادم باال تعجب با ابروهامو خوب پدر داد صدای با
 مدرسببه شببو اماده مردی؟ پرند: زد داد بود حرص از پر که کالمی با پارسببوآ

 ...ات
 شببده چی باز... اومدم بیرون اشببپزخونه از مضببطرب. رفت باال ی طتقه به و

 از نم به کردن نگاه بدون... برخوردم پارسببوآ به ها پله از رفتن باال حین بود؟
 .رفت پایین تندی به رو ها پله باقی و گذشت کنارم

 .کردم باز و در... نشدم پرند پاسخ منتظر زدم در به ای تقه
 ...بود نشسته تیتش روی پرند

 پرند؟: گفتم اهسته و رفتم جلو ارومی به
ش دور که عمیق کتودی یه دیروزش های کتودی به... گرفت باال سرشو  مشچ

 .بود شده اضافه بود کرده احاطه و
 .کرد سالم اهسته پرند و گزیدم لتمو

 !بتندم لتاسمو میکنی کمکم: وگفت داد باال پیراهنشو
 ...کردم نگاه کتودش خطو  و خط از پر کمر به

 !نمیتونم خودم... نگیره دردم بتند جوری یه: گفت اهسته پرند
 زا بیشببتر...  بود بیشببتر ها وکتودی ها زخم این... میشببم خفه دارم کردم حس

 !بیشتر نه میشدند تر کمرنگ شنته این تا باید ها اون... بود طوفانی ی شنته پنج
 شده؟ چی: گفتم بهش رو و کشیدم پایین و پرند پیراهن

 بگم؟ یچ ها بچه به مدرسه برم قیافه این با: وگفت انداخت پایین سرشو پرند
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 تو اما ... کردم تصادف بگم بهشون کردم فکر من: وگفت کرد نگاه چشمهام تو
 ...دهز منو پارسوآ بگم نمیتونم دیگه ولی...  میگم دروغ خیلی من میگی همش

 زا جفتمونو پارکینگ در شببدن کوبیده صببدای... کردم لعنت خودمو دلم توی
 .پروند جا

.. .نشوندمش زانوم روی اروم... کشیدمش خودم سمت به گرفتمو و پرند دست
 .دادم فشارش خودم به مالیمت وبا گذاشتم هاش شونه روی دستهامو

 .میکرد گریه و لرزید می اروم
 میکردم سببعی من و بود کرده ب*غ*ل منو محکم... بودم کرده بغض خودمم
هامو طوری  هاش کتودی و ها زخم با که بذارم پشببتش و کمر روی دسببت

 بود خورده کتک پدرش از که سبباله سببیزده دختر یه عمرم در! نکنه برخوردی
 !میکنه درد تنم هم خودم میکردم حس...  بود سیت... بودم نکرده وب*غ*ل

 بیشببتر هم پرند دار گریه های نفس صببدای...  میسببوزند چشببمهامو اشببک
 .میکرد تشدید بغضمو

 .ای دقیقه پنج ستکی یه شاید... کنه ستک خودشو کمی دادم اجازه
 ؟...بیوریم صتحونه پایین بریم: کردم زمزمه گوشش زیر ارومی به

 .نگفت چیزی پرند
 .... پرند بشه اینطوری نمییواستم:گفتم سیتی به

 پارسببوا که جلو نمیومدی مییواسببتی اگه... میدونم:وگفت کرد فینی فین پرند
 ...بیوری کتک خودتم تازه... نزنه منو

 !بود سرجاش رابطمون پس کشیدم راحتی نفس



 رندپ و کردم پاک اروم کتودشو صورت روی اشکهای من و کرد نگاه من به پرند
 ...بودم ننشسته اینطوری کسی ب*غ*ل تو که بود وقت خیلی: گفت

 داد؟ مزه بهت: وگفتم زدم لتیندی
 .خیبببببببببببلی: وگفت زد لتیندی متقابال هم پرند

 .ودب نشده کم معصومیتش و جذابیت و زیتایی از ای ذره ها کتودی اون تمام با
 خوشببمزه ی صببتحونه یه بریم: وگفتم زدم کنار چشببمش روی از موهاشببو

 هوم؟... بیوریم
 لتاسمو: تگف واهسته کرد تموم فینشو فین سنفونی و کرد پاک هاشو اشک پرند

 .میام میپوشم
ستادم من و شد بلند پام روی از  ووزانوم شدم خم بود گرفته خارش زانوم... ای

 گرفت؟ درد پات: گفت خنده با وپرند خاروندم
 ...مییارید زانوم نه: وگفتم خندیدم

ته درد پات خوب... نکن چاخان: گفت خنده با پرند  تیمیگف زودتر بود گرف
 !شم بلند

 .نگرفت درد کن باور: گفتم میزدم لتیند که حالی در
ست یکی اخه: پرند ش کوچیکتره تو از طرف گنده خرس بگه من به نی  رو ینیمی
 ...میشه خرد پاش

 کوچیکترم؟ تو از من: گفتم و خندید پرند و خنده زیر زدم بلند صدای با
 ...الغرتره من از هیکلت ایناها: پرند
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ستیون تو- شته بندیت ا ستیم هم قد هم هنوز تازه... در  انتس ده تو نگاه... نی
 ...تری کوتاه من از

 ...نیست اینطوری هیچم:وگفت انداخت بینیش به چینی پرند
 تموراس دست منم و اورد باال راستشو دست پرند و ایستادم اینه جلوی کنارش

 .رسید می دستم مچ تا دستش... میگرفتیم قد داشتیم... کردم بلند
 خانم؟ دیدی: گفتم خنده با

 ...اینه جلو بیا... بلندتره دستهات تو خوب: وگفت نشد راضی پرند
ستادیم اینه جلوی سید من ی شونه سر تا پرند سر... هم کنار... ای  ماا... میر

 الح: گفتم و دادم باال ابروهامو و زدم لتیندی. بود اندام خوش و کشببیده پرند
 ...خانم کردی

 ...میشه بلند قدم من: وگفت داد باال دماغشو پرند
 !موقع اون تا حاال: گفتم خنده با

 چیه؟ اتون برنامه امروز: گفتم و برداشت مانتوشو پرند
 زنگ :گفت حال همون در میکرد ودرست بود برعکس که مانتوشو استین پرند
 ...پرورشی هم چهارم زنگ و هنر سوم زنگ ، علوم دوم زنگ دینی، اول

 ...ستکه ات برنامه چه-
 ...ندارن کاری هیچکدومشون..  اره: پرند

 ...نرو مدرسه امروز پرند: گفتم که پوشید می استینشو داشت
 جون؟ تی تی میگی راست: وگفت زد برقی چشمهاش

 ...اره-
 ...بابام: گفت نگرانی با پرند



 تیمیرف دکترم... نیست خوب زیاد هم حالت تو... میکنم صحتت باهاش من-
 !میداد استراحت روز سه دو بهت
 ...جون تی تی چاکرتم خیلی: وگفت زد لتیندی پرند

 .بیوریم صتحونه بریم بیا بدو: وگفتم خندیدم
 و چایو کتری تا میرفتم اشببپزخونه به باید شببدم خارج اتاقش از زودتر وخودم

 .بود اومده پرند سر بالیی چه جمعه میفهمیدم باید... میکردم اماده
 ...شدیم صتحونه صرف مشغول هم با

 یه مبشینی هم با تا بیرم پرت و خرت کمی و سرکوچه برم من شد قرار هم بعد
 ...بتینیم رو کنه پیش ماهواره بود قرار که فیلمی

ست پفک و چیپس کلی ستنی و موسیر وما شتم خریدم ب  لتیند با دپرن... وبرگ
 ...موسیر ماست... جون ا : گفت

ستیم زمین روی جفتمون ش ست ن س فیلم یه. تلویزیون روی به رو در  و ناکتر
 ودب نوشببته عالمتی یه روی چون... بود فارسببی نویس زیر با امریکایی لوس
ست پرند پس سال دوازده باالی  ترجی  منتود موافق خیلی من اما... بتینه میتون

 ی دازهان به کنم وناراحت پرند نمییواست دلم اما...  بتینم شو ، دوتا یه میدادم
 !بود شده زهر بهش روزهاش کافی

 یشدنم نزدیک بهم بیشتر حدی یه از اصلی نقش وپسر دختر تا که بیصوص
شی خود صورت به شتکه شد عوض جو ست تا من و می شمردم بی  بعد و می
 رغ کلی هم پرند برمیگشببت فیلم همون به تری خودجوش صببورت به شببتکه

 ...میشد هم خندمون باعث ولی میزد
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 ...!و پرند یا بزنم گول خودمو مییوام میگفتم باخودم گاهی
 .میزد لیس اشاره انگشت سر با و پفک ی مونده ته پرند فیلم تماشای از بعد

 بزنیم؟ حرف شنته پنج به راجع مییوای: وگفتم کشیدم عمیقی نفس
 چیش؟ به راجع:گفت تعجب با پرند

 ...هرچی... نمیدونم-
 ...نیست مهم برام: گفت و انداخت باال هاشو شونه القیدی با پرند

 خترد هر نمیدونم... بود بیییالیش و سببادگی از اینم... کشببیدم عمیقی نفس
 اشه؟ب داشته میتونست حالی و حس چه میگرفت قرار پرند شرایط تو ای دیگه

 ...اعتمادی بی از درکش نداشتن به برمیگشت این
 ادگیس یه تو هنوز پرند ساالنش و سن هم به توجه با و سالش و سن به توجه با
ست بچگی و شو میکرد سعی و... میزد پا و د  دهب جلوه بزرگ چیزهایی با خود

 ...که
 ... دادم تکون سرمو

 و کردم اشاره پیانوش به
 بزنی؟ پیانو داری دوست پرند:وگفتم زدم لتیندی

 ...مییوره بهم سازه و موسیقی هرچی از حالم: وگفت برچید لتهاشو
 واقعا؟:گفتم باتعجب

 یاد هم هیچی تازه...  میگیرم یاد پارسببوآ اصببرار به و همشببون... اره: پرند
 !نمیگیرم

 داری؟ دوست چی تو-
 .رباتیکم کالسای عاشق من... رباتیک: وگفت زد برقی چشمهاش



 ...میکنی شوخی-
ند گه پارسببوآ ولی: پر ید می ما تجربی برم با ... دارم دوسبببت و فنی من ا

 گیت هی اتاقش برای مییونه فنی هنرستان دوستام از یکی خواهر... الکترونیک
 ...کرده درست

 جدی؟؟؟: گفتم تعجب با
یک از برام ذوق با پرند بات یک رو فت والکترون عاتش.  میگ یل اطال  بود تکم

 وتیصصی ای حرفه چنان هاش کارایی و حقوقش و یابیش شغل و کار ازبازار
 ردهک مشی  هدفشو که بود جالب برام خیلی... بود بریده کفم که میزد حرف

ستان تو و بود ست دبیر شته انتیاب برای پرپربزنه نمییوا سط ینا هرچند ر  و
شتم میکردم حس رو پارسوآ میالفت ساب به ومیذا  هک اش پدرانه ی عالقه ح

 !!!بشه مهندس یا دکتر دخترش داشت دوست
 بود کرده کف زدن حرف از اون و... بودم شببنونده من فقط که بحثمون از بعد
... 

 پرند؟: وگفتم کردم نگاه بهش
 بله؟:پرند
 .پرسیدم می خودم باید باشم منتظر نمیتونستم دیگه

 افتاد؟ نیفتاد که اتفاقی برگشتید که شنته پنج-
 ...دیروز: وگفت انداخت پایین سرشو پرند

 چی؟ دیروز-
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 ایج کیوان ماهه یه که فهمید پارسببوآ دیروز: وگفت گرفت باال سببرشببو پرند
 ...میده درس من به باباش

 ودب زده زنگ عید قتل زمردی اقای: داد توضببی  وپرند کردم نگاه پرند به مات
شته وپیغام ست بابا اگه بود گذا شت دو سافرتم بعد عید بعد از دا  بیاد یوانک م

عد نتود قرار من... بده درس بهم ید ب گه ولی...  ایران برگردم ع ...  نشبببد دی
 یلیخ داییم جون تی تی میدونی اخه... باشم داییم پیش اونجا نداشتم دوست

 هب اون حجابن بی همه که اونجا کن فکر... میده گیر بهم هم خیلی بداخالقه
 قدراین بگردم سبباده باید میگفت باشببما داشببته حجاب که نه...  میداد گیر من

 کلی و کانادا ی مدرسه هم میرفتم فارسی مدرسه باید هم تازه میکرد نکن بکن
 که هن بیا میگفت هی جورایی یه همش که هم بابا بعد... وپرت چرت ی برنامه

گه م*س*تقیم ما ها ب یدم من ا گه که و بگردم من مییواد که میفهم  تهش دی
 همین برای منم...  میکردن مسببیره منو همش پسببرداییامم...  شببدم بیییال
 درسمو ی بقیه و کنه درست امو مدرسه کارای مییواست بابا وگرنه...  برگشتم

 ...بیونم اونجا
 خوب؟-

 بود ذاشتهگ پیغام یه فقط عید قتل زمردی اقای: وگفت کشید عمیقی نفس پرند
 من بیای تو اینکه قتل ها هفته اخر برگشتم که عید بعد... کردم پاک اونو من که

 بهش کلی و بابابزرگته جای زمردی اقا میگفت پارسببوآ دیگه بودم تنها خونه
ماد  اومد کیوان...  روزی اون ولی نداشبببت کارم به کاری اونم داشبببت اعت

 اتباب به اگه میگفت همش کیانا... نگفتم هیچی پارسببوآ به منم... خونمون



 قایا نمیدونسببت اصببال که هم بابا...  پیشببت بیاد کیوان نمیذاره دیگه بگی
 ...نفهمید که اینه میفرسته خودش جای پسرشو زمردی

 ...سقف یه زیر تنها پسر یه با نتود اولش بار پس گزیدم لتمو
 فهمید؟ چطوری بابات حاال: کردم زمزمه اروم
 رفح نمیتونم بگم خواسببتم من... کنیم صببحتت باهم تا زد زنگ کیانا: پرند
 طخ پشببت کیوان گرفتم که و گوشببی...  کنه شببک پارسببوآ ترسببیدم اما بزنم
شه.بود ست وقتی همی  که عدب میکرد صحتت اول کیانا بزنه حرف من با مییوا

 رفح نمیتونسببتم بود شببده بدتر دیگه....  کیوان به میداد میشببنید منو صببدای
 بودم ناراحت دسببتش از من اخه میرفت ام صببدقه قربون همش کیوانم... بزنم

 ...کنه اشتی باهام بود زده زنگ همین بیاطر
 ...وشنید چیز همه بودو برداشته اتاقشو گوشی هم پارسوآ

 یوقت: گفت اشببک پر چشببمهای با و کرد بغض رسببید که کالمش اینجای به
... بود شده عصتانی خیلی میاد ها شنته پنج کیوان که میدونستی تو گفتم بهش
باب به هیچی و باشببی کرده عمل قولت به خدایی تو نمیکردم فکر من یعنی  ا

ته مه مجتوری و دادم لو خودمو خودم من...  باشببی نگف  بهش اول از چیز ه
 همش جمعه تمام.... رفتیم که تولدش و دوسببتیمون و کیوان ومدن ازا گفتم

 یچیه بابا به تو که شدم خوشحال خیلی ولی: وگفت کشید اهی... کرد دعوام
 !جون تی تی بمونی قولت سر که نمیشد باورم... بودی نگفته

شیدم راحت نفس یه سوآ پس... ک ست هم اینو پار  .شد راحت خیالم. میدون
 .ودب کرده راحت منو کار پرند حاال! بگم بهش چطور باید اینو داشتم استرس
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 اییاشببن از که نتود زیادی مدت و بود کوتاه مدت یه فقط وابسببتگی این پس
شت وپرند کیوان شت بهش چنانی ان حس هم پرند حرفهای با میگذ  طفق ندا
 کیوان لمس در نوازشببهاشببو و ناز کمتود و میپسببندید اونو جلوی توجه جلب
 ...!کنه جتران اینطوری مییواست و میدید
 ...خیلی... پرند داره دوست بابات:وگفتم وگرفتم پرند دست

 ...ندارم دوستش دیگه من ولی: گفت و کرد اخمی پرند
 ...کردی اشتتاهی کار کن قتول پرند بتین-

 نزد ومن زیاد بودی که تو... میزد منو فقط اون:وگفت کرد پاک اشببکهاشببو پرند
 .نمیزد اینطوری منو وقت هیچ... زد منو جمعه تمام اما

 از االن تو میدونم من... جان پرند: وگفتم گذاشببتم ام سببینه وروی پرند سببر
 باید وت... کردی بزرگی اشتتاهات هم تو کن قتول ولی...  ناراحتی پدرت دست

مه کنی سببعی  برات خیلی هنوز تو... کنی تموم کیوان خودتو وبین چیز ه
 حال هچ دیدم من که شببنته پنج... کنه سببکته بود نزدیک بابات بتین... زوده

 نه؟ مگه بودی نگرانش خودتم... داشت وروزی
 حق ونا ولی دلیوری ازش میدونم: گفتم اروم و فشرد بهم بیشتر خودشو پرند

شت صتی دا شه ع ست روت نتاید میدونم...  ب  دار زا تو اگه ولی میکرد بلند د
 ندتپیچو می و میگفت دروغ بهت دخترت بعد...  داشببتی دختر یه فقط دنیا
 میداد؟ دست بهت حسی چه

 ...نمیفتادم جونش به کمربند با: گفت خفه پرند
 ...میدونی اینو که تو... جوشه زود خیلی بابات پرند-



.. .میدم تون اشببتی منم... نکن گریه حاال: گفتم اهسببته و نداد جوابمو پرند
 باشه؟

 .نداد جوابمو پرند
 باشه؟:وگفتم کردم تکرار دوباره

 ...خوب:گفت اروم پرند
 خیلی:  گفت و داد جا ب*غ*لم تو خودشو دوباره و ب*و*سیدم موهاشو روی

 ...بمونی همیشه کاش.... خوبه خیلی... جون تی تی هستی که خوبه
شو جمله سیتی به بمونم؟؟؟ فکرکردم و گزیدم لتمو  بهو کردم پاک ذهنم از ا

 ...دادم فشارش بیشتر خودم
قدر که بفهمم میتونسببتم  ازش خودم که ارامشببی و... میکنم ارومش چ

 از ربیشببت وپدرش پرند از من اما بود غریتی حس چه نمیدونسببتم... میگرفتم
 کردهن اش تجربه کس هیچ کنار در سالها که چیزی... میگرفتم ارامش هرکسی

 اقای ی خونه این تو حاال عزیز گرفتن فراموشببی و مادرم فوت از بعد... بودم
 ارکن در که این اعتراف بیان در صببداقت نهایت با یا دخترش کنار... مهندس
 اسببترس... میکشببیدم نفس راحت... بود باز فکرم... بودم اروم من...  خودش
 ...داشتم زیرپوستی راحتی مطلق حس جورایی یه... نداشتم

 ...سرکه فقط چیپس: گفتم و کردم جدا خودم از و پرند
 ...دارم دوست وجعفری پیاز من ولی: وگفت خندید پرند
 !سلیقه کج: وگفتم کردم اخم
 ...داره دوست سرکه هم پارسوآ: گفت خنده با پرند
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 !تفاهم مرسی اوه
 نوعش دو هر از خوبه: وگفتم کشببیدم ها هوله هله نایلون سببمت به دسببتمو

 ...گرفتم
 منم یبرا و میکرد تماشاش پرند که سریال یه تماشای حین وخنده صدا سرو با

 نفهمیدم سریال کلیت از هیچی میگم جرات به ومن میکرد تعریف
 .کنم درست نهار تا رفتم اشپزخونه به من خوردن هوله هله ولی

ستم سنجون مییوا ست ف سوآ... کنم در شدت هم پار صابش ب .. . بود خرد اع
 به شببرکتش توی االن بودم مطمئن دخترش تنها به وعالقه عشببق تمام با یعنی
 محیط یه به احتیاج خونه میومد وقتی پس... کنه رسیدگی نمیتونه کاریش هیچ
 ربیشببت پرند به راجع و میکردم صببحتت باهاش باید. داشببت ریلکس و اروم

 ...میکردم روشنش
 خریده که ای ترشی و ساالد و سوپ... دادم خرج به اشپزی در و هنرم تمام باز

 ...چیدیم پرند همراه میزو... وزیتون بودم
ست شتم دو ست بورانی دا سفناج؟ کو اما کنم در ست به ا  لیخی که خیار و ما
 ...دادم رضایت کردم تزیین کیشمیش و ادویه با روشو و بود پرمالت
 .میکرد چه چه و به به کلی پرند میکردم هرکاری

 ...برد می وباال من نفس به اعتماد
شو مثال پرند... کردم مرتب خودمو کلید چرخش صدای با س سرگرم خود  تهپ

 من هرچند بود اومده خونه به زود خیلی پارسببوآ و بود یک سبباعت.  بود کرده
 .بیاد زود ه قرار بود افتاده دلم به انگار بودم کرده اماده چیزو همه

 خونه؟ اومدی کی تو: گفت پرند به رو تعجب با پارسوآ



 سببالم:وگفتم رفتم وجلو وبسببت پارسببوآدر و کرد نگاه من به نگرانی با پرند
 .نتاشید خسته... مهندس

 ونهخ االن چرا میگم بهت:گفت پرند به رو دوباره و داد تکون سری برام اخم با
 نمیشی؟ تعطیل دقیقه وپنج وچهل یک مگه ای؟
 رهبهت مهندس:وگفتم دادم دخالت خودمو دوباره که بزنه حرفی خواسببت پرند
 ...کنیم نهارصحتت صرف از بعد

 با ارمد من... نکنید دخالت شما کنم خواهش میشه: گفت من به تشر با پارسوآ
 !میکنم صحتت دخترم

 وت با مگه...  پرند:گفت شببمرده شببمرده پارسببوآ و کردم نگاه پارسببوآ به مات
 میزنن؟ بار چند و حرف یه نیستم؟

 رندپ مهندس: گفتم تند من و افتاد هاش انگشببت مفصببل جون به باترس پرند
 ...نرفته مدرسه امروز

سوآ شو پار شمها شو و کرد گرد چ  یلیخ پرند: وگفت کرد پرت زمین روی کیف
 نرفته؟ کی ی اجازه با... کرده غلط
 ... من: گفتم و ایستادم جلوش بره پرند سمت به پارسوآ اینکه از قتل

شو آ پارسو  ماش: گفت میترسوند منو که اخمی وبا دوخت من به پرند از نگاه
 بگیرید؟ تصمیمی چنین که دادید اجازه خودتون به حقی چه به
 هب کردم سببعی و کشببیدم عمیقی نفس رفتارش این و سببوال این از تعجب با

با باشببم مسببلط خودم .  نتود خوب حالش اصببال پرند: گفتم خونسببردی و
 بگیره؟ یاد درس خواست می چطوری... بره مدرسه نمیتونست
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 ارتونک شما حاال: وگفت کرد باریک چشمهاشو و ایستاد کمر به دست پارسوآ
 ...کنید دخالت دخترم و من مسا ل تو حد این تا که رسیده اینجا به

 ...بودید داده من به شما رو اجازه این کنم فکر مهندس:گفتم متهوت
 باید من: گفت من به رو و... اتاقت تو برو تو: زد داد پرند به رو اخم با پارسببوآ
 ...کنم روشن باشما تکلیفمو

 .افتاد راه بود داده من به که اتاقی سمت به و
 درموردش حدسی حتی یا چیه موضوع بفهمم اینکه بدون ومتحیر مات هم من

شته شم دا شت با ستمو اتاق جلوی پرند...  افتادم راه سرش پ  اروم و گرفت د
 ...کن خاموش گازو زیر برو: گفتم

 ...بستم درو. شدم اتاق وارد و
سوآ سط پار ستاده اتاق و شو پاکت...  بود ای ش و یکی و دراورد سیگار  ی هگو

 مدت در که دودی و نارنجی سببوی کم نور یه و فندک تق تق و گذاشببت لتش
 .گرفت فرا رو پارسوآ صورت دور تا دور کمی زمان

 هم خونه جای هیچ به خوبه: وگفت گذروند نظر از و اتاق سببراسببر نگاهی با
 ...نکردید رحم

 .کرد اشاره بودم کرده وعوض وتیت میز جای من که اتاق دکور به دست با
 ...نگم چیزی درجوابش که بودم زده بهت اونقدر
 .کرد خالی صورتم ودودشوتو کشید محکم پک چند پارسوآ

 نوهاتو وسببیله زود خیلی بهتره: گفت میزد موج صبببداش توی که تحکمی با
 ...بترید وتشریف کنید جمع



 و یوپاکت کرد جیتش توی دسببت که بودم نیومده بیرون حرفش شببوک از هنوز
 .کتابتون حساب اینم: وگفت گذاشت میز روی

 چرا؟ بپرسم میتونم:  کردم زمزمه سیتی به که میشد رد کنارم از داشت
شو...  کنه نگاه بهم اینکه بدون ست شو اورد باال سینه روی د  ندب کرد خم سر

شو چرم ساعت شکی ست و بود شده باز که م  یاجیاحت بهتون دیگه: گفت و ب
 .نیست
 .میداد جدیت بوی لحنش... نتود شوخی یه این...  کردم خفه آهمو

 :پرسیدم پته تته با
 رسیدید؟ نتیجه این به روز یه ظرف-

 بدم؟ توضی  براتون باید: گفت اخم با پارسوآ
 ... هک شده باعث چیزی چه دفعه یه بدونم که باشم داشته اینو حق کنم فکر-
 شببما به من... میدم توضببی  براتون... التته: وگفت اومد کالمم میون حرص با

 ...بودم کرده اعتماد
فه بغض با عث که ای خ ماد این از من: گفتم میشبببد صبببدام لرزش با  اعت

 ...من که پرنده نرفتن مدرسه بیاطر اگه... نکردم سواستفاده
 پیش این همینه؟؟؟ فقط کردید فکر همین؟ فقط: وگفت پرید حرفم وسببط باز
 اطمینان قابل شما کردم فکر چون سپردم شما به دخترمو من... ترینشه افتاده پا

. نیدمیک مالی ماست منو دختر های کاری پنهان تمام که نمیدونستم...  هستید
 چطوری...  میدید خط بهش دارید که شببمایید مدت این تمام که نمیدونسببتم
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 شونیالپو شما کارهاشو تمام... بتره پیش کارهاشو ای بهونه چه با... بگه دروغ
 ...داشتید تتحر من زدن گول در واقعاهم: گفت و داد باال ابروهاشو و...  کردید

 محکمی و قاطع لحن با کنم حفظ خونسببردیمو کردم سببعی...  گزیدم لتمو
 ...میکنید اشتتاه دارید شما: گفتم

 قضاوتی نچنی نمیتونه اشتتاهه از پا تا سر که کسی: وگفت زد پوزخندی پارسوآ
 !کنه
 ...بکشم نفس اروم کردم سعی... میشدم عصتانی داشتم کم کم

 یخوب نقش واقعا میش ظاهریک در شببما: گفت عصببتانیت نهایت با پارسببوآ
 ! کنید دنتال حتما و تئاتر میکنم پیشنهاد بهتون کردید وایفا

 !دکنی صحتت اینطوری من نداریدبا حق شما. باشید زدنتون حرف مراقب-
 دلم که هرجور هرکس با دارم حق من: گفت تمسبیرامیزی ی خنده با پارسبوآ

 ...کنم صحتت بیواد
 ...هستید عصتانی االن شما: گفتم اهسته انداختمو پایین سرمو

 داره ماش اومدن سوسه این ولی... نیستم عصتی... خیر: گفت بلندی صدای با
 دارم... دکنی جمع وسایلتونو لطفا پس متنفرم زدن چونه از من... میکنه عصتیم

 قتیو از... نیست نیازی شما به دیگه... برید اینجا از میکنم خواهش محترمانه
 !!!زدید بهم دخترمو و منو زندگی اوردید تشریف

 
 ...مهندس ولی-
 اال اله ال میگن؟ چی شببما جنس ها اینجورموقع: گفت ای حقیرانه پوزخند با

...  کردید اسببتفاده سببو شببرمی بی درکمال من احترام و اعتماد از شببما... الله



... گذاشتید سرپوش من دختر خریت روی زنکتون گول ظاهر این با مدت تمام
 د؟رسی می شما به چی نمیفهمم فقط:وگفت شد خیره بهم و زد گره ابروهاشو
 دمگزی لتمو... میکردم فرو دستم کف توی هامو ناخن... کردم مشت دستهامو

شک گلوی س... بود انداخته پایین سرمو... کرد تر دهنم اب با امو شده خ  یرم
 ...!بود پارسوآ سیاه های جوراب دیدم

سم ستم...  بود شده حتس سینه تو نف شم این منکر نمیتون  حس حظهل یه که با
 غیظی با. ..میکردم تجربه داشتم عمرم تمام در که بود وضعیتی ترین تلخ کردم

 اشببتتاهی چه مرتکب نمیدونم من: کردم زمزمه بود کرده رخنه کالمم توی که
 .شدم

 ...ندونید بایدم...  التته: پارسوآ
 ...بدونم دارم حق ولی: وگفتم کردم رها نفسمو
سوآ شتتاه: گفت منقتض صورتی و شده کلید های دندون با پار  این از ربزرگت ا

ستاد نگفتید من به که سیقی ا ست من دختر مو شه دو سر  اینکه زا بزرگتر... پ
شتید تنهاش... رفتید تولد به باهاش  هم با ات دو اون تا اومدید شرکت به و گذا
شن؟ راحت صومانه ظاهر قالب در شما بگم؟ بازم یا کافیه با  وفیپ...  اتون مع
...  پول... بود چی هدفتون نمیدونم... هستید قابلی بازیگر واقعا: وگفت کشید

 ابلق متلغ... رسببیدید که نصببفش به خوب... دیگه هرچیز یا... مفت پرسببتار
 موجود چه شببما فهمیدم زود که میکنم شببکر رو وخدا... دادم بهتون توجهی

 !میومد نم دختر سر بالیی چه نتود معلوم وگرنه... هستید صفتی وگرگ پست
 ...سوزوند می چشمهامو اشک
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 نذار... میدیدمش تار اشببکم پشببت از... کنم گریه جلوش نمییواسببت دلم
... کنن... بشه پودر ساده اینقدر ساختم خودم برای ازت که بزرگی شیصیت

 ...ونکن کار این من راست رو قضاوت با
 .میکنم خواهش

 پاکتونو و سببباده مثال ظاهر گول... منم اصببلی مقصببر التته: گفت ادامه در
 پول بیاطر... میگیره موش خدا رضای محض کی دوره این تو وگرنه... خوردم
 که ودب خورده مشبببامتون به پول پر تجرد یه بوی... گذاشببتید پیش پا وثروتم
 م؟؟؟نمیگ درسببت بدید؟ بازیش و بگیریدش مشببتتون تو خوب کردید سببعی

 ... که حقا
 پول بیاطر من صببفتم؟؟؟ گرگ من: گفتم ای خفه صبببدای با حرفش میون

ضم مادربزرگ شهر سر اون از صت  هفت از من اینجام؟  نمیکردم ول و مری
 به اسببمحو... کنم مرتب خونتونو... بایسببتم گاز پای شببما برای ریا بی...  بیام

 ...من کار دیدن بعد شما که انصافیه بی خیلی این... باشه دخترتون
 و کردم وپاک نتود خودم دسببت اختیارش دیگه که اشببکهامو دسببت کف با

 خوش شد؟ تموم: گفت کردو خاموش میز روی سیگارشو ی مونده ته پارسوآ
 ...اومدید

 ...انداختم پایین سرمو
 ...میکردم کنترل هقمو هق داشتم سیتی به
 خم سببنگینش نگاه زیر و رفتم بود تیت پایین که سبباکم سببمت به ارومی به

ستادن توان ،دیگه شدم ستم زانوهام رو بود نمونده برام ای ش سعی ن  هب کردم و



 چند و بود وجانمازم کتاب تا دو شببامل که وسببایلمو... باشببم مسببلط خودم
 .کردم جمع...  غیره و کرم بهداشتی ی وسیله

 .میکرد نگاه بهم هنوز پارسوآ... شدم بلند سیتی به هام زانو ازرو
 من: گفتم ای خفه صببدای با زیر به سببر حرصببش پر و سببنگین دید جلوی

 پری واکنش ولی... بگم بهتون چیزو همه کارم اول روز همون از مییواسببتم
 ...بوده زیاد گفتم که هم میزانی همون کنم فکر شد باعث شما روز

 که اکنشیو هر میتارم من... بترید تشریفتونو زودتر کنید لطف میشه:  پارسوآ
 !باشم داشته بادخترم بیواد دلم

.. .بزنم زار هق هق و گریه شدت از مییواست دلم میشدم خفه داشتم بغض از
 .کنم کنترل خودمو میکردم سعی ولی

 یه باز. ایستادم که میشدم خارج اتاق از داشتم و انداختم ام شونه روی ساکمو
 انجامش اگر بودم مطمئن و بود اورده هجوم سببمتم به که آنی فکر یه و حرکت

 سببراغم به ندامت هم باز میدادم انجامش اگر و میشبببدم پشببیمون نمیدادم
 ...میومد

 ...کردم نگاهش...  چرخیدم سمتش به سیتی به و کردم ساکت هقمو هق
شمامو راحتی به  ترامیاح دیگه... نتود سیتی کار برام دیگه دوختم زمین به چ

شته برام شمهاش به نکردن نگاه بیاطرش که بود نذا شه سیت چ  گهدی... با
 ...بود نذاشته برام خودش از هیچی

 !برم دبع بگیرم حقمو بهتره ولی: گفتم شمرده قاطی لحن و گرفته صدای با
 ... فتگر سمتم وبه پاکت... پررویی خیلی واقعا: وگفت زد پوزخندی پارسوآ
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 تمسببیر روی از بهم توش تراول تا چهار سببه... کشببیدم دسببتش از و پاکت
شمک شون پاکت توی از حرص با... میزدن چ سوآ صورت توی اوردمو در  پار

 ییحرفها تمام داری خش صدای با حرکتم از حیرتش و بهت کمال ودر کوبیدم
ها که تار دلم توی مدت  حق: ،گفتم میشبببدن سببرزیر حاال و بود شبببده تلن

 الیق هک دادید نستت وبهم الفاظی...  کردید توهین من به شما...!!! شیصیتمو
ست یه دخترتون برای کردم سعی من... خودتونه شم دو  ودلهاش و درد که...  با

گه بهم ما ولی... ب  و گذرونی خوش جز که پدری یه بودید؟ چی براش شبب
 غیر هی با میکنه سببعی شببما دختر اگر... نمیکنه فکر دیگه چیز هیچ به کارش

 ماش الگوش چون...  شماست های ارتتا  بیاطر کنه برقرار رابطه همجنسش
سر یه نوازش و محتت محتاج شما دختر اگر... بودید ست دیگه پ  ینها بیاطر ا

 خودش به که دیده رو شببما ، دخترشببما... نداره بهش توجهی هیچ پدرش که
 مدت نمیشببید متوجه که نیسببت حواسببتون اونقدر... بگه دروغ... میده اجازه

 نینوجوو های تنش که شمایید... پسرشه دوست موسیقیش استاد که هاست
 ...نمیشناسیدش سال سیزده ی اندازه اونو حتی... نمیکنید درک دخترتونو

! نشید مادر از تر مهربان ی دایه من برای: گفت عصتانیت با و پرید حرفم میون
 ...میشناسم دخترمو من

 بدال پس دارید اشببراف عالیقش به و میشببناسببید اگه واقعا؟:گفتم پوزخند با
شتن و تنهایی از که میدونید البد... بیزاره موسیقی از که میدونید  دوست هی ندا

 پس میدونید اگه... بره می مجازی کاربرهای پیش هاشببو ودل درد غمیوار و
ستید باید سری با دخترتون که میدون ستی ی رابطه پ ص شما... داره دو  اونو الا
 قا ل ارزش ای دیگه کس برای خودتون جز و خودخواهید چون...  بینید نمی



 نهانپ اقامت ی بهونه پشبت غریزیتون های خواسبته ارضبای برای.... نیسبتید
 حرف دوسببتی از دخترتون خاطر رضببایت برای اما میکنید ازدواج...  میشببید
ستی ی رابطه میکنید فکر چون میزنید  باید سپ...  شرعیه عقد تراز صحی  دو

 فقط و نمیگید براش شرعیات و عقد از شما... باشه صحی  هم دخترتون برای
ستی عنوان از ستی... میزنید حرف دو شرف خواب اتاق به که ای دو  اقات به م

ید چرا پس... میشبببه ختم دخترتون ند با تک و پر ید؟؟؟ ک  خودتون از میزد
 ونهمیت... بب*و*سببه میتونه دوسببت دادید یاد بهش که شببمایید که پرسببیدید

شد حامله پرند اگر پس... کنه نوازش صال می شکالی ا شت ا  از هرچه چون ندا
 !نیکوست رسد دوست
 ... دیگه بسه: زد داد سرم بلند عصتانیت با پارسوآ

 یم این به پی دارید االن تازه چون تلیه؟ اینقدر حقیقت شببنیدن چون چرا؟-
 شخود به پرند که مرزی... داره وجود مرز یه دخترتون و خودتون بین که برید

 اندام... سببالشببه سببیزده... شببده بزرگ شببما دختر.... بگذره ازش نمیده اجازه
 هم میتونه لوندی کمی با که جذابه و جوون دختر یه حاال... شبدن بزرگ هاش
... شببده بالغ شببده بزرگ شببما دختر... کنه تحریک پدرشببو مثل هایی جنس

 مثالا کسببی برای... باشببه لذت کسببی برای بتونه که هسببت بزرگ حاالاونقدر
شه لذت پدرش  هوجه در بهونه بی و بهونه با دختری از شما که موقع اون... با

قد ی فاده دوسببتی یا ع ید اسببت ید میکرد ید فکر هم روز این به با  هک میکرد
ید دختر یه هم خودتون  نفس میتونه... شبببده بزرگ باالخره که دختری... دار

 ... تونه می... باشه دوست میتونه...  کنه ارضا رو ها خیلی
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... یدکش پی در پی عمیق نفس چند... نیوردم تکون جام از... برد باال دستشو
 رتصو به سیلی هدف با که معلقشو دست بعد کمی و کرد مشت هاشو پنجه

 ...کشید رو واونها کرد فرو خودش موهای الی بود برده باال من
 .بود شده سر 
 لحظه اون تو... کردم جا جابه ام شونه روی ساکمو... بود شده تند هاش نفس
 دبای شببما... بیاید خودتون به: کردم زمزمه اهسببته... گفتم چی نمیومد یادم
... برادر هم خواهر هم دوست هم... مادر هم بودید می پدر هم دخترتون برای
 وداشببتر اینقدر بودید اگر که... نتودید هم پدر براش حتی پیشببکش که بقیه
 لکیا صببت  تا شببب یه نتاید هاش هورمون تغییرات بیاطر بگه شببما به بیاد

 یاطرب... بپوشببه گشبباد لتاس خونه توی نتاید رشببدش بیاطر... باشببه بیدار
 !چیهی...  نتودید هیچی براش شما... بدونه مقصر خودشو نتاید تغییراتش
 می و بود شببده کتود وحرص عصببتانیت از که درحالی و کرد مشببت دسببتشببو

 ... من ی خونه از گمشو: زد داد داری خش صدای با لرزید
جازه مل حرفشببو ندادم ا نه کا مه... ک قب: کردم زمز  دخترتون و خودتون مرا
 .خداحافظ. باشید

 غضب و پرند گریون نگاه و اتاق در شببدن بسببته با وصببداش سببر پر بازدم ختم
 !بود یکی من خاموش

 ...نپیچه پاهام به تا بودم داشته نگه مشتم توی چادرمو جلوی
ستگاه توی سته ای ش  میقیع نفس... کردم نگاه اتوب*و*س یه گذر به... بودم ن

 جوب شببهر باالی توی مگه... پیچید دماغم توی لجن گند بوی... کشببیدم
 میشن؟؟؟ هم کثیف هاش



 ...بود دو نزدیک ساعت... نذاشتم سرگیجه این محل میکرد درد سرم
 ...کردم نگاه کالغ یه شدن رد به

 میکرد جدا هم واز مسببیر دو که خیابون وسببط های شببمشبباد به چشببمهامو
 ...دوختم

 ...بود تر طرف اون قدم بیست که راه چهار به بعد
 ...ایستگاه ی دیواره به بعد

 ...91 فروردین 28 یادگاری... رضا علی و میثم
 .بود گرفته رو اش ادامه سیاه ی توده یک... بر مرگ

 وندهپوش و لجنی جوب روی که فلزهایی... اومدم پایین به ایستگاه ی دیواره از
شیده قلب یه قدی بلند درخت ی تنه روی... چرخوندم سرمو... بود  شده ترا
 ...بود

 کلم... بودن کومولوس جنس از... شبببدم خیره ابرها به. کردم فوت نفسببمو
 داریم ابر نوع سبببه... نمیدونم بود؟؟؟ راهنمایی سببوم سبببال علوم.... مانند

 کومولوس... میمونن پر مثل سیروس ابرهای... کومولوس و بارانی و سیروس
 فتیگ خودت بابا نه بگه نیسببت یکی! هسببتن زا باران هم بارانی... و کلم مثل

 هستن؟؟؟ زا باران بارانی ابرهای
 یه... گذشببت چشببمم جلوی از باال مدل ماشببین یه... شببدم خیره خیابون به

 ...!!!پراید تا پنجاه سفید وشیش دویست
 .هست جا همه...  نداره شهر پایین شهرو باالی پراید
 ...بتیشید خانم: پرسید ازم زنی
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 ماش کیلویی چند ، بتیشید خانم... گرفت ام خنده افتادم ام تی شعر یاد
 اینا مامانم وای خجالتی

 من درخواست بکنم تونم می
 حساسن چقده آبجیتون

 چنده؟ ساعت:وگفت کردم نگاه ترکش مدل کرم مانتوی به
 !یگفتمم زیاد رو تیکه این بودم پرند سن هم... نیست فروشی... بنده رو شستم
 از ابونخی به کردن نگاه بار سه ی اندازه به چون کنم نگاه ساعت به اینکه بدون

شته تایم دیدن بار اخرین ست جایی همون روی هنوز ها دقیقه پس. بود گذ  نه
 !بودن که
 ...دقیقه وپنج چهل و دو-

 چشببمم جلوی از پرنده یه... کشببیدم عمیقی نفس... رفت و کرد تشببکری
 .بود گنجشک کنم فکر... گذشت

 .میکرد ته سرو منو پرنده میگفتم پرند به االن! پرنده از نوع یک
 میره کنم رفک که نتود جوون.. کردم نگاه بود پوشیده ترک مانتوی که زن رفتن به

شت عجله. قرارش سر  وقور قار دلم...  بود سرظهر. رفت نمی راه تند تند ندا
 ...میکرد
 .بود دماغم توی بودم کرده درست خودم که فسنجونی بوی. بود گشنم
 !نهار بعد میذاشت دعواشو کاش
 ...والله

 مییورد بهش... نمیدونم بود؟ خوشببتیپ... شببد رد جلوم از جوون پسببر یه
 ...اره... بود کوچیکتر پارسوآ از... اممم...  و بیست



 !کن فکر وای... باشه داشته دختر یه اینم کن فکر
 میکنی؟ نگام اینطوری چرا چیه؟... گرفتم اسمون سمت به سرمو
شیدم لتهام روی و اوردم بیرون و زبونم سهو عمرا من... کردی فکر: گفتم و ک  ا

 ...بزنم لب برق ات
سی شت نگه اتوب*و*  هک بعدانگار و کرد بهم نگاهی یه راننده... کردم نگاه دا

 .رفت اونم نشدم سوار که من... دیگه سوارشو خوب: پرسید
 .نتود ه ایسببتگا تو هیشببکی اخه. بود داشببته نگه من واسبببه فقط باحال چه

 ...نشد پیاده اتوب*و*س از هیچکسم
 ...کرد ترمز من واسه هیتت اون با اتوب*و*س یه بتینین کجایین هی
 ...شد اضافه من زندگی افتیارات لیست به این

 ...میزد چشممو خورشید نور... کردم بلند سرمو دوباره
 داخ نیسببتم؟؟؟ اتوب*و*س منتظر اسببت ضببایع خیلی: وگفتم زدم لتیندی

 ...ها مییونی ادمو دست خوب
 ...انداختم ام شونه رو ساکمو زدمو پوزخندی

یاده توی و گرفتم دسببتم توی کولمو  ارییادگ و لجن بوی از... افتادم راه رو پ
 ... !شدم جدا... بر مرگ و درخت اون و علیرضا و میثم

 ... و پرنده و خونه اون و کوچه اون از
 ...میومد موبایلش با صحتت حین رو به رو از مردی

 داره؟ بچه نظرت به
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ستم دارمه؟؟؟ مرغ یه مگه تا؟؟؟ چند پس ؟ تا سه چرا... تا سه... اره  مییوا
 ...!!!کنم درست مرغ با پلو زرشک یه اینا پارسوآ برای فردا
 ایناااا؟؟؟ پرند نمیگم چرا

 ...مرسی.برسرت خاک
 نمیدونی؟؟؟ تو... نمیدونم اینا؟؟؟ پرند نمیگی چرا

 میدونم؟؟؟ یعنی
 .میومد رو به رو از افتابی عینک یه و مشکی کالسور یه با جوونی دختر

 ...نتود بدک... بود خوب تیپش... نمیاد بهش... نچ... نکرده ازدواج
... گذشببت دیدم ازمیدون برق تیرچراغ یه... کردم دسببت به دسببت سبباکمو

... میزد چشمک بهش راهنمایی چراغ یه عوضش... نتود کنارش کاجی درخت
 دختره؟ برقه تیر بنظرت

...  دختره راهنما چراغ... نه شبببایدم... وایسببتاده رنگین سببنگین اخه...  اره
 !!!میدن چراغ خودشون دیگه امروزن دخترای

صال تیره سش ا ست چراغه به حوا  مو برگ مث برگاش که درخته ون کنارا... نی
 !میکنه نگاه اون به داره وایستاده میمونه

نا میکردی فکر بودی بچه یادته  دلمه باهاشببون که همونا هسببتن مو برگ ای
 سببتزی تو پرند سببن هم... بودی جفنگ قدر چه وای... اره... میکنن درسببت
 !بازی بوک فیس میره پرند میکردی بازی فروشی

 ...شدم رد خیابون از



 اسبببه ام اس اون... بودن عاشببق دو به دو... میکردم نگاه ها کشببی خط به
 بهم بینهایت تو بعد... اینا و نمیرسببن بهم وقت هیچ موازی خط دو... هسببت
 !اره...  باحاله... اره... میرسن

 میکنی؟ گریه داری... چشممه تو چیزی یه
 من !میده فسنجون بوی... میکنم چشم تو دستمو... چشممه تو چیزی یه... نه

 !گشنمه من ننه ننه میگفت عروسکها دزد تو یادته... گشنمه
 مییوره؟ فسنجونتو پارسوآ

 ...دور میریزتش نه
 جدی؟

... خورد شایدم... نه... مطمئنی؟اره... دور میریزه اره... دور ریزه می کنم فکر
 ...!نمیدونم ازش هیچی دیگه من. نمیدونم

 ...نکن گریه خیابون وسط هوی
 ...چشممه تو چیزی یه که میگم نه

 !عیته ...میفتی فینم فین به االن بتین... چشمت نیست که مکانیزه سطل
 میکنی؟؟؟ گریه داری دیدی: گفتم خودم به خودم... کشیدم باال دماغمو

