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 کافه چینام کتاب : 

 7631ارغواننویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

  1331ارغوان | یرمان کافه چ

 

 

 

 نام او به

 

 ،یکن یمقدمه آغاز م یعشق ب یا

 

 

 

 !یکن یو...سرافراز م یکن یم ریتحق

 

 

 

 ، ... کتاب عشق مرا در برابر... یتاک

 

 

 

 ؟یکن یخبر ز خدا،...باز م یخلق ب نیا

 

 

 

 روز خنده بر لب و ...روز دگر مرا کی

 

 

 

 یکن یاشک و آه و دلهره...دمساز م با

 

 

 

 ما را حواله با... یقلب خسته  احوال
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 ؟یکن یسرو قامت طناز م اری آن

 

 

 

 من! زیبه حال قفل قفس کن...عز یفکر

 

 

 

 ...یکن یمرا باز م یکه بال ها حاال،

 

 

 

 وطن خواه( ای)آر

 

 استیمیکه محبت ک ییاینام آنکه عهدش وفاست / در دن به

 

 

 

 ! خداوندا

 

 ...یبشر گرد یروز اگر

 

 یحال بندگانت با خبر گرد ز

 

 بدعت نیبودن,از ا نیخلقت,از ا یاز قصه  یشویم مانیپش

 

 یتو مسئول خداوندا

 

 که انسان بودن و ماندن یدان یتو م خداوندا

 

 چه دشوار است, ایدن نیا در

 

 کشد آن کس که انسان است و یم یرنج چه

 

 احساس سرشار است...)*( از

 

 1333آذرماه _تهران

 
1 
 

نفر  هیکشن ، آره  یمغز سرم ناخن م یکنه اصال انگار که دارن رو یم میروان ژشیق ژیق یباز شد ، صدا یدرِ لعنت نیدوباره ا باز

نصف  یطور نیا یداشت واسه خودش ول یاز روش رو بر م هیال هیکاش ال اقل  ندازهیمغزم چنگ م یارایفقط داره رو همون ش

 کرد. یحال خودش رها نم بهمغز وامونده رو  نیمنو ا مهیو ن
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 یزخماتو پانسمان کنم ؛ پاشو پاشو تا دوباره عفونت نکرده و کار نداد نیلباساتو عوض کنمو ا دیبا نمیدختر بلند شو بب _

 دستمون!

 

و منصفانه  قیدر .اصال حاال که دق یلوال ژیژقیشد ، صد رحمت به همون ق زَنَک بلند نیا دهیناهنجارو گوش نخراش یصدا بازم

کلمه  هی هیتو. پـوف!فقط کاف ادیخواد ب یشده و حاال م میکه پشتش قا هیدره به خاطر آدم نیبه ا تمیحساس نمیب یکنم م ینگاه م

 کنم. یفکرو عمل نیکشه تا ا یطول نم یلیمنفجر شمو سرش داد بزنم و مطمئنم خ تینامید لحرف بزنه تا دوباره مث گهید

 

رو  یندازیگوشت لُخم م کهیت هیو خودتو مثل  یکن یم یکه بد قلق نقدیکمـ ـرم نصف شده ا ستم؟یمگه با تو ن گهیدِ پاشو د _

 ! گهیتخـ ـت ...پاشو، بلند شــــــو د

 

تو هم کمـ ـردرت  رمیم یودم بسوزم فوقش مسراغ من. برو گمشو بذار به درد خ یایمجبورت نکرده ب ی...کسیولم کن لعنت-

 ازت. رهیگیداره عُقَم م زنهی...صدات حالمو بهم مرون،ی...برو گمشو ب شهیواموندت خوب م

 

پولمم جلو جلو دادن تا  رمیگ یدر ضمن من از تو دستور نم نمیگند زخماته ...پاشو بب یاز من حالت بهم نخوره اون واس بو_

دختر  هیهم واسه خودت بهتره هم واسه من...وگرنه من که مرض ندارم  یبچه آدم رفتار کن نیمراقبت باشم؛ تو هم اگه ع

 .شوکنم...پاشو مادر پا تیرو اذ یلیزخم و ز

 

 رفتارا !  نیبود ا دیمادر جون بع دی...نه نه ببخشیزن نیمادر ؟ ! چه حرفا از ا جان؟

 

 سگ شدم. یادی!من زهیگوهر زنِ خوب اد،یزنه هم بدم نم نیکنم ازا یحاال که فکر م نه،

 

 تو ذهنم بسازم. یمیدِ زویهمه چ دیدارم؛ با حقم

 

ولش  یواشکیتو و... نصفه و  دمیتو پهلوم... نفسامو کوتاه م کننیداغ فرو م خیس هیانگار دارن  کشم،ینفس م یوقت

 !آروم آروم...کنمیم

 

داره رو من ندارم، چون من اصال  یکه هر آدم یحق نیکمتر "نفس"...ترسمیخودمم م دنیاز نفس کش یختم که حتبدب اونقد

 کهینفس ت نیبا ا امیحقو به خودم بدم. حاال راحتتر کنار م نیکه بخوام ا ستمیاصال آدم ن دمیندارم! شا یحق چیحق ندارم! ه

 ...توقع نداشته باش! ده،یم جهیبهتره، اکثر موقع ها نت یلیخ ینطوریا ستم،ینآدم  نکهیبه ا کنمیم ی! خودمو راضکهیت

 

 .گرفتمیکمم ناراحتم که چرا داشتم حق آدما رو ازشون م هی! تازه کنهینم تمیاذ گهیدردم د نیا

 

نفس  وامخی! تا مگمینم ی! الکزنهی.واقعا جلو مزنهیدردِ که جلو م میزندگ یدرد، مثل همه  دنوینفس کش نیمسابقه ب نیا تو

 شده!  یریباال! عجب درگ پرهیزودتر از نفس م شه؛یدرد پهلوم از خواب پا م نیکه ا یبکشم، انگار

 

....چه "خواستن"..."دل"رو نخواد؟ مگه من دلبخواهم دارم؟  ی؟! دلم چ"نخواد "؟یمن اگه دلم نخواد نفس بکشم چ حاال

 بخواد! یزیاومد رو زبونم. من نه آدمم...نه دل دارم که چ دهینفهم یزیچ هیمسخره! 

 

 نمونده به هق زدن... یزیچ کنم،یبغض م کنم؛یصورتم حس م کیگوهر و که نزد ینفسا

 

 س؛یدر ن یلوال ژیق ژیمن از ق ترس

 

 س؛یاز گوهرم ن یمن حت ترس
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ام سرده؛ مهم  یلینه واقعا سرده، خ کنن،یم کیلیک کیلیهم ک یاز ترس دندونام رو یول دم؛یرختخواب گرم و نرم خواب یتو

 ...کنهیزده منو گرم نم خی یگرمم استخونا یپتو نیکه ا نهیا

 

 خوام؛ دوباره شروع شد ... یخدا جون نه! نم ی....آخ.. وا دیکه با دمیدماغم فهم ریکه زد ز یگند الـ ـکل و دوا گل یبو دوباره

 

 درد داره نامسلمون ، آخ! مامــان ! ،یولم کن ...تو رو خدا ولم کن ..درد داره لعنت یوا-

 

زنم به هرجا و  یکرد...دوباره چنگ م میدرد و باهاش تقس نیکه بشه ا ییبه هر جا کشمیتموم ناخونامو دارم م دوباره

کشم . خوبه  یم یبهش چنگ زدم تا بفهمه دارم چکه  نقدیزن بدبختم نذاشتم ا نیسالم تو بدن ا یدونم تا حاال جا یهرکس...م

 یسرخوده.اشکا گهید یکی نی.ارمیاجازه بگ یکه از کس سین ازین دنیکش غیج نیهس! خوبه که واسه ا نیکش غیج نیکه باز ا

 !شهیشورم رو تو دهنم دارم مزه مزه م

 

 یو چ یکنم؟ به ک میتقس یروحمم هس ...اونو با ک یواسه زخما ستیتنم ن یکشم فقط واسه زخما یکه م یدرد نیکه ا فیح

 کشم؟ تا بفهمه روحم چقدر داغون شده؟ یدارم م یچنگ بندازم تا بفهمه چ

 

 نکهیا ای سیبلد ن ای شوی! بقشنومیرو م "...بیجیُاَمَن "اول ذکر  یصدا گه،فقطیلب ذکر م ریگوهر موقع پانسمان فقط ز چارهیب

 "مُضطَر اذا دعا..."شو خودم ادامه بدم هیبق رمیگ یم میتصم یول شنوم،یمن نم

 

 کنم. یتنم نم یزخما ریداشت، من که آروم شدم. حداقل همه ذهنمو درگ ریانگار واقعا تاث نه

 

 بهتر از چنگ زدن به سر و صورت گوهر بدبخته! یلیکنم، خ میدردامو باهاش تقس نکهیراه خوب واسه ا هی

 

 راحت شدم تموم شد! امروزم تموم شد... شیکشم ..آخ ین زخم پشتم ، نفس راحت مرو پانسما ندازهیچسبو که م نیآخر

 

 امروز؟

 

 شب ؟ ایروزه  اصال

 

 شب ... ایدونم روزه  ینم یکیتار نیا تو

 

 نجام؟یشنبه است؟! چند وقته ا چند

 

 ...دیرس یدوباره عذاب بعد یوا

 

بازم بهتر از شستشو و عوض کردن  ه؛یب بازم بهتر از اولخ یاس؛ ول گهیشکنجه د هیواسه خودش  نمیکردن لباسا، ا عوض

 زخمامه! یرو

 

خودم بهت  ای یخوری...خودت مزیم یرو ذارمیغذاتو م ینیاز لباسات !...س نمیباال! آهان تموم شد ا اریخب؛ دستتو ب یلیخ _

 بدم؟ 

 

 .خورمینه خودم م-

 

 دست نخورده مونده ها!! شهیمثل هم نمینرَم برگردم بب ؟یخوریراحت باشه که همشو م المیمطمئن؟ خ_

 

 .خوردمیو من نم وردهی. تازه غذام منجامیوقته که ا یلیمن خ گهیم نیکه ا نطوریشه؟ایهم
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 برو. خورمیباشه م-

 

آقا  ختمیتوش آب قلم ر ی..حتما سوپتو بخورارمیصدام کن بازم برات ب ینشد ریاگه س یباشه مادر...خدا کنه تو بخورش باش_

 پرسه... یو احوالتو م زنهیو مدام به جون من غر م یش تیاره تقواصرار د

 

؟ حاال هر چقدرم که بهت دوا  یش تیانتظار داره تقو یبه غذا چه جور یزنیلب نم ی! وقت ییحرفا نیتو چموش تر از ا دونهینم_

 ؟ دهی، چه فا یوسوزن و ِسرُم بزن میو قرص بد

 

 مـ ـستراح؟  یبر یخوا ی؟...نم گهید یخواینم یزی! من رفتم چیه_

 

 نه یعنیتکون دادم که  سرمو

 

 و... تـق! ژدریق ژیو دوباره ق شهینشون داد داره ازم دور م اشییلخ لخ دمپا یصدا

 

 .یدومو دوس دارم بر عکس اول ژیق ژیق یصدا شهیبه دلم نشست! هم بیعج ژیق ژیق نیا یصدا

 

نبوده که بخواد نگران حالمم باشه! آقا که بوده  میتو زندگ ییمن تا حاال آقا ادمهیتا اونجا که  ه؟یک گهی! باالخره رفت ..آقا د پــُــف

 منو رو پا کنه؟! خوادیم یواسه چ گهید یکی نیا سیوقت تو عمرم نبوده! معلوم ن چیه یمدل نیا یول

 

باال سرم که آقا به  ارهیدونمو سر وقت ب که آب و نهی.اون همه دغدغه ش ارونیبکشم ب یحرف تومیگوهرم که مطمئنم نم نیا از

 خدمتش نرسه!

 

 .یریبدبخت ...غذا بخور جون بگ نیداره ا یغذا ! عجب دل خوش هه

 

 کنم رو تخـ ـت ... یخودمو به پشت پرت م دوباره

 

 عذابه. هیخودش  دنیطاق باز خواب نیعادتمه به پهلو بخوابم ، هم شهیکه هم یمن یبرا

 

 تو شکمم. کردمیو پاهامو گولّه م دمیخوابیکه به پهلو م یتنگ شده واسه اون موقع دلم

 

 ؟ رونیب رهیپام م یو و از نوک انگشتا شهیکه از سر شونه هام شروع م شهیتموم م یدرد ک نیخدا !ا یوا

 

 ...نیعادت دارم به درد کش یچقد کم تحمل شدم؛ من که از بچگ من

 

 که اون روز عباس آقا به خاطر پسر دوستش با کمـ ـر بند افتاد به جونم؟ یاون ای هشتریدرد پهلوم ب نیا یعنی

 

***** 

 

  ؟یشنویصدامو م چهریخاله؛ چشماتو باز کن دخترم....پر چهریپر_

 

 خاله، چشمامو بازم! یصدا دنیشن با

 

 :گمیناله بهش م با
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 خاله؟-

 

 جان دل خاله؟_

 

 .سوزهیپهلوم م-

 

 زاد؟ی.مگه نه پریشیدخترم، خوب م سین یطور_

 

 :گهیم یاشک تو چشماش جمع شده، همونطور زادمیپر یآبج

 

 .یشیزودِ زود خوب م یآره...دواهاتو که بخور_

 

 اونا مهمون ما بودن! ؟یجان خاله، چرا پسر دوست عباس آقا رو زد یپر_

 

 خاله من نزدمش، فقط هولش دادم.تازشم اون اول شروع کرد.-

 

 .رسهیباشه خاله، اون بچس ، عقلش نم_

 

 وسط حرف خاله: پرهیم زادیپر

 

 خاله اون که از منم بزرگتره._

 

 .رهیم زادیچشم غُرّه به پر هی خاله

 

 .دردم گرفت خاله!دیاول هولم داد، بعدم موهامو کش د،یخاله اون موهامو کش-

 

 !یش نداشتبه کار ی!تو کاریبود یخاله! تو که دختر خوب هیاون پسرِ بد_

 

 .شدیاخه موهام داش کنده م ینداشتم؛ ول شیمن کار-

 

 زخماشو عوض کنم. یکمک کن لباسشو بزن باال تا رو زادیخب حاال؛ پر_

 

 !سوزهی!مادینه خاله، تو رو خدا نه! دردم م-

 

 ؟یروشا! دوس دار رهیکه خاله! اگه زخماتو عوض نکنم اون وقت کِرم م شهینم_

 

 نه! یعنیکه  دمیبه دو طرف تکون م سرمو

 

 :گهیلب م ریکه ز نهیبیم یچ دونمی...نمزنهیلباسمو که باال م خاله

 

 .آخه حسادت تا چه حد؟ینینب تیتو زندگ ریخ یدستت بشکنه مرد، اله یفاطمه زهرا((، اله ای))_

 

 .دهیو دواهامو م کنهیزخمامو عوض م یرو غیاشک و ج با

 

 !شایبخور ده؛یسوپتو بهت م زادیخاله، پر چهریپر_
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 .کردیسوپاشو خوشمزه درست م شهیسوپ چقدر شوره...دوسِش ندارم. خاله که هم مزه

 

 .یشیخوبِ خوب م ،یاز خواب که بلند شد دمیبخواب!من بهت قول م ریجان بگ یخب؛ پر_

 

 زاد؟یپر-

 

 خوشگلم؟ هیبله ، آبج_

 

 کنه؟یم یحسود یعباس آقا به چ-

 

واسه  ینیما دو تا دختر خوشگل داره، تو هم که خوشگلتر امرزیخداب یبابا یاون اجاقش کوره و بچه دار نشده، ول نکهیبه ا_

 .زنهیتو رو م شتریب نیهم

 

 زشت باشم. خوادیمن دلم م یول-

 

 بخواب؛ چشماتو آروم بذار رو همو بخواب! ریجان، بگ ینگو پر یچیه_

 

***** 

 

 یرو یکنم چشمامو تا ِکرما کتریتار دیه شدن چشمام نور به زخمام نرسه و بخوابن، آره؛ باکه با بست دیشا بندمیم چشمامو

 زخما)!!(گول بخورن و بخوابن...

 

 

 

 جهنم دره ام؟ نیچند وقته تو ا دونمینم

 

 جهنم سرد! هی

 

 همه مدت هنوز خوب نشده؟ نیدارن که بعد ا یزخما چه وضع نیا دونمیطور که نم همون

 

 در و ...تق! ژیق ژیو بعدم ق دهیو غذا م کنهیزخمامو عوض م یرو ادیم شیشگیهر روز گوهر سر ساعت هم هنوزم

 

ماه !  هیتهِ تهِش  ایهفته  هی دمی، شا نجامیهنوز دو روزم نشده که ا دی. اصال شا میزنیغُر م گهیکمتر به جون همد گهید حداقل

اگه  زنمیخودمو گول م یطور نیحداقل ا دهیو عوض شدن لباسام بهم مزه نمبعد خوردن دواهام  دنیبه اندازه خواب یچیه یول

تو موهام  کشمیبندم ودست م یم ویکوفت یچشما نیا شهیکه من چشمامو بستم ؛ پس مثل هم نهیواسه خاطر ا کهیهمه جا تار

... 

 

 شهیتو موهام اونم با دست چپش . آخه هم دیکش یاون موقع ها که خاله دست م ادیموهام به  نیب کشمیدست چپم دست م با

حرکت  هیواس  ای قهیدق هیواسه  یحت نمونیب نکهیسمت راست ؛ خاله هم واسه ا زادیپر یو آبج دمویخوابیمن سمت چپ م

 خاله جونم. ی! هع زادیپر ی. هعزادیمن و پر یاموه نیب دیکشیفرق نذاره همزمان دو تا دستاشو م

 

َعذَبش؟چند تاشونو زن داده؟ فقط فرامرز توشون  یبا پسرا کنهیم کاریفرامرز چطوره؟ اون کاک رضا چجونم؟  زادیپر ییکجا االن

 ...ال اله االا... کاک رضا.یمنو گرفت؟کوفتش بشه هم فرامرز هم اون بابا یپر نیخوشگل ع هیبود و اومد آبج قهیخوش سل
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 ندازهیم شویجُربزگ یوقتا فرامرز بچه ننه که ب یبعض یستین شمیتو االن پ نکهیتو ا دونمیاوقات هم خاله رو مقصر م یگاه

 نایخانوم تو کوچه خاله ا یاگه طوب یدونی! م دونمیخانومم مقصر م یاون طوب یگاه ی...حت رتیرسم و رسوم و غ ریتقص

اون وصلت به اصطالح  و دیدیتو کوچه که مثال هوا بخوره ، تو رو نم ومدینم رامرزف دیخر یاگه اون روز که تو رفت ای شستینم

 گرفت . یمبارکم سرنم

 

 بود: نیکه از هر ده تا جمله اش پنج تاش ا بشیبدترک یفالن شده با اون بابا پسره

 

تا  3که  یتو خونه ا ادیب لیجمال و شکل و شما نیدختر بچه به سن و سال خواهرت ، اونم با ا هیکه  دهیاجازه نم رتمونیما غ_

با  گهید یپدرش زندس جا یکه واسه ما ننگه پسر تا وقت دیدونیخودمون م شیپ دیبمون دیپسر َعذَب داره ، تو و فرامرزم که با

خودم باشن  هیسا ریز دینفرشون با نوه هام با 13که هر  شمیتا عروسم م 8دارم که صاحب  رتا پس 8کنه! من  یعروسش زندگ

تا پسر و دو تا زنم!!! باهاش  8زنده بود رو حرفش حرف نزدمو با  امرزمیپدر خداب حیکاک ذب یوقت..همون طور که خود من تا 

 و ما رو به سالمت. رینه شما رو به خ هکه بسم ا... اگ یرو قبول دار نای. حاال اگه تو هم ا میکرد یزندگ

 

 یول اد؛یباهامون ب چهریندارم پر یته بود من حرفبهت گف یواشکیفرامرزم مثال اومد مهر و عطوفت به خرج بده تو خلوت و  اون

 زن تنهاس که شوهرش اجاقش کور بودو بچش نشد. ریپ هیکنه ،  یخالم زندگ شیپ دیبا

 

در بدر  یعباس آقا نیکنم ؟ هان ؟ خاله سوسنم اگه شوهرش ا یمگه خاله خودم چشه که با خاله تو زندگ یآخه آدم نا حساب دِ

کنار کاک رضا . اگه  یبه زندگ دمیم حیکنار عباس آقا رو ترج یحرفا من زندگ نیبا همه ا ینداشتم ! ول یغم چیمن ه گهینبود د

 ایخاله و شوهر خاله فرامرزن.هه! حاال همه خاله ها و شوهراشون تو دن نیاجاقش کوره و ع مباشه که شوهر خاله خودم نیبه ا

 هر زن!واسه ما اجاق کور شدن و مشتاق بزرگ کردن اوالد خوا

 

***** 

 

 یبهشون اشاره کنه ؛ حاال م یکس دمیترس یرو پهلومام حساس بودم و م شهیتو پهلوم ، هم دیچیدرد مزخرف پ نی! دوباره ایآ

درد که  نی... از اییتنها نی...از ایکیتار نیخدا ! ُبُکشم و خالصم کن از ا ینمونش! وا نمیا ادیبترسم سرم م یکه از هرچ نمیب

 ...یسرما و کِرِخ نیخاطرات...از ا نی...از ا دهیچیمار دورم پ نیع

 

؟ من چه  گهیجات گرمه د شاالیتو کردستان چه خبره؟ حتما اونجا باد و بورانه . تو که ا نیسرده بب نقدیا نجای! االن که ا یهعـــــــ

 هیکاک رضا واسه خاطر ادعاشم که شده االن  االن جاش خوب نباشه ؟ جاریبزرگ ب یاز خانا یکیعروس کاک رضا  شهیخُلم مگه م

 و عروسش ساخته . مشواسه پسر سو یعال یجا

 

 نازم ... زادیپر یخواهر گلم ...خوش باش یباش خوش

 

 کاش خواب به خواب برم... یکه ا رمیدواها اثر کرد ، دارم خواب م نکهیجون ! مثل ا آخ

 

 

 

که  ییکافه بوده، همونا یخواب بودم حتما اون پله هام پله ها نکهی...نه مثل ا دمیدفعه از جام پر هی نییپله ها که افتادم پا از

پله ها کابـ ـوسم بود چه تو خواب ،  نیا شهیفاجعه بود هم بشی...بس که ش ذاشتینم یچیاز استخونات ه یدادیاگه حواستو نم

خواب شم  ریس نکهیآخرشم قبل ا دمیزار مکافات خواب! حاال واسم ثابت شد که واقعه کابـ ـوسه کابــــوس ! با ه یداریچه تو ب

 با سقوط آزاد از خواب بپرم... دیبا

 

؟  کنهیم کاریچ نجایپس ا زهیدونم زخمامو که پانسمان کرده ، لباسامم که تم ینم شوی...گوهر اومد دوباره ! واسه چژیتق ! ق تق

و من  زنهیطرفه اس ؛اون حرف م هیمکالمات  شهی؛هم دهینمجواب  هیطور نی، کال گوهر ا دهیجواب نم "گوهر "کنم  یصداش م
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برو  یب زدیاگه حرفم نم یعنی...شنوهینم دینداره شا ریتقص دیبنده خدا شا کنه،یاون سگ محلم م زنمویبشنوم ؛ من حرف م دیبا

 دارن خانــوم! فیپس فقط کر تشر زنهیگوهر حرف م نیخب ا ی. ول یشاپور شوت نیکه کر و الله ع شدمیبرگرد مطمئن م

 

جماعت. چون سرشون به کار خودشونه و الحق که درست  نیدارن ا یچه کر باشن چه کر و الل جفتش با هم ،زور خوب حاال

 . یکنن بازم مثل شاپور شوت یکارشونو م

 

چون کر و الل  یحرف هی نی! باز ا یشاپور الل گفتنیم ای؟ بعض یشاپور شوت گقتنیچرا بهش م دونمی! من نم یشاپور شوت یطفل

همه کاره بود  ییجورا هی...تو اون کافه  دادیا...اعلم! انصافا همه کاراشو خوب انجام م گهیرو د یشوت یبود بدبخت ننه ُمرده، ول

و نه  دیشنینه م نکهیواسه خاطر ا دیخان مثل تخم چشم بهش اعتماد داشت شا زیپرو یول نبود شتریپادو ب هیکه  نیبا ا

 قابل اعتماد تر از اون؟! ینه کحرف بز تونستیم

 

و مامور ساواک  مساریاونجا! از ت ومدنیکه از ما بهترونا م هیتو آجودان "سوته دالن "کافه  -خان صالبت صاحب رستوران زیپرو

و حضرت  یاعل زیمج تونستیداشت تا م یخان زبون چرب و نرم زیپرو نی!ا ییکایو آمر ریو سف ریتا سوپر استارو وز ـــــریبگ

 گهیهم د یاجنب یها ییکای. واسه خاطر اون آمرشدیخم و راست م یا دهیهر تازه به دوران رس یو تا کمـ ـر جلو گفتیدربارو م

.انگار صالبتِ تو دیچرخیو دور و برشون م دادیسگ دست آموز دم تکون م هی نی!!ع نیو بب ایکه ب شدیم یسگ صفت ـــَکینگو 

 ."سگ صفت "و  "صالبت"به سگ صفت .  خوردیآهنگش م لشیفام

 

 و برگشتم سمتش: رونیاومدم ب یزهرمار یهایخانم خانم گوهر از در کافه و بطر یصدا با

 

 بله؟-

 

 نیخوایشما که نم نیکه براتون آوردمو بخور یریگیچند تا دونه ج نی؛ الاقل ا شهیم ی، به خدا آقا شاک نیبازم که غذا نخورد_

 ن؟یواسه من شر درست کن

 

 زدم بهش و گفتم: یبر یو  مهیلبخند نصف و ن هیسر اشاره کردم که نه ، بعدم  با

 

 خورم . یراحت , بذار باشه م التینه برو خ-

 

 . یچشماتون گود افتاده , لباتم که ترک خورده و رنگ به رو ندار ی، پا یخورینم یول یگیم نویهر دفعه هم _

 

 :گمیباشه مثال ،بهش م میناشه و مال تیتوش عصبان کردمیم یکه سع ییرومو ازش برگردوندم و با صدا نباریا

 

 که همشو بخورم ...قولِ قول. دمیقول م ندفعهی، ا خورمیراحت ؛ گفتم که م التیخ-

 

 .یهمشو خورده باش دیبا گردمیبر م گهید قهیدق 3باشه مادر جون، باشه. من _

 

 قه؟یدق 3 گمیکردم م حد ممکن گشاد نیتا آخر دومیکه خودم م ییچشما با

 

 چونه هم نزن. گهی. دقهیدق 11خب؛  یلیخ_

 

 باشه. گمیو م شیواسه دلخوش زنمیپوزخند مسخره م هی بازم

 

خودش ازش  شهی...کمـ ـر دردم که همنهیحتما وزنش سنگ فهممیوقتِ رفتنشه؛ م گهید دهینشون م ادیِهن و هِنش که م یصدا

 بود. یشاک
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 یوا کنمیم دایرو پ ینیس کشمویکنار اطاق. دست م یشگیهم زیسمت م رمیکورمال کورمال م یکیو تو همون تار شمیم بلند

 یزیقراره دستم ببره و خون ر دونستهی!خب البد مدیداره فکر کنم دستمو بر میزی. المصب عجب لبه تینیدستم خورد لبه س

 واسم. هکن یآورده بخورم خون ساز گریج نیکنه واسه هم

 

، بلند  نیکرده : مادر جون ، خانوم جون ، بخور رییکنم که چقد تغ یبه لحن گوهر فکر م رمیگ یطورکه واسه خودم لقمه م نیهم

 ؟!! "آقـــــــا"واقعا زهر چشم گرفته. گهیکه م ییکذا یآقا نیاز ا دیاول چقد کم شده. شا ی. اون خشونت روزانیش

 

اومده و  ییآقا هیشده که  زیعز نقدیخاطرمون ا یستاره م نداشتم حاال از ک هی که تو هفت آسمون یآقا؟ من نیهست ا یک حاال

ذهنم تکون  یاون تَه مَه ها یزیچ هیدفعه  هیچرا  دونمیده؟نمیازش ترس یکلیگوهر ه نیهوامونو داره اونقدم َجنَم داشته ا

 ...دونمیم بتیو ه کلیه یجنمو مساو شهیمن تو ذهنم هم نکهیواسه ا دی!شایشوت رشاپو یپا یخورد و منو انداخت جلو

 

***** 

 

جفت پا  هی هی نیزدم کف زم رجهیخان ش زیاز ترس پرو نیرو زم فتهیاز دستم م شهیش هویکه  سادمیبار وا یروز که جلو همون

 چشمم ... یاومد جلو

 

 کلیخان با اون ه زیشدم رفت ؛ دست راست پرو چارهیدل غافل ب یباال که ... اَ امیطور وجب به وجب با چشمام م نیهم

 الل شدم ، اللِ مادر زاد. یواقع یروم. اون موقع دروغ نگفتم اگه بگم زبونم بند اومد به معنا یجلو سادهیتنومندش صاف وا

 

و  زونهیم شیگرفته و گرنه که همه چ یالل مون ینطوریا دهید نهیبارخودشو تو آ نیاول یام وقت یشاپور شوت نیکنم ا فکر

 یباال و منم همزمان چشمامو بستم منتظر صدا ارهیرو پاهاش دستشو م زنهیتو صورتم و بعدم زانو م شهینداره.خم م یمشکل

 ... یلیشَتَرق س

 

 !شهیم یدگیو از هم پاش یفقط موندم چند درصد دچار له شدگ س،یصورت واسه من صورت بشو ن نیا گهید نه

 

 ی، وا دارهیکه چپه شده بودنو برم ییها شهیش هیداره بق نکهی...اِ ا کنمیچشمامو باز م اطیبا احت هکشیکم طول م هیانتظارم  یول

 مرگ آبرومندانه ام ندارم. هی! خاک تو سرم که ینجس یآلــ ـت قتلمم معلوم شد! بطر

 

 صحنه جرم پاک شد. یحد هیسر جاشون. تا  ذارهیها رو صاف م شهیاالن؟ش کنهیم کاریداره چ نیا

 

خرده ها رو جمع  شهیو ش دارهیخان بده. بعدم جارو برم زیگذشت! حاال مونده تا راپورت منو به پرو ریبه خ شی! اولپـــــــــوف

 رهیو م شهی. بعدم بلندمیقلیصاف و ص نی... همچندازهیو برق م کشهیدستمال م هی نمیتو سطل آشغال و کف زم زهیریم کنه؛یم

 ادعا... یو ب نیبا وقار ، سنگ شهیساکت...مثل هم شهی...مثل هم

 

خبر دار  ایومده؟ین زیپرو ایآرامش قبل از طوفانه  نینگران شدم! االن ا س،یخان ن زیاز عربده پرو یشد و انگار خبر شب

 نشده؟

 

 زیچطور تونسته پرو یخان نگفته ول زیبه پرو یچیبا همه شوت بودنش مرام گذاشته و ه یکه شاپور شوت دمی.همون موقع فهم

 دمی...شایبه چ یو چ هیبه ک یک دونستیرو داشت و م هایها و مشتر یخان آمار تک تک بطر زی! آخه پرودونهیو قانع کنه؟ خدا م

!حاال مونده ارهیتا دمار از روزگارم درب زیگزارش بده دست پرو ،یرحم یو ب تیسگ اوجرفت تو  زیپرو یگذاشته سر وقتش وقت

 سر وقتت! ادیب زیروزا پرو نیخانم...منتظر باش که هم یپر

 

***** 
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حسم  هی نیهم یحس یو ب یهمه کِرِخ نیا نیشک نداشتم ب میی! من به حس شنوانهییو مطمئنم که از طبقه پا ادیپا م یصدا

. حاال رهیکه از کَفِش م هیحس نیو آخر کنهیم دایکه آدم پ هیحس نیاول ییشنوا گفتی، واقعا که خاله راست م کنهیخوب کار م

 هیگوهر و  یصدا زننیجا نندازم. دو نفر دارن حرف م "و" هی یجنبو جوش که حت حالامواجم فعاله و در  شهیاسه من که همو

چه کرده ؟  نهیبده بب ازیو به گوهر امت نهی.؟ البد اومده منو ببگهیست که گوهر م "آقا"؟ نکنه همون  هیاون مرده ک یمرد .ول

 ایآقا رفته  یعنی نیصداهام قطع شد و ا نکهی...مث امِسرتِق یادینداره من ز یریگوهر ...اون تقص ینه ؟ طفل ایکرده  تمیتقو

 . دهیخواب دمیشا

 

شده  نیخوردم حاال معده ام سنگ یادیز گراسی! به قول خاله فکر کنم صِقل کردم ، به خاطر جخورهیم چیدلم داره به هم پ یوا

 به قول گوهر همون مـ ـستراح. ای ییطرف دستشو رمیم شمی. بلند م ریو و ریه نیاکنم تو  یو سر دلم مونده حاال چه غلط

 

و گوهرو  رسونمیرو کم داشتم! دوال دوال خودمو به تخـ ـت م چهیدل پ نیهمه زخم رو تنم هم نیازت نگذره گوهر که با ا خدا

 باز شدن در و اومدن گوهر: ینزنه...صدا ی. فقط خدا کنه که امروز خودشو به کرکنمیصدا م

 

 کنه؟یشده خانم؟ دلتون درد م یخدا مرگم بده ، چ یوا_

 

 .رمیمی، دارم از دل درد م کنهیگوهر به دادم برس دلم درد م-

 

 ! گراسیبه خاطر ج ،یشیخوب م ارمیجوشونده م هیخانم جان االن برات  سین یزیچ_

 

 یلیمن خ ؛یکه تو اصرار کرد می. اونجور یروز بنداز نیمنو به ا یاومد یقبل تیقشــــنگ معلومه که با قصد و ن ،یدونیم خوبه

 !یبدم نشد، ال اقل تو نقشه ترور من ناکام موند نیسگ جونم که تا االن زنده موندم، همچ

 

گفت  یکه م یزنگ بزنه همون یمجبور شد به دکتر ناظم نیهم یزهر مار بود افاقه نکرد برا نیجوشونده گوهرم که ع یول

 ...کردهیو دوا درمونم م کردهیسِرم واسم وصل م ومدهیم

 

 

 

 هیو  ادیبار م هیبه اون صورت درد ندارم بجز همون درد تو پهلوم که هر چند وقت  گهیبهتر شده د یلیزخمام خ گهید االن

 !کنهیاعالم حضور م

 

؟ هه! چه مسخره سگ جون تر  یرفتن ایام  یالخره موندکنم ، با یمالقاتم کنه و بگه من چه غلط ادیب یکه امروز دکتر ناظم قراره

 ...رمیجور زخما بم نیاز اونم که بخوام با ا

 

 یب یهمون عباس آقا ریهمش تقص نجامیرو دوس ندارم ، زنگ صداش مثل عباس آقا شوهر خالمه که االن ا یدکتر ناظم یصدا

و  شیوطن پرست نی؟ بالخره ا کنهیم شهیمنو تو ش چارهیخون خاله سوسن ب یداره چجور ایدن نگهی سیوجدانه ، که االن معلوم ن

 به کارش اومد و رفت فرنگ... شیشاه دوست

 

***** 

 

 "،  "زنده باد  "و شعار ابونایبره تو خ یمشت شورش هی هیکرد قاط یدوتا دختر بچه رو وِل نم شدیاون بابات اگه رحم سرش م_

 ر بده.واسه من س یو ازادگ "مُرده باد 

 

 رو زخمشون. زیبسه ...زشته....نمک نر یعنیکه  شهیم رهیسوسن دوباره بهش خ خاله
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بگه مرد به تو  سین یکیو شروع به نطق:...دِ  کنهیو دهن مبارکو باز م کنهیکو گوش شنوا؟ دوباره عباس آقا اظهار فضل م یول

تو کاله خودتو سفت بچسب باد نبره .دو تا دختر  ره؟یم ی، ک ادیم ی...ک شه؟یشاه م یو ک شهیم رینخست وز ادیم یچه آخه که ک

رو  ندازهی... دو تا دختر بچه مجش؛ینت شهیم نمیدر بره و صاف بره تو قلبت ا ریت هیکه  ابونایتو خ رهیم کنهیمادر و ول م یب

، حاال کجاس  دونستیبه پاک بودن مالش شک داشت...مالشو شبهه ناک م شهیکه شازده هم ییعباس آقا یدست ما. تازه اونم ک

 ...دنیمرد نشستن و قد کش نیدختراش سر سفره حروم هم نهیکه بب

 

 ی، ول ادیدر نم کشیخورم از ترسش ج یتو سر زادی، پر زهیری...خاله اشک ممیخور یحرص م زادیو من و خاله و پر گهیم اون

چاک و بستشو باز  یدهن ب یعباس آقا وقت یاگه اعتراض کنم جلو دهیاطر حفظ حرمت بابامه! چه فاواسه خ گمینم یزیمن اگه چ

 ده؟یفحش م دامونو به خودمو پدرمو هفت جد و آبا کنهیم

 

 یاعل دیو تمج فیو من سکوت ...اون تعر کنهیو من سکوت ....اون مسخره م بافهیم اوهیو من سکوت...اون  دهیفحش م اون

 سکوت. یعنیخفه خون.... یعنی.. یحرف یب یعنیو من سکوت...پس بهتره حرف آخرو همون اول بزنم  کنهیحضرتو م

 

سال از من بزرگتره به هر حال اون بهتر  3نباشه  یعقل و منطقه که ساکته ! باالخره هرچ یاز رو زادمیپر دیشا دونهیچم یکس

 فهمه. یم

 

حاال  42سال  یایریگلوله تو درگ یرفت جلو یسادگ یمن از رو چارهیب یحق با عباس آقا باشه بابا یتا حد دیکنم شا یفکر م حاال

منه !  دیشه ینداره و حق با بابا یموردم حق نیکه مطمئنم تو ا زنهیعباس آقا حرف مفت م نیا نقدیا ی، ول دونمیچرا؟ اونو نم

به بابام .  دهیحقو م شهیهم شیو صورت نوران اسی یشگیهم یهمون طور که خاله سوسن گلم ، خاله سوسن مهربونم با بو

عباس آقا  یشگیهم یغُرغُرا یخاله خوشگلم منو بزرگ کرد ، جلو نیبابا رفت هم یداره به گردنم . وفت ینباشه حق مادر یهرچ

اس آقا دوِسش دارهو به بود که خالم خوشگله ! عب نیاخواهرشو بزرگ کرد. اگه عباس آقام قبول کرد واسه  یادگارایو  سادیوا

 عشق و دوست داشتن ما دو تا سرِ خرم قبول کرد. نیخاطر هم

 

داره بگه  یام سع یلیکرد. خ زیبرنامه ورزش و نرمش تجو هیو در عوض برام  دیرو الزم ند ییغذا زیبرام پره گهید یناظم دکتر

وار کرده.اگه با هر  دیام یلیمنو که خ یخودشون ول ی. راست و دروغش پاکشهیطول نم ادیز بنمینم نکهیو ا شمیکه خوب م

جواب سر  کشه؟یوضع چقد طول م نیا دمیازش پرس یتحمل کنم. وقت تونمیجوره نم چیه گهیرو د یکور نی، ا امیکنار ب یدرد

همش  گهیه مک میسر چشمام اومده؟ هرچ ییاونم خبر نداره چه بال یداره.ول یبه عمل جراح ازین س،یمعلوم ن گهیباال داد؛ م

از جام تکون بخورم.  یلیخ خوادیدلم نم گهید م،تنبل شد یلیچند وقته خ نیبه قول خودش آقــــاس! حاال منو بگو ، تو ا یحرفا

حرفا بوده ، از پوست و گوشت رد کرده  نیاز ا تریقو یلیزخما خ نی. انگار اکنهیبخوابم. هنوز تموم تنم درد م خوادیهمش دلم م

 نیشدم. حاال ا هیبن یچند وقته ب نی، ا نکهیبه خاطر ا دیرمقم ندارم. شا یبگم؟ درد ندارما...ول یبه استخون. چجور دهیو رس

 کنم؟ کاریورزش و نرمشو چ

 

 فکرشم مسخرس. یدستشو منو ورزش بده؛ هه! حت رهیسوت بگ هی دیاز فردا البد گوهر با گهید خوبه

 

 قلم جنسو تو صندوقش نداره! ورزش و نرمش. هی نیذهنم ساختم، فقط همکه من ازش تو  یفرض کلیبا اون ه گوهر

 

 

 

کردم که قدم از قدم بر  یدر اومدم. البته جرئت نم رسهیدونم واقعا به چند متر م یکه نم یاون اطاق چند متر یاز تو باالخره

 یخودم م شی. اون لحظه پارهیذاشتم گوهر دستشو از تو دستم در ب یکردم و اصال نم یم یتات یبچه ها تات نیدارم ؛ مثل ا

تونستم به گوهر  یراحتتر م یطور نیداشتم ، ا شتریدو تا دست ب میقو یگوشا یحت ایدستام  یبه جا یکاش حت یگفتم ا

خوره و االنه که  یم زیکردم از دستم ل یمن بازم حس م یداشت ول یطفلک مثل مورچه قدم بر م نکهی؛ با ا امیبچسبم و راه ب

 استفاده رو بکنم: تیکه دارم نها ییکردم فعال از همون حسا یگوهر سع ی. با صدامیخودشو خودم با هم کله َملَق ش
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 نقدیخونه ا نیا ،یاتاقتم آشنا ش رونیب یو با فضا یایچند قدم راه ب میفقط خواست یامروز به دستور دکتر ناظم یخب برا_

 ؛یسوراخ سنبه هاش آشنا ش یبره تا با همه  یبزرگ هس که حاال حاالها وقت م

 

 شده بود که گوهر گفت: یچه طور افمیدونم ق یحرف نم نیا دنیشن با

 

 یدارم پول م نیمن باهاتم . اصال من واسه هم یبکش رونیخودتو از آب ب میگل یکه نتوست ینترس؛ خودم باهاتم . تا موقع_

مثل  یتو هم حوصلمو سر نبر نکهیکنم. به شرط ا یحالل باشه تنها ولت نم رمیگ یکه م یاُجرت نکهیواسه خاطر ا ، حداقل رمیگ

 که ! داره! بابا ترس نینکن یوا یوا یامروز ه

 

 یگوشت قربون نیدر و بعدم منو همون طور ع یلوال یشگیهم ژیق ژیق یتو اتاق . درو باز کرد ، صدا میدوباره برگشت بعدم

 کشون کشون برد تو تخـ ـتم.

 

 ؟یخوا ینم یزیچ_

 

 ؟ یاریاب برام م وانیل هیچرا ! -

 

 .یکارا رو خودت بکن نیاصرار داشت حداقل ا یبخور. دکتر ناظم زی، خودت آب بر زهیپارچ رو م_

 

 باشه. ممنون-

 

 و...تَق! ژیق ژیق یصدا دوباره

 

 موندگار شدم . کیاتاق تار نیدر دوباه بسته شد و من دوباره تو هم یراحت نیهم به

 

 بکشــه ؟ خدا داند! رونیب یواریچار د نیتو ا نیمنو از ا ادویدلش به رحم ب یدوباره گوهر ک حاال

 

 گردم. یم وانیو دنبال ل دهیچار گوش بهش چسب زیم هی دونمیلبه تخـ ـت ، سمت چپ که م یرو کِشمیم خودمو

 

و  کشمیو من دارم روش دست م دهیخواب یوحش وونیح هیانگار که  ز،یرو م دمیکشیدستمو م اطیآروم آروم و با احت اونقدر

 نشه!! داریهمش مراقبم ب

 

 گوهر. نینداره ا یوحش وونیبشکنه کم از ح یا شهیش وانیاگه اون ل ییخدا

 

در  یباز یسر من داد زده و وحش یک چارهیشدم من ! گوهر ب ثیانصافو خب یگم چقد ب یزنم و به خودم م یدلم پوزخند م تو

 کنه. زیخواست زخمامو تم یکه م یاورده ؟ البته بجز همون چند روز

 

کم اب مونده توش که گرم شده . حاال  هی شی؛ اَه از دفعه پ دمیدارم و آروم تکونش م یبَرش م وان،یاز ل نی، ا ناهاشی! اآهان

 .رونیب زمیاز پنجره بر وانویدارم تا خودمو برسونم به پنجره تا ته ِ ل بتیدوباره مص

 

 ماجرا شروع شد ... دوباره

 

 اطاق. نیگردم سمت راست تخـ ـت، نقطه شروع من تو ا یم بر

 

کنم جهتا  یم یکه تو ذهنم سپردم سع ییزایکنم بعد از اونجا، با چ دایتخـ ـتو پ نیا دیبرم اول با خوامیاطاق که م یهر جا اصال

 خوام. یکه م یکنم و برم سمت دایرو پ



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 13 

 

 

 کنهیکارمو سخت م نیشم تخـ ـته نرده نداره ؛هم یسمت راست تخـ ـت و بلند م نیتر ییبه انتها دمیرس حاال

 

البته با نوک انگشتام. اگه با کف دست بکشم رو  واریکشم رو د ی. دوباره دست مواریقدم تا خودمو برسونم به د مین هی حاال

 کف دستمو بخارونم. دیو بعدش با ادیقلقلکم م وار،ید

 

 به گوشه اطاق؟!! دمی...نه امروزچرا نرسیاهان رس رمیکه دارم م یراسته ا نیقدم تو هم 4 حاال

 

کردن  هیراحتتر و مطمئن تر از تک یلیکه ثابته خ واریکردن به د هیبرداشتم، کال راه رفتن و تک شهیقدمامو کوتاهتر از هم حتما

 مثل گوهره! یبه جُنبنده ا

 

قدمامو  نیهم ی. برا ستین یاعتماد وارمیبه د گهیکردن به گوهر هنوز تو تنم مونده که د هینمونش. انگار ترس تک نمیا ایب

 .ییبه پنجره کذا دمیو حاال رس شتریبر داشتم. چند تا قدم ب یمورچه ا

 

ازش رد شه!  وانیکه مطمئنا ل کنمیبازش م یحد هیکشمش سمت خودمو تا  یکنم . م دایپنجره رو پ رهیتا دستگ دمیکش دست

 .؛وانیتو ل زمیریچارگوش و با پارچ آب م زیکنار م بیبه همون ترت گردمیبندم و بر م یدور و پنجره رو م زمیر یم وانویآب ل

 

تا برسه ب لبه  نییپا ارمیکنم ، تو همون راسته پارچو م دایلبه پارچو پ کشم یآب خوردن، اول دست م یمرحله  نیسختتر

 .ختنی! و آب روانی. حاال لب به لب کردن پارچ و ل وانیل

 

 .ی! هالک شدم از تشنگشیآخـــ

 

 شهیهم دیاب گرم خوردم.آه ! آب با وانیل هیماجرا داشتم. آخرشم  قهیدق 3ام نشد آب خوردن. اون وقت من  هیثان 2! نیهم

 باشه به قول عباس آقا. یتگر

 

 یبرام فرق یکیبندم تا بخوابم وگرنه که از نظر تار یرو بالش. چشمامو م ذارمیکشم سمت راست تخـ ـت و سرمو م یم پاهامو

 کرد... ینم

 

 

 

که بودم  میونکنم از هم هیترسم بهش تک ی، م دهیچشمم ترس گهیالبته بدون کمک گوهر! د رونیامروزم از اطاق اومدم ب خب

زدم از  نیفاصله رو با گوشام تخم نی.ایسانت یتو فاصله س دیو هوامو داره شا سادهیاز من وا یکیتو فاصله نزد یول فتمیب

فقط  زنم،ی.بهش چنگ نمکنمی. بازم با انگشتام لمسش مواریرو د کشمیم دستمخورد. ینفساش که به پوست صورتم م یصدا

 .زنمیم زیر زیر یبا انگشتام بهش ضربه ها

 

 طرف. نیاز ا_

 

رو  نقدرایخودم ا گفتیبرم جلو. گوهرم نم تونمینم نیاز ا شتریب گهیمن به بن بست...د دنیگوهر همزمان شد با رس یصدا

سر و گوش  گهی. دنهیبیپله ها رو م یبه چپ.تا دستم نرده ها رمیتا قدم م 3...1،2،3بدم.دوباره  ریمس رییتغ دیکه با دمیفهمیم

 دونه چشمو بکنن برام. 1کار  توننیتا عضو نم 1. چشمجفت  هیبرام بشن  دیو پا با و دست

 

 .خورهیتا پله م 13 نییتا طبقه پا نجایخب؛ از ا_

 

از  ی. واواریتا بخوام دست بکشم رو نرده و د شمیم تیتا پله رو فکر کنم قِل بخورم کمتر اذ 13 نیتا؟ حاال من ا 13خدا!  ای

 همه حواسمو جمع کنم و بفرستم سمت دستو پام. دیبه بعد با نجایا
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 تو ! دیبه ام ایخدا

 

دستم اومده بود  گهیکرده. د دایراه افتادم و سرعت پ گهیتا پله رو که رد کردم د 3طور،  نیهم هم یگذشت ؛ دوم ریبه خ یاول

 پله رو هم رد کردم. نیزدهمیکردم س یکه فکر م یزیو فاصله پله ها از هم چقدر! کمتر از اون چ هیراه پله چه جور بیکه ش

 

که بعد از رد کردن پله ها ،  شمیم جیکمتر گ یطور نیبود! خدا رو شکر! ا واریها سمت راست دستم بود و سمت چپم د نرده

 طرف برام بسته شد. هیبرم. خود به خود  یکدوم طرف دیبا نییپا یحاال که اومدم طبقه 

 

نفس نفس زدم کف پاهام داره ذُق  یلیشاتاالپ پهن کردم رو مبل. خ نیمبال رسوندم و همچگوهر خودمو به  ییبا راهنما خالصه

 تا مطمئن شم جا پام محکمه! نیرو زم دمیکه محکم کوب نقدیا کنهیذُق م

 

 بزرگه؟ اطشیچند متره؟ ح بایخونه تقر نیگوهر ا-

 

بهار و تابستون معرکه  یول یچی. حاال که زمـ ـستونه هاطهیبه قول تو ح شترشمیباغه! ب هیکه خانم جان!  ستیخونه ن نیا _

 !شهیم یچه بهشت ینیبیخودت م یشیتا اون موقع خوب م شاالی! حاال اشهیم

 

 ! کشمیحرف گوهر نا خود آگاه آه م نیا دنیشن با

 

ورجه  مویسال آخر همه زندگ هی نیکه ا یکشه. واسه من یطول م یلیدونم، بازم خ یم دیاگه تا اون موقع خوبم بشم که بع یحت

 زور داره! یلیو از اطرافم خبر دار نشم خ نمیجا بش هیکه  نیوورجه کردم ا

 

 فته؟یچنگ بزنه تا ن واریبه درو د دیبا شمیفنر بود، حاال واسه راه رفتن عاد نیکه ع یپر کردیفکرشو م یک

 

رو  یکس یچشمام ، چشما نیشدم که مبادا ا یم میاتو َپستو ق شهیکه هم یمن خوردن،یکه تمام کافه حسرت چشمامو م یمن

 !ی.هعرهیبگ

 

 

 

 که یدادم به خاطرات هیتک

 

 بود نیغمگ ی آن چشمها ِشاد

 

 ـگار نصفه افتادم ـیس مثل

 

 بود نیکه پمپ بنز یجهان در

 

 مرگ و مرگ! نیب« آه» کی سوز

 

 بود نی من ا ِیزندگ ی همه

 

از دست دادن کمتره! خدا  شونویینایکه ب هیخوبه. مشکالتت نسبت به بق یلیخ هیقو تییکه حس شنوا ینیا گهیم یناظم دکتر

 ونیرو مد یقو یگوشا نیا گمیخودم م شیو پ زنمیساخته! و من پوزخند م یگوشاتو قو نقدیدوسِت داشته که از قبل ا یلیخ

 شکور هستم... یو آقا نیافش
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 تو گوشم: چهیپیم یناز یصدا

 

 خان کارت داره زیپرو ایب یپر_

 

 گهیکه م ادیم میمر یاون ور صدا از

 

 خوب شد. نباری! اایدِ ب_

 

 ی...وقتشهیم ضیمر ی...وقتشهیهول م یناراحته...وقت یخوشحاله...وقت ی...وقتکنهیتعجب م یوقت شیشگیکالم هم کهیت

 !گردهیاز سر پُستش بر م یوقت یقراره بره سر ُپستش)!!!(...حت

 

 تو هپروت؟ پاشو تا باز سگ نشده. یرفت ؟ییا! کجیهــــــــــو_

 

به  یکه کار خواستهیم یلیتا االنم خاطرمو خ گهیام که باشه نوبت منه. د ینوبت ندفعهیطرف در. ا رمیم شمیکنمو بلند م یم یپُف

گران قدر که  دیاسات نی! با ایبودم! هه! اونم چه آموزش یتو دوره آموزش یباشم ناسالمت کاریهم ب یلیکارم نداشته! نه که خ

 دادن. تمام و کمال! ادمیرو  ی. تمام فوت و فن کوزه گراشتنگذ هیواقعا از جون برام ما

 

 شهیلباستو بپوش از امروز برنامت شروع م _

 

 ! شهی. کف دستام از سرما سِرم کنمیم خی

 

 :گهیو م کنهیکه پر از صالبت بهم م یخان زینگاه پرو هی

 

 لیاص یدیل هی نیع یچه طور نمی. بب یاز آداب اجتماع یگرفت ادی یتا حاال چ ینشون بد دی...امروز با یکنیآدم رفتار م نیع_

 .یکنیرفتار م

 

 .چقدم که کار من با اصالته. زنمیدلم لبخند م تو

 

کال نونت تو  ی. ولدهیو پسند دهیدونم تو رو از کجا د یاسمش شکورِ. دکترشهرام شکور . نم ششیپ یریکه م ییبابا نیا_

 به بخت خودتو ومن! یجفتک بنداز ینکن تیکافه اس. از اون کله گنده هاس. خر نیثابت هم یایروغنه. از مشتر

 

 طلبکار... سگ صفت.... پر مدعا و َپست... شهی...مثل همدهیدر شهیبد دهن...مثل هم شهیهم مثل

 

ِور زده و االن اصال حوصلشو  یادیز دهی. فهم سینفهم ن دمنقیا یول خونه،یتو چشمام م یچ دونمینم گردونم،یازش برم رومو

 ندارم.

 

 ه؟یک میشکور به قول مر ویموس نیا دونمی. نمذارهیو سر به سرم نم ادیمنه که صداش در نم ریکارش گ یادیز نکهی! مث انه

 داره... یهس معلومه خوب بُرش یهرک یول

 

 

 

و سروناز خانم تمام افتخارشون  یو ناز میامثال مر یحقم داره وقت چارهیبه من داده، ب یدیخودش عجب ام الیخان به خ زیپرو

 ."آره"همه  یعنیکه  دارهیهم دور بر م چارهیب نیبودن، ا یو با ک رونیکه چند شبو ب نهیبه ا
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رو  یدینا ام نیکنه، از ته تخم چشم آدم ا فیآدم و کِ یزل بزنه تو چشما دشیدر یبا چشما نکهیعوض ا یکم هی کاش

 .کاش! دیدیم

 

 هم از حال و روز من خبر نداره! کنهیـگار برگ دود م ـیشک داره س یمنتظر من نشسته و ب نییکه پا یاون آدم یحت

 

 .گذرهیم یتو دل من چ دونهینم یک چیکافه ه نیا تو

 

 

 

 

 

 تو کافه. هچیو عربده بپ غیج یصدا گهیبار د هیواسه منم تکرار بشه،  میتجربه مر خوامینم

 

 نیو خواننده بشه اومده بود تو ا ستیآرت نکهیشد! به عشق ا یو چ کردیفکر م یچ میمر رون؛طفلکیب دمیپرصدا م نفسمو

مث  یکیبه  ی!وقتهیزینشده.واقعا عقلم خوب چ نمییرده پا ستمیآرت هیهم خوابه  یهم خوابه. حت هینشده جز  یچیکافه.حاال ه

رهبر  یبه ترکستانه((.وقت رودیره که م نیکه)) ا دیفهمیم دی. از همون اول باشهیمبهتر ن نی، از ا یصالبت اعتماد کن زیپرو

 یانعام هیسر پست ،  رهی. حاال باز صد رحمت به سروناز که هرشب که مرسهیبشه، معلومه که به ناکجا م زیهم سفرت پرو نیاول

 و کفش کنه.  فیخرج لباس و ک دیباکه  مونه،اونمیواسش نم یچیته تهش ه میمر نیا یول شه،یم بشیبجز سهمش نص

 

االن حاضر  یهم نگهش داره،ول قهیدق هی یبراش سود نداشت، محال بود حت مینداره!آخه اگه مر یرمونیص،سیحر زیپرو اون

 ."سگ خور"میمنت بهش بده.به قول مر یرو هم ب یالاقل همون صنار سه شاه سین

 

 یایدست دوم شده)!!( هنوزم تو رو میکم کار بکشه که الاقل بگ هیمغز نداشتش  نیاز ا وادخیم یک میمر نیا دونمینم

کافه واسش  نیطول بکشه،هم گهیکم د هیاگه  بندمیداده. من شرط م تیبه خواننده شدنم رضا ایتازگ یشدنه. حت ستیآرت

 !یتماشاچ شنیشون م دهیدر یبا چشما انیم اشمیمشت الت ع هی. ستشیآرت میصحنه تئاتر و مر شهیم

 

 تو فکرم: سُرهیدرجا م میمر نیا باز

 

.گاماس گاماس مزه شم یشب اول رو کن نیهم یدار یهرچ خوادی. حاال نمیشمر نشده.پاشو خوشگل شد زیپرو نیپاشو تا باز ا_

 !شترهیب

 

 .ذارهیما م اریمنت در اخت یمفت و ب اتشویما که تجرب قیشف قیاز رف نمیا

 

. مطمئن ای! همون من فدا شدم بسه. تو از همون اول کوتاه ن اینکن تیمث من خر گهیتو د ؟یکرد یط زیبا پرو متیسر ق گمیم_

 !یبد یسوار دیتا آخر با گهید یاگه االن شُل بزن ی. ولادیباش که از ترس بهم خوردن معامله ام که شده ،باهات کنار م

 

 .میدهات دوباره من یکنیرو بپوش. اگه فکر نم اهیاون کفش س_

 

 .پوشمیکفشو م نی. همشهیبدم نم نیبه خرج داد،همچ قهیسل ندفعهیا نه

 

با کفش پاشنه بلند  ی...مشکدارمیاس بر م هیالسب یکه کال عل ینیتزئ کیکوچ فیک شهیتموم م یکار آماده ساز نکهیازا بعد

 یهرچ س،ین سیداره که خس یخوب هیباشه ،  یدارم. هرچ میبه لطف مر نمی.همادیبه همه رنگ م ی! مشکگهیسِتش.خوبه د

 .کنهیم میتقس هیداره با بق
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 : گهیو م کشهیم یسوت هی دنمیبا د می...مرندازمینگاه به دور و برم تو اطاق م هی

 

 !"بله"نه بابا! تو هم _

 

 ...ایکردیناقال! رو نم_

 

که  دونستنیم یزیچ هی ایمیدارد((...قد یودارد/ازآن بترس که سر به ت یو هو یکه ))از آن نترس که ها گنیراس م _

 از حرفاشونو.  یبا آب طال نوشت بعض دی...باگفتنیم

 

 :ستمیمیخان وا زیپرو یبه پاگرد اول جلو رسمیم نییپا رمیتا پله که رو که م 3 ن،ییپا رمیپله ها م از

 

انعام خوبم عالوه بر سهمت  هیباشه  یطرف ازت راض ویدختر خوب. اگه کارتو درست انجام بد ن؛یسفارش نکنما! آفر گهید_

 شد؟! رفهمی. ..شیآدم رفتار کن نیو درست ع یکه آدم باش یمنتها به شرط ،یمن دار شیپ

 

 آره. یعنیکه  دمیتکون م سر

 

 !شهینحسه! هم شهیهم 13 نی. عجب که ارمیم نییتا پله رو پا 13 هیخان بق زیپشت سر پرو بعدم

 

اضافه شده.  یهم به قبل گهید یدلهره  هیحاال  کنه،یپارکت داره مغز خودمو سوراخ م یکفشم رو یتق تق پاشنه ها یصدا

 اول، سالم اول... داریمالقاتِ اول. د یدلهره 

 

 

 

 شیآت یسر حـ ـلقه  پشت

 

 دار یحـ ـلقه  هی روبروم

 

 سالم و نی اول ِغم

 

 خدانگهدار نیآخر

 

 

 

که تن کرده. نرفته  یاهیو کُت س دمیدیـگارشو م ـیفقط دود س زدمیشسته و همون طور که حدس مپنجره ن یمبل جلو یرو

دفعه اومده  نیکه!اومده معامله کنه. منو بخره.آره ا دنیواسه خوردن و نوش ومدهی، خب حق داره ن نهیبش ایو صندل زیپشت م

 منو بخره! 

 

 .دونمینم شمیو چجور ی.کدونمی.چقدرشم نمدونمیچند وقتشم نم حاال

 

خونه عادت  یکه هنوز به تو یمن ی. اصال برااطیتو ح امیچقد التماسم کرد ب چارهینشستم، بماند که گوهر ب اطیتاب تو ح یرو

 .گهید یجا هی امیب دیاُخت نشدم با طیهنوز با اون مح اط؟یتو ح امیب یواسه چ ومده؛ینکردمو چمو خمش دستم ن

 

هولم بده که  خواستینشوند رو تاپ. تازه م اطیکنان ، با سالم و صلوات منو اورد تو ح یتات یگوهر دستمو گرفته بود تات طفلک

 بار نرفتم. ریوجه ز جیبه ه گهیرو د یکی نیا
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 یوقت دهیاالن چه فا یول ومد؛یحالم جا م شیدیعاشق برف بودم.از سف شهیهنوز سرده ، برفم انگار قصد نداره بباره. هم هوا

 ه؟یطوفان یاز شبا اهتریهمه جا برام س

 

جور بهانه بود. دلم تنگ شده  هی...کال برفم دیبرف سف یگرم و نه حت یسرد ، نه هوا ی. نه هواکنهینم میراض یچیاصال ه گهید

اون روزا رو  یاره؛ من دلم هواند کمیتار یهم به چشما یاره ربط ؛یبرف باز میرفت یو خاله م زادیکه با پر ییواسه اون روزا

 ."شبــــه"اون شبا، هرچند که االنم روز و شبم ، یهوا یکرده حت

 

 

 

 

 

 بَرَند یچشم هام، آدم دلتنگ م از

 

 برند یاز دل ِمن، سنگ م ل،یجرثق با

 

 مؤّدب است! داًیست در دلم که شد یفحش

 

 ست که هر روزش از شب است یمن تناقض در

 

تا  یرو دوش آدم برف نداختمیکه م هی. جنسش مثل همون شالچمیپیبه خودم م شتریکه گوهر انداخته رو دوشمو ب یبافتن شال

 سرما نخوره..

 

***** 

 

 ن؟یکردیدرست م یبا مامانم آدم برف نیخاله واقعا اون موقع ها که بچه بود-

 

با دقت، همه  کرد؛یرو پشت بوم برفا رو پارو م رفتیم م. اون موقع ها آقانیرفت امرزتونیآره خاله جون ؛ شمام به مامان خداب_

 یخب اصل کار یکنه؛ ول یباهامون باز ومدی...خودش نممیراحت باش یتا موقع درست کردن آدم برف کردیجا جمع م هیرو 

 کرد. ینم غیدر امرزیهمون برف پارو کردن بود که خدا ب

 

 .نیسنگ میلیخ ومد؛یهم برف م وردیم ایهم که مامانت داشت تو رو به دن یشب ادمهی_

 

 .رمیو دمغ تو خودم م شمینا خود آگاه از برف متنفر م گهیم نویخاله ا هروقت

 

 که؟ یتو از عشق مامانت متنفر یبگ یخوا یمامانت عاشق برف بود ؛ نم ؟یشیخوشگلِ خاله چرا ناراحت م_

 

 ...ینه ول-

 

غصه  گهی...د زدیتو رو نم دی، بازم ق رهیکه سر زا م دونستیو اما نداره، مطمئن باش مامانت اگه االنم زنده بود و م یول گهید_

 نخور گلم.

 

 که خورد تو صورتم. یو بعدم...آخ! گلوله برف زادیپر یو سر خوش غیج یصدا شهیمثل هم بازم

 

 ...شهیما م ی.خاله هم سر خوشانه وارد باز..شهیشروع م یبرف یو جنگ گلوله ها شمیدست به کار م منم
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 .یخوریتو سرما م میبسه؛ پاشو بر گهیخانم جان د_

 

 نم؟یبش گهیکم د هی شهینم-

 

، اون وقت آقا و  یخوریتو . سرما م میتو. پاشو بر میبرگرد یدینم تینه به االن که رضا یومدینم نکهیهه! خانم جان نه به ا_

 .شنیاز دست من دلخور م یدکتر ناظر

 

بود ؟  یبود، چ هیدونم؛کنایشعربود، نم نیلب ا ری، ز میداشت یبر م یمورچه ا یجور که دست منو گرفته بود و قدما نیهم

 :خوندیم

 

 (( کردی....آخر که بس نمکردی)) اول که َدس نم

 

2 
 

 خانم شما هستند چهریخانم ما، که البته از االن پر چهریاز پر نمیخب؛ جناب دکتر شکور ، ا_

 

که تو عمرم  یا گهید یکسا یتا باال. بعدم مثل همه  نیی؛ از پا نییاز باال تا پا کنهیو سر تا پامو نگاه م زنهیبند م میلبخند ن هی

 من. یتو چشما دوزنیچشم م ایدن ی. همه سین یبیعج زیتو چشمام.چ زنهیو زل م شهیم رهیخ دمید

 

 .کنهیخاموش م زیم یرو یـگار ـیس ریو تو ز زنهیـگارش م ـیبه س قیآخرو عم پُک

 

 مودب و منظم! هه! چه

 

 جوان! من شکور هستم... شهرام شکور... دکتر شهرام شکور. یدیبله؛ خوشوقتم ل_

 

 گهینداشت. د ینگاه هرزه ا یچرا؟ ول دونمینم ومد،یبرخورد اول بدک نبود.مودبانه رفتار کرد . از نگاهشم بدم ن یبرا خب؛

بدم.  صینگاه هرزه رو از نگاه پاک تشخ تونمیراحت م شنینگاهم م خیکه م ییکردن و زل زدن تو چشم ادما یزندگ یبعد عمر

 باشم. دهوارم که اشتباه نکر دیدفعه هم ام نیا

 

 بودنش به هم خورد: یکه خودم حالم از تظاهر حیلبخند مل هیبا  کنمیخم م نییبه طرف پا سرمو

 

 .کنمیدکترو نه پسوند شکور رو بهش اضافه نم شوندینه پ گهیجناب. د ن،یمسرورم جناب.هم توندنیمنم از د-

 

 یمیتو دست راستش که جلو اورده .گرم و صم ذارمی. دست راستمو مستیالقاب پر طمتراق براش مهم ن نیا یلیانگار خ اونم

 دستشم هرزه نبود... ی، حت دهیفشار م

 

فالن فالن شده که سروناز هنوزم جزو  یمـ ـستوف مساریاون ت یحت ی! ولهیطرف آدم حساب گفت،یراست م زیپرو نکهیمث ا نه؛

 .هیو امثالهم آدم حساب زی، از نظر پرو شهیاصل ستیل

 

 خب؛ چند سالته دختر جان؟_

 

 : گمیم قینفس عم هیو با  دمیدهنمو قورت م آب

 

 .شهیسالم تموم م 11بهمن ماه، -
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 ؟یبلد ییخوبه؛ خب چه کارا _

 

 طور. نیام هم یاطیرو بلدم . خ یمن آشپز-

 

 : زنهیپوزخند حرص درآر م هی

 

 ؟یچ گهیخوبــه! د_

 

 .ادیمن به کارِت نم یهنرا نیخوبه؟ معلومه که ا یبگ یالک یمگه مجبور آخه

 

 : گمیو م ستمیمیوا صاف

 

 . نایهم گهید-

 

 نداره. یخب اشکال_

 

 وسط : پرهیم دهینخراش یآسمون خراش با اون صدا نیع زیپرو

 

 .رهیگیم ادیدر جا  زویباهوشه.همه چ یلیخ ه،یدختربا استعداد_

 

 ؟یکنیم یطور چرب زبون نیچرب کرده که ا لتویبیِچقد س سی.معلوم نزیتو سرت پرو خاک

 

 کردم .  ینبود که انتخابش نم نطوریپُر واضحه! اگه ا دونم؛یم_

 

 !یستین یپُخ چیوقت هوا برت نداره ، تو ه هیباورت نشه ها ؛  یعنیکه  زنهیچشمک نا محسوس بهم م هی بعدم

 

 م؟یبر ی! آماده ابایز یدیخب ل_

 

 ارم؟یهم با خودم ب یا لهیبله، فقط الزمه وس-

 

 .یگرد یشب بردار. فردا دوباره بر م هیفقط واسه  لهینه ؛ گمون نکنم. وس_

 

 یکفشا تیخان هستم. حکا زیپرو شیر خی! که خدا رو شکر!!! معلوم شد ب؟یموندن ایام  یسوال خواستم بفهمم رفتن نیا با

 .  گهینوروزم د رزایم

 

 .میبله آماده ام؛ بر -

 

 جا خواهد بود. نیو سالم هم حیهم فردا صح تونیخوشحال شدم. امانت دنتونیخب ؛ جناب صالبت از د اریبس_

 

 . هه! سالم.زنمیم یدلم پوزخند تلخ تو

 

 جان. ی. مواظب خودت باش پرمیشکور هست ونیدر خدمت شما و آقا شهیکافه هم نیجناب شکور. من و ا نیدار اریاخت_

 

 خان صالبت و رو نکرده بود. زیپرو نیجان. چه غلطا بلد بود ا ی! پررونیوزغ زد ب نیچشمام ع یعنی
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 کنم. .. یخوره افتاده به جونم فکر م نیکه ع یفیانتظار و بال تکل نیدارم به ا نویی. منم سرم پا فتهیاز من راه م جلوتر

 

منتظر من. هنوز  سادهیجناب دکتر شهرام خان دم در وا نمیبیکه م شهی، سر منم بلند م شهیزنگوله سردرِ کافه که بلند م یصدا

 !رونیاول من برم ب ،یمنتظره به رسم جنتلمن نکهیا یعنی نیو... ا رونیخودش نرفته ب

 

 خودشون باز کنن؟ یخودشون زحمت بکشنو درو به رو دیبا ایمسعود دربون باز کجا وِل کرده رفته که مشتر نیا سین معلوم

 

 !یآدم حساب یباره که نشون داد نیدوم نیا

 

 چهریبا پر ایصدات کنم؟  یپر تونمیم یجان؟ راست یپر میتا اونجا قدم بزن سیکه ن یکم جلوتر پارک شده؛ مشکل هی نیماش_

 ؟یراحت

 

 .نیر جور راحته-

 

 .کنمیصدات م یخب؛ من همون پر اریبس_

 

 ینا حساب یایآدم حساب هیکه َروشِت با بق یدیبرام د یگذشته ! زودتر بگو چه خواب یبابا، دلت خوشه ها! کار من از جن و پر یا

 فرق داره؟ نجایا

 

 یایکه دست همه ادم حساب شدیم یجا چنان وحش نیفکرمو بخونه ، وگرنه که هم تونهیبابا نم نیخودم فکر کردم خوبه ا شیپ

 بست! یکافه رو از پشت دو دور م یآن چنان

 

 اد؟یبه سرم ب یعذاب راحتم کن. واقعا، قراره چ نی! از اایخدا

 

  کنه؟یبرخورد م فیلط نقدیا شهیهم ایداره  یا گهیکال با من کار د نیا

 

 بهش گفته بار اولمه،... زیپرو دمیشا

 

 داره!؟ یا گهیکارِ دبابا! چه  نه

 

 چند؟ یریس یدوره، آدم حساب نیتو ا یترِ. ول یترِ...آدم حساب یآدم ترِ...حساب هیکم از بق هی فقط

 

 

 

 را یکن آدمِ آدم تر دایپ

 

 را یمحکم تر یشانه ها و

 

 نباشد یکه دلش سنگ یخوب یآقا

 

 را... یدوستت دارم تر یـشوق ها معـ
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کم شده! طفلک گوهرم  یلیبهتر شد از اون سوزِ هوا خ یلیکرد...بازم خ دنیآسمونم دلش شکافتو برف شروع به بار نیا باالخره

 نهیتو شوم زهیبر زمیه دیهَمَش با شه؟یخونه گرم نم نیکه چرا ا زنهیو دائم غُر م نالهیمرتب داره از درد کمـ ـر و استخوناش م

منم مجبور  مینفت تموم کرد یوقت یول ومدمینم رونیمن از تو اطاق خودم ب میت داشتکه نف روزید. تا نییکنار سالن پا یسنگ

 .رونیب امیب دمیچیکه دور خودم پ یشدم از حصار

 

 

 

. االنم دائم نمیدم پنجره و برف بب نمیبش امیکه طبق عادت بچگ نمیعاشق ا یول نمیبینم یزیچه مرگمه من که کال چ دونمینم

 .کشمینامفهمو م یشکال شهیش یبا انگشتام رو یجور نیاست و هم شهیش یدستم رو

 

 

 

 یرو بخور گرم بش ییچا وانیل هی نیا ایخانم جان، ب ایب_

 

 

 

 ممنوم گوهر خانم.-

 

 

 

هر چقدم که دست به عصا  م،یندار زمیه دمیامروز رفتم تو انبار ، د شه،یتموم م زممونمیه گهید اد،یاگه آقا تا اخر هفته ن_

 .شهیبازم تا اخر هفته تموم م میراه بر

 

 

 

 مصرف کن. زمیخب؛ کمتر ه-

 

 

 

 کنم؟ کاریچ گهی...د ایزنیوا!! حرفا م_

 

 

 

 .میبسوزون زمیه نقدیا سیعوضش الزم ن م،یلباس گرمتر بپوش میتونیم نهیمنظورم ا-

 

 

 

 !؟یپوشیم میلباس ضخ یلیتو هم خ سیبگو که نشناستت نه من! ن یکیرو به  نایا_

 

 

 

آقـــــــــــا فقط بلده مهمون دعوت کنه  نی.امیندار زممی. همیپس؟ زنگ بزن به آقا، بهش بگو نفت ندار میکن کاریخب؛ چ-

 خونش؟
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 یکه شما راحت باش نهیواسه خاطر ا ادیخانم؟! اقا واقعا لنگه نداره االنم اگه نم هیحرفا چ نیوا ا_

 

 

 

 کنه؟یم یط یالیخ یو ب دهیسرما بهت م ینطوریاقا ا شهیگوهر خانم؟ هم ی. خودت چیچیحاال من ه-

 

 

 

 .امیباغ، منم م انیکه آقا م یی! فقط وقتاستمین نجایا شهینه خانم جان! من که هم_

 

 

 

 س؟ین نجایچرا؟ مگه خونت ا-

 

 

 

 شهر. رونِیدارم ب زاغه هی ایخونه؟ نه خانم جان! خونه کجا بود؟! من از دار دن_

 

 

 

 ؟یکنیم یواقعا؟ تنها زندگ-

 

 

 

 کنم. یم ینه خانم جان! با دوتا بچه هام زندگ_

 

 

 

 شوهرت کجاس؟ شون؟یبا خودت؟تنها گذاشت یووردیخب چرا بچه هاتو ن-

 

 

 

 . دیرو از دستم کش ییهوا استکان چا یدفعه ب هی

 

 

 

 سرد شد از دهن افتاد.بده برم عوضش کنم. مییَچا نیا ایب_

 

 

 

مهمه که  یکس ی. حاال انگار که چقد مهمه! خانواده برادیدر مورد خانوادش ازش حرف کش شهینم نیاز ا شتریب گهید دمیفهم

اس آقام خاله سوسن. عب هیبود و  زادیپر هیاصل و نسب براش مهم باشه؛ خودش خانواده داشته باشه ، نه من! که کل خانوادم 

 ما! هجزو خانواد ادیب ادهیکه هنوز واسش ز
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 ...ارمیب ادمیبرف رو  یشکل ستاره ا کنمیم ی...سعمیسر کار مهم و دوست داشتن گردمیکشمو بر م یآه م دوباره

 

 

 

 برفو کف دستم حس کنم؛ یتا الاقل دونه ها رونیب رمیپنجره رو باز کنم، دستامو بگ خوادیم دلم

 

 

 

 اد،یدلم نم یپنجره ول رهیدستگ یرو ذارمیم دستمو

 

 

 

 ...میندار زمیکه نفت و ه خوندیروضه م یاالن داشت کل نیهم چارهیب گوهرِ

 

 

 

 ام با هم فرق نداره! داره؟!  یلیتو مُشتم...خ رمیبرفو بگ یدونه ها نکهیتو مُشتم عوضِ ا رمیگیمنم دلمو م پس

 

 

 

 

 

 

 

 جنس سفال من است یگر کوزه

 

 رسد یبه من مبشکسته  کوزه

 

 باز یهمه درها نیخدا ز شکر

 

 رسد...)*( یبسته به من م ی پنجره

 

 

 

 

 

 

 

 ...ییاز چا نمیدخترم ا ایب_

 

 

 

 دستتون درد نکنه؛ بذار لب پنجره.-
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 وقت؟ هی یباشه؛ حواست هس مادر؟ نسوز_

 

 

 

 نه ، باشه حواسم هس.-

 

 

 

 ؟یبا من ندار یکار گهید_

 

 

 

 نه، ممنون.-

 

 

 

 گوهر؟-

 

 

 

 ؟یخوایم یزیبله؟چ_

 

 

 

 به آقا؟ یزنگ بزن یخواینم-

 

 

 

 االن، نه. یزنم؛ ول یباشه زنگ م_

 

 

 

 کنه؟یم یوا ! چرا؟! چه فرق-

 

 

 

 که هر موقع و هر ساعت به آقا زنگ زد...تلفن کردن به آقا، آداب خودشو داره. شهیخب نم_

 

 

 

 خنده! ریز زنمیم یپـــُق
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 برم، غذام رو گازه...االنه که بسوزه. گهیزشته نخند!...خب؛ من د ده؟یاستغفرا...، چته وَرپر_

 

 

 

 پولداره؟ یلیسالشه؟خ ه؟چندیچه شکل ه؟یآقا ک نی، ا کنمیخودم فکر م شیپ رهیکه م گوهر

 

 

 

 من بودن؟ یچند تا آقا سرجمع تو زندگ اصال

 

 

 

 شکور بوده و بس... ین، آقام یزندگ یتنها آقا ادیم ادمیاونجا که  تا

 

 

 

 ! دونم؟ی! نمدونمینم "آقا"و عباس آقا رو هم  زیپرو من

 

 

 

 عباس آقا؟ گمیچرا م پس

 

 

 

 و عباس،آقا بشن. زینسل آقا ها فاتحه ش خونده شه تا پرو نکهی! مگه اپـــُف

 

 

 

 .خُل شدم رفت.خندمیو دوباره م فتمیآداب تلفن به آقا م ادی بازم

 

 

 

 

 

 خب، احوال دختر خوبمون چطوره؟_

 

 ؟یکنیکه نم یریبهونه گ گهید ؟یبهتر_

 

 !دمیکه نه، شن دنی. البته دبیطب هینه  دم،یمالقات کننده د هیرو به عنوان  یمن دکتر ناظم باالخره

 

 دکتر. یخوبم آقا-

 

 :رونیب ادیاز تو آشپزخونه م گوهر
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 ده.بَره آروم ش هی نیدکتر، ع یبهتر شده آقا یلیخ_

 

 من خوشحالترم! یکن موییگوهر خانم! تو همون بدگو دیو تمج فیاز تعر نمیا

 

 ساکت تر شده. یلیخ شیپ ینسبت به دفعه ها نم؛یبیدارم م_

 

 ؟یدرد ندار گهی! دردات بهتر شده؟ دهینشونه خوب نیا _

 

 بهترم. ممنون از زحمتتون. یلیبله؛ خ-

 

 به گردن ما حق داره . نایاز ا شتریخونه ب نیانجام دادم دخترم، صاحب ا فمویمن فقط وظ_

 

 لنگه گوهره. یب " یآقا"خونه، همون  نیتر شدم. صاحب ا جیبازم من گ و

 

 ...نمشیبیاورد م زمیبه دلم صابون زدم که هر وقت ه یدفعه کل اون

 

 که! نهیتو شوم زهیبر ارهیرو دوشش ب ذارهینم زمینبود آقا با اون همه دبدبه کبکبه ه ادمیمنم  یول

 

 رو حل کرد. نهیشوم زمیکارگر فرستاده بود که هم مشکل نفت و هم مشکل ه هی

 

 ه؟یآداب تلفن زدن به آقا چجور دمیبهش زنگ زد، همونطور که نفهم یکه گوهر ک دمینفهم هنوزم

 

 دکتر... شیپنجره جدا شدم و اومدم تو امروز پ شیدست دکتر که گذاشت رو شونم، از اون روز پ با

 

صدا  یحت یکن یسع ؛یبد صیجهتشون تشخ ی. صداها را رو از رویخودت انجام بد تویشخص یکارا یریبگ ادی دیبا گهیخب، د_

 نکنه. جتیبه همم گ کینزد یها

 

 !" نهیافش"هر جلسه  یدرسا هیشب یدکتر ناظم یو سفارشا حتاینص نیکنم چقدر ا یخودم فکر م شیپ ومن

 

***** 

 

 ...رمیشکور راه م یرو پشت سر آقا یچند قدم ابونیخ یکیتو تار نکهیاز ا بعد

 

 حضرت واال. نیبه ماش میرسیم

 

 .کنهیباز م یو در عقبو فور رونیب پرهیکه شوفرشه، م یو فرز زیت جوونک

 

 جان. یبفرما تو پر_

 

 جلوتر. امیم میندازیگوسفند سرمو م نیع منم

 

 کنار جوونک شوفر، تا اول من سوار شم. ستهیمیآقا وار وا کامال

 

 .بندهیو پسر شوفر در و م شهیسر من سوار م پشت
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 :گهیرو به جلو م_

 

 برو خونه. _

 

 الساعه قربان._

 

 ن؟یدنبال افش یقراره بر_

 

 خونه. انیخان امشب نم نیواال قربان افش_

 

 ه؟یک نی! حاال افشپــــُف

 

 خونه. ادیبزرگ باشه که شبو ن یبچش اونقد ادینم بهش

 

 فکر. یالدنگ ب یپسره _

 

 و عباس آقاس. زیاز پرو نترییبازم پا یام بلده صداشو ببره باال ول یآدم حساب نیبابا ا نه

 

 ...شکوندمیبود، گردنشو م رونیوقت شب ب نی. منم بچم تا اگهیراس م خب

 

 من با خودم خلوت کنم.که  هیفرصته خوب نی.خب اکنهی! و بازم سکوت منیهم گهید

 

 . دمیکه تو خلوتم فقط خودمو راه م هیدفعه ا نیبهتر بگم آخر ایبا خودم خلوت کنم؛  تونمیکه م هیشب نیآخر دیشا

 

 نیبودمو همچ نیافش یمنم جا دی!! نزَد. شا یپا زیگر نیراجبه افش یحرف چیه گهیچقد زود قانع شد ، د گمیخودم م شیپ

 .گذروندمیخوش م قیدوستو رف شیاز خونه پ رونیداشتم هر شبو ب ییبابا

 

 ...کنهیم یها به زبون آورد حتما شهرام خان داره آبرو دار بهیغر یجلو رو شهیکه نم زویچ همه

 

 !آبرو؟

 

 ِورد زبونش بود. شهیهم اشییآبرو یب یپشت همه  شهیکه عباس آقا هم یهمون

 

 

 

خورد که لنگون لنگون تا تو اون  چیپاش پ زادیخاله، پر یتو راه برگشت به خونه  رونیب میرفته بود زادیبار که با پر هی ادمهی

 خونه. میدیوقت رس ری، د میاریب ریگ نیماش یبارون یهوا

 

 

 

 زدن: یو دم از آبرو دار یبه پا کرد...دوباره صداشو انداخت تهِ سرشو شروع کرد به عربده کش امتیق عباس
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***** 

 

 

 

نگهتون نداشت  ن؟یچرا االن برگشت ه؟یچ ابونا؟یتو خ نیِهلِک هِِلک افتاد نیو تا دختر جوون راه افتادد ن؟یکشیخجالت نم_

 نـــه؟!

 

 

 

 .زنهیم یبَر هی حیپوزخند وق هی بعدم

 

 

 

 بوده.  یزینه خوشم اومد! معلومه آدم ت_

 

 

 

 یسر سفره م، نون بدم، بزرگشون کنم...آخرم نصف شب با طبل ب ارمی...دو تا دختر باجناقو بستنیمنِ خر ن نیهمه که ع_

 شدن! یسوگول یحت ن؛یرو ندار یکار چیه یبغـ ـل، برگردن دوباره سر سفره...خاک تو سر نفهمتون کنم، که عُرضه  ریز ییآبرو

 

 

 

 : زنهیم غیج شنوهیکه م نویا خاله

 

 

 

 ؟یکنیم نایخودته بار ا اقتیل یو هرچ یکنیز مچرا دهنتو با ؟یزنیکنه مرد، چرا تهمت م لتیخدا ذل_

 

 

 

 .گرفتیوقت خدا نم چیکه ه کردیم نینفر هی یو هر از چند گاه کردیبود.فوق فوقش دهن باز م یطور نیخاله هم کال

 

 

 

 انگار افاقه کرد؛ ندفعهیا یول

 

 

 

 . شهیالل م عباس

 

 

 

 جون نداره. گهیخاله بترسه ها! نه. د نیکه از نفر نه

 

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 33 

 

 

 عباس کوتاهه. دو تا عربده بکشه تمومه... یرو یمـ ـست یداغ ریتاث کال

 

 

 

 ! ؟یعرضه ا یتو خدا سین گم،یو م زنمیدلم پوزخند م تو

 

 

 

 عرضه! یب گهی.بعد به ما میکنینم دای. با الـ ـکلم جَنم پیبعدشم ندار یو داغ یکه عرضه مـ ـست تو

 

 

 

 .کشهیباال م که داره ادیدماغش م یکه هم ش صدا زادیپر

 

 

 

 ...اشکش دم مشکشه!یزبون یو ب تیهمه مظلوم نیبا ا زنهی! حالمو به هم ماَه

 

 

 

 باد کتک و ...دِ بزن. ریز رتشیعباس المروت بگ ترسمیفقط و فقط واسه خاطر خاله اس، م گمینم یزیخودم اگه چ من

 

 

 

 بذار تنش زخم نخوره... گهید خوره،یمدام داره از عباس زخم زبون م شمیجور نیمن به دَرک! خالم گناه داره. هم حاال

 

***** 

 

 

 

 ...دارمیخونه خاله نگه م اطیمنم ذهنمو تو همون شب ، تو ح ن،ینگه داشتن ماش با

 

 

 

 !بایز یدیل نییبفرما_

 

 

 

 و نه نفسم باال . ادیم رونینه صدام ب ینطوریدور حُلقومم؛ ا دمیچیکه کال زبونمو پ منم

 

 

 

 نکن. یبیجان؛ غر یباال پر ایب_
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 .رمیو منم دوباره دنبالش م فتهیجلوتر از من راه م خودش

 

 

 

 که اول من وارد و خارج شم. ندشهیانگار خوش نداره باهام هم قدم شه، عوضش همونقد خوشا کال

 

 

 

 نمونش! نگفتم؟! نمیا ایب

 

 

 

 جان! یبفرما تو پر_

 

 

 

 از خونه مــــا... که نه! خونه خودته! قابل شما رو نداره. نمیا_

 

 

 

 لبخند. هیبندش  پشت

 

 

 

 دست و دل باز! چه

 

 

 

 :ادیم زیتم یساده ول یبا لباسا رزنیپ هی یصدا

 

 

 

 .نیآقا؛ خسته نباش نیخوش اومد_

 

 

 

 ! یب یممنون ب_

 

 

 

 سمت خودش... کشهیپشت کمـ ـرم و منو م ذارهی،دستشو م شهرام
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 هر روز مهمون ما هستن. بایبه بعد تقر نیخانم هستن. از ا چهریپر شونی! ایب یب_

 

 

 

 خوش اومدن آقا. قدمشون رو چشم._

 

 

 

 که کال َمنگ... منم

 

 

 

 ."سالم"موند ادمی نشیدادن فقط هم ادمی زیکه تو کافه پرو یاون همه اصالت از

 

 

 

 . دهیجا خوابم بهم نم گفتیانگار راست م ؛یگل گفت نبارویتو هپروت حرف شهرامم...عباس آقا ا هنوز

 

 

 

 ! سیپُر واضحه که من ُپستم شبونه ن گهید گهیرو م "هر روز"کلمه یوقت

 

 

 

 خانم، شاِمت آمادس؟ یب یخب ب_

 

 .کنمیبله آقا! الساعه آماده م_

 

 دستت درد نکنه._

 

و ُبز تره...دست پختشم حرف نداره.  زیماهه. نگا به سن و سالش نکن ...از صد تا جوون مثل من و تو ت یلیخانم خ یب یب نیا_

رستوران عدالت الله زارم عوض  یرو با غذاها یب یب یغذاها ستمی....من که حاضر نیشیم یمشتر یحاال االن شامو که خورد

 خونه کنه. نیپابند ا نویشاف تونهیکه م یزیچ هاام، تن ذارهیکه م یزیکنم....عاشق د

 

 .یشد زم؛خستهیعز نیبش ایجان ب یپر دیساعته تو رو سرپا نگه داشتم...ببخش هی نی! ببیب یب نیاز دست ا_

 

 شده. دهیکه سمت راست سالن چ یونیو اع یاشراف یبه سمت مبال برتمیم رهیگیدست منو م کهیحال در

 

 جون با اجازت من برم لباس عوض کنم تا شام آماده شه. یخب؛ پر_

 

 .طیجور شرا نیتو ا یشگیدوباره همون لبخند هم و

 

 .رسمیم میکه رفت حاال منم راحت به فضول بهتر
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و با مبلمان کرم خونه  هیکه سبزه سدر ییقلم جنسو جا بندازه. پرده ها هیمبادا  کنم،یدرجه باز م نیجغد تا اخر نیع چشمامو

 .قهیچه خوش سل یهماهنگه! اله

 

 نجایدوره ا هیالزمه که  قهیخودمم با اون همه ادعا تو سل ی...البته برایقگیکم کالس با سل هی نجایبفرستم ا مویمر دیبا

 بگذرونم.

 

. ِعب نداره ! حاال حاال وقت دارم نمیدراز کنم تا اون طرف سالن که پشت ستونه بب نیاز ا شتریگردنمو ب تونمینم گهید فیح

 قصر!! نیبر انداز کردن ا یبرا

 

 . نجایا ادیهر روز م بایخانومه گفت که تقر یب یبه ب خودش

 

و البته با رنگ  نمیب یهوا روشنه و راحتتر همه جا رو م ینطوری. ا نجایا امیب دیکه چه خوب که روزا با نمیبیم کنمیکه فکر م حاال

 ..یواقع

 

 بده. صیآدم رنگا رو درست تشخ ذارهیچلچراغ وسط سقف که نم نیا نور

 

 شام آماده شه. نیتا ا دیتنهات گذاشتم. ..چقد امشب طول کش دیخب،ببخش_

 

 ، من خوشحالترم. یمنو تنها بذار شتریب یاتفاقا هر چ گمیخودم م شیپ

 

خب من  یبهتره. ول ویهست. از راد زمیتو کافه پرو ونایزیتلو نیدونه از ا هی. ونهیزیتلو یمن که روبرو یرو مبل روبرو نهیشیم

 .نمیبب ونیزیتلو مونمیکافه نم نییوقت تو سالن طبقه پا چیه

 

 و با درکه ! دهیپسر فهم نیا چقد

 

 منم سهل و آسان شود)!!( یبرا یزن دیکامال داوطلبانه نشسته رو به روم تا د خودش

 

 !!یدو شکلِ محبوبِ هندس نیا نیگرده نه سه گوش. ب ادیچونه شم نه ز ویداره با دماغ عقاب یا دهیکش صورت

 

 . سیدادم که زاغ ن صیحد تشخ نیکه من نشستم تا هم نجایداره که از ا یزیر ی... چشماادیبه لب و دهنش م یول

 

 زاغ داشته باشه؟! یمرد چشما هیداره  یبهتر! چه معن چه

 

 ...پوست سبزه و...تمام! دهیپرپشت و کش یابروا

 

 جذابه!! ینداره ول یریاساط یگرون ، جذابه. خوشگل یکه االن مده و اون لباسا یفکل یگفت با مدل مو شهیکل م در

 

 جذبم کرده اخالق آقا منشانه شه. شتریکه ب یزیمن اون چ یبرا

 

 .دارمیبر م یباز زیدست از ه یب یب یصدا با

 

 

 

 آقا؛ بفرما دخترم. نییشد....بفرما ریکم د هی نیشام آماده اس....ببخش ن،ییبفرما_
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 .ننیشیراحت سرش م ینفر 13-12 هیکه  یو طوالن لیبهتر بگم طو ایبزرگ  زیم هیپشت  نمیشیم

 

 

 

 . درست روبه روش.زیسر م نیو منم ا نهیشیم زیاون سر م اون،

 

 

 

 ه؟یطور نیچون امشب به اصطالح مهمون داشته ا ای هینطوریا شهی! که چقدم غذا پخته. هماوه

 

 

 

 رهیشازده که نم نیام نکرده ا یکار شاق نیهمچ مونیو پر پ نیرنگ زیم نیکم از رستوران عدالت نداره.با ا نجامیا واال

 رستوران.

 

 

 

 .شهیغذا تو کاسه بشقابا م ختنیخانم مسئول ر یب یب

 

 

 

  شه،یتو سکوت مطلق خورده م شام

 

 

 

 !میکوفت کرد یچ میکنه و اخرم نفهم یوراج یکه ه یخال میمر یجا

 

 

 

 ...کنهیو جمع م زیم یو فوت یفور یب یاز شام ، ب بعد

 

 

 

 !یب یب نیتر و فِرزه ا یلیآقا دکتر، خ نیا گفتیم راست

 

 

 

 از شام خوشت اومد؟_

 

 

 

 زنهیچشمک م هی
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 غذاهاشه ها!!! ینه؟ البته منظورم مشتر ای یشد یب یب یمشتر_

 

 

 

 .خندهیخنده! بلند بلند م ریز زنهیم بعدم

 

 

 

 ! خدا شفا بده. وا

 

 

 

 . کال خود محوره.خندهیم گه،خودشی...خودش میطفل خله

 

 

 

 ممنون. یلیبله، خوشمزه بود خ-

 

 

 

 .زمینوش جونت عز_

 

 

 

 کرد به ناگاه؟! تیمیاحساس صم نجوریپسره ا نیتو غذاهاش که ا ختهیر یچ یب یب نیا سین معلوم

 

 

 

 شاال؟یا یستیخسته ام که ن ؟یخب،شامتم که خورد_

 

 

 

 .دنیرسمه اول نونت م نجای...ادنیکنن و اول آبش م یقربون خوانیکه م یمثل گوسفند گمیمن با خودم م و

 

 

 

اومد خودش راحتتر باهات  نیعِب نداره. فردا صبح که افش ی. ولرفتیم شیپ عتریکارمون سر ینجوریبود، ا نمیکاش افش یا_

 سررشته ندارم. یلیخ نهیزم نی. راستش من تو ازنهیحرف م

 

 

 

 ...دهیو ادامه م کشهیم قیعم نفس
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 .ادیخودش ب نیامشبو استراحت کن تا فردا افش_

 

 

 

 :گهیباال و م برهیصداشو م بعدم

 

 

 

 جان! یب یب_

 

 

 

 جانم مادر!؟_

 

 

 

 ؟یبه سالمت ادیم گهیفردا صبح که د نیافش_

 

 

 

 ...انیبله آقا! گفتن م_

 

 

 

 ؟یامشبو تو خونه نگهش دار هی ینتونست_

 

 

 

 به حرف من بوده؟ یخان ک نیافش نش،یشناسیواال آقا خودتون که بهتر م_

 

 

 

 اطاق خانومو بهش نشون بده بره استراحت کنه؛ خسته اس. یخب، برو...راست یلیخ_

 

 

 

 طبقه باال. نییخانم جان؛ بفرما نییرو چِشَم آقا....بفرما_

 

 

 

 .کنمیـنم حبس شده رو آزاد م ـیکه از دم غروب تا حاال تو س ی، نفس شمیطور که بلند م نیهم
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 :گمیو م نییپا ندازمیسرمو م نیهم یو برم برا نییگوسفند سرمو بندازم پا نیع هیادب یب یلیخ گمیخودم م شیپ

 

 

 

 .ریشبتون بخ-

 

 

 

 .زمیعز ریشب بخ_

 

 

 

 به سمت راه پله و طبقه باال. فتمیراه م یب یدنبال ب و

 

 

 

 بفرما منو فرستاد تو اطاق. هیخانم که در اطاقو واسم باز کرد با  یب یب

 

 آقاس. کیدرجه  یاطاق مهمونا نجایاز اطاقتون خانم جان....ا نمیا_

 

 کم مهم تر. هیکم خاص تر ... هیمنتها  ،یتو هم مهمون نکهیا یعنی نیا

 

 من مهمون ناخونده ام...منو نخونده! دونهیام م یب یکه هس ب یهرچ یول

 

 روحمه منو بخونه! من کال ناخوانام... یکه رو یهمه خط خط نیبا ا تونهینم یک چیه آره؛

 

چشم  یحت میتونیخوب م م،یفهمیحرف همو خوب م ییمنو مرگ، منو درد، منو تنها یمرگ که واسه همه ناخونده س ...ول مثل

 .میرو بشناس گهیتو خواب همد یبسته، حت

 

 

 

 

 

 بر در یکوبد کس یکن که م تصور

 

 بگشا، منم مهمان ناخوانده  ؟یکِئ

 

 !میآ یم واریمرگم،که گه از در، گه از د منم،

 

 مهمان ناخوانده به تو فرصت دهد... نیا و

 

 شب را... کیروز و  کی

 

 خفته؟ یکرد ا یخواه چه
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 شد؟ )*( یرده خواهک نیجبران کدام به

 

 ن؟یبا من ندار یکار _

 

 .رینه؛شب بخ-

 

 زودتر برو نکهیا یعنی نیا

 

 .بغـ ـل دسته مطبخ.نهیی.اطاق من طبقه پانیصدام کن نیداشت یکار ر،یشب بخ_

 

 مطبخ. گهیمآبانه حرف بزنه، هنوز م یهنوز عادت نکرده فرنگ چارهیزن ب نیا

 

 تو گوشم!چه گوش خراشم هس! چهییپیسکوت م یشدن در، صدا بابسته

 

 بخوابم؟ یچه جور لهیاص یدیل هیکه مال  یلباس پلو خور نیبابا، حاال با ا یا

 

. نه که لباسه واسم ارزش داشته باشه ها! نه.فقط موندم صبح که از اوردمیبا خودم م یشبم لباس راحت هیالاقل واسه  کاش

 بچرخم؟ یخواب بلند شدم با لباس چروک چجور

 

 ق تق در اومد؟ت یصد

 

 بله؟-

 

 دم در؟ یایلحظه م هیجان،  یپر_

 

 بله-

 

 .نمیبیو شهرام خانو م کنمیباز م درو

 

 .یاستفاده کن یتونیهس، م یمزاحمت شدم، خواستم بگم تو کمد لباس راحت دیببخش_

 

 .سیبله ممنون...الزم ن-

 

 ؟یالزم ندار یزی...چیهر جور راحت کنم؛یاصرار نم_

 

 هس. زینه ممنون.همه چ-

 

 کنم. یخونه خودته! تعارف نم نجایمزاحم شدم؛ راحت باش. ا دیبازم ببخش_

 

 .نیشما لطف دار-

 

 .ریبخ کنم،شبتیخواهش م_

 

 .ریشب بخ-
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 گفته الزم ندارم؟ الزم دارم، خوبشم الزم دارم. یموقع باز کردم...ک یمن دهنمو ب باز

 

 پارچه آقاس. هی مرد بودن ، یجوون سوا نیا گه،یمورد د هی نمیا ایب

 

 داره. ریتوف یبودن و مــــرد بودن با نر بودن کل آقا

 

 بودن. کیداره تا درجه  دیمهمون بودنش تاک یرو شتریب "کیمهمون درجه "ام معلوم شد با گفتن اون کلمه  یب یب نیا

 

 مهمون =موقت! شهیذهن منم که هم تو

 

 همه راهــــو؟ نیا رهیم یک ی...واکنمیکمدو باز م در

 

 .فنیقشنگ و لط یلیخ فه؛یسر جام! آخه ح نمیبش خیس دیرو بپوشم با نای! واال من اه؟یلباس راحت تایا

 

 ناراحتم! ،یراحت یلباسا نیکالم! من تو ا کی

 

 .پوشمیبپوشم...و م دیبا س،یکه ن یدلبخواه یول

 

 روبروم! واریبهد دوزمیو چشم م خوابمیرو تخـ ـتو به پهلو م رمیم

 

 ن؟یمنو آورده واسه افش ه؟یک نیافش حاال

 

 نه؟یشبم نموند منو بب هیکه  ادیخونه بدش م نیاز ا نقدیا یعنی

 

 اون؟ یچقد مهمه که شهرام... دکتر شهرام شده پا دو گهیاون د نیبب

 

 باباهاس که جَنَم نداره!  نیاولم معلوم بود از ا از

 

 منو اورده واسه آقا زادش، که کفتر جلد شه و... تو خونه موندگار. حتما

 

 پرستار بچه ش؟ دیببخش یقراره بشم لَله ...وا یعنی

 

 دمیرا پرورش م ییو مراقبت از بچه ش.هه! خبر نداره من چه دست گال یچقد بدبخته که منو گماشته واسه پرستار گهید نیا

 گلستون... هیم قدِ دست گل به آب دادن خود متیاونم به ق

 

 درو باز کنم. ادیم میتنبل یول دمیدر و شن یصدا

 

 جان، خاله درو باز کن قربونت برم... من دستم بنده. یپر_

 

 چشم خاله!-

 

 دن؟ی...تا پَرش هست چرا خرامنییبرم پا خوادیکه نم وونمیا یپله ها از

 

 !ــــه؟یک-
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 رو بده! یسوال سه حرف نیجواب ا یکس ستیمحل کال رسم ن نینبود تو ا ادمی

 

 .کننیچشمامو منور م نایته کوچه خاله ا هیخانم همسا یتنومند طوب کلیه کنمیو که باز م در

 

 ن؟یخانم! خوب هست یسالم طوب-

 

 تو. نییبفرما-

 

 جونم. چهریقربونت پر_

 

 اُرد دنبالش هس. هیکه گفت.حتما " یجونم" نیا فریدهنمو قورت دادم و منتظر ک آب

 

 ه؟یک نیا دینه ببخش ه؟یچ نیا

 

 .یبه پسر بچه تخسشون عل فتهیم چشمم

 

مالقات مادر شوهرم ، تو  رمینگه داره...دارم م ی ما رو تا عصر ِیعل نیا سین یجان ، سالم به خاله برسون بگو اگه زحمت یپر_

 افتاده. ضخونهیمر

 

عروس وفا نداره،  گهید نهیبگه هم خوادیچه کنم؟ نرم فردا که حالش خوب شد م ینداره ها!ول ریحاال برم و نرم به حالش توف_

 چشم و روئه! یب

 

 بذا.... یانگشتتو عسلم که کن 3جان کال اگه  یپر یدونیم-

 

 بغـ ـلم. ریز زنمیو م قاپمیرو ازش م یخدا، شروع کرد دوباره. عل یوا

 

 راحت. التونیام هست، خ یعل زودتر خوب شن. حواسم به شاالیا گم،یبله به خاله م-

 

 دختر. کنمیجبران م تی.تو عروسیش ریپ شاالیا یپر یوا_

 

 رو از پشت اسمم انداخت. "جانم"اون  گهیخرش از پل گذشت د ایب

 

 شد. ریبرم. د گهیمن د_

 

 .یعل فیکث یرو گونه ها شونهیدو تا ماچ گنده و ابدار م بعدم

 

 !اینکن تیباش مامان جون! خاله رو اذ یپسر خوب_

 

 . زبون نفهم سرتِق!شهیم شیحال یعل چقدم

 

دهن ادم بسته  ذارنی...نم نییآب دهنم روش تا کامل بره پا هیپدر س... فحشو قورت دادم  یِعل نیکه در و بستم ا نیهم

 ! اطیکف ح دیکوبیبمونه ها با مغز داشت خودشو م

 

 شاد! "عایجم تیو مادر یروان خودتو هفت جد و آباد پدر یا
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 دلم خنک شد... شیآخ

 

 

 

 رنیگیم نوی. شهرام خان سراغ آقازادشون افشخوردیم شبید یاز خوردن صبحونه که به شام تجمالت بعد

 

 ام مثل من مادرشو سر زا از دست داده؟ چارهیب نیافش نیا یعنی

 

 طالق گرفتن؟ نکهیا ای

 

 : دهیجواب م یب یب

 

 راست رفتن تو اطاقشون بخوابن. هیخان برگشتن و  نیدم صبح افش_

 

 .نییپا ادیکن، بگو ب دارشیبرو ب_

 

 چشم آقا!_

 

 لقمه فرو دادن بود...رفت و برگشت. هیچند لحظه که از نظر من به اندازه  بعد

 

 زن آهوِ. نی! اعجب

 

 آقا! انیاالنه م_

 

 گفت: یکی دمیبود که د نییپا سرم

 

 سالم خان داداش_

 

 ...نییمن بره پا یکه از گلو کشتیاوردم باال . از اونورم لقمه داشت خودشو م سرمو

 

 شد؟یمگه م یول

 

 .نیینه پا ومدیجوره نه باال م جیبود تو گلومو ه دهیحرفا بود... پر نیلقمه چموش تر از ا نیا

 

 سُرفه و سُرفه! یه منم

 

 اومد جلوم! مییچا وانیل که

 

 !یبپا خفه نش_

 

 پوزخند نچسب... هی

 

 حال و روزِ االنم گفت. نیهم یباعث و بان نویا
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 بوده واسه خودش. یخان...نه واقعا خان نیافش جناب

 

 خان...برادر بنده. نیاز افش نمیا_

 

 بند. میلبخند ن هیبا  نییپا ارمیم سرمو

 

 خوشوقتم...جناب شکور.-

 

 .یشرق یطور بانو نیمنم هم_

 

 تو دستش. ذارمیروح م یسرد و ب یلیجلو...منم دستمو خ ارهیم دستشو

 

 ...دهیبهم دست نم یکه از فشارش حس خوب دهیخان داداشش دستمو فشار م برعکس

 

 ...".یشرق یبانو"! یلفظ تَک عجب

 

 صدام نکرده بود. یکس "وجدانا گهیرو د یمدل نیا

 

 که درموردش باهات صحبت کرده بودم. هیهمون خانم شونیجان، ا نیخب افش_

 

 نرفته بودم! شبی... کاش دنمیبیبله، دارم م_

 

 .زدیم حیوق یادی...زومدیخوشم ن یول گفتیم یکه داشت به شوخ هرچند

 

 تو اطاق کارت؟ ایب یصبحونتو که خورد نیافش_

 

 .امیم یباشه جلد_

 

 بدم. حیرو بهت توض زایچ یسر هی دیکه با میجان پاشو با من بر یشمام پر_

 

 به سمت اطاق ته ِ سالن. فتمیو دنبال شهرام راه م کنمیم یب یاز ب یلب ریتشکر ز هیو  شمیبلند م زیپشت م از

 

 اون افتاد جلو تا مبادا با من هم قدم شه! دوباره

 

 .شمینفر وارد م نی...در هر حال من اولستهیمیندارم ...چون مطمئنم دم در اطاق منتظرم وا یعجله ا منم

 

 

 

 شد. نمیهم

 

 بانو ! یبفرما تو پر_

 

 ."بانو".نشیتنش خورده به تنه داداش افش نکهیمث ِ ا نه

 

 خانم. یپر نیبش_
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 آقا شدم. یو منتظر سخنران نشستم

 

 ...شهیکه م نمیبیم ویجوهره ا هیوجودت ....  یکالمت و خالصه بگم تو ینگاهت......تو یچشمات...تو یخانم من تو یپر نیبب_

 

 وجودم... یتو چشمام...تو نگاهم و در خالصه تو زنهیو زل م کشهیم قینفس عم هی

 

 ازت...ازت؛؛ _

 

 نوازنده خوب و موفق ساخت. هی_

 

 چشممو نداره...شک ندارم! ینگهدار شیکاسه چشمم گنجا گهید

 

 .ستمیبه فوت و فنش آشنا ن یلیمن خ یول_

 

 .نهیبا افش گهیجا به بعدش د نیاز ا_

 

شَهره، اونم نه  یخان صالبت که ُشهره  زیتو کافه سوته دالن پرو یبمون یتونیکنم. م یام ندارم؛ مجبورت نم یاصرار چیه_

 واس قهوه ش...

 

 .یآدم حساب هی ی... بشرونویب یام خودتو از همون کافه بکش یتونیم_

 

. باالخره منم رفتم جزو آدم فتمیکافه م یایه آدم حسابو هم یمـ ـستوف مساریو ت زیخودش و پرو ادی گهیرو که م یحساب آدم

 .ایحساب

 

 .یوقت دار ادیب نیافش یخوب فکراتو بکن...تا وقت_

 

 و ما رو به سالمت. ری...اگه ام نه که شما رو به خیچیکه خب ه یاگه هست_

 

 .گهیو بهت م زیهمه چ ادیبرادرم م نیافش رم،یم گهیمن د_

 

 خدافظ_

 

 .یبش یموندن ویگرفته باش یعاقالنه ا میبرگشتم تو هم تصم یدر ضمن دوست دارم وقت_

 

 دو برادر بمونم. نیکه با ا نهیعقل ا یعنی نیا

 

 افتادم. شبمید یاالیفکر و خ ادیبازم با لفظ برادر  و

 

 شکور...هه! یتُخس آقا بچه

 

 بچه نبودا! یکه تُخسه، ول شیتُخس

 

 بود. یخان؛ خان نیافش
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 که مثال من فکرامو بکنم؟ رونیدکتر شکور رفت ب نیشد؟ االن ا یچ

 

 مگه من بلدم فکرم بکنم؟ آخه

 

 تو مغزم در حال وول خوردنه... شهیکه هم یفیاراج جز

 

 داره مـ ـستر شکور؟ دنیو پرس یریگ میتصم گهید نیا خب

 

 .زیبه پرو یکه بابت من پول داد تو

 

 معامله رو به هم بزنه. هی ستین نیا لیاص یدیل هیتو مرام  گهید

 

 !خونهیعذر منم تو اون کافه م زیپرو گهیمن از خونه شما برم، د حاال

 

 ازش بخورم. یفصل کتک حساب هی نکهیبعد از ا تازه

 

 .یمنتظر موند دی!ببخشبایز یشرق یخب، خب،خب... بانو_

 

 .لهیتو طو پرهیکه از منم گوسفند تره، در نزده، م نیا

 

 شکور و شما؟ نیافش نم؛یمن افش_

 

 هستم. چهریپر-

 

 تا بحال؟ یدید انوی...اصال پ؟یکه دوس دار انویپ چهریپر_

 

 .ستمین یحدم پشت کوه نیتا ا گهیخودش فکر کرده؟ د شیپ یچ اروی نیا

 

 به قول خودش بنوازه! انویواسش پ اوردیهرشب م ژنویب شیماه پ 3-2 نیتا هم زیپرو

 

 دونم؟یمن نم گهیبنوازه، اونو د گنیم یچطور حاال

 

 چه مدل نـ ـوازشه؟ نی! ادنیرو دکمه فشار م انگشتاشونو

 

 چهر؟یاصال حواست به من هس پر_

 

 .دیبله آقا ...ببخش-

 

 به من. یدونگ حواستو بد شیکه همه ش یریگیم ادی. ...کم کم ندازمیاشکال نداره، رات م_

 

 .شنومیمن م یول گه،یآروم م نویا

 

 به اون دستگاه چار گوش کنار اطاق. کنهیدستش اشاره م با
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 .سازنیکه باهاش آهنگ م لهیجور وس هیاست.  انویاون اسمش پ_

 

 .دارهیدور بر م نمی. اگمینم یچیمن ه ی، ه"ال اله االا..."

 

 قلمشم. هی نیمن خودم عاشق ا یهم هس. ول یا گهیها و آالت د لهیالبته وس_

 

 باش به من چه؟ خب

 

 عاشقش باشم؟ دیمنم البد با حاال

 

 و ...  کنهی. درشو باز مییکذا یانویسمت همون پ رهیم خودش

 

 رو دکمه هاش. کشهیسره از چپ به راست م هی دستشو

 

 .ادیمسخره ازش درم یصدا هی

 

 .چهریجلو پر ایب_

 

 . انویسمت پ رمیو م شمیوسط اطاق بلند م یرو صندل از

 

 نیبش_

 

 .کنهیجلوش اشاره م بیغر بیعج یدستش به صندل با

 

 روش. نمیشیو م کنمیاطاعت م منم

 

 ندارم توش چه خبره ! ی. کارانوسیپ نیخوب نگاه کن. ا_

 

 اس. هیاسمش کالو ینیبیکه روش م یکوتاهو بلند یدکمه ها نیا_

 

 ؟یچ_

 

 .هیکالو-

 

بلد باشه و چه  ییزایچه چ دینوازنده خوب با هیبگم که  خوامیصحبت کنم....امروز م انویراجبه پ خوامیامروز نم یول ن،یآفر_

 کنه. تیرو رعا یاصول

 

 که؟ یمتوجه_

 

 بله، حواسم هس.-

 

واسه  ی...تو هپروت نچرخیحواستو جمع کن دیبا ینوازیم یدار یحواست باشه. وقت شهیهم دیدرس اول......با نیا کال،یبار_

 همه وجودت گوش بشه. دی....باتییشنوافقط ذهنت و حس  یعنیحواس  گمیم نکهیخودت....ا
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 باال! یدقتتو ببر دیبا یدیآهنگو گوش م هیهر موقع که _

 

 .یکن کشونیو تفک یبد صیاونو از هم تشخ یکه ساز ها یکن یسع

 

 معمار. هی نیداشته باشه، ع تیخالق دینوازنده خوب با هی

 

 .یتمام حسّاتو جمع کن دیبا گمیکه م نهیهم ی! براینشون بد یقیبا موس جاناتویتمام احساسات و ه یتونیتو م_

 

 .زنهیداره لفظ قلم حرف م یادیجلسه اول ز ی. برازنهیچقد حرف م خب

 

 .کنهیم سیو واسه من تدر دهیکه هنوز داره دستاشو تکون م یو اونم در حال کشمیم یپـــُف

 

 .برهیحوصلمو سرم یادیداره ز دیکنم فهم فکر

 

 یکن نیهرچقدم که تمر ،یرو نکن ی....اگه با جون و دل کاریگوشت کن زهیآو دیبا شهیرو هم نایبسه! ...ا گهیامروزت د یبرا_

 .نهیشینم ینداره!چون کارِت به دِل کس دهیفا

 

 کم برم اونورتر. هیبهم اشاره کرد که  بعدم

 

 تنگ دل من. دیصاف چسب اومدو

 

 :گهیبهم و م زنهیچشمک م هی

 

 .میدوئت بزن یچطور دمیم ادتی ینترس کوچولو، حت_

 

 ؟یچ یعنیموندم که حاال دوئت  ومن

 

 .دهیم ادمیگفت بعدا  ال،یخ یب

 

 نواختن... ایبه فشار دادن دکمه ها  کنهیو شروع م دیو سف اهیس یها  هیبه قول خودش کالو ایدکمه ها  یرو کشهیم انگشتاشو

 

 

 

 ینوبهار عشق/ تو باورم کرد در

 

 ی/ تو پرپرم کرد زییپا نیاول با

 

 ی/ تو قصه پردازدنهایشن وقت

 

  ی/ تو بال پروازدنهایپر وقت

 

 /مجنون تر از مجنونمرونمیتا به پا و سر

 

 یتو کرد شونمیشونم،پریپر

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 31 

 

 چقدر آسونه/ آتش زدن در خونه یدید

 

 ...)*(یتو کرد مونمیمونم،پشیپش

 

***** 

 

 . شمیَکنده م نیبا صداش ،از زم هنوزم

 

 تو اون خونه بمونم. کنهیمطمئنم م شهیو واسه هم کنهیاهنگ با من چه م نیکه ا دونستیم انگار

 

هم که صدا  یدستگاه چند وجب هی نیبه ا دینبا ستیدلبخواه من ن یچیکه ه ییاز اونجا یکه خودم دلم بخواد ، ول یتا موقع البته

 .کردمیدل خوش م کردیدرست م

 

 

 

 شه؟یتموم م یُکشنده ک یدردا نیا ایخدا

 

 نشده بودم. زیاندازه رقّت انگ نیوقت تو عمرم تا ا چیه

 

 محتاج نشده بودم. میشخص یاندازه واسه کارا نیوقت تا ا چیه

 

 .کشهیم ریاز دل و پهلوم، قلـ ـبمه که داره ت شتریب

 

 تو پهلوم. شهیو پخش م کشهیم ریدلم ت ریز هویلب پنجره اطاقم، که  نشستم

 

 .رفتیم ادمیکه تازه داشت دردش  ییپهلو همون

 

 ؟یچ یعنیدردا  نیا یوا

 

 دخترم. هیهنوزم  نهیبیچشمام نم نکهیرفته بود که با وجود ا ادمی انگار

 

 . گفتمیم راهیو زمان بد و ب نیبه زم شهیسراغم و ضعف و عوارض فاجعه به دنبالش... و منم هم ومدیکه هر ماه م یدرد همون

 

 به تخـ ـته خورده و من دختر شدم، بدبخت شدم. یدر نکهیتو ا دونستمیو زمانو مقصر م نیزم یهمه  شهیهم چونکه

 

 تا زجرت بده... شهیخودش دست به کار م عتیبه کارِت نداره، طب یکس کار چیو ه یچ چیکه ه یوقت درست

 

 نره. نییاب خوش از گلوت پا تا

 

 زنونه ...که امروز اومد سراغ من. عتِیاز زخمِ طب نمیا

 

 ! چه تو درد، و چه ضعف و چه ناله.ذارهیکه واسه شکنجه من کم نم الحق

 

 مطمئن شم. یکه حت نمیبینم یزیمن که چ ده؟یچه فا یول ،ییرسوندم به دستشو یبا بدبخت خودمو
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 خدا نکبت تا چه حد؟ یوا

 

 گوهر؟ شیبرم پ ییبا چه رو حاال

 

 ؟بهش بگم یچ اصال

 

 من عادت شدم ؟ نیبب ای...بگوهر

 

 نه؟! ای

 

 .دمینم صیتشخ خودم

 

 بده. یلیکه خ ینجوریا یول

 

 اس؟یح یدختره چه ب نیوقت نگه ا هی

 

 ...اگه...اگه

 

 کنم؟ کاریخدا! چ یواا

 

 .خوادیدلم مرگ م یا گهیاز هر وقت د شتریب االن

 

 .یکس ینه از درد...از شرم... از خجالت... از ب اد،ین رونیتا اشکم ب دمیرو هم فشار م چشمامو

 

 

 

 تا عصب برسد هیگر نیکه درد از ا اگر

 

 که عشق لبالب شود به لب برسد اگر

 

  یانیقبل خطّ پا ،یسال ها بدو که

 

 مرد از عقب برسد کی ی هیسا واشی

 

 تا دوباره صبح شود یکن هیگر شبانه

 

 تا دوباره شب برسد! یکن هیصبح گر که

 

 ...دی... شایاگر... ول ینیسه نقطه بچ یه که

 

 دیآ ینم ینه! کس د،یآ ینم یکس

 

 ... رونیجور دوال دوال از اطاق اومدم ب همون

 

 کرده؟! دایپ یجملت چه کاربرد نیا ینیکه بب میمر ییکجا "خوب شد نباریا"
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 گوهر!-

 

 بله دخترم،_

 

 که گفت چقد آرومم کرد. "یدخترم" نیممنونش شدم؛ هم چقد

 

 .زهیکه ...چ گمیم-

 

 ؟یخوایم یزی؟چیچ_

 

 آره؛-

 

 ؟یخوایم یچ_

 

 شدم. ضیمن...من، مر-

 

 ؟یوا! چرا؟ سرما خورد_

 

 اره؟یباز در م جیگ نقدیچرا ا ست؟یمگه خودش زن ن نی! ایوا یا

 

 که...من...من، عادت ماهانه شدم. یعنی-

 

 .ارمیم زیآهان! صبر کن االن برات پارچه تم_

 

 خوب که صاف رفت سر اصل مطلب. چه

 

 .ارمیواست جوشونده ام ب نیبش_

 

 .کنهیبا نبات معجزه م نیدارچ ییچا_

 

 خوردم. نمویدارچ یی)!!( که حل شد، نشستم با آرامش چاتمیامن ریمشکل تداب گفتیم راست

 

 .شیآبه رو آت کنم،یدرست م نایاز ا شهیمن واسه دخترم ام هم ؛یشیاالن بهتر م_

 

 بود ... نییاز خجالت سرم پا هنوز

 

 .کنهیم خیمو به تنم س ن؛یبب اینه؟ تو ب ایعادت شدم  دونمیبه گوهر گفتم من نم یکه چه جور فتمیم نیا ادی

 

 راحت کرد. المویخ ارهیبه روم ب نکهیچقد خوب درکم کرد و بدون ا شیسواد یگوهر با همه ب و

 

 داشتم، خجالت نکشمو بهش بگم. اجیبه کمکش احت طیجور شرا نیداد که هر موقع تو ا دیبهم ام یحت

 

 پَکَرم. یادیز دیفهم انگار
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 رو شونم: ذارهیم دستشو

 

 جان! یپر_

 

 گفتنشه. "خانم"بهتر از  یلیهس که خ یشده؛ هرچ یمیصم یعنی گهیکه م یجان یپر نیا

 

 مادرشه! یزن که جا هیخجالت بکشه. اونم از  دیکه نبا زایجور چ نی. آدم واسه ایباهاش ندار یفرق چیدخترم، ه نیتو هم ع _

 

 نشده که! یراحت باش باهام. طور_

 

 .نمیبیرو م زایچ نیمنم بار اولم نبوده که ا_

 

 باال. ارهی...فشارتو منهیریسرد نشه! بخورش. ش تییچا_

 

 بهم داد: یکه دکتر ناظم یدیبعد از ام دمیچند وفته شن نیبود که تو ا یبخش دیام یحرفا نیامروز گوهر ، دوم یحرفا

 

 .دهیرس تیینایکه به عصب ب هیبیبه خاطر آس تیینایمشکل ب_

 

 .شرفتیو علم هم در حال پ یتو هنوز جوون ی. ولدهید بیچقد آس دونمینم_

 

 توننیمن و گوهر م نی. عشنیخوب م اشونمیلیو خ کننیکه مشکلشون مثل توست رو عمل م ییخارج از کشور کسا دمیشن_

 .ننیبب

 

 .یجوون یلیاز دست نده.تو هنوز خ دتویفقط ام_

 

 آدم سالم. هی نیع ،یکن یزندگ یکه دار یبا وجود نقص دیداره و تو با انیجر یتا اون موقع هم زندگ_

 

 .یدار انویام به نواختن پ یکه دست دمیشن_

 

-... 