 ..!.بشم و شیش ی مهره بین فقراتم ستون تو دختره این بنفش عینک اوه
 یادته؟ میکردی بازی طاها با نرد تیته

 یستن معلوم... کردم جا جابه ام شونه روی ساکمو بند... کردم جیتم تو دستمو
 ... سنگینه اینقدر که بودم برده باخودم چی

 !کیوان عین... میفته ازپاش داره خشتکش پسره این اوه
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 ...میدونم... ندادم ادامه فکرمو...  پارسوآ که اونه تقصیر همش
 ناراحتی؟ چرا

 ...جهنم به اصال... نتاشم
 میگی؟ دل ته از اینو

باره  وشببمعدون اینه فروشببی لوکس ی مغازه به... کردم نگاه اسببمون به دو
 ی اینه یه وسببط قرمز چشببمهای با زشببت دختر یه... گزیدم لتمو... ولوسببر
 ...!بود باز وسط تا زیپش که کوله یه و داغون ساک یه با... طالیی
 ! تی تی زشتی چقدر
 !فرنگی عروس... کشیدم عمیقی نفس

 ...دیگه افتادم یعنی... میفتادم هق هق به داشتم
شیدم عمیقی نفس سره این به... میکرد درد سرم... ک  رتشش تی...  کن نگاه پ

 ...خوشگله
شق من... خوشرنگیه طوسی چه اش مقنعه دختره اون  سو یچ که ام مردایی عا

 ...!عا تو اما نتود اویزون پارسوا مال! باشه اویزون جیتشون از هاشون
 !چرا ولی... نه باشه... نه... چرا...  نه... چرا... نه

 ...بودم اورده کم نفس گریه شدت از دیگه
 ...خورد شایدم... ! نمییوره و کردم درست که فسنجونی... گشنمه من
 ... ه بینی پیش غیرقابل خیلی... اره...  ه بینی پیش قابل غیر اون
 قتله... اره... نمییونه نمازم... اره... هسببت هم عصببتی... اره...  زیادی... اره
نه هم خونشببونو ی یدو یاد بدش بادمجونم از... اره... نم هل... اره... م  ا

 ...اره دیدی؟؟؟ بارشو ویترین... اره... م*ش*ر*و*به



 اگه ازیت دکتر قول به...  نتود اون ی بچه... کرده اش حامله که داره شرعی زن یه
 !نمیکرد ول راحت اینقدر بود

 ؟... میکنی دفاع ازش پس
... چیز همه بیاطر مرسببی...  ممنون ممنون میگفت میکرد تشببکر ازم همش

 شد؟ رد ازروت لودر با زد که داشت اعتماد... دارم اعتماد بهت من
 ... من میکنه فکر بود دخترش ی قضیه خوب
 :یعنی... نه... نمیدونم... میکنی دفاع ازش داری

 ...!میکنم دفاع ازش دارم اره
 چرا؟
 میصوص بار ویترین یه چون...  میدونه نجس من حضور بیاطر و سگ چون
س سرکه چیپس چون... میده ترجی  منو دار نتات گاوزبون گل اما... داره  تدو
یت ازدکور چون.....  میگیره ارامش حضببورم و من از چون... داره  ودسببتپ

 دخترشببو چون فرنگی عروس بود گفته بهم چون.... میاد خوشببش ام وسببلیقه
 ...داره اعتماد بهم چون...  سپرد بهم

 !!!داشت بگی بهتره
 ...!داشت هنوز کاش
 میکنم؟ دفاع ازش دارم... کشیدم عمیقی نفس

 ...که تابلو ه خیلی اره
 ...بشه در شیصیتت رو از تریلی با داشت حق بگی دیگه دقیقه پنج کنم فکر

 !داشت حق... تراکتور... لودر... کامیون...  تریلی
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 کرد؟؟؟ لهت داشت حق
 ...اره
هان ازش من ید... بودم کرده پن مادش من... میگفتم بهش اول روز از با  ازاعت

...! نم که وکرده فکر این اون ولی کردم پنهان نکردم یعنی... کردم سببواسببتفاده
 پیش مرسببی شببکالت و کت کیت که عصببتانیت تو بود عصببتانی خوب

 ناراحت من مگه... نزد هم منو میزد و پرند داشببت دفعه اون مگه نمیکنن؟؟؟
 عیب... دیگه میاره جوش زود...  بود عصببتانی هم دفعه این خوب شببدم؟؟؟

 !!!مطمئنم من... ومییوره کردم درست که فسنجونی... نداره
 !مرسی... سرت بر خاک
 ...باشه... متاسفم برات

 ؟...میکنی دفاع ازش راحت چقدر
 نکنم؟؟؟ چطور

شو ندارم حق که نتود قرارمون مگه.... نکنم چرا  ولق مگه کنم؟؟؟ تعتیر حرفها
 نکنم؟؟؟ تفسیر دیمبو نذاشته وقرار

شو خوب حرف شون راجع نتاید ها ش اما...  کنم تحلیل و تجزیه به صتانیت  وع
ساب به بذارم شو ی همه که بود اعتماد بی من به واقعا اگه چی؟؟؟ ح  هب زندگی

 !ساله سیزده دختر یه...  وسیله و عتیقه همه اون سپرد؟ نمی من
 شببینمب باید حاال اما... تعریفاتش تمام درمقابل... کنم مقاومت میتونم چطور

ست از شی از چرا کنم؟؟؟ فکر اون دید در بودنم پ  کرف میگرفت من از که ارام
 نکنم؟

 ...دیگه بود حرفهاش اینم پس... نکنم تعتیر حرفهاشو نتود قرار مگه



 اورده؟ روزت به چه بتین تی تی
ستم کف پول کم اورده؟؟؟ روزم به چه شت؟ د ست االنم تازه گذا  بهم مییوا
 بمونی؟؟؟ میکنم هرکار میگفت یادته... بده پول
گه تل که بود تفسببیر به قرار ا  دنکر فکر برای موضببوع کلی ها ازاین تر ق

 ...رفت شد تموم گفت چیزی یه...داشتم
ید... راحتی همین به تال بگردم با گه... کار دن تال نتود قرار اولش از م  ارک دن

 باشم؟؟؟
ستاد درمی جلوی یادته شی گم کوچه پیچ تاتوی ای سیر اون... ب شتند تف  یه ا

 ...یت تی انصافی بی فکرکنم؟ بهش راجع ساعت دو باید و گفتنش پست
 ارامش فرنگی، عروس بود گفته...  صببفت گرگ... نما ظاهر...  پسببت گفت

 این تگف رو تا سه اون...! سه به سه... یر به یر چه بتین... سلیقه خوش بیش،
 ...شد خنثی... بود گفته هم رو تا سه

 درگیری؟؟؟ همه این چرا پس
 ...زدم افکارم به پوزخندی

 !بد مهندس... خوب پدر
 ...شو ...  مهربون اما... جوش زود ، بینی پیش قابل غیر
 شو ؟ چرا

 اورد؟؟؟ بند چطوری امو سکسکه یادته
 میدونی؟ ازش چی دیگه... شو  اره

 ...بیش ارامش
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 ...دیگه
 ...میکرد رفتار سنگین من با

 ...دیگه
 ...بود هم متین من با

 ...دیگه
 ...بود صادق من با

 ...دیگه
 ...بود باوقار
 ...دیگه
 ...خوب خیلی...! بود خوب من با... گزیدم لتمو
 ...دیگه
 ...داشت اعتماد بهم
 ارتک... بود سپرده من به دخترشو... بود سپرده من به وزندگیشو خونه ی همه

 چیز همه ...بود سپرده من به ورمزشو داشت پول توش میلیون سه که اعتتاریشو
 ...!من و بود سپرده من وبه

 !بود هاش بدی از بیشتر هاش خوبی چقدر
 ...بشه عصتی داشت حق... نه میکنی؟ حساب وبدی زودجوشی

 واقعا؟
 ... !بود خوب چقدر... کردم سواستفاده اعتمادش از من

 عصتانیتش؟ حتی
 !!!بود بیش ارامش هم عصتانیتش



/ نداشبببت جون دیگه پاهام...شبببدم خونه وارد... دراوردم جیتم ازتوی کلیدو
 ... خسته... وسردرگم کالفه... داشتم گیجه سر....میسوخت چشمهام

... تمشس صورتمو اشپزخونه توی و انداختم پایین سرمو کریمی خانم دیدن با
 ...کردم خشک صورتمو خیسی مانتوم سراستین با

 .بود ایستاده هال وسط من موقع این حضور از متعجب کریمی خانم
ستگی با شو عزیز گفت... بره کردم خواهش ازش خ  هم کمی و... خورده نهار

 !مییوام فسنجونمو من اما/  داغ فرنی یه... هست غذا اشپزخونه تو من برای
 اوج... میکرد درد سبرم... کشبیدم دراز متل روی هم من... رفت کریمی خانم

 ...هام خستگی اوج... بود ام سرگیجه
 !نتود درست منم کار... بود درست کارش میکنی فکر پس

 ...نیستند درست ها ادم که همیشه
 ...کرد کارت بی کار از اون
 .داشت حق

 رایب هرکاری... نکرد که میکرد باید چیکار دیگه... بده پولم بهم مییواسببت
ندن کار و کرد تو مو هان جز کردی؟؟؟ توچی قت کردن پن  به راجع هایی حقی

 ... !داشت حق پس... نگفتی تو اما بدونه داشت حق که دخترش
شکهام شدن سرازیر زیرپلکهام از ا  یتو البد میومدن فرود صورتم روی... می

 از هک تابستونی نیی مانتوی وپود تار الی یا... میشدن خفه هم متل های کرک
 !خریدمش حراج یه
 ...افتادم چشمش از
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 ...افتاد تو چشم از اونم
... 
... 
... 

 ...نببببببببه
شت عقب به زمان کاش  و هیچی میگفتم بهش چیزو همه من وقت اون برمیگ
 ... ! که میگفتم اول ازروز... نمیکردم پنهان ازش

 ...تقصیرخودمه نه... تقصیرپرنده نه... تقصیرکیوانه
سوآ سط این پار ضی  باید فقط... بود گ*ن*ا*ه بی و  می شبه که نه میدادم تو
 ...نیست هیچی گفتی بهش تو... که میگفتم باید... توپیدم
 ...کردم اشتتاه
 وای.. .خواهه خود گفتی.... خودشه غرق که گفتی... نیست خوبی پدر گفتی

 اب تازه کرد بیرونت اش خونه از فقط! کردم بارش اراجیفی چه اومد یادم چرا
ست حقوق شو برو گفت اون و گفتی بهش چی...کنه ردت مییوا  بخو... گم

 نکردی؟؟؟ بارش ای دیگه چیز دیگه... داشت حق!!! کرد
 ... کنم فکر نمییوام

 !نکن فکر نیست نفعت به هروقت اره
 ...کردم غلط اصال
 ...دیره خیلی حاال

 ...افتادم هق هق به
 ...میگفتم هیچی نتاید



 ...شد تموم چی همه دیگه
 بود؟؟؟ شده شروع چیزی مگه

 گریه بلند صدای با... شد بیشتر ام گریه شدت گذاشتم چشمهام روی دستمو
 ...میکردم
 !!!کن کم و تلویزیون صدای افاق: گفت که اومد عزیز صدای
شین سیر داری عمر تا ب شو...  کن تف شو... خود شو... رفتار  غزم تا... حرفها

 و مسببئولیت یه وقتی باشببی تو تا کرد خوب... بود حقت سببوخت اسببتیونت
هت یدن ب هده از ادم عین م یای اش ع قدر باشببی تو تا!برب .. .نکنی پنهون این

 تی هنمیگذر ازت خدا! داره دروغ با فرقی چه حقیقت الپوشونی... نکنی کتمان
 !خانم تی
 خودم با...  کردم فکر... زدم زل سببقف ترک به... کردم خفه زور به هقمو هق

 هک بارم یه برای...  کردم تفسیر خودمو حرفهای... کردم دل و درد...  زدم حرف
 !کنم تعتیر خودمو تا بود خودم نوبت شده

یه گه... بود حقم... زدم زار...  کردم گر  باقی جلوش خودم از هیچی دی
شتم شمم جلوی چرا اون کردم فکر... نذا شد خراب چ  بزرگ هنوز چرا...  نمی

 ...بود واض  اینقدر هنوز چرا... هنوز چرا... بود
 بود؟ نکرده له منو مگه... نمیشد کمرنگ چرا

 ... !کردی له اونو اول تو: میزد داد درونم در صدایی
 تقصببیر میشبببه هرچی... بودم خسببته... بودن مونده باز سببیتی به پلکهام
 ...خودمه
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 ودنت چیزی دیگه... نشببدم چیزی متوجه دیگه... و کرد غلته بهم خواب کم کم
 !کنم تفسیرش تا

 ...پیچید سرم توی تلفن صدای که بود نشده گرم چشمهام هنوز
 ...کردم باز هم از هامو پلک سیتی به
 ...بله: گفتم داری خش صدای با

 ؟؟؟ ای خونه اوه: طاها
 بودم؟ می نتاید: گفتم اهسته
 ...سالم علیک: طاها
 .سالم: وگفتم مالیدم پیشونیمو و کشیدم عمیقی نفس
 اونجاست؟ هم کریمی خانم االن: طاها

 ...نه-
 کردی؟ ردش: طاها

 ...نه-
 بودی؟ می مهندس ی خونه نتاید االن: گفت مسیره وبا کشید پوفی طاها

 من تیکلف با هم طاها کردم فکر لحظه یه... نگفتم چیزی و گرفتم گاز زبونمو
 !نمیگزید هم ککش و بود اومده کنار که بود وقت خیلی
 ... ای خونه عجیته ولی... درنمیارم کارات از سر: گفت کالفگی با طاها

 خیابون؟ تو برم ناراحتی-
 است؟ گرفته چرا صدات: گفت حرفم به توجه بی طاها

 ...بیوابم مییوام بزن حرفتو طاها-
 بودی؟ خواب:طاها



 ...بگو طاها-
 ... بود شده مزاحمت که شماره اون: طاها

 ...خوب: گفتم کسل و حوصله بی
 بوده؟ کی بدونی نیستی مشتاق:  طاها

 مهمیه؟ ی مسئله اینقدر-
 بار چندین ماهی تقریتا اصفهان از که باشه جالب برات شاید کردم فکر: طاها
 اصفهانه؟ از کدش نتود عجیب برات تو... میزده زنگ

شتی به سرمو ست با و... دادم تکیه متل پ  الیدمم چپمو ی شقیقه کمی چپم د
 !خرابه کالرم آیدی: وگفتم
 ...میزده زنگ بهت خونه نزدیک عمومی تلفن یه از:  طاها

 کی؟-
 ...!بابا: طاها
 کیه؟؟؟ بابا پرسید خودم از ذهنم لحظه یه بابا؟
 بابا؟؟؟: کردم زمزمه گوشی توی

 ...بشنوه صداتو مثال مییواست... اره: طاها
 ...خوب چه-

 نشدی؟ خوشحال: گفت تعجب به امییته لحنی با طاها
 میدونی؟ کجا از تو-
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 ارک میابرات نازنین برادر میدونی که تو... برد شببکم دیدم و ادرس وقتی:طاها
 وخودشبب اخرش اما نرفت بار زیر اولش که این با...  بابا به زدم زنگ...  میکنه

 شدی؟ خوشحال!داد لو
 سببرکوچمون از که مزاحمت یه از حاال...  خدا امون به کرده ولم سبباله چهار-

 کنم؟ ذوق میشده مزاحمم الکی روز و شب و نمیزده حرفی هیچ و میزده زنگ
 ...کرده واریز پول حسابت به همیشه...داشته هواتو دورادور بابا ولی: طاها

 رجخ معلممون عزیز بازنشستگی حقوق از داشتم مدت این تمام که میدونی-
... بود خودم خرج واسببه هم زدنام دو سببگ شببب تا صببت  از...  میرسببوندم

 ...که میدونی... است نیورده دست حسابم که میدونی
 میکنی؟ گریه چرا حاال: طاها

 !!!مییواین؟ جونم از چی...  کنین ولم-
 .کردم قطع و تماس و

 اغمد پیشونی به زانوهامو سفتی. گذاشتم روش سرمو کردمو ب*غ*ل زانوهامو
 ...میدادم فشار

 زیزع. شببدم بلند جا از به سببیتی به میومد اتاق از که تولوقی تلق صببدای با
 ...برمیداشت اب ییچالش توی از داشت

 داشببت حضببور کریمی خانم وقتی از... گزیدم لتمو خیس ی ملحفه دیدن با
 تیت روی از و عزیز تا شببدم خم و رفتم جلو. نمیکردم پوشببک و عزیز دیگه
 ...بذارم ویلچر روی



شکچه... وکردم کار این سیتی به شیواب روی که ای ت  و مینداختم عزیز خو
شتم شک یه و انداختم حموم توی اونو... میزد ذوقم توی ادرار بوی...  بردا  چهت

 .گذاشتم خواب خوش روی رو دیگه ی
 روی دیگه پتوی یه... کردم عوض رو ها مالفه... بود شبببده خیس هم پتوش
 و بود خورده تشببکچه به اب... بردم حموم وبه عزیز ویلچر... گذاشببتم تیت

 .بود کرده پر و حموم کل گندی بوی
 !بود شده دردناک کوچیکم انگشت ی مییچه... دراوردم جورابامو

 مکرد خشک و ویلچر... کردم وتموم عزیز حموم کار... میکشیدم نفس سیت
 ... کردم لتاس عزیز تن... نکنه نجس رو خونه تا

 ...تیت روی خوابوندمش
. ..دادم باال شببلوارمو های پاچه... دراوردم مانتومو... برگشببتم حموم به دوباره

شکچه ...  ردمک بلند سیتی به و بود شده سنگین شدن خیس بیاطر که رو ت
تاده نفس نفس به جور بد ید کلی... بودم اف گد با... رییتم تا  به گنل توی ل

 ...میسوزوند و استیونم مغز تا پام ی مییچه... افتادم جونش
 هنوز... بسببتمش تند... شببد تر داغ بود داغ سببرم... کردم باز هوا بی داغو اب

 شببدت... گزیدم لتمو... میسببوزوند پامو لگن توی تاید... میزدم لگد داشببتم
 ...میاوردم کم داشتم... افتادم بیشتری نفس نفس به... کردم بیشتر هامو لگد

 خورد چشببمم به تایدیم دسبببت... کردم پاک اشببکهامو... افتادم هق هق به
 ...شدم کور کردم حس لحظه یه... سوخت وچشمم
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 لرزیدم یم داشتم... پاشیدم صورتم به و یخ اب... کردم پیدا ابو شیر سیتی به
شمام از اما شک چ سوخت پام... میکردم هق هق و میومد ا ... بود سردم... می

 مچشم... بودم خسته... میداد بدی بوی حموم... بودم داغ...  داشتم سرگیجه
 ...میاوردم کم داشتم... بودم بغض پر... میسوخت

شت جونی دیگه پاهام... افتادم هق هق به حموم توی بلند صدای با  ردد... ندا
شمام سوزش و درد... پام ی مییچه سوزش و سرگیجه درد... چ ... سرم ی و

 لرز...  وجودم ضببعف... هقم هق پر و خشببک گلوی...  دلم گرسببنگی حس
 ...! بیارم کم نذار خدایا... سرد اب شر شر صدای... تنم

شیدم لتاس... گرفتم ولرم دوش یه... کردم تمیز و حموم شکچه... پو  روی رو ت
 ...کنم دم چای تا رفتم اشپزخونه به... کردم پهن تراس

 ...نداشتم خوردن به میلی اما...  بودم گرسنه
 .کردم روشن و وی تی

... دبو شیش ساعت... خوندم نماز... کردم جا جابه و بود ساکم تو که بساطی
 .گزیدم لتمو کال میس تا شیش دیدن با... برداشتم و گوشیم
 برای ناباوری عین در... مال یکی و طاها مال یکی...  بود اهورا مال تا چهار

 که بودم نداده سببوالم به جوابی هنوز.... بود زده زنگ بهم چرا... بود پارسببوا
 نا و زد چنگ گلوم به بغضببی کردم حس کردم نگاه تماسببش سبباعت به وقتی

 !بود صت  یازده به مربو  ساعتش...  که بود امیدی
 بله؟:گفتم هول با دستم توی گوشیم لرزش با

 تی؟ تی الو: پیچید سرم تو اهورا رسای صدای
 .کردم وسالم کشیدم سنگینی نفس



 ...گرفته چه صدات خوبی؟: اهورا
 خوبی؟ تو ممنون-

 شده؟ طوری... نمیای راه روبه نظر به: اهورا
 ...نه-

 سرماخوردی؟ گرفته صدات: اهورا
 ...نه-

 چی؟ پس: اهورا
 ...کردم گریه ذره یه-

 چی؟ واسه: اهورا
 ندم؟ توضی  میشه-

 برمیاد؟ کمکی من از: اهورا
 ...شد تموم و بود بحثی یه نه-

 !بودم کرده فراموش کال. خرید... اووف... بود زده زنگ اهورا چرا افتاد ویادم
 ....باید که بود رفته یادم اصال من بتیشید-

 شده؟ چی تی تی کردی نگرانم: وگفت پرید حرفم وسط اهورا
 ...هیچی کن باور-

 است؟ دخترونه های گرفتگی دل این از: اهورا
 ...گفت بشه هم اینطوری شاید-

 ...باشی داشته خرید حس امروز نکنم فکر: اهورا
 ...ندارم واقعا اره-
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 ...صداقتی خدای: اهورا
 !هستم البد هم کاری پنهان خدای اره

 ...شده چی بدونم داشتم دوست حال بهر: اهورا
 .ندادم ادامه و... االن ولی... گفتم شاید حاال-

ستش... اکی: اهورا شب...  اومده پیش برام کاری رادیو تو منم را  ونمبم باید ام
 ...بشه حل مشکلت امیدوارم... دارم اجرا

 ... ممنون-
 ...باشه امری: اهورا

 ...نیست عرضی-
 ...تی تی راستی: اهورا

 بله؟-
 ...کاظمیه هانیه دختره اسم:اهورا

 ...باشه متارک:وگفتم زدم لتیندی
 !مینداختی دستم وگرنه نیستی فرم رو حیف... باشی سالمت: اهورا

 ...کن شکر رو خدا برو پس-
 ...باشه گرفته گریه از صدات اینطوری نمییواست دلم نه: اهورا

 بود؟ خوب میشدم مریض-
 نداری؟ کاری خوب... باشی شاد همش کال... نه اونم نه: اهورا

 ...نه-
 ...نمیکنم دریغ بربیاد ازم کمکی هر: اهورا

 ...ممنون-



 ...نداشتمی خواهر جای تو: اهورا
 .ممنون واقعا... اهورا مرسی-

 ...ها شده چی بگی باید بعد ولی: وگفت کشید اهی اهورا
 ...بگم میکنم سعی-

 .داد رضایت کردن قطع به وپرت چرت و نصیحت کلی از بعد اهورا
 دختر...  بابام دختر... خواهرناتنیم... افتادم خواهرم اسببم یاد... اهورا و هانیه

 ...!هانیه... بابام زن
 ...!!!بشنوه منو الوی یه فقط که... میزد زنگ بهم بابا پس

 ...بود بابام دختر... شکلیه چه نمیومد یادم... هانیه
 هب... کشبیدم دراز زمین روی... باشبه سبالش هشبت هفت باید االن کنم فکر

 نمیگفت بهم میدادم جواب و تلفن یازده ساعت اگه شاید... شدم خیره سقف
 ...!!! صفت گرگ
 زود زمان اینقدر نمیکردم فکر... بود نیم و شببیش سببباعت... کشببیدم اهی

 ...میگشتم کار دنتال فردا از باید... بگذره
 یرهخ سقف به... بودم خوابیده باز طاق... کردم باز دستهامو... بستم چشمامو

 ...شدم
 و مشد بلند جا از ارومی به... زدم لتیندی... میکردم وحس عزیز سنگین نگاه
 ...کردم داغ فرنی کمی براش رفتم

 دواجاز شما دخترم: وگفت زد لتیندی میذاشتم دهنش قاشق قاشق که درحالی
 کردید؟
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 ...عزیز نه-
 ...میگردم دختر دنتال براش...  دارم پسر یه: وگفت زد لتیندی عزیز

 !بود شده شهید جتهه توی من اومدن دنیا به از قتل من دایی... خندیدم
 ...خواستگاری بیایم بده ادرس شد تموم که جنگ:داد ادامه عزیز

 ...چشم باشه-
شتم شما مثل دختر یه منم کاش: وگفت خورد فرنیش از کمی عزیز  فاقا... دا

 ...خودشه بازیگوشی پی همش
 گلوم میکردم حس... خوردم خودم هم فرنی کمی... شد سیر عزیز و خندیدم

 .میذاشت مرهم روش کمی داغ ی مایه اون و زخمه
 مشغول... دراوردم و سازیم جعته وسایل کمد توی از... بود نیم و هفت ساعت

 ...شدم
 ...خورد زنگ تلفن که نگذشت خیلی

 ...الو-
 بهتری؟:طاها

 بودم؟ بد طاها: وگفتم زدم لتیندی نگرانیش به
شتی میدونم که من... بمالی شیره منو سر مییوای: طاها . ..میکردی گریه دا
 شده؟ چی

 ....نیست مهم-
 نیست؟ مهم و هست چیزی: طاها

 ...داداشی دیگه بیییال-
 ...کنه بغض خواهرم نتینم: طاها



 ...خوبم طاها:وگفتم کشیدم عمیقی نفس
 ...باش خوب همیشه... نمیگی دروغ میدونم... باشه:طاها

 ...چشم-
 نداری؟ کاری: طاها

 ...نه-
 ...بپرسم حالتو زدم زنگ: طاها

 ...مرسی-
... ردمک تزیین طالیی روبان با روشو... کردم درست قرمز ی ستاره ی جعته یه

 .پریدم جا از ایفون صدای با... و وسطش
... ردمک تزیین طالیی روبان با روشو... کردم درست قرمز ی ستاره ی جعته یه

 .پریدم جا از ایفون صدای با... و وسطش
 ...برداشتم و گوشی

 ...بله-
 ...!کرد نوازش گوشمو مردی مضطرب صدای

 
 جستجو:هفت فصل
 ...بود شده خشک دستم توی آیفون

 ...خانم تی تی-
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شدم ستم نگفتی مگه... نتودم صفت گرگ مگه... خانم خانم؟  دمش باز... پ
سط خانم؟؟؟ شو برو به رسیدی جمع شی  دوم از دعوا و شد بار یه... گم  ن

 خانم؟؟؟ شدم حاال... شدم خوب... شم گم گفتی اما...  کنی صدا تو منو
 ...اومد دوباره صداش

 هستین؟ منزل خانم تی تی-
 ... مگه... تو بودم نشده مگه... خانمی چه تینی؟؟؟ چه تین؟؟؟

 .پیچید سرم توی دوباره استرسش پر صدای
 ...بدید جواب خدا رو تو خانم تی تی-
 !مهندس... بله: کردم زمزمه دوباره نشنیدم هم خودم که صدایی با
ندسببی من برای تو  گگر بگی وقتی چه... خانم تی تی بگی وقتی چه... مه

 ...بگی وقتی چه... فرنگی عروس بگی وقتی چه... صفت
 شماست؟ پیش پرند: گفت خفه پارسوآ

 ...نه-
 نبببببببه؟؟؟: گفت بلند پارسوآ

 ...شد منتقل هم من به استرسش
 ...کنید صتر: گفتم اهسته

شالی کردم تنم و مانتویی... رفتم اتاق به تند  چادر.. .کردم پرت سرم روی و و
 که و یداغون کفش... وبرداشتم کلید...  کشیدم لتاسی جا از معمولیمو مشکی
 و سببرکوچه تا ضببروری خرید و بوم پشببت روی لتاس کردن پهن برای معموال
 ور ها پله و کردم پام و میذاشببتم بیرون ها قتض اوردن برای چی پسببت اومدن

 .رفتم پایین بدو بدو



 .بود داده تکیه اتومتیلش ی بدنه به پارسوآ... کردم وباز در
 ...خانم تی تی: وگفت گرفت باال هول با سرشو... رفتم جلو

 ...شده چی: وپرسیدم کردم سالم اروم... بود استرس پر صداش
 ...نیست پرند... پرند: پارسوآ

 نیست؟ چی یعنی: وگفتم گزیدم لتمو
 ...شته هشت االن... نیست سه ساعت از: گفت کالفگی با پارسوآ

 ...ظهر بعداز سه از: گفتم تعجب با
سوآ شینش جلوی پار ست زمین روی ما ش شو و ن ستهاش میون سر  و گرفت د

 ...دونم نمی خدا به: گفت
شینش جلوی درمونده سته ما ش ست هم خدا به...  بود ن  سیزده دختر نمیدون

 !!!کجاست بود شب هشت که االن تا ظهر از بعد سه از سالش
 رفته؟ یعنی: وگفتم رفتم جلو کمی

 ...شما پیش:گفت و گرفت باال سرشو
 ...نکرد کامل اشو جمله

 ...بلده رو اینجا ادرس مگه: گفتم حرص با
 ...نمیدونم: گفت و زد پیشونیش به ای ضربه دست کف با
 ...نمیدونید چی یعنی: گفتم بلندی صدای با

 ...بره نداره رو جا هیچ اون: وگفت داد فرو دهنشو واب کرد نگاه بهم
 ...فامیل... اشنا...  دوست ی خونه-

 ...نتود: گفت خفه پارسوآ
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 د؟نتو چی یعنی: وگفتم کردم صاف سرم روی حرص با وچادرمو گزیدم لتمو
سوآ ست بلد رو جا هیچ اون... نتود: پار سه تا... نی  االن... میره زور به رو مدر

 ...گزید لتشو... 
 ای یمعمول جین شلوار... نتود مرتب لتاساش... بود ژولیده...  بود کرده بغض

. ..مشببکی های کتونی... رفته رو و رنگ ای سببورمه پیراهن یه و بود پوشببیده
صال  صورتش....نکرده شونه موهای شونیش روی... بود شده ا  یکتود یه پی

 ...بود گود چشمهاش زیر... بود درمونده...  بود خسته... بود کوچیک
 !!!نتود هم دخترش

شیدم پوفی  االن ات شاید خونه برید: وگفتم کردم نگاهش خیره لحظه چند... ک
 ...باشه برگشته
 ...گفتم چی نشنید

 مهندس؟-
 کجاست؟ نمیدونید شما: وگفت زد زل بهم

 !شماست دختر اون: گفتم پوزخند با... بدونم باید کجا از من-
 تکیه هشب گذاشتو ماشینش کاپوت روی دستشو... ایستاد پاش روی سیتی به

 ... کرد
 من و... بیفته داره احتمال هرآن میکردم حس که بود ایسببتاده خمیده اونقدر

 ...! افتاد اگر تا بودم گرفته گارد
 ...چرخیدم ورودی در سمت به و کشیدم اهی

 ...کرد صدام
 ...خانم تی تی: پارسوآ



 ...ایستادم برگردم اینکه بدون
 ...کنید کمکم: گفت اهسته پارسوآ

 ...چرخیدم سمتش به
... دونمنمی... نتود...  بود شرمنده. بود انداخته پایین سرشو... کردم نگاه بهش
 هسببلیق خوش باز... بودم فرنگی عروس باز... بودم خانم باز! بودم خانم ولی
 !نتودم خانم بودم اگه که نتودم صفت گرگ االن...  باز... بودم

 ...مییوام معذرت من... ظهر بیاطر: کرد زمزمه
 .کردم فوت کالفگی با نفسمو

 ...بود شما با حق... حرفاتون ی همه: گفت و داد قورت دهنشو اب
 ...گرفتم ازش رومو

 ...میکنم خواهش... خانم تی تی: گفت دوباره
 ...کردم وباز در

 ...کنم چیکار باید نمیدونم من: کرد زمزمه اروم... اومد جلو کردم حس
 ...رفتم باال و ای پله تک

 ...کنید کمکم میکنم خواهش:گفت دوباره پارسوآ
 ...رفتم جلوتر دیگه قدم یه... گزیدم لتمو

 ...خانم تی تی:  گفت التماس و عجز نهایت با کردم حس
 خانم دیگه بار یه کاش... بزنه صبببدام دیگه بار یه کاش... کردم رها نفسببمو

 !باشم
 ...خانم تی تی: گفت من ناباوری عین در
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 !زدم رضایت روی از لتیندی
 کلنجار خودم با که نگاها ون ازا... میکرد نگاهم خیره چرخیدم سببمتش به

 ...انداختم پایین سرمو... نشم غرق توش تا میرفتم
 اشتمد عمر تا نمیگرفتم اگر که تصمیما مدل اون از...  من از آنی تصمیم یه باز

 !بیشیدم نمی خودمو
 ...کنم عوض لتاسمو میرم: گفتم اهسته
له من و زد کمرنگی لتیند کردم حس تاس... رفتم باال سببرعت با رو ها پ  ل

ست شیدم درمونی و در شیمو و کیف... پو شتم گو  سرمدی خانم زنگ... بردا
 و کرد قتول خوش روی با... باشبببه عزیز مراقب کردم خواهش ازش و... وزدم

 .شدم خارج اپارتمان از من
... مییورد تکون کاج... میدیدم رو درختها حرکت... خورد صببورتم به بادی

 هم من چادر... همینطور هم پارسببوآ موهای... همینطور هم برق تیر سببیم
 ... !همینطور

 .میکرد نگاه ساعتش به... بود داده تکیه اتومتیلش ی بدنه به پارسوآ
 ...دوستش ی خونه بریم بهتره:گفتم اهسته
 ...ندارم یختر دخترم از ساعته پنج: گفت گیجی وبا گرفت باال سرشو پارسوآ

 ...نتاشید نگران مهندس: گفتم ارامش با
 اختیار بی. نشستم و کردم باز رو جلو در من و شد اتومتیلش سوار سالنه سالنه
شیدم عمیقی نفس شو بوی و ک شتویی دم نمیومد دلم... بلعیدم عطر  تو هک خو

 ...شدم مجتور ولی... کنم خالی ای مسیره بازدم با و بود هام ریه



شن از قتل شین کردن رو  شماره ممکنه اگه: وگفت گرفت سمتم به گوشیشو ما
 !بوده خاموش که االن تا... وبگیرید پرند ی

ما زد اسببتارت... دادم تکون سببری  کمکم نمیکردم فکر: وگفت کرد مکثی ا
 ...کنید

 ...عزیزه هم من برای پرند:وگفتم بستم کمربندمو
 ... سرش بالیی اگه:  پارسوآ

 !میکنیم پیداش ما... مهندس: وگفتم اومدم کالمش میون تند
 ...کرد نگاه بهم... ... ما:  کرد زمزمه
 .ادافت راه سرعت با و... میکنیم پیداش...  ما... بله: وگفت داد تکون سری

 ... کیانا ی خونه بریم-
 ...رفتم اونجا: پارسوآ

 ...بگیریم دوستاشو از دیگه نفر چند ادرس بریم-
 ... گفت ای باشه پارسوآ

 ...میکرد حرکت ونک سمت به
شون ی خونه سمت به ونک از نمیدونم شت راه خود  ی خونه چون... نه یا دا

 .داشت فاصله اشون خونه با خیابون دو فقط کیانا
 و ندپر موبایل ی شماره گاهی از هر و بودم داده تکیه ماشین ی شیشه به سرمو

 اوای و میزدم زنگ بود شببده ذخیره پارسببوآ گوشببی تو من ی پرنده نام به که
 ...خاموشه که میپیچید سرم تو زنی ی کننده سرکوب
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یدم عمیقی نفس به کشبب  یه لب زیر... شبببدم خیره پارسببوآ نگران ر  نیم و
 ...میگفت چیزهایی

 مهندس؟-
 ...بود خیره رو روبه به

 مهندس؟... : زدم صداش دوباره
 داد؟ جواب پرند: وگفت کرد نگاه بهم

 ...نه-
 ...نیمه و هشت ساعت: گفت داری خش صدای با پارسوآ

 ...باشید مسلط اعصابتون به: گفتم اروم و داد فشار هاش دندون زیر لتشو
 چطوری؟؟؟ بفرمایید میشه چطوری؟:گفت حرص با پارسوآ

 وبا نیدک تمرکز بهتره! نمیکنه پیدا و پرند شببما ونگرانی حرص اما... نمیدونم-
 ...دارید دخترتون از که شناختی

 ماش... ندارم دخترم از شناختی هیچ اصال من: زد داد منتظره غیر کامال پارسوآ
 ...فرمایید می درست

 ...نتود این منظورم-
 چیه؟ منظورتون پس:  گفت داد با پارسوآ

 ...میزنه داد چرا نمیدونم فقط...  خانمم هنوز
 :گفتم اهسته

 !نندازید دیگران گردن و خودتون مسئولیتی بی-
 بی ادم یه اصببال من: گفت اش شببده کلید های دندون الی البه از حرص با

 د؟نگفتی بهم دخترم به راجع هیچی چرا میشد ادعاتون که شما... مسئولیت



 ...نیست بحث این وقت االن-
 وهاشم الی دستشو کف و... گذاشت پنجره ی لته ارنجشو بارزی اشفتگی با

 .برد فرو
 :گفتم مالیمی لحن با
 افتاد؟ اتفاقی بینتون من رفتن از بعد-

: وگفت داد یهتک صندلیش پشتی به سرشو پارسوآ... بودیم مونده ترافیک پشت
 ...شد بینمون بحثی یه
 زدینش؟-

 ...سیلی یه فقط:  پارسوآ
 چرا؟-

 ...کردم بیرون رو شما چرا گفت: پارسوآ
 زدینش؟ هم شما-

 ...بود خوشحال اون بودید که وقتی تا شما گفت: پارسوآ
 زدینش؟ بعد-

 از شببتربی... میکردید توجه بهش شببما گفت: گفت حرفم به توجه بی پارسببوآ
 ...من

 رسب نداشببتم حق گفت... خوبید خیلی شببما گفت: گفت پارسببوآ نزدم حرفی
 ماش گفت... نگید چیزی که بودید داده قول بهش شما گفت... بزنم داد شما

... 
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شتهاش با شین فرمون محکم انگ شار و ما ست.... میداد ف ستش پو  تر دسفی د
 ...میشد
ضیش ی نمره شما بیاطر گفت: داد ادامه دوباره ست ریا .. . گفت...  شده بی
 ...دوست من از بیشتر رو شما گفت...  گفت
 ...شد باز راه: گفتم تند...  کنه کامل حسودیشو پر ی جمله ندادم اجازه

 .افتاد راه و کرد بهم نگاهی
... ونک از ای محله در هم اون...  سببیاه گرانیت نمای با اپارتمان یه دیدن با

 "...زمردی" بود شده نوشته باریکی کادر روی که تصویری ایفون جلوی
 !شد ربرگزا تولد که نتود ای خونه اون اینجا... فرستادم بیرون کالفه نفسمو

مای به من... میزد حرف پارسببوآ گاه خونه ن قای. میکردم ن نا و زمردی ا یا  ک
 .اومدند در جلوی

سوآ شت کم موهای با کوتاهی قد مرد...  میزد حرف هنوز پار  ای ام*ا*چهره پ
 ...نگرانم منم: گفت مهربون

 از.. .بودم سببیاه گرانیتی نمای اون درگیر هنوز من...  میداد تلفن شببماره کیانا
 ...کشید رو پرده فوری من دیدن با... دیدم و کیوان پنجره
 ...شدیم ماشین سوار کرد صدام پارسوآ... گزیدم لتمو

 ...میزد حرف باز پارسوآ
 ی سببایه... کردم نگاه گرانیتی نمای به دوباره پنجره از... بودم شببده خشببک

 !!!میکرد سکته... کردم نگاه پارسوآ به... ترسیدم... دیدم و کیوان
 ...نیست: گفتم خودم برای گیج

 زمردیه؟ اقای ی خونه اینجا که مطمئنید شما-



 بله؟: پارسوآ
 !ندیدی؟ و زمردی اقای مگه بگه که انگار... کرد نگاه خیرگی با بهم

 ...نیست: گفتم پارسوآ برای وبلند کشیدم صورتم به دستی
 نیست؟ چی: پارسوآ

 ...اون اینجا-
 ...خونتون سمت برید: گفتم حرص با

 خونه؟چرا؟: پارسوآ
 ...خیابون به برید فقط-

 به ام که نتود اونجایی اینجا: گفتم حرص با... میکرد نگاهم بهت با پارسببوآ
 !اومدیم تولد

 ...میکرد نگام هنوز پارسوآ
 ...شنیدم ازش چی مثل صدایی که نگذشت خیلی
 دشببای: گفتم نهایت در و میکرد نگاه بهم م*س*تاصببل... کردم تکرار ناچارا
 !باشه اونجا

یدم یک. کرد حرکت سببرعتی چه با نفهم  ...بود سببنگین شببهر باالی تراف
شو صتانیت  ومدمی من سمت به جانتش از که حرارتی و داغی... میکردم حس ع

 تداش که حسی هر...  بودم نشسته دستش کنار... میکرد عصتی داغو هم منو
 .داشتم هم من

 ...بود میم روی کیوان ی سایه... بود پرند پیش فکرم
 ... بود کجا دقیقا ادرس: گفت که پارسوآ صدای با
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 ...بره کجا از دادم توضی  ای شرمنده و کرده خم سر با و کردم نگاه بهش
 بود؟ اینجا هم تولد: گفت که بودیم نکرده وپیدا نظر مورد ی هنوزکوچه

 ...بله-
سوآ شو پار سایید هم روی فک  این زا زودتر باید: وگفتم گرفتم ازش رومو... می

 ...میگفتم بهتون ها
 !نزد حرفی

 بازو بست چشمهاشو... ایستاد اپارتمان مقابل... شدیم واردش کوچه دیدن با
شمهاش ی حدقه حرص از که درحالی... کرد  اپارتمان این: گفت بود سر  چ

 ...ساختم زمردی اقای برای ومن
 کمکش من و اورد کم پول جا همین برای: داد توضببی  پارسببوآ و گزیدم لتمو
 ...دخترم حاال... کردم

 کالفگی با.... شببد بوث صببدای دراومدن باعث که کوبید فرمون روی مشببتی
 چندم؟ زنگ: پرسید

شو شین از ینکه ازا قتل و دادم جواب شه پیاده ما  تی نقولی خوش زیادی: گفت ب
 !خانم تی
 ... کوبید و اتومتیل در

 دشببای از بعد... بود کرده باز براش درو نگهتانی انگار...  شببد سبباختمون وارد
 مطمئنید؟: وگفت برگشت دقیقه پنج گذشت

 ...جابود همین... مطمئنم بله: گفتم تعجب با
 پسر ات چند دانشجوییه خونه طتقه این: وگفت انداخت باال هاشو شونه پارسوآ
 ... جوونه



 میزدم که حدسببی هر تقریتا.شببدم خیره پارسببوآ چشببمهای به و گزیدم لتمو
 !میکنی؟ چیکار داری پرند...میومد در اب از درست
 !کیوانه ی خونه اینجا: وگفتم دادم بیرون سیتی به نفسمو
 کیوان؟؟؟: وگفت کرد فرو درهم هاشو اخم پارسوآ

 زمردی؟؟؟ کیوان: گفت و شد گرد ثانیه صدم در چشمهاش
شو شین در هوا بی... دوید ساختمون سمت به سرعت با و برگردوند ازم رو  ما

 ...نه یا بستم و در نشدم مطمئن حتی... دویدم ودنتالش کردم وباز
 از ور پارسوا پیراهن مجتمع سرایداری پیشیون جلوی که اومدم خودم به وقتی

شت شتم تو پ شار م سعی میدادم ف  شتم بین از و سرایدار ی یقه تا میکردم و
 ...بکشم بیرون پارسوآ های

 ...بودند شده جمع پیشیون جلوی البی در ساکنین تقریتا
 ای تههف یک تقریتا که کنه مجاب رو ما و بده ما به و کلید شببدتا قرار سببرایدار

 ...مونده خالی تقریتا خونه و... ندارن امد و رفت پسرا که هست
ستم هرچند شو نمیتون ض شد باز بروم خونه در وقتی اما کنم باور حرفها  وروح

 ... دیدم دراونجا و کس هیچ حضور بی
 ... بود پدریش ی درخونه کیوان که بیصوص

 ...بگم چی... کنم چیکار باید نمیدونسببتم... مییورد رو پارسببوآ خون خون
 ... زد دیوار به مشتشو پارسوآ

 ...نیست بدی پسر... میشناسم و پسر اقا این من: گفت ساکنین از یکی
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 نم دختر ی واسببه پسببره این... ر وفی اقای میگی چی: گفت ها خانم از یکی
 ...بذاره توکوچه پا نداره جرات دخترم... کرده ایجاد مزاحمت کلی
ست به اب لیوان یه که حالی در سرایدار مرد سوآ د ... اقا ولی: گفت میداد پار
 بهشببون حواسببم من... نکردن خطا پا از دسببت مدت این تو جوون تا سببه این

 ...بوده
 ...بریم:گفت من به رو و زد پس و لیوان پارسوآ

 ...رفتیم کوچه به سکنه از خداحافظی وبی شدیم اسانسور سوار
 هک بودم نتسببته و در کامل هنوز من و نشببسببت فرمون پشببت تندی به پارسببوآ
 .کرد حرکت اتومتیل
 ...بود چستیده صندلی پشتی به قلتم که میروند سرعت با اونقدر

 ... ارومتر کمی یه: وگفتم گرفتم رو پنجره باالی ی دستگیره سیتی به
 ...میکشمش: گفت داد با پارسوآ

بان وسببط مارپیچی حرکت با که درحالی  با شبببد رد پراید یه ب*غ*ل از اتو
شه اورده دخترم سر به بالیی اگر: گفت حرص شمش... با س والله... میک  مق

 ...میکشمش
 باالی سببرعت... ترسببوند می هم منو که میگفت باحرص رو حرفها این چنان
ستمو کمربندمو سیتی به... بود سی و صد  مهندس :گفتم بلندی صدای با ب

 ...ارومتر میکنم خواهش
 نگفتید؟؟؟ من به چرا شما: گفت عصتانیت با... نتود خودش حال توی

 ...زیاده خیلی سرعتتون میکنم خواهش... مهندس-



شو حرص با شت  لعنت... اه... اه... اه: وگفت کوبید فرمون روی وبارها بارها م
 وکرد؟؟؟ کار این من با دخترم چرا چرا... من به خدا
 ناکیوحشت طرز به رانندگی سرعت از من... بگیره ام گریه دوباره بود مونده کم
سیدم می صویری اخرین...  یعنی... تر شتم باال سرعت این از که ت  ایدعو دا
 یه فرجام مادرم دادن دسببت از و وحشببتناک صببدای یه بعد و بود مادرم و پدر

 ...!!!بود پدرم وعصتانیت باال سرعت
 ...برید اروم مهندس: گفتم ملتمسانه دوباره بلندی صدای با

... پیچید فرعی از... بود عصتی هم من از... نمیذاشت محلی حرفم به پارسوآ
 ...میداد ازار گوشمو ها الستیک جیغ صدای

 صببندلیمون روی جفتمون... شببدیم رد سببرعت به گیر سببرعت یه روی از
 ...پریدیم

 ومن پارسببوآ التهاب اما کنم اروم خودمو میکردم سببعی و میگفتم ذکر لب زیر
 فشببار و اضببطراب و اسببترس همه این هم باال سببرعت... میکرد ملتهب هم

 ...میکرد دوبله و عصتیم
 هدایت دسببتی یه که حینی... برداشببت موبایلشببو داشببتتورد روی از پارسببوآ

 ...چستوند گوشش به موبایلشو بود گرفته عهده به و فرمون
سیده پنجاه صد به سرعتمون  روف صندلی توی... بود خلوت خیابون... بود ر

ته یه... بودم رف ندم الکرسببی ا بد فحش لب زیر پارسببوآ... مییو  بیراه و و
 ...میگفت
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 یغج صدای کشیدم جیغ وجودم تمام با که حالی در...  سیاه ی توده یه دیدن با
ستیک ستن وجود با و شنیدم رو ها ال شونیم کمربند ب شتتورد به پی  برخورد دا

 .کرد
شین ... ردمیک درد گردنم... بود سرم توی نواختی یک بوق صدای... ایستاد ما

ستم صاف سیتی به... داده خراش گردنمو کمربند میکردم حس ش  سر... ن
 ...میشد پیش فضا توی صداش ویکنواخت بود ماشین بوق روی پارسوآ
 ...نکنه عود نگرانیم شد باعث خورد که تکونی

 ...بودیم شده خیابون وسط شمشادهای وارد... کردم وباز ماشین در سیتی به
سکه چر  یه دیدن با شین چرخهای الی البه که کال سوآ ما .. . بود شده له پار

 ...بایستم پام روی تا ندارن قوت زانوهام دیگه کردم حس
سفالت روی ستم ا ش ضور... ن سوآ ح  به زده بهت... کردم حس کنارم رو پار

 ...میکرد نگاه بود شده له هاش چر  الی البه که داغون دربو ی کالسکه
 به هک قلتم وروی دسبتم... بسبتم چشبمامو... بود شبده حتس سبینه تو نفسبم
 ...گذاشتم میکوبید ام سینه ی قفسه توی خودشو شدت

 ...خدایا: کردم زمزمه سیتی به
 ...شنیدم و نوزادی ی گریه صدای

شت به سرمو دردم گردن وجود با  دخترچادری یه دیدن با... چرخوندم سرم پ
 میکرد اروم ب*غ*لش توی و ای بچه زده بهت و بود نشببسببته جدول ی لته که

 ...!شکر: کردم تکمیل امو زمزمه ی ادامه
 زن اون سمت وبه گرفت جون پاهام... نشست ماشینش کاپوت جلوی پارسوآ

 ...رفتم



 خوبه؟ حالتون شما: وگفتم نشستم کنارش
 ...کرد رحم خدا: گفت وخفه کشید عمیقی نفس سیتی به
 یندیلت میکرد نگاه من به مشکی چشمهای با که صورتی شیرخوار یه دیدن با

 ...شکر رو خدا: وگفتم کردم پاک ام گونه روی از و اشکهام... م زد
 تقالپر تا چند... بایسببته پا روی کردم کمکش انداختم زن بازوی زیر دسببتمو
سیب شین یه و موتوری یه... بود افتاده زمین روی و سی سرن  مکمک سمند تاک

شنده از یکی از که نایلونی توی و کردم جمع رو اونها کرد  سمت اون های فرو
 بچه ی کالسببکه به نگاهی چندشببی با دوباره زن... رییتم بود رسببیده خیابون

... بذارم کالسببکه تو رو بچه نتود راضببی شببوهرم: گفت من به و انداخت اش
 !بشه ب*غ*لی ام بچه کنم فکر: وگفت کشید راحتی نفس

 وریچط نمیدونم واقعا: وگفتم وفشردم زن ودست زدم ارامشش این به لتیندی
 ... ازتون
 ...بدید صدقه یه بچم سالمتی برای: وگفت اومد حرفم وسط

 ...حتما-
 ...ممنون: گفت اشک پر چشمهای با

 و سببیب... افتاده پام جلوی سببیب یه دیدم که دادم بهش هاشببو خرید نایلون
ستم شه: گفت زن که بذارم نایلون توی خوا  تونشوهر رنگ... خودتون برای با

 ...پریده
 ...رفت رو پیاده سمت به وزن کردم نگاه بهش مات

 ...کالسکه ضرر: کردم صداش دوباره
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 ...فظخداحا: گفت تند و... بچم سر فدای... نتود راضی شوهرم: وگفت ایستاد
 ...رفت راه رو پیاده توی تندی های قدم با و
 ؟؟؟شوهرم... که پارسوآ به و... کردم نگاه بود دستم توی که سرخی سیب به
 ورتشص جلوی دستمو... نشستم جلوش... شد خلوت فضا... رفتم سمتش به

 ... شد تموم کردم فکر: گفت درموندگی با... دادم تکون
 ...گذشت بییر بحمدالله...  شید بلند-
 ...خدا: گفت وخفه کرد نگاه اسمون به

 ...گذشت بییر مهندس: گفتم دوباره
 .بود شب ده ساعت.... لرزید می دستهاش...  کرد نگاه ساعتش به پارسوآ

 ...کنم رانندگی نمیتونم: وگفت کرد نگاه من به... ایستاد پاش روی سیتی به
 ره میکردم حس چرا نمیدونم... گرفتم گازش و کردم دهنم تو اشارمو انگشت

 !احتماال میشم اروم بیارم انگشتام سر که بالیی
 ...رانندگی شما: گفت سیتی به

 با نه ایدپر با اما! بودم بلد اره... گرفتم و وسببو یچ کردم دراز سببمتش به دسببتمو
 !ودب شکسته چراغش و داشت خش ذره یه بندیش جلو که عروسک کامیون این

 ...نشستم فرمون پشت و گفتم الله بسم یه هم من و نشست پارسوآ
 عقب دنده سببیتی به... شببد روشببن ماشببین وباالخره زدم اسببترات بار چند

 .کنم کنترل و فرمون هدایت بتونم راحت تا کردم مرتب و چادرم... گرفتم
 ...بود داده تکیه صندلی پشتی به سرشو پارسوآ
 دنده میکردم شببکر رو خدا و میکردم حرکت حلزونی... بود سببکوت بینمون

 ...هستن اتوماتیک هاش



 ورد متشببنج فضببای اون از باید بود که هرچی فقط برم کجا باید نمیدونسببتم
 بهم داشببتتورد روی سببر  سببیب یه...کنه ریلکس کمی پارسببوآ تا میشببدم

باره و کردم نگاهی پارسببوآ ی پریده رنگ ر  نیم به... میزد چشببمک  به دو
 ...بود دقیقه ده و ده ساعت... زدم زل خیابون

 هد و ده ساعت... میکرد پر و ماشین فضای تار صدای... کردم روشن رو رادیو
 !گزیدم لتمو... بود شب زیادی خیلی... بود شب زیادی...  بود دقیقه

قت اون... بودم بیرون هم یازده تا من یک تو که ها و  ولتم... میکردم کار بوت
یدم بیشببتر یدن این از بعد چون بود بدی عادت... گز  مولت پوسبببت باید گز
 !ردم یه... میدیدم رو پارسوآ ی مچاله ی خسته تن دیدم میدون توی... میکندم
 یه کنار من.. .گزیدم بیشتر و بیشتر لتمو... بود شب زیادی... بود بدی حقیقت

 نشسته... بود شب زیادی که شب یه در...  بود مرد زیادی که مردی یه...  مرد
 ...و بودم

 به لحظه یه... بترسببم دادم حق خودم به لحظه یه اما... نداشببتم اشببو تجربه
 ...بشم نگران که دادم حق خودم

سته مردی کنار من ش  و پریده رنگ... بود داغون و درمونده شدت به که بودم ن
 نم...  وسردرگم سرگردون...  بود کالفه...  داشت دمغی ی چهره... بود خسته

 و هد بود شده که ساعتی در...  بود شب زیادی که وقتی یه در بودم مردی کنار
 ...!!! دقیقه پانزده
 دستی دو... میکرد ارومم... کردم رها وبعد شمردم ده تا... داشتم نگه و نفسم

 ...میکردم حرکت راست سمت واز بودم گرفته و فرمون
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 شده رهخی رو به رو به مسکوت هم پارسوآ... برم کجا به باید نمیدونستم اصال
شین یه دیدن با... بود شت که دختری و باال مدل ما شد سوار دا س به می  وآپار

 .بود زده زل صحنه همون به م*س*تقیم که کردم نگاه
 ...بشیم رد زودتر روزه هر ی زنده وضو  اون تا دادم فشار گاز روی پامو

 دستهاش میون سرشو و گذاشت زانوهاش روی هاشو ارنج... شد خم پارسوآ
 میکرد وارد هاش شببقیقه به که فشبباری... میدیدم سبباعدشببو لرزش... گرفت

 !نمیومد بر دستم از کاری هیچ که احمقانه و مزخرف وچه... ومیدیدم
 گیریدر ذهن بعد و باشه مهم برام باید چرا میکردم فکر که وقتی تر احمقانه چه

 !پارسوآ وجود و حضور وسعت به مهم ای مسئله کردن پاک برای من های
 منمییواسببت که بود این موضببوع فقط... کنم فکر جوابش به نمییواسببت دلم

 درتشق حد اخرین تا هاشو شقیقه و بره فرو من کنار صندلی توی مچاله اینقدر
 .!!!..و بشه ماشینی سوار هم اش ساله سیزده دختر اگر کنه فکر و بده فشار

 ...نتود سیت خیلی فکرش خوندن
 ...بیارمش بیرون گیرکرده درش که فضایی ون ازا باید کردم حس

 ...مهندس: کردم صداش اهسته
 ...مهندس: گفتم دوباره... نداد نشون واکنشی

ست صاف صندلیش روی سیتی به ش  ردمیک نگاه رو به رو به که درحالی و ن
 ...نیمه و ده ساعت: گفت
 که ماشببین داخل تاریکی اون توی یعنی... میزنن برق چشببمهاش کردم حس

 که زدم حدس نداشبببت درش تاثیری خارجی های روشببنی و هیاهو حجم
 ... اشکه از پر چشمهاش



ید اش گونه روی که ای قطره حتی و ند... دیدم هم لغز  رو به رو به نگاهمو ت
یه حق مردها...  مرد یک اشببکهای دیدن بود جرم انگار... دوختم  کردن گر
 !ندارن

سجد یه جلوترش کمی و پارک یه دیدن با پرترافیکی چهارراه کردن رد از بعد  م
 ...گذاشتم ترمز روی پا و شد کم سرعتم اراده بی

. 
سوآ  کنید کرف خرده یه بهتره: وگفتم کردم باز کمربندمو... بود ساکت هنوز پار

 ...بیونم نمازمو میرم منم... باشه رفته ممکنه کجاها پرند
 ...نگفت چیزی پارسوآ

شین از صله ازش کمی و شدم پیاده ما  کنهن ولم رییت دلم ته یهو اما گرفتم فا
 ...نتودم بلد و خیابون این من... بره
 مهندس؟: گفتم اهسته... برگشتم تند
 ...نمیرین که شما: گفت و کرد نگاه بهم

 !شنیدم دهنش از و بود کجا لفظ شتیه که صوتی سیتی به
 ...منتظر...  یعنی: گفتم جواب در

 ...جام همین من... کنیم پیدا و پرند کنید دعا: وگفت زد کمرنگی لتیند
شیدم راحتی نفس شیدم جلو سرم روی وچادرمو ک  وارد تندی های قدم وبا ک

سجد سطش حوض یه دیدن با...  ورودیش کردن رد از بعد... شدم م  بوی و و
 اشببیپ اب زیگزاگی و زمین قرمز ی افتابه یه با داشببت که پیرمردی و خاک نم
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 هزند النیاعم بصببل تا رو خاک محتوب بوی... کشببیدم عمیقی نفس میکرد
 ...رفتم خواهران وضوی جایگاه سمت وبه کردم حس

 که االن... بود خلوت طتع به... شببدم خواهران قسببمت وارد و گرفتم وضببومو
 !روزش به وای بود شب یازده

 ...کردم شروع و گرفتم قامت
************************************************* 
************************************************* 

 ...باشه قتول: وگفت شد رد کنارم از زنی که بستم می کتونیمو بند
 رایشا وبیش کم و بلوند موهای با جوون دختر یه دیدن با... گرفتم باال سببرمو

 ...باشه قتول هم شما نماز... مرسی: وگفتم زدم لتیندی
 ...حق قتول:وگفت زد لتیندی

 خدا!!! باشببه مسببجد نماز اهل نمیکردم فکر میدیدمش خیابون تو اگر شبباید
 !!!میکنه قضاوت زود که و عقلی و دل کنه لعنت

 هام شببونه رو از باری یه... بودم شبببده سببتک انگار... کردم مرتب چادرمو
شته سنگی از... اومدم وقوس کش کمی... بود شده بردا  میرفت مالش دلم گر

 ...بودم نیورده هیچی صت  از... 
شدم رد حوض کنار از... میرفتم ورودی در سمت به سی که می ستای با و ک  لا

سوآ شو و بود زانوش روی گاهش تکیه و بود شده خم که دیدم پار  دنگر تا سر
 ...بود کرده فرو حوض توی

 اب از تارهیک نفس اوردن کم بیاطر سرشو وقتی و رفتم سمتش به مطمئنی نا با
 .کردم خالی و کردم باد لپهامو کشید بیرون



 موهاش روی از اب...  نشست حوض ی لته... شد من حضور متوجه پارسوآ
 روی شببلوغش موهای... هاش شببونه سببر و پیراهن ی یقه روی چکید می

 ...بود چستیده خیسش پیشونی
 به وت لطیف جنس اخه... نداشتم اما... دربیارم دستمال تا شدم خم کیفم توی
 یه میکشببی یدک خودت دنتال ووسببیله کیف همه این... مییوری دردی چه

 ...نداری کاغذی دستمال بسته
 اییدهس کمی زانوش سر که جینی با و بود نشسته حوض ی لته ایستادم جلوش

 ...بود کرده تا رانج تا هاشو استین که پیراهنی و بود شده
 قرار اش دیگه زانوی روی معلق سبباعدش و بود چپش زانوی روی چپش ارنج

 کردم فکر ها احمق عین چرا... چکید می اب انگشببتاش روی از و داشبببت
 !!!دارم دوست و مسجد حوض ی لته روی نشستنش حالت

 ...ندارم دستمال شرمنده: گفتم
 خیس پلکهاش... میچکید اب موهاش از... زد زهرخندی... کرد نگاهم خیره

... ودب خیس پیراهنش ی یقه.... بود ناراحت و وتیس شیطون اش قیافه... بود
 !بیوره؟ سرما نکنه

 میتونم؟: وگفت کرد دراز چادرم پایین سمت به نامطمئن دستشو
 ...میکرد نگاه بهم داشت هنوز
 است؟؟؟ حوله مگه...  من چادر با صورتشو اب مییواست چرا

 ... نه وای... بندازه دستشو بشه پشیمون نکنه
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 و مگرفت باال چادرمو خودم... بماند کرد پا به وجودم تو نگاهش با اشببوبی چه
ست دو با اون شو خیس صورت د  چند... برد فرو چادرم سیاهی توی سفید

 م؟کن کار چه من...  خانم تی تی: کرد زمزمه سیتی به...  کشید عمیق نفس
 ...میکنه گریه داره کردم حس
 خیس هم اش یقه پشببت... بود خیس هم موهاش پشببت... کردم نگاه بهش

 ...بیوره سرما نیاد باد خدا میکنم خواهش...  نیوری سرما... بود
 ...چادرم با میتونستم کاش

... شدم خم... شد رد کنارم از...  شد بلند جا از... کرد رها چادرمو ارومی به
 اون چشببم از اشببک قطره یه حداقل توش... گرفتم دسببتم توی دارمو نم چادر

 ...!!! ها کنی فکر وقت یه نکنه... بود
شت ستم توی دارمو نم چادر هم قتل های حماقت عین... افتادم راه سرش پ  د

 نکنی فکر باز چی؟؟؟ که بشببه دار نم هم من دسببت حاال... میدادم فشببار
 ....!!!هااا

 ...نشست فرمون پشت خودش
 ...کردم حس داشتتورد روی و سیب خالی جای که بودم ننشسته هنوز
 ...بودش مهم برام

 کجاست؟ سیته: گفتم تعجب با
 ...منه دست:  پارسوآ

 ...ماشین تو افتاده کردم فکر-
 ...بستم بندمو کمر... شدم سوار

 گرسنتونه؟ شما... بشورمش بردم: پارسوآ



 کنی؟؟؟ چیکارش بردی
 چند همیشببه... میشببد کشببیده روزمین همیشببه... کردم نگاه چادرم پایین به

 ...بود خاکی جاییش
 کخشبب وقتی من ی گرفته گل همیشببه چادر پایین با صببورتشببو پارسببوآ حاال

 !شسته حوض توی رو شده متترک اسفالت روی سیب که میکنه
 ...کنی فکر نکنه

قت یه نه سببرت به و قت یه... کنی تفتیش نز  ایینپ نم این تعتیر گ*ن*ا*ه و
 ...تی تی نیری جون به چادرتو
 ...کرد صدام پارسوآ

گاه بهش گاهی چه... نکردم ن گه رویی؟؟؟ چه با ن گاه با که مردان فقط م  ن
 ...میکنن گ*ن*ا*ه

قت یه گاهش و گاه این...  تی تی نکنی ن گاه ن عت دو و دیروز ن  پیش سبببا
 !!!میدونی خودتم... نیست

 قورت و دهنم اب سیتی به... کردم نگاه دستش توی شده نصف سیب تیکه به
. ..برسببونم خونه به هم رو شببما... بیوریم شببامی یه بریم بهتره: وگفت دادم
 ...وقته دیر دیگه

شتم میالفت یارای... گرفتم و سیب  ادرمچ نم... بود نمونده برام توانی... ندا
شک شد خ ستم من و می شه پارسوآ که بزنم داد مییوا  این ... باال بکش رو شی

 ... !!!دارم نگه خودم برای مییوام ابد تا رو تو صورت از نم
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 ستهش سیب...  بتند رو پنجره... بشورم چادرمو من کنه مجتورم مییواست کی
 نم یا...  شد اسراف که ساالدی ظرف ی نشسته کاهوهای یا کنم باور رو شده

 ... یا رو؟؟؟ لحظه این کنم باور من...  من خاک پایین چادر با صورتتو
 !میاد سرمن به بالیی چه خدایا

 ...شد متوقف شیک رستوران یه جلوی
سوآ...  نتود پرند سته... بود نگران پار ست یه جلوی اما بود دمغ... بود خ  ورانر

 وت کرد اشببتتاه بود سببهوا...  خودت با تی تی نکن بود؟ داشببته نگه شببیک
 !میشی دیوونه داری بیدا... بتیش

 حرف اش درمونده ی چهره به نگاه بدون ارامش با میکردم سببعی که درحالی
 بدید؟ ختر پلیس به نیست بهتر: کردم زمزمه بزنم

... داده معکسش... خترداده... گفتم حسام به: گفت ماننده ناله صوتی با پارسوآ
 ...کنم چیکار باید نمیدونم... نمیکشه ذهنم دیگه
 یب ابی اسببکناس... رفتم سببمتش به صببدقات صببندوق دیدن با... شببدم پیاده

 ی سببتاره یه صببندوق باالی درسببت کردم حس و انداختم داخلش و ارزشببی
 ...کرد قفل رو درها پارسوآ... کشیدم راحتی نفس...  داره حضور زن چشمک

 .کرد نگاه من به و برداشت ای مشکی کت عقب صندلی از
 ی منطقه اما... بود شده خشک... کردم نگاه پایینش به... کشیدم جلو چادرمو

سوآ صورت که دقیقی ستم و کرد نوازش رو پار شه منو خدا و... میدون  هک بتی
شرف از لحظه یک سته بودن میلوق ا  بودم چادری کاش کردم وارزو شدم خ

 ... که بودم بادی کاش... میکرد خشک قلتش توی اونو صورت نم که



شنگ اهورا از صداش...رفتم سمتش به گرمش صدای با  ینم چرا... بود تر ق
 ...بشم وارد من تا داشت نگه باز برام و در... کنه کار رادیو تو رفت

 !!!بدر سیزده بود اورده و من و بود شده گم دخترش
 .داد سفارش غذا برام خودش و نشستیم میزی پشت

 نگاه اش پریده رنگ صببورت به...  میکرد م*س*تم کتاب بوی که درحالی
 فردا دازبع... کنید استراحت شما خونه بریم سر یه غذامون از بعد: وگفتم کردم

 ...دنتالش میریم
 ...دوخت من به و کرد بلند میز روی از نگاهشو

 من: کرد زمزمه واون دوختم رومیزی به نگاهمو ناسببزا و فحش وجترو زور با
 ...شدم شما ی شرمنده خیلی امروز

مدن با گاه بهم غذام ظرف او ندی کرد ن : وگفت زد تلیی و مصببنوعی ولتی
 ... بفرمایید

.. .بردم قاشق به دستمو... میداد ارامشم حضورش... میکرد م*س*تم غذا بوی
 ... زد پس و قاشق سرد فلز لمس ناخوداگاه دستم... نمییوره اون که دیدم
 باشم؟؟؟ اروم من چرا نتود؟؟؟ اروم اون وقتی

 بیورید؟؟؟ هم شما میشه-
 ...ندارم میل: پارسوآ

 ...میکنم خواهش-
 خورده؟ غذا پرند االن: پارسوآ
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 کردن بازی بازی همون در... میکرد بازی دون نمک با اون و کردم نگاه بهش
 !اومد سرم به چی: گفت هاش

 ...نتاشید نگرانش... باهوشه... زرنگیه دختر پرند... مهندس-
 !سالشه سیزده فقط اون: پارسوآ

 !ریددا جسمی قوای به احتیاج کردن تمرکز برای... بیورید غذاتونو بهتره-
 ...ندارم اشتها واقعا: پارسوآ

 ..بدهکارین بهم شما-
 ...ماش بیاطر اما نداشتم اشتها روز اون منم:وگفتم کرد نگاه بهم مات پارسوآ
 ... !بود بدهکار خوب...  گذاشتم تموم نیمه قصد از امو جمله ی وادامه

 ...شدم مشغول ولع وبا زدم دلم تو لتیندی برد دهنش به که قاشقی دیدن با
 !بود کتابی عجب جهنم به ظهرم فسنجون دیگه

 گرسببنه عجیب... دراوردم غذامو ته من ولی... من روز اون مثل نیورد خیلی
 .کردم تشکر واروم کردم پاک دهنمو دور... بودم

 ...جان نوش: وگفت زد لتیندی پارسوآ
 !نمیشد کن فکر درصد یک... شد جانم نوش خیلی بله

 ...برداشتم موبایلشو و کت هم من کنه حساب رفت که درحالی
 یا بود دب گرفتنم نوع نمیدونم... گرفتم باال کتشببو...  ماشببین مقابل در جلوی

شت بد اون شو مییوام من کرد وفکر کرد بردا ش وقتی... کنم تنش کت  بهم تپ
 ...ات ایستادم ام پنجه نوک روی من... کرد کتش استین توی دستشو و کرد
شه؟؟؟ می منو خدا شب من... بتیش منو خدایا بی  یقه...  شده مرگم چه ام
 ربانض تنم تمام... میزد دهنم توی قلتم... گرفتم فاصله وازش کردم صاف اشو



شونیم روی سردی عرق... بود  هب سرم! ... نمیدونم...  یا بود شرم از... بود پی
 و بود کتش ناصبباف هنوز ی یقه به نگاهم پسببت و شببرمانه بی چه و بود زمین

 خودش که انگارشد و کنم صافش مییواستم که من درازی دست مزخرف چه
 ...فرستادم بیرون سنگین نفسمو.... برد اش یقه به دستشو

شب؟؟؟ کردم چه شب چمه ام شی می منو خدا... ام شب نه؟؟؟ بی سا  ام  ب
 از نکنه خدا... نتاشببی من با نکنه خدا... کنی قهر من با نکنه خدا... دارم توبه

 بیفتم؟؟؟ چشمت
 بیودت... سببیته امتحان این نکن خدا...  که من با امشببب کردی چه خدا

 این نمیکنم پاس...  خدایا... نیسببتم بلد رو فرموال این من... نیوندم قسببم
 قسببم خودت به... من با نکن... پریده حواسببم... میکنم خواهش...  درسببو
 ...اما جنته بی من... نمیاد خوش
 ...!خانم تی تی... کرد صدام

 ...زهرمار: زد فریاد وجودم تمام که نکشید لحظه... جان شد وجودم تمام
 جان؟؟؟ میگه غریته به ادم

 است؟؟؟ غریته مگه
 هست؟؟؟ مگه اون از تر اشنا
 ...نمیگیره ارامش که غریته های ادم از ادم

 ...تی تی سرت بر خاک
 ...نگفتم که من اخه ولی!  مرسی
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ما گه داره نفسبببت ا مه اره... می گه داره وجودم ی ه قدر...  می ...!!! رو پر چ
شینش به... کردم نگاه بهش... کردم حس نگاهشو سنگینی ... بود داده تکیه ما
سته... میکرد نگاه من به...  بود ژولیده موهاش شت روش و رنگ اما بود خ  هبرگ

 ...ها نکنی تعتیر... بود خورده غذا کمی من بیاطر... بود
 ... حال به وای اینی نکرده تفسیر

 ...!چستید خیلی من به ولی نه یا چستید بهش نمیدونم
 ...برسونمتون بفرمایید:کرد زمزمه اون و کردم نگاه بهش
 !بگی تو هرچی... فرمایم می...  چشم

 ...اومده روزم به چه وای... برسرت خاک تی تی
نارش نگ عطرش بوی... نشببسببتم ک ما بود کمر مام با من ا  حس وجود ت
 ...میکردم

 ...بود دیدم میدون توی جذابش ر  نیم
شته دم باز باید ها ادم چرا شن؟ دا شتوی دم این حیف با ست؟عطر من خو  نی

فه مییوام... وجودش بوی...  حضببورش مه این از بشببم خ نده ه  بودن ز
 نده؟؟؟ اجازه مییواست کی... بودنش از بشم غرق مییوام... درکنارش

حان این خدا ید و فریترز جلوی من و امت قت حم  این دادم؟؟؟ پس صبببدا
نه؟ حا یه این امت ... خوب حس میکنی؟ غرق حس این تو منو داری چرا... چ

 ...قشنگی غرق چه
 برای... میشببه بد بشببه اگه قسببم بیودت...  بشببه نذار... نکن... خدا نکن

 کنی؟؟؟ مجازاتم مییوای... نتودم برات که بدی ی بنده من... جفتمون



 همه نای پس... مایی با... منی با... توهستی خدایا... میداد فشار گلومو بغض
 دربیاری؟؟؟ گلومون از تهش که دادی خوبی
ما... بود بدی حس ندازه همون به ا یادی یعنی... بود خوب ا ... بود خوب ز

.. . بود مرد که کسی درکنار... بود شب خیلی... وای... بود شب دوازده ساعت
 ... !!!بود خوب خیلی که حسی با

 ...کشید بیرون ها خوبی محفل ی خلسه از و من صداش
 ...کشید بیرون ها خوبی محفل ی خلسه از و من صداش
 اون رویی چه با و چطور نمیدونم واقعا...  ظهر بابت هنوز من: گفت اهسببته

 ...زدم بهتون رو حرفها
 ...داشتید حق-

 ...اگر. .. نمیکردم بلند دست پرند روی من اگر خانم تی تی... نداشتم: پارسوا
 ...بده ادامه اشو جمله نتونست

 ....نتاشید پرند نگران-
 ...کیوان:پارسوآنالید

یت با ته و نیسبببت اون پیش:گفتم قطع  پیش راگ... مطمئنم جورایی یه...  نرف
 !نتود دسترس در اینقدر پدرش ی خونه توی کیوان بود کیوان

 ...تشماس با حق:گفت کمرنگی لتیند با... کرد ه نگا بهم لحظه چند پارسوآ
شینی بوق صدای  زد وقب موقع بد چه... کنه نگاه خیابون به تا کرد ناچارش ما

!! ... 
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شت عمیق نفس تا چند شید هم سر پ شت وباز ک : فتوگ اولش بحث سر برگ
 االن تا شما... کنم خواهی معذرت ازتون باید رویی چه با نمیدونم هنوز واقعا

 ...اومدید من پای به پا
نه تو نفسببم گه... شبببد حتس سببی ته بهم چی ظهر م  یادم چرا بود؟؟؟ گف

.. .بودم شکسته دل چه ظهر نمیومد یادم که بود اومده سرم به چی نمیومد؟؟؟
 و گفت بهم چی نمیومد یادم چرا.... داشببتم بغضببی چه ظهر نمیومد یادم چرا

 ...گفت بهت چی بمونه یادت و االن تی تی...  حاال
 ینا بیاطر باید چطور نمیدونم: وگفت کشببید صببورتش به دسببتی پارسببوآ

 رو ماشبب لطف این بتونه چیزی هیچ نکنم فکر یعنی... کنم تشببکر همراهیتون
 ...کنه جتران

 ...رسیدیم زود چه... گرفت حرصم کوچه سر کاج و برق چراغ تیر دیدن با
 ...کردم باز کمربندمو.... داشت نگه خونه ابی در جلوی

 ...داشت اونو پیش موندن هوای دلم
 گفتم؟ چی... کوبیدم سرم توی پتکی ذهنی

 ......خدا... هیچی
 ...نهک باز رو دستگیره باید چرا که میداد فحشم انگار دستم... کردم باز و در
 ...!خدا و... شدم پیاده سیتی به

 زیر.. .انداختم پایین سبرمو و داد پایین رو شبیشبه... نمیکرد نگاه بهم پارسبوآ
 یم همیشبببه مثل نه که کردم لعنت قلتم به گزیدم لتمو... خدا سببنگین نگاه
 ...یشهم پیدا پرند فردا شاالله ان...  روشنه دلم من مهندس: گفتم اهسته... تپید

 !میکنی استفاده دار الله لفظ رویی چه با



 !!!خدایا... میکردم نگاه بهش... کرد نگاه بهم پارسوآ
 تی تی پاکید خیلی شببما: گفت سببیتی به... بود خون و اشببک چشببماش

سم تون پاکی این به رو شما... خانم شنتون دل به... ق  عاد... نمازتون به... رو
 ...کنید

 هر و لحظه هر از تندتر و تند زد بعد نزد انگار قلتم فشببردم مشببتم تو چادرمو
 تبببی: کبببرد زمبببزمبببه...  کبببه خبببدایبببی و... ثبببانبببیبببه

 ...کنید دعام... خانم.............................................. ...... تی
 .رفت و کشید باال رو شیشه و

 مخان ثانیه چند همون به... نمیگفت کاش... بگه خانمشببو کشببید طول چقدر
 سببتپ اما بودن فرنگی عروس اما نتودن صببفت گرگ اما بودن تی تی اما نتودن
 !!!بودم راضی نتودن خانم به...  بود بیش ارامش اما نتودن
 ...چشیدم اون زبون از اسممو شنیدن خالی طعم بار یه که بود خوب چقدر

 کرارت انگار... ایسببتادم من... شببد گم کوچه پیچ در... میکردم نگاه رفتنش به
 ...بود رفتن ی بدرقه برای ایستادن

 تی؟؟؟ تی... شد چی... بود چی
 تی تی یه همون... خالی تی تی همون به... کنم فکر صببت  تا بشببینم مییوام

شت معنی تا هزار شیدم راحت عمیق نفس تا چند. دا  لیخی پرند برای دلم... ک
 اوه...  برگردونه رو تو تا رفته میگفت و میزد وول دلم تو چیزی یه... بود روشبن

 واقعا؟؟؟
 ...نمیاد سرش بالیی میدونم میکردم حس
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 بازو در.. رفتم باال تایکی دو رو ها پله... زدم چرخی... کشببیدم عمیقی نفس
 ...کشیدم عمیقی نفس... بود خوابیده تیت پایین سرمردی خانم... کردم
 خدایا.. .بستم چشمامو... دادم تکیه متل پشتی به سرمو... نشستم متلی روی

یا... !!! بدیه امتحان چه میفهمیدی کاش  از نمیتونم من... ضببعیفم من خدا
 ...بربیام پسش
 یه عاشببق که سبباله هفتاد شببیخ حکایت نشببه... میکنی چیکار من با خدایا

 ودتبی...  اونم از ضعیفتر خیلی قسم بیودت... من با نکنی... شد مسیحی
 ...ام هیچی من تو بی قسم

 می اونو وقتی تا چرا میشببه؟؟؟ اینطوری چرا... گرفتم دسببتهام میون سببرمو
 ... این از تر وکتیره بزرگتر گ*ن*ا*ه چه ؟؟؟ چرا... بینم
 خراب چشببمت جلو نذار خدا... من با نکن خدا... گرفتم گاز محکم لتمو

گام خدا... میکنم خواهش خدا... بیفتم نظرت از نذار... بشببم  قهر... کن ن
 ...بتیش خدا! نکنی
 ...برد نمی خوابم اما بودم خسته... میداد فشار گلومو بغض

جدان عذاب شبببدت از کب میکردم حس... بودم مرگ حال در و  و جرم مرت
 میکردم حس... غلطه ها فکر این...  غلطه این میکردم حس... شدم گ*ن*ا*ه

 یزاچ ی بقیه با چیزی یه... لنگه می چیزی یه میکردم حس... نیسببت درسببت
 ...داره فرق
 ...خدا

 ...گرفتم گاز زبونمو
 ...تری نزدیک گردن رگ از تو خدا



 هنمیشببب روم خدا... بتیش کار خطا بامن نزدیکی این به رو تو... بتیش خدا
 ...نکنی نگام داری حق خدا... کنم نگات

 واسه من خدا... نگرانشه دل... پرند...  نداره گ*ن*ا*هی بیچاره اون خدا ولی
 تو... پدرخوبه یه خدا... پدره یه خدا... پدره یه اون ولی نمییوام هیچی خودم

... پرندش خدا...  رو تو... قسببم کرده اسببیرش منو حداقل که نجابتش به رو
 ...دخترش خدا... پرند خدا
 ...سیته خیلی پدری خدا... پدره یه بیچاره اون ولی... بد من خدا

 تو زانوهاموکشببیدم... کردم پاک و میشببدن سببرازیر ام گونه روی که اشببکهامو
 ...میکرد کند و قلتم ضربان سنگینی بغض...  بود شور حلقم... ب*غ*لم

 هل داشببتم... شببدم خم بزرگ ختط یه زیر میکردم حس... بود سببنگین نفسببم
 ...میشدم
 ...کردم فوت نفسمو
 ...و پرند اما نتیش منو خدایا: کردم زمزمه اهسته

شن با شیم ی صفحه شدن خاموش و رو شتم برش هول با گو  دو ساعت... دا
 ...دادم جواب فقط و ندیدم رو شماره هولم از... بود صت 
 داشت؟؟؟ کار من با موقع این کی یعنی گزیدم لتمو

 ...الو-
 ...جون تی تی سالم-

 و ومتهوت دادم قورت دهنمو اب سببیتی به... موند ثابت دسببتم توی گوشببی
 ...پرند: گفتم ای خفه ی زمزمه با ومات متحیر
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 جون؟ تی تی خوبی: پرند
 کجایی؟ تو پرند: گفتم سیتی به پته تته با

 پیشتون؟؟؟ اومد بابا: پرند
 ....گفتم شکر رو خدا دلم تو اروم و کشیدم موهامو

 کجایی؟ میگم بهت پرند: گفتم تحکم وبا شدم مسلط خودم به کمی
 اقای پیش نرفتی باهم وبابا شما میگفت کیوان: وگفت کشید عمیقی نفس پرند

 اره؟؟؟...  زمردی
 ...بده منو جواب... نیستم تو با مگه پرند-

 ...نیستم بدی جای من...  جون تی تی:  پرند
 ....بودم هم عصتانی اما بودم کرده بغض ازهیجان

 ... میکنی دیوونم داری پرند-
 ...کنه بیرون رو تو بابا نداشتم دوست...  جون تی تی:پرند

 ...داشت حق پدرت پرند-
 ... نپرسید منو نظر وقت هیچ... نداشت نه: پرند

 کجایی؟ پرند-
 اگه لتتها...  خوبه حالم بگم زدم زنگ فقط... نمیگم بیییال جون تی تی:  پرند

 ...بودی نگرانم تو
یه چه این- نت که معلومه پرند حرف بات... پدرت هم من هم... بودم نگرا  با

 کجایی؟؟؟ تو پرند... میکرد سکته داشت
 ... دیگه خوبم من جون تی تی: پرند

 کجایی؟ میگم بهت-



 من؟؟؟ سر میزنین داد دارین: پرند
 کردی فرار خونه از کردی؟؟؟ بود کاری چه این نزنم؟؟؟ داد پرند؟؟؟ نزنم-

 ...پرند
 ...جون تی تی نیست اینطوری هیچم: گفت بغض با پرند

 چطوریه؟؟ پس-
ند فت حرص با پر  خود تقصببیر ولی... میگی تو که همینطوری اصببال: گ

 ...نمیرفتم منم نمیکرد بیرون رو تو اگه پارسوآست
 چرا؟-

 چرا؟ چی: پرند
 چرارفتی؟-

 ...برمیگردی اینطوری تو گفت کیوان: پرند
 !دادم فشار دستم کف پوست توی هامو وناخن کردم مشت دستمو

 کنی؟ چیکار میده خط بهت کیوان پس-
ست من: پرند شتم دو شت واز چی همه دیروز... کنه اخراج رو باباتو ندا  در پ

 ...کنه بیرون خونه از رو تو بابا نمییواستم من... جون تی تی... شنیدم
 کجایی؟ االن بگم؟؟؟ چی تو به پرند-

 ...نمیدونی شما جون تی تی هست چیزی یه ولی... ورا و دور همین: پرند
 چی؟-

 وانکی از هیچی بهش تو فهمید که جمعه... داره دوسببت خیلی رو تو بابا: پرند
صتانی و ناراحت خیلی نگفتی وتولد  خیلی یرفت که بعد ظهرم دیروز...  بود ع
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 چرا فتمگ بهش وقتی یعنی... شد کوفتمون خوردیم که فسنجونی شد پشیمون
 رو کرده درسبببت که غذایی داری حاال و کردی بیرون و جون تی تی وقتی

 ......تو اتاق تو رفت و خورد بر بهش خیلی مییوری
 به رو ااین پرند داشببتم درگیری کافی ی اندازه به خودم...  کشببیدم عمیقی نفس
 ...! فسنجونم وای!!! نکن اضافه من ی نکرده تفسیر های سابجکت تمام
 خر لیک دنتالم اومدین هم با بابا و تو گفت کیوان: کرد زمزمه تلفن توی پرند

 ...شدم کیف
 کجایی؟؟؟ پرند: گفتم اهسته و زدم ژکوندی لتیند

ستم بدی جای ولی... نمیگم جون تی تی:پرند ست خیلی... نی  اگه ...دارم دو
 ...خونه برمیگردم منم برگردونه رو تو که بده قول بابا

 ! نداره دوست و کشی گرو بابات پرند-
 ...هست که همینی: پرند

 برگردم؟ مییوای چرا چرا؟؟؟ تو... پرند ولی-
ند پرند مه... بود خوب خیلی بودی وقتی تو: گفت ت باب... بود خوب چی ه  ا

... شببدم بزرگ جون تی تی نیسببتم بچه دیگه من... خونه میومد تند تند همش
 ؟؟جون؟ تی تی: وگفت کشید عمیقی نفس...  بابا نتودی تو که روزایی

 جانم؟-
 ...نداشتم دوست اینطوری و کس هیچ... دارم دوست خیلی: پرند

 ...پرند دارم دوست منم-
 ...بامبا اگه یعنی... بابام...  اگه...  اگه... ؟ جون تی تی: گفت من من با پرند

 پرند؟ چی-



 ...فعال... برم باید دیگه من. میگه بهت خودش خواست... هیچی: پرند
 ...نمیگم بابات به...  کجایی بگو پرند-

 ...جون تی تی خداحافظ: پرند
 ...شد قطع وتماس
 .بود شده خشک دستم توی موبایلم

 رهپنج پشببت حضببورشببو و سببایه معنی حاال بودم؟؟؟ می متنفر کیوان از باید
 کنم؟؟؟ چه من...  خدا وای... میکردم درک

 مهندس اسببم به...  پ حرف به میاطتین لیسببت به... کردم نگاه گوشببیم به
 ...پاکزاد پارسوآ

 خوبه؟ حالش دخترش بگم بزنم زنگ خوب خدا
 بزنم؟ زنگ خدا... لرزید می انگشتم

 .داد جواب بوق دو از بعد... گرفتم رو پارسوآ ی شماره اراده بی
 میشم اروم که لجنم چقدر... بود بیش ارامش هم دارش خش و گرفته صدای

 ...!که مردی صدای با
 ...خانم تی تی: پارسوآ

 ...سالم-
 شده؟ طوری: پارسوآ

 ...زد زنگ بهم پرند-
 چی؟:پرسید خفه و تند و کرد مکث ای لحظه پارسوآ

 :وگفتم بیشیدم سرعت وکالممو... زد زنگ بهم پرند-
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 ...امنه جاش و خوبه حالش گفت-
 مگوش میکردم حس و... میشنیدم هاشو نفس صدای اما نگفت چیزی دقایقی

شه داغ شم اروم و... می شه مثل نه قلتم اما می شو و میزنه... میزنه همی  می خود
 ...!کوبونه

 ظهلح یک وجودم... پیچید گوشببم تو طوفانی و کشببید راحتی نفس پارسببوآ
 بهاری نسیم وزش یه مثل... خوب خنکی یه...  شدم وخنک سرد... شد خالی

 !بگم شدختر از بود قرار فقط خدا بتیش... بعد و میگیره لرز یه جونتو تمام که
 کجاست؟:  پارسوآ

 ...نگفت-
 کجاست؟ نگفت:گفت حرص با پارسوآ

 ...نه-
 بود؟ چطور صداش: پارسوآ

 ...همیشه مثل... سرحال-
 گفت؟ چی دقیقا: پارسوآ

به حالم بگم زدم زنگ گفت فقط... نگفت خاصببی چیز- ... امنه جام و خو
 ...همین

 همین؟: گفت گوشی توی بلند پارسوآ
 ...کجاست نگفت بهم کردم هرکاری-

 !!!نرسه بهش دستم مگه: پارسوآ
 گشتید؟ دنتالش جارو همه مطمئنید شما-

 ...باشم نرفته نمونده جایی: گفت ناله با پارسوا



 ...خوبه حالش که میدونید االن حداقل... نتاشید نگران-
 ؟...نزد زنگ خودم به چرا: پارسوآ

 ردیدک بیرونش شببما که اتون خونه خدمتکار به چرا بپرسببید خودتون از بهتره-
 !زد زنگ

 میزنید؟ طعنه: گفت اهسته و کشید پوفی پارسوآ
 نتود؟ واض -

 ...میزنید طعنه صری  خیلی: پارسوآ
 ...مقصرید میکنم فکر هنوزم من-

 منه؟ گردن تقصیرها ی همه: پارسوآ
 ...مسلما-

 ...میکنید فکر اینطور اگه باشه: پارسوآ
 ...مطمئنم نمیکنم فکر-

ید پوفی پارسببوآ فت کشبب یدونسببتم من: وگ ید نم  اگر... میکردم کار چه با
 ...نمیکردم کوتاهی میدونستم

 د؟ز زنگ بهتون پرند واقعا حاال: وگفت کرد فوت نفسشو اون و نزدم حرفی
 میگم؟ دروغ دارم میکنید فکر-

 راستی؟؟؟... نمیگید دروغ شما... نه: پارسوآ
 بله؟-

 بود؟؟؟ کجا از افتاده که ای شماره: پارسوآ
 ...بود زده زنگ خودش ی شماره از-
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 ؟گفت چی بهتون پرند دیگه: پرسید ارومی به مکثی از بعد و گفت اهانی
 ...نیست مهم خیلی-

 خوبه؟ حالش پس: پارسوآ
 ...بله-

 ...شکر رو خدا خوب: پارسوآ
 ...کنید استراحت و امشب بهتره-

سوآ  ودب بد خیلی که دیروز...  ه سه نزدیک ساعت...  شده صت  دیگه: پار
 ...باشه خوبی روز امروز امیدوارم

 ...همینطور منم-
 خانم؟ تی تی: پارسوآ

 بله؟-
 ...ممنون: پارسوآ

 چی؟ بابت-
 ...همراهیتون بابت: پارسوآ

 ...باشم کرده کاری نکنم فکر-
 ندت بازدم و دم یه ی اندازه به... نتودید شببما اگر... کردید بزرگواری: پارسببوآ
 خانم؟ تی تی: وگفت کرد مکث من هیجانی

 بله؟-
 ...کنم صحتت مطلتی یه مورد در باهاتون باید بعدا: پارسوآ

 مطلتی؟ چه-
 ...مفصله: پارسوآ



 ...که میکنم دق من نمیگی؟؟؟ االن یعنی
 ...مایلید خودتون هرجور-

 خانم؟ تی تی: پارسوآ
 بله؟-

 کنم؟؟؟ خواهشی یه میتونم من...  من اگر: پارسوآ
 ...میل کمال با مییوای؟؟؟ جونمو

 بفرمایید؟-
 مکن خواهش... کنم خواهش ازتون میتونم...  میتونم: گفت من من با پارسببوا

 برمیگردید؟؟؟ برگردید؟؟؟ که ازتون
 ...بله-

 چه غرورمو وقت اون... میومدم خودم وگرنه خواستی خودت که شکر رو خدا
 میکردم؟؟؟

 واقعا؟: پارسوآ
 ...بله-

 نازتو رویی چه با نمیدونم هنوز: گفت و کشببید راحتی نفس انگار پارسببوآ
 ...کنم عذرخواهی

 ...که کنم عذرخواهی باید من... داشتید حق-
 ...داشتید حق شما... نه: وگفت اومد حرفم وسط پارسوآ

 ... خیلی من اخه نه-
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 مهه حرکاتم نمیکردم فکر من گفتید می درسببت کامال شببما...  نه نه: پارسببوآ
 ندگیز روی میتونن چقدر ها ادم شدم متوجه تازه یعنی...  بذاره تاثیر پرند روی

 ... بذارن اثر هم
 خانم؟ تی تی: گفت وپارسوآ نگفتم چیزی

 بله؟-
سوآ ستش... خوبه حالش پرند که حاال: پار  تتهال... ذهنم شدن پراکنده برای را

 ...نه
 ...میزدم حرف وته سر بی چقدر

 بپرسم؟ ازتون خصوصی سوال یه میتونم: گفت اهسته پارسوآ
 ...بله-

 بپرسم؟؟؟ صری : پارسوآ
 راحتید؟؟؟ خودتون هرجور: گفتم ام خمیازه ووسط کشیدم ای خمیازه
 ...کنه ناراحت رو شما زیادم صراحت میترسم: پارسوآ

 ...بفرمایید صری ... نتاشید نگران-
 دارید؟ نامزد شما: پارسوآ
 ...شد حتس سینه تو نفسم

 بله؟؟؟-
 ...دارید نامزد یعنی...  بله: گفت انگار تعجب با پارسوآ

 !باشم داشته نامزد بکنم غلط من... نه وای
 چی؟؟؟ بتیشید...  یعنی بله؟ یعنی... نه-

 !زدم گند... شدی هول چرا وای



 ...که هست زندگیتون در شیصی یا نامزد شما کردم عرض: پارسوآ
 ...نه: گفتم و پریدم حرفش وسط

 ...شکر رو خدا:گفت واروم تند پارسوآ
 بله؟-

 ...شدم مزاحم بتیشید... باشید ختر خوش همیشه خوب... هیچی: پارسوا
 پرند؟؟؟ سالمتی ختر یا نداشتن نامزد مورد؟؟؟ کدوم در
 ...بودم زده زنگ من-