 

 بهتر تو؟ ی...ک خورهیگوشه اطاق داره خاک م انویاون پ ؟یزنیچرا نم_

 

 جملش. نیا دنیکه چشمام ستاره بارون شد؛ از شن دونمیم

 

 ، کرده بود... انویوقت بود که منو عاشق ساز مادر ،پ یلیخ نیافش

 

 

 

 تو اطاق: ادیو م زنهیدر م ادیم یب یب

 

 خان، اومدن دنبال خانم. نیافش_

 

 سر درس. میریمقدمه م یب گهید یبسه....فردا که اومد گهیامروز د چهریتموم شده....پر گهیباشه کار مام د_
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 خسته و کالفه شده: ی...معلومه بدجورکشهیم قینفس عم هی

 

 سخت که نبود؟ نمیبب_

 

 نه، خوب بود.-

 

 انه؟ی یکرد دایعالقه پ انویبه پ_

 

 .رونیب کشهیچشمامو از حدقه م یزیچ یجاذبه ا هیاالن با  کنمیاونقد که فکر م شه،یچشمام م محو

 

 !هیبله، ساز جالب-

 

 !سیجالب نه! عشقه! روحه! زندگ_

 

 .یمنم غرق شدم...اغراق نکرد یزد انویکه تو پ یاونطور ،یگیراست م گمیخودم م شیمن پ و

 

 چهر؟یپر سیطور ن نیا_

 

 !نیگیکه شما م نطورهیبله؛ هم-

 

 . چهریپر رمیگیوقتتو نم گهی! از ته دل....دیبگ نویبه همه، هم دیوبعدها تو هم با_

 

 دنبالت. فرستمی! راننده رو ماینکن ریموقع منتظرتم؛ د نیفردا هم_

 

 .دمیجلو و بهش دست م برمیجلو و...دستمو م ارهیم دستشو

 

 . ..دهیو دستمو محکم فشار م کنهیم یمکث

 

 درد گرفت نامـــرد. انگشتام

 

 برم طرف در. فتمیراه م یب یب دنبال

 

 حاال چرا منو برگردوندن به کافه؟ کردمیفکر م نیهمه راه به ا تو

 

 کنم؟ یمنم تو خونه شون زندگ ادیعارشون م واقعا

 

 نداشتن بهم بدن؟ جا

 

 بزنم؟ انویپ ژنیب یجا زیبرم تو کافه پرو رمیبگ ادی انویپ دیبا حتما

 

 خانم. میدیرس_

 

 .گهیشوفر م نویا

 

 و برام باز نکرد؟ادب چرا در یب چه
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 که من داشته باشم!  یگر یاشراف تیذره ظرف هیاز  غیدر

 

 جلوم دوال راست شن. دیساعتم تو اون خونه نبودم. اون وقت همه با 24

 

 سمت کافه! رمیم شمویم ادهیپ نیماش از

 

 باز و بسته کنه! ایمشتر یتا درو برا ساده،یدم در وا شهیمثل هم مسعود

 

 دهیصورتشه جوابمو م نفکیبه صورتش و جز ال دهیکه چسب یبا همون لبخند کنم؛یسالم م بهش

 

 .شهیلبخند مسخره از رو صورتش پاک نم نیام که کنه ا هیگر کال

 

و  دهیبرام سر تکون م شیزبون یکه با همون زبون ب نمیبیرو م ی...پشت بار شاپور شوتنییدور و بر سالن پا چرخونمیم سرمو

 .دمیمسخره تر از لبخند مسعود دربون جوابشو م یلبخند. منم با کنهیسالم م

 

 :دمیهمون زبون اشاره، دستامو تکون م به

 

 س؟یخان ن زیپرو-

 

 شهینم میمن که کال حال یکجا رفته و کم مونده آدرس بده بهم... ول گهیالبته مثال داره م رون،یرفته ب گهیو اشاره م مایبا ا اونم

 .گهیم یچ

 

 ...دمیباشه فهم گمیو م دمیتکون م سر

 

 ؟یدیمنو فهم ی...حاال زبون اللیفهمینم زننیباهات حرف م ی! تو درست و حسابیخر خودت یعنیکه  کنهیم نگام

 

 نیهمکار منه ا ییجورا هی. جمیمن چه گ دونهیکه دائم تو اشپزخونه اس م یندونه؛ شاپور شوت یک چیواال! ه گهیم راست

 خدمتش اشپزخونه اس یشاپور.اونم محل اصل

 

 باال تا لباسامو عوض کنم و برم سر کارم. رمیپله ها م از

 

 داره! مویمر یحوصله پر حرف یحاال ک یوا

 

 ...کنمیو که باز م در

 

 خوش گذشت؟ ؟یسرحال ؟یخوش ؟یخانم، خوب یپر نجاس؟یا یک نیبــــه! بب_

 

 بد نگذشت، بله خوبم به لطف شما.-

 

 به لطف من چرا؟_

 

 :زنهیم طونیچشمک ش هی

 

 دکتر شکور. یبه لطف آقا_
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 کنه! کاریباهاس چ دونهی! مگهیدکتره د اروینباشه  یچیه_

 

 خفه! میمر-

 

 ؟یدید نهینه جون من! نگا کن! خودتو تو آ_

 

 .ینکرد یفرق چیه روزیبا د_

 

 از جام جُم بخورم. تونستمیمن ِ بدبخت تا دو روز نم_

 

 ام بکنه. یواس من بره تو آشپزخونه آشپز خوادی...تازه مرهیاون وقت سرکار داره راس راس راه م_

 

 ؟یدار یچه جون گهیتو د ییخدا_

 

 نه؟ ای یکنی، بس م میمر-

 

 ؟یریگیبابا چرا پاچه م_

 

 وقت از خلوت خودشو... چیه لیخانم اص هیآره خـــــب!  ؟یراجبش حرف بزن یشیم یرتیغ_

 

 ! میببند دهنتو مر-

 

 حرفشو بزنه! هیبق نذاشتم

 

 کردم بد حالشو گرفتم؛ چون درجا خفه خون گرفت. حس

 

 :گمیهم از دلش م ارمویدرش ب یهم از فضول نکهیا واسه

 

 منو نبرده بود. یکنیکه فکر م یزیدکتر شکور، اصال واسه اون چ اروی نیا-

 

 الفور گفت: ینه، چون ف یاز فضول یاز دلش دراورده بودم ول انگار

 

 برده؟ یپس واسه چ ؟یچ یعنی_

 

 منو برد تا با داداشش آشنا شم.-

 

 خب؛_

 

 .زدیم ژنیکه ب یی. هموناانوسینوازنده پ ن،یداداشش، افش-

 

 .کنمیرفتار م یپشت کوه هیمثل  می! حاال خودمم با مرایب

 

 ؟یه چ! نوازنده اس کگهیتو چرا حرف زدن واست خرج داره؟ دِ بنال د_
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 بده. ادی انویبهم پ خوادیم-

 

 بخند! یخنده. حاال نخندو ک ریز زنهیم پـــــُق

 

 بره. سهیدفعه حق داره ر نی. ارهیگیسرخوشش خندم م یاز خنده ها منم

 

 غلطا؟ نیچه به ا منو

 

 !ی! نوازندگانویپ

 

 حاال چرا تو؟_

 

 تو؟ ؟یپس ک-

 

 آره؛ چرا که نه؟_

 

 .پرسمیدفعه بعد ازش م دونم؛یچم-

 

 مسخره._

 

 : گمیم ارمویشکلک در م هی براش

 

 .یخودت-

 

 .شمیم نییطبقه پا ی... راهکنمویم زونیتو کمد آو مویمهمون یریش لباس

 

 !مهیصد بـــــار بهتر از مر یالل شاپور

 

 فردا.  یعنیبهمن تولدمه.  11بهمنه!  9 امروز

 

 ناراحت شدم یلیخ دنشیشن از

 

 بهتر بود!  یلیگوهر بهم نگفته بود ، خ اگه

 

 .دونستمینم خویتار گهید یالاقل اونجور خوردم،یکمتر غصه م یطور نیا

 

 هم مناسبتشو... دونمیم خویمن هم تار االن

 

 و مناسبتشو نه! دونهیم خویتار گوهر

 

 !کنهیمناسبته بارِ غصه منو نسبت به گوهر چند برابر م نیهم

 

 جشن تولدم به راه باشه ها!نه؟ شهیکه هم نه

 

 !یبگه صد ساله ش یبگه مبارکه و تعارف یبود که زبون یکیالاقل  یول
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 ن؟ینفر ای رهیخ یدعا گفتمیم دمویخندیجمله دوم م نیبه ا شهیهم من

 

 مسخرس. یلیهس که خ یهرچ

 

 همه راهو؟ نیا رهیم یســـــال؟ ک صد

 

 کردم؛ یفکر کنم ناشکر یول

 

 جمله مسخره. نیچقد دلم لَک زده واسه ا االن

 

 سراغم. ادیکمتر م الیفکرو خ ینطوریکم هوا بخورم. ا هی رونویبرم ب دمیم حیترج الیخ یب

 

 با خودش ببره. الویفکر و خ نیو ا ادیکه باد ب دیشا

 

 .اطهیجاده وسط ح هیحاش گهیکه گوهر م ییبه درختا رمیگیدستمو م ینجوریهم

 

.نصفه شمیم الیخ یب شمارمویتا م 12-11تا  شهیتا آخر بشمارم...هم ادیوقت حوصلم نم چیچند تا درخته؟ من که ه دونهیم خدا

 .کنمیولش م مهین

 

  کنمیم دایمو پ یتاب دوست داشتن رمویرو درختا م دنیبا دست کش یطور نیهم

 

 .دارمیتابو محکم نگه م یدستم پشت یکیبا اون  گرمویدورش م یها لهیدستمو به م هی

 

 بده. یکه مبادا از دستم در بره و موقع نشستن روش ، جا خال ترسمیم همشم

 

 !هه!شهیم یفاجعه ا چه

 

 ...شهینه خنده دار م فاجعه

 

 !گهید میخوش بود ی...الکدمیخندیخنده.منم با خنده هاش م ریز زدیوبعد م اوردیحرصمو درم زادیاون موقع ها که پر مثل

 

***** 

 

 درست کنم. یخامه ا کیامسال خودم واسه تولدت ک خوامیم یپر _

 

 گرفتم. ادیاز دوستم دستور پختشو _

 

 گه؟ید یکن یکیامسال جشن تولدمو با روز وفاتم  یخوای.مکالیاوه! بار-

 

 خنده. ریز زنمیخوش م سر

 

 :گهیکه حرصش دراومده م زادیپر

 

 که! یندار اقتیلوس، ل_
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 .سیبدک ن کهی! کایشیم یزیچ هی ینخور یترش زاد،یپر گمیم-

 

 ـوسه: بـیو م زادیو صورت پر خندهیم خاله

 

 نکن بچمو. تشیاذ چهر،یبس کن پر_

 

 خواهر جوون مرگش افتاده. ادیته چشماشه که مطمئنم  یغم هیمن ،  یمثل همه تولدا خاله

 

 من همون سالگرد فوت مادرمه! تولد

 

 تا واسه خواهرش فاتحه بخونه. کنهیاز فرصت استفاده م شهیتا آرزو کنم و شمع و فوت! مثل هم بندمیچشمامو م یوقت

 

 شده. یکی فمیتولدم امسال با جشن تکل جشن

 

 تا شمع روشنه. 9 کمیک یرو

 

 چادر نماز خوشگل با سجادشه. هیکه  دهیبعد از فوت کردن شمعا بهم کادوشو م خاله

 

 جانماز خودش. نی. عدهیم یاسی یچه بو کشم؛یم قیعم نفس

 

 : زنهیپوزخند مسخره م هیآقا  عباس

 

 ابونا؟یتو خ یفتیراه ب یچادر چاقچور کن یخوایتو هم از فردا مثل خاله ت م_

 

 .اریبچه ها رو مثل خودت بار ن نیباش؛ ا یکم امروز هیزن _

 

 .یچادر گل گل نینه ا دمیخریبراش م یکاله خوشگل فرنگ هیکت و دامن و  هیتو بودم  یاگه من جا_

 

 .خودشون دوست دارن چادر سر کنن.کنمیمن زورشون نم_

 

 

 

***** 

 

 .کردمیسر م یوقت دادیبهم دست م ی. چقد احساس خوبمیچادر سر کن خواستیواقعا خودمون دلمون م و

 

 موردم دلبخواه من نموند. نیتو ا یول

 

 عباس آقا شد. دلبخواه

 

 !یخوریتـــــو! سرما م ایب یپر_

 

 تو خونه. کشَتَمیگوهر م یصدا
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 اطاق گرمه...مطبوعه! یهوا

 

 پخته بود. زادیکه پر یکیهمون ک ی! مثل بوادیاز آشپزخونه م میخوب یبو

 

 دندونم. ریز ادیفکر کنم مزه شم م گهیکم د هیفکر کردم که بوش مونده تو دماغم!  کهیبه اون ک نقدیا

 

 !!کنمیو تماشا م ونیزیتلو یجلو نمیشیم

 

 ! ی! چه لفظ قشنگتماشا

 

 بهش. دمیگوش م ویاصل مث راد در

 

 برم باال تو اطاق خودم. شمیبلند م کنمویاز گوهر تشکر م میخوریکه م شامو

 

 صبرکن مادر!_

 

 ن؟یدار یشده؟ کار یچ-

 

 ! نیبش ایآره ب_

 

 جمع کنم تا برگردم. زویم نیکم صبر کن ، من ا هی_

 

 ...منتظر گوهر.ونیزیتلو یمبل جلو یرو نمیشیم دوباره

 

 کیاز ک نمیا_

 

 تولدت مبارک_

 

 وسط  زیرو م ذارهیم کویک

 

 .ارمیمن برم شمعا رو ب_

 

 .کردیخوشحالم نم نقدیا گرفتنمیم زادیکه خاله و پر ییتولدا دیشا یعنی

 

 اس. گهید زیچ هی نیا

 

 اره؟یشمع ب رهیگفت م گوهر

 

 چند سالمه؟ دونهیم مگه

 

 گذشت. زادیام بدون مامان، بابا، خاله و پر گهیسال د هیام گذشت... گهیسال د هی

 

 ام بود امسال... یسال عجب
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  بدون ِ شمع ِ کیبه ک یزن یم زل

 

 یشب باران نیزنم به ا یم زل

 

 دانم یگذشت... که م یبد سال

 

 یدان یگذشت... که م یبد سال

 

 

 

 

 

 .نهیچیم کیرو ک ارهیم دویتا شمع سف 18

 

 کیدور تا دور ک قهیباسل

 

 نذاشته باشه کیدور تا دور ک دمی...شاگمیخودم م شیرو پ نایا همه

 

 !نمیبیکه نم من

 

 خب اول آرزو کن ، شگون داره مادر._

 

 بستمو تو دلم خواستم آرزو کنم... چشمامو

 

 کنم؟ ییچه آرزو حاال

 

 نم؟یو بب زادیپر نکهیا

 

 نمش؟یو من بب رانیخاله برگرده ا نکهیا

 

 نم؟یخونه رو بب نیصاحب ا نکهیا

 

 کشمیم "آه"

 

 .سیمهم ن یچ وی...کنمیفقط بتونم بب کنمیم آرزو

 

 .کنمیو...فوت م رونیب دمی... نفسمو مو

 

 روشن مونده...دوباره فوت کن گهیدونه د هی_

 

 .کنمیفوت م گهیبار د هیو  رونیب دمینفسمو م دوباره

 

 دفعه خاموش شد؟ نیا-
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 آره مادر._

 

 کنمیـاشو رو گونه هام حس م لبـ

 

 !یصد ساله ش شاالیتولدت مبارک؛ ا_

 

 "یصد ساله ش شاالیا "یکلمه ا 4جمله  نیبه دلم نشست، هم چقد

 

 صد ساله شم... خوادیبازم دلم نم یول

 

 .هیادیشم ز قهیدق هیباشه؛  یطور نیکه بخواد ا یسال صد

 

 مادر ایب_

 

 کادو از طرف آقاس نیا_

 

 از طرف من نمیا_

 

 جعبه چارگوشه هیاقا  یکادو

 

 که بازش کنم کنهیکمکم م گوهر

 

 جان یگردنبنده پر هی_

 

 چقدم خوشگله...پشتتو بکن ؛ ببندم برات._

 

 کنمیپشت گردنم حس م دستشو

 

 .ادیجان ، چه بهت م یپر یماه شد یوا_

 

 من...ناقابله! یکادو نمیا_

 

 ن؟یدیدستتون درد نکنه گوهر خانم، چرا زحمت کش-

 

 بابا؛ ناقابله دخترم یا_

 

 شالگردنه. هی

 

 ه؟یچه رنگ-

 

 سبزه دخترم._

 

 .یبپوش یخوش شاالتوی...مبارکت باشه...اادیبه پوستت م_

 

 براشون!  هیعضو مهم "گردن"خونه  نیا یاهال کنم؛یخودم فکر م شیمن پ و
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 دو تا کادو واسه گردنه!هه! هر

 

 !انویسمت پ رمیو م شمیآگاه بلند م ناخود

 

 کنم. یاشت انویبا پ دیکه واسم رقم خورده با یدیسال جد تو

 

 ها. هیکالو یرو کشمیم دستمو

 

 .کنمیم حسشون

 

 که هم رنگ روزگار منه اهیس یدایکوتاه که برجسته ترن...کل یدایکل

 

 و شاد. اهاسیس ریکه ز دایسف

 

  ه،یدیسف یرو یاهیام س انویپ تو

 

 ...هیدیاز سف جلوتر

 

 .هیدیاز سف باالتر

 

 .((ستین یکه رنگ یاهی))باالتر از س

 

ش باز  قهیام باز نباشه. حداقل  یلیلباس ساده که خ هی. پوشمیم ی، لباس رسم انویرفتن تو جلسه اول کالس پ یبرا امروز

 !زی! مردک هــــــشهیخوش بحال اون استاد بزرگوارمم نم یادیطور ز نینباشه...ا

 

 بهتره. یروزی! از دستی... بدک نیشم ا قهی. یکوتاه سورمه ا نیلباس است هیبا  پوشمیروشن م یآب نیشلوار ساده ج هی

 

 دوس دارم؟ انویمن واقعا پ حاال

 

 بزنم؟ انویپ نیروز مثل افش هیمنم  شهیم یعنی

 

 ژنیب نکهی. بعد از اخوردیکه گوشه سالن داشت خاک م ییانویسمت پ رمیراست م هی نییپا امیکافه که م یخود اگاه از پله ها نا

 هم بسته شد. انویپ نیخان دعواش شد ، در ا زیبا پرو

 

 بهم و با زبون خاص خودش: رسونهیم عیاز اون ته سالن خودشو سر یشوت شاپور

 

 ...لیبیس یعنی پشت لبش که کشهیم دستاشو

 

 :کردهی؛ فکر م کردمیکه من فکر م یزیاونم داشته به همون چ رم،یتهشو م تا

 

 باهاش زدهیم انویپ ژنیب

 

 ؟یشوت گنیچرا بهش م برمیم ی! کال پگهیم بیغ
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 .زدهیم انویقبال پ ژنیب ؟یکاره اومده به من اطالعات بده که چ هی

 

کنم خودم حاال حاال هستم در  رونیب نجایاز ا زویشدم. کال شده پرو نجایا یایمیپا از قد هی گهیخودم همون موقع بودم. د خوبه

 رستوران._کافه نیخدمت ا

 

 زنهیشاپور داره جلوم بال بال م دوباره

 

 شده شاپور؟ یه؟چیچ-

 

 .کنهیو بعدم به من اشاره م ارهیرو درم یو رانندگ نویفرمون ماش یدستش ادا با

 

ندارم به سمت  یاز شاپور شوت یزدن دست کم جیحال از اونجا که منم تو گ نیشوفر شهرام خان اومده، با ا نکهیِمث ا خب

 :یعنیکه  کنمیکافه اشاره م رونیب

 

 

 

 شکور اومده؟ یشوفر آقا-

 

 ."آره" یعنیکه  نییپا ارهیم سرشو

 

 و استاد نابغه اش... انویکالس پ یبه سو شیپ

 

 :گهیبه صورِت نچسبش م دهیبون با همون لبخند چسبمسعود در رسمیدر که م یجلو

 

 به سالمت.خوش بگذره._

 

 !کنهیدرشت بار ما م گهید نمیمـــرض؛ ا یا

 

 .شمیو من سوار م کنهیباز م نویدر ماش شوفر

 

 .میهست ششیر خیشده که ما حاال حاالها ب هیتوج دمیآدم رفتار کرد؛ شا نیبابا امروز ع نه

 

 شکور. ونیدم کاخ آقا میرسیاز اونچه فکرشو بکنم م زودتر

 

 استقبالم. ادیام نم یب یب یتو حت رمیکه م امروز

 

 .رهیحال منو بگ شونیکیکردن که هر روز  یکیشوفره دست به  نی با ا ِیب یب نیا

 

 بگه خرت به چند مَن؟ رونیب ومدیخانم به قول خودش از تو مطبخش ن یب یواسم باز کرد ، ب نویدر ماش ارویکه  امروز

 

 به تموم معنا. "مـــاست". ینه اوهون یدر؛ نه ِاهِن یجلو سادمیملنگا وا نیا نیدرازه. ع چارهیب مِیکه کال زبونم فقط واسه مر منم

 

 ...یمن اومدم ؛ خودشو زده به نفهم دهیفهم یب یب نکهیمث ا نه

 

 :گهیم رونویب ادیم شیاز تو اون سوراخ باالخره
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 .نیسالم خانم ، خوش اومد_

 

 .ارنیم فیخان تشر نیتو اطاق، االن افش نییبفرما_

 

 بله، ممنون.-

 

 خان. نی...منتظر افشیروزیو از قضا درست رو همون مبل د یروزید یانویتو همون اطاق پ رمیم کشمویم رامو

 

 .نیمنوّر نمود با؛یز یشرق یسالم بر بانو_

 

 جلوم رهیگیم دستشو

 

 باهاش دمیم دست

 

 . دهیدستمو فشار م یمث دو دفعه قبل بازم

 

 .انویسر پ میریم گهیامروز د_

 

 ...نجایا ایب گهیسمت خودش و م کشهیم دستمو

 

 .انویسمت پ میریم

 

مادر همه سازهاست  انویاس...پ هیکالو دیسف اهیکوتاه بلندِ س یدایکل نیبهت گفتم اسم ا روزمید نوی! اچهریپر نیبب_

اسمش  میکنیکه ما باهاش کار م یمدل نیا یمختلف داره، ول یمدال انوی...پیبساز یادیز یباهاش صداها یتونی.چون مچهریپر

 بلندو رسا... یصدا یعنیو فورته  میمال یصدا یعنی انویپ ؛فورته اس انویسازم پ نی.اسم کامل االهیرو

 

. بد شهیخوب خواست نشون بده که حال نیبرا من بلغور کرد.همچ یکلمه خارجک یو کل زدیحرف م نیطور افش نیروز هم اون

 .یرقم رفته بود تو حس معلم

 

باشه  دهیفهم دیدهن باز من تا حاال با نیحاال شدم شاگردش و حتما با ا ن،یقراره بشم پرستار افش کردمیفکر م روزیکه تا د یمن

 کنمیو شروع م کشمی؛ منم زحمت م گهیمسائلو م نیاز همون جلسه اول شروع کرده ساده تر بایشاگرد کودن طرفه که تقر هی

 .یبه خنگ باز

 

 جملش: نیاستاد و شاگرده...و آخر نیا نیب یتناسب چه

 

 .ستیانیپ گنیم زنهیم انویکه پ یبه کس_

 

 چهر؟یپر یدیفهم_

 

 بله. گمیم

 

 .دهیاز من فهم شتریام از تو آشپرخونه ب یب یب یحتگوشم!چون  رینخوابوند ز یکیکرد که  یمردونگ یلیخ

 

 خانم در زد و اومد تو: یب یموقع ب همون
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 براتون قهوه اوردم آقا._

 

 .زیخانم. بذارش رو م یب یدستت درد نکنه ب_

 

دستم و  دهیو فنجون منو م شهیذره فاصله. دوال م هیبه من! بدون  دهیکنار دست من ، چسب نهیشیسمت من و م ادیم شهیم پا

 .دارهیفنجون خودشم بر م

 

 تو چته؟ چهریپر_

 

 بله آقا؟!-

 

نکنه  یکردیم ریس گهیعالم د هیتو  دادمیم حیکه داشتم بهت توض یتو کل مدت ست؟یکه تو چرا اصال حواست ن نهیمنظورم ا_

 بانو؟ یعاشق

 

 ...دیپر رنگم

 

 نه آقا حواسم بود.-

 

فکر کنه من ساده ام و  یاحد ادیوقت به من دروغ نگو! خوشم نم چیدروغم نگو.ه ینگو ، ول یاگه دوست ندار چهر،یپر نیبب_

 کنه. یخودش زرنگ الیبهم دروغ بگه. به خ

 

 .شهیتکرار نم گهیچشم، د-

 

 !یکه درس خونده باش ادیم افتی؟ به ق یچقد درس خوند_

 

 دارم. پلمیمن د-

 

 !چند سالته مگه؟ ی. پس تو ام جزء بچه درس خونا هستکالیبار_

 

 .شهیسالم م 11بهمن  یعنیسال!  11-

 

 ؟یحاال واجبه بدونه متولد بهمن گم،یجمله مسخره رو م نیا یکه ه منم

 

 سالت باشه. 13فوقش  ای 14 خورهی! بهت میتر از سِنت زهیچه کوچولو! ر_

 

 پروندم: زیچ هیشدمو  یمن احساساسات باز

 

 .خورهیشما به سِنتون م افهیق یول-

 

 ام؟ی! خب؛ چند ساله به نظر م؟یجــــد_

 

 سال. 31 ای 31

 

 خنده. ریز زنهیم پــــــُق
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 .یام که هست ینه خوشم اومد! اهل تالف_

 

 بود؟! یتالف هیحرف من شب یخودم گفتم کجا شیپ

 

 چهر؟هوم؟یپر گهید یسن شهرامو گفت_

 

 باشه. کتریسه سال از شما کوچ _دو خورهیم شونینه. سن خودتونو گفتم. به ا-

 

 سال. 32سالمه.شهرام  21برعکس...من  چهرینه اتفاقا پر_

 

 ! ؟یعنــــیآقا شهرام!از تو بزرگتره  یکف پا چشــــمم

 

 :خونهیخوش شانسم ذهنمو م یلیکه خ ییاز اونجا یرو بلند بگم ول یکی نیتو ذهنم گفتم...جرئت نداشتم که ا بازم

 

 یانصاف یکم ب هیمنتها تو  گنیم نوی. همه همیفکر کن ینطوریا یحق دار یآره، شهرام داداش بزرگه س. خــــان داداشه...ول_

 .یکرد

 

 .زنهیچشمک م هی

 

 ش قانون داره: یشهرام همه زندگ_

 

 یکی نیصبحونه مفصل بخوره، شام سبک بخوره،..ا ره،یو ورزش، دوش بگ یرو ادهیسر شب بخوابه، صبح زود بلند شه، بره پ_

 :امیجوره باهاش کنار نم چیمن ه گهیرو د

 

ـگار  ـیپاکت س هیو ارامشم کمتر از  یالیخ یمنفجر شه! من تو ب تیاگه از عصبان یحت کشه؛یـگار م ـیسه نخ س یفقط و فقط روز_

 قانونشه: نمیا یدونی. مستنین دنمی. آقا اهل نوشکشمیدر روزنم

 

 سر جون مردم. مارستانیمنگ و ملنگ برم ب تونمیپزشکم! نم هیمن  نیافش_

 

 !یزیآبرور هیتر کنه که اونم نکنه بهتره! ما ی، لب یمراسم یبشه آقا تو جشن یچـــــ_

 

 همه!... هیشب یعباس آقا، تو منگ فیاز آبرو داره به تعر نیکه افش یفیدوباره فکر کردم که چقد تعر من

 

 یعزت و آبروشونه! ارزش داره واسشون حت هیواسش قائلن؟ الـ ـکل ما یجماعت به الـ ـکل؟چه احترام نیدارن ا یعالقه ا چه

 از جون مردم...!! شتریب

 

 

 

نه مث  ادیتَرَق توروقش م ی. صدادمیکم ماساژش م هیچه سرد شده؛ از سرما گردنم خشک شده،  یوو شم،یخواب بلند م از

 چوب خشک شده! نیکرده.ع خیبد جور  نکهیا

 

 .شمیم ریسمت پله ها و سراز رمیم ازهیرو شونمو با خم ندازمیم مویبافتن شال

 

 با درشون. زدیموقع گوهر افتاده بود تو قابلمه ها و ِسنج م نیهم شهی! همیسوت و کوره اول صبح چه
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 کجا رفته؟  سیمعلوم ن امروز

 

 د؟یکه هر روز هر روز خر خورنیکرد که! مگه دو نفر آدم چقد م دیرفت خر روزید

 

 هوا بخوره. رونینوا رفته ب یزن ب دیمن خودخواه شدم! خب شا چقد

 

 اون دل نداره؟ مگه

 

هوا اونو  ینجوریبخواد هوا بخوره؟ ا نکهیچه برسه به ا ادیکه گوهر داره...دو قدم راه بره نفسش باال نم یآخه با وزن یول

 که)!!( خورهیم

 

 بشه! ریتا اون موقع گوهرم از هوا خوردن س دیو بشورم، بعدم برم صبحونه بخورم شامن برم دست و صورتم حاال

 

 نه؟ ایو جمع کنم  زیم تونمیم نمیبذار امتحان کنم بب گمیخودم م شیبرم تو سالن که پ شمی، پا م خورمیکه م صبحونمو

 

 گذاشتم. زیم یرو کجا یزیکه هر چ دونمیم دمیچ زویخودم م چون

 

 یخرابکار هی؛  ییهنر نما امیبه بعد خواستم کدبانو بشم از اول همه کارا رو خودم بکنم چون اگه از وسط کار ب نیباشه از ا ادمی

 نتونه جمعش کنه. یک چیکه ه کنمیم

 

 ...یتو جا نون ذارمیتو سفره وم چمیپیخرده نونم مونده که م هی. خچالیو کره رو گذاشتم تو  ریپن یمکافات وبد بخت با

 

 که دودش رفت تو انگشت خودم! دمیدارم)!!( محکم درو کوب فیتشر یو از اونجا که من کال وحش یدر جانون ی! دستم موند الآخ

 

 مکم.  یتو دهنمو ، م ذارمیم ارمیدر م انگشتمو

 

موقع ام خون  چیتا خون مُرده نشه!وجدانا ه نیانگشتو بمک گفتیم واریدر و د یال موندیکه دستمون م نیخاله بعد از ا شهیهم

 !شدیمُرده نم

 

...هرگز! زدیبه ذهنم نم یترفند نیکه همچ یکیواسه من ، اونوقت من  ریزخم شمش شدینبود که اگه بود م یضربه ها کار  آخه

 !اره؟یدر ب یباز یبزنه و کول غیج خواستیم یاون وقت ک

 

سر  زادیبا پر شهیسالم بودم.هم یوقت یوقت دوست نداشتم. حت چیکارو ه هی نی. اییبرم ظرفا رو بذارم تو ظرفشو دیبا حاال

 ظرفا رو جمع کنه بشوره!! ادیب دیخانم بگ یبه طوب دیبر گفتیکه خاله م میزدیو اون قدر ُغر م میکار دعوا داشت نیا

 

گرد و خاکم سر ظرف شستن به  هیو  میفتادیرو ظرفا، حاال از اون طرف بوم م میدیپریو م خوردیبَر م رتمونیبه غ زادمیو پر من

 .میکردیپا م

 

 !ینیبب ری. خ"آقا" یکارمو راحت کرد ست؛ین ادیز ییوسط آشپزخونه و ظرفشو زیرو شکر که فاصله م خدا

 

ظرفا رو بذارم تو  یک دونمیم یورط نیوسط و دنبال ظرفا! ا زیرو م ذارمیدستمو م یکیو اون  ییبه ظرفشو رمیگیدستمو م هی

 ،یخور ریکارد پن هیو  یخور ییقاشق چا هیو  ریواسه کره و پن یدست شیپ هیو  ییچا وانیل هی. ستین می.البته ظرفییظرفشو

 !نیهم
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 .خورمیچقد م دونمینمونده باشه. اسرافه! منم که اندازه شکممو نم یدست شیته پ ریاز کره و پن یزیکنه چ خدا

 

 !شورهیم ادی...خود گوهر مخوادیظرفارم بشورم؟نم حاال

 

 .ادیزود م یعنیدم کرده بود؛ آماده! پس  ییچا

 

 برم سمت در... کشمیم رامو

 

دِ  کنمویآبو باز م ری...ش ییسر ظرفشو رمیو م گردمی! راه اومده رو بر میتو حس کدبانوگر کنمیدارم طمع م نکهی! مث انُچ

 بسّاب؟! یبشور! حاال نسّاب و ک

 

 قیریج یبه جون ظرفا تا صدا فتمی! با کف و اسکاچ مضمیوسواس نداشته باشم، تو ظرف شستن وسواس که نه... مر یچیه تو

 !ضمی! گفتم که ...مرکنهی.صداشو دوست دارم...آرومم میزیبده از تم

 

 نیکردم. ا فیشدم وبساط ناهارو رد دست به کار یدید هوی سمیوا گهیکم د هیآشپزخونه!  رونیبرم ب شمیم یراض گهید حاال

 نداشتم. یچشما نیبا ا بهیاز عجا گهید

 

مملکت که  نیتو ا ستین کاریب یک چیمردم همه مشغول کارن و ه یعنیخوبه!  یلیبرنامه نداره! خ ونیزیکه صبحه و تلو االنم

 .میستین لی! خدا رو شکر.ما که بخنهیبب ونیزیتلو

 

هنوزم  ه،یکالو یبد ادیبه من  یخودتو کشت ینیکه بب ییکجا نیدکمه هاش.هه! افش یرو کشمیدست م انویسر پ رمیم اریاخت یب

 .یمنو آدم کن یدکمه.آخرم نتونست گمیم

 

 ومد؟یگوهر چرا ن نی! اپــــُف

 

 شدم! داریهست ب یساعت هی من

 

 رمیگی...دستمو مادینم زمایتِرق تِرق ه یصدا کنم؛یم کشی...گوشمو نزدنهیسمت شوم رمیم شمیچقد سرده! بلند م یوو

 نداره.  یآنچنان یجلوش، گرما

 

 تموم شده؟ زمیه یعنی

 

 .رمیمیاز سرما حتما م رم؛یام که نم یاگه گوهر نباشه من از گشنگ یعنیکم داشتم،  نویهم

 

 باشه! دهیبرم تو اطاق خودم؛ چراغو روشن کنم، البته اگه نفتش تَه نکش پاشم

 

حس  اطیمنم اومدن گوهر و از تو ح دیشا ؟یدیمنتظر گوهر.خدا رو چه د نم،یشیم میپنجره دوست داشتناطاقم پشت  تو

 کردم؟!

 

 اد؟یب یقراره گوهر ک حاال

 

 خبر رفته؟ ی!کجا گذاشته بشمی! دارم نگرانش مومدین یجد

 

 آقام از دست من خسته شده؟ یعنی...ادیب دهیالزم ند گهیآقا د دیرفته؟ شا شهیواسه هم نکنه
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 ...میام راض یبه دکتر ناظم یشماره آقا رو داشتم،من حت کاش

 

 ؟یکنه! کجا رفت کارتیگوهر!خدا بگم چ یوا

 

 بخورم. دیمن درد خودم کم بود؟غصه تورو هم با حاال

 

 دلتو بشورن...بهش چنگ بزنن. یعنیدلشوره  فهممیم حاال

 

 زده باشن بهش... یادیلت شور باشه، نمکِ زد یعنیدلشوره  کردمیفکر م امیبچگ

 

 دلمه! ینمک رو زخما نیدلشوره ع نیهر دوش)!!( چون ا یعنی دمیکه مثال بزرگ شدم فهم االن

 

3 
 

 

 

 را فشردم میها یدلواپس

 

 دیام چک یدلتنگ یها قطره

 

 را فشردم ذهنم

 

 و خاطراتش تراوش کرد ادی

 

 و خاطرات یاز دلواپس آه

 

  کندیدل را خون م که

 

 یچشم را اشک و

 

 ...)*(آه

 

 

 

 پله ها. نییسمت پا کنمیپرواز م شنومیبسته شدن در و که م یصدا

 

 واقعا منم؟ نی...استمیمیوا هوی...تو پله ها رهیگیراه دلم م وسط

 

 ؟یشرق یبانو چهر؟یپر ؟یپر

 

 .یبشر یبن چیوابسته نبودم؛ به ه نقدیوقت ا چیه من

 

 .رهیزن تنها تر از خودم ...روح از تنم در م هیبا اومدن  حاال

 

 که؟یزَن گفتمیگوهر همونه که من بهش م نیا
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 :رمیگیحرفا لبو گاز م نیا یآور ادی با

 

 .گرفتمیگوهر و م یسگ شده بودم.فقطم پاچه  یلیمنو ببخشه؛ اون روزا خ خدا

 

 زم؟یبر تو سرم یحساب کنه و عذرشو بخواد؛ من چه خاک هیآقا با گوهر تسو اگه

 

 تو آشپزخونه. رمیو صاف م نییپا رمیپله ها رو م هی...بقرونیمسخره از ذهنم بره ب یفکرا نیتا ا دمیتکون م سرمو

 

 سالم-

 

 ؟یجان صبحونه نخورد یسالم؛ پر_

 

 چرا خوردم.-

 

 گه؟ید یگیم یراستشو دار س؟ین زیرو م یچیپس چرا ه_

 

 خوردم؛ ظرفاشو جمع کردم.-

 

 ؟ییخودت تنها ؟یتونست یچه جور_

 

 .اوردیبه روم م ینجوریا دینبا یحرفش، درسته ناتوانم ول نیدلم گرفت از ا چقد

 

 رو دستم بلند شه. تونستیکس نم چیه "سوته دالن"تو آشپزخونه کافه  یروز هیبودم که  یکس من

 

 ؟یو کِ یبود بگن چ یکاف فقط

 

 !یوقت به همون اندازه و سر ساعت حاضر و آماده بود دست شاپور شوت اون

 

 .شهیمشغول آماده کردن بساط ناهار م پرسه،ینم یزیچ گهید گوهرم

 

 .رونیآقا که هر لحظه ممکنه پرتم کنه ب نیبار رو دوش ا هی.شدم میَادیز ،یادیسربارم؛ من ز یادیز من

 

 .دونستیتولدمم م خیتار یچند سالمه ...حت دونستیخدمتکار تموم وقت؟ م هیکه به من جا خواب داده با  هیک نیا آخه

 

 که تو دست و پا نباشم. نهیا ادیکه از دستم بر م یکمک نیبهتر رون؛یب امیصدا از تو آشپزخونه م یب

 

 نیهم یچجور کیکوچحرفِ  هیقرار گوهر بودم! دلشوره داشتم واسش...با  یب شیچند لحظه پ نینه انگار که من بودم هم انگار

 ."دل" نیداره ا ییدلم گرفت! واقعا چه توانا

 

 .نمیشیرو مبل م رمیم کشمیم رامو

 

 شمیپ ادیم ییاستکان چا هیبا  گوهر

 

 ؟یتاب اورد یدختر؟ چجور ینزد خی.نهیشوم نیواسه ا ارمیب زمیمنم برم از تو انبار ه ،یجان، بخور گرم ش یبخور پر_
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 دلم. شیرو آت یزیریم زمی!عوضش تو خوب هیزخم زبون بعد بازم

 

 سرما! نیتو ا نمیکه مرض نداشتم بش تونستمیاگه م آخه

 

 !یبه دلخور چربهیم یدلنگران باالخره

 

 ؟یبود دیگوهر؟خر یکجا رفته بود-

 

 سر به بچه هام بزنم. هیهم  د؛یآره رفته بودم هم خر_

 

 رفته بود که بچه داره. ادمیمن پاک  گه،یم راست

 

 خوب بودن؟-

 

 آره؛ سالم رسوندن._

 

 سالمت باشن.-

 

 رخت و لباس بخرم واسه دخترم! کهیرفتم چند ت_

 

 گوهر؟ یکنیم دیتو واسش خر-

 

 واسه خودش که نه...واسه بچش._

 

 !ینوه ام دار ینگفته بود-

 

 .زادیم دیع شاالیآره؛ دخترم حامله اس...ا_

 

 کنه؟یازش مراقبت م ی. کیبه سالمت-

 

 پسرمم نگه داره. دیمادر شوهرشه.بچم با اون وضعش با شیه پاالن ک_

 

 خب! نجایا ارشیمگه پسرت چند سالشه؟ ب-

 

 همش چشمش بهش باشه. خوادیرو م یکیاز هر دوتون مراقبت کنم! اون  تونمینم_

 

 چند سالشه؟ ی! نگفتطونه؟یش نقدیا-

 

 ! کشهیم "آه"

 

 بود. قربون حکمت خدا برم ... طونیشرّ و ش یبود بچم، کاش عاقل بود ول طونیش کاش

 

 را نان جو آغشته در خون((.  یکیصد ناز و نعمت/ یدهیرا م یکی)) 
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بوده که منو باباش  نیواسه ا گنیشد؟ م ینجوریپسر ا نیشد که ا یچ دونمیمُنگل. واال نم گنی. دکترا مستیبچم عاقل ن_

 ینطوریدونه ا هی نینبودن. ا ینجوریکدوم بچه هاشون ا چی، ه کننیم یعروس یلیما همه فام لی... تو فاممیبود لیفام

 یِتا خدا واسه خاطر روز شدیم ینجوریبچه ا نیا دیبا دیتوش بوده...شا یکمتح یخدا رو شکر.حتم کنم؛ینم یشد...بازم ناشکر

 سر راهمون. ذاشتیم امرزشویاونم که شده آقا و پدر خداب

 

 فرصته تا از آقا بشنوم. نیاومد تو چشمام...االن بهتر یبرق هی

 

 ؟یشناسیم یچطور؟آقا رو از کِ-

 

تو خونشون کار  یباغبون خونشون بود. از بچگ امرزمی...شوهر خدا بشناسمیشوهر کردم م یاز وقت امرزشویآقا و پدر خداب_

روز  هی نکهیاشتن. تا اساله بود...خانواده اقا مث چشمشون به شوهرم اعتماد د 8-1 دیبود.شا کی.اون موقع ها آقا کوچکردیم

 !ایاون دن فرستهیبهشو جا به جا شوهرمو م زنهیم موتورشخبر با  یاز خدا ب هی رونیب رهیکه م

 

پدر  نیع اریهم که عمرشو داد به شما ، خود آقا شهر ی...وقتدادیم مونویخودش بود، روز ینکرد؛ تا وقت یپدرآقام کوتاه_

خدا...هنوزم خرج دوا درمون پسرم با  یبه رضا میشکر؛ راض یول حواسش بهمون هست. کمبود هست امرزشیخداب

طال شه...پاشم برم  زنهیدست به خاکستر م شاالی! انهیبب شیاز جوون ریکه خ شاالیآقاس.جهاز دخترمم خودش داد...ا

 بخور.از دهن افتاد! توییمادر...چا

 

سوال  کردموینم یفضول یادیز نیکه شهرامه.واسه هم کردمی. تا االن فکر م"اریشهر".دمیفهم مویمن باالخره اسم ناج و

 آرومو قرار ندارم.  گهیاالن د ی. ولدمیپرسینم

 

 شناسه؟یاز کجا م ه؟منویک اریشهر نیهر جور شده بفهمم ا دیبا

 

 کرده... یزیجاشم نا پره نی...تا همدیزبون گوهر حرف کش ریفکر نکنم بشه از ز گهید

 

 :کنمیلب اسمشو تکرار م ریمبل. ز یبه پشت دمیم هیعقب و سرمو تک کشمیم خودمو

 

 ..."اریشهر"

 

 ناشناس من، تو سرو ناسپاس من زیعز

 

 حواس من یربوده ا ،یساده ا امیبا پ که

 

 ؟یکنیمهربان خود، چرا به ما نم نگاه

 

 ...)*(؟یکنیچرا عطا نم ،یما نشان دوست به

 

 

 

 

 

 ...دارهیامارت برادران شکور نگه م یجلو شوفر
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 شهیجور موقع ها منم مث هم نی.ابرهینوش و هپروت به سر م شیکه بـــــله. استادم امروز در ع فهممیم یب یب ینگاها از

اگه کله اش داغ  نی. افشرهیاشتباه نگ شبشید یوقت با معـ ـشوقه ها هیتا آقـــــا دور بر نداره و منو  کشمیاخمامو تو هم م

!! کنهیرفتن استفاده م یرابیواسه ز ی!! چه برسه به من که تو عقل و منطقشم از هر فرصتکنهیبدبختم رحم نم یب یباشه به ب

 استفاده که چه عرض کنم سوء استفاده.

 

 

 

.هم استاد کنمیم لی. به خودم باشه اصال جلسه درس و مشقو کتابت)!!( امروز تعطنمیشیسالن رو همون مبل وسط م یتو

 س راحت بکشم.نف هیاستراحت کنه؛ هم من  نیافش

 

 

 

خوبه.  یادیز زییاالنِ پا یهوا نکهیانگار که هوا چقد سرده. با ا کنمیخونه ازترس تموم بدنمو جمع م نیتو ا امیم یوقت شهیهم

 حرف نداره. یعنی

 

 

 

 و ضعفم به راهه! خوره،غشیم یبه توقّ یال جونم . تَقّ شهیاونقد کوچولو ام که هم نیمن به قول افش یول

 

 

 

 .((میگرم زیمو هیبا  کنه؛یم میغوره سرد هیقول خاله ))با  به

 

 

 

شهرام  نجایا امیوقتا که م شتریب نکهی.به خصوص انهیافش یمیصم ادیز یفکر افتاده به جونم که به خاطر برخوردا نیا ایتازگ

! دروغ چرا؟ هیبهم دروغ نگفت که ادم حساب دمشیحسم از همون شب اول که تو کافه د یعنیخوبه. یادی. اون زستیخانَم ن

رو  یادم حساب هیمورد واقعا  نی. تو اشناسهیاز من م شتریخودشو ب یجنسا منباشه اون ه یبود؛ هر چ زیحرف پرو نیا

 من. یفرستاده بود پ

 

 

 

از خود شهرام  شهیو نه روم م دهید یو چجور یشهرام خان منو کجا و ک نیبپرسم ا زیکه نه جرئت دارم از پرو نجاسیا یبخت بد

 بپرسم. 

 

 

 

تا با شهرام حرف بزنم ؛  اوردمین ریگ یفرصت درست حساب هی گهیکرده د یمعرف نیهمون روز اول که شهرام منو به افش از

 وقت نشده که با خودش حرف بزنم. چیه

 

 

 

که  ارهیدر م یلوده باز نقدیور دل من ، ا نهیشی)!!( مچسبوننیدر پاکت نامه که با تُف م نینکبت ع نیافش نیا ادیکه م شهرام

 از شهرام بپرسم.  یمهم نیدر مورد مطلب به ا ادیم فمیح
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 نشون! نمیخط ا نیا پرسم،یروز م هیآخر  یول

 

 

 

 . ومدی. ظهر شد و نستین ـــایخان امروز ب نیافش نیبابا ا یا

 

 

 

 ول معتلم. یکیروز نباشه من  هیاگه  چارهیانصاف شدم اون ب یب یلیکرده؟ خ یشاپور چه خرابکار سیتو کافه معلوم ن االن

 

 

 

کارا رو  ینیکم خوش ب هیبا  دمیم حیو ترج رونیب امیاز آشپزخونه کافه م چهیپیکه تو راه پله م نیافش یاییلخ لخ دمپا یصدا

 !یبسپرم دست همون شاپور شوت

 

 

 

 داشته. یشب کابـ ـوس چ،یکه ه ییایشب رو شبی...معلومه دافهیامروز رفته تو ق نی! اوه! چه افشاوه

 

 

 

 خان. نیسالم افش-

 

 

 

 :گهیو م دهیسرشو تکون م_

 

 

 

 اومدم. ی. آنرمیدوش بگ هیبرم  ام،ی، االن م نی. بشچهریسالم پر_

 

 

 

 .یومدیام ن یومدین گمیدلم م تو

 

 

 

 شده واسه خودش! یچروک و ... کال در به در یلباسا خته،یبه هم ر یپف کرده، موها ی...چشماافشیق نیبا ا زنهیبهم م حالمو

 

 

 

 .رونیب ادیو م کنهیحموم گربه شور م هی آقا
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 تو اطاق. اری! صبحونه منو بیب یب_

 

 

 

 الساعه آقا._

 

 

 

 .چهریتو اطاق پر میپاشو بر_

 

 

 

. خاک تو لرزمیجو دارم م ریمن تحت تاث یول شه،ینگفتا. مث هم میخاص زی.چشهیم یته دلم خال هوی گهیکه م نویچرا ا دونمینم

 و الجونم کنن. یسر الغر مردن

 

 

 

 ؟ی! چرا ناز دارگهید جون بکن د_

 

 

 

 که االن رَم کرده؟ دهیخورده و کش یچ شبید سیمعلوم ن کهیمرت د؟یبود سر من داد کش نیاالن افش نیا

 

 

 

 تند رفته، هم تو حرف زدنش هم تو راه رفتن: دیکنم خودش فهم فکر

 

 

 

 ؟یایآروم م نقدیچرا ا_

 

 

 

 !خورهیحداقل جملش به لحن آروم صداش م خوبه

 

 

 

 بوفالو لَهم نکرده. نیتا رسما ع کنمیتند م پا

 

 

 

دکتره با اون همه دبدبه کبکبه  اروینگرفته!  ادیذره آداب معاشرت از اون داداشش  هیتو اطاق... رهیاز همه هم که م اول

 !کنهیجوجه مطرب واسه من قد علم م نی...اون وقت اشهیادعاش نم
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 ذره از ترس و لرزم کم بشه. هی نکهیاز ا غیدر یگرفتم ول لیهمه خودمو تحو نیا

 

 

 

 .میکنیم نیرو تمر ایهمون قبل م،یدنداریامروز درس جد_

 

 

 

 .دمیتکون م سرمو

 

 

 

 داده. ادیکه بهم  ییزایبه انجام تموم چ کنمیاز همون اول شروع م خب

 

 

 

 دست راست و دست چپ. نیصدا و وزن و تمر نینشستن و تمر لیمون اول تو استه از

 

 

 

 بسه! گهی...واسه امروز دوناشونیاسیهر دو دست و بعدم وار نیسراغ تمر میریخوب بود...از فردا م نجایخب؛ تا ا_

 

 

 

 .دیممنون.خسته نباش-

 

 

 

 .دهیحوصله تکون م یب سرشو

 

 

 

 طرف در رمیو م دارمیبر م فمویک

 

 

 

 چهر؟یپر_

 

 

 

 بله؟-
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 ؟یدیازت بخوام واسم انجام م یکار هی_

 

 

 

 ؟یچه کار-

 

 

 

 همراه؟ دونمیعنوان دوست؟چم ؟بهیایدعوتم... باهام م یمهمون هیهفته بعد _

 

 

 

 چرامن؟-

 

 

 

 بهتر از تو؟ ی...کادیباهام ب بایز یدیل هی خوامیچرا تو نه؟من م_

 

 

 

 بگم؟ یچ-

 

 

 

 بگو آره و خالص!_

 

 

 

 نیتو ا امیقرار بود ب یا گهید زیمن واسه چ گفتیبهم م یحس هی یچرا؟ ول دونمیاون لحظه درجا نگفتم آره. نم میعقل یهمه ب با

 خونه باشم. نیتو چارچوب ا دیخونه. پس فقط با

 

 

 

 فکر کنم؟ شهیم-

 

 

 

 ناز و کرشمه نداش. نقدرمیا کردیگفته بودم با سر قبول م گهید یتو! به هرک یکه...چقد ناز دار خوادیفکر کردن نم_

 

 .کنهیچشمکم بهش اضافه م هی
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 دوارمی. ام یفکراتو بکن دمیام بهت وقت م یدیل هیرو با خودم ببرم، پس مث  یدیل هیکه قراره من  ییباشه؛ از اونجا یول_

 آره. یبگ

 

 

 

 دمیتکون م سرمو

 

 

 

 با اجازه، خدافظ...-

 

 ...ذارمیطاق، درو همون طور باز متو ا رمیم

 

ذهنمو به خودش مشغول  یبدجور نیواسه من! چه منصفانه! حرف افش ششی....نوشش واسه اون ...نترکهیداره از درد م سرم

 کرده.

 

 .کنهیمجله رو نگاه م هی ینشسته داره عکسا میمر

 

 .زنمیورق م رمیگیمجله رو از دستش م شش؛یپ نمیشیم

 

بودم  نجایمدت که من ا نیتو ا یول خورهیتو راهرو وول م ادی.کال ززنهیام که داره واسه خودش تو راهرو قدم م یشوت شاپور

 چار چوب اونورتر نذاشته. نیپاشو از ا

 

 داره؟ مث شهرام! نیقوان یسر هیواسه خودش  دمیاون جرئت نداره؟ شا ای م؟یما جذام دار ای

 

ازش  یزیچ دیپوشیشهرامو م یام لباسا یاگه شاپور شوت ینگاه کن قی... دقکنمیم سهیرو مقا یخودم شهرامو شاپور شوت شیپ

 کم نداشت.هه!

 

حاال دارم با  اد؛یاون از پس اشپزخونه ام بر نم کردمیامروز صبح داشتم فکر م نیبردم باال. هم گاهشویصبح تا حاال چقد جا از

 .کنمیدکتر هم طرازش م یآقا

 

 به خودم: ارتمیم میمر یصدا

 

 غرق شده؟ اتیچته؟ کشت_

 

 کنه؟یم یداره حسود هیچرا چند وقت میمر دونمینم

 

 بدم؟ یجوابشو چ دونمیازم خواست؛ نم یزیچ هی نیامروز افش م،یمر-

 

 :شهیم طونیدوباره ش میمر

 

تو که  ؟یکنیناز م یچرا دار ره؟حاالیگیخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیگفتم ه یدیگفت؟د شویپس باالخره خواسته اصل_

 تو اون خونه؟ یکار رفته بود نیاز اولشم واسه هم

 

 هفته بعدش باهاش برم؟ یتو؟!ازم خواسته تو مهمون یگیم یچ-
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  ؟یگیجون من راست م_

 

 نه؟ ایاوهوم. حاال موندم برم -

 

 آره و ... خالص. یگفتیشک کردن داره؟ درجا م گهید نیآخه خرِ االغ! ا_

 

 که. ستین ایراحت نیاکه...به  شهینم-

 

 !دهیتو اون پستو که مغزت نم کش یموند نقدی...اایام ندار یریام راحته. منتها تو مُخت تاب داره.تقص یلیچرا خ_

 

 زادیپر یشگیکه دوباره برم سراغ حرف هم نجاسیراه چاره بپرسم.ا ی! منو بگو اومدم از ککنمیم یپـــُف

 

 ((ی))چو فردا شود/ فکر فردا کن

 

که  نهیبه ا دمیبهش بدم؟ همه ام یچه جواب دونمیهنوزم نم سم؛یرو پا وا تونمینم یاز نگران نیافش شیپ رمیکه دارم م حاال

کن.  ریتو! خودت ختم به خ دیبه ام ای:خداگمیباال و م رمیگیرفته...سرمو م ادشیگفته و االنم پاک  یزیچ هی یتو مـ ـست روزید

 به بعدشم هوامو داشته باش. نجایاز ا یدکر تکه منو شرمنده خود نجاشویتا ا

 

االن تو  دیاون که با کنه؟یکار م یچ نجای. دکتر اکنهیـگار دود م ـیکه نشسته رو مبل و داره س نمیبیشهرامو م کنم،یو که باز م در

 باشه. ضخونهیمر

 

 شکور یسالم آقا-

 

 .یجان.خوش اومد یسالم پر_

 

 سی!آدم نرهیم ورتمهیخوشحاله  کنه؛ی... ناراحته رَم مخونهیامروز کبکش خروس م ن؛ییپا دوهیکه داره از پله ها م نمیافش

 .گهید

 

 .ری! صبح قشنگت بخبایز یشرق یبـــــه سالم بانو_

 

 .ریخان، صبح شمام بخ نیسالم افش-

 

 : کنهیمشکوک نگاش م شهرام

 

 کوکه! فتیکِ یادیشده خان داداش؟ ز یچ_

 

 آره؛ چجــــورم!_

 

 شده؟ یده...طوربه خن شهیهم_

 

 بشه؟ یطور دینه! با_

 

 .زنهیچشمک بهم م هی
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 بشه! نه امروز...نه فردا و نه هفته بعد! یطور دمینشده، نبا یخوبه که طور_

 

 !دیسوال منو پرس نمیافش ده؟یفهم ؟یچ یعنیبعد؟  هفته

 

 ؟یگیخان داداش؟ متلک م هیمنظورت چ_

 

 گفتم. یمتلک؟ کل ینه واسه چ_

 

 ه؟یهفته بعد؟ مگه خبر یچرا گفت_

 

 .سین گهیبشه؛ از االن د یاگه قرار بوده خبر یعنی...سین ینه خبر_

 

 حرفت بو داره شهرام خان!_

 

 ...چشونه؟رنیگیم شهیت دنیدارن ارّه م یوا

 

 گوشت خورده به دماغت! یحرفم بو داره چون بو_

 

 حرف نزن، ساده بگو. یدکتر ؟یگیم یچ فهممیمن نم_

 

 به اون راه! ی. منتها خودتو زدیفهمی...خوبــــــم میفهمیم_

 

 ؟یآره من نفهمم؛ حاال که چ_

 

 ؟یشد رفهمی. شادیجا نم چیبا تو ه گهیوقت د چینه امروز ، نه هفته بعد و نه ه چهری...پرکنمیاالن روشنت م_

 

 تو صورتم! از همون راه دور دردم اومد. خورهیبهم که صاف م ندازهینگاه چپ م هی نیافش

 

 آهان پس بگو! خانم خانما رفته بزرگترشو اورده._

 

 داره؟ یرادی! اهینجوریتو فکر کن ا_

 

 بگه. دیخودش با یکه نه! ول رادیا_

 

 من! یحرفا یخونه قبول کرده! حت ـــــنیا یبرا زویهمه چ یعنیخونه،  نیتو ا ادیقبول کرد ب یخودش وقت_

 

 خونه، اونم بدون اجازه من... نیاز ا رونیب یبر یغلط کرد یعنی... گهیم ظیرو غل "خونه نیا"

 

 ش؟یدیآقا داداش! خر یریتند م یدار_

 

_.... 

 

 !هوم؟ چطوره؟افتیض هیشب حضور تو  هی! اونم واسه دمیچند؟ دو برابر م_

 

 !چهیپیشهرام م یلیس ی...صداشــــَق
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کرده و داره محکم و  کیکه مثل دو تا تا خط بار ییکه دستشو گرفته رو گونش.با چشما نمیبیم نویو افش کنمیآروم باز م چشمامو

 .بندمیباال ...چشمامو م برهیجلو...دستشو م ادی. مکشهینفس م قیعم

 

باهات صاف کنم.اونم چند برابر. کال من عادت دارم چند برابر بده  مویمنتظر باش بده ی! ولزنمتینترس خانم کوچولو! نم_

 !بایز یبانو دم؛یبهت م ویلیس نیجواب ا مویروز به عمرم مونده باشه بده هیبستون کنم.

 

 ...زنهیپوزخند م هی

 

 ...کشَمیخان داداش فعال دور دورِ شماس.بتازون که منم به وقتش افسارتو م_

 

 

 

 

 

 با من است یتالف وقت

 

 بگو یخواهیآنچه م هر

 

 بزن یخواهیم هرقدر

 

 برو یخواهیلحظه م هر

 

 پا ریکن غرورم ز له

 

 دل تنگ مرا بشکن

 

 نوبت با شماست نباریا

 

 تو را...)*( خواهمیرو! نم گو،

 

 

 

 !یپر نیبش_

 

کمم  هی.!آره خب، رهیه دلم غنج مبه خاطر دفاع از من زد تو گوش داداشش ت نکهیهنوزم از ا ترسم؛یازش نم ی! ولهیعصب چقد

 دینگفتم پس نبا یزی. من که به شهرام چیبه ناراحت چربهیم تیحما نیا یخوش یدو تا برادر و به هم زدم ول ونهیناراحتم که م

 .کردم یبخورم که دو به هم زن نویغصه ا

 

. اون شهیکم ترسناک م هی ستهیمیباال سرم وا یطور نیا یوقت نه؟یشیباال! پس چرا خودش نم ارمینشستم آروم سرمو م یوقت

 ."ارتفاع، خوفناکه واقعا نی...تو ا زمیجثه ر نیو من با ا بتشیه نیبا ا

 

 ؟یباهاش بر یخواستیم_

 

 بله آقا؟!-



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 83 

 

 

 ؟یباهاش بر یخواستیم گمی؟میشنوی؟نمیکـــــَر_

 

 .دونمینم یعنین...نه آقا! -

 

 ؟یبهش قول داده بود روزید_

 

 نه به خدا آقا!-

 

 بود؟ فیسرکِ نقدیپس چرا ا_

 

 !یو من ناخوش! چه موازنه ا شهی،من سردرد...اون سر خوش م خورهیبدم؟...اون م دیاونم من با یفیجواب سر ک حاال

 

 !؟ی! حاال الل شدیبا تو اَم پر_

 

 کر کنم.ف دیبهش ندادم. فقط گفتم با یقول چیه روزیچرا خوشحال بود. من د دونمیاقا من نم-

 

 خب؛_

 

 خب؟!  یچ-

 

 !یزدم رو دور ملنگ باز

 

 :زنهیم داد

 

 ش؟یخب بق_

 

 باشه برو فکر کن. ی...ولخوادیاونم گفت؛ فکر کردن نم-

 

 :رونیب دهیپر صدا م نفسشو

 

 حلّه. هی... قضیعنیپس همون، ازنظر اون فکر کردن _

 

 تو چشمام: شهیبُراق م دوباره

 

 شد؟ رفهمی.شیکس بدون اجازه من بر چیجا، با ه چیوقت، ه چیه یحق ندار گهید_

 

-... 

 

 !دمینشن_

 

 بله آقا چشم.-

 

 کر. طونیفرصته! انگار امروز رو دور شانسم...گوش ش نیبهتر سین ن،یاون سر خر ،افش گهیکه د االن
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 آقا؟-

 

 هــــوم؟!_

 

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم-

 

 که بپرس. دهیتکون م سرشو

 

 د؟یشناسی....شما منو از کجا م"جسارتا_

 

 :زنهیم یپوزخند بچه خر کن هی...قشــــنگ معلومه!خورهیم جا

 

 خب معلومه از تو کافه._

 

 که قبلش از کجا؟ نهینه، منظورم ا-

 

 .دمتی! قبل و بعد نداره. کال از تو کافه د؟یتو حالت خوبه پر_

 

 .ادیبجز کارگرا نم یآخه من که همش تو آشپزخونه بودم؛ اونجام کس-

 

 گم؟یمن دروغ م یعنی_

 

 من... نی! توپو انداخت تو زمناجنس

 

 نبود. نینه، منظورم ا-

 

 مشکل حل شد؟ ــــن،ی... همدمتی. اونجا دیجواب داد رونیب یبار تلفن باهات کار داشت؛ اومد هیبود؟ یپس منظورت چ_

 

 بله.-

 

 ؟یبــــ یخوبه!بـــ_

 

 بله مادر._

 

 رو برسونه کافه! یبه راننده بگو پر_

 

 چشم آقا...رو چشمم._

 

 .دارمیاز رو مبل برم فمویک

 

 جا. نیساعت، هم نیفردا هم یپر_

 

 آخه آقا، افش... یول-

 

 .ادیحرف از دهنم در ب ذارهینم
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 .رینگ یپروند...تو جد یزیچ هیشد  یبزنه! امروزم عصبان یغلط کرده حرف نیآخه؛ افش یآخه ب_

 

 جلو تو چشمام: شهیخم م ره؛یگیمبل م یاشو از رو پشت هیتک

 

 !نیافش یکس...حت چیو ه یچیمن هستم، نترس؛ از ه یتا وقت_

 

 آروم شدم. چقد

 

! مزدشو کنهیکار نم ی.هرچند که واسه درس دادن به تو مفتدونهیحق دارم، خودشم م نیبه گردن افش نایاز ا شتریمن ب_

 !شهیم رتیبرو؛ د گهی. حاالم درهیگیم

 

 خدافظ.-

 

 المویراحت کنم؛ همون طور که اون خ الشویبگم که خ یزیچ هی دینگم. با یزیچ ت،یهمه حما نیسمت در. زشته بعد از ا رمیم

 راحت کرد.

 

 سمتش: گردمیم بر

 

 آقا؟-

 

 جانم؟!_

 

 ممنون.-

 

 لبخند کمـ ـرنگ. هیبا  دهیتکون م سرشو

 

به  دینگفتم؟ شا یچیکه به برادرش زد کم بود. اصال اندازش نبود. چرا ه یلیکم بود! حداقل واسه اون س یلیخ ن؟ممنون؟یهم

 !دونمیکه گفت... نم ی "جانم"خاطر اون 

 

 به کار افتاد... بیسوالو جواب ذهنم عجـــــ مهیراه کافه، اون ن یتو

 

  دونست؟یاز کجا م شهرام

 

 !دونست؟یاز کجا م زیبهش گفته؟ نه بابا! پرو زیپرو یعنی

 

چشم ازمون بر  نیبعد از فوق برنامه)!!( افش شهی...آخه همدیباال! شا ندازمیشونمو م ده؟یو شن روزید یحرفا یعنی ؟یب یب

 .دارهینم

 

  م؟یمر

 

 حسادته کار خودشو کرد. نی...آره خودشه! باالخره ارمیگیلـ ـبمو گاز م گوشه

 

 خوام دوباره شر به پا شه!... ی! نمارمینم میمر یبه رو یزی...چشمیم ادهیپ نیدر کافه از ماش یجلو
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 بزنم. شم؛یوسوسه م یا گهیاز هر وقتِ د شتریروزا ب نیگوشه سالن. ا یوارید یانویپ یرو کشمیم دست

 

 .زدمیاالنم راحت م یمهارت داشتم، حت نیبه اندازه افش اگه

 

 :ارمیب ادمی نویافش یحرفا کنمیم یسع

 

. ی...دل بشی... احساس بشیفقط حس بش ،یکور بش ،یالل بش یعنی،یسر تا به پا گوش بش دیبا یبزن انویپ یخوای)) هر وقت م

 .((نهیشینم یاحد چیبه دل ه نهی. اگه به دل خودت نشیاز سازت لذت ببر دیاول از همه خودت با

 

 یا گهیاز هر وقت د شتریروزا ب نیکه ا ییزایکه خدا رو شکر سالمه و گوش و دل. چ خوامی...فقط دست مخوامیچشم نم پس

 جُنبه. یسر و گوششون م

 

که  نهیواسه هم دی. شااهیس یدایشباهت داره به کل بیمن عج یروزا نیا یعزا یها. حال و هوا هیرو کالو ذارمیم انگشتامو

همزمان  ارمویداد و به خاطر ب ادیبهم  نیکه افش ینت نیاول کنمیمی ی. نا خود آگاه سعرهیم دایکل نیا یانگشتام فقط رو

 برقصونم... دایانگشتامو رو کل

 

! سبکم کرده... به دلم میکه هس راض یاشک حسرت؟ هرچ ایاشک شوقه  دونمی! نمپوشونهیصورتمو م یتموم پهنا اشک

 ... و نشست.نهیبه دل خودم بش نکهیشرط اولو بردم! ا یعنینشست.پس 

 

 ییو تنها یکیاز تار شهیحالو دوس دارم. هم نی! خوبه!ارهیگیو من کمتر از اون اوال دلم م هذاریمنو تنها م شتریروزا ب نیا گوهر

 یقرار یبازم ب دونستمیگوهر و نم یِ! اگه زندگارمیتاب ب تونمیوقت نم چیرو ه ییتنها یول کمیتار شهی. االن که همترسمیم

  کردم؛یم

 

 ارتشیروز ب هی! کاش شهیم نیری! ته دلم شارهیب ین ین هی گهیقراره دختر گوهر تا چند وقت ِ د نکهیفکر کردن به ا از

 .هه! بازم خزعبل گفتم؛ آخه گوهر منو کجا خِر کش کنه با خودش ببره؟ششیروز ببره پ هی...کاش منو نجایا

 

واسه آب خوردن  شیماه پ 2که تا  می! من همونماریم تونمیو نم شهینم یکه اول هر کار نقدیخوره؛ای!حالم از خودم به هم ماَه

حاال راحت تا ته  خوردمیکه تو اطاق خودم فقط فِر م ی...منکنمیساده درست م ی... غذاهاارمیم ییچا گهیحاال د مردم،یساده ام م

... شناسمشی...نمدمشیهستم که آقا باحضور کمـ ـرنگش بهم داده...ند یدیو ام زهیانگ ونیرو مد نای...همه اامیم رمویم اطیح

شبا  یمطمئنم که بعض ی!حتیقو نانیاطم یعنی نیشدمه...ا داریبا احساس ب زیکه االن همه چ یمن ی...براکنمیحسش م یول

.مثل امروز که حالم کنمیحس م خورهیکه برام رقم م یصبح زا نمی...ازنهیدم در اطاقمو بهم سر م ادیگوهر م یحت ایبدون گوهر 

 خوبه! تینها یب

 

 یرو کشمیو... انگشتامو م وارید نیکتریبه نزد رسونمیغذام سوخت! با عجله خودمو م ی...واادیغذا م ی...بوکشمیم قیعم نفس

 تا برسم به درگاه آشپرخونه.  وارید

 

ش عوض یبُر زدم! چشمامو از دست دادم ول ستایانیهمه راهو؟ خودمو با پ نیا رهیم یبودن...اوه! ک ستیانیاز اثرات پ نمیا

 خونه رو با انگشتام هزار بار رفتمو برگشتم. نیا لیو وسا وارای. وجب به وجب در و دکننیم یاضافه کار ادیروزا ز نیانگشتام ا

 

بره... نگرانم آخه بدون گوهر مگه  نجایاز ا دیع دیدخترش با مانیزا یکه برا ده؛یرفتنو سر م یداره کم کم زمزمه ها گوهر

 چرا نشه؟ شه؟آره،یم

 

 .ییگو بیتو غ رمینظ ی...حتما گوهره! کال من بادیباز شدن در م یصدا

 

 گوهر خانم؟ یسالم؛اومد-
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 کمـ ـرم. یآره مادر، وا_

 

 بده من کمکت کنم. ؟یدیخر یزیچ-

 

 تا چرخش درست شه. میسادیساعت رو پا وا هیبـ ـوس پنچر کرد  ینیم دم،ینخر یزینه مادر چ_

 

 .یخسته نباش-

 

 دخترم. یزنده باش_

 

 از بچه هاتو نوه کوچولوت چه خبر؟ خوب بودن؟-

 

 .ششیپ رمی؛ م ادیکه آقا بتونه ب نیپا به ماهه! هم گهیشده، د نیسنگ یلیخوب بودن مادر!بچم خ_

 

 موهام)!!(  نمنگاهیبه نش دیچسب ابروهام

 

 !چمیزبون وامونده رو دور حلقم بپ نیکه ا شهیبندَم نم اره؟یآقا؟ منظورش شهر اد؟یب یک گفت

 

 ار؟یشهر نجا؟آقایا انیآقا م-

 

آقا قبول  یول یایجان من از خدامه تو هم باهام ب یکه تو رو تنها بذارم. خدا شاهده پر شهیمگه؟نم میآره مادر؛ چند تا آقا دار_

. انویپ اروی و،اونیراد ون،یزیهس! تلو یچ.همه یراحتتر نجاینباشه ا یچی. هیایب دهیواال! حتما صالح ند دونمی...چمکنهینم

 .رهیحوصلت کمتر سر م

 

 جرقه زد تو ذهنش: یزیچ هی انگار

 

. خوب شد کنهیخبرم م ادیم یزنگ بزن بهش، جَلد یکار داشت دمی، بقال محلمونو، بهت م میتلفنم هس...شماره آقا رح یراست_

 خواستمی. من هر وقت میریراحت شماره بگ یتونیم ،یخودت سواد دار گهیبهت بدم...تو د دیگفتم تلفن ...شماره آقا رم با

 .رهیبرام شماره بگ ادیب گفتمیپسرشو م ، ییروبرو هیخونه همسا رفتمیزنگ بزنم م

 

  زنم؛یدلم پوزخند م تو

 

تو شماره  میرینبود که! حاال گ حتینص تیهمه وص نیبه ا ازین گهیکه د نمیبب تونستمی! من اگه م؟یگوهر تو چقد حواس پرت-

 از روش بخونم؟ یمن چجور یبد

 

و  نیرو بذاره زم شهیبار ش نیدخترس...خدا کنه بچم زود تر ا نیرفته بود، از بس که حواسم پرت ا ادمی! پاک ایگیاِ راست م_

 عالمه کار دارم دختر. هیهمه رو راحت کنه...پاشم برم،  الیخ

 

 ...شیزندگ یگوهرم رفت پ رون،یب دمیپر صدا م نفسمو
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 همه راز نیو ا ییو تنها من

 

 و شوق پرواز ییو تنها من

 

 و حسرت و ساز ییو تنها من

 

 و شعر و آواز ییو تنها من

 

 غم یو کلبه  ییوتنها من

 

 و اشک و ماتم ییو تنها من

 

 روزید ادیو  ییو تنها من

 

 و بغض امروز  ییو تنها من

 

 و باور من ییتنها منو

 

 و راه رفتن...)*( ییو تنها من

 

 

 

 

 

 بزن و بکوبه؟چه خبره تو کوچه؟ ه؟یسر و صدا ها چ نیگوهر ا-

 

 

 

 یدونیشماره تلفنا رو برات بخونه،نم ادیرفتم به پسرشون بگم ب روزی...پرییروبرو هیدختر همسا یجان! عروس یپر هیعروس_

کردن و رتق و فتق  دیخر یصبح تاشب دنبال کارا گه؛ینباشه خان داداش عروسه د یچیداشتن. پسره هم ه ییایچه برو ب

 مهموناس!

 

 

 

واست  ادیب گمی.حاال سرشون که خلوت شه مدهیپارچه آقا! با کماالت، خوشگل ، معلمه. تو مدرسه درس م هی! یماشاال چه پسر_

 شه. عاقبت به خبر شالی. اکنهیاحترامم م شهی. همارهیوقت نه نم چیپسر ه نیشماره تلفنا رو بخونه، ا

 

 

 

 ه؟یعروسه؟ اون چطور نیهم ؟یخواهرش چ-

 

 

 

حرف  قشیعروس خانم برات بافته بود. سل نیاونم خوبه، مادر. کدبانو ، هنرمند، اون شالگردن تولدت بودا؟! هم_

 م؟یبر یخوای...ممایمام دعوت یجان! راست یتو پر هیعروس شاالی! اشاالینداره.خوشبخت ا



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 89 

 

 

 

 

 نه گوهر خانم؛ شما خودت برو.-

 

 

 

 وقت شب تنهات بذارم. نیا تونمینم شه،یآخه بدون تو که نم_

 

 

 

 من شده. ریپا گ یبره ول خوادیواضحه دلش م پر

 

 

 

 مونم؟یگوهر خانم! مگه بار اولمه تنها م یزنیحرفا م-

 

 

 

 .ارهیوقت شب تنهات نذاشتم. آقا اگه بفهمه دمار از روزگارم در م چیه ینه؛ ول_

 

 

 

 بفهمه؟برو نترس؟ خوادیآقا از کجا م-

 

 

 

 خونه. زنهیامشب آقا زنگ م نیشانس ندارم که! َاد هم_

 

 

 

 .ایزود ب شه؛بروینم یچ چیه شاالینه گوهر خانم...برو ا-

 

 

 

 جان؟ یپر یگیراست م_

 

 

 

 .یالیخ یکه همراش خودمو بزنم به ب زنمی! لبخند مرزنیپ کنهیم یذوق چه

 

 

 

 آره گوهر خانم. برو ؛ نگران منم نباش.-
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فردا چشم تو چشم  میا هی. همساکننیگردم. زشته مادر! دعوتمون کردن، توقع م یبر م ی... جلدرمیباشه مادر، من زود م_

 .شنیالاقل تو جشنشون برم ، خوشحال منداره! واسه مراسمشونم که نتونستم کمک کنم،  تی...خوب میشیم

 

 

 

 بگو. کیخوش بگذره! از قول منم تبر-

 

 

 

 بگم؟ یجان! سراغتو گرفتن ، چ یپر یاینچ زشته تو ن_

 

 

 

 !گهیبگو د یزیچ هی دونم؟یخورده! چه م کرده،سرمایبگو سرش درد م-

 

 

 

 :کشهیم آه

 

 

 

 !ایگشنه نمون گه؟ید یخوریباشه مادر. غذات گرمه رو اجاقه! خودت م_

 

 

 

 .امیبر م یکی نیاز پس ا گهینگران من نباش. د نقدی.اخورمیبله م-

 

 

 

 ؟یاول یروزا یتو همون پر س؟ین ادتیاول  ی.روزایایوا! ماشاال تو هم از پس همه کارات بر م_

 

 

 

 .سیتنهات بذارم.به خدا دلم رضا ن ارهیدلم تاب نم کنمیفکرشو م یراحتتره! هرچ المیخ ینجوریجان. ا یپر کنمیدرا رو قفل م_

 

 

 

 !کشمیم یپــــُف

 

 

 

 فقط واسه شام اومده. گنی...زشته! اون وقت مشهیم ری! دگهیگوهـــــر! برو د-
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 سفارش نکنما؟! گهیمادر پاشم برم. د یگیراست م_

 

 

 

 .کردی. االنم که ول نمدهیحرف بزنه...نَم پس نم دیکه با یرفت! موقع شیآخـــ

 

 

 

 که اونم من شرمنده خودمو دلمم. خوادیدل شاد م یعروس یول خوادیم یچقد دلم عروس ؟یعروس

 

 

 

 دلم خوش نبود... زادمیپر یعروس یحت

 

***** 

 

 

 

 !نیلباس عروسمو بب ایب یپر_

 

 

 

 س؟ین دیچرا سف نــــه؟پسیا-

 

 

 

 مال من قرمزه. گه،یرسمشونه د نایخب ا_

 

 

 

 خوشگله ها! یلیخ یول-

 

 

 

 خوشت اومد؟_

 

 

 

 اوهوم.-

 

 

 

 .دنیدونه خر هیواسه تو ام _
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 واسه من؟-

 

 

 

 مانشونی. اگهیخب...رسم و رسومشونه د یول ادی.اون تو رو دوس داره. کاک رضام از تو بدش نمدیآره مادر فرامرز برات خر_

 عَذَبشون. یپسرا نیب ادیدختر ب هی دارهیبر نم

 

 

 

 نزدم. یحرف .من کهزادیدوباره شروع نکن پر-

 

 

 

 !یچقدر دلخور گهیچشمات داره م یول یحرف نزد_

 

 

 

فرامرز شوهرته.حساب تو با من فرق  نیاونا. بب نیب ومدمیمن خودم نم گفت؛ی.اگه اونم مستمیمن از حرف کاک رضا دلخور ن-

به فکر من  خوادی؟...تو نم"چند َمنه"کاره بگم  هیاونجا  امی. من بیخونه باش ؛خانمیاونجا که عروسشون باش یری. تو مکنهیم

 !زادیپر خورمی.من غصه تو رو رو میباش

 

 

 

 ؟یغصه من؟ واسه چ_

 

 

 

 .یکن ی.باهاشون زندگیسخته که با مراسمشون آشنا ش یلی. واست خکنهیرسمشون با ما فرق م نای.اییاونجا تنها یتو بر-

 

 

 

 .شهیجالب م یلی.خدیزبون جد د،یجد یواآب و ه د،یجد یجا هیخوبه! یلیخ ینه پر یوا_

 

 

 

 ی؛ اون هوا امیام کنار ب یرو تجربه کنم.اصال با هرچ زایجور چ نیا خوادیدوس ندارم.دلم نم یطور نیواال! من که ا دونمیچم-

 .شمیسردش محاله تو کَتَم بره. از سرما دو روزه تلف م

 

 

 

 :گهیو م خندهیم
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 !یغمبرک بزن ینجوری)*( هستما! شگون نداره ایطو ی!...مثال من تو روزایخوریرو م ییزایخدا نکشتت ... غصه چه چ_

 

 

 

 عروس کُرد؟ یچ یعنیوقت  ؟اونی؟طویچ یروزا-

 

 

 

غم بغـ  یزانو نجایا نکهی....االنم عوض اارنیرو دارن.قراره نون ب ی. امروزم مراسم اصلگهید گنیرو م یقبل از عروس یروزا_

 داره. فیک یلیخ یول ستمیرسم دارن.پاشو منم اسماشو بلد ن یاونجا کل می...پاشو بریـل کن

 

 

 

تو حفظ  زادیوجدانا پر یبودن! ول جاریب یدور برداشته که انگار هفت جد و پدر جدش زاده داهاتا نیاز خواهر ما...همچ نمیا

 ما!  یآبج نیا یامعه شناسو ج ی. کال عاشق مردم شناسدهیخرج م هیحوصله  یلیجور مراسمو اسماشون خ نیکردن ا

 

 

 

 .امیخب تو برو منم دنبالت م یلیخ-

 

 

 

 خانم جمع شدن. یطوب یاالن همه خونه  ایکه عروس تنها بره.پاشو ب شهی.نممیری! با هم مگهینه د_

 

 

 

 ن؟یچرا اونجا گرفت گهیرو د یحاال عروس-

 

 

 

 که؟ میریرو خونه عباس آقا بگ یکه عروس یداماده ها! انتظار ندار یخونه عمو یخانم بزرگتره، تازه ناسالمت یخب خونه طوب_

 

 

 

خِنزر ِپنزر که به عنوان جاهاز داده؛ تا عمر داره  کهیبره خونه بخت، به خاطر همون چار تا ت زادیحاال بذار پر گه،یراست م دمید

دوست و آشنا ما  یها داده بود. جلو هیهمسادوست و همکار و  یتو سر منو خاله! همونم به خاطر مثال حفظ آبروش جلو زنهیم

 !ـــزشیادگار خواهر زن عزی.مینداشتش بود یدخترا نیع

 

 

 

مراسمن! تازه کاک رضا گفته بود  بندیپا نقدیا نایا س،ین جاریقلب ب نجایماشاال خوبه ا دمیخانم، د یخونه طوب میریکه م زادیپر با

 واسه تو بدم نشده. نمیبیکلک! هرجور فکر کنم م زادِی.پرمیریگیم جاریرو تو ب یمراسم اصل
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خودشون  یول میدونیبودن، ما که نم دهیپارچه قرمز کش هیعالمه تشت گذاشته بودند که روشون  هیخانم  یخونه طوب اطیح وسط

 زنیریوس دامادا مآرد نون روز اول عر گهیبود. رسمه د زایجور چ نی!)*( رو پارچه هم پُرِ نقلو کشمش و ا"دواخ" گفتنیبهش م

شگون  دونمیفرامرزم همش ناراحتن که مراسم درست برگزار نشده و چم یالیو فام فک. تازه پزنیتو تشته و بعدم نون م

 نداره!

 

 

 

اوضاع به کام بچه ها بود.اونام واسه  شتریشده بود. اون وسط از همه ب لماجیخانم د یطوب م،یدیفهمیکه زبونشونو نم ما

 یاونا. شور و حال مجلس بچه ها به سرکردگ نیبرم ب خوادیراه انداخته بودن.به من باشه دلم م یکوبیخودشون جشنو پا

 کمتر از مراسم بزرگا نداشت.تازه شگونم داشت!  یزیچ صافاخانم، ان یآقا،آقازاده طوب یبزرگشون)!!( عل

 

 

 

 [font.]/یریم یدار رتریاون وقت از همه د یخواهر عروس یجان خاله زود آماده شو! تو ناسالمت یپر_

 

 

 

 دنبال من! نیرزمیکه اومده تو ز گهیخاله م نویا

 

 

 

 خاله؟ یکنیم هیگر یدار نمیاِ بب _

 

 

 

 .امیخاله.شما برو منم االن م سین یزیچ-

 

 

 

غصه تو رم بخوره! اون امشب عروس که بشه،  گهیناراحتو نگران هست، نذار د شیطور نیهم زادمیجان، االن پر یپر_

 ششی.برو پنیآخر از هم دور باش یساعتا نی! نذار اجاریب رهیو م شهیشوهرش م یالیفام نیمسافرم هست، سوار ماش

 .رنیگیخاله...پاشو قربونت برم. همه سراغتو م

 

 

 

 من: یجلو رهیگیدستشو م خاله

 

 

 

با  یواشکی شهیکه هم ییدایذره هم از اون سرخاب سف هیبه دستو صورتت بزن،  یآب هیپاشو خاله، پاشو اشکاتو پاک کن..._

 سرش، بزن به صورتت. نیرفتیم زادیپر
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 .رهیگیبهم که خندم م زنهیم چشمک

 

 

 

 !میزنیبزک دوزکشو بهشون پاَتک م لیسر وسا میریم زادیکه با پر دهیفهمیم شهیخاله هم پس

 

 

 

نگاه  نهی...خودمو که تو اشمیو مشغول م زنمیم یلبخند الک هینه با دلِ خوش.  ی. ولکنمیدفعه منم امر خاله خانمو اطاعت م نیا

عوضش  یکه نداشتم ول یخوب شدم.البته لب و دماغ خوشگل یلیزدم چشم بازارو کور کردم)!!( خ شهیمثل هم نمیبیم کنم،یم

 !هیانصاف یمن ملکه نشم ب گهید دهیبرام خر زادیکه مادر شوهر پر یلباس نیاکم نداشتم.با  یزیاز چشم و ابرو چ

 

 

 

 نجوریا ومدیبه دماغم)!!( چه با صفا. به اون خاندان نم دیمن قشـــنگ چسب م،دهنیشیم نایخانم ا یطوب اطیخاله که وارد ح با

 . دنیرقصیاهل دل باشن. چه قشنگ م

 

 

 

انگار سرگروه  ییجورا هی. چرخوندیبود و دستمال باال سرش م رهیدا میسر ن ییآقا هیاط،یبزرگ زده بودن وسط ح رهیدا مین هی

 .رفتنیو دِ برو... تا آخر صف، هاهنگ م کردنیاز روش نگاه م هیو بق کردیباشه.اون شروع م

 

 

 

خوشگله  یلی. خگهیم کیخواهرمو بهم تبر یبهمو عروس زنهیلبخند م هیمن،  شیپ ادیفرامرز م یالیدختره از همون فام هی

 حرف بزنه: یمن)!!( خدا و شکر بلده فارس یدختره، زده رو دست چشما نیا یالمصب.چشما

 

 

 

 .میرقصو دوست دار نیشده.همه ا نیباهامون عج یاز بچگ ییجورا هی. می)*( بلدیهِه لِپه رک یما از بچگ_

 

 

 

 بودم. دهیند کیاز نزد یمن خودمم تا حاال رقص کرد ی. ولنیدار یمراسم جالب-

 

 

 

 داد. ادی)*(  ی. خودش به من گاوانکارکنهی! خوب بلده چهیکِش)*( قهار یکاک احمد سرچوب_

 

 

 

دست  هیرقص  نیا یخب مهم نبود، مهم االنه که دارم از تماشا ی. ولدمیفهمینصف حرفاشو نم نکهیبا ا دم؛یسرمو تکون م منم

 ! واال!مونهیخوشحال و شادان )!!( م نجوریسال هم هیآدم تا  ایعروس نیها. تو هم شهیچه خوش خوشانت م زادی.پرکنمیم فیکِ
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و  دمیواسه دختره سر تکون م یکنه. فور ینقش باز یحت سیخواهر عروس که بلد ن نیخاک دو عالم تو سر ا یا زاد؟یپر گفتم

 :زادیپر شیپ رمیم

 

 

 

 راستت رو سر ما. ؟دستیآبج یخوب-

 

 

 

 معلومه ته دلش ناراحته. یول خندهیم زادیپر

 

 

 

 .یدرس بخون دیبا ی. تو که به درس عالقه داریدرستو بخون دی. فعال بادهیم ریش یتو هنوز دهنت بو_

 

 

 

... حداقل کنهیدوس دارن. فرامرز خوشبختت م یلی. مطمئنم تو رم خانیبه نظر م یخوب ی! فرامرز و خانوادش، آدمایآبج-

 .ییخوشبختتر از خونه عباس آقا

 

 

 

جوره قبول  چیه گهیآقا منو د ؟عباسیفقط در ِباغ ِسبز باشه... چ نایاگه ا ؟یکنن... چ تمیاگه اذ ترسم؛یم ی. ولزادیپر دونمیم_

 دادم. "بله"از شرّ عباس آقا راحت شم به فرامرز  نکهیا ی! اصال من فقط براکنهینم

 

 

 

 .دونمیمن م ،یشی. تو خوشبخت مریزبونتو گاز بگ ؟یزنیچرا نفوس بد م-

 

 

 

 :شیـشون ـیرو پ ذارمیدستمو م کف

 

 

 

 ! ؟یگیچرند م یکه دار ادهیاز ذوق ز ؟نکنهیبافیبه هم م هیچ فیاراج نی! پس اینه تبم که ندار-

 

 

 

 :رهیگی...خودش کامل منظورمو مزنمیچشمک بهش م هی
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 رو لبش: ذارهیم دندون

 

 

 

 !ایح یخجالت بکش، ب_

 

 

 

 :پرسمیش ازش ماز عوض شدن حال سرخوش

 

 

 

 ؟یبرقص یخوایتو نم-

 

 

 

 دلقک؟ ایعروسه  نیا گنیاون وقت م گه؟یبرقصم آخه؟ بلند شم که اسباب خنده جمعو فراهم کنم د ینطوریمن بلدم ا _

 

 

 

 :دمیجواب م ثیخب

 

 

 

 البته دلقک._

 

 

 

 و منم ...الفرار به سمت خاله. شهیسمتم بُراق م به

 

 

 

زود  نقدی. اصال چرا فرامرز ادمشیدیم شتریهفته ب هیالاقل  ینطوری.ازادیبرا پر گرفتنیم یهفت شبانه روز عروس نایا کاش

 زادیاالن ذوق داره. اونم پر یا گهیاز هر کس د شتریچه خودخواه شدم من؛ خب معلومه! باالخره اون تازه داماده و ب ره؟یداره م

 هی نی...اون وقت خودم عیخوشبختش نکن خوادی! فقط دلم مفهیح یلی! خفهیه تو حواس میبجخوشگل ما.کوفتت بشه فرامرز، آ

 .شکنمیگردنتو م ستم،یمیوا زادمیبرادر پشت پر

 

 

 

نردبونو  ریز زنهیفاصله م نیپام تا به گردن فرامرز برسمو بشکنمش...که اونم تو هم رینردبون بذارم ز دی! فکر کن من باهه

 .کنمیمن سقوط آزاد م

 

 

 

 :ارانیشب شدو لحظه وداع  آخر
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 .کننیم هیشدن و گر گهیگردن همد زونیآو نجوریکه هم زادیو پر خاله

 

 

 

 .رهیداره م یجد یجد گهیجلو...د رمیم

 

 

 

دعا  تی! منو خاله همش واسه خوشبختای.غصه نخورریکردم. به خدا از ته دل نبود،تو به دل نگ تتیاگه اذ دیببخش ،یآبج-

 . مواظب خودت باش.میکنیم

 

 

 

 تیازت دلخور شم؟ تو هم منو ببخش. خاله رو اذ شهی! مگه میمامان ادگاری نی.تو آخرزمیعز دونمیجونم.م چهریپر دونمیم_

باد  ریاونجا که رفتم هر روز ته دلم بلرزه که االن گرفتت ز خوامی! احترامشو نگه دار. نمیسر به سر عباس آقا نذار ی! پراینکن

 ؟یدیباشه؟ قول م ریبگ پلمتوی. دیتو بخون پرکتک. درس

 

 

 

 آره. یعنیکه  دمیتکون م سرمو

 

 

 

 :گهیباال و م زنهیعطوفتش م فرامرز

 

 

 

و تا هر  نجایا ادیب تونهیآب تو دلش تکون بخوره. هر موقع دلش تنگ بشه م ذارمی.مث تخم چشمام مراقبشم؛نمدینگران نباش_

 کنه. یدنیوقت دوس داره بمونه، د

 

 

 

 :گمیرو به آسمون و م رمیگیسرمو م بندمویروشن فکر! چشمامو م چه

 

 

 

 توکل به خودت! ای...خدادوارمیام

 

 

 

 :گهیجلو به خاله م ادیفرامرز م مادر
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 دختر خودم. . حواسم به خورد و خوراکشم هس. نیع زادمی! خودم هواسم هس؛ پردینباش یهچ نگران

 

 

 

 : شهیمتوجه من م خاله

 

 

 

 ؟یسادیوا نجایا یواسه چاِ تو _

 

 

 

 تازه عروس؟ نیا خوادیم اهینخود س لویخب؛ چند ک یلیخودم گفتم؛ خ شیپ

 

 

 

 شاالیکنه.ا یمادر زادیراحت شد. معلومه که مادر فرامرز کمـ ـر همت بسته واسه پر المیفرامرز و مادرش خ یبعد از حرفا یول

 به آخرش فکر کنم... خوادی؟!آخرش کجاس؟ اصال دلم نم"آخرش"طور باشن. نیتا آخرشم هم

 

 

 

 .کنهیجلو و عروس دامادو دست به دست م ادیپدر دلسوز م هیمثل  ،یآقا به رسم ادب و صد البته آبرو دار عباس

 

 

 

 و ...تمام! کنهیم یخوشبخت یبراشون آرزو بعدم

 

 

 

 !...رهایبهش رو ب یکه خوش شاالیرفت...ا زادمیپر

 

 

 

)*( 

 

 

 

 یکرد یاز انواع رقص گروه یکی: یلپه رک هه

 

 

 

 رقص یکش: فرد راهنما برا یسرچوب
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 .رهیگیرا م یهر نفر با دست چپش، دست راست نفر بعد ،یکه تو رقص گروه ی:حرکتیگاوان

 

 

 

 بود دم در گوهر؟ یک-

 

که قرار بود  ییبچه اونقد خانم و با معرفته؛ تمومه لباسا یتازه عروسه ول نکهیطفلک با ا ،ییروبرو هیخانم،همسا جیدختر خد_

بدوزه رو آماده کرده. بهش گفته بودم عجله دارم، قول داد سر وقت به دستم برسونه....پسرشم ، همون  یسمونیواسه س

 بده. ادیبخونه، بعدم بهت تلفن  براتکه شماره تلفنا رو  ادیمعلمه، االنا م

 

 !ایشد یرفتن یراست یآهان! گوهر راست-

 

کمم بچه  هیکم بهش برسم،  هی. برم دهی.فوقش همون دو هفته عکشهیطول نم یلیخ گم؟یم یدارم الک یکردیوا مادر! فکر م_

که هستم ، همش  نجای.ادهیم ادیبهش  ششه،یشم مادر شوهرش پ هی! بقسیبلد ن یبدم.بچم شکم اولشه بچه دار ادشی یدار

 تواِ. شیپ المیهمه فکر و خ،  رمیدلم اونجاس...اونجام که م

 

 اومده و تموم شده. می! تا چشم رو هم بذارسین یزیهفته که چ 2نگران من نباش گوهر. -

 

 آقا خودش بهتر از من حواسش بهت هست. ،یستیکه تنها ن نهیبه ا میحاال همه دلخوش_

 

 ؟یرو دار یگوهر خانم، شماره دکتر ناظم-

 

 ؟یشده؟ ناخوش یزیآره مادر چطور؟چ_

 

 .ضمیسره مر هی یشناسیالزم شد؛ تو هم که منو م یدیوقت د هی یبهم بد ،یاگه دار نمیبب خواستمی. مسین مینه! طور-

 

به دکتر  ادیب تونستینم ایکه آقا نبود،  یی.من وقتاکنهیدوا درمونت م یمادر.آقا خودش دکتره. بهتر از دکتر ناظم سیالزم ن_

 برام. زدیزنگ م ومدیخانم م جیپسره خد دیمن که نه! حم یعنی. زدمیزنگ م یناظم

 

 نیممکنه ا یعنیپس؟  ارهی...چرا اسمش شهرشهیشهرام م هیشب شتریب گذرهیدارن.هر روز که م فیدکتر تشر اریآقا شهر پس

سر  زهیعبرت نگرفته؟ چرا عادت داره همه کاراشو بر نیاز افش یعنیاز برادراش؟  گهید یکی هیبار شهرام منو سپرده باشه 

 اون.  نویا

 

 یاالن اگه از گوهر بپرسم کفر یعنی اره؟یخونه ش نم یکی نیرو تو ا یب یاالن تو خونه شهرامم؟ چند تا خونه داره مگه؟ ب یعنی

 بس که غدّم... دم؟یو شهرام نپرس نیافش یاز پدر مادر و خواهر برادرا یچیمن ه شناسه؟چرایرو م یب یاصال ب شه؟یم

 

 یکه ننه بابا یداره، اخه مگه کس دنیپرس نمی! آخه ادن؟ههینپرس یزیمن چ یوقت راجبه ننه بابا چیه نیچرا شهرامو افش اصال

نداشته که پاتوقش کافه اس؟ حاال واقعا  یحساب یایشهرامم ننه با یعنی اره؟یداشته باشه سر از اون کافه درم یآدم حساب

 هی...مگه من چندبار تو اون دهید زدمیکه داشتم با تلفن حرف م یبوده که منو موقع حتما...گهیپاتوقش کافه اس؟ حتما بوده د

معرفت  یب زادیکه کافه بودم با تلفن حرف زدم؟ مگه چقد کس و کار داشتم که نگرانم بشنو حالمو بپرسن؟ پر یسال و خورده ا

 مکه! یحاج یکه شوهر کرد، ول کرد رفت،حاج
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 یخدافظ هینموند الاقل  یدفعه ول کرد رفت، حت هیسراغت؟ خاله که  ومدهیکه ن یدونیکجا م...از یپر یانصاف شد یب یلیخ

که  گنیخودشون م شیپ یفرامرز چ لیخودش نگفت فک و فام شی. عباس آقا پشکشیبکنه، حاال من پ زادیبا پر یدرست حساب

  رانم؟یکه من ا دونهیاصال نم زادیپر دیدراوردن؟ شا نگخبر سر از فر یدفعه ، ب هیکس و کار عروسشون 

 

که در حق من کردنو تو بوق و کرنا کنن بهش  ینامرد لتهیزنگ نزده؟ چرا زنگ بزنه؟ انگار که فض زادیخاله تا حاال به پر یعنی

 کردمیم نیی...اون موقع که من مث مرغ سر کنده باال پاامیدنبالم محاله باهات ب یایب ویاالن زنگ بزن نیاگه هم یحت زادیبگن! پر

شب  هی یحت دیاس...من نبا هیالسب یعل یهمه چ گهیبمونم. حاال د رانیبود که ا نیصالحم تو ا ارم،یندر زیکه سر از کافه پرو

ها منو جمع کردنو پناه دادن، محاله بگم  بهینداره...حاال که غر یاش فرق هیبق گهید دم،یکه خواب دمیخوابیخونه مون م رونیب

 زیسر از کافه پرو یخانواده داشتم ول یروز هی یدارم، حت لیو فام کبگم ف نکهیشرف داره به ا نجوریدارم. ا یمن کس و کار

 دراوردم...

 

که خودشون دارن، دارن غصه منو  یتنهام بذارن، از االن با اون همه بدبخت خوانیروز نم هیواسه  یکه حت ییها بهیغر نیب

 تنها بمونه. هیکه برنامه هاشونو جور کنن، مبادا سر کار عِل زننیم شی...خودشونو به آبو آتخورنیم

 

 

 

4 
 

! من بر عکس خورهیَبر نم ییبه جا یلیخ رم،ینگ ادیآداب تلفن زدن به آقا رو هم  نیواسه هم ستم،ین یکه کال آدم آداب دان من

ره آقا رو از بَر کردم ، فکر زنگ زدن به آقا که شما ینزنم.از روز یک ایبه آقا زنگ بزنم  یکنم که کِ ینم تیخودمو اذ یلیگوهر خ

 .دهیاز شبا جواب نم یلیبهش زنگ زد، اونم خ شهیکه گوهر گفته فقط شبا م فیح ی! ولنمخوره افتاده به جو نیع

 

 که همش شرط و شروط داره. نیبهش تلفن کن؟ ا یبه من گفته هر وقت کارش داشت یرو چه حساب دونمینم

 

بود؟ همون  یحرف زد؟ اصال کِ یبود که با من تلفن یبار ک نی.آخرریرو صفحه شماره گ ذارمیو دستمو م دارمیتلفنو بر م یگوش

 روشنو تو چشمام خوند؟  ندهیآ هیو  دیموقع شهرام منو د

 

 کرده بود. یزیباهام حرف زد...ناپره یبود که خاله بهم زنگ زده بود و دور از چشم عباس آقا کل یهمون شب یول

 

***** 

 

 :کنمینگاه به شاپور م هی

 

 شده؟ یکه چ کنمیبا دست اشاره م-

 

 .کنهیکنار گوشش و به من اشاره م رهیگیهمونطور دستشو م_

 

 آشپزخونه! رونیسمت ب کشهیو م رهیگی.دستمو مگهیم یچ فهممینم

 

 چه خبره؟ ؟یشاپور؟ خل شد یکنیم نیاِ! چرا همچ-

 

 !!شهیاون م یمن کل وجودم، تمــــام قد، اندازه بازو بتشیماشاال با اون ه رسه؟یمگه زورم بهش م یول

 

 .یدست شاپور شوت دمیو افسار مو م شمیم یداریمقاومت و پا الیخ یدارم)!!( پس ب ییطوال دیَهم  یدر افسانه پرداز من

 

 دستم. دهیرو م یپشت بار و گوش برتمیم
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 تلفن باهام کار داره؟ گمیمث خودش م یبا همون زبون الل منم

 

 آره. یعنیکه  نییپا ارهیم سرشو

 

 کنم؛یم زینگاه به پرو هی

 

 .سیمخابرات ن نیکه کاب نجایعباس آقا. وگرنه ا یفقط محض گل رو_

 

 :کنمیو الو م گردونمیبر م رومو

 

 دل خاله؟ زیعز یجان؟چ طور یپر یسالم خاله!خوب_

 

 عباس آقا چطوره؟ ن؟یسالم خوبم خاله. شما چطور-

 

 رسم و رســــوم! بندی! منم که پاگهیرسمه د پرسم،یاکراه حال عباسو م با

 

 خاله؟  یکنیخاله، چه خبرا؟ چه م میما خوب_

 

 تو آشپزخونه. االنم سر کارم بودم. کنمیم یخاله آشپز یچیه-

 

 بهش فهموندم که اوضاع قمر در عقربه. میمـ ـستق ریغ

 

 فتاده؟یبرات ن یخاله؟ اتفاق یخوب یپر_

 

شغلو  نینباشه، من ا ی. معلومه که خبر داره، هر چیکن ینزن که الپوشون یخبر داره، زور الک فتیخاله هم از شغل شر یعنی نیا

برانداز کردو  نییگرمابه گلستانش، منو ار باال تا پا قیرف ز،یکه منو اورد تو کافه و پرو یاز صدق سر عباس آقا دارم اون روز

 بعد بهش گفت:

 

 خارج؟ یبر ینگرفت میا زودتر تصمعباس جون چر_

 

 :امیخاله به خودم م یباصدا

 

 ؟یشنویدستته؟ صدامو م یجان! گوش یپر_

 

 و سالم. حیبله خاله، خدا رو شکر.من خوبم، صح-

 

 جان؟ یپ...پ...پر گمیخب خدا رو صد هزار مرتبه شکر. م_

 

 من درخواست خالمو قبول نکنم؟ شهیمگه م یداره. ول یدرخواست هی یعنی نیا

 

 ن؟یخوایم یزین؟چیدار یجانم خاله؟کار-

 

 ...شرمنده!اهیبگم؟ روم س یچجور دونمیجان...نم یبال...راستش پر یجانت ب_
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 .نیراحت باش ه؟یچه حرف نیدشمنت شرمنده خاله. ا-

 

 .سیراستش خاله، عباس آقا حالش خوب ن_

 

 .بندهیرسومات دست و پامو م نیکه ا فیانگار من دکترم.ح حاال

 

 شده؟ یخدا بد نده! چ-

 

 دونمیچم گنی. دکترا مترسهیخودشم م هی. از ساپرهیو از خواب م نهیبی.شبا کابـ ـوس مرهینم نییآب خوش از گلوش پا-

 به شما بد کرده. گهی.مپرهیو از خواب م ارهی. تو خواب اسم تو رو مارهیو م زادی.همش اسم تو و پریافسردگ

 

 بد کرده. دیخوبه که فهم باز

 

 بهتر شه. شاالیناراحت شدم خاله. ا یلیخ-

 

 تا ... کنهیجان، دکتر و قرص و دوا افاقه نم ینه پر_

 

 ؟یتا چ-

 

 یپر یکنیازش بگذر. خواستمو قبول م یول گم،یم نویجان. به خدا شرمنده ام که ا ی.ببخشش پری...تا تو نبخشیتا تو نخوا_

 جان؟

 

 درخواست خالمو قبول نکنم...اونم چجـــــورم! تونمیمنم م فهمم؛یکه م نجاسیا

 

 ؟یدیبخشیم یبگم خاله؟شما بود یچ-

 

تو مث ما نباش...تو  ی.ولرینکرد عباس بهت؛ انداختت تو دهن ش ی. کم ظلمکردمیتو بودم قبول نم یخاله! منم جا یحق دار_

 .میشیکه ما باعث و بان یخاله...تو ببخش...تو رحم کن تا خدام بهت رحم کنه تو اون جهنم یخوب

 

 تونمینم یبتونم فراموش کنم، ول دیکه عباس اقا کردو شا ی.کارتونمیاالن نم ی. ولدمیروز بخش هی دیخاله.شا دونمینم-

 سخته! یلیببخشم...سخته! خ

 

 ما بگذرن. راتیجان...فقط از مامانت و بابات بخواه از سر تقص یباشه پر_

 

 چی.هیکشیعذاب م یشه! چون بازم تو دار یطور نینبودم که عباس اقا ا یبدون من راض نویبرم. فقط ا دیبا گهیخاله من د-

 خاله؟ یندار یوقت...کار چینکردم...ه نتونیوقت نفر

 

 نه خاله، مراقب خودت باش._

 

 خدافظ-

 

 اصال گلستونه!... زخان،یپرو شیداره عباس آقا پ یگل یحق داره. چه رو گهیدفعه رو د نی. ارهیچشم غره بهم م هی زیپرو

 

 حق نشسته. یخدا برم که جا قربون
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 بخوره دوا نداره(( ی))چوب خدا صدا نداره/ هرک

 

 

 

 ومد؟ین شبی! سروناز دمیمر-

 

 نه سر پستش بود._

 

 .زنمیدوباره پوزخند م من

 

 هنوز؟ هیمـ ـستوف مساریباهمون ت-

 

 .یصیاز حر زنهیقد همه خاندان من سن داره. اون وقت هنوز چشمش دو دو م کهیآره، مرت_

 

 !خورهیخوبه. اصال به سن و سالش نم گفتی)سروناز( که میچطور مگه؟ سرو-

 

ها  نجایبه ا یناز و اداهاتم تونست نی! تو شغلت آبرومندانه تر از ماست...با همایالبته حقم دار ؟یخبر دار یبابا تو از چ یا_

 یبرس

 

 مباد تو چشمام: ابروهام

 

 اَنگ نچسبون به مردم نقدیا گه؟ید یگیم یزده دار وبتیدلت خواست و به اون ذهن مع یباز هرچ-

 

 !یخود گهیجان؟ تو که د یمردم کجا بود پر_

 

دلم  ینجوریاگه ا ؟یاریکه از خودت حرف در م امیمن ادا ب یدید یروم. تو ک یبذار یاسم الک ادیبه هر حال خوشم نم-

 .یگیآخه داره چرند م ی. ولسوختینم

 

 .آ..آ. خوب شد؟ شمیخب بابا! من الل م_

 

 رو لبش. کشهیم پیمث ز دستاشو

 

 :رهیزبون به کام بگ تونهینم دوباره

 

 .گهیپشت بندش ناز و غمزه هم بوده د شهیو ساز و آواز، هم یخب؛ آخه مطرب_

 

 اونم فاجعه! زنم،ی.فقط به قول تو ساز مدمیمن نه آواز خوندم تا بحال... نه رقص-

 

. اصال از اون نیراض زیپرو یای!همه مشتریزنیم یعال ،یعنی! یزنیجون!خوب م یپر نییفرمایم یشکسته نفس دیدار گهینه د_

 کافه چند برابر شدن. یایمشتر ،یرو دوباره راه انداخت انویموقع که پ

 

به  ده،یمث قبل با جونو دل بهم درس نم یلیخ گهیشکرابه د نیبا افش ونمیم یمهمون هیاز بعد اون قض س؛یخبرام ن نینه از ا-

 قول خودشم،

 

 .خورهینباشه به درد نم یکه دل یکار
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 ...دهیپرسیم زیداشته راجبت از پرو شبایپر یمـ ـستوف مساریت گفت؛یسروناز م_

 

 گفته؟ یچ زیخب؛ پرو-

 

 کنار. کشهیقدره و... م فیحر فهمهیم شنوه،یام تا اسم شهرام خان شکورو م ی! مـ ـستوفیگفته صاحاب دار_

 

 .یشد دوبار که منو نجات داد نیبده شهرام.ا رتی.خدا خکشمینفس راحت م هی

 

 نق بزن. ینه. ...ه یگیم یتو خر شانس گمیم یتو رو خدا؟ وقت ینیبیم_

 

 نگفته؟  یبه مـ ـستوف یچیحاال سروناز ه م؟ینق زدم مر یمن ک-

 

 بگه مثال؟ ینه چ_

 

 چشمش دنبال منه؟ مسارینداشته ت یواسش اشکال ست؟یحساس ن مساریسروناز رو ت یعنی...دونمیچم-

 

 ره؟یگــــــ یِریپ مساریت شینکنه تو هم دلت پ ه؟یقض نیبه ا یدیچسب نقدریحاال تو چرا ا_

 

 ...رمیبهش م یغره ا چشم

 

 ؟یکرد یپرداز ایباز تو واسه خودت رو-

 

 سالم تو تنش نذاشته.... یجا هی کهی... مرتشی. نه راه پس داره نه راه پیسرو یخب حاال...طفل_

 

 درست راه بره؟ تونهیچند روزه نم نهیپس واسه ا-

 

 .یسرو یبا لقد زده تو زانو شی. چند وقت پزنهیآره...نامرد کتکش م_

 

 دی. چرا من نبامیام نبود گهیدشمن همد ی...حاال دوستِ دوستم که نه...ولمیاز خودم بدم اومد...مثال ما سه تا دوست بود چقد

چرا توقع دارم همه هوامو  تن؟یاهم یبرام ب نقدیا هیپس چرا بق م؟یاطاق نبود هیتو  ییخبر داشته باشم؟ مگه سه تا یچیاز ه

که چرا لنگ  دمینپرس یاز سرو یحت اد؟یم امیبه سر هم اطاق یچ دونمیخودم نم یکنن وقت مداشته باشن و واسم رفاقتو تمو

  ؟یزنیم

 

پوک همه خبر داره...اون وقت من ...! فکر کنم ته ِ  کویکه شده از ج شمی...اون به خاطر فضولمیدرست مخالف هم میمر منو

که عوض داره، گله  یزیخانوم ))چ یبودم....پر یشاک شونیمعرفت یهم از ب شهیدشمن ترم!هم یتهش خودم از هر دوست

 نداره.((

 

 

 

 

 

 

 

 و ترسم همه از اوست ترسمینم چیه از
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 با دوستِ من دشمن و با دشمِن من دوست که

 

 نهیجر هر نفرت و کاوست فقط خن از

 

 ...)*(کوستیو تنفر همه بر اوست که ن نینفر

 

 

 

 

 

 

 

وار رو پاشنه  یلوال نمونده براش. تا االنم مرام به خرج داده و لوط گهیدر بدبخت د نیتو. ا ادیم یو سرو شهیدفعه در باز م هی

 !دهیچرخ

 

 "خوب شد نباریا_"

 

 .شدمیخودم دست به کار م پروندیکالمو نم کویت نیا ممیاگه مر ندفعهیا

 

 ؟یکنیم هیچرا گر ؟یشده سرو یچ_

 

 خودمو بکشم. خوامیسخته. م یلیبه خدا خ م،یتحمل ندارم مر گهید_

 

 شده مگه؟ یچ ؟یکشتن واسه چ یسرو یگیچرا چرت م-

 

 .یلیسخته...خ یلی!...به خدا خکشمیم یچ نیکه بفهم نیستیمن ن یشما جا_

 

 .یبود یتو که ازش راض-

 

من از زن و بچه و  یرو یجلو یخودشه. مردک عوض ینوا یزِن بدبخت و ب شیاطاق کنار یکه بدون یباش یسخته تو اطاق یلیخ_

جلوش  شهیهم شه،ی...باورت نمروزاسیمال د خوره،یبه درد امروزش نم گهی. دسین یزنش اُمله!امروز گهی. مگهینوه هاش م

 :گهی. بهم مشنومیدارم ازش م دیجد یبغض دارم....تازه حرفا

 

 یمـ ـستوف مساریهنوزم ت تونم؛ی! تا به دخترو پسر و عروسو داماد ثابت کنم که هنوزم ماریبچه ب هیعقدت کنم، برام  ایب _

  شن؛یگردان آدم جلوش دوال راست م هی.هنوزم یِلیَواسه خودش 

 

 نیرو مال و اموالم.هم فتنیکفتار ب نیرحمتو سر بکشمو ع قی.منتظرن رخوانیپدر سوخته ها منو فقط واسه پولم م نیا اونوقت

 ادیمرگ شم ب ،ذوقیبلکه من ازخوش نه،یشیشب تا صبح بس م یاطاق کنار نیتو هم ؟یینجایتو ا دونهینم یکنیم الیزنم خ تایگ

سروناز تو اگه  نیکور خوندن...بب ینشده همه رو بفروشنو برن خوش بگذرونن!ول خشکببره.اونام کفنم  نجاینعش منو از ا

 یتو مادر اون توله ش خوامیزن ، ...منتها چون ازت خوشم اومده م ادهیکه واسه من ز یزیبه نفع خودت؛وگرنه چ یقبول کن

 خوشگله!

 

 ؟یشیخب چرا عقدش نم_
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دنبال تابوت باشه  نکهیسن و سال عوض ا نیآدم بود؛ که تو ا شد،اگهیسرش م تیاگه مسئول م؟اونیمر یاحمق نقدیتو چرا ا_

توله تو  هیبا  کنهی.منو ول مشهیواس خودش؛ دنبال زنگوله پا تابوت نبود.من اگه قبول کنم، فردا وضعم بدتر از زنش م

 اکیارزن تـ ـر هیداشته باشه که واسه  یمفنگ یبابا هیکه  سیمن بدبخت ن نیدامنم....تازه اون زنش کس و کار داره...ع

 !هیو ک یس و دنبال چ کارهیچ دونستنیکه تو کل محلمون همه م یزی.پرو زیمث پرو یکیدخترشو بفروشه به 

 

 :پرسمیمن م نباریا

 

 !یخوایرو نم یمـ ـستوف گهیبگو د زیسهمتو بده به پرو دونمیخودتو از دستش خالص کن.چم یجور هیخب؛ -

 

 ...ده؛هروقیخوب بهم کادو م یخودمم تو فکرشم؛فقط به موقعش.االن مـ ـستوف_

 

 )!!(:شهیبدون اذن، وارد مکالمه م میمر

 

 داره توش. یراطیق3الماس هیگرونه!  یلــــی؟خیدیکه شب اول بهش داده رو د یزیـنه ر ـیاون گردنبند س ؛یپر گهیراست م_

 

 الل شه االن. دیبا فهمهیکه خودش م رمیم میچشم قره به مر هی

 

 مروت حروم لقمه. یب زیهم اون پرو مسار،یهم ت زم،یریبه وقتش زهرمو بهشون م_

 

اعتماد ندارم، حاال  میو خبر دار شدن شهرام ، به مر نیافش یمهمون هینشدم، بعد از قض هیقض یپا پ نیاز ا شتریب گهید منم

 ! نهیو دار و دستش طرف شم، حسابم با کرام الکاتب مساریاگه با ت یاون دفعه به نفعم تموم شد، ول

 

 ومدمیداشتم از اطاق م یتو آشپزخونه. فعال اونجا از همه جا امن تره.وقت رمیم اره،منمیکه لباسشو درب شهیبلند م سروناز

گرگ صفت، الشخور.تازه  ی... مـ ـستوفیلی! ؛ پر زخم و ز شترهی... رحم و مروت گرگ ب سین میسالم رو سر و تن مر یجا رونیب

 نرفته. زادیتونو زمـ ـستون به ادمتو تابس دنشیلباس پوش چارهیب یسرو یواسه چ فهممیم

 

 که شاخ و دم نداره!((  یسروناز؛ ))بدبخت گهیم راست

 

 .انیلبه پرتگاهه واسه سقوط آزاد ما...واسه سوت پا نجایلجنزاره! ا نجایا س،یکافه ن نجایا م،یهمه مون بدبخت ما

 

 

 

 

 

 ستین مانیبر قرار و پ یچکسیه اگرچه

 

 شهر نیسر در ا دیسیخط خوش بنو به

 

 ...)*(ستیانسان ن هیبه گرگ، که اصال شب خوشا

 

 

 

 یخال یبرندار ینجوریتو غذات، اول بو کن خب؟ هم یزیبر یهاس مادر. هرکدومو خواست هیادو نتیکاب نیجان تو ا یپر نیبب_

 تو غذا؟ یکن
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 .کنمیغذا درست م سیحواسم هس گوهر خانم، بار اولم که ن-

 

 سبزو... ایو بادمجونو لوب یگوشتو مرغ و سبز نیخب حاال، بب_

 

 سراغش؟ نجایا امین گهیکه د ،ینذاشت خچالی زریفر نیتو ا رویفقط بگو چ دونم؛یگوهر! م یوا-

 

 ؟یکن کاریچ یخوای. فقط مونده نون مادر.اونو منهیتو هم یهمه چ_

 

 قرآن خدام اشتباه شه. دونمیم دیآقا زحمتشو بکشه، واالبع گهیاونو د-

 

 دستش. یکیکه شک ندارم کف دست گوهره که خورده پشت اون  ادیم ییصدا هی

 

 رهیبه خاطر خانم نون سنگک بگ ادیهمه سال که از خدا عمر گرفته م نیآقا بعد ا یکنیفکر م ؟یدیچشم سف نقدیدختر تو چرا ا_

 ابون؟یتو کوچه خ فتهیدستش دوره ب

 

 اصال؟ خورهینون م خره؟یواسش نون م ی. اصال آقا کرهخویمگه؟ خودشم از اون نون م شهیم یوا! خب چ-

 

 .کردنیم دیکلفت نوکر دور و برش بوده واسش خر شهیکه نون نخوره؟! هم سیمگه آقا آدم ن_

 

 االن من نوکر کلفتشم؟ ،یعنی نیا-

 

 .سیمن ن ریتقص گهی. اون وقت رو ترش کرد، دایحرفا نزن نیوقت جلو روش از ا هی گمیزدم؟من فقط م یحرف نیهمچ یمن ک_

 

 و مرغو چه کنم؟ ؟گوشتیچ دایخر هی...بقدمیخر ینونم من با بدبخت مویخب گوهر اومد-

 

 !شهیروز م 21جان مگه قراره من برم سفر قندهار؟ فوق ِ فوقش  یاووه! پر_

 

بره تو  نکهیقبل ا خانم ، بخره برامون؟ همون آقا معلمه؟صبحا جیخان ، پسر خد دیبگم حم یخوایهمون نون! م مونهیپس م-

. رهینم میواال صواب داره! راه دور رسونه،یام به ما م ینون هیو ننه ُمرده ها رو فلک کنه،  چونهیمردمو بپ یمدرسه، گوش بچه ها

 .هوم؟ چطوره گوهر خانم؟میخریواسه اونا نون م ماروزم  هی م،یا هیباالخره همسا

 

 :زنهیبنفشو م غیگوشام بسته شه)!!( .االن گوهر ج نکهیواسه ا ییجورا هی بندم،یم چشمامو

 

 !ی! ور بپریپـــــــر_

 

 سواد! یب رزنیپ نیساختم از ا یزیخودم شاعر شد.به به! عجب چ نیع گوهرم

 

تو سالن. گوهرم که  رمی. مسیشم که مهم ن هیمسائل آشپزخونه ، تموم شد خدا رو شکر. بق رامونیگوهر تو پ یتایوص گهید

 ل منه!البد دنبا

 

غذا  ی. فقط حواست باشه کپسول گاز تموم نشه که بیالزم ندار زمینفت و ه گهیخوب شده. د یلیخدا رو شکر که هوا خ_

 .دیمونیم

 

 بخرم ! هان؟ دینکنه اونم من با ؟یگوهر خانم،کپسوله گاز تموم کرد چ-
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و گرنه بر عکسش که از  نیرو زم دهیبخوابم، کپسوله منو غِل م دی. البد من بارهیگیفکر خودم در جوار کپسول گاز خندم م از

 محاالته.

 

 گذاشتم همون کنار اجاق. دمیام خر گهید یکی یکپسول پُرِ پره. واسه محکم کار_

 

 نگرانم نباش. نقدیراحت. ا التیباشه گوهر.خ-

 

 نگرانم مادر._

 

 :پرسمیبحثو عوض کنم ازش م نکهیا یبرا

 

 د؟زایم یگوهر دخترت ک-

 

باشم هم  ششیبرم، خودم پ دیامروز با گهی.همش درد داره. دخوابهیراحت نم گهیشبا د گهیواال مادر، درداش شروع شده. م_

 راحته، هم من. الشیاون خ

 

 .یبه سالمت شاالیا-

 

 .رسمیبهت م شتیپ امیجان! اون وقت اگه زنده بودم، خودم م یپر یتو مادر ش شاالیا_

 

 .میاصال ساکت ش خوادیآخر دلم نم یلحظه ها نیشد. تو ا یسکوت عجب

 

 جان دستتو بده. یپر_

 

 ؟یچ-

 

 نترس! دستتو بده._

 

 جلوش. رمیگیحال دست راستمو م نیدستاس. با ا نیبه ا دمیبعد چشمام همه ام گهیگوهر، د ترسمیکه م معلومه

 

 کف دستم: ذارهیم حیتسب هی

 

که رفته بود کربال برام اورد. حاال واسه تو. هروقت دلت  مایاون قد امرزمیا بخد یتبرک کربالس مادر. مطمئن باش حافظته! آقا_

 .کنهیگرفت، باهاش ذکر بگو.آرومت م

 

 ممنونم گوهر.-

 

 بـیچروکشو م یدو طرف صورتشو گونه ها ذارمیدستامو م کنم،یم داشیپ ی. وقتگردمیدنبال صورت گوهر م شم،یجام بلند م از

 ...چقد بغـ ـلش آرامش داره.خوش بحال دخترش.کنهیل مـوسم. اونم منو محکم بغـ ـ

 

بهم زنگ بزن.  یمادر؟ هر موقع خواست ی...شمارمو که داریتنها باش ذارهی، نم ادیجان. شب آقا م یبرم پر دیبا گهیمن د_

 !ایخجالت نکش

 

 از رو بره و کنار بکشه. یبغضِ لعنت نیبلکه ا زنم،یلبخند م هی بهش
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 .یشینوه سالم و تپل مپل م هیصاحب  شاالیبرو خدا به همرات گوهر خانم.ا-

 

 سیالزم ن گهید شه،یراحت م گهیآقام د الیبه بعد خ نجای. از ایراحته که آقا مراقبته تا االن دست من امانت بود المیخ _

دونگ  شی. شیکن میرو ازش قا یچیه یتونی.نمخونهیهرشب زنگ بزنه و نگرانت باشه. اون تو چشمات نگاه کنه، تا ته حرفاتو م

 خدافظ دخترم...مراقب خودت باش. شه؛یمهس.دلم برات تنگ  زیحواسش به همه چ

 

که خاله دم رفتنش  ی "کادیو اِن  "مثل  کنهیکه ازم محافظت م دونمی. مدمیگوهر و تو دستم فشار م حیتسب اد،یدر که م یصدا

 بهم داده بود.

 

***** 

 

 گرفته بره؟ میشد؟ چرا عباس آقا تصم یچ هویآخه خاله، -

 

اونجا! آرامش هس، امکانات هس.  میبر دیبا گهیکردن باهاش، هنوزم نشناختمش.م یهمه سال زندگ نیخاله، بعد ا دونمینم_

 شده. یگوشش خوندن که جن ریز یچ قاشیدوستو رف نیا دونمینم

 

 خاله؟ یشما نر شهینم-

 

 جان. یخانواده رو نصف کرد که پر شهی. نمدهیم مجان. اگه نرم که طالق یپر شهینم_

 

عوض  میشدینم کهیاالن سه ت میکه اگه بود میوقت خانوادش نبود چیه زادیخانواده خاله، خودشه و عباس آقا. منو پر یعنی نیا

 .کهیدو ت

 

حضرتشم  یبره اونور. خود اعل دیعاقل باشه االن با یهرک گهی. مترسهیخودشم م هیکرده که از سا یچه خرابکار نجایا دونمینم_

 .میبر میکفش، بر هیکه پاشو کرده تو  دهیشن یو چ دهید یدفتر دستک دربار چ نیتو ا دونمی. نمادیروز م هیباالخره 

 

 کف دستم: ذارهیم "کادیوان "با پالک ریزنج هیتو دستش.  رهیگیدستمو م خاله

 

به مادرت، که االن دست  شویکیداد به من،  شویکیخان جونمه؛ دو تا ازش داشت که  ادگاری نیجان. ا یخودش حافظته پر_

. ایدن نیکَسم تو ا نیزتریبه عز دمشمیدارم، پس م ایدن نیکه تو ا هیزیچ نیزتریبه تو. عز دمشیگردنبند منه، م نمیا زاده،یپر

 بر گرد بندازمش گردنت.

 

 .نییپا دمیو بغضمو م رونیب دمیا مبه گردنم، نفسمو پر صد فتهیکه م "کادیو ان "

 

 .شهیخاله دلم برات تنگ م-

 

هر چقدم که بد باشه، بازم  نجایمملکت کفر! ا یایکه ب ستی. خودمم دلم رضا نمیتو رم ببر کنهیجان. عباس قبول نم یمنم پر_

قبله قسم  نیبه هم یول رم،یخاکش پاکه... من دارم با عباس م شونه،یحال غمبریپ شتره،خدایصد پله بهتر از اونجاس، برکتش ب

 حق نشسته... یجا خدا. دیزیآخرت  شهیم اشیکه عباس دن

 

 

 

 که آمد بار خود را بست و رفت هر

 

 بینص یهمان بدبخت و خوار و ب ما
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 آن چه حاصل ، جز دروغ و جز دروغ ؟ ز

 

 ؟...)*( بیو جز فر بیچه حاصل ، جز فر نیز

 

 

 

 من شروع شده. ی! هنوز نرفته سواالیچیشد؟ ه یراحت، من حواسم هس، چ التیهمه به گوهر گفتم برو خ نی! اایب

 

هس  نمیـون کش ـی،ماست،نوشابه؟! اهل قل ،دوغیسبز ،یساالد، ترش کنه؟یم لیم یدوس داره؟ با غذاش چ یغذا چ اریشهر نیا

من  ه؟ییزایچه چ ریتو رو خدا ذهنم درگ نی. کال ببی...شاگرد کافه چمینه؟ چون به چونم کنن کافه چ ایکنم  فیبراش ذغالشو رد

 دارم؟ یدارن؛ من دغدغه چ یام،مردم دغدغه چ فتهمملکت، تافته جدا با نیانگار تو ا

 

از کدوم  دونمیرو بخورم؟ نه که غم و غصه نداشته باشما! نه!فقط نم یغصه بخورم؟ غصه چ نمیبش کاریکنم؟ ب کاریچ خب

 . ادیشروع کنم که خدا رو خوش ب میبدبخت

 

خب اگه زن داره، اونم  نجا؟یا ادیچرا نم ره؟ی! و گرنه شبا کجا مگهیآقا چند سالشه؟زن و بچه ام داره؟ البد داره د نیا اصال

 اونو تنها بذاره؟ خوادیم یعنی ارهیاگه ن نجا؟یا ارهیقراره ب

 

 شهیهم شیزبون ی.اون با همه بیاللم،صد بار حادتر از شاپور شوت میحساب کن میا...بخوا نیو ب ینیوگرنه ب نهیبیچشمام نم من

حرف مفت بزنم با گوهر، دو تا سوال درست و درمون ازش  نقدیا نکهیبه من کله پوک! حاال من عوض ا یحت فهموندیحرفشو م

 ...یو اطالعات عموم یسطح آگاه شیالاقل واسه افزا دمینپرس

 

بخرم؟مرغ و  یغذا درست کنم؟ نون چجور ی! گوهر کپسول، گاز تموم کرد من چجوردم؟یل بود من پرسسوا نامی...آخه ادِدِدِ

دلم  خوردمی.اگه مچرخهیشکم وامونده، که همش ذهنم دور و بر غذا م نیکارد بخوره تو ا یکار کنم؟ ا یچ م،یگوشت تموم کرد

 زنم.یم یکه حرص الک نجاسیا یسوخت،بدبختینم

 

ول نکنه،عوض  نجارویا گهینشون بدم که آقا، حظ کنه! د یخود هیارم؛یدر ب یاز خودم چُلمن باز نقدیا نکهیا یپاشم به جا

عمر تو مطبخ اون کافه جون کندم،  هیآشپزخونه باشه.بازم غذا و شکم و آشپزخونه.بابا من  کیمطب بزنه که نزد نجایا ضخونهیمر

دختر  نهیمث شهرام بب نمیا دی. شازنمیم انومیخوبه. حاال بعدا پ انومیچرا! پ یولفکر کنم...  تونمینم شتریب نیکنم،از ا میهر کار

کرده؟ از  دیو تمج فیاصال گوهر ازم تعر ندفعهیکرد،ا فیشهرام ازم تعر یجلو زینگهم داره!منتها اون دفعه پرو میبا استعداد

 ره؟یدر م ونمج رنیدماغمو بگ نکهیا ایکنه؟ از زبون درازم  فیتعر میچ

 

 نمیهم یکنه؟ برا یداره دکتر مملکت پر خور ی! چه معنگهیساالد درست کردم، بسه د هیپلو با  ایلوب هی یبا هزار بدبخت باالخره

 هیمطلق خودم  یکیکه بتونم تو تار کنهیم نیتا حاال داره ما من تمر یگوهر از ک یدو ساعت وقت گذاشتم که دستمو نبُرم. طفل

. شهیدو طرفش سرخ م یک دونمیسخته، چون نم یلیداره برام خ یکه سرخ کردن ییغذاها م،یندرست کنم که گشنه نمو یزیچ

 دردسر تر از همشونه. یپلو ب ایلوب نیهم

 

! شهیاالن داره واسم زجر آور م میپنجره دوست داشتن شم،یپنجره ام دارم متنفر م نیاز ا گهیپشت پنجره اطاقم،د نمیشیم

 ی.اونم وقتادی.چقد از منتظر موندن بدم مکنمیساعت فکر م کیت کیت یپشت پنجره و به صدا امیم دنیموقع انتظار کش دایجد

 که پشت دره چقد به گردنت حق داره؟ یاون نکهیا ایپشت در باشه؛ یقراره ک یدونینم

 

بود که  نیشب باشه.اگه گوهر بود الاقلش ا 8حول و حوش  دیکه با زنمیحدس م یمیجور دِ نیساعت چنده؟ هم دونمینم اصال

 دیشبه! با یروزه، ک یکِ  دنمینم گهیکنم؟ از فردا د کاریچ دیمشکل نشده بودم.حاال با نیمتوجه ا یعنی... دونستمیساعتو م

 .بکنهدر موردش  یفکر هیامشب به آقا بگم تا 
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.لبه دهیم یخوابونده و به دکتراش اجازه مرخص ضاشویاالن مر گهیباشه د میا ضخونهیفکر کنم وقت اومدنشه. هر مر گهید

. واسه ساالد دمیشام زحمت کش نیشامو آماده کنم. چقد واسه آماده کردن ا زیتا م نییطبقه پا رمیو م شمیپنجره بلند م

و آروم  یو رو لمس کنسخته که واسه هر بار خرد کردن کاهو، اول لبه چاق یلی...خومدیاشکم داشت در م گهیدرست کردن که د

چاقو  نیبه ا دیبا گهیچقد د یببن یرو کاهو. تازه هربار قد کاهو رم اندازه کن یدستت و فشار بد یکیکنار انگشت اون  یاریب

 )!!(یادامه بد یکش

 

بودم!  دهیکه گوهر بود تا االن هفتا پادشاهو خواب د گهید ی. شبازینشستم سر م نجوریکه هم نقدیکمـ ـرم درد گرفته، ا گهید

حاال که  31واسش افتاده؟ پاشم بهش تلفن بزنم؟ شمارش چند بود؟... یرفته منو؟نکنه اتفاق ادشی یعنیکم نگرانم، هیته دلم 

 هی یزمان هی نباشه من یآداب نشون بدم؟هرچ یادب و ب یدختر ب هیخودمو  یشب اول نیمگه گوهر نگفت آداب داره؟هم ؟یچ

 بودم. لیاص یدیل

 

خبرش.لـ ـبمو گاز  ای ادیخودش م ایاز کمـ ـرم، مغزم نداشتمه که درد گرفته! پاشم برم اطاقم.باالخره هر جا باشه  شتریب گهید

 ...خدا نکنه!رمیگیم

 

زده به سرم؟  هیچ یخواب یب نی. پس ادمیصبح زود از خواب پا شدم،ظهرم که نخواب بره؟یچرا خوابم نم اد؟منیخدا چرا نم یوا

شب و روزم بهم دوخته  نکهیکس و کارم... ا یکه ب ارهیم ادمی،  زنهیاز همه داره بهم پوزخند م شتریساعتم که ب نیا یاَه صدا

 ...گهیوبال گردن همد میساعت... هردو شد نیدارم نه ا وابشده.امشب نه من خ یشده...تکرار

 

 !...شهیشم ، جون به لب شدم!مغزم داره منفجر مباشم و دست به دست  یامانت نکهیا از

 

 

 

 زمان ریعقربه اس کی مثل

 

 تکرار در پس عادت یتو

 

 یام مثل بچه از باز خسته

 

 ساعت نیشب بخوابد ا کی کاش

 

 

 

تر شده. باالخره انتظار به  یچند برابر قو مییشنوا یلعنت یانتظار و دلواپس نیمن به مدد ا یول شهی.آروم بسته مادیدر م یصدا

بهم  خوادیم ینگرانم؟حاال چ نقدیچرا ا رون؟یب زنهیقلـ ـبم چرا داره از حلقم م نیا دونمینم یخونه اومد.ول نیا ید،آقایسر رس

 آخه مگه من صاب خونه ام که برم استقبال؟ یقبالش؟ولنرفتم است سیبگه؟ زشت ن

 

...پله ها  13، 12، 11...کشهیسال طول م 131به اندازه  یتا پله لعنت 13 نی...اشنومیمباال رو  ادیپاش که داره از پله ها م یصدا

 یول نمیبینم یزی! چه احمقانه من که چشهینه االن پشت دره...چشمام بسته م ی...وا ادویم گهیچند قدم د یتموم شدن...صدا

 .ننشیبیام نم هیبق کنهیم الیبرفه و خ ریکه سرش ز بک.مث کنهیمنو بب دیاونم نبا

 

در و ...تَق  ژیژقی...ق 1،2،3،4،3مغزم.  یارایرو ش ندازهیدر که دوباره چنگ م ژیژقیق یو صدا نییپا ادیدر که م رهیدستگ

 آرومش.
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من! از  یبــــ یشو با من گذروند ول هیثان 3من، دکتر من، پرستار من،  یخونه، ناج نیخونه، صاحب ا نی! شب اول مرد انیهم

 ...کننیم یخونه دارن باهام لجباز نیا واریبرام کمه! دوباره در و د یادیاطاق ز نیا یشده. هوا نیدر نفر نیدرگاه هم

 

 

 

 

 

مغزم  یک دونمیکردم که نم الیفکر و خ نقدیخوابم برد؟ ا یک شبی. تموم بدنم خسته تر شده. دکنهیخدا چقد سرم درد م آخ

دهن دره بود. آرواره هام از هم جدا  ایمیکه الحق به قول قد کشمیم ازهیده؟خمیفا یب االتیهمه خ نیبار ا ریزانو زد ز گهید

کوبوند تو فرق  شبوید ادیدر که اومد،  ژیق ژیق یدوشم و رفتم سمت در، صدا روشالمو انداختم  میشگیشد.مث عادت هم

. حاال از در ادیبه نظر ب زهیو پاک زیتمکه مثال  دمیام به صورتم کش یدست هیسرم! دوباره بر گشتم و رفتم موهامو شونه زدم، 

رو سرم.)!!( برم که از  دیدست نـ ـوازش کش بود،باهام مهربون تر شده  ندفعهیدر ا زیژقیق نی...به نظرم اومد ارونیب رمیم

 ندارم. دنشویدر بدبخت. واسه من شده هوو،چشم د نیکردم به ا لهیپ ییتنها

 

. دوباره ضربان قلـ ـبم نهییآدم زنده اون پا یعنی نیا ده،یچیپ ویراد یصدا ن،ییپا رمیاز شستن دست و روم ،از پله ها م بعد

 )!!(رهیذره گرم کنه، عضله هاش نگ هی نکهیبدون ا یدفعه ا هیباشعور و باهوش شده بود، زد باال. اونم  یادیروزا ز نیکه ا

 

 رون؟یرفته ب ای نجاسیا دونمیتو آشپزخونه،نم رمیم

 

 .چهریپر ریسالم؛ صبح بخ_

 

 االت؟یمن دوباره رفتم تو خ ای ش؟یواقع یخودش بود؟ صدا یصدا نیلحظه نگه داشت. االن ا هیزمان واسه من -

 

 س...سالم.-

 

 چهر؟یپر یخوب-

 

 بله.ممنون._

 

 .ینجوریندارم ا کنه،دوسیصدام م چهریپر نیافش مث

 

 که؟ یدیشدم بمونم. نترس مارستان،مجبوریاوردن ب یاورژانس ضیمر هیاومدم.  رید شبید دیببخش_

 

 .دمینه، نترس-

 

 .شدمیدروغ... داشتم قبض روح م نیاول نیا ایب

 

 تکرار نشه! گهید کنمیم ی. سعدیبه هر حال ببخش_

 

 .دینداره. شما به کارتون برس یاشکال-

 

 ؟یشیم داریب رید نقدیا شهیصبحونه بخور.هم نیبش ایجان؟ ب یپر یسادیچرا وا_

 

 صدام کرد. "یپر" ندفعهی! اخونهیهمه حرفاتو از تو نگات م گفت،یراست م گوهر
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 .دمیخواب رید شبینه د-

 

 بودم. داریب دهیفهم ادیکه بوش م نجوریا یخواب پادشاه هفتم بودم. ول شبیگاف دادم...مثال د یوا

 

 صبحونه. اینداره.ب یاشکال_

 

 .کردمی. من درست منیدیشما چرا زحمت کش-

 

 نداره که. امروز من صبحونه درست کردم از فردا ، غذا با تو. ظرفا بامن، چطوره؟منو تو _

 

 .نیاستراحت کن دی.بانیرسی. شما خسته از راه مدمینه آقا.من خودم همه رو انجام م-

 

انجام  ییخونه رم دوتا نیا یپس کارا م،یکنیم یتو خونه زندگ ییدو تا میجان.با منم تعارف نکن، ما دار یپر شمیخسته نم_

 .میدیم

 

 االن بگم تا تنور داغه. نیهم دنوینون خر هیقض دیبا

 

 :پرسمیم طونیش

 

 ؟یبا ک دیخب، قبوله! فقط خر-

 

 روز تو. هیروز من،  هی. ییدو تا دمیخر _

 

 .دهیدم به تله نم اد،یکه بوش م نجوریا

 

 به عهده گرفت: دویتنه خر هیشد و خودش  یفرج دیشا کنم،یحربه تعارف استفاده م از

 

 .خرمینه خودم م-

 

 .یباشه. هر جور راحت_

 

 موقع باز نشه. یدهنمو که ب نیا رمیگِل بگ یا

 

 خب، شروع کن._

 

 که از گل و خاک بدتره. فکر کنم دهنم خودش گل گرفته شد)!!( خورمیتا لقمه م چند

 

شام  تیبا ی. راستمیخوریم شبوی.همون شام دینشام درست ک خوادی. نمشبی. زودتر از دامیشب حتما م یام،ولیظهر نم یبرا

 چاق شم. یقراره حساب یدیع امیا نیقاشق ازش خوردم؛ معرکه بود. فکر کنم ا هی یبودم ول ریممنون. من س شبمید

 

 خنده. ریز زنهیم

 

 .زنمیلبخند مسخره م هی ضه،ینبودن عر یواسه خال منم

 

 از تو چشماش حرفاشو بخونم... تونستمیمنم م دیشا نمش،یبب تونستمیم کاش
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 برم. ظرفا با تو.  گهیجان، من د یخب پر_

 

 ان؟یم یشب چه ساعت-

 

 ؟یقراره بر ییجا کنه؟یم یچطور مگه فرق_

 

 شب کورشه! گهیاالن که د رفتمینم ییمن کجا رو دارم برم؟ روزِ روزش جا آخه

 

 شامو آماده کنم؟ یواسه چه ساعت نمیبب خواستمینه، م-

 

 فهمم؟یم یزیاظهار فضل. آخه من مگه از ساعت و زمان چ بازم

 

 خوبه. خدافظ. 9-8ساعت _

 

 به سالمت.-

 

 چرا روم نشد تو همون مالقات اول ازش ساعت بخوام. دونمینم

 

 بهتره. ینطوریساعت شماطه دار بخرم. ا هیباشه  ادمی یراست_

 

 !...هیخونه. عجب اعجوبه ا نیذهن و روان نخواهم داشت تو ا تیامن گهیالخالق. من د جلل

 

 ؟یخواینم نیواسه سفره هفت س یزی! چلهیفردا سال تحو_

 

 حاضر کرده. زوینه، گوهر خانم همه چ-

 

 به فکر ماست.  نقدیدست گوهر خانم درد نکنه که ا_

 

 :گهیم طونیو با لحن ش خندهیم

 

 با من! ــــدمیافتاد گردن من؛ عِب نداره، امروز خر دیبا ظرافــــت خر نیخانم، حواسم هستا، همچ یپر_

 

 بهش تعارف زدم! دیشدم جرا سر خر مونیکنم باز ذهنمو خوندکه مث سگ پش فکر

 

 واقعا خدافظ. گهیدفعه د نیا_

 

 لب: ری... ز سادمیمنگ وا هنوز

 

 خدافظ....-

 

... کنمیفکر م اریپسره شهر نیبه ا اد،یدر ب غشیج یصدا یزیتا دوباره از تم شورمیصبحونه رو م یجور که دارم ظرفا نیهم

تا ته قلب و مغز و چشم و  نیفکر کنم، ا خوامیبشر چه کنم؟ کال هم جونوره، هم بشر! من هنوز م نی! حاال من با اهیعجب جونور

 گوش و بنا گوشو...همه رو خونده.
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معلومه،  گهیشب که د یغذا پختن ندارم؛ برا الیالاقل فکر و خ یسختمه؟ ول دونهینم یعنیغذا پختنو انداخت گردن من.  نامرد،

رو کجا گفت؟  یگفت گوشت و مرغ اونجاس، ماه خچال؟ی زری. گوهر گفت گوشتا کجاس؟تو فرکنمیدرست م یپلو ماه یسبز

! کنمیم ییزایچه چ ریذهنمو درگ یالک نینکنه تو حوض وسط باغ؟بب ؟یماه شتنکجا رو دارن واسه نگه دا گهینچ...خب مگه د

 فکر کردن،ممنوع! گهید ادیفرصت استفاده کنم، چون آقا که ب نیاز ا یحساب دیحاال که وقت دارم با

 

با شهرام راحت نبودم.  یلحنش مث شهرام بود، ول کردم،یم یباهاش احساس راحت یلیخوشم اومد!خ شیمیاز لحن صم یول

 بود! ناجور بود...ناپاک بود. یجـــــور هی. ومدیوقت خوشم نم چیه یول کرد،یبرخورد م یمیصم یمهمون هیتا قبل قض نمیافش

 

 کجا بود؟... ییپلو یسبز ی. راستدیشب ع دیسف یو ماه ییپلو یها یسبز یبه سو شی! پپــــــُف

 

 یجلو رمیم نی. واسه همادیب اریمونده تا شهر یساعت مین هی. هنوز رهیکمِ کم کردم تا ته نگ رشویرو که درست کردم، ز غذا

خزعبالت  نیو ا یکه هنوزم به عشق و عاشق الهیسر هیبرنامشو دوست دارم  نیکه تازه برنامه هاش شروع شده. ا ونیزیتلو

 اعتقاد داره!

 

 دست و پا و پخمه نشون ندم: یمث صبح خودمو ب کنمیم یو سع شمیدر جا بلند م اد،یتو قفل م دیچرخش کل یصدا

 

 .دیسالم آقا، خسته نباش-

 

 . یجان، شمام خسته نباش یالم پرس_

 

 .شنومیصداشو م نجایاونقد که از ا کشه،یم قینفس عم هی

 

 اومد. دیع یرسما بو گهی... دیپلو با ماه یجان؟ سبز یپر ی! چه کردادیم یخوب یچه بو_

 

 .نمیچیم زویاالن م-

 

 باشه، منم برم دستامو بشورم._

 

 نکهی! آخر سرم الوعده وفا! بلند شد که ظرفا رو بشوره. با امیاز دست پختم نوش جان کرد اریبا به به و چه چه ِ شهر شامو

 بشور. یقبول نکرد. خب به من چه؟ حاال که دوس دار یاصرار کردم، ول

 

 کشه؟یظرف مگه چقد طول م کهیاومد. دو تا ت ارمیشهر قهی. بعد چند دقونیزیتلو یتو سالن نشستم جلو اومدم

 

 ؟ینیبیم ونیزیتلو یدار_

 

گوش  یدار گفت؛یفوق فوقش م شهی. همزدیوقت گوهر نم چیکه ه یحرفش به مذاقم خوش اومد. حرف نی! که چقد ایـــــیوا

ندونسته باهاش به عرش  ایدونسته  اریکه شهر یتو سرم. جمله ساده ا زدیمنو م یینایب بیع نیواضـــــح ا یعنی ؟یدیم

 رسوندتم.

 

 ؟یتو عوالم مخصوص به خودت بود ای یدیدیاصال م ؟یکنیم ریجان کجا س یپر_

 

 .اریما رو به رومون ب اتیچرند نیا یمرض. تو هم ه یا

 

 بردار. زیگذاشتم رو م توییجان، چا یپر_
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 آقا شما چرا؟ یوا یا-

 

 !یکنیم یردانتو ذهنت برا خودت کارگ یتو دار دونستمیگفتم مزاحمت نشم، نم ینیبیم لمیف یدار دمیمنو تو نداره که، د_

 

 .زنمیم پوزخند

 

 دست شما درد نکنه.-

 

 گه؟ید نیدیبرات بخره! خر یالزم دار یبه گوهر گفتم هرچ ؟یکه کرد دیخر دیواسه ع ینوش جان. راست_

 

 .دمیخر یبله، همه چ-

 

 وقت. تو هم برو بخواب. شب بخبر. هیخواب نمونم  لیجان ، من برم بخوابم . فردا دم سال تحو یپر گهید خب

 

 . ریشب بخ-

 

بودم  دهیکه با گوهر خر ییشدم، فردا رو چه کنم؟ رفتم تو اطاقمو لباسا داریربیامروز و بهونه اوردم د گه،یبرم، راست م پاشم

ما  ادیالب! که حرف خان دهنت گ زیپرو یعنی.لمیاص یدیل هیمن  ی، نو نوار باشم.ناسالمت یلیو آماده کردم، که فردا سال تحو

 .مگوش زهیبد جور شده آو ،یداد

 

گوهرم  یو اندازشو حت زی. سااریشهر دیع یاز کادو نمیکردم، ا داشی! پناهاشیکف کِشو،آهـــــان! ا دمیکش دستمو

 یهس تازه!دستمو گرفتم جلو کمیبه وجب کردن قد و قواره نداره! ش ازیکروات گرفتم براش که ن هی نی. واسه همدونستینم

 مسواک گربه شورم)!!( زدمو خودمو پرت کردم رو تخـ ـت. هی ،ییتو دستشو دمی. پردمیجانانه کش ازهیخم هیدهنمو 

 

 

 

 "اریشهر"

 

 ینظرم نگاه ننداخت... حاال ک هیاون روز اون بهم  یول دمیبار د نیاول یرو برا یکه پر یی...همون جارونیب زنمیدر کافه م از

 دمش،یقبال د نکهیبا ا یخانم.وا چهریبرم، اونم کجا؟ در جوار پر نیبا ماش گهید یبرعکس شبا دیهمه راهـــو؟ امشب با نیا رهیم

دم خونه  نویماش هوی ه؟یچه کار گهیگز کنم تا نصف راه! د ادهیپ دیدارم. با جانیدارم؟! نه! ه شورهدل م،یجور هیته دلم  یول

 !گهید کردمیپارک م

 

لباس  دیحاال با ن،یبه ماش دمیرس کردمیکه فکرشو م یزیکه زودتر از اون چ الیفکر و خ ای دونمیبود نم ادیاز ذوق ز باالخره

 مییاز اونجا گه؟یم یچ نهیمنو بب یکی هیگفتن! تو درو همسا یدکتر مملکت یکمم به خودم برسم، نا سالمت هیآبرومندانه بپوشم، 

! لباساما که عوض رنیکه کل محل تمــــام قد، در حال مانور هستن و تو کوچه رژه م دارمخوش شانسم، شک ن یلیکه من خ

 چهریپر نکهیواسم اسفند دود کنه. با ا یگوهر خال ی. جامتمیدو زار اومد رو ق یواسه خودم ساختم، به قول یا افهیق کیَکردم 

 ادم جلوش ظاهر شم.  نیع خوامیم نیهم ی. براکنهیمعتقدم که حس م دایمن شد یول نتمیبینم

 

 ی.واقعا که وقتدیبه سالم خسته نباش شهیبلند م شنوه،ی. تا صدا رو مونیزیتلو یتو خونه! نشسته پا رمیم ندازمیم دیکل

و زبون درازه. واسه  طونیش یبر خالف ظاهر آرومش کل دونمیندونه، من که م یک چی. هکنمیحس نم یاصال خستگ نمشیبیم

! دستت دهیچیپ یینشون بده. چه بو شویواقع تیشدم تا زودتر اون شخص دوار تیمیو صم یاز همون اول از در دوست ن،یهم

 !یپلو ماه یطال. سبز
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نکردم، تا راست هست  یچاپلوس ی! سر شام منم الکمیاریاز عزا در ب یدل میهم اوردم تا بر کویجور بود ؛ سر و ته سالم عل هر

به خاطر  یواسش خطرناکه، ول یعنیکنه،  یآشپز طیشرا نیسختشه با ا دونم،یپخته بود. م ینصاف که عالدروغ چرا؟ الحق و اال

 المــــــاس!  هیجواهر با ارزش بسازم،  هیو فشار اوردن روش ازش  دنیکش یبا سخت خوامیم رم،یگیخودش سخت م

 

 ی. دوباره رفت جلورونیکردم بره ب یکه مرده و قولش، رفتم سر بشور بساب ظرفا. اونم راه ییشامم، از اونجا بعد

منتها با چشم  نهیبی، اون داره م نهیهس معلومه به دلش نشسته! مهمم هم یهرچ یول ده،یداره گوش م یچ دونمی.نمونیزیتلو

 دل. 

 

. بازم میبا لذت بخور ییچا هی مینیآدم وار بش ی. بعد عمرمیتا بخور برمیم زمیریخوشرنگِ لب دوزِ لب سوز، م ییتا چا دو

 !ستمین اریتو رو باز نکنم، شهر خی نیا دی. من تا آخر عکنهیمحجوب تشکر م

 

 بهتر از سکوته که! پرونمیم یزیچ هیباز  یاز گوهر گرفتم؛ ول دویع دیگزارش کامل خر نکهیا با

 

 گه؟ید نیدیبرات بخره! خر یالزم دار ی؟ به گوهر گفتم هرچ ؟یکه کرد دیخر دیواسه ع یراست-

 

 :دهیکه کوتاه جواب م اونم

 

 .دمیخر یبله، همه چ_

 

... تو همون اطاق خودم باشم و بهش  گمیم ریو شب بخ کنمیبهونه م لویسال تحو ره،یمنم حوصلم سر م شیحوصلگ یب نیا از

 چشمم باشه و الم تا کام حرف نزنه... یکه جلو نهیفکر کنم، بهتر از ا

 

 حرفم افتادم: ادیتو اطاقم،  رمیم

 

 ؟ینیبیم ونیزیتلو یدار

 

 گهیدور د هیگفتم؟  یلحظه اون برقه خودمو گرفت. مگه چ هیکه  دمیتو چشماش د یبرق هی ینه؟ ول ایخوشش اومد  دونمینم

فحش نداشت توش که!  زون،یم شمیبود...همه چ یکه فارس /؟(( جملهینیبی/مونیزی/تلویجملمو)) دار کنمیم یتو ذهنم هج

به خاطر  سوختیمملکت م نیو گرنه که دلش واسه ا نهیبیکه اون منو نم وبهشد با ذهنش! خ ریداشت؟ اون که بدتر از من درگ

 !ولش کن...یبیطب نیهمچ هیداشتن 

 

خوشش  شاالیهمون گردنبند تولدشه! ا هیشب بایکه تقر دمیجفت گوشواره خر هیواسش  فتم،یم دشیع یکادو ادیدفعه  هی

 !.س؟ین گه؟یعاشق طال باشه د دیبا گهید ی. اونم مث زناادیب

 

 حفظش کنه! ،خدایزیتموم اطاقمو برق انداخته از تم چارهیرو تخـ ـتم، گوهر ب کنمیو خودمو پرتاب م شمیم پا

 

 هیهست،  میدرد هی دونمیخودم که م م،یندار شی. تو خونه خودمون حالوتو آساشبید نیع شم،یپهلو به اون پهلو م نیاز ا یه

 برا خودش. خورهی)!!( افتاده تو ذهنم داره فِر مدهیچیساده اما پ یمعما

 

 دنیرو گوش م ویراد نن،یبیم ونویزیبراش مهمه؟ خب تلو نقدیا یعنیبود! "ینیبیم"نکته اون جمله  دمی! حاال فهمآهـــــان

 آدم سالم؟ پس بگـــــــو: هیحرف زدم؟مث  یباهاش عاد نکهیشحال شد از ا!خوگهید

 

از اونچه که فکر  شتریب یلیدختر و رابطه باهاش خ نیرفتار کنم!...ا یکه باهاش عاد نهیا ،یراه واسه خوشحال کردن پر نیبهتر

 .دمیکه د یا گهیاز کنارش گذشت. زرنگ تر و شکننده تر از هر کس د یراحتو سرسر یلیخ شهیسخته برام. نم کردمیم
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 به دقت نگاه کرد شهیتو را هم دیبا

 

 سر فرصت نگاه کرد ،ینه سرسر یعنی

 

 ! بگو که حضرت خالق خودش تو راخاتون

 

 چه مدت نگاه کرد دیکه آفر یوقت

 

 کنند یم چارهیدو مخدرند که ب هر

 

 به چشم هات به ندرت نگاه کرد...)*( دیبا

 

 

 

 ...خوابمیم رمیگیراحت م الی))معما چو حل شود،آسان شود.(( حاال با خ

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

. تو کشهینداشته باشد.شهرام خان بفهمه منو م ی.تو رو خدا باهام کارکنمیخان!تو رو خدا، التماس م نینه! تو رو خدا افش یوا

 رو خدا....

 

 ...زنمیچنگ م رسمیم ی...به هر جا و هرچکنمیو التماس م کشمیم غیج

 

 ! یبــــــــ یب

 

 یلرزون راه ی. با زانو هالرزهیهمش خواب بود! ممنونم ازت. شکرت!تمام تنم عرق کرده.دستام داره م ای... خداپرمیخواب م از

ام واسه اون  یداریتو ب غیج هی دم،یدیارواح خودمو م هیشب افهیاگه االن ق زنم؛یبه صورتم م یآب هی. شمیم ییدستشو

 .دمیکشیم

 

 ی. خوبه صداادیم رکیج ریج یاز شبه. فقط صدا یچه ساعت دونمی.نمکنمیسمت پنجره، بازش م رمیم رونویب امیم ییدستشو از

 .کردمیزا به راه م یبدبختو نصف شب اریشهر نیبلند نبود، وگرنه ا غمیج

 

چه  دونمیمسخره.نم یخوابا نیاز ا شدمی. تازه داشتم راحت میدارینه تو ب ،یکنیکه نه تو خواب ولم م نیازت نگذره افش خدا

شد  یبود باهاش کنار اومده اومدم، پس چ یکابـ ـوسا اومده سراغم؟ من که با هر مکافات نیتوشه که بعد چند ماه دوباره ا یسرّ

 شد؟  ینجوریکه ا
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دختره نداشته باشه؟ نه  نیمونده ا یاصال درد و مرض گه؛یخودش م شیپ یفهمه! اگه بفهمه حتمن اری! فقط خدا کنه شهرپـــــُف

آقا  نی. فکر کنم ایچه جسم ،یداره نه روح درست و درمون.حقم داره، شدم مادر تمام دردا.)!!( چه روح یجسم درست حساب

 رسهیم جهیهستم. اونم به ان نت یپات یقاط ضخونه،یمر یضایقد تموم مر ییخودم به تنها نببره که م یپ نیروز به ا 2دکتر بعد 

 که به خونه رواس، به مسجد حرامه((. یخدمتو کرده. به هر حال)) چراغ نیتو خونه بمونه به جامعه بزرگتر نیکه هم

 

از  یوقت اد،یا بقراره تا آخر سال چه به سر م سیما، معلوم ن لیاز سال تحو نمی.اادیخواب به چشمم نم گهیداس،دیجور که پ نیا

ذوقو داشتم،  نیا یاز بچگ گهیسال نو رو بپوشم، د یشروع شده؟ پاشم کم کم آماده شم لباسا یخواب یاولش با کابـ ـوس و ب

 کرد. شهینم شمیکار

 

جا جمع  هی لویبدم. دست گوهر درد نکنه که همه وسا نویسفره هفت س بیبرم تو آشپزخونه، ترت فتمیراه م پوشمیکه م لباسامو

 واسه جور کردن سفره. "نیس"دور تا دور خونه،دنبال  فتمیراه نم گهیکرده، کار منم راحت کرده. د

 

 هیدرد نکنه که کافه را  زیسر سفره، بازم دست پرو میو سروناز نشسته بود یو ناز میموقع با مر نیپارسال ا ریبخ ادشی

.کال واسه رفتیو م گرفتیم یدوست داشت مرخص یهم که هرک گذاشته بود. واسه سال نو لیتعط مهیتو حالت ن ییجورا

 التیاون کافه واسه از ما بهترون بود، از ما بهترونم که واسه تعط یعنینداشت. یبهتر بود،کافه به اون صورت مشتر زمیپرو

. البته بعد گهیچند نفر د و یو شاپور شوت زیو پرو می. اون روز تو کافه، ما بودایدن ینگایپخش شده بودن تو کاباره ها و دانس

مرد خانواده شده بود  ال،یاهل و ع حرفت سراغ به اصطال زمیسر بزنه، پرو رشیرفت که به ننه پ یشوت ل،شاپوریسال تحو

 نمیخانم و نبرده بود...ا یو سرو سیرفته بود پار التیتعط یجونشون برا مساریدمغ بود، جناب ت یلی! بماند که سرونازم خگهید

 کافه رو کرده بود جهنم واسه ما!

 

 نی. عوض هفتا، ساعتم که بذارم هشتا سنمیچیو سماغ و سرکه... همه رو م بیسفره رو تو سالن پهن کنم، س دمیم حیترج

 بیبخوام مدل و طرح عج نکهیو ساده دوس دارم. ا زیهمه چ ستم،ین قهیکال با سل نم،یچی. همه رو دور تا دور سبزه مشهیم

کس  چینباشه به دل ه یکه دل میکار نه،یشیبه دلم نم کنه،یم یناراض یا گهیاز هر کس د شتریبدم خودمو ب بهش بیغر

 .نیبه قول افش نهیشینم

 

 

 

 

 

 قرار؛ آه از دلم کیتماس و التماس و  کی

 

 مانگار؛ آه از دلم یو کالم زیم کی دور

 

 سال قبل کیسر آغاز بهاران بود در در

 

 استوار؛ آه از دلم یعشاق و وجود جمع

 

 جمع شد با،یدل نوروز قبل، آن جمع ز در

 

 آه از دلم...)*( ادگار؛یاکنون چند عکس  مانده

 

 

 

 "اریشهر"
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بودم. کال آدم پر  یهرچند که کم بود؛ راض شبیصبح که از خواب بلند شدم، از خواب د یخوابم برد؟ ول یک دونمینم شبید

فکر  ی.ولشمیو گرنه که من نفسم بکشم چاق م امرزمهیخدا ب یام که به هم زدم ارث آقا یکلیه نی. استمین یخواب و خوراک

اطاق در به  نیعمال از درگاه ا گهیخانم به خوردمون خواهد داد،د یپر نیکه ا ییذاهابه مدد غ یلیچند روز تعط نیتو ا گهیکنم د

 رد نشم. یسادگ

 

 نیبوده. واسه هم لیهمه عِزو جِز کردم بخوابم واسه سال تحو نیکه ا شبید فتهیم ادمیتازه  نم،یبیم زیکادو رو که رو م جعبه

فکل  زنمیم پیچند وقته که... نه، چند ماهه هم نه...ولش کن ، کال ت نیبا ا دنمیالاقل امروز لباس پوش نکهیا یبرا

نرفته؟!  ادمی یزیچ هیمن  کنم،یم زیدستم. چشمامو ر ندازمیو م دارمیبر م یپر یکادوکنار  زیاز رو م ممی.ساعت مُچیکراوات

نود  یمن تجربه شده اس و صد یروش برا نیا اد؛یب ادمیکه زودتر  میـشون ـیرو پ کشمیرفته!انگشت شصتمو م ادمی حتملی

چپوندم تو  یزود دمشیخر روزیشکر که د روداده بود. خدا  یجواب داده!آهــــان! ساعت! ساعت شماطه دار که قولشو به پر

 باشه بهش بدم. ادمی. نیماش

 

نشسته رو مبل و سفره هفت  نمیبیرو م یراه پله ام که پر ی. وسطانییسمت پا کشمیو رامو م شمیساعت و زمان م الیخ یب

ـنم که آماده اس. چه بال!امروز چه زود از خواب پا شده! حتما از اثرات اون ساعتس که هنوز پاش به خونه وا نشده، کن  ـیس

 کرده! کونیف

 

 ؟یدیچ نتمیکه هفت س یشد داریب یک ر،یجان! صبح بخ یم پرسال-

 

 !دهیزده ور پر پمیما! عجب ت ینه بابا چه کرده با پوال ندازم،ینگاه به سرتاپاش م هی

 

 خودمو سرگرم کردم. گهید نییخوابم نبرد . اومدم پا گهیشدم د داری. نصف شب که بریسالم آقا صبح شمام بخ_

 

 حالت خوبه؟ ؟یدیکم خواب یکه گفت شبمیچرا؟ پر-

 

 .گهیخواب شدم د ریبله، خوبم. س_

 

رو شکل چشماش  یو پرخواب یکه کم خواب ستاین یطور نیا یخوبه! هر کس یلیخ نی. اشهیوقت حالت چشماش عوض نم چیه

 .شهیم تیّ م نیرو رنگ صورتش چرا! دور از جونش ع یمعلوم بشه، ول

 

 هیکنن بق فیکه تعر شونمیطوره! مردم از بدبخت نیهم شهیهم دیع یکرده. کال روزا ییهم که اونجا واسه خودش غوغا ویراد

 یعنی. نوروز از نظر من کننی. فقط به خوردن و المبوندن فکر مسیکس حواسش ن چی. اصال انگار هخندنیبازه و م ششونین

 !ریاز عزا در اوردن و الغ یدل یبرا یفرصت

 

 .ارمیبراتون صبحونه ب دینیبش_

 

 ، بسه! یاریتلخ ب ییاستکان چا هی نیهم خوام،یحونه نمصب-

 

 نکنم؟ نشیریش_

 

 .خورمیبا همون م اریب میدار ینیرینه، اگه ش-

 

 .دیتو سفره هست، بردار_
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 ! یبخور یواشکیبعدا  ی. همونا که گذاشتاریتو صندوق خونه ات ب یکه گذاشت ایاز همون کنار خوره،یدکورش به هم م ناینه، ا-

 

 .دترهیبرا من ع یدیمن فراهم شده از هر ع یکه اسباب سرگرم نیخنده. اصال هم ریز زنمیم

 

 "چهریپر"

 

 

 

 هی یسر صبح ادیخوشش م یکنه. الک ریاست .خدا عاقبت ما رو باهاش ختم بخ ـــوانهیپاک د ارویسرش مثال دکتر مملکته،  ریخ

 ننه مرده؟ یر از پربهت یواسه خودش بسازه. خب ک یکنه و اسباب سرگرم دایسوژه پ

 

شده ، روش نشده  داریب رید دهید دیزشته که تو خونه خودش ستم بکشه، شا یتلخ ببرم، ول ییچا هیاون گفت واسش  حاال

 . دوس نداشت نخوره!  کنمیواال! من کار خودمو م دونمیچم کنه؟یتو خونه خودشم تعارف م یعنیخوره،یبگه صبحونه م

 

مربا و عسل موندم کدومو بردارم که بالخره چون خودم عسلو دوس دارم همونو  نی، ب دارمیو بر م ریکره و پن خچال،یسر  رمیم

 براش. دارمیبر م

 

دکترو  یاقا نیا بتی. حاال من هدارمیمناسبه براش بر م کنمیکه فکر م یو به اندازه ا ریو کره و پن دارمیام بر م ینیس هی رمیم

پله ها بفرستمش باال و  نیدور از ا هی دیآدم چاق باشه. حاال با هیکه واسه  ادیصداش نم هیفکر کنم متوسط باشه.آخه  دونم،ینم

 ما... یراه شده ترازو نی.ازنمیم نیتخم یبیاون وقت وزنشو تقر انه؟ی فتهیهن هن م بهبببنم مثل گوهر  نییپا

 

 ادیبغـ ـل دست همه مخلفات.لحظه آخر  ذارمینونم م ،ینیکنار س ذارمیشکر پاشو هم م یول برم؛یام براش م ییاستکان چا هی

.تا عمر برهیمنو م یتا عمر داره آبرو گهیرو با خودم نبرم، د نایا هی. فقط کاففتمیبه قول خودش صندوق خونه م یها ینیریش

 !مونم؟یم ششیپ رهاون عمر دا یمن تا وقت یعنیداره؟ 

 

 سفره صبحانه: یبه سو شیپ

 

 خجالت؟ ای می! حاال ما صبحونه بخوریدیکش یخانم، چه زحمت یبــــــه! پر_

 

 . نوش جان.یدار اریاخت-

 

 دستت درد نکنه. چقدر هـ ـوس کره عسل کرده بودم._

 

 . صبحونه باشه اونم بخورشه .خوادیاومده که صبحونه نم یآقــــا قپ یعنی نیا

 

 .ارمیبازم ب سین یاگه کاف-

 

نمک به  نقدی! که ایبره.خاک تو سرت پر ورتمهیمجبورش کنم پله ها رو  نکهیو ادکتره  یبهتر از نرمش دادن آقا یلیراه خ نیا

 و قدر نشناس. یحروم

 

 جان. دستت درد نکنه! یپر هینه کاف_

 

 گهیدست به کار شه واسه شستنش. منم د خوادیتو آشپزخونه، حتما م برهیدستش م رهیگیم شوینی، س خورهیکه م صبحونشو

 .ستمیکه! منم کلفتش ن رهیمیبشوره.نم گم،ینم یزیچ
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که حاال که  نمی!همش تو فکر اگهیم یچ سی.اصال حواسم نکنهیکه داره خودشو خفه م ومینمونده...راد لیبه سال تحو یزیچ

به سرم  یمشه؟ امسال قراه چ یمسخرس با پول خودش واسش کادو بخرم.حاال چ یلیآخه خ س؟یکادوشو بهش بدم زشت ن

 نیاز ا یگنجشک ه نیمغز من ع نیکه ا یبا من هست؟ وا یتا ک آرامش نیا یعنیباشم؟ یرم و با کامسال قراره کجا ب اد؟یب

 !دونمیتو دام... من م فتهییآخرم م پرهیشاخه به اون شاخه م

 

 جان! یسال نوت مبارک پر_

 

 که بار دومم باشه؟ دمیفهم ویزیچ یاصال من کِ  دم؟یشد که من نفهم یشد؟ کِ لیتحو سال

 

 سال نو شمام مبارک.-

 

سال که  هیبرق بود.؛ وگرنه بق نیواسه من ع اریاخرش با فکر کردن به شهر هیچند ثان نی...فقط هم33سال  نیگذشت ا رید چه

 .)!!(گرفتیفقط برق منو م

 

ه داره از پله ها نه؟! دوباره نرفت ای رهیم ورتمهی. حاال حق دارم بهش بگم ادیپاش قشنگ م ی. صدا رهیاز پله ها م شهیم بلند

 دستم؟!  ادیتا وزنش ب کنهیم نییخدا! نکنه از تو آشپزخونه هم ذهنمو خونده؟ داره پله ها رو باال پا ای!  ی! وانییپا ادیم

 

 جان! مبارکت باشه!  یناقابله پر_

 

 کفِش. ذارهیشده م چیجعبه کادو پ هیو  رهیگیم دستمو

 

 ه؟یچه کار نیدستتون درد نکنه آقا ا-

 

 ؟یکنیبازش نم_

 

 چ...چرا حتما.-

 

توش  یزیجفت گوشواره او هی...بله حدسم درست بود،  کنمیکه طال جواهر باشه... جعبه رو که باز م خورهیم افشیبه ق بازم

 بود.

 

 تو گوشت. یخوشت اومد؟بذار کمکت کنم بنداز_

 

 جلو! ارمیبندازه؟ دستمو آروم م نیهان؟ا

 

! گوشواره ها رو دارهیوسط راه نگه م یباال...ول برهی.دستامو مکنهیو آروم نـ ـوازش م رهیگیمکف دستاش،پشت دو تا دستمو  با

 پشت گوشم... زنهیآروم م سته،موهامویمیکنار دستم وا ادی.مارهیاز دستم در م

 

 کنه؟یم کاریداره چ قایاالن دق نمیبب تونستمیم کنه؟کاشیم ینطوریچِش شده؟چرا ا نیا

 

بخش  دیهاله ام هیتو گوشم.دستاش اطرافم  ندازهی! گوشواره ها رو که مشهیمور مورم م یجور هی خوره،یبه گوشم م نفساش

 هنوز ازم فاصله داره: یول کنه،یبنا م

 

 .یقشنگ شد یلیمبارکت باشه. خ_
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ه، خرامان و با که ن ورتمهی. حاال نوبت منه که فتمیکادوش م ادیدفعه منم  هیمن هنوز منگ موندم.  شه،یکنارم که رد م از

 کرشمه از پله ها باال برم...

 

 کنم،یحال صداش م نیبا ا ستش،یکه ن کنمیحس م نییپا امیپله ها که م از

 

 ار؟یآقا؟ آقا شهر-

 

اصال واسه  رون؟یرفت ب یک نیا اد؟یدر سالن م یاومد به دهنم. صدا ارمیشدم،شهر ریش نقدیکه من ا ستیبابا، معلومه ن نه

 رفت؟ یچ

 

 کارو بکنم. نیا تونمیوقت نم چیه گهیاالن اگه کادو رو ندم د کنم،یکنار دستم حسش م دوباره

 

 ادیوارم خوشتون ب دیناقابله. ام یلیمبارکتون باشه. خ-

 

_.... 

 

 ...یدختره  یکنیم لیو م فیمنو ح یگوشم و بگه چرا پوال ریکه بزنه ز االنه

 

 هس؟  یجان. حاال چ یدستت درد نکنه پر_

 

 .دهی!بد بخت کادو ندقاپهیبچه ها از دستم م نیع رو جعبه

 

 دونمیتا اونجا که من م گه؟یخودته د قهی. سلهیداره؟ جنسشم عال یجان! دست گلت درد نکنه. چه رنگ یچقد قشنگه پر یوا_

 .شمینم ریام بخرم س یمن عاشق کرواتم؟ هر چ یدونستیها نداش! از کجا م قهیسل نیگوهر از ا

 

 نینه واال! من واسه ا دونستم؟یکروات دوس داره؟ اصال م دونستمیواقعا از کجا م پرسمیخنده... منم از خودم م ریز زنهیم

. دمیواسش خر تین نیبهش نگفتم، بذار خوش باشه که با هم یچیه ی. ولدمیواسش خر نویا دونستمیو اندازشو نم زیسا

 شدم! ثیخب نقدیمنو ببخش که ا ایخدا

 

کوتاه  یلی.خکنمیحسش م میـشون ـی... رو پکنمیبه خودم حسش م کینزد یلیخ ؟یواسه چ گهید ندفعهی! ارهیگیدستمو م دوباره

 ...سهیبود که من قلـ ـبم وا یهمون کاف ی. کوتاه تر از چشم بهم زدن.ولیو آن

 

 "چهریپر"

 

 

 

. تو کشهینداشته باشد.شهرام خان بفهمه منو م ی.تو رو خدا باهام کارکنمیخان!تو رو خدا، التماس م نینه! تو رو خدا افش یوا

 رو خدا....

 

 ...زنمیچنگ م رسمیم ی...به هر جا و هرچکنمیو التماس م کشمیم غیج

 

 ! یبــــــــ یب
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 یلرزون راه ی. با زانو هالرزهیهمش خواب بود! ممنونم ازت. شکرت!تمام تنم عرق کرده.دستام داره م ای... خداپرمیخواب م از

ام واسه اون  یداریتو ب غیج هی دم،یدیارواح خودمو م هیشب افهیاگه االن ق زنم؛یبه صورتم م یآب هی. شمیم ییدستشو

 .دمیکشیم

 

 ی. خوبه صداادیم رکیج ریج یاز شبه. فقط صدا یچه ساعت دونمی.نمکنمیسمت پنجره، بازش م رمیم رونویب امیم ییدستشو از

 .کردمیزا به راه م یبدبختو نصف شب اریشهر نیبلند نبود، وگرنه ا غمیج

 

چه  دونمیمسخره.نم یخوابا نیاز ا شدمی. تازه داشتم راحت میدارینه تو ب ،یکنیکه نه تو خواب ولم م نیازت نگذره افش خدا

شد  یبود باهاش کنار اومده اومدم، پس چ یکابـ ـوسا اومده سراغم؟ من که با هر مکافات نیتوشه که بعد چند ماه دوباره ا یسرّ

 شد؟  ینجوریکه ا

 

دختره نداشته باشه؟ نه  نیمونده ا یاصال درد و مرض گه؛یخودش م شیپ ینفهمه! اگه بفهمه حتم اری! فقط خدا کنه شهرپـــــُف

آقا  نی. فکر کنم ایسمچه ج ،یداره نه روح درست و درمون.حقم داره، شدم مادر تمام دردا.)!!( چه روح یجسم درست حساب

 رسهیم جهیهستم. اونم به ان نت یپات یقاط ضخونه،یمر یضایقد تموم مر ییخودم به تنها نببره که م یپ نیروز به ا 2دکتر بعد 

 که به خونه رواس، به مسجد حرامه((. یخدمتو کرده. به هر حال)) چراغ نیتو خونه بمونه به جامعه بزرگتر نیکه هم

 

از  یوقت اد،یقراره تا آخر سال چه به سر ما ب سیما، معلوم ن لیاز سال تحو نمی.اادیخواب به چشمم نم گهیداس،دیجور که پ نیا

ذوقو داشتم،  نیا یاز بچگ گهیسال نو رو بپوشم، د یشروع شده؟ پاشم کم کم آماده شم لباسا یخواب یاولش با کابـ ـوس و ب

 کرد. شهینم شمیکار

 

جا جمع  هی لویبدم. دست گوهر درد نکنه که همه وسا نویسفره هفت س بیبرم تو آشپزخونه، ترت فتمیراه م پوشمیکه م لباسامو

 واسه جور کردن سفره. "نیس"دور تا دور خونه،دنبال  فتمیراه نم گهیکرده، کار منم راحت کرده. د

 

 هیدرد نکنه که کافه را  زیست پروسر سفره، بازم د میو سروناز نشسته بود یو ناز میموقع با مر نیپارسال ا ریبخ ادشی

.کال واسه رفتیو م گرفتیم یدوست داشت مرخص یگذاشته بود. واسه سال نو هم که هرک لیتعط مهیتو حالت ن ییجورا

 التیاون کافه واسه از ما بهترون بود، از ما بهترونم که واسه تعط یعنینداشت. یبهتر بود،کافه به اون صورت مشتر زمیپرو

. البته بعد گهیو چند نفر د یو شاپور شوت زیو پرو می. اون روز تو کافه، ما بودایدن ینگایپخش شده بودن تو کاباره ها و دانس

مرد خانواده شده بود  ال،یاهل و ع حرفت سراغ به اصطال زمیسر بزنه، پرو رشیرفت که به ننه پ یشوت ل،شاپوریسال تحو

 نمیخانم و نبرده بود...ا یو سرو سیرفته بود پار التیتعط یجونشون برا مساریبود، جناب ت دمغ یلی! بماند که سرونازم خگهید

 کافه رو کرده بود جهنم واسه ما!

 

 نی. عوض هفتا، ساعتم که بذارم هشتا سنمیچیو سماغ و سرکه... همه رو م بیسفره رو تو سالن پهن کنم، س دمیم حیترج

 بیبخوام مدل و طرح عج نکهیو ساده دوس دارم. ا زیهمه چ ستم،ین قهیکال با سل نم،یچی. همه رو دور تا دور سبزه مشهیم

کس  چینباشه به دل ه یکه دل میکار نه،یشیبه دلم نم کنه،یم یناراض یا گهیاز هر کس د شتریبهش بدم خودمو ب بیغر

 .نیبه قول افش نهیشینم

 

 

 

 

 

 قرار؛ آه از دلم کیتماس و التماس و  کی

 

 مانگار؛ آه از دلم یو کالم زیم کی دور

 

 سال قبل کیسر آغاز بهاران بود در در
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 استوار؛ آه از دلم یعشاق و وجود جمع

 

 جمع شد با،یدل نوروز قبل، آن جمع ز در

 

 آه از دلم...)*( ادگار؛یاکنون چند عکس  مانده

 

 

 

 "اریشهر"

 

 

 

بودم. کال آدم پر  یهرچند که کم بود؛ راض شبیصبح که از خواب بلند شدم، از خواب د یخوابم برد؟ ول یک دونمینم شبید

فکر  ی.ولشمیو گرنه که من نفسم بکشم چاق م امرزمهیخدا ب یام که به هم زدم ارث آقا یکلیه نی. استمین یخواب و خوراک

اطاق در به  نیعمال از درگاه ا گهیمون خواهد داد،دخانم به خورد یپر نیکه ا ییذاهابه مدد غ یلیچند روز تعط نیتو ا گهیکنم د

 رد نشم. یسادگ

 

 نیبوده. واسه هم لیهمه عِزو جِز کردم بخوابم واسه سال تحو نیکه ا شبید فتهیم ادمیتازه  نم،یبیم زیکادو رو که رو م جعبه

فکل  زنمیم پیچند وقته که... نه، چند ماهه هم نه...ولش کن ، کال ت نیبا ا دنمیالاقل امروز لباس پوش نکهیا یبرا

نرفته؟!  ادمی یزیچ هیمن  کنم،یم زیدستم. چشمامو ر ندازمیو م دارمیبر م یپر یکادوکنار  زیاز رو م ممی.ساعت مُچیکراوات

نود  یمن تجربه شده اس و صد یروش برا نیا اد؛یب ادمیکه زودتر  میـشون ـیرو پ کشمیرفته!انگشت شصتمو م ادمی حتملی

چپوندم تو  یزود دمشیخر روزیشکر که د روداده بود. خدا  یجواب داده!آهــــان! ساعت! ساعت شماطه دار که قولشو به پر

 باشه بهش بدم. ادمی. نیماش

 

نشسته رو مبل و سفره هفت  نمیبیرو م یراه پله ام که پر ی. وسطانییسمت پا کشمیو رامو م شمیساعت و زمان م الیخ یب

ـنم که آماده اس. چه بال!امروز چه زود از خواب پا شده! حتما از اثرات اون ساعتس که هنوز پاش به خونه وا نشده، کن  ـیس

 کرده! کونیف

 

 ؟یدیچ نتمیکه هفت س یشد داریب یک ر،یجان! صبح بخ یسالم پر-

 

 !دهیزده ور پر پمیما! عجب ت ینه بابا چه کرده با پوال ندازم،ینگاه به سرتاپاش م هی

 

 خودمو سرگرم کردم. گهید نییخوابم نبرد . اومدم پا گهیشدم د داری. نصف شب که بریسالم آقا صبح شمام بخ_

 

 حالت خوبه؟ ؟یدیکم خواب یکه گفت شبمیچرا؟ پر-

 

 .گهیخواب شدم د ریبله، خوبم. س_

 

رو شکل چشماش  یو پرخواب یکه کم خواب ستاین یطور نیا یخوبه! هر کس یلیخ نی. اشهیوقت حالت چشماش عوض نم چیه

 .شهیم تیّ م نیرو رنگ صورتش چرا! دور از جونش ع یمعلوم بشه، ول

 

 هیکنن بق فیکه تعر شونمیطوره! مردم از بدبخت نیهم شهیهم دیع یکرده. کال روزا ییهم که اونجا واسه خودش غوغا ویراد

 یعنی. نوروز از نظر من کننی. فقط به خوردن و المبوندن فکر مسیکس حواسش ن چی. اصال انگار هخندنیه و مباز ششونین

 !ریاز عزا در اوردن و الغ یدل یبرا یفرصت
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 .ارمیبراتون صبحونه ب دینیبش_

 

 ، بسه! یاریتلخ ب ییاستکان چا هی نیهم خوام،یصبحونه نم-

 

 نکنم؟ نشیریش_

 

 .خورمیبا همون م اریب میدار ینیرینه، اگه ش-

 

 .دیتو سفره هست، بردار_

 

 ! یبخور یواشکیبعدا  ی. همونا که گذاشتاریتو صندوق خونه ات ب یکه گذاشت ایاز همون کنار خوره،یدکورش به هم م ناینه، ا-

 

 دترهیبرا من ع یدیمن فراهم شده از هر ع یکه اسباب سرگرم نیخنده. اصال هم ریز زنمیم

 

 "چهریپر"

 

 

 

 هی یسر صبح ادیخوشش م یکنه. الک ریاست .خدا عاقبت ما رو باهاش ختم بخ ـــوانهیپاک د ارویسرش مثال دکتر مملکته،  ریخ

 ننه مرده؟ یبهتر از پر یواسه خودش بسازه. خب ک یکنه و اسباب سرگرم دایسوژه پ

 

شده ، روش نشده  داریب رید دهید دیبکشه، شا زشته که تو خونه خودش ستم یتلخ ببرم، ول ییچا هیاون گفت واسش  حاال

 . دوس نداشت نخوره!  کنمیواال! من کار خودمو م دونمیچم کنه؟یتو خونه خودشم تعارف م یعنیخوره،یبگه صبحونه م

 

مربا و عسل موندم کدومو بردارم که بالخره چون خودم عسلو دوس دارم همونو  نی، ب دارمیو بر م ریکره و پن خچال،یسر  رمیم

 براش. دارمیبر م

 

دکترو  یاقا نیا بتی. حاال من هدارمیمناسبه براش بر م کنمیکه فکر م یو به اندازه ا ریو کره و پن دارمیام بر م ینیس هی رمیم

پله ها بفرستمش باال و  نیدور از ا هی دیآدم چاق باشه. حاال با هیسه که وا ادیصداش نم هیفکر کنم متوسط باشه.آخه  دونم،ینم

 ما... یراه شده ترازو نی.ازنمیم نیتخم یبیاون وقت وزنشو تقر انه؟ی فتهیهن هن م بهبببنم مثل گوهر  نییپا

 

 ادیبغـ ـل دست همه مخلفات.لحظه آخر  ذارمینونم م ،ینیکنار س ذارمیشکر پاشو هم م یول برم؛یام براش م ییاستکان چا هی

.تا عمر برهیمنو م یتا عمر داره آبرو گهیرو با خودم نبرم، د نایا هی. فقط کاففتمیبه قول خودش صندوق خونه م یها ینیریش

 !مونم؟یم ششیپ رهاون عمر دا یمن تا وقت یعنیداره؟ 

 

 سفره صبحانه: یبه سو شیپ

 

 خجالت؟ ای می! حاال ما صبحونه بخوریدیکش یخانم، چه زحمت یبــــــه! پر_

 

 . نوش جان.یدار اریاخت-

 

 دستت درد نکنه. چقدر هـ ـوس کره عسل کرده بودم._

 

 . صبحونه باشه اونم بخورشه .خوادیاومده که صبحونه نم یآقــــا قپ یعنی نیا



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 128 

 

 

 .ارمیبازم ب سین یاگه کاف-

 

نمک به  نقدی! که ایبره.خاک تو سرت پر ورتمهیمجبورش کنم پله ها رو  نکهیدکتره و ا یبهتر از نرمش دادن آقا یلیراه خ نیا

 و قدر نشناس. یحروم

 

 جان. دستت درد نکنه! یپر هینه کاف_

 

 گهیدست به کار شه واسه شستنش. منم د خوادیتو آشپزخونه، حتما م برهیدستش م رهیگیم شوینی، س خورهیکه م صبحونشو

 .ستمیکه! منم کلفتش ن رهیمیبشوره.نم گم،ینم یزیچ

 

که حاال که  نمی!همش تو فکر اگهیم یچ سی.اصال حواسم نکنهیکه داره خودشو خفه م ومینمونده...راد لیبه سال تحو یزیچ

به سرم  یمشه؟ امسال قراه چ یمسخرس با پول خودش واسش کادو بخرم.حاال چ یلیآخه خ س؟یکادوشو بهش بدم زشت ن

 نیاز ا یگنجشک ه نیمغز من ع نیکه ا یبا من هست؟ وا یتا ک آرامش نیا یعنیباشم؟ یامسال قراره کجا برم و با ک اد؟یب

 !دونمیتو دام... من م فتهییآخرم م پرهیشاخه به اون شاخه م

 

 جان! یسال نوت مبارک پر_

 

 مم باشه؟که بار دو دمیفهم ویزیچ یاصال من کِ  دم؟یشد که من نفهم یشد؟ کِ لیتحو سال

 

 سال نو شمام مبارک.-

 

سال که  هیبرق بود.؛ وگرنه بق نیواسه من ع اریاخرش با فکر کردن به شهر هیچند ثان نی...فقط هم33سال  نیگذشت ا رید چه

 .)!!(گرفتیفقط برق منو م

 

نه؟! دوباره نرفته داره از پله ها  ای رهیم ورتمهی. حاال حق دارم بهش بگم ادیپاش قشنگ م ی. صدا رهیاز پله ها م شهیم بلند

 دستم؟!  ادیتا وزنش ب کنهیم نییخدا! نکنه از تو آشپزخونه هم ذهنمو خونده؟ داره پله ها رو باال پا ای!  ی! وانییپا ادیم

 

 جان! مبارکت باشه!  یناقابله پر_

 

 کفِش. ذارهیشده م چیجعبه کادو پ هیو  رهیگیم دستمو

 

 ه؟یچه کار نیدستتون درد نکنه آقا ا-

 

 ؟یکنیبازش نم_

 

 چ...چرا حتما.-

 

توش  یزیجفت گوشواره او هی...بله حدسم درست بود،  کنمیکه طال جواهر باشه... جعبه رو که باز م خورهیم افشیبه ق بازم

 بود.

 

 تو گوشت. یخوشت اومد؟بذار کمکت کنم بنداز_

 

 جلو! ارمیبندازه؟ دستمو آروم م نیهان؟ا
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! گوشواره ها رو دارهیوسط راه نگه م یباال...ول برهی.دستامو مکنهیو آروم نـ ـوازش م رهیگیکف دستاش،پشت دو تا دستمو م با

 پشت گوشم... زنهیآروم م سته،موهامویمیکنار دستم وا ادی.مارهیاز دستم در م

 

 کنه؟یم کاریداره چ قایاالن دق نمیبب تونستمیم کنه؟کاشیم ینطوریچِش شده؟چرا ا نیا

 

بخش  دیهاله ام هیتو گوشم.دستاش اطرافم  ندازهی! گوشواره ها رو که مشهیمور مورم م یجور هی خوره،یبه گوشم م نفساش

 هنوز ازم فاصله داره: یول کنه،یبنا م

 

 .یقشنگ شد یلیمبارکت باشه. خ_

 

که نه، خرامان و با  ورتمهی. حاال نوبت منه که فتمیکادوش م ادیدفعه منم  هیمن هنوز منگ موندم.  شه،یکنارم که رد م از

 کرشمه از پله ها باال برم...

 

 کنم،یحال صداش م نیبا ا ستش،یکه ن کنمیحس م نییپا امیپله ها که م از

 

 ار؟یآقا؟ آقا شهر-

 

اصال واسه  ون؟ریرفت ب یک نیا اد؟یدر سالن م یاومد به دهنم. صدا ارمیشدم،شهر ریش نقدیکه من ا ستیبابا، معلومه ن نه

 رفت؟ یچ

 

 کارو بکنم. نیا تونمیوقت نم چیه گهیاالن اگه کادو رو ندم د کنم،یکنار دستم حسش م دوباره

 

 ادیوارم خوشتون ب دیناقابله. ام یلیمبارکتون باشه. خ-

 

_.... 

 

 ...یدختره  یکنیم لیو م فیمنو ح یگوشم و بگه چرا پوال ریکه بزنه ز االنه

 

 هس؟  یجان. حاال چ یدستت درد نکنه پر_

 

 .دهی!بد بخت کادو ندقاپهیبچه ها از دستم م نیرو ع جعبه

 

 دونمیتا اونجا که من م گه؟یخودته د قهی. سلهیداره؟ جنسشم عال یجان! دست گلت درد نکنه. چه رنگ یچقد قشنگه پر یوا_

 .شمینم ریام بخرم س یتم؟ هر چمن عاشق کروا یدونستیها نداش! از کجا م قهیسل نیگوهر از ا

 

 نینه واال! من واسه ا دونستم؟یکروات دوس داره؟ اصال م دونستمیواقعا از کجا م پرسمیخنده... منم از خودم م ریز زنهیم

. دمیواسش خر تین نیبهش نگفتم، بذار خوش باشه که با هم یچیه ی. ولدمیواسش خر نویا دونستمیو اندازشو نم زیسا

 شدم! ثیخب نقدیمنو ببخش که ا ایخدا

 

کوتاه  یلی.خکنمیحسش م میـشون ـی... رو پکنمیبه خودم حسش م کینزد یلیخ ؟یواسه چ گهید ندفعهی! ارهیگیدستمو م دوباره

 ...سهیبود که من قلـ ـبم وا یهمون کاف ی. کوتاه تر از چشم بهم زدن.ولیو آن

 

 

 

 "اریشهر"
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 وردیخودش ن یزرنگ خانم بازم به رو ی. ولنمیبب جانشویاز اون، خودم ذوق داشتم که ه شتریب یلیرو که دادم دستش، خ کادو

که  فهممیکرد. شانس اوردم که منم در حد خودم زبلم! اون نفس بکشه من تا تهشو م یتشکر رسم هیکه چقد خوشحال شده، 

 اون لحظش چطوره؟ یهوا

 

که واسه تولدش داده بودمو که انداخته بود تو  ی. گردنبندنمیبب عجله داشتم که زودتر گوشواره ها رو تو گوشش یلیخ

. دستشو که تو دستم دمیپالک د نیرو از اول با هم یمن پر ادیم ادمی. چه قشنگ. تا اونجا که "کادیو ان "پالک  هیگردنش کنار 

خودمو  یجلو یاه بردم، ولتا نصف ر یببـ ـوسم حت شدیمنم نم یکه نصف دستا وکوچولوش یوسوسه شدم دستا یلیگرفتم خ

 گرفتم. 

 

بهشون نداشتم. تو  یبودمو کار دهیرو د یاز پر فتریخوشگلتر و ظر ینبودم. من دخترا تیکم ظرف نقدیمن که ا ؟یچ یعنی

 هی! کال هر چند وقت میما که شک دار ؟یتو واقعا َمرد اریشهر گفتن؛یم ذاشتنویهمکارا سر به سرم م شهیهم مارستان،یهمون ب

از مردا از صد تا  یبعض فتهی! پاش بگهی...خاله زنک بودن دساختنیماجراهــــا م واسمکه همکارا  ومدیم شیپ ییماجرا هیبار، 

 !میدروغ بگ دیبه خودمون که نبا گهیزن خاله زنک ترن. د

 

هم حال و هوام عوض  رون؛یب زنمیاز خونه م نیهم ی. براشناسمی. خودمو متونمینم گهیگردنش، د ندازمیها رو که م گوشواره

 .ارمیم نیهم ساعتو از تو ماش شه،یم

 

 . منتظر من بود.. رفتم جلو.دمیشده دستش د چیجعبه کادو پ هیبرگشتم تو خونه،  یوقت

 

! ذوق ایبچگ نینداده بود. ع ینجوریا یدیع یعنینداده بود  یدیبهم ع یوقت بود کس یلی! خ یوا ده؟یواسه من کادو خر یعنی

 بهم؟ دهیس چرا نمکردم...پ

 

 از بچه هم بچه تر شدم... رم؛یگیـامو گاز م لبـ

 

 به سمتم... ارهیالبته معلومه که اونم با ذهنش مرتب خلوت داره!دستشو م شه،یتازه متوجهم م انگار

 

 .ادیوارم خوشتون ب دیناقابله. ام یلیمبارکتون باشه. خ-

 

 :پرونمیم یچ هینباشه،  یخال ضهیعر نکهیا یبرا

 

 هس؟  یجان. حاال چ یدستت درد نکنه پر_

 

برام بسه. به قول معروف))هرچه از  هیکه از طرف پر نی! فقط همهیکادو رواز دستش گرفتم.اصال مهم نبود توش چ عیسر

 .((کوستیدوست رسد، ن

 

بدک نبود.  یعنیبود. نبود. جنسشم خوب  یرنگ نیا یمشابهشو داشتم ول بایروش. تقر ینقره ا یبود با خطا یکروات سرمه ا هی

 .((شمرنیکشو که دندوناشو نم شی))اسب پ

 

 

 

که  شمیم گهید اریشهر هیاصال  کنم،ی. تو چشماش که نگاه منهیتا عکس العمل منو بب سادهیمنتظر وا دمیکه بستم. د کرواتو

 شیـشون ـیماه وسط پ هی نیبشه ، شد. دست من نبود، ع دیکه نبا یزی...باالخره اون چرمیگی.دستاشو مشناسمیخودم خودمو نم



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

بود. ... زود  ادیمن ز ی. براادیمن بس بود و البته ز یبرا ی. کوتاه بود ولدمیدو ابرو...باالخره به آرامش رس نیخودمو رسوندم،ب

 بود. 

 

داره،  یچه رفتار نمیبب نستادمیال وافکر کنم. اص یبرام نمونده به رفتار پر یجون گهیحالم خراب هس که د ینقدیخودم ا االن

کشش و  نی. هرچند که اختمیو من ازش گر سادیتو مرکز ثابت وا یاز مرکز، پر زیگر یرویبچه خشک شده بود فکر کنم.مث ن

 وجدان! یه بی. اصال انگار ذاتهیانکار نشدن لیتما

 

 

 

 نیساعتم ع نینشستم رو تخـ ـتم ، تازه به دستام نگاه کردم، ا یاز کار خودم شوکه شدم که رفتم باال تو اطاقم، وقت نقدیا

 .واریبه د زنمیرفت بهش بدم. حاال عب ندارم، شب م ادمی. کشمیور اون ور م نیخودم کردم، ا زونیدست هَوَنگ او

 

 

 

رو  ی، پر یلیزنباشه من با اون وضع آشفته و تن زخم و  یبردش. هرچ شهیکه نم فیح رون،یکه ببرمش ب خوادیدلم م چقد

 یابونایاونم خ ابونا،یتو خ فتمیو دوره ب رمیکه دستشو بگ تهیخر نی!...عشهیاوردم تو خونم. خودم به درک، واسه خودش بد م

 دور و بر که لونه زنبوره. نیهم

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

خان بدبختم نکن...تو رو  نی...افشدیبهش نگفتم، خودش فهم یزیولم کن...من به تو اعتماد کردم... به خدا من چ ن؛یافش

 .دمیقول م گم،ینم یچ چیکس ه چیخدا....به ه

 

 چه خبـــــره؟ نجایا

 

 رو خدا...نـــــــــه! تو

 

 جان. چشماتو باز کن. ی، پر یپر_

 

ب خوا دونمی. نمکنمیتو بغـ ـلم جمع م که؟پاهامویکرد؟ بازم تار ی. چه فرقکنمیو چشمامو باز م کنمیخودمو جمع م ه؟یک یصدا

 اگه خواب بودم پس چرا نشستم؟ دار؟یب ایبودم 

 

 خواب بود. ،نترسیدیخواب بد د س،ین یزیجان؟ آروم باش...چ یشده پر یچ_

 

 خواب؟  یشده تو یحت نمیلحظه رنگ آرامشو بب هیکه من  شهیم یخواب بوده؟ خـــــدا! ک پس

 

 .کنمیم هی! گریها ی! هاهیگر ریز زنمیو بلند م شکنهیم بغضم

 

 ...ینداشتم...به خدا من اصال نم یبه خدا من کار-

 

 کنه. تتیجرئت نداره اذ یعنیباهات نداره... یکس کار چیجان، شـــش!ه یپر دونمیم_
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 .ادینفسم باال نم کنم،یم هیدارم گر هنوز

 

 نداشتم... یریبه خدا آقا من تقص_

 

. لرزش پرمی... از جام مسین ی....کافسیپناه بس ن یمن ب یپناه برا نیا یول شهی....پناه مشهیو دورم سنگر م اریشهر یدستا

 بدنم چند برابر شده!

 

  ؟یلرزیچرا م ؟ینترس...خوب یچیندارم. از ه تینترس کار_

 

 !"آه" گمیبهش م رون،یب دهیپر صدا م نفسشو

 

اروم  یسرت رو قلب منه ابد یتا وقت ،یاطاق نیتو ا یتا وقت ،یینجایا ی! الاقل تا وقت یپر یبترس یزیاز چ یحق ندار گهید_

 باش...

 

 .کنمیکه م&!!واژه&آروم تر شه...هنوز دارم  میبود تا گر یحرفش کاف نیهم

 

 :شنومیلب صداشو م ری.زشکنهیسراغم...باز بغضم م ادیصحنه از خوابم م هی دوباره

 

 !رسهیدستم بهت نم یشانس اورد_

 

... . سنگردستاش به دیبار محکم تر شن نیقلبشو چند یشدم و...سرم گوش شد و صدا دهیکش اریبه طرف شهر کنمیم حس

 .... آروم ِ آروم.ادیحرکت در م

 

 . ذارمینم گهیکنه! د تتیکس اذ چیه ذارمینترس.نم یچیاز ه شتمیمن پ یجان! تا وقت ینترس پر یچیاز ه_

 

عقب و  کشهی. ..خودشو منییپا انیاشکام هنوز دارن م یشده ول دهیصدام بر گهی...ددهیهنوز داره گلومو قلقلک م بغض

باال...  ارهیم کنم،سرمویچونم حس م ریحرکت تو همون حالت نشستم...دستشو ز ی. هنوز بکنهیدستاشو از دور کمـ ـرم شُلتر م

. دستاشو دو طرف کنهی...با پشت دستش اشکامو آروم پاک مشمیندفعه داغ نمیا ی، ول کنمیدستشو رو گونم حس م یکیاون 

کرده.حصار دستاش بسته تر و تنگ  خی. دست و پام یلی. سردمه...خلزرمیو م کنمیم نیف نیهنوز دارم ف کنه،یصورتم قاب م

 گاه سر اون...عادالنه س  هی. سر من هم تک شهیتر م

 

 ،یفراموشش کن یتونیئنم که ممطم ،منیهست یدور...تو دختر قو یلیکابـ ـوس خ هیکابـ ـوس بود... هی...همه ش یبخواب پر_

 .زهیکابـ ـوس بخواد روح و روانتو بهم بر هیکه  ییحرفا نیاز ا ی.بهم ثابت کن که قویفراموش کن یتونیکه بوده رو م یهرچ

 

 سِ یلباسش خ یجلو کنمی. تازه دارم حس مدیرو گونم، چشمه اشکم خشک دیکه کش ییبود با دستا ی. هرچادیاشکام نم گهید

دستامو نگه  د،یسراغم. فکر کنم فهم ادیرو تخـ ـت دراز بکشم. دوباره ترس م کنهیو کمک م کنهی.خودشو ازم جدا مسهیخ

 فشار اروم بهش اورد: هیداشت. 

 

 فکر نکن. یچیجا هستم. اروم باش. به ه نیبخواب، نترس.هم_

 

و...  کنهیپشت دستمو نـ ـوازش م نجوری.همگهیاون آخ نم یمحکم تو دستم فشار دادم، دست خودم درد گرفت ول دستاشو

 خوابم برد! یک دونمینم
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 "اریشهر"

 

 

 

 

 

شده؟ بدو رفتم تو اطاقش... چراغو روشن کردم. رو تخـ  یچ یعنیدرجا بلند شدم. با خدا  دم،یوالتماساشو که شن غیج یصدا

سمتش، داره  رمی. مسین یخبر کنم،یرم مبه دور و ب ینگاه هی. نداختیو با دستش به هوا چنگ م زدیـت داشت دست و پا م

و  دمی. آروم تکونش مادهیز یلی.چقد تنش داغ شده، لرزشش خکنمیم داشرو شونشو اروم ص ذارمی. دستمو مشهیم تیاذ

 :کنمیدوباره صداش م

 

 جان. چشماتو باز کن. ی، پر یپر_

 

 ارمیب ادمی کنمیم یو سع بندمی. چشمامو مکنهیم هیگر یها یو ها هیگر ریز زنهی. عوضش مزنهینم غیج یول کنهیباز م چشماشو

نداره، چون  دهیتو کتابا و درسام خوندم االن فا یهر چ ده؟یکه کابـ ـوس د یبا کس م؟یکردیم کاریچ دیجور موقع ها با نیکه تو ا

 احساس. یبدون عقل و منطق، فقط از رو کنم،ینبود! پس به روش خودم عمل م چهریکه جلوم نشسته بود... پر یوقت اون چیه

 

. مث شمیاز اون، خودم آروم م شتریـنم ب ـیرو س ذارمیسرشو که م کشمش،یدور کمـ ـرشو به سمت خودم م ندازمیم دستامو

تمام صورتش قرمز شده،بر عکس  هیعرق سرد!به خاطر گر هیسردِ سرده. یشده ول سیلباسش از عرق خ لرزه،یگنجشگ م هی

 .کنهیچشماشو داغون م هیرو چشماش اثر نداره، عوضش گر یخواب یب و بخوا نکهیا

 

که  یاز وقت قایشبه خواب راحت نداشته؟ دق 3-2 یعنی. نچ! دهینخواب شبید گهیکه صبحا کسله؛ م نهیپس واسه هم ؟یخواب یب

که  کردمیفکرشو م دیمث اون وقتا.با خته،ی.دوباره به هم رنهیبیم یتو کابـ ـوساش چ دونمیندونه من که م یمن اومدم. هر ک

 داریتو ذهنش ب یمرد، تنها شده، همه چ هی.حاال که دوباره با گذشتمید راحت ازش میحرفاس. نبا نیتر از ا یجد هیاون قض

 لحظه به لحظه. ،یشده! تموم اون روزا. همه اون روز لعنت

 

 .کنهیهنوزم داره ، هق هق م یول دهیکنم،خوابینگاه بهش م هی گردمیموهام، برم نیب کشمیم دستمو

 

 

 

 

 

 نه منم، فقط درد است ،ییتو نه

 

 یکدر شده ا ی نهییآ یتو

 

 ات یمن بود و بمب ساعت قلب

 

 خواب منفجر شده ام وسط

 

 

 

 نیرو ا خیحاال که س شمیدنده به اون دنده م نیاز ا یه خوابم،یگرم و نرم م یام. تو جا یآدم بد خواب شیجور نیهم من

بهش استراحت  دنی. هرچند که ذهنم مشغول تر از اونه که بخوام با خوابستیبه خواب ن یدیاصال ام گهینشستم که د یصندل
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. چرا تو شمیم دیبود؟ دارم کم کم از خودم نا ام دهیتا حاال به فکر خودم نرس چرا. کنهیم وونمیداره د شیو روح یبدم. فکر پر

به آب  شتریاونقد که خودم ب کنم،یدستو پامو گم م شم؟یهول م کنم؟چراید رفتار مسوا یو ب یآدم امّ  هیمث  یبرخورد با پر

 .کنمیم دایپ اجیقند احت

 

فشارش افتاده؟ از دست  یعنیعرق سرد  نیا دمیآب قند بدم؟ چطور نفهم کهیچ هیرفت بهش  ادمی ی! حتی؟! وا"آب قند"

از  شتریب دی. شاکنهیآب قند معجزه م وانیل هی طیشرا نیتو ا دونهیم میسواد یهر آدم ب گهی!دیلیام؛ خــــ یشاک یلیخودم خ

 .چهریمث پر یفیصد تا قرص و آمپول. اونم واسه دختر ضع

 

شب تا صبح باال  دوی. اگه الزم باشه کل عدمیو با دو تا انگشت وسط و شصتم، دو گوشه چشمامو ماساژ م کنمیدستمو باز م کف

وقتا به خاطر همکار و دوست و  یلیخ ستم،ین ی. من کال ادم پرخوابخوابهیاگه اون راحت م مونمیم داری؛ ب مونمیم داریسرش ب

 .ریزدم تو دهن ش رجهیاز جونم زدم. جون ناقابلمو گرفتم کف دستمو ش یچیخواب که ه زو اون،ا نیبه خاطر منافع ا ق،یرف

 

 یاز همون شب ؟یوقته طرفش نرفتم! از کِ یلیکشم. خـگار ب ـیس خادیدلم م یا گهیاز هر وقت د شتریاز اون شباس که ب امشب

 . اون شبم تا خود صبح پلک رو هم نذاشتم.نجایاومد ا یکه پر

 

هر وقت خودش خواست بهم  ذارمی. مارمیباهاش رفتار کنم؟ به روش نم یکنم؟ چطور کاریبه کنار، فردا رو چ نایهمه ا حاال

روانشناس. درسته که  بردمشیم شدیبه من نگه. کاش م یچیضعش باشه و هو نیاگه به اون باشه حاضره هر شب ا یبگه...ول

 یب هیمورد عقل به خرج بدم و مث  نیالاقل تو ا یهاس ول وونهید صوصکه مخ کننیفکر م شناسنش،یمردم هنوز درست نم

 ببرم؟ تونمیرو کجا م یکه قابل اعتماد باشه؟ پر هیآخه ک یسواد رفتار نکنم.ول

 

همون طور که نا االن همه کارا رو خودم  تونم،یتنها. من م یخودم دست به کار شم. خودم تنها، تنها دیهم با ندفعهیا نکهیا مث

 انجام دادم... ییتنها

 

اصال بده،  س،یبراش خوب ن نی! اشهیبهم وابسته م ینطوریاخه ا یرو به خودم جلب کنم، ول یکه اعتماد پر نهیراه ا نیبهتر االن

 یزیآرامش! چ قیاعتماد! تزر قیتزر ق،یشروع کنم به تزر دیسم مهلک...کشنده.از فردا با هیبه من سمّه؛  یپر یسمّه! وابستگ

کس تا حاال نتونسته بهش  چیکه ه ویزیکس نتونسته براش فراهم کنه.آره چ چیوقت تو عمرش نداشته...ه چیه یپر دیکه شا

 ...دمیبده، من م

 

ـُف! ا یشب دوم و معما نمیا  حل شد! میکی نیدوم، پــــ

 

جا اتراق  نی. امشبه رو همارمیبرم پتو بالشمو از اطاق خودم ب شمیبخوابم، بلند م دهیوقتش رس گهی...دکشمیم ازهیخم

 اطاق.. نیوسط هم م،یکنیم

 

 "چهریپر"

 

 

 

البد دم ظهر  دم؟ی. مگه چقد خوابشمیم داریکه رو صورتم افتاده بود از خواب ب یآفتاب یتموم صورتمو سوزوند.از داغ آفتاب

 . نوایتو اطاق منِ ب دیکشیسرک نم دیخورش یطور نیوقت ا چیاطاق افتاده وگرنه که صبح زود ه یشده که آفتاب تا نصفه ها

 

 یحد کول نیتا ا یعنیاومده بود تو اطاقم؟  اریکردم که شهر کاریمگه چ شبی! دفتمیم شبید ادیدفعه  هی شنمیتخـ ـتم که م تو

 رون؟یب دمشیدر اوردم که از تو اطاقش کش یباز

 

تو دلم بود،حاالم که رفته بازم  یترس هیاز خودش  شهیبود هم یخبر افتاده بود تو خوابم! تا وقت یاز خدا ب نیاون افش بازم

 . ذارهیواسم نم شیآسا
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بگم؟ ترس از سوال جواب  یچ هیک نیزدم ؟ اگه ازم بپرسه افش میَتو خواب حرف شبید یعنیکنم؟  کاریچ اریبا شهر حاال

که خودش ازم  نهیبهتر از ا یلیخودم بهش بگم! خ زوی.اصال بهتره که همه چکنهیم تمیاذ نیاز کابـ ـوس افش شتریب اریشهر

چشم رو بشم و بهش اعتماد نکنم. من بهش اعتماد دارم. اون  یمث گربه ب رده،که بهم ک یهمه لطف نیبعد ا خوامیبپرسه. نم

جا رو  چیکه من ه ی.تازه وقتدادیم بشویکه باال سرم بود، ترت شبیبکنه همون د یکار خواستیامتحانشو پس داد، اگه م شبید

  شه؟یم ی.حاال چدمیدینم

 

فرصتو  نیوقت ا چیه یعنیکا رو با من نکرد،  نیوقت ا چیه شینیبا اون افش نیرفتم تو بغـ ـلش؟افش یبگو! چطور شبوید یوا

 دهیکه اصال ند یراحت رفتم تو بغـ ـل مرد نقدیتا دم آخرم مقاومت کردم.حاال ا یلحظه! حت نیتو آخر یبهش ندادم حت

 ؟یباالخره که چ یول رم،ینم رونیاطاق ب نی. من اصال از ارمیگی..لبو گاز مدمیکش تخجال شبیبودمش...دوباره با فکر کردن به د

 .خونهیه تا ته حرفتو مکه دهن باز نکرد یاری! اونم شهرفهمهیم س،یخر که ن

 

 یزیمن چ گه،ید شهیم یطور هیباالخره  ارمی. در مورد شهرزنمیبه دست و صورتم م یآب هی ،ییسمت دستشو رمیم شمیم بلند

بود که به شهرام  نیخجالت بکشم. خالف من فقط ا ایام انجام ندادم که بخوام ازش بترسم  یواسه پنهون کردن ندارم، کار خالف

شد و کجا گذاشت رفت؟  داشیاز کجا پ دمینداره. اصال نفهم یفرق هیوقته ثابت کرده، با بق یلینگفته بودم، اونم که خ یزیچ

به شهرام و  اریبا اومدن شهر نقدیگه،اید نهیشروع کرده؟اصال هم گهید یباز هیو گوهر و اون فرستاده و  ارینکنه االنم شهر

 شهینداشت. هرچند که من هم یا گهید یلیرو ازم گرفتن، وگرنه که دل یداریب خواب و شونییفکر کردم که سه تا نیافش

 .سیباشه هم ن دیکه با ییتو اگر و مگر فردا.جا ایتو گذشته اس  ایمغزم 

 

 سر تر از اونه که ساکت بتمرگه سر جاش... رهیخفه شه، خ گمیم وبمیمغز مع نیکه به ا میانگار هر چ دم؛یتکون م سرمو

 

. فوق فوقش شدیمث من تا لنگ ظهر بخوابه که دکتر نم خواستی! اگه مسیمعلومه که ن س؟ین اریشهر شم،یآشپزخونه م یراه

با اون  ـــــنیکه افش هیانصاف ی. وجدانا برهیگیخندم م ستیانی. هه! هنوزم با گفتن پستیانیپ مچهین ایآشپز  شدیمث من م

 .ومدیبودم، زورم م نیافش یگه من جا. استیانیمنم بشم پ ستیانیهمه مهارتش بشه پ

 

 یدلم حال نیدوباره به خودمو ا دیبا یول کشهینم لمیم یلیدرست کنم؛ هرچند که خ مرویامروز واسه خودم به ن رمیگیم میتصم

نداشته  یکسم که باهام کار چیانگار ه شب،ید نی!نمونش همسیدلبخواهم ن یچ چیه یعنی! سیدلبخواه من ن یکنم که همه چ

جو آبرو واسم  هی شد؟یباخبر نم نیافش هیاز قض اریکه شهر شدیم ی. حاال مثال چشهیو زمون خودش دست به کار م نیباشه، زم

دختر خوب و عاقل،  هی.پس بهتره خودم مث رهیم انویتا ته جر گهید کردم،یباشه من کجا کار م دهیهرچند، اگه فهم موند،یم

هم خودم سبک  یجور نیکنم. ا فیواسش تعر انویبفهمه، جر گهید یخودش از جا ایمجبورم کنه  نکهیقبل از ا ن،یو رنگ نیسنگ

 .ذارهیجلوم م یراه هیاون دکتره، باالخره  نکهیهم ا شم؛یم

 

خودم پا گذاشتم تو خونه  لیخودم رفتم تو اون کافه، نه به م لیمن نه به خواست و م دونه،یندونه، خدا که م یهرک

سراغم.  ادیام ن یکابـ ـوس لعنت نیا گهید دیشا یدیخدا رو چه د شه،یراحت م المیخ گهیاگه بهش بگم د نه،یشکورها.آره هم

.آخرش که رونیبودم و بندازتم ب کارهیبفهمه من چ نکهی. اارهیشدن شهر یانو عصب دنینصف کابـ ـوسم به خاطر ترس از فهم

 برم. نجایخونه نمونم، همون بهتر که زودتر از ا نیاگه قراره تو ا ؟یچ

 

 ی. ولکنهی. البته اگه خودش بپرسه که بهتره، کار منم راحت مگمیبهش م شبمویکابـ ـوس د انیجر رمیکه اومد، خودم م امشب

 ... گمیبهش م رمیاگرم نپرسه خودم م

 

 بار.(( هی ونمیبار، ش هی))مرگ 

 

  

 

 "اریشهر"
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شغلم که شده  نیخدا رو شکر که به خاطر ا ده،یروش خواب یبه تخـ ـت روبروم که پر فتهی،چشمم م کنمیکه باز م چشمامو

قوه  عیشدن، سر داریبه محض ب نیجدا شن. واسه هم ایکال از دن دنیکه با خواب ستمی. از اون مدال نخوابمیم اریهوش شه،یهم

 .فتهیبه راه م صمیتشخ

 

 نیا نم،یشیشب تا صبح باالسرش م شهیشده بودم که هم یاحساسات یادیز شبیکنم، د یفکر اساس هیام  یدر مورد پر دیبا

 ، خودم خواستم که الماس بشه. ادیمحکم بار ب دیبا یکه نشد راهکار. پر

 

گه بابت راحت شه، اما ا نیاز ا الشیخ دیبمونه. اول با نجایا تونهیکه داشته ، بازم م یکنم که با همه گذشته ا یبهش حال دیبا

تا  دنشیروز د نیاز اول شمی.اونوقت مجبور مکنهیبه منم شک م گهی. دشهیبدتر م یلیخ دونم،یم زویبهش بگم که من همه چ

 کنم. فیعربراش ت ازیتا پ ری، س شبوید نیهم

 

 زنمیو م پوشمیلباس م عیسر نینباشم. واسه هم نجایبهتره، هم واسه خودم که ا یپر ی. االن هم براکنمیپتو مو جمع م بالشو

 . ادیبهش فرصت بدم که با خودش کنار ب دیراحت باشه.با یبه کله ام بخوره، هم پر یباد هیتا هم  رون،یب

 

و گرنه  فتادهین یراحته که اتفاق المیو خ دونمیم زویهمه چ نکهیمحض ا ؟یگذشته؟هه! جد یکه چ سیمن اصال مهم ن یبرا

 نیا یندارم!من گاه یستیبا خودم که رو در با گهی. دشمیاز همه کوته فکرتر م شه،یم میروشن فکر یکه ادعا یمن نیهم

 قی.نفس عمکنهیخراب م زمیبدتر همه چ بره،ینم شیاز پ یجا، که نه تنهاکاریتعصب ب شهیم ییجورا هیو  گذرهیتعصبم از حد م

 کنم: یزیبرنامه ر هیتا تو ذهنم  کشمیم

 

 ه؟ بعدش؟خون یامشب که رفتم خونه...خب! رفت -1

 

 .گمیهمون بعد م بعدشو

 

 

 

2- ... 

 

 بودنه! لیراه َهردمب نیبهتر یگاه ده؟یجواب م شهیگفته برنامه هم ی... کیزیبرنامه ر الیخ ی. بگمیرو همون بعدش م همه

 

خانم راحت بخوابن. قربون  یپر ؟یرا گز کنم که چ ابونایسگ پاسوخته خ نیع دیبا یدیشد امساال! روز اول ع یدیکن عجب ع نگا

 خدا! تیبزرگ

 

 تو خونم راحته؟ دروغ چرا؟ نه واال. یکه پر ادیبدم م یلی! خل شدم رفت! حاال مثال من خهه

 

دست کله پاچه کز  هیو  یطباخ هی یبه سو شی. پس پمیخانمان باش یتا شب ب دیبا داس،یکه پ نجوریا م،یام که نخورد صبحونه

 زده مَشت!

 

نا واسم نمونده بود.باالخره خسته شدم،  گهی...دشیتو کوچه بغـ ـل ابونیاز اون خ ابون،یکوچه تو اون خ نیاز ا یدم غروب ه تا

 به سر بردن!... یو آسودگ یخانم در راحت یپر یفکر کنم بسه هرچ گهید

 

 خودت! دیبه ام ای...خداکشمیم قینفس عم هیباال و  رمیگیتو قفل، سرمو م ندازمیم دیکل یوقت
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 سالم. من اومدم.-

 

 .دیسالم آقا.خسته نباش_

 

نه  م؟یکن کاریچ دیتا غروب با ستیخودشو داره ها!حاال معلوم ن یام خستگ ی. ولگردرمیمیدارم م یواال، کوه نکنده از خستگ آره

 که سر بحثو باز کنم. تونمیساکت نشست ، نه م شهیم

 

کاره ازش  هی. حاال شهیبعدش، بعد معلوم م ؟یچ یی. بعد چاسیروبروم.خب ، واسه شروع بد ن زیروز م ادیم ییچا وانیل هی

 باشه؟ دهیخوب خواب دیبا یچه مزخرف! واسه چ ؟یدیخوب خواب شبیمثال د ای ؟یدیدیم یچه خواب شبیبپرسم د

 

 بد خوابتون کردم. شب،ید دیببخش_

 

 بگم؟ دیبا یحاال چ ار،یر. کم ِور بزن شهی. فربون دهنت. کارمو راحت کردآ

 

 .یشد تینداره. خودت اذ ی. اشکالکنمیخواهش م-

 

 جواب داد. لی! هردمبنــــهی. اآهان

 

 راستش..._

 

 .شهیکنه، که اوقاتم تلخ م یالک هیبگه؟ چه زود! فقط خدا کنه نخواد توج خوادیم یعنی

 

 !انومی.استاد پدمید نویخواب ...خواب افش شبی...من دشبیمن د-

 

 ...گفتمیم امرزمویخداب یبابا یرخوارگیتو دو تا کلمه کل ماجرا رو گفت. بچه زرنگ!حاال اگه من بودم از ش کال،یبار

 

 بده. ادی انویبرادرش، شهرام، رفتم خونشون که بهم پ یمن...من با هماهنگ_

 

 برو سر اصل مطلب. دونم،یرو خودم م نایا

 

 کنه. یتالف خواستیم...مازم...از خواستیروز که شهرام نبود، م هی_

 

-.... 

 

 .یمنو با خودش ببره مهمون خواستیم نیبار افش هیبار قرار بود که ... هی_

 

 کرده.نسناس. غلط

 

 .کنهیباهاش دعوا م فهمه؟یاز کجا م دونمیبع...بعدش شهرام نم_

 

-.... 

 

 .ارهیسرم درم شویاونم،بهم گفت که تالف_

 

-... 
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 .گمیم نویبره...افش رانیاز ا خواستیکه م یروز یفردا_

 

 .نهیبینم بتمویآرومش کنم.خوبه ه تونمیکه نم ـــــرمیبم یا

 

 یشیم تیتو مهم تره. اگه اذ یراحت یمهمه، ول یعنی... سینکن. واسه من مهم ن فیتعر یجان آروم باش.اگه دوس ندار یپر-

 .یبگ خوادینم

 

 بگم. خوامیمن م یول_

 

 ؟یترسی.از من میندار یریکه تو تقص دونمیپس آروم باش.من م-

 

 ...ینه.ول-

 

 ...انگار رفت به همون روز نحس!بندهی. چشماشم مکشهیم قینفس عم هی

 

 

 

 رم؟یبگ مویکه فرداشب تو کافه شما قراره جشن خدافظ یدونستیم چهریپر_

 

 کافه ما؟-

 

 .زیکافه پرو_

 

 ؟یکجا به سالمت ؟یجشن خدافظ-

 

 اونور. رمیدارم م_

 

 اونور؟منظورتون خارجه؟-

 

 از همه جا واسم بهتره. اصال بهشته. شیو سازم، اتر یقیکه عشق موس یمن ی.براشی.اترگهیآره د_

 

 شه؟یهم یبرا-

 

 که موندن نداره. رانیآره، ا_

 

 بگم خب؟ ی.چکشمیم قینفس عم هی

 

 .یبه سالمت-

 

 ؟یزنیقطعه م هیفرداشب واسم _

 

 من؟-

 

 اوهوم. تو!_
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 شما بزنم! یبه خوب تونمیآخه من که نم یول-

 

 .قه قهه!خندهیم

 

قطعه  هی.من دوس دارم شاگردم به مناسبت رفتن استادش براش یزنیخب تو هم در حد خودت بد نم یاون که معلومه. ول_

 بزنه.

 

 باشه.-

 

 ؟یکن نیتمر یخواینم_

 

 کنم. رتیغافلگ خوامیم گه،ینه د-

 

 کن، واسه فرداشب. نی.باشه، من فرداشب منتظرم.پس برو امروزو خوب تمریراه افتاد ن،یآفر_

 

 .شهی. اونم بلند مشمیبلند م ازجام

 

 .کنمیوقت تو رو فراموش نم چی. من هیبود یتو شاگرد خوب چهر،یپر_

 

 .زنمیبند م میلبخند ن هی

 

 منم...خدافظ..._

 

شاپور م ول کرده  نیشده. حاال که من دست تنهام، ا ییای.برو برقصهیم زنه،گربهیسگ م ییجورا هی!هییتو کافه غوغــــا امشب

پام  هیپام تو سالن بود،  هیراحت گذاشت بره.من ننه مُرده ام  زیبود که پرو ی.هرچستیگفت حال ننش خوب ن دونمیرفته! چم

بزنم که امشب  انویبه اون پ یدست هی رفتمیدستش، خودم م سپردمیرو م آشپزخونهتو آشپزخونه.اگه شاپور بود، راحت 

 نکنم. دیرو از خودم نا ام هیو بق نیافش

 

اون دست خانواده هان که همشون رفتن فرنگ.حاال  ستن،ازین یلی. خانیبرادران شکور م یالیهمه دوستا و فک و فام باالخره

 چطور تا االن دووم اورده.  دونمینم نویافش یول ،یزیچ هی.حاال شهرام باز دونمیموندن، اونو منم نم نجایدوتا برادر ا نیچرا ا

 

 .ستنیکدوم تو حال خودشون ن چیه نایببره؟خوب شد که نشد. ا یمهمون نیهمچ هیمنو  نیقرار بود، افش یعنی

 

 :پبچهیم نیافش یصدا هوی

 

 مهمون کنه. بایقطعه ز هیبار، همه رو به  نیآخر یبرا خوامیم زمیعز چهریلحظه ساکت لطفا!امشب از پر هی_

 

 .نیلفظ قلم شده، افش چه

 

افتضاح بوده! بر  شهیکه هم میریپشتش.پدال گ نمیشیو م انویبه سمت پ رمیمسعود دربون، م یلبخنا هیلبخند شب هیبا  منم

 .یکنیبا حس و دلت کار نم گهیکه به من م نهیواسه هم دی!خب شامهیتنظ شهیو هم رهیگیپدال م یکه عال نیعکس افش

 

دارن  نی. پر واضحه که به خاطر افشفیو تعر قیبه تشو کننیکه همه شروع م زنمیقطعه رو براشون م هیسنا  ،دعایبا کل باالخره

 خوشحال بفرستنش بره. یشب آخر خوانی.مکننیم قمیتشو
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 طرفم: ادیم نیشب دم در کافه، افش آخر

 

 .یزد یچهر،عالیممنونم پر_

 

 شمام. ونینه آن چنان.مد گهید-

 

 همش از استعداد خودته. چهر،ینه پر_

 

 گردن خودم؟ یبنداز مویبد نواز ریتقص یخواست ایبود؟  فیتعر نیا حاال

 

 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهیم ن،ید یادا یخب حاال برا_

 

 فرصت طلب. یِاستفاده چ سوء

 

 .نییبفرما-

 

 خونه؟ یایسر ب هیفردا صبح، شهیم_

 

 شده؟ یزیچطور مگه؟چ-

 

 باهات چند کلوم صحبت کنم. یروز آخر خوامینشده! فقط م یزینه چ_

 

 که اهل خواهش و تمنا باشه.  سین یآدم نیشده،وگرنه افش یزیکه چ معلومه

 

 .دهیخان اجازه نم زیکار دارم.پرو یآخه من فردا کل-

 

 گه؟یخان گرفتم. د زیاجازتو از پرو_

 

 آخ...-

 

 .اریآخه و اما و اگر ن گه،ید_

 

-... 

 

 ؟یای؟ مشد یچ_

 

 .رونیب کنهیفردا پرتم م زی. باز الل شدم.منم بگم نه پرودمیآروم تکون م سرمو

 

 !؟یاینره ب ادتیدنبالت.  فرستمیفردا راننده رو م_

 

 باشه.-

 

 کرد. یآروم گفتم که فکر کنم لب خون اونقد
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 .ری. فردا منتظرتم.شب بخشمیمزاحمت نم گهیخوب بود. د یلیخب، خ_

 

 .ریشب بخ-

 

 

 

 یچه فرق یکاسه اس؛ ول مین ریز یکاسه ا هی دهیچلمنم فهم می.مردمیلباسامو پوش نیتر دهیپوش مم؛یمر شیاطاق باال پ تو

 نداره. یریکه بازم توف رونیب ندازهیم نجایمنو از ا نکهیا ایخونشون  فرستهیبه زور منو م ایخان  زیاگرم من نرم ، پرو کنه؟یم

 

 :نجایشده مُخبر ا یکال ناز کنه،یصدام م ادیم یناز

 

 شکور اومده. ا،رانندهیپاشو ب_

 

 :کنهیصدام م می. دم در مرنییپا رمیم دمویتکون م سرمو

 

 بو داره! هیمراقب خودت باشا... قض یپر_

 

 دعا کن.-

 

 .فرستمیلب صلوات م ریم و ز "کادیوان "رو پالک  کشمیخودمم دستمو م همزمان

 

 حالت تهوع دارم. ،یاز زور دلهره و نگران شم،یکه م نیماش سوار

 

 خانم! نییبفرما_

 

. هرچند که من از اولِ  سپرمیخودمو به تو م ای! خدانیامارت.افشــــ یجلو یطرف پله ها رمیگی.سرمو مشمیم ادهیپ نیماش از

 چیه دینبا یسوخت و سوز نداره. ول یو زود داره ول ریکه د دونستمی. از اول مزیکار اومدم تو کافه پرو نیهم یاولشم برا

 .امیجوره کوتاه ب

 

 .دهیو کج و کوله، برام دست تکون م یبر هیلبخند  هیهمون باال با  از

 

رو به  نایهمه ا یخونه ، پ نیتو ا یکه اومد یبکنه. تو که روز اول اتشویوص نیاخر خوادیالبد م شه،ینم یطور ؛یباش پر آروم

 !گهیشکوره د هی نمیا کنه؟یم یچه فرق ،یداداششو به کام برسون دیشهرام، با یحاال به جا ؛یبود دهیتنت مال

 

 به موقع. شهی.مث همچهریسالم پر_

 

 .ریسالم، صبح بخ-

 

نفسم بند  ده،یداغه، چشماش مث دو تا کاسه خون شده،دستم محکم فشار م یلیخ دم؛یباهاش دست م شم،یکه م کشینزد

 تو اون اطاق وامونده! یکه منو ببر یجنازم رد ش.امروز مگه از رو ادیم

 

داره برا  مویّمبل االن حکم ق نیبهش. ا چسبمیم نیرو مبل وسط سالن. همچ ندازمیخودمو م کنمویپا تند م یتو ، فور رمیدر م از

 تنگ گل. میزنیکه م یمیّچوب ق نیع گه،ید هیمن، چوب

 

 روبروم: نهیشیم ادیم
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 ارم؟یواست ب یخوریم ی.چچهریپر یخوشحالم که اومد یلیخ_

 

 !س؟ین یب یمگه ب اره؟یخودش ب یعنی؟! "ارمیب" یچ

 

 زود برم. دیبا خورمینم یزیچ-

 

 !شهیم قطع م شهیقاطع نباشم، ر گهید ندفعهیا

 

 گلوت خشک شده! ارمیب یزیچ ،یشربت هیکه، بذار  شهینم_

 

 خان منتظره. زیبرم. پرو دیکار دارم با ی. تو کافه کلخورمینم یزیممنون؛ گفتم که چ-

 

 نم؟یبش یکه من نشستم.چرا حواسم نبود، رو مبل تک یرو همون کاناپه ا نهیشیجلو. م ادیم

 

 ؟یدید ییتو تا االن از من خطا ؟یمن شیبار اولته که پ ؟مگهیشرق یبانو یترسیم یاز چ ؟یترســــیم چهریپر هیچ_

 

 یب ینفر اومد. راست هی دویکم طول کش هی ینطوریا دیشا دم،ینشون بدم ترس دینبا ی.واموندینم یزیازم چ زدم،ینه! شُل م کم

 کجاس؟ یب

 

 بترسم؟ ینه، از چ-

 

 تو اطاق! میپاشو بر ؟ینشست نجای....خب، چرا ایدیتو بگو.فکر کردم ترس دونم،ینم_

 

 کم لفتش بدم. هیبرام، بخورم، بلکه  ارهیب زیچ هی گفتمیرفت سر اصل مطلب. کاش م صاف

 

 جا خوبه، راحتم. نیهم-

 

 من ناراحتم._

 

 درک باش، به من چه؟ به

 

 ن؟یبگ نیخواستیم یخان چ نی...افشم،یندار سیتدر گهیامروز که د-

 

 بهت نشون بدم که تو اطاقه! یزیچ هی خوامیم_

 

 .کنهیخر م یالک یبهانه ها نیکوچولو؟ منو داره با ا ین ین هیفکر کرده؟  یراجع به من چ واقعا

 

 ببنمش. نجایا دیاریخب ب-

 

 .یکنیم میعصب یدار چهر،یپر یکنیچقد ناز م_

 

 ! .نمیبب خوامیخب نم ؟یواسه چ-

 

 .رهیگیو محکم مچ دستمو م شهیجاش بلند م از
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 .چسبمیدست آزادم،دسته مبلو م یکیاون  با

 

 !ومدهیمن باال ن یبلند شو تا اون رو گمیبهت م_

 

 .خورمیمن از جانم تکون نم-

 

 ...دهیاز من بع یهمه جسارت و سرسخت نیا

 

 .یشیم تیخودت اذ ینجوری. ایباشه خودت خواست_

 

 .کنمیسفت م نیباال.پاهامو رو زم کشتمیدستم و محکم م یکیبه اون  زنهیم چنگ

 

 .یکردیو م نجاشیفکر ا دیبا یکردیمنو به شهرام جونت م یکوچولو؟ اون وقت که چغل یدیه؟ترسیچ_

 

 .ارمیبا پاهام به چنگ ب نویبتونم زم دیشا کنم،یپامو خم م ی.پنجه هاکشتمیدنبال خودش م محکم

 

 ؟یخوایاز جونم م یولم کن. چ یولم کن، لعنت-

 

 .ارمیسرت در م شویاون روزم بهت گفتم، تالف نویا_

 

 .دینگفتم بهش، خودش فهم یزیبه خدا من چ-

 

 ؟یزنیبچه گول م_

 

 .واریکنار د زیم هیبه پا ندازمیم ریمحکم گ پامو

 

ولم کن....من  ــــن،یخان، افش نی... تو رو خدا بدبختم نکن... افشگمینم یزیچ یخان توروخدا... به خدا به کس نیافش-

 به شهرام گفته....افش... یک دونمینم

 

 چه خبــــره؟ نجایا_

 

 .شهیاز دستم ول م نیداد شهرام، دست افش یصدا با

 

 به ...به خدا ...به خدا منم..م...من...ب...-

 

 هم بهت راپورتمو داده بود؟ ندفعهیخان داداش؟ ا هیچ_

 

 ؟یپر یکنیم یچه غلط نجایتو ا_

 

 آقا من...من به خدا...-

 

 خفه شو. _

 

 .شنومیخان، م نیخب افش_
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. رونیسمت ب دمیدو د،یکیچیحرف بزنم.همون طور که اشکام رو گونه هام م دهیامون نم ی. به من حتسیمن ن یجا گهید نجایا

برام مهم نبود که دو تا دستم داره از  یتنه شهرام ودرد گرفت...حت هی، شونم خورد  دنیاصال برام مهم نبود که موقع دو یحت

بود که  نیمن ا ی...مهم برادمیکوب نیپاهام جون نداره، بس که پاهامو محکم رو زم اقمهم نبود که س گهی...دشهیمچ کنده م

خفه شه...شهرام به من گفت، خفه شو. اون فقط به  دیبا بهیغر هی نکهی! اسادنیدو تا داداش پشت هم وا نکهیامقصر بودم. 

 من گفت...

 

 ...دمیدیرو نم یی...جاکردنیپرتاب م رونیجور اشک به ب نیهم چشمام

 

 کافه. یجلو دمیکه رس دمیچقد دو دونم،ینم

 

...در اطاقو باز کردم و خودمو رو تخـ ـت پرت کردم، دوباره رفتمیجور از پله ها باال م نیهم دم،یدینم ویچ چیکس و ه چیه اصال

 ...دیترک یبغض رو بغض قبل هی

 

 

 

3 
 

 ده؟یکش یدختر چ نیحالم بد شد. ا دنشیخبر داشتم، دوباره با شن زیاز همه چ نکهی، منم با ا ام،یاش به خودم م هیگر یصدا با

 :کشهیم غیرو شونش.ج ذارمیو م. دستمششیپ رمیم شمیبلند م

 

 به من دست نـــــزن! تنهام بذار.-

 

. اون میجفتمون تنها باش دی. باختهیتنهاش بذارم. دوباره به هم ر دیاالن فقط با دی، شا گهی. راست مکنهیم هیو گر زنهیم غیج

 به اون فکر کنم! نکهیبه خودش فکر کنه، من واسه ا نکهیواسه ا

 

 ه،یحس بد یلیخ یکار ینکرده، مخف یرو از من مخف یزیراحته که چ الشیخ گهیباال. حداقل االن د رمیم رمویگیاطاقمو م راه

 حسو مدتاس که دارم!  نی. منم افهممیخـــــوبم م فهمم،ی. حال االنشو میلیخ

 

واقعا  خت،اونیریکه م ییکا...به اشمیکه گذروند ییکه گذرونده، به روزا ییبه روزا کنم،یفکر م یفقط به پر نم،یشیتخـ ـت م رو

کرد،  هی...اون گردمیکرد، من خجالت کش هیکرد، من شکستم...اون گر هیمحکم تر از من.اون گر یلیمحکمه، خ یلیشجاعه! اون خ

 من بغض کردم.

 

کم روغن بزنم  هیباشه  ادمی کنه،یم یژیق ژیق کنم،عجبیدر اطاقو آروم باز م ،یسمت اطاق پر رمیراست م هیو  پوشمیم لباسامو

 ...کنمیتخـ ـتشو نگاه م یلوالش. رو نیبه ا

 

باشه؟چقد خوب که آروم  نییرو همون مبل پا دیچرا فکر کردم که شا ده،ی! خوبه که اومده تو اطاقش خوابپــــــُف

 دم؟یکه صداشو نشن دمیخواب قیعم نقدیا دم؟یو من نفهم دهید دمیشا ای ده؟یکابـ ـوس ند شبید گهید یعنی...دهیخواب

 

 نیا نکهیامروز؛ اول ا یکار دارم برا یزدم واسه آروم بستنش...کل یکه زور الک گهیم ژیق ژیق یصدا بندم،دوبارهیدرو م آروم

 دمیخر دیبا دیبود؟ شا یواسه چ گهید شیشد دو تا کار،کل نی. خب؛ اواریکنم! بعدم ساعتو بکوبم به د یروغن کار هیدرو  یلوال

 نیتو ا نهیشیبس که صبح تا شب م گذره،یداره بهش خوش م یادیز گهیانجام بده. د دویرخ دیچند که خودش با بکنم! هر

 .گهید شهیم ینجوریکنه،ایم الیخونه، فکر و خ

 

 خچال،یهنوز رو اجاق بود، دختره تنبل نکرده الاقل غذا رو بذاره تو  شبیشام د یتو آشپزخونه، قابلمه ها کشمیسرک م هی

شامم که بهمون نداد، منو  خوابه،ی...خانم تا ظهر که مگهید کنهیو پاش م ختیپاش که ر یجلو ختمیخودمه که پول مفت ر ریتقص
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 الیکه هرشب فقط فکر و خ دونستمینم ،یبا دست پخت پر میاریاز عزا در ب یریدل س هی یدیع نیقراره ا کردمیبگو که فکر م

 و جنگ اعصاب دارم.

 

 دونمیسال سن هنوز نم 31منم که با  نیا خوره،ینباشه اون کاراش به سنّش م یچیخودم خسته شدم، ه از اون از دست شتریب

همش حرف مفته؟ معلومه که هر  ایام هس  یعمل دمیچیپ ضامیکه واسه مر یهمه نسخه ا نیبرخورد کنم. اصال ا دیبا یچطور

کلمه مسخره اس که  هیآرامش فقط  گهید الیهمه فکر و خ نیکردم، مورد دومه که درسته! با ا یآرامشو خونسرد زیوقت تجو

 شهیبه نداشته هات اضافه م زیچ هی... مشیو ما ندار ایام هس تو دن یزیچ نیهمچ هیکه  خوره،یفقط حسرت م دنشیآدم با شن

که  نهی.. واسه هماز ما بهترونه. الم ست،یکه مال ما ن یآرام "آرامش"...ارهیو اشک و آه م یخودش باز واست نگران نیکه ا

 ."آرامِ او"یعنی ینیهم بب یآرامش...تو هر فرهنگ لغت گنیم

 

 یقائل نشد... با ب یفرق چیه نمیشهرام و افش نیخشن! اون آخر سر ب ای ینداره که باهاش مهربون باش یفرق چیه یپر یبرا

 کنم،ظاهرایصبحونه مفصل درست م هیصبحونه و برا خودم  زیسر م نمیشیقماش دونست! م هیتموم هر دو رو از  یانصاف

 ینون، ول کهیت هیاز خوردن همون  شمیم مونیپش فتم،یکه م یپر ادیکه شه...یت نیآخر نینمونده، ا گهینونم تو خونه د یچیه

دست از انزوا برداره. حداقل االن که شهر  یپر نکهیقدمه واسه ا نیاول نیا نکهیشم ، هم ا ونیبه شکم خودم مد تونمیهم نم

چه  خوادیروز نه من بودم، نه گوهر. اون وقت م هی موی. اومدادیاز پس کاراش برب دیشده ،خودش با یشگیهم یخلوتتر از خطرا

 چقد لحنم عوض شده. زنم،یم طونیپوزخند ش هیکنه!  یغلط

 

لنگش  گهیم سادهیگود وا رونی! واال! ))برمهیوجدان شکم س یاز صدا نوام ، بلندتر یقار و قور شکم ب یکه معلومه صدا نجوریا

 کن.((

 

 میحرکت دور از ذهن تصم یط یول ر؟یبا پن ایرو نون، حاال موندم که با مربا بخورم  ذارمیگنده از کره م کهیت هی ال،یخ یب نیهمچ

زبون خوبه.  یمعده ب نیکار ندم دست ا یبا پر یلقمه با مربا! چه شــــــــود!سر لج و لجباز هیبخورم،  ریلقمه با پن هی رم،یگیم

.بعدم شورمیدختره نرم، ظرفا رو خودم م نیبار منت ا ریز ،بهترهییتو ظرفشو ذارمیخورم و ظرفا رو میصبحونه دلچسبمو م

 ینجوری. امیگذاشت ونویزیبغـ ـل که تلو وارید ی.رونییلن پادارم که بکوبم تو سا میدارم،تصمیبر م شم،ساعتویاطاق باال م یراه

مجبور نباشم  شیینایکه بعد ب زنمیم ییجا هیپس  مونهینم ینجوریا شهیهمواسه  یپر دونمیداره.من که م دیاز همه جا د بایتقر

 بدم. رییدوباره جاشو تغ

 

عمد ندارم،  یکردنشم از رو داریقصد ب کنم،ینم دارشینشده.ب داریکه بشه، لنگ ظهره، خانم هنوز ب شهیو صدام درست م سر

 !نیکنم که مادمازل استراحت بفرما لیتعط مویهمه کار و زندگ تونمینم یول

 

قدم عقبتر  هی کنم،یم کسیو ساعتو روش ف کوبمیرو م خایم کنم،یم میتنظ واریو درست جاشو رو د کنمیم دایو چکشو پ خیم

باال، به من چه؟  ندازمیفرو رفته. شونه هامو م یخانم، امروز به خواب زمـ ـستون ریمطمئن شم کج و کوله نباشه!نخ نکهیواسه ا

 ! کنمیم دارشیب یکه دارم از رو بد جنسـ ـ شهیخودمم باورم م ینجوریدر اطاقشم بمونه واسه بعد، ا

 

کنه،  ریروانمو درگ نیکه ذهنمو باز کنه، همچ دارمیداستان برم هی دارم،یکتاب بر م هیباال، از کتابخونه اطاقم  کشمیپله ها م از

 ریفاتحه ز هی زیبار خونده باشمش، قبل از هرچ 3، 3 دیکه شا "بوف کور".یهم به درد پر خوره،یروزا هم به درد خودم م نیکه ا

همه در مورد دل درد و سردرد و گلو درد  نیجور کتابا بخونم، وگرنه ا نیاز ا دی. من االن باکنمیم "تیصادق خان هدا"لب نثار 

 . ادیخونه به کار من نم نیکدوم تو ا چیه یخوندم، ول

 

هست که مثل خوره روح را اهسته  ییزخم ها یدر زندگ". دیهم ناام شم،یم دواریهم ام خونمیاول کتابو م یکه جمله ها نیهم

بهتره، اصال  یخوره به جون روح و روانم افتاده، چه راه نیکه ا ستمینفر ن نیو آخر نیمن اول ".تراشدیو م خوردیو در انزوا م

 هست؟ یراه

 

را جزو  یباور نکردن یدردها نیاظهار کرد،چون عموما عادت دارند که ا یبه کس شودیدردها را نم نیا":خونمیدومو م جمله

 م،یکنیهردو از هم فرار م م؟یدار یام روحهردو جذ یخونه، منو پر نیتو هم به؟یعج نقدیچرا ا "بشمارند. بیاتفاقات نادر و عج
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 ی! پس البد فقط منو پرنهیشو نب یروح جذام یکیکه اون  میبریپناه م یواریچار د هی بهروحا هرکدوم  یول گهیهمد شیجسما پ

 ادیز میقصه هاش! اوه! دار یو راو تیو هدا ی! من و پرتیو هدا ی! من و پربهیعج هیکه واسه بق میدرد و دار نیا

 !کننیکه همه انکارش م نهیا بی...پس عجمیشیم

 

 

 

 

 

شده  دییکار تا نیا یاصال از نظر علم دونمیشه، نم زتریتو هم تا گوشام ت کشمینا خواسته ابرو هامو م اد،یدر اطاقش م یصدا

به کار خودمم  یروش مسخره رو قبول نداره، چون حت نیا یعلم چی! ظاهرا هم ههیاراد ریعمل غ هینه، واسه من که  ایهس 

بزنم تو  نکهی... واسه ارونیاومده ب یاز تو اون سوراخ یک فهممیالقل م زنم،یروغن نم م. اصال در اطاقششنومینم یچی. هادینم

 کنه؟یکم م یپرتابِ رو تخـ ـت از شدت فضول ؟یحرکت چ نیرو تخـ ـت! حاال ا کنمیخودمو پرت م م،یسر فضول

 

نوم براش نذاشتم، به من چه؟  کهیت هی ی(( حتسی))جا تره و بچه ن نهیبیرو که باز کنه، م سفره نون ن،ییپا رهیاالن م حاال

 ادهیز شیینای. موندم بهش بگم احتمال برگشتن برهیگیم ادیبره؟  ییتنها سیبلد ن ییآخه اون که جا ی...ولخره؟یم رهیخودش م

.اگرم شهیداغون م گهید یجور ؟اونینه تو خونه تا بره عمل کنه، اون وقت اگه خوب نشد چیبس بش ترسمینه؟اگه بگم که م ای

! ارهیداده که تا االن تونسته دووم ب دیداده، ام دیبهم گفت که بهش ام یاونوقت؟ هرچند که دکتر ناظم شهیم ینگم که...چ

ببرمش اونور  نکهیکه ببرمش دکتر،چه برسه به ا ته، اصال از محاال میکه االن جفتمون دار یطیچون با شرا گم،یبهش نم یزیچ

 آب.

 

 

 

ساعت  یصدا نیکنم؟ اول یاونم نرفت بخره، اونوقت من فردا چه غلط مویقصد نداره بره نون بخره،حاال اومد نکهیا ر،مثینخ

کنه، پول داره؟ به گوهر پول داده بودم که بده بهش ، اگه تو  دیخواست خر موی! حاال اومدکنهیم نگید نگیبار د 11 شه،یبلند م

 به من بگه، خودش پا در هوا نمونه... نشدبخره و روش  یزیمدت خواست چ نیا

 

 

 

شده  یینونا رو بده! عجب ماجرا دنیالبد اومده خبر به اتمام رس ه؟یچقد احمقانه اس که بگم ک اد،یتق تق در اطاقم م یصدا

 نون! نیا

 

 

 

 بله؟-

 

 

 

 تو؟ امیب تونمیم_

 

 

 

 .یتونیبگم نه،نم شهیخوب م چه
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 ن،ییبفرما-

 

 

 

 داره در و ببنده؟ یچه معن نه،یدرستشم هم بنده،ینم یول کنه،ی! چه لفظ قلم.درو باز ماوه

 

 

 

 ریسالم.صبح بخ_

 

 

 

 سالم.-

 

 

 

 ؟یخواستیم یزیچ-

 

 

 

_.... 

 

 

 

 ؟یداشت یبا توام! کار -

 

 

 

 .می...نون تموم کردزهیبله، چ_

 

 

 

 !یخبر دسته اول چه

 

 

 

 کنم؟ کاریخب چ-

 

 

 

 .میصبحونه نون ندار یخب برا_

 

 

 

 هنره که سر پا مونده. یلی؛تا االنم خ فشیجثه ظر نیبا ا گه،یوجدان گرفتم، خب اونم گشنشه د عذاب
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 من صبحونه خوردم.-

 

 

 

 نون بود؟_

 

 

 

 آره ، اون موقع که من خوردم، بود.-

 

 

 

 کنم؟ منم.. گشنمه. کاریاالن من چ_

 

 

 

 برو بخر. دونمیچم-

 

 

 

 که خدا بخواد؟ یرو بده. بلد ییادرس نونوا_

 

 ! "از رو بسته ظاهرا رویشمش نمی! انــــــه

 

 .گنیراست دوباره...اونجا باز سوال کن بهت م یچیپی! مابونیبه خ یسمت راست ... تا برس یریم رون،یب یریاز در خونه که م -

 

 ن؟یخواینم یا گهید زهیچ_

 

 الزم ندارم. یزینه، من چ-

 

 که بره... گردونهیبر م روشو

 

 ؟ی! پول الزم نداریپر-

 

 ن؟یندار ینه، دارم! کار_

 

 !اینکن ریبه سالمت، د-

 

 کنم؟ تشیاذ خوامیم دیفهم یعنیچش شده بود؟ اصال چک و چونه نزد،  نیا ؟یراحت نیبه هم رفت،

 

 نیهم همچ یی. نونوارهیاخه بار اولشه تنها م اد؟یسرش ب ییبال رونیوقت نره ب هی! اینکن ریبود مثال؟ د یاون جمله اخرم چ یوا

 کردم! یتیشه؟عجب خر تینداره. نکنه اذ یادرس سر راست
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رو غلطک  فتهیم یده(( حاال که داره همه چ ریچرا شدم مث ))گاو نه من ش دونمی! هنوز نرفته دلشوره افتاد به جونم...نمپــــف

 شهیالماس م دنیالماس بسازم. هه! البد با نون خر هیهمش به خاطر خودشه. من قراره ازش  ی. ولارمیدر م یمن دارم باز

 هان؟!

 

نون بخره،  که اون داره، تا ظهرم یهنوز دور نشده، با وضع نمش،یبیسمت راست خونه م رون،یب زنمیو بــــدو م پوشمیم لباس

نرم  یلغزش نیبا اول هویاستانه صبرمو باال ببرم،  دیراحت تره. فقط با المیاز هر جهت خ ینجوری. ارمیهنره.آروم اروم دنبالش م

 جلو!...

 

 هیکاش الاقل  شه،یبه بعد تازه شروع م نجایبه راست...از ا چهیپیگذشت، حاال م ریکه به خ نجاشیسر کوچه...خب تا ا رسهیم

 طشیشرا دنیفهمیمردم م ی! الاقل اونجورسیارزن مغز تو کلّم ن هیبه اندازه  یگاه یعنیبودم. دهیواسش خر یزیچ ییعصا

 .کردنیکم مالحظه م هیخاصه، 

 

موقع رد  ی...وافتهیو دوباره راه م رهیگی...آدرسو مشه؟یداره از کنارش رد م یکی دیفهم یحاال موندم چطور د،ینفر رس نیاول به

خوب  نقدیمحشره که فاصله ها رو ا نقدیا شییقوه شنوا یعنی ابون،یکنار خ ستهیمیکنه؟ وا کاریچ خوادیم ابونیشدن از خ

 ...ستمیمیصدا وا یکنارش ب رمیرد بشه، م ابونیکه از خ خوادیکس نم چیانگار ه ده؟حاالیم صیتشخ

 

 رد شم؟ ابونیاز خ دیکمکم کن شهیم دیببخش_

 

 یمنه. پر یکه دستا فهمهیکرده، حتما م دایپ دایکه جد یبا حس المسه ا فهمه،یم رم،ی، اگه کف دستشو بگ رمیگیبازوشو م-

. آروم آروم ترسهیداره خونسرد نشون بده، بازم م یلباس! معلومه بر عکس ظاهرش که سع یاز رو ی!حت خهی! چقد هیزیدخترِ ت

واسه  ذاشتمیرو من م یامر الماس ساز نیا شدیحاال نم س،یشلوغ ن ابونایخ یلی، خ التیخاطر تعط هی کنم؛یردش م ابونیاز خ

 ...کنمیدستشو وِل م م،یرسیکه م ابونیشن؟...به اون طرف خ دایپ ابونیکه چار تا آدم تو خ یوقت هیبعد؟ 

 

 از کدوم طرفه. یینونوا دیدونیممنون،آقا. م_

 

تو  رمیو م کشمیبگم. رامو م شهینم یول دونم،یس. دو نستن که ممعلومه دستا مردونه ا س،یمَردم؟ خنگ که ن هی دیفهم پس

که بچش در حال ونگ  یخانوم هیکه از  کشهیطول نم یلی...خگهید پرسهیم یکی! باالخره از سیکه ن یرو ...منتظر. عجله ا ادهیپ

 هی. خرهیتا نون سنگک م 3... رسهیم ییتا به نونوا رهیطور پرسون پرسون م نی...همکنهیم شییو اونم راهنما پرسهیزدن بود م

 نکهیبغـ ـلش...مث ا ریز زنهیو م کنهیرو نون رو جدا کنه، بعدم براش تا م یک سنگا کنهیکمکش م ساده،یتو صف وا یخانوم

تو  ره،یخرده که م هی م؛یبرگشت البد دوباره برنامه دار یاش پول بذارم .حاال برا نهیآ یباشه جلو  ادمیواقعا پول داشت. 

 ده؟یآدرس خونه رو پرس دونم؟نکنهیرو نم یحاال چ پرسه،یسوال م نانیمحض اطم یقبل یجا یون حدوداهم

 

 دیتا خودمو به خونه برسونم، کل شمی. زود تر از اون ازش رد ممیرسیکه فکرشو بکنم، به کوچه م یزیزودتر از اون چ یلیخ

 بسازم. دیباشه براش کل ادمیدر زد، براش باز کنم.  یزود برم که وقت دینداره،با

 

قدم  هیطور،  نی...منم همهیکارش راض جهی. معلومه اونم از نتمیکشینفس راحت م هیدو تامون  کنم،یدر رو روش باز م یوقت

 ...ادیاز انزوا در ب نکهی...امیشیم کیبه الماس شدن نزد

 

آشپزخونه! منم که معلومه کجاس!  رهیراس م هیباال! اون که جاش معلموه کجاس،  رمیدر ساختمون م یجلو یاز پله ه دنبالش

 !یدنبال پر

 

باغ رفت  نیقدم از ا هیتند رفتم، هرچند که آخرش به نفعش تموم شد،  یادیز ستم؛منین یاز مکالمه صبحمون راض اصال

 یعصا هی نکهی! و ای! چه کشف بزرگخوادیدر خونه و پولم م یدایاطاقش! کل یبجز ساعت و روغن کار یکه پر دمی.من فهمرونیب

که شانس  گهیبرو برگرد...بهش م ی...بدیبراش راحتتر شه حتما...با طیشرا نیتحمل ا نکهیا ی. برایموقت خواد،یم دیسف
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باهاش اتمام حجت کنم که  دیبا یخوندم. ول ادی.من راجبش زکنهیکه فکر م یاز اون ادتریز یلیخ اده،یز یلیخ شیینایبرگشتن ب

زبون  نیواسه ا یخودش از نظر سخت ،بهش بگم یک نکهیا یفردا! ول یفرداها دمیفردا...شا دیدرمان بشه! شا یک سیمعلوم ن

 وامونده من ، هم طراز کندن کوهه!

 

اصال وجود  یپر نیبفهمم ا یروز هیکه منم  شهیتو اطاقم به خوندن داستان محبوبم مشغول شم.چقد جالب م رمیم دوباره

همون  نیمنه! ع لیفقط تو تخ دیواسه خودش کرده...شا یداریتموم ذهن و روح منو چه تو خواب،چه تو ب ینداره. ، وقت یخارج

خودمو  ای یپر نیتر... منم از دست ا فیکم خف هی؛حاال  تهیصادق خان هدا یدختره که عکس چشماش رو گلدون مرد قصه ها

 یپر گهیسه سرش بر اومدم اون که د ی. من از پس اژدهاامیاز پسش بر م دونمیم ی. ولذارمیم ابونیسر به کوه و ب ای کشمیم

 )!!(ییایدر

 

 

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

ارزششو  اد؟عوضشینوا ن یزبون ب یب یچشما نینمونده که سر ا ییبال گهی. دسوزهیهنوزم چشمام م شبید یها هیخاطر گر به

 نیته رابطه من همون بود که افش دهیفهم اریراحته که شهر المیخ گهیسبک شدم. د بیعج نیداشت. عقده دل وا کردم. همچ

 کنه. چارمیب خواستیم یبه زور و فقط به خاطر تالف

 

 یی. کال بلدم واسه اونادمیآزار تره توپ یکه ب یبه اون شهینداشت. من باز مث هم یتند رفتم. اون بدبخت که کار یلیخ شبید

 شمیم مونی! بعدش مث سگ پش برمیکه اصال لذت نم نهیبه ا شیجالب ارم؛یدر ب یقلدر باز دمیکه از خودشون متانت نشون م

 .اریو حاالم مث شهر میکردم. مث گوهر بدبخت ، مث مر لهیپ تابدبخ نیکه چرا دهنمو باز کردم و به ا

 

 اعصاب نداشتم؟ شبید ار،یشهر دیمثال برم بگم ببخش ارم؟یاز دلش درب یچجور حاال

 

 .کنهیم مکه بگم در جا نِفله  نوی؟! ا"اریشهر"

 

 خوب نبود؟ شبمیآقا، برخورد د دیمثال بگم:ببخش ای

 

 .کردیدرک م دیخب؟من حالم اصال خوب نبود، اون با چرا

 

 شهیخب... چه م یکه من نوکرشم ول دارهیبخوره! هرچند دور بر م ادیب کنمی، بعد صداش م کنمیصبحونه آماده م رمیم اصال

 که شاخ و دم نداره! یکرد؟ منت کش

 

روز  هی کردمی. اصال فکرشو نمرمیم نییراحت از پله ها پا یلیسمت اشپزخونه. خ رمیو م زنمیآب به دست و صورتم م هی عیسر

که بهش ارادت دارم! به خودم باشه  نقدیکنم.آشپزخونه که انگار من زاده اونجام... ا نییاز پله ها باال پا یقرق نیبرسه که ع

و اون همه جالل و  یبا اون همه مشتر زمیاز آشپزخونه پرو یمجهز بگذرونم ، حت ونهاشپزخ نیهمه عمرمو تو هم خوادیدلم م

 تونمیکه االن فقط م فیح ی...ولکردمیم ییاشپزخونه غوغا نیقبل رو داشتم تو ا طی. مطمئنم اگه شراشترهیجبروت ، امکاناتش ب

 ری،)) از ش زیرو م نمیچی. تموم مخلفاتو مهیشاهانه ا یاهاغذ نامیهم ایلیسر هم کنم. هرچند که از نظر خ ریبخور و نم زیچ هی

 ینیتر از ا ادیبسشه روش ز گهیگاوه! د ریش ریهمون پن زادمیگاوه و جون ادم ریمرغ همون ش ری.(( حاال شزادیمرغ تا جون ادم

نداشت.  دهینه فا یول چپ،هم زدم، از چپ به راست، از راست به  نویا یهرچ ی. هکنمیرو که باز م ی. در جانونشهیکه هست م



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

خونه اس؟  نیبجز منو شازده تو ا ی! کــــــــدونمیبه سرش اومده؟ ! م یامروز چ یداشت. ول ادمی. زروزینون داشت د نیا

 حرفا گذشته ، زده قلع و قمع کرده نونا رو .  نیچنگول زده به نونا. کار از ناخون ا نیاومده ناخنک که چه عرض کنم همچ

 

شال و کاله  دیاخرم حرف، حرفِ تو شد...حاال با نی.بباهیگوهر سق س ینونا؟ ا رانهیاتمام غافلگ نیبا ا رمیبه سرم بگ یگل یچ حاال

. اونم که ششیپ ارمیدر ب یباز بمیکم ننه من غر هی هیالزم نشد برم. کاف دمیحضرت واال... شا ینون بخرم برا رونیکنم برم ب

 .دتثابت کرده دل رحمه به ش

 

که بگه باز  ارهیسرم م ییبال هی دمیکه توش جوالن م نقدیراه پله خوشم اومده، ا نیامروز از ا هیسمت پله ها؛ حاال  رمیم دوباره

 یچیتوبه،ه ای...خدایدلم پله خواست؟! وا یبخواد؟ حاال من ک یزیدلت چ دیرفته که تو نبا ادتیخواست؟! باز  یزیچ هیتو دلت 

 شده. یبرسه که روان جهین نیبه ا خودشکه آدم  سین نیبدتر از ا

 

 ده؟یبعد اون همه المبودن )!!( بازم گرفته خواب یعنی. ادینم ییبه در،صدا چسبونمیگوشمو م ستم،یمیکم وا هیدر اطاقش  پشت

به من رو  یهرچ یعنیـنه ش.  ـیبرم وسط تخـ ـت س رجهیکه در اطاقو بازکنه و من ش دهی! حاال االن جون میبابا مرامتو عشقه لوت

 :زنمیترش کنه ، حقمه. در م

 

 بله_

 

 و بال...نونا کجاس؟ بله

 

 تو؟ امیب تونمیم-

 

 .شهیبگه نه، اونوقت اوج فضاحت من معلوم م اگه

 

 نییبفرما_

 

 !میفرمایو م نییپا دمیرو م رهی. دستگیهست ییپسر آقا دونستمیم

 

 .گمیم ریو صبح بخ سالم

 

 .ومدی.اگه جوابش واجب نبود همونم زورش مدهیفقط سالمشو جواب م اونم

 

 ؟یخواستیم یزیچ_

 

 قی.نفس عمدهیـگار نم ـیس یخونه شکور اصال بو ی. برعکس اطاقادهیم میخوب یباره که اومدم تو اطاقش. عجب بو نیاول

 :رهیگیکارمو م یاطاق.که با صداش جلو نیچه خبره تو ا نمیشدن)!!( بب یسگ دایکه جد ییشامه ها نیتا با ا کشمیم

 

 ؟یداشت یبا توام ، کار_

 

 !گهیهم ناکار د یکرد کارمیداشتم، هم ب میبه ادم اگه کار یپریکه تو م نجوریا

 

 .می...نون تموم کردزهیبله، چ -

 

 .یکار خودته نونا رو تموم کرد دونمیکه م ارمیخودم نم یرو به

 

 کنم؟ کاریخب چ_
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 .میصبحونه نون ندار یخب برا_

 

 

 

 برق از سر من پروند: شیکیهمه جمله هاش  نیب یاون گفت و منم جواب دادم، ول زایچ یسر هیوسط  نیا

 

 

 

 برو بخر! دونمیچم_

 

 

 

از  یآقا؟ اون بخوره و من برم بخرم؟ول یبرم نون بخرم؟ برا دیمن با قایدق یعنیاالن با من بود که گفت برم بخرم؟  نیا ؟یچ

 :نیو نقطه ضعف بدم دست ا ارمیمحاالته که من کم ب

 

 که خدا بخواد؟ یرو بده. بلد ییادرس نونوا_

 

 .گرفتمیغمباد م گهید گفتمینم نمیاگه ا یعنی

 

 

 

 .گنیراست دوباره...اونجا باز سوال کن بهت م یچیپی! مابونیبه خ یسمت راست ... تا برس یریم رون،یب یریاز در خونه که م_

 

 

 

 .دمای. حاال گفت کدوم طرف؟ اون وسط دو تا سمت راست شنستین امیب رونیچپ و ب یعل کال زده تو کوچه اروی نیا نه

 

 

 

 :پرسمیکم بر بخوره ازش م هی رتشیبه غ نکهیا واسه

 

 

 

 ن؟یخواینم یا گهید زهیچ-

 

 

 

 !کنمیمن با تو چه م نیبخواه اونوقت بب ایب حاال

 

 الزم ندارم.  یزینه من چ_

 

 نیمث کاک رضا.ا یکیو عروس  زادیداشتن که االن من شده بودم پر رتیمن اگه غ یزندگ یمردا ؟یبگ یچ ینگ نویا

 :ادینحسش م یکنم.دوباره صدا دیتا تهشو برم و خر دیباشه انگار با کنم،یخوبشونه!بش پشت م
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 ؟یپول الزم ندار یپر_

 

 که دستمو جلوت دراز کنم. ینیداشته باشم تو خواب بب اگرم

 

 ن؟یندار ینه دارم؛کار-

 

 . صد ســـــالش!کردمینه که نم کردم؟یواسش م گفتیبهم م یچرا الل نشدم عوض کور؟ حاال اگه کار من

 

 !اینکن ریبه سالمت د_

 

به  شیچیقسم حضرت عباسو((؟ االن ه ایخروسو باور کنم  یوضع روانش از منم نگران کننده تره!حاال من ))لنگا نیا بابا

دوباره خواست اقتدارشو به من نشون بده؟  ایبود؟ مثال خواست بگه نگرانتم  یواسه چ گهید ینکن رید نی. اخورهینم زادیادم

 ره؟یجلومو بگ خوادیم یک نمیکنم بب رید خوادیمن دلم م

 

که سختم  ستیرفتن. حاال ن رونیکه سخته برام ب فهمهیم شتریب سامیوا نجایا شتریب یتو اطاقم...هرچ رمیم یفور

روپوش  گهیخونه د نیاومدم تو ا ی. از وقتدارمیبرم یاز جا رخت رونویکه با گوهر رفته بودم ب شیکه از دفعه پ ییست؟لباساین

نتونسته بودم. طفلک خاله ام از  زیتا االن از ترس عباس و پرو یول خواستیدلم م شهی. همون جور که همپوشمیم یو روسر

و  هیدر و همسا ی)!!( عباس اقا جلویما بازم به خاطر حفظ آبرو شد که نیو ا گفتینم یچیترس خشم و غضب عباس آقا ه

 . میرفتیم رونیاون ب لیدوست و آشنا به م

 

 دونمیمانتوم، نم بیتو ج کنمیکر! دست م طونیگوش ش دم،یرس یشتریب یخونه به دلبخواها نیکه اومدم تو ا ی! از وقتپـــــف

از اونم  نوییبهم. در سالن پا کوبمی! در اطاقو محکم مگهیتا نون بسه د 3هس به اندازه  یهرچ یگوهر چقد پول بهم داده؟ ول

 ییتنها گه،ی. ترس داره دبیترس نه چندان عج نینداره. دغدغه پولم اضافه شد به ا یمومت اطیح نیمحکم تر. حاال دوباره ا

 .ابونیبدون چشم راه افتادم تو کوچه خ

 

 واسه ما ساخته؟  یچه بساط یسر صبح نیبزمچه! بب شنوه؟یصداشو نم اریشهر یوقت دهیچه فا بندم،یمحکم نم گهید اطویح در

 

 

 

 ادمهیبه راست.  چمیپیو م ارمیسمت راستو به جا م نیپس اول دم،یسمت راست، اول کار شن هیبرم؟  دیاز کدوم طرف با حاال

 یخوب یسمت راست به جاها نی.کال امیبه سمت راست خونه اومد رونیب میبود داومدهیع دیخر یاون دفعه که با گوهرم برا

کنم و بهش چنگ بندازم؟ دستمو  دایپ وارید هی دیاول با رمیکال ندارم.هرجا م که وارمید نیگمونم.جرئت جدا شدن از ا رسهیم

به سمت  رهیداره که م یتگفرورف وارید یپونزده سانت تو-به قاعده ده رمی، هر چند قدم که م رمیو جلو م وارایرو د کشمیم

ام  گهیترس د هیدست بسازن!حاال  هیمن  خاطرشهر و به  نیا یابونایکه کل کوچه خ شهینم گهیملت. خب معلومه د یدر خونه ها

 .رونیب ادیاز در خونه ب یکیمردم  یرو در خونه ها کشمیو دست م رمیراه م یکه وقت نهیدارم اونم ا

 

 

 

که دارم  یاز نقص یکه اصال دوس ندارم کس دن،هرچندیفهمیمردم حالمو م گهید ینطوری)*( داشتم ادیسف یعصا هیالاقل  کاش

 ایدارم حاال  یکه کمبود فهممیم کنم،یشنا م واریدارم رو در و د ینجوریا ننیبب یوقت ستنیمردم کور که ن یبا خبر بشه ، ول

رو در موردم حدس بزنن وگرنه من که خودمم قبول دارم معلوم  یحساب بهتره که اول نیاکمبود عقل! که خب با  ایکمبود چشم 

،  یکلوخ ،یکه اگه سنگ بردمیمتر جلوتر از خودم راش م میوقته رها و آزادم.اگه عصا داشتم ن یلیوبند عقل که خ دیالحالم.از ق

 پام بود زود با عصام بزنمش کنار. یجلو یزیچ
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. نکنه بزنه لهم کنه؟ واریتو د کنمیو سفت خودمو جمع م شنومیورو از روبروم مموت هی یراه کوچه چه کش اورده!صدا نیا حاال

بدبخت از  یموتور نیاز کنار من رد شه. اوه! ا ی! بعدم مرض نداره که الکنهیبیاون که منو م نمیبی. من اونو نمشهینم یزینه چ

 .کنمیخودم معما طرح م یرفته و من هنوز دارم برا یک

 

. نکنه شهیجا بند نم چیجلوتر، به ه برمیدستمو م یکه هرچ شهیم یدستم خال ریز هوی واریرو د کشمیکه دست م نجوریهم

 دیکمتر شده. معلومه که با یلیخ دیشده، هرچند که نسبت به قبل ع شتریو موتورا ب نایماش یبه سر کوچه؟ سر و صدا دمیرس

کاره بره تو اشپزخونه و دخل همه نونا  هیه صبح زود بلند شه خونشون ندارن ک توآقا دکتر شکمو  هیکمتر بشه، همه که مث ما 

تر شد!دوباره به سمت راستم ادامه  رانهیگدا هم فق هیصبحونه شاهانه آماده کنم، از صبحوه  هی خواستمی.منو بگو که مارهیرو ب

 ادینم ادمی یزیچ ارم،یتا به مغزم فشار ب کنمیتنگ م وگفته بود؟ چشمام یچ اریبه بعدشو شهر نجایازا ادینم ادمی گهیکه د دمیم

که کار منو زار  نمی.ارمیگیرو م ییو ادرس نونوا پرسمیازش م یکه فور کنمینفرو کنارم حس م هیدم،ینشن یزیچ دیاصال شا

 ! یکرد و برزن یکو لونیو س لونیکارد بخوره تو شکمت که منو و ار،یشهر یگرم بخور نیبه زم ی. اابونیبرم اونور خ دیکرد! با

 

اشتباه  یلیراه رفتنم خ یمید نیرد شم، فقط خدا کنه تو ا ابونیاز خ دیبا گهیکه خانومه بهم داد االن د یهمون آدرس یرو از

مرگ و  یپا گهید نجایا رم،یگیاندازه م ابونیفاصلمو با خ شن،یرد م یکه هر از چندگاه یینایماش یصدا ینرفته باشم، از رو

، واسه  شهیرد نم ابونیموجود دو پا از خ هیشهر درندشت،  نیاز قدم بردارم.حاال تو کل ا مقد ترسمیم گهید ونه،یدر م یزندگ

 . کنهیم تیمن کفا یبرا دمیسف یعصا هینفر،همون  هی گمیباشه؛ نم شمیپ یزیچ هی دیکار وجدانا با هی نیا

 

رد نشده زود بهش بگم منو رد کن تو رو  ابونیتا از خ دیاومده کنار من!با قی، چه خوب که اونم دق ستهیمینفر کنارم وا هی

 رد شه. ابونیو از خ رهیدست بزرگترشو بگ دیهنوزم با کشهیدختره گنده خجالت نم گهیخدا.هرچند که االن م

 

 رد شم؟ ابونیاز خ دیکمکم کن شهیم دیببخش-

 

حس  ذارهیبازوم م یکه رو ه؟دستشویک گهید نی! اگهینم یچیه یکمکت کنم؟...ول دیکه من با یمگه خودت چالغ گهیم االن

ام داره کل  یقو ی. عجب پنجه هارهیدستم تو دستاش بگ نکهیبازم بهتر از ا یول شهیمورمورم م شم،یم یجــــور هی. کنمیم

 .سادهیهمون خرس نر)!!( کنارم وا دیشا ایبه خرس  لیمتما دمر هی نکهیتو دستش. خب مث ا رهیمن م یبازو

 

چشه؟ چرا  نی! ارهیم شمی. اِ انگار داره از پپرسمیرو ازش م ییو ادرس نونوا کنمیازش تشکر م م،یشیرد م ابونیاز خ یزود

از ظاهر  نقدیا یعنی! دونمینم نم،یبیمن نم دهیفهم دی. شادونهیمحل رو نم ییخودشم آدرس نونوا دیادب؟ شا یجواب نداد ب

 بپرسم.  اریاز شهر راجبشحتما  دیبا نم؟یبیچشمام معلومه که نم

 

 نمیبیرو م یخانم هی یینونوا ی. همون جلورسونمیم ییو کشون کشون خودمو به نونوا پرسمیادرسو م گهیخانومه د هیاز  دوباره

 :پرسمیرو م یکه از ش ادرس چند تا بقال

 

 د؟یشناسیدو ور بر نم نیا کینزد یبقال دیببخش-

 

 !نطرفیدونه ا هیدونه اونطرفه،  هیچرا _

 

 حاال کدوم طرفو کدوم طرف؟ کنه،یداره با دستاش اشاره م حتما

 

 هس. میدرد هی...بذار بفهمه که فهمهیکدوم طرف؟ خب به درک که م دیببخش-

 

 بار که گفتم مگه ک.... هیوا _

 

 ؟یکر ای یبود که کور نیمنظورش ا دونمی...حاال نمدیمنو د انگار
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 .یتا بهشون برس یبر ادهیپ دیکم با هیدونه ام سمت چپ. هیدونه سمت راسته  هی_

 

 یبرکت خدا رو چجور نی. ببادیجلو مغازه م زیم یشدن نونا رو دهیکوب ی.صداادیبه کار من م یسمت چپ ،یچیکه ه یراست سمت

 !کنهیپرتاب م

 

 .کنمیواست سنگاشم جدا م سوزه،یبذار کمکت کنم. نونا داغه دستت م_

 

خب حتما امروز  ده،یجوابمو م یاالن داره با مهربون ی. اولش حوصله خودشم نداشت ولمعلومه که دلش به حالم سوخت قشـــنگ

 کرده بحمدا... دایکسب صوابو پ لهیوس

 

ور رد شو ، از اونور رد نشو...پف! خودم  نیمراقب جلوت باش، از ا ،یمراقب باش نسوز گهیم یتو دستمو ه ذارهیرو م نونا

 رسوندم؟ نجایبه ا یمن خودمو چجور یکنم.واال!تا حاال که تو نبود کاریچ دونمیبلدم.م

 

 هی ابونمیخ نیطرف؛ا هیبرسم. تموم عذابم  ابونیتا به خ امیبرم سمت چپ. همون راهو دوباره پرسون پرسون م دیبا گهید حاال

وراجه که تا  رزنیپ هی هیعکس قبلبر  نیکه ردم کنه. ا خوامیکنارم،ازش م ادیم عینفر سر هیاز شانسم  گهید ندفعهیطرف. ا

دوباره شروع  دمیکرد!به اونور که رس هیمن خوند. دلم واسه خودم خون گر یبرا هیو مرث هنام بتیمص یکل ابونیاونور خ میبرس

 دستم عاجز شدم. هیحاال بجز دوتا چشم از  وارویضربه زدن به د یدست هیکردم 

 

. "هفتِ"بار گوهر بهم گفت که کوچه هیمن چقد اومدم سمت راست که حاال همونقد برگردم؟ اصال کدوم کوچه بود؟  یراست

 گنده ش کردن! یآمپول زنه الک نیا گمی. من که مفهمهیم شتریب نیبه اصطالح دکتر بعد از ا نیسواد از ا یاون گوهر ب یعنی

 

 اری! تا حاال با گوشام وزن گوهر و شهرنــــهیتره! ا نییدوتا کوچه پا گهیت؟ اونم مکه چقد مونده به کوچه هف پرسمیم ییآقا هی از

در،  نیدستمو گذاشتم رو اول دمیمسافتو متر کنم.به کوچه هفت که رس تونمیراحت م گهیو حساب کرده بودم، از االن به بعد د

انگار پشت در بوده. سالم  شه،یباز م یجلد زنم،یودر خونه رو م رمیکردم. قد کوچه رو م نشوندرو واسه خودم  یرو یلوز

 تو... رمیو م کنمیم

 

کور  یول ارن،یتا خبر مرگمو برات ب یسادیو حاالم اماده باش پشت در وا یقصد جون منو کرد نکهی. مث ااریاقا شهر ریبگ لیتحو

 !یاونا جوجه ا یجلو گهیبا من بکنن تو که د یگنده تر از تو هاش نتونستن کار ،یحوند

 

چشم و  یمن چقد ب یعنیشد واسه خودش. یبه خاطر دو تا دونه نون، بزمچه شد...جوجه شد...کال جنگل اریشهر نی!بدبخت اهه

و  ریکردنه،د دیخر نی. به هر حال اارمیدر م یباز بمیچه ننه من غر نیهمه به من لطف کرده حاال به خاطر دو تا نون بب نیروم؟ ا

.))عدو شود سبب ختیترس ر نیچه بهتر که زودتر ا ومدم،یاز خونه در م یروز هی دیبا ،سوختو سوز نداشت  یزود داشت ول

روز رو حرفش نموند.گوهر از همون اول بهم گفته بودا من قبول  2 یول کنه،یم دیاون خودش گفت که خر ادی((.آخه زورم مریخ

 حرف نزنم.. رده،از من پاره ک شتریب رهنیکه چار تا پ ینکردم، تا من باشم رو حرف بزرگتر

 

 "اریشهر"

 

 

 

اومده سراغش؟  تی. چش شده؟ هنوز بهار شروع نشده حساسشنومیرو م یخشک پر یسرفه ها یصدا کنم،یسالنو که باز م در

 باال. ندازمیروزه؟ شونه هامو م هی ؟ییهویاونم 

 

 سالم._

 

 دم،یتکون م سرمو
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 ؟یسالم، خوب-

 

 بله خوبم._

 

مسئول! فقط به  ضیمر هیچه کنم که دل رحمم؟ تازه دکترم هستم ودر برابر  ی. ولگهیخوبه.حتما خوبه د گهیخودش که م خب

 :پرسمیخاطره که ازش م نیهم

 

 ؟یکنیسرفه م یچرا دار-

 

 .یطور نیس،همین یزیچ_

 

 ؟یکنیسرفه م یطور نیهم-

 

 !نیامشب زود اومد ارم؟یشام ب_

 

 کردم؟یبا تو هماهنگ م دیبازود اومدم؟نکنه  یناراحت-

 

 تلخ شدم؟ حاال از اون طرف بوم افتادم! نقدیچرا ا من

 

 .کنمیشامو حاضر م ه؟االنیچه حرف نینه ا_

 

 رمیمیحالش پاشده واسم شام پخته. حاال نم نیام نداره. با ا یشده که حوصله حاضر جواب ضی. فکر کنم مردیبچه ترس بدبخت

 شب شام مفصل نخورم که. هی

 

 شام آقا! نییبفرما_

 

 .امیاالن م-

 

 یاونقد جد ای نه،یبینم گهی. خدا رو شکر کابـ ـوسم دسین یناراحت و افسرده خبر یاز اون پر گهیتر و فرز شده ماشاال! د چقد

 و داد راه بندازه. غیکه تو خواب ج سیو حاد ن

 

قاشق چنگال، سکوت  یکه به خاطر صدا میخوریم.شامو تو سکوت زیسر م نمیشیم رونیب یو با همون لباسا شورمیم دستامو

 مطلق نبود خدا رو شکر.