 زنگ شببما بله اهان... زدم زنگ خودم کردم فکر چرا من جدی؟؟؟:پارسببوا
 ...منو حرفی پر بتیشید... زدید
 :وگفتم کشیدم ای خمیازه و زدم خندی نیش

 ...باشه راحت پرند جانب از خیالتون-
 ... ممنون:پارسوآ
سط سل... بود گرفته ام خنده خمیازه و  ازش چطوری نفهمیدم الود خواب و ک

حافظی تل روی... کردم خدا گاه سببقف به... بودم شبببده ولو م ... میکردم ن
ست شب اخر حاال... بود شده پیدا...  بود شده گم دخترش  و سه ساعت در

 اما بود شببده دوبل خسببتگی دارم؟چرا؟ نامزد بود پرسببیده من از صببت  ربع
 ...میکرد مقابله نیوابیدن با داشت حسی چه نمیدونم

 بگه؟؟؟ بهم مییواست چی
 دارم؟؟؟ نامزد پرسید چرا
 برگردم؟؟؟ خواست چرا
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 اینطوریم؟؟؟ چرا
 ...مبگیر وضو تا رفتم و شدم بلند جا از سیتی به... میشنیدم و اذان صدای

 اتاق ازتوی نشن بیدار وعزیز سرمدی خانم که طوری وصدا سر بی جانمازمو
 ...برداشتم
 ذکر هام انگشببت بند وبا نشببسببتم ام سببرسببجاده... خوندم ارامش با نمازمو
شمهامو... دادم تکیه متل ی پایه به سرمو... میگفتم ستم چ صویر... ب  با شت
... نتود پررنگ برام اندازه این تا کس هیچ... بود چشمم جلوی قدرت و وضو 

 ...داشتم دوستش من.... داشت دوستم پرند
 ...بگه بهم مییواست که مطلتی اگه

 ...بیاد رسما اون اصفهان برگردم باید من خوب
 یه... شدم مدلی یه... سرخوشی و ذوق روی از... شد سیخ تنم به مو... یعنی
 .مییورد وول وول پوستم زیر خوب هیجان جور
 فیدس عروسکی بر سوار ای شاهزاده با... سیندرال عین یکی بشم میشد یعنی
 ...یعنی... پارسوآ مثل

 زیادی که بود عجیب اما... افتادند هم روی وخسببتگی سببنگینی از هام پلک
 ...بودم اروم
 نادونسببته پدرش دادم پیام پرند به و برداشببتم گوشببیمو بتره خوابم اینکه از قتل

شر  شنهاد بهم خودش پرند از شتن پی شیش هرچند... وداده برگ  خاموش گو
 ...بینه می پیاممو حتما کنه روشن وقتی بودم مطمئن اما بود

 درق چه... بود شببیرین و تلخ قدر چه...  بود وسببیتی پرتنش روز چقدر امروز
 !بود اروم و خوب چقدر... بود اروم...  و اروم چقدر...بود ونشیب فراز پر



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

 هس... شدم پرت فرش روی متل روی از ارتفاع از شدن پرت خواب یه دیدن با
 ...اومدم قوسی و کش... بودم نیوابیده بیشتر ساعت

 .نمیومد خوابم دیگه چرا نمیدونم ولی
 و چای... میاورد جا حالمو گرم اب... بگیرم دوش یه تا رفتم حموم سببمت به

... بود خشببک تشببکچه خوشببتیتانه... کردم وچک عزیز رفتم... کردم اماده
مدی خانم روی یدم و سببر تاس... کشبب یدم مرتتی ل  مو ملی چادر... پوشبب

 ...پوشمشب ترسیدم می بود متترک زیادی پایینش اون که یکی اون... برداشتم
 .بود انگیز خاطره زیادی برام هاش تلیی تمام با دیشب

شمی از خورد در به که ای تقه صدای با  سرپ دیدن با... کردم نگاه بیرون به چ
صل  تی تی خاله: وگفت کرد سالم علی وامیر کردم وباز در سرمدی خانم مح

 اینجاست؟ مامانم
 ...خوابه... عزیزم اره-

 پیش هک بگه چیزی مییواست و میداد فشار دستش تو اشو کوله بنده علی امیر
 خوردی؟؟؟ صتحونه عزیزم: وگفتم کردم دستی

... یورب اتو صببتحونه بیا... خاله تو بیا: وگفتم داد تکون نه عالمت به سببرشببو
 ...میکنم اماده برات خودم

 ...شد خونه ووارد کرد باز هاشو کتونی چسب و شد خم
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تاق به اون که دیدم و رفتم اشببپزخونه به من ... کنه چک مادرشببو تا رفت ا
 عسببلی تپل ی صببتحونه یه براش و زدم اش سببباله ده غیرت این به لتیندی

 ...کردم درست خوشمزده
له مرسببی و خورد ولع با فت ای خا فت و گ یدمش پنجره از منم و ر  تا پای

 ...بترتش میاد که سرویسش
 .اومد در شدن باز صدای که نوشتم و علی امیر کار گزارش سرمدی خانم برای

 هی ولی... بودم داده کلید بهش خودم هرچند... برد ماتم کریمی خانم دیدن با
 !داخل اومد یهویی... ترسیدم لحظه

 ترسوندمت؟ بتیشید: وگفت زد بهم لتیندی
 ...بیاین نداشتم توقع... نه-
 ...نگفت من به چیزی که مهندس میومدم؟ نتاید نکنه: گفت تعجب با
 ...رفتم بایدمی دیگه من... اومدید شد خوب... نه نه-

 آپارسببو ی خونه به... افتادم راه و کردم تشببکر و گفتم سببرمدی خانم به راجع
 ... رفتم

 یادم ودممخ التته... بگیره ازم اینو بود رفته یادش دیروز... کردم باز کلید با و در
 ...بدم پسش بود رفته

 ...کردم وسالم دیدم اشو سایه که بودم نشده هال ارد هنوزو
 ...ترسید و پرید جا از لحظه یه کردم حس

 ...ترسوندمتون: گفتم زدمو ای دلی تو لتیند
 ...خیر... سالم: وگفت کرد اهمی



 رنگ خیلی ریش ته اون با هرچند... گچ عین شبببد رنگت... خودت جان اره
 ی وحدقه بود رفته گود چشببمهاش زیر بیصببوص...  نتود مشببی  وروش

 .بارید می روش سرو از خستگی.. بود خون ی دریاچه یه سفیدش
 درک شببو نگرانی... بود نیوابیده اصببال دیشببب...  دادم تکون سببری کالفه

 .نتودم نگران انقدر خودم چرا نمیدونم ولی میکردم
تال جوجه عین میرفتم اشببپزخونه به که درحالی تالم مرغه خانم دن  اومد دن

 نزد؟ زنگ پرند دیگه: وگفت
 ...کجاست بدونم میزنم حدس ولی... نه-

 کجاست؟: گفت و ایستاد جلوم تند خیلی پارسوآ
 شههمی اولشو زنگ...  است یکشنته چون... بعد به ده ساعت التته... مدرسه-

 ...پیچونه می
 اونجاست؟ میکنید فکر یعنی: پارسوآ

 کنم؟ دم چای میدید اجازه... اوهوم-
 !برسم کارم به بذار بیرون برو اشپزخونه از اینکه یعنی این

 من یپا پرو جلوی حداقل...  نشست میز پشت صندلی روی و نرفت اینکه با
 !بگیرم سرم به گلی چه مییوام باشه ازاد فکرم میذاشت پیچید نمی

 احتیر نفس بود نشده رییته دور که فسنجونم دیدن با... کردم باز و درییچال
 ...کردم اماده رو صتحونه بسا  و کشیدم

 ادهد زبون گاو گل بهم دفعه اون: گفت میرییتم چای براش داشببتم درحالیکه
 بودید؟
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 ...نتات با زبون گاو گل...  بله-
 یاجاحت بهش خیلی االن میکنم فکر: کشببیدوگفت موهاش به دسببتی پارسببوآ

 !دارم
 ...چشم... زدم لتیندی گرفتمو ازش رومو
 ونزب گاو گل توش تا برداشببتم دیگه قوری یه و کردم خالی قوری توی و چای

 و ازنون تیکه یه... گذاشببتم جلوش کردمو داغ ماکرویوو وتوی نون... کنم دم
 رییتم داخلش و نتات... کشببید دم زود خیلی...  دهنش تو گذاشببت خالی

 خوردید؟ صتحونه شما: گفت که گذاشتم مقابلش... زدم وهمش
 ...نه-

 ... کنم خواهش میشه: گفت و زد برقی چشماش کردم حس
 ...!چشم بله... بنشینم کرد اشاره دست با و

 سه!!! دیگه امیز خاطره صرف یه... شد مشغول ولع با اون مییوردمو اروم اروم
 !صتحونه که هم حاال... شام هم... نهار هم... بودم خورده باهاش رو وعده

 ...! چستید خوب ولی نمیکردیم نگاه بهم خوردن حین در هرچند
شنهاد اش صتحونه صرف از بعد شغ هم من... بگیره دوش یه بره کردم پی  ولم

ته.... شبببدم کردن مرتب  دوسبببت من... حال هر در ولی نتود کثیفی چیز الت
 ...بزنه برق چیز همه داشتم

شنهاد اش صتحونه صرف از بعد شغ هم من... بگیره دوش یه بره کردم پی  ولم
ته.... شبببدم کردن مرتب  دوسبببت من... حال هر در ولی نتود کثیفی چیز الت
 ...بزنه برق چیز همه داشتم



 تگیفرورف و نامرتب روتیتی دیدن با... بندازم اتاقم به نگاهی یه زد سببرم به
 ود؟ب خوابیده اینجا دیشتم یعنی... کوتاه سیاه موی تار یه و...  بالش توی

.. .میکردم حس من یا... میداد عطری بوی مونده ته یه... کشبیدم عمیقی نفس
 بود؟؟؟ اینجا پس

 مشبکی های طر  با و سبفید روسبری یه... چرخوندم اتاق تادور دور نگاهمو
نده جا این وای... بود میز روی عا؟ بود؟ مو ند واق تاق در و زدم کجی لتی  ا

 ...مرفت پرند اتاق به... بود دیدن مهم اینجا... نکردم نکردم فکرم... وبستم
 عکس قاب... دادم وسبببامونش سببر کمی... بود نامرتب و شببلوغ هم اونجا

شه هنوز مادرش شت شی ستی جای در... ندا شتمش منا  شو تیتی رو و گذا
 ...برگشتم اشپزخونه به دوباره و کردم مرتب

سوآ بود نه نزدیک ساعت شکی شرت تی یه... شد ظاهر جلوم پار ستین م  ا
شیده کوتاه شکی جین یه و بود پو  بوی... ودب گردنش توی سفید زنجیر یه... م
 پولشببو کیف... واوو... اش شببده اصببال  صببورت... اش کننده مسببخ عطر

 !جینش پشت جیب تو بود گذاشته
شه  رشلوا چون ولی.... راحته خیلی اینا جیب از دزدی واقعا میکردم فکر همی

 کار همین هم طاها...  نمیدونم... دربیاره رو کیفه این بیاد یکی تا و تنگه جین
 !میکرد و

 ...!خودش ملی کارت عکس رو بشینه ادم کن فکر
 !درسته بکنه مهندس این هرکاری کردم فکر و زدم لتیندی

 ...!اوشگله بابا...  کرده چه
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مه اینطوری ماد که میگن ه ند... سببرتره عروس از دا  زدم دلم تو کجی لتی
 !لعنت منکرش بر: وگفتم

 بریم؟؟؟: وگفت کرد نگاه بهم
 نیست؟ زود...  مهندس-
 محسا به شد قرار اون و کردم خرش جمله تا چند با من و کرد نگاهم التماس با

 ...بده وسامون شرکت کارهای تا بزنه زنگ
سوآ که بود دقیقه ده و نه ساعت سه به اورد ستوه به منو پار ... ریمب پرند ی مدر

 رماس بگم چطوری نمیدونستم فقط... نداشتم و باهاش میالفت یارای که منم
 !بپوش شرتت تی این رو چیزی یه مییوری

 بعق صندلی روی کت یه دیشب مثل که میکردم خدا خدا ولی نگفتم هرچند
 مدل رو پا حتما نداشببتم اون وجود به امیدی اگر یعنی... باشببه داشببته حضببور
 !میگفتم چیزی یه و میذاشتم

 فرمون پشببت هم واون شببدم سببوار جلو من... افتادیم راه ماشببینش سببمت به
ست ش  و... شدم اروم کتش دیدن با... کردم نگاه عقب صندلی به فوری... ن

 شده؟ طوری:گفت فوری پارسوآ
 ...نه-
 ...زدمش دید ذره یه

 ...بود حالت خوش ولی... بود وخشک خیس مرز بین موهاش
 ویت دسببتش میگرفت و نمیکرد اویزون کمرش به وقت هیچ که سببو یچشببو

 !دسببتش میگرفت... همینطور هم موبایلش... زد واسببتارت گذاشببت ماشببین
 .گذاشت داشتتورد روی هم اونو



 در یکردمم اعتراف باید و بود شده قاطی کنتش باسیگار تلیش و تند عطر بوی
 ...داشتم دوست رو خوشمزه و تلخ بوی این حماقت عین

شو عینک شت دودی شو... سرش باالی گذا شونیش رو از ذره یه موها  عقب پی
... ادبی نظر به بلندتر قدش میشبببه باعث کارش این کردم فکر من و فرسببتاد

 !داشت ادامه قدش ماشین سقف تا که بیصوص
شده سیر و کردم شماتت خودمو سته شدم خیره رو به رو به ن  وزدیر: گفتم اه
 رفتید؟؟؟ شهروز و رعنا سراغ شما میکردم فکر داشتم

...  کجاسببت نمیدونم... زدم زنگ هم شببهروز و رعنا به دیروز...  بله: پارسببوآ
شته سال مادرم و پدر... ندارم شلوغی ی خانواده من  برادرم...  شدن فوت گذ

 ...که خواهرمم و میکنه زندگی فرانسه
 یگهم که امن جای این میکنم فکر دارم دیشب از: وگفت کرد وخالی پر لپهاشو

 ...یا کیوان پیش متادا
 ...مهندس باشید مطمئن نه-
 .داد جواب تلفنش صدای با

 پلیس؟؟؟ خوب؟... اش مدرسببه ریم می داریم نه... حسببام جانم: پارسببوآ
 رمزت روی ناگهانی کامال و قانونی؟؟؟ پزشببک: زد داد تقریتا... نگفت چیزی

 .زد
 ...زد زنگ بهم پرند دیشب گفتم که من: گفتم ترس با من
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 گوشی پای کردنش اوهوم اوهوم و راهنما تیک تیک صدای... زد راهنما پارسوآ
 و بود زده عقتی ماشببین برای عذرخواهی برای که بوقی و اش اهسببته حرکت و

 ...داد ر  هم با همه راه چهار سر چراغ قرمزشدن و صورتش ناگهانی نگرانی
سش قطع از بعد صادف که تما : دموپرسی کرد حرکت بود چراغ شدن ستز با م

 شده؟ چیزی
سوآ ستت به نفس پار شید راحتی ن سام هیچی: وگفت ک  یه شبدی میگفت ح
سام خود بعد...  شده فوت پل زیر که کردن پیدا و دختری  شکپز بود رفته ح
 .............سالش ودو بیست دختره التته... شناسایی برای قانونی

 بود شده گشاد پونگ پینگ توپ حد در که چشمهایی با کردو مکث لحظه ویه
 ...شما جون از دور التته: گفت

 بود؟ یادت منو سن
 ...ردیدک صحتت پرند با دیشب رفت یادم لحظه یه: وگفت کشید راحتی نفس

: توگف شد پیاده ماشین از...  بود خلوت جلوش که مدرسه ساختمون دیدن با
 ...یانه اومده بتینم میرم

ما تل ا گاهش داشببتم... برداشبببت و وکتش کرد باز و عقب در رفتنش از ق  ن
شو لحظه یه میکردم ستم... کرد نگاه بهم و کرد بلند سر  سپ نگاهمو زود نتون
 رد پایین انداخت وسببرشببو زد لتیندی و کرد تالقی هم با نگاهمون... بکشببم

یل داره زیادی گ*ن*ا*هم ی سببفره کردم فکر من و... ورفت وبسبببت  تر طو
 !میشه



شه روی که مارکت سوپر به... کردم نگاه خیابون به  و سعک از بود پر اش شی
 ریترزف االن یعنی!!! وفروش خرید واسه شد تنگ دلم لحظه یه... بازیگرا پوستر
 میکرد؟؟ چیکار داشت
 ...دقیقه ده شاید... برگشت که نکشید طول خیلی

 شد؟ چی-
 ...نفهمیدم... ندادن بهم درستی جواب:پارسوآ

 ...است مدرسه تو مطمئنم-
 ... شد بلند موبایلش صدای که نگذشت خیلی....  نشست کنارم

سوآ صال وای... خوب... سالم علیک بله؟: پار شک نه نه... بود رفته یادم ا  لم
 سببقطش پس...  عاقله میدونسببتم چی؟ بچه اومد؟؟؟ رها... نیسببت خاصببی

ستی کرده؟؟؟ شه...  کنی؟ کاری تون .. .زیاد اینقدر چرا حاال روز؟؟؟ ده... با
 حسبباب باهات دیدم و طالق ی برگه وقتی... نتاش نگران... ممنون...  باشببه
 !خداحافظ... میکنم
شید عمیقی نفس شو و ک شی شتتورد روی گو  روز ده طالقم: وگفت کرد پرت دا
 !افتاد عقب
 ...نرسه پرند به دستم مگر: وگفت نکردم نگاهی بهش

 اونه؟؟؟ تقصیر مگه-
 ...انداخته عقب کارام ی همه از منو:وگفت داد باال ابروشو پارسوآ

 ...کاراتون یا تره واجب دخترتون... باشه انداخته خوب-
 ... نمیدونم: وگفت داد تکیه متل پشتی به وسرشو کشید پوفی پارسوآ
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 براتون؟ ناواضحه اینقدر جوابش یعنی نمیدونید؟: گفتم تعجب با
 ...فهممش نمی گاهی ولی...  میدونم... نه نه: پارسوآ

 گاهی؟؟؟ فقط-
 همیشه؟؟؟ بگم کنین جتورمم مییواین: وگفت زد پوزخندی پارسوآ

 ازاینه؟ غیر-
 میدونید؟ چی من از شما:  پارسوآ

 ولی...  غرقید هاتون مشببغله توی و دارید دوسببت و دخترتون که قدر همین-
 !هاهمیت بی براتون اش واینده ها ورفتار زندگی... نمیکنید درک دخترتونو

 اهمیت؟ بی: پارسوآ
 ...اهمیت بی...  بله صراحت درکمال-

سوآ شو پار ست  نمیدونم: وگفت رییت بهم رو ها واون برد فرو موهاش توی د
 ...نیستم اهمیت بی که کنم توجیه باید چطور

 ...نمیاد چشم به که کمرنگه اونقدر بودنش مهم-
 ... نیست ای منصفانه قضاوت: وگفت کرد نگاه من به پارسوآ

 چرا؟-
 ...میکرد درک منو و بود عالی... بود خوب پرند گذشته سال تا: پارسوآ

 ...بوده ومادربزرگش بزرگ پدر حضور خاطر به شاید-
 ...شاید: پارسوآ

 این میکنه اعتماد زود ولی... فهممه می و کردن زندگی معنای داره تازه اون-
 ....نیست درست
 ...نفهمیدم زندگیم از هیچی منم: گفت کالفه پارسوآ



 مقصره؟ پرند-
 ...نمیدونم: پارسوآ

سته ی چهره به سوآ کردم نگاه اش خ شتتاه: گفت وپار  گها شاید... بود من از ا
 مسیره :داد وادامه کرد نگاه بهم...  نمیشدم دبیرستان دوران تو عشق یه گرفتار

ستام از یکی خواهر که ساله پونزده دختر یه...  بود ... تازی العاده فوق و بود دو
 امو خانواده بیاطرش که داشببتم التهاب اونقدر....  دادمو دسببت از کف زود

 نامم به پدرم خونه یه... دادن رضببایت ام خانواده... کردم خودم مرگ به تهدید
... ردک طردم ازخانواده ولی... دربیارم خرجمو بتونم که پول پر حساب ویه کرد

سته عقد ی سفره سر وقتی ش شترک زندگی از هیچی بودم ن ستم م ... نمیدون
له جواب که هم وقتی  ریدخت که هم وقتی... چی بعدش فکرکردم گرفتم رو ب

 گفت بهمون دکتر و دکتر رفت ازدواجمون بعد ماه سببه کردم ازدواج باهاش که
ست حامله ماهه سه  ممیرفتی باهم زنم و من... کنم چیکار باید نمیدونستم... ا

: گفتو زد لتیندی... میکردی بازی باهاشون دوتایی و مییریدیم بازی استاب
شق من شین عا سک اونم و بودم کنترلی ما ست هایی عرو شت ودو  گریه که دا

 گریه شببب یه بعدش... گذروندیم خوش... کردیم بازی ماه 9... وبیندن کنن
مد همسبببایمون شبببد چی بفهمم تا و زد جیغ و کرد  ورفتیم کمکش او

 نمیکرد رفک! مرد زنش بگو بابات به برو گفت بهم پرسببتاری یه... بیمارسببتان
 داشتم بچه یه و بود سالم هفده من... رفت زا سر... که ام زنی همون شوهر من

ید اهی! بود مرده وزنم لد حتی: وگفت کشبب ید چطوری نتودم ب  ب*غ*لش با
سیدم... کنم شمش میتر  سال هس... میکردم گریه منم میکرد گریه وقتی... بک
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شتی باهاش ام خانواده بعد  نمیو... شد بزرگ پرند تا کندم جون من... کردن ا
 ...!حاال... دختردارم یه حاال... اوناشم از یکی خودم که گرگ همه این

 .کرد وسکوت
 مقصره؟ پرند:کردم تکرار باز ولی...  بود گرفته براش دلم

 ...نه: پارسوآ
 دست و همسرتون فوت و شما نوجوونی التهابات: وگفتم نشستم سینه به دست

 ی وظیفه جورایی یه ولی... بگم چی نمیدونم خوب...  پرند کردن بزرگ تنها
 ...بود اتون پدرانه

 واقعا:وگفت کرد نگاه چشمام به... باشم چیزی براش میکنم سعی من: پارسوآ
 ...کردم سعی همیشه

 !نیستید هیچی براش بودم گفته که حرفم به اش کنایه
شید براش چی- ست یه... پدر یه ؟؟؟ با  تو ی کننده تامین یه... همراه یه... دو

شیدب نکرده جوونی اگر حتی... بدید انجام باید اتونو وظیفه شما... جیتی ...  ا
 !نذارید منت پرند سر.. نتاشید راضی اتون گذشته از اگر حتی

سوآ ست پرند سر منتی: گفت تدافعی پار شو میکنم سعی من... نی  رمگ سر
 ... کارها... ها کالس اقسام و انواع با... کنم

 برای حداقل... پدرمییواد... نمییواد سببرگرمی... نمییواد کالس اون ولی-
 ...رو ها کالس جور این اونم... نمییورن بدردش کالسا این شدنش سرگرم
 ...نمیفهمه خودش:پارسوآ



 های صببحتت پای یکتار شببما... نفهمه میشببه مگه... مهندس نمیفهمه چیو-
ستید دخترتون ش ست بچه دیگه که اون... ن شه سیزده... نی  دو مادرش... سال

 ...دارشد بچه و کرد ازدواج که بود بزرگتر ازش سال
 ...میگم دروغ مگه: وگفتم کرد نگاه بهم وحرص باتعجب پارسوآ

 از پر ذهنش پرند: دادم ادامه که سبببایید می هم روی هاشببو دندون پارسببوآ
 خوب اش دغدغه... داره پسر دوست پرند... نیست سنش مناسب که افکاریه

 زا... پسببرشببه دوسببت با ازدواج فکریش ی مسببئله االن... کیوانه جلوی بودن
 و تمحتوبی برای اسببت عاشببقانه های کامنت بره می که نفعی تمام بوک فیس

ضای شنه و منتظر که روحی ار شش میده اجازه کیوان به... محتته ی ت  نهک نواز
 وتاهک های معاشقه...  کنه نوازشش که نداشته کسیو چون...  نتودید شما چون

 راگ و... بوده ای حرفه کامال تجربه این و کرده تجربه و کوتاه های وب*و*سببه
شه داده میدون بهش دیگه بار ست معلوم ب ... نهک وتجربه ای دیگه اتفاق چه نی

 ... باشه جتران قابل غیر شاید که ای تجربه
شار و فرمون محکم حرص با پارسوآ  :دوگفت کر ای قروچه دندون.... میداد ف

 من.. .باشببه رفاه توی دخترم تا میکنم تالشببمو تمام دارم من... دیگه کنید بس
 ...من... باشم پدرخوبی براش مشکالتم تمام با میکنم سعی دارم

ید من- نه فکر چی به دخترتون بگم بهتون با قت... میک یدنتونو طا  االب شببن
... ماستش با پرند مسئولیت... هستید پدرش شما... بدونید باید شما... بترید
 ایترض برای پسر یه که میدونید شما.... میشناسید خودتونو جنسای هم شما
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 رام میشببه چطور و دختر یه میدونید شببما نه؟؟؟ مگه میکنه هرکاری نفسببش
 ...که میدونید شما... کرد
 ...شد پیاده ماشین از...  کرد باز و ماشین در

 .ردک روشن سیگاری و داد تکیه کاپوت به که دیدمش و کشید عمیقی نفس
 صبببدمه دخترت طرف از تو نمییوام من... پارسببوا کن باز چشببمهاتو لطفا
 ...بتینی
 ...!!!هیچی هیچی... گفتم چی من وای

 ... پرند دیدن برای شد چشم وپارسوآ من صورت تمام مدرسه زنگ خوردن با
 صببورتش... میجوید دندونش با ها بچه عین ناخنشببو ی گوشببه مدام پارسببوآ
 ...میزد دو دو نگرانی از چشمهاش و بود منقتض

سوآ... شناختمش صورتیش کتونی و کیف روی از من وقتی و  یادهپ بجای پار
 ...بود زن راننده... شد سفید پراید یه سوار پرند... زد استارت شدن

 ارسوآپ کردم حس... افتاد راه پراید سر پشت... نرفت جلو پارسوآ چرا نمیدونم
 ...پریسا:گفت لب زیر

سته صورتش انقتاض و ازنگرانی... کردم نگاه پارسوآ به  نظرم به ...بود شده کا
 .بود مشهود شدت به صورتش توی خستگی های رگه التته بود مغموم

 ادی خواهرشو ی خونه ادرس مییواست شاید... رفتیم می شهر پایین سمت به
 ...بگیره
 ...شناختم می نستت به رو ها محله



 هسرکوچ ما داشت نگه پراید اون اجری ی خونه یه مقابل کوچه پس چند از بعد
 صحتت ریساپ با شیطنت با پرند... بود پریسا.... میکردیم نگاه و بودیم ایستاده
 .نمیفتاد دهنش از عمه عمه و میکرد
 ...یگشتم کلید دنتال داشت و بود داشته نگه دستش تو اونو ی کوله هم پریسا

 ...شد ده پیا ماشین واز شد تموم طاقتش پارسوآ
 یدار چرا... بود دیدنی هم رفتنش راه صاف حتی... میرفت راه صاف نظرم به

شی؟؟؟ خیره روش شه می  ممییوا من... مرگته چه تی تی کنی؟؟؟ تمومش می
...!!! یرهبگ منو جلوی مییواد کی بتینم... کنم فکر بهش زندگیم روز اخرین تا

 ...برسرت خاک نگفت درونم در صدایی هیچ
 پرند و شببد باز پرند برای که اغوشببی درنهایت و پرند و پریسببا تعجب دیدن با

 میکردم حس... کردم بغض اراده بی... رفت فرو بازوهاش توی معطلی بدون
...  شهب پرند قد هم تا شد خم پارسوآ وقتی یعنی... نزد ولی وبزنه پرند پارسوآ

 جودو تمام با پدر یه چون میشه له ب*غ*لش توی داره پرند میکردم حس وقتی
 وقتی... کنه لمس اغوشببش توی وجودشببو و بودن تا میکرد ب*غ*ل دخترشببو

 رپ چشببمهای پریسببا فاصببله همون از دیدم وقتی... زد لتیند من به پرند دیدم
شو شک شت سر با ا  ودب ناب چقدر...  دیگه وقتی وهزار وقتی... کرد پاک انگ

سیر برای چیز همه  باشم منمیتون وقتم هیچ نیستم پدر من...  پدرانه حس یه تف
 ...خوب خیلی...  بود خوبی احساس چه کنم تعتیر میتونم ولی

سوآ بعد و شمردم صد تا شاید وقتی  تمام در... کرد جدا خودش از و پرند پار
ما نتود خوب که پدری به میشبببد ها وقت این  باشبببه خوب میکرد سببعی ا
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فت میشبببد... نکرد تعتیر نکرد؟؟؟ تفسببیر میشبببد فکرنکرد؟؟؟ ...  هک نگ
 میشد؟؟؟

 شده هحلق پرند الغر کمر دور پارسوآ دست... میکردن صحتت وپارسوآ پریسا
 و میکرد نگاه من به گاهی از هر هم پرند... میداد فشبببارش خودش به و بود

 از... کنم ب*غ*لش و بشببم پیاده ماشببین از منم مییواسببت دلم... مییندید
 ...داد سکته منو دیشب
 من سببمت به بدو بدو و خوند ذهنمو پرند انگار چراکه نکشببید طول خیلی
 ...اومد

شین در ستت به... کرد ب*غ*لش محکم و کردم وباز ما ... بودیم هم قد هم ن
 رشکم های زخم میدونسببتم... بودم گرفته بازوهاشببو... بودم الغرتر من التته

 ...نشه اذیت زیاد که بود ب*غ*لم تو طوری... نشدن خوب هنوز
شار محکم منو اون  هیجان با و کرد مالی تف کلی صورتمو دراخرم... میداد ف

 ...میگردونه برت بابا میدونستم:گفت
 خوبه؟؟؟ حالت:گفتم و...  ب*و*سیدم صورتشو

 دیدی: گفت گوشببم زیر و خوبی؟ تو... اره: وگفت کرد صبباف مانتوشببو پرند
 ...گردوندم برت

شو زدم بهش گزاری سپاس لتیند سا و پارسوآ که کردم درست وموها  لوج پری
 کلی و باشبببه ب*غ*لم تو پرند مییواسبببت دلم هنوز که درحالی... اومدند
 ... من مهمون نهار امروز: گفت پارسوآ بزنم حرف و کنم شوخی باهاش

 جلو وخودم حتی و بدم دست باهاش تا بردم جلو ودستمو کردم سالم پریسا به
شیدم سی من با خاطر طیب با اون و ک شمهاش تو کرد روب*و*  که میدیدم چ



 ودنت وحشببتناک خیلی صببورتش! نمیکردم درک و بودن ممنون این اما ممنونمه
ست و بلوند موهای یعنی شمش زیر گودی و سفید پو  رامب کتودش ولتهای چ

 زد برق چشماش و کرد ذوق کارم این از اینقدر فقط... نتود وناخوشایند زشت
 ... !!!کنه روب*و*سی من با نتود حاضر افتادم نازنین یاد لحظه یه که

سوآ شیدم کنار خودمو... کرد باز برام رو جلو در پار سا تا ک ش سوار پری  اما هب
 .شد سوار عقب پرند همراه به پریسا

سوآ شدم و زد لتیندی پار ستم کمربندمو... سوار ست متمایل کمی... ب ش  من
 ...خانم پریسا شماست به پشتم بتیشید: وگفتم
 ...باشید راحت میکنم خواهش:گفت شوکه پریسا

 هنشببسببت داده تکیه شببیشببه به متمایل همچنان من و زد من به لتیندی پارسببوآ
 .بذارم احترام پریسا به مییواست دلم که بود حسی چه نمیدونم... بودم

 پرند نیمیک کارا این از باشه اخرت ی دفعه: گفت پرند به رانندگی حین پارسوآ
 ...خانم
باره پارسببوآ و کرد اخمی پرند  خودش قوت به مشببکل هنوز التته: گفت دو
... بشببی مه تنتیه باید التته و... کنیم صببحتت باهم باید وتو من چون... باقیه

 ...بیونی باید هم درس
 زیچی فعال کردم اشبباره وبهش چرخیدم عقب به که بزنه حرفی خواسببت پرند
 ...نگه

سوا... بود کرده اخم کماکان اما نزد حرفی من بیاطر اونم  شنوی حرف از پار
 کردی؟ اجاره کی رو اینجا: گفت پریسا به رو و زد من به لتیندی پرند
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 بابات؟ به نگفتی... شده ماهی یه...  میدونست پرند: پریسا
 !میگفتم پرسید می بابا اگه عمه: پرند

 ی خمیازه یه و کشببید راحت عمیق نفس یه و کرد جفتشببون به اخمی پارسببوآ
صو... میومد خوابش بایدم بود شده راحت خیالش که حاال بله...  بلند  صبی

شه کرده وفراموش چیز همه بودم نگران که  رندپ با کردن صحتت این ولی...  با
 ...نتاشه بودم امیدوار یعنی... نیست بیییال هم خیلی میداد نشون

 کرده اپید و پرند خترداد و زد حسام به زنگ یه و برداشت موبایلشو که درحالی
 هب رفت و ایسبتاد رسبتوران یه مقابل... وشبهروز رعنا به زنگ یه درنهایت و... 

 ...بگیره غذا تعداد
 ...کرده یفتعر شما از خیلی پرند: گفت پریسا بودیم تنها اتومتیل تو ما وقتی

 ...داره لطف پرند:گفتم و چرخیدم عقب به
 لیخی االن ولی... عصببتیه خیلی و غد ادم من برادر:وگفت زد لتیندی پریسببا

 ...ارومه
 کاروکردی؟ این چرا پرند:وگفتم زدم لتیندی

 ...جون تی تی میکرد بیرون رو تو بابا نتاید... دیگه خوب:  پرند
 ودنت معلوم وگرنه... دیدمش کوچه تو شببد خدایی: وگفت زد لتیندی پریسببا

 ...بره مییواست کجا
 بود؟ ناراحت خیلی دیشب حاال: وگفت نشست سینه به دست پرند

 بود؟ می نتاید-
 باشه؟ هبد گوش پدرت حرف به پرند: گفتم نگرانی با و زد کجی لتیند پرند



 یوانهک منظورت اگه: گفت نارضایتی با اما نفهمید چیزی حرفم عمق از اینکه با
 مخوش ازش... شده وکنه لوس خیلی چون... کنیم تموم فکرشم تو خودمم که

 ... بود کیانا خاطر به اولم از یعنی... نمیاد
 تدوس...  زشته هم خیلی کیوان... عمه اره: گفت و کشید باال دماغشو پریسا

 ...میکنم ردیف ات واسه خوشگلشو یه خواستی پسر
 کخش میکنیم پهن میشوریم اینو مغز ساعت سه ما میکنم خواهش پریسا وای

شیم اتو میکنیم سفالت رو میفته میزنی باد یه... میک  از روز بارهدو تاالموسش ا
 !نو

... داشببت و کمرنگ کتودی ی لکه چند صببورتش...  کرد نازی ی خنده پرند
. بود ممی رو پریسا دماغ کشیدن باال صدای... بود برگشته وروش ورنگ قیافه
 به راجع اونم... کنم صببحتت باهاش هم خواهرش به راجع باید میکردم حس

 خواهرش فقط و داشببت خارج توی برادر یه که میصببوصببا... خواهرش تنها
... خواهرش به هم بود می دخترش به هم حواسش باید پس خوب... بود ایران

! 
************************************************ 

 مشببغول تند تند... بکشببم دیس توی تا گرفتم پارسببوآ دسببت از رو غذاها من
ساب نوشابه و دوغ تا رییتم یخ ها پارچ توی و کردم درست ساالد... بودم  یح

 ...باشن تگری
 رسیده همزمان که وشهروز رعنا و حسام و زیتا حضور و ایفون زنگ صدای با

 ...شد تر شلوغ سالن فضای...  بودند
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 ...میکردند کمکم هم وپرند پریسببا و پارسببوآ... وچیدم میز وفرز زود خیلی
 بودمش دیده که باری اخرین از. کنم علیک و سببالم خیلی رعنا با نشببد وقت

ته پرفسببوری ریش شببهروزم... بود شبببده تر تپلی خیلی  بهش بودو گذاشبب
 یتاوز رعنا...  ها گو گفت و ها وشوخی بود پرند شدن پیدا سر بحث... نمیومد

 هر. بود نشببسببته شببده وطرد تنها ای گوشببه هم پریسببا و بودند مشببغول هم با
 ندبل اخر دسببت... میزدم عمیقی لتیند بهش منم و میزد لتیند من به ازگاهی

 ...بتره تا میدادم بهش رو ها لیوان و ها بشقاب من و بیاد کمکم به تا شد
ضر که میز  ذاغ صرف برای همه که کرد اعالم وپارسوآ گفتم پارسوآ به شد حا

 ...بشینن میز پشت
سوآ تا شدم منتظر لحظه یه  و وریدبی غذا ما با خانم تی تی تکراری تعارف پار

 نمهمو از پذیرایی برای سببرگرمیش حسبباب به گذاشببتم... نگفت اما... بگه
 ...کشیدم غذا کمی خودم برای ظرف تویه و رفتم اشپزخونه به من... هاش

 رفت بشقابم زیر هام پنجه...  ایستادم سیخ ذوق از... اومد اشپزخونه به پارسوآ
 ...بیورم غذا همه با میز یه پشت کنارش و برم همراهش تا

 ...اومده کم کتاب: گفت پارسوآ میزدم لتیند درحالی
شقاب...  شدند شل اراده بی هام پنجه شتم وکنار ب شقاب یه توی و گذا  تا ود ب
 ...دستش دادم خودمو سهم کتاب سیخ

 ردک تشکری... موندم خشک تعارف یه منتظر دلم ته و کردم نگاه چشمهاش به
فت گاه خالیم پلوی به... ور عه.. کردم ن با کردم مرتب امو مقن  ات دو و پلو و
 ...!!!نتوده حواسش حتما... نداره عیب... شدم مشغول کتابیم ی گوجه



شپزخونه از غذا صرف از بعد شقاب... اومدم بیرون ا ... میکردم جمع رو ها ب
شت پرند سته از دا سا... میزد حرف وزیتا رعنا برای اش پ ... ودنت هال توی پری

 ظرف سببینک یه بودمو من... میکردند صببحتت اقتصبباد به راجع هم مردها
 اه چربی جنگ به مییواسبت که رنگی صبورتی مایع و ظرف کوه یه و شبویی

سکاچی و بودم تپلو حتاب یه منتظر لحظه یه. .. بره  چیز ههم و بزنه حرف که ا
 !باطل خیال زهی ولی... بزنه برق سوت سه سر

 ...شدم ظرفها شستن مشغول
 کردید؟ دم چای خانم تی تی: وگفت شد اشپزخونه داخل پارسوآ

 ...بیاد جوش وگذاشتم کتری بله-
... کردم دم و چای و شستم رو ظرفها تند تند... رفت و داد تکون سری پارسوآ

 ینیس وداخل قندون... گذاشتم لیوان نیم تعداد به...  گذاشتم اپن روی و سینی
شتم شغول.گذا شپزخونه کردن مرتب م ... ودمب فرز خیلی خوشتیتانه.. شدم ا

 ...شد دم چای
 ...رنگ کم نه رنگ پر نه... بریزم وسط حد کردم سعی
 یه شببهروز بود جالب برام... شببهروز بعد و حسببام به اول... شببدم سببالن وارد

 ...میشناخت منو که انگار نه انگار... گفت خشک ممنون
 ...نمییوره چای: گفت و کرد تشکری... رفتم زیتا سمت به

 داره؟ کشمیش پارسوآ: گفت و برداشت یکی رعنا
 ...هست اره: گفتم بده جوابی بیواد پارسوآ تا
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شمیش برام برو: رعنا شور تی تی... نمییورم قند وبا چای من... بیار ک شونب  ی
 .شد زیتا با صحتت مشغول و... ها
 !!!دستوری چقدر... میدادم فشار و سینی وزورم حرص تمام با
 خونهاشبپز به دوباره... بردم خانم رعنا برای رو ها کشبمیش رفتم اشبپزخونه به

 هال به دوباره... گذاشببتم دسببتی پیش توی... شببسببتم رو ها میوه... برگشببتم
 لیوان.. .رفتم اشپزخونه به... برداشتم هارو لیوان... گذاشتم رو ها میوه... رفتم

ستم رو ها شتم اماده سینی توی چای بعدی سری برای... ش  هب دوباره... گذا
باره... نتود وکسببر کم چیزی... رفتم هال  صببندلی روی... اشببپزخونه به دو

 حال مییواستم شاید...! نمیدونم... سنگین چیز یه... بود چیزی یه... نشستم
 ...!!!یا... بدونم رعنا های سونوگرافی از و بپرسم وازشهروز ویلیام

 ...جون تی تی: گفت و اومد اشپزخونه به پرند
 ...جانم:وگفتم کردم ذوق اومدنش از

 دیشببب.. خسببتم خیلی... بیوابم رم می من: گفت و ب*و*سببید رومو پرند
 ...خوابیدم ساعت چهار همش

 ...عزیزم بیوابی خوب: گفتم و ب*و*سیدم پیشونیشو
 .رفت اتاقش به بود کرده بلندش سیتی به که پسته قفس همراه و

 چه... اومد پارسببوآ صببدای... و پرند حداقل نداشببتم رو رعنا دیگه اگه خوب
 ...حاللزاده

 ...رفتم هال به فوری
 باشم؟؟؟ جمعشون توی...  بشینم من مییواست نکنه

 ...موبایلتونه میکنم فکر:وگفت گرفت سمتم به کیفمو



 بود زده گزن... بود اهورا... برگشببتم اشببپزخونه به و گرفتم وکیفمو گفتم اهانی
ضمون با... بود داده هم پیام ستم م  وبمخ نوشتم درجواب... بپرسم حالتو خوا

 ...احوالپرسیت از ممنون
 ...داشتم قرار هانیه با امروز:نوشت درجواب

 ..خوب:نوشتم
 .لتیند ارم ویه.. داره بچه تا دو و کرده شوهر فهمیدم: نوشت درجواب

 اشببکال:وبگم بذارم من هم لتیند ارم یه داد جرات بهم بود گذاشببته که ارمی
 ...نداره

 دست از ات خانواده بیاطر ولی داری دوست و یکی... خورد ذوقم تو: نوشت
 قهعال یکی به... میکنی سکوت خودش بیاطر میاد خوشت یکی از.... میدی

 ...!!! و داره شوهر میفهمی و میشی مند
 ...بزرگه خدا نداره عب:نوشتم

 ...!نشد دستگیرم حرفش از چیزی هرحال به
 ...داد جواب پارسوآ... اومد ایفون صدای
 ...نیست بدک باشی نگران ذره یه بیدا: وگفت اومد دختری ظریف صدای

 با... بود شببلوغ خیلی سببرم وقت چند این کن باور: وگفت خندید پارسببوآ
 معرفی: گفت جمع به رو پارسببوآ... وبتینم وارد تازه تا شبببدم خم کنجکاوی

 ...وکیلم لطفی لعیا... میکنم
 ...پادو بفرمایید... دارید اختیار: گفت شیطنت با لعیا

 ...بنشینه کرد تعارفش پارسوآ
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سفوریش شال با که ستزی ی سایه اون با... بود جذاب شت همیونی ف  و دا
 هک سببفید مانتوی اون با... بود اش کله پشبببت که ای تپه و فندوقیش موهای
شو عجیب شید ر  به اندام  وبچ پاهای که تفنگی لوله ای سورمه جین و میک
 ...میکرد نمایان شو کتریتی

 !!!نتود خوشگل هم اصال
 ...بردم چای بده دستور بهم پارسوآ تا منتظرباشم اینکه بدون

 مرسببی:گفت نازی لحن با... بود نشببسببته پارسببوآ کنار مجلس باالی لعیا
 ...عزیزم

 ظرتن از نمییوای که تو... داده وقت روز ده قاضی بتین: گفت ا پارسو به رو و
 برگردی؟

 بمونه؟ رها با مییواست یعنی. زد خشکم سرجام لحظه یه
 ...مونده همینم:  پارسوآ

 تهنشس اپن زیر درست زیتا و رعنا.... شد دادن شر  ومشغول گفت اهانی لعیا
 تصببحت گرم... بردم لعیا وبرای کردم اماده ای میوه دسببتی پیش من... بودند

 خیلی رهدخت: گفت زیتا به رعنا.... رفتم اشببپزخونه به تشببکر شببنیدن بی بود
 ...خوشگله

 پیش وقت چند اتفاقا: وگفت کرد تکمیل اشو جمله ادامه در و گفت ای اره زیتا
 واقعا. ..جواهر تیکه یه کرده پیدا رو دختره یه میگه پارسبوآ میگفت بهم حسبام

 ...خواستنیه هم
شار هامو پنجه اراده بی ستم کف توی هام ناخن... میدادم ف  ...رفت می فرو د

شگل اره... بود سیت حقیقت قتول چقدر .. .بود مهربون... بود ماه... بود خو



ماعی... بود برخورد خوش تا... بود اجت  حرص چرا تو... نه که چرا... بود زی
 مییوری؟

 نیم چای لیوان... کردم جمع و کثیف های دستی پیش... رفتم هال به حرص با
 زدن سببوت صببدای تا. کردم روشببن و کتری زیر... برداشببتم رو لعیا ی خوره
 ...شدم خیره بهش اب قل قل و درش شدن پایین وباال کتری
 حتی... بفرمایید گفتم و شبببدم خم همه برای... رفتم هال به... رییتم چای
سوآ برای شتند چای همه... پار شک و بردا سوآ حتی...  ممنون گفتند خ .. .پار

 !!!عزیزم ممنون:گفت تنها لعیا اما
 ...!عزیزم ممنون: گفت باز اون و گرفت شیرینی براش پارسوآ

 وقعم که بود شببش سبباعت... میکرد سببنگینی توده یه عین گلوم تو چیزی یه
 از همه... نکرد تشببکر من از کسببی...  رفتند زود.... شببد جمع خداحافظی

سوآ شکر پار  روفظ تا رفتم هال به من ورفتند کردند خداحافظی... میکردند ت
 دقت با که درحالی و نشببسببت متلی روی پارسببوآ... کنم جور و وجمع کثیف

 خانم؟ تی تی: گفت بود گرفته نظر زیر منو
 بله؟:گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون

 کنم؟ صحتت باهاتون میتونم: پارسوآ
 دستم از داشت ها دستی پیش... شدم سر  کردم حس وای مطلب؟؟؟ همون
 د؟بنشینی کنم خواهش میشه:وگفت کرد درک انگارحالمو پارسوآ... میفتاد

ستم روش به رو ای نفره یه متل روی ش .. .دکورم این با کردم لعنت خودمو... ن
 !مینشستیم روش تایی دو و بود اینجا نفره دو متل کاش
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 ... کرد قفل زانوش روی دستهاشو و انداخت پاش رو پاشو پارسوآ
 !بود خوب لفظ فرای سیاهش کوتاه استین شرت تی اون با نشستنش حالت

 !مینشستیم روش تایی دو و بود اینجا نفره دو متل
 ... کرد قفل زانوش روی دستهاشو و انداخت پاش رو پاشو پارسوآ
 !بود خوب لفظ فرای سیاهش کوتاه استین شرت تی اون با نشستنش حالت