 

  کنم،یتموم م شاممو

 

 ج... یدستت درد نکنه پر-

 

 که تشکر نکنم. ستمیادب و قدر نشناس ن یب نقدمیا گهی؟ د"جان" گمیچرا نم دونمینم

 

سرشون برنامه  ریکردن،شبم که خ لینداره، صبح تا شب که تعط یچیکه ه نمی. اونیزیتلو یرو مبل جلو کنمیخودمو پرت م امیم

 .کنهیفقط وقت مردمو حروم م شهیهاش شروع م
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! صورتش ستیخوب ن ادیکه حالش ز کنمیچرا حس م دونمی.نمنهیشیم مییرو مبل روبرو ادیو م شورهیظرفا رو م یپر

 ه دردشه!لجباز تر از اونه که بگه چ یملتهبه...انگار داغ شده.تب داره ول

 

 ارم؟یبراتون ب دیخوریم ییچا_

 

 .شمیآره ممنون م-

 

 .ادیکوتاه نم بازم

 

 اورده؟ یچ یوسط.موندم اون سطله رو برا زیرو م ذارهیرو م ییسطلم تو دستشه. چا هی نمیبیاره،میرو که م ییچا

 

حواسم پرت اون سطله شده که زبون  نقدیاوووف داغ بود!ا خورم،یقلپ ازش م هیدهنم و  یجلو ذارمیوم دارمیبر م موییچا

 .ییچا نیا یبرام نموند از داغ

 

رو  ییبه سرفه کردن، سفره پشت سرفه.چا فتهیاستکانو ببره سمت دهنش م نکهیبخوره که قبل از ا دارهیرو بر م ییام چا یپر

کم بهتر  هی...دمیرشو ماساژمو کمـ ـ شنمیکنارش م رمیم شمیدهنش...بلند م یجلو رهیگیدستاشو م نباریو ا زیرو م ذارهیم

 .شهیم

 

 ؟یشد ضی؟مریشده پر یچ-

 

 آره گمونم،امروز از حموم اومدم، موهامو خشک نکردم،فکر کنم سرما خوردم._

 

 دختر؟ یستیچرا مراقب ن-

 

 .شمیم ینطوریا شمیم ضیمر یوقت شهی.همخورهیحالم داره بهم م_

 

 ؟یحالت تهوع دار-

 

 .نییپا ارهیم سرشو

 

که استفراغ  نهیا ششیو واکنش دفاع شهیم کیتحر شتریمعدت ب ،یشیم ضیکه مر یخب چون معده ت حساسه، به محض-

 .سین یزیچ ه،یعی. طبیکن

 

 داغِ داغه! ش،یـشون ـیرو پ ذارمیم دستمو

 

 !یتبم که دار-

 

 .شمیخوب م سین یزیچ_

 

که با خودش اورده رو  ی.سطلارهیکه االنه باال ب فهممیم شه،یاز جاش بلند م عیدهنش، سر یجلو رهیگیدفعه دستشو م هی

و کمـ ـرشو  نیرو زم ذارمیگوشه، سطلو م هی فتهیرمغ م یب گهیعق زدن. اونقدر که د هی کنهیدهنش و شروع م یجلو رمیگیم

لم بد شه و گرنه حا زایچ نیکه از ا ستمیخدا رو شکر به خاطر شغلم بد دل ن ده،بهش اوم یاالن چه فشار دونمیم دم،یماساژ م

 :شهیم زیخ می...تو جاش ندارمیکاناپه! سطلو بر م یرو خوابونمشی! موردمیکه منم االن داشتم باال م

 

 .برمیبذار خودم م اریشهر_
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 .گردمیدراز بکش، االن بر م-

 

 [خه..._

 

 !ادایخوشم نم ضایجور مر نیتو...من از ا یهست یلجباز ضیآخه نداره، عجب مر-

 

 یباشه! سع یحد محتاج کس نیسخته تا ا یلیبا اون همه غرور خ یواسه پر دونمیبره. م ادشیکم  هیتا  گمیم طونیلحن ش با

 "آقا "شهیکه هم یاریصدام کرد. شهر"اریشهر"گفتن که  ونیبه حساب هذ ذارمیکه زد توجه نکنم، م یبه حرف ادیز کنمیم

 ،یداریاحوال تو عالم خواب و ب ضیدختر بچه مر هیبود مادرم بود و بس، حاال  صدام کرده اریکه شهر ی. تنها زنکردنیصداش م

 صدام کرد. اریهمه سال دوباره شهر نیبعد ا

 

 .هیپاشو یبرا ارمیپارچه که ب هیبا  کنمیلگن آب م هیتو آشپزخونه  رمیحال افتاده رو مبل. م یب گردم؛هنوزیبر م یوقت

 

تو لگن آب و شروع  ذارمیباال و پاهاشو م زنمیشلوارشو آروم م یپاچه ها ش،یـشون ـیرو پ ذارمیو م کنمیم سیخ دستمالو

 رو پاهاش. زمیریو آروم آب م کنمیم

 

 ؟یاون سطلو با خودت اورد نیواسه هم-

 

 سطل اوردم. نیواس هم کنمیم فیاطاقو کث ییمطمئن بودم تا برسم به دستشو ندفعهیا ی.ولشمیم ینجوریا دونستمیآره، م_

 

 !یکرد ی...خوب کارگهید ادیم شیجان.پ ینداره پر یاشکال-

 

 .دیمن واقعا شرمنده ام..ببخش_

 

 .سین یواسم مسئله ا زایچ نیرفته من دکترم؟ا ادتی نکهیا ه؟مثیحرفا چ نیا-

 

 بشه... ینطوریا خواستمیبد شد.من نم یلیآخه...آخه خ_

 

 .فهممیتو صداش م بغضو

 

 نبود. یمشکل چی. بخواب...از نظر من هزمیفکر نکن عز یچیبه ه-

 

 ...برمیو م دارمیگرم شده بر م گهی. لگن آبو که ددی...خدا رو شکرخوابشهیکم بدنش خنک م کم

 

 حالش؟خدا کنه تاصبح بهتر شه! نیفرداشبو بهش بگم با ا هیقض یچجور حاال

 

اطاق چند متر اونور  هیتو  دونستمیکه م نیهم یول دمشیدینم ادیچند وقته ز نیخودم سخته، هرچند که ا یبرا یاز پر شتریب

از ته دلم  بندمیخونه برم ...چشمامو م نیسخت بتونم از ا نقدیا کردمینداشتم . فکر نم یتوقع یلیاز منه،برام بس بود.من خ

 هی گهیسراغم، بهم م ادیبار م هی یسال دیحس از همونا که شا هی دونمی. نمنمیبیرو م یرنباشه که پ یبار نیاخر نیا خوامیم

 نیبه ا شهیکه نم دونمیم زنهیدلم شور م یرد خور نداره! وقت یول ادیم ریبه د رید شناسمیحسو خوب م نی! افتهیم یاتفاق

 ازش گذشت... ایسادگ
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 "چهریپر"

 

 

 

 ومد،مجبوریبند م ، نفسم دمیکشیشدم. تا دراز م دارینبود، چند بار به خاطر گرفتن نفسم از خواب ب یاصال شب خوب شبید

 کرد که دواهامو بده. دارمیب اریبارم که تازه با هزار مکافات خوابم برده بود، شهر هیرو نشسته بخوابم. ییساعتا هیشدم 

 

نفسم که واسم شده بود قوز  نیکه اصال تب واسم مهم نبود،ا ومدیخوابم م نقدیبود که تبم باال نره،هرچند که من ا حواسش

 ینجوریا گفتیم شهیهم زادی. پررهیدر م میچقد خست اد،یترق شکستن رگش ب یتا صدا کنمیاونور م نوریا یباال قوز.گردنمو ه

 ارزششو داره! گفتمیو م دمیخندی، منم م یریگینکن، لقوه م

 

 شده که نفسمو گرفته؟ پیدماغ ک نیا.حاال چه کنم با کنهیصدامو باز م زم،یریکم آبجـ ـوش م هیخودم  یبرا

 

 ؟یجان؟ بهتر یپر یشد داریب_

 

 چه وضعه صدا کردنه؟ نیا پرم،یم ازجام

 

 بهترم. ر،یسالم صبح بخ-

 

 !یتب نکرد گهید شبیخدا رو شکر د_

 

 .نیشد تیممنون. شمام اذ-

 

 نه؟ ای یدیصبحونه به ما م هینشدم، من عادت دارم. تیاذ_

 

 رو دهنم، ادیلبخند کم رنگ م هی

 

 .کنمیاالن آماده م نییبفرما-

 

 که انگار از قبل خودش دم کرده بود،بهتر! چقد کار منو راحتتر کرده بود. مییچا نم،یچیم یو فوت یفور زویم

 

 .نمیشیم یشگیهم یصندل یجلوش و خودمم روبروش ، رو  ذارمیرو م ییچا استکان

 

 ؟یکه دارزنگ به گوهر بزن، شمارشو  هی،یصبحونتو که خورد_

 

 خاطر خواه گوهره؟ میمن بهش زنگ بزنم؟ نکنه از ترس آقا رح یخودت باهاش کار دار یخب چرا وقت ؟یچ یعنی

 

کم مهربون  هیتا حاال  شبیشه ازم. تازه از د یکه مبادا شاک کنمیتو همون دلم خفه ش م یول رهیگیفکر خندم م نیا از

 :زنمیم ایدلو به در یازش بپرسم چرا من زنگ بزنم؟ ول کنمیشده.حاال جرئت نم

 

 شده؟ گوهر حالش خوبه؟ یزیچ-

 

 انگار! فهمهیفکر نکرده بودم؟ زبونم بهتر از مغزم م نیشده ، چرا به ا شیگوهر طور دیشا واقعا

 

 .ششیپ یرینشده، زنگ بزن بهش بگو که امشب م یزینه چ_
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 امشب؟چرا؟-

 

 برم سرکارم. دیبا ستمی!من امشب نیپر یپرسیچقد سوال م_

 

 !ییتنها ترسمیتو خونه، نم مونمیخب م-

 

 خونه درندشت؟ نیچه برسه به شب ،اونم تو ا شمیجون خودم، من روزام قبض روح م آره

 

 مجبور شم برم سفر. دی...بحثم نکن...شایتنها بمون شهینم_

 

 سفر؟  یریم یتو هم مث خاله دار سفر؟

 

 خانواده نصف نشه؟ یخوایم ؟یریم یخاله تا االن برگشت نداش؟ تو هم به خاطر حفظ خانواده دار سفر

 

 .سیکه ن یبرو...زور باشه

 

 ریسفر به خ میپا به پا نکن که بگو یه

 

 ...  یبمان یستیکه ن مجبور

 

 نرو...)*( یول

 

 

 

 خونه جون سالم به در ببرم. نیتو ا ییمحاله بتونم تنها نکهیگوهر تنگ شده، هم ا یچون هم دلم برا کنم،یرو بحث نم ندفعهیا

 

 .زنمیباشه، زنگ م-

 

 کوتاه اومدم . شهیبگه؟ مث هم خوادیم ی.چگهینم یچیه گهید

 

 یمن ب نقدیتنگ بشه؟ واقعا چرا ا یدلم واسه کس دیسخته که قبول کنم منم شا نقدیگوهر تنگ شده؟ ا یواقعا دلم برا حاال

 قلـ ـبم خاموش شده! یجانی...کال قسمت هارهیمنو سر شوق نم یچیام؟ اصال ه یخنث نقدیعاطفه ام؟ چرا ا

 

رفت، زشته.هر جور شده  یکه دست خال شهینم ی...ولزنمیاومدن نوه ش بهش زنگ م ایبه دن کیبدم نشد، به بهونه تبر یلیخ

 . والسالم!ستمین ایکار کوتاه ب هی نیسر ا امیکوتاه ب یبخره.تو هرچ زیچ هیو مجبور کنم واسه بچه  اریشهر دیبا

 

 سمت تلفن. رمیم کنمیکه جمع م زویم

 

 :چرخونمیو سوراخا را م ریسمت صفحه شماره گ برمیچند بود؟دستمو م میآقا رح شماره

 

 الو؟_

 

 م؟یالو، آقا رح-
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 ش؟یبله، فرما_

 

 باهاش کار داره؟ یپر دیبگ د؟بهشیخبرش کن شهیبا گوهر خانم صحبت کنم...م خواستمیمن م دیببخش-

 

 .کنمیخبرش م یدخترم. تا اون موقع حتم زنیزنگ  گهید قهیدق 11گوهر خانم؟ بله...بله. حتما. _

 

 کجا گذاشته رفته؟  سیمعلوم ن ارمیشهر نی. اکنمیمن صبر م یه حاال

 

 :هداریخود گوهر بر م ندفعهی. ازنمیوزنگ م دارمیو بر م یشد؛ دوباره گوش قهیدق 11فکر کنم  گهید

 

 الو؟_

 

 ؟یسالم گوهر خانم خوب-

 

 ...ایریبگ یسراغ ینزن یزنگ هیمبارک...آقا خوبن؟ دختر جون  دتیمادر؟ ع یجان خوب یسالم پر_

 

 .زدمیزودتر زنگ م دیدلت پره ها.سال نو شمام مبارک، شرمنده با یلیگوهر خانم، خ یوا-

 

 ؟یکنیچه خبرا؟ با آقا چه م_

 

 اقام خوبه...گوهر خانم ؟ ؛یسالمت-

 

 بله مادر؟_

 

 هس؟ یچ نم؟حاالیخونتون؟ نوه خوشگلتو بب امیب تونمیم زه،یچ-

 

 مادر؟ یایم یخوشگله. ک یلی. نوه م دختره. خیذاریحتما مادر. قدم سر چشم م_

 

 شما بمونم. شیپ ستمیبره سر کار، امشب تنهام، اگه مزاحم ن دی. آقا باامیامشب م-

 

 من منتظرتم. سالم برسون.خدافظ. ؟یچه مزاحم_

 

 چه هول کرد. بدبخت

 

 به گوهر؟ یزنگ زد_

 

 نظر نگرفته. ریبگه منو ز خوادیم مثال

 

 آقا نوه ش دختره. یبله.منتظره.راست-

 

 جمع کن. لتوی.پاشو وسایبه سالمت_

 

 شتره؟یشب ب 1 ل؟مگهیوسا-

 

_.... 
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 آقا؟-

 

 بردار. یخوایم یشب هرچ هینه، نه، واسه همون _

 

 اطیو تو ح ارهیجا دخلمو م نیهم رون؟یکنه؟! حاال چرا ببره ب سیمنو به بهونه خونه گوهر سر به ن خوادیچرا هول کرد؟ نکنه م نیا

 !کنهیخونه چالم م

 

 شاخ و دم نداره؟ گهیشدن که د خل

 

 برم. دینبا یبگم که دست خال دیبشه با رید نکهیقبل از ا یول

 

 گه؟ینوه ش دختره د ی! گفتدیخر میبر دیبا ؟یپر یراست_

 

 بله چطور؟-

 

 ...چطوره؟یدیطور. به عنوان ع نیگوهر و بچه هاشم هم یبرا م،یخریم زیم زیچ یسر هیبرا بچه  میریخب م_

 

 دوباره حرف چشمامو خوند؟ یعنی

 

 خوبه.پس من برم آماده شم... یلیخ_

 

 

 

 "اریشهر"

 

 

 

 گهینشسته. د یآروم و ساکت کنار دستم رو صندل ی. حاال پررونیب میاز تو خونه اومد یهمه مدت با پر نیکه بعد ا هیبار نیاول

 .ارتشینه دل خوش داره، نه چشم داره که بتونه به وجد ب ارتش،یسر ذوق نم یچیه

 

 قهیا سلچند دست لباس ب دیام که کنار من نشسته، با یو حاضره، پر یّح یکنم، حاال که همه چ دیدلم خواسته واسش خر امروز

که جنس لباس خوب  نهیداره اونم واسه من پسند کنه؟ مهم ا یخودشم مهمه، اصال چه اشکال قهیخودم براش بخرم. البته سل

 باشه و رنگشو دوست داشته باشه.

 

 دارم،ینگه م نویماش

 

 :کنمیرو باز م یسمت پر در

 

 .یشو پر ادهیپ-

 

و دوباره شروع  کنهی،عصاشو باز م نیرو زم ذارهیکنه، پاشو آروم م دایپ نویبه دور و برش تا در ماش زنهیاروم ضربه م یلیخ

 .نیبه ضربه زد به زم کنهیم

 

 .رمی. امروز با دل خودم راه میالماس کردن پر الیخ یب گهید زنه،امروزینم یاونم حرف رم،یگیدستشو م بندم،یم نویماش در
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پول  متاش،ی. هرچند که قدیخر نجایا ومدمیحتما م ومدیلباسا به کارم م نجوریفروشگاه اکثر لباساش مارکه. خودمم اگه ا نیا

 .چاپنیاز آدم م توننیانصافا تا م یخون باباشونه! ب

 

 گشتن،یبرم یدست خال دینبا یشده آشغال بخرن، ول د،یخر نجایا ومدنیم شهیام که عقلشون تو چشمشونه، هم یمشت آدم هی

 براشون افت داشت.

 

 رم،منیبگ زیچ هی.اول بهتره واسه نوه گوهر ، خودشو بچه هاش کنمیبا دقت همه لباسا رو نگاه م م،یشیم فروشگاه که وارد

 واسشون مناسبه: یکه چ ارمیسر در نم یلیخ

 

 ؟یبخر یخوایم یواسه نوه گوهر چ ،یپر گمیم-

 

 درشته؟ ای هیزیبچه ر دونمی.فقط نممیخریم رهنیپ هی_

 

 .شهیتنش م تیف گهیخب تو بزرگ بخر،اگه االنم اندازش نشد،چند ماه د-

 

 م؟یبخر یباشه،واسه گوهر و بچه هاش چ_

 

 از تو بپرسم. خواستمیسوالو من م نیا-

 

 برا همشون لباس بخر. دونمینم-

 

 که! شهینم اریشهر یوا_

 

 :پرسمیفکر نکنه ناراحت شدم م نکهیواسه ا یصدام کرده.ول اریشهر دیدهنش،انگار فهم یجلو ذارهیم دستشو

 

 ه؟یچ شه؟مشکلشیچرا نم-

 

کدوم نخوره.واسه خودشو  چیکه به ه میبزرگ بخر کیمشت لباس کوچ هیکه  شهینم دونم،یکدومو نم چیه زیخب آخه من سا_

 کنه. یباهاش باز خرمیم یزی، چ ی، تفنگ ینیواسه پسرشم ماش رم،یگیم یدخترش روسر

 

 .لتهیم ید،هرچیشما مختار-

 

همرنگش واسش  یروسر هیبا  یخوشگل شکالت یمانتو هی. دمیکشیبه اونور م نوریرو از ا یپر یه کردم،یبچه ها ذوق م مث

 اندازه اندازه بود. دم،یخر

 

 ندارم. رهنیبخرم، پ رهنیپ هیواسه خودمم  خوامیم یپر-

 

 خوشگل ندارم. رهنیپ گفتمیم دیندارم.با یچیه یپر قهیبه سل یدارم، ول ادیلباس که ز گه،یزدم د زر

 

 بخرم؟ یچه رنگ-

 

 .دیبخر یآب دیخوشگله،اگه دوس دار یآب خب

 

 خودت برام انتخاب کن. نجا،یا ایپس ب-
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 من؟_

 

 تو بخرم. قهیبه سل خوامیم گه،یآره د-

 

 :رهنیپ هیرو  ذارمیو م رمیگیم دستشو

 

 جنسش خوبه؟ نیبب-

 

 .نیبردار شویدونه آب هیآره خوبه، _

 

 ...دمشیروز پوش هی دیدم،شایخر رهنمیدونه پ هی یپر قهیسل به

 

 ؟یخواینم یزیجان؟خودت چ یپر یالزم ندار یزیچ گهیخب د-

 

 کرده بودم. دینداشتم، تازه با گوهر خر اجیاحت مینه ممنون، اون مانتو روسر_

 

 شه؟یم ی. حاال رنگ وارنگ بپوش چشهی. الزمت مشهینم یادینوش جونت، ز-

 

 دستتون درد نکنه._

 

 خونه گوهر... یبه سو شیعقب و پ یرو صندل ذارمیرو م دایشه، خر نیتا سوار ماش رمیگیدستشو م دوباره

 

 !میدیخانوم، رس یشو پر ادهیخب پ-

 

من  یاالن به خاطر سهل انگار نکهیهواشو داشته باشم. با تصور ا کیکه از نزد شمیم ادهیپ یره،فوریسمت دستگ برهیم دست

 .کنمیخودم حس م یتو دستو پا یسوزش هیشه،  یدست و پاش زخم

 

 که پسر گوهر... یدونیم ،یپر دونمینم-

 

 سخته! یلی. بهم گفته.خدونمیبله م_

 

که آروم با  ی. حاال دست من پره و سرعتم کم، با سرعت پرشمیو باهاش هم قدم م دارمیعقب برم یرو از رو صندل دایخر

 ی...کوچه هاکیتنگ و بار یکوچه ها نیببرم تو ا نویماش تونستمینم نیاز ا شتریب گهیمتناسبه! د زنه،یضربه م نیعصاش رو زم

 کنون ! یآشت

 

 خونه گوهر؟ انیشمام م_

 

 .گردمیکنم بر م کیسالم عل هیرو بدم دستش،  نایفقط دم در ا ام،یتو نم-

 

 گه؟ید دیایفردا م_

 

 .دونمینم س،یمعلوم ن-
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تئاتر مفت  گهی. کوچه هم غلغله، دادیمرد م هی یدوتا زن و عربده ها یکی غیج یسر و صدا نا،یسر کوچه گوهر ا میسیریم یوقت

 یصحنه ها نیاز دل ا دی!خونه گوهرم که ته کوچه اس، پس ناخواسته باشهیجماعت اومده،معلومه ازش استقبال م نیا ریگ

 ! میاکشن رد ش

 

 ندارم... یدوم یچه خبره؟ من خودم تو فضول نمیبب کشمیگردن م یسمت جلوس و ه نگاهم

 

کمال  یشلوغ نیفرصت طلب،داره از ا نهیبوز هی. "بلـــــــه"که  کنمینگاه به سمت راستش م هیخودشو چـ ـسبوند به من، یپر

و به سمت  کنمویحفاظتش بود درست م یبود برا یهرچ دونمیحصار نم هینقاب،  هیو...با دستام اطرافش  برهیاستفاده رو م

 کنه؛ینگام م گردهیبر م دهیبا رنگ پر فهمهیم اروی کشمش،یخودم م

 

 راه ننداختم... نجایمعرکه ام من ا کیبزن به چاک تا گردنتو نشکستم و _

 

 واسه خودش راه باز کنه! تیجمع نیا نیتونست ب یکه چجور بهیکنم، عج یسرش خال دامویتهد هیصبر نکرد که بق اصال

 

 ده،یو فحش م زنهیداد م یه ارویم،یشیاضافه م ایی، ما هم به جمع تماشاچ میریکه م جلوتر

 

ببنمش زندش  ایدن نیتو هم ییجا هی یروز هیپدر و مادر رو ؛ اگه  یدختر ب نمشینب ارهیب ارم،شانسیپدرشو در م_

 رو کجاببرم؟ ییآبرو یب نی...ادنبالش راه افتاده؟ نییداشته که سرشو انداخته پا یسر و پا چ ی....آخه اون پسره بذارمینم

 

 از اون زنا: یکیسمت  گردهیبرم

 

رو کجاببرم؟ که دخترم  ییایح یب نیشه، که ا یشوورش نده، که چ رمردیدختره جوونه، به پ یگفت یه ،یتو پر روش کرد نیهم_

بمونم  رونیشب ب هی تونمیمردش نم ریکه من پ یشهر نیال قبا، از خونم در بره، فرار کنه! اونم تو ا هیپسر  هیبا 

 تو چاه خال! ندازمیم بُرم،یتوش....سرشو م

 

 نیبازم ا لرزه؟یکرده و م خیچرا  دمیفهم ،تازهیخودمو پر یبرا کنمیناظر راه باز م تیجمع نیآروم از ب م،ینستادیوا گهید

شهر دست به  نیا یبا خبر بشه .شکر خدا تموم اهال ارویاون  یعربده کش یباعث شده جلوتر از من از ماجرا زشیت ییشنوا

 خاطرات تلخ شدن براش... یآور ادیحروم کنن. همه مسئول  یاب خوش رو به پر وانیل هیدست هم دادن تا 

 

رفته تو بهر ماجرا  نیبپردازه!همچ شونیهمسا ی.از خونش دراومده تا شخصا به مسئله خانوادگنجاسی! گوهر خانومم که ابــــــه

 نه؛یبیکه منو نم

 

 سالم گوهر خانوم.-

 

 مبارک. دتونی...عدیخوش امد د؟یا ِسالم آقا خوب _

 

 :شهیهم متوجه م یپر

 

 مبارک. دتیسالم گوهر خانم، حال شما؟ع_

 

 چه خبر شده گوهر خانوم؟-

 

 چه خبره؟ دمیزدم، من که خودم فهم یادیزر ز باز
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عثمان و دوباره عربده  رهنیپ کنهیفرار دخترشو م نیا شهیزشونه، هروقت دلش از همه جا پر مواال، کار هر رو دونمیچم_

 .یکش

 

 تو رو خدا. نییتو، بفرما نییبفرما نجا؟یحاال چرا ا_

 

 به سمت خونش. کشهیو م رهیگیو م یپر دست

 

 شد! دیوقته منتظرتونم.چشمم به در سف یلیجان، خ یتو پر ایب_

 

 االنم تا سالم نکرده بودم، سرت گرمِ دعوا بود. نیذات آدم دروغگو...تو که هم بر

 

 خونه؟ دیبرگرد دیتونیم ومدم،یدست شما. اگه تا فردا ن یبرم. فقط پر دیممنون گوهر خانوم، من با-

 

 ندارم، خدا شکر دخترم حالش بهتره، مادر شوهرشم حواسش بهشون هست. یکار نجایا گهیبله آقا، د_

 

 دعوا! باز من از عالم و آدم طلبکار شدم. یتماشا یاومد یکاریام معلوم بود، از ب یگفتینم

 

 جلوش: رمیگیرو م ایدیع

 

 مبارک. دتونمیناقابله، ع-

 

 ! نیشرمنده کرد ه؟یکارا چ نیآقا ا یوا یا_

 

 یزحمتا شهیشه بهتون زحمت بدم. همکه بازم روم ب دیکن م،قبولیگوهر خانم؟ واال ما حاال حاال به شما بدهکار یچه شرمندگ-

 خانوم گردن شماس! یمن و پر

 

خب بازم  یول س،یتو آقا، خونه ما در شان شما ن نیومدیزحمتا...دستتون درد نکنه....کاش شمام م نیآقــــــا! تا باشه از ا یا_

 ...ییاستکان چا هی

 

 برم. دیشده، قرار دارم با رمیکه! د میحرفا ندار نیبا شما از ا گهید م،یگوهر خانوم؟ ما نمک پرورده ا هیحرفا چ نیا-

 

 !نستایجان، سرپا وا یتو پر ایآقا. ب دیدونیهرجور صالح م_

 

از ش دور شم،  دیدوباره با نمش،ینتونم مث سابق بب گهید دیاخر، شا یها تیوص حتینص ییجورا هیکنم،  یخدافظ یبا پر دیبا

 شد. یکارام دوباره جد

 

 .ادیام االن م یتو گوهر خانم، پر نییبفرماشما -

 

 تنهامون بذاره... دیکه با فهمهیم باالخره

 

 خدافظ آقا..._
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 [font]/؟یخواینم یزیچ ؟یبا من ندار یبرم...کار دیجان، من با یپر گهیخب د-

 

 ممنون. یلینه آقا خ_

 

 ؟یتشکر برا چ-

 

 بهتون زحمت... یلیمدت که خ نی...ایهمه چ یبرا_

 

 .ومدیحرفشو کامل کنه، چون اصال به مذاقم خوش ن یحت نذاشتم

 

جا/ مزاحم  چیوقت/ ه چیکه حرف نداره خدا رو شکر...تو/ه تییتو گوشات فرو کن، شنوا شهیواسه هم گمیبار م هی یپر نیبب-

 شد؟ رفهمی...شیستی/ و نیمن/ نبود

 

 آره. یعنیکه  دهیتکون م سرشو

 

مدت  نی....اسیمعلوم ن یچیچند ماه طول بکشه، ه دمیشا ،یهفته ا هی دیشا ت،یمامور هی رمیکه برگردم، دارم م سیمعلوم ن-

گذاشتم  ی....پول به قدر کافزنمیوجه! خودم هر وقت تونستم بهتون زنگ م چیبه ه ؟یدی! فهمیکنیمطلقا به من تلفن نم

 .ارهیپول ب مرتب راتوننفر و گذاشتم که ب هیحال  نیبراتون، با ا

 

. هنوزم که خوب ایکرد ضیخودتو مر یکرد یدوباره سهل انگار نمیباش. نَرَم بب یپوشیکه م یمراقب خورد و خوراک و لباس-

 امشبم خوب خودتو بپوشون... نیهم ،ینشد

 

 د؟یزنیحرف م ینطوریچرا ا د،یکنینگرانم م دیآقا دار_

 

 زنم؟یحرف م یچطور-

 

 هی...شبهیشب ییجورا هی...هیآخه..._

 

 ته؟یوص-

 

 که اون فرصت کنه خجالتشو قورت بده! خندمیم من

 

 از بابت شما راحت باشه. المیخ خوامیجان، فقط م یپر سین تیوص-

 

 .میما مراقب خودمون هست_

 

منظورم دوا  ن،یبگ یبه دکتر ناظم نیداشت یکش......اگه کار شیپ هیمراقبت از بق ،یتو مراقب خودت باش خوامیمن، فقط م-

 .شهینم شاالی...اگه الزم شد...که ایزیچ یدرمون

 

 شمام مراقب خودت باش._

 

 !متهیغن نمیخب؛ هم یول کرد،یکه خوشحالترم م گفتیم "تو "اول جمله  ی "شما"اون  ی؟ اگه به جا"خودت"

 

 !نینگران ما نباش_
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 ؟"نینباش "که باز! یکرد خرابش

 

 باشه؟ یدیشما راحته! قول بده که به همه حرفام گوش م یکه بدونم جا امیدر م یاز نگران یمن وقت-

 

 باشه..._

 

 .کنهینم غی.پس لبخنشو ازم دریشده زورک یلبخند بزنه، حت دیبا میواسه دلخوش دونهیم اونم

 

هست در  زهیاونقد ر یبعدم پر ست،یکس حواسش به ما ن چیگرفته که ه یمعرکه درستو حساب ارویاون  نقدیرو شکر که ا خدا

 فکر و نکنن با خودشون. نیا یکاش نفهم بمونن ول یباباشم)!!( که ا دنیبرابر من، که همه تا حاال فهم

 

که تا بحال براش نوشته  شمیم یـشون ـیاون پ کیو دوباره نزد بندمیم کنم؛چشمامویو انگشتاشو نـ ـوازش م رمیگیم دستشو

 نداشته... یخوب

 

 داغ نشه! زایچ نیسرد هست که حاال حاال با ا اونقدر

 

 !شهیسخت که هست، سختتر م شه،یبمونم، واسه خودمم سخت م نیاز ا شتریب گهید

 

 کنه؟ کاریچ خوادیم کنم،یتعجب م ذاره،یکه نم ارمیاز دستش درب خوامیم دستمو

 

 کنهیبا من نداره...! بعدم همون طور آروم دستمو ول م یفاصله ا چیکه مطمئن شه ه ییباال ، درست جا برهیآروم م دستمو

 تو دستام. ذارهیو م کنهیشو باز م "کادیوان "سمت گردنشو ، گردنبند برهی...جفت دستاشو م

 

 برو تو هوا سرده،-

 

 .بندهیتو در و م رهیم یچک و چونه ا چیبدون ه اونم

 

 جفتمون بهتره، یبرا ینطوریا

 

 احترام؟  ایبود؟ دوست داشتن بود  یقصدش از اون حرکت آخر چ واقعا

 

 داد؟یرو م یکدوم معن م،یکه االن ما توش بود یتیموقع نیا ده،یم یمعن هی یتیتو هر موقع ،یسادگ نیـوسه رو دست در ع بـ

 و احترام نبوده باشه!  یفقط خدا کنه واسه قدر شناس

 

 !"دوست داشتن"!گهید یمعن یکی اون مونهی! خب اگه احترام نباشه که مهه

 

 !دمیحقو بهش نم نیداشته باشه، من ا االتیخ نیحق نداره از ا ینه، پر گهید نیا دم؛یتکون م سرمو

 

قرار بود، به  یهر وقت نا آروم و ب دمش،یاز همون روز که د زه،یبراش عز یلیخ نیا دم،یو تو دستم فشار م "کادیوان " پالک

 االن من!  نیدرست ع زد،یپالک چنگ م نیا

 

 ... منم آروم شدم.کردهیکارو م نیکه ا دونستهیم یزیچ هیداره،  حق

 

 .شمیدور م یسرعت از پر نیآخر کنم،بایپرت م نیو خودمو تو ماش کنمیم ادیقدمامو ز سرعت
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...دوباره میکه نکرد یتلخش کرد...خدافظ یخدافظ یول نهیریواسم ش شهیبودن هم یبود)!!( لحظه با پر یتلخ نِیریش لحظات

زور داره که  یلیوقت کنــارم نبوده! خ چیه یبوده ول شمیپ دم،یرو د یاز اون وقت که پر شهیشروع شد، من هم ییتنها یروزا

 !یدار هتو خودتو ازش دور نگ یباشه ول کتینزد

 

 نشم خوبه! وونهی...دامیلحظه ام از فکرش در نم هی نم،یرو بب یکه دوباره پر یاز حاال تا وقت گه؛ید شناسمیم خودمو

 

 

 

 به روزگار که از خاطرات من لعنت

 

 داشتنت را گرفته بود الیخ یحت

 

 کرد میبه روزگار که ما را دو ن لعنت

 

 که مََنت را گرفته بود...« تو» هیشب یزیچ

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

 !؟ییبازم جدا ایخدا بندم؛یم درو

 

که  یی. اگه بخوام فقط اسم آدماشهیلحظه ام قطع نم هیمن ادامه داشته باشه؟  یاومد و رفت آدما تو زندگ نیقراره ا یک تا

 .شهیهفتاد من کاغذ م یخودش مثنو سم،یرفتن و بنو مویاومدن تو زندگ

 

 چارهیب نیا ینم تو چاه ولاز خاله سوسن! اون با عباس آقا منو دربدر کردن و از چاله انداخت یمظلوم تر بود، حت هیاز بق یکی نیا

 خودشو آواره کرد.

 

 !برمیم یپ هامییکردم، نه کم کم دارم به توانا رونیصابخونه رو ب گهیدفعه د نیا

 

 واریمن از د یقصه  اول

 

 من از سنگ است یقصه  آخر

 

 به من چه؟! که هر کجا بروم خب

 

 رنگ است؟... نیهم "دائما آسمان

 

 جون؛آقا رفتن؟ یتو پر ایب_

 

 بله رفتن؛ -
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که  یدید ان،یسال اصال تو خونه نم یروزا شتریب رن،یم تیمامور ادیبرگشته. اقا ز یجون ، چشم رو هم بذار یغصه نخور پر_

 یاومد دیتو !...ا سع شیکارش کمتر شد و اومد پ یشانس اورد دیتو ع گهی...دانینتونستن ب یکه تو هم بود یچند ماه نیتو ا

 تفنگه خوشش اومده. نیاز ا یلیجون، خ یکن....دستت درد نکنه پر یگت بازبرو تو با تفن رون؟یب

 

 گوهر خانم دختر و نوه ت کجان؟ یدکتر درد نکنه. راست ینداره، دست اقا یقابل کنم،یخواهش م-

 

 پله اس، برو باال ازش  هی نجایجون، ا ینشونت بدم....مراقب باش پر میبر ایجون، ب یتو اطاقن پر_

 

به چار چوب اطاقو از  رمیگیدستمو م هی اد،یباالتر تا ارتفاع پله دستم ب ارمشیکم م هیکنم،  دایتا پله رو پ دمیتکون م عصامو

 .دارنیپله ها دست از سر من برنم نیجا ا چیباال.انگار ه رمیپله م

 

 .نیخانوم، خوش اومد یسالم پر_

 

 خودم باشه. هم سنو سال ادیتو گوشم، بهش م چهیپیم یدخترونه ا یصدا

 

 مزاحم شدم. دیسالم.سال نوتون مبارک.ببخش-

 

 جون... یپر یدار اریشمام مبارک، اخت یسال نو_

 

 :ارهیکم بهش فشار م هیپشتمو  ذارهیدستشو م گوهر

 

 . یتا راحت باش میندار یصندل نجایجون. ما ا یپر نیبش _

 

 ام خوبه. یلیگوهر خانوم، خ نیدار اریاخت-

 

 ؟یجون، نکنه ناخوش یصدات گرفته پر_

 

 کم سرما خوردم. هیآره، -

 

 هی! االن برات یدییحواست نباشه چا زنه،یروز گرم،گولت م هیروز سرده،  هی،  هینجوریبهار ا یهوا گه،ید یمراقب نبود_

 ...شیآبِ رو آت کنم،یجوشونده درست م

 

 گوهر خانوم. نیزحمت نکش-

 

 .کنمیدرست م یتند ست،ین یجون؛ زحمت یپر ینبود یتو که تعارف_

 

 .رهیبگ شویکم از تلخ هیکه  ارهیبا نبات ب ارمیشانس ب اره،یب خوادی! دوباره گوهر از اون جوشونده هاش مپف

 

 م،یـشون ـیرو پ نهیشیم کیلوله بار هی هوی

 

 !وی...کویک_

 

خندش  یبه مُردن، دوباره صدا زنمی.خودمو مرمیبم شیانداز ریبا ت دیپسر گوهره، االن من با د،یحتما سع خنده،یغش م غش

 ... و چه راحت!شهیچه زود خوشحال م شه،یبلند م
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 نکن. تیخانومو اذ یپر د،یاِ نکن سع _

 

 .کنهینم تمینداره، اذ یاشکال-

 

 شده بود. یشکارچ الشیدستش بود به خ رکمونیت روزیکرده...تا د دایپ دیجد یسرگرم هیحاال امروز _

 

 داره.(( یهم عالم یوانگی))دزنم،یلبخند م هی

 

 ؟یگذاشت یدختر خوشگلو ج نیمبارک. اسم ا دهیقدم نو رس-

 

 شماس. زینرگس. کن می...اسمشو گذاشتیخودت مادر ش شاالیممنون، ا_

 

 ز؟یکنه! چرا کن یشه خانوم شاال؛بزرگیزنده باشه ا_

 

 .یجوشونده رو باهاس داغ داغ بخور نیا ایجون، ب یپر ایب_

 

 تلخه گوهر خانوم؟-

 

 نکرده. خیداره، بخور تا  تیوا؟ تلخم باشه خاص_

 

 سره رفتم باال. هیدماغمو گرفتمو  زد،یبا زهر مار مو نم دم؛یذره ازش چش هی

 

 !هییهوی یهمه چ نجایاد،ایتو آب م یزیچ هیشاتاالپ  یصدا هوی

 

 بود؟ یچ-

 

 کنم اخه؟ کاریمن از دست تو چ د،یسع یگرم بخور نیبه زم یاله_

 

 :ادی، دختر گوهر، م دیخنده ناه یصدا

 

 از تو حوض در اورد! دویسع نیا شهینم گهید دیدعواش نکن!...باز دوباره شروع شد...از بعد ع ــــــزیعز_

 

 اطتون؟یتو ح نیمگه حوض دار-

 

 خب با صفاس! یول ستا،یبزرگ ن ادیخوشگله،ز یلیجون، خ یآره پر_

 

 صاحباشه! یبه خاطر صفا-

 

هست حاال! خب نسبت به  یشهره، زاغه س که من فکر کردم چ رونیگفت خونه ش ب نیگوهرم ناشکره ها...اون رو زهمچ نیا

از اون  رونیب دونه،یبگه زاغه! انگار گوهر فقط محله آقا رو شهر م هیانصاف یب گهید یباشه ول کیکوچ یلیخ دیشا اریباغ شهر

 شهر. رونیمحله رو ب

 

 ز،ینکنه.خاطرت واسه عز ادتیکه  ستین یکرده ها...از اون موقع که اومده، روز فتویتعر یلیخ زیجان، عز یصفا از خودته پر_

 ! زهیعز یلیخ
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خود  ینداشت، صفا که جا یچیگوهر تنگ شده. اون خونه بدون گوهر اصال ه یکه چقد دلم برا دمیتازه فهم کشم،ینفس م هی

 داره،

 

 ...رهیگیدلم م فتم،یاون خونه و آقاش که م ادی دوباره

 

 ...زدیآخرشو م یشده بود... انگار داشت حرفا یجـــور هی ندفعهیخودت مراقبش باش، ا ایخدا

 

 ...گردهیو بر م رهیو سالم م حیصح شاالیا ،یپر ریگاز بگ زبونتو

 

راحت  نقدیا یوقت کشن،ینفسشون نه! راحت نفس م یدستشون تنگه ول دن،یبه حال گوهر و بچه هاش، چه راحت خواب خوش

سر راه  ادیکه مث حناق ب سین یبغض ره،یبگ دنتوینفس کش یکه جلو سین یچ چیه یعنی ،یخوابیرو بالشو م یذاریسرتو م

 نفست!

 

نتونستم راحت بخوابم؟ امروزم که به  "نفس " نیباز به خاطر هم شبمیتا بخوابم؟ من که د دمیدارم جون م نقدریمن چرا ا حاال

 کردم، باز چه مرگمه؟ نییاونور، شهر و باال پا نوریا ی، ه دیخاطر خر

 

 !خوابمیکه راحت نم نهیخوابم عوض شده، واسه ا یجا

 

شده که تو رختخواب نرم و تر و  ی! حاال چدمیخوابیرو سنگم م ومدینبودم، خوابم م ایباز یقرت نیمن که اهل ا گه،ید گمیم چرند

 خوابم؟یگوهر نم زیتم

 

با صفاس؟ پس  یلینگفت که خ دیخودشو پرت کرد توش! مگه ناه دیکه امروز سع نمیاون حوضه بش برم لب خوادیدلم م اصال

 بهتر از االن؟ یپس ک م،یبرگرد میخوای! امروز که وقت نشد برم، فردام که مگهید نمیبرم بب

 

ناراحت  کهیچشمام تار نکهیاز ا گهیلحظه د نیتو آبش، چه خنکه! االن ، درست هم کنمیدستمو فرو م نم،یشیحوض که م لب

حس  نیکه نصفِ ا فهیآب حوضو با همه وجود بدم تو حس دستام. ح یتا خنک بستمیاالن چشمامو م دمم،یدیاگه م یحت ستم،ین

 بره سمت چشمام!

 

صداشو انداخته بود پس کله شو نقل دخترشو  اروی! یبود بعد از ظهر یشیمحله آروم شد، انگار نه انگار چه قاراشم نیا چقد

اول  گه،تازهیکرده د تیفرار کرده، خر ارویبا اون  نوییبوده که سرشو انداخته پا یانداخته بود سر زبونا...دختره چه ابله

 از همه فرار کنه، از باباش، از ننش، از خودش... دینبود، از فردا با شیآخر یفرارش بود ول نیاول نیشه،ایآوارگ

 

 خاطره نحس چنگ انداخت تو مغزم... هیچون دوباره  برهیندارم، من خوابم نم یرودرباس گهیآب حوض که د نیا با

 

***** 

 

 !گهیلنگ ظهره؟ پاشو د یخوابیچقد م میپاشو، مر میمر-

 

 آدمو! یکنیزا به راه م ی!سر صبحگهید میآه! بابا بذار کپه مرگمونو بذار_

 

 نکن! ادیتو ام روتو ز گهید گهیبهت نم یچیه زیست. پرو 11دختر لنگ ظهره! ساعت  ؟ی! سر صبحیرو تو برم هــــ-

 

 !یرو تخـ ـت سرو نهیشیو درجا م شهیاز خواب بلند م ایجِن نیع هوی
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رو صورتش،  ختهیبلندش ر یواقعا! موها هیدنید نتش،یبب ادیهواشو داره االن ب نقدیکه ا دشیخوبه صاحب جد ره،یگیم خندم

 لو لو شده! نیع

 

 ؟یمنو منتر خودت کرد یصبح ؟اولیخندیحناق! چرا م_

 

که  یتو مگه خودت تخـ ـت ندار ؟یدیکه چرا تو تخـ ـتش خواب شهیم یشاک ادی. بابا پاشو االن سروناز میاول صبح گهیباز م-

 رو اون؟ یکپیم

 

 !دهیم گهیمزه د هی نیا_

 

 کنه؟یم یچه فرق-

 

 صاحب شد.  یگر یخانم با موذ یتخـ ـت بود ، منتها سرو نیلشم چشمم دنبال اانگار بزرگتره،کال من از او_

 

 !؟یگر یموذ-

 

همه وقت،  نی. واال ما اکنهیم تشیتو چشمش، اذ فتهینور م رونیتخـ ـت شبا از ب یکیرو اون  گفتیم دونم،ی، چم گهیآره د_

 .میدیند ینور

 

هم که عاشق  ؛تویکه روش بخواب یکنیم دای! چون ممنوع شده، کال مرض پیکه قدغن کرده رو ش بخواب نهیمزه اش واسه ا-

 !یممنوع یکارا

 

 س؟ 11واقعا ساعت  یفهم.راست زیآ،قربون آدم چ_

 

 اوهوم!-

 

 .ومدیم 8-1تا ساعت  شهیکرده ها! هم رید یسرو ست؟ین بیعج_

 

 :زنمیچشمک م هی

 

 !دهیکارش طول کش دیخب شا-

 

  ؟شهیبرو بابا تو ام! مگه م_

 

 ...میکنه مر کارتیافتاد به دلم؛ خدا بگم چ یشور هیدفعه  هی

 

 تشنه بود. مساریبه خون ت ایآخر نینگران شدم! مخصوصا که ا م؟یمر یبگ یخوایم یچ-

 

 . زمیریم مساریزهرمو به ت گفتیبود. م یچند وقته همش تو فکر تالف نی! اگهید گمیم نویمنم هم_

 

 به سمت کمدا؛ پرهیم ره،یکه از چله ش در م ریت نیع هوی

 

 چت شد ؟  "بسم ا... "-

 

 .کنهیو روش م ریو ز یافتاده به جون کمد سرو یطور نیهم
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 نه؟ ایشده  یچ یگیم-

 

 !ستشین_

 

 ستش؟ین یچ-

 

 همه رو با خودش برده!_

 

 ؟یزنیحرف م ینجوریچه مرگته؟ چرا ا-

 

 تا االن بهش کادو داده بود. مساریت یسروناز همه پوالشو برداشته، همه طالهاش، هرچ_

 

 برداشته؟ یبرا چ ؟یچ-

 

 فرار کرده..._

 

 تو دهنم تا خفه شم. چپونمیکه خودمو دستمو م کشمیم یکوتاه غیج

 

 ؟یدونیاز کجا م-

 

 برگرده. خوادینم گهید یعنیبا خودش برده،  شویمتیق یزایم زیچ یهمه  یوقت_

 

 ؟یکجا فرار کرده؟ کِ -

 

 !گهیفرار کرده د شبیحتما همون د ؟یپرسیم نیاصول د دونم،یچم_

 

 ده؟یهنوز نفهم زیپرو -

 

 بود که االن خون به پا کرده بود . دهیاگه فهم_

 

 ...ادیم نییداد و عربده از پا یصدا

 

 .دیبفرما ، فکر کنم فهم_

 

 .میببره مر اتویمرده شور اون سقّ س-

 

 تو پاگرد... نییپا میدزدا چند تا پله اومد نیا نیدر و باز کرد...منم دنبالش، آروم آروم ع میمر

 

***** 

 

 چه سرد شد... یرو بازوهام، وو کشمیم دستامو

 

 یمحله، خروس ب نیا یخروسا دمیآواز، شا ریمالحظه زده ز یزده به سرش که ب یخواب یام انگار ب هیخروس همسا نیا

واسم نا نذاشته!  گهیامشب،د الیفکر و خ شبوید یخواب یبرم بخوابم، ب دیبا گهیصبح شده، منم انگار د یدم دما گهیمحلن،د
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 ییخاطرات واسم کابـ ـوس درست نکنه! کارم داره به جا نیا گهیال اقل د خوابم،ب رمیخدا کنه حاال که با هزار مکافات دارم م

 بخوابم! خوادیدلم نم گهیکه از ترس کابـ ـوس، د رسهیم

 

 

 

 

 

 دیآ یلرز و تب م نیست که ب یخواب

 

 دیآ یست که از صبر به لب م یجان

 

 خواند یم یخروس لعنت هودهیب

 

 ...دیآ یرود و دوباره شب م یم شب

 

 

 

 .ایخسته بود یجون بلند شو، معلومه حساب یپر_

 

 .نمیبینم ینور چیکه ه دهیچه فا یکنم،ولیگوهر، چشمامو باز م یصدا با

 

 .ریسالم، گوهر خانوم،صبح بخ-

 

 .ومدیکه دلم ن یبود دهیآروم خـ ـواب نقدیا یکنم، ول دارتیب خوامیم یاز ک ر،یصبح تو ام بخ_

 

 .دمیوقت خواب رید شبیآره ، د-

 

 برد؟یچرا؟ خوابت نم_

 

 بد خواب شدم. ینجوریخوابم عوض شده بود، ا یچِم شده بود؟ فکر کنم چون جا دونمینه نم-

 

 نکرده! فیتو حوضو آبشو کث دهیدوباره نپر دیبه دستو صورتت بزن، پاشو مادر تا سع یآب هیپاشو ، _

 

 واقعا!  هیخال اریتو باغ شهر یآدم نیهمچ هی یجا ره،یگیدوباره خندم م فتمیکه م دیسع روزیکار د ادی

 

 تو شکمم،آخ!  خورهیتوپ م نیع زیچ هی هویبه صورتم، هنوز نرفتم تو اطاق که  زنمیلب حوضو آب م رمیم

 

. زود برم رونیخونه ببرن ب نینعشمو از ا دیبمونم، با شتریکم ب هیچرا قصد جون منو کرده؟  گهیبچه د نیا دونمیمن نم حاال

هم قد  ی...خودتو کردییچشم و رو یب نقدیکه ا یپر یخفه بش یعنی. رونیکشتارگاه)!!( بزنم ب نیصبحونمو کوفت کنم و از ا

 !علومهکه کال حالو روزش م چارهیبچه ب نیا

 

 بپزم؟ یر چجون واسه ناها یپر_

 

 .میگوهر خانوم، بعد صبحونه بر گهینه د-
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 ؟یدونینکنه قابل نم ،یناهار بمون دیبا ؟یناهار نخورده بر ذارمیجون، مگه من م یوا ! پر_

 

 .شهیدلواپس م مینباش ان،یوقت آقا م هی ه؟یحرفا چ نیا-

 

بشه که  یچ شه،ینم داشیتا چند ماه بعد پ ره،یاالن م گه،اونید شناسمشیمن م ان،یکه آقا حاال حاال نم ،یگیاگه به خاطر آقا م_

 بزنه خبر بده از حالو روزش. یتلفن هی

 

 .پرهیام که داشتم، م یدیارزن)!!( ام هیهمون  گهیگوهر د یحرفا نیا با

 

 .دونمیو فکر کنه واقعا خونشو قابل نم شهیناراحت م م،یاصرار کنم بر شتریاگه ب دمید

 

 !مایبر یحتم گهیبعد ناهار د یباشه، ول-

 

 بخور، بعد واسه ناهار چونه بزن. توییباشه، حاال ناشتا_

 

 .شمیم یندارم باهاش راه یکار دمیمنم که د ،یباز اطیتو ح میبهم که اال و بِال پاشو بر کنهیم لهیپ دیصبحونه، سع بعد

 

 تونستم،یاز کجا بدونه که من روز ِ روزش نم چارهیدستم که براش شکار کنم، اون ب دهیو م گفتیکه گوهر م یکمون ریت اون

 کنم، چه برسه به شب کورش! یرینشونه گ

 

 جون،  دیکمونتو سع ریبده من اون ت-

 

 کف دستم: ذارهیکمونو م ریت

 

 نگهش دارم،  رسهی...من زورم نمایهست یقو یلیدخیسع نه،یچه سنگ-

 

به  می. منم که تجربه بچه دارهیبذار دلش خوش باشه که قو ینداره، ول یوزن گهیچوب و چند سانت ِکش که د کهیت هی حاال

 خانم، حرف نداره! یپسر طوب ،یبرکت وجود عل

 

 .نیرو زم میلحظه واسه درمون بتمرگ هینذاشت  دیسع نیتا خود ظهر، ا خالصه

 

 مواظبت کنم. دیتا از آقا سع نجایبمونم ا دیبا دویع هیبره بق شیپ نجوریکرده، ا دایواسه بچش پ یگوهرم، لَله مفتو مجان نیا

 

از  یشکم مبارک بمونه تا من حساب نیکه خدا حاضرم دستو پا و همه وجودمو بدم، فقط ا یوا ،یگذاشته با ترش یاستامبول ناهار

 !امیخجالتش در ب

 

 میمون ببردبّه با خود هی گفتمیبهش م شدیکاش روم م اس،یشک ندارم که به خاطر ترش یدستو پنجش حرف نداره، ول یعنی

 .ارمیروزه دخلشو م هیخونه. من 

 

 رو برنامه اس! شمیچه هم چ ده،یچُرت بعد ناهارو سر م یگوهر داره، زمزمه ها یوا

 

 م،یبر نیپاش گهیگوهر خانوم د-

 

 م؟یراه نداره عصر که هوا خنک تر شد بر گهید یعنی_
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 .ستیگرم ن یلیاالنشم خ نیهم گه،یگوهر خانوم هوا خوبه د-

 

 .نایا دیببرم خونه ناه دمیسع نی. امیجمع کنم که بر زامویم زی! پاشم چگهیپا داره د هیباشه، مرغت _

 

 ؟یبمون ششیپ سیحالش خوبه؟ خاطر جمع؟ الزم ن دیگوهر خانوم، ناه-

 

نداره به حالش. خدا رو شکر مادر  یریحالش خوب شده، بود و نبود منم توف گهیگذشته، د دنشییروز از زا 11آره مادر، _

 .رسهیبهش م ه،یشوهرش زن خوب

 

 م؟یبا خودمون ببر دویسع نیخوایم-

 

دارم مهمونم دعوت  میادیاالنِ منه! آخه من خودمم ز تی((...حکابستیجارو به دمبش م رفت،ی))موش که تو لونه نم تیحکا

 .کنمیم

 

 یباال ،یشدیلحظه غافل م هیازش  کرد؟یم کاریچ یدونیومده بود خونه آقا ، نمبار ا هینه خانوم جون، مگه مغزمو خر گاز گرفته؟ _

جنازشو  دیبا دهیاونجا به شب نکش ارمشیب زنه،یوسط استخر خونه داره دستو پا م یدیدیم هوی یگردوندیدرخت بود، سرتو بر م

 چال کنم.

 

 دور از جون.-

 

 .هیتعارف کردن به بق یموقع باز شه، اونم برا یکه ب یلعنت به دهن کردم؟یم یشد قبول نکردا، وگرنه من چه غلط خوب

 

 .شهیپاشم پاشم، که االن شب م_

 

 .یراست گفت نبارویواال، ا آره

 

 .گردمیبر م یبدم، جلد لیو تحو دیجون، من برم سع یپر_

 

 خودت باش. د،مراقبیمنتظرم، خدافظ آقا سع-

 

 رش جدا کردم..بچه رو از ماد یچجور نیمنو ببخشه، بب خدا

 

 

 

 

 

 ام برات برداشتم! یدبه ترش هی م،یجون اماده باش که بر یپر_

 

 واسه من؟-

 

 عمرمو گرفتم. یدیع نیبهتر دیبا ذوق گفتم که فهم نیچیهم

 

 دّبه رو بخور، هر دفعه هی نی. اندازمیحتما واست م شه،یاشتهات باز م نایخوشت اومده، اگه با ا ایچقد از ترش دمیمادر فهم_

 انداختم. یترش ادی. امسال زارمیاومدم خونه به بچه ها سر بزنم بازم برات م
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  کنم،یتو بغـ ـل گوهر. و شاالپ شاالپ بـ ـوسش م پرمیدوس دارم؟ م نقدیا یدیگوهر خانوم، از کجا فهم یوا-

 

 شد... ریکه د میجون؟ نوش جونت! بر یخوشت اومده پر نقدیا یعنی-

 

کجا  اد؟یبه سر دختره م یاالن چ یعنی ستم،یمیوا ه،یخونه دختر فرار ه،یروزیدر همون خونه د یجلو م،یشیتو کوچه که رد م از

 شبا؟ خوابهیم

 

 اصال کجا رفت؟ خوابه؟ی! مگه معلوم شد سروناز شبا کجا مهه

 

***** 

 

 چه خبره؟ مینیبب میکشیگردن م مویکنیم زونیخودمونو از پله ها آو ییدوتا میمر با

 

 ریاخبارو زودتر گ ویاز راد یهست، کر و الله ول یکال حواسش به همه چ نه،یبیاونم ما رو م م،ینیبیرو م یاز همه شاپور شوت اول

  کنه،یبه ما اشاره م اره،یم

 

 گه؟یم یچ نیا میمر-

 

 باهاش. یتو صبح تا شب تو آشپزخونه ا دونم،یمن چم_

 

 ؟یچ یعنیکه  دهیدست تکون م میمر

 

 نه! یعنیکه  دهیدستشو انگشتاشو تکون م یواشکی...  زنهیم بال بال اونم

 

 .نییپا دیاین گهیفکر کنم م میمر-

 

 مسار؟یچشم ت یجلو نییپا میحد تخـ ـتمون کمه که بر نیواقعا فکر کرده تا ا_

 

 بکشه: شیکافه رو به آت ا،ینمونده بود که با همون زهر مار یزیچ یمـ ـستوف مساریت

 

تو همدستش  یبگ یخوایجفتک انداختنا رو نداشت، م نیاون سروناز عرضه ا فهمم،یمن خرم؟ نم یفکر کرد ز؛یپرو نیبب_

 ؟ینبود

 

 کجا رفته! دونمینم غمبریبه پ ریبه پ دم،یاالن فهم نینه منم هم_

 

 بزنه به کمـ ـرت.  غمبریپ خدا

 

االن تا سه روز ، فقط سه روز ،  نی. از همخوامیمن خود سرونازو م خوام،یکه ازم کش رفته رو نم ییمن اصال اون پول و طالها_

ساعته؟...برو  2واسه من کار  نجایکه؟ خراب کردن ا یدونیم کنم،یرو رو سرت خراب م نجای. وگرنه ایکن داشیپ دمیبهت وقت م

 دیکه تهد یدونیو آسمون به حالت زار بزنن. خودتم خوب م نیزم یکه مرغا ارمیسرت م ییکنم، وگرنه بال داشیدعا کن پ

 من مرد عملم)!!(  کنم،ینم

 

 .کنمیجبران م یکجاس! ول دونمیمنم نم مساریت_

 

 ؟یجا بد هیهمه خسارت منو  یخوایم ؟یکرد داینکنه گنج پ ؟یچجور_
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 ...ینه ول_

 

 !گهیبکَن د ؟جونیچ یول_

 

 بهت بدم؟ سروناز یرو به جا گهید یکیحاضرم  یول_

 

 :خارونهیچونشو م مساریت

 

 اونوقت؟ یک_

 

 ...چهریپر_

 

 بغـ ـلمو بردم تو اطاق... ریاز من هول کرد؟ دست انداخت ز شتریکه ب دید یتو صورتم چ میمر دونمینم فهمم،ینم یچیه گهید

 

 یزیچ هی...یشد....تو رو خدا...پر دایپ یتا اون موقع سرو دیگفت....اصال شا یزیچ هی زیجون، پرو یغصه نخور پر_

 .ارمیآب قند ب وانیل هیواست  نییبرم از پا تونمیبگو!...نم

 

 .یشنوی...صدامو میتو صورتم، تو رو خدا پر زنهیم ینطوریهم

 

 چرا جوابشو ندم؟ شنوم،یکرده؟ من که صداشو م یچه گناه چارهیب نیا

 

 تو سرم کنم؟  یبدبخت شدم؟ حاال چه خاک یدید میخوبم، مر-

 

 گفتیبهم؟...کاش الاقل م ختهیکافه رو ر هی یچجور نیدرد سره، نبودنش هزار تا. بب هیرو، بودنش  یسرو نیخدا لعنت کنه ا_

 واسه خودمون. میکردیم یفکر هیمام  یتو کَلشه، اونجور یچ

 

 مثال؟ یچه فکر-

 

 ...میکردیمام باهاش فرار م دونم،یچم_

 

 !شهیم ینجوریتو مغز نداشتش ا زنهیفکر بکر)!!( م هیکجاس! هر وقت  دونمینقطه که نم هیبه  زنهیم و زل کنهیتنگ م چشماشو

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار-

 

 !یچیهان؟ ه_

 

 کنم؟ یبگو چه غلط میمر-

 

 .کنمیجون، خودم حلّش م یپر یغم ندار یتا منو دار_

 

 شده مشکل گشام... میبه داد من برسه که مر خدا
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 .کشمیبه خدا خودمو م کشم،یخودمو م مساریت شیاگه من برم پ میمر-

 

 بدبخت شد بسه، یبه تو برسه. همون سرو مساریدست ت ذارمیچرند نگو، نم نقدیا_

 

 م؟یکن کاریپس چ-

 

 ...فرارمیکنیآخر سر کرد، ما همون اول م یکه سرو یگفتم که، کار_

 

 دونهیفرار کنم خدا م مسارن؟یبهتر از ت هیبق یکنیفکر م کنه،یاز من دوا نم یکه فرار کنم، فرار درد ستمین یمن مث سرو-

 .فتمیم ییچه گرگا ریگ

 

 .میفتیب یادم حساب ریگ میاریاونجا شانس ب دیتنها راهه، الاقل شا نیا_

 

 نوشته باشه. مونیـشون ـیحرف بزن که تو پ یزیشانس؟ از چ-

 

صدق سر  ،یهمه وقت تو کافه بود نی. اینیما خر شانس تر نیام شانس نداشته باشه، تو ب یهر ک ؟یدار یچه درد گهیتو د_

 چپ نگات نکرده. یشهرام خان، کس

 

 رفت تو فاز حسادت. میمر نیا دوباره

 

 چه خبره؟ نمی. برم ببدیرفت، سر و صدا ها خواب مساریفکر کنم ت_

 

 جز بدبخت شدن من؟ یچه خبر-

 

 گفته... زیچ هیبخوابونه  مسارویت شیآت نکهیواسه ا دیحاله؟ شا در چه زیپرو نیا نمیبب_

 

 .ومدیم شیبارم محاالت واسه ما پ هیکاش  یا یمحاله، ول نکهیبا ا گمیخودم م شیپ

 

 ؟یینجایا چهریپر_

 

 ندارم قلـ ـبم کجا افتاد؟! یکار گهید پرم،یدفعه از جام م هی زیپرو یصدا با

 

  کنم؛یباال و نگاش م ارمیبا ترسو لرز م سرمو

 

 .یمـ ـستوف مساریت شیپ یروزا باهاس بر نیخودتو اماده کن که هم گه؟ید یدیفکر کنم از سر و صدا ها شن_

 

 آخ... یول-

 

 حرفم کامل شه ذارهینم

 

 !یریتو جاش م نکهیا ایسروناز پدر سوخته کجا رفته  نیگیبچه آدم م نیع ایآخه نداره، _

 

 سروناز کجا رفته! دونمیخان، من نم زیبه خدا پرو-
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باال به حال  نیشما رو ا نم،ییاون پا یفکر کرد ن،یگفتیبه هم م نیخوردیشماها آب م گه؟یباهاس باور کنم د یعنی؟  یجد_

 پوکتون خبر دارم. کویخودتون گذاشتم؟ من از همه ج

 

جا جمع  هیرو  یمـ ـستوف مساریشهرامو ت نویس و افشعبا یهمه جرئتو از کجا اوردم؟ انگار تموم عقده ها نیا هوی دونمینم

 کردم واسه االن:

 

 خان! زیپرو رمینم مساریت شیمن پ یول-

 

 باال: ندازهیابرو شو م هی

 

 بگو! گهیبار د هی ؟یگفت یچ _

 

 .رمی/ نممساری/ تشیمن/پ-

 

 کردم تا خر فهم شه! یواسش هج قشـــنگ

 

واسه ما  یکافه. دو روزاومد نیتو ا یاومد یرفته واسه چ ادتی نکهی. مث ایندازیشده، جفتک م ادیکاه و جوت ز نمیبینه، م_

 ؟یهوا بِرت داشته که آدم شد ،یمزقون زد

 

 :کنهیمکث کوتاه م هی

 

 آدمت کنم. دیجونم، خودم با ،یشیادم نم زایچ نیبه ا_

 

 !شهیتمام و کمال م تمیآدم یمـ ـستوف شیبا رفتن پ البد

 

 صورتم. یو من فقط دستامو گرفتم جلو کشهیـربندو م کمـ

 

 برسه. نیکم از دردام به زم هی دیشا ن،یرو زم کنمیکه خودمو پرت م اد،یسگک کمـ ـر بند رو شونم فرود م نیاول

 

 هست که ناکارم کنه. یپهلو اونقد کار نیندارم، هم شیبه بق یکار گهیرو پهلو و کمـ ـرم...د خورهیم شیدوم

 

  کنم،یخودم زبونتو دراز کردم، خودمم واست کوتاهش م ام،ینم گهیاونقد واسه من دم در اورده که م حیه وقدختر_

 

 زبونمو کوتاه کرده! یراست یانگار راست گم،ینم یچیاصال ه زننم،یم غیفقط ج من

 

بار صابون من  هی یکی...همه انیکه بعد تو م ییکه قبل تو بودن...چه اونا ییکافه؟...چه اونا نیتو ا ینیبیدخترا رو م نیهمه ا_

 نیع یتموم شد...از امروز تا وقت گهید یخورده به تنشون... اگه تا االنم دست روت بلند نکردم...محض خاطر عباس بوده...ول

 ...نهیهر روز وضع هم مساریت شیپ یبچه آدم بر

 

 رهیگیجلو دستشو م ادیم یتک زدن که شاپور شوتک دیباال واسه دور جد رهیو دوباره دستش م کشهیم قینفس عم هی

 

 کنه؟یواسه من زر زر م یچ ینیبیولم کن شاپور برو کنار، نم_

 

 ...ماله،یکنار و آروم شونه هاشو م کشتشیم زه،یپرو یدوتا کلشیه کنه،یولش نم شاپور
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  اره،یآب ب وانیل هیکه بره  میبه مر کنهیم اشاره

 

 . شهیآرومتر م خورهیآبو که م زیدست شاپور؛ پرو دهیو آبو م پرهیم یجلد میمر

 

 ! ومدیبهم فشار ن ادمیخونم، وگرنه که ز یمنم به خاطر سرخ اد؛یمث من سرخ شده، اون از فشار ز اونم

 

 زی.پروامینم مساریبه کار ت گهیو د کنهیداره ناکارم م زیکه پرو رسهی....عقلش م شه،یآروم م زیشاپور، پرو یونیبا پادر م باالخره

 طرفم دارهیبرم زیدوباره خ

 

 تو انبار: کنهیو پرتم م کنهیته راهرو...درو باز م یتا انبار برهیکشون منو م کشون

 

 !...ُبرمشیخودم م ادی.صداتم در بیبدون تویتا قدر عاف یمونیم نجایا_

 

 ...یزی. زخم پهلومه که افتاده سر خونرمونهیم نی...رد خون رو زمواریکنار د کنمیو خودمو جمع م نیرو زم کشمیم مویخون تن

 

 ...بندم،یچشمامو آروم م شه،یانگار، پشتم که قرص م کنمیم دایگاه خوب پ هیتک هی برم،یکه پناه م وارید به

 

 

 

 بـ ـوس؟ ینیم ای میبر یجون، با تاکس یپر_

 

 .دمیخوابیم ابونیوسط خ نیاونروز هم ادیگفت وگرنه فکر کنم در حال راه رفتن به  زیچ هیشد گوهر  خوب

 

 !نیخودتون راحتتر یفرق نداره، با هرچ-

 

 .شهیدلمون وا م مینیبیراحتتره، تازه چار تا آدم م المیبـ ـوس خ ینیمن با م م،یبـ ـوس بر ینیخب پس با م_

 

 .شهیراحت دلش باز م چقد

 

 شهیکنار ش رهیگیمن قلـ ـبم م ن،یسر بش جون تو یکنار پنجره. پر کنهیگوهر خودشو پرت م میشیبـ ـوس که م ینیم سوار

 نباشم.

 

 باشه.-

 

 فعال دهنم بسته اس)!!( یدبه ترش هیاون  یهم واسه تو...امروز دور دورِ تو اِ گوهر خانوم.محض گل رو شهیش کنار

 

 گهیکن، اونجا د دارمیآخر ب ستگاهی. ازدیونگ م یه دینتونستم راحت بخوابم، بچه ناه شبیچرت بخوابم، د هیجون؛ من  یپر_

 محله اقاس.

 

چرتت پاره  یول یکنیم ادهیشده راننده رو پ ،یش ادهیپ یند تینشو، فکر نکنم اونجام رضا داریآخرم ب ستگاهیتو رو خدا، ا نه

 که من از تو سراغ دارم. ییرو نینشه... با ا

 

واسه خوابت آماده  طویشرا ینگو داشت ؟یدیوابتو که از همون اولش خ ،ینیکه چار تا آدم بب یبـ ـوس گرفت ینیم یواسه چ آخه

 !یکردیم
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وسط، اونقد  نیداشتن ا یبرخورد هیباال، فکر کنم معده و قلـ ـبم باهم  پرنیدست انداز، همه م هیتو  فتهیبـ ـوس م ینیم هوی

 که جرقه زدن)!!(

 

ماه فکر و  هیشب موندن تو خونه گوهر، بساط  هیبا  دونستمی. اگه مزیپرو یاونروز انبار یدرد رفتم تو حالو هوا نیبا ا دوباره

 محال بود برم خونه ش... شه،یو خاطره واسم فراهم م الیخ

 

 

 

***** 

 

زخمام خبر ندارم  هی...خدا رو شکر خونش بند اومده... از حال بقکشهیم ریپاهامو تکون بدم...پهلوم ت کنم،ینم جرئت

 ار سر باز کردو شروع کرد به خون اومدن...زخم پهلوم بود که اونم اول ک نیهم نشی...بدتر

 

من رد شه، چه  یاز ده فرسخ کنهیرغبت نم گهید مساریمطمئنم ت گهیکارستون...االن د یکرد یکار زخان،یدرد نکنه پرو دستت

 ام داشته باشه. یکیبخواد بهم دست بزنه و نزد نکهیبرسه به ا

 

! ینشون بد مساریبه ت یختیر نیمنو ا یجرئت ندار دونمی...میکارت درست بود...ناخواسته به نفع من کار کرد ندفعهیا

 یخوایرو از دست داده، اون وقت عوضش منو م یمث سرو ی.آخه اون لعبتارهیاول از همه دمار از روزگار خودت در م یاونجور

 مونده از من؟ یچ گهیبهش؟ د یبد

 

که سروناز ازش بلند  یبه فکر مال و اموال مساریکه در کرده...ت یبه فکر کافه و اسم و رسم زیر خودشه، پروبه فک یهرک نجایا

خون بس؟ نه! من اسمم  ه؟یمن االن اسمم چ ؟ی. که چشمیدست به اون دست م نیو از ا یکرده، فقط من شدم گوشت قربون

 رو خوابوند... فهقال کا لویقال بسه)!!( معامله من فقط ق

 

 

 

 باشد ادتانی دیدوباره شکست مرا

 

 اگر زمان باشد رمیانتقام بگ که

 

 ... به خاک افتادمدنیبه جرم پر مرا

 

 آسمان شما باز، آسمان باشد! که

 

 زمانه، آدم به مرگ محکوم است نیا در

 

 قلب مهربان باشد... کیکه صاحب  اگر

 

الـ ـکلش نداشته باشه؟ چقد باارزشم من! واسه  یها شهیبه کافه و ش یباشه، کار یازش راض مساریکه ت ختیخون منو ر زیپرو

 !گهیدارم. بسه د یخوب ارزش دن،یسر قمار و الـ ـکل م شونویجماعت که همه زندگ نیا

 

بکشه؟ نه اون هوش به دردم خورد نه اون همه سواد و استعداد... االن  نجایباهوش کارش به ا چهریاون پر کرد،یفکرشو م یک

دود شد  ممیازش نموند... تنها سرما یزیخان، چ زیمه، اونم که با شاهکار پرو افهیفقط ق خورهیکه به دردم م یزیتنها چفقط 
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نگهم  یواسه چ گهی... آخه االن درونیب ندازتمیم پایت هیخودش با  نه،یحالو روز بب نیا بامنو  زیرفت هوا...مطمئنم فردا پرو

 .شمیسر پا نم گهیکردم، حاال حاال د دایکه من پ یوضع نی، اونم با ا خوادیکه نم یداره؟ نون خور اضاف

 

تو...باز  ادیغذا م ینیس هیبا  ی. شاپور شوتشکنهیتو انبار و ظلماتشو م زنهیراسته نور م هی اد،یتو قفل م دیچرخوندن کل یصدا

 .گهیاسه دو روز دکنه نا داشته باشم و تمیتقو خوادیم دمیبده، شا ینخواسته بهم گشنگ زیخوبه پرو

 

اعتماد  یکه به جز اون به کس زیپرو اره،یواسم غذا م دیشاپور با گهیسمت من، معلومه د کشهیو م نیرو زم ذارهیرو م ینیس

 خوادینکنه م ده،یقرصو نشونم م هی کنه،یکف دستشو باز م هیسمتو  رهیگیآبو م وانیانبارشو بسپره بهش. ل یداینداره که کل

 دستش درد نکنه. ه؟قرص خالصم کن نیبهم لطف کنه و با ا

 

و قرصو  رهیگیدستمو م نیواسه هم شم،یمن مطمئن نم یول زنه،یلبخند مطمئن بهم م هی نوییپا ارهیسرشو آروم م کنم؛یم نگاش

 ،یقرصو بخور نیاگه ا یعنیکه  فهممیم بنده،یو چشماشو م کنهیرو گونشو سرشو خم م ذارهیتوش...بعدم دستو م ذارهیم

 یول رمیگیآبو ازش م وانیتو دهنمو ل ذارمی...قرصو مشهیمسکنّا خوب م نیا باخودش درد من  الیبه خ چارهیب بره،یخوابت م

 وانویل خورمویقُلُپ م هیسمت دهنم،  رهیگیم وانویخودش ل رسه،یآبم نم وانیل هیبه  یجون ندارم ببرم سمت دهنم، زورم حت

 ...رونیب رهیو م شهیبخور. بعدم بلند م یعنیجلوتر...که  کشهیرو م ینی. دوباره سزنمیپس م

 

 ...یکس یو ب یی...دوباره درد و سوزش...دوباره تنهایکیتموم شد...دوباره ظلماتو تار ن،یهم

 

تا  کنهیم یازم پرستار ،یخان شوت زش؛شاپوریعز یپادو قیکرده! حاال داره از طر یخان تازه ملتفت شده که چه غلط زی!پروهه

 که به آب داده! یدست گل نیماله بکشه رو ا

 

 

 

 کنم؛یتو صورتم چشمامو باز م زنهیکه داره آروم م میمر یصدا با

 

 ؟یشنویصدامو م یپر_

 

 :شهینالم بلند م یصدا فقط

 

 هـــــوم-

 

 .می...پاشو دختر، وقت نداریجان ...بلند شو!...پـــــر یپر_

 

 کجا؟-

 

 .رونیب میپاشو باهاس بزن ست،یبلند شو، االن وقت خواب ن_

 

 کجا؟ -

 

 تو صورتم... پاشهیکم آب م هی

 

 .شهیآبش سرده، تموم تنم مور مور م دم،یتکون م سرمو

 

 بگو المصب! یزیچ هیدِ  ؟یلعنت یشنویشو، صدامو م اریهوش یپر_
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 آره-

 

 گم؟یم یچ یشنویم_

 

  دم،یتکون م نییبه پا سرمو

 

 .میفرار کن دیبا م،یوقت ندار ،یپر نیبب_

 

 کجا؟-

 

 هر جا شد. م،یبر نجایاز ا دیفقط با دونم،یچم_

 

 تو؟ یاومد ی...چطور یچ...چطور-

 

 کش رفتم...پاشــــو ،  داشوینبود، رفتم تو اطاقش، کل شیتا خرخره خورده،حال زیپرو_

 

 باال. رهیآخم م یبغـ ـلم که صدا ریز ندازهیم دست

 

 باال: برهیم دستاشو

 

 .ایخب، خودت ب یلیخ_

 

 .تونمینم-

 

 . یبتون دیبا ست،ی...االن وقت نتوستن نیتونیچرا م_

 

 .میمر تونمیبه خدا نم-

 

 ،یدر بر مساریو ت زیاز چنگ پرو یتونیوقت نم چیه گهید یبلند شو، اگه االن نتون یپر_

 

 ناله کنم. مینکبت یواسه زندگ دیتا آخر عمر با گهی، دناله کنم نمیاگه االن بش ست،یاالن وقت آخ و ناله ن گه،یم راست

 

 خودت کمکم کن. ــــا،یخدا

 

و  واریشد،دست گرفتم به د قیاز بدنم، بهم تزر رونیب ییجا هیاز  یجون اضاف هیم، انگار  "کادیو ان "رو پالک دمیکش دستمو

 باال... دمیخودمو کش

 

 دستتو بده به من! ؟یتونیم یدید ن،یآفر_

 

تنم  یجونم از زخما داره،یکه بر م یبا هر قدم بره،یتو دستش...اونم کشون کشون منو تا دم در با خودش م ذارمیم دستمو

 ...رونیب شهیم زیسرر

 

 چاره ندارم،  یول ادیدردت م دونمیجون، م یپر دیدم دست گذاشته بود...ببخش داشویکل زیمعجزه بود که پرو ا،یب_

 

 ...نیرو زم کشمیپاهامو م دارم،یمن که قدم بر نم دارم،ی.تند تر قدم بر مبغـ ـلم.. ریز ندازهیم دستشو
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 :کنهیمنو از خودش جدا م میمر م،یرسیدر کافه که م یجلو

 

! قبول کن اگه با هم میبا هم باش میتونینم گهید یول کنم،یمنم تا صبح خودمو گم و گور م ،یخودت بر دیبه بعد با نجایاز ا یپر_

 دامونیتر پ رید ینطوریا ی... ولنیکن ریدرجا دستگ نیدیدو تا دخترو د سپرهیبه همه پاسگاها م کنن؛یم دامونیپ م،راحتتریباش

 .کننیم

 

 حالم تنها کجا برم؟ نیبا ا م،منیآخ...آخه مر یول-

 

 نشدن! داریب هیبرو تا بق ست،یشاپور ن یواسه چونه زدن، شانس اورد میوقت ندار یپر_

 

توقع داشته باشم  دینبا گهیداده؛ د ینکرده و قبل از خودش منو فرار یبوده که تک خور یکار یلیخ نجاشمیتا هم گهیم راست

 :رمیگیاونم م یدستو پا یحالو روزم جلو نیکه وبال گردنشم بشم، من با ا

 

 .کنمیوقت فراموشت نم چی. هیرفاقتو تموم کرد ره،ینم ادمیکارتو  نیوقت ا چیه م،یمر-

 

 جون، یپر طور نیمنم هم_

 

 توش... ذارهیمشت اسکناس مچاله م هیو  رهیگیم دستمو

 

 .شهیبا خودت ببر ، الزمت م یول ست،ین ادیز دونمیم_

 

 :دمیپشت دستشو آروم فشار م ذارمیکه خون روش خشک شده، م دستمو

 

 به خدا... یماه یلیخ-

 

 مواظب خودت باش. ،یبرو پر_

 

خودمو با هر قدم به جلو  تونم،یتو پاهامو تا اونجا که م زمیریچند سال داشتمو م نیکه تو ا یهمه زور رون،یب زنمیکافه م از

 ... کنمیپرت م

 

 پام؛ یجلو فتهیاز پشت سر م نیماش هی...نور شمیمتر که از کافه دور م چند

 

 .شهینم دهیسوراخ دو بار گز هیبکشه...آدم عاقل از  نجایکه کار به ا زدمیخانوم! حدس م چهریبه به! پر_

 

 ...خوامیم ییماورا یروین هیاالن  گردم،ی...اصال بر نممسارهیت ی...صداشمیمنجمد م همونجا

 

 !!دومیبهشو م زنمیبود، چنگ م " کادیو ان "که اون لحظه دم دستم بود، همون پالک یزیچ تنها

 

 :نیا یعنیمن معجزه  یتو اون لحظه فقط و فقط معجزه بود، برا دنیدو

 

زودتر از اونچه که  یسرم به کجا خورد؟ ول دونمینم ن،یکرد که با سر خوردم زم ریپام به کجا گ دونمینم میدویکه م همونطور

 خونو رو صورتم حس کردم... یفکرشو کنم داغ

 

 که دوباره بلند شم... نیگذاشتم کف زم دست
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 ... نوی!...سرمو گذاشتم رو زمه؟یوقت شبو سا نی! اهی...تو سا دمیشبح د هیمث  مسارویبرق افتاده شوفر ت یکفشا

 

 

 

 "اریشهر"

 

 

 

هستن ، انگار نه انگار  بای! همه تقرفتهیامشب م فتهیقراره ب یهر اتفاق گفتنیشده امشب، بچه ها حق داشتن که م یشب عجب

کش،  شی خارج از کشور پ! حاالنجانیرفته اونور؟ همه که ا التیواسه تعط یپس ک م،ینوروز التیوسط تعط یکه االن ناسالمت

 .نجایامشب رسوندن ا شونوخارج از تهرونم نرفتن، اگرم رفتن خود

 

خوشمزه  یکه از اون غذاها یخال یپر ی...جاخورنیبخوان راجبه مسائل مهم و به درد بخور حرف بزنن، فقط م نکهیاز ا شتریب

 خونه هاشون کنه. یخشنود راه ویدرست کنه و همه رو راض

 

کارا  نیجنم ا شناسم،یم شتریمن اونو از خودش ب کنه،یم یزیدوباره داره نا پره پرهیفاز باال م شهیکه هم وونهیپسره د اروی اون

درصد،  31با خلوص  ؟یو رفته باال! اونم چ ختهیواسه خودش ر زیر هیاز سر شب که اومده  کنه،یم یرو ادهیرو نداره، داره ز

 !هیادیام ز یلی! خهیادینصف نصف! واسه اون ز قتیدق

 

 یدستش، اما االن...به قول اهل کافه، واسه خودش مرد رهیـگارم بلد نبود بگ ـیاومده بود، س مساریاون اوال که با ت ادمهی

 ...کشهینم گهیمعلومه که د رون،یب زنهیداره از حدقه م گهیشده)!!( چشماش د

 

خان  زیاالناس کافه رو به کثافت بکشه؛اون وقته که پرو نیکه هم دونمیتا االن چشم ازش بر نداشتم، م شیساعت پ مین از

ام دوال  یسگ در خونه مـ ـستوف یجلو فتهیپاش ب زی! پروهینباشه تو گردان مـ ـستوف یآخه هر چ اره،یصالبت ، خم به ابرو ن

 مقدم بچه ... نیچه برسه به ا شه،یراست م

 

 نیامشب همه به اصطالح متمدنا و روشن فکراشم غالف کردن! اون وقت ا گه،یکوته فکره د ده،یتازه به دوران رس کهیمرت

 .کنهیم یداره چه غلط ستین شیاصال حال وونهید

 

که  یسال گنیم دن؟یچه خبره که همه اوضاع رو قمر در عقرب د ستیامشب دوباره برنامه ها شروع شده، امسال معلوم ن از

 هست. یترس هیته ته چشماشون  ییجورا هی...همه هیی! امسال غلط نکنم خبراداسینکوست از بهارش پ

 

 ؟یکرد کاریشد پسر؟ چ یاِ چ _

 

 نیوقتش بود از خودش واکنش نشون بده! تا هم گهید د؛یطول نکش ادیمقدم جمع شدن، ز زی...همه دور مگردونمیبر م سرمو

توجه به اطرافم رفتم جلو، اولش فکر کردم  یشده بودم، ب یکه شرط ییجورا هیشده بود. منم دست خودم نبود،  ریاالنشم د

 هیرفته باال...  تشیاز ظرف شیب یلیخ یلیکه نه...خ دمیجلوش فهم زیافتاده رو م تحرک یکه ب دمید یوقت یمقدم باال اورده، ول

 تو اوجه االن! ییجورا

 

سمت خودم، هر آن ممکن بود باال چرخوندم  یبر هیسرو دادم عقبتر از گردنو  ن،یرفتم طرف مقدمو خوابوندمش رو زم عیسر

 ! رهیمیم یاز خفگ رهیام نم یقلب ستیبره تو حلقش، اون وقت اگه از ا یو همه چ ارهیب

 

 :زنهیاز اون ته مها داد م یکی
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 !)*(ادی، االن اورژانس م123زنگ زدم _

 

که در  نمیبیآب م وانیل هی هوی! کنهیخفش م شتریب زیاالن از همه چ نیا دم،یلباسشو جر م قهیو بعدم  کنمیباز م کرواتشو

 براش سم تره! یآب از هر سم نی... االن همزنمیپس م وانویبهش آب بده... هر جور شده ل خوادیاومده جلومو م ینفهم تینها

 

 ...رسنیاورژانس م یتو کار ماساژ قلبش بودم که مامورا هنوز

 

 ! هیمـ ـستوف مساریت نم،یبیکه م یا افهیق نیاول شمویاون موقع از باال سر مقدم بلند م تازه

 

 ؟یمتیاشتباه عمرمو کردم، نجات جون مقدم به چه ق نیاالنشم پر واضحه که من بزرگتر نیهم ست،یبه فکر کردن ن یازین اصال

 کمک داشت؟  اقتیاصال مقدم ل

 

خور  رهیهست؟ ج یکه رو به موت افتاده ک ینینه؟ا ایداره  اقتیل نمیکنم که بقراط و قسم طبابتش نذاشت اصال فکر کنم بب چه

 !دهینم صیبدبخت ننه مرده که دست چپو راستشم از هم تشخ هی ای هیمـ ـستوف

 

 هیشدم  نجایبردم،حاال ا ییبو نیکتریکه من، از طبابت کوچ دیفهمیم دینبا یاحدالناس چیتعهدم)!!( ...ه ریکه من زدم ز نهیا مهم

انجام  هیاول یگرفتم. کمکها شیراهو پ نیتر یمنطق نویتر یکافه واسه نجات مقدم، اصول یاون همه اظهار نظر آدما نیب ویناج

 ! یبدم! وا

 

 .ستیول کن ن اره،یباشه و ساده ازش بگذره. تا ته و توه ماجرا رو در ن دهینفهم یرو مـ ـستوف یبزرگ نیاشتباه به ا محاله

 

 

 

)*( 

 

 

 

 یپزشک یها تیفور ستمیمجهز به س رانیکه در فرودگاه مهر آباد اتفاق افتاد،ا یو به دنبال حادثه ا 32بعد از سال  از

بود واز  123اورژانس اون دوران  ی....شماره سه رقمشهیتر م شرفتهیپ 34نظر!!( و در سال  نیاز ا ایکشور دن نی)چهارمشهیم

 .شدیون استفاده م یآمبوالنسها

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

 سالم رسوند. میلیزنگ زد، خ دیجون ، امروز ناه یپر_

 

 سالمت باشه، حالش خوب بود؟ کوچولوش؟ شوهرش؟-

 

 تو باغ پدر شوهرش! میبدر بر زدهیخوب بودن مادر، دعوتمون کرد واسه س همه

 

 دستش درد نکنه،-
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 من بهش قول ندادم، گفتم از تو بپرسم._

 

 خودت برو. یگوهر خانوم، ول یکرد یخوب کار-

 

 ...رپاتاالیبدر مال شما جووناس، نه ما پ زدهیمن کجا برم مادر؟ س یایتو ن_

 

  نم؟ینب یچیه امویب یوقت دهی. چه فاامیب تونمیگوهر خانوم، من نم-

 

 دیچند بار گفته که ناام یکه دکتر ناظم یدی. تو هنوز دستو پات سالمه. تازه درهیگیجان، خدا قهرش م یحرفو نزن پر نیا_

 .یشیب منباش، خو

 

 .دنیم یالک دیمن ام یو آقا واسه دلخوش یدکتر ناظم-

 

امامزاده صالح. من مطمئنم خوب  میبا خودت بر ،یمادر، من دلم روشنه. نذر کردم هر وقت تو خوب شد دنینم یالک دیام_

 گوشه! هی یغمبرک نزن ینجوری... ایکه تو خودتم بخوا ی. به شرطیشیم

 

 بهونه: نیکنم؟ دم دست تر یگوهرو راض یسخنران نیبعد ا یچجور حاال

 

 .شهیدلواپس م میآقا اومدن، نباش یدیوقت د هیبمونم،  دیگوهر خانوم، من با-

 

 نشون. نمیخط، ا نیا اد،ینم گهیماه د هیجون، اون روزم بهت گفتم، آقا زودتر از  یپر_

 

 .دیکه خط و نشونشو کجا کش دمیمنم نفهم و

 

 باغ آقا؟ نجا؟یا انیبگم بچه ها ب یندار ی...اگه تو حرفیکز کندوباره  خوادیباشه حاال نم_

 

گوهر و دخترش  یمزاحم جمع خونوادگ خواستمیفقط نم اد؟یبدر خوشش ن زدهیکه از س هیبرق چشمامو حس کردم...ک خودم

 بشم.

 

 زیکه از همون دم در دور خ دیاوردن! سع ریصاحاب گ یخونه ب گهیتو باغ آقا. خوبه د زهیریلشکر آدم م هیبدر،  زدهیس روز

 سمت استخر. دارهیبرم

 

...خدا رمیگی. لبو گاز مکنهیهممونو به حلوا و خرماش دعوت م دهیروز نکش هیباشه به  نجایا دیکه سع گفتیگوهر راست م انگار

 نکنه.

 

که  نهیاز ا شتری، شانس نجاتش بتو ابو دستو پا بزنه فتهیب دیسع ینطوریباز اگه ا م،یاستخر و آب انداخت روزیاصرار گوهر، د به

 ازش نمونه! یچیه گهیپرت کنه و د یخودشو تو استخر خال

 

کور خوندن اگه فکر  ی! ولگهید پزمیرقم غذا رو خوب م هی نیچسبه،همیم یلیمشت بار گذاشتم، خ یپلو ایلوب هیاز صبح  منم

 .ارهیخواست واسه خودش ب یفقط مال خودمه، هرک ی! اون ترشارمیبراشون م مویکردن من دبه ترش

 

 :چهیپیگوهر دوباره م یصدا

 

 یچشما یجلو ارمیتا من خودم باباشو ب نییپا ارشیمادر، ب نییپا ارشیپسر....آقا جمال ب نییپا ایخدا َورِت داره، ب ــــــد،یسع_

 کور شدش!
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 کنه! شترشونیمادر و پسر! خدا ب نیا کننیکه اسباب خنده همه رو فراهم م نهیا شیخوب

 

 .میخوریم بیدکتر، س یباغ آقا میایتابستون م شاالیبخور، ا وهیجون م یپر_

 

 داره؟  بیس نجایجان؟ مگه ا دیناه بیس-

 

 داره اندازه هندونه)!!( بیس ؟یدونستیآره نم_

 

 .نیکنیواسه تابستون خودتونو دعوت م نیاز االن دار دمیبسه بابا، فهم خب

 

 .یموقع کنار آقاتون نشسته باش نیسال بعد هم شاالیگره بزن، ا کن، سبزه رو تین ایجون ب یپر_

 

 "خدا از دهنت بشنوه"گهیته دلم م یول زنم،یپوزخند م هی

 

که واسه تولدم داشتمو هنوز براورده  یتیهمون ن نم،یبتونم بب کنم،یم تی. بعدم نادیرو سر سبزه، قلقلکم م کشمیم دستمو

 گنده! ونیپاپ هی نیهمچ زنم،یو گوهر با دوتا انگشتم گره رو م دیناه ینشده. بعدم واسه دلخوش

 

 

 

 ها را گره زدم به غمت سبزه

 

 شده ام شتری از صبر ب ِغم

 

 چیبه ه تی زندگ ِلی تحو ِسال

 

 در به در شده ام... یها زدهیس

 

 

 

 "اریشهر"

 

 

 

طول  یلیخ کنم،یخودمم فرار م هیروزا از سا نیواسه من که ا دمیشد. شا بهشتیارد رید یلیامسال خ ش،یپ یساال برعکس

که درست  نهیشگردش ا دونمیم دم،یشن یکه من از مـ ـستوف ییزایصبر کنم، با اون چ تونمینم نیاز ا شتریب گهی. ددهیکش

 !شهیسر راهت سبز م یکنیکه فکرشو نم یموقع

 

 یدفعه اگه بخوام احساس نیا یخبر باشم...ول یازش ب نمویرو نب یپر تونمینم گهید اره،یمنه، دل واموندم تاب نم تیحکا االنم

بهشون زنگ بزنم،  دی. حتما باگذرنینم یکی نیاز ا گهیتو مخمصه...سرهنگو بچه ها د ندازمیرو هم با خودم م یرفتار کنم، پر

 و گوهر. یطور به پر نیهم

 

به تخـ  یدر نکهیمگه ا ست،یتو کار ن یخالص فتم،یب ریاگه گ گهیدفعه د نیمطمئنم ا ست،ین ایریاز اون تو بم گهید یریتو بم نیا

محض  تیکه چه عرض کنم؟ خر سکیکردم، ر سکیر یلیخ یپر هیـته بخوره و معجزه بشه تا من دوباره قصر در برم. سر قض
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ه، فقط افتاد ابیکه آبا از آس کنمیاالنشم که فکر م نی. همرونیب دمیکش ریدهن ش زرو ا یکه من کردم ،پر یکردم، اون کار

 !نهیبرسونه، اون وقته که حسابم با کرام الکاتب یمـ ـستوف مساریباد به گوش ت هیکاف

 

که  شمیسر راهم، مطمئن م یتلفن عموم وسکیبه گوهر زنگ بزنم، با ک دیتلفن بزنم، اول از همه با تونمیراحتم نم یحت گهید

 مناسبه. یتماس با پر یبرا یا گهیاالن بهتر از هر وقت د

 

 .مونهیقلک م نیوسک؛عیتو سوراخ ک ندازمیو م کنمیم داشیته مها پ گردم،اونیدنبال سکه م بامیج تو

 

و دوباره  دارمیکه تلفن بهم بر گردونده رو برم یسکه ا کنم،یتا زنگ خورد،قطع م 11کجان؟  نایا بهیاول...بوق دوم...عج بوق

 :چهیپیمگوهر  یدفعه به سرعت باد صدا نی...امونمیمنتظر م ندازنویم

 

 الو؟_

 

 .ارمیسالم گوهر خانوم، شهر-

 

 ن؟یآقا؟ سالمت نیخوب ن؟ییسالم آقا!شما کجا_

 

 ن؟یندار یخوبه؟ اوضاع رو به راهه؟ کم و کسر یپر ؟یخوبم گوهر خانوم...شما چ-

 

 ...یخوبه آقا، فقط پر زینه همه چ_

 

 ...ستادیـبم وا قلـ

 

 شده؟ شیطور ؟یچ یپر-

 

 ...دل نگرونتونه!شهیداره ذره ذره آب م یول ارهیخودش نم یبه رو ره،یگیقراره، همش سراغ شما رو م یب یلیخ ینه آقا، ول_

 

 حالو خودمم دارم. نیا رون،یب دمیراحت ول م نفسو

 

 رو بده بهش. یگوش-

 

 آقا... یگوش_

 

 تو گوشم: دیچیبود که در جا صداش پ سادهیانگار کنار تلفن وا یپر

 

 سالم آقا._

 

 گه؟یم یگوهر چ ؟یجان...خوب یسالم پر-

 

 من خوبم آقا! فقط..._

 

 ؟یفقط چ-

 

 آقا؟ نیگردیبر م ی...کیچیفقط...ه_
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 گمینکن، بازم بهت م یریباشو بهونه گ یهم دختر خوب کشه،تویطول م شتریب کردمیکه فکر م یزیکارم از اون چ ست،یمعلوم ن-

 .رمیگیهر وقت خودم تونستم مثل االن باهات تماس م ،یزنیبه من ابدا زنگ نم

 

 شنوم؛یبغض کردشو م یصدا

 

 .نیشما بگ یبله، هرچ_

 

قطع کنم، تا دوباره بهونه  دیشده و با یکه مکالمه طوالن دمیوسک،فهمیکرده واسه اومدن سمت ک زینفر که از دور خ هی دنید با

 !مساریندادم دست ت

 

 برات تنگ شده  ...مواظب خودت باش...دلمیپر_

 

 .کنمیقطع م و

 

 دم،یفهم گهیکه د شناسمشیم یاونقد "دلم برات تنگ شده"من زدم. اره،یتا به زبون ب کردیداشت مزه مزه م یکه پر یحرف

 کرده. ریپشت زبونش گ یزیچ هیهم،  گهینم یچیه یوقت

 

. با چشم زنمیبا قلـ ـبم حرف م یبه چشماش...من با پر یدارم نه حت یاجینه به صداش احت یواسه خوندن حرف دل پر گهید

 دل! مثل خودش.

 

 

 

 ماست یتپش از ساعت، پر دلتنگ هر

 

 ماست یبغض دلتنگ د،یسکوت هم شا نیا

 

 نفس همره دوست کی ،یتب دلتنگ در

 

 ...)*(خواستیبود که دل من م یزیچ نیکمتر

 

چند ماهو توش سر  نیکه تموم ا ییهمون جا ،یشگیهم یگرفتم تا برم سمت همون جا ابونویخ رون،یدر کافه که اومدم ب از

تموم  دیع التیتعط نکهیبه ا دینکش یبودن زود تموم شد. حت چهریبودم. دوران با پر یکه دور از پر ییکردم.همون جا

. میایباهاش راه ب دیکه با یتو زندگ ادیم یلخیو  یطور الک نیهم زایچ ی. بعضستیما ن لیطبق برنامه و م زایچ یلیخ گهیبشه.د

 .ادیکوتاه نم یول شکنهیکمـ ـر آدمو م میایراه ن

 

و  یاتصال قو هیبا اون پالک انگار  شم،یدارم، هر وقت داغون م اجیاحت یپر "کادیوان "به پالک یا گهیاز هر وقت د شتریب االن

 ندارم.  یکه بهش دسترس ستیخودم ن لیبازم انداختن به م یبه خدا. ول زنمیم عیسر

 

 جوره جمع و جورش کرد. چیه شدینم گهیقوز باال قوز. د شدیاون وقت م د،یدیتو کافه اون پالکو تو گردنم م یکس اگه

 

اگه مادرم زنده بود  یاونام منو شناختن، االن حت خوره،یجور مقدسات نم نیمن به ا یکه گروه خون دنیاون کافه همه فهم تو

 یچ رویتاث نیاسم ا ذاره،خبیاثرم م نکه،رومیو محالتر ا ات،یمعنو نجوریکنه که من رفتم دنبال امحال بود باور 

 ؟! "اعتقاد"ذارن؟یم
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 هیاز هر توج شتریب د،یو شک و ترد یراحتم نبودا! تو اوج بدخت نی... همچشه؟یمعتقد م یزیآدم به چ یراحت نیبه هم یعنی

 اد،یبر نم عیسر نقدیکار، الاقل ا نیا ادیبر نم یراحتم نبود.از هر کس نیمطمئن و مصمم کرد،پس همچ یا گهیروانشناسانه د

 یآرامش نیاندازه به همچ نیبرم، محال بود زودتر از چند جلسه منو تا ا یدکارهر دکتر و مد شیپ خواستمیاالن اگه م

 . ترسمینم یزیاز چ گهی.حداقل واسه خودم دترسمینم یچیاز ه گهیشجاع شدم.د یلیبرسونه...خ

 

مـ  مساریت یکه جلو یاس.، به خصوص واسه من با اون گاف ختهیبه هم ر یا گهیاز هر وقت د شتریروزا تو کافه حال و هوا ب نیا

 انیفردا شب م ایامشب  ایمطمئنم  گهیبگذره!د یاشتباه نیهمچ هیکه از  دهیمث اون بع یدادم. از آدم زرنگ یـستوف

 بگذره. یاز من به راحت یاس که فکر کنم مـ ـستوف نانهیخوشب یلیسروقتم.خ

 

 

 

 شیو افکار پر یخواب یو ب یدلتنگ حس

 

 شیاز پس و پ دیشب شعله کش مهین

 

 رنجور و پر از افگارم روح

 

 سرخورده و حال زارم جان

 

 ...)*(زدیم ادمیدر کوچه و پس کوچه  پرسه

 

 

 

رو دستم؛ هر روز حرفاشو چند بار واسه  ختیر ویاون روز آب پاک یکه با شهرام داشتم)!!( وقت یخصوص بعد اون تماس به

 تا از بهر شم: کنمیخودم تکرار م

 

دنگو  یبا کل رمردیپ چارهیب ؛یآهان مش مرتض کرد؟یکار م "اریماز"تو دفتر  ه؟یک اروی روزاونید ؟یکرد کاریتو چ اریشهر نیبب "

از خانوادش  دونمیچم دن،یپرس اریمشکوک اومدنو راجبه ماز پیچند نفر با ت گفتیرسوند به من، مخودشو  یباز سیفنگو پل

 "گهیجور سواال د نیاز ا ه؟سراغشو نگرفت یکس رانن؟یتو ا ایک

 

تئاتر غمناک و درام تموم شد!  د؛یکردن منم،به سر رس یتموم شد؛ نقش باز گهیواضحه که همه شجره نامه منم دراوردن، د پر

 .ینقش مقابل چیبدون ه ییتلخ تر از تئاتره شروع شد...اونم تنها یلیکه خ میزندگ تیحاال واقع

 

...نذار آال خون واالخون یآب، باغو بزن به نام پر ریشهرام اگه زنده برنگشتمو سرمو کردن ز"گفتم؟  یتو جواب شهرام چ من

 ."اریماز" نیکردم...ع تمیوص یرو قبول کردم..حت یراحت همه چ یلیمن، خ یالیخ یب نیز اچقد شهرام حرص خورد ا "شه...

 

که راه نفسم بند اومده،  ستیهوا ن یخاطر داغ شم،بهیکرده، اصال دارم خفه م یگذشته، هوام چه دم دیچار ماهه که از ع االن

 شهیاصال اون شب حواسش نبوده؟مگه م یعنی کنه؟ینم یکار چیه یمـ ـستوف مساریچرا ت دونمیشدم. نم یعاص یفیبالتکل نیاز ا

 یروزا نفرسته پ نیاگه هم م،یبود دهیشن شیو باهوش یزیاز ت یلیگذشته باشه؟ ما که خ یمهم نیبه ا هیاز قض یراحت نیبه هم

 !ستین یپُخ چیبوده، اسم در کرده، وگرنه ه یالک دیو تمج فیهمش تعر فهممیم کنمویبه عقلش شک م گهیام د

 

 فخار؟ اریشهر یآقا_
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صدا  نیبه عقب برگردمو مطمئن شم اصال ا نکهیجرئت ا یخشک شد. حت هوینفس منم همراهش!اصال تموم بدنم  ساد،یوا زمان

 یفور ،یکنیفکر م یزیچ هیوقتا تا به  یاومدن. شده بعض کردمیکه فکرشو م یزیرو هم ندارم!زودتر از اون چ انهیبوده  یواقع

 اون وقتاس! زخصوص اگه نحس باشه؟االن ا اد؟بهیسرت م

 

 روم: یجلو ادیو م کنهیصدام صبر نم صاحب

 

 ...دیایبا ما ب دیفخار شما با یآقا_

 

 سال قبل( 4)1332ماه  ید -تهران

 

 

 

 "اریماز"

 

 

 

سرد شده،  یلیحال هوا خ نیکه رسما زمـ ـستون شروع شده ، با ا ستین شتریچند روز ب نکهیتنم کردم، با ا اهمویس یپالتو

که  ییکاله کاموا هیازهمه  شتریهوا ب نیسرم. تو ا ذارمیلبه دارمو م یو کاله شاپو دارمیبر م نهیا یاز جلو دامویسوز داره، کل

 .دهیرو گوشمو بپوشونه مزه م

 

تو  یشگیهم اهیس نیبازم همون ماش کنم،ی، دو طرف کوچه رو نگاه م ستمیمیدر که وا یجلو ی. رو پله هاکنمیخونه رو باز م در

 هیکه سا شهیم یروز 11کرد.  یط یالیخ یب شهینم نیاز ا شتریب گهی.دپادینگه داشته و داره خونه منو م یشگیهمون فاصله هم

با هم  ییجورا هیکه من ازش خبر دارم.  دونهیکنه، اونم م یخودشو مخف کنهینم یهم سع من اومده و اصال یام همپا هیبه سا

.پس اون دادمیم یسر و سامون هیدفتر  یو عاد یمعمول یبه کارا دینداشتم، با یمدت کار خاص نی.منم که تو امیکنار اومد

 خودمو. یصلا فهیمنم وظ دادن،یخودشونو انجام م فهیبهم نداشت؛ اونا وظ یکار نهیماش

 

دفترچه دارم  هی م،یطور نیهم شهیم. هکنمیکه تو برنامه امروزم گنجوندمو چک م ییکارا گهیبار د هی شم،یکه م نیماش سوار

. واسه زدمیم جیماه دور خودم گ هیبار دفترچه رو گم کردم تا  هی ادمهی. سمیروزمره مو توش بنو یبرنامه ها دیکه هر روز با

 محل کارمه. زیم یتو کشو شمیکی دارم،یتو خونه نگه م شویکیدارم ،  هادفترچه  نیاالنا دو تا از ا نیهم

 

برم بهشت زهرا ، سر خاک آقا جونو مادر.همه پنج شنبه ها  دیبا یقبل یامروز که پنج شنبه است، طبق همه پنج شنبه ها خب

که هر وقت دلت  نهیجمعه؟ مهم ا ایصبح و بعد از ظهر؟ پنج شنبه  کنه،یم یصبح برم. حاال چه فرق دیامروز با یول رفتمیعصر م

براشون تنگه.  یا گهیاز هر وقت د شتریام که قاعده و قانون نداره.االنم که دلم ب ی.دلتنگدنشونید یبراشون تنگ شد، بر

 دارم.  اجیچقدم که به دعاشون احت

 

شد.سر راه  نمیهم نم،یتو رو نمب یداماد رمویمیمن م گفتیم شهیهم نه،یمنو بب یکه داماد دی!آخرم مادر به آرزوش نرسهه

جدا جدا  یگال دیطور بود ، با نیهم شهی. همرمیگیآقا جون م یبرا یمادر و چند شاخه گل داوود یبرا میچند شاخه گل مر

 فه،یظر گفتیبود و م میعاشق مر شهیرو قانع کنن که کدوم گل بهتره. مادر هم گهیکدوم نتونستن همد چی. هیگرفتیبراشون م

 بزرگ بود.  درشت و نکهیواسه ا قایبود، دق یآقا جونم برعکس اون عاشق داوود

 

با  نکهیطور بودن، کنار هم! با ا نیهم شهیگذاشته بودم، رفتم سر خاک هردوشون. هم نیگالبم که از قبل تو ماش شهیش هی

هفته  نیا یاومدم، ول شیهفته پ نیخاکشون چقد خاک نشسته، هم یاخرشم کنار هم شدن.رو یسال از هم رفتن، ول 3فاصله 

 دیبه قبر اقا جون و مادر ام یکه انداختم، کل ینگاه به قبر بغـ ـل هینداره.  تعجب نمیباد و بوران بود که همچ نقدیکه گذشت، ا

به سر و گوشش  یدست هی ینداشت؟ منم هر از چند گاه یکس و کار دونمیبود که نم رمردهیپ هیمال  یوارم شدم. قبر کنار

با گل و  کردموینم زشونیطور بود تا تم نیهم شهیکنم، هم زیبرا رو تمسنگ ق یرو دی. نشستم سر خاکشون. اول بادمیکشیم
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حساس بود،  یزیرو تم یلیخ امرزمیکه باهاشون حرف بزنم. مادر خدا ب شستیاصال به دلم نم دادم،یبهشون نم ییصفا هیگالب 

 میخواستیم یوقت ی. از بچگششیپ فرستادیم کیو ش زیما رو تر و تم شهیهم م،یآقا جون بر یجلو میخواستیم یبه خصوص وقت

 نیا گهی.از همون موقع ددادیناظم مدرسه بهمون دست م یجلو سادنیحس و حال وا شهیهم میاقا جون حاضر ش یجلو میرب

اومده بود ،  یبار که شب قبلش ، بارون حساب هی ادمهی. میرفتیآقا جون م یجلو دهیو اتو کش یرسم نی. همچمیبار اومد یطور

که آقا جونم از حجره  دمیتو خونه فهم امیب خواستمیشدم، بعد که م یباز لاز عزا دراوردو و مشغول گ یدل حساب هیرفتم 

کنه. حاال باز خوبه که تو خونه خودمون  زیو منو با خودش ببره حموم تم ادیتا مادر ب اطیبودم تو ح سادهیوا یتا ک کهیبرگشته، د

 یزندگ یهمون حموم عموم یتاشب جلو صبح دیبا گهیحموم ، که د رونیب میدم براگه بنا بود مثل اکثر مر میحموم داشت

 .میکردیم

 

رو قبر آقا  مایرو بذارم رو قبر مادر و مر یداوود یگل کرد که گال طنمیلحظه ش هیسنگ قبرشونو شستم،  یبا گالب رو  یوقت

ام که  یلیدفعه خ نیا یعنی. ارمینتونستم از دلشون در ب گهید دیچرا دست بذارم رو نقطه ضعفشون؟ شا ومد،یدلم ن یجون. ول

 یکه بتونم فور یوقت هیواسه  ذارمیم طنتویش نیبهشون سر بزنم. واسه هم امیب تونمینم هما هیفکر کنم زودتر از  نانهیخوشب

 جبران کنم.

 

 یحت شد،یگرمش م یود که فورب ینجوریبود ، مزاجش ا ییآدم گرما شهیرو سنگ قبرشون.چقدر سردن! مادر هم کشمیم دست

پالتومو  قهیبودم،  ییسرما شهیبپوشه.بر عکس من که هم میضخ یلیخ یچله زمـ ـستونم بود، عادت نداشت که لباسا یوقت

 رو سنگ قبرشون. زنمیزل م کشم،یباالتر م

 

االن راحت  یول شدمینگران شما م دیتازه همش با شد،یسختتر م یلی، دل کندن خ نی! اگه االن بودنیستیشد که االن ن خوب

 یهرچ گفتیم شهیخونه داشت. هم یما همه اهال یدعا و ورد برا شهی. مادر همنیکه برام دعا کن خوامینشستم و فقط ازتون م

 .کردی.همون دلمو قرص مکردینگاه مطمئن بهت م هی دویکشیم هآ هی شهیهمون بشه. آقا جونم که هم رهیخ

 

 یلیبه دلم راه ندادم.خ دیلحظه هم ترد هی یکه حت کنهیوقته از اون باال داره بهم مطمئن نگاه م یلیشک ندارم که خ االنم

 به موقع انجام بدم . دیکه با ختهیکار رو سرم ر یبمونم، کل تونمینم نیاز ا شتریشرمنده ام که ب

 

.چشمم به قبر بغـ گذرونمیچشمام م ریکل قبرستونو از ز یفضا گهیبار د هیو  شمیاز جام بلند م دم،یم رونیپر صدا ب نفسمو

فاتحه  هی رختم،یم نمیا یکم گالب مونده بود رو هیکاش  شه،یم زیتم یحد هیروش.تا  کشمیو دست م نمیشی، م فتهیم یـل

حقش هس که واسش فاتحه  دونمی. اصال نمکنمینثار روحش م امرزیخدا ب هیو  فرستمیبود م دهیخـ ـواب رشیکه ز یواسه صاحب

 نه؟ من به دلم افتاد واسش فاتحه بخونم، همونم بسه!  ایبخونم و طلب بخشش کنم 

 

 ختنیکه ر یکس و کار بشن.مث خودت بجز اون چند خروارخاک یمث خودت ب تمیاز هفته بعد، دوتا قبر کنار دی، شا گمیدلم م تو

اونا به تو  ،ینداشت یوقت مالقات چیو ه یدیور اگه تو به اونا نرسغصه نخ یلی. خنهیرو سنگشون بش گهید هیروت، چند ال

 .ادیسراغشون نم یکس سالسال تا  گهیو از حاال به بعد د رسنیم

 

جز شما نداشتم و ندارم.  یا گهید یدلبستگ چیهستم! امروز نرفته دلم تنگ شده، من ه ادتونیکه من هرجا باشم به  نهیا مهم

! تو که کنمینگاه م یآخرمه؟دوباره به سنگ قبر بغـ ـل یمن دم دما یعنی کنه،یفکر م اشیبه دلبستگ شیآدم دم آخر زندگ گنیم

بگه؟ اصال  امرزیخدا ب هیکه بهم  شهیم دایپ بهیغر هی یروز هی...حاال اگه من برم خوندمیم یواست فاتحه ا بهیباز منه غر یرفت

 زدمیمادر م یاز همونا که واسه دلخوش زنم،یلبخند م هیو کنمیو مادرم مسرش؟ نگاه آخرمو به قبر پدر  ادیب یقبر دارم که کس

بخار  کشمیکه م یبا آه ومده،ین نییکه تو همون سرما پا متو چشم ادیم میخودمو ودلتنگ یکس یب یقطره اشک از رو هی... 

 !شهیم
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دور و بر و  گهیشم،دیم ادهیدر دفتر که پ یانجام بدم،جلو دیدارم که با یکم خرده کار هیسمت دفتر، امروز  رونمیراست م هی

بچه  نیا ومدهی. هنوزم نبنمیرو نم اوشیس نیروز قبل. ماش 11 نیمث همه ا نم،یکجا بب ویقراره چ دونمیکه م کنم،منینگاه نم

. تو هیبپاشن. بچه بامعرفت زنویسفره باباهه دارن که خوب بخورنو بر هیپا ننیاون که اگه هفت نسل بعدشم بش دونمیپولدار. نم

 هیبا بق یلیخ ستین دهیتازه به دوران رس یپولدارا نیچون از ا ایباشه.البته س ایس هیکه شب ینیبیرو م یدوره کمتر پولدار نیا

واسم انجام نداده باشه...واسه  ودهیو اگه از دستش بر م شموقت نشده بهش رو انداخته با چیها فرق داره.ه سهینو ک نیا

 رو ننداختم. یاحد چیتا حاال به ه ایکه منم بجز س نهیهم

 

دفتر دار و  نیکه در دفتر باز باشه. از ا میمورد با هم توافق داشت هی نیتو ا ایچار طاق بازه، من و س شهیدفتر مث هم در

 فاتیتشر نجوریتر از اونه که اهل ا یم که اک ایس نی. اامینم نجایا ی. من که درست و حسابمیهم ندار یمنش دونمیچم

 یبه کس ی، از اون ادما که که اگه بهش بگ هی. آدم مطمئنادیبرم یکه خودش از پس همه چ میدار ریپ یآبدارچ هیباشه!فقط 

وگرنه اون بنده خدا  گه،ی. رسمه دمیکنیصداش م ی. مش مرتضدیازش حرف کش شهینم یکن زشمیزریاگه ر ینگو، حت یزیچ

 اون ور تر رفته باشه. میاز امامزاده صالح و شاه عبدالعظ دونمیم دیبع

 

گذاشتن واسه دو نفرچقد سر و صدا داره مگه؟به  ییبلند شده ، من موندم چا یمش مرتض یآبدار خونه دوباره سر وصدا تو

 نیواسه هم ره،یگیسوت و کوره که ادم خوفش م نجایا نقدیوقتا مث امروز ا یسر و صداها. بعض نیبه ا میهر حال من راض

 !مونهینم نیافتادم مُردم، نعشم رو زم االناگه  نکهی. ادهیم یصداها بهم دلگرم نجورسریا

 

 کوتاه دارم: ستیا هیدر آبدار خونه  دم

 

 ری...صبحت بخیسالم مش مرتض-

 

 دم ظهره. س،ین گهیسالم اقا صبح که د_

 

 .یو خوش ریهر حال اوقات به خ ن،بهیگیراست م-

 

 .ارمیب لشمهید ییچا هیکه برات  نیممنون بابا جان. برو بش_

 

 .نمیشیجا م نیدستتون درد نکنه، هم-

 

 تو ابدار خونه؟ نجا؟یا_

 

 داره؟ یاره ، اشکال-

 

 .شهیبراتون بد م نهیاگه ارباب رجوع بب یاشکال که نه...ول_

 

 بخورم. ییهر جا دوس دارم چا خوادیدفترمه دلم م نجایچرا بد بشه؟ا-

 

 نوش جونتون._

 

 بدم. تویبنداز دم رفتن بهت امانت ادمی ؛یمشت گمیم-

 

 اخه االن که زوده!هنوز مونده تا سر برج. ؟یامانت_
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که  دمیام اضافه بهش م یزیچ هیوقتا  ی. بعضدمیتو پاکت و بهش م ذارمی..حقوق هر ماهشو مهیچ یامانت دونهیم گهید خودش

برج سرمون شلوغ بوده و زحمتش  نیا دونمیبودم و...چم یراض یلیکه از کارش خ گمیدست خوش. بعدم بهش م شهیواسش م

 شده. ادیز

 

 تا حقوقتو بدم. ستمیسر برج ن ادیبرم سفر، به احتمال ز خوامیفردا م-

 

 .نیبهم بد دیآقا، باشه هر وقت برگشت شهینم رید_

 

 داره! اجیپول احت نیچقد به ا دونمیخوب م گهیمرد مناعت داره...من که د نیا چقد

 

 گهید یدید وی، اومد گهید زادهیبدهکار باشم. بعدم آدم یبه کس خوادیدلم نم یدونیخودت که م ؟یمشت کنهیم یحاال چه فرق-

 برنگشتم.

 

 .ریسفرتون بخ شاالیآقا. ا هیحرفا چ نیا_

 

 ومده؟یهنوز ن اوشیس نی!ایمشت ریعاقبتت بخ-

 

بازم  نیاومد ریامروز که شمام د ی. حتانیتر م ریاز شما د شهیهم اوشیآقا س ن،یدونیر م. خودتون که بهتومدنینه آقا هنوز ن_

 .ادیاز شما ب رترید دیبا

 

 ...شهیوقت آدم نم چیه اوشیس گهیرو لـ ـبم. راست م ادیلبخند م هی

 

 !یدیدرد نکنه. زحمت کش ییمن برم، به کارت برس!دستتم بابت چا یخب مشت-

 

 دارمیبر م نوشتمیکه توش قرارامو م یکردن قرار بعد از ظهرمه. دفتر چه آب کسیتو اطاقم..واسه امروز از همه مهمتر ف رمیم

 . کنمیامروز رو توش نوشتم،قرار امروزم اضافه م خیکه تار یو تو صفحه ا

 

 سمت آبدار خونه: رمیو م دارمیرو برم یآب دفترچه

 

 !؟یمشت-

 

 بله آقا؟_

 

 ؟یدونیم گهی.خودت که دریدفتر چه رو ببر مطب دکتر ، ازش داروهامو بگ نیزحمت بکش ، ا هی-

 

 بله آقا! سرم به کار خودم باشه._

 

 عجله دارم. یلی. خایگردیبرم یریم ی،زودیفقط مشت-

 

 .سیراحت. بار اولم که ن التونیچشم آقا...خ_

 

 به سالمت.-

 

ام به اون دفترچه ندارم تا  یازین گهید ندفعه؟یا زنهیچرا دلم شور م دونمی.نمرونیب دمینفس صدا دار م هی ره،یکه م یمشت

 هر وقت که از سفر برگشتم...
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شناخته  میبا دفتر چه آب شهی. منم که همرسوندیرو م غامایوسط که پ نیا میرابط داشت هیبود... ینطوریهم شهیهم قرارامون

 ریسر عائله گ 3بدبخت با  رمردیپ نیهم نگران بودم که مبادا ا شهی.همکردمیم یآور ادیتو همون قرارا رو  شهیهم شدم،یم

سهل انگار و سر به هوا  یادیبود فقط ز یبچه خوب اوشیاعتماد کرد. س یبه کس شدی،نمکنم ؟ چاره نداشتم  کاریچ ی. ولفتهیب

 هیقرار پا در هوا و  هیبا  موندمی. من مفتری...م کردیبه سرش ، ول م زدیم ییجا هیو  یزیچ هیسر راه هـ ـوس  یدید هویبود. 

 شده! فیسرش گرم جنس لط نگیرستوران و دانس ای فهتو کدوم کا سیکجان؟ معلوم ن ای.حاال آقا سادیاالن م ایدل خوش که س

 

 

 

 جلو پاتون. میزدیم نیزم یزیچ ،ی،شتر یگاو نیفرمودی!بابا مایچه عجب!آق س-

 

 ...از هفت دولت آزاد!قیب قِیاره،بیخودش نم یرو به رو یچیوقت ه چیخوشه.ه یخنده، کال الک ریز زنهیم

 

 ؟یاعصاب شد یدوباره ب ؟یداداش ماز هیچ_

 

 خوبم. دلمون واست تنگ شده بود داداش. میلیمن؟ خ یاعصاب؟ ک یب-

 

 دل به دل راه داره.منم دلم برات شده بود قد سوراخ ...سوراخ دماغ._

 

وقتشون  س،مردمین تیچرا حال ه،یدفتره حقوق نجایبابا ا ن؟ییپا یدیمرض.باز سرت گرم کجا شده بود که کرکره تو کش-

 واسشون ارزش داره؟

 

صف  نجای، وقته!نگو که از صبح تا حاال ارباب رجوع ا سیکه واسه مردم ما مهم ن یزیوقت؟ حالت خوبه داداش؟ تنها چ ؟یچ_

 بوده! دهیکش

 

 .کننیارباب رجوعاتم شناختنت، خودشونو منتر تو نم گهینه د-

 

 دارن. ییبس که درک و شعور باال_

 

 ا؟ی...سگمی. مزیمزه نر نقدریخب حاال، ا-

 

 ا؟یجان س_

 

 داشتم ازت. یخواهش هی-

 

 که اطاعت کنه؟! هیشما امر کن داداش، ک_

 

 مسخره، حاال بگم؟-

 

 گه؟ید یگیمثال اگه بگم ؛نگو؛نم_

 

 .گمینم-

 

 ! بابا ناز نکن، جونم بگو داداش؟یشد فیچقد لط یپرینم فیتو که با جنس لط یودتو لوس نکن، مازخ_
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 .خواستمیم نتویماش-

 

 بود که! نبود؟ نییخودت پا نیمنو؟ چرا؟ ماش نیماش_

 

 .خوامیتورو م نیماش یچرابود، ول-

 

 باال! ندازهیابروشو م هی نیهمچ

 

 چرا اونوقت؟_

 

 تو مدلش باالتره. نیقرار مهم، ماش هیبرم سر  دیبا-

 

 گه؟یهس؟ از ما بهترونه د یخوشم اومد.حاال طرف ک ن،یمام راه افتاد.آفر یکلــــــــک،باالخره داش ماز یا_

 

 .خوامیلباساتم م ا،تازهیبس کن س-

 

 ؟ گهیباال؟ سر گردنه اس د یکشیدار و ندار ما رو م یدار میتو روز روشن تو مِلک شخص ا،یدِ ب_

 

 .گهیخودتو بپوشم د یلباسا دیبا نیمزخرف نگو،با اون ماش نقدیا-

 

 گه؟ی! دمیتو هم فکر کن ما خر شد دم،یباشــه داش، لباسارم م_

 

 

 

 ...نوکرتم به موال.نکهیا گهید-

 

 گز کنم تا خونه؟ ادهیحاال من خودم پ شتر،یماب_

 

 اونجا،برو وردار . ذارمیم نتویخونه،ماش رمیمن برو...کارم که تموم شد ، م نیبا ماش گهینه د-

 

 برام. ارشیب ،فردایمن عجله ندارم ماز_

 

 .ییجا رمیدارم م ستم،ینه فردا ن-

 

 چند روزه! نیشده ا ادیتو چه ز یرفتنا "ییجا" نیا یماز_

 

 گه؟ید مونهیخودمون م نیبرگردم. فقط ب یک سیسفر، معلوم ن رمیدارم م-

 

 داداش؟! یانم کردشده؟ نگر یزیچ یحتما، ماز_

 

 شده! رمیبرم د گهینگران نباش.من د س،ین یزینه چ-

 

 .دمیبهت پسش نم گهیبده به من،فقط گفته باشما، د اتمیگولیلباس ژ نیارم،ایباشه،برم لباسا رو در ب_

 

 !یادگاریباشه مال خودت... -
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 هم دلهره خودم بره هم اون! زنم،کهیلبخند م هی ندازه،بهشینگاه نگرون بهم م هی

 

 تیازش حالل تونمیدوسش داشتم،چقد سخته که نم شهیکنه،همیهاج و واج نگام م نجوریدم در،هم رمیپوشم،میکه م لباساشو

 !وردهیوقتم خم به ابرو ن چیواسش زحمت داشتم، انصافا ه یلیبخوام، خ

 

 :کنمیسمتش،بغـ ـلش م گردمیدوباره برم اد،ینم دلم

 

 ...همش دردسر دارم برات.کنمیم تتتیاذ نقدیکه ا ببخش ایس-

 

 با هم ، تنوعم هس داداش! میو لباسامونو طاق زد نویروز ماش هی،یکنیتعارف م نقدیا یشیبابا؛سوار خودم که نم یا_

 

 .ایمراقب خودت باش س-

 

 نره،  ادتی یسفر قندهار؟ سوغات یبر یخواینکنه م یماز_

 

 اره،یو منو از بغـ ـلش در م دهیهولم م بعدم

 

 دارم،یماچ آبدار از گونه ش برم هی

 

 ، کار دارم، ملت وقتشون ارزش داره واسشون! گهیچندشه! برو د نقدیخــــاک بر سرت که ابراز احساساتت ا یا _

 

 بهم. زنهیچشمک م هی

 

 داره: فرق گهید یبا دفعه ها ندفعهیا ده،یانگار اونم فهم رسم،یراه پله ها که م دم

 

 .اریتو هم مراقب باش ماز_

 

 چرا بغض کرده حاال؟ نیبار اسم منو کامل گفت...ا نیو آخر نیاول واسه

 

داشت که وقت  تیاونقد قصه و حکا شهیهم ای...سمینداد یآدم بهم سالم و خدافظ نیوقت ع چیه کنم،یم یلب خدافظ ریز

 . کنهیاومدنش واسم سر هم م ریبه خاطر د یچه قصه ا نمیصبر نکردم بب یسالم کنه.منم عادت کرده بودم.امروز حت کردینم

 

چقدم که  ده؛یبدجور داره گلومو خراش م کنه،یو مزاحم افاقه نم دهیتوده نخراش نینفسا واسه ا نینه ا کشم،یم قینفس عم هی

 !ه؟یجنسش از چ دهیکس نفهم چیسرعت رشدش باالس ناجنس، هنوز ه

 

 ار...داره انگ ریواگ "بغض"

 

 

 

 

 

 کنم یناتمام، خداحافظ بگذار

 

 کنم یدل پرکالم، خداحافظ با
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 هاتیمجال نقل،ه ستین چون

 

 کنم یدر سالم،خداحافظ بگذار

 

 بدان یمرام ما، ول ستین نیا

 

 کنم...)*( یمرام،خداحافظ یب باعشق

 

 

 

 کنه،یپارک م نشویماش ایس شهیکه هم یجا ،ییسمت کوچه باال رمیدور و برمو نگاه کنم م نکهیو بدون ا نییپا امیپله ها م از

 و دِ برو. شمیم نیسوار ماش

 

 درست شه! ایواسه س یچه دردسر نیفکر نکردم که قراره بعد از ا نیبه ا یحت

 

آش نخورده و دهن سوخته،به  شه،یم تشیماجرا باز شه، فکر نکردم که حکا نیاونم به ا یپا دینکردم که ناخواسته شا فکر

 مراقب خودت باش، سر و تهشو هم اوردم. هیکردم و با فکر ن یچیه

 

 کشمیامن و امانه!دوباره رامو م کنم،یپشت سرمو نگاه م دارمویگوشه نگه م هی نانیمحض اطم رم،یکه باالتر م ابونیتا خ دو

 دور هم جمع شدن منتظر من... یحتم گهیسمت بچه ها!تا االن د

 
3 
 

 ؟یکه همه رو جمع کرد یدار دیخبر جد ؟یچه کرد اریخب؛ماز_

 

 برم زاهدان. دیبله،سرهنگ.با-

 

 ؟ یدفعه ا هی نقدیحاال ا ار،چرایماز یکنیم سکیر یدار_

 

عکس  یبرم اونجا،اگه تونستم کل دیمحموله داره تو زاهدان،با هیاز همون کله گنده هاش  یکیسرهنگ ردشونو زدم، -

 .امیدست پر م رم،بایگیم

 

اندازه از همه  نیکس تا ا چیبجز ما سه نفر،ه بایکمه! تقر یلیکه تعداد افراد مورد اعتمادمون خ یدونیخودت م ار،یماز نیبب_

 که؟ ... یدونیم ،یفتیب ریخبر نداره. اگه گ اتیجزئ

 

سوال  یبودم. پس جا دهیرو به تنم مال یهمه چ یکه اومدم تو گروه، پ یمن طاقت شکنجه هاشونو دارم. روز دونم؛یآره م-

 جا. نیهم یتهران، حت نیتو هم یحت فته،یهرکدوم از ما ب یاتفاق ممکنه برا نی.بعدم امونهینم

 

 :کنهیکارو م نیکنه، هم شتریکالمشو ب ریتاث خوادیتو چشمام، هر وقت م زنهیزل م شهرام

 

 در کاره؟ارزششو داره؟ یمحموله ا نیکه همچ یحاال واقعا مطمئن_

 

 .سیجا بند ن چیدستمون به ه گهیدآره ؛ منبع موثق بوده.اگه االن نرم -

 

 :کنهیمنصرفم کنه، باهام اتمام حجت م تونهینم نهیبیکه م سرهنگ
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 یحفظ بشه.حاال که خودت دار دیسه راس مثلث ما با نیا اریماز نی؟ببیمطمئن دار نیگزیبگم، جا دیبا ،یگرفت متویحاال که تصم_

 ؟یاریب نیگزیجا دیبا ،یریم

 

 راحت. التونیبله، ازاون بابت خ-

 

 سرم: زنهیداد م هی سرهنگ

 

 تو گروه؟ ادیب نییسرشو بندازه پا د،یاز راه رس یهرک ه،یمگه بچه باز س،یراحت ن المیدِ خ_

 

 همه برنامه ها هست، انیاز چشمام بهش اعتماد دارم. در جر شتریسرهنگ! ب سین یمن هرک نیگزیجا-

 

 :دمیرو توش نوشتم بهش نشون م یمدت همه مدارکو و اسام نیکه تو ا یدفتر

 

 .رهیاومد، ازتون بگ یشما باشه،تا وقت شیدفتر پ نیا-

 

 .شرط اولو که داره؟ ینـــــه، ظاهرافکر همه جاشم کرد_

 

 .شهیتموم م شینداره. منم که برم تموم وابستگ یاحد چیبه ه یعاطف یوابستگ چیبله داره، بجز من ه-

 

اشتباه ازش  هی هینشم، فقط کاف ونتیبگم که بعدا مد نمیا ی. ولکنمیقبولش م دهیکه بهت دارم ، ند یاعتماد یفقط از رو_

 خودت. شیپ فرستمشیم نم،اونوقتیبب

 

 تر از منه! قیدق یلیاون کارش درسته! خ-

 

 ختم جلسه... یعنی نی.اشهیاز جاش بلند م ده،یتکون م سرشو

 

 هیبود، انتظار نداشتم که  نطوریهم شهیبود.سرهنگ هم کردمیکه فکرشو م یزیراحتتر از اون چ یلیبا سرهنگ خ میخداحافظ

 وداع پرسوز و گداز باهاش داشته باشم.

 

 زویبعد از من همه چ یچجور دونهیشهرام بگم، اون م هی دیکه نتونستم به سرهنگ بزنم با ییحرفا کنم،یفرصت استفاده م از

 نظر داشته باشه: ریز

 

 .فتمیصبح زود راه ب دیندارم، با یادیشهرام، وقت ز نیبب-

 

 .شنومیخب، م یلیخ_

 

 ابیمجبورم، تا آبا از آس فته،یمدت ممکنه کارا عقب ب هی د،یریبگ یواسم مراسم آنچنان خوادیمن افتاد، نم یبرا یاگه اتفاق-

چهارماه  اینظره. احتماال رابط من تا سه  ریتموم مال و امالکم ز یمدت هیکه اگه من کشته بشم، تا  دیدونی. مدیصبر کن دیبا فتهیب

کنه! چم  کاریچ دیبا دونهیکن،اون خودش م ادداشتیکه افتاد تو دفتر  یدیمدت هر اتفاق جد نی. تو اشهیبعد به گروه ملحق م

 !گهیراش بنداز د بگم، خودت یبا سرهنگ مراوده داشته باشه....چجور یلیبده،نذار خ ادیو خم کارم خودت بهش 

 

 .یگردیو سالمم بر م حی،صحیریافته،م ینم یهس.بعدم اتفاق ار،حواسمیراحت ماز التیخ_

 

 ؟یندار یبرم،کار گهیکمه...من د یلیاحتمالش خ یبشه،ول یگیکه تو م ینطوریهم دمیآره شا-
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 .اریمراقب خودت باش ماز_

 

 تا شب تکرار شه؟ گهیجمله قراره چند بار د نیا

 

 رو شونش: ذارمیم م،دستیشیجامون بلند م از

 

 هواشو داشته باش..جون تو و جون اون. -

 

 !ار؟یماز_

 

 که حرفشو بزنه؛ دمیتکون م سرمو

 

 ؟یگیبهم م ه؟یک نتیگزیجا_

 

 :کشمیآه م دمیرون،شایب دمیم نفسمو

 

 ! کهیداداش کوچ-

 

 ...."ارمونیدکتر شهر "

 

 دنکنم از تـو بـه تــو، به درد ش یم فرار

 

 نکرده، به حسّ مرد شدن یها هیگر به

 

 مسموم یسه شنبه  نیکنم از ا یم فرار

 

 جواب نامعـلـــــوم کیکنـــم از  یم فــــــرار

 

 که.... یـــیها لیکردن ِ من از دل سوال

 

 که... ییها لیکنم از مـ ـستط یم فرار

 

 یــــــــــواریچـهـــارد نیکردن ِ از ا فرار

 

 یداریبه ب زتر،یجهان غم انگ کی به

 

 1333 نیفرورد-تهران

 

 

 

 "اریشهر"
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 عقب کشتمیسنگ قبر مادر م یرو شونمو از رو ذارهیم دستشو

 

 .اریشهر کنمیحالتو درک م_

 

 رایبه ماز دمی! بعد از رفتن آقاجونو مادر تمام امیچ یعنیداغ برادر  یبفهم یستیمن ن یجا فهمه،تویکس نم چینه، حال منو ه-

دو نفره  کیخانواده کوچ هی. خودمون اریماز شیپ گردمیو برم شهیتموم م یدرس کوفت نیباالخره ا گفتمیخودم م شیبود، پ

باشن. ...خوب شد االن  گهیبود که پسراش پشت همد نیورد زبونش ا شهیهم کرد؛یدعا م شهی. همون طور که مادر هممیشیم

بهش  یچیه یتو دل خطر، ول رهیکه داره م دونستمیم یخونسرد تیکردم، با نها یپشت برادرمو خال یمن چجور نهیتا بب ستین

قبرم نمونده که الاقل دلمو به اون  سنگ هیاالن ازش  ی. حتارنیدست رو دست گذاشتم تا خبر مرگشو برام ب نجورینگفتم. هم

 خوش کنم.

 

 نیگذشت واسه ا شیواقعا از همه زندگ امرزیخدا ب اریماز م؛یبود ریتقص یخواست، باور کن مام ب ینطوریخودش ا اریماز_

داد....مطمئن باش  تیمامور نیواسه هم شویکه آخرشم زندگ یدی! دشیبود؛ همه زندگ اریماز یپرونده همه زندگ نیپرونده. ا

. یکردینبه مهمه رشته هاشو پ ،یکردیعمل م تشیخوشحالتره. اگه بر خالف وص یلیخ اریماز ،یبکن یخوایکه تو االن م یبا کار

 یلیخودتو خ ویدیتو شن کردهیراجبه پرونده باهات صحبت م یاتفاق نجوریبار داشته هم هی یوقت گفتیم یاونم نگران تو بود، ول

 .یمشتاق نشون داد

 

 :کنهیتازه م ینفس هی

 

که خودش بهت نگفته و  یحداقل نه تا موقع ذاشته،ینم یگروه، ول نیتو ا ارهیکه تو رو هم ب یاصرار داشت یلیخودت خ گفتیم_

 ده،یوقتش نرس

 

.گروه شما میگروه باش نیکنار هم تو ا میتونستینباشه. انگار ما دوتا برادر نم گهیکه خودش د دیرس یآره، وقتش موقع-

 !رهیرو باهم بپذ "فخار"دو تا  تونستینم

 

هر کدوم از ما  ره،یباال م یلیخ سکشیر م،یاز سه نفر بش شتریاگه ب مونه،یمثلث م هیما مث  یگروه اصل ار،ینگو شهر ینجوریا_

 میکه خودمون نباش نهیا شیشرط اصل یعنیخودمون،  ی؟ جا یفهمیم م؟یاریخودمون ب یجا میتونینفرو م هیروز مبادا فقط  یبرا

 .بشهباز  نیتا راه واسه اومدن جانش

 

 خاکسترش؟ یمن؟ حت ینمونده واسه دلخوش اریاز ماز یچیه یاز اون تصادف ساختگ یعنی-

 

 نه و ...خالص. یعنی! ستین تیبله و رضا یدفعه سکوت ب معن نین،اییپا ندازهیم سرشو

 

 کنم؟ کاریچ دیخب حاال من با-

 

 طرفه استا،نه دنده عقب داره،نه جا زدنو بر گشتن... هی،یذاریکه قدم توش م یراه نیا ار؟یشهر یمطمئن_

 

 .دونمیم-

 

 خاکسترتم باد ببره؟ یحت ار؟یعاقبت تو هم بشه مث ماز دیکه شا یدونیم نمیا_

 

 ونه؟یازم م یچ کنهیم یچه فرق گهیسر قبرم، د ادیرو ندارم که ب یکس یوقت

 

که تا االن  دونمیرو م نای... ارانینامو نشون اومدم ا یآدم ب هیکه تا االن پا رو دلم گذشتمو مث  دونمیرو م نایمن همه ا نیبب_

 !نجامیکه ا دونمیمُرد...م بیکس و کار، غر یب یکه برادرم مث آدما دونمیبرادرم نکردم، م یبرا یناله زار یچیه
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 باشه . نایاز ا شتریصبرت ب دیتو با ار،یآروم باش شهر-

 

 برم از سرهنگتون بپرسم؟ ایکنم  کاریچ دیبا یگیحاال م_

 

 .گمیبهت م زویتو آروم باش، خودم همه چ_

 

 من آرومم شهرام.-

 

 واسه رفتن به اصل موضوع الزمه دیشا کشه،یم قینفس عم هی

 

جوون  یشده بود، به قول لیتازه تو رشته حقوق فارغ التحص اریشروع شد، اون وقتا ماز شیسال پ 3از  بایتقر زیهمه چ ن،یبب_

 واسه دردسر. کردینام،سرش درد م یایبود و جو

 

 اش... هیخب بق-

 

به سر  یداره و نداره خرج کنه تا معلوم شه، چ یدم حاضر بود هرچ یول ارویپرونده قتل گرفته بود دستش... هیاون موقع _

 ... به مرگ پسرش مشکوکه!گفتیپسر جوونش اومده؟ م

 

 حاال واقعا قتل بود؟-

 

 تصادف بوده؛ هیکه  گفتیم زیهمه چ_

 

 :زنمیم پوزخند

 

 ار؛یمث تصادف ماز-

 

 ینماز شبش تا حاال ترک نشده، حت گفت،پسرشیم رمردهیتصادفه...پ یصحنه ساز نیراه براشون هم نیآره، انگار راحتتر_

شه و تصادف کنه؟  لیاز کف بده... عقلش زا اریکه از تو خوردن اخت شهیم یـگار نزده، اون وقت چجور ـیلب به س حمیواسه تفر

 که خودش مرد قانون بوده، یاونــم پسر

 

 مرد قانون؟-

 

 .کردهیم یکله خرا هم بوده که سرشو تو هر سوراخ نیبود. ظاهرا از ا سیپسرش افسر پل اوهوم،_

 

 خب، حاال واقعا خورده بوده؟-

 

سابقه خود پسره تو اداره  ه،یدر و همسا رمرده،یپ یحرفا یبوده! ول یادیتو خونش الـ ـکل ز گفتیکه م یقانون یگزارش پزشک_

اون بوده و حالش کامال  شیپسره هم گفت که شب تصادف،پ یمیصم یاز دوستا یکی یتادعا بوده. ح نیخالف ا گهید یو جاها

 !خوردنیبوده. همه رو سرش قسم م دهیهم نه خورده بوده، نه کش یچیخوب. ه

 

 تو خونش بوده از رو عمد کردن تو حلقش. یاگرم الـ ـکل گه،یبوده د یخب پس معلومه ساختگ-

 

 هی نکه،یجلو رفت، اولش شک داشت تا ا نمینظر و داشت، واسه هم نیهم امرزمیاون خدا ب ،یزنیحرف م اریماز هیچقدر شب_

 .شهیم لیتبد نیقیشکش به  بایافتاد که تقر یاتفاق
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 ؟یاتفـــاق؟!چه اتفاق-

 

کردن قاتل  دایداره واسه پ زهیاونقد انگ گفتیکه م ییسکته کرده و جابجا مُرده؛ اونم بابا رمردهیپ رسهیخبر م نکهیتا ا_

در  شهیم ینداشت. سُر و مُر و گنده! از منو تو سالمتر.چطور یمشکل اروی مونه،یپسرش که اگه صد سالم طول بکشه زنده م

 [fontتو گروه.]/ ادیو م شهیبا سرهنگ آشنا م اری!تو همون پرونده بود که مازنه؟یبهمه داغ ب نیخانواده ا هیعرض دو ماه 

 

 ؟یشناختیتو سرهنگو م-

 

بعد فوت  یم،حتیکنیما سرهنگو عمو صدا م ،یمیام صم یلیبودن، خ یپدرم بود؛ هر دو نظام یمیآره، سرهنگ دوست قد_

باند  یاز آدما ییزایچ هیما  ارمیاون باند بود، تا قبل ماز انیدر جر اریقبلتر از ماز یلیپدرمم رابطمون قطع نشد...سرهنگ خ

خورد به پست ما و  اریو پسرش، ماز رمردهیپ انیتو کنکاش سر جر نکهی. تا امینستدویاسم چند تا از اعضا رو م م،یمتوجه شد

 ...اومد تو گروه. گروه دونفره مام از اون موقع شد سه نفره.

 

 ه؟یاسمشون چ یگیکه م ییاعضا نیا کنن؟یم یچه خالف یگیکه م یباند نیحاال ا-

 

بدنو دختر و بچه اونور. پشتشون به کله گنده  یاز قاچاقو وارد کردن مواد گرفته تا صادر کردن اعضا کنن؟ینم یبگو چه خالف_

درجه و اسم و  یردشون که بزن ست،یام ن یاصل یاعضا کهیبا اون همه ِاهن و تلپ ، انگشت کوچ یمـ ـستوف مساریها گرمه؛ ت

دست کم  ،یمـ ـستوف مساریت نی....همادهیز یلی. قدرتشون خرسهیدربار و اونورتر م بهکه  کشه،اونقدیرسمشون سر به فلک م

 . زهیت یلی... خریکفتار پ داره،یرو کار، بر م ارهیم ریوز کنه،نخستیکودتا به پا م ش،ینیبیحاال بعدا م رش،ینگ

 

 نیفعال هم دیخوب، با یبه جاها میکه اگه قراره برس میدونستیم م،یکرده بود دایو پ مساریاومد ما پاتوق ت اریماز یوقت

خان  زیثابت کافه سوته دالن متعلق به پرو یایاز مشتر میشیتو مشتمون تا از چنگمون در نره. منو سرهنگ م میریبگ مسارویت

 صالبت.