یده های انگشبببت به  ی برازنده خیلی حلقه کردم وفکر کردم نگاه اش کشبب
 ...دستهاشه

... لبمط اصل سر وبرم کنم صحتت حاشیه بی کامال مییوام: گفت لتیند با
ستش ستم... مییوام کمک ازتون را  تصحت پرند با کنم خواهش ازتون مییوا

 لیاص منشا شما وجود و حضور یعنی... کنم ازدواج گرفتم تصمیم من... کنید
 مثمر چقدر خونه توی زن یه حضببور فهمیدم تازه من چون... منه تصببمیم این

 ...بتیشه نظم منو نظم بی زندگی میتونه و ثمره
 ...خجالت از مردم که من وای

 ...باشه راضی من کار از هم پرند مایلم خیلی که بیصوص: داد ادامه پارسوآ
 ...میدونم من راضیه

 ...بشه حل من مشکل و بیواد خدا دیگه روز ده تا اگر که این خالصه: پارسوآ
 :گفتم من من با
 ...میکنم...  صحتت پرند با چشم-

سوآ شکل:وگفت زد لتیندی... ممنون:پار صلی م  ندپر مییوام فقط... مونده ا
 ...باشه داشته مثتتی نظر من همسر به راجع که مهمه برام خیلی.... بدونه

 ...ام متوجه بله-



 دنتال رامب تا سببپردم رعنا به که امروز اتفاقا: گفت و کرد نگام خیرگی با پارسببوآ
 ...گذاشت روم جلو لیست کلی باشه خوب دختر یه

 ...گزیدم لتمو
 بینم می میکنم فکرشببو که حاال: داد ادامه و کرد باریک چشببمهاشببو پارسببوآ
 ...میکردم باز و چشمم بیشتر من اگه و بودن ورم و دور زیادی دخترای

 ...شد حتس سینه تو نفسم
 از یا ه؟ک دیدینش... لعیا همین اش نمونه: گفت و ترکرد لتهاشو زبون با پارسوآ

 جدید ی دریچه یه من زندگی به شما ورود با انگار خالصه... شرکت های بچه
 خوشببحالم... بود نیاز خونه این تو زن جوان ی نیرو یه واقعا... شببد باز روم به

 ...پرند و من زندگی شدید باعث و اومدید اینجا به شما که
 ...میکشیدن داری زنگ و یکنواخت سوت گوشهام... کرشدم

ستش تو من چرا ست تو من چرا نتودم؟؟؟ لی  عیال فقط نتودم؟؟؟ هاش دیده لی
 ... ... ... شرکت؟؟؟ های بچه و
شو... میکرد نگاهم خیره شدت به... شدم سوار پاهام روی سیتی به  حرفها

 ...میکردم جمع رو ها دستی پیش... نمیشنیدم
 دختر کرده؟؟؟ تحصببیل یعنی خوب دختر خوشببگل؟؟؟ یعنی خوب دختر

 یعنی خوب دختر؟؟؟دختر یعنی خوب دختر دار؟؟؟ خانواده یعنی خوب
 چی؟؟؟ یعنی چی؟؟؟

 یدست پیش...  ر*ق*صید می هام انگشت روی سرد اب... رفتم اشپزخونه به
ستم رو ها ش شگل نه من... می صیل نه... بودم خو ... دار خانواده نه... کرده تح
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نه منو داره حق پس... همین دخترم یه فقط... دخترم یه فقط  ردخت من... نتی
 ...!!!نیستم خوبی
 ...میکرد ام خفه داشت بغض
ستی پیش ستم رو ها د شک ش ضافه... کردم وخ ست یه تو رو میوه های ا  الکری
شتم ییچال داخل بلند پایه ست کوکو یه... بود شب هفت ساعت... گذا  در

 ...شام برای کردم
 داشت.. .میکرد نگاه نامعلوم ای نقطه به خیره خیره و بود نشسته هال تو پارسوآ

 ....!!!میکرد ردیف ذهنش تو رو دیگه خوب دخترهای
 اش رهذ یه بود سببوخته ش ذره یه... پیچید دماغم تو کوکو گرفتن ته ذوق بوی
 کوکوی... کنم خرد خیار گوجه نیواست دلم... شد اماده شام مثال... بود خام

شتم اپن روی و داغون تقریتا سی کردم حس... گذا ست روش مگ ش  مبرا... ن
 ...برداشتم بود اشپزخونه کنج که سایلمو و کیفو... نتود مهم

 ...برم من بااجازتون: گفتم پارسوآ به رو
 ندلتی...  و دیروز یعنی... کشببیدید زحمت خیلی امروز: گفت کردو نگاه بهم

شیدید زحمت روز هر شما: وگفت زد کجی  همه بیاطر... ممنونم واقعا... ک
 ...چیز

ته مه اهسبب ید دعوا پرند با: کردم زمز تک... نکن نگ هیچ تو ک نه فره ما  ای وز
 ...نتوده کارساز
 ...خانم تی تی شماست با حق: پارسوآ

 ...مهندس اجازتون با-



سوآ ستی:  پار سته خیلی وقت چند این... را  یه هب احتیاج کنم فکر... شدید خ
 چیه؟ نظرتون....  باشید داشته مرخصی

 نیام؟ یعنی-
 ...بودید فشار تحت خیلی روزها این که گفتم: پارسوآ

 ....نمیام باشه-
 ...برسونمتون: پارسوآ

 ...ممنون-
 روزخوبه؟ ده:پارسوآ

 ...بدید اطالع هم کریمی خانم به... مرسی-
 ؟...خانم تی تی... چشم بله: پارسوآ

 بله؟-
 اصفهان؟ میرین: پارسوآ

 ...نمیدونم-
 ...باشه خوب براتون خیلی مسافرت این کنم فکر: پارسوآ

 ...کنید خداحافظی هم پرند از... ممنون... کنم چیکار مییوام نمیدونم-
 .کرد بلندی ی عطسه و خانم؟ تی تی:پارسوآ
 ...بتیشید:پارسوآ

 ...کشید باال دماغشو... نکردم نگاه بهش
 ...چیز همه بیاطر ممنون: پارسوآ

 ...خداحافظ-
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 رد دم تا... افتادم راه و... گرفتم مشتم توی چادرمو... شدم دور ازش ارومی به
 !!!حتی... کوچه پیچ توی من تا نموند منتظر حتی... نکرد ام بدرقه
 کردیمی برداشببت یه حرکتش هر از اگه میدونی... نکردی تفسببیر رو اینا خوبه

 میدونی؟؟؟ میدونی؟؟؟ میشد؟؟؟ چی
 ...ونکردی کار این شد خوب چقدر بتین

ست کیفمو ست به د سی سوار زد سرم به....  کردم د شم تاک ستمو... ب  کونت د
 ...دادم

 ...دربست-
 ...افتاد راه و... شدم سوار... داشت نگه برام سمندی

شین به... میکردم نگاه خیابون به شم توی هندزفریمو...  ها گذرما  شتمگذا گو
 ...کردم تنظیم جوان رادیو وروی

 ...پیچید می گوشم توی محلی موزیک صدای
 پسره رنظ در... کردم نگاه میزدند حرف هم با پراید یه توی که وپسر دختر یه به

 برعکس؟؟؟ یا چیه؟؟؟ دختره های خوبی
له پس به نده ی ک گاه ران چل کمی... کردم ن  چی خوبی این نظر از... بود ک

 باشه؟؟؟ میتونه
 ...میشه تعتیر چطوری ها ادم خوبی اصال
 جوری یه...  کشببیدم عمیقی نفس... چه تو به...  تی تی بردار دسبببت وای
هایی اون از... خاص مدل یه... بودم  بگم خودم به کرد می مجتورم که مدل

 ...!!!کردم خودم که برخودم لعنت
 ...نداریم... اخه... اگر... اما...  ولی



 خوبه؟ چه تفسیرنکردن دیدی
 بسببرت چی میدونی... بودی کرده برداشببت یه حرفاش از هرکدوم از االن اگه

 ...هک... خوبه چقدر بتین... نمیکنی فکر بهش خوبه چقدر میومد؟؟؟بتین
سه چرا  لتمو... داره بهاری سوز هم بهاری سرماخورد؟هوای یعنی... کرد عط

 ...گزیدم
شتری؟؟؟ براش کلفت یه از کردی فکر چرا شین اینو بی  حالجی خودت برای ب
 ...رو ها ادم خوبی نه... کن
 از تا دو شبببد باعث شببغلت که دیدی کردی؟ روی پیش خودت حد از چرا

 ...بدی دست از هم دوستاتو
... نیاوردن حسببابت به هم عدد یه ی اندازه دیدی نشببدی؟؟؟ حسبباب دیدی
 ...!ندیدت هم مسلم و مفت رقم یه ی اندازه
گه کار بذاری اسببمشببو بری که طرف هر از نتودی؟ این تو م ... خدمت

!!! کلفت: این به میرسببیدی تهش... نگهتان... پرسببتار... اشببپز... خدمتگزار
یایی چقدر اینی؟؟؟ از بیشببتر کردی فکر نتودی؟؟؟چرا این مگه خوب .. .رو

 یه... بود خوشگل حداقل سیندرال... خانم بدبیت سیندرالیی؟؟؟ کردی فکر
ته م فرشبب  یه که تو خوبی؟؟؟ قدر چه تو داری؟؟؟ چی تو... کمکش دمیو
ستنی کاردانی  که وت... خدا امون به کرده ولت عمره یه پدرت که تو... داری فک

 ؟...  جز داری چی تو... 
ستی هیچی سه حتی تو... تی تی نی  هم مهندس اقای اون ی خونه کلفتی ی وا
یادی  هم شبببدن حسببباب الیق حتی تو... خوردنی گوجه پلو یه الیق تو... ز
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 ...احترامشو و ارج دیدی رو؟؟؟ دختره دیدی... دیدیش... وبس همین! نتودی
شو باال دیدی ستن ش سوآ های گری پروانه دیدی... ن شو دور پار  دیدی... سر

شگلی شو دیدی... شو خو صیالت  هب که هایی کردن عزیزم عزیزم دیدی... تح
 ...هاشببو خوبی دیدی. ..وشببیصببیتشببو منش دیدی...  میگفت کلفت توی

... کن تفسببیرش داری جرات....نزن کوری به خودتو نه؟؟؟ مگه تی تی دیدی
 ... !!!ندیدن خط تو زدی... کوری خط تو زدی اوردی کم وقت هر اره

 و ها خوبی.. .کن تفسببیر رو اینا... تی تی بتین رو ها بهتر تو از... تی تی بتین
 ... !!!!داری جرات... بتین داری جرات... بتین رو اینا خصلتهای

 کردی؟؟؟ فکر چرا... مهندس اقای یه کلفت... کلفتی تو... تنهایی تو
 یپسچ... جهنم به کرد فرو تو چادر تو صورتشو... جهنم به خالی تی تی گفت

 منش که... ورشببه دور لعیا عین یکی وقتی تا... جهنم به داره دوسببت سببرکه
 دسببتهای که...  باره می روش از اصببالت که... باره می وروش سببر از ووقار

 تو به نیازی چه...  کرده تحصببیل که وکیله که نیورده اب و ظرف به ظریفش
چه یا داره؟؟؟ گاه تو به مییواد کی... شببرکت های ب نه؟؟؟ ن ثل یکی ک  م

 ... !!! هم اهورا حتی... فریترز
 لهت...  بیشببیدیش شببد رد روت از... احمقی چقدر... تی تی کودنی چقدر

 وبخ... لعیا مثل یکی با بره طوری این که دادی حق بهش... بیشببیدیش کرد
 !بره
... شبشکنم نمییواستم اما میکرد ام دیوونه داشت بغض... دیگه بره... بره اره

 اسببفالت به... انداختم پایین سببرمو... کردم حسبباب شببدم پیاده کوچه جلوی



گاه یا کار لی لی های کشببی خط به... کردم ن  کار بودم مطمئن... بود پر
 ...پریاست

 الی البه... کفشببهام نوک به... کردم نگاه بود کوچه وسببط که باریکی جوی به
سفالت شین تایر خط دنتال ا  تی یت گفت من به خونه جلوی... بودم پارسوآ ما

 !!!خانم فاصله ساعت سه با...... 
سته... رفتم باال رو ها پله  خمم و هامه شونه رو کوه یه میکردم حس... بودم خ

 ...مییورم تلو تلو... سالنه سالنه... میرم راه دوال دوال میکردم حس...  کرده
شیده ها پله روی چادرم شد ک شونو می  سرم رو اونم حتی... میکرد جارو وخاک

شت کش.... میکرد سنگینی شید موهامو سرم پ س های شونه... میک  ممکلیپ
 یکردمم سعی ومن میکشید عقب به منو چادرم... بود رفته فرو سرم پوست توی

 لهپ کنار های کاکتوس به چادرم ی لته... شنیدم و خرش صدای... برم جلو به
 ...رفتم باال رو مونده باقی ی پله چند و نذاشتم محل... بود کرده گیر
 ده ات که میگفت بهش مهندس احتماال. بود رفته کریمی خانم... کردم وباز در

 مهندس؟... ! روز
 ...مهندس شد هم ذهنم تو

 ...نه بود؟؟؟ می باید این از غیر
 وسببیله و سبباک... کردم عوض هامو لتاس... بود خواب عزیز... رفتم اتاق به

شه هامو شتم ای گو صال که هایی قدم با... تارم سه ی جعته دیدن با... گذا  ا
حت یارم ت با اوردم درش ارومی به... رفتم سببمتش به نتود اخت  هال به هم و
سیدند سقف به کم کم دیگه که تابامتوم سه کنار... رفتیم ست میر ش  پنجه و من
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 سببرد های سببیم توی ارامش دنتال... میداد ارامش بهم... کشببیدم روش هامو
 بود؟؟؟ چی بود؟موضوع چم نتودم؟؟؟ اروم چرا سوال؟ یه ولی... بودم سازم

 ...بود قرار چه از قضیه اصال...  و نتودم اروم حاال که کردم فکری چه
 می دشای... مرگمه چه نمیدونستم... میکردم فکر و میکشیدم تار رو هامو پنجه

 ... !مرگمه چه کنم تفسیر نمییواستم دونستم
ستم که بود وجودم در چیزی بار اولین برای ست... بتینمش نمییوا  ندید ممییوا

 تهتعتیرداشبب به اصببرار و کنم مقاومت مقابلش در تا نتود چیزی و... بگیرمش
 ...پیچید می سرم توی تار صدای و بود لتام رو ای مسیره پوزخند... باشم

 که وقتی از... بود چشببمم جلوی پارسببوا وجود و حضببور ی لحظه به لحظه
 مومت نیمه ی جمله که وقتی از... داره اعتماد بهم چقدر بفهمونه بهم کرد سعی

 میکردی؟؟؟ درست پیاز داشتی یادته... و گفت رو باشه هم من به حواست
 ...رها... خوردی نهار باهاش دستی پیش تو یادته... اره... شد تر عمیق لتیندم

شمهامو ستم چ ستید؟؟؟... ب شه مگه... خیلی چ  عملی دماغ مهندس بایه می
صتی ضاوتم زود یادته... و خورد نهار ع  خود جای که هم رها... اره... میکرد ق

 ...کردی زیارت که هم رو لعیا... نیار اسمشو دیگه وای... داره
 ... !!!بود ای افاده و فیس قدر چه... اره

 بزی دهن به باید علف... بگم چی خوب لعیا؟... نیومد خوشبببت ازش پس
 اومده؟... بیاد شیرین

 باشن؟؟؟ خوشتیت... خوبیه دختر دیگه اره
ندم عا... شبببد تر عمیق پوزخ یا کردی؟ فکری چه خودت پیش واق  پرداز رو

 ...خرفت



 ...بود مسیره
 ... میاد اون که کردی فکر خودت پیش چی واسه... مضحک... خیلی

 ...شد تتدیل بلند ی خنده یه به پوزخندم
 حمقا اینقدر اون یعنی... بکن فکرشو خدا وای... خندیدم می داشتم بلند بلند

 ...بگو همینو شده؟؟؟
 ...میزدم قهقهه

فه و رییت اون با پسببر اون کن فکر یا  چنان... منال و مال همه اون با...  ق
 ...بود اومده در چشمام از اشک که مییندیدم

 اونم و باشببی داشببته دوسببش فکرکردی یعنی... تی تی ای سببوژه... خدا وای
 مهمش مطلب و دارم مهمی مطلب... بگه... پیشببتو بیاد جمله چهارتا بیاطر

 ...باشه ازدواج پیشنهاد
 ...گرفت درد دلم خنده از خدا ای

 ...عشق میثاق نام به... کن فکر
 ...وپارسوآ تینا
 ...باشه اسم تا دو سقف پارسوآ کاله با آی و بنویسن کشیده رو تینا

 رنگارنگ ها خاطره ان ودر نیست رویا ما کوچک ی خانه
 باشیم باهم که روزها ان یادد
 بودن هم با ی لحظه ان از شاد
 ...راه در افشان گل و کوبان پای

 ...ما با هم شما که داریم چشم
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 ...پاکزاد و تابان
 تا ازظهر بعد فالن سبباعت از روز فالن زمان در... شببما گرم حضببور درانتظار

 !!!وشیرینی شام صرف به شب از پاسی
 ...مشا و شیرینی صرف به... اره هان... شام بعد شیرینی اول... سرت تو خاک

 !نمیدن نهار ها عروسی تو چرا
 کرده حفظش موقع اون از... نازنین و بود طاها کارت متن این... خندیدم باز

 معروسی واسه این شدم خوبی دختر و شدم خانم و شدم بزرگ که بعدا تا بودم
 ...باشه

. ..میزنی غر پرند به بعد...! جنتید می گوشت سرو هم سالگی هجده همون از
 ...پرند وای

 بگه؟؟؟ بهت مییواست چی میکردی فکر یادته
 !!!بشن داماد عروس لعیا با تا وبسازم پرند که بود این مهمش مطلب
 ...کامل نمره یک افرین

 :کرد صدات خالی تی تی چرا
 !شنیدی دیر خانمشو تو چون

 ...کامل نمره یک افرین
 ...نمیدونم دارم؟؟؟ نامزد پرسید چرا

 ...دادی دست از صدم پنج و بیست
 برگردم؟؟؟ خواست چرا

 !!!سیتیه کار معتمد ادم یه کردن پیدا... کنم کلفتی براش تا
 ...کامل ی نمره دو



 داره؟ دوست که گفت پرند چرا
 از چیزی یه... کرد اعتماد نمیشببه که اون حرف به... سببالشببه سببیزده فقط اون

 داشببته نگه رازهاشببو که بودم دوسببت یه مثل براش فقط من... پرونده خودش
 ...بود
 ...کامل ی نمره سه

 چرا؟؟؟... چرا...  چرا... چرا
 !!!است ناق  مسئله صورت اطالعات... نیستم بلد... مفهومی سوال

 اینطوریم؟؟؟ چرا
 ...حماقت روی از
 ...ضعف روی از
 ... احساسات روی از

 ...موارد ی همه
 !!!افرین...  موارد همه ی گزینه

 البق سرم زیر دستهامو... کشیدم دراز زمین وروی گذاشتم گوشه یه تارمو سه
یک خونه هوای... میکردم نگاه سببقف به... خندیدم نمی دیگه... کردم  تار

 ...نتود برق کردن روشن حس... بود
 ید؟میرس هم کاجه به... رسید می اینجا به نورش ته یه کوچه سر برق چراغ تیر
 ... سیمانه مشت یه تیر اون و است زنده اون... تره سر اون از کاجه... نه

جه اون ما... هاسبببت پرنده ی لونه پر توش کا  پرنده تفری  زنگ فقط تیره ا
 ...!!!هاست
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ست زنده کاجه... تره سر تیره از کاجه... نمیذاره محل اونو کاجه  همرد تیره و ا
 !است
 !تیره تیره... کاجه کاجه
 ...اومد خوشش صدات از یادته

 ...اره
 عاشق چه هر تتار از ای ، من مرد ای بگو
 شقایق روشن خون جاری تو در ای بگو
 خسته کوه ای ، رمق بی ای ، سوخته ای بگو

 ارامشی؟؟؟ تو میگفت یادته... بود خسته یادته
 شکسته دل عاشقای داغ تو با ای بگو

 ...گفت چیز همه از یادته... کرد دل و درد باهات یادته
 داغت و درد از بگو من با ، بگو

 بود؟ اورده پناه تو به و بود کرده گم و پرند...  یادته
 زخمات روی بذارم مرهم بذار
 بشوره من اشک بارون بذار
 سراپات از رو ها غصه غتار
 ...رفت فرو چادرت توی یادته
 کن سر گریه م سینه روی سر بذار

 ...بودمو چادر من کاش... کرد چادرم تو سرشو
 هق هق تلخ های گریه شب او از

 گاهم تکیه یه کنم باور بذار



 پات هب احساساتمو دنیا ی همه مییواستم بیدا... باشم برات مییواستم واقعا
 تگاه تکیه مییواسببتم... باشببم هات تنهایی تمام مامن مییواسببتم... بریزم
 ...باشم
 عاشق مرد یه غربت برای
 کن باورم ، همیشه های خستگی از رها

صیالت تمام ی اندازه به من خوبی کاش... میکردی باورم کاش  ی طتقه و تح
 دندی الیق منم کاش... میدیدی منو کاش! کاش... میدیدی زیتایی و اجتماعی

 ...!بودم تو
 باشه آغوش برات م سینه خالی تا بذار

 دیرین و دور های غصه لتاس از برهنه
 باشه پوش تن برات من های ب*و*سه تا بذار

 عشق از تر عاشق ، اومدی شعر با تو
 خورشید جنس از بود تو با چراغی

 سنگ روی زد چراغو توفان کدوم
 ... !!!لعیا

 دزدید تو دست از و شعر کتاب
 ...!!!لعیا

 قطتی صحرای کدوم از ، شب کدوم
 ...!!!لعیا

 اومد خونه این توی غریتانه
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 ...!!!لعیا
 وحشی رگتار کدوم شتییون

 ...!!!لعیا
 زد هم به رو ما مقدس شب
 یادته؟؟؟... ساخت پرند رو تو و من مقدس شب
 عاشق مرد ای ، من مرد ای بگو

 کرد گذر کوچه ازین چله کدوم
 نداده گل برامون باغچه هنوز
 کرد ختر زم*س*تونو ، پاییز کدوم
 کن سر گریه م سینه روی سر بذار

 هق هق تلخ های گریه شب اون از
 گاهم تکیه یه کنم باور بذار
 .عاشق مرد یه غربت برای

 ادهزی و بودم کم برات بتیش... دیدی می منو کاش... میکردی باور منو کاش
 ...!!! خواه

 من...  من و ندیدی منو که بتیش... مهندس اقای نتودم حدت در که بتیش
 سببرسببره سببردم های گونه روی داغم اشببکهای... کردم خودم پیش فکری چه

 ...میکردن بازی
 ...کوچولو پدر... پارسا و زاهد... پارسوآ بتیش منو
 !...!!بتیش منو... نیستم خوب من! بتیش خیلی... پدرخوب بتیش منو
 ...عشق میثاق نام به... 



 ...وپارسوآ لعیا
 ...!!!باشه اسم تا دو سقف پارسوآ کاله با آی و بنویسن کشیده رو لعیا

 ...افتادم هق هق به
 رنگارنگ ها خاطره ان ودر نیست رویا ما کوچک ی خانه
 باشیم باهم که روزها ان یادد
 بودن هم با ی لحظه ان از شاد
 ...راه در افشان گل و کوبان پای

 ...ما با هم شما که داریم چشم
 ...پاکزاد و لطفی

 تا ازظهر بعد فالن سبباعت از روز فالن زمان در... شببما گرم حضببور درانتظار
 !!!وشیرینی شام صرف به شب از پاسی
 و شببیرینی صببرف به... اره هان... شببام بعد شببیرینی اول... سببرت تو خاک

 ...!!!شام
 !نمیدن نهار ها عروسی تو چرا

 نه.. .پارسوآ باش خوشتیت هم ات خونه کلفت خاطر به!!! باشید خوشتیت
 هیچ کیم؟؟؟ من مگه... خاطرمن به لطفا... پدرخوب... مهندس اقای... نه

فت یه... کس فت یه...  کل یاده کل فت یه... خواه ز  خودشببو حد که کل
.. .ختره چه جمله تا چهار کرد وفکر داشت برش هول که کلفت یه... ندونست

 ! عادتس اوج بره بدبیتی قعر از که سیندرالست کرد فکر! ختره چه کرد فکر
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ست که ضعیف کلفت یه شو نتون سات سا ش حتی...کنه کنترل اح  حفظ وایمان
 حالت! بپره سببرت از چی همه که بتره مجازات همچین ات واسببه خدا... کنه
صیت و باخودت تو کردی چه که بیاد جا ست و شی سا  وت که... ایمانت و اح

 ...و کنی کنترل احساساتتو نتونستی چطور
سیر و ساختی رویا... ؟ ختریه کردی فکر سیرکردی رو ها نکرده تف  الکی.. .تف

 ... یهو میشه؟؟؟ جدی یهو کردی فکر... شوخی شوخی... الکی
 رفح تا چهار خاطر به... ختره چه کردی فکر... گرفتی باال زیادی هاتو خوبی

 ... رو لعیا کردی فکر چرا...  و
به خیلی اون ثل... خو قای تو م ندس ا ثل...  مه به خودت م  بهم خیلی!!! خو

 خوب هردوتاشببون... بیان بهم خیلی... بیان بهم باید داماد و عروس... میاین
 می تنم... میسبوخت چشبمام...! مطمئنم من... داره دوسبتش پرندم... باشبن
 ...کنم تحمل نمیتونستم دیگه... لرزید
 ...!!!زدم گریه زیر بلند بلند و شکست بغضم

شت چقدر نمیدونم  یه... روز دو... روز یه... ساعت دو... ساعت یک... گذ
 ...نمیدونم اصال... سال هزار... هفته

 ....میکرد نازم داشت یکی... نتودم خودم حال تو
 ...مامان:گفتم مات مامانم دیدن با... کردم بلند سرمو

 بلند.. .دخترم شو بلند... برم خوشگلم دختر قربون: گفت و زد لتیندی مامانم
 ... شو

شو مامان ست  هب... نمازه وقت... عزیزم شو بلند: گفت دوباره و کرد موهام تو د
 ...ها مونی می جا خدا اتوب*و*س از عزیز قول



ید امو گونه روی فت ب*و*سبب یاه: وگ هامو... قربون چشببمونتو سبب  چشببم
 ...کن توکل: کرد زمزمه گوشم زیر... ب*و*سید

ستم ست خوا ستم بودم سنگین اما بندازم گردنش دور د  لندب ازجا... ونمیتون
ستم... رفت و شد شد اما بگیرمش خوا شنگش صدای دوباره... ن  سرم تو ق

 ...کن توکل:  کرد تکرار و پیچید
 ...بود صورتم تو خوبی خنکی یه... کردم باز و چشمام

 اما کوفته و شببده خشببک تنی و رخوت با... پیچید می سببرم تو اذان صببدای
 ...شدم بلند جا از اروم روحی

شویی سمت به ست  ام دهش سر  و کرده باد صورت به نکردم رغتت... رفتم د
 امتق و کردم پهن امو سببجاده... رفتم عزیز اتاق به و گرفتم وضببو... کنم نگاه

 ...گرفتم
 ...کردم بیشش طلب خدا از... گفتم وذکرمم تستی .... خوندم نمازمو
 ناتوان و رنجور... بودنم ضببعیف... بودنم سببسببت بیاطر... چیز همه بیاطر
 یه حتی... میشنوه صدامو که بودم مطمئن و میدونه میدونستم هرچند... بودنم

 تمام خاطر به... بیشببه می منو که داشببت جریان وجودم تو حس این جورایی
 دلم ته از من وقتی... چیز همه بیاطر... هام بدی تمام بیاطر... هام ضببعف

 ...میکردم بتیشش طلب ازش
 ی سببفره... بیشبببه می و بزرگه...  بیشبببه می میشببناسببم من که خدایی

 ...هاشه بنده خوبی دنتال چشمش... نمیکنه نگاه زیاد گ*ن*ا*همو
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عد باالخره که شبببدم ممنون ازش... ارومترشبببدم بودم اروم ها ب  خواب مدت
 ...باشه داشته مامانمو هوای کردم خواهش ازش... دیدم مامانیمو

شش برای التماس کلی از بعد ستم بی  یعنی.. .بیاوردم زبون به دلمو حرف نتون
 من... بدونی صال  خودت هرچی: کردم زمزمه اروم فقط.... نتود وقتش االن
یدم ترجی  که تو به رو اون  قتول جون و دل با و همون بگی تو هرچی... نم

یب دلم تو ولی... میکنم نک هنوز صببورتم... بودم اروم عج  خیلی... بود خ
 یگهد... بود رفته تنگ براش دلم چقدر... بودما ندیده مامانیمو خواب بود وقت

 !!!فقط نه... بگیرم دیگه چیزای از و ارامش باید کم کم
ند با عزیز گام لتی ندی... میکرد ن یدم زدم بهش لتی ته وپر  تیتش ی ول

 سببرمو روی عزیز... وب*و*سببیدمش گرفتم دسببتم تو دسببتشببو... نشببسببتم
 ...اشناست تون چهره خیلی شما خانم: وگفت ب*و*سید

 میزد حرف مامانم های شیطنت از... کرد شروع باز عزیز و خنده زیر زدم بلند
 میکنم حس گاهی... بود داده ازدسبببت هاشببو بچه تا دو طفلک.... داییم و

 ...خودش واسه نعمتیه هم الزایمری
یک بودم کرده ه*و*س... گرفتی دوشببم یه بردمش و کردم عوض زیرشببو  ک

 ...داشتم ادهام پودرکیک التته... بودم نکرده درست بیشتر بارم یه... کنم درست
 نظر به خوشببگل خیلی.... شببد اماده که کیکم... کنم گرم سببرمو مییواسببتم

شو... میرسید صف  وقذ کلی علی امیر که بردم امیرعلی و سرمدی خانم برای ن
 مثال... شببدم مشببغول سببفید باشببیر و وی تی جلوی بردم هم اش بقیه.. کرد

 ...میکردم نگاه سریال داشتم



ب گرفت منو بازیگره ی قیافه بعد بود پرت حواسببم ذره یه اولش التته  دقت او
شو تیتراژ... کردم نگاه سم که میکردم چک اخر  دایص که دریابم رو بازیگره ا

 .اومد تلفن
 الو؟؟؟-

 ...نیومد جوابی
 ...البو: گفتم باز بود؟؟؟ مزاحمه اون دادم فشار دستم تو دستی دو و گوشی
 .نیومد جوابی

 ...بابا: کردم زمزمه سیتی وبه نشستم متلی روی
 ...بابا:کردم تکرار ودوباره پیچید گوشم تو ای مردونه نفس صدای
 ...سالم:گفتم اهسته و نیومد جوابی
 ...دخترم سالم:وگفت پیچید سرم تو ای وگرفته دار خش صدای

 بابا؟ خوبین: وگفتم گزیدم لتمو
 ...بزنه حرفشو نمیذاره بغض کردم حس
 خوبن؟ هانیه و جون هما: پرسیدم اروم
 دخترم؟ خوبی تو... بابا خوبن:گفت خفه
صاف بی نه.... سال چهار بعد  باهاش که بود ای خرده و سال دو تقریتا...  ان

 ...میزد زنگ بهت همش که بودی دانشجو که موقع اون... نمیزدی حرف
!!! تنگم دل بگیره اعتراف ازم مییواسبببت و مییورد وول وجودم تو چیزی یه

 ...بودم... چرا دروغ
 ...خوبم منم-
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 شوا ساله پنجاه سن که اش گرفته صدای همون با بود شده تر روم انگارا بابا
 خترا؟ چه: گفت میداد نشون

 ختر؟ چه شما... سالمتی-
 ...میگذرونیم... هستیم:بابا

 تیه؟ تی: گفت که اومد زنی صدای
 صببدای و نشببنیدم ای اره جواب چون داد جواب سببر ی اشبباره با انگار بابا

 کیه؟ تی تی مامان:گفت که اومد بچه دختر یه خوردنی
 ..داشتم دور دورا خترتو: پرسید وبابا شد مچاله دلم
 صببدای و نشببنیدم ای اره جواب چون داد جواب سببر ی اشبباره با انگار بابا

 کیه؟ تی تی مامان:گفت که اومد بچه دختر یه خوردنی
 ...داشتم دور دورا خترتو: پرسید وبابا شد مچاله دلم

 ...میدونم-
 رگردب نمییونی درس میگفت طاها: گفت و کشببید اه مثل عمیقی نفس بابا

 ...بگیری تصمیم باید خودت گفتم... اصفهان
 ...بگیرم تصمیم خودم گذاشتین که مرسی-

 ...میشم دار نوه دارم... شدین بزرگ دیگه:بابا
 ...باشه متارک: وگفتم زدم لتیندی

 بزرگ؟ اباب بگه بهم یکی که شدم اینقدرپیر:وگفت زد لتیندی بابا کردم حس
 !ندیدمت وقته خیلی... نمیدونم-

 دراومدی؟ رسمیت این از باالخره:بابا



 یدشا! نشد.... برما رو شما شما تهش تا مییواستم.... نتود حواسم اصال اوف
 ...دلتنگی سر از

 نیست؟ سیت:گفت بابا ندادمو جوابی
 چی؟-

 ...تهران:بابا
 ...کردم عادت... خوبه نه-

 کردی؟ عادت سیتی به: وگفت کشید عمیقی نفس بابا
 ...میکنم شکر هم رو خدا... راضیم... راحتم من-

 دخترم؟: کرد زمزمه بعد کمی و نگفت چیزی ای لحظه بابا
ست بود؟ نگفته بهم سال چند ستیونام... بودم شده بزرگ ازوقتی در  زرگب ا
 با های وب*و*سببه دختری و پدر روابط... شببد دور ازم... کشببیدم قد... شببد

 شببده نگت گفتنش دخترم برای دلم... تولد به تولد و عید به عید شببد محتتش
 .بود
 ...درحقت کردم بد: گفت ناامیدی و خسته لحن با بابا

 ...نه-
 ...روندمت خونه از... چرا:بابا

 ...رفتم خودم من-
 ...بری که نیواستی دل ته از:بابا

 ...شدم قتول دانشگاه من-
 ...برمیگشتی باید ها این از زودتر:بابا
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 ...نشد بد که شما برای-
 میزنی؟ طعنه:بابا

 ...غلظت این با نه-
 شببدتون خدارحمت مادر...  و طاها و تو با که کاری از... پشببیمونم من:بابا

 ...کردم
 ...بود هما با ازدواج منظورش

ستی کار تو: وگفتم دادم بهش و حق شتی حق وطاها من شاید... کردی در  مندا
 !بگیریم جتهه

 ...نگفت چیزی بابا
 ...داشتم مرخصی روز ده

 کردی؟ چیکارا تهران تو: کرد زمزمه بابا
 بگم؟ ات واسه دقیقه چهار تو و سال چهار-

 ...اصفهان بیا خوب: وگفت زد خندی ته کردم حس
 !داشتم مرخصی روز ده... زد دلمو حرف اخیش

 دیگه؟؟؟ میای:کرد تکرار هول و نامطمئن
 ...بکشه نازمو شده بارم یه یکی بودم کرده ه*و*س... ندادم جوابی

 ...شناستت نمی هانیه... نیومدی ساله چهار:گفت دوباره بابا
 ...دخترم تی تی: گفت و کشید اهی

 ...میام-
 میای؟: وگفت کرد مکث لحظه یه بابا

 نیام؟ مییوای-



 ...اصفهان بیاد مییواد تی تی... هما... هما... منتظرتیم... نه نه:بابا
 ...چشم سر قدمش:گفت که شنیدم رو هما صدای

 بیفتم؟؟؟ راه فردا: وگفتم زدم لتیندی
 ...اشیب راحت که تاصندلی دو... بگیره بلیط برات میزنم زنگ طاها به:بابا

 چی؟ عزیز-
 ...میاری بهونه بیای؟ نمییوای نکنه... میداره نگهش طاها:بابا

 ...اونجام شب فردا... میام چرا-
 ... نگفت چیزی لحظه بابایه

 ...شده تنگ خیلی دلم ونگفتم کردم کنترل خودمو سیتی به
 طوره؟چ وبارت کار:گفتم و دیگه شتکه یه زدم منم و بود شده راحت انگار بابا

 بازاری؟ تو هنوز
با بییر یادش  ایه جعته و ها تابلو از بود پر اش مغازه میکرد کاری خاتم با
 .بگیرم یاد داشتم دوست من اما نداشت اشو عرضه طاها... شده کاری خاتم

 ...میگذرونیم... شکر:بابا
 امامه؟ بازار تو هنوز مغازه-

 ...نظر خیابون رفته... کردم عوض جاشو نه:بابا
 نمیکنی؟ درست تابلو دیگه مگه جدی؟:گفتم تعجب با

 ...نداره سو چشام... شدم پیر دیگه... دخترم نه: گفت خنده با بابا
 میفروشی؟ چی-
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 دارمن فروش دیدم... مانتو و لتاس قتال...  افتاده خالی که ماهه چند والله: بابا
 ...بستمش

 ...لتان تشنه ما و کوزه در اب
 !!!نظر خیابون تو خالی ی مغازه

 ...بودا شده پولدار خیلی بابا ول ای
 همونه؟ ادرس:وپرسیدم ندادم ادامه فکرمو خیلی

 ...شدی اومدنی پس! بریم مییواستیم کجا...  اره:بابا
 ...نیام مییوای-

 !زنمب زیرش من و بزنه حرفی میترسید شاید... نگفت چیزی و خندید بابا
 .کردم وقطع تماس بابا هیجانات و اومدن و سفر به راجع مکالمه یه از بعد

 ستدر که هایی جعته و ها لتاس دیدن با... کردم باز کمدمو در... رفتم اتاق به
 سری هی و میرفتم باید فردا شاید... کردم و بوتیک ه*و*س لحظه یه بودم کرده

ست دلم چقدر... میزدم شندگی سر برگردم دوباره مییوا  اب هامو لتاس... فرو
 ...بودم هم زدن ویترین عاشق من... رییتم می بیرون هیجان و وشوق ذوق

... ردنک برقرار ارتتا  مردم وبا فروشندگی عاشق.... کردن درست جعته عاشق
ست که کارایی برای دلم چقدر وای شتم دو  با چقدر... بود شده تنگ بکنم دا
 یک میفهمید سببوت سببه سببر که تی تی اون... بودم گرفته فاصببله تی تی اون

یداره مده وکی خر نه چرخی یه او له محض که تی تی اون... وبره بز  حوصبب
 هجعت یه بود شده دمش هم و مونس و میداد گوش رادیو صدای به سرنرفتنش

 ...درمیومد صدا توش از که
 ...پرند... پارسوآ... شد زندگیم وارد اهورا



 ...بود ماه چند این مال این
 روسببری حسببین... خان رامتین... عماد.... عیسببی... فریترز... ازاون تر قتل

 وارشببل کت برای سببپهری اقا... فروشببی زنونه لتاس تو خانم ثریا... فروشببی
 ...مردونه

شی کفش یادته  تهیاد اره... ساالر سپه تو گردوندش می هرمزی کامی که فرو
 دمکر فکر اه... اره... گرفت مچتو اومد میپوشببیدی مغازه تو که رو صببندله اون

 صببندله اون دنتال چشببمم جور بد حیف... نداد ولی...  من به بدتش مییواد
 یادته؟ اوف... اون بود هیز چقدرم... بود

 راگ عیسببی خودمونیم ولی... بود فریترز خواسببتگاری تر باحال همه از اخی
 ...!!!نمیاوردم نه میکرد خواستگاری

 ...بتینم کن چی؟اعتراف دیگه... روشن ودلم چشم...  به به
 یادته؟؟؟ صداقتم حمید خواستگاری

 ...!ورش اون اون بودم جو ور این من... نتود من ی تیکه اون نه
 ...داشتیم روزایی چه.... بود خوب دانشگاه

 ...همین دیگه
 چی؟ اهورا

 ...نداره شانس طفلک ولی... است دیگه کس پیش دلش اون
قدر مدن زندگیم تو ادم چ ندازه هیچکس... اره... ورفتن او  پدرخوب این ی ا

یا... اره... نتود پررنگ برات هار که بود رنگ پر اونی ب مه تا چ نده لق  از رت گ
 !!!واقعا... بود دهنت
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 ...!خودش انتار به اتیش... خودش یار... خودش بار هرکسی
صله سرمدی خانم... پریدم جام از در زنگ صدای با  با بود رفته سر اش حو

 هفته از شوهرش...  میسوخت اش واسه دلم... بزنیم گپ بودن اومده امیرعلی
 .بود ماموریت روزش شیش روزه هفت که

یاد سببرمدی خانم هرچند  احتمال بود من شببوهر اگر ولی نمیکرد غر غر ز
 !نکن قضاوت ملت به راجع... هوی... شده بلند سرش زیر میدادم

 گذاشت نه ماشاالله و کردم نگاه بود سرمدی خانم دست که ای تیمه ظرف به
 میکردن زندگی برق چراغ تیر نزدیک که همسببایه از کرد شببروع برداشببت نه و

 !کنار گذاشت شست رو کوچه کل...  تا و کاجه روی به رو همسایه تا گفت
 نجو اره... نتودم غیتت برای ای پایه ادم اصببال... میدادم تکون سببر فقط منم

 !خودم
 نجو اره... نتودم غیتت برای ای پایه ادم اصببال... میدادم تکون سببر فقط منم

 !خودم
 !پدرخوب:هشت فصل

ساژ وارد سری بود شده حاال که بوتیکی به نگاه یه اول... شدم پا ش رو  یفرو
 !بود دیگه های بوتیک ی همه از مهمتر واسم اینجا چرا دروغ... کردم

 ...بود مهم خودش حد تا فریترزم
شتم... رفتم پایین ی طتقه به سکهای به ویترین تو از دا سی هک جدیدی عرو  عی

 عروسببک نمیشببناسببه منو که خواهری برای مییواسببتم میکردم نگاه بود اورده
 ولویتا در هانیه ولی... مییریدم چیزایی یه باید هم وبابا هما برای التته! بیرم

 .بود راحت وخریدش داشت قرار



 ...زد خشکم فریترز دیدن با که میزدم دید رو ها عروسک داشتم
 پشببت عیسببی کنار که دیدم شببیشببه ازپشببت ها عروسببک الی به ال از دقیقا

 !میکردند صحتت و بود ایستاده پیشیون
 دووم کلشون وکل قهر زیاد میدونستم... بودن کرده اشتی عماد و عیسی با پس

 !بودن کرده اشتی باهم ها این از زودتر شایدم! نمیاره
 ...مییندیدم تا سه این زدن وکله سر به چقدر بییر یادش
 یاشت به راجع هام تحلیل و بودم نگذرونده نظر از کامل و فریترز ی چهره هنوز
 پشت تشدس فریترز بود ایستاده کنارش دخترچادری یه که بود نشده تموم شون
 .بود اون
 چیزی یه هم عیسببی و بود ایسببتاده عماد کنار هم عیسببی ی دخترخاله اون

 ...مییندید بلند جمعشون و میگفت
 جوری یه... نکشببید پام اما مغازه تو برم خواسببتم... شببدم جوری یه لحظه یه

 ...کنم خراب خوششیشونو نمییواستم
شون دلم تو لتیندی... کردم ومرتب بودم انداخته ام شونه رو که کیفمو  زدم به
 ...!کردم خوشتیتی ارزوی قلتم صمیم از فریترز وبرای

 ردمک خرج کلی و رفتم بود مسببیرم تو که هایی مغازه به... زدم بیرون پاسبباژ از
 غازهم به التته خریدم لتاس دسببت چند هانیه برای... رفتم مولوی به هم بعدش

شه کوچیک هانیه برا که... مییوام ساله ده دختر برای میگفتم دارها  تا دو.. .نتا
 و کت پارچه یه و چادری پارچه یه و شببال یه...  فانتزی خوشببگل عروسببک

یه دامنی یه هما برای مانتویی پارچه و  یدممیترسبب... خریدم بابا برای پیراهن و
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 اگه. ودب وخوشگلی سنگین ی پارچه ولی... نیاد خوششون بیرم براشون لتاس
 ی عهده از میتونسببت خوب پس بود هنوز خانم راضببیه کوچمون سببر خیا 

 .بربیاد ها پارچه این دوخت
با برای  کفش یه و وکراوات پول و کیف سبببت یه هم پیراهن اون بر عالوه با

 ...خوشگل
 یه هم طاها ی بچه برای زد سببرم به... خریدم هما برای هم کفش و کیف یه

یدن با یعنی... بیرم چیزی ند های کفش اون د های اون و انگشببتی ب  اویز
ستم مگه بود خواب تیت باالی که موزیکالی  ریدخ کلی... نیرم چیزی میتون

با کردم  و ودب پنج سببباعت برای بلیطم... خونه برگشببتم تندی اتوب*و*س و
 !نکرده کار کلی و بود سه ساعت

ند ند ت قت هنوز...  کردم ریس و راس کارمو ت هار بودم نکرده و .... بیورم ن
شتیتانه شت سوپ عزیز خو .... مییورد بهم سوپ از حالم دیگه من ولی دا

 ...رگ به زدم تپل خیار گوجه پنیر و نون یه همین برای
 ...بتره ترمینال به منو تا اومد هم طاها که بود چهار ساعت

 ...یگه د بجنب:گفت هیجان با طاها... میچرخیدم خودم دور که درحالی
 ...درسته چیز همه بشم مطمئن مییواستم

ها پیش عزیز بود قرار ... اخی... جهون نقش... اصببفهون برم ومنم بمونه طا
 ودماب زده کله سببرو تهرون زرنگای بچه این با قدر این... بود برگشببته ام لهجه
 ...!شدس فراموش کل به ام لهجه اصال
 بریم؟ درسته تی تی: وگفت گرفت دستمو طاها

 ....طاها رفته یادم چیزی یه: وگفتم دادم تکون سرمو



 چی؟:طاها
 گاز و وبرق اب پول هم دیگه ی باشه؟هفته... ها بده اب بیا گلدونامو راستی-

 ...نکنن قطع کن پرداختشون بیا... میاد
 دیگه؟ باشه:طاها
 ادمی بودمو خریده طاها نی نی برای که چیزایی... وووییی.... کردم نگاه بهش
 ...گرفتم طاها وجلوی اوردم درشون ساکم تو از فوری... بدم بهش بود رفته

 ...نازن چه بتین:گفتم باخنده
 منه؟ برای این: وگفت زد لتیندی طاها

 ....تو ه نی نی واسه نه-
 ..ارمد چیزی یه برات منم حاال... نکنه درد دستت: وگفت داد باال ابروشو طاها

ست شمم جلو ساعت پاندول مثل مادرمو گردنتند و کرد جیتش تو د  ونتک چ
 .داد

 گرفتم؟ پسش دیدی:گفت طاها و زدم لتیندی
 گرفتی؟ زور به یه داد خودش-

 ...نداره ختر هنوز... داشتم برش من نفهمید... کدوم هیچ:وگفت خندید طاها
 ...نمیزنه زنش از ادم... سرجاش بذار بتر:وگفتم زدم لتیندی

شپزخونه به و شتیتانه... کنم چک و ییچال گازو تا رفتم ا  ویاتمحت تمام خو
 داخ. کرد قتول رضایت با اونم نشن خراب تا سرمدی خانم بودم وداده ییچال
 ...داشتم خوبی های همسایه روشکر
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 ندگردنت به تعجب با طاها برگشببتم هال به و کردم وچک چیز همه دیگه بار یه
 ...تی تی: گفت من دیدن با میکرد نگاه

 هوم؟-
 ...چی یعنی: طاها

 ... ات بچه اگه... عروست به بده که... پسره ات بچه اگه یعنی-
 ... هنوز زده حدس التته... دختره میگه دکترش: وگفت پرید حرفم وسط یهو

 ...تی تی:وگفت شد خیره چشمام تو
 ارزش واسببم کلی هم بدی پسببم خواسببتی که همین... جاش سببر بذار بتر-

 ...داشت
 ...بتینم بگیرش:وگفت داد تکون سری طاها

 ...میگم جدی طاها نه-
 ...خودت ی بچه ی واسه بذار: طاها

ند چه تا کو حاال: وگفتم زدم کجی لتی مل من ی ب یاد ع  که ماکروفر... ب
 ...تره راست سر تو ی بچه: وگفتم خندیدم و.... نیست

 بدی سمپ خواستی که همین: گفتم که بزنه شوخی به منو باال برد دستشو طاها
 تالفی احتماال شببد ضببتط شببد ثتت قولی به... داشببت ارزش واسببم کلی

 !خواهدشد
 ...ب*غ*لش تو کشید منو هوا بی و زد لتیندی طاها
ش عینک... بود شده قاطی سیگارش با من میل باب چندان نه عطر بوی  ودودی

قه به که  کمرش از هم سببو یچش... بود پیشببونیم تو بود کرده اویزون اش ی



 که میدادم احتمال... موبایلش گوشبی چرم جای کنار درسبت....  بود اویزون
 !!!باشه جینش پشت جیب تو هم پولش کیف

 ...افتادم پارسوآ یاد لحظه یه
 ...دستش میگرفت... نمیکرد اویزون سو یچشو

 ...داشتم دوست هم میشد قاطی کنتش باسیگار هم تلیش و تند عطر بوی
 !جینش پشت جیب تو میذاشت هم پولش کیف

شو عینک شت هم دودی شو... سرش باالی میذا شونیش رو از ذره یه موها  پی
 نظر هب بلندتر قدش میشببه باعث کارش این میکردم فکر من و میفرسببتاد عقب

 ...بیاد
 کجایی؟ تی تی: گفت تعجب با طاها

 ...بریم... جام همین:وگفتم دادم تکون سرمو
 زندگی توش من سببال چهار که عزیز ی خونه از وباهم ب*و*سببید پیشببونیمو

 !زدیم بیرون بودم کرده
 ...وبذاریم عزیز تا رفتیم طاها ی خونه به اول

 دم که تمریی وزبون کردم تشکر ازش کلی... بود همیشه مثل استقتالش نازنین
 ....میشه تنگ برات دلم:وگفتم ب*و*سیدم عزیزمو روی... بود شده نرم اخری
 ...نمیشم اوقات مصدع:  عزیز

 میل کمال با و... باشبببه داداشببم مراقب که خواسببتم نازنین از و خندیدیم
 نگه ب*غ*لش تو ذره یه منو اونم... ب*و*سببیدم روشببو و کردم ب*غ*لش
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شت ستیم... دا شمن نمیتون شیم هم خونی د شتر یه واون من بین...  که با  اکا
 !طاها... عزیز العاده فوق اشتراک یه اونم بود

 نممطمئ و... بود عاشقش نازنین که شوهری و جوشید می براش خونم که کسی
 !هست هنوزم
 هنوزم که بودم شدن دوست وعروس شدن متحول شته یه اهل من نه که حیف

 زیر عقرب خواهرشببوهر بود حاضببر اون نه!!!  گرفته ازم برادرمو میکردم فکر
 !!!کنه تحمل و فرش

 ...بود خوب دوستی و دوری همین
 یدادم تحویلم نازنین که هایی نتاش ونگران سفارش کلی و خداحافظی از بعد

 ... شدم طاها ماشین سوار
سیدیم ترمینال به زود خیلی صندلی دو رو منم و جازد بارمو طاها... ر س تا  هوا
 ...میکردم صفا خودم
 ...هانیه والتته... بودم هما با ارتتاطم نگران خرده یه بود مشغول فکرم

 ...!دنتالم بیاد ور اون بابا بود قرار... افتاد راه تاخیر ربع یه با اتوب*و*س
سترس تمام با شغولی ودل ا شتن اتوب*و*س تو که فیلمی هام م  و امتم و گذا

 ...خندیدم باهاش هم وکلی دیدم کمال
سیدیم کنم وفکر بجنتم خودم به تا و زدم هم تپل چرت یه صفهون ر  ولع اب... ا

 به....  خیلی...بود شبببده تنگ دلم... مییوردم و تاریک ی ها منظره تک تک
 .بود شده تنگ دلم تنگی دل واقعی معنای

 برای... هام بچگی برای... ام خانواده برای.... خونم برای... شببهرم برای
 زندگی جا این عمر یه من... خندیدم بعد اما کردم بغض لحظه یه... خاطراتم



 هواش با.... بودم نگذرونده اینجا ولحظه ساعت و روز چقدر که وای... کردم
 رو ها ادم اصببالت نمیتونه چی هیچ... بودم شببده بزرگ...  میکشببیدم نفس

 ...هیچی!!! کنه عوض
 ...رسیدم که بود شب یازده ساعت

 ساعت تهران تو... شدم مدلی یه یهو ترمینال توی امد و رفت و هیاهو دیدن با
 شببده بزرگ که شببهری... خودم شببهر تو اینجا ولی ترسببیدم نمی شببب یازده
 ... بود دلم تو ای واهمه یه... بودم
ساکمو پیچیدم خودم به محکم چادرمو... کردم لرز و خورد صورتم به بادی  و
سته و انداختم شونه روی شیدم باال چمدونمو ی د  حرکتش چرخش وروی ک
 ...دادم

 مرد... میکرد آژنس آژانس کلفتی صدای با که درحالی... افتاد دنتالم ای راننده
 :وگفت برد چمدونم سمت به دستشو و اومد رو به رو از ای دیگه سال میان

 ...بیارم بارتونو بدید اجازه... اونجاست ماشین... خانم برسونمتون
 ...منتظرم ممنون:گفتم و کشیدم ای کالفه نفس

 ...کرد صدام کسی کردم حس میچرخوندم چشم که درحالی
 ...برگشتم عقب به
 و جوگندمی مرتب های ریش... خاکستری وشلوار کت... متوسط قد با مرد یه

سطش که موهایی شت کم و ست... بود پ شت ای تیره پو شمهای... دا  قهوه چ
 ...شتیهشم من میگفتن همه بودم که بچه... ای
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 که بود قیقع انگشتر یه انگشتش توی و چرخید می دستش توی ستزی تستی 
 ...بود اورده کربال از

 هک چینی تا چند به... شبببدم خیره چشببماش تو... میکرد نگاه تعجب با بهم
 پر اخمشو که ابروهاش وسط عمودی عمیق خط تا ودو بود چشمش ی گوشه
 ...پیشونیش روی افقی نازک خط تا چند و میکرد تر رنگ

 ...اومد جلو خودش... برم جلو نکشید پام
 شببارف قلتمو چیزی یه... میکرد سببنگینی گلوم تو بغض مثل شبباید چیزی یه

 ...میداد
 و کردمی تار چشمامو که بود چیزی یه... میکرد شور حلقمو ته که بود چیزی یه

شت نمی ستگی ذا شو های شک شتر شدم مانع که بود چیزی یه... بتینم بی  تا ی
 ...عمره یه سال چهار بفهمم
 ...عمره خیلی
 ...بود مقتدر هنوز ولی...  بود کرده قوز و خم کمی

ستاد قدمیم یک در ...  ودب چیزی یه نگاهش ته... کرد نگاه سیر سرتاپامو و ای
 هی حلقشببم ته شبباید... بتینم ادم عین اونو من نمیذاشببت که چیزی اون شببتیه
شت... میزد شوری به که بود چیزی  برانداز دخترش ظاهر توی و سال چهار دا
 !میکرد

ست دیدن مانع که بود چیزی یه تهش که نگاهی همون با  دخترش درمون و در
 به...  شببورش حلق ته همون با شببایدم... بودش ندیده سببال چهار که میشببد
 ...تی تی: کرد زمزمه سیتی



 یلیخ... بودم بلد دیگه... بودم گرفته چادرمو سفت و سیت من و میوزید باد
 نگام.. .بتین بگم... بکشببم رخش به بودنمو بلد مییاسببتم...  بودم بلد خوب

 دمش بتین... نشدم عوضی اما شدم عوض که بتین... نشدم خراب بتین... کن
 ... که همونی

 کنی؟ افتیار بهم میتونی بتین
یاطر که کنی کاری میتونی بتین مام ازتو بودنم دختر ب ها ت  عذرخواهی مرد

سی به میتونی بتین... نکنم شه یدک تو فامیل که ک سی به اما میک  نمیده ارث ک
 کنی؟؟؟ افتیار

 ...میشد سرازیر اشکهام میگفتم کلمه یه اگه... بزنم حرف نمیتونستم
 هام شببونه دور ودسببتهاشببو اومد سببمتم به و قدم یه... شببدن باز بابا دسببتهای
 ...گرفت فاصله ازم تند خیلی و... ب*و*سید پیشونیمو... انداخت

 و سببباک حرف بی... بود گذاشببته پا دلش رو خیلی هم تیکه یه همون انگار
 .افتادم راه سرش پشت حرف بی منم افتاد وراه کرد بلند و چمدونم

 منو چمدون ساکت و اروم... میکردم نگاهش منتظر ومن کرد باز و صندوق در
 لتیندی.... انداخت نگاهی من به گذاشت مشکیش سمند عقب صندوق توی

 ...شدم سوار جلو ارومی به هم من و زد
شیمو سیدم کردم اعالم طاها به ای ثانیه چهل تماس یه وتو دراوردم گو  واالن ر

 .شد قطع تماس و پرسیدم عزیز از کمی... بابام پیش
 بود تهگذاشبب انگار... !!! سببوالها قتیل این از یا.... بود چطور بابا رفتار نپرسببید

 ...بشنوه مفصلشو بعدا
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سم شد سوار هم بابا شین و گفت اللهی ب شن و ما س کمربندمو... کرد رو  تمب
 ...کردم نگاه بیرون وبه
 ...بود کرده شهرمو هوای دلم
 لو سال چهار رو اینجا تونستم چطور... من واسه بود غربتی چه تهران که وای
 کنم؟؟؟ سر ودم دود وتوی کنم

 ...بود ساخته چی... بود کرده چه...  بشم صفوی عتاس شاه فدای الهی
ستادم بیرون پنجره از کلمو پل سه و سی دیدن با  وای... بود پلوغ شلوغ... فر

 ...داشت اب توش خدا
 ...شد اشک پر چشمام تو دیدنش با

 :کردم زمزمه و صا ب شعر لب زیر
 است شده چراغان روشن دل یك اصفهان

 است شده سلیمان تیت آراستگي ز پل
 است گردیده روان چشمه هر ز سیل چون باده
 است شده بدشیان لعل مي ز پل کمر

 است رییته و افروخته که شمع و گل از
 است شده نمایان خاك از دگر کهکشان

 فروز چهره شفق گردد که عید مه چون
 است شده فروزان گلرنگ مي از طاقها
 پل عشرت از شده باال دو آب عالم

 است شده چندان دو ایام عشرت در شادي
 چراغ نور از شده طالیي سیالب رنگ



 است شده درخشان خورشید مشرق چشمها
 بهشت خیابان ز پل سر یاد دهد مي
 است شده تابان که حوراست چهره گل و مع

 مي دل دراي کشتي پي بادبانهاست
 است شده نمایان اطراف ز که سایتانها

 رنگین طاقي خم هر قز  قوس چون شده
 است شده الوان نگه وبال پر تماشا از

 دارد لب بر که م*س*تانه کف از رود زنده
 است شده خرامان خلد در که است شیري جوي

 دارد دامان به چنگ هوا ابر رگ از
 است شده م*س*تان چهره زمین سر  ازگل
 پیچیدست گل نکهت هوا مغز در که بس
 است شده پریشان عطسه اثر از ابر مغز
 است گشته تقوي داري عنان ز عاجز توبه

 است شده بهاران سیالب خاروخس زهد،
 ناب باده از پل طاق هر میشده کشتي

 است شده توفان خراباتي توبه لنگر
 اساس فوالد ز داشت سنگدلي کز توبه

 است شده چراغان گرم نفس از همچوموم
 جوش در فشانان جرعه از آمده خاك خون
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 است شده کان رنگ گلرنگ مي از کوچهها
 پروریست بي و م*س*تي و طرب روزگار

 است شده فراوان معشوق و طرب و مي که
 بهار است کشیده ابر رگ ز احسان مد

 است شده غلطان گوهر از پر خاك دامن
 مالد مي لب به خاك و خورد مي خود خون
 است شده پشیمان که بس ود ازتوبه زهد

 م*س*ت طوطي چون شده مینا ازستزه خاك
 است شده م*س*تان ازخنده شکر تنگ چر ،

 بهشت طاووس به کتك قهقه زند مي
 است شده پرستان باده دل شهتا که بط
 پل سر شیرین صورت از پر ستونیست بي
 است شده گلستان فرهاد تردستي ز که
 کنعانیست مه رخسار گل گریان ابر
 است شده اخوان سیلي ازاثر کتود که

 پل چشمه هر که عهد این از بدور چشم
 است شده حیوان چشمه سر چو زندگیتیش

 رود زرین زپل بسته شه خدمت کمر
 است شده ایران خسرو طرب مقام که

 جوان ازبیت که جوانتیت عتاس شاه
 است شده امکن عالم طرب کیمیاي



 باد تر نیکو و خوشتر روزدگر از روزش
 است شده خندان گل یك زمین وروي از که
 هنگا وبهش اومدم بیرون بودم کرده گیر درش که ای خلسببه از بابا صببدای با

 ...کردم
 نوم سال چهار رفت یادم انگار... بود گرفته دلم ش از نه... بودم دلیور ازش نه
سته چیز همه از دلم ته انگار... کرد ول خدا امون به  عطر انگار... بود شده ش

سیم رود زنده سته ها کینه ی همه از ذهنمو و بود کرده م  کرده زاللم و بود ش
 قهر ثبح اصال یعنی بودم؟ قهرکرده سرچی واقعا...  بود رفته یادم اصال... بود

 بود؟
 قتول تهران... همین فقط و شبببدم قتول تهران من... نشبببد هم دعوا حتی... نه

شگاه... شدم  یردرگ... شدم تهران زندگی درگیر و تهران اومدم... شدم قتول دان
سیری درگیر... شدم عالیقم درگیر... شدم کار و درس درگیر... شدم عزیز  م

 دامها تهش ته تا مییواسببتم میل با و گذاشببتم توش پا خاطر طیب با که شببدم
 ...نتودم قهر اصال من...  من... بدم

 هک بودم ر وکا وعزیز درس غرق اونقدر... ام زیادی میکردم فکر مدت یه فقط
صفهان عید به عید سل رفتنم ا  ستونیتاب ترم که بودم درگیر اونقدر.... شد کن

 بادو برق عین سال چهار که بودم درگیر اونقدر... کنم تموم درسمو وزود بردارم
 ...بگذره

 کونت سرمو... میفته سر از یاد بیفته که فاصله... میکنه دور هم از رو ها ادم راه
 !برفت دیده از انکه هر برود دل از دادم
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شکی های زدن زنگ این بجای اگر بود گرفته بابا از خرده یه دلم ولی  اول زا یوا
 ...نمیموندم ازش دور اینقدر پرسید می حالمو و میزد حرف
 سرمو. ..بکشم پایین اخر تا رو پنجره... بشینم پدرم کنار سال چهار بعد حاال

 رود زنده دروصف شعری.... کنه نوازش صورتمو اصفهون هوای... کنم بیرون
 هک بود دیروز همین انگار... گذشببت زود چقدر کنم وفکر کنم زمزمه محتوبم

 ....برد ترمینال به منو بابا ماشین همین با
 ...کشیدم اهی

 ...کردم رها نفسمو
با به گاه با  که درحالی... شبببد خیره رو به رو به و زد لتیندی بهم... کردم ن

 ...شدی عوض چقدر: گفت میکرد تنظیم ترافیک با و ماشین سرعت
 شدم؟ عوضی یا شدم عوض گفتم دلم تو لحظه یه
 بد؟ یا خوب-

 ...عالی: گفت صمیمی و راحت خیلی بابا
 این از کلی خودم بازی مازوخیسببم عین در ولی.. ندادم نشببون العملی عکس

 ...نیارم خودم رو به مییواستم مثال ولی. اومد خوشم تعریفش
 ...نزد حرفی مقصد به رسیدن تا

 ...شدم پیاده ازماشین
... داشببتیم خونه خرداد چهارده همون یا اپادانا قدیمی های محله از یکی تو

 ...شد اساسی بازسازی یه من سالگی توشونزده و بود قدیمی خونمون
 ههمیش همکف ی طتقه... بود سفید مرمر سنگ نماش که طتقه دو ی خونه یه

 ...نشستیم می خودمون هم باال ی طتقه و میرفت اجاره



 و رخت و حصببیر از... کردم نگاه کوچه به من و برداشببت هامو چمدون بابا
 یب کوچه این چقدر... نتود ختری هم وکاج تیر از... نتود ختری ماهواره دیش
 اتجزیی به فردا باید بود شب که االن... داشتم دوستش اما بود خشک و رو 

 .میکردم رسیدگی
 ...شدم خونه وارد من و کرد باز کلید وبا در بابا
 .رسید پله راه به تا میشد طی باید شده سنگفرش کوتاه مسیر یه

قه های چراغ ند.... بود خاموش پایین ی طت ناب تا چ  اون به دیوار این از ط
 قرار دیوار ی گوشببه قرمز نظرم به ی دوچرخه یه و بود شببده وصببل دیوارحیا 

 و باغچه از ختری بود سمند پارک برای انگار مربوطه فضای بیشترین و داشت
 ...شدند دفن فرش سنگ زیر جفتشون باسازی همون تو...  نتود حوض

سایه خرمالوی درخت برگهای فقط شده ی خونه وارد ب*غ*لی هم  یه و بود ما
 ...میاورد درش سادگی از ذره
 ...رفتم باال رو ها پله ارومی به

 ...نتود مسیرم تو گلدونی هیچ
 ازب روم به در ناگهان که میکردم نگاه طرحی خوش چوبی در به... دوم ی طتقه

 .شد
 با ریخاکست بلوز ویه بود بسته سرش پشت ساده موهاشو که خانم یه دیدن با

 ...سیاه دامن یه و بود پوشیده شده دوزی گل مشکی های طر 
 ...بود صورتش روی گرمی لتیند

 ...بود تعجب چشمهاش تو اما
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 اینو قح دیگه کنم فکر یعنی... میومد بدم ازش نتاید... کردم سببالم لتیند با
 !بیاد بدم ازش که نداشتم

 .کرد ب*غ*لم صمیمانه وخیلی کرد باز دستهاشو ارومی به
 بودم کرده اماده ای ساده دادن دست برای تنها خودمو من شدم شوکه کارش از
 منم و جنتیدم خودم به زود خیلی اما بود مونده معلق دسببتهام لحظه چند تا. 

 ...کردم ب*غ*لش
 ....خودت ی خونه به اومدی خوش:وگفت شد جدا ازم بعد کمی

 ...بود ساده نداشت ارایشی هیچ صورتش
 ...شدم خونه ووارد زدم لتیندی

 چهار هک استیل متل دست یه و بود دی سی ال تلویزیون جلوی گرد متلمان یه
سمت بود خونه تو هم پیش سال  دوب در که بود مانندی ال هال... پذیرایی درق
شپزخونه داخل که افتاد می پکیجی به نگاهت ورود شویی سینک و ا  رارق ظرف

 به و میشبد باز که بود در یه اشبپزخونه و در فاصبل حد...  ماکروویو و داشبت
 .میرسید دستشویی و حموم

 خوشببگلی وظروف بود شببده حقش در لطفی کم کمی که کوچیک ی بوفه یه
 ...نداشت وجود توش
 ...تابگردوناف ی مزرعه ی تیکه سه نقاشی تابلوی یه و کوبلن تابلوی یه و تلفن

 هک بودن همونا افتابگردون ی مزرعه و تلویزیون جز به ها وسببیله اکثر کل در
 ...بودن پیش سال چهار

شت درش و خواب اتاق سه که بود راهرو یه... کردم ورد هال  رو اتاق دو... دا
 ...خودم اتاق... راهرو انتهای اتاق یه و هم روی به



 ...دوختم هما وبه گرفتم اتاقم در از چشممو
 ....اومدی خوش خونه به:گفت بلند و شد خونه وارد بابا

 .کرد اویزونش لتاسی چوب وبه گرفت ازش رو بابا کت هما
 ه ایسبتاد هال وسبط ملنگ و گیج... بودم غریته خودم ی خونه تو چرا نمیدونم

 ...کنم وچی برم باید کجا ونمیدونستم بودم
 کجاست؟ هانیه: گفت تند هما به رو بابا

 ...خوابید...  نشد ولی...  دارم نگهش بیدار کردم سعی خیلی: هما
 !میاد داره خواهرش نمیدونست مگه.... بییود: وگفت کرد اخمی بابا

 ...نیوردی که شام جون تی تی: گفت من به ورو نداد رو بابا جواب هما
 داغش رو غذا برو... بیوره شببام مییواسببت کجا: داد جواب من جای به بابا
 ...بشور روتو و دست برو هم تو:گفت من به رو و... کن

 ...شد شروع نهیش و امر نیومده...  به به
سال شم چهار ستون... هاااا دادی فراری منو میکردی رو کارا همین پی  بود حوا

 پدر؟؟؟ اقای
ندی حال این با بام ی تغییرنکرده اخالق به لتی مدون و زدم با  سببباکمو و چ

 ... لحظه یه ولی...  برم اتاقم به تا برداشتم
 ...جون هما: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

... کنم صببداش هما مامان بودم مجتور پیش چهارسببال.. کرد نگاهم باتعجب
 !نتود پیش چهارسال که حاال...  حاال ولی

 ...بذارم هامو وسیله میتونم کجا من: وگفتم زدم لتیندی
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 سببواله اینم...  خودت اتاق: گفت هما جای به بابا و زد بهم گرمی لتیند هما
 پرسی؟ می

باره و کشببیدم پوفی .. .بود اون خونه خانم... کردم نگاه هما به م*س*تقیم دو
 یه.. . غریته ذره یه... کنم رفتار اینطوری باید میکردم حس ولی چرا نمیدونم

 ...اشنا ذره
ست اتاقت: وگفت کرد تکرار رو بابا حرف هما ست نیورده د  زدیرو خودم... ا

 ...کردم تمیزش
 ...رفتم اتاقم به و گفتم باالیی بلند ممنون

 که بدونی خودت مال و چیزی نتاید نرسیده نیست ازت ختری چهارسال وقتی
 ...کردی رهاش

 ...زندگیه اصل این
سرپدرته هما شی عین نه!!!  کن رفتار باهاش ادم عین هم  سال چهار...  ها وح

 و بچه چقدر من وای.... و بیاری ابرو به خم حرفش هر با تو که نیسببت پیش
 !...بودم نونور و لوس
 ...اتاقم ضلع یه....  نازم مربعی اتاق... شدم اتاقم وارد
 ...بود تمیز سفید داغون کامپیوتر یه با کامپیوترم میز
 و میزت هم داشبببت قرار خوابم تیت پایین و کامپیوتر میز کنار که ام اینه میز

 ...بود خالی روش و بود مرتب
مد وای نه میز و کامپیوتر میز روی به رو که... هام ک ند ام ای  ویترین.... بود

 کلیدشببو پیش چهارسببال... بودن ه نیورد دسببت همشببون که هام عروسببک
 ...نزده توش به دست کسی چهارساله بود ومشی ... بودم برداشته



سته جز کلید چون نتود مهم خیلی هرچند... بود رفته یادم کل به...  اه  لیدمک د
 کعروس ویترین ودر دراوردم و کلید دسته... کردم جیتم تو دست هم من و بود

 ...کردم باز هامو
 پاندا عیسی قول به... بود شده تنگ وسفیدم سیاه پاندای برای دلم عزیزممممم

 !بگیره رنگی عکس داره ارزو
یب که کنم ب*و*سببش خواسببتم یداد خاک بوی عج ندم برش... م  گردو

جاش ید... سببر مدامو... کنم حموم همتونو با تالین بوی... کردم باز درک  نف
 روسیع واسه که رنگی یاسی پفی پف پیراهن وای... پیچید دماغم تو حسابی

یده هاپوشبب کل چه موقع اون بودنم ای ترکه این با من... بودم طا  الغری هی
 داشتم؟
 و مانتو... کردم پرت تیت روی چادرمو... گذاشببتم ای گوشببه هامو چمدون

 ...دراوردم روسریمو
 ...نتود بودنم مرتب حس

 متن تندی و دراوردم چمدونم تو از سبتز خوشبگل شبرت تی یه... بودم خسبته
شمی ای خونه تو شلوار بایه هم جینمو... کردم  باالی موهامو... کردم عوض ی

 نجینار تاپ یه با کوچولو دختر یه دیدم که کردم باز و اتاق در... بسببتم سببرم
 بدو و رفت عقب قدم دو من دیدن با... میکنه نگام تعجب با صورتی وشلوارک

 ...دوید اشپزخونه به بدو
 توق مگه شببب موقع این... بچه چته: گفت که شببد بلند بابا لند غرو صببدای

 ...خوابن ها دویدنه؟همسایه
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 !خواهرم خدا وای
 داریم؟ همسایه تا چند ما مگه ؟ ها همسایه

... دیهدو برنج برنجش میکردم حس... بود پیچیده دماغم توی پلو زرشک بوی
 ...معطری فضای چه وای

 قتاییو چه... کردم نگاه سیر دور یه هم توالتومون...  رفتم دستشویی سمت به
... ودب جدید سببیفونمون... کنم وگریه بدم تکیه دیوار به الکی اینجا که نتود

 نگاه حس...  بود نفتی ابی هم اینه... بود شببده ابی دیوارم و در ی ها کاشببی
 ورومو دسببت... حموم برم داشببتم تصببمیم فردا...  نداشببتم و حموم به کردن

 !!!بود شده تنگ راحمونم*س*ت واسه دلم... شستم
 هارچ بعد خونه؟ برگشببتی باالخره پس... سببالم... کردم نگاه اینه تو خرده یه

 کردی؟ اشتی بودی؟سرچی قهر چی سر... سال
 ودلیوری اخم حسبباب به و دوری همیشببه ها ادم کردم فکر و زدم پوزخندی

 !هیچی حساب به و نزدیکی... نزدیکی و میذارن
 خودش دور تند تند هما... رفتم اشببپزخونه وبه اومدم بیرون دسببتشببویی از

 هکرد سببر  زمینی سببیب دونه یه... میکرد من به نگاه یه هم هانیه... میچرخید
 ...برمیداشت تابه ماهی تو از

 مامان؟ کردی سالم هانیه:گفت هما و زدم لتیندی
 ...سالم:گفت اروم خیلی هانیه

 نتودی؟ خواب مگه شما... ماهت روی به سالم:گفتم لتیند با
 .نگفت وچیزی کرد نگاه مامانش به هانیه

 نمییوای؟ کمک:گفتم هما به رو



 ...ای خسته... بشین بیا بابا تی تی: گفت که اومد هال تو از بابا صدای
 ن؟بترمشو:وگفتم رفتم ها بشقاب سمت به وخودم نذاشتم بابا حرف محل

 ...برم می خودم باشه بذار: گفت لتیند با هما
 هنپ زمین روی رو سفره... زدم بیرون اشپزخونه واز نذاشتم محل اونم حرف به

 ...بود کرده
 می منو هانیه میاوردم و بردم می و برنج دیس و سببباالد ظروف که مدتی تمام
 ...پایید

 ...بودم غریته براش چقدر
 ...بیارم بدست دلشو میتونستم ولی
 جبتع با نشببسببتند سببفره سببر هم هما و بابا... نتودم نگران خیلی همین برای
 بودید؟ نیورده شام شما:گفتم
 ...شدیم منتظر دیگه نه:هما

 وقت؟؟؟ این تا وای-
 .کشید برنج من برای هما و...  نمیشه که شب هزار شب یه:بابا
 ...گذاشتم محتت حساب به اینو

ست هم وقتی سمت خوا سم و مرغ ی سینه ق  زبا میکرد تعارف وکلی بذاره وا
 هانیه... بود خودش غذای مشببغول هم بابا... گذاشببتم محتت حسبباب به هم

شت تابه توی های زمینی سیب با اونم که بود خورده غذا فقط انگار  از یدل دا
 .درمیاورد عزا
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 ارنجشببو و بود نشببسببته مادرش کنار هانیه و بودم نشببسببته بابا و هما بین من
ته ما پای روی بود گذاشبب  بهش ازگاهی هر منم... من به بود زده زل و ه
 ...مییندیدم

 اهاط منو زندگی اختار تمام میدونستم... نمیشد وبدل رد بینمون خاصی حرف
 ...نتود من گفتن برای حرفی همین برای.... میذاره بابا دست

 ...یکردنم قتول هانیه و بیوره مرغ گوشت تیکه یه تا میزد وکله سر هانیه با هما
 ی سینه از خوشگل خیلی سفید ی تیکه یه و زدم زمینی سیب کلی چنگالم سر

شق یه بعد... زدم سرش به هم و مرغ  سمت به و رییتم روش هم مرغ اب قا
 .گرفتم هانیه
 ...بود مونده رودربایستی تو هانیه

 ...است خوشمزه: وگفتم گرفت ام خنده که میکرد نگاهم معذب چنان عزیزم
 ...ندارم دوس مرغ اخه: کرد پچ پچ خودش واسه اروم
 ...نیور دیگه نداشتی دوست اگه بیور حاال: وگفتم کردم اصرار من ولی

 ...دهنش تو گذاشت و گرفت و وچنگال کرد دراز کوچولوشو دست
 .داد قورتش و جوید تند تند بعدش ولی میلی بی با اولش

 ...چیکارکنه نمیدونست ازذوق که هما
 اومد؟ خوشت-

 ...بدم بهت بازم بشین من پیش بیا: گفتم و داد تکون سری هانیه
 و کشببید کنار خودشببو کمی هما و کنه تکلیف کسببب تا کرد نگاه مامانش به

 ...کرد باز هانیه برای من خودشو بین جایی



شتم خواهرم برای که قدمی اولین شت خوردن بردا  شروع!!! بود مرغ مقوی گو
 !نتود بدی

 وشتگ تیکه ویه زمینی سیب کلی محتوی چنگال ویه مییوردم قاشق یه خودم
 ...میدادم هانیه به و مرغ اب به اغشته مرغ

 ارنجای و بود شده ولو من پای روی میداد لم مادرش روی که عینی وقتی حتی
 ...دهش نزدیک بهم کردم حس بیشتر میکرد فرو پام رون تو وتیزشو باریک
 ...دیگه بود خونم هم باالخره

 برداره برنج روی از زرشک ذره یه تا شد ولو روم هانیه
سته نکن اذیت و تی تی هانیه: گفت که بابا صدای با ولی ست خ صرفم... ا  ن
 ...کرد اخم و شد

ست حتی شه بلند پام رو از خوا شتم که ب شو:وگفتم نذا  کی هنکن اذیت خواهر
 .بهش دادم و کردم جدا زرشک براش کلی خودم و کنه؟ واذیت

 ...!زد عمیقی لتیند هما کردم حس من و داد باال ابروهاشو بابا
 دبو وقت خیلی چون چسببتید بهم خیلی که... خانوادگی غذای صببرف از بعد

 .بودم برده یاد از کل به رو خانواده با خوردن غذا طعم... مییوردم غذا تنهایی
 ینماش: گفت هما که بشورم رو ظرفها خواستم حتی و کردم تشکر هما از کلی

 ...هست ظرفشویی
 !پیشرفت مرسی... ول ای بابا

یه ما من ور و دور هان ید می وه  بهش... بود الغر و میزه ریز خیلی... پلک
شت نمیومد شه سالش ه شش و جلو های دندون تا دو اگه یعنی... با  ادهنیفت نی
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 یول... ساله شیش های مایه وتو نیست سالش هشت که بودم می مطمئن بود
...  بود هگرفت بابا ز مشکیشوا وموهای ابرو و وچشم ستزه پوست... بود شیرین

های و قلمی بینی فرم ولی... بود من عین جورایی یه و ته لت  از اشببو برجسبب
 ...صورتش کشیدگی التته و... مامانش

 ...بود وشیرین داشتنی دوست درکل
 ...شد من قد هم و نشست اپن روی حرکت یه با

 ردنک جور و جمع تو و میکردم خالی پیرکس تو رو ها قابله محتویات که حینی
 نتودید؟ خواب مگه شما خانم:گفتم میکردم هما کمک اشپزخونه

 ...شدم بیدار شد صدا و سر: وگفت کرد دهنش تو دستشو هانیه
 چندمی؟ کالس-

 ...دوم: هانیه
 ...نکن دهنت تو دستتو: هما

 ....مییاره اخه:هانیه
 ...میادا در کج دندونات بیارونی اتو لثه اگه-

 نداری؟ساعت مدرسه فردا مگه: پرسیدم و اورد بیرون دهنش از دستشو هانیه
 ...نیمه و دوازده
یه ته معلممون... نچ:هان که رف  معلم تا نداریم معلم فردا پس و فردا...  م

 ...بیاد جایگزین
ستفاده که جایگزینی ی کلمه از سم ...خاله: گفت هانیه و زدم لتیندی کرد ا  ا

 چیه؟ شما



 نگاه هانیه به داشبببت هال تو از هم بابا دیدم حتی... کردم نگاهش زده بهت
 !موند لحظه یه و کشید کار از دست که هما التته و... میکرد

 ...شدم مدلی یه چرا نمیدونم
سه منو اینقدر خواهرم... کردم هم بغض گذرا شاید... ناراحت مدل یه شنا  نمی
 !!!خاله میگه بهم که

له ته های ادم به ها بچه درصبببد 90 که لفظی... خا  تازگی به که میگن غری
 خاله؟ هبگ بهم ابجی جای به که بودم غریته اینقدر... باشن شده اشنا باهاشون

 ...حرفیه چه این هانیه:گفت تند هما
 ...کن صدا تی وتی من تو: گفتم و زدم بهش لتیندی

 تی؟ تی فقط:هانیه
 ...خالی تی تی... اره-

 ...داره حق خوب: گفتم هما به رو و گفت ای باشه هانیه
سابی زده تپل چرت یه بود معلوم که هانیه  وامیی صت  تا و شده سرحال وح

 ...بدم نشون بهت اتاقمو بیا تی تی: گفت بهم بشینه دبیدار
ید دسببتمو ... کردم ب*و*سببش وکلی کردم ب*غ*لش محکم که میکشبب

 ...کنم لهش ب*غ*لم تو و خودم به بچستونمش مییواستم ازکی... اخیش
شگل چیزای یه من اول بذار: گفتم...  ازش شدم سیر ذره یه وقتی شون خو  تن

 ...بعد تا بدم
 هال وبه برداشببتم رو ها سببوغاتی سبباک و رفتم اتاق به من و کرد دم چای هما

 .اومدم
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 چین؟ اینا: وگفت پیشم دوید هانیه
 ...بیاین هم شما جون هما... چیزایی یه-

 زمین رو که من... شد هال وارد چای سینی یه با زود خیلی و... میام االن:هما
 داده لم من رو هانیه....  نشست زمین رو من روی به رو هم هما... بودم نشسته

 ...میکرد بازی ساکم زیپ با و بود
 ...قابله نا:وگفتم گرفتم رو ها بسته بابا به رو
شحالی مثال التته و تعجب با بابا شرمندگی خو ستت:گفت و ... بابا نهنک درد د

 ...کشیدی زحمت
 وضی ت کلی و... گرفتم هما سمت به وباشرمندگی دوم ی وبسته زدم لتیندی

 !بسا  این و تعارف خریدمو هولکی وهول بود کم وقتم دادم
 .اومد خوشش ها پارچه از کردم حس و کرد قتول وشوق ذوق کلی با هما

شگل بودم خریده که چیزهایی همه که هم هانیه برای  با ...بودن تیش تی و خو
 ....بود بازی استاب تا دو و عروسک پی حواسش نداشت کاری که ها لتاس

سکه....  میکرد کیف ای شگل خیلی عرو ست دلم تو لحظه یه... بود خو  مخوا
 ازیب باهاش خودم و بگیرم پس ازش بود طتیعی نوزاد یه عین که رو عروسببکه

 !!!کنم
 با هک اولی شب... نمیشد باز چشمام خستگی از دیگه که بود وربع یک ساعت

 فکر چی خودم پیش من واقعا... نتود سببیت زیاد گذروندم وبابا هانیه و هما
 !بده ر  ممکنه اتفاقاتی چه بودم زده حدس که میکردم

 ... زیادی رسمیت این... باشم این از تر صمیمی هما با داشتم دوست ولی



با کشببیدم بلندی ی خمیازه نمیدونم  اسببتراحت برو:گفت که هما تعارف و
 ازم کلی و روموب*و*سید هانیه... شدم بلند ازجام خواسته خدا از منم... کن

 ...کرد تشکر
 ...بودم شده فسقلی این عاشق وای
 وبوی میزت ها مالفه... رفتم اتاقم به... گفت بییر وشب کرد تشکر ازم هم بابا
شه باورت تی تی... شدم ولو تیتم روی... میداد اتو  ونهخ به چهارسال بعد می

شتی صفهان تو و برگ ...  خودت اتاق... خودت ی خونه... خودت شهر تو... ا
 مییوابی؟؟؟ داری
 ...کشیدم عمیقی نفس

یدم پهلو به ... نمیومد خوابم خوشببی از وای.. باز طاق... زدم غلت... خواب
سته ستت به اما بودم خ  قلتم شاید و ذهن و سر تو چیزی یه هرچند... اروم ن

 حال ینا با ولی... گرفتنش ندید توی بودم ناموفق چقدر و... میکرد سببنگینی
 !بودم اروم وبیش کم
سیده سوم غلت به  ختل اندازه همون به اما...  شیرین خواب یه... برد خوابم نر

 هب متعلق من نه که بود مونده درجایی و بود شده کنده من از انگار چیزی یه... 
 !!!جدم پشت هفت نه... بودم اونجا

**************************************** 
شعر میکرد سواری دوچرخه حیا  تو که هانیه صدای سرو با صت   مییوند و
 ...شدم بیدار

http://www.roman4u.ir/


صل ی صتحونه یه برام هما ست خودش که مرباهایی... بود کرده اماده مف  در
 ... میکرد پذیرایی ازم مهمون یه عین...  وپنیر کره... تازه نون... بود کرده
ست دلم شو تا بزنم حرف باهاش مییوا  لقمه یه بگم... نندازه زحمت تو خود
 ... بسمه بذاره جلوم هم خالی نون

 نمی من و بود همینطوری اول از یا...  شببده عوض میکردم حس چرا نمیدونم
 ...دیدمش

 سببال چند...  میکردم قضبباوت زود که همیشببه مثل میگفت بهم حسببی یه اما
 ...ندیدم باید که اونطور رو هما هم پیش
 از بسبباطمو تا چمدونم وقت سببر رفتم و گرفتم تپل دوش یه صببتحونه از بعد

 ارمکن همش هم هانیه... میکشببیدم اتاقم به باید هم دسببتی یه... دربیارم توش
گام... بود تاش از... میزد حرف برام میکرد ن قدر که وای... میگفت دوسبب  چ

شت سال صد که تیس و رو پر های بچه دختر اون از...بود زبون شیرین  از ربی
 ...پرند ا ...! جیتش تو میذاشت و پرند و من کال... حالیشونه سنشون

 ...خورد زنگ موبایلم که بود نشده تکمیل بهش راجع فکرم هنوز
 ...پیشه عاشق خانم به به: وگفتم زدم لتیندی روشنک اسم دیدن با

شنک  احوال...  شما حال... سهیل ی ستاره به به:گفت سرحالی صدای با رو
 ...شما موی سیه... شما روی سفید... شما

 ام؟ سوخته سیاه من اوردی روم به تو باز:گفتم حرص با
.. .خونتون زنگیدم... کلک نتودی دیشبببب.. کجایی:وگفت خندید روشببنک
 بودی؟؟؟ کجا پدرسوخته

 ...نتودم بدی جای: گفتم خنده با



شنک سرم خاک:رو ستمون از تی تی... بر  تی...  بیا پرنیان... پرنیان... رفت د
 ...شده خراب تی

 ...روشنک شو خفه:گفتم جیغ با
 افسوس من حال به و... میکرد زاری و گریه داشت مثال که اومد پرنیان صدای
 .مییورد

 اونجاست؟ پرنیان-
 کجایی؟... بیای هم تو زدم زنگ... اره:روشنک

 ...اصفهان برگشتم-
 ...خدا رو تو:روشنک

 ... نمیری تو اره-
 شده؟ چی:پرنیان

 ...اصفهانه تی تی: روشنک
 ...من بده و گوشی... خدا رو تو:پرنیان

 اصفهانی؟... تی تی الو:وگفت پیچید گوشم تو صداش و
 عجتیه؟ چیز اینقدر... اره... سالم-

 خداحافظی؟ بی االغ:پرنیان
ند... کرده بغض کردم حس  روزه ده...  نه نه:وگفتم کردم رجوعش و رفع ت

 ...برمیگردم... سفر اومدم
 یدکشبب پرنیان دسببت از و گوشببی انگار روشببنک و کشببید راحتی نفس پرنیان

 ...شد خراب گوشوارم وحشی:گفت تند وپرنیان

http://www.roman4u.ir/


 خورد؟ سنگ به سرت چطور.. .کن تعریف خوب: روشنک
 ختر؟ چه تو... حاال-

 ...میکنم ازدواج دارم اینکه ختر: روشنک
شی ستم توی گو شک د شنک که بود شده خ : تگف و زد پوزخندی یه انگار رو

 ...نیست بدی پسر
 روشنک؟ چرا-

 اومدم پیچوندمش روز اون بود پسببره اون: گفت سببوالم به توجه بی روشببنک
 ...همونه... پیشت

 ...لرزید می... بود جوری یه صداش ته... گرفتم گاز لتمو
 فرید؟...  روشنک-

 سه.. .پسرخوبیه شاهین... میومد بیاد مییواست... کنم صتر چقدر: روشنک
مده جلو اش خونواده با م*س*تقیم بار ید ولی... او  نه هم بار یک حتی فر

 ...بزنم گول خودمو سر چرا... م*س*تقیم غیر نه قیمم*س*ت
 .میاورد توجیه تند تند فقط روشنک... بود شده اشک پر چشمام
 ...خریته بگو بهش تی تی: گفت که اومد پرنیان صدای

شنک  فقط هاگ... خریته بییودی موندن منتظر... پرنیان نه: گفت درجوابش رو
 کرد؟می حرکتی یه االن تا باید بود مثتت من به حسببش درصببد یه... درصببد یه

 میگم؟ بد تی تی
 ...کردی درستی کار...  نه: وگفتم کردم پاک و چشمم ی گوشه اشک

 ...یک به دو...  پرنیان بتین:  روشنک



 کسببی پای به خودشببو نتاید داره حق روشببنک اره...  کشببیدم عمیقی نفس
 میتونی؟ تو... گزیدم لتمو...  که بسوزونه

 چیو؟
 بله؟ بگی نقد به دست خواستگار یه وبه کنی ولش میتونی

شماش تو بعد سی برای تو که نکنی وفکر کنی نگاه چ  صبغ وجودتو تمام ک
 فکر نیسبت باهات که اونی به و باشبی باهاش میتونی میتونی؟؟؟!!! کمی کرده

 نکنی؟
 ؟؟؟...رو یه و چشم بی تهش میدونی  *ی*ا*ن*ته؟ تهش میدونی
شم بی میتونی شی؟ رو و چ  رو گهدی یکی زندگی خودخواهی بیاطر میتونی با
 کنی؟ خراب
 نکنی؟ خالی اون سر بودنتو کم میتونی
سیر نکنی؟ فکر میتونی ست میتونی نکنی؟ خاطره نکنی؟مرور تف شه حوا  تا با
 همه.. . بره یادت و بتینی اونو فقط نیاری؟میتونی زبونت رو هوا بی اونو اسببم

 چیز؟؟؟
 ؟؟؟... من

 ...نه
 ...اره یعنی

 ...نمیدونم
 بینی؟ می... تی تی کوچیکی چقدر
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 صفحه یه وسط... ای ذره یه... ای نقطه یه... هیچی تو...  تو و داره رو لعیا اون
 ...و تویی... قلنته و گرد دنیای این تو... بزرگ ی

 بچه. .. میکنه شو زندگی داره و وگرفته ای گوشه یه دنیا از جا یه حداقل باز اون
شو شه زندگی یه صاحب زودی به... داره ا شه خوبی تمام الیق که می  تو... ها
 دنیایی؟؟؟ این کجای تو تی؟؟؟ تی چی
 ...میشه ختم جا یه به تهش سرو...  گرده تو وواسه داره گوشه اون واسه دنیا

 کشببیدنم نفس ی لحظه اخرین تا...  ابد تا من... تونم نمی نه... کشببیدم اهی
سی کنم فکر این به باید...  اخرش تا...  سمی معنی به متعلق که ح شهم که ا  ی

 ...!کرده تسییر جونمو تمام زاهد
 ...اومد پرنیان صدای
 ...نکن گریه روشنک:پرنیان

 ...بود اشک خیس صورتم ور این منم
 ...نگفتم چیزی... نزدم حرفی

شنک شت حق رو شد خوب... دا ست شاید... کنه صتر نمی  شاید... نمییوا
 ...تونست نمی و مییواست

 ...هغلط کارش بگو... بگو بهش چیزی یه تو تی تی: گفت دوباره پرنیان
 ورهبی درک... میکردم درکش فقط! میگفتم چی... بودم مونده خودم کار تو من
 ...میگفت من به چیزی یه میومد یکی کاش... سرم تو

 ...میشدم خفه داشتم... بود بدی بغض... کنم تحمل نتونستم
 ماسوت گفتم خداحافظی و... خدا به کن توکل: کردم زمزمه تلفن توی اهسببته

 ...کردم وقطع



 ...کردم پاک اشکهامو
 ...دادم فشار چشمهامو

 ...و کنم نثارش جهنم به یه میشد کاش
 ...تی تی: گفت که هانیه صدای با

 ...کردم نگاه بهش
 ...کشیدم تو واسه اینو: وگفت اومد سمتم به... بود دستش ورق یه

 ...بودم شده جذاب چه من.... وووویییی
 ...نیست ابی چشمام که من هانیه: گفتم خنده با

 ...میشدی تر خوشگل بود ابی اگه ولی: وگفت کرد نگاه بهم
 ...معلومه خوب... گیری می منو نفس به اعتماد که مرسی

کل به ناص هی گاه تپلم ق قدر... دادم تکون سببر کردمو ن یب چ ... مبود بدترک
 که دار گل پیراهن یه با ای خمره هیکل یه... بود کرده زرد بود برداشته صورتمو

 تانگشبب دسببتهامم... بود تر کوتاه یکی اون از پام یه... داشببت چین پایینش
 ...!!!باشم من عمرا هیوال این وای... نداشتن

شو شگل خیلی خود شیده خو  و دبو خودش تن صورتی شلوار تاپ یه. بود ک
 ...بود متناسب زیادی خودش... بود تر بلند من از هم قدش... الغر

 ...ف اووو...  میدید پارسوآ رو قیافه این وای... بود گرفته خندم حال این با
 ...کنیم بازی میای: وگفت کشید دستمو

 اتاقت؟ دیوار به چستونی می نقاشیمو: گفت فوری و دادم تکون سری
 ...گرفتم گاز لتمو
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 ...باشه: گفتم نشکنه دلش که این واسه ولی
شو توی سب دنتال ک شتم چ شتم که میگ ستاد پ شمش که درحالی و ای  به چ

 ی؟د می من به تو باربی عروسک اون تی تی: گفت بود هام عروسک ویترین
یازده اره افتاد یادم که داشببتم؟ باربی من مگه کردم فکر لحظه یه  گیمسببال تو

 ...بود خریده برام یکی طاها
 ...بود شده کثیف موهاش چه... اخی

 ...کثیفن عروسکام: وگفتم کردم نگاه هانیه به
 نمیدی؟ یعنی: وگفت کرد قفل کمرش دستهاشوپشت

 باشه؟... بشورمشون بذار ولی... میدم-
شون خوب: وگفتم کردم ب*غ*لش فوری ومنم کرد اخم هانیه شورم .. .دیگه ب

 ...!میدم بهت همشونو ظهر تا
 ادم خواهر بود خوبی حس چه وای... کرد م*ا*چ صورتمو وکلی خندید هانیه

 امانج که بیواد چیزی یه ازت بعد بکشببه تو نقاشببی اول سببالگیش هشببت تو
 ...!بتینی صورتش تو شو خوشحالی تو بعد و خوردنه اب عین دادنش

 ...انداختم لتاسشویی ماشین توی هما ی اجازه با هامو عروسک تمام
 شبباید چرکین موقع اون مثل ذهنم و بود قتل چهارسببال مثل دلم اگر نمیدونم

 هاتو عروسببک داشببتم تو ویترین کلید اگر میگه بهم هما وقتی که میکردم فکر
 حتتیم حساب به کردم واریز ولی... کنایه و طعنه حساب به میذاشتم میشستم

 ...بودم کرده وا اش واسه دلم تو که
 ...بود رسمی من با هما هنوز
 ...بودم دراومده رسمیت اون از دیگه من ولی



سته سر... بود خواهرم مادر اون ولی... بود بابام زن در شد... بود بابام هم  نمی
 باباها زن ی همه که روزا اون گذشببت دیگه... باشببم خونی دشببمن باهاش که

 ...گرزیال و اناستازیا و سیندرال مادر و بودند تناردیه خانم ها ونامادری
 ...شستمشون دست وبا بردم حموم به هامو عروسک ی بقیه

.. ..بشببن ترخشببک زود تا گذاشببتم پنجره زیر بردم رو همه شببد تموم که کارم
یه ید می ورشببون و دور هی هم هان به یه عین.... پلک ناز ی گر  و تیتیش و نا

 و کنه خطا ازپا دسبببت ها ماهی یا ها جوجه از یکی بود منتظر که... ملوس
 بازی ولا کدوم با بهتره بتینه تا ذهنش تو چید می نقشبببه هم کلی...  بگیرتش

 ...برداشتم و ویترین کلید بودم احمق چقدر! کنه بازی چطور و کنه
 داج و ومییواسببتم نمییواسببتم که چیزهایی و رفتم ور اتاقم با کمی ظهر تا

 ...کرد ذوق که دادم هانیه به غنیمت هم کلی...  کردم سازی
 نگه و مییریدم بودم بچه که هایی شبببانسببی مرغ تیم و برگردون عکس از

 ...و شابلون و لوگو و پازل و قصه کتاب تاااا بود گرفته میداشتم
******************************************** 

 کردم نگاه بود روزنامه سببرسببری خوندن مشببغول که بابا به نهار صببرف از بعد
 ای؟ خسته:وگفتم

 چطور؟... نه: وگفت کرد نگاه بهم هاش ورق باالی از
 جایی؟ یه ومیتری من-

 کجا؟:گفت کردو عوض رو روزنامه ی صفحه بابا
 ...برم خودم بده و سو یچ ای خسته اگه-
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 بلدی؟ رانندگی مگه تو: وگفت گذاشت کنار رو روزنامه بابا
شت حتی بگم اگر کردم وفکر دادم تحویلش کجی لتیند شین یه پ سیش ما  ا

 طور به خوب ولی..  نه که ویراژ تهرون تو شبب ده وسباعت نشبسبتم هم بلند
 !میگفتی چی میکردم حرکت متوسط

 بری؟ مییوای کجا حاال: گفت و کرد نگام خیرگی با بابا
 ...مامان سرخاک-

 پوشب هما: گفت هما به ورو... بریم پاشببو:وگفت شببد بلند جا از فنر مثل بابا
 ...افاق سرخاک بریم
 ...است رییته بهم اشپزخونه... دارم کار:وگفت انداخت پایین سرشو هما
 من مادر سببرخاک بیاد نداره دوسببت هما خوب کردم حس من کرد اخمی بابا
 !شوهرش سابق همسر... 