 

کم که از رفتو امدمون به کافه  هی یکافه...ول رهیم یو فوقش سر داغ یواسه خوش گذرون مساریکه ت میکردیفکر م اولش

 یفروش دویس. واسه خودشون خر گهید زهیکافه چ یکار اصل ر،ینخــــ میدیقول معروف بهمون اعتماد کردن، فهمگذشتو به 

 تو اون کافه. کردنیم

 

 مواد؟ ؟یو فروش چ دیخر-

 

 بود. یا گهید زهیکافه واسه مواد نبود؛ واسه قاچاق چ یکه تو کار مواد بود، ول مساریت_

 

 ؟یزنیچرا نصفه حرف م گه،یجون بکن د-

 

تو کل شهر، هر دختر بدبخت  دیچرخیکه داشت، دالل دختر بود، م یخان با پولو پله ا زیپرو نیو فروش و اجاره دختر. ا دیخر_

کافه دست به دست  ایمشتر نیمدت که ب هی ایوونی....حیواسه کار و کاسب کردیکه از قضا خوشگلم بود جمع م یینوا یو ب چارهیب

 .گهیم شهیهم زیکه پرو هیزیچ نیا کردن،یرو اقنــــاع نم یداخل نوریا یایمشتر گهیاونور آب.د شدنیارسال م شدن،یم

 

 اون دخترا رو؟ یدیتو خودت به چشم د-

 

 .دمیهم شن دمیآره، هم د_

 

 بهش: زنمیچشمک م هی

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

 تا بحال؟ یشد یخودتم مشتر-

 

رفتم تو  یگساریو م دنیمعامله نکردم، من واقعا واسه خوردنو ونوش زیبا پرو ینجوریکه من تابحال ا کنمیمن؟ نه،اعتراف م_

 ...ریکافه؛ و ال غ

 

 باور کنم؟ یخوایواقعا؟ م-

 

طبابت به  یدونیم ،یوقت فرصتشو نداشتم، خودت که همکار چیه یعنی ستم،یبرنامه ها ن نجوریاهل ا ،منیام باور نکن یتونیم_

روز  هی. ...اگه یرنگاوارنگو نداشته باش یدخترا نیو ادا اصول ا یواسه ناز کش یفرصت گهیکه د کنهیسرتو شلوغ م یقد کاف

 !المهیحتما ع هرو بکشم، شک نکن ک یبخوام ناز دختر

 

 .یگذار ریاوو...چه جمله تاث-

 

 ؟یخودت چ_

 

درازتر  یحد هیوقت پامو از  چیه یداشتم ول ییطنتایش یسر هیبگم که من اونور  دیبا میصافو صادق باش دیحاال که با-

 ریپاگ تیخر هیسر  خواستی... دلم نماریماز شیپ رانیبرگردم ا خواستمیکه؟ حوصله دردسر نداشتم، من م یدونینکردم...م

 وقت بندو آب ندادم. چی.هکنمیم یکه حواسم بود دارم چه غلط نهیاونجا بشم. ا

 

تو اون  ومدیوقت ن چیه اری. مازیزنیدم نم ینیبیم یتو اون کافه،هرچ یکه با چشم باز بر گمیرو دارم بهت م نایا ار،یشهر نیبب_

 تونهینم کنه،یم یخرابکار هیو  شهیکافه بندش نم ادیکه اگه ب دونستیکرده بود م دایکه سرهنگ ازش پ یبا شناخت یعنیکافه! 

 .یاریو دم برن یببن زویسخته که همه چ یلیخ دونمی... مادیدر ن کشیساکت بمونه و ج

 

 کشهیم قینفس عم هی

 

 بود؛  یرتیغ یادیز اریماز_

 

 :گهیسمتمو بامنظور م کنهیم رو

 

 .میمشکال ندار نجوریظاهرا با تو از ا یول_

 

 میدار ،یرتیغ یبزنه تو سرم که تو چون ب نجوریبودم، بعد ا یاونور بودم چه تحفه ا نهیکه بب دیزبونم کش ریاز ز قشنگ

 تو اون کافه. متیبریم

 

 نیتو ا امیب خواستمیم شیو دلخوش اریمن چرا بهم برخورده؟ مگه واسم مهمه؟ من که از اولشم فقط و فقط به خاطر ماز حاال

که بخوام حاال با  دیگنجیرقمه نجات دادن جون اون دخترا تو اهدافم نم چیواسه انتقام گرفتن. ه ستین اریگروه ؛ حاالم که ماز

 شم. ریمتلک شهرام دلگ

 

از قانونو  یزینه مث تو و سرهنگ چ لمیوک اریتا مثلثتون بهم نخوره؟ من نه مث ماز رمیبگ ارویماز یجا دیبا یحاال من چجور-

 !مهیحال استیس

 

 نیکه ا میدی. شنیکن کینزد شهیبه اون مربوط م یهرچ ویمـ ـستوف مساریخودتو به ت یتونیکه تا م نهیا یکنیکه تو م یکار_

از  یکه به حد کاف میی. از اونجاکننیجـــوره باز نم چیرو به خونه هاشون ه گهیهمد یجو بهم اعتماد ندارن،پا هی یاسیرجال س

. گپ ذارنیمهمشونو تو همون کافه م یاز قرار مدارا یلیبسته اس، خ شهیز دهنش واسه همیکه پرو دوننیآتو دارن، م زیپرو

 شه،یم ادشیع یزود همه چ یلیخ ،یبشنوه....اگه از خودت جربزه نشون بد که بتونه یام دارن، منتها واسه کس یدنیو گفت شن
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زمان ،  نیدر کمتر یبتون یکه چجور گردهیبر م تبه خود یهمه چ گهی،دیوارد ش یوقت کنه،یسرهنگ خودش پاتو به کافه باز م

 .رونیب یاطالعاتو ازشون بکش نیشتریب

 

 :کنهیش بهم اشاره م هیو با انگشت سبا خارونهیم سرشو

 

 ؟یزیچ هیفقط _

 

 ؟یچ-

 

! یدار ییبفهمن که تو به طب و طبابت آشنا دیکافه نبا یکدوم از اون آدما چیوجه ه چیبه ه کنم،یم دیابدا و ابدا،تاک نکهیا_

انجام  تتویاونجا، مامور یایآدم عاقل م هیمث  ،یدینم ییسرهنگ آشنا ایجوره به من  چیه یاونجا که اومد ؟یدیفهم

چونو چرا قبولت کرد، چون تو  یاز تو اسم برد، سرهنگ ب اریماز یاونقدکه وقت داشت،اعتماد  اریبه ماز یلیسرهنگ خ....،یدیم

 امرزیتا حاال اون خداب یکه هرچ ینکن یکرده، کار یرو معرف یخوب کس اریکه ماز ینشون بد خوامی. میبود اریشده ماز دییتا

 .یرشته، تو پنبه کن

 

 رو شونم: ذارهیو دست م شهیجاش بلند م از

 

 نبود. یاحساس نکهیبود، ا نیهم ارمیماز تینداره، رمز موفق ییجا یوجه احساساتو دل بستگ چیکار به ه نیبگم که تو ا نمیا_

 

  زنم،یدلم پوزخند م تو

 

 

 

 مُردنش. بانهیرمز غر والبته

 

 

 

 .بهیدو تا غر میشیم ،ینه با من نه با سرهنگ ندار ییآشنا چیاونجا، ه یایم یکافه،وقت میکه بر یاماده ش دیکم کم با گهید_

 

 برم تو کافه؟ دیبا یاز ک-

 

مو به مو انجام  دیشرطو شروط سرهنگ برات داره که با یسر هی م،یرو بهت بگ زایچ یسر هی دیبا ه؟یحاال چه عجله ا_

  ؟ینخورد یتو فرودگاه که به مشکل ران؟یا یاومد یاصال مفصل بگو چجور ؟یکرد کارای....خب تا االن چیبد

 

 .ومدین شیپ ینه، مشکل-

 

مسئله به ظاهر ساده بعدا ممکنه مشکل درست  نیکتریکوچ ،یبگ دیبا یدیمورد مشکوکم د هی یاگه حت اریشهر نیمطمئن؟ بب_

 کنه ها!

 

 یسر هیرفت. من از همون روز افتادم دنبال  شیپ یبهم گفته بود شیماه پ 2همونجور که خودت  زینه...گفتم که ، همه چ-

 رانیوارد ا یاریبخت لیواسه خودم شناسنامه و پاسپورتو کوفتو زهر مار گرفتم، به اسم جل یبدبخت هی. به اسم یمدارک جعل

 نیه نام همگرفتم، ب هیاقدس یباغ طرفا هی ران،ی! از اون روزم که اومدم اانهی داره یاصال وجود خارج دونمیکه نم یشدم، ادم

 .کینزد یلیاز کافه دوره نه خ یلینه خ ،یاریبخت لیبابا، جل

 

 ؟یبه باغت رفتو امد داشته باش یلیخ ویگدار به آب بزن یب دیکه نبا یدونیم یول_
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 .میکور ویریرو داشته باشم واسه پ ییجا هیموندگار شدم،  رانیتو ا ویاومد گه،ید زادهیآدم دمش،یروز مبادا خر یبرا-

 

که باد به  نیهم ده،یباغو خر نیا رانویاومده ا ینام لیجل هیکه  فهمنیکه ساده باشه، اونا اگه ردشو بزنن، م میزیهر چ_

 !هیاصل و نسبت چ ویکه از کجا اومد فهمنیزود م یلیخ شنویم ریگیپ ،یلیگوششون برسونه که تو همون جل

 

 اطیگذاشتم کنار، احت دمیفخارو بـ ـوس یِلیکردم که کامل فام اطیکردم، احت اطیحال من کامال احت نیبفهمن؟...با ا خوانیاز کجا م-

 کردم ک... اطیو طبو بذارم کنار، احت یکردم که قراره کامال پزشک

 

 راحت شه... المیخ خواستمیفقط م دونم،یخب، م یلیخ_

 

کرده هان؟  نهیاالن چقد هزخودش تا  ست؟یبجز نظارت بلد ن یکار چیحاال راحت شد؟ من موندم اون سرهنگتون ه-

 ده؟یسرهنگتونم مث من داغ برادر د

 

همه سال باهاش  نیا تونستینم ارینبود مطمئن باش ماز نجوری! اگه اهیسرهنگ مرد خوب کنم،یمن حالتو درک م اریشهر نیبب_

اصرار  یلیخودش خ اریرفت. ماز شیطبق ضوابط پ زینبود، همه چ یموندنشون اتفاق یبود، ول یاونا با هم اتفاق ییکار کنه. آشنا

گدار به آب نزن،  یب یمطمئن نشد زیتا از همه چ گفتیداشت منصرفش کنه، م یسع نگبره، سره تیداشت که به اون مامور

ازم بر  یا گهی. کار داریشهر خوامیمنم فقط واست صبر م امرزتش،ی....خدا بومدیجوره کوتاه ن چیبود. ه یکیحرفش  اریماز یول

 .ادینم

 

. من داداش یکن یازش خدافظ یدرست حساب وینیبار آخر برادرتو بب یبرا ینتونست یحت نکهی. ایلیسخته شهرام...خ یلیخ-

همه پشتوانه ات دود شده رفته  ینیسخته بب یلیپدر بود، پشتوانه بود، خ هیبرام فقط برادر نبود،  اریبودم، ماز کهیکوچ

 دود شدو رفت هوا... یواقع یخاکستر شد، به معنا شیپشتوانه من دود شد...تو ات ؟یفهمیهوا...م

 

 ... راه خودشو باز کرد و ...ومدیکوتاه ن گهید یاشک لعنت نیا

 

 

 

 پر به پرواز رفت یفان یایدن نیا در

 

 رفت ماریاز داغ برادر درمندو ب برادر

 

 پر از ماتم او ییایمانده ام و دن من

 

 رفت...)*( وار،یبر سر د امدهین دمیخورش که

 

 

 

 نیکار سومم. من نه به ا یذره ام شک ندارم به درست هی گهیحاال د ن؟ی...همخوامیواست صبر م ده،یم یراحت بهم تسل چقد

باغ  دیشهرام نه به اون عمو سرهنگش هنوز اعتماد ندارم..اعتماد ندارم که بهش نگفتم من بجز رفتن سر قبر آقاجونو مادر، خر

 م؟یو دنبال چ رانیاومدم ا یواسه چ دونهیبرنامه ها خبر داره. م نیو ا میپوک زندگ کویج ه. اونم از همدمیام د ی...دکتر ناظم

 نیع مون،یدوست و دکتر خانوادگ ،یبدونه که منم به دکتر ناظم دیپدرش اعتماد داره با یمیقد قیاگه شهرام به دوست و رف

 یحرف یاحدالناس چی! سرش بره به هنهینیآدم ام یمدکتر ناظ خوره،یروز به دردم م هیکه  دونمیتخم چشم اعتماد دارم. م

 .زنهینم
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 صُمٌ بُکم بمونم. دمیم حیترج ششی! تو جواب فرماکلشهیدو برابر خودم ه نیجلوم...همچ سادهیکه وا اروی

 

 کجا؟ پرسمیچرا ونه م پرسمیم نه

 

 داره و نه جواب؟ دهینه فا دونمیم یبپرسم وقت یچ برا

 

 هی خوانیم دیکلمه. شا هی یبه نفعم باشه که حرف نزنم حت دیکمتر حرف بزنم بهتره..اصال شا یباهاشون برم و هرچ دیبا االن

 هام. هیتو ر ادیذره نفسم ب هیهمون  دنیامون نم چسبن،یدو طرفم م انیبزنن!دو تا لندهور م یدست

 

باشه که آسمونو  یبار نیآخر دیبه سمت باال، شا رمیگیو مسرم سم،یکه وا کننیمنم وادار م ستن،یمیوا یمشک الکیکاد هی یجلو

 ده،یرو سرم و محکم فشار م ذارهیو دستشو م کنهیباز م نویدر ماش شونیکی... نیماش نیرنگ هم نی، ع اهیآسمونم س نم،یبیم

 اهیدستمال س هیحرکت نکرده که با  نیهنوز ماش نن،یشی...اون دوتام دوطرفم م نیاشتو م رمیو م کنمیسرمو خم م کهیطور

 یبگم؟منو واسه چ یمن.آخه مثال چ زنن،نهیم یافتادم.نه اونا حرف ریگ یراحت نیتموم شد، به هم گهی.دبندنیچشمامو م

 کردم! یچه غلط دونمیخودم که م ازه؟. ت هیزور الک دونمیم یوقت دهیچه فا ن؟یاتهام کن میمثال به من تفه این؟یگرفت

 

 کشدمیمو م قهیبه  رهیگیدستشو م ام،یاز اون بغـ ـل دست یکیو  دارهینگه م نیماش مویرسیکه م کشهیطول نم یلیخ

 کنهیم ریکه پام گ کشوننیمنو با چشم بسته دنبال خودشون م نجوری.همارهیدوام م نقدری.تموم احترام گذاشتنشون همرونیب

 یپات چاله اس حواست باشه! ناسالمت یکه به من بگن جلو انیکمـ ـرم..نم تا چهیپی. درد منیزم خورمیچاله و با زانو م هیتو 

 شنکجه اس.

 

 هیو  ادیازش،اون پشت سر من راه م میشیهم راحت رد نم یدو نفر گهیاونقد تنگ هس که د م،یشیراهرو رد م هی یتو از

. اصال نیرو زم فتمیتوش.م کنهیو با شدت پرتم م کنهیباز م هیاطاقو که معلومه آهن هیجلو.در  دهیدستش رو کمـ ـره و هولم م

و  کنمیجمع و جور م نی.؟خودمو از رو زمکشهیم یچ یپر چارهیزورت کم بشه. ب نقدیا نهیآدم که نب یچشما کردمیفکرشم نم

 یب نقدیجماعت ا نیا یکه جلو  رهیگی.. از خودم حرصم مکنمیبهشو زانوهامو تو شکمم جمع م دمیم هی. تکواریسمت د کشمیم

بازجوم و مامور شکنجم هم معلوم  هک کشهینم یمشترک. طول تهیاوردنم به کم یراحت نیدست و پا خودمو نشون دادم. به هم

 !شهیم

 

 ام...نکنه؟ ینگران پر فقط

 

ته تو خونه من خبر داش یتو اون کافه از وجود پر ی؛ امکان نداره کس رونیازش بره ب یلعنت یفکرا نیکه ا دمیتکون م سرمو

م  یتلفن یهمه تماسا یحت چ،یکه نشدم ه یدور و بر اون خونه آفتاب گهید ،یکه خودم مشکوک شدم به مـ ـستوف یباشه. از وقت

به  هیکه دارن سا ذاشتمیم نیو بنا رو بر ا کردمیم اطیاحت یول دمیدیبه چشم خودم نم یچیه نکهیبوده. با ا یهم با تلفن عموم

 دایربط پ یبه پر هیقض نیکرده بودم. پس محاله ممکنه ا بیغ زوینبود...همه چ یهم خبر نمیاز ماش گهی. دکننیم بمیتعق هیسا

 بزنن. وردم توننی.پس نمدمیاون باغم به نام خودم نخر نکهیکنه. به خصوص ا

 

 هیآره؛ همشو ام ندارن.  یمدرک جرم چیاز من ه ی. حتفهمهینم یچیکس ه چیخودم حواسمو بدمو دوباره اشتباه نکنم، ه اگه

چه برسه به کرده هاش. فقط خدا کنه که من  کنهیآدم به نکرده هاشم اعتراف م کننیکه م ییزدن!هرچند با شکنجه ها یدست

 نشم. هیسرهنگ و بق شرمنده نیاز ا شتریو ب ارمیشکنجه ها طاقت ب ریز

 

قطره  کیچ کیچ ی. صداکنمیشدن دستامو حس م یلمس کنه، خاک نویتا کف زم نییپا ارمیکه از پشت بسته شدن م دستامو

هنوز  فمیمن تکل اد؟حاالینم غیآه و ناله و ج یسازمان حبس شدم؟چرا صدا نیمن فقط تو ا یعنی. چقد سکوت! شنومیآبو م یها

 دهیمن شن که یزیبا همه اون چ نجایو داد. پس چرا ا غیشکنجه باشن و در حال ج ریز دیاونا که االن با ؟یچ هیمعلوم نشده، بق

 کنه؟یبودمو خودمو براش آماده کرده بودم فرق م
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تا  خوانیاز جونم م یمشت و لگد، بگن چ ریز رنیو منو بگ انیقابل تحمله! اصال طاقتشو ندارم. زودتر ب ریغ یفیبالتکل چقد

 چی. االنم تحت هدنیمن محاله لب باز کنم. من عادت دارم به سکوت کردن و فقط شن دونم،یرو خوب م یزیچ هیجونمو بدم. فقط 

 اونوقت مجبورم تا تهشو برم. اره،یفاجعه به بار م ینیعقب نش نی. کوچکترزنمیو نم دیبا هک ییحرفا یعنی زنم،یحرف نم یطیشرا

 

قطره  یصدا س،یسکوت مطلق ن نمیهمچ کنمیم . االن که دقتستمیتنهام ن گهی. خوبه دادیچند تا موشم م سیج سیج یصدا

 .کنهیکه صداش گوش فلکو کر م شهیبه پا م یجنبو جوش نجایبگذره ، ا گهیکم د هیموشا بلند شده،  یآب، حاالم که صدا یها

 

! تازه ی!تازه بدنشم پر زخم بود و کبودنهیبیم کیتار شهیکه هم یبه حال پر یوا کشمیدارم م یچ نیکه هنوز سالمم بب من

 نهیواسه هم دیرو بفهمم. شا یپر یحال اونروزا تونمیهنوزم درست نم تشیواقع یعنی ده،یکش یاون دختر چ کنمیدارم درک م

حال االنشن، مقصر کور شدنش،مقصر آواره  یداشت، مقصر اصل شیکه تو زندگ ییکساکس اعتماد کنه، تنها  چیبه ه تونهیکه نم

 شمیهفت پشت طاغوت یدست گُلو اورد تو اون کثافت خونه...که حت نیع یپدرش بود، اونوقت پر یشدنش...عباس آقا مثال جا

 ناموسشون از دم اون کافه رد بشه! ذاشتنینم

 

 

 

***** 

 

 چطوره؟ یاوضاع کارو کاسب ؟یکنیخان گل با صالبت، چه م زیسالم پرو_

 

 پشت سر عباس خودشو مچاله کرده بود.بود که  یاز اونکه حواسش به عباس باشه، به دختر شتریب زیپرو

 

 ...نیتو ا ارهیب گرفتیدختر بچه رو نم هیکه دست  شدیسرش م تیاون اگه حما دم،یو سرمو تکون م زنمیپوزخند م هی

 

 

 

 

 

 بد شوم قحط الرجال مردهاست شدیکاش م یا

 

 بشکستن هم خانه هاست یمردانگ یا اندازه

 

 نفس؟ کی یبرا یهم نفس حت ایهم نمک  کو

 

 هاست...)*( هیسا نیا یاندازه  یما از زندگ کیتشر

 

 

 

کام  هیو  یآبک کیپ هیواسه  انیتو کافه مافه نم گهیروزا د نی.مردم ارهیو م ادیهس، م یا کهیآب بار هیخوبه، عباس جان. _

 !یدودک

 

 ...زنهیچشمک م هی

 

 .ازشونهیکه ن یبه راهه! مام که تو کار خدمت به مردم!حاال با هرچ شونیخب همه چ یول_
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 ؟یذوق کرد نقدیتو ا یحاال واسه چ ده،یعباسه قهقهه سر م اروی اون

 

 ؟یکنیقبول نم دمیکارگر جد یبگ یخوایم یعنی. شهیرو به راه م یهمه چ یجان، صبر کن زینگران نباش پرو_

 

اونم با حقوق و انعام. همه  م،یکنیچرا که نه؟ کارگرم قبول م اره،یدر ن یتا کارگر.اگه سر به راه باشه و چموش باز میکارگر دار_

 جوره!!

 

 :گهیو م ندازهیدختره م ینگاه به سر تا پا هی

 

 .رو چند برابر کنه نجایسود ا نیکه همچ یاریکارگر خوب م هیمطمئنم  م،یکه به شما دار یکه از رو اعنماد_

 

 !یراش بنداز دیخودت با سیکاره ن نیقابل شما رو نداره، منتها هنوز ا_

 

ابزار کارم که داره، از بر و رو کم  گهی. دشهیسال از همه وارد تر م هیسر  ندازن،یراش م ینگران اونش نباش، بچه ها آن_

 .سین ینداره. حلّه، مشکل

 

 کن چه کنه. یخانومو...خودت بهش حال چهریپر نیدست شما ا مشیما داد ،یبه سر خودت زد یزد یجان هر گل زیپرو گهید_

 

 خارج؟ یبر ینگرفت میتصم نایعباس جون چرا زودتر از ا گمیم_

 

 رو دوشت. فتادیهم ن یجور نشد، واسه شما که بد نشد، زحمت بچه دار گهید_

 

 مادمازل خوبه خوبه! نیسن و سال ا نیمن حوصله بچه بزرگ کردن ندارم. تو هم ،یگیآره واال، راست م_

 

اگه  کرد،یم دایطرف صاحب پ نکهیمگه ا داشت،یموردو نگه نم هی یلیبود، البته خ زیپرو یشگیکار هم نستادم،یاونجا وا گهید

 عیدست اهل و خبره ش، اونا سر دادیبره، منتها زحمت رد کردنشم با خودش نبود، م کردیزود ردش م یلیصاحب نداشت که خ

خودش نگه  شیداشت پ یو مشتر کردیجنسش خوب کار م یبه قول خودش تا وقت زیور. باز خوبه پرواون کردنیصادرش م

 !یدست اجنب دادیو م خوردیبه درد نم م،یآفتابه خرج لح شدیم گهیزدن)!!( د پیبه ر کردیکه شروع م یاما به محض داشت،یم

 

به  یقراره چ دونهیتره، م زیشونم ت هیاز بق یاومده ول هیناخواسته تر از بق ییجورا هیفرق داره،  یلیشون خ هیدختره با بق نیا

و اومده بودن تو  نییاحمقا سرشونو انداخته بودن پا نیع گهید دیوعده وع هیو سروناز که اولش با  می. بر عکس مرادیسرش ب

 کافه! نیا

 

گدا  نیاز ا اس،یآدم حساب نیکه به گردنش انداخته، از طرز رخت و لباسش معلومه که از ا یپالک یرو کشهیدست م مداممم

که تو گردنش بود و  یلحظه پالک هیبکنه،  تونهینم یکار یبزنه خودشو. ول یشیکه واسه چندرغاز به هر آب و آت سیگدوله ها ن

 ...خوردیعباس اقام نم ارویاون  پیباشه،به ت یبچه معتقد خوردینم پشی، به ت "کادیو ان " هی دم،ید

 

کنه که هر روز  دایصاحب پ هی ارهیشانس ب ه،یمث بق یکیکرده؟ اونم  ریذهنمو درگ نقدیدختر چرا ا نیحاال ا دم،یتکون م سرمو

 دست به دست نشه و بعدم پست شه اونور!...

 

ذره  هیاز کارگراش،  دنیکش یگاریواسه ب کنهینم غیدر یزور و ستم چیکه از ه زمیپرو نیبود امشب.ا ی! عجب شب شلوغاووف

لحظه ام نذاشته به حال خودشون باشن، فکر کنم امشب سود  هیو  سوندهیانصاف نداره!معلومه از کله سحر همه رو سر پا وا

دوا  به اندازه خرج یحت ده،یکه با هزار منت بهشون م یبدبخته، اونوقت پول یرا. همه زحمتش رو دوش کارگبیزده به ج یخوب

کافه! با  نیتو ا میتر ی! که مام از همه خودایبجز خود س،یکس تو کافه ن چیه بایتقر گهی! دشهینم شونمیخرکار نیدرمون ا

 بهم زدم! ییدارم و قلمرو یتواسه خودم، حکوم نجایا گهیکرده من د زیبه پرو یمـ ـستوف مساریکه ت یسفارشات
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از اون در  شدیحواسم بهش بود، تا مجبور نم رون،امشبیآشپزخونه دل کند و زد ب نیباالخره از ا چهریدختره پر نیعجب ا چه

در و...  یجلو زیرو م ذاشتیسفارشو م ومدیفشنگ م نی! اونوقت خودش عارهینبود که سفارشو ب یکس نکهیمگه ا زد،ینم رونیب

 یبا اون روش کرد،یم یداشت اضافه کار نجاینبود! تا هم ییرایاونکه مسئول پذ تحقم داش شد،یم بیچشم بهم زدن غ هیتو 

 زیپرو یایآماده شه تا مشتر دی. باادیاز پس کار برب یتا به وقتش اصول نهیبیسراغ دارم ، االن داره آموزش م زیکه من از پرو

خوش  زیخاص و ثابت پرو یایبه مذاق مشتر ونوقتو جفتک بندازه؛ ا ارهیدر ب یچموش باز زیباشن، اگه به قول پرو یازش راض

 زیکرده بودن، هم به پرو یکه از قبل ط یانعام جداگونه هم بجز اون هیبودن،  یو راض شدیکوک م فشونیاگه ک یول ومد،ینم

 هم به دختره. دادن؛یم

 

بره  دهیام اجازه نم یراه انداخته، به هرکس ییاون باال واسه خودش حرمسرا زی. پروشهیطبقه باال م یراست ، راه هی چهریپر

خان با اون همه  زیکه پرو یریکردم، امر خط دایها راه پ ییبا رده باال مساری! من به جلسات تستمین یخب من ، هرکس یولباال، 

از  خوادیچرا دلم م دونمی،نم شم،یدنبالش روونه باال م قهیکنه! پس منم بعد چند دق دایپ ستاهن و تلپ نتونسته بود بهش د

 نه! چهریپر نیاز ا ادیصدا درم واریآروم و سر به راهه! از د یادیز ارم؟یسر در ب چهریپر نیکار ا

 

تو اطاق، اگه  کشمیو گردن م کنمیآروم سرمو خم م ستن،یکدوم از دخترا ن چیامشب ه چهریبازه، خب به جز پر مهیاطاق باال ن در

 دهید چهریشگلتر و ماهر تر از پرنبودم، من صد تا خو ینطوریخاک تو سرم، من که ا کنه؟یدر موردم فکر م یچ نهیاالن منو بب

پشت تخـ ـت  نمیبیرو م یکیدفعه  هیکه  چرخونمی! دوباره سرمو مستشیکنم،نیتخـ ـتو نگاه م یروبودم و وا نداده بودم، حاال! 

!نماز؟ خونهیکه داره نماز م فهممیتازه م کنم،یخوب که دقت م گه،یو نشسته ذکر م شهیبلند م نیاز رو زم دیچادر سف هیکه با 

مادر  دم،یدر حال نماز خوندن د دیکه با چادر سف یزن نیخربار ، آ نیبودم! آخر دهیرو ند یزیچ نیوقت بود که همچ یلیخ

 دختر جوون! هیبود. اما حاال بعد چند سال،  امرزمیخداب

 

از  نه؟یمک دایپ یچه سرنوشت دونهینم یعنیکافه؟  نیاومده تو ا یواسه چ ه؟یدختر ک نی! ارونیب کنمیبا فشار پرتاب م نفسمو

 االن در حال استغفاره؟ 

 

... شهیبرم خونه! مغزم داره منفجر م دیس،بایصبحه، حالم اصال خوش ن یدم دما گهی.دنییپا امیسر و صدا از پله ها م یب

رو  تونهیم باز مه گردهیخونه صاحباش و بر م رهیهر بار که م یعنی شه؟یکارش رسما شروع م گهیاونکه تا چند وقت د چهر؟یپر

 و نماز بخونه؟ سهیبه قبله وا

 

چادر  هیوقتم صاحب دختر نشد که واسش  چیاعتقاد داشت! ه زایچ نی. چقد به افتمیمادر م ادیدوباره  چهر،یپر دنیبا د امشب

که اون  ی! واقعا عبادتخونهینماز م هیدختر جوون دور از چشم بق هیکافه،  نی، االن ، تو ا نهیبب یمادر خال یبدوزه! جا دینماز سف

 و ناز و نعمت... شیوقت من تو اوج آسا خونه،اونیداره نماز م یزور چیخودش، بدون ه لیبه م ن؟اونعبادت م ایعبادته  کنهیم

 

به حال  ایراحت نیتو کافه خبر داشت،محال بود بذاره من به ا یدختر نیهمچ هیاگه مادر االن زنده بود و از وجود  مطمئنم

 کافه! یدخترا هیکنم تا سرنوشتش بشه مث بقخودش ولش 

 

االنشم  نیکه مادر هم دونمیمادر و آقا جون. م دنیوقته که نرفتم د یلیسر بهشون بزنم،خ هیباشه حتما  ادمیجمعه ست، فردا

 نداره. دهیفا یکار یتو کافه خبر داره! پس مخف یاز وجود پر

 

واست  یدیترد چیو ه یکردیدل م هیدل و  گهیکه د زدیحرف م یجور شهیکه هم ای!مث بچگگهیم یکه مادر چ نمیبب رمیم فردا

خدام ازت  ار،یشهر میکه ازت راض گفتیلحظه هم بهم م نیتا آخر یحت شهیباشه.هم یمادر ازم ناراض خوادی.دلم نمموندینم

 باشه. یکه خدا ازم راض مشک دار یول هیباشه.االن مادر ازم راض یراض

 

با مادر  خوامیکه م شهیبه طرف خونه، خونه که نه آلونک! سرمو مث هم زنمیم ادهیچند ماه، پ نیمث تموم ا رون،یب زنمیکافه م از

 رو به آسمون: رمیگیو آقا جون حرف بزنم، م
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برام مهم نبود، رو تنها ناموسم که مادرم بود، تعصب  زایچ نیوقت ا چیشدم؟ ه رتیغ یب یلیخ رتم؟یغ یجون االن من ب آقا

جور  نیتو ا ی. ولکردمیدست به چادر مادرم بزنه، اون دستو قلم م خواستیم یچپ نگاش کنه،اگه کس یکس ذاشتمیداشتم،نم

 ...دونمی! نمزایچ

 

. منم اگه بخوام ستین یزور چیه یعنیسر پستشون،  رنیو سروناز خودشون با خنده و هر هر و کرکر م میامثال مر یوقت

و  زترینداشتن...نه که ت یباهاش مشکل یلیراه افتادن،خ یزودتر از پر یلیخ ه،یز و بقو سرونا می. مرتونمیرم،نمیجلوشونو بگ

 زایچ یداره. بعض ریبا اونا توف کنه،ذاتشیش فرق م هیما ری. به قول مادر، خمسین نامث او یباشنا! نه...پر یباهوش تر از پر

به  گردهیباز برم اره،یدووم نم یداد ول رشییمدت تغ هیبشه واسه  دی. شاکنهینم رییهرچقدم که بگذره و بهت اموزش بدن، تغ

 همون شکل اولش...

 

چند وقته اونقد حواسش بوده که  نیخودش تو ا یسراغم؟پر ادیکه کمـ ـرنگ شده م یرتیبازم اون غ یعنی...یدر مورد پر حاال

نرخش چنده؟  رسه؟یم یاورده،به ک زیکه پرو دیدختر جد نیشده، ا ی!هرچند که همه جا حرف از پرهیبق دهیچشم در یجلو ادین

 زمیپرو نیهم یحت شه،یم بیچشم بهم زدن غ هیتو  شهیبزنن. اون هم دیرو د یپر ریدل س هیکدوم نتونستن  چیهرچند که ه

 تا حاال گوشه دستش بهش نخورده!

 

اشاره هم بهشون نکرده، نه که  هی زیتا حاال پرو یهمه دختر، اومدن و رفتن، ول نیقاعده داره،ا یسر هیواسه خودش  زیپرو کال

حرفاس که بخواد دم به تله ناز و کرشمه زن  نیزرنگ تر از ا یاز همه پست فطرت تره، ول فتهینباشه، نه. پاش ب یا دهیآدم در

 زیواسه پرو زیواسش بسه. پول از همه چ شهیم زیسرر بشیتو ج یسود کالن هی اوناکه با وجود  نیجماعت بده، هم

 . رتیمهمتره،مهمتر از جون،مهمتر از خون،مهمتر از ناموس،مهمتر از غ

 

 هی یحت یماهم بفرسته بره خونه طرف،ول هیواسه کله گنده هاش. حاضره دختره رو  یکافه تا دست از پا خطا نکرده، حت نیهم تو

خونه  فرستهیبهونه،همه دخترا رو م نیهم شه،بهیاز زرنگ نمیبرنامه ها. ا نجوریکه باال رو اجاره بده واسه ا سیلحظه حاضر ن

و  ییکایآمر یرایوز ری...تا مـ ـستشارا و سفریو خواننده بگ ستیتا االن آدرس همه کله گنده ها رو داره، از آرت ا،یمشتر

اون باال...  ه؛یشب واسه بق هیآتو ،از پول اجاره  نیواسه هم ن؟یبهتر از ا یجانانه از همه داره،چ یآتو هی.یسیانگل

 داره. گذره،ارزششویم

 

 

 

 :زیسمت پرو ادیم سهینو ک یها دهیتازه به دوران رس نیاز هم یکی سادم،یبار وا کنار

 

 .یکن یگذار هیسرما یو ک یرو چ یدونی. بس که کارت درسته، مایکنیبه اعتبار کافه ت اضافه م یخان روز به روز دار زیپرو_

 

 .یهمه کارگر و مشتر نیسخته. اونم با ا یلیخ نجایآره خب؛ گردوندن ا_

 

 تر.دلبرتر! فیزرنگ تر، ،لط یکیاز  یکی ،ییبله، اونم چه کارگرا_

 

وقت درس پس  گهیکردن، االن د یتا االن بستر ساز یهم به سر اومد، بسه هرچ یخبر دار شد که دوره استراحت پر شصتم

 دادنه!

 

 به ما؟ رسهینوبت م یحاال ک_

 

 لتونه؟یم یشما جون بخواه، حاال چ_

 

 .ستی. جنس بنجل و دست دومم راست کارم نستمیخوام، به کم قانع ن ادهیکال ز ز،منیعز زیپرو یدونیخودت که م_
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 ؟یخوایم یبرو سر اصل مطلب، چ_

 

 ؟یخوایرو م یک یبهتر بگ_

 

 !یکنوقت رو دل ن هیبگو چشمت اونو گرفته.  گه؟یاون دختره که تازه اوردم د_

 

 .ارمیحواسم هس، دلمو زد، باال م_

 

 چند؟ ستم،یکه، من اهل چونه زدن ن یدونیخودت م_

 

 .شتریکارگرم ب هیتومن.از دستمزد ماهانه  2111_

 

 نبوده! نکارهیفرق داره، ا هیارزه. به قول خودت طرف با بق یم نایاز ا شتریب یدونیکمه...خودتم م_

 

پول خرج  نجوریمن اهل ا یدونینرخو نبر باال. چشممو گرفته وگرنه خودت که م یتو ام الک گهیتومن. د 3111باشه سگ خور، _

 .ستمیکردنا ن

 

 ! یدندون گردم هست یبدجور نیهمچ ی! ولچکهیانگشتت نم یاز ال دونم،آبیآره م_

 

 ؟ ی! کگه؟یپس حلّه د_

 

 اصول داره. س،یکه ن ی. خمه رنگرزیچقد عجله دار_

 

 خنده، ریز زنهیم یپق اروی

 

 .کنهیاز اصول و قاعده ت برا من حرف نزن که قاعده تو رو پول معلوم م_

 

 نشه. دایتا فردا دست و دلباز تر از تو واسش پ یاری. شانس بیشناسیخودت که خوب م_

 

 !گهینکن د تیاذ ز،یجان پرو_

 

 رو شل کنه. سهیسر ک شتریکه ب هیحق با اون ه،یکارم چجور دوننیم نجایهمه ا دم،ینم یقول چیمن ه_

 

 دختره بده؟ نیا یتومن باال 3از شتریهس که ب یکس یبگ یخوایم یعنی_

 

 شهر! نیو دست به نقد تو ا قهیآدم خوش سل ادهیکه ز یزیچ س،ین دیبع_

 

بار امتحان  هیرو  یزیچ ،هریدونی. خودتم خوب مدمیتومن نم3از  شترینکن. من ب یبگو،منم وسوسه الک یخوایم یحاال هرچ_

 واسش. زنمینم یبار اومدم سمتت. شد شد، نشد نشد. زور الک هیطور،  نیمعامله با توام هم کنم،یم

 

 !هینجوری. من کارم ایخود دان_

 

 .رهیم کشهیراشو م اروی

 

 :کنهیلب غر غر م ریز گرده،یبرم زیپرو
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!راست یتومن!بپا ورشکست نش 3 ؟یرو برگ برنده من...اونم چ ذارهیتُمونشو بکشه باال، دست م سینسناس، بلد ن کهیمرت_

 ...شهیشغال م بیسرخ نص بیکه س گنیم

 

 

 

 

 

روت حساب  شهیواسه هم زیپرو ،یبد یخوب متیجلو مطمئن باش اگه ق یریم یعاد یلیشهرام، حواستو جمع کن. خ نیبب-

 .اون فقط پول واسش مهمه. کنهیم

 

 برنامه ها نبودم. نیدنبال ا زیوقت تو کافه پرو چیمن ه ؟یزنیم یدِآخه چرا حرف ناحساب_

 

 مگه؟ شهیم یخب حاال باش، چ-

 

 برنامه ها؟ نیتو ا یکافه؟ خودتم افتاد نیتو ا میاومد یرفته ما واسه چ ادتی نکهیمث ا س؟ین تیحال ار،چرایشهر شهینم_

 

 بار. هی نی،همیگیتو راست م-

 

 نداشتم. لیبیبه س دمیواسش کج کردمو دست کش سرمو

 

 .دیپا پس کش شهینم گهید زیتازه اول ماجراس؛ برم سراغ پرو نی. ارهیم شهیبار،انگار تموم م هی نیهم یگیم نیهمچ_

 

 .مایکار ازت خواست هیحاال -

 

 .اریوسط شهر ادی. قرارنبود احساسات برونیب کنهیبه گوش سرهنگ برسه از گروه پرتمون م ؟یچ ی. ولیکار خواست هیبله _

 

 .هیکار انسان هی. سیدر کار ن یاالنم احساسات-

 

 زنه،یم پوزخند

 

 ؟یچطور تا االن انسان نبود ؟یبه خرج بد تیو انسان یافتاده انسان ادتیتو ام االن _

 

 تو موهام. کشمیدستمو م کالفه

 

. من ازت دوستانه کمک یکن یاور ادی سین دونم،الزمیگروهو م نیمن همه قوان ؟یکن حتینص یخوایبازم م ای یحاال هست-

 بکنم واسه مشکلم. گهیفکر د هی، اگه نه بگو من "بسم ا..."که  ی!...حاال اگه هستیمیهم ت هیخواستم. نه به عنوان 

 

 شو! کار نده دستمون. ادهیپ طونیاز خر ش اریشهر گه؟ید هیجد متیتصم_

 

 ؟یباز شروع کرد-

 

 که از جام بلند شم. شمیم زیخ مین

 

 تو! ی. چقد دل نازک شدنیخب بابا ، بش یلیخ_
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 گه؟ید یهست یعنی نیا-

 

 گروه نرفت...خدا رحمتش کنه. نیقدمم اونورتر از قوان هیوقت  چیبودم، ه اریهمه سال با ماز نیا_

 

 کلمه اس. هینه؟  ایآره -

 

 کنم؟ کاریچ دیپــــــــوف!آره هستم. حاال با_

 

 .یکن کاریچ گمی. بعد بهت میکن یو راض زیپرو دیفعال با-

 

 ؟یفکر کرد هی، کار ساده ا زیکردن پرو یراض نیهم_

 

 .یایتو از پسش بر م یول س،یساده ن-

 

 .دونمیو نم زیپرو نیبغـ ـلم نذار. من زبون ا ریهندونه ز نقدیا_

 

 ؟یکنیسختش م نقدیچرا ا ه،یتو ام مث بق-

 

بگم  یچ ز؟یپرو شیبرم پ یلنگش کن...حاال من ک یگیگود م یباال یسادیوا ست،ین یگیکه تو م امیآسون نیبه ا نکهیا یبرا_

 بهش؟

 

. یاز اون بگ شتریب دیهــا! تو با هیلیتومن خ 3تومن بده، واسه اون آدم کِنِس  3111 چهر،یحاضر شده به خاطر پر ارویاون -

 چک و چونه فسخش کنه. یبشه و ب ارویمعاملش با اون  الیخ یب زیکه پرو شتریاونقد ب

 

 مثال چقد؟_

 

 تومن بگو! 8بهتر، تو  شتریب یهر چ ا،یبذار هیاز خودت ما یخوایحاال خوبه نم-

 

 تو صورتم)!!( زنهیم رجهیچشماش ش با

 

 !کنهیشک م زیخب معلومه پرو ار؟یتو حالت خوبه شهر ؟یچــــــ _

 

شد مهم  شترمی. اصال بمیتومنم من راض 8تا  کنه،یم یره دندون گرددا زیپرو یدیبگو، د شتریتومن ب 3که تو از  نهیمنظورم ا-

 .یکن یراض زویپرو دیهر جور شده با ست،ین

 

 بهش بگم؟ امیخب؛ امشب ب یلیخ_

 

....حالم داره از شهیم یراض متمیبه نصف اون ق زیبشه، پرو رید خوامینم اد،یبابا فردا داره م نیزودتر بهتر...ا یآره، هرچ-

 .ذارمیم متیق ینطوریآدم ا هی یدارم رو ا،یمث اون عوض یکیشهرام، منم شدم  خورهیخودمو حرفام بهم م

 

 :کنهیو دوباره شروع م زنهیپوزخند م هی

 

 .میریگیم فمیتخف میش ی(، تازه اولشه... از فردا تازه اگه مشتراری)شهریبکش داش شهر_
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 !یکم ندار یزیوگرنه تو شنا چ یدی! آب ندیشد هیخفه شو شهرام، تو که بدتر از بق-

 

 دو طرف سرش... برهیم میبه حالت تسل دستاشو

 

 ...کترهیما گردنمون از مو هم بار م،یداداش، تسل میتسل_

 

 ؟یبار یبرم...کار دیبا گهی! من دیکنیم کاریچ نمیبرو بب-

 

 نه داداش، سرت سالمت ._

 

 روباه؟ ای یریشد شهرام، ش یچ نمیبگو ببخب -

 

 نباشم؟ ریمن ش شهی! مگه مایبه، منو دست کم گرفت_

 

 چند؟-

 

 حاال مگه مهمه؟_

 

 نگفت؟ یچیه گه؟ینه، خب قبول کرد د-

 

 !یکردیکه فکر م یزیتر از اون چ نییتومن تموم، پا 3! ایهول یلیخ_

 

 شه؟یشروع م یدستت درست...حاال از ک-

 

 کل کافه رو تمامو کمال بذاره کف دست ما. زیکه گفتم، کم مونده بود پرو متویمن ق م،یحرف نزد نشیراجبه ا گهیواال د_

 

 ار؟یشهر گما،یم_

 

 هوم؟-

 

 .گهیام شک نکنه د یکه خود پر میبگ دیبا زیچ هیکه  نهیمنظورم ا رون؟یب ارمیاز کافه ب یبه چه بهانه ا ویحاال من پر_

 

 .دمیبه جواب نرس یبهش فکر کردم ول یلیتا حاال خ شبیخودمم از د دم،یتکون م سرمو

 

 که؟! ستین یعجله ا م؛یکنیم دایپ یراه هیحاال  دونم،ینم-

 

تا  ویدختره پول داد یباال یاومد یاقا شما مغز خر خورد گهیدو روز صبر کنه! بعدش نم یکیفوق فوقش  زیپرو ؟یتا ک یبله، ول_

 ش؟یدیلحظه ام ند هیاالن 

 

 تو سرم: کوبهیپتک داره م نیفکر کردم...االنم شهرام ع نایدستام؛ خودم به همه ا نیب رمیگیم سرمو

 

 .مارستانیب شیبریفکر کردم، فوق فوقش با خودت م نایشهرام، به همه ا دونمیخودم م-

 

 :میـشون ـیرو پ ذارهیجلو و دست م ادیدروازه شد؛م نیع هویشهرام با دهنش  یچشما
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 ؟یگیم یاریرو ازکجا در م ونایهذ نیکه، پس ا یتبم ندار_

 

 باش شهرام! یجد-

 

 به قران. یرو دار یلیخ ؟یفتیپس ن یریگیم شیدست پ_

 

 :دهیخودم م لیاحمقانه مو تحو یحرفا کنه،یو دوباره شروع م رهیگیذره نفس م هی

 

بلده؟...بعد  یواسم کنه؟ نکنه طب و پرستار یبگم:اون چه غلط ینجوریا ایکنم؟  یچه غلط مارستان،یدختره رو وردارم ببرم ب_

 واسه طبابت؟ یدنبال پر یآدم قحط بود که اومد پرسهینم زیپرو نیاون وقت هم

 

بسوزه نه  خیفکر کنم ، اونقد که نه س یدرستو حساب دی...باکشهیمغزم نم گهیشهرام، بذار فکر کنم. االن د ستیحالم خوش ن-

 کباب.

 

 ! یاوامر جنابعال عیدست شماس، مام مط یچیق شویخسروان دانند(( فعال که ر شی...))صالح مملکت خویدونیهرجور خودت م_

 

 ؟یبر یخوایشد نم رتید_

 

 برم، دیبا گهیچرا د-

 

 یام عجله کردم! به قول یلیجواب، عجله کردم، خ یهمه سوال ب نیاز ا کشهیمغزم داره سوت م کنم،یم یسر سر یخدافظ هی

 رم؟یبه سرم بگ یوصف حال االن منه! حاال چه گل قایفکر جاشو بکنم.(( دق نکهیقبل از ا دم،ید))اول منارو دز

 

 بود...حالو روزشم معلوم. ارویتو خونه اون  یکه االن پر کردممیاگه عجله نم آخه

 

 گهیاالن د یخودم خواستم...ول ست،یسرت ن یمنت ره،یخ تمیمن ن یدونیروم بذار، خودت که م شیپ یراه هیخودت  ایخدا

 مغزم کامل قفل کرده.

 

ـگارو  ـی. سخورهیبر نم ییـگار دود کنم به جا ـینخ س هیکه واسه خودم گذاشتم، االن  یکافه نشستم، برخالف قانون زیم پشت

اک وقته اون گوشه داره خ یلی! خدمیتو جاده د ادیگوشه کافه م یانویپ زنمی. پک اولو که مکشمیگوشه لـ ـبمو فندک م ذارمیم

 .رونیدعواش شدو زد ب زیبا پرو ژنیکه ب یاز وقت خوره،یم

 

. اگه رونیبهونه مسخره انداختش ب هیبا  زیکافه به سر اومده بود که پرو نیدوره ش تو ا گهید یول زد،یقشنگ م یلیوک خدا

 اس. گهید زیچ هی کالیبه هر حال کافه موز زد،یم بیپول به ج یکل زیپرو زد،یم انویبود که پ یکیاالنم 

 

 سرفه. ریدفعه زدم ز هیـنه!! اونقد که  ـیـگارم زدم، نفسم خود به خود موند تو س ـیاخرو که به س پک

 

 ! انو؟ی! پزد؟یم انویبود که پ یکی

 

 بوده؟ یشهرام بود پس ک گهی! آره دانو؟یداداش داره استاد پ هیبود گفته بود  شهرام

 

 . مونهیام نم یشک و شبهه ا چیه یجا زهیتم یلیشد! اونم درست و مرتب، خ دایجواب سواالم پ دهینوکرتم، به شب نکش ایخدا

 

سر جمع سه تا پکم نزدم بهش، فقط روشن  کنم،یخاموش م یـگار ـیس ریاز خاکسترش نمونده تو ز یچیه گهیـگارو که د ـیس

 نرفته! زادیبه آدم میچیه گه،ید میمدل نیکه مغزم روشن شه! ما ا کنمیم
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 یاو شده زندان غم ول یبرا ایدن

 

 کشدیـگار م ـیبه زور تو س یخلوت در

 

 خود نشسته است یبه سوگ آرزو حاال

 

 ...)*(کشدیـگار م ـیتو س یبه سو یکه ه یمرد

 

 

 

 تا خود صبح پلک رو هم نذاشتم. شبید ار؟یآقا شهر ییکجا_

 

 ؟یواسه چ گهیتو د-

 

تو  یگذاشت یچه نون نیبب ار،یخدا ازت نگذره شهر م،یشما از خواب و خوراک افتاد ی، پا به پا میستیراه ن مهین قیخب ما رف_

 کاسمون!

 

 نه؟ ای یدیام رس ییهمه تفکـــر، به جا نیحاال بعد ا-

 

 من همه راها رو تا ته رفتمو برگشتم، همش بن بسته! ست،ین یراه چینه به جون تو ه_

 

 .یدیرسیراه سرراست م هیاالن به  ،ینداختیکم اون مغزتو به کار م هی! اگه گهیدِ نه د-

 

 گه؟ید نیدیبه راه حل رس یمثال جنابعال_

 

 کنم؟یمنم مث تو خودمو مشغول الذمه مغزم م یکرد الیمعلومه... خ-

 

 گه؟ید نای...ا وی...پرستار مارستانویرو ببر تو ب یهـــان؟ پر یبکر کرد یالبد دوباره از اون فکرا_

 

 !رسهیفکر که به عقل جنم نم هیر؛ینخ-

 

 نکن نابغه. یبازار گرم نقدیزود بگو، ا_

 

 !انویپ-

 

 جمله بسازم باهاش؟ ؟یچـــ_

 

 .انوسیراه حلش پ ؟یحاال تو نابغه ا یدید-

 

 کنه؟ کاریقراره چ انویپ_
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 بنوازه! انویخانوم قراره پ یکنه، پر یکار ستیقرار ن انویپ-

 

 مگه بلده؟_

 

 .اونم به کمک شما!رهیبگ ادیبناس  ینه ول-

 

 بلد...؟! انویبه کمک من؟ مگه من پ_

 

 :کنهیوزغ بازگرد م نیدوباره چشماشو ع کنه،یول م مهینصفه ن جملشو

 

 نکنه منظورت افش..._

 

 خان. نیآره؛ خود افش_

 

 ؟یشناسیمارو نم نیتو افش ؟یکه چ نیافش شیرو ببرم پ یپر ؟یشد وونهیتو د_

 

راحته که تو حواست  المیندارم. خ یا گهیخب؛ راه د یگربه.ول یجلو ذارمیدارم گوشتو م دونمیم شناسم،یچرا اتفاقا خوبم م-

 بهشون هست.

 

 :رونیب کنهیو پوفش م کشهیم قینفس عم هی

 

 ماجرا! نیتو ا انیقصه سر دراز دارد(( ظاهرا کل خاندان ما دارن م نیکنه، ))ا ریخدا عاقبت ما رو بخ_

 

 :کنمیباهاش اتمام حجت م چسبونمویقبول کرده...منم تا تنور داغه نونو م یعنی،  زنهیحرف م ینطوریا یوقت

 

پس تو کله  شناسم،یخـــانتونو م نیتو خونه تون، خودم بهتر از تو افش فرستمیرو به پشتوانه تو م یشهرام، من دارم پر نیبب-

 .ارمی...پدرشو در م زویبه همه چ زنمیبره تو ذهنش، پشت پا م یادیفکر غلط ز یش فرو کن که اگه حت

 

موردداره، درست، چشم چرونه، اونم  نی. افشیزنیراجع به داداش من حرف م ی! دارایریتند م یدار یلیداداش، خ یهو یهو_

رو از من بدون اجازه  یزیکه بخواد چ نهیاز ا شتریوقت چشمش دنبال مالو اموال من نبوده. مناعت طبعش ب چیه یدرست! ول

 ند کنه!بل

 

 : واریبه د چسبونمشیم رمویگیم قشویطرز حرف زدنش؛  نیبا ا زهیریبهم م روانم

 

 !یراحت بذلو بخشش کن نقدیکه ا ستیبابات ن نیماش ؟یفهمی! میزنیآدم حرف م هیراجع به  یدار که،یمرت ستین یزیچ یپر-

 

 :نییپا ارهیرو دستامو آروم م ذارهیم دستاشو

 

خطره. تو هم  یب تیکبر هیتا من اجازه ندادم مث  نیبگم که افش خواستمینداشتم، فقط م یآروم باش داداش، من منظور_

 گه؟ی.دمی...مخلص شمام هستمیکنیمث تخم چشم مراقبت م تونیراحت، از امانت التیخ

 

 رو شونش: ذارمیم دست

 

 .کنمیم یدارم چه غلط دمیلحظه نفهم هیببخش تند رفتم، -
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 حالتو... کنمیدرک م_

 

 :زنهیچشمک م هی

 

 !یبسوزه پدر عاشق_

 

 نکن... یچرند نگو، ماجرا رو عشقو عاشق-

 

 .اریآقا شهر میبه هر حال ما تهش هست_

 

 بهت. سپارمیدست گلو م یو پر کنمیمرامت واسم ثابت شده اس که دارم بهت اعتماد م_

 

 

 

 

 

 ،چرا؟  یجواب نداد مارستانیتا حاال چند بار زنگ زدم ب شبیاز د ؟ییمعلوم هست تو کجا چیالو شهرام؟ ه-

 

 چطوره؟ یاوضاع کارو کاسب ؟ی.بله منم خوبم به مرحمت شما؟ شما چطوراریسالم اقا شهر_

 

 حوصله ندارما شهرام! ؟یتموم شد مزه پرون-

 

 که گرفته به پر ما؟ ندهیپرتو چ یباز ک ؟یشده حاال سر صبح یچ_

 

 گه؟یداره م یچ یپر-

 

 گه؟یداره م یچ ؟یپر_

 

 ؟یبره مهمون نیقراره با افش-

 

 ن؟یبا افش_

 

 منو با سوال جواب نده! یسواال یه-

 

 .دمی.االن تازه از تو شندونمیخب بابا...چته؟ من نم_

 

 باور کنم؟ دیبا-

 

 من قطع کنم برم به کارام برسم؟ یحرف بزن یخوایکار دارم،اگه نم یلیخ اریباور نکن. شهر یخوایم_

 

 بگرده. یدور و بر پر دیکه نبا یکنیم یخانتون حال نیخونتوتن ، به اون افش یریاالن م نیهم-

 

 ؟یچ یِمهمون ؟یزنیحرف م ی. تو راجع به چجمیمن هنوزم گ_
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 که قراره هفته بعد برگزار شه همراهش بره. یخواسته که تو مهمون یاز پر نیافش نکهیمث ا-

 

 اشکالش کجاس؟ نیخب ا_

 

 به اون راه؟ یخودتو زد ای یشیشهرام واقعا متوجه اشکالش نم-

 

 خالص. ویمهمون رنیشب م هیدعوت دوستانه بوده... هی. ومدهین یریکه اس ی، پر ینه به جان تو...خب برن مهمون_

 

واسه خودم  اون همه نقشه و دردسر گهید نیافش یایاشیع یبشه هم پا یپر خواستمیمن اگه م ؟یراحت نیخلــــاص؟ به هم-

 تو همون کافه بمونه. ذاشتمی...مزیواسه نجاتش از دست پرو دمیتراشینم

 

وقت به  چیه یول کنهیم یدرسته همه غلط نی...افش؟یدونیم یکی زیما رو با پرو نیخان، حاال افش اریدست شما درد نکنه شهر_

 رغبت بوده... لویباهاش بوده با م یرو نکرده، هرک یزور کار

 

 یوعده ها به پر نیکه بار اوّلو آخرشه از ا یکنیفرو م نیخونه... تو مغز افش یریاالن م نیهم ست،ین میحال زایچ نیمن ا-

 .یباش دهینرس خوامیکه م یا جهیبه حالتون اگه به اون نت یوا مونم،یداده....من تا خود شبم که بشه منتظر م

 

 شهرام. دنید رمیم گهیساعت د هیبرم کافه... دیسر با هیسر جاش... کوبمیرو محکم م یگوش

 

 ؟یکرد کاریشد شهرام؟ چ یچ-

 

 بشه؟ یخواستیم یچ_

 

 ؟یچ یعنی نم،یدرست حرف بزن بب-

 

 .!کردینم یشده...البته بازم حضور من فرق یخواستیکه م یهمونطور نکهیا یعنی_

 

 تو کار طرح معما؟ یدوباره رفت-

 

 .میوسط بده شد نیاصال قصد نداشت قبول کنه باهاش بره...فقط از صدق سر شما ما ا یخود پر_

 

 چرا؟-

 

 .کنهیم یکرد تالف دیشدو تهد یبار دست رو داداشم بلند کردم...اونم شاک نیواسه اول_

 

 به ذهنش برسه. یاگه فکر تالف یحت ترکونمیهارتو پورت کرده، جرئت نداره، مغزشو م-

 

 ...مگه من مُرده باشم.یدست رو داداش من بلند کن یکنی! بعدم غلط میتو که بدتر از اون یعنیکه  کنهینگاه بهم م هی

 

تو خونه  گهیوضع د نیباشم؛ با ا یمراقب پر یچار چشم دیدردسر پشت دردسر...با ؟یکنه چ یواقعا اگه بخواد تالف حاال

 نداره! تیشهرامم امن
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زنگ زده...چرا بال  گهی. از بس بال استفاده مونده دکننیدارن بازش م یمعلومه به بدبخت اد،یم ییقفل کشو دنیکش یصدا

 رونق داشته باشه؟ ایرفتو آمد زندان دینبا نجایاستفاده مونده؟ مگه ا

 

 تموم شد. یپاشو ...مهمون_

 

 .برهیکشون کشون منو م سادم،یاجازه بده رو پام وا نکهیبدون ا قمویتو  زنهیم چنگ

 

 :گهیکه به دوست و همکارش م شنومیصداشو م م،یشیرد م لیدراز و طو یکه از راهرو  همونجور

 

 درو باز کن._

 

 .یرو صندل کوبتمیبعدم محکم م شنمویباز شدن درو م یصدا

 

 تو دماغم... چهیپیپترسون م یتنباکو یبو

 

 .نیچشماشو باز کن_

 

 .رهیفرو م خینور تا ته چشمم مث س کنن،یکه از رو چشمام باز م اهویس دستمال

 

 ؟ینینظر بب هیمارو  یخوایدکتر. نم یچشماتو باز کن آقا_

 

 .نمیبیگوشه لبش م پیپ هیبا  یادم معمول هی کنم،یکه باز م چشمامو

 

 یلیسفارش کردن خ نکهیکه من شدم بازجوت، از اون خوش شانستر ا یخوش شانس یلیتو خ یدونی. منجایبه ا یخوش اومد_

 ...اما...رمیهت سخت نگب

 

 جلوتر کشهیم خودشو

 

...بهت قول یدنبال چ ویبود ایبا ک ی.اگه بگینشون ند یسرسخت یلی...خیایتو هم با ما راه ب نکهیشرطها و شروطها...ا هیاما _

 بهت نخوره. نامیکدوم از ا چیدست ه یکه حت دمیم

 

 .دهیکرده بودنمو نشون م نیکه سوار ماش یدستش دو نفر قلچماق با

 

و  یکنیکار م یک ی...برانجایا یاومد یچ یبرا یدی...تا االنم فهمیینایسراغ سواال، هرجند که باهوش تر از ا میریخب رسما م_

 ؟یبود یدنبال چ

 

-... 

 

 گفتنا. گهید زیچ هیبه من  شنون؟ینکنه گوشات واقعا نم ؟یحرف بزن یخواینم_

 

 تو صورتم. کنهیفوت م پویجلو دود پ ارهیم سرشو

 

با زبون خوش  شهیم گفتیم م،یآقا دکتر فرنگ رفته سرو کار دار هیبا  گفتیام موثق نبوده که م یلینه انگار منبع من خ_

 وقت خودشو ما رو هدر بده. نکهیبدون ا د،یرس جهیباهاش مذاکره کرد و به نت
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-... 

 

جلودارم  یچ چیه گهیبشم د یاگه عصب یهستم ول یآدم خونسردکه من  دوننیم نجای...همه ایکنیم میعصب یدار گهید_

 .ستین

 

-... 

 

کار  هی...منتها از کنمیکار آخرو همون اول م زنم؟یبا تو حرف م یباشه... چرا دارم الک ست،ین تینچ، انگار تو حرف حساب حال_

 که تو هم بدنت تازه گرم بشه...چطوره؟ میکنیسبک شروع م

 

که  ایباال...بعدم قشنگ مث بچگ رنیگیپاهامو م نویرو زم خوابوننمیم هیثان هی. در عرض یبه اون دوتا قلدر بغـ ـل کنهیاشاره م هی

 به زدن... کننیبا کابل شروع م زننیبا ترکه نم یبه چوب... ول بندنیپاهامو م کردن،یتو مدرسه فلکم م

 

  ؟یحرف بزن یخوایپدر مادر... تو نم یپدر سوخته ، ب_

 

 نامردا دستامو بستن. یول کنم،یداغ م ارهیپدر مادرمو که م اسم

 

 شیبلبل برام چه چه زدن...اون وقت تو پ نیمن گنده تر از تو رو هم دو روزه به زبون اوردم، ع ؟یتو جوجه دکتر نازناز_

 ؟یکرد یخودت چه فکر

 

که به اون روزا  خوادیدلم م گهیاز هر وقت د شتریواسه فلک، االن ب فیبه رد میدیخوابیهمون موقع ها که تو مدرسه م نیع

 .شهیفلک برام راحتتر م نیفکر کنم، اگه ذهنمو بذارم رو اون روزا، درد ا

 

 

 

 

 

***** 

 

 .نهیوضع هم یتا ادم نش یکه باش والممالکمیچیبچه فالنوالدوله و چ_

 

 .میآقا تورو خدا...غلط کرد-

 

 ضیروز مادرت مر هی...؟یباز بمیبهونه...هر روز ننه من غر هیمن خرم،هرروز  یکنیم الی....تو خیخورد زمی...چیغلطو که کرد_

 .یمشقاتو جا گذاشت یگیروزم که م هیروز پدرِ پدر جدت مرده،  هیبود، 

 

 .میتکرار نکن گهید میدیآقا به خدا بار آخرمونه، قول م-

 

 کنن. تیکه ننه باباهاشون عرضه ندارن ترب ییها. کار من ادم کردن بچه کنمیمنم فلکو تکرار م یتکرار کن ست،ین یطور_

 

 هامو. مهی...هم مشقام هم جرمیسینوی. به جون مادرمون ممیسینوی...تورو خدا. مادیآقا درد م-

 

 روت اثر نداره. زایچ نیا گهیکه د یخر کتک شد نقدی...ایگیم نویهرروز هم_

 

 .کنهیفلکم نم گهیو د کنهیدفعه ول م هی
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 جون فکرکنم برا امروزم بسه...تا فردام خدا بزرگه! آخ

 

 .چسبهیقشـــنگ م ی...اون طورنجایا نشیاریبدوه بعد ب اطیح یرو برفا ن،یارینداره، جوراباشو در ب دهیفا ینجوریا_

 

 ندهیشده معلمشه که از االن بگم حالو روز آ تیشده؟ اگه اونم ترب ینجوریادب کرده که ا یک تویترب یآقا معلم ب نیا موندم

 منم معلومه!

 

 

 

 !گهیروز د هیواسه  میبذار دی...باکنهیحس نم یدرد چیپاهاش سِر شدن، ه گهینداره...د دهیفا

 

 هیتو  برنم،یهم نم یتو اون اطاق اول گهیکنن. د یکه بخوان خودشونو مخف ترسنینم یزیاز چ بندن،یچشمامونم گهیدفه د نیا

از ادامه شکنجه س  نمیحتما تو بغـ ـلم جمعشون کنم...ا دیپاهامو دراز کنم. با تونمیاطاق...که اندازه طول قبره، اونقدر که نم

خاک گرفته و الوده . که  نینباشه جز تماس کف پام با زم یکارو کردن که چاره ا نیکف پام آشو الش شده، ا دوننیچون م گه،ید

کف  کنمیپهن م ارمویلباسمو در م یمتر میتو اون قبر ن ی. با بدبختدیموشو روش د یفضله ها شهیام م یکیتار نیتو ا یحت

 ! هیختیر نیا نیبازم بهتر از زم یاز کثافت کم نداره، ول یزیروش. هر چند که االن لباسمم چ ذارمیپاهامو م نویزم

 

 

 

 به گوشه زندان سرنوشت دهمیم جان

 

 !کنمیاو خم نم انهیرا به تاز سر

 

 خورمینم یبه دوروزه هست افسوس

 

 ...کنمیسراچه ماتم نم نیبر ا یزار

 

 !ایسرنوشت مرد نبردت منم ب یا

 

 ام هنوز افتادهیدگر بزن که ن یزخم

 

 غیشکنجه خدا را،مکن در نیاز ا شادم

 

 خود بسوز ! دادیمرا در آتش ب روح

 

 

 

!چقد کنهیم یرو داره به مدد سوت زدن تک نواز یآهنگ هیآواز؛همزمان  ریلذت برده ، زده ز یاز شکنجه من حساب اروی معلومه

چقد ذوق داشت برا اون آهنگو چقد  یطفل ن،یافش ِ یواسه جشن خدافظ کردیم نیداشت تمر یکه اونروز پر هیاون آهنگ هیشب

 گرفته بود.که براش در نظر  یخرک یبا اون به اصطالح تالف کنه،راحت تونست ذوقشو کور  وونیح نیاون افش

 

 

 

 بس دلم تنگ است نجایا من
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 بد آهنگ است...)*( نمیب یکه م یهر ساز و

 

***** 

 

 تو کافه؟ یمونیواسه جشن امشب نم اریشهر_

 

 بهتره. امیمن ن ینه، ممنون از دعوتت ول-

 

 چرا؟_

 

 بهتره. یلینباشم خ ره،یجوب نم هیآبمون تو  یدونیم ؟یشناسیم شتریخودت که اخالق منو سرهنگو ب-

 

 ؟یدر حق تو کرده که به خونش تشنه ا یچه بد چارهیسرهنگ ب نیمن موندم ا_

 

جلوشو  تونستیم خواستیکرد، اگه م یکوتاه اریدر حق ماز کنمی. هنوزم فکر مادیازش خوشم نم یول ستم،یبه خونش تشنه ن-

 !یو نذاره بره اون مسافرت کوفت رهیبگ

 

 ندارم. یمنم اصرار یایب یدوست ندار. اگه یدونیبگم؟ هر جور خودت م یچ_

 

 قراره بره؟ یک نی....حاال افشدهیقربونت داداش.از شما به ما رس-

 

 شه؟یم یچ یپر فیتکل اریشهر یفرداشب پرواز داره...راست_

 

خان شما،  نیافش نیفکر نکرده باشم. ا هیقض نیلحظه ام نبوده که به ا هیشده،  یرفتن نیافش دمیشن یوقت دونم،ازینم-

 دردسره، نبودنش هزار تا! هیبودنش 

 

 بمونه تو خونه ما؟ یپر یذاریچرا نم اریشهر گمیخب م_

 

 :ندازمیبهش م زینگاه ت هی

 

 ؟یاونوقت به چه بهونه ا-

 

1 
 

  ؟یواسه چ یدونیخودتم نم یدید-

 

 بمونه اونجا؟ یبودو به قول خودت بهونه داشت،نذاشت نیخب چرا اونوقت که افش_

 

...حاال شدمیم وونهی...تا بره و برگرده د نیافش شیپ رفتیام که م یچشم خودم باشه. من همون چند ساعت یجلو دیبا یپر-

واسش  ویهندستون نکنه بره سراغ پر ادی لشیتا دهنش بسته باشه دوباره ف زهیپرو نیفعال از طرف من خوب پول برسون به ا

 جور کنه! یمشتر

 

 ش،یبریتو هم که نم ره،یگینم ادی انویپ گهیدختره که د نیا گهینم زی...پروزهیخودش شک بر انگ هیقض نیهم نکهیباشه، با ا_

 ؟یدیخرجشو م یپس واسه چ
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 ؟یندار یبرم، کار گهی! من دگهیبگو د یزیچ هی دونمینکن. من چم میج نیس نقدیشهرام،ا یوا-

 

 خونه؟ یبر یخوایم یامشبو به چه بهونه ا_

 

 :زنمیپوزخند م هی

 

دوستاش  نویافش گه؟یهست د ی!...حواست امشب به پرضهیزدن داشتم، مادرم مر میواسه ج شهیکه هم یبه همون بهونه ا-

 کار ندن دستش؟

 

 .دارمیخواهر نداشتم، امشب چشم ازش بر نم یام جا یبرو حواسم بهش هست، پر_

 

 ؟یکنیم یدار یطنباشه چه غل تیحال ینکن یرو ادهیخودتم حواست به خودت باشه هــــا! ز-

 

 مگه بار اولمه؟ گه،یجوش نزن د نقدیخانم شما. ا یخب بابا بزرگ، حواسم هم به خودم هست هم به پر یلیخ_

 

 !یاز کف ند اریرفتن داداشت اخت یکنم، به سالمت دیحواست هست، خواستم تاک دونمیم-

 

 .رونیسمت کفشش تا سمتم پرت کنه که خودم جلو جلو خودمو از اطاقش پرت کردم ب برهیم دستشو

 

 

 

 کنهینم دایمجال پ الیکه وسط اون همه فکرو خ یزیکه اصال تنها چ دونستمیمثال رفتم خونه که آرومو آسوده باشم، نم شبید

 طرفم، همون آرامشه. ادیب

 

 سوته بزرگ رستوران – کافه"جام تابلو بزرگ  نی. از همشمیکافه م ابونیارد خو کنمویرد م ابونویخ چیشُلو ولو آشفته پ نیهمچ

 طرف. هی اشمیکافه و مشتر نیطرف، ا هی ابونیخ نیمعلومه. کل ا "صالبت زیپرو رتیمد به دالن

 

مگه ساعت چنده؟ اصال واسه  کنه؟یم کاریچ نجایا نایراننده شهرام ا کنم،یم زیر شتریچشمامو ب شم،یم کتریبه کافه نزد یهرچ

 چه خبره؟ نمیبب کشمیکله م یه شمویم میکه سر راهمه قا یدرخت نیاومده؟پشت اول یچ

 

مگه قرار نبود امشب بره  ؟یواسه چ گهیاومده؟ اون د نیافش دمیپس چرا به من نگفته بود؟ شا نجا؟یشهرام اومده ا یعنی

 کنه؟یم ارکیچ نجایاونور؟ االن چند ساعت مونده به پرواز ا

 

خانومه که داره  یپر نیا ستن،ین نجایخانوم از در کافه گرفتم. پس برادران شکور ا یاومدن پر رونیهمه سواالمو با ب جواب

گذاشته؟ اونم  سیهم براش تدر یروز اخر نیهم نیافش یعنیمگه کالساش تموم نشده؟  ؟یآخه واسه چ یاونا! ول شیپ رهیم

 ر کار در بره.یبهانه اس از ز هیکه منتظره  ینیافش ؟یک

 

داشته  یبا پر تونهیم یچه کار رانهیکه ا یروز نیآخر نیبده؟ افش خوادیم یرو ک نایدوباره سواالم شروع شد...حاال جواب ا

 هی...تسوهیحسابم با بق هیعقب افتادم بودمو تسو یبود فقط به فکر کارا یروز موندنم باق نیروز به آخر هیباشه؟من اگه 

 هیاگه  یگفته بود که حت نی...افشزنهیدفعه خشکم م هیداره که بخواد باهاش صاف کنه؟  یحساب یبا پر نیافش یعنی؟ حساب

از کاه ،  شهیکه هم یساده گذشتم؟ من هیاز قض نقدیمن ا اره،چرایدر م یرو سر پر یلیاون س یروز به عمرش مونده باشه تالف

 .ساختمیکوه م
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شهرام  مارستانیبا ب عی. سریشگیهم یتا خودمو برسونم به همون تلفن عموم گردمیسرعت ، راه اومده رو بر م نیباآخر دوباره

نباشه، اون وقت  مارستانینداشتم. خدا کنه که شهرام تو ب یوقت با خونشون تماس چیه هیطور نیهم شهیهم رم،یگیتماس م

 :شهیرو سرم آوار م ایبه شهرام دن دهیرو م یشپرستار گو یوقت یکه تو خونه اس. ول شمیکم آرومتر م هی

 

 ؟یاومده دنبال پر یالو شهرام، رانندت واسه چ-

 

 ؟یمن از کجا بدونم؟ راننده من اومده دنبال پر ار؟یشهر یگیم یدار یالو ،چ_

 

  ؟یتو خبر نداشت یعنی-

 

 راننده من بوده؟ ینه، حاال مطمئن_

 

 مگه امشب پرواز نداره؟ نیآره، مطمئن مطمئنم...افش-

 

 چرا!_

 

 تموم کرده؟ سشویجلسه تدر نیآخر روزید یمگه نگفت-

 

 چرا!_

 

 بره خونه شما؟ دیبا یواسه چ ینگو چرا؟ پس پر یه-

 

 یواسه روز آخر با خودش خلوت کنه، حت خوادیم گفتیامروز تو خونه تنهاس، م نی! آخه افشیدینبوده...اشتباه د یبابا حتما پر_

 م صبح فرستاد رفت!ر یب یب

 

 ست؟یام تو خونه ن یب یب یعنی ؟یگیرو به من م نایا یتو چرا االن دار ؟یچــــ-

 

 خب، نه!_

 

 ننه مرده من! یبا پر ،یینه تنها یشهرام خان کالتو بذار باالتر، اقا داداشتون خلوت کردن ول-

 

 ؟یتو مطمئن اریشهر یگیم یدار یچ_

 

 !رهیگیانتقام م یاز پر یروز هیرفته باشه که قول داده  ادشی نتیداداش افش نکهیمگه ا-

 

_... 

 

از مو سر  هیبه حالت اگه  ی... واامیور م نیخونه، منم دارم از هم یریاالن م نی.همشهیدستته، االن تلفن قطع م یشهرام گوش-

 کم شده باشه. یپر

 

دربست  دم،یدست تکون م نیماش نیو واسه اول یاصل ابونیبه خ رسونمیسرعت خودمو م نیو با اخر کوبمیرو م یگوش

حالت  ه،یدر چه حال یاالن پر نکهیدم خونشون. از فکر ا رسمیجلو. زودتر از شهرام م یرو صندل کنمیخودمو پرت م رمویگیم

 شده. اموشمفر گهیکه صبح داشتم د یسردرد ده،یتهوع بهم دست م
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خودم  مومدیاگه شهرام ن گهید قهیدق 3اون خونه...فقط تا  یکه خودم برم سر وقت اهال رهیبار دستم رفت سمت دستگ چند

 !ی! فقط ...پــــرهیکه مهمه فقط پر یزیلحظه تنها چ نیگروه. االن تو هم ینقشه و بهم خوردن برنامه ها یگور بابا رم،یم

 

 یشهرامم از تاکس نمیبیم هویوسط کوچه که  کنمیم خودمو پرت کنم،یو درو باز م رهیسمت دستگ رهیتموم شد،دستم م قهیدق 3

 !یتاکس یافتاده رو صندل شمیشده، طفلک روپوش دکتر ادهیپ

 

 ؟یواسه چ یتو اومد_

 

 .ادهیبرو تو ...وقت واسه سوال جواب ز-

 

من که خودمو  د؟یکردم؟! چقد طول کش نییچقد قد کوچه رو مث سگ پاسوخته باال پا دونمیتو....نم رهیتو درو م ندازهیم دیکل

شده رو  نیاز راه دور اون خونه نفر دمیم حی...ترج یسمت تاکس رمیباالس؟ م نقدیا نیسرعت عمل افش یعنیرسوندم،  عیسر

ناراحته که شهرام سر  نیشده؟ از ا یچ یعنیخـــــدا!  ای. رونیب زنهیازش م ونیگر یپر و شهیدفعه در خونه باز م هی...که نمیبب

 طرفش. دومیسرعت م نی. با آخررونیب زنهی... شهرامم پشت بندش م ایبزنگاه مچشونو گرفته 

 

 :گهیو م بندهیآروم م چشماشو

 

 گذشت.... ریبخ_

 

 حسو نی...حق دارن.منم هم میسجده شکر کن ابونیوسط خ میخوایاون لحظه م یخوش یاز رو گنیم یوقت ایکه بعض فهممیم تازه

 دارم. 

 

 .دمینگران نباش.به موقع رس_

 

 بود که...؟ لیهم ما یپر ؟یپر یعنی-

 

 ...دیکوبیم واریطفلک خودشو به درو د کرد،یالتماس م زدویم غیج ینه، پر_

 

 . میکه آدم شناس خوب فهممیاالن م یاشتباه کردم...ول یذات پر صی. فکر کردم در مورد تشخایشکر خدا بازم

 

گرون براش تموم  نقدیا یلیاون س یعنیکارو کنه؟  نیا خواستیچرا م نیافش دونمیمن...من شرمنده روتم داداش. به خدا نم_

 شده؟

 

 رو شونش... ذارمیم دست

 

 داشته باشه. اقتشویاز اونچه که ل ادتریز یلی! خیداشت نانیبه داداشت اطم یادیبود که ز نیاشتباه تو ا_

 

مهربون  ی...به خداکنمویفکر م ی...فقط و فقط االن به پردمیو ادرس کافه رو م یسمت تاکس رمیم گردونمویبرم رومو

 شکرت. ای...خدارونیب دمینکرد...نفسمو پر صدا م دمیمهربون من...که ناام ی...خدایپر

 

***** 

 

و چرخان... چه  یدوران نجوریرو صورتم. هم فتهیم چرخهیکه تو راهرو داره واسه خودش م یپنکه ا هیدر، سا یسوراخ رو از

چرا چشمامو  کنهیتازه واسم معلوم م شهیو قطعو وصل م کنهیکه دائم بپر بپر م یهماهنگ، گردش پنکه با نور مهتاب

کور شده بودم...چشمامو  یکاش االن مث پر یکنن...ا میروان ینجوریا خوانیاز شکنجه اس...م یجزئ نمینبستن...ا
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هنوز مونده تا به اونجا ها  ست،یاز آپولو )*( ن ی...بازم خوبه خبربندمیخودم چشمامو م ن،یت...شما که چشمامو نبسبندمیم

 واسشون رو کنم. ودارمو ندارم یخودشونو خسته کنن ، دهن باز کنم و هرچ ادیز نکهیدارن بدون ا دیبرسم...هنوز ام

 

 

 

 خود یپنکه به دور پوچ چرخ

 

 یبه نور مهتاب یو وصل قطع

 

 مگس یتوده ها ریتو ز مغز

 

 یآب یعیما یمن تو قلب

 

 رمیمیم "بود "از درد  دارم

 

 ...یخوابیاز فرط مرگ م یدار

 

سرش اسمش زندانه،  ری...خستایخونه خاله ن نجایا گذره،یداره بهت خوش م یادیمعلومه ز ده،یشازده گرفته خواب نیبه، بب_

 استراحت کردن. دنویواسه خوابفرصته  نیواسه تو که فعال شده هتل، بهتر یشکنجه گاهه، ول

 

رو هم اسمش هتله؟  یبذار ینش وونهید نکهیچشماتو به خاطر ا قهیدق هیمتر جا  میتو ن نکهیدِآخه المصب ا گمیخودم م شیپ

 دنگ مال شما. شیهتل ش نیا م،ی...نخواستایب

 

  گه،یتن لشتو تکون بده د_

 

 یروزید یو همون بازجو شهیدر باز م شونتم،یم یروزید یرو همون صندل وی روزیتو همون اطاق د برنمیکشون کشون م دوباره

 سراغم: ادیم

 

 ؟یدکتر جوان؟ بهتر یآقا یچطور_

 

 ندازه،یدربو داغونم م ینگاه به پاها هیو  شهیم دوال

 

دکتر جامعه  هیکه با چه به روز جوون مردم اوردن؟ انگار نه انگار  نیبب ن،یوحش یادیبچه ها ز نیا د،یاوه...اوه...اوه! ببخش_

 نایمن...دارم ا یحت ست،یجلودارشون ن یک چیاگه افسار پاره کنن، ه نایا یدونینفهمن،شما ببخششون. م یلیسرو کار دارن، خ

رو  یباب طبعشون جواب هی...فقط کافگهیدنبال شرّن د ،ینکن یبار ریکه با دم ش یبدون ،ینکه حواستو جمع ک گمیرو بهت م

....دو سه روزه بهت درنیآدم م شنویگرگ بدتر م هیاز  کنه،ینم یبراشون فرق وونیآدمو ح گهیباشن ، اون وقته که د دهینشن

که  میچه کن ی. ولمایبود ومدهیکس راه ن چیبا دل ه اال...تا حیتا خوب فکراتو بکن میداد یفرصتم به قد کاف م،یاستراحت داد

 ایبا ک یبگ یخواینه؟ نم ای یحرف بزن یگرفت میتصم گه؟ید ی....خب؛ حاال فکراتو کردینش تیوقت اذ هیمعذور! گفتن  مویمامور

 ن؟هــــوم؟یرفت شیتا کجاها پ ؟یبود یدنبال چ ؟یکردیکار م

 

-... 

 

 نداره، سرک بکشه؟ یکه بهش ربط یکنه و بخواد تو کار یام بوده که فضول یا گهیبجز تو کس د_

 

-... 
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تموم  گهید یهان؟ هنوز باورت نشده باز ؟ینکنه هنوز تو نقشت نمیبا تو حرف زد...بب شهیش نمبا زبون خو نکهینه، مث ا_

 یفتیب رمیگ یاحمقتر از خودت بهت وعده دادن اگه حت ینکنه همدستا ؟یما افتاد ریگ ویفخار هست اریشده؟ االن تو دکتر شهر

 دن؟ینجاتت م

 

 تو صورتم کنهیو دودشو فوت م زنهیم شیـگار ات ـیس هی

 

به تخـ  یدر  نکهیا دیخوردن، بس نشستن به ام قاشونیغاز همکارو رف هیصد تا  یگول حرفا ایلیخ ست،یخبرا ن نینه جونم از ا_

آخرش همون شده که ما  نکهیا ایمشت و لگد مث سگ جون دادن،  ریز ایشده؟  یچ آخرشینجاتشون بدن، ول انیـته بخوره ب

 !رهیرو دا ختنیرُب همه جدو آبادشونو ر وکردن و َربّزبون باز  یچ نیع م؛یخواست

 

 جلومون: زیرو م کوبهیو دستاشو م شهیم زیخ مین

 

نگهت  نجایاونقد ا یحرف نزن ی! تا وقتهیخبر یکرد الیخ م،یبه الالت گذاشت یل یل یادیز کنم،یم تینه؟ باشه حال یزنیحرف نم_

 .امیمن کوتاه م یاگه فکر کرد یدیبرسه به نافت! به گور بابات خند شاتیکه ر دارمیم

 

 به اون دوتا لندهور: کنهیم رو

 

 .خورهیبرنم ییبه جا گهیکم مشتو مال د هینونا؟  فیح نیسادیچرا وا_

 

چشمم انگشتاشو خم  ی. جلونیرو زم شمیپرت م یعقب، با صندل کشنمیو م یصندل یرو پشت ندازنیاز پشت ؛ دست م دوباره

 زنه،یلگدو تو شکمم م نیاول شه؛یم ادهیبالگد روم پ یاز تنش در رفت، ول ی...انگار خستگشکنهیجا م هیو رگشون  کنهیم

 ،که حامد پسر ناصر خان زده بود ییدرست همون جا

 

 

 

 

 

***** 

 

 ؟یدیکه منو با مرجان د ینه؟ تو بهش گفت یراپورت منو به بابام داد یپس تو رفت_

 

 نگفتم. یزینه حامد من نگفتم، به جون تو من چ-

 

گاله رو باز کنه  نیاون دهن ع وتنهیم یا گهی...جزتو کدوم سگ مصب دیزد یادیزر ز ،ینون، تو غلط کرد فیبه جون خودت ح_

 صاحابش اومد بگه؟ یبه زبون ب یو هر حرف

 

 م؟دار کاریمن به تو و مرجان چ ینگفتم، د آخه لعنت یزیحامد من چ-

 

 ؟یبه بابام بگ یزیچ ینرفت یحسود یباور کنم که از رو یخوایم ست،یمرجان ن ینامردت پ یاون چشما یبگ یخوایم یعنی_

 بهم ندادن. یزیچ یکرده بود، بجز نون خال میزندان نیرزمیروز تو ز 2اقا چقد کتک خوردم،  یبه خاطر چغول یدونیم

 

 نگفتم حامد... یزیمن چ-

 

  شه،یاالن معلوم م_
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 شرشون: شهیهم پیاک یبه برو بچه ها کنهیم رو

 

ناقص شدم واسه دهن  یکشک یکشک نجوریزده داش حامدتونو لو داده، هم دینیبینم ن؟یکنیمنو برّ و بر نگاه م نیسادیچرا وا_

 آقا. یلق

 

 بزن: یمشتو لگد افتادن به جونم، حاال نزنو ک با

 

 به خدا. دمیهفته آقا جونتو ند نینکردم... من اصال ا ینگفتم، همه شاهدن به قرآن، من کار یزینکردم، من چ یحامد من کار-

 

 فقط. شهینه، االن دلم خنک م ای یایمُغور ب کنهینم یفرق گهیدهنتو ببند، برا من د_

 

 .میشیکه االن بدبخت م نیدر بر اد،یبچه ها آقا ناظم داره م_

 

 باال... کشمیرو شکممو خودمو م ذارمیتمو م...منم دسرنیاز دور و برم در م همه

 

 بودن؟ یروزت انداخته؟ اونا ک نیبه ا یک ؟یکنیم کاریچ نجایفخار تو ا_

 

 آقا، دعوامون شد، تموم شد رفت... یچیه-

 

 ؟یگیو اسمشونو نم یترسیم نقدیکه ا یازشون دار یچه به روزت انداختن! چه خورده برده ا نیبب ؟یبگ یخواینم_

 

 .ادیم شیپ گه،ید میدوباره...دوست میکنیم یفردا آشت م،یآقا، امروز دعوا کرد ستین یزیچ-

 

منو بچسبن که چرا تو مدرسه  قهی انی...فردا بابا ننه ت نیواسه من...خود دان یآدم بزرگا حرف بزن نیع خوادینم گهیتو د_

 شده؟ ینجوریا

 

 راحت. التونینه آقا، خ-

 

همه بچه تو مدرسه، بخواد مشکالت همه رو  نیواسه دردسر که! ا کنهی، معلومه سرش درد نمکرد آقا ناظم ما یچه همدر ن،یهم

 ...شهیحل کنه که سنگ رو سنگ بند نم

 

زده، اخه مرجان که تو محل با همه پسرا  یدست هیآقا ناصر بهش  دیمطمئن بود که من لوش دادم؟ شا نقدیحامد از کجا ا حاال

نه؟ که شکر خدا شازده ش سردسته  ایکارس  نیشازده پسرشم ا نهیبزنه به حامد تا بب یدست هیبود...آقا ناصرم البد خواسته 

 دخترا... نیاز ب یابیست تو دوس 

 

 

 

***** 

 

اونا کوتاه  یتا کردم... ول تونستمیخودمو تا اونجا که م دونمیفقط م دم،ینفهم یچیه گهیکه به وسط پام خورد، د یلگد با

 منم رو هم رفت.... ی...دوباره و صدباره اون ضربه ها تکرار شد و چشمایتازه گرم شده بودن واسه دور بعد ومدن،ینم

 

 تن لششو... نیا نیببر نیکلفت شده...بردار یادی...پوستت زیشینه تو آدم نم_
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 ی...با اون ضربه ارهیخاکش. تموم بدنم خورد و نمیبش تونمینم یحت گهی. امروز دیروزیتو همون سلول د برنمیکشون م کشون

 حاال حاال بتونم سرپا شم... گهید دونمیم دیام که خوردم بع

 

جلوت که  ذارنیواسه سگ، م ایگفت واسه آدمه  شهیلقمه غذا که نم هی! نجام؟یچند هفته اس که ا ایاصال چند روز  دونمینم

از اون  یکه چرا خبر کنمیهنوزم تعجب م کنم،ینم یمن ناشکر یواسه شکنجه هاشون....ول یباش اریو هوش یفقط زنده بمون

  ؟یاصل کار یرسه که برن سر شکنجه هایوقتش م یپس ک ست،یشکنجه ساواک ن زاتیتجه

 

 بدتر از خود شکنجه هاس. یلیانتظارش خ نیا دن؟یدندون کش دن،یناخن کش ،یکردن از سقف، شوک برق زونیآو

 

 "چهریپر"

 

 

 

 

 

روز تابستون قد سه روز زمـ ـستون  هیشده ، هر  یاز شام امشب، هنوز چقد مونده تاشب بشه، روزام که اونقد طوالن نمیا خب

...منم کنمیباشه، پا تند م اریشهر دیشا نکهیا الیخ زنه؟بهیحرف م یداره با ک یعنی اد،یحرف زدن گوهر م ی.صداکشهیطول م

مث االن که تا  رسم،یم شهیتر از هم ریآ خرم د شه،یکه تنم له و لورده م خورمیم روایاگه بخوام پا تند کنم، اونقد به در و د

 تلفن گوهر تموم شده. رسمیم

 

 بود گوهر؟ یک-

 

 آقاس؟ یزنگ زد گقت از دوستا یکیمادر!  دونمینم_

 

 دوست؟-

 

 واال. دونمیگفت هم دوسته هم همکار، چم_

 

 ست؟یآقا ن دونستینم زنن؟یزنگ م نجایآقا ا یمگه دوستا و همکارا-

 

 با خودتون کار دارم. گفتیم دونست،یام خوب م یلیچرا اتفاقا ، خ_

 

 گشاد شد. تشینها یتا ب چشمام

 

 یزندگ نجایما ا دنیتا خودش نخواسته! حاال دوستاش از کجا فهم میآقا که گفته بود بهش زنگ نزن شناسه؟یبا ما؟ مگه ما رو م-

 م؟یکنیم

 

 نشده که!  یزیچ ؟یهول کرد نقدیحاال تو چرا ا_

 

 واسه آقا افتاده باشه؟ ینکنه اتفاق ؟یتو خودت نگران نشد ه،یقض هیجور هیآخه گوهر -

 

 .انهیام در جر یدکتر ناظم گفتیم ارویبد به دلت راه نده مادر!  ست،ین یزیکه چ شاالیا ر،یزبونتو گاز بگ_

 

 نکرد؟ یدوست آقا خودشو معرف نیون بپرسم. ابزنم، از ا یزنگ به دکتر ناظم هیپاشم  ا،یگیراست م-

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 233 

 

 حرف تو حرف اورد، آخرشم نگفت. یه دمینگفت، چند بار پرس یزینه چ_

 

 بگم؟ یچ یآخه؟ االن من به دکتر ناظم یبهش اعتماد کرد یچجور ؟یدیگوهر؟ اسمشو نپرس یچ یعنی-

 

دروغ گفته، درو روش  میدونیم گهی. اگرم خبر نداشت که دگهیخبر داره د یراست گفته باشه که دکتر ناظم ارویخب مادر اگه _

 .میکنیباز نم

 

 ؟یحاال که ادرسو بهش داد ؟یراحت نیبه هم-

 

 آدرس نگرفت از من!_

 

 آدرسم نگرفت ازت؟ ؟یچـــــ-

 

 خدمتتون. رسمینه مادر، فقط گفت شب م_

 

 آقا؟ نیا هیک یعنی دونست؟یادرسم م یعنیگوهر خانوم،  یوا-

 

 !گهید یپاشو زنگ بزن دکتر ناظم ؟یدلم به شور افتاد. چرا نشست ،ینکنه، منم نگران کرد کارتیدختر، خدا بگم چ یوا_

 

عباس  ادیبود که منو  ییهمون صدا نی. انگار نه انگار اشمیتو گوشم آروم م چهیپیصداش که م رم،یگیرو م یدکتر ناظم شماره

 .کردیمو به تنم راست م نداختویآقا م

 

 دکتر، سالم. یالو آقا-

 

 سالم._

 

 ن؟یدکتر شناخت یآقا چهرمیمن پر-

 

 ن؟یاز ما گرفت یچه عجب سراغ ؟یجان چطور یآآ ...بله پر_

 

 .میشما و زحمتاتون هست ادیبه  شهیدکتر، ما هم یشرمنده آقا-

 

 .نیدار اریاخت_

 

 :امیپاره کردن کوتاه م کهیرف تتو تعا گهید نیآداب رفتار کنم. واسه هم یمباد خوادیاصال دلم نم االن

 

 دکتر. یآقا نیببخش-

 

 بله دخترم؟_

 

 .نی. البته گفتن که شما خبر دارنجایا ادیهستن، قراره امشب ب اریآقا شهر یزنگ زدن، گفتن از دوستا ییآقا هیراستش، االن -

 

 .هیآدم مطمئن ن،ی. نگران نباشنتتونیبب خوادیقبلش به خودم گفت که م دونم،یبله دخترم، م_

 

 راحت شد. المیخ ش،یآخــــ
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 نه؟ ایراست گفته  نمیبب خواستمیدکتر، نگران نبودم، فقط م یممنون آقا یلیخ-

 

 ادتریز یلیچه کنم که روم خ یکه چقد داغونم! ول دهیکه من داشتم، شک ندارم که از پشت تلفنم فهم یخودم، با اون حال جون

 حرفا بوده و هست! نیاز ا

 

 دکتر؟ یآقا-

 

 جان؟ یجانم پر_

 

 .نیاریب فیخواهش کنم، شمام امشب تشر شهیم-

 

 داره! یچه خبر نمیبب امیب خوامیم یدارم، ول نانیدخترم، هرچند که به اون آقا اطم امیبله، حتما م_

 

 ؟یخــــــبر؟ چه خبر-

 

 حرف بزنه. خوادیم یدخترم، گفت راجع به مسئله مهم دونمیمنم نم_

 

 .ویگوش نیا نمیبده من بب_

 

 شده،  وونهیگوهر؟ د نیچش شد ا وا

 

 نیاریب فیدکتر شام تشر یآقا_

 

_... 

 

گوهرم مث آدم  نیقلعه جناب دکتر، ا نیجرئت کنه و پاشو بذاره تو ا خوادیم یبشر یبن هی یگوهرم، بعد عمر نیخوشه ا دلش

 ! هیکرده مهمون الیهمه رو دور هم جمع کنه، خ خوادیها م دهیند

 

عمرم  یمهمون نیبهتر نویآخر دینرفتم؟ شا یمهمون یدرستو درمون. از ک یمهمون هیچقد خودمم دلم لک زده واسه  ؟یمهمون

از  نی.همچگرفتیکه خواهرم قرار بره اون سر کشور، دلم م کردمیفکر م نیبه ا یبود، که اونم وقت زادیپر یهمون عروس

 .اوردیدماغم در م

 

سمت  کشمینه؟ رامو م ای انیقدم رنجه کنن ب الیقبول کرد با اهلو ع یاصال دکتر ناظم د،یشن یگفتو چ یگوهر چ دمینفهم گهید

 اطاق خودم، طبقه باال.

 

 

 

 مرموز بشم. ژهیمهمون و ومدنیکم کم نگران ن دیبا گهیکه د دمیبار تکرار شد فهم 8ساعت که  نگید نگید یصدا با

 

ام از  یهرچ ه؟یک اریشهر قیرف اروی نیا دونمیالم تا کام حرف نزده، هنوزم نم یکه اومده ول شهیم یساعت میام ن یناظم دکتر

رو ندارم،  یچیه ریگیدل و ج گهیکه من د دونهیبذار، حاال نم گری...دندون رو جشهینم ری، د یفهمیمبگه خودت م پرسمیدکتر م

 که بخوام روش دندون بذارم!

 

 نکرده؟ رید یادیدکتر ز یآقا-
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 !ایاومد ایماهه دن شیشه. ش داشیپ گهیالناس دجان، ا ینه پر_

 

 اد؟یب ستیقرار ن گهینکنه د ومد؟یپس چرا ن اد؟یب 8قرار بوده ساعت  نیآخه مگه نگفت-

 

 .ادینشده که، م ریجان، د یشده پر 8تازه ساعت _

 

اصرار نکرده  اریوقت نداشتم. اگه شهر چیدلشوره رو ه نیکه لبـ ـام کبود شد. ا دمیاز ترس، خودم فهم دم،یدرو که شن یصدا

 ترس خارج از تحملمه! نیواقعا ا گهیحاال د یول کردمیحد هول نم نیتا ا دیشا ادین نجایا یبود که کس

 

 مهمون خونه خارج شدم! یاز حالو هوا یلیکه خ دمیتازه فهم یدکتر ناظم یصدا با

 

 .میشدیکم کم نگران م میداشت گهیتو جناب دکتر، د نییبفرما_

 

 بشه! ریمقدار د هیاومد، که باعث شد  شیپ کیکار کوچ هی د،یببخش-

 

 ادمیوقت  چیجمله شو ه نیکنم،آخریوقت فراموش نم چیصدا رو ه نیصدا چقد آشناس! شک ندارم که ا نیا ساد،یـبم وا قلـ

 "چه خبره؟ نجایا"ره؟ینم

 

 خانوم! یسالم پر_

 

 س...س...سالم.-

 

باد  ریز گرفتیمنو م زبودیبلد بود...االن اگه پرو میاومد که هر درِ دهات ادمی نیهم بایز یدیل هیاز اون همه اصالت  بازم

 .زیپرو یکتکا ادیکتک...دوباره پهلوم درد گرفت از 

 

 تو دستش: رهیگیمجلسو م گوهر

 

منزل خودتونه، راحت  نجایا گهیتو رو خدا، د دییبفرما م،یدکتر دار یدکتر، چه جالب شده، دوتا آقا یآقا دییبفرما_

 .ارمیب ییجان...من برم چا یپر نی...بشنیباش

 

 گه؟ید یشناسیجان؟ م یمهمون آقاس پر یک یدیحاال فهم_

 

 فقط گفتم ب... دم،یصدامو نشن یقو ییبا اون شنوا خودمم

 

 گرویهم خبر دارن،همه همد چه خبره؟ همه از نجایبفهمم ا دی. باامیبارو کوتاه نم نیا گهید شناسه؟یاز کجا م ارویشهر شهرام

 مساریت ای زیروزاس که پرو نیهم ادیکه بوش م نجوریا ه؟یبه چ یچ دونمیبرفه و نم ریکبک سرم ز نی. فقط منم که عشناسنیم

 !انیاز آب در ب اریهرش یام ردمو بزننو آشنا یمـ ـستوف

 

ام؟  ی. نکنه؟ نکنه من االن تو خونه مـ ـستوفدیکش ریآخر پشتم ت رهیبرقش تا ت یمث برق از ذهنم گذشت ول یفکر هیدفعه  هی

کدر و  هیبود! اونم تو هاله و سا یشوفر مـ ـستوف ی...کفشانمیکه تونستم بب یزیچ نی...آخردمیکه من د ینفر نینکنه ؟؟ آخر

 ؟؟چه خبره نجاینه خدا! ا یمات. وا

 

 ؟یگفت یزیبله؟ چ_
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 زیپرو یکه جلو یمث همون شب دا،یکرده بودم که اون سرش ناپ دایپ یبه زبون اوردم...االن جسارت نباریکه فکرمو ا دمیفهم

 .مساریت شیپ رمیگفتم من نم سادمویوا

 

آب آره؟  ریز نیکه سرمو بکن دهیوقتش رس گهیاالن د ن؟یکن وونهیمنو د نیکرد یکیچه خبره؟ همتون دست به  نجایا گمیم-

بودم، حاال نگو که همتون دستتون تو  اریهمه نگران حال شهر نیبهم رو اورده، منو بگو که ا یخوش دمکریمن خر و بگو که فکر م

من ازش  ن؟یهمدست نایشمارو مث پدر نداشتم دوست داشتم... شمام با ا ؟منیناظم ترچرا دک گهیکاسه بوده......شما د هی

روز که از  دهمونی. بازهیپرو نویسر ا ریز ادیبال سرم ب یکه آخرشم هرچ دونستمینداشتم، م نویاز ا شتریشهرام خان توقع ب

به کفشتونه... وگرنه  یگیر هیکه  دمیفهمید می... بانیداریدست از سرم بر نم ایراحت نیبه ا دمیفهمیم رونیخونتون زدم ب

پول  زیبابت من به پرو نیاومد یکه واسه چ دمیفهمیم دیهان؟ با ره؟یگیخدا موش م یدوره محض رضا نیتو ا یکدوم گربه ا

 ن؟یدیم ادیهم  انویتازه بهم پ ن،یدادد

 

 تو سرم: کوبمیدوتا دستام م با

 

اومده  یناج هینوشت نحست...چرا فکر کردم که در آسمون باز شده و  یـشون ـیپ نیخاک بر سر تو و ا ؛یخاک بر سرت پر-

اون  یوقت یحت دونستم،یشکورو آقـــــا م یآقا شهیفرق داره؟ چرا هم میزندگ یمردا هیبا بق اریسراغ من؟ چرا فکر کردم شهر

ازتون نشد،  یمنتظر موندم خبر یهرچ ن،یفرق دار هیبازم فکر کردم شما با بق ن،یداد نتونیروز تو خونتون حقو به داداش افش

 .مساریگرفت منو بده به ت میشدو تصم زیلبر زمیاونقد که صبر پرو

 

 ی. من با سروامیکنار ب مسارینداده بود که تا حاال ده تا کفن پوسونده بودم، چون من محال بود با ت یو فرارمن میاون شب مر اگه

 .امیراه ب زیتو اون کافه کثافت خونه که بخوام با دل پرو ومدمیخودم ن یداشتم. من با پا ریتوف یلیخ

 

 رختمیباره داشتم م هیگرفته بود  دنمویکه سر راه نفس کش ییکه بسته بود، دهنمو باز کرده بودمو تموم عقده ها چشمام

تو دهنم که  دمیهر دفعه خودم با پشت دستم کوب نکهیجواب تو ذهنم، از ا یهمه سوال ب نیخسته شده بودم از ا گهی.درونیب

 تم به گرگ بونشون.داش مانیکه حاال ا ییادما یبرا ؟یک یحرمت نگه دارم برا ینزنم بد بشه و حرمتا شکسته بشه. ول یحرف

 

. میبا خبر کن زایچ یسر هیکه تو رو از  میدور هم جمع شد می! اومدگهید نیهم یبرا میینجایجان، چته تو؟ ما ا یآروم باش پر_

 گهی. دمیبد حیرو واست توض زایچ یسر هی امیخودمون ب دیبود... گفته بود اگه سفرش طول کش اریخواسته خود شهر نیا

...با یرو بدون زایچ یسر هیتو هم  دهیوقتش رس گهیچون د میینجای.منو دکتر شکور ایکن ریسِ یخبر یتو ب خواستیدلش نم

 معلوم کنه. فتویبرگرده و تکل اریتا خود شهر یبمون نجایهم دیحال با نیا

 

بودن با  یکیبا همه خونه  دهی! فهممیما راحت باش نکهیرو بهونه کرده واسه ا ییکامل معلوم بود چا گهیگوهرم که د نیا

 بشه. مایحر یسر هیداره، بازم اجازه نداره وارد  تیحرفا محدود یسر هی یصابخونه، بازم برا

 

 نینی.ببنیبود ومدهین زیاون موقع شما هنوز تو کافه پرو ش؛یبه چار سال پ گردهیمنو شهرام، برم ییخانوم، آشنا یپر دینیبب_

 . میبزن یا گهید یکه دست به کارا میمجبور شد اناتیجر یسر هیسر  یول میهردو پزشک اریمنو شهر

 

 تر... نییپا ارهیم صداشو

 

 ی...ولنوشتنیکه با قانون سروکار داشتن، قانون م یی. با کسامیرابطه داشت یاسیس یجور که با آدم گنده ها هیجور... هی_

 [font.]/ذاشتنشیم رپایبودن که ز ینفرات نیخودشون اول

 

 اری... هدف منو شهرمیخودشون دستشون تو کاره. بگذر یداراونم به بهونه قاچاق مواد...ول یباال فرستنیچند نفرو م یروز

 شهیکه هم یمـ ـستوف مساریت نی. از جمله همکردنیم خواستنیم یادما بود که به اسم قانون هرکار نیاز ا یرد هیکردن  دایپ

جوونا رو  نیخون چند تا از ا سیخودش معلوم ن یپرست بود، مدافع حقوق جوانان ول نشناس وط فهیوظ مساریت هیتو محل کار 

 .اریشهر نیرو آب. ازجمله هم زنیدستشو رو کننو پتشو بر خواستنیم نکهیفقط واسه ا خته،یر
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 :دمیکوتاه کش غیج هیحرف،  نیا دنیشن با

 

 ار؟یاالن شهر یعنی ار؟یشهر یعنی-

 

 که حالش خوب باشه.  دوارمیام یارم...ولند ینه ، فعال که ازش خبر_

 

 کجاس؟ نیدونیشما م-

 

حالش بال  دنی...حاال دارم واسه شندوختمیبه هم م نوی، آسمونو زم شیپ قهیمن بودم داشتم تا چند دق نینه انگار که ا انگار

 !زنمیبال م

 

 مساریکه ت دونمیم نقدی...همیاوردمش ، ول یم رفتمیم کردمویمعطل نم دونستمیکجاس! اگه م دونمیکه نم قیراستش دق_

 گرفتتش...

 

 بودم؟ اریشهر شیمن پ دهیبه خاطر من؟ فهم-

 

شما  نکهیقبل تر از ا یـــلیبوده، خ شایوقت پ یلیمال خ اریشهر مسارویت ینداره، دشمن یبه شما اصال ربط هیقض نینه اصال، ا_

برام  یمشکل هیمن  یشما رو به من سپرده بود ول اریمن واقعا متاسفم، شهرخانوم،  یپر دینیبماند! بب شیتو کافه...سر چ دیایب

 نبودم،  رانیا یاومد که چندوقت شیپ

 

 .یرفعو رجوش کن ،یرفت یکرده که جنابعال یخرابکار هیخانتون، حتما دوباره  نیبزرگتر از افش یچه مشکل گهید معلومه

 

 اریکه اگه تا حاال شهر میکرد ییکارا هیدست رو دست نذاشته،  ار،یمدت واسه نجات شهر نیبگم که گروه مام تو ا نمیالبته ا_

 .ادهیز یگفت شانس نجاتش خل شهینگفته باشه، م یزیگروه چ یو اعضا تایلب باز نکرده باشه و از فعال

 

 ؟ییمثال چه کارا-

 

که  می. بهش گفتمیپست کرد مساریواسه ت میکه بدست اورد یاز اطالعات یبخش هی زویآم دیتهد ینامه ها یسر هی نکهیمثال ا_

ازش خبر نداره،  یبکر و دست اوله، هرکس یلی. اون اطالعات خکشهیآزاد نکنه، کار به روزنامه ها و مطبوعات م ارویاگه شهر

 اطالعات محرمانه خبر داشته باشن. نجوریاکه از  ییانگشت شمار باشن کسا دیشا

 

 :دهیو فرار از عذاب وجدان م هیتوج یاز اندازه بو شیب حرفاش زنم،یم پوزخند

 

 جناب شکور؟ دییاز اون انگشت شمارا شما یکیوالبد -

 

 متاسفانه بله. ایخوشبختانه _

 

بذارم،  هیاز شما ما یحت ار،یشما...چون من حاضرم واسه نجات جون شهر یمتاسفانه برا شهیم ن،ینجات ند ارویاگه جون شهر-

ادا  اریبه شهر نمویدِ خوامیمن فقط م فته،یکار جون خودمم به خطر م نیکه با ا سیام برام مهم ن گهیکه بلدم. د مسارمیپاتوق ت

 کنم.

 

 نایاون وقت ا خوره،یبدبخت داره اونجا کتک م اریبه خودشون بدن، شهر یتکون هیمث خوشون، بلکه  گه،یبلوف زدم د هی منم

 کوچه اند... هیهنوز اندر خم 
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 خانــــوم؟ حالتون خوبه؟  یشما پر نیگیم یچ_

 

 یوقت پر چی. هه! من ه"خانوم یپر"مودب شده؟ نقدیکه ا هیبه خاطر مالحظه دکتر ناظم ای دمشیچند ماهه که ند نیخاطر ا به

 بودم. یشرق یحالتش، بانو نیخانوم نبودم، تو بهتر

 

ما  ؟یشبه پنبه کن هیتو  میمدت رشت نیما تو ا یهرچ یخوایم ؟یکنیلطف م اریبه شهر یدار التیخ ؟یگیم یچ یمتوجه هست_

 رو به هم بزنه. یادا کنه، بخواد همه چ نشوینباشه و د یبدهکار کس نکهیدختر بچه سر ا هیکه  میدیهمه سال زحمت نکش نیا

 

 بابابزرگ! ،ی! دختر بچه هم خودتیادب شد یکردما بازم ب فینشد ازت تعر قهیدق هی ا،یب

 

 کرده: ینیواکنش از طرف من بود که حاال باسکوتم اونم عقب نش هیانگار منتظر  شه،یاروم تر م لحنش

 

شما خودتونو به زحمت  ستین یازین دم،یخودمو لو م فته،خودمیداره به خطر م اریکه جون شهر نمیاگه بب ن،ینگران نباش_

 بار کوتاه اومدم، هنوزم که هنوزه عذاب وجدان ولم نکرده! هی کنم،ینم یکوتاه گهیدفعه د نیا ن،یبنداز

 

 وجدانش ناراحته! ینجوریشده که ا یچ دمیمنم نپرس گهید

 

 گهی. دادیکرده باشه، دوباره از تو سوراخش در م میهرجا خودشو قا مساریشک ندارم االن ت م،یدیرس یخوب یلیخ یما به جاها_

به من  نیداشت یمدتم هرکار نی...تو اکنهیم دایتحمل کنه، حتما نجات پ گهیکم د هی اریاگه شهر ره،یوقته که کافه نم یلیخ

 .کنمینم یکوتاه ادیازم بر ب یهرکمک نیما حق داره، مطمئن باش ردنبه گ نایاز ا شتریب اریشهر ن،یبگ

 

 گرفت زبون باز کنه: میام تصم یجناب دکتر ناظم باالخره

 

ازت  نویاگه بود االن هم ارمیکن. شک ندارم شهر نانیمطمئنم، بهش اطم زیجان؛ من از دکتر شهرام عز یپر گهیراست م_

 .رهیبگ ارویکه عواقبش زودتر از همه دامن شهر ینکن یوقت کار عجوالنه ا هی ویصبر کن نکهی...اواستیم

 

 المیخ گهیهتون بگم که گفتم. حاال درو ب زایچ یسر هیبرم، موظف بودم  دیخانوم من با یجناب دکتر، پر گهیخب د_

 جان. یپر دنتیخوشحال شدم از د یلیراحته...خ

 

و برا من مظلوم  یخودشو بزنه به موش مردگ دیکه کجابا دونهیخوب م شهیجان، کال شگردشه! هم یواسش شدم پر دوباره

 بشه.

 

 ریصاحب گ یرو ندارم، کال خونه ب یگوهر و دکتر ناظم یحوصله تعارفا مه،یاز رسمو رسوم حال نقدیا گهید شم،یجام بلند م از

 بدون صابخونه. کننی! واسه خودشون مهمون دعوت مگهیاوردن د

 

 جان؟ یپر_

 

 :پرمیاز جام م یدکتر ناظم یصدا با

 

 بله؟-

 

 بدرقه مهمونت؟ یبر یخواینم_

 

 بله.-

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 241 

 

بدرقه اومد وسط شد مهمون من! سالمتر  یصابخونه، حاال که پا نیبود شما شده بود یشد مهمون من؟ تا االن که مهمون باز حاال

 خونه نبود؟ نیاز من تو ا

 

 :کنمیخودم حس م کی...حضورشو نزداطیتو ح رمیشهرام م دنبال

 

 جان؟ یپر یخوایکمک نم_

 

 .امیخودم بر ب یاز پس کارا تونمینه، م-

 

 .رفتیمث تو انتظار نم یاز دختر نمیاز ا ریغ_

 

راه داد و هم کاسه ش شدم. درست  شیمنو تو خونه زندگ یزمان هیهمون گربه کوره بود، به هر حال شهرام  تیمن حکا تیحکا

 نمک بخورمو نمکدون بشکنم: ستین

 

 .شهیمن سو استفاده م یخبر یشدم. احساس کردم...احساس کردم داره از ب یدکتر. من عصب یآقا دیببخش-

 

مدت دورادور  نی. تو اذاشتمیتنهات م دینبا دی. ببخشزهیهمه ما عز ی. براستین یکم کس اریجان...شهر یپر کنمیدرک م_

 .رانیخب نشد بهت سر بزنم. تازه برگشتم ا یاحوالت بودم، ول یایجو

 

 وقتشه: حاال

 

 ن؟یکجابود-

 

 بهت بگه به تو چه؟ شهیحاال چه خوب م یمگه تو فضول آخه

 

 بودم. شیاتر_

 

 ن؟یخان بود نیافش شیپ ش؟یاتر-

 

 .ستین گهید ست،یدرکار ن یخان نی...افشیپر_

 

 !؟یچـــــــ-

 

 تر از قبل شدم... جیمن با اومدن شما گ-

 

 !یحق دار_

 

 ! کنه؟یشعورمم کار نم بنهیچون چشمام نم نیآره؟ واقعا فکر کرد ن؟یکن وونهیمنو د نیشما واقعا قصد کرد-

 

 !یمن محترم بود یبرا شهیتو هم ؟یپر هیچه حرف نیا_

 

 سادم؟یوا نیباهاتون راه اومدم و هروقت خواست نیهر وقت خواست یعروسک کوک هی نیع شهیونوقت چرا؟ چون هما-

 

 خانوم! من به خاطر تو دست رو داداشم بلند کردم. یپر یریتند م یدار_
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 رو حرف شما حرف نزنه...به مال شما طمع نکنه. نکهی. اتونیفرصت خوب بود واسه اثبات خان داداش هیاونم -

 

 :دهیو فشار م ذارهیمحکم رو بازوم م دستشو

 

 ؟یاشیع یکه اون روز جلوتونو گرفتمو نذاشتم باهاش بر یشد مونینکنه پش هی! چیزنیاونو م یتو هم که حرفا_

 

 تو خونه تون داشتم. یقشمن چه ن یوقت نگفت چینبود...ه ریتاث یرفتار شما هم ب ینگفتم...ول نویمن ا-

 

 !نی...همنیافش یبرا یشاگرد بود هیتو فقط _

 

 میو تصم نینگاه تو چشمام خوند هیباور کنم که استعداد و با  نیخوایبهونه ها خر شدم؟ واقعا م نیمن با ا نیچرا فکر کرد-

 ن؟یتا تو اون کافه هرز نرفته شکوفاش کن نیگرفت

 

 بدم؟ حیبهت توض ویمن چ یدار ؟انتظاریپر یبگ یخوایم یچ_

 

 کمو کاست. ی. بنیبد حیتوض قتوی...حقنیراستشو بگ-

 

_... 

 

 ن؟یشناسیاز کجا م اروینه؟...شما شهر نینگ یزیاصال چ نیدیم حی...ترجنیچون خواستم راستشو بگ ن؟یشد؟ چرا ساکت یچ_

 

 تو پات به کافه باز شه؟ نکهیقبل تر از ا یلیگفتم که خ_

 

 ن؟یدیکافه دهردوتون منو تو -

 

 .کنهیم فیبرگشت خودش اگه صالح دونست برات تعر اریاز من نخواه...هروقت شهر نیاز ا شتریب گهید یپر_

 

 شـــــــهرام؟_

 

 پروا. یطلبکار و ب ،ینجوریوقت بدون لفظ آقا صداش نکرده بودم، اونم ا چیگذاشتم رو دهنم....ه دستمو

 

 .ادیدر نم یبحث نکن چون از من حرف ،یشرمنده پر_

 

 ن؟یننه مرده افتاد یو پر اریشهر ادیدفعه  هیشد  یچ ن؟یتا االن کجا بود-

 

 .نیبه خاطر مراسم افش شیچند وقته رفته بودم اتر نیگفتم که ا _

 

 ؟یمراسم؟ چه مراسم-

 

 ...نیدفن افش_

 

 ؟یدفن واسه چ زنه؟یچرا درست حرف نم نیبشم، ا یافق نجایکه منم ا االنه

 

 خان...؟ نیاف ...افش یعنی-
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 کرده. یآره فوت شده...خود کش_

 

 آخه چرا؟-

 

 یبرد اونور، ول شوییبراش نموند، همه دارا رانیتو ا گهید یچیبره تموم سهم ارثشو از من گرفت...ه نجایاز ا خواستیم یوقت_

 هینبودم همه ارثشو  لیما یلیبود...من خبرنامه ها  نیبود دنبال ا رانمیا یوقت نیهمه رو تو قمار از دست داد. افش ده؟یچه فا

 یشمّ اقتصاد ست،ین یآدم پول نگهدار نیکه افش دونستمی،میبه مال و منال پدر زنهیم شیتکه آ دونستمیجا بهش بدم، م

 واسش نموند. گهید یچیشد که ه نی... عاقبتشم اکنهیم نایخرج اَتِ شتریداشته باشه ب یشتریپول ب ینداره،هرچ

 

 شد؟ ینجوریا ی. کگمیم تیمن واقعا متاسفم.تسل-

 

 ! شهیم یدو ماه_

 

که از زنده بودنش  ینجورینبودم، اونم ا یوقت به مرگش راض چیه یبا من بد تا کرد، ول نیام متاسف بودم. درسته افش واقعا

 ذلّه بشه و خودش، خودشو خالص کنه.

 

 ...ببخشمون. هر دو مونو.شیببخش خوامیازت م یپر_

 

 خانو. نیشکور...نه شما، نه افش ینکردم آقا نتونیوقت نفر چیمن ه-

 

 نکرده بودم؛  نیجمله رو به خاله گفتم، واقعا هم نفر نیهم نیع یزمان هیجمله چقد آشناس برام... نیا

 

 

 

 آخر نوشته...واسه تو! یکردم، فکر کنم روزا داینامه پ هی لشیتو وسا_

 

 واسه من؟-

 

 .یبگذر رشیاز تقص یراحتتر بتون ینامه رو بخون نیاگه ا دیآره واسه تو. شا_

 

راحت حالل  ذارهینقص نم نیواسه حالل کردن هم ناتوانم. ا ینامه رو بخونم؟ حت نیا یحاال من چطور کشم،یاز ته دل م یآه

 کنم؛ با چشم باز، آگاهانه!

 

 آخه من که... یول-

 

 .یم اعتماد دار...البته اگه بهخونمشیواست م یاگه بخوا دونم،یم_

 

 باهاش رفتار کردم. یحق داره بد جور رم،یگیـبمو گاز م لـ

 

 دکتر. ینداشتم آقا یبخدا من منظور ه؟یچه حرف نیا-

 

 .یبازم حق داشت ،یداشت میاگه منظور دونم،یم_

 

 د؟یوننامه رو برام بخ شهی! حاال مگمیم یدارم چ دمیشدم، نفهم یگفتم که من اون موقع عصب ن،ینگ ینجوریا-
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 البته..._

 

 نویاون روزا، از همون روز اول که افش یاون نامه...منم رفتم تو حالو هوا یرفته تو حالو هوا فهممیدست دست کردنش م از

 ...خواستیکه تو خونشون م یتا همون روز آخر دمید

 

 

 

؟ اونم  سمینویدارم م یاز کجا شروع کنم؟ واسه چ دونمیمزخرفه که با حالو احوال نامه رو شروع کنم! اصال،نم یلی))به نظرم خ

 نویا یبه سر من اومده... ول یچ یاصال تا اخر عمرت بفهم دونمیم دیبع ی...حتینیمنو بب گهید ستی! تو که قرار ندونمینم

 .یکنیموقت منو فراموش ن چیمطمئنم که ه

 

نفوذ  یلیتو خ یکه بشناسمت ول زدمیم شیبه ابو اتکه خودمو  یبود یوقت تو رو خوب نشناختم، تنها دختر چیکه ه هرچند

بخواد اونو  نکهیدست بزنه چه برسه به ا یحت یدیکه دورت کش یبه پوسته ا یکس یدادیوقت اجازه نم چی. هیبود ریناپذ

 بشکنه...

 

جنتلمن رفتار  هیمث  شهیکه منو به خودش جذب کرد، چشمات بود. من هم یزیچ نیاول دمت،یپله ها د یاز باال یاول وقت روز

 لویاص یهمشونم از خونواده ها اوردن،یبا اصلو نسبو در م یایدیل یکه دور و بر من بودن همه ادا یاشراف ی... دختراکردمیم

 ویپول واسشون خرج کن گیمث ر نکهیاونا هم ی. برا کردمیو جنتلمنا باهاشون رفتار م دابودن ...منم مث لُر یاسم و رسم دار

 بودن. کیرمانت یبود. عاشق رفتارا و حرفا یکاف یکادو بخر یسخره اسر هر مناسبت م

 

کمتر از من نداشتن، چه  یچیمث اونا باهات حرف بزنم. از نظر مالو منال اونا ه کردمیجرئت نم یکه من حت یبود یتو دختر یول

 دادیوقت اجازه نم چیورت داشت اورد تو خونه؟ ه یشهرام رو چه اعتبار دونمیتو ...نم یاز منم سر تر بودن ول اشونیلیبسا خ

بهش  ؟یدختر بچه که نصف خودش سن داشتوگرفته بود که چ هیحاال خودش دست  ی.. ولونهتو خ ارمیمن دوسـ ـت دخترامو ب

 بده.  ادی انویپ

 

 ی...محاله دخترشناسمیب مهمه سال خو نیمسخره قانع کنه منو نتوسته. من برادرمو بعد ا لیدل نیرو تونسته باشه با ا یهرک

 یاطاقا نیاز بهتر یکیتازه کارو اورده و باهاش هم کاسه شده...شب  زهیدوش هیخودش راه بده، حاال برداشته  میرو به حر

 ... دهیدل داداش منم لرز یعنی نیا ؟ی... واسه چدهیخونه رو بهش م

 

مال شهرامه؟ تو  نایبهتر شهیبکر و دست نخورده س واسه شهرام؟ چرا هم یکردم. چرا هرچ یحسود دمیکه تو رو د یروز اون

. در یشکننده بود یادی. زیدیترسیم ی. با هر حرفیبود یناش یلیدلت پاک بود. خ یول چهریپر ینداشت یپولو پَله درست حساب

 بشکنتت.  یکس یدایان واحد اجازه نم

 

دست من اونوقت مث تخم چشم به  دادنیدزدم نم لیود. تو کل فامب یادم حساب شهیشهرام ، جناب دکتربود. هم شهیهم

بار نشد که پاشو کج بذاره. من  کیام  یبه شهرام. اون لعنت سپاردنیو ناموسشونو م یشهرام اعتماد داشتن...تموم زندگ

از من  شیبا اون اصول امل یشهرام حت یو رو ُمد بودن داشتم ول نبه روز بود ی...ادعاشدیم میروشن فکر یادعا شهیهم

. تو هم که "خان بودم نیافش"و راننده  یب یواسه ب ؟یخان...اونم واسه ک نیبودم؟ فوقش افش یمحبوب تر بود. من چ

 یخـــــان! چون معلوم بود که اونم از رو گفتیبهم م یبزنم وقت ششیات خواستمیکه م یداده بود؟ تنها کس ادتی یک دونمینم

 .یگیبهم م ریتحق

 

بهت  خواستمیبه اون، م دهیم حیکنم دختر مورد عالقش منو ترج یبه شهرام حال نکهیواسه ا یاولش سر لجو لجباز چهریپر

 یاز اون جاذبه، تو دافعه داشت شتریب یجاذبه داشتم به تو ...همونقدر حت هی. یهر بار تو از من دورتر شد یشم ول کینزد

 من باشه. ندیکه خوشا کنهیرو نم یکه شده کار اهرمواسه تظ یکه حت یدختر نینسبت به من. اول
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. اونروز یکه منو پابند کن یوقت پا نداد چیتو ه ی. ولرانیبهانه بودم واسه موندن و پابند شدن تو ا هیفقط دنبال  گهید بعدها

بود.  دیبع یلیحرف از زبون تو خ نی...اغیدر ی! ولدینه استاد نر یفقط منتظر بودم بگ رمیم رانیبهت گفتم که دارم از ا یوقت

وقت کارا و  چیکه بمونم. تو ه ی. تعارف کنیمن بغض کن یکم واسه دلخوش هیکم... هیکه فقط  دمیاون شب تو کافه هم ند یحت

راحت  یلیخ ؟یکرد کاری... تو چیمهمون ایبا اون همه ذوق و شوق بهت گفتم که باهام ب یمن برات مهم نبود. وقت یبرنامه ها

وقت دستشو رو من بلند  چیاز خان داداشم که تا حاال ه یلیس هیمن شد؟  دیعا یکف دست شهرام! آخرشم چ یگذاشت یرفت

 نکرده بود...

 

 یلیاون س نهیک گهیوقت بود که د یلی... به ارواح خاک مادرم دروغ گفتم. خرمیازت انتقام بگ خوامیآخر دروغ گفتم که م روز

 ایکه تو  نیشده بودم به ا یراض گهی. درانیباشه که منو پابند کنه تو ا یزیچ هی خواستمیده بودم...فقط مکر رونیرو از دلم ب

تو  ی. حتچهریپاهام شل شد پر یبازم اسم شهرامو برد یکه کردم. لحظه اخر وقت یغلط یپا نمبمو نیشهرام به زور ازم بخوا

اگه نباشه ام تو اونو واسه  یبود. حت شتریشهرام بود. بازم اعتبار شهرام از من ب تی.بازم ناجیاونو لحظه هام اسم شهرامو برد

 کردنت. تینداشتم واسه اذ یرمق گهید...اونقد که چهریدلم شکست پر یــلی. خیدیم حیکمک به من ترج

 

به تو که  نوی. ابردمیرتر نمبود بازم تو رو از چار چوب اون اطاق اونو دهیاگه اون روز شهرامم سر بزنگاه نرس کنمیم اعتراف

نبودم.  ی.من ادم کار زوریش تیاذ خواستمیتو اطاق... نم بردمتی. به شرف نداشتم قسم که نمدمینه...به خودم قول م گهید

دختر  هی ویخود داشت یجا گهیبه شهرام، تو که د یرو نندازم. حت یاحد چیبودم که به ه ر. اونقد مغروخواستمینم یزور یچیه

 ...یمنتتو بکشمو ازت بخوام باهام باش ومدمی....معلومه که نمیبود یپاپت

 

فرودگاه. همه  ومدیآخرم ن یواسه خدافظ ی. حترونیاز خونه زد ب عیشهرام نموند که بپرسه چرا؟ بعد از تو سر یروز حت اون

غربت... غربت من از تو کشور  اریدرفتم  یبیتر از هر غر بانهیفرودگاه،من غر ومدنیام ن ینیریدور ش یمگسا مم،یالک یدوستا

 ران؟یا ریو غ رانیا کردیم یچه فرق گهیخودم...از تو خونه خودم شروع شد... د

 

که منو  یی. همون چشمامیوارم ببخش دی...فقط امرهینم رونیاز تو کلم ب یلعنت یشدم بازم فکر تو یکه غرق الـ ـکلو بدبخت حاالم

که  یدختر کردمیفکر نم یمنو رفتن...ول یهمه دختر اومدن تو زندگ نیشده به ذهنم...ا خیجذب کرده بود حاالم م یروز هی

باشه تو  یحد زنده و واقع نیحد پررنگ باشه...تا ا نیتا ا میاخر زندگ یبود...روزا تراز همه کم رنگ  میحضورش تو زندگ

 ...((المیخ

 

 

 

 بست میبند سفر پا عاقبت

 

 دل نیروم خنده به لب ،خون یم

 

 روم از دل من دست بدار یم

 

 حاصل...)*( یعبث ب دیام یا

 

 تو؟ یایجان چرا نم یپر_

 

اون روزا؟  یدوباره رفت تو حالو هوا یعنی! یخدافظ یرفت؟ اصال چرا رفت؟ اونم ب ی...شهرام کامیگوهر به خودم م یصدا با

 حق داره منم رفتم به اون روزا. 

 

 .فتهیاالن از دهن م دمیتو دختر، شامو کش ایب ـــــچهر؟یپر ؟یپـــــر_

 

 گوهر خانوم. امیاالن م-
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کرد؟  ینجوریا نیخودمو برسونم تو سالن؟ چرا افش یچجور گهی. دستیتو دستامم ن یرمق یتو پاهام نمونده، حت یرمق گهید

کنه و از شاهکار داداشش بگه؟  اومده بود سر صحبتو باز ایخبر بده؟  اریچرا شهرام اومد؟ اومد که مثال به من از حال شهر

 بخورم؟ ویو ک یغصه چ دونمیحالمو دگرگون کرده... اصال نم ادکه به من د ییکه بود هر جفت خبرا یهرچ

 

که معلوم بود از  یدارم، به خصوص دکتر ناظم یحال یکه چ دنیبود همه فهم یهرچ ی. ولدونمیتو سالنو نم دمیرس یچجور

 .دادیخبر از همه جا نشون م یما خودشو خونسرد و ب یو تا االن داشت برا دونستیم زویاولشم همه چ

 

 دهیکه نشون م یاز اون شتریب یلیخ یدکتر ناظم نیکه ا دونستمیم دیازش بپرسم. از اولم با اریسر فرصت راجع به شهر دیبا

 و بدونه. اریشهر یو رو ریهمه ز دی...شادونهیم

 

 کنه. کاریچ دیبا دونهیاقب خودش هست، ممر اریجان ناراحت نباش، شهر یپر_

 

 دکتر...اون شکنجه ه... یاخه اقا یول-

 

 ؟یمنو قبول ندار گرده،قولیبرم اریکه شهر دمیمن به تو قول م ،ینترس پر_

 

 .گردهیکه بر م دونمیچرا، چرا م-

 

 خب پس شامتو بخور. _

 

 .ستیمعلوم بود که خودشم حالو روزش بهتر از من ن یگفت که اروم باش، ول دکتر

 

ام مطمئن  یلیروراستم، خ گهیبا خودم که د یول گرده،یبر م ارینشستم شاممو بخورم، به دکتر گفتم که مطمئنم شهر منم

ن گروه شهرام و او نکهی...به استمیمطمئن ن شیاون شکنجه ها به سرسخت ریکه مطمئنم به شکستنش ز یاونقد یعنی...ستمین

 .ستمیکنن مطمئن ن سیراستو ر اراشواز زندان هواشو داشته باشنو ک رونیب شییکذا

 

 نی.. سر همنهیبش زیم نیخونه... سر هم نیسر و مر و گنده برگشته باشه تو هم اریکه شهر شهیراحت م المیخ یفقط وقت من

 .ذارمی...اونوقته که راحت سر رو بالش مشهیاسوده م المیغذا بخوره... اونوقته که خ نیسفره و از هم

 

تو مغزم  خوادیکه م ییاالیاز کابـ ـوسا و فکرو خ ترسمیاز خوابش...م ترسمیم ومدهیکه ن یکه شب برسه، شب خوادیدلم نم اصال

 نکهیا که بدون یاریکه منو از کابـ ـوسام جدا کنه...شهر ستین یاریشهر گهیکه د ترسمیم ،ییاز تنها ترسمیچرخ بخوره، م

رو نکرده،  یتوقع کار یبرام ب یمرد چیوقت ه چیکه ه یمن یرو بهم نشون داد. برا گهید یزندگ هیروز  8-1بفهمم تو همون 

 اس... گهید زهیچ هیبرام  اریشهر

 

 یتلفن هول هول هیاونروز که بهم  یهمون روز آخر، پشت در خونه گوهرم منتظر بودم خواستشو بگه ...حت یکه حت یاریشهر

 نیتموم خواستش تو ا ن،یمن نگرانش نباشم...هم یکرد و بازم گفت که نگرانمه...بازم گفت که مراقب باشم...گفت نگرانمه ول

 .ومدمیبود که نگرانش نباشم، اونم که من از پس اجابت درخواستش برن نیمدت ا

 

 جان...پاشو برو تو اطاقت. یپاشو پر_

 

 دکتر. یآقا دی. ببخشریممنون...شب بخ-

 

ممکنه  یعنینشده؟  یزینشون بدن که چ کننیم یسع نقدیچرا ا کنن؟یرفتار م الیخ یب نقدیشدن، چرا ا یطور هیامشب  همه

دلشون  ییجورا هیکه همشون  فهممیم یول نمیبیباشه؟ درسته که نم گهینقشه د هی نمیباشه؟ ممکنه ا یشهرام الک یحرفا
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...شدم مث بچه ارنیرو نم یزیمن چ یبه رو یاون تو...ول کننیتلنبار م دلشونوتو  زنیریرو م یسربارم که همه چ نقدیخونه...ا

 ریگ گنیرفته سفر...االنم که م گفتنی...اوال که مدنیم لشونیغاز تحو هیصد تا  یاروم کردنشون دروغا و حرفا یها که برا

 ...حواسمون بهش هست...ایتو نگران نباش یافتاده ول مساریت

 

کس اعتماد ندارم،...دوباره از جام  چیو ه یچ چیبه ه گهید ارم؟یکنم و دم باال ن یصبور یکیتا  ده،یرس نجامیبه ا گهید خــــــدا

...صبرم ادهیکه طاقتم ز کنمیراحت م الشویرو رک و راست از دکتر بپرسم، خ یپله ها همه چ نییکه برم سمت پا شمیبلند م

 ... نیافتاده به منم بگ اریواسه شهر یفاق...اگه اتکنمی...تحمل مادهیز

 

 

 

 .دمیشنیبا زور م زمیت یگوشا نیمنم با ا یحت زننیاروم حرف م یلی...خشنومیرو م یپچ پچ گوهر و دکتر ناظم یپله ها صدا تو

 

  اه؟ینخود س یکه اونقد راحت عذر منو خواستنو فرستادنم پ گنیدارن بهم م یچ یعنی

 

 

 

اونقد همه حواسمو دادم  گردم،یکف پله م یپ کنم،یست ازادم همونجور که خودمو خم مبه نرده و با اون د رمیگیدستمو م هی

 سم؛یرو پا وا تونمینم گهیسمت گوشام که د

 

 

 

 اریخانواده کال سرشون تو خطر بوده، از اون ماز نیا یدونیتو که م ؟یکنیم ینجوریچرا ا گهینکن گوهر خانوم! تو د هیگر_

حق خودشونو که  نکهیبه ا کردیم قشونیتشو شهیپشت پسراش بود، هم شهیخود فخارم هم ی. حتاریشهر نیتا هم امرزیخداب

 .رنیرو هم بگ هیحق بق چ،یه گرنیم

 

 ! اگه...اگه...رسهینم یک چیکه آزارشون به ه نایا اد؟یخانواده ب نیسر ا دیبالها با نیا ره،چرایگیم شیدلم آت نشیاز هم_

 

 ؟یادامه بده...اگه چ ذارهیخفش کنه نم کردیم یهق هق گوهر که سع یصدا

 

 یمن به درک، بچه هام به درک،من با کلفت م؟یتو سر کن یاونوقت ما چه خاک فته،یب اریواسه آقا شهر یاگه زبونم الل، اتفاق_

من  یول ارهیبخرابه. خانوم تر از اونه که به روش  یلیاالنم حالش خ نیچه کنه؟ هم چارهیدختر ب نیا گذرونم،یخودمو اموراتمو م

همون موقع هم  یبودمش، حت دهیند ینطوریخونه هم ا نیاومد تو ا یلیهمون موقع هم که با تنو بدن زخم و ز ی...حتفهممیم

 دونهینم نه،یبینم یچیچون ه دهیکه نشون نم سوزهیم نیدلم از ا ره،یم نییباال پا شیاسفند رو آت نیمث مرغ پر کنده نبود، ع

 خبر داره. یاز همه چ فهممیبروز نده...من م یزیکه چ ارهیبه خودش فشار م یلیباهوشه. خ یلیخ ی... ولگذرهیدورو برش م یچ

 

 یبگه، ول یبه پر یزیبذارم شهرام چ خواستمی. من نمیباش یاالن خوددارتر و صبور تر از پر دینکن گوهر خانوم. تو با هیگر_

 هیافتاد و بعد  ریاگه گ نکهیبود، ا اریخواسته شهر نی. اگذرهیرش مدورو ب یحق داره بدونه چ یپر گفت،یخب شهرام راست م

خونه همه رو  نیتو ا زنیبر اریشهر یتایممکنه هر لحظه به خاطر کارا و مامور م،یبگ یبه پر زویازش نشد همه چ یمدت خبر

 کنن. ریدستگ

 

 دکتر؟ یآقا دیگیفاطمه زهرا. راست م ای_

 

کس رحم  چیتوش...اون المروتا به ه زنیخونه لو بره و بر نیا دیکه هر آن شا یبدون دیخود تو هم با یآره گوهر خانوم، حت_

 . دیبمون دمیتونی...مدیبر نجایاز ا دیتونیبا خودتونه م می...حاال تصممیگفتیرو به شما م نایا دی...ما باکننینم
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واسه مغور اومدن آقا  یندارن، ک یکار رزنیبا من پ دونمیمن عمر خودمو کردم، م ستم،یخدا به سر شاهده، من نگران خودم ن_

 سراغ کلفت خونش؟  ادیم

 

 !اد؟یکلفت نوکرو کتک زدن تا ارباب به حرف ب خیتار یگوهر...کجا گهیراست م نویا

 

آقا  یچقد برا فهمننی...مخوادیرشو مآقا خاط فهمنیم ننیدختر و بب نیو ا نجایا زنیاگه بر زنه،یدختر شور م نیا یدلم برا یول_

باالتر از ما  ابونیخ هی...مث دختر فاطمه خانوم، کننیلحظه ام بهش رحم م هی رنش،ی..دختره جوونه، بَرو رو داره، اگه بگزهیعز

شد؟ آبستن  یتو چنتش نداره، آخرش چ یزیکاره س و چ چیه دنی...تازه فهمیبعد چقد کتک کار فتن،دختره رو که گر نن،یشیم

 خبرا... یبرش گردوندن تو خونه از خدا ب

 

 گوهر خانوم...  یحرفا نیبا ا کشهیم ریت نییپشتم از گردن تا پا مهره

 

خونه  نیاگه گوهرم بخواد بره من ا ی...حتدمیانجام م تونمیکه م هیصبر کردن حداقل کار اریشهر یبرا ستم،ینگران خودم ن منم

 یول ست،یکه به من داده بازم مطمئن ن یبا قول یحت ست،یمطمئن ن یلیال معلوم شد که دکترم خبرم...حا کنمیول نم یرو خال

تو اون  اریبرگرده، شکنجه شهر اریتا شهر مونمیجا م نیمطمئنم که هم گرده،یبر م اریشهرمطمئنم، مطمئنم که  گهیاالن من د

صبر کنم و دم نزنم. به خدا  دیو دم نزنه...من با نهیزخم بم دیخونه، اون با نیکردن خودم تو ا یزندانه...شکنجه من تو زندون

 !ستی...کمترم نباشهاز از اون شکنجه ها ن شتریصبر کردنو انتظار اگه دردش ب نیکه ا

 

و منو  یک اریکه شهر دونمیراهم...نم مهین قیفکر کنه که رف خوامیدارم، نم اریکه به شهر هینیبمونم به خاطر دِ خوامیاگه م من

 خوادیکه م یبود که پناهم داد. حاال هرک اریکه بعد فرارم از کافه، فقط وفقط شهر دونمیخوب م نویا یول شناسهیکجا ماز 

 ! یشوفر مـ ـستوف یباشه...حت

 

چرا  ؟یزنیپس چرا دم از رفاقت م ؟یقشیاصال مگه تو رف ؟یکه رفاقتو در حقش تموم کن نهیواقعا فقط واسه ا ؟یپر یگیم یچ

 ییبال هیغصه منم بخوره ...به قول گوهر  نکهیجز ا کنه؟یاز اون دوا م یافتادن تو چه درد ریگ ؟یسرش منت بذار یخوایم یالک

  اد؟یام سرم ب

 

 ست،ی...اصال واسه اون نیبه پاش صبر کن یخواینم ی! حداقل پر واضحه که رفاقتیستیبا خودتم رو راست ن گهیکه د یپر پاشو

 واسه خودته!

 

 ...گهیوقت د هی یجوون مرگم بخورم...اون برا نمیغصه افش کِشمینم له،یتکم تمیواسه امشب ظرف گهی...درونیب دمیم نفسمو

 

 

 

 دل من شکسته و خسته است اکنون

 

 ها بسته است چهیاز در یکی رایز

 

 مهر فسون، نه ماه جادو کرد نه

 

 به سفر که هر چه کرد او کرد...)*( نینفر

 

 

 

 "اریشهر"

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 249 

 

 

 

لرز  خه،ی ست،ی...آبش سرد نبندمیدوباره م کنمویچشمامو در جا باز م شه،یم دهیکه تو صورتم پاش یآب سرد ادِیحجم ز با

 تو همه تنم. نهیشیم

 

  ؟یخوشگلت محروم کن یچشما دنیما رو از د ادیچشماتو نبند شازده، پاشو...دلت م_

 

 .فهمیـکل دهنشو مالـ  یبو ،یحواس یو ب یهوشیمنم با اوج ب یحت ده،یقهقه سر م هی

 

 .یهمش خواب نم،یبلند شو بب_

 

 یگون هی نیپاره شده. ع کهیاز لباسام نمونده، همش ت یچیه گهیتو کل بدنم، د شهیبه بازوم، درد پخش م رهیگیم دستشو

 قوم تاتار. نیبدبختم)!!( کم کتک نخورده از ا یصندل نی.اییکذا یرو همون صندل شونتمیم نویرو زم کشتمی)!!( مازیپ

 

 رو شونم... فتهیاومده، مدام م ایکه تازه به دن یمث نوزاد شه،یسرم رو گردنم بند نم گهید

 

 دکتر. ینظر به ما بنداز آقا هی_

 

زبونم حرف بکشن، رفتن بزرگترشونو اوردن،  ریاز ز توننینم ینجوریا دنیگرفت خودشو نشون بده، د میباالخره تصم پس

 !"یمـ ـستوف مساریت"

 

 دهیحاال که فهم ه؟یبود که نفهمه دکترمو اصلو نسبم چ نیمن مهم ا یبرا کنم،یتعجب نم بره،یکه به کار م یاز لفظ دکتر اصال

 !کنهیمنو متعجب نم یچیه گهید

 

هوم؟ تو واقعا فکر  رون؟یب یایب یخوایبازم از تو جلدت نم ؟یحرف نزن یو هنوزم اصرار دار یکنیم یبد قلق دمیشن ه؟یچ_

 یو بم زندگ ری...من تموم ز؟یکاره بود چیه زیتو کافه پرو ،یندار یحرف چیکه ه کنمیمن باور م یریاگه روزه سکوت بگ یکرد

دستت با  یاگه نگ نیکه االن در خدمتتم....بب رونیب دمیجوون مرگتو کش اریاون داداش ماز ینداشتتو حت یخودتو اون ننه بابا

 یدکتر نام هی فهمهیکس اصال نم چیه خوره،یمطمئن باش آب از آب تکون نم کنه،ینم یکاسه اس بازم به حال من فرق هیتو  ایک

 ... ایتو چنگ ما بوده و کتکشو خورده، بعدم رفته اون دن

 

 :دهیو ادامه م زنهیم شیـگار برا خودش ات ـیس هی

 

 یخودت نگفت شیپ یرو بکشونم به سازمان؟ اصال تو که مثال دکتر یسادگ نیبه ا هیقض نیمن اونقد احمقم که ا یتو فکر کرد_

 ؟یان چنان یشکنجه ها یمدرن ساواک برا زاتیشد اون همه تجه یسبکه؟ پس چ نقدیچرا شکنجه ها ا

 

 نداده بود... جهینت یفکرا کرده بودم، ول نیخودم از ا شیپ چرا

 

من واسه  ی. تو فکر کردستیجاها ن نجوریو ا تهیاصال اداره ساواک و کم نجایا نکهیدکتر، واسه ا یآقا اریبه مغزت فشار ن یلیخ_

جاها که  نجوریتو رو باز کنم ا یپا یخودم خالصت کنم؟ واسه چ تونمیراحت م نقدیا یوقت تراشم،یم یدردسر نیهمچ هیخودم 

قدر محرمانه هست که بجز چند تا ازش خبر ندارن، اون ایلیکه هنوز خ یسر مسئله ا ونم! ایوقت برام دردسر درست کن هی

باز  یتو رو به ساواک و شهربان یکه پا یمسئله مهم نیهمچ هیازش خبر نداره. ...واسه  یو آدم اسمو رسم دار کس یدربار

تو دست هر بچه  زایچ نجوریاس. االن ا هیماونجا مال بچه مچه هاست، که همه خالفشون داشتن کتابو کاستو اعال کنم؛ینم

 هستم که از همش خبر دارم. یکه خودم فعال تنها کس هیکه من دنبالشم اطالعات ناب یزیاون چ یهست. ول یمدرسه ا

 

 تو صورتم: کنهیـگارو فوت م ـیس دود
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 شناس بد قول! فهیشناس، دکتر وظ فهیدکتر وظ_

 

 شناس بدقول؟ فهی)!!( وظکارهیحرفش انصافا شاخ رو سرم م نیا

 

گل کرد...  تیدکتر باز ویشد یجانیه ییهویهمون شب که  اد؟یم ادتیاون شب تو کافه کار دستت داد  تیشناس فهیوظ نیا_

 نکارهیکه ا ییاونا یساده س، حت یحال بهم خوردگ هینبود؛ همه فکر کردن که  یعالئم سنکوپ مقدم کار هرکس صیتشخ

سراغ مقدم، با دکترش که حرف  مارستانیاون روز من رفتم ب یتو جون مقدمو نجات داد. فردا هیاول یاون کمکها یبودن... ول

 داره. ییدکترم نباشه کامال به طب آشنا یکه اگه حت یکس هیجون مقدمو نجات داده  یحرفه ا هی گفتیزدم م

 

 ...یکه دکتر دمیگروهتون، اون شب من فهم نیبر خالف قوان ؟یکرد یبد قول یول_

 

از همون روز افتادم دنبال  هو؟یشد  داتیاز کجا پ ؟یهست یشدم، اصال تو ک ریگی، رفتم پاکتفا نکردم لیدل هی نیبه هم بازم

 هویو  شهیم رانیوارد ا یاریبخت لیبه نام جل یجناب هی ؛یدراورد زیکه تو سر از کافه پرو ییهمون روزا یکارات. درست دم دما

 ران،یبه ا یاریورود جناب بخت خی...از قضا درست همون تاریچیبه ه یچیاس؟ ه کارهیچ ونده،م رانیا ی...حاال کجاشهیم بیغ

دکتر ماهر و حاذق ، تموم کاراشو در عرض  هی؟  ستیمسخره ن یادی...به نظرت زشهیم بیغ سیفخار، تو انگل اریجناب دکتر شهر

 لیجل هین موقع هم شده، کجا رفته؟ همو ینشه چ لوماستعفا بده...و بعد مع مارستانیکنه و از ب سیسه چار ماه راستو ر

تمام مالو امالکتم  ی!...من حتشهیم دیتول رانینداشته، تو فرودگاه ا رانینه خارج ا رانینه داخل ا یوجود خارج چیکه ه یاریبخت

 ...هیکردم، اون باغ تو اقدس دایبا ادرس پ

 

برام مهم نبود...دلم  یچیاون لحظه ه یول دیفهم دمید،شاینفهم مساریبود که ت کیشانس اوردم که اونقد تار یول پره،یم رنگم

 رفته؟! شیتا کجاها پ دونه،یاز اون باغ م یچ گهیبدونم د خواستیم

 

 ،ینه نامزد ،یلینه فام ،یکسو ندار چیه ایراحت شده که از دار دن المیمن به مالو امالکت کار ندارم پسر جون، چون قبلش خ_

 ن؟یکسو کار باش یب نویبته به عمل اومده باش ریتو گروهتونه که از ز تیازشروط عضو نمیصفر. نکنه ا یعاطف ی...وابستگچیه

اون موقع زبون  دی...شاشدنیخودت داشتن نـ ـوازش م یکه االن اونا جا یداشت لیو البته کارساز. اگه فک و فام هیشرط جالب

نقشه زاپاس  یخوب کار کرده بود، کامال حساب شده، ول یلیچند نفرتون خ دونمیاعتراف کنم که گروه نم دی....بایکردیباز م

 ختهینقشه ر نانهیخوش ب یادی! هرچند که زنینقشه هاتون ش یلو رفت، وارد فاز بعد اینگرفت  شیکی انایکه اگه اح ن،ینداشت

 ارزششو داشت؟ !اریشهر یهمه مث خودتون احمقن؟! تو زحمات کل گروهتونو سر نجات مقدم به باد داد نیکردیفکر م ن،یبود

 

ام به  یلیخ دیشا یدونیبه کفشت هست. م یگیر هی دمیفهم یماهرانه رو که داد یماساژ قلب یمسلط اومد یلیاون شب خ_

 واسه...واسه ییجورا هیخب...  یاون لحظه ول ومدیچشم نم

 

 بزرگ بود! یادیکارا ز نیا ز،یالل پرو "یکافه چ" ،یشوت شاپور

 

 

 

آشنام، چقد خوب که بچه ها همه  مساریخودشو بعد چند ماه به ما نشون داد! چقد خوبه که به شگرد ت مساریجناب ت باالخره

که  نیخالص شم، هم نجای. محاله که از اینمونده به آزاد یزیراحته که چ المیخ گهیبهم گفته بودن...االن د مسارویپوک ت کویج

 . هیدآزا نیمن ع یبرا ه،یخالصم کنن برام کاف یزندگ نیاز ا

 

برم. هرچند  تونمیمادر و آقا جونم م شیتازه به جز اون پ ار،یماز شیپ رمیبود، حاالم که دارم م اریواسه ماز رانیبه ا اومدنم

فقط  نجامینداشت. اگه ا یوقت اعتقادات اونا ، با من هم خون چی. همیمن تو اون خانواده وصله ناجور زنن،یکه منو با اونا جمع نم

 خون برادر جوونم. هواسه انتقامه. انتقام
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که مام وارد  دونهی. نمستین شیحال یچینوپاست که ه یگروها نیگروه ما از ا الشیزرنگه، به خ یلیکرده خ الیخ مساریت نیا

کشور رفته،  یسربسته تو نصف روزنامه ها مساریاسم ت رونی. االن اون بیکه تو خودتو به ما نشون داد مینقشه زاپاسمون شد

 ! یقاچاقچ هیبه اسم 

 

محال  ومدینم مسارمیخودشو نشون بده. البته اگه ت مساریتا ت دمیبه سکوتم ادامه م یبود...من اونقدر نیاولم برنامه هم از

چار  نیبودم بس بود، االن تو ا ختهیبچه ها رو به هم ر یکه نتونستم سر قولم بمونمو نقشه ها نیبود که لب باز کنم، هم

 بود که کردم. یو تنها عذاب وجدانم خرابکار هی)!!( تنها دغدغه من پریچند وجب یوارید

 

از بچه  یکیچون هروقت  کنم،یتر از اونه که فکر م ختهیبهم ر رونیاوضاع اون ب یعنیاومده  رونیاز سوراخش ب مساریکه ت حاال

 دونهیبرف. نم ریز کنهیکه سرشو م یکبک نی...عفتهیب بایتا آبا از آس کردی، خودشو تا چند ماه گم و گور م فتادیم ریها گ

اون  یبدبخت بابا رمردیبره. اون پ اریمنو ماز نیع یها  چارهیمنو هفت جد و اباد اون بدبخت ب ادیکه اون کرده محاله از  ییتایجنا

 !خوردیکل محلشون که رو اسم خاندان اونا قسم م ی...حتسهیپل اروی...خود سهیپل

 

طول  یلیدفعه خ نیا گه؟ینقشه به قول خودش زاپاس داره د هیاونم حتما  رون؟یب دهیکه خز هیچ مساریت یبرنامه بعد حاال

دختر نو نوار و  هیبودو بردن  یفقط واسه باده نوش ومدیاگه م ایتو کافه  ومدینم ایتا چند ماه  اریبعد مرگ ماز ادمهی...دینکش

 کردم؛یجلب م زویداشتم اعتماد پرو تازهکه من  ییترگل ورگل؛ همون روزا

 

***** 

 

از دعوا رفته بودم تو بهر تو  شتری!...من که ب؟یکن یاون همه قشنگ نقشتو باز یچطور تونست شبی! دیپسر تو معرکه ا یوا_

 .یهست یقابل ستیکه چه آرت

 

 .یرفتیاز من تو نقشت فرو م شتریب ،یمن بود ی... تو هم اگه جاگهید مینیما ا-

 

 چطور؟_

 

 ...ارهیکافه سرو صدا درن نیهوا از خودش و ا یب زیپرو نیکه ا ستین یروز-

 

 ؟یواسه چ_

 

 نبود. یزیکه چ شبینه؟! معرکه د ایهستم  ییواقعا کر و الل خدا نهیمنو امتحان کنه، بب خوادیم الشیآقا به خ-

 

 دهیلحظه همه جا ساکت شد...من اون موقع فقط ترس هیرو شکوندن اون جماعت ... شهیش شبی. دستین امینجوریا گهید_

تو اون  شهیاونا. همش چشمم به تو بود، نگو آقا کال روح از کالبدش جدا م یریسمت درگ یو برگرد یبودم که نکنه تو بروز بد

 چشمش به تو بود. مسارمیکافه... ت

 

 گه؟یکرو الله د یمطمئن پرسهیم زین. همش از پروم یاز همه رفته تو کف رفتارا شتریآره ناکس، همش چشمش دنبال منه. ب_

 

تو جلسه هاشون راه  یروزاس که بتون نیشه. هم کیبهت نزد خوادیم نکهیا یعنیپرسو جوها  نیفکر کنم شانست زده پسر...ا_

ه جمع شده . همی... کارت حرف نداشت...منم باورم شده بود که کرو اللیگل کاشت گهیکه د شبمید ی...با اون بلبشویکن دایپ

 جلو. کال ملنگ ملنگ... ینرفت یدیخودت دعواشونو ند چشمبودن اونور ...اون وقت تو تا مثال با 
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***** 

 

فقط منو اونجا نگه  ی. رو حساب کرزیزودتر از اونچه که فکرشو بکنم تونستم بشم چشم پرو یلیمن خ گفتیراست م آره

کرده بودن واسه صحبتا و مذاکرات  دایپاتوق امن و امون پ هیکافه  یکله گنده ها گهی. دوردیدر م یلیداشت. از قِبَل من خ

الل، تمام قد  یکافه چ هیبهتر؟  نیاز ا یبرسونم. چ سیبه موقع سرو تونستمیم مو. منم اونجا بودیاسیمحرمانه و به اصطالح س

 .ساختیدر خدمتشون بود. بساط نوش و دمشونو م

 

که اونم اگه الل نبودم خودش زبونمو از حلقومم  گفتمیم زیبگم. فوقش به پرو یبه کس تونستمینم دمویدیکه م یزیچ اون

 تا الل شم.  رونیب دیکشیم

 

 نیافتاده زم "رُزه" یها شهیش دیکافه فهم یشگیهم یاهویکه تو اون ه ینفر نیچرا اونروز بر عکس همه روزا اول دونمینم یول

 حق داشت ...نداشت؟  لرزه؛یم دیب نیو ع نیکه خم شده رو زم دمیرو د یبرگشتم پر یمن بودم؟ وقت

 

 

 

***** 

 

جمع کردم و جارو و  نیخورده ها رو از رو زم شهی. ششدیتو خودش جمع م یپر نیام بود ع یا گهیهرکس د زیترس پرو از

و از ترس بست. دِ آخه ها رو صاف بذارم سر جاش، چشماش شهیش هیدستمو بردم باال تا بق ی. وقتدمیدستمال کش هیبعدم 

  ؟یباش شیکنم که تو دوم بلندکافه دست رو زن جماعت  نیمن تو ا یدید یالمصب ک

 

 

 

 چیکوچولو. من به ه یاستفاده کنم و بکشمش تو بغـ ـلم و بهش بگ نترس پر یبسته پر یاز چشما خواستمیلحظه فقط م اون

 .یخود دار یجا گهیتو که د دادمیام بود من راپورت نم یا گهی.هر کس دگمینم یچیکس ه

 

که به شهرامو سرهنگ دادم دستو پامو بسته! وگرنه  یکه قول و قرار فیاعتماد کنم. ح یاحد چیبه ه نجایا تونمیکه نم فیح

به خودت  ینجوریوقت ا چی. اونوقت هیشدی. اونوقت راحت میالاقل از رازم باخبر بش یکیکافه تو  نیتو ا ذاشتمیم

 .یدیلرزینم

 

کافه و پولشو حساب کردم گذاشتم تو دخل  رونیشکسته رو بردم ب یها شهیش عیطبقه باال شد...سر یکه راه یپر

 ...پاک پاک.فهمهینم یک چیه گهید ینطوری.ازیپرو

 

 یفیح یادی. تو زیکافه بمون نیتو ا ذارمیلحظه ام نم هیاونوقت شک نکن که  ؟یکوفت تیمامور نیبشه تموم شه ا یک یپر آخ

 هی...از من که اصال یکنیکافه اعتماد نم نیا یکدوم از ادما چیکه به ه دونمیکافه بمونم...م نیتو ا دیکثافت خونه. با نیا یبرا

 ! دونمینم شو. چرایبریحساب م یا گهیجور د

 

 

 

 یایراجبه خودشو مشتر زایچ یلیکه خ دونهی. میپا ایمعامله پا هیمنم داره.  یدارم.اونم هوا زویپرو یهوا نکهیبه خاطر ا دیشا

راه  نیبهتر نی. واسه همارهیاز کنار من پول درب یلیخ تونهیمنو داشته باشه م یکه هوا یتا وقت دونهیم نمی...ادونمیکافه ش م

 کاریطرف تو. اونوقته که بزنه به کله خرابمو ندونم دارم چ ادیبه اون روز که بخواد ب یوا یکه پا رو دمم نذاره. ول نهیا

بهمون  یبشر یبن چیکنم...اونوقته که دست ه ستیجا که نه...ناکجا و خودمو خودتو سر به ن هیجا ... هیبردمت  دمی...شاکنمیم

 .رسهینم
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کافه  نیوقت تو ا چینرفته بود...کاش ه اریوقت ماز چیباز نشده بود...کاش ه تیمامور نیوقت پام به ا چیه کاش

 وقت... چی...کاش هدمتیدینم

 

 

 

 همه کارم بود دنشیکاش که د یا

 

 بود وارمید یعشق رو ی نهییآ

 

  شیکمان ابرو یشگیکاش هم یا

 

 اشعارم بود تیدوب نیتر وستهیپ

 

 همه داشته ها هنوزم، تنهام نیا با

 

 کاش ندارم و همه دارم بود...)*( یا

 

 مساریت ننیبیبه جونشون؟ نم فتهیکه م یبزنن تو دهن اون فضول قهیدو دق توننینم یعنی کنن؟یم کاریچ نجایدو تا ا نیا یوا

پله ها بهشون  نییرم کرده مث خودش، از همون پا یپر نی....استغفر ال...ا میکار اون مر اد؟یخونش در نم یاالن کارد بزن

 ...کنهیم یخال نایز داره سر ااز سرونا یدق دل یجا هرچ نیکه هم نتشونیاالن بب مساریت هاشاره کردم برگردن تو اطاقشون...اگ

 

پرت کنم تو صورت هر دوتاشون  ارمیاالن کفشمو درب نیهم خوادی....اسمشه من کرو اللم. دلم مشهینم شونیکه زبون حال نامیا

 :کشهیخط و نشون م نجوریهم مساریکه سِرتقن...ت نقدیا

 

 دیکه تهد یدونیو آسمون به حالت زار بزنن. خودتم خوب م نیزم یکه مرغا ارمیسرت م ییکنم، وگرنه بال داشیبرو دعا کن پ_

 من مرد عملم)!!(  کنم،ینم

 

راه افتاده  یچه علم شگنه ا نینکنه سروناز، بب کارتیکافه و ادماش؟ خدا بگم چ نیو ا زیبرا پرو دهید یچه خواب مساریت حاال

 تو! یسر نفهم

 

 .کنمیجبران م یکجاس! ول دونمیمنم نم مساریت_

 

که  ارهیسروناز شانس ب ز،یو پرو مساریت نیبود...ب نیکه االن حساب سروناز با کرام الکاتب دونستیاگه م گه،یراست م زیپرو

 .شترهیکنه، باز شانس زنده موندش ب داشیزودتر پ مساریت

 

 ؟یجا بد هیهمه خسارت منو  یخوایم ؟یکرد داینکنه گنج پ ؟یچجور_

 

 ...ینه ول_

 

 !یستیتو اهلش ن ؟یبد یخوایپول مول که قطعا نم ز؟یتو سرته پرو ی! چیوا

 

 !گهیبکَن د ؟جونیچ یول_

 

 سروناز بهت بدم؟ یرو به جا گهید یکیحاضرم  یول_
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 ...چهرهینفرم صد در صد پر هیتا تهشو رفتم...و اون  گهیخدا...د ای

 

 :خارونهیچونشو م مساریت

 

 اونوقت؟ یک_

 

 ...چهریپر_

 

وا رفته! همون موقع  میتو بغـ ـل مر یپر دمینفس محبـ ـوس! سرمو که گرفتم باال د نیداشتم به ا ازیندادم، ن رونیب نفسمو

 و همون جا به رگبار ببندم. مساریو ت زیبزنم پرو خواستیدلم م

 

افه رو از تو ک یپر نیا دیخاکستر منو شعله ور کرد. هرجور شده با ریز شیآت یبود. ول مساریت شیآب رو آت زیحرف پرو نیا

. اصال مگه هدف ما نجات کنمیرو نم یقول و قرار و نقشه ا چیمالحظه ه گهی. گفته بودم که اگه بزنه به سرم درونیببرم ب

 ...دهیکه سرهنگ کش ینقشه ا نیمملکت نبود؟ تف تو ا نیجوونه ا یدخترا زبود؟ ج یچ یکشور نبود؟ پر نیا یجوونا

 

. خدا کنه واسه فرار یبره سراغ پر خوادیاالن م نیرو تا دم در بدرقه کنم...معلومه از هم مساریکه ت کنهیبهم اشاره م زیپرو

پَکر  نیکه همچ نمیبیم موی. مرادیبر نم یکار چیکس ه چیاز دست ه گهیکنه. اگه خودش پا نده د یام همکار یامشب خود پر

 زیبا پرو یدنبالش برم. االن پر خوادیدلم نم گهیه من دتو اشپزخون رهیراست م هیداره؟  یچه حال گهید یپر نی. ببنییپا ادیم

)!!( کردمو خودمو یکیپله ها رو سه تا  یچجور دونمی... نمدمیرو شن یپر غیج یبودم که صدا دهیتنهاس. هنوز به پاگرد نرس

 رسوندم به اطاق دخترا...

 

 با سگک کمـ ـربند افتاده بود به جونشو گرفته بودش به فحش... زمیو پرو دیکشیم غیفقط ج یپر

 

! یواسه راند بعد رهیدست از زدن برداشت تا دوباره نفس بگ زیکنم؟پرو کاریچ دونستمیبسته بود نم خیدست و پام  اصال

زورش از  طیتو اون شرا یبود ول زیپرو یدوتا کلمیه نکهیجلو، جلوشو گرفتم. با ا دمیناخود آگاه که کامال هم آگاهانه بود)!!( پر

من بود که با  ینبود برا من...پر یبود،کم کس زیدست و پا و سگک کمـ ـربند پرو ریکه االن ز یاون کنیبود...ول شتریب یلیمن خ

 . خوردیکتک م زیجثه کوچولوش داشت از پرو

 

 کنه؟یواسه من زر زر م یچ ینیبیولم کن شاپور برو کنار، نم_

 

تو  اره،یاشاره زدم بره آب ب می! به مرشهیم نیام تضم یپر تیبرسم...اون که اروم شه امن زیبه پرو دیبا یاز پر شتریب االن

که  ییکه تو کافه بودم. سخت تر از همه روزا یسه سال نیسخته...سخت تر از همه ا یلینگه داشتن دستو زبونم خ طیشرا نیا

 ...صم بکم بودم.زدمینمدم  دمویدیم اشویدور بر زویپرو یایکثافت کار

 

تو راه  دیپریم رفتوینم نییآب از گلوت راحت پا نیکاش که هم ی. ازیتو حلق پرو کنمیم یخال زیر هیدستم  دهیآبو که م میمر

 دهی... منم انگار که افسارم تو دستشه دنبالش کشیطرف پر رهیدوباره م کشهی. آبو که سر مگرفتینفستو م ینفست، جلو

 نجوری...تو انمیرو بب نایهمه ا دیاز خودم...که با شهیعقّم م کشه،یم نیرو زم شغالآ سهیک نیو ع رهیگیرو م ی...دست پرشمیم

 .شمیو از سرهنگو نقشش متنفرتر م کنهیعود م میسرکش یا گهیاز هروقت د شتریب طیشرا

 

 : یگوشه انبار کنهیپر کاه پرت م نیرو ع یپر

 

 !...ُبرمشیخودم م ادی.صداتم در بیبدون تویتا قدر عاف یمونیم نجایا_
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از اون روز که کاسه  ی.واسیام برام مهم ن یچیه گهیحروم لقمه نذارم. د مساریم رو دل تو اون ت یاگه امشب داغ پر نامردم

 تماشا کن. نویخان...خدا به دادت برسه جناب صالبت...بش زیبشه پرو زیصبر منم لبر

 

 

 

ام که واسه من دم  ی! پرلهیکردنش که کار حضرت ف دایبلبشو؟ پ نیسروناز بگردم تو اکنم؟ کجا دنبال  کاریچ یگیم شاپور

.دختره نهیکه سر به راه نشه وضع هم یاز امروز تا وقت "رمینم مساریت شیمن پ"....رهیکفش که نم هیدراورده! پاشو کرده تو 

 چشم و رو آدم شده برا من! یب

 

دم  گهید یتا اثر کنه خمـ ـار شه... ول کشهیجلوش... المصب طول م ذارمی.و م کنمیم زیمخصوصشو براش لبر السیگ دوباره

 نجای. اگه تونستم دوباره بر گردم ازیبه پرو یتندش... وا یاز بو سوزهی...خودم گلوم داره مشهیباز نم گهیدماشه...چشماش د

 رو پا کنم. زویپرو تا کشهی...دوروز طول مدونمیم دیکه بع

 

 کنهیاحمق تر از منه که فکر م زیپرو کنم،یارومش م ایجور زهر مار نیرو پا واسه...من احمقم که دارم با ا ونهتیوقتشه نم گهید

 تیخاص یب نمی...همچکنمیم یو من با کمال ارامش نقشمو عمل شهیهست که فعال کله پا م ی! هرچارهیالـ ـکل صلح و ارامش م

 .یدادن پر یهمدست واسه فرار هیکه شده  االـ ـکل.الاقل واسه م نیا ستین

 

وقتا شبا  یکرده که بعض فیواسه خودش رد مهیاطاق نصفه ن هیباال.  برمشیکشون کشون م زویبغـ ـل پرو ریز ندازمیم دست

 شهیم یکیبا من خونه  یلیوقتام که خ یبره خونه درندشت خودش...بعض کشهینم گهیشبا مث امشب که د یتوش. بعض مونهیم

...سر شبم که خودش بهم ستمین یکنم که من موندن شیحال دیشده با ورامشب هر ج یکه من برم توش. ول دهیم دشوی، کل

 مساریت لیرو دو روز زنده نگه داره تا تحو یبه قول خودش پر گه؛یرو ببرم براش تا زنده بمونه واسه دو روز د یپر یگفت غذا

 نداره.  یبه ما ربط گهیبده، از اونجاش د

 

 ای میریم نجایهردو از ا ایبره،  دیامشب با یبه اون دو روز بکشه...پر ذارمیم یخان، اگه فکر کرد زیپرو یخوند کور

 .یبه مردن فکر کنم. الاقل به مردن پر خوادیهردو...اصال دلم نم

 

برم  دیبا کردم؛ قبال هم بهش گفته بودم که امشب ننه م ناخوشه یاشاره باهاش خدافظ مایتخـ ـتش خوابوندمش، با ا رو

 .ششیپ

 

 .مایکار دار یفردا کل ،یایصبح زود ب یبرو شاپور، ول_

 

، االن شما "و طاعتا "سمعا ز،یامر امر شماس آقا پرو نکهیدوست داشت، ا یلیمدلو خ نیا زیدستمو گذاشتم رو چشمم ، پرو کف

 فالن فالن شده رو! مساریبعدم اون ت رم،یگیجون بخواه، اول جون تو رو م

 

تر از اون بود که بشه  کیتار دم،یسرک کش هی یانبار یباال شهیراست رفتم از ش هینه؟  ایخوابش برد  نم،یصبر نکردم بب گهید

خوابش  نکهیشلوارش...خدا رو شکر قبل ا بیبود و تو ج زیپرو دیتو دست کل یانبار دیداد. هنوز کل صیرو توش تشخ یزیچ

و حس کردم.  دیرو هم دست کل نیاز هم یحت بش،یرو ج دمی... دم اخر دست کشهاریبببره، خودم کمک کردم اون تنمونشو در 

تا ته اطاقو دور  امیالزم نبود کامل ب دایواسه برداشتن کل ینجوریدر بود. ا کیکردم که نزد زنوشیاو واریگل د خویبه م

 .دمیم دویکل دنیقاپ بیبگردم،همون دم در ، ترت

 

..کف شتریشلوارش بود،سگکشو گرفتم کف دستمو فشار دادم،ب ینکایکه االن تو بند یخود مختار رفت رو کمـ ـربند دستم

بود. با  ادیدردش ز یسگک فرو رفته بود کف دستم، دو تا چاله کوچولو درست کرده ول یدندونه ا یدستمو که باز کردم، جا

 یچطور یپر نیبزنم...اون وقت بب بیآس که به خودم ومدهیمن هر چقدم که زور به خرج داده باشم بازم دلم ن دونمیم نکهیا

 نشست رو پهلوش تحمل کنه؟ یکمـ ـربندو سگکشو وقت نیتونسته درد ا

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 233 

 

...قبل از زیضارب خودم هستمو پرو ی! اونم وقتیپر یباشه کف دست، پوست کلفت تراز پهلوس...اونم دست منو پهلو یهرچ

 .رونیاز اطاق زدم ب ز،یلباس پرو یب یبشمو کمـ ـر بندو بکشم رو پاها وونهید نکهیا

 

سر گرم  م،یکه قرار بود واسه فردا آماده کن ییو غذاها لیتو آشپرخونه، خودمو با وسا دمیراست چپ هیو  نییطبقه پا رفتم

 بشه. نیسنگ زیبود تا خواب پرو یوقت کش نیکردم، همچ

 

 نیکه جانش یمث شاپور شوت یکیمن اگه بودم به  رون؟یب ادیبا من ب شهیحاضر م یپر رون،اصالیرو از کافه بردم ب یپر حاال

 .فتمیشامو بردم م ینیسر شب که براش س ادیکردم؟یاعتماد م زیپرو

 

نباشه،  نیدوزش سنگ یلیکه خ دادمیم یزیچ هی دیبخوره،با یقرص مسکن کش رفتم که بدم پر هیز،یپرو یدارو دواها یتو از

. شده منم دو تا رونیب برمشیم نجایاز ا یول کنمیم هوشیرو ب ینتونه فرار کنه...اگه الزم بشه پر گهیکرخ نشه که د یاونقدر

 بخواد مقاومت کنه و سر به راه نباشه. هاگ ره،یتو دهنش تا خفه خون بگ زنمیم

 

 زی. پرومونهیکافه نم وقت شب تو نیتا ا گهیام د یتو، البته کس ادین یوقت کس هیاشپزخونه رو از تو قفل کرده بودم که  در

از تو پله ها، گوشامو  شنومیپا م یکه صدا کردمی. داشتم دسامو با حوله خشک مدهیکدوم از کارگراش نم چیخواب به ه یجا

سر در کافه افتاده  یکه از چراغا یرسوندم، اروم قفلو تو در چرخوندم، با نور شدیباز م نییدر آشپزخونه که به سالن پا کینزد

 کنن؟یم کاریچ نجایا نای...ن، ادمشویبود تو، د

 

 

 

 یزیچ هیلحظه  هی ؟یبغـ ـل پر ریدست انداخته ز ی! واسه چیبخور یستیبلد ن یپخ یچیه یکه جز خرابکار میبرسرت مر خاک

 خاموش شد... ینور تو مغزم جرقه خورد و فور نیع

 

همه سال منو  نیکه ا یتیو مامور دمیرمو از دست نممنم کا گهیبه نفع من تموم شد، حاال د میمر یِبدم نشدا؛ کله خر نیهمچ

داده و بعدم خودش زده به چاک. دم  یرو فرار ی، پر میمر ده،یبه روال خودش ادامه م میدیواسش زحمت کش هیو بق اریماز

فرار کنه؟!  خواستیطبقه باال... مگه نم ذارهیکافه. خودشم پا م رونیب دهیو هولش م یکف دست پر چپونهیم یزیچ هیدر کافه 

  ؟یاون ور ای هیور نیاس؟ ا کارهیباالخره چ میچه خبره؟ مر نجایا

 

زنده  زیالبته اگه تا صبح تو کافه بمونه و صد البته اگه پرو کنم،یاونو فردا معلوم م فینداشتم، تکل مویفکر کردن به مر وقت

سقف افتاده رو  نیا یگلو خیزنگوله که ب نیا خوادیتا برسم دم درکافه. آخ که چقد دلم م رمیبذارتش!آروم رو نوک پا راه م

 هیطرف عجله داشتم، از  هیدرو باز کردم، از  یمتر یلیزنگوله ام واسه ما شده قوز باز قوز. آروم ، م نی. انییخودم بکِشم پا

ازم  ییفکر کنم واقعا شنوا م؟یزنگوله رو نشند یکه صدا رونیزد ب یچطور یدر و باز کنم. پس پر یفور تونستمیطرفم نم

 ساقط شده!

 

شده که  یکه روشن شده بود، حاال چ دمید نویماش هی یکه اومدم، سمت چپو نگاه کردم، تو همون ظلمات شب، چراغا ابونیخ تو

نه نبود. پس کجا...نک یاز پر ینگاه انداختم، خبر هیخاطر جمع شم، سمت راستم  نکهیزده به سرشون؟ واسه ا یخواب یمردم ب

 یرفتم جلوتر جور یبود، فور سادهیوا نهیکه نرفتم، پرواز کردم سمت چپ کافه... ماش اهر گهید ،یافتاده دنبال پر نیاون ماش

که  کهیت کهیت یجسم با لباسا هی نیماش یجلو ینور چراغا یشدم، تو میدرخت قا هیداشته باشمو پشت  دید نیماش یکه به جلو

بود...  ومدهین رونیکردن، کاش از کافه ب داشیپ ،ی که!..لعنت ِیاونم که راننده مـ ـستوف دم،ینبود د یپر یشباهت به لباسا یب

 مساریت کشه،یحالش به صبح نم نیبا ا یکنم؟ پر دایرو از کجا پ یانگار فعال همونجا براش امن تر بود. حاال ...حاال خونه مـ ـستوف

 خوادیم یتنم، بادا باد...هرچ هبوده ب دهیرو مال نایهمه ا یِمن که از اولم پ رون،یاز پشت درختم اومدم ب ذاره،یزندش نم

 دمیو شن مساریت یقدم رفت عقب، صدا هیام  یراننده مـ ـستوف ابونیقدم رفتم جلو که از اون ور خ هیبشه...

 

 بدو تا شر نشده...ُمرده؟  ؟یچرا معطل_
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 سرش پر خونه. خوره،یقربان! تکون نم دونمینم_

 

 بدو تا شر نشده. ست،ین گهی...زنده ام باشه تا صبح دگهید ایدِ ب_

 

 الساعه، _

 

 ... گازشو گرفت.نویعقب گرد کرد سمت ماش کامل

 

زدن دختره رو ناکار  یراحت نیاروم گرفت؟ حاال به هم ینبود که با وعده پر مساریول کردن رفتن؟ مگه ت یراحت نیبه هم ن،یهم

 کردنو ...

 

مگه بار اولمه که  نم؟یبیچرا هول کردم؟ مگه بار اولمه که خون م گهیاز زمان از مغزم گذشت. من د یآن دیتو شا نایا همه

 نم؟یبیادم غرق تو خون م هی نم،یبیم یتصادف

 

 کنم؟  کاری...حاال چنمیبیم ینجوریرو ا ی...بار اولمه که پرآره

 

مدل بلند کردن من بعدا  نیشکسته باشه و ا شییجا دیفکر نکردم که شا نیبه ا یرو انداختم رو دوشم...حت یفکر، پر بدون

به وزن اون  یلیخ یلیمن خ نیادرنال دمی...شارهیسرعتمو بگ یاز استخوناش براش نذاره... سبکتر از اون بود که جلو یچیه

مـ ـستو  یگرگا ری... تا اون موقع گنمیول کنم و برم دنبال ماش نجایرو هم یپر تونمیرفته بود...نم ادمی...نفسو که کال دیچربیم

 خواستیکه خورده؛ دلم نم یی...خب به خاطر کتکازدیبرو برگرد...خدا رو شکر که هنوز نبضش م ی...بفتهیشبونه شهر م قلیال

 .شیهوشیخوردنش، نه ب نیزمنه  زهیپرو یبه خاطر کتکا فشیاحتمالو بدم که نبض ضع نیفکر کنم و ا

 

 ...یمحله دور کنم چه زنده چه حت نیرو از ا یپر دیکردنه؟ من با نهی...االن اصال وقت معایبافیمهمل بهم م یدار اریشهر یوا

 

بار  نیاول یسالنو برداشتمو برا یتلفن گوش عیوضع. سر نیتو ا نهیرو بب یمنو پر ادیب میاالن مر هیاون زنگوله کافه...کاف دوباره

بود برام مهم نبود...خدا رو  نمیاگه افش یحت گهیاالن د ینداشتم ول یخونه ش کار وقت با چیشماره خونه شهرامو گرفتم. ه

 ...ستیشکر که ن

 

حفظ  یبود ول ومدهیوقت به کارم ن چیبود که ه ییچند بود؟ آه...جزء اون شماره ها اد؟یم ادمیشماره خونه شهرام مگه  حاال

 .زدیام نبض م یپر یبه جا ی...حتزدیکه حاال چند برابر م ییها قهیرو شق دمیبودمش ...دستمو فشار م

 

نبود...حاال امشب دوشنبه  فتشینـــــه! دو شنبه ها نوبت ش رم؟ینگ مارستانویشهرام تو خونه بود؟ حاال چرا شماره ب امشب

که هوا روشن  ی. به محضهزنیم دهیاالن سپ ،یدِ بجنب لعنت کار؟یکن...آخه چ یکار هیخفت کنم،  خوادیدلم م اریشهر یاس؟ وا

 تا صبح خودمو برسونم. دی...باادیحتما م مساریرد شه...فردا ت ابونیخ نیاز ا تونهیمگسم نم گهیشه د

 

شده  خیکه بهش م یوارید یتلفنو از رو یدستمو گرفتم به گوش شه،یتر... نم قی...عمقی...آهان، نفس عماریباش...شهر اروم

 بود برش داشتم...

 

 

 

 الو_

 

 بود اسمش؟  یتو گوشم، همون کلفتشونه، چ چهیپیم رزنیپ هی یصدا

 

 الو سالم خانوم، دکتر شهرام هستن؟-
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 خوابن اقا! یبله هستن...ول_

 

 !هیو فوت یفور یلیخ یول دونمیم-

 

 دارن اگه قرار باشه که ... یو فوت یکار فور نجایآقا همه ا_

 

 زدم،  داد

 

 ...ارهیاونجا. بگو شهر ومدمیتا خودم ن دیخانوم صداش کن-

 

_.... 

 

 دستته؟ یالو گوش-

 

 ...کنمیاالن صداش م_

 

و  هی، تا زعفران هیکل محله آجودان چیکه ه زیکه من زدم پرو یداد نیتا االن با ا یبدبخت قبض روح شد فکر کنم. وا رزنیپ

 سکوت شب... نیتو ا دنیصدامو شن هیاقدس

 

 بله، _

 

 زیزود خودتو برسون کافه پرو ار،یالو شهر-

 

 وقت شب؟ نیشده؟ ا یچ_

 

 .ایبدو ...اومد ونهیدر م یپر یپا گم،یبعد واست م-

 

خواب از  نکهیالزم بود، حداقل واسه ا یول دم،یگفتن شهرامو شن یپر یرو گذاشتم سر جاش... فقط لحظه آخر صدا یگوش

 شه الزم بود. اریسرس بپره و هوش

 

 یچندان ریی... خدا رو شکر که تغزنهیرو گردنش، نبضش م ذارمیکرده، دوباره دستمو م خیچقد  ،یباال سر پر رمیم دوباره

 دارم،یبر م زیدستمال تم هی یتو اشپزخونه کافه، خوبه که قفلش نکردم، فور رمیم عیشکر داره. سر یخودش جا نمینکرده، هم

دو  نی. دستمالو تند بنهیراهم هم نیو البته بهتر س،یتو دستو بالم ن نیبه جز ا یچیزخمشو محکم ببندم، ه یرو دیاالن با

 .بندمیو محکم دور سرش م دمیدستم تاب م

 

که دستم نره  نهیتو بغـ ـلم، تموم حواسم به ا کشمیرو کمـ ـرش و م گذارمیدستمم م یکیزانوهاشو اون  ریز رمیگیدستمو م هی

در کافه رو  یواسه بلند کردنش. با پام اروم ال دمیبه خرج م یشتریب اطیفعه احتد نیا یول هوشهیب نکهیرو زخم پهلوش...با ا

 ...دمیزنگوله رو م نیا بیمونده باشه ترت مرمروز از ع هیبه خدا  کنم،یباز م

 

طرفم نگرانم که االن  هیاز  رون،یجستم ب یکه از اون آشغال دون کنمیم تیطرف احساس امن هیاز  رون،یب زنمیکافه که م از

 ن،یرو زم ذارمیم نمنگاهویکامل نش نم،یشیم نیکرده باشن. رو زم نیجاها کم نیتر از خودش، هم بیو اون راننده نا نج مساریت

 ارمویمو در م قهیتو تنش نمونده، جل گهید یچیه بایسرده و تقر نکهی. با اادیفشار م یپربه  ن،یزم نمیاگه رو زانو هام بش

 ام بهتره.  یچیاز ه یول سیگرم ن یلیدورش، خ چمیپیم
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 ومد؟یشهرام ن نیا چرا

 

بدم، خود شهرامه،  صیتشخ نویکردم که که راننده ماش کیچشمامو بار ن،یشدم رو زم خیکه افتاد تو چشمم، درجا م ینور با

 خودِ خودشه! ست،یرانندشم ن یحت

 

در عقبو باز  س،یاز شواهد واضحه که االن وقت سوالو جواب ن گهید رون،یب پرهیو م کنهیپارک م ابونیهمون وسط خ نویماش

 د برو... نمویشیجلو م یروش، خودمم رو صندل خوابونمیرو م یو پر کنهیم

 

 .ی...هم من هم پرمی...ال اقل تا صبح در امنو امانرونیوقتشه که نفسمو بدم ب حاال

 

 کنه؟ینم بتیتعق یکس-

 

 :نیوسط ماش نهییسمت آ گردونهیم سرشو

 

 ."نه ظاهرا_

 

 باغ. رمی...مهیبرو سمت اقدس-

 

 :زنهیم داد

 

 خودتم زده. وبیبه ذهن مع گهید مارستانویکه ب کردمیبـــــاغ؟ تو حالت خوبه، فکر م_

 

 وضع کجاببرمش؟ نیبا ا وبه،یذهن خودت مع-

 

 یچیباغ. انتظار داره ه میبر گهیرو آشو الش گرفته تو بغـ ـلش م یپر ی...نصف شبیکنیم وونمید یدار ار؟یحالت خوبه شهر _

 .میام نپرس

 

 االن نه. برو باغ... یبپرس، ول_

 

 ! دیام طول کش یلیکه شهرام داشت، به نظرم خ ی... با اون سرعتمیدیرس قهیدق 11عرض کمتر از  در

 

...در باغو شهیمث امشب الزم م یشب هی یحت ای یروز هیکه  دونستمیته دلم م شهیهمراهم داشتم، انگار هم شهیباغو هم دیکل

نگه داشتو در عقبو باز کرد.  نوی. دم پله ها ماشدمی...منم دنبالشون دواطیباز کردمو شهرام با همون سرعت باال روند تو ح

 زدمش کنار:

 

 .ارمشیدر ساختمونو باز کن...خودم م ر،یبگ دویکل_

 

 باال: ندازهیها م شونه

 

 ابا...خب ب یلیخ_

 

 .خوابونمشیم نییببرمش باال؛ رو همون مبل پا کشمینم گهید شم،یساختمون که م وارد

 

 .میاریبند ب زشویخونر دیبا ؟یبا خودت دارو اورد-
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 ؟یخوای...دارو ام منجایا یمارو کشوند یبگ نکهیبدون ا ینصف شب ؟یکنیم یشوخ_

 

 .یزخمشو باز کن دوباره ببند تا زنگ بزنم دکتر ناظم ی...ولش کن، فعال رویسرت دکتر ریخ-

 

 ه؟یک گهیاون د ؟یدکتر ناظم_

 

 االن وقت سوال جوابه؟ -

 

 خوب از بَر شدم. یلیرو خ یکی نیا رم،یگیم یرو فور یدکتر ناظم شماره

 

 الو؟_

 

 وقت شب... نیا دیارم،ببخشیدکتر...شهر یالو سالم آقا-

 

 ار؟یافتاده شهر یاتفاق_

 

 ن؟یباغ من، ادرسو که دار دیاریب فیاگه امکانش هست تشر-

 

 شده؟ یچ یبله دارم...ول_

 

 .نیادرنال دونمیچم ای! ونیناد تویبه اضافه ف د،یاریب تونمیپزشک فیبا خودتون ک شهیفقط اگه م د،یشیمتوجه م نجایا دیایب-

 

 ؟یخورد ریت ار؟یشده شهر یچ_

 

 فظ....خداادیب عتریسر شهینه نه؟ اگه م-

 

 هوشه؟یهنوز ب ارم،یب نیمن برم با خودم بتاد-

 

 ؟یبد حیبرام توض دیبا ویزیکه بعدا همه چ یدونیآره، م_

 

  ؟یباز شروع کرد-

 

 رو با خودم اوردم. داشتمینگه م شهیکم پنبه که هم هی نویبتاد

 

 .ارمیتا برم براش لباس ب ریرو بگ نایا-

 

 براش . دارمیبرم یشلوار گشاد راحت هیکه داشتمو با  یرهنیپ نیکتریبراش ببرم؟! کوچ یچ دونمیطبقه باال، اصال نم رمیم یفور

 

 کارت تموم شد؟-

 

 بند اومده. بایتقر گهیسرش د یزیآره، خونر_

 

 ...ادیم نیبوق ماش یصدا

 

 اومد. یفکر کنم دکتر ناظم-
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 تو. امیبا دکتر م اطویسمت در ح دومیم یفور

 

 ه؟یک نیشده؟ ا یچ_

 

 .چهریپر-

 

 شده؟ ینطوریچرا ا_

 

 مفصله. کنم،یم فیحاال بعدا تعر-

 

 .میکه درست فکر کن میکه منو شهرام هول تر از اون هست دیفهم یدکتر ناظم انگار

 

 برو اونور پسر جان؛ بذار کارمو بکنم._

 

 جلوم،  ذارهیم فشویک

 

رحمتو  قیبدبخت ر نیتا بخواد اثر بذاره که ا ونیناد وتیف ار؟یتو حالت خوبه شهر ست،یالزم ن ونیناد تویخونش بند اومده...ف_

 دور از جونش... دهیسر کش

 

 ست،ین میاز طب حال یچیه یپر یبود؟ من جلو دهی.چرا به فکر خودم نرسکنهیرو که با خودش اورده...براش وصل م یسرم

 .ادهیدست و پام برام ز یب یهمون کافه چ

 

....خب گهید نیکرد ی. زخماشم که خودتون ضد عفونشهیبهتر م زنم،یم هیزخمشو بخ ست؛ین دیشد شیزینگران نباش، خونر_

 شده؟ یچ یبگ یخوایحاال نم

 

سراغ تو ام  مساریت ای زی. احتماال پرویشینم یخونه آفتاب نیمدتم دور و بر من و ا هیخونه. تا  یشهرام جان، بهتره شما بر-

 .انیب

 

تعداد  گذره،یم ینمونده با مشت بکوبه تو دهنم، انگار هرچ یزیکه چ دونمی.مشهیند مبعدم بل ره؛یچشم غرّه بهم م هی شهرام

 که من دادم یرغم قول ی. علشهیم شتریخبر دارن ب انیجر نیکه از ا ییآدما

 

...خدا رو شکر که دکتر دهیم مساریبه ت زیکه پرو یاز فرار سروناز و وعده ا کنم،یم فیبراش تعر انویه،همه جر ریکه م شهرام

 به خرج دادم. یکه سر فرار پر یاز جمله حماقت اره،یرو به روم ب یزیعاقلتر و محجوب تر از اونه که بخواد چ یناظم

 

 نمونده صبح بشه و همه خبر دار بشن. یزیچ ار،یشهر یبهتره تو بر_

 

 و گوش آب بده.تا سر ادیم یبهونه ا هیشک ندارم که صبح به  یکه خبر داره، ول مساریت

 

 رو...  یآخه پر یول_

 

 حرفم کامل شه. ذارهینم

 

....به یبا خبر بش یاز فرار پر هیاز بق رترید دمیشا ای هیسر کارت تو همون کافه و با بق یبر دینباش. االن تو با ینگران پر-

 ... نجایا ادیهمون خانومه که م
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 :زنمیم رجهیمث خودش وسط حرفش ش منم

 

 گوهر؟-

 

 شوکه شده.... شتریفکر کنم ب ست،ین یکار یلی...نگران نباش زخمش خیواسه پرستار ادیآره همون، زنگ بزن ب_

 

 شما دردسر دارم. یدکتر، من فقط برا یآقا-

 

 پس تعارف نکن.... س،ین ینطوریکه ا یدونیبرو پسرم، خودتم م_

 

 خدافظ..._

 

 زی. چقد پرومیکردیم یتوش زندگ میکه مثال منو ننه ام داشت ییجا رفتم،یمدت م نیکه همه ا یبرم تو همون دخمه ا دیبا االن

و آسمون  دیباز دوباره نوبت به ما رس ایو  کنهیو با ظرافت کار م قیدق نقدیا شهیهم زیپرو نیاومد سر زد اونجا...من موندم ا

 د؟یتپ

 

از ترس  مساری... خدا کنه تشهیم وونهید زیپرو م؟یبهش بگ یچ دیاومد با یکنم؟ االن مـ ـستوف کاریرو چ ی! حاال پریهــــــ

 نشه... داشیخودشو راننده ش حاال حاال پ شبید یخرابکار

 

رو نذاره کف دست عمو  یدکتر ناظم هینکنه و قض ی. فقط خدا کنه دهن لقستین ایشهرام کوتاه ب ادیکوتاه ب یشهرام! هرک یوا

 سرهنگش.

 

بکوبم برم اون  سیالزم ن گهیهم د کتره،یتو کافه هم نزد رفتمیاالن م نیهم شدیاگه م ما،یشد ابونیچه آواره کوچه خ امشب

 برگردم. یستیسر شهر. تا برسم دوباره با

 

شهرم که  اریبهتره...من االن  نیشهر، ا اری ای... اری...شهرِ اریبرازنده منه...شهر یا گهیاز هر وقت د شتریاسم ب نیا امشب

...فقط ستیسرت ن ی؟منتیتو با من چه کرد ،یپر یشهر شدم ...آ نیا یکوچه پسکوچه ها قیشف اریو  ورهخیواقعا به حال االنم م

و  زیپرو یبرا شهیم یمن و فردا چه روز یبود برا یگه تو اون کافه نمونده باشه... امشب چه شبید ممیکه تا صبح مر دوارمیام

 بازم من.

 

چند بار تا دم اطاق اون حاج خانومه؛  یرو وجب کردم. حت یمتر 9لحظه پلک رو هم نذاشتم، تا خود صبح اون اطاق  هیکه  شبید

شبا از درد زانوهاش شب  یلیبه سرش. خ زنهیم یخواب یب رزنیپ دونستمیرفتم. م کردیم یصابخونم که نقش ننه جونمو باز

خودش  شیکه االن پ یتو سر خودش)!!( قلب زنهیم مهیکه االن داره نصفه ن هیب. باز درد زانوها بهتر از درد قلکنهیم یزنده دار

 کاریچ دیبا شویباق یدونیکرده، نم ریکه تو گل گ یزد باال؛ االنم مث خر جانتیه ؟یزیتو سر خودت بر یخوایم یچه خاک گهیم

 .یکن

 

 یهیبرنامه توج هیبه کنار، شهرام خودش  نایاون باغ چه کنم؟تازه ا ویبه بعد با خودمو پر نجایکنم؟ از ا کاریچ دیبا شویباق واقعا

قصر دربرم. فقط خدا کنه که عقل و قلب اون درست کار  تونمینم یبگذره، سر دکتر ناظم یو هرک ی. از هرچخوادیجداگونه م

 . فتهیب ابیکه آبا از آس ی. حداقل تا وقتمندور و بر  ادیکنه و پانشه ب

 

که تمام  یمحض اون نماز ،یبه خاطر پر یازت بخوام، ول یزیندارم چ ییاصال رو ،یچیمن که ه ایت رفتنه. خداوق گه،یشد د صبح

هم حالش خوب بشه هم روزش... حالو روزش خوب  اره،یکه برات به جا م یمحض اون حق بندگ خونه،یم ستهیمیقد جلوت وا

 .نک ریبشه... بهتر از قبلش...خودت ختم به خ
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خان تا االن  زیپرو سیشده.معلوم ن یانگار نه انگار که طور ،یعاد یِلباس بپوشم.عاد یعاد یلیخ کنم،یم یتو خونه و سع رمیم

 یزانوها گهیرفتم، د ادهیتر برسم، فکر کنم نصف راهو پ رید دمیم حیبر سرش شده؟ ترج یچه خاک دهیهنوز نفهم ایشده  داریب

 نداره! ونهزن صابخ یاز زانوها یمنم دست کم

 

 ینفس بکش ه،یبد پدر سوخته ا هیاون مـ ـستوف یجدا کنه، ول تونهیدست چپو راستشم از هم نم گهیاالن د یچیکه ه زیپرو

تر از خودش، زده باشن به چاک؛که  یگل نکرده باشه و با اون شوفر عوض شیزرنگ باز شبیشده! فقط خدا کنه د یچ فهمهیم

 ـیرو سر و ته گذاشته رو س یتمومه. شب نشده سرمنو پر یهمه چ گهیباشن، د دهیکرده باشنو منو د نیاگه اون دور و بر کم

 ـنه هامون.

 

 زیاونجا، فوقش پرو میریاالن م ار،یشهر شهینم یچی. هکنهیم خیمو به تنم س ،یلعنت یکافه و بازم اون تابلو ابونیتو خ چمیپیم

هم  یجنبنده ا چی. هخورهی. آبم از آب تکون نمیراحت نیتو سوراخ موش. به هم هدیاز ترسش خز مسارمیو ت زنهیدوتا عربده م

 گرفتم به کار. شبی...دست که چه عرض کنم؟ همه وجودمو دیشتدست دا یکه تو فرار پر فهمهینم

 

کافه  س؟درین یاالن آرامش قبل از طوفانه؟ چرا خبر کنم،یخوف م دهیچیکه تو کافه پ یاز سکوت کنم،یکافه رو که باز م در

 بعد ما فرار کرده؟ میمر ایشده  داریب زیباز بود، پرو مهیهمون جور ن

 

که من تا بعد  فهمهیم نه،یشده باشه و در باز اشپزخونه رو بب داریب زیاگه پرو یوا شه،یسمت آشپزخونه، درش پ کنمیم رومو

با  دمی. از همه زودتر رسسین یتو آشپزخونه، خبر دمیفِر م هیسرمو  ی...فورشهیفکر دستام سِر م نیبودم. از ا نجایفرار ا

. چقد سوتو کور کنهیم رییفصلش تغ نیاز امروز ا شم،یطبقه باال م یو راه کنمیلفتش بدم. در و قفل م یلیکردم خ یسع نکهیا

 همه داد. ادیرفته؟ اون بود که فرار و  ادتی. هه! سرونازو گهیرفتن د یو پر میشده، فقط مر

 

کله  هیتوش حبس بودم که چارطاق بازه،  یکه پر ی. مث خرس، دمر افتاده رو تخـ ـتش. در انبارکنمیباز م زویاطاق پرو در

سوزن تو انبار  شهی.مشهیمعلوم نم یزیاطاق درهم برهم چ نیاگرم باشه با ا یعنی ست،یتوش ن یتو اطاق دخترا، کس کشمیم

 کاه.

 

باال سرشو شونه هاشو محکم تکون  رمیجن م نی. عزیتو اطاق پرو کنمیخودمو هل هل پرت م شه،یاالن نقش من شروع م از

 :دیجا از سرش پر هیخورده بود  ی. بدبخت هرچدمیم

 

 شده شاپور؟  یچ_

 

 اریهنوز خواب الوده و هوش نکهیاز اونه، چه برسه به ا شتریمن زورم ب شمینجوریتخـ ـت، هم رونیب کشمیو م رمیگیم دستشو

 نشده.

 

 تامبونو بپوشم، نیصبر کن پسر، بذار ا_

 

اون  گهی...د یبه انبار فتهیراست چشمش م هی رون،یب زنهی. از اطاقش که مدارهیبرم خیو شلوارشو از گل م ستهیمیدر وا دم

 زورشم چند برابر من شده بود! د،یکشیبود که منو دنبال خودش م

 

 .کشهیم شیجا به آت هیبدبخت شدم شاپور...کافه رو با خودم _

 

تخـ ـتا، کم  ری...تو کمدا، زکنهیکه باورش بشه، تو اطاق دخترا رو نگاه م خواستینم دمیشا ایانگار باورش نشده بود  هنوزم

 نگاه کنه)!!( رشویبرداره ز نمیکه افتاده بود رو زم ییلباسا کهیمونده بود ت

 

 خبر داره؟ یکس_

 



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 234 

 

از  ن،ییطبقه پا رهیم یو فور شهیسر و کلّه زدن با من م الیخ ی. بشنومیرفته من مثال نم ادشیهول کرده که  نقدیبدبخت ا نیا

 ره،یحوصلم سر م گهی)!!( دندازهیاونجا م یهم تو کاسه بشقابا ینگاه هی کنه،یخودش، در اشپزخونه رو باز م دیدسته کل یتو

و سرمو به دو طرف تکون  رمیگیدستشو م رمیمکه باورش شد دخترا فرار کردن؟  رشاخ شه؟یم یآخرش چ نمیبب خوامیم

 س. دهیفا یب یعنیکه  دمیم

 

 بودم، کف همون اشپزخونه زانو زد و چنگ زد تو موهاش. دهیپا در هوا و مـ ـستاصل ند ینطوریو ا زیوقت پرو چیه

 

 به اختالط : کنهیو با خودش شروع م نییپا ندازهیم سرشو

 

 زودتر اون معامله رو جوش بدم. دیسروناز و نداره، با گهیاون که د دونمیببندم، چم مسارویدهن ت یجور هی دیبا_

 

 ؟ زنهیکدوم معامله داره حرف م از

 

 یریسمت تلفن و مشغول شماره گ رهیراست م هیو  رونیسمت ب دوهیو م شهیبزنه درجا بلند م ششیدفعه انگار که عقرب ن هی

  شه؛یم

 

 ؟یشنویالو ...الو نادر صدامو م_

 

...براش معامله جوش زهینادر کار چاق کن پرو نیا ییجورا هی...رمیتا ته ماجرا و به قول خودش معامله رو م گهید گهیکه م نویا

 ...دهیم

 

 شکشیتو راهه که پ ی...گروه بعدگهیگروه رفت، دوره ش تموم شده بود د نیا خوره،یکافه بر نم نیا یجا چیفرار دخترا به ه با

 بشه به عنوان حق السکوت. مساریجناب ت

 

از کارا و حرفا و اعتراضا رو  یلیخ یکه به لبـ ـام دوخته بودم، جلو یبکنم جز سکوتو تماشا؟ اون مُهر اجبار تونستمیم کاریچ

 ...گرفتیم

 

 

 

 تا ابد میو پشت تو هست اری گفتند

 

 قوم لوط بود! یمعامله  مقصودشان

 

 شد رهیخ دیانتظار مرگ به خورش در

 

 که داخل تارعنکبوت بود یا پروانه

 

 باغ واضح است نیبلبل ا یخودکش از

 

 سوت بود که آواز سوت بود آواز

 

 رد شدند غیبود و تا سحر همه از ت شب

 

 ما سکوت بود... یجواب واقع تنها
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 شده؟ یدکتر چ یآقا-

 

 ام نداره. یزیبه هوش اومد خدا رو شکر. خونر_

 

 کنه؟ینم یقرار یب-

 

 کبوده شده. یسالم تو تنش نمونده. همه تنش مث چادر مشک یپسر خوب؟ درد داره، جا شهیمگه م_

 

 .مساریت شیپ رهیگفت که نم یروزش انداخته، روز اخر وقت نیشرف به ا یب زیاون پرو-

 

 گذشته....فقط. ریحاال که فعال به خ_

 

 شتم، دود کرد رفت...دا یکه تا االن از خوب شدن حال پر یراحت الیفقط دکتر همه تموم خ نیا

 

 ؟یفقط چ-

 

 .دهیفقط نسبت به نور واکنش نشون نم_

 

 دکتر؟ یچ یعنی-

 

 دمی...شاکیستریجور ه هیهمه ش شوک باشه،  دی. شاستمی...هنوز مطمئن ناریشهر دونمینم_

 

 ؟یچ دمیخدا...شا ای-

 

 کرده باشه. دایمشکل پ شیینایکه به سرش خورده، عصب ب یبه خاطر ضربه ا دمیشا_

 

 !فهممیمن نم ؟یچـــــ یعنی-

 

 نکهیگفت، فقط ا یزیساده چ نهیمعا هیبا  شهینم ینجوری. امارستانیبره ب دیبا س،یمعلوم ن یچیآروم باش پسرم، گفتم که ه_

 نیباال....خوش ب برهیشانسشو م یخودش کل نیهم ده،ینرس یبیها...مردمکا، ظاهرا که به چشماش آس هیچشماش سالمه، قرن

 باش.

 

 کور شده؟ نکهیباشم؟ به ا نیخوش ب یبه چ_

 

 باشه. دهیبه عصبش رس بیآس تشینها ایباشه... کیستریه دونمیباشه...چم دهیند یبیچشماش آس نکهیبه ا_

 

 !ه؟یکم زِیچ نیا-

 

تو که  اروینباش شهر دی..ناامبرسه. بیکه به خود چشماش آس یاز زمان شتریب یلیاحتمال خوب شدن خ ینگفتم، ول نویمن ا_

 هس! یشانس بهبود یکه با عمل جراح یدونیم ،یکرده فرنگ لیمثال تحص ،یدونیخودت بهتر م

 

کاره ان  نیبا چند تا از همکار و دوستام که تو کارشون واردن و ا دی. باگهی...راست مرونیب دمیکه حبس کرده بودم م ینفس

 صحبت کنم.
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مهمتر  یکه زنده بمونه. حت نهیکه مهمه ا یزی...االن چرونیاز خونه ببرمش ب تونمیوجه نم چیکه االن به ه دیدونیدکتر، م یآقا-

 .شیینایاز ب

 

ام نباش، به قول  ی!نگران پریکنیم کاریچ یدار یفهمینم یاالن اگه هول کن ده،یکارا از تو بع نی. آروم باش. ااریشهر دونم،یم_

 ارومش کرد. شدینم گهیکنه...خودش هنوز خبر نداره وگرنه د دایبهبود پ شیمکه وضع جس نهیخودت االن مهم ا

 

 . ادیم گهیبه گوهر خانومم خبر دادم، امروز د-

 

 گه؟یمطمئنه د_

 

 .کردهیواسه خودمون کار م می. از قدزنهیبله دکتر، دهنش قرصه قرصه... سرش بره الم تا کام حرف نم-

 

. گمی...به خاطر خودت مایورا ن نیا گهید یهست ول یکه خودت حواست به همه چ دونمیم اری. شهرادیم یگفت گهیاونم که د_

 کنن. بیتو رو هم تعق دیشا

 

کرده تا  نیکه کم دونمیم یبسته، ول یجور هیرو  یدهن مـ ـستوف زیبه من نداره...پرو یکار یحواسم هست دکتر. فعال که کس-

 ومده؟یدو رو بر ن نی...شهرام که ادونمینم ی. حاال کِ زهیزهرشو بر

 

راحت باشه. االن  التی. خزنمیبهش سر م امیمرتب م یباشم. ول نجایتمام وقت ا تونمیبرم سر کارم. نم دینه...منم از فردا با_

حواسشو جمع  یگیکه م یگوهر خانوم نینداره. فشارش نرماله، زخماشم که خدا رو شکر عفونت نکرده، که اگه ا یمشکل گهید

 نداشته خدا رو شکر. یشه. شکستگیکنه و مرتب بهش برسه. زود رو پا م

 

 ...کنمیلطف و محبتتون رو جبران م نیهمه ا یروز هی شاالیمن شرمنده شما شدم. ا شهیدکترو مث هم نیلطف کرد یلیخ-

 

 من مردم تو رتق و فتق اموراتو بکن. ی...وقتشاالیا_

 

 مرگ خودش خوشحال شده.خنده....چه از  ریز زنهیم

 

 شما. هیسا ری..مام زنیسال زنده باش 111 شاالیدکتر. ا یخدا نکنه اقا-

 

 ساله شم... 111که من  ارهیبالس...آفته. خدا اون روزو ن ادیپسر جان عمر ز_

 

خوب نشه؟ اگه  یاگه پر کنه؛یمغزم داره َورجه وورجه م یاون ته مها یزیچ هیهنوزم  یول کنهیآروممم م یلیدکتر خ یحرفا

 ...ادیکنار ب شیینایاگه نتونه با ناب نه؟یوقت بب چیه گهینتونه د

 

 ییکه بخواد ازم بترسه.اون که تا حاال از من صدا بنهیمنو نم یپر نکهیشانسه؟ ا هی ؟یفرصته که به من داد هیاالن  نیا ایخدا

 .تمنیبیباره ...اونم که نم نیاول یبرا شنوهی. حاالم که صدامو مدهینشن

 

 

 

 سوء استفاده. شهیم نیگفتم نه شهرام، ا-

 

 ؟یبزن دشیتو خونه تو د یبر یدزدک یخوایم یپسر؟ تا ک یچه سوء استفاده ا_
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مبارک  یکه منم به رو شهینم لیدل نهیبیکه داره سوء استفاده کنم؟ حاال چون منو نم یصاف صاف برم جلو از ضعف یپس چ-

 . نمیبی...من که اونو مارمیخودم ن

 

حد خود مختار  نی. سرهنگ بفهمه تا ااریشهر یسِرخود شد یلیکه من راحت قبولش کنم. تو خ سین یزیچ نیدر هر حال ا_

 .کنهیبارون م ریجفتمونو ت یکنیم یخرابکار یدار

 

 .فهمهیجا نم چیاز ه ؛ینکن یتو دهن لق-

 

 .رسهینم یبشر یبن چیکه به عقل ه یکنیم ییو البته کارا یکنیکار م زیتم یلیبلـــــــه، ماشاال شما خ_

 

 کنه؟ زیهمه چ یب مساریت میرو تقد یپر یدودست زیپرو ذاشتمیم یگیم-

 

به همون خونه  میکه آخرشم برگرد میهمه خودمونو تو دردسر ننداخت نیکار بود. ما ا نیبهتر یدادن پر ینگفتم، فرار نویمن ا_

 !اریشهر گمیقالنه بود... مام عا یلیکارت خ هی نیا تیعقل یاول...با همه ب

 

 هوم؟!-

 

 ام هس مراقبشه. یب یخونه من؟ هوم ؟ چطوره؟ب یاریرو ب یپر یتونیم_

 

 رو بفرستم لونه زنبور. یمغر خر خورده باشم. پر نکهیچرند نگو...مگه ا-

 

 !ستین گهیکه د نیچه مرگته؟ افش گهیزنبور و خونمون شد کندو؟ االن د میخان. حاال ما شد اریدست شما درد نکنه شهر_

 

 بیرو فر یکار...من دارم پر نیا ستیاصال درست ن گمی! من میا گهید زیبدوش؟ بابا حرف من چ یگینره، تو م گمیمن م-

 .گمی. بهش دروغ مدمیم

 

 .یمعروف یکف دستش که همون شاپور شوت یذاریبرادر من؟ تو فقط نم یچه دروغ_

 

  س؟یاالن دروغ ن نیخب ا-

 

 دید یتا بهتر بشناستت، آخه از راه دور و دزدک یدیفرصت م یبه پر یکه تو دار مینگاه کن هیزاو نیاز ا ایب نیبب س،ینه که ن_

 .رسهیبه شناخت نم یزدن که کس

 

 شناخت واجبه؟ نیحاال ا-

 

 نه؟ ایبه تو اعتماد کنه تا بتونه تو خونه ت بمونه  دیبـــــه،آقا رو! از اوجب واجباته...اون با_

 

 خب آره،-

 

 نی...عستنیاون کافه بد ن یآشنا بشه، بفهمه همه ادما تتیبا شخص دی. اون باشهیکه نم ینطوریبر پدرت صلوات...خب هم یآ_

 خودش.

 

 بودم. زیاون کافه فرق دارما! من چشم پرو یمعمول یمن با همه ادما-
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 یام کله خراب یپر ینجوری. ایشانس بزرگه که تو اورد هی نی...به نظر من ایچشمشو کور کرد یزد یدادن پر یکه خب با فرار_

 .شهیت م فتهیبعدم ش کنه،یکم کم بهت عادت م شت،یپ مونهیبذاره در بره. م کنهینم

 

 . شمیپ مونهیو فالکت م یبدبخت یاز رو دمیشا ای ؟یراحت نیبه هم-

 

 بمونه. شتیکه پ نهیمهم ا یحاال هرچ_

 

 .یو درموندگ یبدبخت ی. مخصوصا از روشمیبمونه پ یمتیبه هر ق یپر خوامی. نمخوامینم نویدِ نه دِ. من ا-

 

 ...البته اگه تا االن گوهر لوت نداده باشه.میکنیم دایبعدا پ شویخودت نگه داره، واسه چ شیجور پ هیرو  یحاال فعال پر_

 

 .دونهیاز کافه نم یزیگوهر چ-

 

 مطمئن؟!_

 

 شهرام؟ یزنیم هیکنا-

 

االنم فکر کنم نصف تهرون خبر دارن از  نی. تا همیمونیکدوم از قول و قرارات نم چیبه هر حال تجربه ثابت کرده که تو رو ه_

 .هیقض نیا

 

وارد نشده  یخدشه ا نیکتریعمو سرهنگتون کوچ ییکذا یکردم به نقشه ها یندارم، تا االنم هر کار یترس یمن از کس-

 .نهیکه...اصلم هم

 

شه وسط، اون وقته که دهن قرصو بهت  دهیکش هیبق یوسط لو بره و پا نیا یکی یتا وقت ؟ی. منتها تا کِ نهیاصلم همآره خب؛ _

 ...دمینشون م

 

 .ستین ریالاقل گ یکیتو  یکس از تو خبر نداره، پا چینترس، ه_

 

 .یبزدلت کنن که فقط ادعا دار ی! خاک بر سر ترسوپـــــوف

 

که بفهمه من  کنمیبهش محبت م یشهرام، سر فرصت،اونقدر گهیراست م دارم،یخودم نگه م شیرو هر جور که شده پ یپر من

با دلت  یزور و اجبار چیبدون ه ،یبخوا نکهیبدون ا یچطور نیخانوم، بب یپر نینزنه. بش هیفرق دارم. منو با چوب بق هیبا بق

 ...یمونیمن م شیپ

 
8 
 

 

 

 دلت را بدون دام و تفنگ  من

 

 شکار خواهم کرد اهویه یب

 

  ادمیکه ص نیاز آن هم از ا بعد

 

 خودم افتخار خواهم کرد...)*( به
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 الو گوهر؟-

 

  د؟یسالم آقا خوب_

 

 خوبه؟ یپر ؟یسالم...شما خوب-

 

 ام االن خوبه. یمن خوبم؛پ...پر_

 

 بد بوده؟ یعنیاالن؟! -

 

 بهتره، رفت بخوابه. گهیاالن د ست؛ین ینه آقا، طور_

 

 کردن آدم خوب تبحر داره. یگوهرم تو روان نیا ایخدا

 

کرده؟  کاریچ ؟یداشته؟مگه مراقبش نبود یزیچش شده بود؟ درد داشته؟ خونر ؛یزنیحرف م ینطوریگوهر خانوم؛ چرا ا-

 ن؟یخورده زم

 

 .گهید ادیم شیپ س،ین یمن جواب بدم. نه آقا طور یدیماشاال آقا، شما که امون نم_

 

 مگه نگفتم ازش چشم برندار! ؟یسرت گرم کجابوده که ازش غافل شد اد؟یم شیپ یگیم یمراقبش نبود ؟یچ یعنی-

 

 .گهیسراغش د ادیدردا م نیاز ا گه،ید یام مثل دخترا یمنه، خب پر ریوا آقا؟ مگه تقص_

 

 نیمرگ نرفتنو برگردن.... از ا یقدم هیکدوم تا  چیرو نداشتن، ه یپر طیکدوم شرا چیه گهید یخفت نکنه گوهر، دخترا خدا

 یزیچ هیمملکته.  نیاونو قت مثال دکتر ا دونه،یم میهر عقب افتاده ا گهید نویا ار،یدردا؟! خاک تو سرت شهر نی... از اایدردا م

 که! یمملکت طبابت نکرد نیا یبرا خوره؛یکه تو مغزم تاب م یتو حرف دیپر

 

 درد نداره؟ گهیاالن بهتره؟ د-

 

 .گهیدرد نداره که رفته بخوابه د یتمبهتره؛ ح-

 

 بخش گوهر! نانیاز جواب اطم نمیا

 

 دادم خوب شد. نیدارچ ییبهش چا د،یآقا نگران نباش_

 

 به من خبر بده. ن،یبا من داشت یخب، اگه کار یلیخ-

 

 ن؟یندار یچشم آقا. کار_

 

 .نینه، مراقب خودتون باش-

 

که دادم؟ اصال اون شماره وجود  یبه من زنگ بزنه، به همون شماره الک یحاال گوهر چجور گمیبا خودم م ذارم،یرو که م یگوش

 ه؟یخاص یداره؟ شماره جا
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. ارهیبازم من دلم تاب نم یول کنهیراحت م المویگوهر خ نکهیداره. با ا یخودش عالم یام برا یسر دوشم، شبگرد ندازمیم کتمو

گوش االن زبون داشت، چه شهادت ها که  یاگه به جا یتلفن عموم نیام تا باغ نمونده، ا یراه کنم؛یرو گز م ابونایمن که دارم خ

با  یمتر مین وسکیک نیکه باهاش به شهرام رسوندم...هم یروزام تا تمام اطالعات بکر نی. از حس و حال ادادیدر مورد من نم

 منو بفرسته گل دار. نکهیواسه ا هیاون قد و قواره درازش کاف

 

 یپرداز الیراجع به خ یک یحد...راست نیحافظه)!!( اما نه تا ا تیخوبه واسه تقو یپرداز الیخ گنیدرسته م گهی! دـــــفپـــــ

بودم،  یاریبخت لیبودم، جل اریام؟ معلومه که نه...من تا االن شهر یرو داده؟ ولش کن، خودم مگه کم کس یا هینظر نیهمچ

مث من  تونستی. حداقل شهرام نمانیاز پسش بر نم ایلیکه خ یمن تنها جمع شده، کار تو تیهمه شخص نیبودم.ا یشاپور شوت

 تو رفاقت واسم کم نذاشته... یزیچ یلیکنه، هرچند که تا االن خدا وک ینقش باز

 

 ،یپر دنیدتلنگر بودم که برم  هیذره، انگار امشب منتظر  هی یحت ست،یراحت ن المیخ یکه برات قائلم، ول یبا همه احترام گوهر

شده؟ انگار که دوشبو سه  ادیفاصله دوشب ز دایجد نقدی...پس چرا اشبیچند وقته؟! پر قای! دقدنشیوقته که نرفتم د یلیخ

 چار روز بوده!

 

 نیزده باالو ا میوونگید یلیخودم سوخت، من خ یلحظه دلم برا هیامشب  دن،یبه دو کنمیو شروع م کنمیآدم تنم م نیع کُتو

گوش مفت  نکهیعاقالنه...چه برسه به ا یحرف بزنم، حت یبا کس تونمیکه نم نهیا ی...بدبختزنمیم ادیز یخُل خُل یروزا حرفا

 مجنون واراَنم. یدردال یبرا ارمیربیگ

 

مغز قفل  دیتا مغزم کمتر قفل کنه. کل ارمیسر خودم ب ییبالها نیهمچ هی دیبازم خوبه، با دم؟ینفس دو هی...ه..چند تا کوچه رو ه

بدتره، شکنجه گر من  ی...جوابش برام از هر عذاب دم؟یکه خودمو شکنجه بدم... خودم دارم خودمو شکنجه م نهیشده من، ا

 .کنهیم میباشه. خوب داره روان دهیمنو د نکهیمورد فقط اون مقصره. بدون ا نی. تو ادونمیمن فقط اونو مقصر م ه،یپر

 

 

 

 پردمنس یکه هرگز به دلبر ستیدل مرا

 

  یخرابه ندانم چگونه خانه گرفت نیا در

 

 ام که رام نبودم یآن کبوتر پرواز من

 

 ...)*(یبه آب و دانه گرفت یدیبه دام کش مرا

 

 

 

تو  ی))وقت فتم،یم امرزیحرف آقا جون خداب ادیکه  ندازم؛یم دیوارد سالن بشم، کل خوامیم ی. وقتاطیتو ح رمیو م ندازمیم دیکل

 :زنم،ی. در مبمیته ج ندازمیم ارمیدر م دویتو((...کل یکراهت داره بر "ااهللی"زن نامحرم هس، بدون  یخونه ا

 

 گوهر خانوم. یاهلل...هست ای-

 

 خبر! یچه ب ن؟یکنیم کاریچ نجایقرآن محمد؛ آقا شما ا ایوا _

 

 خبر بدم. یستیخونه خودم با امیب نکهیواسه ا دونستمینم-

 

 .نیینبود...بفرما نینه خدا مرگم بده آقا، من منظورم ا_
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 .نیکردم به ا لهیحاال پ چاره،یب رزنیپ

 

 داره؟یب یگوهر خانوم، پر سین یطور-

 

 نه آقا خوابه خوابه، شما که تلفنت تموم شد دوباره بهش سر زدم، حالش بهتره._

 

 طرف پله ها. رمیم دم،یتکون م سرمو

 

 براتون؟ زمیبر ییآقا چا_

 

 .خورمیم زیکمـ ـرنگ بر هیدستت درد نکنه... -

 

 نیفاصله از من بوده و االن خوابه ، ا نیکتریکه تو نزد یدختر یمسخره س برا یدوباره حرف آقا جون، ول یدر اطاق پر پشت

 نانوشته آقا جون. حاال قانون آقا جونه؟ نیقوان

 

 تکون دادم...دوباره شروع کردم. سرمو

 

 در. یلوال نیداره ا ییچه صدا دم،یچشمامو محکم رو هم فشار م کنم؛یباز م درو

 

 هیعادت کنه...حاال  یکیتا چشمام به تار ستمیمیوا یاونقد س،یمعلوم ن یزیچ یلیخ کهیتو...تار برمیدر؛ سرمو م یهمون ال از

 نوازنده س؟  یکوچولو یهمون پر نیا نم،یبیجسم کوچولو که خودشو رو تخـ ـت گولّه کرده م

 

 ندارم. شیمن کار دیبرم تو اطاق...ببخش خوامیاالن م چیکه نگفتم ه "اهلل ای"؛  دیجون ببخش آقا

 

 سرش.  ریزانوهاشو جمع کرده تو شکمش، دستاشم گذاشته رو بالش ز نم،یشیرو تخـ ـت م کنارش

 

. زانو هاشو آروم صاف کنهیو اونوقت گِز گِز م رهیهم دستات خواب م ره،یگیتا صبح هم زانوهات درد م یطور نیا دختر

بود؟  یدرمان چ نیموقع ها بهتر نجوریطب واسه ا ی. تو کتاباکنمیبهتر شد. پتوشو روش مرتب م یطور نی... آهان اکنمیم

 شکم.  یو دوران یماشاژ چرخش

 

که آره جون خودت! تو  زنهیمزاحم مغزم داد م ی. دوباره اون صداینکن یا گهیوقت فکر د هیام ها... یجون من االن دکتر پر آقا

 !یگیکه راست م

 

شناس!  فهیدوست و وظ ضیدکتر مر یبفرما ...آقا پرم،یاز جا م خوره،یکه به در م یتقه ا یو ... باصدا کنهیکار خودشو م دستم

 بودم؟! ومدهیآخه ترس داره؟! مگه واسه معالجه ن

 

 ت کرد. َدکِ یجور چیه شهیروانت شاد گوهر که نم یا

 

 اماده شد گوهر؟  ییچا-

 

 بله آقا._

 

 ."سیه"اشارمو گذاشتم رو دماغم  انگشت

 

 !یچه زود آماده شد. لعنت ییچا نیا فته،یجلوتر از من راه م گوهر
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 بود؟ یما سراپا گوش، بفرما. خبر دست اولت چ ار،یخب آقا شهر _

 

 بشه. رانیمحموله قراره وارد ا هیخوب،  یعرضم به حضورت که خبرا-

 

 از کجا؟_

 

 از مرز کردستان.-

 

_... 

 

 ؟یکِ ؟یمحموله چ یپرسینم-

 

 ...مواده؟کننیمعموال موادو از اونجا رد م_

 

 .ادیقراره ب گهیماهه د کی قهیتو خال...آره . دق یزد-

 

 هس؟ یحاال چ_

 

 وارد کنن! ی. قراره تُننیهروئ-

 

 اکنی...تازه اکثرا طالب تـ ـرخوادیمواد نم ینقدیا م،یریچهل سال کشورم در نظر بگ یباال تیما اگه تموم جمع شه؟یتُن؟! مگه م_

 !نینه هروئ

 

 چهل سال ندارن. یبه کار باال ی...کارگهید نجاسیدِ نکته هم-

 

 !نمیواضح بگو بب ار؟یشهر یعنی_

 

 نیمملکتو دارن ا نیا یجوونا یهوا نقدی. اگهید ارنیجوونا م یجوون پسنده، خب اونام برا نیبرادر من، هروئ نیبب-

 بزرگواران.

 

 قراره ک... یعنیجوونا؟ _

 

 سال. 18 ریز یجوونا یدُِمده شده. حت گهید اکیجنس توپ، جوون پسند، تـ ـر هیجوونا رو جذب کنن.  نباریآره، قراره که ا-

 

 .دهیم ریش یسال که دهنش بو 18 ریبگو جون من! ز ار؟یشهر یکنیم یشوخ_

 

 ؟یکار یداداش من... کجا نهیهم نسیزی. اصل بکننیجذب م یمشتر فروشن،ی. ارزون مادهیز شتیعوضش جمع -

 

 تو کاره؟ مساریکنن؟ دست ت کاریچ خوانیم نایپروردگارا، ا_
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تُنو عمده بفروشن  3که کال  شهیخرده پا...نم ینداره، واسطه ها رو جور کرده و البته فروشنده ها یدخالت مایمـ ـستق مساریت-

سوده که  یبعد یاز محموله ها یمحموله اولشون فقط ضرر بده، ول دی...شافتهیبه زحمت ن یخرد خرد بفروشن تا مشتر دیکه...با

 کنه. یتونست کار دیپاشو برو به عمو سرهنگتون بگو...شا زیبه م یزل بزن نجایا نکهیعوض ا حاال...ونیآقا بیتو ج شهیم زیسرر

 

 که؟ دنینفهم یزی. چیلطف کرد یلیقربونت داداش، خ_

 

شان و  نیمجلس شدن ا یساق گهیتاشو خودم براشون پر کردم.د 3نه، ماشاال همه به تکاپو افتادن هفت خطو پر کنن.)*( تا -

 ...گهیداره د نشونیمنزلتو ب

 

 گه؟یماه د هی ی. گفتیکمک کرد یلینوکرتم،خ_

 

روزم واسه من معجزه  هی ی...حتنیگفت ریعمو سرهنگتون بهونه نداشته باشه که به من د نی. فردا اگهیاوهوم...پاشو برو د-

 !شدهیم

 

 ن؟یزنیم ریهمو با ت هیکردم! سا ریشما دو تا گ نیکنه که ب ریخدا عاقبت منو به خ یا_

 

 گهیکم نذاشت، از جون دداداش ناکامم واسش  یول یچیمن ه م؟یمگه واسش کم گذاشت ؟یواسه چ گهیاوهو! سرهنگ د-

 وسط. ذاشتهیباالتر نداشته که بده، وگرنه شک نکن که م

 

 ادیازمون بر نم یکار یول میحاال حاال بدهکار اریکه ما به ماز گمیام م گهیگفتم، صدو ده بار د ار،صدباریدوباره شروع نکن شهر_

 کنه. دایراه ادامه پ نیا نکهیداداش؛ مگه ا

 

ارامش  اریروح ماز دیراهو ادامه بدم.شا نیا شهیکه باعث م یلی. تنها دلدادمیم یدواریبه خودم ام نایکه خودمم با هم یزیچ

 ینق زدم،شب اخمالو اومده به خوابمو تالف اریبه خوابم. هربار که به جون شهر ادیبام که شده خندون ب هیکنه و واسه  دایپ

 از اون شباس. بمدراورده...البد امش قشویشف قیرف

 

 ومده؟یچه خبر؟ دور و بر خونه ت ن مساریاز ت یسترا-

 

 2داداش،  سین یخبر مسارمیخونه من! فعال که خونه من امنو امانه. از ت ادیرو بفرست ب یپر یخوایم ؟یم انداخت ادیخوب شد _

 ماهه گذشته.

 

 راحتتره. المیخودم خ شیاونجا...پ ادیب زنهیدلم شور م-

 

از  یتخـ ـت بشه. همون موقع که تو کافه ام بود نذاشت التیسر خودت باشه تا خ ریز دیبا یپر ؛یبود یطور نیهم شهیهم_

 چشمت جُم بخوره! یجلو

 

خودن جاش امن تره و البته  شیوجو...به هر حال تجربه ثابت کرده پ یشب تو کافه نبودم اون داداش ب هیشد؟  یکه چ یدید-

 راحتتر.

 

 دت؟یهنوز ند_

 

 زیاز پرو ی...کافه که خلوته، منم چند روزششیپ رمیم یچند روز دیع التیواسه تعط شش؛یروزاس برم پ نیهم ینه هنوز، ول-

 واسه تو دارم؟ یزحمت هیمراتب  ی. منتهاگرمیم یمرخص

 

 !هیواسه پر کنمیم یکه، هرکار سیداداش واسه تو ن هیزحمت چ_
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 چپ نگاه بندازه. یاگه بخواد به پر شکنمی... شهرام؟ ! گردنشو م؟ی... پرشنفمینم یخوب یبوها ان،یبه جنبش در م شاخکام

 

 یدستش. من ادم شناس خوب سپردمیهمه مدت نم نیرو ا یکه اگه بود من پر س،ین یادم نیشهرام همچ دم،یتکون م سرمو

 ام.

 

 عرضتو بفرما. ؟ییکجـــــا_

 

 :رمیبهش م یغره ا چشم

 

قراره دور هم جمع شن!  یک نیبب اری، سر در ب ینیشیتو کافه بس م یریم ستمیمدت که من ن نیامر کنم به حضورت که، ا-

خودشم  زی. حاال پروکنهینم بیع یخب...کار از محکم کار یول سین یدارن، حرف خاص یشب دور هم هینوروز  امیمعموال تو ا

 توام حواست باشه. یول کنهیخبرم م

 

 ...منم.شهیجاش بلند م از

 

 رو شونم: ذارهیم دست

 

 لذت ببر.  التتینباشه، برو از تعط زایچ نیبه ا تیحواسم هس، خودم واردم.تو کار_

 

مشتمو گرفتم که نکوبم تو  یمن با منظور گرفتم. همونقد جلو یمنظور بوده ول یب دی...شاکنهیحرفش م یچشمکم چاشن هی

 فکّش.

 

 ؟یبار یکار_

 

 جلو جلو مبارک. دتیع-

 

 !شهیم مونیبرات مبارک و م امینبود....اون ا دمیتو ام مبارک، هرچند که اگه ع دیع_

 

 نگو... یچیه یخوایم ی!...حاال هرچکنهیم یمباالت یداره ب دوباره

 

 یس، باز قهیدق هیام  قهیدق هی تایجور مامور نیکه؛ ))تو ا یدونینشده، م ریسرهنگ تا د شی...برو پشهیم رتیبرو شهرام، د-

 .دهیمبارزه س.((برو تا کار صدباره به نطق نکش س،یکه ن

 

 .یاعلی_

 

 .ارتی یعل-

 

 "چهریپر"

 

 

 

 !کنمیساعته دارم صدات م هیتو دختر؟  یی! کجا؟یپـــــــــــر_

 

 باشم؟ یخواستیگوهر خانوم،کجا م گهید نجامیهم-
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 واال...حواس ندارم که!  دونمیچم_

 

 ؟یهول نقدیشده گوهر خانوم؟ چرا ا یحاال چ-

 

 افتاده دستش شکسته. دیسع ؟یاالن زنگ زده که چ دیناه د،یشده سع لیپسره ذل نیاز دست ا_

 

 ! حاال بردنش دکتر؟ یوا-

 

 اون...دستش شفاس. شیپ رنیشکسته بند تو محل هس، همه م دیس ینعلیدکتر؟ نه مادر حس_

 

 !مارستانینشه؟ ببرش ب شیطور-

 

کمـ ـر جا  ینعلی! حسگهیدسته د هینشده که...  ی! طورشهیحال شتریب ضخونهیاز صد تا دکتر و مر ینعلیحس نینه مادر، هم-

 .سین یزیدست و پا که چ ندازه،یم

 

 .الیخ یاز مادرش بخورم، چه ب شتریبچه رو ب نیحرص ا دیواال... من با خوبه

 

 تا شبم برنگردم. دیبرم، شا دیجان من با یپر_

 

 گهیمنو تنها بذاره؟ راست م خوادیم یعنی اده،یام از سرش ز ینعلیهمون حس نمیبیم کنمیگوهر حاال که فکر م یوا پره،یم رنگم

 )!!( دیکنه سع لتیگوهر، خدا ذل

 

هرچقد که قربون  اره،ی... مادرشه . دلش تاب نمیخودخواه نقدیکه ا یبر روح و روانت صلوات پر یعنی رم،یگیـبمو گاز م لـ

 .دهیم حیسالم ترج یچه منگل خودشو به توصدقت بره بازم ب

 

 گوهر خانوم؟ یبر یخوایخب نم-

 

 .کشهی...من برم بچه ام االن داره درد مشتیپ ادیب سپرمیرو داره بهش م نجایا دیکل یچرا مادر، دکتر ناظم_

 

 بهتر شه. شاالیباشه، ا-

 

 گه؟ید یخوریم یزیچ هیوقت ندارم برات شام درست کنم...خودت  گهیجان، مراقب خودت باش. د یخدافظ پر_

 

 بله...شما برو.سالم منم برسون.-

 

 مادر...خدافظ. یسالمت باش_

 

تو رَم با  اینکرد که ب یتعارف هی یبچه خودش که اومد وسط، بالـ ـکل منو فراموش کرد. حت یضیدرد و مر یکه مادره، پا الحق

که ازم  یزخمم براش. کار یکه گوهر داشت، منو کجا دنبال خودش وبال کنه ببره؟ استخون ال یه اعجل نیخودم ببرم. آخه با ا

 .رمیگیدستو پاشو م یفقط جلو ادیبرنم

 

 گهیمن. االن د شیصبح که الاقل گوهر وقت داشته باشه برگرده پ ذاشتیمجبور بود االن دستشو بشکنه؟ خب م دمیسع حاال

 تا برسه اونجا شب شده. روقته،ید
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تو گوش خودم!  زنمینرو ماده م دهیدو تا کش نجایکه خدا شاهده هم یکیاگه بگم از تار ترسم؟یم یچ ی! من موندم براپــــوف

بود که نازمو بخره،  یترسه. اون موقع هم چشم داشتم هم ناز خر... کس یبرا لیدل نیو مسخره تر نیواسه من تنها تر یکیتار

بود قشون  اطیواسه رفتن به توالت که ته ح یلوس بودم که حت یاونقدر ادمهی. دنیخرینازمو م شهیهم زادیخاله جونم و پر

 تا شازده دست به آب شن! سنیپشت در توالت وا ومدنیم دیخاله با ای زادیپر ی. حتم کردمیم یکش

 

بدبختم زابه راه کردم. خدا  رمردی. اون پدهیخبر م یگوهر به دکتر ناظم ئنمزم؟مطمیتو سرم بر یشب بشه من چه خاک حاال

 کاریچ دیبا گهیبچه عقب مونده د هی یعنی کنه؟ینم یطونیبچه ام ش گفتی. من موندم گوهر چرا میشر نقدیکه ا دینکشتت سع

 شتر؟یب نیبگرده؟ از ا رشو مامان جونش دو ادیکنه که خدا رو خوش ب

 

چه به روز  نیبب یوجب مین دیسع نی. حاال اارنیدرش ب توننیتو چاه، صدتا عاقل نم ندازهیسنگ م هی وونهید هی گنیکه م راسته

 چند تا ادم اورده؟

 

که سنگ  یا وونهیهمون د یام باش یکس یوسط اگه بخوا نی! تو ا؟ینگو که تو خودتو جزء عاقال حساب کرد ی...پرمایخودمون حاال

وسط، نفس خلق ا...رو  نیا ی. موندارنتیفرو بدنت... نه باال ب توننیبدبختا که نه م نیا یلقمه تو گلو یتو چاه. شد یانداخت

 .یگرفت

 

. هرچند که خورمیمث قبل غذا نم گهیرفته د اریکه شهر ی...از وقتخورمیم ریلقمه نون و پن هیندارم،  یشام که مشکل واسه

 دیق دیمن با گهید ییاونم تنها ادی.موندم تو کار شب، اسم شب که مخوردمیگنجشک م نیع شهینبودم. هم یقبلشم ادم پرخور

 محاله تنها بمونم. یخودم، ول شیپ ارمیرو ب یکی ابونیتو خ ازرو بزنم... شده برم  یهمه نجابتو خانوم

 

 بگردم. دیکل یرفت که درو قفل کنه...پاشم خودم پِ  ادشی یحت گوهر

 

تو  چرخونمیو م دیبگردم رو همون در گذاشته، کل دیکل یکه پ سیاصال الزم ن گهیفهم، د زیسمت در، آ قربون آدم چ رمیم اول

اگه  دیشا دارم،یرو در نباشه بهتره. با خودم برش م دیکه کل کنمیعقب، دوباره با خودم فکر م رمی. دو قدم مدارمیقفلو برش م

خودش برداشت.  یدیوقت د هیاگه رو در باشه  یولدرو باز کنم  عید دستم باشه و سریاومد، من کل یزیچ ییلولو یجنّ

 سکته کامل منو بده. بیو ترت ادیهمون که قراره امشب ب دونمینم ه؟یخودش؟! خودش کِ

 

 یفکرا نیهم خوادیکه درست شده نجاتم بده. دلم م یسکوت نیاون برام دِلِنگ دلنگ کرد و از ا دیشا کنمیرو روشن م ویراد

فرصت باشه  نیاالن بهتر دی...شاانویسمت پ رمیمنم م کنهیداره کار خودشو م وی. رادارمیمسخره رو خودم بلند بلند به زبون ب

 رونیدستگاه ب نیکه از ا یبیغر بیعج یگوهر حوصله صداها گهید یتا بنوازم. روزا ارمیر بیخونه ساکتو اروم گ هی نکهیواسه ا

و  یبنواز خوادیگوش خراشه، نم یلیخ یعنی نیجان تموم نشد؟ سرم رفت دختر . ا یپر گهیبار م هی قهیو نداره، هر چند دق ادیم

 . ینوازنده س ببر یهرچ یآبرو

 

من  یهنوزم برا نیشاگردشو به حال خودش گذاشت... افش مهیبود که کارشو کامل نکرد و نصفه ن نیافش ریمن چه؟ تقص به

برام فرق کرده،  یلیبعد از اون نامه خ یمتجـ ـاوز بود ول هیاستاده، دروغ چرا؟ بعد از اون روز آخر برام فقط و فقط معادل 

که  ییایو تازه گند کثافت کار شنیم ریادما بعد مرگشون حق یبعض گنیرو حفظ کرد... م یاستاد گاهیدوباره جا نکهیحداقل ا

خودش واال  یبودن. افشن با خودکش یبزرگ یکه چه ادما میفهمیتازه م شن،یم زترید مرگشون عزبع امیبعض شه،یکردن معلوم م

 . ستیمردم باشه ن ناموسدله دزدم که چشمش به  یادم عوض هیدر حد  گهیبا اون نامه د یو بزرگ نشد ول

 

 یتعصب داشته باشه و بش رتویکه روت غ یرو دار یناموس مردم؟ کدوم ناموس...کدوم مردم؟ تو ک ؟یپر یگیشِرّ و ور م چرا

 خان صالبت؟ شهرام؟ زیناموسش؟ عباس اقا؟ پرو

 

هفت پشت  یو طرف تو کنهیبازم داداششو ول نم یول سادیوا کهیداداش کوچ یشهرام جلو یاون مهمون هیکه سر قض هرچند

بازم خون خونو  یمعرفته ول یب زادیته پردرس ؟یدادیم حیترج زادیرو به پر یک ی! تو بودایدار ی...توقعاترهیرو بگ بهیغر

 هست خواهرمه!... ی...هرچکشهیم
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خروار خاکه...اونم تو  هی ریکه االن ز نیشهرام توقع داشته باشم. افش نویاز افش تونمیبوده...نم یتر از هرچ یخون قو شهیهم

 االن تو ارامش باشه. دونمیم دیکه خودش واسه خودش خواست بع یهرچند که با اون مرگ امرزتشی...خداببیبالد غر

 

 .ایرفت، نه تو اون دن نییاب خوش از گلوش پا ایدن نیخودش درست کرد که نه تو ا یبرا یچه زندگ نیبب

 

 رم،یبگ ریلقمه نونو پن هی. پاشم برم واسه خودم یاورد رونیترس ب ی...منو از اون حالو هوانیدستت درد نکنه افش بازم

 بخورم.

 

بار  نیشبه، ساعتم که اخر گهیباشه االن د یهرچقدم که روزا طوالن گهیشده که گوهر رفته. د یچار پنج ساعت هیفکر کنم  االن

بود.  دهیم اگه فک داشت )!!( اال ساب چارهیمغز ب نینداره. ا دهیکرد. هر چقد که با خودم حرف بزنم فا نگید نگیبار د 11

 با خودم اختالط کردم. یادیامشب ز

 

عادت دارن که همه رو منتظر بذارن.  شهیدکتر جماعت هم نی. ادوئونهیداره منو سر م قشیشف قیام مث رف یدکتر ناظم نیا

اگه قرار باشه برن خونه  یحت گهیامپول ساده، د هیمسکنو  هیواسه  سادنیلنگه پا وا هیکه خلق ا... پشت در مطبشون  نقدیا

تنهام و  دونستیکه م یهمون شب ارمی. شهرذارنیو صابخونه رو منتظر م کنهیولشون نم یپزشک ژیبازم اون پرست یکس

رفته باشه تا  ادشیمنو  نکهیکه به سرم نزد، از ا یاالتیاون شبم مث امشب چه فکر و خ ادیمنتظرشم چقد منو حرص داد تا ب

اونقد  دیشا یول ذاره،یمنو قال نم یکه دکتر ناظم دونمیجورواجور اومد سراغم. االنم م یقالم بذاره . همه مدل فکرا نکهیا

 یباشن برا راقیحاضر به  شهیهم ستنین کاریواسه خودش دغدغه داشته باشه که منو کال فراموش کرده باشه. مردم که ب

 به من. یخدمت رسان

 

 یطور نی. اهیدیناام بده...از اون بدتر یلیخ ی! به خدا چشم انتظارانه؟ی ادیم یکه دکتر ناظم کردیراحت م المویاقال گوهر خ کاش

 ینیریانتظار و به ش نیا ی. پس حاضرم تلخکنمینم ی. از ترس قالب تهادیدارم که م دیحداقل ام یبه انتظار دکتر ول نمیشیم

 .رماومدن دکتر به جون بخ دیام

 

کردم، کاش الاقل از تو  یعقل یباز دوباره ب یصدا از تو اشپزخونه اومد؟ وا ایرو قلـ ـبم...خدا ذارمیبود؟ دستمو م یچ یصدا

با اون دزد در به در رخ به رخ شم تا بتونم بزنمش. اونم اگه  دی. هرچند که واسه دفاع از خودم باداشتمیکارد برم هیاشپزخونه 

 مگه من چقد تجربه دارم؟ اره؟یفرود ب دیکه با ییدرست چاقو رو جا تونهیمث من م نایادم ناب هی

 

 یدوباره صدا اد؟یباد ب شهیاالن که هنوز تابستونه، مگه تابستونا نم ؟یواسه چ گهید...باد دبادم بهش اضافه ش یهوهو یصدا

کَرمتو شکر...دستو پام داره  ؟یمنو از ترس بکش یتو خودت دست به کار شد ایبهم خوردن پنجره به چارچوبش اومد. ...خدا

که قراره امشب منو عذاب بده راحتتر  یخبریکارو واسه اون خداب ینطوریا کنمیجرئت ندارم غش کنم. فکر م یحت یول لرزه،یم

 رفت. ادمیچرا  نویا یبه ستون وسط خونه...آخ لعنت خورهی. پهلوم مکنمیم

 

. با کنهیخرابترم م چ،یه کنهیرو درست که نم یچی. عجله هیاروم باش دیبازم با ی..هرچقدم که هول کرده باشیباش پر آروم

 شهیکل تنم از فرق سر تا نوک پا مور مور م وار،یشدن ناخونم رو د دهیکار و کش نیبا ا شهی. همواریه دب زنمیانگشتام چنگ م

 !واریگاهت بشه د هیپناه بردم. چقد سخته که تنها تک واری...از ترس به دیکس ی...از بییاالن از تنها یول

 

باز نگه  تومی. چشمامو تا اونجا که مکنمیدارم احساس ضعف م یبه اندازه کاف ست،یاشکا االن وقتش ن نینه تورو خدا...ا یوا

...از راه درز چشم هیکه خجالت ییاشک از اونا نی. ارونیب زنهیاشکم م فتهیدفعه اگه پلکام رو هم ب نیا دونمیچون م دارم،یم

 یصدا ده،ینرس رهیبه دستگهنوز  یبه لبه پنجره، ول رسونمی. خودمو کشون کشون مدمینم دونیمن بهش م ی...ول رونیب زنهیم

. بندمیفقط تمومش کن. پنجره رو م دونمیقسم! دست از سرم بردار...نه...تنهام نذار، نم تیخدا تو رو به بزرگ ای...ادیم غیج

 و افتادن به جون هم! کننیاستفاده م رندا یطوفان یهوا نیکه از ا ادیدو تا گربه م غیج یحاال بهتره. صدا
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عجله دارم  یوقت شهی.هم دمیکوب نیتو پاهام نمونده. اونقد که محکم رو زم یجون گهیسمت مبال...د رمیسالنه سالنه م دوباره

 باال. رهیپاهام م یو فشار رو  شهیم شتریب زنهیضربه م واری. سرعت دستام که به در و دشمیم ینطوریا

 

برم تو اطاق خودمو  نکهیمبل. جرئت ا یجا نیبه گوشه تر کشونمیم رو مبلو کنمیپاهام درد گرفته. خودمو پرت م نییمچ به پا از

 گهیباشم بهتره. االن د نییطبقه پا نی. همگذرهیم یچ نییپا نیداره ا فهممینم گهی... دشمیجدا م ایندارم... اگه برم اونجا از دن

...اگه سر و ادیبه سرم م یبفهمم داره چ دی... باخوامیسکوتو م نیا یول هیجور خود ازار هی نکهی. با اادیصدا ب خوادیدلم نم یحت

 .نهیبیاونکه منو م نمیبیخبرو نم یبرفه...من اون دزد از خدا ب ریهمون کبکه س که سرش ز تیبه پا کنم حکا یادیز یصدا

 

االن  فتگیشده رو بهم نم یتو کوچه پشت شیکه دو هفته پ یِدزد تیخب اگه گوهر حکا کنم؟یبه دزد فکر م نقدیچرا ا حاال

 .کننیمحل...حتما خونه ما رو نشون م نیتو ا انی. اگه دزدا بعد دو هفته دوباره هـ ـوس کردن بشدمینم ینطوریا

 

 دونمی...نمشمی...بلند مسین الیخ گهید نیباال...به روح مادرم قسم ا ادیخونه رو م یجلو یکه داره پله ها ادیکفش م یصدا

به  کنهیم ریدورتر بهتر...گوشه انگشت پام گ یبرم تو اطاق خودم...هرچ دیجونو از کجا اوردم...اشپزخونه که نه...االن با نیا

 ...زنهی....اصال دستام داره هوا رو چنگ مدومیم یعنیها... هسمت پل رمی...مدونمی...نمهیپا

 

دوباره سرپا  یول شمیپله، روش خم م نیبه لبه اول خورهیم م. پاگمیم "بسم ا..." یلب ه ریتو رو خدا ...خدا جون....ز یوا

که با نوکش داره به در  دیکل ی. صداشنمینم یچیه گهی... دنی...فقط همشنومیدر و م رهیکردن دستگ نییباال پا ی. صداشمیم

فاطمه  ایتو قفل...)) دیچرخوندن کل یباال...حاال صدا رمیزدن به نرده ها م چنگ...دو تا پله رو به مدد زنهیضربه م

شد؟ تو همون  یچ دونمینم گهی...دشهیبزنم... دو تا پله باالتر...در باز م غیج تونمینم گهید یزهرا((...خودت به دادم برس. حت

نشد...و ...پله هام منو رسوندن به کام  یها ول ردهشد...پام روش قرص نشد...چنگ زدم به ن یپام خال ریخودم، پله ز یکیتار

 تو گوشمو.... یسوت بلند و طوالن هی ی...صداارویهمون 

 

 چهر؟ی؟پریشنویصدامو م ؟یجان! پر یپر_

 

 .ادیکه داره رو صورتم فرود م یی...زودتر از ضربه هادمیرو زودتر شن صدا

 

 ؟یشد ینطوری. تو چرا ازمیجان چشماتو باز کن عز یپر_

 

 ...پاهامو رو هوا!کنمیحس م نی. شکممو رو زمدمی...دمر خوابادی.نفسم باال نمکنمیحس م میـشون ـیپارچه نمدارو رو پ هی

 

 :گمی.اروم مسوزهیم گلوم

 

 آب-

 

 جان؟!چشماتو باز کن... یپر یخدا رو شکر...بهوش اومد_

 

 :خوامیمن آب م یول

 

 آب-

 

 دستمو فشار بده.  یشنویاگه م ؟یشنویمنو م ی...صدایچشماتو باز کن خانوم_

 

 .ارمیبه دسته م کیفشار کوچ هی نی...واسه همشنمی. من صداشو مکنمیکه تو دستمه رو حس م یدست

 

 ؟یکنی. چشماتو باز منیآهان ...آفر_
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اون پارچه رو رو  یِسیچشمام باز بشه. دوباره خ خوادیکه دلم نم کنهی...هرچند که سرم اونقد درد مکنمیبراش باز م چشمامم

 .کنمیو گونه هام حس م یـشون ـیپ

 

 جان؟ یپر یحالت تهوع ندار_

 

 نه! یعنیکه  دمیبه دو طرف تکون م سرمو

 

 بهش. کینزد یلیبه سمت باال ... خ کشتمی...مینیبذار کمکت کنم بش_

 

 ...خوامیآب م-

 

 درد نمکنه؟ تییجا ؟ی. تو خوبدمیآبم بهت م_

 

 چرا...کمـ ـرم.-

 

 ... ذارهی...نمشهینم یجلوتر که ازش جداشم ول کشمیم خودمو

 

 بذار کمکت کنم. _

 

 .برتمیو به سمت مبل م رهیگی... دستمو مسین دیکه با ینکرد چون هنوزم فاصله ا ی...بازم فرقستهیمیپشت سرم وا خودش

 

 ؟یسیرو پات وا یتونیم_

 

 .تونمیاره...م-

 

 رو اون بدبخته....هرچند که همه وزنم  ستمیمیگاه االنم وا هیبه مدد تک یپاهام جون نداره ول نکهیا با

 

 روش. شونتمیسمت مبال و م برتمیم کیکوچ یقدما با

 

 .ارمیبرم برات اب ب_

 

 .کنهیدرد م یلی...کمـ ـرم خدمیتکون م سرمو

 

 منو بزنه کجا رفت؟ خواستیکه م یشد؟ اون یچ

 

  عصر ۲۱:۲۱ ۶-۵-۳۹

 

 نیسپاس ها گزارش ا  کاربر نیکاربر  دادن اعتبار به ا نیا یهاارسال یتمام افتنیکاربر   نیبه ا یخصوص امیپ کیارسال  

 ریارسال به مد

 

  یبرف ملکه

 

 بازنشسته ریمد
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 !یترسوند یخانوم؟ شما که ما رو حساب یشد پر یچ_

 

 مـــــــن؟!-

 

 گرفته شویواال دست پ خوبه

 

 عقب: کشمیو م کنمویورتمو جمع م...صدهیو فشار م رهیگیخانوم...با دوتا انگشتش نوک دماغمو م یبله خود شما پر_

 

 دختر تنها توشه؟ هی نیدونیکه م یچه وضع خونه اومدنه؟ اونم تو خونه ا نیا ن؟یشما منو ترسوند یول دایببخش-

 

 بهتر از من! یراحت شد که حالت خوب شده... حت المیخانوم. نه خ یاوه...اوه...آروم باش پر_

 

 من حالم بد نبود.-

 

 !ینبود ی...تو که غشیکه غش کرده بود شدیم یساعت میاونکه صد البته! فقط ن_

 

 .خندهیو م گهی...بازم خودش میخنده. امشب از اون شباس که افتاده رو دور مزه پرون ریز زنهیم

 

 کردمیتا خود االن داشتم مدام صدات م اطیح یتو...از تو ومدمین ینجوریمن هم یپر_

 

 ...شهیچشمام تا آخرِ آخرش باز م-

 

 !ن؟یصدام کرد-

 

 ؟یدیاوهوم...نگو که نشن_

 

 ...دمینه نشن-

 

 خوب بود. تییصدات کردم. تو که شنوا شتریبار ب 21من تو رو  یجلل الخالق...پر_

 

 .دمیدرو شن رهیدستگ یشما رو نه...فقط صدا یصدا یول دمینگفتم که کر شدم...شن-

 

 ؟ی. االن بهترمی...خب بگذریدیمرموز و مشکوکو نشن یبجز صداها یچیه گهیکه د یدیلحظه اونقد ترس بگم؟! البد اون یچ_

 

 که حالم از شمام بهتره. نیگفت شیپ قهیخودتون دو دق-

 

 مطمئن شم. خواستمیاوه ...بله. م_

 

 ن؟یچرا شما اومد-

 

 .یستیتو اصال مهمون نواز ن یپر یدونیم ته؟ییبه! عوض خوش امد گو_

 

 نبودم. یوقت اهل مهمون باز چی. من هگهیراست م نویا زنم،یلبخند م هی...؟یدیفهم تازه
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 .ادیب یکه قرار بود دکتر ناظم نهیمنظورم ا-

 

 حد تو لفافه بفهمم. نیندارم منظورتو اونم تا ا بی...من که علم غیدیپرسیخب از اول م_

 

 .شدیوقتم ادعاش نم چی...هدیفهمیمن نگفته م اریشهر یتو لفافه نبود...ول نمیهمچ

 

زنو بچه  شیدنبالت تو رو ببرم خونش، پ امیسر بزنه...از من خواست ب ضاشیاز مر یکیبه  نیقرار بود بره ورام یدکتر ناظم_

 یانگار بد کار ی...ولشتیپ امیازش گرفتم خودم ب دویکه رفتم کل نهیاونجا. ا یبر یراحت نباش دیخودم گفتم شا شیش...پ

 قباشون بر خورده. چیوم به ترکردم. خان

 

 کج فهم!! ؟یدیمیکج فه ای یدیشروع کرده به سرکوفت زدن. به من چه که تو منظورمو نفهم باز

 

 ؟یخانوم شام خورد یپر_

 

 بله.-

 

 ؟یاریتو بساطت مونده واسه مام ب یزینوش جون...از اون شامت چ_

 

 خوردم. ریخودم نون پن ؟ینصف شب ارمیخاک دو عالم تو فرق سر خودت دکتر...حاال من شام از کجا ب یا

 

 .کنمیاالن براتون اماده م-

 

 م؟یدار یاِ، چ _

 

 چه پررو!  م؟یدار

 

 .کنمی...االن براتون درست منیدوست دار یچ-

 

 ؟یبپز یخوایتازه م_

 

 ...رمیگیگاز م لبو

 

 ؟یهان؟ شام نخورد یغ گفتلبتو! درو ینکن اونطور_

 

 خوردم. رینون پن یچرا خوردم...ول...ول-

 

 .اریخب همون خوبه...همونو ب_

 

 که... ینجوریآخه ا-

 

 نیادب شده ا یحرفم کامل شه...چه ب ذارهینم

 

 راحت شه که باهات راحتم. التیکمکت که خ امی...گفتم که همون خوبه. اصال خودم مسین یجور چیه-
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. کنهیناراحت م یادیشما داره منو ز یراحت یادیز نی. فقط اخوابهیزده باال حاال حاالهام نم تی...کامال مشخصه که رگ راحتبله

ما که اون شبم  اره؟یاز عزا در ب یدل نجایشده که اومده ا یحاال چ خوره؟یشام نم نینگفته بود که ا امرزیخداب نیاصال مگه افش

 نیع ؟یچ نیواسه اقرار گرفتن از من...ع کنهیم طنتیتو مغزم ش یزیچ هیشام خورد ... یچ نیع ،خونشون میکه بار اول رفت

 بهش دقت نکردم. یلیگنجشک غذا خورد...البته من خ نیگنجشک خورد...واقعا اون شب ع

 

 .کنمیخانوم...من خودم اماده م یپر نجایا نیبش ایاصال شما ب_

 

 اخه... یول_

 

. ینونم که تو جانون خچاله،یکه تو  ری. پنکنمیم دایجاشو پ گردمی...من راحتم. خودم میکنیبابا...تو هم که همش تعارف م یا_

 !نجایا نینداره که!تو فقط بش یاما و ول نقدیا گهید نیا

 

 ؟یکه چ نجایکاره کشونده ا هیکمـ ـر درد  نیبشر. منو با ا نیکرده ا دایپ یبیمرض عج امشب

 

 وقت به زور از من شام نخواست.  چیه رایشهر

 

 ؟یکنیتو چقد با خودت خلوت م یپر_

 

 بله؟!-

 

تو ذهنت با  ی...همش داریحرف ناگفته دار یکل یدیدختر؟! انگار چند ساله که خودتو ند یچقد با خودت حرف دار گمیم_

 !یکنیمنو م بتیغ یدار یمعلومم هست که حساب ؟یزنیخودت حرف م

 

 ...دیاالن که با یبه نفهم زنهیبفهمه خودشو م دی...حاال واسه من ذهن خون شده، اون موقع که بایریبم یا

 

 حرفا بود. نی...صبور تر از ااوردیبه روم نم یول زنمیبا خودم حرف م نیاز ا شتریب اریشهر یجلو من

 

 !شهیاشتهام باز م یباش شمیتو که پ_

 

. من برعکس ترسمایدارم کم کم م زنه؟یحرف م ینطورینگران کننده س وضعش، چرا ا یلیشده؟ بابا خ ینطوریچرا ا نیخدا، ا ای

 .سازمیو واسه خودم شاهنامه م رمیگیرو با منظور م یاون هر حرف

 

 ور شکست نشه!  ارتونی. حواسم هست که آقا شهرخورمینم یلیخانوم، خ ینترس پر_

 

 چش شده؟  زنه،یخنده نبود. انگار که داره با حرص حرف م هیام شب یلیکه خ شنومیخنده کوتاهشو م یصدا بعدم

 

 یزیچ هیاونم شام نخورده و گرنه حتما  دیایکه شما م دونستمیمن نم گهید دینوش جونتون. ناقابله. ببخش ه؟یچه حرف نیا-

 .کردمیدرست م

 

 ه.پررو نبوده که خودشو سر خود دعوت کنه خون نقدیوقت ا چیه ینگفتم که دکتر ناظم گهید

 

 بخواب. میبر کنه،یکمـ ـرت درد م دونمیتو اطاق. م میخانوم، پاشو بر یخب پر_

 

 یکه تو امشب دار یوضع نی...بخوابم؟! حتما! با اکشمی! صورتمو تو هم مشهیم شتریسر جام که درد کمـ ـرم ب نمیشیم خیس

 واقعا هم وقت خوابه!
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. درجا کنمیکه دستشو رو هون دست به کمـ ـر زدم حس م رم؛یدستمو به کمـ ـر گرفتم، اروم اروم راه م هیجور که  همون

 .کنمیاستُپ م

 

 .تونمیخودم م-

 

 .اریو البته با درد بس یبه سخت یول یتونیکه م دونمیم_

 

 .سین میزینه من خوبم، چ-

 

 ایاون کوتاه ب نباریا یکه دست خودمم رو از کمـ ـرم بردارم. ول رمیگیم میتصم سین میزیباورش بشه چ نکهیا یبرا

 .دهیرو دستم فشار م س،دستشوین

 

...پس باهاش راه امیفعال مقاوت نکنم و باهاش راه ب دمیم حی.ترجنشیشده داداش افش نمی...اسپرمیخودمو به تو م ایخدا

 طرف مبالو فتمیم

 

 تو اطاقت؟ یرینم_

 

 .مونمیم نجاینه هم-

 

 .یباشه هر جور راحت_

 

 رو شونم؛ ذارهیدستشو م نم؛بعدمیدوباره رو مبل بش کنهیم کمک

 

 .کنهیم تتیاذ شترینشستن ب ،یبهتره دراز بکش_

 

 راحتم.-

 

 ...دراز بکش.ینکن پر یلجباز_

 

 رو مبل. کشمیم دراز

 

 نگاه به کمـ ـرت بندازم هیبذار _

 

 .رو لباسم تا نزنه باال رهیبه خود دستم م خود

 

 ؟ی...پس ترس واسه چیمن ضیمن االن دکترم و توام مر ،ینترس پر_

 

 .امیکوتاه نم بازم

 

 .شهیکم بخوابم خوب م هی شم،ینه خوب م-

 

درمونش  خوامیکه م یهست یدختر نیاول یکنیفکر م ؟یفرض کرد یتو منو چ ؟یترسیم ینکن...دختر خوب از چ یلجباز یپر_

 راحت شه. المیخ دیبا ینشده ول یزیچ دونمیکنم؟ منم م
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 .دارمی... از رو لباسم برش مشهیشل م دستام

 

 به پهلو بخواب._

 

 گه؟ی...دخوابمیپهلو م رو

 

 

 

 شهیم شتریب یلیکه دردش خ ییتا جا دارهیو بر م ذارهیجا دستشو اروم م چند

 

 آخ؛-

 

 کنه؟یدرد م نجایا_

 

 بله،-

 

 .ارمیپماد م هیبرات  نیاز تو ماش رمیکم کوفته شده...االن م هیفقط  ست،ین یزیخدارو شکر چ_

 

 تحمل کنم؟ یقلمو چجور هی نیحاال ا یوا

 

 

 

 ...دمیرفت رو کمـ ـرم از خواب پر یدست نکهیحس ا با

 

 ن؟یکنیکار م یچ نیدار-

 

 ببرمت تو اطاقت. خواستمیخوابت برده بود م نجای...ا دیکردم؟ ببخش دارتیب-

 

 نینکرد از ا یوقت سع چیه اریفرصت طلب...شهر ؟یداره از خواب بودن من استفاده کن ی. چه معنکشمیتو هم م ابروهامو

 .دیدکتر شهرام پر یادیمسخره کنه. من االن فقط استراحت الزم دارم...که اونم به لطف محبت ز یلطفا

 

 .امیخودم م-

 

 ...بذار کمکت کنم.یپر کنهیخودت کمـ ـرت درد م_

 

 ...ممنون.تونمینه م-

 

 .یکن نییپله ها رو باال پا نیا یلیخ دینبا طیشرا نیبا ا مینجوریخاصه، هم یلیخ طتتیتو شرا یپر نیبب_

 

 چیتو حرف زدنشم ه یکه حت اریبرعکس شهر ه؟یسواد مث گوهر چ یادم ب هیفرق دکتر شهرام که ضعفمو زد تو سرم با  حاال

بار  لیخودمو به خودم بسپره تا وابسته و ذل یداشت کارا یهمون چند روزم سع دست نذاشت...اتفاقا تو بمیع نیوقت رو ا

 ...نیا یول امین
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 خوادی. اما دلم نمکنمیپله ها...هرچند که حضورشو کنار خودم حس م یسمت باال رمیگیرامو م یو سرتق یبا قُد باز خودم

...فقط ه* و*س کنمینم ریشهرام خان داشته باشه رو محبت تعب نیکه ا یبپاد...من االن هر حرکت یمنو چار چشم ینجوریا

 !شهی...تازه دود از کنده بلند مگهید نهی. به هر حال اونم داداش افشدونمیم

 

 خانوم! یبفرما تو پر_

 

 ممنون...-

 

 شد حتما صدام کن باشه؟ ادیصدام کن. اگه دردت ز یداشت یهستم. کار نییمنم طبقه پا_

 

 برم تو اطاق. ینطوریحال زشته هم نیبره؟با ا کنهی.چرا ول نم..دمیتکون م سرمو

 

 .ریشب بخ-

 

 . ریشب توام بخ_

 

 شده حتما. شیزیچ هیامشب  نی! باالخره رفت. اپف

 

راحت جولون بده واسه خودش...تازه  نقدیا سین اری... حق نداره حاال که شهرتازونهیخوب داره م اریدر نبود شهر کنمیم حس

 بگه من راحتم. یه

 

تو  شیپ المیمعذب نبودم. خ نقدیا گهی. دکردمیبه عالمو ادم شک نم ینجوریمن االن ا ی! اگه تو بود؟یایم یپس تو ک اریشهر

االن  یول یکه تو شهرام کردمیاز اولشم فکر م فتم؟یتو م ادی نمیبیشهرامو م یراحت بود. قرص و محکم ، راحت بود! چرا وقت

 کردن. یتو شوخ ی. نه تو اخالق، نه تو برخورد با من.نه حتنیبه هم شباهت ندار گهید زیچ چیتون تو هکه جز شغل فهممیم

 

 صداتم خوب تو ذهنم نمونده.  یکه حت یرفت ویزود اومد نقدیا

 

 کرد. دارمیخاله خرسش از خواب ب یبودم که با دوست دهیبه هزار مکافات خـ ـواب بره؟یخوابم م گهیمگه د حاال

 

 داشتم. یصبح تو ذهنم شب زنده دار یتا دم دما یخوابم برد ول یک دونمی...نمکنمیچشمامو باز م یتق تق در ال یصدا با

 

 .شمیاز جام بلند م کشمویتو موهام که تو صورتم پخش و پال شده م یدست هی

 

 بله؟!-

 

 در زد که! چارهیخبر...وا! ب یب کنهیمدرو باز  ینجوریها وگرنه شهرام که هم هینعمت طیشرا نیدرم تو ا ژیق ژیق یصدا

 

 جان. یپر ریسالم...صبح بخ-

 

 .ریسالم...صبح شمام بخ-

 

 ؟یکه نداشت ؟دردیدیخوب خواب شبید_

 

 بله،ممنون...نه راحت بودم.-
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 ؟یدیم گهیصبحونه که د هی،یکه به ما شام نداد شبیخانوم،د یخب پر_

 

 .نییپا امیاالن م-

 

 منتظرم. ا،ینکن رید_

 

بار خودش زود پاشد که خودشم صبحونه آماده کرد،خورد. هرچند که  هیوقت صبحونه ندادم.  چیه ار،یاون بچه،شهر ،بهیاله

 نکرد. داریخب به هرحال منو از خواب ناز صبح ب یانداخت، ول دنیمنو تو دردسر نون خر

 

بودم که صبحونه رو  دهیشن نیافش زدم. از مرویبراش ن یرو براش مفصل درست کرده، هرچند که سختم بود ول صبحونه

 .کردیم می..داشت کم کم عصبدیچرخیدور برم م ی. شهرامم که هخورهیمفصل م

 

 . رونیتشکر کرد و رفت ب هیکردن،  لیرو که م صبحونه

 

نباشه اون مهمونه و اصال  یبشوره. هرچ ذاشتمیبازم نم کردیاگه تعارفم م یحت دم،یبود . سرمو تکون م اریظرفا با شهر شستن

 .شنفمینم یخوب یبوها یراحت نیداشته باشه. تو ا نجایرو ا زنهیکه دم م یاون راحت خوادیدلم نم

 

 جمع و جور کنه بره سر کارش. گهی. االناس که دشورمیظرفا رو بعدا م ذارمیم منم

 

 ور رفت، فکر کنم کوکش بهم خورد. انویبا اون پمن، چقد  شیپ ادیو م کنهیدل م اونیاونم از کنار پ نم،یشیرو مبل م رمیم

 

 .میبود داری...دلم ، دلم برات تنگ شده بود، مشتاق دمیحرف بزن میکه نتونست شبیخانوم؟ د یخب چه خبرا پر_

 

 تو خونه؟ یکنیم چه

 

 نگاه کنم.  تونمی! تازه اونم نمکنمینگاه م وارویدر و د یچیه کنم؟یمن تو خونه چه م واقعا

 

 .گذرونمیم یچیه-

 

 گه؟یکنار د یگذاشت یدیرو بـ ـوس انویپ ن،یهم_

 

 دلو دماغ ندارم بزنم.-

 

 شهیدرست م یآهنگ هی ،باالخرهیدیپشتشو انگشتاتو رو شحرکت م نهیشیم یکه،هر وقت فرصت داشت خوادیدلو دماغ نم_

 .گهید

 

 یحرفاش ب کنمیفقط حس و حاله که مهمه. حس م گفتیفرق داره، اون برعکس شهرام م نیصد و هشتاد درجه با افش حرفاش

 !ار؟یبهتر از شهر یموضوعو عوض کنم، چ دمیم حیسر و تهِ. ترج

 

 ار؟یچه خبر از آقا شهر-

 

 ندارم! یخبر_

 

 .کنمیافتاده رو حس م نشونیکه ب یکامال چروک کشم،یتو هم م ابروهامو
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 خبر نداشته باشه؟! شهیم مگه

 

 :گمیبلند م نیتو جملم نبود واسه هم یادب یب چینظرم ه به

 

 .نیکنیم شیواسه آزاد ییکارا هی نیدار ن،یستیخبر ن یازش ب نی! شما که گفتن؟یخبر نداشته باش شهیمگه م-

 

 بود. مساریکه ت یتا موقع یآره گفتم، ول_

 

  بود؟

 

 ست؟ین گهید مساریمگه ت-

 

 .نیشده رفته تو زم ست،آبیازش ن یخبر ینه که نباشه، ول_

 

 کنه،یم انیصبرم طغ گهید

 

 بدن؟ لتونیتا جنازشو تحو نیدست رو دست گذاشت ینجوریهم ؟یچـــــ یعنی-

 

 ! خدا نکنه.یپر یالل ش گمیو تو دلم م رمیگیگاز م زبونمو

 

  م؟یبکن میتونیم کاریما چ ستین مساریاز ت یخبر یجان؟ وقت یپر یکنیچرا شلوغش م_

 

دنبالش  دیو کجا بردن،شما با اریبگه شهر ادیخودش نم مساریتا خبرش رو برسونن. معلومه که ت دینیبش ینجوری، هم یچیه-

 .نیبگرد

 

 !نیگیم یشما چ مینیبب میاصال منتظر بود م،یامر شما هست عیخانوم، ما مط یچشم پر_

 

 .ندازهیداره بهم متلک م شعوریب

 

 د؟یکن کاریچ دیخواینبود...حاال م نیمن منظورم ا-

 

 ((.هیخوش خبر یخبر یفعال ))ب ،یچی هفعال_

 

 د؛یکنم تعجبو خودش تو نگاهم د فکر

 

سرهنگ متوجه  قیحتما از طر فتاد،یبراش م یبه زنده بودنش، اگه اتفاق میدواریهنوز ام یعنیازش نشده  یکه خبر یتا موقع_

 نبوده. اریاز شهر یخوشبختانه خبر یول م،یزنیسر م یقانون یهر روز به پزشک بایمدت تقر نیتو ا م،مایشدیم

 

 .زنهیحرف م اریتو گلوم، چقد راحت راجبه جنازه شهر نهیشیم بغض

 

 دایکه بتونم تالشمو واسه پ ییمن تا جا م،البتهیکن رشیخودمونو درگ میتونیمبارزه س، ما نم هی نیا یجان، ول یمتاسفم پر_

 .دمیبهت نم یقول چیه یول کنم،یم اریاز شهر یردّ هی ای مساریکردن ت

 

 ک... دیبگ دیخوایم یعنی-
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جا ترور، هر روز  هیهرروز  ؟ینیبیاومده، اوضاع کشور و که م اریبه سر شهر یکه چ میخودمونم موند گهید گم،ینم یچیمن ه_

واسشون  گهید نجایاونور. ا رنیکشتار...همه کله گنده ها دو تا پا داشتن، دو تام قرض کردن دارن م ،ییمایجا اعدام، راهپ هی

 .ستیامن ن

 

 رفته؟ مسارمیت یعنیشکور،  یآقا-

 

 رفته باشه. دیشا ،یممکنه پر_

 

 اونم بردن اونور؟ یعنی شه،یم یچ اریشهر فیپس تکل-

 

به شدت  یهنوز نرفته باشه، ول دمیرفته باشه،شا مساریت دی. من گفتم شاخورهیاونور به چه دردشون م اریشهر ،ینه پر_

رو به خودش جلب کنه، مردمو که  هیکه توجه بق کنهینم یکه فعال کار نهیتو سوراخ! حداقلش ا دهیاحساس خطر کرده که خز

لحظه نفس  هینقش داشته،اونوقت  ایو کثافت کار ایام تو خرابکار یمـ ـستوف مساریباد به گوششون برسونه که ت هیکاف ینیبیم

مگه  ادیبر نم یکار چیه یاز دست کس گهیدعا کرد. د دیجان، االن فقط با یاش دعا کن پر...برکننیبراش قدغن م دنمیکش

 رحم کنه. اریخدا خودش به شهر نکهیا

 

اکثر  اریشهر گفتیصالح ندوسته خودشو نشون بده، گوهر م اریشهر دی...شاگردهیبرم اریمن دلم روشنه، مطمئنم که شهر-

 ت،یخبر از شما فرستادتش مامور یسرهنگ ب دیرفته سفر. شا نبارمیا دیسفر...شا رفتهیم نطوریاوقات هم

 

مو بهش داده بودم، اون  "کادیوان "که دلم روشنه، من پالک گفتمیدروغ نم یول دم،یم یالک دیکه دارم به خودم ام دونستمیم

بوده...پس  یمـ ـستوف مساریت یمجوز عبورم ازجلو رون،یب دیکش زیسر بزنگاه از کافه پرو ر،یخودش حافظشه، منو از تو دهن ش

خودشم  ه،یکیکه حافظمونه  یاون ه،یکی " کادیوان "صاحب اون  یول م،یفرق داشته باش اریمنو شهر دیمراقبشه، شا نبارمیا

 مراقبشه. 