ست شیدم رو بابا د شم وبا ک شاره و غره و چ سوندم و مفهوم ا صرار زیاد که ر  ا
 ...نکنه

 ...بریم تا شدم اماده منم و رفت هما به چپی چپ بابا
ستم وقتی شم خارج در از خوا شپزخونه به... ب شید:وگفتم رفتم ا  داری ارک بتی
 ..رما می دارم
 ...دادم انجام کارامو من... عزیزم برو: گفت و زد بهم لتیندی هما

 ...ب*و*سیدم هوا بی صورتشو
 ... گذاشت صورتش روی دستشو لحظه یه که شد شوکه اونقدر

 .رفتم و کردم خداحافظی هم من و زد لتیندی کم کم بعد



سیر تمام در شسته بابا کنار که م  های نخیابو به هم من و بود ساکت...  بودم ن
 ...میکردم نگاه شهرم

... مدا و زرفت ا پر... هیاهو پر و بود شلوغ همیشه مثل شهر اما... نتود ترافیک
 .بود اب پر که رود زنده کنار بیصوص... بودن وزنده زندگی از پر

ستم... شدیم سنگینی و سرد محیط وارد ش سنگ جای بتینم مییوا  یادم وقتر
 ...افتادم راه جلو جلو خودم... نه یا هست

شدم رد قترها روی از  تا دممیکر تفریق و ووفات تولد تاریخ ذهنم تو گاهی و می
 ...ودربیارم مرحوم اون سن
که از مییوردم حرصببی چه وای نگ روی این لت قترها سبب  نمی رو فوت ع

 !نویسند
 مشت یه زیر شد چطور که بنویسن قترم سنگ روی دارم دوست مردم اگر من

 یشببهم رد قترها سببنگ روی از داره وقتی دیگه تی تی یه اینطوری... رفتم خاک
 ...نمیکنه ها بدبیت این واسه سرایی اینقدر*ق*صه

 اهیسی سنگ دیدن با... گرفتم گاز لتمو... بوده سالش ده همش نگاه اینو وای
 ...گودرزی آفاق: بود شده نوشته خوشی خط با روش که

ست کف با و رییتم سنگ روی و وگالب اب شو د  های علف... گرفتم خاک
 سببنگ روی هم ها گل شببباخه... کندم هم بود وگرفته قتر دور که هم هرزی

 ...گذاشتم
 ...کردم سالم خجالت با
 ... احوالپرسی دوبرابر خجالت با
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 ...گرفتم ختر برابر صد خجالت با
 ...شد اشک پر چشمام

 نای به چقدر من میدونسبببت اونم انگار... بود ایسببتاده تر اونطرف کمی بابا
 ...دارم احتیاج خلوت

 ...گذاشتم روش امو وچونه ب*غ*لم تو کشیدم زانوهامو
 داشتم دوست... نمیومد حرفم... مییورد غلت صورتم روی ارومی به اشکهام

 ...میکنه نگام داره میکردم حس...  کنم نگاش
 ...میومد بهارونه مالیم نسیم یه... بستم چشمامو

 فضبببای تمام با... بود بیش ارامش برام اینجا چقدر... زدم کوچیکی لتیند
 ... سنگینش

 ...ردمک باز چشمامو... مییوند فاتحه داشت که بابا کردن سین سین صدای با
 .کشید عمیقی نفس و نشست کنارم
 دمبو مونده معلق اروم خال و خلسه یه توی... گذشت سکوت به ای دقیقه چند

 تیهش یکیشون... میکردم نگاه ابرها به من و میکرد نوازش صورتمو نسیم اون و
شک یه شتیه شون یکی... بود برگ یه شمک شتیه شونم یکی بود ا  یعنی ودب پ

شون شمک شتیه هم شی عمیقی نفس... میکرد قور قارو دلم ا ... بودن پ  دمک
 ...شتیه هم یکی اون!... سوسیسه شتیه یکیشونم وفکرکردم

 .کشید بیرون خلسه از منو بابا صدای
 نشد؟ تنگ دلت:بابا

 نشه؟ که میشد-
 برنگشتی؟ چرا:بابا



 ...بودم دعوت یه منتظر کن فکر:وگفتم کردم فوت نفسمو
 نگذشت؟ سیت تهران: وپرسید کرد وعوض بحث بابا

 ...اصال-
 جدا؟: گفت و داد باال ابروهاشو بابا

 ...داشتن هوامو ها خیلی-
 طاها؟:وگفت زد لتیندی بابا

 ...طاها از بیشتر-
 میگذره؟ خوش بازنشستگی: پرسیدم من و نگفت چیزی ای لحظه بابا
 ...میزنه بادم هما خونه تو میشینم میکردم فکر:وگفت زد پوزخندی بابا

 ...میذاره مایه جون از که بیچاره اون:وگفتم کردم اخم
 ...رفته سر خودم ی حوصله: وگفت کرد تعجب دفاعم از بابا

 ...بنداز راه رو مغازه خوب-
 ...کرد اعتماد نمیشه که غریتم به... کنه کار وایسه وندارم کسی:بابا

 واینمیسی؟ چرا خودت-
 ...ندارم و مردم با زدن کله سرو ی حوصله من: بابا

 یگانیبا یه تو برام سببپردم دوسببتام از یکی به: داد ادامه وبابا زدم کجی لتیند
 ...کنه پیدا کار پست

 ...بفروشم رو مغازه مییوام: وگفت کرد نگاه صورتم به
 ...نفروشش-

 ...مونده خالی:بابا

http://www.roman4u.ir/


 ...بده اش اجاره-
با  ضببرر... رهبگی اتیش...  بیفته اتفاقی یه... اونجا بمونه مییواد فکرم باز: با

 ...میشه
 ...میگردونمش من:گفتم حرفش وسط هوا بی

با یه نگاهش با انگار و داد تاب و پیچ جوری ابروهاشببو با  وبر... تو: زد کنا
 ...بچه
 ...میکردم کار بوتیکا تو همش تهران تو:گفتم تند
 بمونی؟ اصفهان مییوای یعنی: وگفت شد فعال انگارمیش لحظه یه بابا

شه اگه- سه کوچیک ی خونه ویه فروخت و عزیز خونه ب  اینجا عزیز خودمو وا
 ...میمونم... بیرم

 نداری؟ خونه خودت مگه: وگفت کرد وپهنی پت و گنده اخم بابا
 اتاقم؟ تو بمونم نداری توقع که سال چهار بعد... باشم م*س*تقل مییوام-

با نه حرفی خواسبببت تا با  روسببری و جین... میزنم ویترین خودم: گفتم بز
 ...وبهخ هم فروشش... بیشتره سودشون عمال ترکیتی های بوتیک... میاریم
 هان؟

 ...کن اعتماد من به شده که بارم یه: وگفتم کرد نگام بابا
 ...تنها و تک سببال چهار:وگفت دوخت مامانم قتر وبه گرفت ازم روشببو بابا

شمام تو زد زل دوباره شتم اعتماد بهت: وگفت چ  زندگی تنها سال چهار که دا
 ...کردی

 اعتماد؟ چرا



فت چرا لت نگ یاطر یعنی... کردم و ماد؟ ب قدر من اعت  کاش... احمقم چ
 ...میگفت اینو زودتر

 ...دوختم زمین به چشممو
 گذاشت و داشت اعتماد دخترش به فقط... بود نکرده ولم... داشت اعتماد اره

 ماداعت این... داشببت اعتماد فقط... نکرد ولت... کنه زندگی تنها و م*س*تقل
 ...!کردی تعتیر کسی بی و کردن ول و تنهایی سال چهار و

 بشه؟ ضرر اگه: گفت وبابا کشیدم اهی
 ...کنه قتول راحتی این به نمیکردم فکر... وای

 تهش ات... نمیاری نه بشه سود اگر ولی... بامن ضررش:گفتم کردمو نگاه بهش
 ...میگردونمش

 ...بگردونتش مییواد کی:بابا
 ...خودم-

 ...نمیشه که تنها دست:بابا
 ...هست هم هما-

 ...بکنه رو خونه کار کی: بابا
 که هم تو... مییوریم وعده یه میکنیم اش کاسه یه...  شامه و نهار یه... اووو-

 قتوله؟... بایگانی بری قراره
 چی؟ درست:بابا

 ...درس بابای گور-
 ...بتیشید:وگفتم گرفتم گاز لتمو
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 ...نداری تربیت هنوزم:گفت و خنده زیر زد پقی بابا
شید دماغم تا چادرمو شوخی به بابا خاروندمو کلمو  سه طفق: گفت و پایین ک
 ...نتونستی اگر... ماه چهار

 ....میتونم:گفتم بلند و تند
 ی اتحهف یه هم من و کرد نثارم بزنه میومد پیش موقع کمتر که کجی لتیند بابا

گه مانم برای دی عدی دیدار قرار و... زدم چشببمکی... خوندم ما هاش و ب  با
 ...گذاشتم

 ذکر شترس از داشت وبابا نشستم فرمون پشت خودم اصرار کلی با درحالیکه
 ...روندم خونه تا میگفت

... بود شبببده عوض چقدر... بود کرده فرق چقدر... میداد بها بهم بابا چقدر
 ...چقدر

 ...رفتم اتاقم به موبایلم زنگ صدای با
 بله؟-
 ...خانم تی تی سالم-

 .کردم پرت تیت روی وخودمو گذاشتم ام سینه روی دستمو
 ماست موبایلتون با گفتم...  نداشببتین تشببریف زدم زنگ منزل به: کرد زمزمه
 ...بگیرم

 ...کردم رهاش اروم بعد و داشتم نگه ثانیه یه نفسمو
 بپرسه؟ حالمو زده؟خواسته زنگ چرا... میکوبید ام سینه تو قلتم

 ...نیستم تهران بله:گفتم ارومی به
 جدا؟؟؟:زد داد پارسوآتقریتا



 جدا؟؟؟:زد داد پارسوآتقریتا
 افتاده؟ اتفاقی-

...  قطف... نه یعنی....  بله: گفت بود خورده حال ضد انگار که لحنی با پارسوآ
 ...هیچی درواقع

 شده؟ طوری پرند-
 ...دبشی تون مرخصی بیییال کنم خواهش گرفتم تماس من... نه نه: پارسوآ

 ...ضربان بود شده تنم تمام... میزد حلقم تو قلتم... وای
 ...خداحافظی بی شما که بود ناراحت خیلی پرند:داد ادامه پارسوآ

 ...کی من؟: گفت سمت اون از که وشنیدم پرند صدای کردم حس لحظه یه
 ...شنیدم بودم مطمئن رو پارسوآ هیس وصدای

 میمتص یه باز من و بود مونده داغم وصورت کرده یخ دست تو موبایلم گوشی
 ...گرفتم آنی

 ...تهران برنمیگردم دیگه من...  مهندس: کردم زمزمه گوشی توی سیتی به
 ...چی: گفت بلند که صداشو

شه خیس پلکم شد باعث ستش: بگم و ب شتم دیگه را  و... ام ادهخانو پیش برگ
... 

 ...مونده هنوز... کتابتون حساب ولی:وگفت پرید حرفم میون
 من با ونکتابت حساب... مهندس برنمیگردم دیگه: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ...پرداختید بیشتر خیلی قتال هم
 میگید؟ دارید چی شما خانم تی تی: گفت تند پارسوآ
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 ابد ات نتاید دیگه من هرحال به خوب:وگفتم کردم پاک دست پشت با اشکهامو
 درسته؟... میکردم اشپزی و میموندم اونجا

 هاجاز من به شببما ثانیه یه.....  لحظه یه:وگفت کشببید عمیقی نفس پارسببوآ
 چی؟ یعنی... خانم تی تی... بگم باید چی نمیدونم االن اصببال من... بدید
 کنم؟؟؟ پیدا کجا از مطمئن فرد یه من االن

 گیفرن عروس یه گفتید اول روز یادتونه؟... مهندس نداشببتید اعتماد منم به-
 ...نیورده سفید و سیاه به دستش که

 ...میموند دلم تو نمیگفتم
 کردم اشتتاهی عجب... بگم چی االن نمیدونم واقعا من... من...  من: پارسوآ
 عادت شببما به پرند و من... میکنم خواهش... خانم تی تی... گرفتم تماس
 ...هستید اعتمادی وقابل مطمئن فرد شما... کردیم

 نه... اشیدب پدرخوبی پرند برای کنید سعی:وگفتم دادم فرو هقمو هق سیتی به
 ...توجیتی پول ی کننده تامین یه تنها

 هک شما... کردم عذرخواهی ازتون بار صد که من... داشتم مشکلی من:پارسوآ
 ...برگردید کردید قتول

 ...داره هم برگشتی یه آمدی هر هرحال به: گفتم حرفش به توجه بی
 دوسببت حداقل شبباید یا میکردم حس توش و کالفگی که صببدایی با پارسببوآ

 شد؟ چی دفعه یه اخه:گفت کنم حس توش داشتم
پارسببوآ نزدم حرفی ند و فت ت  که نمیشبببه... میکنم خواهش خانم تی تی:گ

 ...همینطوری
 ...باشید دخترتون خودتونو مراقب: گفتم اروم



 ...خانم تی تی: کرد زمزمه ارومی به
 ...خداحافظ-
 ...کردم خاموش گوشیمو و کردم وقطع تماس و

 دلتین کردم سببعی.... اتاق به هانیه ورود با که بزنم زار سببیر دل یه خواسببتم
 ...بزنم

 ...میشم پشیمون کارم از بعدا کردم فکر و
 به دموخو فکرم تو حداقل!!! بزنم پس بشببم زده پس اینکه از قتل بود بهتر اما

 ... حداقل... نمیکنم شماتت ام احمقانه وتعابیر تفاسیر و افکار خاطر
 ...کن درست کاردستی برام بیا تی تی: هانیه

 مومت دیگه... بشه خالی دفعه یه اشکشون تا دادم فشار چشمهامو دست کف با
 !!!داشتی که ای ابلهانه فکر هر... شد

 ...بگیر خاک همرو
 !!!هست میکردی فکر کودن توی و نتود که هرچی... بود که هرچی

یای هر.... نتود و بود هر... بود که ای احمقانه چیز هر  که برسببری خاک رو
 ... هر... بود

 ...فت ر می ور ام مجسمه با داشت هانیه
شت بودنش این... بود که بود خوب چه کردم نگاه بهش  یلیخ نتودن به تا میذا

 ...نکنم فکر چیزها
 ...میشم میدونم... میشم... نشم پشیمون... گزیدم لتمو
 ...شد تموم دیگه
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 ...کردم تموم خودم
 بود؟ شده شروع چی مگه

 ...ندیده های نگاه... نزده حرفهای... نکرده کارهای از من ذهنی های برداشت
 هب... نکنم فکر صببورتش به... نکنم فکر باید... اومد سببرم به چی که وای

 ...کنمن فکر داشت من با برخورد در فقط که نجابتی به... نکنم فکر نگاهش
 ... که کنم فکر نتاید

 ...حرومه برام سرکه چیپس ابد تا
 ...زهره برام فسنجون طعم ابد تا
 ...پرند اسم شنیدن از ابد خود تا...  ابد تا

 میکنی؟ گریه داری
 پسر؟ یه خاطر برا

 ...بود مرد... نتود پسر
 ...بود من مرد
 ...من مرد
 گفته؟ کی
 ...من
 ...بود من مال
 ...بود من مال فکرم تو حداقل... خودم مال
 ...خوب پدر اون
 ...بود من مرد

 !واقعیت تو نه



 ... رویا تو
 ...رویا تو فقط اره

ست تو مال هم رویا تو دیگه حاال ولی  مگه... کردی تمومش... شد تموم... نی
 نه؟

 ...بود شده شروع چیزی مگه
 ...!!!کنم فکر ساختم که رویاهایی به ندارم حق دیگه
 میکنی؟ درست خونه یه برام:هانیه

 ...اشیونه یه...  کاشانه یه... خونه یه
 کنم؟ فراموش میتونم

 ...بتونی باید
 ...نمیشه

سم ی همه... موندم جا من سا  یه پیش... بزرگ ی خونه یه توی... موند جا اح
 !ندید منو اما باشم گاهش تکیه خواستم که کسی پیش... مرد
 ...زیاده سرم از آخه

یاده خیلی ندازه من... ز ندازه وقتی فقط من... نیسببتم اش ا  که میشببم اش ا
 ...! باشم خم جلوش

 ...زیادیه خیلی... زیاده فکرشم حتی
 ...زیاده سرم از هم وجودمه تو که خوبی حس حتی
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 در حتی... گذشببت اون با... بود اون با که لحظاتی تمام بود قشببنگی طعم چه
ساب عین شدن ح  با صرف بار سه شمارش و... غذا ی ساده صرف یه برای ن
 !!!میز یه سر اون
 ...گذشت من به چی ؟ شد چی...  من با کرد چه

 ...کردم نگاه گوشیم خاموش ی صفحه به... میگذره من به چی
 ... !خالص... والسالم... شد تموم

 یادته؟... بودی کم براش تو
 ... دایره یه اون و بودی نقطه یه تو... بودی کم براش خیلی تو
 ...یکنهم زندگی دخترش با دنیا از گوشه یه اون اما نگرفتی رو دنیا جای هیچ تو

 یه ونا مثل ادمهای واسه و گرده نگرفتن جاشو هیچ که تو مثل ادمایی واسه دنیا
 !کنن زندگی توش بتونن که داره گوشه
تل که از ق نه پس این قل... زدی پس بز ... غرورت و خودتی... خودتی حدا

 !داشتی ایمان بهش که باوری پای... وایستادی پاش که ناممکنی و خودتی
 ...میشم پشیمون

 ...اره
 ...پشیمونم االن

 ...اره
 ...دارم دوستش من
 ...اره

 ...دارم دوستش خیلی
 ...اره



 ...دارم دوستش خودم از بیشتر حتی
 ...اره

 ...گزیدم لتمو
 ولی... کوره یه عین... بودم داغ اما لرزیدم می... میدید تار رو جا همه چشمام

 هک خوبی ماورای حس... بود تپش... بود ضببربان تنم تمام... بود یخ دسببتهام
 ...گرفتمش خودم از خودم

 ...بود من مرد اون
 .. .من خوب مرد

 ...!!!من خوب مرد... بود من مرد دختر... دوستم مثل.... بود خواهرم مثل پرند
 ...زیاد خیلی... خیلی... دارم دوستش من
 ...اره

 ...!برسرم خاک
 ...بشه خوشتیت کن ارزو براش

 لعیا؟ با
 ...!!!بشه خوشتیت کن ارزو... هرکس با

 !باش خوشتیت لطفا من خوب مرد
 منم... نمیشن تتدیل حقیقت به که رویایی دنیا یه و منم حاال... شد تموم دیگه

 ... روم پیش واقعی دنیای یه و
 ... !من و منم... نزده حرف... نکرده کار کلی و منم
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 حداقل... خودمه مال که حسببی... خوب حس یه و منم... ناب حس یه و منم
 ...!بگیره ازم اینو نمیتونه کس هیچ
 ...یادش و منم
 ...بهترینه من رویای تو که ی ومرد منم
 ...گاهشم تکیه رویاهام تو من که مردی و منم
 ...من مرد و منم
 ...من خوب مرد و منم
 ...من عاشق مرد و منم
 ...من خوشتیت مرد و منم
 ...کنارش ارومم منم... من اروم مرد و منم
 ...ناحقیقی رویای دنیا یه با... منم و منم و منم
 ...منه مال و خوشتیته من با رویا تو که مردی با... منم و منم و منم
 ...کم  ِمن این مال... منه مال اون ولی... براش کمم من که ومردی منم
یای تو...  من مرد و منم ... ارامش در غرق... خوشببتیتی در غرق... من رو

 ... خوبی در غرق
 ... و منم
 ساده زندگی یه با قناری تا چند و منم

 زیاده واسم همینم ش سایه و بید درخت یه
 زیاده واسم همینم

 خونه یه اسمش فقط که آشیونه یه و منم
 زیاده واسم همینم نداده گل نهال یه



 زیاده واسم همینم
 عاشقونه فضای با خونه همین قلتم شده
 رسونه می خون رگام به روز هر که عشقه فقط این
 اتاقم طاقچه روی گل گلدون یه و منم

 باغم تمام وسعت کوچک گلدون این شده
 پرغم دل از گله نه کم از و بیش از گله نه

 اشتیاقم تمام با هست که همینی دارم دوست
 اشتیاقم تمام با

 چک و وخرید فروش فاکتورهای که حالی در... بودم نشببسببته بوتیک توی
 قابل سببود چه پیش ماه سببه به نسببتت کردم حس میکردم ویادداشببت میکردم
 ...داشتیم توجهی
 دسببتت رو مغازه ماه سببه میگفت بابا بییر یادش... کردم دهنم وتوی خودکار

 ! هیچی بازم شد چون که هم نشد اگر هیچی شد که شد اگر سپارم می
 ...زدم کجی لتیند

 ...میکرد حل ریاضیشو های مشق داشت هانیه و... مییوند مجله داشت هما
 بذارم؟... کردم حل تی تی: گفت گرفت صورتم تو دفترشو که درحالی

 درسته؟ جون تی تی: گفت فوری هما
 و وزید یپاییز باد یه میکردم چک تکالیفشو داشتم قرمز خودکار با که درحالی
 ...شد بسته درمغازه
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شته روش بودو شده پرس که کاغذی زنجیر شد بلند ازجاش هما  بود شده نو
 !بازه مغازه بدونن ها مشتری تا چرخوند و است باز
 استمخو تا و کردم بود پیشیون روی کارتون دی سی به نگاهش که هانیه به رو

 .خورد زنگ گوشیم بزنم حرفی
 بله؟-

 دیدیش؟: اهورا
 ...نییر-

 چرا؟ اخه...  بابا ای: اهورا
 ...بینمش می بشه تموم هاش تکلیف هانیه االن-

 ور مسببئله تا دو این: گفتم هانیه به رو من و کرد قطع و گوشببی حرص با اهورا
 ...کن حل

 !!! میکرد دقت اگر حاال... ها بود تفریق و جمع یه
 کیف و دبو مانتال سانتی خیلی که دخترجوونی به در باالی ی زنگوله صدای با

 .کردم نگاه بود گرفته ظریفش ی شونه روی سیاهش ورنی
 ....نچ

 !پسند سیت العاده فوق بود اگرم... نتود خریدار
شتم مقابلش و مارک های جین از سری یه که درحالی  یرز میلی بی با....  گذا

 کمربندی شال مدل یه دیدن با و کرد نگاه نظر یه رو مغازه کل...  کرد روشون و
 اش اداره هما که ای قفسه به چشمش بود پاییزمون های مدل ترین جدید از که

 ...شد قفل میکرد



شت هما شو دا شتم منم و میداد مدل و رنگ درمورد جواب سئله دا  رو هانیه ی م
 .میکردم چک

 یه...  مرسی...  کردم نگاه بهش...  گوشیم ی صفحه شدن وخاموش باروشن
...!!! خزن ایرانسببال این میگم هی من... ایرانسبببل... اوووف... اس ام اس

 !!!بودم کرده عوض خطمو مجتوری
 ...!نکنی فکر اوه

شیمو سئله و ور اون کردم پرت گو شتتاه... کردم چک رو هانیه ی م  ودب نکرده ا
 داشت هبچ حیف... بکشمش مییواستم که بود نوشته بدخط و تند انقدر فقط
 ...کارتون یه تماشای برای میکرد دق

 اپمت لپ توی و کارتون دی سببی و... افرین: گفتم و شببدم بیییال همین برای
 ...گذاشتم

 ...بتینه هم تتلیغاتشو داشت دوست هانیه
 ...میکنم نگاه دارم: زدم پیام اهورا به منم

 چطوره؟: وگفت زد زنگ اهورا که نکشید ثانیه به
 ...هولی چقدر وای:  گفتم خنده با

 ...اولمه کار خوب:اهورا
 تویی؟ کدوم-

 ...ها نیندی بگم:اهورا
 ...بگو نه-

 ...که مییندی داری:اهورا
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 ..نمییندم بگو:وگفتم خندیدم بلند
 ...خنده از میشی منفجر بگم: اهورا

 ...بگو نه: گفتم میفتادم قهقهه به داشتم که درحالی
 ...منم خره اون: اهورا
 وبگ بهم اخرش کن نگاه بشببین: گفت ص حر با اهورا که خنده زیر زدم پقی

 ...نظرتو
 .کرد قطع تماسو و
 ...کاظمی هانیه گویندگان سرپرست:گفت که ظریفی صدای با

 ...شد شروع کارتونی فیلم
صیت یه روی تغییر کلی با که اهورا صدای شن شی  میزد حرف کارتونی انیمی

 به تمداش اشتیاق با... بودم شده خره عاشق... بود نظیر بی همیشه معمول طتق
یام بهش... مینداخت اهورا یاد منو خره های دندون... میکردم نگاه کارتون  پ

 !...داری شتاهت میکنی صحتت جاش داری که کاراکتری با خیلی که زدم
 ...!!!امریکاییه معروف بازیگر یه صداش نوشت حرصش از

 ههانی همون پارتی با اهورا میکرد فکرشببو کی ولی نکردم بحث باهاش زیاد
ست که کاظمی  شوهر طرفم تازه و بده بهش کادو و بیوره شام باهاش مییوا
 ...برسه دوبله اش عالقه مورد کار به حاال بچه و داشت

 همون و کانادا بره عسببل ماه و کنه عروسببی خان شبباهین همون با روشببنک یا
 ...!بینمش می بوک فیس تو... بشه موندگار جاهم

سین ی خاله دختر با بره فرید یا سین نامزدی تو که ح  و ودتشب دیده پرنیان و ح
 !باشه برونشون بله روشنک عقد از بعد هفته یک دقیقا



 ها تازگی پرنیان که حسببین و پرنیان هم...  کیمیا هم...  اهورا هم...  اونو هم
 ...اخی... بابا هم حسین و... میشه مامان داره

 .اهورا از پیام یه... شد روشن خاموش گوشیم
 بده؟ خیلی: اهورا

 ...میگم بهت اخرش: نوشتم همین برای بدم دقش خواستم
... ودب خوشگلم طنین عکس سیورو اسکرین... اومدم بیرون پیام ی صفحه از

شه فدات عمه الهی شو... وووییی... ب شیت دو موهای... بیورم دندونا  تو گو
 کی تولد دیگه ماه... ج*ی*گ*رتو ای... نیاعم مایع تو لپات... فقراتم ستون

 ...ترکوندم می براش باید بود سالگیش
صوص سم نازنین اومد دنیا وقتی که بی شنهادی ا  رشدخت روی رو طنین من پی
 خوشببش طنین اسببم از گفت طاها به وقتی شببدم مرگ خفه یعنی... گذاشببت

 !میاد
 ...براش بیرم چی... جان ای... تابان طنین

 ...ترکیدم خنده از... افتاد تاپ لپ ی صببفحه به چشببم خره عر عر صببدای با
 ...اهورا از امان

شتم خونه به باید من... بود شب 9 نزدیک ساعت  مادها رو بابا غذای تا برمیگ
ندی تقسببیم هما با... کنم  انجام چطوری رو خونه کارهای که بودیم کرده ب

 ...بدیم
شت از بعد اینکه با سمیتش اون از هنوز وقت همه این گذ  یول بود درنیومده ر

 ...درکل
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 اون ی خونه تا دو دقیقا... میداد وسیمان خاک بوی کوچه اه... شدم واردکوچه
 ...بودیم اسیر برداری خاک و صدا و سر از... میکردن خراب داشتن و تر ور

 ...بود خاک پر کوچه و خونه ی همه
 اشببونبر دلم میرفتن ور اون رو و این دسببت به فرقون که افغانی تا چند دیدن با

سته یه. بود شب 9 ساعت سوخت شید خ شون نتا  هب بدو بدو و دادم تحویل
 زیونتلوی وداشببت بود نشببسببته ویلچرش رو پایین ی طتقه عزیز... رفتم خونه
 هخیس لتاسش کمی کردم حس که درحالی... ب*و*سیدم روشو... میکرد نگاه
شو هولی هول و تند تند س  رفتم باال ی طتقه به و کردم ومرتتش کردم عوض لتا

 ...کنم اماده رو بابا غذای تا
 نیورده دسببت هم تهران تو عزیز ی خونه بودم کرده اجاره من و پایین ی طتقه

 لیخی دوتایی عزیز با و... بود سرمون باال اش سایه هنوز عزیز چون بود مونده
 .بود ابقس مثل که هم باال ی طتقه... میکردیم زندگی پایین این اینجا بود وقت
 هس چی همه وفرز تر... بدم انجام و شام کارای بدو بدو که شدم اشپزخونه وارد

 !شد اماده سوت
 ...رفتم سمتش به هال تلفن صدای با
 بله؟-

 تابان؟ اقای منزل:گفت که بود زنی صدای
 بفرمایید؟-

 هستن؟ تابان ابراهیم اقای: گفت زن
 شما؟... خیر-

 هستید؟ خانم هما شما: گفت زن



 کارداشتید؟ جان هما با... نه-
 ...باشین تی تی باید شما پس: زن

 شما؟ بپرسم میتونم... بله-
 ...نداشتن تشریف ابراهیم اقا: زن

 شما؟... نه که کردم عرض-
 ...نمیشناسید منو شما: زن
شه:گفت ادامه در شون با.. با شتم کار خود  تونشت... میگیرم تماس بعدا... دا

 .کردم صحتت باهاتون شدم خوشحال... خانم تی تی بییر
 ...شد قطع وتماس کشیدم پوفی

 بود؟ جدیدم بابای زن این
 ردمک وباز در میکرد اعالم رو بابا حضور که ایفون صدای با و زدم کجی لتیند

 ...حاضرکنم رو سفره تا چپیدم اشپزخونه وتو
 خانمی یه پات پیش:  گفتم و گذاشببت اپن روی رو ها خرید هن و هن با بابا

 ...داشت کار باهات زد زنگ
 کی؟: گفت و داد باال ابروهاشو بابا

 ...نگفت-
 میگفت؟ چی خوب... فهمیدم... اهان: وگفت کرد فکر کمی بابا

 کیه؟-
 ... خواستگار:وگفت داد تکیه اپن به بابا

 خواستگار؟:گفتم تعجب با
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 ...اره:بابا
 کی؟ خواستگار-

 !هما: وگفت زد ژکوندی لتیند بابا
 ...کردم سکوت باز دهن با

 ...میان هفته اخر بگه زده زنگ احتماال: وگفت زد بهم مهربونی لتیند بابا
 لهقاب ی تنه به دسببتم که کنم خاموش خواسببتم و گاز و انداختم پایین سببرمو

مد آخم... گرفتم اتیش و خورد نده وصبببدای دراو با ی خ  هول:میگفت که با
 ...نکن

 چشماش تو بزنه زل باباش ادم ضایع چه اوف... میشدم اب داشتم خجالت از
 ...وخجالتی معصوم بچه که منم.... اومده خواستگار برات وبگه

 ...بود اهورا... داشتم برش بود جیتم تو که گوشیم صدای با
 این به :گفت که شنیدم رو بابا صدای و... رفتم اتاق به و زدم باباجیم جلوی از

 !مییوریما شام داریم بگو دوبلره
 ...اهورا میگی چی: گفتم حرص با و گرفتم گاز لتمو

 اومد؟ خوشت میزدم حرف که قسمت کدوم از بیشتر: اهورا
 ...خداااااااا ای: زدم داد تقریتا
 دسببت از بکشببه مییواد چی... شببوهرت بدبیت...  بابا خوب خیلی: اهورا

 نم کنن صببدا عمو باید منو تو های بچه کردم فکر من... تی تی راسببتی... تو
 !!!نمیاد خوشم دایی

 ... خندیدم حرفش از
 بود؟ کجا قسمتش بهترین نگفتی خوب خندیدی؟ حاال: گفت واهورا



عدی کارهای تو مییواسبببت یعنی...  بود اولش کار حیف  و من دهن هم ب
 !کنه سرویس اینطوری

سته عزیز کنار اتاق تو ش ساک بودم ن ست و  دیورو در کردم حس که میکرد در
.. .نمیکردم قفل ورودی در چون است هانیه کردم فکر.... شد بسته و باز خونه
 هم کمی و کردم جمع پامو هما ظاهر شدن پیدا و خورد در به که ای تقه با ولی

: توگف اومد جلو تند هما که بشببم بلند خواسببتم و زدم لتیندی التته تعجب
 ...بشین راحت کن دراز... کردی جمع پاتو چرا... باش راحت

 شده؟ طوری: گفتم و زدم لتیندی
 طوری حتما باید:وگفت کرد مرتب ودامنشببو نشببسببت زمین روی کنارم هما

 بشه؟
 مشببکلی ها کتاب حسبباب... اومده پیش حرفی شبباید گفتم... اومدی اخه-

 داشتن؟
 ...بزنم حرف باهات کم یه اومدم بابا نه: هما
 شنیدی؟ خواستگارتو:وگفت پایین انداخت سرشو و زد لتیندی هما

 :وگفتم انداختم پایین سرمو
 ...اره-

 چیه؟ جوابت:هما
 ...نماک فضولی مییوام نکنی فکر وقت یه: گفت هول با یهو کردم نگاه بهش

 ...نمیکنم فکری چنین نه-
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 اش دهش شکسته ی چهره به منم.شد خیره صورتم به و کشید عمیقی نفس هما
شتر روز هر. کردم نگاه سته بی شد شک ... ودمب اینجا که وقتی توچند حداقل می
شم چهل هنوز شاید... میکردم فکر شده سال  خط از پر صورتش اما... بود ن
 قذو تو سیاهش موهای جلوی سفیدی... پیشونیش روی... لتهاش دور... بود

 ناو دیگه سببابقش خوشببرنگ ای قهوه نگاه... بود شببده افتاده پلکهاش.  میزد
 ادهد دست از طراوتشو پوستش کارخونه بیاطر هم دستهاش. نداشت و فروغ

 !تودن بهتر من مادر از دیگه... نتود کمند گیسو دیگه... نتود جوون دیگه. بود
 ... عمر یه گذر... ومیدیدم عمر گذر اش چهره تو

 شدم؟ عوض خیلی چیه؟: وگفت کشید صورتش به دستی هما
 باالخره کردم حس...سببابقی همای همون هنوز... نه: گفتم و گرفتم دسببتشببو

 کی از... بودم لحظه این منتظر کی از... رسیده بابام زن با کردن دل و درد وقت
 ...بزنم حرف باهاش مییواستم

 تو: وگفت دوخت بود من دسببت تو که دسببتش نگاهشببوبه و زد لتیندی هما
 زدم بهش لتیندی... شببدی بزرگ یهو انگار اصببال... شببدی خانم خیلی ولی

 ...میگی اینو روز هر: وگفتم
 ؟...میگم بد: هما

 ...مرسی-
 ...بزنم حرف باهات اومدم من: وگفت کردم نگاه چشمهام تو دوباره هما

 .بود رفته سر ام حوصله منم... خوب چه-
ستگارت این: وگفت زد مهربونی لتیند هما شه خوب که قدر هرچه خوا . .. با
 ...داره بزرگ ی بچه یه که مرده زن مرد یه ی واسه حیفی... حیفی تو ولی



 تو ارب یه بیوام اگه قسببم قتله این به: گفت تند هما که بزنم حرفی خواسببتم
 کرمف ی همه بیدا... بهت نگم رو اینا نتود رضا دلم ولی... کنم فضولی کارت
 ...تو ه پیش
 .بشه تموم حرفهاش بدم اجازه باید کردم حس
 سن هم... بودم جوون منم... نگاه منو عاقتت: گفت داری بغض صدای با هما

ستگاری اومد ابراهیم بابات که بودم تو  تو منم... بودم خوشگل منم... من خوا
سم فامیل ست و سر وا ستن د شک  نم که گفت ابراهیم از اینقدر آقام اما... می

 یپت یه و شب نون لقمه یه جز مییوام؟ چی مگه زندگی مرد از دیگه کردم فکر
 تموم چی همه ابراهیم باشببم؟؟؟ داشببته سببقف یه اینکه جز خوب؟ ی قیافه و

 ات دو میگفتن همه... خوبیه مرد جهنم ولی زیاده سببنش میگفتن همه... بود
 اصبال میگیرن وسببامون سببر ها بچه دیگه دوسببال جهنم میگفتن بعد داره بچه

ستم من ولی... بود خوب اره...! خودش که ابراهیمم... ندارن تو به کاری  میتون
 بارشببوهر چهار... شببوهرنکردم بار یه من... بدتر شببایدم... کنم شببوهر بهتر

 عکس... بود نیومدناش شبببب و طاها...  بودی هات وتیم اخم و تو... کردم
شم جلو دیوار رو که بیامرزت خدا مادر شید عمیقی نفس...  هم بود همه چ  ک

 ...خدا ای...  هم زدناش کوفت وسر ابراهیم...  کنه رحمتش خدا:وگفت
 خونه از رو طاها گرفتنم رو: وگفت داد قورت دهنشببو واب کرد سببکوت کمی
 کنیمی بیرون اش خونه از پسببرمو داری میگفت که ابراهیم سببرکوفت کرد دور
. ..حقش در میکنم مادری... میشببم دوسببت تی تی با گفتم خریدم جون وبه

ست ابراهیم شدی قتول تهران  کردی دب تو... کردی تو که بزنه اتیش منو مییوا
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سرم... رفت دخترم که صیر... گرفت زن غریته از پ  رکوفتس عمر یه... تو ه تق
 و تو اسببم نشببد بار یک... نزدم دم... قسببم ام هانیه جون به.... تی تی شببنیدم

 تداداشببب و تو به چپ نگاه بار یه... بزنم گره ابرو کنم تنگ خلقمو بیاد طاها
شتم توانمو تمام...  نکردم شت و تو ولی... گذا شکل باباتون با دادا  شتیندا م

 دم... شببنیدم سببرکوفت... خوردم حرفشببو عمر یه بود؟ چی من گ*ن*ا*ه
بار...  کرد اولم زن اولم زن عمر یه... نزدم حه مرحوم اون رو  به هر  فات

 ...خوندم
 من: وگفت کرد پاک انگشت سر با ارومی به و بود صورتش روی که اشکهایی

سوزی سر از دارم رو حرفا این بیدا... تی تی توام ی اینده  نه هوگرن... میزنم دل
 به نم نه... باشببم نداشببته تو بییری عاقتت دیدن چشببم که کردی بد من به تو
 هزاری... خودت با نکن تو!!! بابا زن فقط ولی... بابام زن سببباله ده من... تو

 نمیتونی.... کنی مادری بیوای براش... چشببمم تیم رو شببوهرم ی بچه بگی
 دشببب عاقتتم که بودم کرده چه من... بنداز من به نگاه یه... بربیای پسببش از

سته بینی می... فهمیدم نگات از... این  ان؟؟؟ج تی تی بینی می...  شدم شک
 موند دلم به ارزو ساله ده گواهه من خدای... بودم خوشگل.... بودم جوون من

 رضببای محض بار یه... بگیره دسببتش گل شبباخه یه مردا ی همه عین ابراهیم
لدم... بیورم غذا بیرون بریم خدا لد... باشبببه یادش تو  میریم تو مادر تو

ضای محض اما سرخاکش  نم مگه... حال به تا نگفته من به تتریک یه خدا ر
 براش؟ بودم بدی زن

 یه تازه وت تنهاست بچم ساله نه: وگفت کشید هم سر پشت عمیق نفس تا چند
 چون چی؟ نتودی که سالی چهار اون چی؟ قتلش نه وگر... اینجا اومدی ساله



 چند تنهاست بچم... نمییوام تابوت پای ی زنگوله چهارتا من میگفت ابراهیم
شو خواهرش نه سال سید حال شه پنجاه دیگه ابراهیمم... برادرش نه پر .. .سال

 دو طاها و تو پای کف چشمم... جای که منم ی هانیه... نداره بچه ی حوصله
 خیابون تو... بود من ی هانیه سببن هم االن طنین میکردین ازدواج زودتر روز

 وکهت پریروز تیم و اخم با... دارین خوشببگلی ی نوه چه بود گفته بهش یکی
 عام ی مسببیره منو تو ه تقصببیر که میزنه داد من جون به اومده نتودی خونه

 میشببدم؟؟؟ مادر نتاید که داشببتم وایرادی عیب چه من مگه... کردی وخاص
 وزامر تو فردای پس ولی...  خوشببه بچم به دلم... دیگه گذشببته من از تی تی
 ...گذشته من از که وگرنه... پیشت اومدم دلسوزی سر از بیدا من... منه

شو ست ستم تو د شار محکم د ستم.... دادم ف  قطف من... پره دلش چقدر نمیدون
یدیدم خودمو ها این کاش... م  این به ذره یه کاش... میزد بهم زودتر رو حرف

ما که میکردم فکر نه این تو هم ه مه از بیشببتر و داره سببهمی خو  عذاب ه
 ...میکشه

 روی. کرد گریه وبلندتر چسببتوند اش سببینه به محکم منو ب*غ*لشببو تو رفتم
 ...اوردم اب لیوان یه براش رفتم شد اروم که بعد کمی و زد ای ب*و*سه موهام

 .میشکست ساعت تاک تیک و لحظات سکوت
 ...کردم نگاه هما صورت به

 رفح و میای باالخره میدونسببتم گذشببته خودت قول به: وگفتم زدم لتیندی
جا که هم مدتی این تو... میزنی یای بودم منتظرت همش م این  من ولی...  ب

... یمیشد دوستم اگه... کنم دوستی مییوام... کنم مادری کسی برای نمییوام

http://www.roman4u.ir/


ستی من ی شتونه های گریه پای اگه ش  هب خونه اومدی که اولی روز اگه... مین
 من که و کاردسببتی اگه... کنیم صببدا مامان رو تو نکنه زورمون که میگفتی بابا

 اگه ...بشه خراب تا نمیپاشیدی اب حواس بی روش و بودم کرده درست برات
 بهونه و یکردیم تعریف قصه برام بار یه اگه... نمیگفتی بابا به گرفتنامو کم نمره

 اگه ی همه اگه: وگفتم کشیدم افسوسی پر اه و...  شدم بزرگ من که نمیاوردی
شدن ها صیحت منو بامحتت اینقدر امروز تو شاید می س که نمیکردی ن  موحوا

صیحت چنین وقت هیچ بود زنده مادرم اگه شاید... کنم جمع شنگی های ن  ق
 ...نمیکرد دخترش وبه

ست شت اوردمو باال رو هما د شو پ ست سیدم د  تی تی: نالید بغض هما ب*و*
 ...جان
 حترا تو تا رفتم.... بشم خالص بابا های غرزدن شر از تا رفتم من:  دادم ادامه