 

خاطر منو گوهر، به خاطر مملکتش خودشو  هیبه خاطر ما،  گرده،اونیهر جا باشه بر م کنه،یمنو فراموش نم اریشهر دونمیم من

 و سالم! حیصح گردونه،یمردم برش م نیانداخته تو مخمصه، پس خدا به خاطر من، به خاطر گوهر، به خاطر ا

 

 زنن،یانگار دارن در م_

 

 گهیکرده د دایپ بیبده، خالصم کرد از دستش...انگار گوشام ع رشیآره انگارو فکر کنم گوهر اومد، خدا خ کنم،یم زیت گوشامو

 !گهیاز پاقدم نحس شهرامه د نمیخب ا شنوه،یرو نم زایچ یبعض

 

 ؟یبود یمن برم درو باز کنم، منتظر کس_

 

 !گهیکه من منتظر باشم تو رو سََننه؟! بلند شو برو د میرینه؟ حاال گ ایگوشش  ریبخوابونم ز یکیخدا ، من االن حق دارم  یا

 

 .رهیجوابشو بگ ستهینمیوا پرسه،یادب سوال م یب

 

 دکتر... یتو آقا نییبفرما_

 

 کنم. یخانوم خدافظ یرفع زحمت کنم...اومدم با پر دیبا گهیممنون گوهر خانوم، من د یلیخ_

 

 .کنهیخانوم صدام م هیبق یناکس، تو رو یا

 

 .نیدیدکتر، واقعا زحمت کش یممنون آقا یلیخ-
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 .ادیبه کارت ب دیباشه شا شتیپماد پ نی...ادنتیخوشحال شدم از د کنم،یخواهش م_

 

 :چهیپیگوهر م یصدا

 

 ؟یدستو پاتو شکوند یشده مگه؟نکنه توهم زد یوا خاک به سرم چ_

 

گوهر  نجایدارن. ا فتیپرستارا برنامه و ش ضخونشمیکنه. واال تو مر یما کدومو پرستار نیگوهر،مونده ب یطفل ره،یگیم م خنده

 کنه. یپرستار دیبا یشبانه روز

 

پماد زدن، خوبِ خوب شده...االنم  دنیدکتر زحمت کش یمقدار کمـ ـرم درد گرفت، آقا هی شبید س،ین ینه گوهر خانوم طور-

 درد نداره. گهید

 

 بعدا دوباره به کارت اومد! دیشا کنه،ینم بیع یمن الزمش ندارم، کار از محکم کار شت،یباشه پ_

 

))سواد شعور گنی. واقعا راسته که میپمادا داشته باش نیاز ا شهیهم دیبا یلفتدستو پا چ یبهم فهموند که تو میمـ ـستق ریغ

که  ذارهیعزت احترام م ی. فقط زمانکنهیگفته که دهنش گالب، در مورد شهرام کامال صدق م یگفته؟ هرک نویا ی((! حاال کارهینم

 !کنه؟یم ریرو تحق ضایالبد همه مر ه؟یکترچجور د نی...اینقص نداشته باش

 

 . خدانگهدار...خدانگهدار گوهر خانوم.دیداشته باش یخانوم مراقب خودت باش...روز خوب یپر گهیخب د_

 

 .نیجناب دکتر...سالم برسون خدافظ

 

 یتموم ادما نیستاره کم نورم نداره.فعال ب هیبدبختم مث من تو هفت اسمون  نیسالم برسونه، ا ی! دلت خوشه گوهرا! به کهه

 .سین بیغر س،یکس و کار ن یبهتره، ب شیگوهر با همه ندارشهر انگار وضع  نیا

 

 

 

 یکس یباورم کـه شهر ب شده

 

 یغصه و دلواپس ــایدن هی با

 

 یهرکس بیعاقبت نص شهیم

 

 نداره مثل مــن همنفسی که

 

 یشهر بــزرگ لعنت نیا یتو

 

 دنیو غصه پاش ییتنها خاک

 

 آشنا یب نیســرزم نیا یتو

 

 دنیلباس حسرت پوش آدما

 

 و دراز کیتـار یکوچــهها یتـو
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 ههاستیجشن سکوت سا شهیهم

 

 تمــوم خونـه ها ــــوارید یرو

 

 تنهام نذار فقـط به جاست...)*( ی جمله

 

 ؟یپر کردیم کاریچ نجایا نیا_

 

 

 

 نه؟ ایرفته  نی! گوهر زشته ببسیهـــ-

 

 

 

 وقت ناراحت شه! هیکه  دیدکترتون نشن یراحت آقا التیآره رفت؛خ_

 

 

 

 شهرام برام مهمه؟ یو ناراحت یخوشحال کنهیفکر م زنه؟یحرف م ینطوریچرا ا گوهر

 

 

 

 اومد. یدکتر ناظم یبه جا شبی...دیچیه-

 

 

 

 فرسته؟ینوچه شو م یدکتر ناظم_

 

 

 

 .شمیبه شهرام گفته، اون اومد پ ادینتوست ب ینوچه کدومه؟ دکتر ناظم ه؟یچه حرف نیاِ گوهر ا-

 

 

 

 موند؟ نجایا شبویکل د_

 

 

 

 حساس شده؟ نقدیبه کجا برسه؟ چرا ا خوادیم گوهر

 

 

 

 .گهیبله موند...مثال اومده بود که من تنها نمونم د-
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 ؟یتو کجا بود د؟یکجا خواب_

 

 

 

 :رمیسوال گوهر از کوره در م نیا با

 

 

 

مگه به من  ؟یپرسیسواال رو م نیبود، چرا ا نییپا نیمن تو اطاق خودم بودم اونم هم ؟یگیم یدار یگوهـــــر! معلوم هس چ-

 ؟یاعتماد ندار

 

 

 

 .شیپنبه و ات تیحکا شهیم نجا،یا ادیشب ب بهیجوون عذب غر هیکه  شهیبه تو اعتماد دارم، به اون اعتماد ندارم. نم_

 

 

 

 ؟یحرفو نزد نیآقام موندم، چرا اون موقع ا شیمن رو ز پ یول-

 

 

 

 دستش: یکیپشت اون  دمیرو صورتش، شا دیفکر کنم کوب دستشو

 

 

 

 ؟یکنیم یکیجوونک  نی...تو آقا رو با ایشد ایح یب یلی...خیخدا مرگم بده پر_

 

 

 

 نشدن که نشدن. یکیبه قول تو  ی...ولسهیتا حاال همه ش کارم شده مقا شبیگوهر خانوم که از د ییکجا

 

 

 

 خبرم. یبدونه که من ازش ب یزیچ هیحاال گوهر  دیشا

 

 

 

 رو دنده لج؟ یبنده خدا افتاد نیبا ا نقدیگوهر حاال چرا ا-

 

 

 

 شازده ها بکنم. نیاز من گذشته که خودمو هم قدو قواره امثال ا گهی! دایزنیحرفا م یوا! پر_
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 .یستیام ن یازش راض نیهمچ یول-

 

 

 

 .نهیشیم نمبه دل ی...ولشورمایباشه...گناهشو نم یباشم؟ خدا راض یباشم که ازش راض یمن ک_

 

 

 

 .رهیگیم خندم

 

 

 

 کجاش خنده داشت؟ ؟یخندیچرا م_

 

 

 

 نه؟یبه دل شما بش دیمگه با-

 

 

 

 .یدیم لمیروش تحو یذاریبگم چار تا م یتا حاال...من هرچ شبیاز د یمادر؟ تو خل شد دونمیچم_

 

 

 

 سین واریمنم که از همه کوتاهتره، اصال د وارید کنه؟یم یگوهرم دلش از کجا پره که داره سر من بدبخت خال نیا سین معلوم

 !نهیکه پَرچ

 

 

 

نمونده  یزیبودم که نگو...چ دهیترس نیبود که من خودمم همچ یرفتاراش جور شبیگوهر خانوم، از شما چه پنهون، د راستش

 کنم! سیخودمو خ نکهیبود به ا

 

 

 

کم  هیروان منو به خطر بندازه انجام نداد... تیه امنک یکار چیه شبیکه شهرام د نمیبیم کنمیحاال که درست فکر م دونمینم

 داشته؛  شهیهم طتنویش نیبازم حد خودشو نگه داشت. ا یول زدیتر حرف م طونیش

 

 

 

نداشته، خودش  یمشکل چیه نمیبیم کنم،یم سهیمقا شیسال پ هیکه با شهرام  شبوینکرده،شهرام د یفرق چی! شهرام هپـــــف

وقت  چیکه خب اونم معلومه دو تا ادم ه کردمیم اسیق اریداشتم با شهر شبویکه شهرام د نهیبوده...خودِ خودش. مشکل من ا

 . دو تا ادم؟ شنیهم نم نیع
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ازش  یکه وقت یکه با خاطره خوش ازش جدا شدم. تنها کس یتوقع من بود، تنها کس یب یتنها ناج اریشهر دم،یتکون م سرمو

 . اوردیجدا شدم، اشک چشممو در ن

 

 

 

بره،  خواستیخاله م یکردم....وقت هیگر انهیهفته بعدش، فرامرزو فحش دادم،مخف هیهفته قبلش تا  هیرفت، از  زادیپر یوقت

اهام ب وونیح هیبره،مث  خواستیم نیافش یکردم...وقت هیو گرفتم، زجه زدم به خاله و دوباره گر "کادیوان "التماسش کردم،

و قداستم محافظت کنم،با اومدن  یبهش چنگ زدم تا با چنگو دندون از پاک م،رفتار کرد، ازش خواهش کردم،قسمش داد

 کردم. هیشهرام ،سر آخر گر

 

 

 

 نیاز همه مظلومانه تر رفت. ا یبه گردنم حق داشت...ول شتریهمه ب ختم،ازیاشک نر یکه به خاطرش حت یکس نیو اخر نیاول

 یخواهش نکرد. بغض کرد ول یالتماس نکرد...بغض کرد ول یاون بغض کرد ول دم،ید که بغض تو صداشو شندفعه اون بو

که ترکم کردن، نزده  ییکدوم از اونا چیکه من به ه یباش. حرف خودتبود که مراقب  نیکه زد ا یحرف نیقسمم نداد. آخر

 بودم.

 

 

 

کرد. تو آدم  سهیدو تا ادمو مقا شهیاشتباه کردم که گفتم نم یکردم، من حت سهیمن اشتباه کردم که شهرامو باهات مقا اریشهر

 .یمن فقط و فقط فرشته نجات بود یحداقل برا ،یستین

 

 کردم یکه فکر م یمهربانتر از آن تو

 

 کردم یکه فکر م یمثل همان درست

 

 ستین هتیشب یکس می...ساده بگوهیشب

 

 کردم یکه فکر م یهم تو چنان هنوز

 

 و جهان چشمانم یجان شعر من تو

 

 کردم...)*( یکه فکر م یتو جهان یب مباد

 

روز کامل  هیبگم  تونمینم ی. من حتیا گهید زیچ هیمن  یتو هنوزم برا اری! شهریهست ؟یبود یگی...چرا همه ش میپر یش الل

 دندونم نرفته... ریاز ز تیاون امن ینیریاروم بودم که هنوز ش شتی، اونقد پ یکه بود یهمونقد یول ،یموند شمیپ

 

 

 

 خواستمیکه م ییاز کسا یکی نم،یسال دعا کردم که بتونم بب لیواسه تولدم، واسه تحو ادمهی خوام،ینم یچیه گهید االن

اون  اری...بودنتو حس کنم... زنده بودنتو حس کنم...شهریکه باش خوامی.فقط منمیبب خوامینم گهیاالن د ی...ولیتو بود نمشیبب

هان؟  ،یایبوده که م نی...پس قرارت بر ایاینم یروز هیکه  ی...با من قرار نذاشته بودیگردیکه برنم ینکرد یروز آخر با من ط

 ... فقط سالم باش...فقط زنده باش...فقط نفس بکش.اریفقط باش شهر ؟یسر قولو قرارت که هست
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 "اریشهر

 

 

 

. واقعا ارنیرو هم خالص کردم، اونام نتونستن منو تعفن وجودمو تاب ب نجایا یشامو گهیکه د بارهیکثافت از سرو روم م اونقد

مقبول  شیزیذره تم هیتا  شدیبرام رد م یاز هفت خوان آبکش دیبا زیکه همه چ ی. منکنهیکه با ادم نم یایکه روزگار چه باز

تا الاقل  شدمیاز جام بلند م لی. اواکنمیم یزندگ یخودم به راحت یفالکت و منجالب برا نیاراحت دارم تو  یلیحاال خ فته،یب

سالم  خواستمیم نیواسه هم رون،یبرم ب نجایزنده از ا دیداشتم که شــــا دی...اون موقع هنوز املیالبته اوا فته،یپاهام از کار ن

جور  هیور سعادته، ج هیمرگ هم  یخالصم کنن. واقعا راسته که گاه یشک دارم حت گهیاالن د ی. ولرونیو زنده... برم ب

که هرروز به اصطالح غذامو  اروی نیا یبرام رقم بخوره، وقت کیجهنم تنگ و تار نیگوشه هم یحت تونهی! بهشت میخوشبخت

 )!!(دنیشمن ناخونک زدن ؛ بعدم واسه بار آخر نفس ک یکردنو به غذا طنتیزبون بسته ش یموشا نی... گمونم اارهیم

 

 نیخرده مشت و لگده که به اضافه ا هیروزانم  رهیبنده خداهام از دست من سگ جون به تنگ اومدن! هر روز ج نیا گهید

 نوش جون کنم. دیبا یسگ دون نیتو ا یسگ یغذا

 

پامو کوتاه و کوتاه تر  نی. مث من که از روز اول ااوردنیساخته شده واسه عادت کردن، واسه کوتاه اومدنو دم برن زادیادم

 نکهیالغر شدم. با ا بی. .. عجسمیرو دو پا وا نکهیلحظه درازش کنم چه برسه به ا هیواسه  یحت تونمینم گهیم. تا االن که دکرد

االن ورزش ندارم، در عوضش غذام ندارم.همون  یبکنم ول یرو ادهیبودم ورزش و پ جبورواسه نگه داشتن وزنم م شهیهم

 نبودم، االن به نفعم تموم شده. یراک. از اولشم ادم پرخوشمیم ریس خورمیکتک م

 

که تو ذهنش ساخت و باظرافتم نشست جلوم برام ساختش، کجا  یبعد اون پاذل مساریت کنن؟یموندم اونا چرا خالصم نم حاال

 ،یاز راز شاپور شوت یهمه دغدغه ش شده بود پرده بردار ایهوش و نوابغشو به رخ من بکشه  خواستیگذاشت رفت؟فقط م

 .تشو یکافه چ اریدکتر شهر دمیشا ای ار،یدکتر شهر

 

. منم یکن دایپ یدلخوش هیمخمصه هم  نیتو بدتر یبگرد که حت شهی...همینیبب وانویپر ل مهین شهیکن هم یسع گفتیم ییبابا

پر  مهیاز همون روز اول دنبال ن نی. واسه همکردمیگوشم م زهیرو او تایوص حتینص نجوریحرف گوش بودمو ا شهیکه هم

نگهبانه دلش  نی. اکردیکه فقط ارومم م یکردم اون دلخوش دایاست. پس پ ابندهیهم که  ندهی! جویقبر خال نیگشتم، تو ا

که روزنامه خونده رو مفصل تر از خود  یپستش،اخبار ضیو هر روز موقع تعو نهیشیمنو به حال خودم ول کنه. تو راهرو م ادینم

به  قیاخبار رو دق نیما بدم نشده. همچ هواس یول دونمیناخود اگاهشو نم ایحاال خود اگاه  .کنهیم فیواسه همکارش تعر ریسردب

 . رسونهیسمع ما م

 

و  نجایا یکردن حسابا یکه االن فقط تو کار خال گهید یایلیو زده به چاک.مث خ طهیاوضاع خ دهیفهم مسارمیت دیکه شا نیهم

گذاشته. نه راه پس دارن نه راه  فیهارم بالتکل چارهیب نیا "ا...اعلم"کجا گذاشته رفته؟ مساریاونجان! حاال ت یپرکردن حسابا

داده  متیبه چند برابر ق رممیبارون خودمو امضا کرده بودم، حق ت ریتا االن صد بار حکم ت بردنی. واال اگه از من فرمون مشیپ

. واال شهیبه قول آقا جون چند حسنه براشون نوشته م سینقتل ثواب داره ، معلوم  نی. امیبودم، بلکه از دست هم راحت ش

 .مسارهیکه از قضا ت یناراض یگور بابا ،یاون راض یمن راض

 

ام از رو دست  یخرج هی شدم،ینفله م یو تشنگ یاز گشنگ رفتیم ادشونی.اگه رهینم ادشونیوسط بدبختم که منو  نیمن ا حاال

مادر  نیا ریتقص شن،یم مساریکنم اخرم بدهکار ت میکار نا،هریگوشت ا ی. منم شدم استخون ال"عایجم میداشتیبرم مساریت

 طلبکاره. شهیهم مساریت ستا،یمرده ها ن

 

رو از  ی! اون پرده؟یبه کمـ ـرم !! نکنه...؟ نکنه به طلبش رس زنهیشوکش م گذره،کهیبرق م نیاز تو مغزم ع یفکر هیدفعه  هی

رو داشت، االنم حتما رفته سراغش که  یپر یارزو شهیهم به مراد دل. هم دهیطلب داشت!االن که هم به طلبش رس زیپرو

 ارزو به دل نمونه!
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داد.  جهیباالخره نت یو زود داشت ول ریشد عاقبتش. د نمیکه ا یکور خونده و منم زد مساریت یشهرام خان.اونقد گفت بفرما

 یدار سیببره شهرام. حاالم که معلوم ن اتویبوده. باالخره مُزدشم گرفت.مردشور اون سق س ادیصبرش ز شهیکه هم مسارمیت

کم شده، زنده  یمو از سر پر هیبفهمم  امویکه اگه ب رونیب امین نجایمن از ا یاریب ستو شان یعنی ؟یکنیم یچه غلط رونیاون ب

 .ستمین ایمورد کوتاه ب هی نیتو ا شیشناسیکه خوب م اریاز...به ارواح خاک مایاون دن دمیهردومونو پر م یعنی. ذارمیت نم

 

تو بازم  م،یدیرو د گهیکه همد یهمون بار آخر یما، حت میکرد یانگار که حاال چه نامرد ،یو گرفت مساریتو از اولشم طرف ت اصال

 خان.(( اریکه عوض داره، گله نداره شهر یزیجمله مزخرف ورد زبونت بود.))چ نیا

 

 

 

 خان. اریکه عوض داره، گله نداره شهر یزیچ_

 

 ؟یچ یعنی-

 

 ؟یرو به دست اورد یپر یرفته تو خودت چجور ادتیبه! آقا رو..._

 

 هه! چقدم که االنم تو دسته!-

 

 حاال!_

 

 ندارم جون شهرام. یکبر ی؟ اصال حوصله صغر یبگ یخوایم یلُپ کلوم...چ-

 

 ؟یدیخانومو چند خر یپر نیشما ا گمیم ؟یحوصله داشت یخب داداش،تو ک_

 

نسناس هنوز  نیرو سپردم دست ا یاعتماد کردم پر یاز جاش! من چجور شهیتا پرت کنم سمتش که درجا پا م ارمیدر م کفشمو

 شد؟یآقا و جنتلمن م نقدیا یپر یجلو یدر عجبم! موندم چجور

 

 ؟یشد یچته داداش؟ چرا جن_

 

 درمون. یو درد ب یدیو مرض!خر یدیحرف دهنتو بفهم!خر-

 

 ؟یخالصش کن زیتا از چنگ پرو یخب حاال...چند داد_

 

 ؟یتومن...که چ3111-

 

 ؟یپر یچند بده باال خواستیقبل از تو م ارویخب اون _

 

 ه؟یسوال سیتومن...شهرام ب 3-

 

 .یاریدرم یخنگ باز یدار یادینه جون داداش، تو ز_

 

 غازِ تو رم ندارم. هیصد من  یحوصله حرفا اد،یم ادمیاالن اسم خودمم به زور -
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بود، تو هم از  دهیاز تو زودتر باهاش به توافق رس هیعوض ارویاون  نکهیرو داد دست تو، با ا یبه خاطر دو تومن پر زیبابا پرو _

 یمدع مسارینزن که معامله بهم نخورده ت یپس حرص الک ،یبه نفع خودت استفاده کرد زیپرو ینقطه ضعف طمعکار نیا

 متیبه ق یحفظش کنه حت یقیحق داره که به هر طر ییجورا هیو کافه ش...پس  زهیطرف معامله خود پرو هی ندفعهیشده...ا

 من. نیع یدلخور شدنو از دست دادن مشتر

 

. یشیمنطق م یب ویاز عالمو ادم طلب دار یپر یکه جلو ییتو نیخودش. ا یشگیمرام هم نیرو منطق خودش بوده، ع زیپرو کار

سو استفاده رو از اعتمادش  تینها یعنی. یتموم کرد زیرو در حق پرو یمنطق.هرچند که الحق و االنصاف تو نامرد ید و بغُ

 .یکرد

 

 نیکنم.ا زیپرو شکشیرو بذارم تو َطبَق پ یپر یباهاس خودم دو دست نمیبش نجایا گهید قهیدق هیپاشم...پاشم برم که اگه -

 داستان... ی هیشد آدم خوبه قصه...منم عوض زیوسط انگار پرو

 

 

 

 ها... شهیولش کن، شر م ؟یریم یکجا دار_

 

 .میتا خالص ش میکردیخالصش م نایاالنشم شر شده...باهاس زودتر از ا نیهم_

 

 .رهیگیم شویسراغ امانت رسهیم مساریامروز ت نیکه َاد هم می! شانس نداریشجاع شد_

 

 .ریسر کار داداش من.همه رو گذاشته سر کار سگ پ یتا االن اومده بود... رفت ادیب خواستیاگه م مساریت_

 

 .کننیم نمونیکنن، چوب تو آست دایفردا جنازشو پ م،یکلکشو کند ویحاال اومد_

 

مسافرم. مسافر  گهیمن تا سه روز د رسه؛یتخـ ـت؛به اونجا ها نم التی!...خیدر هر صورت مترسک کنه؟یم یتو چه فرق یبرا_

رو هر وقت از اب  ینشده، ماه ریهنوزم د یول م،یدست دست کرد یادی. زمیکردیکه باهاس تا االن م یاونور. کار رمی. میابد

در و  نیتو ا دیخودتونو موقتا گم و گور کن دیبر دیشماهام زودتر جُل و پالستونو جمع کن دیشنویتازه س...از من م یریبگ

 به چاک. دیو بزن فتهیب ابیسدهاتا...تا آبا از آ

 

 نجایا نقدیاز اطاقاش حبسم. ا یکیکه من تو  ییوسط راهرو دهیمحرمانه شون رس یسر و صداها و جلسه ها گهیدفعه د نیا

 .دنیبه خودم اطالع م نجایبرام بکشنو هم خوانیکه م یشدم)!!( هر نقشه ا یکیباهاشون خونه  گهیموندم که د

 

ام  ی. معلوم بود که شدم وبال گردنشون... به هر حال زندانکننیدارن خالصم م دهیروز نکش هیزود آرزوم براورده شد.به  چه

 خود دارم. یجا گهیتحمل خودشونم ندارن من که د نایو خرج داره.االن ا تیمسئول

 

 ای دنیبرام د یبفهمم چه خواب دیحال با دم در...به هر چهیگرفتم تا به کمکشون خودمو بلند کنم و برسونم به در دستامو

 نییپا زونیگوشت اضافه،آو کهیدو تا ت نی. عستیبا من ن ارشونیاخت گهیحرفا شدن، د نیالمصب پاهام سرخود تر از ا ینه؟ول

 !ندم؟یسر پل صراط فلنگو بب یچجور لیعل یپاها نیمن با ا ای. حاال اون دنمایخودمونو فلج کرد یالک یتنه م شدن.الک

 

قراره خالص شم؟ ظاهرا که به توافق  یکه ک فهممیزود م ای ری. دزنمیدوباره دستامو دور زانوهام گره م رونویب دمیم نفسمو

 آب کنن. ریسر منو ز نکهیسر ا دنیرس

 

روزانه شکنجمو  رهیج رونویچند ماهه هرروز منو اوردن ب نیکه ا نقدی...اادیروون شده م گهیکه االن د ییقفل کشو یصدا

به  یرونق هیصدق سر منم که شده  شه،یراحت باز و بسته م گهیقفلم د نی.ایسگ دون نیدادنو دوباره برم گردوندن تو هم

 .میداد مساریدخمه ت نیا
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 .رونیب ایپاشو ب_

 

 قدم از قدم بردارم. تونمیکه نم دهیخوبه خودش صد بار تا حاال د ست،یحواسش ن معلومه

 

 اخرمه. یدم دما گهی. دشتریدفعه با مالطفت ب نیبغـ ـلم.ا ریز ندازهیمتو دست  ادیم

 

تو پاهام. خودم با چشم  زهیکم قوت بر هیتا  کشمیم واری. دست رو دوارهیم د گهیو طرف د اروسی نیطرفم ا هیکشون  کشون

 به من بدن تا دوباره رو پا شم)!!( یورزش حساب هی دیمالئکه با ای.اون دننمیبیرفتنو الغر شدن پاهامو دارم م لیتحل

 

 .دهیچقد حوصله به خرج م ارویکه  نهیاز ا تعجبم

 

... تو ایاون دن میریشب م ی. ما همه موروثنمیبب زمویعز دینکردن الاقل لحظه آخر خورش یالکردارا حت برتم؛یم یدم در خروج تا

 برنشیمن که دارن م نیع یکس شناستشویط خود شب مداره که فق یقداست و حرمت هیداره،  یا گهیارج د هیدل شب رجعت 

 شهیشکر که آرزو به دل نموندم. هم یزده. اله دهیکنن سحر شده و سپ ستمین ربهکه راحت بشه س ییجا میبه مسلخ. تا برس

فکر کنه  یزیچ هیبه  زادی. اگه ادمرهیروشن خودش قراره روح منو تو بغـ ـلش بگ کیسحر تو تار نیعاشق سحر بودم...حاال هم

و سحر  هیعشق آسمون گهید نکهی...ایتوقّ هی یتقّ هی... خورهیم یتَرَک هیواست  یاگه عاشق سنگم بش ی. حترهیگیحتما جواب م

 .یگاه

 

 

 

 

 

 روز و شبم یلحظه ها نیبهتر

 

 شکفتن سحر است یها لحظه

 

 زیشکسته پا به گر یاهیس که

 

 گشوده بال و پر است ...)*( ییروشنا

 

 

 

 

 

 .بندمشونیم یفور زنه،یچشمامو م نیماش نور

 

 عقب. یرو صندل نشیبذار نیدستو پاشو چشماشو ببند_

 

که رو به  یچقد گذشته که مقدم نیبود. بب یغار مـ ـستوف ارِی شهیکه هم ییایمقــــــــــدم! همون با کنم؛یچشمامو باز م آروم

دماغشو  اروی ا؟یدوره افتاده دست ک نی! روزگار ببی. هــــدهیمنو داره اُرد م یجلو سادهیقبله شده بود، االن سُر و مُر و گنده وا

 .کنهیم یاون وقت واسه من امر و نه ،بکشه باال سیبلد ن

 

 .نیتو ماش کننیدوباره کلمو فرو م بندنویم چشمامو
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 .یبخواب رو صندل_

 

 یخودم...پا یام داشتم. االن دارم با پا یبتیکورت ه...اون شب دو تا اسنجایکه اوردنم ا هیتنها فرق امشب با اون شب نیا

 یلیروند خ نیخودم اومدم، االن همونا رم ازم گرفتن. البته خودمم تو ا یام داره...اون شب با پاها گهیفرق د هیخودم؟! 

 یچی...نه االن هنمیبیکه م شهیم نیبه خودم ندادم هم یتکون چیپرت کردمو ه ودموجا خ هیچند ماه  یکمکشون کردم. وقت

که باال  یموقع مرگم چشمام باز باشه. اون خواستیدلم م شهیدم. خدا کنه موقع مرگم چشمام باز باشه. هم دهیسپ ی. حتنمیبینم

جون به سرم  مهیخودش بعد مرگم چشمامو ببنده...البته اگه اونقد انصاف داشته باشه که خالصم کنه و نصفه و ن سادهیسرم وا

 نکنه.

 

 .ایگلوله بفرستم اون دن هی با راحت

 

 اد؟یاز ما باهات ب یکی یخواینم_

 

 کمتر بهتر، شلوغ شه مشکوکه. ینه، هرچ_

 

 ها. رهیگیشه؛ حاال حاال شرّش دامنمونو م دایکن، پ سیجنازشو سر به ن_

 

 تو نگران نباش، من فکر اونجاهاشم کردم،قبرشو جلو جلو کندم._

 

 ؟یگردیبرنم یدست خال یپس مطمئن بود_

 

 .اوردهیشکنجه دووم ن ریز دیبهش بگ شه،یشد که نم داشیپ مساریاگه ت ؛ییجورا هیآره _

 

 .میما هم فلنگو بست یبر نجایتو که از ا نیبرو، همچ_

 

 ؟یبار یکار_

 

 نه، خوش بگذره فرنگستون._

 

 خدافظ._

 

 .رهیخودش م یپا...پس قبرمم کندن، مونده فقط جنازه که اونم داره با ینه آه یراحت، نه اشک چه

 

برم قتلگاهم؟  ادیز یبرسم که با صبور نجایبرنامه داشتم االن به ا میزندگ قهیبه دق قهیکه واسه دق یمن کردیفکرشو م یک

دردسرا شد. من اون شب واسه خاطر نجات مقدم افتادم تو هََچل...حاال  نیهمه ا یکه نجاتش باعث و بان یبا کس ؟یاونم با ک

 دست که نمک نداره... نیببُره! بشکنه ا فسموزودتر ن زنهیخود نامردش داره زور م

 

و حاجت روات  خواستهیهمه خاطرتو م نیکه خالصت کنه...حاال بده ا یخواستیاز خدا م یامروز داشت نی! همارینکن شهر یناشکر

خواسته تو س، همون  یبه بعدشم با خودته! ، هرچ نجایبا خودت بوده، از ا نجاشیتا ا م،یندار یه؟ باشه خدا جون، ما که حرفکرد

 بشه...

 

 

 

 دار مصلوب است یبر رو گرچه
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 است وبیانگار صبر ا صبرش

 

 به مردمان گفته: نکهیا جرمش

 

 چوب است ی! تکه استیخدا ن نیا

 

 نوشد یرا مثل شهد م درد

 

 رسد خوب است... یاز دوست م هرچه

 

 .یرو صندل نیآخرشه.بلند شو بش گهید نجایبابا تموم شد...ا ؟یدکتر...هنوزم تو نقش خودت یآقا یساکت_

 

-... 

 

 پسر؟! یالل ی...نکنه وجدانیصداتو بشنوم.دکتر شاپور شوت یدم آخر نیا خواستیدلم م ف،یح_

 

 زنه؛یم قهقهه

 

 بهش عمل کنم. به شرفم قسم... دمیقول م ؟یندار یحرف ،یحتینص ،یتیوص نیبب_

 

 :یرو صندل نمیشیبرم؛ م ایدن نیحرف اخرمو بزنمو از ا یبذار دم آخر گهیراست م زنم،یپوزخند م هی

 

 !ی: بهتره رو داشته هات قسم بخورحتیباشه...از من به تو نص_

 

 ادهیپ یداشتم االن فکّم رو صندل یکیجلو، اگه باال تنه کوچ یبه صندل خورهیـنم م ـیجلو، س شمیرو ترمز، پرت م کوبهیم محکم

 شده بود!

 

 ن،ییپا کشهیرو چشممو محکم م پارچه

 

 )!!(دیگوشم؛ تا چند لحظه فقط تو گوشم زوزه کش ریز خوابونهیکه شـــق م یلیس

 

 ؛"تو"تا حاال حق نداشته به من بگه  یپدر مادر یب چیشازده، ه نیبب_

 

به وقتش واسه  یچجور دونمیخوب م گهیندونه من که د ی...هرکادیداره واسمون الف م یزوریکه مقدم پ دهیما به کجا رس کار

 .دادیبه وقتش واسش دم تکون م یو چجور شدیانتر م مساریت

 

 ."تو"خودت بگه  نیع یپدر مادر یفقط حق داشت به ب یمـ ـستوف نیع یپدر مادر یمعلومه، ب_

 

 م. قهیبه  زنهیجلو و چنگ م ارهیم دستشو

 

واسه من  یکردیسگ مصب که اگه بود تو االن دهن گشادتو باز نم مساریدکتر، اون ت یآقا یرو اشتباه کرد نجای؛ ا گهیدِ نه د _

 .یالل ِالل بمون گهیتا د رونیب دیکشیزبونتو از حلقوم م شهیواسه هم ،ینطق کن

 

 .نمیبب رونویب یتا حد تونمیمدقته و  یرو چشمام، هرچند که ب کشهیچشم بندمو م دوباره
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 .یبخواب رو صندل_

 

مقدسن،  یلینابَن...خ یلیها خ هیثان نیشدم، برام ا یعجب بچه سر به راه ات،یاخر ح یلحظه ها نیا ،یرو صندل خوابمیم دوباره

منو  سیکه به هم زدم معلوم ن یو لجن هیکر افهی. با ابن قاریفکر کنم، مادر...آقا جون...ماز میبه مقدسات زندگ خوامیم

من  یول س،ین یسر کس یروحم چقد چرک شده؟ منت ره؟یروح آدمه که م ا،یتو اون دن گنیم نکهینه؟ مگه نه ا ای شناسنیم

 یرو نتونست یکیاگه کار ن یگفتیم شهیال... نبوده! هم لیسب یف تمیمادر؟ ن ینیبیبوده...م اریکردم واسه خاطر ماز یهرکار

نداشتم،  تین یرو انجام دادم ول یکین کار ه؟یحاال حکم من چ سن،ینویواست صوابشو م یداشته باش تشویکه ن نیهم ،یبکن

 داشتم؟ یکه به پر یتیحس حما ار؟یماز تیانتقام خون داداشم؟ عمل کردن به وص

 

خانواده م؛ تو  نیب یارزشمندم، اومد یمقدسات و باورا نیب یتو ذهنم، اومد یاخر اومد یدم دما نی! تو هم ایپــــــــر آخ

 یخونتون...تو ک میتو حر دیاریب دیریرو نگ یدست هرکس گفتیآقا جون م ادمهی...یحرمت دار یعنیتو خونه م...پس  یاومد

 خونه م؟ میتو حر یاومد

 

 خونَ ام...جونم...قلـ ـبم؟ میتو حر یاومد یداره وقت یچه ارزش خونه

 

بخواد دعاشو پس  ینداشتم...خدا جونم؟ اگه کس یاز مرگ باک گهیبخدا اگه دغدغه اونو نداشتم د شه؟یم یچ یاالن پر مادر؟

عوضش  دیبا یجونم تموم بشه...چ متیکه به ق سین نیجون کفاره داره؟ مطمئنم کفاره ش اونقد سنگ ه؟آقایحکمش چ رهیبگ

 بدم؟

 

 خوامیبهانه س، من به خاطر خودم م ی...االن...،پرخواستمی...صبح از خدا مرگمو مخوادیم یچ دونهیخودشم نم یحت زادیادم

 دنشوید یکه ه اریمعرفتم...در مورد ماز یب یلیکه خ دونمیم د؟یکن یبرام کار دیتونیشما نم ار؟یباشم...آقا جون؟ مادر؟ ماز

رو در حقم تموم  یبرادر شهیداداش مث هم ار،یماز ی...ولدیبه خاکسترشم نرس مدست یپشت گوش انداختم، تا آخرش حت

که خورده بودم...حاال دارم  یاشتباه کوچولو...واس قسم هی...برنامه هاتو بهم زدم واسه ریرو بگ کهیکن...دست داداش کوچ

 .دمیتاوانشو پس م

 

وسط ؛  ادیاحساساتش ب یرغم نقشه پا یعل یکس یوقت ه؟ینقشه زاپاس چ مساریبه قول ت ه؟یبه بعد نقشه چ نجایاز ا ار؟یماز

و  یریمجنون وادار به عشق اساط نی...همه رو عن؟یواسش گذاشت ینیمرگ؟ چه مجازات سنگ ؟یفراق؟ دور ه؟یچ یترفند بعد

 ن؟یکنیش م یلیاز ل یدور

 

 یب هی...مرور خاطرات و گذشته تو...حاال مایفقط تو بود یمتر میچند ماه، تو اون سلول ن نیارامش من تو ا هی! تموم مایپر آخ

درد  شهیوقت تر از هم ی...بیشیهمه عاجزم؟خودت به وقتش درمان م نیتو؟ من چرا از درکت ا یدار ی...چه اثرییتو میقرار

شد و  زیتو دهنش، باالخره صبرش لبر زدیعقلم م شهیکه هم یقلب نیسرکش شده. هم یلیقلب وامونده، خ نیواسه ا یشیم

دستم از همه  یانتخاب کرده. لحظه آخر، وقت یگر یاغی یرو برا یو چه بد موقعطاقت خفه خون گرفتنو نداره  گهیکرد، د انیطغ

...بدون درد و کنهیداره رسوام م القلب سرکش حا نیهمه شکنجه اعتراف نکردم...اونوقت ا نیا ریجا کوتاهه...من ز

 رسمشه با مرام؟! نی)!!( آخه ایزیخونر

 

 

 

 دوست یدرد من درمان کن ا بگفتم

 

 درد تو درمان ندارد بگفتا

 

 درد درمان... یباشد برا اگر

 

 درد تو ، درد است و درد است...)*(  یدوا
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اسمشم که اومد تو خفه خون  مساری((. تشهی...نه خوشم اومد...))دود از کنده بلند مای)!!( واقعا الل شدیدکتر شوت یه_

ـَرد. نتیاز وجود نازن میشد ضیبار مـ ـستف نیو آخر نی...بذار واسه اولیبحث هی،  یحرف هی...بابا یگرفت  مــ

 

کاش االن کر بودم و  یا ،یدوختیلب م ویشدیبُرش نداره که اگه داشت تو االن خفه م مساریحرف ت نمیهمچ گم،یخودم م شیپ

غصه  کردموی...فکر مکردمیفکر م مییایرو یراحت به پر الی...اون وقت با خدمیشنیمقدمو نم نیع یمزاحم یالل، تا صدا

 .((لیما کوتاه و خرما بر نخ ست))دنکهیو افسوس از ا خوردمی...غصه مخوردمیم

 
9 
 

 .ستمین یادب ی...من آدم بریشازده پاشو حاال،به دل نگ_

 

 شده. زیام معلوم بود، اصال ادب و اصالت ازت سرر یگفتینم آره

 

مشت آدم نفهم و از همه مهمتر  هیهمه استعداد واسه  نیبا ا میدار نکهیا م،مثالیاشتراکات دار یسر هیدکتر...منو تو  گمایم_

من  یو الفرار...ول دیبا اون همه ادعاش از همه زودتر از سر و صداها ترس ی...اون مـ ـستوفمیکنیارباب قدرنشناس کار م هی

 وی...کاش بود ندازمشی. ب گ* خوردن مرمیگیم خیبه وقتش از ب رمیحاال اون کفتار پ نم؛بدهکار بمو یعادت ندارم به کس

 .یدیدیم

 

 اونم جونشو. ونه،یبه من بدهکار که چه عرصضکنم، مد یول ست،یسرش ن یمنت

 

کمال  نتیاز وجود نازن میخوایآخر، ما م یتو لحظه ها م،یبلند بگو مام بشنو ؟یکنیم زیو زیواسه خودت و یچ یدکتر دار_

 .میاستفاده رو ببر

 

 ؟یصاف نکرده باش تویبده یشده تا بحال با کس کنم؛واقعایدارم فکر م یچیه-

 

 .یدار یمنظور هی ی...از هر حرفیستین یشاپور شوت گهید دونمیم ؟یبگ یخوایم یچ_

 

 م؟ینرفت رونی! از شهر بیچیه_

 

 دکتر؟ نیدار یشهر امر رونیب_

 

 !؟یکن ستمیوسط شهر سر به ن یخوایکه م یبگ یخواینم-

 

 وسط شهر. میوقتشه برگرد گهیم،دیما تا االن خارج شهر بود یدکتر، ول یباهوش یلیخ_

 

تو  برتمینترس شده که م نقدیا گه؟یم یدست منم بسته. داره چ نیکردن خلق ا...بودم،حاال ا جیتو کار گ یعمر هیخودم  من

 شهر واسه خالص کردنم.

 

االن گفتم  نیبه اون راه؟ هم یحالو دوس دارم...چرا خودتو زد نی...اخرمی. حالتو مکنمیحس م دهیند یحت تویجیدکتر جون، گ_

 ؟یشد؟ هنوز کجه اون دوزار یچ یبدهکار بمونم.نکته رو نگرفت یدوس ندارم به احد

 

 !گزه؟یکه کَکِشم نم هیحرفه ا یچه خوشه، مگه چقد تو آدم کش رخنده،یز زنهیم
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 نیحتما ع نتتیخانوم نوازنده بب چهریپر ینجوری...اایشد یهَپل یلیبه سر و روت بکش، خ یدست هیحتما  گمیدکتر جون، م_

 !زنهیاونشب من سکته رو م

 

 رو با هم رد کردم. یو مغز یاالن دوتا سکته قلب نیمنه؟ خودم هم شیپ یپر دونهیاز کجا م نیخـــــــدا! ا ای

 

ش انتقام  یشگیهم یرایو اون تحق مساریمورد فقط خواستم از ت نیتو ا یمن بهت بدهکار نموندم، ول ؟یدیدکتر جون...د_

عاشق چشمو ابروت نشده  س،یخبرا ن نیاز مالو امالک تو گذشت؟ نه جـــــونم! از ا ایراحت نیبه هم مساریت یکنیفکر م رم،یبگ

رگ  خب فکر کنم اون موقع یخانومم مالحظه شد ول چهریتو چوب بزنم، از قضا پر ونه خ ِاهیبود که! خودم مامور شدم زاغ س

 یسرتو شب راحت بذار یحق ندار یموند یباد کرده بود... مث االن. چه کنم که آقام بهم گفته بود بدهکار کس میصریق

 ویاریبخت لیبه اسم جل ییپوک بابا کویجخودش منوفرستاد تا تموم  مساریعمل کردم.... ت تشیمورد وص هی نی... منم به انیزم

که چار  یلیهمون وک اریخان برادر ماز اریشهر نیفخار ختم بشه، بعدم ا اریقراره آخرش به شهر دونستمیموقع نم ارم،اونیدر ب

 ادفآوازه مرگش و تص ادمهی ینبودم، ول اریپرونده ماز انی. اون موقع من درجرادیفرستادن ته درّه از اب در م شیسال پ

ذره بدنش خاکستر شده. از  نیروغنش دراومده تا اخرخوب سوخته و  نکهیطرف بعد ا گفتنیبود، م دهیچیدلخراشش همه جا پ

...خدا بده یخانوم کرد یپر نیتونستن ردشو بزنن... من واقعا متاسفم.خونه باغتم که به نام هم نشیماش یاهن پاره ها یرو

 داره ها... یا قهیام خوب سل یخودش، شاپور شوت واسه یا ههیخوب وج یشانس...به چشم خواهر

 

 یام عجب دل پر چارهیب نیاورده واسه درد دل...ا ریجفت گوش مفت گ هی...شهیبندش نم یول رهیگیزبون به دهن م قهیدق دو

 تموم شد. یکه به نفع پر نجایا مساریمقدم از ت یالاقل تالف ستا،یام بد ن شهیکردن هم یتالف مسار،یداشته از ت

 

 ...تیود به خاطر اون زبون درازچون حقت ب کنمینم یام شرمنده، عذرخواه یلیبابت اون س_

 

 زدن. شیعقرب تو ذاتته ن نیع دونم،یم_

 

 .یکردینم یکم لطف ینطوریا دهیبرات د یرنگ یآدم بدذات چه خوابا نیا یاگه بدون_

 

من چقد عاشق حل معمام...حاال که  یدونیسر راه ما؟ تو که م ومدیهمه معما م نیا دیبا یشب آخر نیَاد هم م؟یجون داشت خدا

 ریبنده که کال مغزش گ هی یدوس دار ا؟یاون دن امیبا ذهن پر عالمت سوال ب یخوایواسه دوتادوتا چار تا ندارم؟م یوقت گهید

ر برام به قد تینیزم طانیش نیاالن هم نیو منکر و بدما)!!( هم ریباش که جواب نک نداشتهاز من انتظار  ایپاچ کرده؟اون دن

 .رسهینم تیآسمون یسوال طرح کرده، نوبت به فرشته ها یکاف

 

طواف  نویدور، دورتا دور ماش هی. کنمیحس م نیپاشو رو زم ی.صداهیعوض یکن یهر کار ی...آدم عوضدارهینگه م نویماش

 .کنهیم

 

 باال. کشتمیفشار م هیبا  کنم،یبغـ ـلم، حس م ریز ندازهی...دستشو که مکنهیباز م نویماش در

 

خودت که بهتر  فه،یبرسون . من قلـ ـبم ضع یمدد هیبلندت کنم، خودتم  رسهیدکتر جون...زندون بهت ساخته ها...زورم نم_

 .یدونیم

 

 .نمیشیم یخودمو رو صندل شم،یمقدم نم یمنتظر روضه خون گهید

 

 ...کنهیپس کلّم، گره چشم بندو باز م برهیدفعه دستشو م نیا مقدم

 

بود.  مساریت یایکه مال کثافت کار میدخمه خارج شهر بود هیتو شهر، تا االن تو  میبرگشت ینیبیجون...مدوباره سالم دکتر _

 که نصف شبه، همه جا خاموشه. فیح م؟یباورت شد وسط شهر ؟ینیبیخوب دور و برتو نگاه کن، مغازه ها رو م
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 تو شهر؟ میچرا االن برگشت ادی...فقط با باورام جور در نممیباورم شد وسط شهر دم،یتکون م سرمو

 

 !چهیپیم ابونیتو خ یخنده، تو سکوت نصف شب صداش بدجور ریز زنهیم پق

 

و آروم...مشخصه که پاک  ریسر به ز "یکافه چ"...همون زیخودمون تو کافه پرو یهمون شاپور شوت نهویع یدکتر االن شد یوا_

 تتو کن به من....پشیایدر م یجی. عب نداره ، صبر کن از گیو منگ شد جیگ

 

 .ندازمینگاه سراسر سوال بهش م هی دوباره

 

 دستتو باز کنم پسر. خوامی...مکنهیم گایباز داره ن_

 

  ا؟یاون دن میبفرست یخوایبا دست باز م-

 

 مگه؟! شهیم یچ ایاون دن یحاال ازاد بر ،یبود ریهمه مدت اس نیخب اره، ا_

 

دو  یمنو رو نیدرست پشت ماش ذاره،یباز م نویهمونجور در ماش رون،یب کشتمیمو م قهیبه  ندازهیچنگ م کنهیکه باز م دستامو

 شونه،یزانو م

 

 دستامو ببنده. نهیبینم یبره اروم باشم، معلومه که لزوم هیمث  یوقت کنم،یکه دارم، تعجب م یهمه ارامش نیاز ا خودمم

 

 ؟ینیبا چشم خودت مرگ خودتو بب یدار گرشویچشماتو ببندم،ج تونمیم یاگه دوست دار_

 

 .دمیرس نکهی. الاقل به ارمیاز ارزوهام بوده که با چشم باز بم یکی نیا دم،یتکون م سرمو

 

من تنها  مسار،یت هیقاچاقو کثافت کار میپرونده عظ نیتو ا دیشا جه،یهم صنفاش را نیکه ب یهمون اره،یمعروفشو درم 43 کلت

 و تصادف نشون بدن... یندارن خودکش یو سع باشم که با اسلحه کشته شدم یکس

 

 من. قهیرو شق نذارهیم ییشویلیک کیوزن  کنم،تمامیسرم حس م یرو شوینییو سنگ یسرد

 

باش، حاال که دارن کشته شدنتو  یتو هم...قو رهیکالمون م یو بلرز یاگه بترس اریتو تنم...شهر نهیشیم شیاز سرد یبد لرز

 .یلرزش چیبدون ه ،یترس چیبدون ه ن،یپس شجاع باش و محکم سر جات بش دن،یقتل نشون م

 

و لمس  شنومیفقط م نم،یب ینم یچیلحظه آخر ه نیا ی. گفتم چشمامو نبنده ولشهیضامن اسلحه کنار گوشم، چند برابر م یصدا

نشه و  یخلوت ذهنم با پر وارد یتا کس ذارمیکه به خودم داده بودم، رو هم م ی. چشمامو برخالف قولی...مث پرکنمیم

 تقدسشو بهم نزنه!

 

که تنهات گذاشتم،  ی...نتونستم آزادت کنم.ببخش پری...نتونستم چشماتو بهت برگردونم، منو ببخش پریببخش پر منو

 یآخه چشمات حت ،یکن هی.مبادا واسم گرشهیبا هم صاف م ایبدهکار موندم؛ حساب ما اون دن یکینگاه کنم ؛ من به تو  یهرجور

 .ومدیچه به روزشون م دمیدیمن م یول یدیدی...خودت نمشهیداغون م یلیقطره اشکم خ هیبا 

 

 

 

 خسته و افسرده و زار رومیم

 

 شیخو ی رانهیمنزلگه و یسو
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 از شهر شما برمیم بخدا

 

 شیخو ی وانهیو د دهیشور دل

 

 دور یتا که در آن نقطه  برمیم

 

 دهم از رنگ گناه شیشستشو

 

 عشق یدهم از لکه  شیشستشو

 

 و تباه جایهمه خواهش ب نیز

 

 برم تا ز تو دورش سازم یم

 

 محال دیام یجلوه  یتو ا ز

 

 برم زنده به گورش سازم یم

 

 وصال...)*( ادیپس نکند  نیاز تا

 

 اخر دکتر؟! تیوص_

 

 

 

 ...ادیم یتَق اروم یصدا دم،یچشمامو محکم رو هم فشار م چکونه،یرو م ماشه

 

 بود. یبود...خشابش خال ی! خالیلعنت

 

حد  نی...مگه چقد وزن داشت که نفسامو تا اشهیو راه نفسم باز م دارهیم برم قهیکلتشو از رو شق کنم،یچشمامو باز م دوباره

 کرده بود؟! نیسنگ

 

 !ینترس.تو در امان گهی! نترس...دایدیترس یدکتر جون حساب_

 

 !زدیهم معلوم بود، چون داد م یکیتو همون تار یمتعجب من حت افهیق

 

 که درد نداشت هان؟! ششیرو بهت نشون بدم...چطور بود دکتر جون؟ ن یکه گفت یعقرب شیخواستم ن_

 

 کنه: حیبا من تفر یروان وونیح نیدستو پا و پخمه ساکت بمونم تا ا یآدم ب هیمث  تونمینم گهید

 

 مقدم؟ یکن یچه غلط یخوایم_

 

 ادابم؟ یمن چقد مباد یدونیدکتر...خودت که م گهیادب نشو د یآ...آ ب_

 

 ))مقدم با ادب است!(( گه،یممکنو گفته بود د فهیلط نیخنده، مسخره تر ریز زنهیچون م گه،یکه چقد داره چرند م دیفهم خودش
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به  شهیرو هم یبده نیکه ا سیحاال قرار ن مونم،ینم یشد؟ بهت گفتم که بدهکار کس یچ یدکتر جون، نکته رو نگرفت نیبب_

حساب...اون  ی...حاالم حساب بنیدِ یجور ادا هی ک،یبه شکل پاداش داد، پاداش کار ن دیبا دیشا یبدم که، گاه یشکل تالف

 گهید دوارمیام ؟ینیبیبلد بودم. م تونستم،یامشب جونتو نجات دادم چون م ،یبودبلد  ،یتونستیچون م ،یشب جونمو نجات داد

بوده که  نیمن ا فهی. وظذارمیزنده ت نم گهید نمت،یبب ایدن نیا یهرجا گهیبار د هی.چون اگه مینیرو نبب گهیوقت همد چیه

 فهیپام، لب داره...االنم برخالف وظ ههس ک ممیشناس فهیوظ نیهستم؟ واسه هم یشناس فهیکه چقد آدم وظ یدونیبکشمت...م

تو  ؟ینیبیمن نبود که زنده بذارمت، م فیامشب جزو وظا یات بود...ول فهیچون وظ یم عمل کردم. اون شب تو منو نجات داد

 ازواجت چطوره؟ یاز ما داشته باش...اصال بشه کادو یادگاری هی نمی! عب نداره، ا؟یبدهکار من شتریب یلیخ

 

 باال رمیگیدفعه م هی سرمو

 

 زیبرات...هواشو داشته باش. اون دختر تو کافه پرو شهیم یخانوم، خانوم خوب چهری...پریبخت ش دیسف شاالیبه قول ننه م ا_

 هی نمی...ا یکار و تو کرد نیبهتر مسار،یت یو تو دست و پا زیتو کافه پرو شدیم فیح ،یدار اقتشویبود. تو ل گهید زیچ هی

 ...نیتلفن، بب وسکیک

 

 بودم چرا؟! دهیخودم ند گهیراست م ده،یسرمو نشون م پشت

 

 توش... ذارهیم ارهیدرم بشیو چند تا سکه از ج رهیگیدست راستمو م زنه،یپام زانو م یجلو

 

کس و کار  یب نقدرامیا دونمیدنبالت...م انیشدا دکتر جون، تلفن کن ب نیسنگ یلیاز ما داشته باش...حساب خ نامیا_

خبر  ای یخبر فرارمو بشنو ایروزا  نیشده...منتظر باش هم رید یلیبرم تا االنم خ یستیبا گهیمن د ؟یبار یکار گه،ی.خب دیستین

دنبال کفن بگردم واسه  دیاز امروز من با ینوشتیم تیواسه خودت وص دیتو با روزید اشده؟ ت کیچقد کوچ ایدن ؟ینیبیمرگمو.م

 از جات؟ یبلند ش یتونیبابا، پاهاتم که آش و الشه! م یخودم؟ ا

 

 پاهام از کار افتادن.  شه،ینم یکنده شم ...ول نیتا با فشار به اونا بتونم از زم نیکف زم ذارمیم دستامو

 

 باال،  کشتمیم یفشار آن هیبغـ ـلمو با  ریز ندازهیم دستشو

 

همه  دم،یم هیتک وارشیبه د وسک،یتو اطاقک ک میریباشه.کشون کشون م مساریت یهمون مقدم، سگ باوفا نیا شهینم باورم

 یتنها شماره ا رم،یگیتلفن وشماره رو م یتو سوراخ ندازمیرو دستم، سکه رو م ذارمیذره شم م هیتو پاهام،  مکنیجونمو جمع م

 !رونیب کشتمیم تالقاز تو با ادیم شهیو صاحبش هم ادمهیکه 

 

 زنه؛یاولو م بوق

 

 :ارهیو چار سانت جلوتر م شیـشون ـیکنار پ رهیگیدوتا انگشت وسط و اشارشو م مقدم

 

 .امتیبه ق داریخدافظ دکتر جون، د_

 

فکرشو  یمنو، مقدم جواب کرد، ک لی...عزرائ،رفتیراحت نیهم نش؛بهیسمت ماش گردهیکه اومده و برم یهمون راه بعدم

 کرد؟یم

 

 .نییبله بفرما_

 

که خدا  ا،یون دنکه زنده ام، که برگشت خوردم از ا شهیتو گوشم، تازه باورم م چهیپیم که م یشگیهم بانیو پشت یناج یصدا

 نظر کرده خداست، انگار! ه،یعجب دختر خوش شانس یبرم گردوند...پر یبه خاطر خودم که نه، به خاطر پر گهیبار د هی
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 اری...منم، شهریدکتر ناظم یالو، آقا_

 

 ؟یدیالو...الو...چرا جواب نم ؟ییتو ار؟یالو شهر_

 

 .ارمیدکتر، خودمم، شهر یبله آقا-

 

 تو پسر؟ حالت خوبه؟ ییکجا_

 

 ؟یپرسیسواله م نامیا آخه

 

  ابون،یخ یحوال زنم،یزنگ م یتلفن عموم وسکیک هیبله خوبم، از _

 

 کرده؟ رییتغ نقدیمدت ا نیا یعنیچرا؟  ادینم ادمی ابانویکجاس؟ اسم خ نجایا ای! خداپــــف

 

همه  ست،ین یعجله ا چیخوب فکر کن...ه ار،یوم باش شهرمادام هلن معلومه، آر یاطیخ یتابلو ندازم،یمغازه روبروم نگاه م به

 تموم شد. زیچ

 

 د؟یشناسی... زرگنده...مابونیمادام هلن، تو خ یاطیخ یروبرو -

 

 .امی...االن ماینر ییاومدم، جا یجلد ست،یدور ن ادیخدا رو شکر ز شناسم،یم اریاره شهر_

 

 منتظرم.-

 

زابه راش کردم نصف  رمرد،یپ چارهی. برمیدادم؛ وا م هیتک وسکیک وارهیکه به د ییجون تو پام تموم شد، روهمون پاها تموم

 ! یبعد مقدم، حاالم دکتر ناظم ،یزده باال، اول پر امیمزاحمش بودم، چقد امشب حساب بدهکار شهی. من همیشب

 

نبودم،  یمث پر یمن واست بنده پاک ،یهست یپر ی.تو خدادیبتونم جبران کنم...شا دیشا ،یشکرت که بهم فرصت داد ایخدا

که به حرمت قلب  زهیبراش عز یاونقد هواشو داره، اونقد پر یپر یخدا نیهم دونمیم یداشتم، ول ادیز میاشتباه تو زندگ

 هیکه بتونم  یبهم جون بده حداقل تا وقت گهیکم د هی. ذارهیشده تنهام نم کهاز دست داده هم  یکه پر یپاک یشکسته و چشما

که  یکسو بجز تو ندارم، اونم درست امشب چیچه کنم که من ه یانتظاراتم رفته باال ول یلیخ دونمیم نم،یرو بب یپر گهید بار

نبودم که  یحد همون کسه...من موس رمعجزه بود...معجزه هرکس د نیمن ع یدل رحم شدن مقدم برا ،یبرام معجزه فرستاد

بودم و هستم که  یریبنده سراپا تقص ،یفخار اریمرده زنده کنه، من شهر مییحاینبودم که دم مس یسیبرام بشکافه، ع ایدر

مث  یطانیدر قالب ش دیفرشته نجاتم با یحت دی...شایو منطق هیتوج چیکنم، اونم بدون ه دایاز مهلکه نجات پ یعنیمعجزه م 

مقدم حلول کرد، اونم فقط به اندازه لحظه تو وجود  هی یفقط برا ییروح خدا دی! شادونه؟یچم یکس کرد،یم دایپ یتجل ممقد

 یمث مقدم فرشته شد...اونم فقط برا یطانیلحظه...حاال ش هیشد؛ فقط  سیلحظه ابل هیفرشته بود که در  هی طانمینجات من...ش

 حساب... هیلحظه...به بهانه تسو هی

 

دارم  ایخوابم گرفته به خاطر آرامش بعد از طوفان  دونمیگرفته، نم یازم انرژ یلیو برگشتن خ ایتوک پا رفتن تا اون دن هی انگار

پاشو سرپا...اگه آقاجون االن بود  ،ینبود یناز ناز نقدیتو که ا ار،یبه خاطر شوک اون کلت سرد؟ خجالت بکش شهر رمیاز حال م

بازم عقب  دارمونی.آقا جون دیبریم یمَرده دار یهرچ یغش و ضعف نکن. پاشو که ابرو این دختر غشیپاشو مث ا گفتیبهم مِِِ

 چیوقت ، ه چی. من هشهیکنه...مث هم یباشه و براتون تک فرزند ایتنها اوالدتون تو اون دن دیبا اریافتاد...ظاهرا حاالحاالها ماز

 نبودم... نیشتدا اجیکه بهم احت یموقع، به موقع نبودم...اون زمان
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عمر دوباره دارم به تک تک آرزوهام  نیانگار با ا دم،ی...باالخره به ارزوم رسدهیشفق داره کم کم خودشو نشون م یسرخ

مَطلَعِ  یحتّ یَشفق، شکافته شدن آسمون تو دل فجر.. . سالم به صبح...))سالم هِ  یسرخ نیسحر...اول دهیسپ دنید رسم،یم

 ...کنمیسالم م دنیکه موقع خواب یسنت شکن نیبه خاطر ا بخشتم،یم مهیخدا کر بندم،یچشمامو م یول کنمیالفَجر(( من سالم م

 

 

 

***** 

 

 ؟یشنوی...پسرم...صدامو ماریشهر_

 

 .دارمیکه باز شده، وگرنه اونا رم بسته نگه م ستیباز شدن ندارن، گوشامم به اراده خودم ن یچشمام نا یول شنمیرو م صدا

 

 چشماتو باز کن. ار؟یشهر_

 

نشون بدم  نکهیا یباز کردم و دوباره بستم، فقط برا مهیچشمام نصفه و ن هیثان هیکمتر از  یکه بود فقط برا یهر مکافات با

 .دمیصداشو شن

 

 پسر؟ آهــــــان...چشماتو باز کن. یخوابیچقد م_

 

 نمیسنگ یبه پلکا گهیفشار د هی نیوقت رو حرفش حرف نزدم، واسه هم چیصدا احترام قائل بودمو ه نیواسه ا شهیهم

پلک  یِزپرت چهیاز پس دو تا ماه کلیه نیمن با ا فتن،یتا دوباره رو هم ن کنمیتقلّا م یلیدفعه خ نی...اکنمیبازشون م ارمویم

 ...امیبرنم

 

 ...اریشهر_

 

 ازش خارج کنـم: ییتو حنجره مو صدا زمیهمه جونمو بر شهیدکتر دوباره باعث م یصدا

 

 هـــــوم؟!-

 

و سکوت  یدیتا االن خواب ی...بسه هرچهیداریاالن وقت ب گهیتخـ ـت...د نیو ار یدیخواب یپاشو پسر...دو روزه تخـ ـت گرفت_

 .یحرف بزن دیسکوتت با یسالها نی...پاشو که َقد تموم ایکرد

 

 یکه برا یبه اندازه همون زور دیشا کنم،یخشکم از هم جدا شه، به زور لبـ ـامو از هم باز م یلبا یحت مذارهیکه دارم ن یعطش

که طعم خون رو حس  یجور شه،یلـ ـبم کنده م یپوستا دم،یلبـ ـامو از هم فاصله م ادیسوزش ز هیباز کردن پلکام زدم...با 

 کنم،یم

 

 آب-

 

 تو فعال چشماتو باز کن... دم،یباشه آبم بهت م_

 

 ما شده! یاورده ها، حاال عاشق چشم و ابرو ریدکترم وقت گ نیا

 

 چهره درهم برهم و مات دکتره... دم،ید هیتو زاو ادیکه م یزیچ نیاول نم،ینورو بب تونمیتازه م کنمیچشمامو که باز م نباریا

 

 .یسالم پسرم...خوش اومد_
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 شد؟ یآب چ نی...پس اکنمیم نییاروم باال پا سرمو

 

 نکهیدم لـ ـبم...هم ذارهیم وانیباال و ل ارهیکم م هی...بعدم سرم وانیل هیتو  زهیریکنار تخـ ـتم م زیمقدار آب از پارچ رو م هی

 ...رهیگیاز دهنم م وانویل کنهیچند قطره آب دهنمو تَر م

 

 هیواست  گمی...االن می...خدا رو شکر که بهوش اومدکنهیم کشیآب تحر ه،یمعده ت خال س،یبرات خوب ن شیادیشرمنده ز_

 ...ارنیگرم ب قیسوپ رق

 

 روهم...فکر نکنم امروز بتونم سوپ بخورم... رهی! پوف! چشمام دوباره داره مس؟ین یمگه سوپ آبک حاال

 

 

 

 .اریشهر شتریکم ب هی...شتریب کمیآهان ؛ _

 

 .تونمینم گهیدکتر...د تونمینم گهید-

 

 .شتری...چند تا قدم بیبهشون استراحت داد یادیمدت ز نیا ،یاز پاهات کار بکش دی...بااریشهر میندار تونمینم_

 

 تُن شده. هیوزن هرکدوم از پاهام  شه،یکتر نمد-

 

 شده. کتریکوچ یلیدر ظاهر خ یول_

 

 ...برا امروز بسه.دونمیآره م-

 

 تونستهیکه م ی. اونم مردخوادینم لیگاه عل هیتک هیکه داره  یبا ضعف ی.پریباش یگاه پر هیتک یتونیوضع نم نیتو با ا اریشهر_

 باد و هرچه باداباد! ریتو زندان پاهاشو گذاشته تو مس یدیبه خاطر ناام یراه بره ول

 

و با هردو تا  ارمی. دست چپمو که تو دست دکتر بود در مکنهیمحرکه رو بهم وارد م شتریتلخش ب یدکتر با حرفا شهیهم مث

حاال من به  دن،یواسه ند واریبوده. چنگ زدن به د نیهم یسال پر هیحال  وار،یچنگ زدن به د وار،یبه د زنمیدستم چنگ م

 یبرا دیسف ی... عصایعصا شهیم وارید نیم،ایکنیم دایهرکدوم نقص عضو پ وار،ید نیداره ا یچه نقش شم،یمتوسل م وارید

 من. یدست برا یو عصا یپر

 

ـنه م  ـیوزن زانوهام رو س نیکم از ا هیبار قدم  اره،ی...زانوهام تاب بدن خودمو نمرمیبود م یتا قدمو با هر ضربو زور پنج

 آراسته شد.(( زی. ))گل بود به سبزه نادی...نفسمم باال نمکنهیم ینیسنگ

 

 تو اطاقت پسرم. میبر ای...باریشهر گهیبسه د_

 

 ی. دکتر ناظمکنمیم نیو خودمو پهن زم خورمیُسر م واریهمون د یبود تا مث برنج شفته شده وا برم. رو یحرف دکتر کاف نیهم

.هنوزم با ادیاز پس من برب رسهیزورش نم رمردیَسوام کنه...پ نیداره بکشتم باال و از زم یبغـ ـلمو سع ریز ندازهیدستشو م

 نیرو تو ا یپدر ی. دکتر ناظمبانمیمهربون پشت رمردیمهربون هستم...پ رمردیپ نیبازم دو برابر ا ینصف شده ول کلمیه نکهیا

براش دردسر درست کردم. وقتو  نکهیکردم در عوضش؟ جز ا کاریچ برام کم نذاشت...من براش یچیمدت برام تموم کرد. ه

 حالوتو ازش گرفتم.  شویوقت آسا یب
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که از قد  چکیو مث پ واریبه د رمیگیخاطر، براش بار خاطر نباشم، دوباره دستمو م اریکه االن اگه واسم شده  نهیا حداقلش

 .ی...از درد...از سردرگم چمیپیدور خودم م یول رمیباال، ازش باال م چهیپیم وارید

 

 ...میچند ماه کجا بودم؟ شهرامم که حتما بهش گفته که آشنا بود نیدارم که بگم؟ ا یبگم؟ چ ی...چیپر شیکه برگردم پ حاال

 

البته  ؟یبفهمه چ زویاگه بخواد همه چ ؟یکنه چ یکنجکاو یادیز ی...اگه پرکشهیم ریمهره کمـ ـرم ت فتم،یکه م زایچ نیا ادی

و سالم بتونه پاشو از  حیکه چشماش خوب بشه و صح یکنم...البته تا موقع یرو ازش مخف یزینداره چ یلزوم گهی...دحقشه

خونه  نیندارم ، ا یشرعا. من که ورثه ا یخونه خودش. قانونا و حت گهینه...االن د که...البته خونه من رونیخونه من بذاره ب

 هی ری...حاال که اونا هرکدوم زدهیبهم رس نامیزتری...از پول عزمهیحق آبا اجداد نیمادرم براش حالل تره. ا ری... از ش هیمال پر

 خاک؟ یرو نمیزتریبهتر از عز یخروار خاکن...پس ک

 

همه  نیکه ا یهمون خراب شده ا رمیموندن...م نجایندارم واسه ا ییاز خجالت بذاره و بره منم...جا دیکه اول و اخر با یاون

به نامش...اصل خونه  زنمیرو م یخونه به اضافه تموم مال و امالک پدر نیبخواد بمونه که چه بهتر...ا یوقت بودم...اگرم پر

 نیاز چنگم درش اورده...حاال من کجا برم با ا یمورد با ناجوانمرد نیوقته واسه خودش کرده...تو ا یلیخانوم خ یدل بوده که پر

 ارم؟یکجا رو دارم که برم؟ اصال دووم م ست؟یکه توش ن ینده او قلب تپ یـنه خال ـیس

 

 یدل و ب یب گهید ینجوریبالکُل منو فراموش کرده. ا یحت ینکرده، پر رییتغ یچیهمه مدت ه نیبعد ا نمیبرمو بب شهیم جالب

 ! یثبت بشه. اون مجنون بود...من شوت خیاسم مام تو تار یاونجور دیشا یدی...خدا رو چه دشمیو برزن م یکو ینشون راه

 

وقت پامو دراز  چیدکتر ه یجلو شم،یم زیخ میجام ن رون،تویب ارمیسَرَم م ری...دستمو که گذاشته بودم زکنهیدرو باز م دکتر

کم  کشمیکه االن دارم م یاز خجالت یچیه نیا یخاصه ول طمیدرسته شرا دم،ی، اون وقت االن دراز به دراز خواب کردمینم

 .کنهینم

 

 .یدیاز خودت کار کش یلیدراز بکش...امروز خ ار،یراحت باش شهر_

 

 کنم. سشونیماه دوباره راستو ر هیکمتر از  دیبا یروز افتادن، ول نیپاها تو چند ماه به ا نیخسته شدم، ا گهید-

 

 .یشینگران نباش خوب م_

 

 چه خبرا؟-

 

 ؟یخوایو کجا م یتو خبر از ک اده،یخبر که ز_

 

 از همه جا....از همه کس...از بچه ها، شهرام، خونه، گوهر...-

 

 ؟یخوایخبر نم یاز کس گهید نا؟یهم_

 

 خان! اریشهر یخودت گفتیکه انگار م کردهینگاهم م یجور هی کنم،یدکتر نگاه م یباال و تو چشما رمیگیم سرمو

 

به زبون  میمـ ـستق یزیچ هی یوقت یدونی...میشناسی...اخه تو که منو منییدوباره سرمو انداختم پا مویازش دزد چشمامو

 !اوردمیکه به زبون ن مهیمـ ـستق ریدر واقع منظورم همون غ ارم،یم

 

 . حالشون چطوره؟یاز خونه، از گوهر، از ...از پر شتریخبر از همه، ب-
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سرت خورده و تموم اون قسمت به  یزیچ یضربه ا هیواقعا فکر کردم که تو زندان  یدیروز سوال نپرس 8-1 نیاونقد تو ا_

 .یمغزت که مربوط به خاطرات خونه بوده رو فراموش کرد

 

 دونن؟یمن م هیام از قض یزیحالشون چطوره؟ چ-

 

 یبود یک نکهیا ای ؟یکجا بود ویکرد کاریچ نکهی...کدومش منظورته، ایکرد یکار یهم مخف یکل ،ییت؟ تو پُر معما هیکدوم قض_

 !؟یشد یو ک

 

 صفر مطلق! د،یبه صفر رس قیضربانش دق ساد،یلحظه قلـ ـبم وا هی دم،یرنگمو خودم فهم دنیپر

 

 بده. حیتر توض قیاز دکتر بخوام دق نکهیدهنمو باز کنم چه برسه به ا کنمیجرئت نم یحت دم،یدهنمو قورت م آب

 

از  شتریگرفت که ب میکال تصم ایابمو داد گردنش جو فتهیخونم ن نکهیواسه ا دونمینم د،یحرفش نفسمو ُبر نیبا ا دیفهم انگار

 نکنه؛ تمیاذ نیا

 

رو هنوز نگفته، گذاشته بود  یبود یک نکهیا ی...ولیاورده،گفته که تو کار مبارزه بود رتیگ یمـ ـستوف مساریشهرام گفت که ت_

 .یکه آزاد شد یوقت یبرا

 

 من کردن؟ یهم برا یشدم؟ اونا مگه کار آزاد

 

 کال فراموش کرد؟ نکهیا ایمونده بود،  ادشیهمه مدت  نیکه منو بعد ا دیبگ دیخوایاصال م شم؟یآزاد م دونستیمگه م-

 

بوده...  یحال پر یایجو شهیمدت هم نیطور. تو ا نیام هم ینکرد، در حق پر یاون در حق تو کوتاه ار،ینکن شهر یانصاف یب_

 .دهیاونم داغ برادر د فهمه،یود، اون االن حال تو رو مخب گرفتار ب ی...درسته اون چند ماه اول نبود، ولزدیبهش سر م

 

 چند ماه؟  نیهمه اتفاق افتاده تو ا نیا گه؟یداره م یچ دکتر

 

 ن؟یداغ برادر؟ افش-

 

به  یخاک کردن و حت نویافش نهیبیم رسهیم یطفلک وقت دن،یو بعد چند وقت به شهرام خبر م کنهیم یخودکش شیآره، تو اتر_

 .دیجنازه برادرشم نرس

 

 .دمیبه خاک و خاکستر برادرم نرس یمن حت رسه،یمن نم یبازم به پا یمن، ول هیشب چقد

 

 وقتشه خبر ازاد شدنتو بهشون بگم. گهید_

 

ندارم، خبر  شویاالن اصال آمادگ یول فتهیاتفاق م نیزود ا ای رید دونستمیم نکهیبا ا پرم،ی، دوباره سر جام م گهیشوک د هی

چند ماه  نیخود ِ خودش...همون که تموم مدت ا "بهشِ"که برام مهمه؛ خبر دادن  یزیاالن چ س،یبرام مهم ن "بهشون"دادن 

 "یپر"شکنجه بودم،  ریبود که ز ییوقتا کردمیکه بهش فکر نم ییکه تنها وقتا نجاسیا البشب و روز، رو ز و شب باهام بود...ج

 !میبعد شکنجه، مرهم روح و جسم زخم یقرار یب یلحظه ها یارامشم بود، تموم ارام من برا یها تموم دغدغه من تو لحظه

 

 

 

 که دلم لک زده لبخندش را یهمان تو
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 همانندش را افتیکه هرگز نتوان  او

 

 آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد منم

 

 و عاطفه و روح هنرمندش را...)*( غزل

 

 "چهریپر"

 

 

 

 .زیبذار رو م ریرو بگ وهیظرف م نیا ایمادر، ب یپر_

 

 بودم کاریمن که ب ؟یچرا زودتر صدام نکرد ؟یکنیخودت م یهمه کارا دار یگوهر خانوم چرا پاشد-

 

که، منم صدات  یشنوینم یچیه گهیتو حس و حال زدن د یریکه م میوقت ،یاریاون سازو دوباره درم یصدا یدار دمیمادر د_

 خودمو سبک کنم؟ یواسه چ گهید شد،ینم دمیعا یزیچ کردمیم

 

کال همه هوش و  زنم،یآهنگو هر وقت م نیمخصوصا ا شم؟یم ینجوریچرا ا دونمیگوهر خانوم؛ خودمم هنوز نم یحق دار-

دوس دارم، از همه هم بهتر  شتریاز همه ب نویداد، منم ا ادیبهم  نیبود که افش یاهنگ نیآخه اول دم،یحواسمو از دست م

 .زنمیم

 

خوشم اومده، تو هم ماشاال  یلیاون ماسماسک )!!( خ ی، از صدا ومدیسرو صدا ها خوشم نم نیمادر، منم که از ا یگیمراست _

 .ایزنیخوب م یلیخ

 

 بدم؟ ادیبهت  یخوای.اصال میآلــ ـت لهو و لعب کنار اومد نیخب خدا رو شکر که شمام خوشت اومد، باالخره به قول خودت با ا-

 

 نه؟ یستیآخه دختر جان؟ تو فکر آبرو و سن و سال من ن یزنیتو م هیحرفا چ نی! ایوا پر_

 

 یعنی شم،یدور کنم، ناموفق تر م ادیکه قراره ب یجور حرفا ذهنمو از امشبو مهمون نیکه با ا کنمیم یسع یخنده، هرچ ریز زنمیم

کال آدم با مالحظه  کنه،یدعوت نم یخودشو خونه کس لیدل یموقع ب چیاون ه دونمیتا اونجا که م اد؟یداره م یچ یبرا یدکتر ناظم

به  یبهانه ها ای تیبه ن یرفت و امد کنه، حت ادیکه ز دهیاجازه رو نم نیکه دو تا خانوم تنها هستن به خودش ا یتو خونه ا ه،یا

 پدرمه! یجا نکهی. با اریاصطالح خ

 

 اد؟یب خوادیم یچ ینگفت برا یگوهرخانوم دکتر ناظم-

 

 .گهید ادیب خوادیداره که م یحتما خبر مهم شهیمث هم ی..ولنه مادر._

 

که فقط به  هیچجور دکتر دونمیام نم یدکتر ناظم نی! اه؟یکه معلوم بود، اون خبر مهمه چ نیا گه،یم بیکه چشم بسته غ نمیا

 خبر بد هستم. هیمن منتظر  ادی...اسمش که مکنهیآدم اضطراب وارد م

 

قلـ  اری! با اومدن اسم شهراریجز شهر میندار رونیرو اون ب یماکه کس فته،یداره م ییاتفاقا هی رونیاون ب یعنیخبر داره،  یوقت

خوش  ،یخبر ی)) ب ینباشه، به قول ارینشده باشه، اصال خبر راجع به شهر شیچی...های. خدادنیکوب یبرا رهیگیـبم دور م

 گفته بود. نویخبر بود ا یب اریاز شهر یوقت اقیگفت؟ شهرام ! اونم دق ارب نیجمله رو آخر نیا ی(( کهیخبر

 

 ؟یخوایگوهر خانوم کمک نم-



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 312 

 

 

 شب بره خونه. دیاصرارش کردم، قبول نکرد، گفت مهمون داره با ی. هرچمونهینه مادر...دکتر شام نم_

 

 ادیاول ب دیبازم با یمهمونم داره ول نکهیبگه؟ با ا ادیواجب بوده که ب نقدیا یعنی کنه،یم شتریدلشوره منو ب یگوهرم که ه ،یوا

 نجا؟یا

 

 جان فکر کنم دکتر اومد. یپر_

 

که کم نشده ...چند برابر شده. قلـ ـبم داره از دهنم  یچیدلشوره من ازش ه یول د،یانتظار به سر رس نیرو شکر، باالخره ا خدا

 .رونیب زنهیم

 

 ییجورا هی...تازه دادیبهم ارامش م یم بود، کل "کادیوان  "ردنبند االن اگه گ ایبه صلوات فرستادن...خدا کنمیلب شروع م ریز

 .شهی. مث همشهیم ریختم به خ هیقض نیکه ا شدمیمطمئن م

 

 .اریسالم بر اهل منزل دکتر شهر_

 

 .کنمیول م چونمدمیکه چند بار دور انگشتم پ مویروسر نییپا شم،یجام بلند م از

 

 ن؟یدکتر، خوش اومد یسالم آقا-

 

 خانوم گل، حالت خوبه؟ یسالم پر_

 

 ساده اومده. یاحوالپرس هیواسه  دینداره، شا یرو شکر، از طرز حرف زدنش معلومه که خبر بد خدا

 

 نه؟ ای رمیبگ یازتون مژدگون دیبا دونمیمن مزاحم شدم، راستش نم دیببخش_

 

هام نگه  هیحرفش زد و تا ابد تو ر نیکه دکتر با ا یتموم حس خوب خوامیم دم،ینم رونشیب یتو دماغم ول کشمیبا ولع م نفسمو

 دارم.

 

 نیا یخونه که برا نیا اریشده بده، شهر رانیشهر و نیا اریاومده خبر از برگشتن شهر دیخبر خوش در راه است، شا ؟یمژدگون

 سزاوارشه! یاریمُلک الحق شهر

 

 شت، آزاد شد.برگ اریداد، شهر جهیجان، باالخره دعاهاتون نت یگوهر خانوم، پر_

 

 .کنمیاز چشمام آزاد م ار،یشهر ینگه داشته پشت پلکمو با آزاد اشک

 

 دکتر؟ سالمه؟ یآزاد شد آقا یصد هزار مرتبه شکر...ک یشکر، اله یاله_

 

 .شهیم یروز 12-11آره سالمه، حدود _

 

. چشممون به در خشک شد، هر بار که میشیزنده م مویریمیهرروز صدبار م نجایما ا نیگینم ن؟یخبر داد رید نقدیپس چرا ا_

پسر خودم  نیع اری. به خدا که شهرستادیمیما قلـ ـبمون وا نیومدیشما و دکتر شهرام م ای ومد،یزنگ تلفن م یصدا

 خوشگلمو. یپر نی...بعدم ا کردمیاونو دعا م همهنمازم اول از  کردم،سریبراش دعا م مونه،هرشبیم
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من  زنه،یگوهر با بغض و پر صداحرف م رون،یب زنهیاز چشمه چشمام م شتریاشکم ب یقطره ها گه،منمیکه گوهر م یهر جمله ا با

 ندارم.  یتیگله و شکا چیمن اما...ه کنه،یم تی...گوهر شکوه و شکاکنمیم هیصدا گر یب

 

که بعد رفتن شهرام، ازت  یهمون شب خوام،یازت چشمم نم گهید یوقته که حت یلیخ خوام،یازت نم یچیه گهیشکرت، د ایخدا

 هیکه بدونم داره  نی...همهیبرام کاف نیو سالم زنده باشه، هم حیاگه برنگشت باز هم صح یزنده بمونه، حت اریخواستم که شهر

 !ادهیزاز سرمم  کشهینفس م ایدن نیتو ا ییجا

 

 نباریا دمیشا اقتم،یاز ل شتریب یلیخ ،یاداز خواسته م بهم د شتریکه چقد ب نمیبیو سالم برگشته، م حیصح گهیکه دکتر م حاال

 .یرو برگردوند اریو شهر یدل گوهر نگاه کرد یبه پاک

 

که داشتمو همون روز آخر  یزیچ نیزتریدادن ندارم، عز یمژدگون یبرا یزیخدا بهت بده، من چ یخوایم یکه هرچ یاله دکتر

 دوباره برگردوند. اریم ؛ همون حفظش کرده. شهر "کادیو ان  "که امروز برگشت، پالک  اریدادم به شهر ار،یدادم به شهر

 

 اریشهر دمیکه شن یاز همون روز قیهام حبس شده بود. دق هیتو ر شهیچند ماه هم نی... تو ا رونیب دمیم یراحت یاز رو نفسو

 حبس شده، نفس خودمو محبـ ـوس نگه داشتم.

 

داره بپرسم؟ مهم  یبرگرده خونه؟ چه لزوم یقراره ک اریکه شهر دمینپرس یگفت؟ حت یرفت؟ چ یکه دکتر ک دکهینفهم اصال

 ...کشهیسالمه و هنوز داره نفس م نکهیا

 

 .میکار دار یپاشو که کل ،یپر_

 

 کنم. هیخبرو تخل نیا یو سرخوش یانرژ تونمی.انگار منتظر بودم، االن با کار کردن مشمیچک و چونه درجا بلند م یب منم

 

 یحداقل تا وقت گفتیدکتر م ن،ییپا میاریاز اطاق باال ب لشویوسا دیبرق بزنه، با یزیهمه جا از تم دیبا د،یایآقا تا آخر هفته م_

 .نییپا ادینتونسته رو پاهاش درست راه بره، بهتره ب

 

 راه بره؟!-

 

 ها!  هیر نیشدن ا یشناس فهیوظ یچه زندانبانا شه،یهام حبس م هیتو ر گهینفس د هیخبر،  نیا دنیشن با

 

کم ورزش کنه تا دوباره  هی دیشدن، با هیبن یکم ب هیکه پاهاش  نهیا ده،یشکنجه د ادیآقا تو زندان ز گفتیآره مادر، دکتر م_

 .شهیخوب بشه... نگران نباش، خوب م

 

 شد؟ لیاونم مث من علمنه؟ نکنه  یمث خوب شدن چشما ارمیشهر ینگران نبود؟ نکنه خوب شدن پاها شهیمگه م یول

 

زنده باشه و نفس بکشه  اریکه شهر نیکه هم فهممیحدا نکنه... حاال م رم،یگیگاز م ده،یـامو تا اونجا که آستانه دردم اجازه م لبـ

باشه.  بتیبا صالبت و با ه دیبا اریمن شهر یبدوه. برا یدو پا حت یبتونه رو دیسالمِ سالم باشه. با دیاون با س،ین یبرام کاف

 باشه. ربا اقتدا شهیهم دیبا

 

 !دنیبعد از چند ماه شکنجه د یباشه، حت هیبن یو ب فیمن، حق نداره لنگ بزنه، حق نداره ضع یو حام یگاه من ...ناج هیتک

 

 

 

 دویکمک، اصال آقا جمال شوهر ناه ادیب میکارگر خبر کن میتونستیاومده؟ ما خودمون وقش م یواسه چ گهید نیا دونمینم_

 .ادیب میگفتیم
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 .نییپا میاریب نویاون تخـ ـت سنگ میتونستینداره که! ما که نم یبابا اومده کمک ...کار شنوه،ی! زشته گوهر مسیه-

 

 .ادیاونم م شهیم یهرچ ره،یگیآخه مادر لجم م_

 

واسه  یلیخ گفتیدکتر م یدیمگه ند اره،یآخه؟ دوست شهر یشهرام بدبخت دار نیبا ا یگوهر خانوم؛ شما چه پدر کشتگ-

 خوشحال باشه. نقدیدوستش ا یدر اون در زده؟ حاال حقشه که بعد آزاد نیآقا به ا یآزاد

 

 :رونیب دهیپر صدا م نفسشو

 

 شناخت؟ی...شهرام تو رو از کجا میگینم یچیتو هم که ه شناسن؟یم یرو چجور گهیدو تا همد نیا میدیبگم واال! ما که نفهم یچ_

 ناسه؟شیآقا تو رو از کجا م

 

کرده،  دایو پ دینکردم. شهرام که منو تو کافه د دایپ یسواال فکرکردم و جواب نیوقته به ا یلیگوهر...خودمم خ ییسواال چه

 . دونمیمنم م یدونیکه اگه تو م ارمیکه بهم داد قانعم نکرد، شهر یوقت جواب چیهرچند که ه

 

 خانوم... یپر_

 

 انصاف. یرو قلـ ـبم، ترسوند منو ب ذارمیدستمو م پرم،یشهرام از جام م یصدا با

 

 نه؟ یکنیفکر م اریبه شهر یتو فکر؟ حتما دار یرفت ی...بدجوریبترس خواستمینم دیببخش ؟یدیترس_

 

 فکر خودمم ندارم؟ اریبه تو چه؟! اخت آخه

 

 بله؛-

 

 خودش کرده. ریکه فکر و ذهن تو رو درگ اریخوش به حال شهر_

 

جِِلز ولز  ی. حاال تو چرا داریدادیتو ذهنم جوالن م یدفعه تو هم خوب داشت نیفکر و ذهن من؟ ا یایریاز درگ یچه خبر دار تو

 ؟ یکنیم

 

تا فردا  گهیکه د ارمینمونده، شهر یکار گهید ن،ییپا میچشمت روشن! تخـ ـتو اورد اد،یفکر نکن، باالخره م نقدیخانوم، ا یپر_

 .یهمه بهش فکر کن نیا سیالزم ن ش،ینیبیم گهیاون موقع د اد؛یم

 

نداره، اونقد برام  یچهره ا چیقهرمان من تو ذهنم ه ارم،یب ادیبه  افشویتو ذهنم ق تونمینم یحت نمش،یبب تونمینم یحت من

. از خودم دیسف دِ یسف ده،یمن تو ذهنم سف اریبدم. شهر تیجسم تو ذهنم بهش هو هیمقدس هست که نخوام فقط با ساختن 

چه برسه به  ار،یبهش بگم شهر یمنه، من حق ندارم حت ی؟اون فقط ناج"من اریشهر"بهش گفتم  یبه چه حق کشم،یخجالت م

نه  خواد؛یم بایو ز یملکه سالمو قو هی یسالمو قو اریشهر هیملکه سالم.  هی اریدختر سالمه، شهر هی اریمن؟ اون شهر اریشهر

 مث من! یدختر الجون و کور

 

اون به  ه،یجور حس قدرشناس هیفقط  اریکه احساس تو به شهر یدونی! خودتم خوب میریگیباال م خودتو دست یدار یلیخ یپر

 حق داره،  یلیگردن تو خ
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 یپرداز الیبراش بزرگه! تو که دختر خ یادیلقمه ها ز نیغلطا نکنه! ا نیاز ا گهید یبهش بفهمون ویکن ذهنتو خفه کن یسع پس

بشه که با اصل و نسب باشه، خوشگل و  یصاحب دختر دیبا اریپس االنم عاقل باش. شهر ،یکردیعاقالنه فکر م شهی...همینبود

 .شخود نیدکتر ع هی لکرده،یسالم و تحص

 

 .میشام در خدمت باش میشدی... خوشحال مدیدیزحمت کش یلیدکتر؛ خ یدست شما درد نکنه آقا_

 

.تو که مهمون نواز گهید رهیرو کولشو م ذارهیدُمشو م گهیم دبمونه ه خواستیبدبخت اگه م یکه تو زد یحرف نیگوهر ناقال، ا یا

 !یبود

 

چند لحظه  تونمیخانوم م یاومدن...من با اجازه مرخص شم. پر اریکه آقا شهر یوقت یباشه برا اره،یخانوما، وقت بس گهینه د_

 رم؟یوقتتونو بگ

 

 .کنمیبله، خواهش م-

 

 منتظرتم. اطیپس تو ح_

 

مونده که االن بخواد  یمن باق یام تو زندگ یا گهیمگه کس د ؟یاز ک گهیدفعه د نیا گه؟یخبر د هیداره؟ بازم  کارمیچ یعنی

منو  یرو واسه دلخوش ناینکنه تا حاال همه ا س؟یحالش خوب ن ارینکنه شهر اره؟یدر مورد شهر دمیسره بشه؟ شا هی فشیتکل

 ؟گوهر گفتن؟ اصال نکنه آزاد نشده باشه

 

به خونش، آزار که  گردهیمعلومه که نه؟ اون االن آزاده و فردا برم رون؛یب زهیچرند ازش بر یفکرا نیتا ا دمیتکون م سرمو

 کنن. دشیشاد کنن و دوباره ناام یخودیندارن دل آدمو ب

 

 جان؟ یپر یاومد_

 

 .کنهیصدا م"خانوم "و منو  شهیگوهر مالحظه کار م یفقط جلو انگار

 

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یداشت یبا من کار-

 

 تو چشمات خوند. شدیرو م یامروز کامال برق شاد د،یفقط خواستم بگم که انتظارت به سر رس س،ین یجان، مشکل ینه پر_

 

 کنه. یگرفته واسه ما ذهن خون ادی نمیکم بود؟ حاال ا اریشهر

 

 ودم.نگرانش ب یلیمدت خ نیبه گردن من حق دارن، تو ا یلی، اقا خ دیدونیبله، خب م-

 

 به خاطر خودت؟ ای یبه خاطر خودش نگران بود_

 

 کنه؟یم یچه فرق ه؟یمغلطه ها چ نیا

 

 کنه؟یم یچه فرق-

 

 جواب منو بده. پرسم،یکه م کنهیدِ فرق م_

 

که هستم تنها  ینیاز ا ؟ییتنها کردمیم کاریمن چ فتادیم اریآقا شهر یبرا یخب به خاطر هر جفتمون، به خاطر خودم؛ اگه اتفاق_

 .شدمیکس تر م یتر و ب
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 ؟یشدینگرانش نم گهیاون وقت د ؟ینداشت یمشکل گهید دادینجاتت م ییکه از تنها شدیم دایپ یاگه کس یعنی_

 

 ه؟یمنظورتون چ ه؟یسواال برا چ نیا-

 

 دم؟ی، فقط پرس یپر یشیم یچرا عصب_

 

 به خاطر خودش بود. مینگران شتریخب معلومه که نه؟ ب-

 

چند ماه که نبود، من دغدغه جا و مکان و خوردو خوراک داشتم؟  نیبه خاطر خودش بود، مگه تو ا میگفتم بهش، همه نگران دروغ

پر کاه راحت و  نیکردنو برام ع یو زندگ دنینفس کش مویو پر عظمت آرامش افتاده بود رو زندگ نیسنگ هیسا هی نکهیجز ا

 سبک کرده بود؟

 

من،  ییدوباره بره ...نه واسه تنها میمهم زندگ یاز آدما یکی نکهیوقت بر نگرده، ا هی نکهیودش بودم، افقط و فقط نگران خ من

 دادن به من. به خاطر خود من، به خاطر دلم! ینه واسه خرج

 

بود، به خاطر چشمامم ن یحت دن،یکش یو تشنگ یبودم نه به خاطر جسمم و ترس از گشنگ اریمن...دلِ من، من نگران شهر بازم

از روش برداشتن، چه کرده  یوزنه ده َمن هیقلـ ـبم انگار  یبودم به خاطر روحم. به خاطر ...به خاطر قلـ ـبم. آ اریمن نگران شهر

 ساده نبود!  نمیوزن داشت؟ همچ نقدیساده ا فاعترا هی یعنی ار؟یشهر یبود

 

 

 

 من ی دهیاز آسمان د امشب

 

 بارد یشعرم ستاره م یرو

 

 کاغذ ها دیسکوت سپ در

 

 کارد یجرقه م میها پنجه

 

 دوست داشتن است ،آغازیآر

 

 داستیراه ناپ انیپا گرچه

 

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 

 ... )*( باستیدوست داشتن ز نیهم که

 

 

 

بود، چه اون موقع که اومد و چند روز  ومدهیخونه بوده و هست، چه اون موقع که هنوز ن نیوقته که تو ا یلیخ اریشهر روح

 موند، چه االن که اومده اونم بعد چند ماه.

 

فصل برگشتو وصاله! بهار امسالم با رفتن  زییمن پا یو فراقه؟ برا یفصل دور زییپا گهیم یشد، ک یدنیامسال چه د زییپا

 س؟یخلق کنه! حقم ن گهینوروز د هیبهار و  هیبرام  دوباره زییشد، حاال حقمه که پا یزود دوباره سرد و زمـ ـستون یلیخ اریشهر
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  س،یتو االن اصال حواست ن ،یپر میکنیبعدا راجع بهش صحبت م_

 

 بود کمـ ـرم خم بشه! کیکه نزد یرو شونم، جور ذارهیم نیسنگ دستشو

 

 گهیاونوقته که د ،یغاز بگرد هیصدتا  یالیو دل یالک هینکن دنبال توج یپس سع ،یبه من دروغ بگ یتونیباشه که نم ادتیفقط _

 !یشرق ی...روز خوش بانونکنمیراحت باهات برخورد نم نقدیا

 

چند وقته  نیاالن چش شده بود؟ االن نه، امروز، امروزم نه، منظورم ا نیا شه،یباال، گردنم رگ به رگ م رمیگیدفعه م هی سرمو

و بشنوه و  خوادیکه دلش م یاون یزیدوس داره از هرچ ه،سازیشده...از کاه ، کوه م نیافش هیچند ماهه؟ چقد شب نیس... ا

 !میج نیسدست بذاره روش واسه سوال و جوابو 

 

 

 

 "اریشهر"

 

 

 

 یبه پر دیبا دیشا ،یبه خودت مسلط بش یتا بتون نجایبمون ا شتریخرده ب هیبازم بمون،  یکنیاگه فکر م ؟یا ارآمادهیشهر گمیم_

 !هیواسه کنار اومدن با قض میوقت بد نایاز ا شتریام ب

 

  کنه؟یکار م یمن خبر دار بشه چ یاگه از راز واقع یپر س،ین معلوم

 

تنها باشه  تونهیم نهیبب ره،یبگ میتصم نکهیبهش فرصت دادم.، چند ماه وقت داشته واسه فکر کردن، واسه ا ینه ، بسه هرچ-

 بمونه تو اون خونه؟ ای

 

 پسر. یگیپرت و پال م یکه دار میبر ایب_

 

گذشته، تو  یروز از باخبر شدن پر 21من و  یماه از آزاد 1حدود  نش،یبه سمت ماش میفتیکمک دکتر که دستمو گرفته، راه م با

 دنموی))چون چشم د دنم؟یبه د ومدیچرا ن دونمیتا جمله هم نگفته، نم 3مدت چند بار با خونه دکتر تماس گرفته و سرجمع  نیا

 ومدهیواقعا از من متنفر بوده که ن ای نهیمنو بب تونهیچون نم کنه؟یصدق م یدر مورد پر یجمله چجور نینداشته((؟ واقعا ا

 دنم؟ید

 

...  دونمیکامل عقلم پاره سنگ بر داشته، نم یعنیکرده،  وونمینداشته باشه، خوب د یچیزندان برا من ه گه،یراست م دکتر

برام نمونده، از عقلم  یزیسرم اوردن! از جسم که چ ییبال هی ایهوشیب نی، تو ا شدمیم هوشیشکنجه ها ب ریکه ز یموقع دیشا

 ....پفـــــ !گهیکه د

 

 گه؟ید یخودتو اماده کرد ار،یشهر_

 

 ؟یچ یبرا-

 

رو همراه  یاز همون روز اول که پر ؟یکن فیرو براش تعر یداشت یکه با پر ییاز اول تا اخر ماجراها نکهیا ؟یهمه چ یبرا_

 سر از خونه تو دراورده؟ یاالن که چجور نیتا....هم یکه پاشو به خونه شهرام باز کرد یتا اون موقع یدیشوهر خاله ش د

 

 ؟ی... اگه ول کنه و بره چیلیدکتر، خ ترسمیاز کجا شروع کنم! از واکنشش م دونمیفکر کردم، اصال نم نایبه همه ا-
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 و جهالت خودش بمونه. یخبر یتو ب یبذار که تا ابد شهی؟نمیباالخره که چ_

 

 یعنی کنهیم یداره تو خونه من زندگ نکهی...ا ایبمونه؟  نایناب شهیهم یقراره برا یپر یعنی! ومدیخوشم ن چیحرف دکتر ه نیا از

 ؟یجهالت و نادون

 

 .سیکه االن وقتش ن دونمیم نوی...اینه ول-

 

 کم حال خودت بهتر بشه بعد. هیکه...سر فرصت، بذار  یخونه بهش بگ یامروز که رفت نیخب منم نگفتم هم_

 

 سال بعد)!!( 11 دمیسال بعد، شا هی. حاال امروز نشد فردا، فردا نشد گهیبهش د گمیدکتر، خب م نیداره ا یچه عجله ا حاال

 

 .گمیباشه دکتر، بهش م_

 

 من بهش بگم؟ یخوایم_

 

 یتو دار ینگم، ه یزیچ دمیمن دارم جون م یبار کن...ه یو باقال اری! اون وقت خر بگمایبهت م یزیچ هیدکتر  "ال اله اال ا..."

 .یزودتر بذارم کف دست پر یهرچ زویتا من همه چ یریگیجونمو م

 

 رو بهش برگردونم. یپر یکه امانت نهیکه مهمه ا یزیچ االن

 

 سمت خونه تو راه اهن. دیبر شه،یدکتر اگه م یآقا_

 

  ؟یشاپور شوتــــــ ینقشتو هنوزم ادامه بد یخواینکنه م ؟یاونجا واسه چ_

 

 گذاشتن! نیکه انگار فاز دوم شکنجه ها رو به عهده ا رهیدکترو بگ نیا ادیب یکی نه

 

 بَرش گردونم. یبه پر دیدارم که با یامانت هینه -

 

 باال.  ندازهیشونه ها شو م دکتر

 

 .ارمیدرم یدارم خُل خُل باز یادیداره خب، من ز حق

 

 .شهینداشته باشه الاقل دکتر ساکت م دهیکه فا یچیچشمامو بذارم رو هم، ه دمیم حیترج

 

...دلشوره اس دونمینم جانهیانتخاب کرده. من االن از شدت ه تیوص حتیرو واسه نص یبد وقت رمرد،یپ چارهیب

  ارم؟یباال ب زویهمه چ ینکنه منم مث شب آخر پر خوره،یکه هست حالم داره بهم م ی...هرچدونمینم

 

 .گهید نیهم شهیش م جهینت ،یفکر کن زایچ نیبه ا یمعلومه که وقت اریشهر یوا

 

 .بردی. کم کم داشت خوابم مکنمیدکتر چشمامو باز م یباصدا

 

 شما. یمیاز خونه قد نمیبفرما ا_
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به نفعم تموم  یلیکه دکتر باهام داشته خ یفشرده ا ناتیتمر نیشم، ا ادهیپ نیاز ماش کنهیکمکم م نویاز ماش نییپا ادیم عیسر

به خاطر ترس از مرگ  ونمیاون شب نم س،یراه برم. الاقل مث اون شب که با مقدم بودم ن تونمیراحتتر م یلیخ گهیشد. االن د

 ه.که بود فقط به خاطر شکنجه نبود یهرچ یشده بود؟ ول دمیاون چند ماه تو زندان عا وکه ت یادیبه خاطر ضعف ز ایبود 

 

نداشته باشه، خونه  تیمحله هرجاشم که امن نیتو ا کشم،یاز کنار چارچوب در خونه ننه خاور رد شده بود و م شهیکه هم ینخ

 که آه در بساط نداره. دوننیکل محل م رزنیپ چارهیننه خاور امن و امانه، ب

 

همه باز بود. دستش تنگ  یدر خونه ش به رو شهیهم شد،یچون اگه بود اصال اون در بسته نم س،یکه ننه خاور خونه ن دونمیم

اعتقاد داشتن که دستش  ایقابله محل بود، هنوزم بعض ییجورا هی! زدیکس نم چیـنه ه ـیبود، دست رد به س ادلیدر یبود ول

 دهیرس دنوشنییکه وقت زا یپا به ماه یواسه اون زنا سوختیوقتا واقعا دلم م یاون بزائونه. بعض دادنیخوبه و بچه هاشونو م

خودش  یول ده،یننه س گفتنیبهش م ایدستش خوبه؛ تبرکه. بعض ؟یبره که چ ایتا ننه خاور بچه رو به دن دنیکشیدرد م یبود، کل

 !رهیگیخدا قهرش م د،یبهش نگن س یبشه، پس الک دینداشته که س اقتی. لسین دیبارها و بارها گفته بود که س

 

 گهید دونمیاطاقم نگه دارم، من که م نیحرمت ا سیالزم ن گهید رم،یسمت اطاق خودم، با همون کفش م رمیکمک دکتر م با

بس  وردیم یفکر کردن بهشم واسم آرامش یکه حت یاومدم، همون یپر یاالنم فقط به خاطر امانت ستم،یموندگار ن نجایا

 !ــــــبیعج

 

به  دارمیکف دستمو بر م یاون قد محکم که وقت دم،یمشتم فشار م یتو دارم،یطاقچه برم یشو از رو "کادیو ان  " گردنبند

 زیعز هی نکهیا ی. سوایلیبرا من مقدسه، خ یلیـوسم، خ بـیسمت لبـ ـامو م برمیدستم رد انداخته...پالکو م یقاعده پالکش رو

 !یبند انگشت هی یطال نیکرد هم داریمنو ب تهخف مانیا ییجورا هیاونو بهم داده، 

 

پس مال  دن،یرو که پس نم هیهد ش؟ینداد هیپالکو بهت برگردونم، مگه تو به من هد نیمحاله ا یول هیاسمش امانت یپر

 ...رمیگیطال بگذر، من سر تا پاتو طال م کهیت هی نیخودمه، تو از ا

 

به  دمیرس یقبله؟ چجور سال کی ارهیهمون شهر نیمنم؟ ا نیطاقچه، ا یترک خورده رو نهیتو آ فتهیباال، چشمم م رمیگیم سرمو

 گهید یپر دمیرو درست کردم، همون شب که فهم نهیآ نیخودم ترک رو ا ادمهیبه اسم قلب نداشتم،  یزیکه چ یمن نجا؟یا

پرمعنا تر شده،  شهیبرام از هم یاالن...پر یول کنهیم دایفقط با چشماشه که معنا پ یپر کردمیاون موقع فکر م نه،یبب تونهینم

 ریرو خرد و خاکش نهیآ نیا شهیهم یاگه دکتر نبود برا دیرو طاقچه، شا خوابونمیرو م نهیچه با چشم قلب، چه با چشم سَر...آ

 !ارهیم ادمی نویظاهر ب اریشهر خوره،یحالم ازش بهم م کردم،یم

 

 

 

 

 

 چون شکست  نهییآ

 

  یو خال اهیس یقاب

 

 ماند  یاو به جا از

 

 بود  یا نهیدل که آ ادی با

 

  ستمیخود گر در

 

 ...)*(ستم؟یقاب ز نیچگونه در نهیآ یب
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 "چهریپر"

 

 

 

 خودشونن.  دن،یجان رس یپر_

 

. باالخره از کنمیم شیمنم همراه اد،یصلواتاش م یصدا یلب ه ریتو دماغم، ز چهیپیم کنهیکه گوهر داره دود م یاسفند یبو

 . میدار ارویدعاهاس که شهر نیهم

 

قرص بودن بازم  نیته دلم در ع شهیکه هم دمیداشتم، االن تازه فهم دیبه اومدنش ام شهیکه هم یبرگشت. من شه،ینم باورم

 .خوردهیهم داشتم که وول م یترس موذ هی ییجورا هی

 

 

 

 است کینزد دارید ی لحظه

 

 ام، مـ ـستم وانهیمن د باز

 

 لرزد دلم، دستم یم باز

 

 هستم یگریدر جهان د ییگو باز

 

 غیبه غفلت گونه ام را ت ی!نخراشیها

 

 زلفکم را دست یصفا یرشینپ یها

 

 ،دل یزیرا نر میآبرو و

 

 نخورده مـ ـست یا

 

 است...)*( کینزد دارید ی لحظه

 

 

 

 

 

چرا مبل وسط سالنو فراموش کردم؟ پام  دونمیبار نم هیمنم دنبالش، هرچند که  رون؛یبه سمت ب دوهیاز همه زودتر م گوهر

به  دنیرس یبرا نکهیبود ؛ هم به خاطر ا نیریش یلیدرد برام خ نیاالن ا یزانوهام درد گرفت ول ن،یشو خوردم زم هیبه پا ریگ

 ینجوریا و درک کنم. اربودیشهر یکه االن تو پاها یکم از درد هی تونستمیمنم م نکهیا طرشده بود ؛ هم به خا ینجوریا اریشهر

 .میشیواقعا هم درد م

 

 

 

 .نییدکتر...شهرام خان شمام بفرما یاقا نییبفرما ن،یخوش اومد یلیخ ن،ییتو آقا، بفرما نییبفرما_
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 نیوقت تا ا چی. هنمشیبتونم بب هیفقط چند ثان یاالن حاضرم هر دو دستو و هر دو پامو بدم، ول نمش،یبب تونمیبد که نم چقد

گرفته از کنار بغضم رد  ییصدا هیچرا الل شدم؟ از ته گلوم  دونمینم س،ین یهر کس اریشهر ینشده بودم. ول یحد دلتنگ کس

 شد:

 

 

 

 آقا. نیسالم، خوش اومد-

 

 

 

 همه ادم. نیبودم، اونم با وجود ا دهینچ یبرنامه ا دنشیاومدن روز د یمن اصال برا ن؟یهم

 

 

 

 سالم؛ ممنون._

 

 

 

بست. بغضمم مث  خیتو صداش، بغض تو گلومو منجمد کردو اشکام همونجور گوشه چشمام  یاز منم سردتر بود... سرما اون

 .کردیزده، سفت تر شده بود. داشت گلومو پاره م خیآب 

 

 

 

ود که ب یشاک اریشهر رفت،یکل خونه رو برداشته بود. گوهر که فقط قربون صدقه م یگوهر، شهرام و دکتر ناظم یصدا سرو

 !هیکه موقت کردنیش م هیداشتن نوج یو شهرام و دکتر ناظم نییچرا اطاقشو اوردن پا

 

 

 

نداشتم، اون بعد چند ماه اومده بود، با  یکس حواسش به من نبود. منم توقع چیشده بود گل سر سبد، ه اریوسط شهر اون

چه به روزش اورده بود که با من  یاون شکنجه ها و اون زندان لعنت دونمینم یول کرد،یصحبت م شهیهمه داشت مث هم

نداره و چه بسا از اومدنش  یفکر کرده بود و نبودش برام فرق اریهرسرد بود که ش یلیلحن من خ دمیتا کردو شا ینجوریا

 ناراحت شدم؟

 

 

 

به کارم اومده بود،  یلیخ یم تو زندگاخالق نینبودم خوشحال بودم، ا یکه آدم احساس نیاز ا شهی! همیبر سرت پر خاک

 یکیکم حرف دلو زبونمو  هیکم فقط  هیفقط  خوامیناراحتم... از خدا م یلیاز ضررش بود. اما االن خ شتریب یلیمنفعتش برام خ

 کنه.
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پشت پنجره سنگ صبورم باشم. دوباره  یول ستمین یچشم به راه کس گهید نکهیاالن دوباره برم تو اطاق خودم، با ا دمیم حیترج

 قاب چشمامو گرفته. یکه جلو یاهیزل بزنم به پرده س

 

 

 

 خوابونه،یو صداشو م زنهیوقته گوهر بهش روغن م یلیخ کنه،ینم ژیق ژیدر ق نیا گهیبعدم باز شدنش، د اد،یدر زدن م یصدا

 گرفت. ادیترفندشو  دیشن یلوالش روغن زد. گوهرم وقت هی دیتو ع اریاز همون موقع که شهر

 

 

 

 یکنن ول یازت خدافظ یایمنتظر بودن ب یلیو اون پسره شهرام خ یزشت شد، دکتر ناظم یلیخ ن؟ییپا یومدیجون چرا ن یپر_

 .یباال استراحت کن یاومد کردهیمن به دروغ گفتم سرت درد م

 

 

 

 شم،یکم استراحت کنم، خوب م هی. کنهیکم سرم درد م هی،  نیاتفاقا دروغم نگفت د،یببخش_

 

سوپ قوت دار درست کنم بدم بهش  هیکم بخوابه، شده پوستو استخون، برم  هیجون، اونام زود رفتن تا آقا  یباشه پر _

 بخوره.

 

گوهرم به من سوپ قلم داده  ادمهیبشم. خوب  تیآقا سفارش کرده بود که حتما تقو فتم،یپارسال خودم م ادی رهیکه م گوهر

درد  نیمصون مونده، جز ا یروحمم از همه چ یبزنه حت بینتونست به جسمم آس یچیه گهیمن خوب قوت گرفتم، دبود. 

 خوره افتاده به جونم. نیکه ع یکه سابقه نداشته بهش گرفتار بشم. دلتنگ یالعالج

 

خودمو از همه دور نگه  شهیباشم. هم یوقت دلم نخواسته بود تو توجه کس چیبودم، من که ه هیتو حاش شهیکه هم من

 بهم توجه کنه.؟! خوامیم اریشده که از شهر یپس االن چ داشتم،یم

 

 ایکرده  دایاون چرا از تو چشمام نخوند که دلتنگشم؟ خوندن اون تو زندان مشکل پ ینخواستم ول یزیبازم ازش چ یعنی

 زنن؟یحرف نم گهیمدت د نیمن تو ا یچشما

 

 گهیبعد م اد،یم رهیم یگوهرم راه قرض داره ها، ه نیا شه،یمنتظر اجازه من باشه، در باز م کهنیبدون ا اد،یدر م یصدا دوباره

 چرا زانو درد دارم؟

 

 . سیگوهر ن یهن هن کردنا هیشب ی. ولادینفس نفسش م یفقط صدا گه؟ینم یزیچ چرا

 

 باال؟ یشده؟ چرا دوباره برگشت یگوهر خانوم، طور-

 

 داره؟ یرادیا نم،یاومدم تو رو بب_

 

فقط واسه  یعنیشه؟  نییاومده باال؟ مگه دکتر نگفت سختشه از پله ها باال پا ی.چطورارهیشهر یصدا ستم،یمیسر جام وا خیس

 من اومده باال؟ دنید

 

 خانوم؟ چهریپر یخوش یلیخ ینیما رو نمب_

 

 شده. ی...؟ خانوم...؟ چرا رسمچهریپر
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 بود. یتو خونه جاتون خال ن،یخوش اومد یلیآقا، خ هیچه حرف نین...نه ا-

 

 بود؟ یفقط جام تو خونه خال_

 

 بگم ، شرمنده. تونمینم گهید نویا یبود! ول یتو خونه قلب منم خال البته

 

 خونه تنگ شده بود. نیا یمنم دلم برا_

 

 من. هیدرست تو چند قدم که،ینزد یلیصداش خ نباریبا تو چه کردن؟ ا ار،یشهر یرحم شد یچقد ب ،یمقابله به مثل عجب

 

محکم،  ره،یگیدفعه دستمو م هیتو هوا هستم که  دنیدر حال دست کش گردم،یباالو روبروم دنبالش م ارمیناخود اگاه م دستمو

رو شونم، با خودم گفتم االنه  ذارهیدستشو م یکیاون  کنه،ینم تمیدردش اذ کنم،یحس نم یمن درد ی.ولادیاونقد که دردم م

گرومپ گرومپ قلبش تو گوشم چند برابر بلند تر شده بود،  یدتم سمت خودش، صدایاون با شدت کش یعقب. ول که پرتم کنه

که با سرد  یتمام وجودش تنگ شده بود. بغض ی، برا اریشهر یقلب خوش اهنگ تنگ شده بود...من دلم برا نیچقد دلم واسه ا

به  کنمی. شروع مرونیب زنهیم چشماماز  شه،یمحبت وجودش، آب منفساش، با گرما و  یزده بود حاال با گرما خیبودن صداش 

خودم، واسه  یکردم، واسه دلتنگ هیپنجره نشستمو گر نیکه تا صبح پشت هم ییمدت چه شب ها نیکردن، تو تموم ا هیگر

 پنجره به حق سزاوار دوست داشتنه! نیپنجره...ا نیبرگرده...و حاال بعد چند ماه درست پشت هم نکهی.واسه ااریشهر یسالمت

 

 

 

  میکن پنجره ها را که نس باز

 

 ها را  یاقاق الدیم روز

 

 ... ردیگیم جشن

 

 هست  ادتی چیه

 

 سوخت  یوحش یرا عطش نیزم که

 

 ها پژمردند  برگ

 

 با جگر خاک چه کرد  یتشنگ

 

 هست  ادتی چیه

 

 بلند  یشب ها یکیتار یتو

 

 سرما با تاک چه کرد  یلیس

 

  دیسپ یـنه گلها ـیسرو س با

 

 شب باد غضبناک چه کرد  مهین
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 هست  ادتی چیه

 

 معجزه باران را باور کن  ایحال

 

 ...)*(نیسخاوت را در چشم چمنزار بب و

 

 

 

 ها! شهیسردردت بدتر م ؟یکنیم هی...چرا گرکنهیسرت درد م گفتیگوهر م_

 

 م گرفت، هیدفعه گر هی س،ین یزیچ-

 

  ؟یکن هیگر یورنجیهم شهیمگه م_

 

و اشکامو آروم  دارهیباال.دستشو از رو چونم برم ارهیرو چونمو آروم صورتمو م ذارهی...دستشو م رهیگیکوچولو ازم فاصله م هی ه

 ...کنهیپاک م

 

 ؟یفهمیم یکن هیگر یهم حق ندار گهی. دیزیاشک بر ینجوریارزششو نداره که ا یچیکس، ه چیه یپر نیبب_

 

 زم؟یبه خاطر تو هم اشک نر یتو؟ حت یحت دمی... چرا ازش نپرسدمیآروم تکون م سرمو

 

 .ادیم ینجوریاشکام هم س؛یدست خودم ن-

 

 یول دونمیجور خشونت! نم هی. به کنهیرو گونه مو اشکامو پام م کشهیخودمه، دستشو محکم تر م ذارم؟دستیمگه من م_

 .زمیریدارم اشک م نکهیشده از ا یمعلومه که عصبان

 

 اطاق تنگ شده بود. نیصاحب ا ی....دلم برا نیپنجره، ا نیاطاق، ا نیا یدلم برا_

 

رو  یدلتنگ شهیش نیمنم پر بکشه و بره. انگار با سنگ زد ا یایبودکه تموم دلتنگ یجمله کاف هی نیحرفش؛ هم نیا سوختم،

 شکست. 

 

 منم؛-

 

مدت رو پاهاش  نیتموم ا فهممیتازه م داره،یمـ ـرم برمسه حرف، منم همه حسمو گفتم. دستشو از پشت ک نی، تو هم نیهم

 ...دهیکش یبوده، طفلک چه درد سادهیوا

 

 کم درد گرفته! هیکم بخواب تا سردرت خوب بشه.منم پاهامو کمـ ـرم  هی_

 

 رم؛یگیم دستشو

 

 کنم؛یکمکتون م_

 

 چش شد؟ نیوا ا زنه،یم قهقمه

 

 !یشیم تی. اذیکمک کن خوادیتو نم رم،ی...خانوم کوچولو ، خودم میقدم راه ببر هیجثه  نیمنو با ا یتونینم یخانوم، تو حت یپر_
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 نگو!... گهیندارما! قلـ ـبمو که د تیمن ظرف ار،یحرفا نزن شهر نیاز ا ،یوا یا

 

 

 

 "اریشهر"

 

 

 

 

 

 .شهیجا خونه خود آدم نم چیکه ه دونمیخونه خودت؛ م یباالخره بعد چند ماه برگشت اریخب آقا شهر_

 

 من خونه شمام راحت بودم. ن،یتالشتونو کرد تیمدت شمام نها نیدکتر؛ البته تو ا یبله آقا-

 

 که. میبا هم تعارف ندار گهیبارها گفتم تو هم پسر من، د م،یکرد فهیپسر جان؛ ما فقط انجام وظ یدار اریاخت_

 

 .کنهیهمراهشه، درو باز م شهیکه هم یدیبا کل داره،یدکتر نگه م نکهیدر؛ هم یجلو

 

خودشو همه جا  شهیپسر هم نیا کنه؟یم کاریچ نجایا نی! اپرم؛شهرامهیاز جام م ن،یماش شهیرو ش زنهیم دشینفر با کل هی

 رسونده، درست به موقع!

 

 :نییپا دمیرو م شهیش

 

 .یبه خونه خودت خوش اومد ق،یسالم رف_

 

 پسر،  ییدایبه سالم آقا شهرام، کم پ-

 

 ! مایدیروزه همو ند 4کجا بود؟ همه ش  دایپکم _

 

 ؟یوقته اومد یلیخ-

 

 تو. میبا هم بر ،یایآره، صبرکردم تو ب_

 

واسه خودم  نویهرروز ا دی! بایخونه خودم...نه خونه پر یبه سو شیپشت فرمون، پ ادیدکترم م نویعقب ماش یرو صندل پرهیم

 گمی. بهش مگمیروز بهش م هی یخبر نداره، ول هیقض نیکس بجز شهرام و دکتر از ا چیه ه،یتکرار کنم که اون خونه صاحبش پر

 رو نداشته باشه ؛ حداقل! یجا موندن و آوارگ یب یو هول و وال اشهراحت ب شیمال ندهیاز بابت آ الشیکه خ

 

باد  اد،یبوش داره م نجایخته! از همام راه اندا یچه کاه دود ن،یطرف ماش دوهیکه با اسفند دونش، داره م نمیبیدور گوهر و م از

 .کنهیداره کمکش م میزییپا

 

 

 

 که از فاصــله گفتم نفســــم بـــند آمـد بـــس
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 دل تـــــو تا لـــب ارونــد آمــد یمن بـــ دل

 

 ابینا یو بغض و ترانه...گل اشــک صورت

 

 به لبــخنـد آمــد هیغزل گـر ــــتیهر ب کنج

 

 ! زائـــــر چشـــم همـــه آدم هاشــاعـــرم

 

 چشمان خــــودم آخر اســـــــفند آمـــــد نعش

 

 شـــد م اما بــــعد ش ییبا تو هوا یساعتـ

 

 سخنــم با دو ســه تا پــند آمد نیریشـــ عقل

 

 یابــــد یها هیکـــه تکرار نشـــد ثانـــ تا

 

 مـد...)*(اسپــــند آ یدل تـو با کمــــ کـــــادیان  و

 

 

 

 یسخته ول یلیخ رون،یب ارتمیو م کنهی.کمک مکنهیدر سمت منو باز م نوییپا ادیم یشهرام جلد داره،یکه نگه م نویماش دکتر

 ارزه. یدردا م نیبه تموم ا ش،یشوق اومدن به خونه و اهال

 

 کشهیداره درد م یعنیکه صورتش تو هم جمع شده، چرا؟ چش شده؟  نمیبیرو م یپر شم،یوارد سالن م رم،یپله ها که باال م از

انگار نه  ؟یواسه چ گهیاون د کنه؟یپاش درد م یعنی کشه،یم نیراستشو رو زم یکم پا هیسمت من،  ادیچند قدم م هی ؟یاز چ

 !وردهیمدت چه بالها که سر خودش ن نیتو ا سی! معلوم نشهانگار که قول داده بود مراقب خودش با

 

 کشم،یاز منه! اخامو تو هم م شتریب یپر دنید یانگار اون ذوق و شوقش برا نم،یبیباال تا نگاش کنم، که شهرامو م ارمیم سرمو

 یو حساب کنهیسوء استفاده م یپر یینایداره از ناب ومد،یشهرام خوشم ن یمدت که من نبودم؟ اصال از نگاها نیچه خبر شده تو ا

کنه و ناموس مردمو  ینداشت که دله دزد یازیوقت ن چیاون ه اره،یدر ب یباز زینبود ه لهشهرام که د ی! ولزنهیم دشید

 بزنه! دید یدزدک

 

 ! نیسالم آقا خوش اومد_

 

شده بودن و  زونیکافه بودن االن از سرو کولت آو یبا وقار، هر کدوم از دخترا نویسنگ شهیمث هم ام،یصداش به خودم م با

 )!!(ومدنیت سر و صورتت در ماز خجال یحساب

 

 سالم، ممنون.-

 

 هنوز تو شوک نگاه بد مدل شهرام بودم؟ اینشون بدم؟ یمثال منم خواستم خودمو جد حاال

 

 و زندان، اصال خوب نبود! یمکالمه مون بعد چند ماه دور نیبود اول یهرچ

 

 نه،یشیکجا م یپر نهیبب کنهی. شهرام صبر مکنهیرو از من انتخاب م یصندل نیدورتر یرو مبال، پر نیشیباهم م یهمگ

دارم خودمو کنترل  یلیخ برم،یناخونامو تو کف دستم فرو م کنموی! دستمو مشت مکنهیرو به اون انتخاب م یصندل نیکترینزد
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تو  ومدیاگه دشمنشم م یتو خونه م مهمونه! آقا جون حت نکهیبه حرمت ا فقط رم،یشو نگ قهیبه شهرام نگمو  یزیتا چ کنمیم

 یتو خونه ا دیاریب دیریرو نگ یخونه حرمت داره، دست هرکس و ناکس گفتیکه چرا م فهممی. حاال مداشتیخونه حرمتشو نگه م

 توشه! یمث پر یو خوشگل جوونکه دختر  یتو خونه ا ادی! آدم چشم ناپاک کراهت داره بکنهیم یکه ناموستون توش زندگ

 

که  یتا موقع ن،ییپا یاز اطاقا یکیاز اطاق باال اوردن تو  تویضرور لیوسا یسر هیجان، آقا شهرام لطف کردن، تخـ ـت و  اریشهر_

 .نییپاهات خوبِ خوب نشدن، برو تو اطاق پا

 

 به شهرام! دنیکه دنبال بهونه واسه توپ منم

 

 من همون باال راحتم! ن؟ییپا نیاورد یواسه چ-

 

 رییتغ هیجمع کنم، کال  شتریحواسمو ب دیطبقه! هرچند که با هیبه اندازه  یرو ندارم، حت یاز پر یورطاقت د گهید قتشیحق

 هیرو بدبخت کنمو  یشده، محاله که پر دمیکه صدق سر شکنجه ها عا ینقص نیچشماش با ا یبدم، به نفع خودشه، سوا هیرو

 تیو سالمو مـ ـستقل شه برام بسه! ازدواج با من نها حیو صح ارهیبدست ب شویینایبذارم رو دلش! همون که ب گهیحسرت د

 !هیخودخواه

 

 یول کرد رفت باال، گمونم حوصله ش از بحثا یکه پر میشهرامو دکتر و گوهر بود یدرست و بجا یهایجرو بحثا و توج نیهم تو

 . دونمیاونو خودمم نم ارم،یدر م یما سر رفت ! حقم داره، حاال من چرا دارم بچه باز یالک

 

اگه  اد،یفرود م نیرو تا راه پله بدرقه کرد، اونقد سرشو گرفته بود باال که گفتم االن با مخ رو زم یدوباره با چشماش پر شهرام

مرام به  یلیدرست... تا حاال خ یقمیرف ن،ییپا وردمیتا فکتو ن رونیکاله سرش بو حتما از سرش افتاده بود. شهرام پاشو برو ب

 نطوریدکتر که ا م،یواسه آزاد ینبود کاریمدت که حبس بودم بازم ب نیتو ا یدرست، حت ونما یو کمکم کرد یخرج داد

 .کنمیو دهنمو باز م بندمیحرمته م یچشمامو رو هرچ یعل ی، به وال یخونه داشته باش نیا یچشم به اهال ی...ولگفتیم

 

توش! چون تا  یزن جوون دار ایکه خواهر  یتو خونه ا اریب ریعذبو نگ قیدست رف یگفتیم شهیجون نور به قبرت بباره که هم آقا

زن من  یزنت نشسته و زنت شده عروسش! حاال پر یپا ریز ایدامادتون شده،  ایدزد ناموس  قیاون رف ینیبیم یایبه خودت ب

  کنم؟یجلز ولز م ینجوریپس چرا دارم ا ه،یه ناموس منتفیپس کال قض س،یخواهرم هم ن س،یکه ن

 

 استراحت کنن. ضمونیتا جناب دکتر مر میکم کم بهتره مرخص ش گهیخب آقا شهرام د_

 

 ! دهینداره، سرشو دمغ تکون م یاومدن پر نییبه پا یدیام گهیکه انگار د شهرامم

 

 یپرستار ازش خوب نا،یآقا دکتر ما باش نیجان خوب استراحت کن. گوهر خانوم شمام مراقب ا اری. شهرمیبر گهیبله، بهتره د_

 .نیکن

 

 راحت! التونیرو چِشَم آقا ، حتما! خ_

 

 ره؛یگیاجازه رو ازم م نیرو شونمو ا ذارهیدست م یبدرقه که دکتر ناظم یپاشون بلند شم برا ریز خوامیم

 

 . خدافظ...خدافظ گوهر خانوم.میبابا جان، ما راهو بلد نیبش_

 

مراقبت  میکرد. خوب از امانت یچند ماه برام مادر نیا چارهیب رزنیده، پکار بدرقه رو گوهر با اون زانو دردش انجام ب ذارمیم

 یقرون به حقوق هیاونقد مناعت طبع داره، که اگه  شیکه با دست خال نهیبه ا شیازش تشکر کنم، جالب یچجور دونمیکرد. نم

خدا  ی! ولدمیدارم بهش صدقه م کنهی. فکر مکنهیو کال قهر م خورهیل اضافه کنم، بهش برمیدل یکردم ب یکه از قبل باهاش ط
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دادن مرسومه! اما گوهر اهلش  یقیهمه جا تشو گهیاالن د ه،یقیتشو یحت ایبه عنوان انعام  یگاه س،ین ینجوریشاهده که ا

 !سین

 

که رفته تو آشپزخونه  شهیراحت م المیخ یسر زد و برگشت...وقت هی یفاصله مهمونا رو بدرقه کرد، رفت باال به پر نیتو ا گوهر

بار جونم از تنم  هی رم،یکه باال م یباال، با هر پله ا کشمیبغـ ـلم، خودمو کشون کشون م ریز یو مشغول غذا پختن شده، با عصا

 !گردهیو برم رونیب رهیم

 

 چار تا دونه پله! نیسر جاش، چقد سخت شده هم ادیتا نفسم ب کنمیکم صبر م هی رسمیدر اطاقش که م پشت

 

پنجره حاجت  نیچقد با نشستن پشت ا دونمی... نمزدمیتو اطاقش، پشت پنجره نشسته، حدس م پرمیم یفور زنمویم در

 کرده! دایپ مانیبهش ا یمعلومه بدجور یگرفته؟ ول

 

 نمدویرو تو بغـ ـلش داره، نم ی.اون پرشهیم میبه اون پنجره هم حسود یخونه شدم، حت نیا یکه چقد دلتنگ پر فهممیم تازه

که به خودم داده بودم  یبدون برنامه، برخالف قول یدفعه ا هیکه  یبه همون پنجره لعنت یحسود ایبود  یدلتنگ یاز رو

که  میدار اجیاالن هردو احت اد،یقاب درب نیکه از ا کنهینم ییپنجره!، اونم تقال نقاب همو نیخودم...ع یتو قاب دستا کشمشیم

 ! هیگر ریز زنهیو م شکنهیم شیبغض لعنت م،یرو آروم کن گهیهمد

 

مگه اشک چشم از  زنه؟یم شمیکه با اشک چشماش بدتر ات هیدختر نیبعد از مادرم اول ی! پرینکن لعنت هینکن دختر...گر هیگر

 !کشونهیم شیمرد مـ ـست از عشقو به آت هیالـ ـکله که  دمیشا زنه؟یم شیآت یمردو گاه هیپس چرا  س؟یآب ن

 

 

 

 یستیآنچنــان در ن یعنـــی عشــــق

 

 یــــستیکـه معشـــوقت ندانـــد ک تا

 

 از چشـمان او یمـ ـستــ یعنی عشق

 

 سبو...)*( یب یم یجرعه ب یلب و ب یب

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

تو خونه س نه  ارینه شهر دونهیباز چه خبر شده؟ حاال که م اد؟یب ینطوریسابقه نداشته دکتر ا ز؛یرو م ذارمیرو م ییچا ینیس

 هر؛گو

 

 دست شما درد نکنه دخترم،_

 

 تا سرد نشده. نییبفرما کنم،یخواهش م-

 

 ه؟یکار ک کایک نیجان، ا یپر یزیریهم م یخوش رنگ یاییباشه، چه چا_
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 خرده کمکش کردم. هیرو گوهر خانوم پخته، منم  کایک-

 

 یرینظ یب یخونه، کدبانوها رسونهیحق داره که هرجا باشه، خودشو موقع غذا م اریکه هس، واقعا خوشمزه س، شهر یکار هرک_

 خونه! نیداره ا

 

 .سین امینجوریا گهیدکتر، د یآقا نیلطف دار-

 

 جان. یپر نجورهیچرا هم_

 

بد درست کنم بدم  زیچ تونمیاگه بخوامم نم یتو آشپزخونه اون کافه بودم، حت یعمر هیسر اصل مطلب؟ بابا من  رهینم چرا

 !شهیبزنم طال م یدست مردم، ذاتا دست به هرچ

 

 نه؟ یرو ادهیپ رهیموقع م نیهم شهیهم اریشهر_

 

 .شهینم تیبه اون صورت واسه راه رفتن اذ گهیبهش کمک کرده، د یلیبله؛ خ-

 

 گوهر خانوم کجا رفته؟ شه،یم نمیبهتر از ا_

 

 سر به بچه هاش بزنه. هیرفت خونه شون -

 

 ام قابل اعتماده. یلیکم از مادر نبود، خ اریشهر یبرا ه،یزن خوب_

 

 .ونمیبهش مد یلی. من خنطورهیبله؛ هم-

 

 نویاحوال ا نجا،یفقط اومده ا یعنیشده... شییمشغول خوردن چا یدکتر ناظم فهممیم ادیکه م یخوردن استکان به نعلبک یصدا

 ه،یفینگرانم! نه به خاطر دکتر، اون واقعا مرد شر س؟یخونه ن نیتو ا یکسقبلش زنگ زد و مطمئن شد  یاونو بپرسه؟ اونم وقت

 هیاونم با  اد،یخبر ب هیحتما با  دیبا ادیم یبرام، وقت مونهیروزنامه م نیع ییجورا هی یناظم دکتربهم بگه...  خوادیم یاالن چ نکهیا

 ! اریخبر دست اول راجع به شهر

 

 نیبابا، حاال ا یتازه واسم خلق کنه؟ ا یماجرا هیدوباره قراره  یعنی! رونیبراش افتاده؟ اون که تازه رفته ب ینکنه اتفاق ار؟یشهر

 ده؟یساعته داره لفت م هیکه  رهیگیتوش جا م یی، مگه چقد چا کیاستکان کمـ ـر بار هی گهید شه؟یتموم م یک شییچا

 

 !ییباالخره تموم شد اون چا شیبهم...آخـــ یخوردن استکان نعلبک یصدا دوباره

 

 جان... یپر_

 

 بله،-

 

 کس خبر دار نشه!  چیکس نباشه...ه چیمسئله باهات حرف بزنم که ه نیتو خونه و راجع به ا امیب یراستش صبر کردم وقت_

 

-... 

 

 خودش تو خونه نباشه! دمیرو بهت بگم که صالح د ییزایچ هی اریراجع به شهر خواستمیخب؛ م_

 

 ؟یدار ارمیبجز شهر یا گهی...شما مگه موضوع دارهیبود که راجع به شهر معلوم



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 331 

 

 

خجالت و رودر  چیبدون ه م،یرک و راست حرف بزن هیقض نیراجع به ا خوادیجان؛ تو هم مث دختر خودم، دلم م یپر نیبب_

 امروز ما با خبر بشه. یکس از صحبتا چیه ذارمینم یباش اگه خودت نخوا ،مطمئنیذره مالحظه کن هی خوادیدلم نم ی! حتیستیبا

 

 !کشهیجا نم چیاصال مغزم به ه کنم،یمن فقط سکوت م و

 

 !؟یو دوس دار اریتو شهر_

 

واضح از تو صورتم  نقدیا یعنیمن دوسش دارم؟  ار؟یگفت؟ شهر یاالن چ نیسر سرفه! ا فتمیتو گلوم،م پرهیدهنم م آب

 کرد.  یمخف اریرو از شهر یچیه شهیکه نم دمیفهمیم دیواسطه ش کرده، با اریشهر دمیخونده؟ شا

 

 !یشد دیاز سّر درون(( تو هم که االن سرخ و سف دهدیهرچند که ))رنگ رخساره خبر م ؟ی؟ جوابمو نداد یشد پر یچ_

 

و دوستم  اریمن اگه شهر ؟یکنیراجع به من م یاالن چه فکر ؟ییرسوا نی! من چه کنم با اایاورد ریخنده، دکتر وقت گ ریز زنهیم

خودمو  نیرازه ب نیاگه از عالقه م بو ببره...ا هیادیغلط ز دونمیهس که لقمه گنده تر از دهنمه، م میداشته باشم اونقد حال

 خودم. یخدا

 

مث  نم،یبیمن تو خشت خام م نینیبینم نهیکه شما تو آ یزی...اون چنیاز من پنهان کن خوادیرو نم زایچ نیا گهید ،یپر نیبب_

 اریماهه از اومدن شهر 2االن  ن،ی...شما همو دوس دارنمیبیُغد م اریاون شهر یتو هم تو چشما یکه هم تو چشما یزیهمون چ

هم  یوسط اگه نفع و ضرر نیا ن؟یبمال رهیش نیخوایم ی...چتونه؟ سر کنیکنیفرار م مه گهیهمد هیاز سا یشما حت گذره،یم

 ...رسهیباشه، همه ش به خودتون م

 

 دکتر... یکس ندارم آقا چیهاز  یمن توقع-

 

 ؟یپرتوقع یعنی یحرف دلتو بزن نکهیدختر خوب؟ ا هیتوقع چ_

 

 نه ول...-

 

 یمطرح کنه ول دیبه تو درخواست بده، اون با دیاون َمرده...اون با دونم،یم ؟یدوسش دار یدینداره! چرا بهش نشون نم یول_

 جرئت و جسارتو بهش بده. نیمورد شجاعت نداره، تو ا هی نیکه داره، تو ا یبا تموم جسارت اریشهر

 

-... 