ستم اگه بیدا... بکنی تو زندگی شه رفتنم میدون  اگه... فتمنمیر سرت پتک می
یدونسببتم یه برای مییواد دلت تو م ته... نمیرفتم کنم خواهری هان  ارب یه یاد

 یشببد ناراحت... رو پر ی دختره ای:  گفتم بهش میکردم بازی باهاش داشببتم
 بدم؟؟؟ یادش بد حرفهای مییوام کردی وفکر

شو انداخت پایین سرشو شرمندگی با هما  ولی: موگفت زدم ولتیندی گزید ولت
 ... بذاری اسمشو خواستی وقتی گرفت دلم هما

 تا حلم بقال از... بودی دختر اسم دنتال در به در یادته:وگفتم شدم بلند جام از
 سما صفحه دو برات من... میپرسیدی اسم تر پایین کوچه تا چهار ی همسایه

 ...دارم هنوز هاشونم برگه... بودم نوشته هاشون معنی با



 از یول: وگفتم دادم نشونش رو شده مچاله و پاره ورق دوتا و رفتم فرو کمدم تو
 ...نپرسیدی من

شکهاش باز هما ستم کنارش و افتاد راه ا ش ستم کف وبا ن شو د  شکا از صورت
 هواسبب جوونی خیلی ماشبباال که تو... باش دوسببتم هم حاال: وگفتم کردم پاک

 ...گذشته تو قول به: گفتم و خندید هما...  من مادری
ستهامو هما شونیم و گرفت بود صورتش روی که د سید و پی  از:وگفت ب*و*

 خوشحالم.... نیست تنها دیگه منم ی هانیه... شده جوون ابراهیم اومدی وقتی
 ....کردی قتولش خواهری به

 ...زودترمیومدم میدونستم: وگفتم زدم لتیندی
ما ید اهی ه ها...  پولداره خیلی پسببره میگن: وگفت کشبب ته طا  واسبببت رف

 ...تحقیقات
 :گفتم و کشیدم اهی

 ...هما ندارم ازدواج قصد فعال من-
 ...عاقلی میدونم:وگفت گذاشت دستم رو دستشو هما
سوآ یاد اراده بی ساس یه... افتادم پار  رایب دلم... زد چنگ وجودم به تلیی اح

 ... هم منشش و رفتار و پارسوآ ی چهره برای. بود شده ذره یه پرند
گه کنم فکر... کردم بغض ته یادش منو دی  یخال دلم ته کردم حس یهو... رف

 .کشیدم ای کالفه نفس...  شده
شتیت میکنم ارزو من: گفت لتیند با هما شی خو  این اب ازدواج قتل ولی... ب

 ...کن طی و چی همه باهاش حتما اقا
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سی برای بیوام اگه- شم بابا زن ک ست باهاش... ب شم دو  نمنمیک سعی... می
 پر پدرش وبرای همسببر جای ولی... بگیرم اون برای حداقل مادرشببو جای

 ...میکنم
 اب هی بدین؟بذارین شببوهرم مییواین نیومده:وگفتم نشببسببتم سببینه به دسببت
 هست؟اصفهانیه؟ کی طرف حاال... بره پایین گلوم از خوش

... والله نمیدونم... بری حاالها حاال تو میذارم من مگه: وگفت خندید هما
 ارهد هم بچه یه... اصیله و داره خانواده میدونم فقط... تتریزیه طرف...  نه اهان

 ماد با که لش تن ابراهیم... کشببیدم ابراهیم زبون زیر از زور به هم رو اینا... 
 ... نمیزنه حرف

. ..برسببرم خاک اوا: وگفت صببورتش تو زد و افتاد من به چشببمش انگار بعد
 میشی؟ ناراحت بدم فحش بابات به جلوت

 ...بگو بهش من طرف از هم تا دو: گفتم و خنده زیر زدم بلند
ما ندید هم ه یدا: وگفت خ تا بعضببی ب قدر وق نه غر جونم به این  نه منم میز

 میکنم؟؟؟ بد... میدم جوابشو برمیدارم نه میذارم
 اهم باش راحت... باور ابلهان کنن دعوا وشببوهر زن: وگفتم گرفتم دسببتشببو

 ...جون
 مامان جای میکردی صدام جون هما اول از اگه شاید:وگفت زد لتیندی هما
 ...هما

 و تو نوکر دربسببت االن من... جون هما بیییال: وگفتم م*ا*چیدم صببورتشببو
 ...باشه خوش خودش واسه بذار... کن ولش ابراهیمم اون. دخترتم



 و تو نوکر دربسببت االن من... جون هما بیییال: وگفتم م*ا*چیدم صببورتشببو
 ...باشه خوش خودش واسه بذار... کن ولش ابراهیمم اون. دخترتم

 تی؟ تی نمییوای مهمون: گفت که شد بلند بابا صدای لحظه همون و
 ...کن قفل و در این دختر: گفت وبابا زدم لتیندی

 طتقه همین شببما.... اووو: وگفتم زدم کجی لتیند... بود ورودی در منظورش
 ...دیگه هستین باال ی

 راهه؟ به چاییت:وگفت داد تکون سری بابا
 ...بله-
 ..بده من به چایی یه بیا هما: گفت هما به رو بابا و

ست سریع هما شه بلند خوا شو که ب ست  مدیاو شما که اوال: وگفتم گرفتم د
 چایی بکشببید زحمت خودتون بابا ولی کنم پذیرایی باید من ، من ی خونه

 .یزیدبر هم ما برای رییتید... بود شلوغ خیلی بوتیک خستم من...  بریزید
 ...بست و در و رفت بهم ای غره چشم بابا

 ...برسرم خاک اوا: وگفت صورتش تو زد هما
شاهی فعال تو. بابا بیییال: وگفتم خندیدم  نهار فردا مبگ مییوام تازه... کن پاد

 ...واسمون بزنه کتابم
 ...بریزه چایی االن همین حتی... میدونم بعید:گفت و خندید هما

 سببتموازد سببینی بیا تی تی: گفت بلند بابا و خورد در به ای تقه لحظه همون
 ...بگیر
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شم خنده با شمهای باز دهن به وابرویی چ  وباز در و رفتم هما ی شده گرد وچ
 .گرفتم بابا از و وسینی کردم

صفهانی زیتای و شیرین ی لهجه زدوبا هما و من به لتیندی بابا  چیز :گفت ا
 نمییواین؟ ای دیگه

 مینشببسببتیم جون هما منو... داشببتیم هم تیمه ظرف یه کاش: وگفتم خندیدم
 ...نارک میذاشتیم ومیشستیم محل کل...  میشکستیم تیمه چیلیک چیلیک

 بیرم؟ کوچه سر برم: وگفت خندید بابا
 ...میشیم ممنونم کنی لطف اگه-

 .رفت و رییت بهم موهامو و کشید صورتم به دستی بابا
ند هما به رو  االن... بگو سببریع ومییوای میرسبببه فکرت به هرچی: گفتم ت

 ...میده ر  بار یه سالی معجزه این... نمیاره نه بگی هرچی
 هوقت چند... برگشببتی وقتی از که میگم: وگفت دراومد حیرت و شببوک از هما

تاده ندگی و پول تو اف گار... ز ندگیمون ان ته جون ز  جزهمع تی تی وای... گرف
 ...بنویسم باال بلند لیست یه بذار... شده

 .افتاد خنده به من ی خنده از هم واون خندیدم حرفش از
 ...کردم دل و درد... کردم صحتت هما با کلی بود خوبی شب

 عجیب خواب یه هرچند... شبببدم بیدار اروم هم صببت ... بود ارومی شبببب
 ...دیدم

 مین صببورتشببو...  بود من قد هم تقریتا و بود ایسببتاده جلوم که زنی یه خواب
شنگی صدای ولی دیدم شت ق ست ازم و دا شم مراقب مییوا  گفت یعنی... با

 ندچ به و هسببت کی به منظورش مراقتت این نمیدونم من و... باش مراقتشببون



 تهگرف قول که میکردم حس حداقل یعنی... بودم داده قول خواب تو ولی نفره؟
 !ازم

 کچهتشبب تعویض از بعد...  ندادم اهمیتی ولی بود غریب عجیب برام اینکه با
 بعد و کردم کوچولو حموم یه قتلی ی تشکچه شستن و کردنش وبقچه عزیز ی
 و دسببت دوباره دهنم دور کف بیاطر... بزنم مسببواک تا رفتم دسببتشببویی به

ستم رومو صویرم به... کردم نگاه اینه به ش  فقط... ودب نکرده فرقی ام قیافه... ت
 رت بچه امو قیافه میگفت هما...  بودم زده کوپ مدل... بود کوتاه کوتاه موهام
 نفس... طراوت... زندگی حس... داشببتم خوبی حس... میاد بهم و... میکنه

شیدن سمون... ک شید... بود ابی دروغی هنوز ا  باد... تابید می دور از هم خور
 ...بود تولدم وویی... میوزید هم پاییزی

 رنامهب کلی واسببم و خونه بمونه مییواد میدونسببتم نیومد بوتیک به من با هما
 عاشببقشببم... بادمجونه خورش ی تهیه هم اش برنامه قسببمت مهمترین و داره

ست... ووویییی... دارم دوز تولد...  جون ا ... یعنی ... شدااا سالم سه و بی
 ...شدم پیر چه نگاه

 دبع و رسوندم مدرسه به رو هانیه...  سپردمش هما به دادمو و عزیز ی صتحونه
 ..رفتم نظر خیابون به
 ردپیرم یه یاد ادمو که اندازش غلط اسببم به توجه با که خان الله عزیز کمک با

سر یه خودش ولی میندازه ساله هفتاد ست پ  فوق اام زالی به متتال ی ساله بی
 ...کشیدم باال رو مغازه ی کرکره اقاست و مهربون العاده

 ...شدم مغازه وارد
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 ... گذاشتم پیشیون روی تاپمو لپ
 !دارم خواستگار یه فردا من میشد باورش کی

 ...اوووف
 ...نمیام بگم بیارم بهونه یه کاش
 دختر یه خواسببتگاری بیاد داده اجازه بیودش داری بچه ی مرده زن مرد کدوم

 !ندیده شوهر ی ساله سه و بیست
 ...شد سالم سه و بیست... آخی

 رو ها جین ی قفسببه و میکردم زمزمه شببعر یه خودم برای لب زیر که درحالی
 ...اومد در ی زنگوله صدای میکردم مرتب

 .شد شروع اول دشت... الله بسم
 ...بودن جوون دختر تا دو

به خریدن ترک مدل جین یه کدومشببون هر... بود متناسبببب سبببایزشببون  و
 ...سالمت

 ...!بود خوبی اول دشت
 شببیونپی کردن تمیز مشببغول و گرفتم قرض کن پاک شببیشببه الله ازعزیز رفتم
 سوزن با و جدید های روسری مدل و کردم انگولک و ویترین خرده یه... شدم

 ...دادم تاب و پیچ ها کمربند و شلوار دور گرد ته
 ماا بود وتار تیره که این با... بود ای وسببورمه طوسببی و مشببکی ویترین سببت
 السک با و شیک خیلی میشد باعث رنگ پر و رنگ کم ابی و سفید های المپ

 ...برسه نظر به معروف قول به



 بد ها کمربند از مدل چهار سببه جای... ویترین تو ورفتم دراوردم هامو کفش
شد دیده و بود شونو همین برای... نمی  یرو ویترین کف حلزونی حالت به هم

 ...شد بهتر حاال... گذاشتم بودم کرده پهنش دار موج که سفید ساتن
 روشببن و چراغ... دراومدم ویترین از و کردم عوض هم بود سببوخته که المپی
 ...بود شده خوشگل چه جان ای... کردم

سن خانم یه ورود با  و اش کرده مش موهای و بود پوش شیک العاده فوق که م
شو ناخن و بود رییته صورتش رو وری یه سی الک ها  زدم لتیندی بود زده م

 .کردم وسالم
 ...بود دیده ویترین وتو کمربند مدل یه خانمه
 ...!بود بد کمربندا جای میگم... رفت و خرید همونو

 ...داشت کردن مرتب به احتیاج ذره یه... رفتم ها قفسه سمت به
 ...رفتن و زدن دوری یه و شدن مغازه وارد نفری چند

 ...میکردم مرتب هنوز وداشتم بودم ها قفسه توی من زنگوله صدای با
 ...سالم: گفت که ای مردونه صدای با
 این کرد یاری ذهنم بعد کمی و... اشببناسببت چه صببداش کردم حس لحظه یه

 ...اشنا
 ...شدم خشک

 ...شد حتس سینه تو نفسم
 ...نداشتم برگشتن جرات
 ...مییواستم این عین روسری یه: گفت و کرد نوازش و روحم صداش با دوباره
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 هامو انگشت لمفص... نیفتم تا دادم تکیه قفسه به مو پیشونی و گرفتم گاز لتمو
 ...شکوندم می ترق ترق

 خودتونه؟ اسم هم بوتیک اسم: گفت دوباره
شیدم نفس تند شت بعد... میک  مامت صداش شنیدن با هنوز وقت چند این گذ
 ...میفتاد تپش به تنم

 خانم؟ تی تی خوبین: گفت اهسته
 ...مبایست بهش پشت نمیتونستم دیگه... چرخیدم سمتش به سیتی به
... دمندی هاشو کفش... ای سورمه جین یه و بود پوشیده ساده سفید پیراهن یه

... کرده اصببال  ولی... بود گود چشببمهاش زیر... زدم دید دزدکی صببورتشببو
 ...بود گذاشته موهاش روی داشتم دوست که همونطور دودیشو عینک

 هم پولش کیف بودم مطمئن... بود اویزون کمرش از هم سببو یچش خدا وای
 حضببورشببو عطر ی ذره ذره... کشببیدم عمیق نفس یه... پشببتشببه جیب تو

 ...بلعیدم
سایی عین...  ها زده قحطی عین شون تازه که ک سیده به  هایی ادم عین... هوار

 ریه تو میکشببن جون و دل با رو ها میله بیرون هوای و شببدن ازاد زندان از که
 ...هاشون

 خانم؟ تی تی بود رسمش این: وگفت شد خم پیشیون روی
 !شد شور حلقم ته ته ته... گرفتم گاز لتمو

 تاهکو جا همه از دستم که طوری ختر؟ بی خداحافظی؟ بی... اینطوری:پارسوآ
 باشه؟
 ...شد حتس نفسم



 بزنم؟ حرف باهاتون میتونم: گفت خفه پارسوآ
 جونم ی همه... بودم کرده گم صبببدامو... دادم وقورت دهنم اب سببیتی به

 ...میشنیدم صداشو و بود شده گوش
 دارید؟ وقت: کرد زمزمه دوباره پارسوآ

مت به و دادم تکون گردنمو فقط له عال  کاش ولی... دادم تکون سببر براش ب
 اشم؟ب نداشته میتونستم... دارم وقت ابد تا شما برای... تو برای بگم میشد

 بگم؟ جا همین: گفت ای ثانیه چند سکوت یه از بعد پارسوا
 وبگم؟ چیز همه پس... باشه: گفت پارسوآ و دادم تکون سرمو
 نوازش صببورتمو نفسببش...  اورد جلو سببرشببو کمی پارسببوآ و گزیدم لتمو

 صببورتمو تمام داغش نفسببهای اون بتندم چشببمامو مییواسببت دلم... میکرد
سوآ... کنه نوازش صله ازم پار ستی دو... گرفت فا شو د شید موها : گفت و ک

 اومد؟ روزم به چه میدونی
 کو؟؟؟ جمعش شی  دوم ی شناسه پس میدونی؟؟؟

 و چرخوندیم وارد تازه مشببتری سببمت به سببرمونو همزمان زنگوله صببدای با
 ...تعطیله: گفت تند پارسوآ

ند دختر ثار کجی لتی های و کرد پارسببوآ ن ندش مو نازی با و بلو  روی از ط
 ... میکنم صتر:وگفت زد کنار صورتش

 !عطیلهت کردم عرض محترم خانم: وگفت کشید پرحرصی و عمیق نفس پارسوآ
" سمت از و چرخوند در پشت و کاغذ و بست درو پارسوآ و گفت چیشی دختر
 .کرد اویزونش شیشه پشت" است بسته
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 ....بتیشید: وگفت کرد نگاه بهم
 ...گرفت اروم لحظه وچند کرد موهاش توی دستشو

شو سنگینی... کرد نگاه بهم دوباره بعد  اهمنگ به خودم اما میکردم حس نگاه
 یرشتصببو و عکس اخه... میزد برق که تمیز پیشببیون روی به... بود پایین به

تاده گاهش لذت با داشببتم من و پیشببیون روی بود اف ید... میکردم ن  شبببا
 ...! بود کمتر گ*ن*ا*هش

 ...بزنم حرف کلمه یه نذاشتی: گفت اهسته پارسوآ
 ...بود داغ... میکردم حس حرارتشو... بود عصتی
 ...درنمیومد صدام
 ...کردم نگاه روسریم به... چرخوندم پیشیون روی نگامو

 !خودم روسری به... کردم نگاه اون ی خونه تو جامونده روسری به
 ...نک نگام.... کردی چه من با: وگفت شد جا جابه سرجاش کالفگی با دوباره

 دیروز فرنگی عروس من که االن... بود گ*ن*ا*ه میکردم نگاش... نتونسببتم
 معج شی  دوم ی شناسه نداشتن به شو خانم که بودم خالی تی تی... نتودم

 !بود بیشیده
 منتظر ات خونه جلوی وقت چند میدونی: گفت ای خسببته صببدای با پارسببوآ

 بزنه؟ سر ها گل دادن اب برای فقط برادرت تا شدم
 ...خورد سر ام گونه روی از اجازه بی اشکم قطره یه

 ...میگردم دنتالت در به در دارم ازگار نیم و سال یک... نیومد ولی: پارسوآ



سته لحن با و گفت اینو صمیم خودت جانب از فقط: گفت ای خ  که ی؟گرفت ت
 ردیک وقطع تماس و رسببیده زیاد وگفتی کنار گذاشببتی کتابم حسبباب بری؟

 همین؟... والسالم... وخاموش
 ...میفتادم هق هق به داشتم

ست که نگو... نمیدیدی منو که نگو: پارسوآ  ونچ... نگو... نتود هیچی به حوا
 ...قیمتی هیچ به... نرفتی قیمتی هیچ به... نظرگرفتمت زیر اول روز از من

ست ست و بود چی همه به حوا  نگو! نتود میدیدمت مدت تمام که منی به حوا
 ... که

ید عمیقی نفس فت و کشبب کار من با بتین: گ  وزمر به چه بتین کردی؟ چی
 ...اوردی
 ...نزدم حرفی

سوآ سته پار شو کی: گفت اه  ابانت طاها با برم ها مهندس صنف تو میکرد فکر
شم شریک شابه یه فقط این کنم فکر اوایلش ها احمق عین و ب سمی ت  ادهس ا
 کار باهاش داشببتم تموم ماه هشببت که کسببی...  رفیقم شببریکم بعد و اسببت

 !!!!!!کرده انتیاب اسم دخترش برای تی تی خواهرش بگه بهم میکردم
 االن نگاه...  و روز شیش و ماه شیش و سال یک گذشت؟ من به چی میدونی

 بگم؟ اشم ثانیه... ساعته هشت
 یه رایب...بودم اورده کم نفس زیاد بغض از... کشببیدم عمیقی نفس سببیتی به

 !دقیقی شمارش چه... میزدم پر پر نفس
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سوآ  و یمچ من و کیم من گفتم برادرت به وقتی: گفت داری خش صدای با پار
 کشببید عمیقی نفس... بعدش ولی... ُدوند سببر منو ماه سبببه... مییوام چی

 به بالیی هچ بتین... بتین منو باال بگیر سببرتو دقه یه... بزن حرفی یه دِ : وگفت
 روز از مدت تمام من... گذاشتی وکنار من راحت چقدر که بتین... اوردی سرم
 ونا و بود تو جای دیگه یکی اگر نیسببتم مرد... بود کارات تو به حواسببم اول

شت شنید می رو حرفها شتی تو ولی... برمیگ ستم مرد... برگ  دیگه کیی اگر نی
 دم و میداد دوزاری مهندس یه ابروی حفظ واسببه غذاشببو سببهم و بود تو جای
 باال منظور با و چادرت شببب اون که باشببم نفهمیده اگر نیسببتم مرد... نمیزد

 ...گرفتی
 من مییواسببتی که تو نکردی؟؟؟ باز چشببمامو چرا تو بودم کور من المصببب

 دیگه شببهمی چی یه خدا امون به کنم ولش گفتی رفتی؟؟؟ دیدم وقتی.... بتینم
 اره؟

 و ماه وشیش سال یک همین؟؟؟... وخداحافظ باش دخترت و خودت مراقب
 باش دخترت و خودت مراقب ی جمله یه فقط ساعت؟؟؟ هشت و روز شیش

 همین؟ خداحافظ؟؟؟ و
 اره؟... جهنم به مهندس... جهنم به پرند

 ...میلرزیدم بغض از
.. .بیرون میکردم پرتش سگ عین... خور سگ میومد؟ بدت لعیا از: داد ادامه

 ... تا صد به میرزه هم ات سوخته کوکوی
 ...بزن حرفی یه المصب اخه دِ : گفت و گزید لتشو

 ...بگم نمیتونستم هیچی...  دادم قورت دهنمو اب



 ...بتینمش نمیتونستم هم اینطوری ولی
سوآ سط پار ستی اره؟ اینطوریه؟: وگفت پرید من سکوت و  بری و کنی له خوا

 ...نمیزنی حرف که هم حاال ؟؟؟ همین واسه آره؟ دنتالت؟ بیفتم که
سلط خودم به کردم سعی شم م شد؟... با ضور در می شد؟؟؟ اون ح  که من می

...  که من... نمیشببدم غرق رویاهام تو دیگه که من... میکردم فراموش داشببتم
مه خودم برای که من یا تو... کردم وتموم چیز ه  و گرفتم طالق ازش هم رو

!!!... 
 ...بگم نمیتونستم هیچی...  دادم قورت دهنمو اب

 ...بتینمش نمیتونستم هم اینطوری ولی
سوآ سط پار ستی اره؟ اینطوریه؟: وگفت پرید من سکوت و  بری و کنی له خوا

 ...نمیزنی حرف که هم حاال ؟؟؟ همین واسه آره؟ دنتالت؟ بیفتم که
سلط خودم به کردم سعی شم م شد؟... با ضور در می شد؟؟؟ اون ح  که من می

...  که من... نمیشببدم غرق رویاهام تو دیگه که من... میکردم فراموش داشببتم
مه خودم برای که من یا تو... کردم وتموم چیز ه  و گرفتم طالق ازش هم رو

!!!... 
 بگم؟ چی: گفتم اروم

سوآ شتی کردی لهم... کردی رو اون به رو این از و من زندگی: پار .. .رفتی گذا
 بگی؟ چی حاال

 ...بگی چیزی نتایدم...  اره:وگفت زد قشنگی لتیند
 ...میکرد نگام داشت ولی... نگفت چیزی لحظه چند
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شو کف که درحالی ست شیون روی د شته پی  به... ودب داده تکیه بهش و بود گذا
 به ارنجش روی نامنظمش ی خورده تا های اسببتین... میکردم نگاه دسببتهاش

 ...میکرد نگاه من
 ...کنم درست و نامنظم تای اون و بترم جلو دستمو مییواست دلم

 ...کنم خواستگاری ازت اومدم من: گفت ارومی به
شدم شوکه شو ازوقتی... ن ستگارای همون که فهمیدم شنیدم صدا  یزیتتر خوا

... 
 !تتریزیه واقعا اصالتش بود رفته یادم واقعا

 دارمن طاقت... ساعته یک فقط... اصفهان رسیدم ساعت یک من: گفت خسته
شم منتظر شب فردا تا سه کلی برادرم زن... با  بل نهک ال چیده برنامه خودش وا

...  السبب یک بعد... کردم پیدات بدبیتی با... صببترکنم تونم نمی من...  کنه
 اعتراف اومدم... بزنم نذاشتی که حرفهایی ی همه... بزنم حرف باهات اومدم

سفم چیز همه بیاطر که بگم اومدم... کنم  شناییا زندگیم اتفاق بهترین و متا
 ...و زدی وشکوفه اومدی نه؟؟؟ شکوفه یعنی تی تی...  بود تو با

 کنی؟ ازدواج من با حاضری: گفت اهسته
 ...نه: گفتم ها احمق عین فکر بی وخفه تند
 دراومد چاه ته از که صببدایی با و گذاشببت پیشببیون روی دسببتشببو کف تا دو

 چی؟: گفت
 گ*ن*ا*ه درک به... کردم نگاه بهش اشببکهام پشبببت از... کردم نگاه بهش

 سببیر دل یه... خدا میدونسببت... ندارم طاقت دیگه میدونسببت خدا... میشببد
... کردم نگاه اش مردونه بغض به... کردم نگاه خسببتگیش به... کردم نگاهش



شمم جلوی و بود گرفته جون که رویایی به... کردم نگاه منم مرد به  گاهن بود چ
 ...کردم

 ونج تا... کردم نگاه میکشتم و میکردم زنده نظرم جلوی صدبار که ای صحنه
 ...کردم نگاه فقط....  و نگاهم کردم جونمو ی همه داشتم

 جفتمون به... کردم نگاه هم پارسببوآ به... کردم نگاه هم خودم به...  کردم نگاه
 !نبببببه... : حرف دو و کلمه یک به رسیدم ها احمق عین بازهم و... کردم نگاه

 اخرته؟ حرف...  پس: گفت اهسته... برداشت و روسری پارسوآ
 ...اره-

 نه؟ گفتی: پارسوآ
 ...اره-

 زن یه یا داره؟ سبباله سببیزده دختر یه که ام مرده زن مرد یه چون چرا؟: پارسببوآ
 نه؟ نیستم حدت در...  یا...  داده طالق اشو دیگه
 !نیستم درحدت من... نه ولی... نگفتم چیزی و گزیدم لتمو
 نقتضم صببورتش... میشببد وبسببته باز بینیش های پره... کشببید عمیقی نفس

 ...بود
 ...بود سر  چشمهاش

 ...پیچید می انگشتهاش دور منو روسری
 ...میکرد خفم داشت بغضم

.. . من...  قسم خدا به... میکنم خوشتیتت من نه؟ چرا: پرسید تلخ و سیت
 ...میکنم خوشتیتت من
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 ...نمییوام: وگفتم کردم پاک اشکهامو
 نمییوای؟ چیو: وگفت شد جا به جا سرجاش کمی

 یه اب پول بیاطر بگن همه نمییوام... باشببم بابا زن نمییوام: گفتم هق هق با
سی مرده زن مرد سی نمییوام... نمیتونم... نمییوام... کرده عرو .. .نتینه منو ک

 ....نمیره کتم تو
 نتینه؟ رو تو داره جرات کی: وگفت پرید حرفم وسط

 ...تو-
 ردمک فکر بودم عصببتانی بار یه من ؟...ندیدمت کی... بکنم غلط من: پارسببوآ

 ...بعدش ولی... شدی تموم برام
سته نفس شید ای خ صافی بی: گفت تلیی لتیند وبا ک  بی خیلی.. .تی تی ان

 نگرفتی رخت یه... رفتی گذاشتی ندیدی تو... نتودی اینطوری که تو...  انصافی
.. .افتاد درسبباشببو نصببف پرند... اومد حالشببون به چه تو بعد ودختر پدر این

 که فرهمتن پدرش از میگفت... میاد بدش من از میگفت... منه تقصببیر میگفت
شو تی ستم من... گرفته ازش تی ستگاری ازت خوا  رها دهن پول با... کنم خوا
 و دگیشرمن باهزار که... سمتت بیام تا بشم راحت ازشرش زودتر که بستم رو

 گهدی نفر یه... باشببی نداشببته نامزد میکردم خدا خدا... جلو بیام زیری به سببر
 ییواستمم من... بیوایش تو که... باشه داشته رو تو که نتاشه خوشتیت اینقدر

 ...بشنوی نشدی حاضر حتی... بگم بهت مهم مطلب یه
 ...میومد خوشت لعیا از تو-



سوآ ست که من کیه؟ خر لعیا... لعیا بابای گور:گفت بلند پار  برگرد ردمک التما
 تی.. .بشی... همسر بشی...  خانم بشی...  کنم التماست بیام من که اصفهان

 من؟ به راجع کردی فکر چی تی
شون فامیلت و فک تمام به و کلفت دختر یه میتونی تو-  بگی فتیارا با و بدی ن

 زنمه؟ این
گاه بهم مات ند من و کرد ن ند بل ... بود دلم حرف خوب... میکردم هق هق بل
... میکردم سرزنش... میکردم شماتت بیاطرش خودمو که بود چیزی ی همه
مه یاطرش که بود چیزی ی ه ندم... زدم پس ب  که و چیزی کردم تموم... رو

 ! ...کردم تموم بود نشده شروع
 عشق دلم تو... بود مونده لعنتی اشنایی این ی نحوه دلم تو... بود مونده دلم تو

 براش کاش... بود فروشنده یه هم پارسوآ کاش... بود مونده شاهزاده و گدا این
 ...!کاش...  بود فریترز مثل کاش... میفروختم جنس

 ...ایستاد روم به رو دقیقا و زد دور و پیشیون پارسوآ
 ...انداختم پایین سرمو

 ...کن نگاه من به: گفت بهم
 ...نکردم نگاش

 ...تی تی کن نگام: گفت تحکم با
 ...نکردم

 ...کن نگام خدا رضای محض:گفت عجز با
 .بود گرفته دهنمو کل اشک طعم... گرفتم گاز لتمو
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... خانمه یه...  من زن بگم افتیار با مییوام من: وگفت شدم خیره چشماش تو
ست که صله که... جواهره وجودش ی همه که... پاکه سیرتش که...  زیتا ...  ا

 خانم... من همسر...  من زن...  من دنیای بگم همه به مییوام... نابه... اصیله
شق... من سیه...  من ع ... داد من به چیز همه شد من زندگی وارد وقتی که ک

باره تولد یه...  زندگی... عشببق  من افتیار... باشببم پدر یه دادم یادم... دو
 ...م*س*تقله... خودشه پای رو که کسیه خوشتیتی و رضایت
 سپ که هسببت تضببمینی چه... میگی رو اینا االن:گفتم و کشببیدم باال دماغمو

 نزنی؟ سرم تو رو اینا ی همه فردا
 فردا پس تو که هسببت تضببمینی چه: وگفت کشببید راحتی انگار نفس پارسببوآ

 ی؟نزن سرم تو منو ی ساله سیزده دختر نزنی؟ سرم تو و من گرفتن زن دوبار
 ...دارم دوست و پرند من-

 نیاری؟ یادم منو ی گذشته میکنی تضمین تو: پارسوآ
 من؟؟؟: وگفتم گرفتم گاز لتمو

سوا شیزه یه از دارم من: وگفت زد لتیندی پار ستگاری دو  یس... میکنم خوا
 فوق که و زنم چون...  نکردم هم جوونی... دارم ساله سیزده دختر یه... سالمه
 االح... زیرخاک رفت... نکرد وفا زیتاییش... داشببتم دوسببت بود زیتا العاده

ستگاری دختری از دارم  که ریهدخت زیتاترین... داره پاکی سیرت که میکنم خوا
 نم ولی باشبببه منفی من به جوابش اگر حتی اینکه افتیارم... دیدم عمرم به

 هک بودی تو... نداره وجود تو از تر سیر ودل چشم که میدونم و... میشناسمش
شو....  تو که افتیارمه من... و پرند... و من... ساختی نو از و چیز همه س  نف
 ...تو مثل های بنده و خداست: ... گفت کردو فوت



 ...که اونطوری من... نگو اینو-
 ....هستی:پارسوآ

 ...است بهانه اینا... تونی نمی نگو... میکنی ازدواج بامن: وگفت شد خم
 ...کمم برات من-

 ...من یا تو چی؟؟؟: پارسوآ
 ...بود کرده یخ تنم... اومده بند ام گریه کی نفهمیدم... لرزید می دستهام
 دیاوم... است مرده... ساکته... خالیه خیلی تو بدون خونه: گفت اروم پارسوآ

عد... کردی ارومش... کردی لتریزش... کردی اش زنده... کردی پرش  یهو ب
عد رفتی؟ گذاشببتی ته ندیدن؟ به میکنی متهم منو ب  ؟...رادرب عین گفتی یاد

 ...نمیگفتی طوری این که میدونستی اگر... گذشت من به چی میدونی
 ...کردم فوت نفسمو

 بشببه که اونقدر... حقیقی لذت یه... بگیره من از و لذت این مییواسببت کی
 ...کرد حسش میشه... گرفتش و کرد دراز دست

سوآ سته پار سممو نفر یه ساله سیزده:گفت خ .. .نکرده صدا خودم خاطر به ا
 باشی؟ اولیش سال سیزده بعد تو میشه

 چی؟-
سوآ سی وقته خیلی: پار سم تو پاکی به....  تو مثل ک شه.. .نکرده صدا منو ا  می

 کنم؟ خواهش
 ...نه االن-

 نه؟ بگی بلدی فقط:  پارسوآ
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 ...ام خانواده...  من-
سوآ و انداختم پایین سرمو  ناز زنا همون کردن نه نه این پس: گفت خنده با پار
 اره؟ کردنه

 ...ترسم می پرند برای شدن بابا زن از من-
 باشم؟ باهات من وقتی حتی: پارسوآ

 ...میترسم هم اینده از من-
 باشم؟ باهات من وقتی حتی: گفت پارسوآباز

سه تو.... انداختم پایین سرمو و زدم کجی لتیند سه... رفتم ای خل  از ای خل
 ...کشیدن نفس راحت از پر... ارامش از پر ای پیله

سوا سری پار شید صورتم به مو رو ست من: گفت و ک  برام تو... تی تی دارم دو
 ...خانم تی تی دارم دوست من... خیلی... زیادی خیلی

 !چستید عجیب... چستید دلم به که بود خانمی اولین... شد خالی دلم ته
 ...میکرد ذوبم نگاهش زیر... بود گرفته وجودمو همه که بود احساسی یه

 تکیه... داشببت اعتماد بهم داشببتم اعتماد بهش من... میکرد ارومم صببداش
 ...بود گاهم تکیه و بودم گاهش

 ...مدتم این های خستگی تمام به بود نتاشید خسته یه انگار
 ...گفت؟واقعا بهم پارسوآ اینو... دارم دوست
 ...داشت دوستم

 ...دارم دوستش
گار له همون ان باره برای بود کافی جم باره برای... شبببدن تازه دو ... بودن دو

 ...بودن زنده... کردن زندگی



 برگشت؟ واقعا
 عشق؟ عشق؟ بیاطر... نه یا اش؟ خونه کلفت بیاطر من؟ بیاطر

 نتود؟ ها قصه تو فقط مگه
 ...هاست کتاب تو که عشق

 ...میزنم کجی لتیند
 عشق؟... پوزخند یه مشابه شاید...  کج خیلی
 هر در... هسبببت کنم فکر میدم ترجی  ولی... نمیدونم... نداره... داره وجود
 ...میده زندگی بهم و میکنه زنده منو و هست حال

 ...بود خوبی چیز یه
 ...لرزید می تنم

 ...زیاد خوشی از
 ...لرزیدم می لحظات خوبی از

 ...بگیرم باال سرمو شد باعث در ی زنگوله صدای
 پس...  عطرش بوییدن با اما شببدم خالی کردم حس لحظه یه.... نتود پارسببوآ

 بود؟؟؟ واقعی رویام
 ...کردم پرت صندلی روی خودمو

 ؟...تمام...  رفت...  اومد یعنی... کردم نگاه سقف به
 فهمید؟؟؟... خوند دلمو ته... شنید صدامو...  دید توکلمو خدا یعنی

 ی نتیجه بار؟؟؟ هزار چند... بار ؟چند کنم شکر چقدر... داغ داغ... بودم داغ
 ... یا توکل یا بود صتر
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 ...خدایاشکر
 !نمیره یادم از ابد تا خوب و ناب رویای یه حقیقت لمس گس طعم این

 !من همسر... جوون پدر... پدرخوب... پدرکوچولو
ستم... دخترش...  پرند ست ساده هنوز ولی داره دو  ارهد رابطه کیوان با هنوزم ا

... یمکن برخورد باهاش منطقی پارسببوآ با باید کنم کار چه باید نمیدونم من و
یادی راه میکنم حس  و من و پرند... دارم خانواده یه حاال کنم طی که دارم ز

سوآ ستش من... پار ست میکنم سعی براش و دارم دو شم دو  مادر جای... با
 شاید.. .باشه ممکن شاید ولی سیته... کنم پر بتونم که جایی تا و اش نداشته

 ...نشه هم
 !من همسر... پارسا... زاهد... پارسوا

سم این سم معنی و ا شید طول خیلی... شد من مال ا  سال یک چند فقط نک
 ...شد من مال ولی...  ناقابل ونیم

سی من تمنای و خواهش و التماس به  روزی یه میدونم هرچند... نگرفتیم عرو
 تازی و شهروز و رعنا حضور بدون ساده عقد یه... ولی بیورم حسرتشو مییوام

سام و ست خودش یعنی... لعیا و ح شن اونا نیوا ست شایدم... با شون نیوا  ن
 این با دارم مشببکل هنوزم من وای... کرده عروسببی اش خونه کلفت با که بده

 ...کنم فراموش نمیتونم یعنی... قضیه
 ما قیافه... بود کوپ و کوتاه موهاش مدل که بودم عروسببی تنها کنم فکر ولی
 رنگ ، تنتاکویی 8.2 ی شببماره میدونسببتم اگر من یعنی... شببده عوض کال

 ور میذاشتم اینو میکردم شوهر زودتر خوب میاد بهم اینقده روشن ای نسکافه
 ریز اون زیر از ارایشگرم قول به یعنی... بود شده خوب ام قیافه... والله... سرم



ستی یه موها ریز شد دیده پو ستم اگر من... می ستم میدون  ولی دهسفی اینقده پو
های اون زیر له... میرفتم زودتر خوب شبببده گم ریز ریز مو  چه یعنی...! وال

 ...!ایم نسکافه هشتی ابروهای با میکردم صفایی
سوا قول به هرچند  سرم ذهنم وقته خیلی دیگه... ام خدادادی ی برونزه من پار

 هیگا التته... میکنم صببدا کوچیک اسببم به شببوهرمو اینکه بیاطر نمیزنه داد
 تحویلم جانانه برسببر خاک یه ذهنم و میکنه عود( ذلیل شببوهر) بازیم ذ.ش

 !میکنم نثارش کوچولو مرسی یه همیشه مثل ومنم میده
 پریسا سهم کرد ارث تقسیم برادرش با پارسوآ رو خونه... کشیدم عمیقی نفس

 من و بسببتریه اعتیاد ترک بازپروری مرکز یه تو هم اون... محفوظه بانک تو هم
 خودش که اپارتمانی یه تو هم حاال... میزنم سببر بهش درمیون روز یه تقریتا

 زندگی داشبببت باز دل پذیرایی و هال یه و بزرگ تاخواب وچهار بود سببباخته
 ومتم سببنگ برام بابا چیدیم من کمال و تمام ی جهزیه با رو خونه... میکردیم

 دیگه... میگردونتش هما هم نظر خیابون تو تی تی ی مغازه اون... گذاشبببت
سوآ شرکت تو منم...  شده بلد کار خیلی شغولم پار  رهکا هیچ و کاره همه... م

 که هایی خونه که میذارم کاله سببرشببونو و بندم می داد قرار ها مشببتری با... 
 ذره یه...  خوبه کارش پارسببوآ هرچند کنیم قالب بهشببون رو میسببازه شببوهرم

 ...میشه سرش حروم و حالل
 شده تموم سابق های پروژه هرچند...  میزنه ما شرکت به نوکی یه ای هم طاها

 بشن میلو  باهم کاری و فامیلی روابط نمییواد دلم من هست که هرچی... 
 ...میذاره احترام نظرم به پارسوآ شکر خدارو و
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 بهش و میاد بار سببه ای هفته هم کریمی خانم... میکنه زندگی ما با هم عزیز
 مخان های نگاه هنوزم... منه با کارهاش تمام ها وقت باقی ولی میکنه رسیدگی

 تو یا.. .باشم زده تور رو پارسوآ من که انگار جورایی یه...  سنگینه برام کریمی
 ...!ها مایه این

 به من پیشببنهاد به رو خونه اتاق بهترین وتقریتا کردیم وعوض پرند اتاق سببت
 ...دادیم اون

 دلش پارسببوآ و... بود مونده معطل ول که هم خواب یه و عزیز برای خواب یه
 روز هر... وتو ه من ی بچه واسه میگفت که اتاق یکی اون واسه میرفت ضعف

سه جدید تز یه هم سیونش وا  االح بچه فکر میدم ترجی  من اما... میداد دکورا
شم حاالها ضعیت... نتا سوآ هیجان همه این با التته... مهمه برام پرند و  و پار

 رفک بذاره میدونم بعید داره نیومده وارد تازه یه ورود ی واسببه که ای ضببعفه دل
 ...بدم تغییر ممکن نحو بهترین وبه پرند وضعیت تا کنم

 ...اوصاف این تمام با
 ...میتردم لذت هم گاهی میترسیدم حرفهاش از گاهی
 ...!و وزندگی خونه این االن نتودن ها اگر اگر میکنم فکر هم گاهی

سوا مراقب... پرند مراقب... خودم مراقب... بودم می مراقب باید  مراقب... پار
.. .میکردم جمع حواسمو باید... رسیده دوران به تازه احساسات مراقب... عزیز

 ...داشتم کار هنوزخیلی
 23 عمر ونشببیب فراز... زندگیم... خودم از... داشببتم تفسببیرات خیلی هنوز
 ...رویاهام... ارزوهام... هام خواسته... لحظاتم... ام ساله



شیدم عمیقی نفس شتم حق... ک شق جز ندا سوآ ع  قغر مادیات و پول تو پار
شم شق فقط من... ب شش و ع ستم و ارام  به بودم اروم منم و بود اروم... مییوا

تاترین مهمترین همین... ارامشببش تت وزی ندگی موه  من... بود اون و من ز
 به.. .بفروشببم فیر بیاطرش بیوام که نتود چیزی پس بودم سببیر دل و چشببم

 از تر وژرف تر عمیق روز هر که خوبی و ناب و پاک حس جز به...  عشقم جز
به دیروز یار این... میکنم اش تجر مه تو من افت ها این... زندگی یه تن  هک نعمت

 ...!بدم جولون باهاش خودم پیش دارم دوست
به یه میکنم هنوزفکر... میکنم اگر اگر خودم با خیلی هنوز  یه... خوا

 ...اگر... اما... ولی... نمیدونم... رویاست هنوز که رویا یه... رویاست
 ...اگر
 ...اگر
 ...اگر
 ...کردم نمی قتول اول از اگر

 ...میکردم پیدا کار یه اول از اگر یا
 اشببتتاه هم شببباید... نمیدونم...  من االن میفتادن اتفاق ها اگر ی همه اگر

 ...!نیستم مطمئن...  کرده اشتتاه هم شاید... کردم
 به... پارسببوا به... شببوهرم به... ام خونه به... کردم نگاه سبببادم ی حلقه به

 ...!همسرم
 ...کردم نگاه ارومش ی چهره به
 ...بود من مال که نگاهی به... بود من مال که لتیندی به
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 عمق در که خواسببتنی به... بود من مال اش شببنیده و نشببنیده که صببدایی به
 ...بود من وسهم بود وجودش
ستهامو ستادم ب*غ*لم زیر د سمون به... فر  هک خدایی به... کردم نگاه شب ا

 ...نزدیک از تر نزدیک و است نزدیکی این در
... جدید زندگی یه... شبببده شببروع تازه انگار ولی... دلمه ته چی نمیدونم
 ...من برای حداقل... جدید خیلی... جدید لحظات... جدید روزهای

 ...بابا زن... زن... همسر فرزند... همسر
 باعث هک هستم مردی کنار که خوشتیتم خیلی بگم نمیتونم... شده شروع تازه

یدونم... خودشبببه و من ارامش ...  بگم قلتم صببمیم از اینو تونم نمی چرا نم
 که شبباید... ترسببم می شبباید...  اما... ممنونم... خوشببحالم... ام راضببی

سم حتما...نه سم خیلی... میتر شتیتم خیلی بگم میتر ش بعد و خو  تیتیخو
نده از میترسببم... کنه قهر ازم قات از... چیز همه از...  ای فا  که لحظاتی و ات

 ...نمیدونم... یا...  بیاد روزم به ممکنه
 ...شده شروع تازه چیز همه
 ...!!! شدم... بابا زن شدم تازه
 اشببتهد دوسببت خودم ی بچه از وبیشببتر پرند باید ابد تا که بفهمم باید تازه

 ...کنم کمکش باید... باشم
 ...ندارم پرند بدون خلوتی هیچ بدونم باید و شده باز چشمام تازه
 وقت براش باید و شببوهرمه سببابق همسببر برای هام هفته اخر که بدونم باید

 ...بذارم
 ...ادنمی پایین خونه این ودیوار در از وقت هیچ مادرپرند عکس قاب بدونم باید



... باشببم قولی خوش ادم باید... جوون زن یه به خواب یه به... دادم قول من
 ...باشم چیز همه مراقب باید

 ایدب... باشببم خوبی بابای زن باید... بابام زن عمردارم تا... بسببتم چشببمهامو
 تیح یا... باشم خوبی دوست کنم سعی باید... باشم خوبی همسر کنم سعی

 باید اینا ی همه اول... دارم کار چقدر وای... باشم هم خوبی مادر باید دراینده
شم خوب آدم یه شم خوب من اگر شاید... با سوآ... با شه خوب پار  پرند... با

 ...!!!باشن خوب همه و باشی خوب تو... باشه خوب
شیدم عمیقی نفس سمون به... میکرد ارومم شکر خدایا ی زمزمه... ک  سیاه ا
 ...میکردم توکل باید... کردم توکل بهش... کردم نگاه
 کم سببعی باید... اروم لتیند یه... زدم لتیندی... ها قصببه تو سببیندرال عین

 !شده شروع چیز همه تازه... باشم خوب
************************************************* 

 !بود قصه هم اینجا که حیف... هاست قصه تو سیندرال...  آره
 ... برویم بیا

شی خوشتیتی و خوبی واقعی حس که انجا ست فرو ست مقروض...  نی ... نی
 ...نیست مفروض

 خوبی به لحظه هر... نمیکشببی اسببمان از را کمان رنگین دیدن منت که انجا
 !نیست رویی دو... نیست دورنگی که آنجا... است کمان رنگین های رنگ

 ...است خوب چیز همه که انجا درست
 ...خوبیم همه... خوبم من... خوبی تو که انجا درست
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 ...ها خوبی تمام ی خانه نزدیکی در درست
سایگی در شیم...  خوبیم حال هر در...! خوبیم هم با همه اندوه و غم هم  خو

 ...میزنیم لتیند... 
 ..!.میگذریم تفاوت با هم کنار از ها تفاوتی بی ی همه کنار در گشاده روی با

 ... !باشیم خوب انها مثل... تو مثل...  من مثل هم تو بیا
 خوبی... امروز های ادم خوبی مثل خوب... دیروز های ادم خوبی مثل خوب

 ...فردا های ادم تمام به بدهیم یاد را
 ...هاست خوبی تمام مقصد که کنیم سفر انجا به باهم تا بیا

 پدرخوب
 ...پایان

 91 اردیتهشت 18:00/18/ شنته سه
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