 

 ه؟یهوم؟ نظرت چ_

 

 در کار نباش... یاصال عالقه ا دیدکتر شا یآقا-

 

 ! یلب تر کن هی.تو فقط کافزهیهست...من شک ندارم. اون حاضره همه زندگشو به پات بر_

 

 که بتونه حدااق... یکیزن سالم داشته باشه،  هیحقشه که  اریدکتر، شهر یخب آقا-

 

 ی! خودت به زودهیا گهید زیچ کنهیازت فرار م اریشهر نکهیا لی...دلیپر شناسمی...من هردوتونو میادیز اریتو از سر شهر_

 ...یفهمیم

 

 کنم. لیتحم یاحد چیخودمو به ه خوامی! من نمرهیداره طفره م دیداشته باشه؟ شا یتونیم یلیچه دل-
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 گفته؟ یزیچ اریانداخته تو مغزت؟ شهر یحرفا رو ک نیا ؟یکدومه پر لیتحم_

 

 نگفتن. یزیچ ارینه...نه آقا شهر-

 

در کار  یحاال که مطمئن شدم عالقه ا کنه؟یم یبگیچقد احساس غر اره؟یم اریچه به روز شهر یدونیم یگیکه م یی "آقا" نیهم_

 بهت بگم نویکه ا دونمیم م فهیهس، وظ

 

 نوبره واال! گهیکنه د یبگیه خودش از مهمونش احساس غر... صابخونه تو خونگهید خوبه

 

پسش  نکهیا ییجورا هی! یو پا پس بکش یاز نقصش خبر دار بش نکهیاز ا ترسهی! مترسهیم اریمن اومدم بهت بگم که شهر_

 .کنهیسرخورده ش م یلیخ یبزن

 

 هم... یا گهید زیمگه بجز پاهاش چ ؟ینقص؟ چه نقص_

 

تو  یعنی س،ین یقطع یچیبهت بگم که...البته هنوز ه نویکه ا دونمیم م فهیدر کار هس، وظ یحاال که مطمئن شدم عالقه ا _

 شکنجه، به خاطر شدت ضربه ها...خب راستش،  ریز گهیم گه،یم نطوریخودش که ا یمعلوم نشد ول یزیچ یلیخ ناتیمعا

 

 ...کشهیم قینفس عم هی

 

 وقت نتونه پدر بشه... چیه دی...شاارهیکم ب ییتوروابط زناشو ندهیدر آ دیبگم؟ شا یخب راستش، چطور_

 

 بشه؟ ینجوریا دیبا اریکمـ ـرم. آخه چرا؟ چرا شهر نییتا مهره پا دیکش ریکه از گردنم ت یاز درد بندم،یم چشمامو

 

از  شهیهم ی، برا دیشا نکهیا ،یداشته باش نکته رو هم در نظر نیا ،یراجع بهش فکر کن یمن خواستم بهت بگم که اگه خواست_

روابط  نجوریپرده بهت بگم، تو ا یبذار ب ،یپر یدونیم س،یمعلوم ن یچیکه ه کنمیم دی. البته بازم تاکیمادر شدن محروم بش

 یمشکل نیهستن که همچ ایلیحلش کرد... خ یمیبا چند تا قرصو امپول، اونم رو هوا و د شهینم گرده،یبه دو طرف برم زیهمه چ

 نیواسه رفع ا کننیتالششونو م تیکه بهم داشتن، هردو دارن نها یخب باهاش کنار اومدن، به خاطر عالقه ا یدارن ول

...فقط کنهینم دیتهد تونویجانب اون زندگ زا یمشکل چیه گهیراحت بشه، د الشیاز بابت تو خ اریمشکل...من مطمئنم اگه شهر

همه  زه،یکه چقد ت یدونیخودت خوب م ره،ینم اریوجه تو َکت شهر چیبه ه گهید یکی نیا .یبهش ترحم کن دیباشه که نبا ادتی

 هفقط واس دونمینکن بدون عالقه، چم ی. پس سعیو خلوتش بش یزندگ کیقراره شر گهیتو که د خونه،یآدم م یاز چشما زویچ

 !یبهش جواب مثبت بد سوزهیدلت براش م نکهیا

 

دکترم ازش  یکه حت ینقص نیداشته باشه...به خاطر ترس از ا یمشکل نیهمچ هی اریشهر کردمیزبونم بند اومده، فکر نم اصال

 شده؟ یمنزو نقدیبوده که ا نیا یبزنه و از همه فرار کنه. برا شیمطمئن نبود خودشو به آبو آت

 

 ،یخبر دار هیقض نیکه از ا گمینم اریبرم، تو هم خوب فکراتو بکن. منم به شهر دیکم کم با گهیجان، من د یپر گهیخب د_

شرم و  یپرده ها دیبا یخب، مجبور بودم، تو کار ما گاه یرو به تو نداره، منم نداشتم،ول ییزایچ نیگفتن همچ یخودش اصال رو

 .رنیبگ میبا چشم باز تصم انشیو اطراف ضیمر نکهیرو زد کنار، واسه ا ایح

 

 کنم؛یتا دم در سالن دکتر و بدرقه م شم،یجام بلند م از

 

 ،یخوریبرو تو سرما م س،یلباست گرم ن شه،یجان، هوا هم کم کم داره سرد م یبرو تو پر_

 

 گه؟ید مونهیخودمون م نیب میکه زد ییحرفا نی...خب، ازهیدکتر، چ یآقا_
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 ،یخبر دار شیضیکه از مر یبهش بگ یتونیم ی! اون وقت اگه خودت خواسترهیرو بگ "بله"ازت  دیخودش با اری، شهر"حتما_

 که بهت گفتم. شدیم یحالت همون نیخب تو بدتر یسالمه سالمه! ول س،ین شیچیاون ه گمیهرچند که من هنوزم م

 

خوب و دلسوز  یبابا هیاگه  دونمیم یکرد، من که پدر نداشتم، ول ی! برام پدرهیمرد خوب یچقد دکتر ناظم ن،ییپا ندازمیم سرمو

 دوسش داشتم! یداشتم قد دکتر ناظم

 

 ترسم،یازش م ییجورا هی کنم،یم یاومده...منم دارم خودمو ازش مخف اریبه سر شهر یبهم گفت چ یکه دکتر ناظم یروز از

مرد!  هیراحت بشه همه جا جار زد، اونم واسه  یلیکه خ سین یزیچ نیکه بفهمه از رازش...از دردش خبر دارم، اخه ا ترسمیم

 سختشه. یلیکه خ دونمیم

 

 دمیشا ایکه بهش دارم؟  ینیبه خاطر احساس دِ ایبه قول دکتر ترحمه؟  دونمیکه دارمم شک کردم، نم ییبه حسا گهید اصال

 نشونیبود که دکتر انداخت تو دهن ما؟ آخه من حس بلدم که دارم ب یچه تخم لق یترحم و دلسوز نیعالقه اس. پــــــف! ا

کنارش باشم، به خدا به خاطر خورد و خوراکم  شهیهم خوادیه، دلم ماومد خوشم اریشهر نیاصال من از ا شم؟یفرقم قائل م

 ینفر هوامو داشته باشه، وقت هی نکهیداشته باشم، ا شهیدارمو هم اریشهر شیکه پ یآرامش نیا خوادیخب،دلم م یول گما،ینم

دلم  یپدر...وقت هی نیع سه،یوا ستم،پشتمخوا یبانیپشت تویحما یمادر... وقت هی نیتا خود صبح باالسرم بمونه ع شم،یم ضیمر

 اریبرادر...شهر هی نیع اد،یکرد جلوش درب تمیاذ یکس یدوست خوب... وقت هی نیکنم و اونم آرومم کنه، ع هیگرفته براش گر

 اریشهر کنه،یهمه رو برام پر م یخال یجا کنه،یکه داشتمو برام جبران م ییهس، همه ش با هم؛ تموم کمبودا نایمن همه ا یبرا

 ندم؟  لیخانواده تشک هیخانواده س...پس چرا باهاش  هیتنه برام قد  هیخودش 

 

 واسم مهم باشه؟  یکس نکهیمهم و باارزش باشم؟ جز ا یواسه کس نکهیجز آرامش؟ جز ا خوامیم یچ یمن از زندگ مگه

 

 اریحسا رو فقط و فقط کنار شهر نیبا خودم روراست باشم...من تموم ا خوامیکه م یا گهیمث هر وقت د کشم،یم قینفس عم هی

 یباشم چ کشیاگه نزد نیحسا رو بهم داده...حاال بب نیاون دورا دور تموم ا یوقت کنارش نبودم، ول چیدارم، هرچند که ه

 اریاز شهر زایچ نینکنه؟ ا تشیباشه؟ حما تیمسئول یزنش شد و رسما بهش تعهد داد، اون ب یکس یوقت شهیمگه م شه؟یم

بود، از سر انجام  یکه انگار محبتشونم زورک میزندگ یآدما هیصادقانه و خالصانه بوده، برعکس بق شهی...محبتش همدهیبع

 نیبشه...ا رشیکه اس ندازهوقت نتونست دل منو به دام ب چیمحبتش نشدم ، چون ه ریوقت اس چیمث شهرام... ه فه،یوظ

 یاز هر فرصت کنه،یم لهیداره بد پ شه،ی! دود از کنده بلند منهیشبرادر اف کنهیچند وقته هم که الحق خوب داره ثابت م

منو خودشو بهونه  ییخودش. همشم تنها شیبرم، برم پ نجایسر حرفو باز کنه و منو قانع کنه از ا نکهیواسه ا کنهیاستفاده م

 !کنهیم

 

 پسره اومده! نی، ا نییپا ایب یپر_

 

 کدوم پسره؟-

 

 ...گهیدکتر شهرام د نیهم_

 

 یداره؟ البد همون حرفا کاریراجع بش فکر کنما. حاال چ قهیدق هیزدن...چه زود خودشو رسوند.نذاشت  شیموشو آت انگار

رفتو  نجایا ادیشهرام ز ادیخوشش نم اریدست از سرم برداره، شهر نکهیرو دستش، ا زمیریرو م یآب پاک گهیامروز د ،یتکرار

 آمد داشته باشه.

 

 کجاس گوهر خانوم؟-

 

 تو. ومدیاصرار کردم ن یمادر، هرچ اطهیو حت_
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 زونیبرگ ر ونیم خوادیزده؟ البد م یحرفاش باز چه ابتکار ریشدن تاث ادیواسه ز ندفعهیا سیباال، معلوم ن ندازمیهامو م شونه

 بگه! دشیجد یخزون برام از حسا

 

 نقطه از پله هاس...ته باغ! نیانگار دورتر نی...همچادیامارتم که صداش م یجلو یتو پله ها هنوز

 

 .یپر هی...واقعا لقب برازنده ایشرق یبانو امرزیخداب نیبه قول افش با،یخانوم ز یبـــــه! سالم پر_

 

 .کنهیم دیبرام تقل نویافش یحرفا گهینمونش، د هی نمیا ایب

 

 داخل؟ نیومدیدکتر، چرا ن یسالم آقا-

 

 تو؟ میبر ادی! دلت میخوب نیبه ا یهوا_

 

 چرا که نه؟  آره،

 

 گه؟ید یخوش ینیبیخانوم اصل حالت چطوره؟ ما رو نم یپر_

 

 . دیبخور ارمیب یزیچ هیالاقل من برم  دیکه بده، بذار ینطوریخوبم. ا ه؟یچه حرف نیا-

 

 سمت خودش: کشهیو م رهیگیمچ دستمو م هویبرم سمت ساختمون،  گردونمیرومو برم نکهیهم

 

 !شهیتو که باشم اشتهام چند برابر م شیخانوم، هرچند پ یپر خوامینم یزیمن چ_

 

 .گهی؛ م زنهیبه ذهن مسمومش م یهرچ س،ین شیحال یچیکرده! ه یرو خورده، آبرو رو ق ایپررو، ح بچه

 

چقد خشن  ره،یگیش شونه مو م گهیاون با دست د یول رون،یبزرگ و پهن مردونه ش بکشم ب یدستمو از دستا کنمیم یسع یه

 شده شهرام.

 

 ؟یکنیفرار م یاز چ یدار یپر_

 

 ؟یفرار کنم لعنت یزیقراره از چ مگه

 

 .کنمیمن...نه فرار نم-

 

 ؟یترسینکنه از من م ؟یدستتو به زور از دستم بکش یخوایچرا م ؟یریدر م یپس چرا دار_

 

 وقت گوهر از پنجره نگاه کنه و فکر ناجور کنه. هی مخوایمن نم ؟یچ یعنیکارا  نیخونه حرمت داره، ا نیلعنتت کنه شهرام، ا خدا

 

 :دمیتکون م سرمو

 

 کنه؟یم یچه فکر نهیاگه گوهر بب س،یدرست ن ینجوریا یول ترسم؛ینه نم-

 

خونه م، تو بله بگو،  اینکن پاشو همراه من ب یوونگیرو بشنوم، د یشگیهم یاون جوابا خوامیدوباره نم ،یپر نیخب، بب یلیخ_

 آب تو دلت تکون بخوره، ذارمینم رم؛یگیمن سر تا پاتو طال م
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 بشه. داشیپ اریاالنه که شهر نه،یبب ادین یکیخدا  ی... واکیاز نزد شتریب یلی...خکنهیم کتریخودشو به من نزد نجوریهم

 

راحته؟ من  یداشته باشه؟ فکر کرد تونهیم یلذتچه  یزندگ نیهمچ هیراحته؟  میمرد عق هیبا  یزندگ یفکر کرد ،یواقعا پر_

 هیحاال باز  زنن،ینم کیمسائل ج نیمملکت هستن که واسه حفظ آبرو راجع به ا نیتو ا یبدبخت یچه زنا دمیدکترم، د هیخودم 

 ؟یکنیخودتو بدبخت م یدست یدست یدار ؟یتو چ صه،که مردشون ناق دونستنیاونا نم ،یزیچ

 

 خبر داره! ینکبت از همه چ دونه؟یاز کجا م نیا

 

 گهیاونوقته که د ،یکه اشتباه کرد یفهمیم ،یشد یوارد زندگ اریبعدش که با شهر یول یاالن نفهم دیخودتو گول نزن، شا یپر_

 ...کنهیکس نگاتم نم چیه گهیمطمئن باش که اون موقع د ،یراه برگشت ندار

 

 گوشش؛ ریجانانه بزنم ز یلیس هیباال تا  ارمیبگم؟ دست آزادمو م دیبا یهمه وقاحت چ نیا یجلو دونمینم گهید

 

 ره،یگیو دستمو تو هوا م داره،یاز رو شونه م برم دستشو

 

  ؟یبکن یخواستیبود م یچه کار نیا،ایشیم یدختر بد ی...داریآ،پر_

 

 ... کشهیو رو گونم م کنهیهمونجور که گرفته همراه دست خودش بلند م دستمو

 

که به  یریبگ ادی انویپ ویتو خونه ما بمون یگرفت میبار تصم هی ،یریدرستو بگ میکه تصم دوارمیام یفکراتو بکن،ول نیبرو بش_

 ییجا میریم م،یریم نجای.اصال از انهیت تضم ندهیمطمئن باش آ ،یخانوم اون خونه بش یریبگ مینفعت تموم شد، االنم اگه تصم

 ...هوم چطوره؟یفتین اتشخاطر ادیو  ینیو نب اریکه شهر

 

دستش، چونه  یکیو با اون  رهیگیدستش م هیهر دوتا دستامو با  یتا دستش از رو صورتم سُر بخوره، عصب دمیتکون م صورتمو

 ده،یمو فشار م

 

مدت من تالش کردم، من از  نیتموم ا ،یحق من ،یتو سهم من ،یشرق یتو اون کله کوچولوت فرو کن بانو ،یپر امیمن کوتاه نم_

خونه و  نیتو ا ارتتیب نکهیقدم از قدم برداره، چه برسه به ا تونستینم اریاگه من نبودم شهر رون،یب دمتیتو اون منجالب کش

 .ارهیتو رو از دستم درب اریشهر یراحت نیهمبه  ذارمیبشه آقــــات... من نم

 

 اومد... اریشهر یوا اد،یم اطیباز شدن در ح یموقع صدا نیهم

 

 .رهیگیعقب و ازم فاصله م کشهیخودشو م شهرام

 

 !؟ییدای، کم پ یستیوقته اومدم، ن یلیتو پسر؟ خ ییکجا ار،یسالم شهر_

 

 کنه؟یم یچه فکر اری...چرا تو صورتش تف ننداختم؟ حاال شهرخورهیتعفن وقاحت شهرام بهم م یداره از بو حالم

 

 تو ، حاال چرا دم در؟ نییبد موقع مزاحم شدم؟ بفرما نکهیمث ا_

 

 ی. کارمینیبیرو م گهیهمد گهیفرصت د هی شاالیباشه ا رفتم،یداشتم م گهیوقته اومدم، د یلیدکتر جون، من خ گهینه د_

 با من؟ یندار

 

 نه، قدم ما سبک بود؟_
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 خانوم. یشده، خدافظ...خدافظ پر رمید گهید ه؟یچه حرف نیا_

 

شهرام،  یرتیغ یو ب ییایح یهمه ب نی، نه از ترس، از ا ادیباال نم گهینفسم د ایخدا سته،یمیاقلب منم و بنده،یکه در و م شهرام

 باشه که شهرام... دهید اریکثافت رفتو امد داشتم؟حاال نکنه شهر یبرادرا نیمدت تو خونه ا هی یمن چطور

 

 کردم؟ شیت شتونویموقع اومدم نه؟ ع یخانوم، خوش گذشت؟ ب یخب پر_

 

 ن...نه اقا، بخدا من...-

 

 .دمیالزم بود و د ی...هرچیبگ یزیچ خوادینم_

 

 .نییپا ادیو اشکام م سوزهیچشمام م ره،یگیکتفم، قلـ ـبم درد م یجا هی یول زنه،یبهم تنه م شهیکنارم که رد م از

 

 داشت... اریاون تو خونه شهر رون،یب نداختمیشهرامو از خونه م دیخودم بود، با ریحق داره، تقص اریداره، شهر حق

 

و رو  یراجع به من کنه، حقشه. منم اگه بودم و دختر یهرفکر اریحرمت صاحب خونه رو نگه نداشت. شهر ی، حت یعوض پسره

 . لرزهیپشتم م فتمیکه م اریفکر شهر ادی. ی...وادمیدیم قمیخونه دور از چشم گوهر با رف اطیوسط ح

 

 

 

 

 

 ها یلیدلبخواه خ یکه شد یآن شب از

 

 ها یلیعوض شده با من نگاه خ یکم

 

 نامربوط یپشت سرم حرفها چقدر

 

 ها...)*( یلیحرمتم از افتضاح خ شکسته

 

 

 

روز افتاده به خاطر  نیندارن؟ اون اگه به ا یحق زندگ اریامثال شهر یعنی. اریرو نقطه ضعف شهر ذاشتیداشت دست م شهرام

 بود. یمیهم ت اریبا شهر ییجورا هیحرفو زد؟ اون که  نیما بوده...به خاطر امثال من. شهرام چرا ا

 

حرف نزدنش از صدتا  نیا یتو دهنم...ول زدیبهم نگفت...کاش با پشت دست م یچیه اریشهر شه،یکمـ ـرم راست نم گهید

 بدتر بود. یفحشو تو دهن

 

 نی. ا تونمینم گهیدفاع کنم، د میهستم...االن اگه نتونم از خودمو پاک ییچشم و رو ی، دختره قدر نشناسو بفکر کنه  خوامینم

 نکهیواسه ا دیشا سام،یاومده بود، اون موقع هم نتوستم جلوشون وا شیمن پ یهم تو خونه شکورا برا گهیبار د هیاتفاق 

 ده؟یم حیبه من ترج قشویرف ارم،یشهر یعنی ؟یچ نجایا ی، ول ناون دو تا برادرن، پشت هم دونستمیم

 

  ات؟یچرند نجوریاز عشق و دوس داشتنو ا گفتیم یچ یدکتر ناظم پس

 

 سمت ساختمون، رمیو م کشمیم رامو
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 داشت؟ کارتیجان؟ آقا چش شده ؟ اون پسره چ یپر یاِ اومد _

 

بود از پنجره  یبزنه، کاف دیرو د یکه کس دهیجازه رو نما نیوقت به خودش ا چیبازم ه یفضوله ول نکهیکه گوهر با ا فهممیم تازه

 .شدیواسش روشن م یبندازه ، همه چ رونینگاه به ب هی

 

 گوهر خانوم،آقا کجا رفتن؟-

 

 رفت باال تو اطاقش._

 

همه واسه درست راه رفتن  نیا یکنه. وقت نییپله ها ور باال پا تونهیم گهیپاهاش خوب خوب شده، اونقد که د تیوضع گهید

منم همه ش  گهیحرف زد که د زایچ نیشهرام در مورد ا نیکه ا نقدیشک ندارم که واسه داشتن رابطه ...پـــف! ا کنه،یتالش م

و با تموم ضعفا و نقصاش قبول دارم. مگه  اریبادا باد... من شهر یهرچ س،ین همم گهی. برام دکنمیدارم درموردش فکر م

 و نقصم؟ بیع یخودم ب

 

 یدکتر ناظم دیشا ؟یاز عالقه ش نگفته، تو تقاضا نکرده بهش جوابم داد یچیکه هنوز ه اریدلت خوشه ها...شهر ی! پرهه

 بوده عشق و عالقه نبوده. اریشهر یکه تو چشما یاشتباه کرده، اون

 

 اریشهر قیوقته که عال یلی..البته من! خو. اریمورد عالقه شهر یکل خونه رو برداشته، غذا یقورمه سبز یتو آشپزخونه، بو رمیم

. خدا رو شکر که تو میهم هست نینه؟ تو اکثر موارد هم ع ایاون دوس داره  نمیبب کنمی. اول نگاه مدمیم حیو به خودم ترج

 م. یبا هم تفاهم دار زایاز چ یلیخ

 

 ؟یخوایگوهر خانوم ، کمک نم-

 

 آماده شده، برو آقا رو صدا کن. گهینه مادر، دستت درد نکنه،د_

 

 ی... برم چششیپ نجایموندن ا یرفتن به اطاق آقا رو دارم، نه پا یکه االن اصال نه رو دونهیچشم...گوهر چم گمیلب م ریز

شهرام پوست کلفت که خوب اشتهاش باز  ؟یبراش مونده؟ برا خودم چ ییدعوتش کنم واسه ناهار؟ اصال اشتها ییبگم؟ با پررو

 !حیوق کهیبود، مرتشده 

 

. پشت کشمیدارم خجالت م یمث چ یول ترسم،یچمه؟ من که ازش نم دونمیتا برم باال...اصال نم کشهیپله رو دو روز طول م هر

وقته  یلیمو خ "کادیوان "گردنبند  فتهیم ادمیسمت گردنم که تازه  برمیدست م کشم،یم قینفس عم هی رسم،یدر اطاقش که م

 نرفته. معادتم هنوز از سر نیا یکه بهش دادم، ول

 

نکنه، منم تموم جسارتمو به خرج بدمو  یبداخالق یلیتو، خ دیبه ام ایخدا کنم،یب خودم فوت م فرستمویصلوات م هیلب  ریز

 .میبه هم شک داشته باش شهینم م،یکنیم یزندگ میخونه دار نیاز خودم دفاع کنم. ما تو ا دیحرفم بهش بزنم. با

 

 زنمیماطاقشو اروم  در

 

  ن،ییبفرما_

 

 نون... دیمنو بفرسته خر خواستیبود که م دیصحنه ها آشناس، درست ع نیا چقد

 

 .فتمیکه به سرفه م ی. جورظیغل یلیاونم خ ده،یچیـگار تو اطاقش پ ـیس یبو ندفعهیاما ا ق،ینفس عم هیبازم  کنم؛یباز م درو
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 درم ببند. رون،یبرو ب_

 

 باشم. یبه قول شهرام دختر بد خوامیحرف گوش کن باشم، م خوامینم گهید ندفعهیا یول

 

 .رونیب رمینم ذارمویباز م درو

 

 .رونیگفتم برو ب ستم؟یمگه با تو ن_

 

 .ازشویتا پ ریبهش بگم، از س زویدارم که همه چ میسرم داد بکشه.تصم تیمونده تا از عصبان هنوز

 

 باهاتون حرف بزنم؟ تونمیآقا م-

 

 !یکنیکارو م نیهم یاالنم دار _

 

 ادامه بده؛ نکهیا یعنی نیا

 

 تو دهنم. رهیـگار م ـیس ظیکه بازم دود غل کشمیم قینفس عم هی

 

که  خوادیکرده...م یازم ...ازم خواستگار ییجورا هیخونه من،  ایب گهیهمه ش م شه،یمدته که شهرام مزاحمم م هیراستش -

 باهاش...

 

 ؟یازدواج کن_

 

 اوهوم!-

 

 ؟ینمکن ونکاریخب چرا ا_

 

که من انتظارشو داشتم نبود.  یزیبا شهرام ازدواج کن، اصال اون چ گهیراحت داره به من م نکهیحرفو نداشتم. ا نیانتظار ا اصال

 ؟یلعنت یپس تو چ

 

 ندارم. یمن...من بهش عالقه ا یول-

 

 خوشبختت کنه. تونهی. مهیآل هردختر دهیچرا؟ شهرام ا_

 

 .شمیمن کنار اون خوشبخت نم-

 

 .یشد دمیشا ؟یدونیاز کجا م_

 

اگه  دیهمه عالقه رو؟!شا نیا رهیبگ لیکجاس که تحو یبه کجا برسه؟ دکتر ناظم خوادیحرفا م نیاز ا کنه،یم میداره عصب گهید

 ـنه نزنه. ـیهمه سنگشو به س نیا گهیپوکش خبر داره، د کویبدونه دوستش از همه ج

 

 مرد ... هیبا  ی...زندگی، زندگ گفتیاون به من م_

 

 م؟یمرد عق هی-
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 .زنهیحرفا رو خودش م نیسخت تر شهیهم ارم،یچقد ممنون شهر ن،ییپا ارمیم سرمو

 

  ؟یگفت یکه از نقطه ضعف من بخواد استفاده کنه، واسه جلب توجه تو! ...خب، تو چ زدمیحدس م_

 

دارم از شماس،  یحرفاش اصال برام ارزش نداره که بخوام جوابشو بدم، من ...من هرچ یعنینگفتم،  یزیآقا من...بخدا من چ-

 از صدق سر شماس! ساده،یشما وا یکه االن صاف جلو یچهریپر نیا

 

 ؟یباهاش نر یخوایصدق سر من بوده، م نکهیفقط واسه ا_

 

 نـــــــه! معلومه که نه! -

 

 .کنمیم هیگر زنمویم غیج زنم،یم غیمن ج گهید ندفعهیا

 

 اگه... یول دم،یبه همه دلبخواهام رس نجایآرامش دارم، من ا نجایمن ا نکه،یبه خاطر خودمه، به خاطر ا نجامیمن اگه ا-

 

 ن،ییپا ارمشیکم م هیلباسم،  قهیرو  کشمینفسم بند اومده، دست م راه

 

 .رمیم نجای...از ا نجایبمونم...باشه...من از ا نجایکه من ا دیخوایاگه...شما نم_

 

 .نیزم خورهیمحکم م یکه صندل شهیاز جاش بلند م نیهمچ

 

 ؟یکرد دایبهتر پ یجا ؟یکجا به سالمت ؟یبر_

 

 باشم. یمزاحم کس خوادینـــــه، بخدا نه! اما دلم نم_

 

 :قمیبه  ندازهیم چنگ

 

حرفا به کجا  نیبا ا یخوایمزاحم ، مزاحم...تو م ؟یحرفو بشنوم، ملتفت نیا خوادیهم بهت گفته بودم که دلم نم گهیبار د هی_

 ؟یستیراحت ن نجایا نکهیا ؟یبرس

 

چنگ  ارم،یاز شدت سرفه دوباره دارم باال م اد،یز هیدود، هم گر یچند بار به سرفه افتادم، هم بو اد،ینفسم باال نم گهید

تر، با دستش  نییپا ادیلباسم ب قهی کنه،ی. کمک مکنهیتند رفته؛ دستشو شل م یلیکه خ فهمهی.انگار ماریبه دست شهر ندازمیم

  زنه،یصورتمو باد م

 

 ؟یشنوی...صدامو میپر ؟یجان! چت شد دختر؟ خوب یپر_

 

 نیرو زم شونتمیم

 

 شنوم؛یم وانیتو ل ختنویآب ر یصدا

 

 ؟یشد یکم آب بخور...چ هی ایب ا،یب_

 

 شه،یبلند م یفور شه،یتازه راه نفسم باز م خورمیکه م آبو

 

  ؟یشده بود ینجوریبذار پنجره رو باز کنم...قبال هم ا_
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 کرده بود؟ یرحم یباهام ب ینطوریعاشق شده بودمو عشقم ا یقبال ک دم،یبه دو طرف تکون م سرمو

 

 کنار: زنهیبه صورتمو م دهیدور کمـ ـرمو، موهامو که از شدت عرق چسب ندازهیدستشو م نه،یشیم کنارم

 

 شه. ینطوریا خواستمینم د،یببخش_

 

 خونه مردم بمونم. تونمیکه نم یاز نگه داشتن من به تنگ اومده...زور گهیصابخونه د ایبا کنه؟یم یعذرخواه یواسه چ اون

 

خونه ناراحت نشدم،  نیوقت از حضور تو ، تو ا چیمنم ه ،یوقت مزاحم من نبود چیحرفو نشنوم، تو ه نیا گهید ،یپر نیبب_

کرده، از همون  رییوقته که تغ یلیوقت به تو شک نکردم، رفتار شهرام خ چیداده، ه گهیروح د هیخونه  نیبرعکس اومدنت به ا

 .سینگاهش پاک ن گهید کنه،یداره نگات م گهیجور د هیکه  دمیخونه، فهم نیروز که اومدم تو ا

 

با هم حرف  میتونی. چقد خوبه که مشمیمن سبک م یول زنه،ی...اون حرف مشمیچقد راحت م شنوم،یحرفا رو ازش م نیا یوقت

 .مونهیتو دلمون نم یشک و شبهه ا چیه ینجوریا م،یسوءتفاهما رو رفع کن مویبزن

 

که  رسهی، سرم به شونه هاش نم مینشست یوقت یبلند تر از منه، حت یلیبه بازوش، قدش خ دمیم هیتک ذارمیآروم م سرمو

 کنم. هیبهش تک

 

که  ی...فقط تو مطمئنبُرمیخونه باز کردم، خودمم پاشو م نیخونه، خودم پاشو به ا نیتو ا ادیشهرام ب خوادیدلم نم گهید_

 ؟یبا شهرام باش یخواینم

 

 .کنمیو چپ چپ بهش نگاه م دارمیاز رو بازوش برم سرمو

 

 :گهیم طونیش یبا صدا رخنده،یز زنهیم

 

 دمیمنم قول م گه،ینگام نکن د ی. اونجوریبر یخوایکه نم دمی! فهممینزدم....تسل ینشو، من که حرف رغضبیخب، حاال م یلیخ_

 جونم. یباشم پر یپسر خوب

 

 تونست حالو هوامونو عوض کنه. ره،خوبیگیخنده م م طونشیلحن ش از

 

 .کردمیچطور باهاش رفتار کنم، تا االنم مالحظه تو رو م دونمیم ادیاگه ب ندفعهیا-

 

 هنوز آرزوها داره! ،یناکار کن یپسر مردمو نزن ،یفقط پربه پا کنه،  خوادیم یخانوم، چه محشر یپر_

 

 دم؟یعوض شد که خودم نفهم عیسر نقدیحالم ا یداشتم؟ چجور شویپ قهیدق 11واقعا حال  من

 

 :کنهیبلندم م نیحرکت از رو زم هیو با  رهیگیم دستمو

 

 نه؟ سیناهار ماهار تو بساطتون ن نکهیامروز مث ا_

 

 اومده بودم! یرفت اصال برا چ ادمی یوا

 

 آخ چرا، گوهر منو فرستاد واسه ناهار صداتون کنم.-
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 باال. ومدهیبه دست ن ریتا گوهر کفگ م،ی. بزن بردونمیگشنمه، تو رو نم یلیمن که خ ؟یخب پس چرا معطل_

 

 .کردیم ینیبدجور رو دلمون سنگ م؟یبا گفتنش سبک شد ینطوریبود که ا نیحرفا مگه چقد سنگ نیمنم اشتهام باز شده، ا حاال

 

انگار  یاونو راحت کنم، ول الیکنه، مثال من اومده بودم حرف بزنم و خ کاریچ دیبا دونهیخوب م یلیواقعا محشره، خ اریشهر

 برعکس شد، اون با من حرف زدو منو راحت کرد.

 

 

 

 صداقت داشتن! یعنی یزندگ

 

 به تو عادت داشتن!! یعنی عشق

 

 احساس تو در مجذور عشق! ضرب

 

 نور عشق!! یناب تو یحسّ  درک

 

 کبوتر بودن و عاشق شدن! کی

 

 شدن!! قیتو را ال یعنی یزندگ

 

 "اریشهر"

 

 

 

نفس بکشم، چه برسه به  مخواستیهرچند که اولش که پامو گذاشتم تو خونه، اصال دلم ن د،یمدتا ناهار امروز واقعا چسب بعد

 یغذا خوردم، ناگفته نماند که گوهر غذا شهیدو برابر هم یپر میـستق رمـیبخورم. امروز صدق سر اعتراف غ میزیبخوام چ نکهیا

 من خورد. نوش جونش باشه. یام پا به پا یبود، پر ختهرو پ ،یمورد عالقه م ، قورمه سبز

 

از قبل دنبال؛ دوا درمون  شتریب گهید بته،یبه من تازه اول مص یپر یدلباختگ دمیشا ،یدلبستگ س،یدوتا ن یکیدرد من که  یول

 !یجراح غیبارم که شده چشماشو بسپره دست ت هیکنم که واسه  شیهرجور شده راض دیچشماشم، با

 

هم که اون وسط پهن  یبه پنجره باز اطاق، چارطاق باز گذاشتمش، صندل فتهیهوا سرد شده، تازه چشمم م رم،یاطاقم که م تو

 . شیساعت پ هیبود  یبتیچه مص نه،یزم

 

  ؟یاریم میچه به روز زندگ یوجدان دار یب نیشهرام، بب نیبب

 

منم خودشو از ترس جمع  یکوچولو یپر ،یکه دست گذاشته رو صورت پر دمید زویهمه چ یکه تو در چرخوندم، شهرام ب دویکل

کرده واسه  یزیدستاو نویببره، حاال هم ییکه دست کم شهرام بو ذاشتمیم دینبا شد،یاز درد من خبر دار م یکرده؛ از اولم هر ک

! تو رو خدا مراقب خودت باش هیدختر ساده ا یبازم پر ی...ولیخاطر جمعم ول یاز پر نکهیاکار کنه، با وجود  یرو مغز پر نکهیا

 .شهیمث هم ،یپر

 

 .یکن لیتحم یرو به پر یزیو چ یخودخواه باش یباش، تو حق ندار نیآروم باش، واقع ب اریشهر
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 شیکه پ خوادیم مونه،یخودت م شیراحته که پ التیو االن خ یدیشن یهمه اعترافات الزم رو از پر نکهیجون خودت، مفت ا آره

 ! جاش رو تخم چشمامه! ن؟یبهتر از ا یخودت بمونه، چ

 

 نیاون موقع هم با ا نمیبب ،یو خوب شد یچشماتو عمل کرد شاالیکه ا یخانوم، وقت یپر پرسمیسوالو بعدا ازت م نیا البته

 یشیاون وقته که خودم تا ابد نوکرتم. اون وقته که خودت م ،یبمون ینه؟ اگه اون موقع بخوا ای یبمون شمیپ یخوایم نانیاطم

خوشحال و  یبه تو اونقد دنیمن که حسرت پدر شدن ندارم، با رس ،یشدنت بگذر درکه از حق ما یخانوم خونه م، به شرط

 وقت بذارم تا تو رو بزرگ کنم! دیمن حاال ها حاالها با کار؟یچ خوامیم که بچه شمیخوشبخت م

 

 زه،یعز یلیفندک برام خ نیا نم،یبیـگار و فندکمو م ـیته س ز،یم یرو بندم،یپنجره رو هم م دارم،یبرم نیرو از رو زم یصندل

. چقدم دیبرام خر نویا دارمیـگار دود کردن فندک خودشو برم ـیواسه س یواشکیکه  دیفهم یوقت ر،یبخ ادشی اره،یماز ادگاری

واسه من دم از  یگفتم؟)) رطب خورده، منع رطب نکند(( تو که خودت اهلش یبهش چ ن. مویکوفت نیکردکه نکش ا حتمینص

و  میدیلرزیم کیل کیل م،یشستیم یرو تا صبح پشت پنجره خونه قبل ییکه دور از چشم آقا جون چه شبا یدود نکردن نزن. وا

 . میکردیـگار دود م ـیس

 

بودمو چشم آقا جون ازم دور  سیمنم نرفتم، چه اون وقت که انگل ،ینرفت یوقت طرف آبک چیتو ه ا،یمن بود یالگو اریماز کال

 ریرقم به رقم اومد ز یمختلف و مارکا یبا درصد الـ ـکال یاون همه آبک سادم،یوا زیکه پشت بار پرو یتموم مدت یبود، چه حت

 خونم،یمنم که نماز نم رم،یرقم نم هی نیدور و بر ا خونم،یمن نماز م یگفتیم شهی. تو همنرفتکدوم طرف لـ ـبم  چیه یدستم، ول

 وقت نرفتم طرفش!  چیه

 

مسببش بوده،  یبوده که پر یتیوقت بود که نرفته بودم، هردفعه رفتم، از شدت عصبان یلیـگارم خ ـیس نیطرف ا یلیوک خد

چندبار هم  کنم،یـگارمو تو دستم له م ـیغلط بکنم برم طرف دود و دم، پاکت س گهیبه چه روز افتاده، د دمیحاالکه د یول

برم  یمحاله برم طرفش...واسه چ گهیتو سطل کنار اطاق! د کنمیازش نمونده، بعدم پرت م یزیتا مطمئن شم چ چونمشیپیم

 حد دگرگون کنه؟ نیمو تا ا یقراره حال پر یوقت

 

نکردم،  دایو پ دیکه با یزیاون چ یول رون،یب کشمیاطاق بدم، تموم کمدا و کشوها رو م نیبه ا یتکون هیدارم که  میتصم امروز

که رفته بودن مشهد  یکه مادر و آقا جون از سفر یا "سجاده "بار نرفتم.  ریز اریاز ماز امیکه با تموم الگو بردار یزیهمون چ

 ...یخودشون من سر به راه بشم، ول الیرده بودن تا به خبرام او

 

...تا تشهد و رینرفت. از همون اذان و اقامه بگ ادمیوقت از  چیسالها ه نیکه تو تموم ا بهیخوبه که نماز خوندن بلدم، عج باز

کافه سوا کرد ؛  یدخترا هیمن از بق یرو برا یکه پر یزیتنها چ شه،یم دای، حتما تو اطاق اون پ رمیگیرو م یسالمش. راه اطاق پر

 بود.  نیهم

 

 دیبه ام زنم،ی...در مدمیسر جانماز د دشیاطاق با چادر سف نیرو تو ا یهم پر گهیبار د هی...کنمیمکث م هیدر اطاقش  یجلو

تازه به بلوغ  یپسرا نیا نیع یشد ار،یخجالت بکش شهر دم،یکه واسه ورود به اطاق مشترک...سرمو تکون م یاون روز

 .دهیرس

 

 نییبفرما_

 

 بزنم به تخـ ـته. ،یچه تفاهم ن،ییبفرما گهیخودم م نیع

 

 ستم؟یجان، مزاحم که ن یپر دیببخش-

 

 ن؟یداشت یکار کنم،ینه، خواهش م_

 

 پشت گردنم،  ذارمیم دستمو
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 ؟یجانماز دار ی. پرزهیخب...خب چ-

 

 جانماز؟_

 

 اوهوم!-

 

 .ارمیرم، االن براتون مجانماز نو دا هیبله دارم، _

 

 ؟ینماز بخون یخوایچرا؟ م ؟یبپرسه، واسه چ خواستیبود م گهید یهرک کنه،ینم یکه فضول هیخانوم چه

 

 .نییبفرما_

 

  ده،یم یخوب یچه بو رم،یگیاز دستش م جانمازو

 

 مزاحم شدم، به کارت برس. دیممنون...ببخش_

 

 .کنمیخواهش م_

 

شدم،  کترینزد یلیخ ینجوریبه خدا زدم، تا االنم خدا ولم نکرده بود، ا یانبریکه چه راه م فهممیتازه م دم،ینمازمو که م سالم

شه. دعا کن که  ریختم به خ ی...مادر کمکم کن باشه؟ برام دعا کن، دعا کن که همه چنمیبیمهر نماز، چهره خندون مادر و م یرو

 چه... چه بدون اون. یچه با پر م،یزندگ هیواسه آرامش بق باشه ینماز، مقدمه ا نیا رامشآرامش بهم برگرده، آ گهید

 

 

 

 را باور نکن ریش،زنجیشو از بند خو آزاد

 

 را باور نکن ریست،تاخیزمان زندگ اکنون

 

 ها دم بزن یکم بزن،از آشت اهویاز ه حرف

 

 را باور نکن...)*( ریکن،شمش زیپره یدشمن از

 

 "اریشهر"

 

 

 

 رفت. جیسرم گ ار،یراه نرو شهر نقدریا_

 

 .تونمیدکتر، نم یآقا تونمینم-

 

دکترا  نیاز بهتر یکیخارج؟ خب حاال  یرو واسه معالجه ببر یپر یخواستی! مگه نمیلحظه بود نیچرا پسر؟ تو که مدتا منتظر ا_

 !اسینفربرتر دن 11از  یکیبه جرئت  ییپروفسور باکو گرده،یداره برم

 

 ادامه بده. تونهینم گهید یکنه پر دمیام ناام یی.اگه پروفسور باکوسیودم ندست خ ی... ولدونمیدکتر، م دونمیم-
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. یایکنار ب یبا نقص پر ی... چون هنوزم نتونستیادامه بد یتونیکه نم ییتو نیهمونجور که تا االن تونسته... ا تونه،یم یپر_

 چون هنوز عقلت تو چشمته. ار،ی...رک بگم شهر

 

. یمرد ظاهر پسند هیکه به چشم همه ،  یرفتار کرد یکه جور اریشهر زادیآدم فیح یعنیانتظار و نداشتم.  نیاز دکتر ا اصال

با  یپر خوام،یکه م ستیرو به خاطر جسمش ن یکه پر دونهیم دونه،یما رو م هیقض ازیتا پ ری...اون که سدونهیم گهیدکتر که د

بودن که اومدن تو اون کافه و  ایلیخوشگلتر خ یخودش کرده. از پر ریعبو  ریکه منو اس هروح بزرگش، با قداستش، با نجابتش

 خونهیکه م یرکعت نماز 2. قطعا به خاطر دونمیخودمم نم ؟یرفتن. هم خوشگلتر، هم لوند تر، هم سرو زبون دار تر. حاال چرا پر

 نظر کرده بشه! ییجورا هیو  ادیاون همه دختر، تو چشم من ب نیب یپر نکهیبود واسه ا ینبوده...اون مقدمه ا

 

 خودم؟ ای یزنیحرف م یشد؟ خودت با پر یچ_

 

 .گمینه خودم بهش م-

 

از همکارام  یکی قیتا نرفته معطل نکن. من خودم از طر مونه،ینم رانیا یلیخ ییکه باکو یدونیپس هرچه زودتر، خودت م_

 کارا با تو. هیبق رم،یگیوقت م هیبراش 

 

 .نجایام شجاعت به خرج داده که اومده ا یلیخ رانه،یکه تو ا ییبلبشو نیاباشه دکتر؛ حواسم هست، با -

 

 یادیتا االنم ز بخشم،یوقت خودمو نم چیه یکیفرصتم از دست بره، الاقل من  نیدست بجنبون که اگه ا ار،یمنتظرم شهر_

وگرنه از ته چشماش معلومه تو  زنهیکه دم نم شهیاز خانوم شه،یاون بچه داره آب م اد،یخدا رو خوش نم م،یدست دست کرد

 !هیدلش آتشفشان

 

 ن؟یبا من ندار ی....کارگمیبهش م انویکه برم جر نجایحواسم هس، از ا_

 

 نه.-

 

با قبلم ندارم؟  یفرق چیمن ه یعنیبهم نشون بده... انبرویاومدم سمتت، حاال راه م گهیکنم؟ من که د کاریخودت بگو چ ا،یخدا

 نکردم؟ یفرق چیواسه تو ه

 

  اد،یدکتر م یدر که صدا رهیسمت دستگ رهیم دستم

 

 واسه دوا درمون. ادیب یکن شیراض دیبا س،ین یحرف زدن کاف ار،یشهر_

 

خودم هنوز دلم  یوقت نان؟یکنم اونم با اطم شیکنم و دلم نلرزه؟ چطور راض شیراض تونمیچطور م دم،یآروم تکون م سرمو

 شه،یداغون م گهیاون وقت د ؟یعمل کنه و خوب نشه چ یاگه پر خوره،یخوره داره تو دلم وول م نیع یزیچ هی س؟یقرص ن

و صبور من  دواریام یاز پر یچیه مونه،یازش نم یچیه گهیاز دست بده د دویام نیخوبه، اگه ا یلیخ یداشتن تو زندگ دیام

در  یه اگه تو صورتم تف بندازه هم حق داره، من کم رذالتاگه عمل کنه و خوب بشه که تازه اول مکافاته! اون وقته ک مونه،ینم

 بمونه. شمیسوءاستفاده رو کردم تا پ تیکه داش نها ینکردم، از نقص یحق پر

 

به سر خودت  یزد یهر گل ستن،یبه بعد با تو ن نجایاز ا گهیدکتر د یبه حال خودت بکن، که نه شهرام نه حت یفکر هی اریشهر

که به لطف نقصش تا االن ازش  یحق انتخاب نیا یول س،ین یعمل بشه و شانسشو امتحان کنه که شک دیبا یپر نکهیتو ا ،یزد

 دیکه با ینه؟ البته کس ایمن بمونه  شیکه پ رهیبگ میعمل شه و از االن به بعد تصم دیبابهش برگدرونم، اون  دیگرفته بودمو با

 !هیمنم،...خونه مال پر هیکه رفتن یبمونه اونه و اون
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نشدم ، زدن  مونیکه تا االن کردمو هنوز پش یکار نیبهتر نمیبیم گردم،یبه حماقت گذشته هام برم کنمیفکر م شتریب یهرچ

 آالخون واالخون نشه. نکهیبوده؛ ا یسند خونه به اسم پر

 

تا نون سنگک  3اونورز  ادیکرده بودم واسه شکم من نون بخره؟ به  یرو راه یپر یروز هیکه  ییدم همون نونوا دمیرس یک

 نیع نکهیرفتو برگشت، با ا یبود اونروز، مُردمو زنده شدم تا پر ی! چه روزیبود...هــــــ دهیخر یهمون اندازه که پر خرم،یم

 بود. سخت یلیبازم، خ یدنبالش بودم ول هیسا

 

 دیبا گهید یبودن فکر کنم؛ ول یدون پربه ب تونمی...اصال نمینگران خودمم...من بدون پر شهینگرانشم، بهتره بگم هم شهیهم

 . مونهیپشت ابر نم شهیعمل بشه و ...؛ باالخره ماه واسه هم یروزاس که پر نیهم ار،یآقا شهر یکم کم عادت کن

 

بازش کنه، هرچند که االن هم هوا  ادیب یدر بزنمو پر خوادیدلم م رسمیدر که م نیپشت ا شهیتو، هم رمیو م ندازمیم دویکل

 یپر خوادیسر بومه، دلم نم شهیهم که هم یپسره کفتر بازه خونه بغـ ـل نیدم در، ا ادیاگه در بزنم هم گوهر م نکهیسرده، هم ا

م بود که همون باال معلو اط،ازیام تو ح یش، اون دفعه م پشت پنجره بودم، پر دهیدر ی! مخصوصا با اون چشما اطیتو ح ادیاصال ب

 نسناس،! کشه،یپر م یخودش دلش داره واسه پر یول دهیوامونده شو پر م یداره کفترا

 

 چه زود! ن؟یسالم آقا اومد_

 

 اطه،یکه تو ح نیا

 

 ؟یکنیم کاریچ اطیسالم! تو تو ح-

 

 هوا بخورم! نمیکم رو تاپ بش هیهوا خوب بود، اومدم _

 

 !یخوریتو سرما م میهوا کجاش خوبه؟ بر_

 

 که! ستیام سرد ن یلیخ-

 

مفت مفت سرما  س،یهوا سرد ن زنن،یحرف تو رو م نیهرروز، اونام هم ادیسرماخورده واسم م ضیمر نقدیا نم،یتو بب ایچرا ب-

 !نمیتو بب ای! بیخوریم

 

 هوا تا االن خورده بود و به کامش زهر کرد. یاونقد قاطع بود که هرچ لحنم

 

کردم غلبه کردم و  دایکه پ یلیم نیبه ا یکمکش کنم ول رمویدستشو بگ خوادیچرا دلم م دونمیباال، نم ادیب خوادیرو پله ها م از

 تا رد بشه! دارمیرو باز نگه م یبه نفع هردومونه! در ورود میکمتروابسته ش یدستامو مشت کردم، هرچ

 

 برو تو!-

 

بدم  شتریاز خودم ب شهیمظلوم م ینطوریا یبال! چقد وقت یچشمت ب گمی.منم تو دلم م"چشم" یعنیکه  کنهیاروم کج م سرشو

نفر از  هی! چقد فضاحته که هینجوریدست کم برا من که ا کنه،یتر م یاز همه وجودم سر تا به پا ...برعکس اونو خواستن اد،یم

 رو بپرسته! گهید یکیو همون اندازه  ادیاندازه بدش ب نیخودش تا ا

 

 

 

 نهمهیا تیبرا رمیم یبه حال من که م خوش
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 توست...)*( یبه سمت نوشداروها یامکان مرگ

 

 

 

 .ادیب ییاستکان چا هیتا با  رهیم شهیمث هم ره،یگیراه آشپزخونه رو م نهیبش نکهی، قبل از ا میشیسالن که م وارد

 

 کارت دارم. نجایا نیبش قهیدق هی ای...بخوامینم ییچا یپر-

 

خوبه  ؟یپر یواس چ گهینگرانه؟ تو د نقدیا یبرا چ دونمیتو چشماش خوند، نم شهیرو م یبه ترسو نگران ختهیتعجب آم نیهمچ

 .میترسیسگ ازش م نیع میو دار میکردن دار یواسه مخف ییزایچ هیهم  الیواال، هردو به خ

 

 بگه رد خور نداره که همون بشه! یکارش حرف نداره، هرچ ران،یچشم اومده ا یمتخصصا نیاز بهتر یکی-

 

 گفت همونه بشه؟! یخداس که هرچ "استغفر ا..."لحظه بدم اومد، مگه  هیخوبه نزد تو دهنم، خودمم  کنه،یم اخم

 

 . زایچ نجوریو عکسا از ا شیازما یبرا میریروزا م نیهم ره،یگیوقت م هیبرات  یدکتر ناظم ،یعمل بش دیبا-

 

 کنه؟یافاقه م دیکنیفکر م_

 

 ،یپر یشانستو امتحان کن دیروشنه، با یلیمن دلم خ ی! ولیش تیزیحتما و دی... البته بادوارمیام یلیمن خ_

 

 نه!-

 

 ! چرا نه اونوقت؟؟یچــــــــــــ-

 

 وقت هیوقت،  هی...ترسمیم_

 

 ؟یخوب نش-

 

 ...نییپا ارهیم سرشو

 

 .یکه بود ییجا نیهم یگردیبرم ،یدیرو از دست نم یچز کنه،یفرق نم یزیخب بازم چ-

 

 کنم. یزندگ کهیتار امیفکر که دن نیبا ا یعمر هی تونمینم گهیاگه خوب نشم د دم،یاز دست م دمویچرا، ام_

 

واسه چند سال  میذاریحاال نه االن، م ،یکنیدوباره عمل م یاگه خوب نشد ،یباش دواریام دی...تو باینخون پر اءسی هیآ نقدیا_

 .کننیم دایراه و روش درمون پ یبعد ، تا اون موقع کل

 

 نی.سر ارهیرو بگ یینها میخودش تصم دیبا خودش تنها بذارمش!االن با دمیم حی! ترجگهینم یچیه گهید نوییپا ندازهیم سرشو

 کنه. دایراهو پ دیکه مونده، اول و آخر خودش با یدوراه

 

 

 

 نیکه ا ییایبا همه سخت ترسه،یم یپر دم،یبهش حق م یحد هیرفته تو اطاقشو بس نشسته! تا  میاز مطب دکتر برگشت یوقت از

بزرگ هم  ییپروفسور باکو نکهی. به خصوص ازهیریدوباره بهمش م رییتغ هیبهش خو گرفته،  گهید یبراش داره ول یمدل زندگ
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رو گذاشت به عهده خودمون و شجاعت خودمون. من که  یریگ مینداد و تصم یرمونبا اون همه تجربه و سابقه جواب درستو د

 که مهمه!  هیاولو آخرخود پر ،یچیه

 

 اره،یداره اعصابمو به تالطم درم یبدجور کنه،یساعت داره مغزمو سوراخ م نیشماطه هم نیع ییپروفسور باکو یصدا

 

که به سر وارد شده منحرف شده،  یدر اثر ضربه ا یتا حد یینایکه اعصاب ب دهینشون م می)*( که ما داشتیاسکن جینتا_

 گهیدسته د هیداشتن و متاسفانه  ینسب یهم بهبود گهید یایکردن؛بعض دایکامال بهبود پ ایداشتم،بعض ادیز یمشابه پر یضایمر

 چهری. خوشبختانه اعصاب پرزنمیمن تو کارم صادقانه حرف م یول گمیم نوی.،متاسفم که اکننینم ی رییتغ چیهم هستن که ه

 یلیتو هنوز خ چهریمهمه!پر یلیخ یدواریهست ام که یزینبود مگر معجزه!اما چ یدیام گهیکامل نداشته،که اگه داشت د یاتروف

خوشبختانه انحراف اعصابت  یول گذرهیت م یینایساله از ناب هیکه حدود  یبا وجود کنه،یم شتریشانس کار ما رو ب نی،همیجوون

رک و  زویبا خودتونه، من همه چ میتصم گهیمدت...د نیتو ا یداشت یخوب یکه پرستارا دهینشون م نینداشته، ا یآنچنان رییتغ

 راست بهتون گفتم.

 

 ن؟یگرفتیدرموردش م یمیدختر خودتون بود چه تصم یجناب پروفسور، اگه ...چجور بگم؟ اگه پر-

 

 ینجوریا گرفتم،یشانسو از خودم نم نیشما بودم ا یدارم، ...اگه جا چهرینوه هم سنو سال پر هیمنم  ستم؛البتهیشما ن یمن جا_

بازم خود  یادامه دادم. ول هیرو نینکردمو دست رو دست گذاشتم و به هم یکار چیکه چرا ه شمینم مونیوقت پش چیه گهید

 !یپدرانه بود نه پزشک هیتوص هیفقط  نی! ادیدان

 

 یدرمان پر ی. من حاضرم براشینه راه پ میکه نه راه پس دار یپدرانه ش ما رو گذاشته سر دوراه هیتوص نیدکتر با ا حاال

 یرو دست ما، )) هرجا ختیرو ر ی. اونم که آب پاکرانیخودش اومده ا ایهم برم، هرچند که بزرگ اونور دن ایتا اون سر دن یحت

 جانم((. گنیم نویهم دیهم که بر ایدن

 

از دستم  یچه کار ییگوهر؟ من تنها دهیبازد دویکاش الاقل گوهر بود، اخه االن چه وقت د یباال؛ ا رمیم رمیگیپله ها رو م راه

 کنم؟ میرو ترم یداغون پر هیروح تونمیم یچجور اد؟یبرم

 

! ندازهیم ریتله پامو تو خودش گ نیداشته که ع یزیچ هیدر  نیا شهیهم کنم،یمکث م شهیمث هم رسم،یدر اطاقش که م پشت

که برم تو اطاق خودم، هنوز دو  ردمگیبرم؛ دوباره برم شیپ تونمیجلوتر نم نی!از ایتله نامرئ هی دونم؟یهس نم یحاال اون چ

 کنه؛یم بازقدم از در اطاقش فاصله نگرفتم که درو 

 

 کنم؟ کاریمن چ_

 

 سمتش؛ من از کجا بدونم؟  گردمیبرم

 

تو چه  ذارم،یمن بهش احترام م یریکه بگ یمیبدون که هر تصم نویا یول ،یدونیجان، هرجور که خودت م یپر دونمینم-

  دم،یبهت قول م نویا شه،یخونه کم نم نیاز ارج و قربت تو ا یچیه ،یچه نکن یچشماتو عمل کن

 

کنم؟رو تخـ ـتم  کاریچ ایتو اطاق. خدا کنمیخودمو پرت م نوییپا دمیرو م رهیتو اطاق خودم...دستگ رمیم عیسر ستم،ینمیوا گهید

با  ن،یتلق نیامان از ا کنه،یو فکرمو باز م رسهیبه مغزم م یشتریخون ب ینجوریا کنمیحس م دم،یهامو فشار م قهیشق نمویشیم

تمرکز  یبرا ییجورا هی کنم،یپاهامم دراز م دم،یم هیتک شیتخـ ـت و به پشت یانتها کشمیم خودمو! کنهیچه کارها که نم یکیمن 

 نه؟  ایمورد خونده بودم  نیدر ا یالزمه! تو کدوم کتاب خونده بودم؟ اصال کتاب نایا

 

سمت  برمیحافظه ت! چشمامو م نیبا ا اریاز کتابا خونده بودم؟ خاک بر سرت شهر یکیه روبروم؟ تو کدوم به کتابخون زنمیم زل

به  کنمیباشم که جواب سواالمو بده، دونه دونه شروع م یکتاب هیباال دنبال  نیاز هم رمیگیم میکتابخونه ...تصم یطبقه باال

تقطه کتابخونه  نیعضو بدنه، کتاباشو باالتر نیو ارزشمندتر نیمغز و اعصابه، چون مغر باالتر یطبقه باال اکثرا برا یخوندن، کتابا
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 یرسم یلیو خ کنمیناخود اگاه به احترامش پاهامو جمع م فته،یکه م فیکتاب اون رد نیگذاشتم، چشمم به آخر میوارید

 رفتیبود م یمث آقاجون، هروقت سر دوراه رم،یبگ بکتا نیاز هم تونمی. خودشه...آره ! جواب سوالمو م"قرآن"نم،یشیم

 .فهیدکتر همه فن حر نی! کال اتونهیحتما م یدکتر ناظم یول ستمیمن که بلد ن گرفت؛یکتابو ازش جواب م نیسراغ ا

 

مث  رم،یگیرو م یشماره خونه دکتر ناظم ن،ییپا رمیسرعت از راه پله م نیسمت در اطاقمو ، با آخر زنمیم رجهیدفعه ش نیا

 .فتمیم ریکه گ شهیهم

 

 ن؛ییالو بفرما_

 

 !ارمیدکتر، حالتون خوبه؟ شهر یالو سالم آقا-

 

 ؟یسالم پسرم، شناختم، تو چطور_

 

 رو که نگم بهتره! یدکتر، حال پر سیخــــراب؛ حالم اصال خوب ن_

 

 !یاز کاه واسه خودت کوه بساز یعادت دار شهیچرا؟ هم_

 

 ره؟یگیساده م نقدیرو ا یمهم نیچطور مسئله به ا سازه،یبرعکس من از کوه ، کاه م شهیکه هم دکترم

 

 براتون داشتم. یزحمت هیدکتر  یآقا-

 

 بگو جانم!-

 

 ن؟یریاستخاره بگ هیخواهش کنم  شهی...مشهیم_

 

 ن؟یموضوع بحث داشت نیسر ا شهیهم امرزتمیبا آقا جون خداب ادمهی ؟یاعتقاد نداشت زایچ نیاستخاره؟ تو که به ا_

 

 فرق کرده. یمال اون موقع ها بود؛ االن فرق کرده، همه چ نیا-

 

 .گمیباشه، دم غروب زنگ بزن، جوابشو بهت م_

 

 ن؟یندار یچشم. کار-

 

 . خدافظ.نینه پسرم؛ مراقب خودتون باش_

 

 "چهریپر"

 

واسه  گنیخودشون که م دونم،یرو نم یاظمو دکتر ن اریعجله شهر لیشدن واسه عمل من! دل سیراستو ر یزود همه چ چقد

عملش  جهینت دنید یبرا ییممکنه که خود دکتر باکو یزودتر عمل کنم، حت یهرچ دیبا مونه،ینم رانیتو ا ادیکه پروفسور ز نهیا

 کارها رو بسپره به همکاراش. هیبق ه،نمونه، خودش فقط منو عمل کنه و بر رانیا

 

! ریبرم تو دهن ش نکهیکردم واسه ا دایپ ریمنم دل ش ،یعمل کن دیاون جور قاطع اومد بهم گفت که با اریکه شهر یوقت از

 منم دود کرد برد هوا! دیشک و ترد گهیکه دکتر واسش گرفته بود مطمئن بود که د یاستخاره ا جهیاونقد از نت
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 نییپله ها رو باال پا یه وی وی نیکه ع ارمیبودم، شهر سالن، من که تو عالم خودم یرو مبال می! نشسته بودادمهیاون شب  قیدق

 من به ذوق ذوق افتاده بودن. ی؛ اونقد که پاها کردیم

 

***** 

 

که تو  یُگپ گُپ یاز صدا نویا ن،ییاومد پا یکیپله ها رو ده تا  ارمیشهر رون،یاومدم ب نییکه زنگ خورد، من از تو عالمو پا تلفن

 دم،یپله ها راه انداخته بود فهم

 

 شد؟ یدکتر، چ یالو آقا_

 

_... 

 

 اضطراب دارم. یلیسالم، حالتون خوبه؟ خ دیببخش_

 

_... 

 

 ن؟یگیراست م_

 

_... 

 

 . گمیامشب بهش م نیخدارو شکر، بله حتما، بله هم_

 

 فاصله حس کردم. نیاز ا شویاونقد بلند که منم داغ کشه،ینفس راحت م هیکنه،یقطع م تلفنو

 

 بوده. ریتوش خ یا گهیاز هروقت د شتریاومده، ب یفت که استخاره خوب که نه...عالگ یدکتر ناظم یپر_

 

 یشک چیه یجا گهیشد. د ییهوی یتا اسمون فرق کرده، چه همه چ نیزم شمیپ قهیدق 3منم آروم شدم، حال االنم با حال  چقد

! ایخدا م،یکنیشک نم گهیداره! حاال مام د تیمعص یاگه رو جواب استخاره شک کن گفتیخاله اون موقع ها م ادمهی مونه،ینم

 غیبه ت سپرمیو چشمامو م کنمیکه صالح تو اِ. من کار خودمو م ی. هرچشهیهم ث...میکه دار دونمیم گه؟ید یهوامونو دار

 با تو! شیباق گهید ،یجراح

 
11 

 

 .کنمیساعته دارم صدات م هیحواست کجاس دختر؟  یپر_

 

 .رونیب امیاون شب م الیاز فکر و خ اریشهر یصدا با

 

 ؟یآماده شد_

 

 .ارمیم نییپا سرمو

 

 ؟یترسیم_

 

 .دمیدفعه سرمو به دو طرف تکون م نیا

 

 زبونتو موش خورده._
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 باال. برمیمو م یمن هیدوباره کله  زنمویلبخند م هی

 

بهت قول  نوی. اشتمیچه ناسالم، من پ رونیب یایچه سالم از اون اطاق ب شتم،یمن پ ،ینترس پر یچی. از همیبر ایمعلومه، ب_

 ؟یقول منو که قبول دار دم،یم

 

 بله؛-

 

 دست دکترا برات عمل کنن. میاونم بد دیام سر زبونت اومده و با ییبال هیتا حاال  شبیخدا رو شکر، واقعا فکر کردم از د_

 

 کم دلشوره دارم. هی-

 

. یخود دار یکم دلشوره رو دارم، تو که جا هیاون  مارستانیبرم ب خوامیمن خودمم که دکترم هروقت م ه،یعیکمش طب هی_

 .یریم یدار ضیمر یجا یناسالمت

 

 .زنمیباشه که دارم با زبون دست حرف م یبار نیآخر نیا دیشا اره،یفشار بهش م هیو اروم  رهیگیم دستمو

 

 .گمیلب م ریز "تو دیبه ام یاله" هیباال  رمییم سرمو

 

 راه انداخته، یاسفند یعجب بو شنوم،یگوهر و م یلب ریصلوات فرستادن ز ین،صداییپا امیپله ها که م از

 

 خودش نگهدارته! شاالیقرآن رد شو، ا ریاز ز ایجان ب یپر_

 

 شه؟یچتر قرآن رد م ریداره از ز یواسه چ گهیموندم اون د شه،یسمت راستو اروم هم قدم با من در م کشتمیم اریشهر

 .سیکه اونم کمتر از من دلواپسو نگران ن دونمیم

 

 آفتاب! نیدلم روشنه، ع ،یشیکه خوب م دونمیم کنم،یجان زود زود خوب شو، من واست دعا م یپر_

 

 یطور باشه گوهر خانوم، انگار ب نیکه هم شاالیا گه،یهس که مطمئنم راست م لهیپ لهیش یزن چقد دلش پاکه!اونقد ب نیا ایخدا

شک دارن ته دلشون از  هیبازم  شون،یمطمئن بودن به معبود آسمون نیدر ع ییجورا هی...همه شترهیاز من ب امیاطراف یقرار

تو با کمال  ای. خداشهیکامل نم مانشیوقت ا چیه گه،ید هینجوریهم زادیادم ده؛یم قلقلککه داره روحشونو  شونینیزم طونکیش

 .رینقص ما رو ببخش، تو به دل نگ نیخودت ا

 

 یقرار یاونقد که ب یبشم و امروز صبح زود عمل شم ول یبستر شبیقرار بود که د م،یزنینم یکدوم حرف چیه نیماش یتو

کارا  نجوریاز ا دونمیفشار و وصل سرمو چم میتنظ ارن،یقبل از عملو تو خونه به جا ب یکردم، قرارشد که تموم مراقبت ها

 مارستانیداره، از تو چشمام خوند که ازب یخوب یاصوال چشم خوان اریکه شهر جااز اون یبروز ندادم ول یزیالبته من چ گه،ید

 نیهم یقائل بود، برا یادیاحترام ز یو دکتر ناظم اریشهر یصحبت کرد، اونم که کال برا ییبا دکتر باکو نیواسه هم اد،یخوشم نم

 امروز انجام بده. نیآخر و هم هم ناتیقبول کرد برم خونه. معا

 

 .یپرشو  ادهیپ_

 

 یدفعه اخر نیا شاالیا ایخدا داره،یو اروم اروم باهام قدم برم رهیگیدستمو م کنه،یکمکم م اریشهر م؟یدیرس یک دمینفهم اصال

 .کنمیم یتات یتات ینجوریباشه که ا

 

 منتظرم. نجایا یمن از ک نیاومد ریسالم، چقد د_
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 سالم،-

 

 .دهیاز منم شل تر جواب سالمشو م اریشهر

 

شهرام  نیاز ا اریشهر دونهیم ،یدکتر ناظم نیشده ا یبهش گفته؟ عجب دهن لق یزیچ یدکتر ناظم یعنی کنه؟یم کاریچ نجایا نیا

 دم لونه ش!! کارتشیم یه ادیخوشش نم

 

 دارم. جانیه یلیکه؟ من که خ یترسینم یپر_

 

 ؟یچ یبرا جانیه-

 

 شد. شتریشانس منم ب دیواست روشن شه...اون وقت شا زیو همه چ ینیبب یزودتر بتون نکهیا یبرا_

 

 ؟یشانس؟! چه شانس-

 

 .یفهمیم زویهمه چ یحاال! عجله نکن ، خودت به زود_

 

من واضح و روشن بشه.  یبرا دیبا یکه همه چ نجاسیوسط من شدم نامحرم؟ جالب ا نیهس؟ چرا ا نایا نیب ییمعما ا؛چهیخدا

 کنن؟یم یمن ازم مخف یچشما یکیرو دارن تو تار یچ

 

خودمم  یحت شناسه،یمنو م اریشهر نکهیدارن...از اون مهمتر ا یاناتیجر هیو شهرام سر من  اریکه هس مطمئنم که شهر یهرچ

 یول دم،یرو فهم نایوقته که ا یلی! خگهیبهم م کنهیوقت اشتباه نم چیکه ه زمیرو اون حس ت نیا شناسمش،یکه م دونمیم

 .شهیباورم نم نمیخب...تا با چشم خودم نب

 

باشه  ضاشیاز اون که به فکر جسم مر شتریمرد...ب نیا هیدارم، عجب دکتر ازین ییاروم بخش دکتر باکو یواقعا به صدا  االن

 نداره. یدادن دوم هیروح یبه فکر روحشونه، تو

 

...بابا شماها یلنگه پا نگه داشت هیساعته  هی رمردوی..من پ..ایهست یباالخره؟ عجب دختر بدقول یخانوم اومد یبــــــه! پر_

 که هنوزم رو پام! زبودهیبرام عز یلیخاطرت خ گهی. دکنمی، غش م دهیسوم نرس قهیبه دق سمیرو پا وا قهیمن دو دق د،یجوون

 

 .دیدکتر، ببخش یسالم آقا_

 

مشتاقه  یلیکردم، خ فینوه م، ازت واسش تعر یببرم برا رمیعکس بگ هیازت  خوامیم یراست گه؟ید یخدا ببخشه! آماده ا_

خونمون به خاطرش  ادیهروقت م ه،یدانشگاه، بمب انرژ رهیداره م سیاسمش مرجانه! هم سن توس، االن تو انگل نتت،یبب

 تو! نیع سم،یساعت رو پا وا 3حاضرم 

 

 .نمشیزنده باشه؛ منم دوس دارم بب_

 

،  دی. خانوم پرستار کمکش کنشهیم ریکه داره د میبر م،ی. برارمیعکسم از اون واست م هی ،رانیدفعه بعد که اومدم ا شاالیا_

 زودتر آماده شه.

 

 رسونه،یخودشو بهم م یفور ار،یسمت شهر گردم،یبار برم نیآخر یبرا

 

 داغ داغ بود! شهیاون که هم یکرده، دستا خیچقد  ده،یبا قدرت فشار م دستمو
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 گرفته دستش را تیها دست

 

 سـِـر شده ام یدست ها وسط

 

 ی! آنقدر عوض شده ایستین

 

 و باز منتظر شده ام... یهست

 

 

 

 نیا نیاونوقت ع سما،یرو پا وا تونمینم یلیپروفسور خ نی. منم عیتا برگرد خورمیجُم نم نم،یشیم نجایزود برگرد، من هم یپر_

 شده. دمیعا یکل ییگدا نیاز ا یبرگرد یتا وقت یدید هوی نم،یشیم نیرو زم مارستانیمادرمرده کف ب یگداها

 

 خلق شدن. بیطب ایالحق که بعض ه،ییپروفسور باکو نیدادن ع هیتو روح ارمیشهر ره،یگیم م خنده

 

 .اریبرام دعا کن شهر-

 

 ...تا ظهر نشده.یبرو که زودم برگرد ومده،یدکتر درن ی...شک نکن. برو تا صدا"حتما_

 

اگه سالم از  یعده هستن پشت در اطاق عمل که منتظرتن، حت هی ی....چقد خوبه که بدونکنمیول مو بعدم  دمیفشار م دستشو

 !،یاین رونیاون در ب

 

 

 

بهش دادم، گفتش که  ناتمیکه من طبق معا ییصحبت کرد؛ از گزارشا یبا من تلفن شبید ییخانوم؛ پروفسور باکو یخب پر_

 .میپانسمان چشمتو باز کن میتونیامروز م گهید

 

 ه،یراض یلیراحت کرد، بهم گفت که از عمل خ المویبار خ نیآخر یبره ، برا خواستیم ییکه دکتر باکو یروز کنه،یم خیتنم  تموم

. خودشم دهیکه بود که تو عکسا د یزیبهتر از اون چ یلیعصب چشمم خ تیبوده، وضع کردهیکه فکر م یزیراحتتر از اون چ

نه مث من، کور  داد،یاز دست م دشوید یحد هیبود فقط تا  یا گهیاگه کس د دیشا دم،ش انیچرا ناب نکهیتعجب کرده بود از ا

االن  یبود ول ادیهستن که شدت ضربه براشون ز امیلیامکان داره، خ یهمه چ یبه قول خودش تو علم پزشک یمطلق شه، ول

 یشد. حتم یط ینجوریسال عمرم ا هیکور شدم،  یضربه ا نیمن، با کوچکتر یبهتره بگم بد شانس ایسالمن، خب، شانس من، 

 .گهیتوش بوده د یحکمت

 

 خانوم؟ چهریپر یخب؛ آماده ا_

 

 بله.-

 

که اومدم  یکنار تخـ ـتمو برداشتم، از اون شب زیرو م ذاشتیم شهیکه گوهر هم یبیبگذرون، قرآن ج ریخودت به خ ایخدا

همون قرآن  یآروم شدنم، باالسرم حت یو برا کردیم هیمن گر یقرار یشبا از ب یمونده، بعض شمیگوهر هر شب پ مارستان،یب

 بود تا خوابم ببره... مسکن نیبهتر خوندیکه از حفظ برام م یغلط غولوط

 

 شم،یآرومتر م حاال
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 خانوم، پانسمانو که باز کردم، تا من نگفتم چشماتو باز نکن ...باشه؟! یخب پر_

 

 .نییپا ارمیجون ندارم زبونمو تو دهنم بچرخونم.فقط سرمو آروم م یحت گهید

 

 دو تا قلوه سنگو از رو چشمام برداشتن. کنمیحس م شه،یکه از رو چشمم برداشته م پانسمان

 

 آروم چشماتو باز کن، آروم آروم. یـــــلیخب؛ حاال خ_

 

 تا پلکام از هم جدا شن. سوزهیکم م هیبستن... خیچشمام  کنمینه به خاطر حرف دکتر، حس م کنم،یآروم باز م چشمامو

 

 داد. دیچشمام جاشو به پرده سف اهیپرده س ای. ...خدانمیبیم دیپرده سف هی...هی کنم،یکه باز م چشمامو

 

 ببندو باز کن. گهیبار د هیچشماتو _

 

...حاالم دارن برام  شنیکه دارن آروم آروم برام پررنگ م نم،یبیمحو م هیبار چند تا سا نی...اکنمیباز م بندمویچشمامو م دوباره

 .رنیگیرنگ م

 

 ...؟ایبه خاطر سوزش چشمامه  ن؟ییپا ادیداره م یچ یاشکا برا نیا دونمینم

 

 کنار، رنینم یلعننت یاشکا نیا حاال

 

 .بندمیتو چشمام، ناخود آگاه چشمامو م فتهیم دیشد یلینور خ هی

 

 .یکن با چشمات نورو دنبال کن یچشماتو باز کن، سع یپر_

 

 .شیسال پ هیدرست مث  ،یواقع هیپررنگه، واقع یلینور خ کنم،یحرف گوش کن، چشمامو باز م یلیخ منم

 

 من ...من دارم-

 

 دستام. یحت لرزه،یـام داره م لبـ

 

 دکتر. نمیبیم نم،یببیمن دارم م-

 

 تکه تکه شدن ... و

 

 بود یآن وجود متحد راز

 

 شیذره ها نیرتریاز حق که

 

 آمد... ایبه دن آفتاب

 

 

 

بخشه، همون  تیرضا زیهمه چ گم،یم کیحالت چشما هم حفظ شده...تبر ،یعیمردمکا طب ،یبه نور واکنش دار ،یپر دونمیم_

 .زدیطور که پروفسور حدس م
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  اد؛یگوهر از سمت چپم م یصدا

 

 شکرت خدا. یشکر، اله یاله_

 

 کردم،یکه فکر م ی.همونطورچرخونهیرنگشم هنوز داره تودستاش م یآب حیبه سجده افتاده، تسب مارستانیب نیکف زم گوهر

 تپل مپله.

 

 .ییدوتا م،یکن هیبغـ ـلش کنم گر ریدل س هیاالن  خوادیدلم م چقد

 

 .کنهیم یدست شیپ نه،یبیاشک حـ ـلقه شده چشمامو که م دکتر

 

 .یکن هیگر یکردن ممنوع، فعال حق ندار هیگر_

 

 .دهیجا م نشونیو منو ب کنهیسمتم. دستاشو از هم باز م ادیم کنه،یخنده و اشکاشو پاک م ریز زنهیم شنوهیکه م نویا گوهرم

 

 چقد واست نذر کردم. یدونیجون، نم یپر یشکر که خوب شد  یاله_

 

 .کردمیکه فکر م یهست یممنون گوهر خانوم، خوشگل تر و مهربونتر از اون-

 

 جان. یپر نهیبیچشمات خوشگل م_

 

 رون؛یب امیدکتر از تو بغـ ـل گوهر م یصدا با

 

 هم که اصال راجع بهش فکر نکن. هیاستفاده کنو گر نکیبخوره به چشمات،از ع دیمدت نور آفتاب نبا هیتا _

 

 چشم،حواسم هست.-

 

من االن فقط و  نم،یبب خواستمیمن م نبود که یزیاون چ نایکدوم از ا چیه یاطاقو از نظر گذروندم، ول واریچشمام تموم در و د با

  نم؛ینفرو بب هی خواستمیفقط م

 

 .یبر یتونیم یهرجا دوست داشت گهیاز فردا د نان،یمحض اطم ،یما هست شیخانوم امشبه رو پ یپر_

 

که حرف چشمامو  ینداره، اون یا دهیفا دونستمینکرم، چون م یمقاومت یبمونم، ول مارستانیتو ب خواستیاصال دلم نم نکهیا با

 که واسه مرخص شدنم چک و چونه بزنه. ستین نجایاالن ا خوندیم

 

 .سیاون وقت اگه بازم کور بشم واسم مهم ن خوام،ینم یچیه گهید نمش،یلحظه بب هی فقط

 

 یول کنمیمکه امروز چشمامو باز  دونستیم اد،یکه اصال براش مهم نبوده که ب نهیبیم ؟یش نایارزششو داره که دوباره ناب یپر

 تو شهرام گذشته؟! نیب یچ ؟یکنیم یاز من مخف یرو دار یتو چ یکرد...دِآخه لعنت یخودشو از من مخف ومد،بازمیبازم ن

 

  اد،یسوت م یصدا_

 

 رو گرفته، یآدم کت شلوار هیصورت  یجلو یدسته گل صورت هی گردونم،یبرم سرمو
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 اجازه هست؟_

 

 زدن انگار، خودشو رسوند. شی! موشو آتشناسمیصدا رو خوب م نیا

 

 .نییسالم، بفرما-

 

 به معرفت شهرام. بازم

 

 مث روز برام روشن بود. شه،یکه چشمات خوب م دونستمیخانوم، من م یپر گمیم کیتبر_

 

 کس مطمئن نبود. چیجون خودت، ه اره

 

 تلفن بزنن؟ هیواسش  زدیداشت با پرستارا حرف م کرد؟یم کاریاالن خبرشو از گوهر گرفتم، تو راهرو چ_

 

 .رزنیرو خبر کنه پ اریرفته شهر حتما

 

 .زدمیحدس م ومده؟نه؟ین اریشهر_

 

 ؟یزنیحدس م قیطور دق نیا یچ یاز رو یگفتیکاش م یا

 

 . یفهمیم زویهمه چ یبه زود اد،ی. خودش مکنهیت م وونهیجان، د یتو بهرش نرو پر_

 

رو گلبرگاش، چقد نرمن. هنوز عادت  کشمیداره؟ آروم دستامو م یخوب یتو دستام، چه بو ذارهیرو م یگل رز صورت دسته

 لمس کردن. دنوییلذت بببرم، نه با بو یزیاز چ دنیبا د نکهینکردم به ا

 

 دیآب با وانیهمون ل دنیحاال واسه د زدم،یآب زار م وانیل هیموقع ها، واسه خوردن  نیکه پارسال هم یمن ؟ینیبیخدا رو م کار

 کی. دست گل شهرامو به فال ننمیقشنگ بب یزایوقتشه چ گهیبدست آوردم، د مویینایشکرت، حاال که ب ایزار بزنم. خدا

 یدلخورم و اومدن شهرام هم اوقاتمو حساب یلیخ اریاز دست شهر نکهیبشه...با ا وعشر میاز زندگ یدیفصل جد شاالیا گرم،یم

 نم،یو بب اریاگه ده بارم شهر رمیگیعوض کنم. حرفمو پس م ایدن چشما رو با نیبازم شکرت، بازم خوشحالم، من ا یتلخ کرده ول

 م.یقبل کیتار یایدوباره برگردم به دن هیواسه ده ثان یحت ستمین یبازم راض

 

هم دوست داشته باشم.  یا گهیکس د تونمیادعا کنم که م تونمیاگه خودمو؛ اگه چشمامو، اگه وجودمو دوست نداشته باشم نم

و هرکس خودشو دوست داشته باشه، اگه دوست  زیخودش ارزش قائل شه، قبل از هرچ یبرا زیقبل از هرچ دیبا زاد،یآدم

 رو دوست داشته باشه! یکس دیبا یچجور رهیبگ ادی یحت تونهینم گهیداشتن خودشو بلد نباشه، د

 

 !یدرس و کتابت چیکرد...بدون ه لسوفیچشما چقد منو ف نیا

 

 منتظرته ها. نشیتو ماش یدکتر ناظم ؟یآماده ا یپر_

 

 .کنمیکه تا نوک زبونم اومده رو ول م یسوال نیهم یکنم. برا یصبور تونمینم گهید

 

 ان؟یآقا نم-

 

واال، انگار  دونمیمونده اونجا رو مرتب کنه. چم خته،یکم بهم ر هیبودم، خونه  نجایمدت که من ا نیآقا؟ نه اون تو خونه س، ا_

 !کشهیازت خجالت م
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 ؟یچ یخجالت برا-

 

حالو داره،  نیدل نگرون بودم، حتما آقام هم یلیخ ینیمنو بب یخواستیکه تو م یحق داره، منم بار اول یجان، ول یپر دونمینم_

 .نینیرو نب گهیهمد مارستانیهم اصرار داشت که بار اول تو ب ی...دکتر ناظممیبر ایب ریسخت نگ

 

 دارم. جانیه یلیطور بودم... البته االنم خ نیباال، منم هم ندازمیشونه هامو م یول کنهیجواب گوهر قانع م نم نکهیا با

 

راه  گهیکس د چیخودم، بدون کمک ه یخودم با پاها خوامیم گهید ارم،یدستمو از تو دستش در م یول ره،یگیدستمو م گوهر

اونم  زنم،یلبخند به گوهر م هیسمت راست، برگرد سمت چپ... ایپله اس، ب نجایبهم بگه مراقب باش، ا یکس نکهیبرم، بدون ا

 لبـ ـاش. رو ادیلبخند پررنگ م هیچون  فهمه،یانگار م

 

با  کنهیچه م اریکه شهر سیگوهر، حاال معلوم ن یچشمامو بخونن، حت یحرفا توننیراحتتر م یلیشدم، انگار که همه خ نایکه ب حاال

 ناخونده چشمام. یحرفا

 

 تو خونه منتظره. اریشده، شهر ریکه د دیایزود ب_

 

همه دارم  نیبدم؟ ا یرو چجور کنهیم کیکه از چشمامش بهم شل ییرایجواب تحق دونستمیوگرنه نم س،یکه شهرام ن خوبه

بازم منو  شمیمالقتم. االنم که دارم مرخص م انیقدم رنجه نکنن ب ی! که آقـــــا حت؟یکه چ زنمیـنه م ـیو به س اریسنگ شهر

 اون کرده. نویا زونیآو

 

اون  ادمهیکه چشمامو از دست دادم،  هییهمون روزا هی. چقد شبکنمیرو با دهن باز نگاه م ابونایتموم خ دا،یبد دیند نیا مث

. نمیبیواضح م نقدیا زویداره که همه چ ی. چه لذتکنمینگاه م ادیکه از دهنم در م یسرد بود.به بخار نقدیموقع هم هوا هم

 معلومه که کمه! ست؟یاصال چند هزار بار کم ن ؟شکرت کنم دیچند هزار بار با ایخدا

 

 دنیاصال حرص و ولعم واسه د اد،یکه امروز برف ب خواستی! دلم مفیدرختا رو بپوشونه، ح یکه رو مودهین یبرف چیه هنوز

 قبل. کیتار یبه همون روزا گردمیو فردا دوباره برم کننینداره، انگار که چشمام فرار م یاطرافم تموم

 

داره، اصال صداش به چهره ش  یجو گندم یجلو ، پشت فرمون نشسته موها یکه رو صندل یسمت دکتر ناظم گردمیبرم

طرف راستم،  گردمی.برمندازهیعباس آقا م ادیصداش منو  گمیصداش...هنوزم م یمهربون تره ول یلیچهره ش خ خوره،ینم

 یلی.منم خهیسرگرم هیمن سالم براش  دنید دمیشا نه،یبیشده، انگار که بار اوله داره منو ممات و محو من  نجوریگوهر هم

 هی. االن که به هیگر ریز زدمیباهاش م دادمویبلند سر م غیج هیاالن  نیاگه دست خودم بود هم رم،یگیخودمو م یدارم جلو

هنوزم خودمم تو  بت،یهمه مص نیکه بهم صبر داد واسه تحمل ا کنمیخدا رو شکر م شهیاز هم شتریب کنمینگاه م شیسال پ

 بودم . زاریب یکیاز تار شهیکه هم یتحمل کنم؟ من کویتار یایتونستم اون دن یبهت و تعجبم که چجور

 

معلومه که چقد  نجامی! از هماره؟یخونه باغ شهر نجایباغه! ا هیدر سبز بزرگ، معلومه در  هی یجلو داره،ینگه م نویماش یناظم دکتر

 بزرگ و خوشگله.

 

 خواستی. منم دلم مشهیم اطیهم بوق زنون وارد ح ی. دکتر ناظمکنهیدر و باز م دشیو با کل شهیم ادهیپ نیاز ماش یفور گوهر

 نشده بود. اممیوارد رو گهید یسال حت هی نیکه تو ا یکار دن،یبدوم. دو اطویشمو تموم طول ح ادهیپ نیاز ماش

 

االن که روش پر برگه و  دم،ید اطوی. استخر وسط حچرخونمیاونور م نوریسرمو ا یمنم ه داره،یعمارت نگه م یجلو نویماش دکتر

 ی، گوسفند یگاو هی رون،یب ادینکرد از خونه ب یکنه؟ اصال کجاس؟ حت زیمونده تو خونه کجا رو تم اریشهر نیآت و آشغل. پس ا

 !!نیپامون بزنه زم یجلو
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 ناله؟یاز درد زانوهاش م شهیکه هم هیرفت تو ساختمون! پس چجور عیزد؟ چقد سر بشیگوهر کجا غ نیا

 

 مادر! یسالم باش شهیهم شاالیبترکه چشم حسود...ا_

 

... نگام به رونیب ومدهیکه هنوزم ن ارهیحسوده؟! حتما اون شهر یجمع ک نیحرف گوهر کم مونده از خنده بترکم، حاال تو ا نیا با

 پشتش معلوم بشه. یزیچ ذارهیکه گوهر راه انداخته،نم یظیدود غل نیلبته اا فته،یدود اسفند م

 

 .فتمیتا به سرفه م کنهیکارو تکرار م نیاونقد ا چرخونه،یو اسفند دونو دور سرم م ادی. گوهر مستین اریاز شهر یخبر بازم

 

و منو  فتهیهوا م یسرما ادیچشمم بزنه، تازه  تونهینم یکامل دود به خوردم داده و کس گهیکه د شهیراحت م الشیخ یوقت

 .کنهیدکترو به خونه دعوت م

 

رو  انویپ ،یمتیو ق قهیپر جنس عت م؟یدونستیلوکس بود و ما نم نقدیخونه ا نی! ارمیگیم جهیسرگ گهید م،یشیسالن که م وارد

سنگ صبورم  انو،یپ نیمن بود ا ختنیسر نکرده بودم، چقد شاهد اشک ر ییرو که باهاش تنها ییچه وقتا نم،یبیاون گوشه م

 شده بود.

 

 دهیخونه ها رو که د نیکنم، مشابه ا یکم آبرو دار هی دی! من باینجوریبد شده ا یلیخ نم،یشیدر م یمبل جلو میهمون اول یرو

برم تو اطاقم و پشت پنجره دوست  شهیبد م یلیبزرگتر و باارزش تره، االن خ یلیخ نیا ی. ولناسیخونه شهرام ا نیبودم، ع

ذوق  یاالن از خوش نی. اونقد به وجد اومدم که همخوامیم ییخلوت و تنها یا گهید هروقتاز  شتری. اصال من بنمیبش میداشتن

 .شمیمرگ م

 

 مخصوصم درست کنم. یشگیهم یاز همون کبابا خوامیگوهر خانوم ناهار امروز با من، م_

 

 رونویپر سر و صدا رفتن ب یاگه کوتاه باشه.گوهر و دکتر ناظم یداشتم، حت ازین ییتنها نیدرد نکنه، چقد به ا یدکتر ناظم دست

 رو خلوت کردن، خلوت از سر و صدا و ...خلوت از حضورشون. نجایکم ا هی

 

سمت  گردونمیتو حدقه به دوران دراومدن. سرمو برم گهیور اونورشون کردم، د نیکه من ا نقدیخسته شدن، ا گهید چشمام

 نیکه افش یقطعه ا نیاول خوادیبده، دلم م ادینتونست درست بهم دوئت  نم،یبیکنار خودم م نویمخصوصش، افش یصندل انو،یپ

 بنوازم. نموی... ببنمیبب تونمیم نکهیا یواسم زد و بزنم، به سالمت

 

 .یخوش اومد گهیبار د هیسالم، _

 

 .رونیباالخره از عزلتش دل کند و اومد ب دم،یصداشو از پشت سرم شن خودشه،

 

 .ستمیمیبرگردم، رو پا وا نکهیا بدون

 

 یچشمام. نکنه خودش باشه، اروم رو پاشنه پا یجلو ادیم یشوفر مـ ـستوف ریلحظه تصو هی ه؟یچه شکل یعنیحبس شده!  نفسم

 .زنهیدرست رو بهش باشم. قلـ ـبم چند برابر م کنمینه کامل! جرئت نم یحت گردم،یراستم برم

 

 ...گردمیبرم یوقت

 

 "اریشهر"
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 ت...ت...تو؟-

 

 . حاال البد زبونش بند اومده.دارهی...چشم ازم بر نمنیرو زم فتهیجفت پاهاش م یرو

 

 نه؟ همونجور خشک شده. ایبهش بگم  زویوقته که همه چ نینه؟ االن بهتر ایبرم سمتش  دونمینم

 

 تو...تو_

 

 بگو... یزیچ هی دِ

 

  ؟یکرد کاری! تو چیحق...حق نداشت _

 

 رو گونه هاش... خورهیقطره اشک سُر م نیاول

 

 ...؟یهست یتو ک_

 

نکن. مگه دستم بهت  هیگر ی.لعنتشهیم زیاشک داره از چشمه چشماش سرر نجوریخدا رو شکر. هم ومدهیزبونش بند ن انگار

 .ینرسه پر

 

 نکن. هیگر-

 

تو اون کافه بودم؟  نکهیکردم؟ فقط به خاطر ا کارشیمگه من چ اد؟یاز من بدش م نقدیا یعنی ایده،خدایبه حرفم گوش نم اصال

 .یپر هیانصاف یب یلیخ گهید نیا زنه؟یم یو مـ ـستوف زیداره منم با چوب پرو

 

 نکن. هیگر گمیبا تو ام،م-

 

 ؟یچه حق ؟بهیکرد یرو از من مخف یمهم نیبه ا زیهمه مدت ،چ نیا یتو به چه حق ؟یاومد یتو؟! از طرف ک یهست یک _

 

 :زنهیم غیج

 

 ؟یلعنت یبه چه حق_

 

ها داره پدر چشماشو  هیگر نیکه ا ستین شی.اصال حالکنهیبند تکرار م هیحرفو  نیکرده و ا لهیپ گم،اونمینم یچیه یمن ه حاال

 .ارهیدر م

 

 !شه؟ینم تینکن... حال هیگر گمیدارم بهت م ؟یپر یکر شد_

 

واسه آدم لجباز،  یداد الزمه، گاه نیانگار ا یباال!ول رهیم یادیکم که نه...ز هیکم... هیبفهمم صدام از حد معمول  نکهیا بدون

 هم الزمه! یبدن هیتنب یچیداد که ه

 

 که حتما جدو آباد منو آباد کرده.! کنهیخودش بلغور م یداره برا ییزایچ هیلب  ریش بند اومد. ز هیگر
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گرفتنشه که داره  دهیناد نیهم نه،یتا منو بب رهیگیسرشو باال نم ی... حتستمیمیسمت در، باال سرش وا رمیاعتنا بهش م یب منم

 ؛یبزنه تو گوشم...سرم داد بزنه، حت نکهیکرده بودم، ا ینیب شیخودم پ یرو از قبل برا یهمه جور عکس العمل زنه،یم شمیآت

 .رهیرقمه تو کَتَم نم چیه گهید یکی نیبرام بدتره... ا زینکه ساکت بمونه و دم نزنه از همه چیا یتف بندازه تو صورتم ول یحت

 

 مدت، نیتو ا دهیکش یچه ستم کنهیندونه فکر م یهرک ره،یگیحرصم م نشیف نیف یاز صدا رسم،یدر که م دم

 

 ! ریاونجا آبغوره بگ نیپاشو، مث مادر مرده ها نش-

 

رو فراهم  نهیکه زم دونمیم کنه،ینگام م یچشم ریز ره،یکباب ور م یخایهمونجور که داره با س یدکتر ناظم رون،یب رمیاز در م و

 واسه خاطر خودش بوده. زیکنم که همه چ یحال یبه پر تونمیراحتتر م ینجوریا الشی. خمیکرده که تنها باش

 

 گوهر بفهمه،  نکهیا بدون

 

...نتونستن چیکه ه کنمیگرفتم، با سرم بهش اشاره م ادیکه تا حاال  یلطف زبون الل شده؟ منم با به یکه چ پرسهیسر ازم م با

 کلوم باهاش حرف بزنم. هی یحت

 

رفتنه؟  رونیکه حاال چه وقت ب دمیگوهرم گوش نم یبه غرغرا یحت رون،یب زنمینازک از در خونه م رهنیپ هیبا  همونجور

 اون همه کباب، فکر کنم االن زهر مار همه بشه. فهی. حرهینم نییاز گلوم پا یکوفت چی. من االن همیناهار بخور میخوایم

 

اومدن کَت بسته منو بردن  مساریت یکه برو بچه ها ینرفتم؟ از همون وقت یاز ک ز،یسمت کافه پرو رمیناخود آگاه م امروز

 .گهید

 

کافه و پاتوق استفاده  هیعنوان  هیکافه  نیعا از اواق گهیگمونم د یول رن،یم انویاون رونق قبلو نداره، هنوزم آدما م گهید

 ان،یو م رنیمشت آدم گدا گدوله و الت م هی ی. حتینیزم شیبه ع دنیجلسات محرمانه و رس لیواسه تشک ینه مکان شه،یم

بچه  نیا یجلو دیکه با دهیرس ییبا اون همه دبدبه کبکبه، کارش به جا نیبب بت؟خان صال زیو جبروت پرو بتیکجاس اون ه

 دوال راست شه. قوهایر

 

 وسکیهمون ک یباالتر، جلو ابونی.چند تا خگردمیکه اومدم برم یاز همون راه سم،یلحظه وا هی یدر کافه حت یجلو نکهیا بدون

 .زدمیسر اون شهرام بدبخت م یداد هیطرفش،  رفتمیکه هروقت م یتلفن

 

تا  ی...چطور شده که دار ینبود یا لهیآدم  نقدی! تو که انیافش نیع یکی یشد نیبا خودت؟ بب یکنیم یدار کاری! چشهــــــرام

کافه،  یدخترا هیبق نیبود ع یکیروز از نظر تو  هیکه  یبه دختر ؟یاونم به ک ل؟یتو و تحم ؟یکنیحد خودتو خوار و زبون م نیا

 ت.ارزششو نداش کهیدر حال م،ینداختیخودمونو به دردسر م طرشبه خا میداشت یکه الک یدختر

 

 یاالن دارم صدا نیشکستمو از وسط شهر جمع کنم. هم یها کهیت کهیشکست خورده ت هی نینکن، نذار آخرش ع کمیکوچ یپر

بشه ... آره به خودم گفته بودم  یباز نی. نذار الاقل شهرام برنده اکنمیپا حس م ریغرورمو ز یها شهیخرده ش قیریج قیریج

واسه  نقدیا شهیمال تو قصه هاس، چجور م نایهمه ش حرف مفت بود.ا ی...ولیخواتو ب یهرچ ،یتو بگ یکه حرف حرف تواِ. هرچ

کن که آخرآخرش، خودت دلت  یپا له کنه، بعدم بره.الاقل کار ریرو ز یلگد همه چ هیآخرم با  ؛یبذار هینفر از جون و دل ما هی

 ی! اونقد سختییکه مهمه تو یوجدانت، منم که به درک.اون شیخودت، هم پ شی، هم پ ینش ،شرمندهینش مونیشاد باشه.پش

 یزیدل من مهم بوده که حاال چ یک یتو چشمات.ول ادیو غم، اشک ب یناراحت یلحظه از رو هی یحت خوادیدلم نم گهیکه د یدیکش

 نخواد؟! ایرو بخواد 

 

بگه، نه واسه  یمو به مو به پر زویوام که همه چرو بزنم. ازش بخ یکارم به دکتر ناظم نیا یبرا دیبا شهیکنم بازم مث هم فکر

 ایبوده ،  یخونه زندان نیمدت تو ا نیفکر نکنه تموم ا نکهی... واسه اادیدرب یقرار یب نیخودش از ا نکهیتبرعه خودم، واسه ا

 !خورمیکرده دل وامونده م شدم، حاالم داره پاشو م ری. من اجدمبو یکرده کس ریمن اج نکهیا
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آروم  یتو، همه چ رمیاز در م ندازمویم دیزدم برگشتم سر نقطه اول. کل یقمر یدور شمس هیسر کوچه ام ، ام،یخودم که م به

همه رو بردن)!!( از در سالن که  نکهیا ایهمه رو خوردن  اینمونده،  یچهل ستون، چهل پنجره دکترم اثر یشده، از بساط کباب پز

 رزن،یپ نهیبیچشماش درست نم گهی. دگردهیم زهیبرنج گذاشته جلوشو داره دنبال سنگ ر ینیس هیکه  نمیبیتو، گوهر و م رمیم

 .ستیبشه بد ن نهیمعا هیچکاپ، گوهرم چشماشو نشون بده،  یخواست بره برا یکه پر ندفعهیباشه ا ادمی

 

 کجاست؟ یپر_

 

 ؟یسر ظهر نیآقا؟ کجا رفت نیاِ، اومد_

 

 کجاس؟ یپر-

 

معلوم  ده،یجواب نم کنمیام صداش م یاونم رفته تو اطاقشو ...بس نشسته.هرچ نیواال، از اون موقع که شما رفت دونمینم_

 شد دختره، خدا خودش عاقبتمونو... یجن هویآقا؟ اخه اون که خوب بود،  یدونیچش شده، شما نم ستین

 

 تو اطاقم. رمیم کشمویرامو م زد،یکه داشت مثال با من حرف م نجوریهم

 

 یب نقدیا یپر خواستیدلم نم یبهش فکر کرده بودم ول یلینبود،خ خواستمیکه من م یاون نینه! ا دم،یم هیکتابخونه م تک به

 انصاف باشه. 

 

 یعاقالنه ا مینشده، تصم ینیب شیو پ یاقدام ناگهان هیخودشه! تو  رون،یتخـ ـتم زده ب ریبه گوشه چمدون که از ز فتهیم چشمم

االنم وقت  کنم،یغلط؟ حاال بعدا به عواقبش فکر م یدرسته چ یچ دونمینم گهیکه مغزم از کار افتاده د یطیشرا نیتو ا رم،یگیم

مثال با ننه ش توش  یکه شاپور شوت یهمون دخمه ا رمیرو م یراهه!چند روز نیبهتر بودن لیهردمب ست،ین یزیبرنامه ر

 گهید نجای. هرجام برم اامینم نجایا گهیتو خونه رام نده، د یاگه پر مجبور شم بمونم اونجا، شهیهم یبرا دمی.شاکردیم یزندگ

 کنم. پاواسه خودم دستو  یپر کی، الاقل نزد گهیخونه د هینه! باهاس بگردم 

 

چه  رونیتوش،حاال چه لباس ب چپونمیم ادیلباس به دستم م یسمت کمدمو هرچ رمی...مرونیب کشمیتخـ ـت م ریاز ز چمدونو

مدت بهتره  نی. ا میبس تو خونه نشست مویشد نیمدت فراق، مام عزلت نش نیتو ا دیشا ؟یدی. خدا رو چه دیلباس تو خونه ا

نه؟اگه  ایادامه بده  ییتنها تونهیکه م ادیبا خودش کنار ب تونهیهم بهتره. م یپر یبرا ینجوریخونه دور شم. ا نیمنم از ا

 .ییادعا چینرم. اونم بدون ه رونیب شیتونست...نامردم از زندگ

 

در  ن،ییپا دمیرو م رهیاگه درو باز کنه برام دستگ ییسمت اطاقش، چه فکر نابجا رمی. مرونیب زنمیبه دست از اطاق م چمدون

 دختر)!!(  یکردیتحصنت، الاقل در و قفل م نی. تو هم با اشهیباز م یکمال ناباور

 

 بسته؟!  لیبهش دخ ینجوریپشت اون وامونده که ا ادخویم ی!چینشسته پشت همون پنجره کوفت بازم

 

من  ختیکه چشمت نخواد به ر دمیبهت حق م ایلوس باز نیبا همه ا یول ،یادامه بد یبچه باز نیبه ا یخوایم یتا ک دونمینم-

 گرفتم به همه عالمو آدم حق بدم. ادی. کال من فتهیب

 

... چــــرا؟ یکن یازم مخف زویمنگال همه چ نیو مث ا یکن یمدت زندان نیکه منو تو ا یبه خودت حق داد نیهم یمعلومه، برا_

 مهیاحمقم بشه عروسک خ یاحمقانه که پر شینما هیواسه  شهیجور م یهمه چ ،یچون کور بودم؟ تو هم که قبل مثال الل بود

 .دشیهرجور دلتون خواست برقصون ،یشب باز

 

هست که دفاع  یشوکه و عصبان یباشم.االن اونقد ینوم راه انداخته، تماشاچخا یکه حاال پر یتئاتر نیتو ا دمیم حیترج منم

 .دنهیکردن از خودم، آب تو هاون کوب
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 جیداشتم؟ همه بس یاون از طرف تو اومده بود؟ من چند تا ناج ایاز طرف شهرام ؟  یکیشاپور؟  ار؟یشهر ؟یهست یتو واقعا ک_

 شیچرا؟ اون که مثال بزرگتره و ر گهیام اعتماد ندارم، اون د یبه دکتر ناظم گهیواسه نجات من؟ اونوقت چرا؟ د نیشده بود

نداره، پس  یکدومتون برام رنگ چیه یحنا گهیکلمه شم باور نکردم. د هی یکه حت کردمشت قصه برام سر هم  هی.اومد دیسف

 .ینکن واسم داستان سوار کن یسع

 

 ایرو تویفرق واقع ویچشماتو باز کن یتونیکه نم ییتو نیا م،یاز اولشم نداشت م،یندار یخانوم؛ ما قصد داستان پرداز یپر رینخ-

 .الهیتو خوابو خ یهمه چ یکنیبوده که فکر م ییایماجرا برات رو نی. اونقد ایرو بدون

 

 ن؟یشالو کاله کرد ؟یحاال کجا به سالمت_

 

 از خونه تون. میکنیرفع زحمت م میبا اجازتون دار-

 

 .نمیبگو بب گهیبار د هی یعنی نی. اکنهیم کیبرام بار چشماشو

 

.  ستمین مونیخونه مال شماس... همون موقع که افتادم تو حبس، سپردم که به نامت کنن. االنم پش نینگاه نکن، ا یاونجور-

 نمیا م،یکه باهات راه انداخت یعوض تاوان به قول خودت سو استفاده و باز ،یخونه حق تو بود. فکر کن عوض معذرت خواه نیا

 حق الزحمته.

 

خونه به نامشه،که  نیکه ا گفتمیم دیفقط با زنم،ینم یرو دکتر بهش گفته.منم زور الک ایتو اطاقش، ظاهرا گفتنا ستمینمیوا گهید

باج داده  یندارم تو کل عمرم به احد ادیو فردا منتشو بذاره سرم،  رهیعجوالنه نگ میتصم هی یو دربدر یالاقل از ترس آوارگ

 .تازونهیداره واسه خودش م یبچه چجور یفسقل نیبابام. اونوقت ا یباشم، حت

 

 

 

 یبخند دیداستان با نیآخر ِ ا تو

 

 را یامتحان کن عاشق بی غم تر پس

 

 زیمی روم، آرام آرام، از همه چ من

 

 …را یمن ِ مبهم تر ینیروز می ب هر

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

 

 

 گه؟ید یایگوهر خانوم تا شب م-

 

مادرشوهرش  شیبمونه پ د،یکه بچه م،سع شهی.نمدیسع شیبمونم پ دیبا گه،یبرگرده.رفته سفر د یک سینه مادر، معلوم ن_

 نداره. تیباشه ... خوب نویمادر مُرده ها خونه ا نیا نیخودش مادر داره، ع یکه!وقت
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منتظر  قهیدم به دق ی. هدهیزدن غافل نشده، مدام زمزمه رفتن سر م هیلحظه از کنا هیگوهرم  نیرفته، ا اریکه شهر یوقت از

 .ترسمیم ییاز تنها یچ نیانگار نقطه ضعف من دستش اومده که ع نمیبهانه س که راه به راه بره خونه ش. ا

 

 ییبه تنها دیبا ،یکه زد یحاال صدق سر اون شاهکار خت،یر یکیترست از تار تیخانوم صدق سر کور ی.پرنییپا ندازمیم سرمو

االن اون  یبود ول یاضطرار طتتیکنه. اون موقع شرا یازت پرستار شتویکه گوهر بمونه پ یستیکور ن گهی. دیام عادت کن

خودش بده. به  یهم به زندگ یسرو سامون هیسال  هیبرسه، بعد  شیخونه و زندگ بهبره  دیبخت برگشته از تو واجبتره.با دیسع

، کوتاه  رهیرو نگ "بله"دفعه تا  نیکرده و ا لهیپ یبقال بدجور میاون رح جنبه،یشم داره م یریظاهرا عشق پ نکهیخصوص ا

 .ادینم

 

تو  نقدیراحتتره...پاشو مادر، پاشو ا المیخ ینجوریا ا،یاونجا بمونم. تو هم ب یتا ک سی. معلوم نمیباهم بر ایتو هم ب یخوایم_

 غمبرک بزن.  نیخونه نش

 

 راحت. التونیخ دیبر. شما شمینه مزاحم نم-

 

چند  ایخودت جمع کن، ب یپاشو برو چند دست لباس برا گهید میبر ایراحت باشه مادر. ب المیخ یجان. چجور یپر ایزنیحرفا م_

 ام اونجا بد بگذرون. یچند روز هیمن.  شیروز پ

 

 .نیخوش بگذرون ییتنها یمادر و پسر د،یباش دیسع شیچند روز پ هی د،ینه گوهر خانوم شما بر ن،یدار اریاخت_

 

 کم باز بشه. هیاونجا، بذار دل اون بچه ام  ایدوستت داره، ب یلیخ دمی! سعگهیاونجا د ایب ؟یکنیتعارف م یپر_

 

 انکار. یاز اون اصرار، از من ه یه حاال

 

 کمکت؟ امیب ای یندیساکتو بب یریپاشو. خودت م ،یپر گهید خوادیفکرکردن نم_

 

 .تونمینه خودم م-

 

که چرا دعوتشو قبول نکردم. دلم واسه  سوختیاون وقت دلم م شدیم مونیتعارف کردا، اگه پش گهیبار د هیشد که  خوب

هزار  هزاریبازم شکرت. اصال روز  ای...خدانباریا یول نم،یبب یزیخونه گوهر تنگ شده، اون دفعه که نتونستن چ یحوض باصفا

 بار شکرت.

 

رو  نهیآ یاون روز اخر برام گذاشت جلو ایکه شهر ییمشت از پوال هینشده.  مونیوقت گوهر پش هیسمت اطاقم تا  رمیم یفور

هرچند که بازم سر خود و  کنم،یکارو م نیبخرم ا دیسع یبرا یزیچ هیبرم خونه گوهر. شده  یدست خال شهی. روم نمدارمیبر م

مدت خرج خورد و  نیمنم تو ا یجور هیباشه که  دحواسمی. باازمندهیکه خودشم ن هرسر سفره گو نمیبش شهیبد م یلیخوراک خ

 که به گوهرم بر نخوره! یجور هیخوراکمو بدم ، 

 

با  دارم،یکه دارمو برم یگرم یتوش. همه لباسا چپونمیرو م شهیمدت الزم م نیا کنمیکه فکر م یو هرچ کنمیکمدو باز م در

 نشم بهتره.  ضیدم مربازم خب؛ خونه مر یلباس گرم ول دنیسخته برام پوش نکهیا

 

معرکه  ادی... بازم میشی. با گوهر، از تو کوچه شون که رد مخرمیم دیخودمو سع یتنقالت برا یخورده خرتو پرت و کل هیراه  سر

 :کنمیاون دختره م ادیدفعه  هی.فتمیتو کوچه م ارویاون روز اون 

 

 شد؟ دایشد؟ پ یتون که فرار کرده بود چ هیگوهر خانوم، دختر اون همسا یراست-
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محل رفتن،  نیبشه؟ نه مادر برنگشت، ننه باباشم جمع کردن از ا دایفرار کرده بود، مگه گم شده که بخواد پ یگیخودت م_

 یول گردهیروز برم هیدختره دست از پا درازتر  نکهیمث ا گفتنیم یول میدیتو محل سر باال کنن. ما که ند تونستنینم گهید

 پــَـــر!  مینوش ، ولش کرده. قول و قرار عروس شویدختره رو دراورده و ع دخلکه  یحساب اروی گنی. مدهیباباش راش نم

 

 دختره! چارهیواقعا؟ ب-

 

و هنر، از دست  یبا اون همه خوشگل فهیکرده، ح یخبط هی. جوون بوده، کنمیمن از کجا بدونم مادر؟ هنوزم شبا براش دعا م_

 که بابا ننه ش قبولش کنن. شاالیبره. اون بچه حروم شد، ا

 

 .اطیتو ح دهیتو درو منو هل م ندازهیم دیکل گوهر

 

 برگردم. رمویاز مادر شوهرش بگ دویسع د،یمن برم خونه ناه ینگاه بنداز هیرو  نجایجون تا ا یپر_

 

 ده،یچ یشمعدون یگلدونا دور تادور حوض ره،یبگ ادیرو از گوهر  قهیذره سل هی اریداره گوهر، کاش شهر ی! عجب حوضبــــــــه

 .دهینشون م نهیآ نی، عکس خودمو ع ستمیمیزالل زالل. باال سر حوضش وا ه،یآب هی! حوض آبهیگل یتوشم پر ماه

 

گفت اون خونه حق  اریشهر گه،یخونه خودم! آره د ار؟یبرگ و خزه پوشونده. خونه شهر یروشو کل ؟یچ اریاستخر خونه شهر حاال

 یدور و برم چه خبره؟ من دارم مُزد ب دمینفهم دمویسال تو خونه ش خوردمو خواب هی نکهیحتما ا ؟یالزحمه منه. حاال چه زحمت

 .رمیگیم مویخبر

 

 به پشت سر؛ گردمیبرم شه،یدور کمـ ـرم حـ ـلقه م یدست هیدفعه  هی

 

وقتا خل  یهرچند که بعض ،یعقل سالم بهم داد نکهیشکرت واسه ا ای... خدا از چهره شم معلومه که ده،ی. سعرمیبم یالهـــــــ

 )!!(سیمعلوم ن یزیچ افمیالاقل از ق یول ارمیدرم ادیز یباز

 

تو دستامو  رمیگیکرده و سردشه. دستاشو م یطونیش یکرده ، معلومه حساب خی. چقد کنمیرو زانوهامو، بغـ ـلش م شمیم دوال

 تا گرم شه. کنمیم "ها" هیسمت دهنم، روشون  برمیم

 

 .دیخوریتو بچه ها، سرما م دیایب_

 

با  رونشمی. داخل خونه از بارمیدر، در م یسمت اطاقو کفشامو جلو میریم گهیتو دستامه، باهم د دیکه دست سع همونجور

چراغو نفت  اطی.گوهرم رفته تو حدمیم هیکه کنار اطاقه و بهش تک یسبز یسمت دو تا پشت رمیم یشده. فور دهیتر چ قهیسل

که  نمیبیم رم،یگیردّ نگاهشو که م خوره،یکنار من نشسته. از جاش جُم نم آروم نقدیا دیکه سع بهیتو اطاق. عج ارهیکنه و ب

ه ب فتهیجلوش. با چنگ و دندون م ذارمیم کنمویباز م یلیوان یکایدونه از اون ک هی عیتو دستمه....سر یایچشمش به خوراک

 ...کنمیپاره ش م کهیو بدتر از اون ت کنمیهم واسه خودم باز م گهید یکی امویجونش، منم از اشتهاش به وجد م

 

 "اریشهر"

 

 

 

 

 

 میقولمو تصم ریز زنمیبازم ، بازم م یول رمیازش نگ یخودش نخواسته ، سراغ یپر یتا وقت گهیبه خودم قول دادم، د نکهیا با

 .کنهیم تیبرام کفا رمیاز خونه بگ یبا گوهرم حرف بزنمو سراغ نکهیزنگ به خونه بزنم. هم هیبرم مخابراتو  رمیگیم
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 خواهم برد کم کم؛ بارها گفتم ادیرا از  تو

 

 بعد از تو؟ یاما به کم کم ها رسمیم یخود ک به

 

 برگرد، با هم گاه... با هم راه... با هم...، آه ا،یب

 

 بعد از تو...)*( یها«با هم»دور از تو خواهد کشت  مرا

 

 .دهیجواب نم یفخار کس یآقا_

 

از  نویشه،ایم یداره عصب گهیره،دی. االن بار چندمه که بهش گفتم تماس بگکنمیمشت م ه،دستامویمخابرات اروینحس  یصدا با

 .دیفهم شهی،راحت م دهیکه داره رو هم فشار م ییدندونا

 

 نشده.  یخبر چیو ه نجایساعته اومدم ا میامتحان کن. ن گهیبار د هیبهش بگم، شهیروم نم گهید

 

 ممنون. یلیخ_

 

بزنم.  گهیزنگ د هیشب دوباره  دیبکنن. با یزی،چیدیرفتن خر دیکجا رفتن؟ شا یعنی ای. خدارونیب زنمیو م کشمیرامو م اروم

 نکهیبتونم بدون ا دیشا نکهیا کنم،همیم یاحوالپرس هی ،همیراست برم سراغ دکتر ناظم هی رمویبگ یتاکس هی رمیگیم میتصم

 اون بدونه.  دیو گوهر کجا رفتن. شا یزبونش بکشم پر ریبفهمه از ز

 

 بامیکاشتن. ته ج نجایتلفنو ا نی. چه خوب که اشهیتلفن، نظرم عوض م وسکیک دنیهنوز چند تا کوچه باالتر نرفتم که با د یول

 دو تا سکه هست خدا رو شکر. یکی

 

دوتا کجا رفتن؟ فقط خدا کنه که رفته  نی...اچی. هارمیتلفنم در م نیدارم دخل ا گهی. درمیگی. ...چند باره مزنمیزنگ م دوباره

 شاالی. نه، ادمی...سرمو تکون میپر نکهیبه ا کنمیفکر م یحت یوقت رهیگیکنن. راه نفسم م دیخر دونمیبگردن، چم رونیباشن ب

باالخره هرجور بود خبردار  زد،یزنگ م هی یبه دکتر ناظم هیبه من  ایتنها بود و حتما  ستنشده وگرنه گوهر د شیزیکه چ

 .ستین یمهم زیچ یعنینشده  یازشون خبر نکهی. پس اشدمیم

 

برم  دیدوتا کجا گذاشتن رفتن؟ با نیچه خبره؟ ا نمیبرم باغ بب دیسر جاش...خونه دکتر کجا بود؟! االن با کوبمیرو محکم م یگوش

 یگذاشتم، کم کم باورش شده. صبر منم حد یپر یبه الال یل یل ی! بسه تا االن هرچارنیم میسر زندگ ییدارن چه بال نمیبب

بهش رو  نقدیناز کش داره چرا ناز نکنه؟ خودم ا یتا وقت ستا،ین راونمیتقص کنه،یم سوءاستفادهمن  یداره، واقعا داره از صبور

گفتم و از اون  یزیچ هیمن اونروز  اد؟یکنار ب یکه با چ کنهی. مثال االن داره با خودش خلوت مشمینم فشیحر گهیدادم که د

 ینجوریکه آخرش ا ؟یواسه پر ؟یکردم واسه ک یخال دونویکردم. م یخال دونویبستمو م لمویکردم که بار و بند یغلط هیبدتر 

 . ..هرجا؟! ادیجا که دوست داشت بره و بخبر واسه خودش هر یسر خود شه؟ ب اریبرا من دور برداره و اخت

 

نبوده که پادو و قابل اعتماد  ینکنه...؟! االن شهرام چند برابر از من جلو افتاده؟ اون شاپور شوت فتم،یشهرام م ادیدفعه  هی

که  ینیاستفاده رو ببره؟ که اعتمادشو جلب کنه و منو از ا تیوارد شده، نها یکه االن به پر یباشه ، نکنه از ضربه ا زیپرو

 هستم خاک بر سر تر کنه.

 

که کجا؟ حاال بره وسط راه ادرسم بهش  گمی. اصال نمدمیدست تکون م شهیکه رد م یتاکس نیاول یبرا ابونویکنار خ پرمیمی فور

 .شهیم یدربست یتاکس هیبه اندازه پول  یعنیپول توشون دارم،  یخدا رو شکر به قد کاف بام،یتو ج کنمی. دست مدمیم
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 بدرقه راه ما. شهیراننده م ی "مراقب باش ، آقا" یصدا رون،یب پرمیم کنمویکه درو باز م نستادهیهنوز کامل وا یتاکس

 

لخـ  یکه رو درختا یلعنت یغارغار کالغا یصدا یول سیمعلوم ن یزیکه چ اطیتو باغ. از ظاهر ح رمیتو سوراخ در و م ندازمویم دیکل

سوتو کوره؟ انگار دور از جونشون خاک مُرده  نقدیا نجایچرا ا ندازه،یرو به دلم م یبیدلشوره عج هیـت خونه م جشن گرفتن، 

 .دنیپاش

 

 دیباز کردن در سالنم از کل ینبود که برا نیحواسم به ا ی. حتدومینفس تا خود سالن م هیدوم،یزنم،میقدم نم گهید اطویح کل

 دونمیم جهینت یرفتن به اشپزخونه رو ب گهی.دسین یخبر چیه یعنی ــــــچ،ی. هگذرونمیفاده کردم،دور تا دور سالنو از نظر ماست

 ستنیتو خونه ن دونمی. من که مکنمیدر بزنم،بازش م نکهیبدون ا ،یاطاق پر رمیراست م هیپله ها و  یباال رمی. مرمیو نم

وقت به خودم  چیه یعنیغلطا نکرده بودما،  نیوقت از ا چیسمت کمد و کشوهاش، حاال ه رمیم ه؟یکارا واسه چ نیا دونمینم

لحظه به نظرم اومد که چند دست از  هینبود.  ی...چاره انباریا یبشم. ول شیخصوص میحد وارد حر نیتا ا دادمیاجازه نم

 .کنمیاشتباه م دمیشا دونمیلباساش کم شدن، پــــــف! نم

 

راحته  المیدوتا کجا رفتن؟ الاقل خ نیشبه؟ ا 1االن  یعنی! دهیچه نخراش زنه،یساعت شماطه دار هفت بار تو گوشم زنگ م یصدا

بچه  یگوهر که خودش از پر ؟یدست ک میرو سپرد یپر نیاز شانس ما! بب نمی...اایگوهرم باهاشه، ب ستویکه هرجا هست تنها ن

تا  یو خودخواه یفکر یهست، ممکنه نگران شه.آخه ب نجایام ا یدسته هونگ هی گنینم !فتنخبر کجا ر یب دونمیتره، پاشدن نم

 دیسر خود. با اریشده و اخت ادیروشون ز یلیدوتا خ نیا گهیخبره؟ د یاونم ب یعنیچرا بهم خبر نداده؟  یچه حد؟ دکتر ناظم

 زنگ((. هیزنگ ایروم،  یروم ایباهاشون روشن کنم، )) فمویتکل

 

تا  یخودم، طبابت! بسه هرچ یکم کم برگردم سر کار اصل دیبا گهیکم مطالعه کنم، د هی رمیگیم میسمت اطاق خودم، تصم رمیم

که واسه  ییضایبرم دنبال درمان مر دیگرفتم. االن با ادیـگار و توتونو الـ ـکلو  ـیمشت س هیبودمو اسم و مارک  یاالن کافه چ

 .رنیباال م مارستانایب واریآت و آشغاال از در و د نیهم

 

قلبه.کتابو باز  یعنیعضو مهم بدن  نیتر یانیم هیطبقه مربوط  نیا دارم،یطبقه کتابخونه مو برم نیتر یکتاب از وسط نیتر یوسط

قلب  یکار بودم.از همون رگ بزرگ آئورت باال نیعاشق ا شهی. همکنمیاول عکساشو نگاه م نمیشیبچه ها م نیا نی... عکنمیم

جور اسم دخترونه  هی ادیمنو  ومد،یخوشم م ترالیم چهیاز اسم اون در شهیتموم اجزا، هم یرو کشمیدست م کنمویشروع م

 اومده و رفته. یمشت رگ و پ هی. یتلمبه گوشت نیتو ا ینیبینم یشکل خوشگل چیه یکنینگاه م ی! حاال هرچندازهیم

 

. اصال یچیخب معلومه، ه ؟ینجات بد یتونیم ضویمدل مطالعه کردن واقعا چند تا مر نیبا ا نیبه هم، آفر کوبمیمحکم م کتابو

 مگه من تخصص قلب دارم؟! 

 

بدم.خودمو  صیتشخ تونمیاالن دست چپو راستمم از هم نم ختهیذهن به هم ر نی.با ایرسیجا نم چیبه ه ینجوریا اریشهر پاشو

 دونمیمن که م ؟ییاالن کجا ی. پرزنمیسرمو به سقف زل م ریز ذارمی.دستمو مرونیب یرو تخـ ـت، با همون لباسا کنمیپرت م

آخه بچه جان، من اگه بخوام  ؟یندار یاجیبه من احت نکهیا ؟یمـ ـستقل نکهیا ؟ینرو ثابت ک یتو خونه گوهر...که چ یدیخز

که بهت  یهمون ی. حترهینم نییآب خوشم از گلوت پا کهیچ هیشهر درندشت  نیتو ا گهینداره. د یکنم که واسم کار تتییاذ

 بچه ام.  لفا هی ریکه خود من...خودم گ فی! حــــفیح یمنه! ول ریگ ییجورا هیپناه داده هم 

 

که رفتو امد ادما رو  نقدیگرفتم ا جهیجلوتر ببرم.سر گ نویماش تونستمینم شتریب نیسر کوچه گوهر نشستم از ا نیماش یتو

شوت  هیکه  نایکنن؟ ا یفوتبال باز توننیم یچجور دونمی. نمرنیباال م واریکوچه ، بچه ها گُرّ و گُر از در و د یقلفس ی. تودمید

 نمیبیرو م ینون خشک یمرد نمک ریرد شده و افتاده تو خونه مردم!پ وارایاز سر د نکهیا ای وارینکرده، توپشون خورده به در و د

 هی.، مینیبینم یکه ما نمک نجایاز ا ه،یبا نمکاش معاوضه کنن. اسمش نمک ارنوینون خشکاشونو ب خوادیو از مردم م زنهیکه داد م

 .شهیم دایپ ارویتو بساط  یهمه چ اره،یجور مغازه س

 

ام که اگه االن  یکفر یچشمامو باز کنم. اونقد از دست پر تونمینم گهیشدت سر درد د دم،ازیم هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 دیشا نمت،یبرو دعا کن من امروز نب یپر یعنی ان؟یم رونیبزرگش گوششه...باالخره که از در خونه گوهر خانوم ب کهیت نمشیبب
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 "گرفت. یخشمم قرار نخواه یمورد اصابت ترکش ها "و یاریاونوقت تو هم شانس م مکم آرومتر ش هیاگه چند روز بگذره ، 

 نامه خونده بودم؟! شیتو کدوم نما نویا

 

فرما شدن، ما رو بگو چشم  فیخانوم باالخره تشر یرد شد؟ خودشه... پر نیبود از کنار ماش یک نیا پرم،یاز جام م دفعه هی

بودنو االن دارن  رونیخانوم ب ی... نگو پررونیب ادیب یهر لحظه اون در باز بشه و پر میبه کوچه گوهر و منتظر میدوخت

اون وقت  کردا،یم یخونه من داشت خانوم نی! ببیکرده. هـــــــ دیخر یام شده، کل ییداخل خونه. چه خانوم کدبانو گردنیبرم

اون  یکوچه، از جلو یام خوش خوشانشه...وسطا یتازه کل س،ین شیکه حال نمیا کشه،یم یگاریاومده خونه گوهر و داره ازش ب

پا  یکه پر گهیم یبه پر یچ دونمینم اروی م،شفاصله مناسب پشت سر هیمنم به حفظ  شه،یرد م نیپسره که چمباتمه زده رو زم

 رموینشسته از موهاش بگ نیهمونجور که رو زم خوادیبرام آشناس، دلم م اروی افهیو دِبرو سمت خونه گوهر، چقد ق کنهیتند م

 از چنگم دربره. یاالن پر خوادیکه دلم نم فیح یبلندش کنم. و

 

دفعه نوبت  نیا کنه،یتو سوراخ قفلو در و باز م ندازهیم دویداده، اونم کل دیام شده، بهش کل یکیخانوم با گوهر خونه  یپر چه

 در و ... یال ذارمیپامو م نده،یدر و بب نکهیمنه که پا تند کنم. قبل از ا

 

 

 

 "چهریپر"

 

 

 

 

 

گذاشت نه برداشت  به گوهر؛ اونم از خدا خواسته نه میتعارف کرد هی. حاال فتمی.دارم از کت و کول مکردمیم دیخر نقدیا دینبا

فکر کنم همونه که اون دفعه هم مزاحمم شده  نم،یبیالدنگو م یاون پسره مفنگ چم؛یپیکرد. از خم کوچه که م یو ما رو راه

ش نشسته و ب  هیکر افهیهم با اون ق شهیبرام آشناس، هم یلیبرسه. صداش که خ شوحساب خواستیم اریبود؛ همونکه شهر

 شازده. یموقع رد شدن از جلو میماجرا دار هیداده، حاال دوباره  هیکوچه تک وارید

 

 یبزنه.با اون چشما دیمارو د ریدل س هیازخداشه که من سرم باال باشه و اونم  ن؛ییپا ندازمیتو همو سرمو م کنمیم اخمامو

 تابحال. دمشیند یاصال درستو حساب زش،یه

 

 .شنیخوشگلت خسته م یدستا زجان،یعز ارمیکمکت ب به به؛ خانوم خوشگله، مهمون گوهر خانوم، بده_

 

 رتیغ کنه،یکه فقط تعارف م نهیبه ا شی. جالبستین الشمیخ نیجا تف کنم تو صورتشا.ع نیهم گهیم طونهیش ،یعوض کثافت

 !سوختیدلم نم یکمکم. الاقل اونجور ادینداره که بلند شه ب

 

مفتش  یواسه حرفا طویمفتو مسلّم شرا ؟یچ گهید ذاشتم،ینه که نم ؟یذاشتیکمکت؛ تو م ومدیحاال اگه م ،یبکش پر خجالت

 .شعوری... پسره بیکردیفراهم م

 

حرکت نابجا  هی.اگه بلند شه و بخواد ترسمیم نقدیرد بشم ا خوامیچرا از جلوش م دونمی. نمدارمیبرم عتریبلند تر و سر قدمامو

  زنه؟یکوچه خلوت که پرنده پر نم نیاونم وسط ا زم؟یبه سرم بر یمث اون دفعه دستش هرز بره، من چه خاک ایکنه، 

 

 .کنمیدرو باز م ارمویکه گوهر بهم داده رو درم یدیمانتومو کل بیتو ج کنمیم دست

 

 گذش.... ریهم بخ ندفعهی! راحت شدم اــــــــــشیآخ
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 یاز ال کنموی.نکنه خود ناجنسش باشه. از ترس، آسته آسته درو باز مشهیپشت سرم بسته نم دم،یدرو فشار م یخدا، هرچ ای

دوتا  نیمث شمر شده، چشماش ع افشی. قشهیدر بسته نم زنمیزور م ی. هرچارهیشهر نکهی! ایچارچوب در، قامت بلند....وا

 کرده. یچه اخم پررنگ ایکاسه خونه شده. خدا

 

سمتم. الل شدم، اصال  ادیقدم بزرگ م هیعقب.  کشمی. خودمو مرسهیش نمزورم به کنه،یدرو کامل باز م کیفشار کوچ هی با

 هیتو کافه شده،  زیبودم. مث اون رو زآخر پرو دهیند ینجوریوقت شاپورو ا چی. من هادیبکشم نفسم باال نم غیج یحت تونمینم

 .ترسوندمیم شتریاز همه ب گهینم یزیچ نکهی. همرهیگی. پهلوم خودکار درد مفتمیاونروز م ادیلحظه 

 

 مکه؟ یحاج یحاج یرفت ،یریگیاز ما نم یخانوم ...پارسال دوست، امسال آشنا.سراغ یپر_

 

 م...من بخدا-

 

 دماغش،  یجلو ذارهیاشاره شو م انگشت

 

 نشنوم. یحرف چی...هشیه_

 

 تو دهنم. ارهیداره قلـ ـبمو م شیکیعقب، نزد رمیقدم م هی

 

  ؟یکه چ نجایا یاومد یپاشد_

 

 :زنهیم داد

 

 .کردمیتو اون خونه باهات تا م یا گهیجور د ،یگفتیبود به خودم م نجوری! آره؟ اگه ا؟یبه خرحمال یعادت کرد_

 

 .مالدشیکم م هیپشت گردنشو  برهی.دستشو مکشهیم قینفس عم هی

 

  ؟یالل شد_

 

 از دستش در برم. نکهیفرصته واسه ا نیرو گرفتم بهتر یمنیکه ازش فاصله ا حاال

 

که  دومیم عیپشتو سر هی گردمیمتوجه نشه...حاال وقتشه، برم ادیجور نامحسوس که ز هی دارم،یبرم گهیقدم د مچهین دو

 .شنومیترقشو م ی.اونقد محکم که خودم صدارهیگیاز زمان م یهنوز...مچ دستمو ان

 

 کنمیمحکم م نیبه طرفش. دم آخر پامو رو زم شمیسمت خودش که پرت م کشهیندارم برگردم سمتش،دستمو محکم م جرئت

. شمیکف دستش بخوره بهم، دارم خفه م نکهیبدون ا چه،یپیو دور گلوم م ارهیوقت نخورم بهش.دستشو از پشت م هیکه 

 :کترینزد ارهیسرشو م

 

  ؟یواسه چ ؟یخانوم؟ از ک یپر یکنیفرار م_

 

-... 

 

روت دست بلند  ی. کِیترسیازم م یدار ینجوریتا حاال نازکتر از گل بهت نگفتمو اکه  سوزهیدلم م نی. از ایبگو لعنت یزیچ هیدِ _

 کردم؟! 

 

-... 
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 باال: رهیصداش م دوباره

 

 هـــــــــان؟!_

 

 .دمیبه دو طرف تکون م سرمو

 

 خفت کنم. خوادیم ؟دلمیلرزیم ینجوریا یوقته که دار چیواسه ه_

 

 .لرزمیدارم م دیب نیع گه،یم راست

 

 ..شهینفسم باز م ده،راهیکم فاصله م هیگردنم  یاز رو دستشو

 

...اولو آخر جات یخونه خودته پر ؟یکه تو اون خونه نموند ادیاز من بدت م نقدیا ؟یاونجا راحت نبود ؟یپر یترسیم یاز چ_

 اونجاس.

 

 .کنهیم شتریو فاصله شو ب دارهیاز دور گلوم برم دستشو

 

 که گرفتم بردارم: یدست از روزه سکوت بهتره

 

 بمونه، خب...خب تنها بودم. دیسع شیپ یچندروز ادیب خواستیگوهر م-

 

از  شتریبچه خودش ب یمراقب من باشه، منِ سالم، وقت تونهینم ده،یبُر گهیبچه هاش...نگفتم د شیپ ادینگفتم حق داره ب گهید

 یی، بازم از تنها میکس و کار ی. با همه بترسمیم ییدارم، خفه شدم و نگفتم من ِ وامونده از تنها اجیبهش احت یا گهیهرکس د

 .ترسمیو سکوت مطلق م

 

 

 

 هرگز گمان مبر که دلم آه

 

 و همراهست قیزبانم رف با

 

 چه گفتم دروغ بود ...دروغ هر

 

 تورا گفتم آنچه دل خواهست؟؟؟...)*( یک

 

 .ایجمع کن ، زود ب لتویمنتظرم، وسا نیمن تو ماش_

 

 .)!!(دیشد که پشتم بهش بود و لبخند چشمامو ند خوب

 

باغ،  گردمیخبربدم که من دارم برم شیبغـ ـل هیبرم به همسا میگریم میتصم ی. ولشهینگرانم م ینجوریا س،یکه گوهر ن فیح

 یخواستیخانوم؟ مگه نم یپر یدار یچه بهانه ا گهیمشکل. د نیاز رفع ا نمی. خب ؛ اننیبیرو م گهیهمد شتریبار ب 11 یروز

تو که  گه،یچه مرگته؟ خب برو د گهیحاال د ؟یگردیو رسما ازت نخواد برنم ادیار نیتا شهر یگفتیخودت نم شیمگه پ ؟یبرگرد

 ،یبود اوردهیبا خودت ن یا لهیوس
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خودشون. االنه که  یسر جا ذارمیکه کردمو م ییدای. خرکنمیتو اطاقو ، خرتو پرتامو از گوش کنار خونه جمع م رمیم یفور

 .ذارهیزنده م نم گهید ادیاگه ب ندفعهیا اد،یبشه و دوباره ب یعصبان اریشهر

 

 .رونیب زنمیرو طاقچه اطاقو از خونه م ذارمیم دامویکل

 

کرده، اونقد که  رییبا اون لباسا تغ ی. چقد شاپورشوتکنهیداده و داره دور و برو نگاه م هیتک نشیکه به ماش نمیبیو م اریشهر

 اریدکتر شهر اره،یلباسا... اون فقط شهر نیبا ا ل،یو است پیت نیبا ا ن،یماش نیبا ا کنم،یشاپور صداش نم یبارم اشتباه هی یحت

 .زیپرو یپادو ،یچ افهک یِفخار. نه شاپور شوت

 

شهرام  یجنتلمن ادی دهیحرکاتو که انجام م نیخب ا یهم نداره ول یوزن ره،یگیجلو ساکمو ازم م ادی، م نهیبیکه م منو

 دیسف رهنیپ هیبا  رهیت یآب نیج هی ده،یاون شب. هرچند که کتو شلوار نپوش نی. علیاص یدیل هی شمیمنم م ینجوری.افتمیم

 . لیچقد ساده و شک ده،یهم روش پوش یسورمه ا وریپول هی ده،یپوش

 

. نییپا ندازمیسرمو م کشم،یساعته بهش زل زدم، ازکار خودم خجالت م هیکه  فهممیسمت من. تازه م ادیو م زنهیدور م دوباره

روش. چقد زود  نهیشیراننده و م یسمت صندل ادیو م بندهیدرو آروم م نم،یکه کامل بش کنهیصبر م کنه،یدر سمت منم باز م

 دوپا. زادیآدم نیل الخالق از احد خشمش فروکش کرد؟جل نیجمله، تا ا هیبا همون  یعنیآروم شد. 

 

لباسا ،  نیتو فکره. با ا یسمتش، آرنجشو گذاشته رو لبه پنجره و انگشتاشو گذاشته رو لبش، معلومه حساب گردونمیبرم سرمو

 .دیوقت آزارش به من نرس چی...نه واال! اون ه ؟یدیترسیم یتو از شاپور شوت ،یپر ی. راستترسمینم بتشیاز ه یحت گهید

 

 داره. ازیبهش ن هیاز بق شتریخودش ب دیسع شت،یپ ادیگوهر ب ستین یازین گهید_

 

 ی!جدیبه جونم انداخت یچه ترس نینکنه گوهر، ببب کارتیخبر ندارم. خدا بگم چ اریامروز شده سه روز؛ سه روزه که از شهر با

 قلپ اب بخورم.  هی یاز شدت اضطراب حت تونمینم گهید یجد

 

ولم  اریشهر الیلحظه م فکر و خ هی گهیشده،د یدرستو حساب یزیخون و خونر هیکه گوهر بهم گفت تو مشهد  روزیهمون پر از

 نکرده. از اون موقع کار منو گوهر شده دعا کردن.

 

چه  ؟یزنگ بزن یبه دکترناظم یخوای. ... دوباره م1رو شماره  ذارمیدستمو م کنمویرو بلند م یسمت تلفن، گوش رمیم دوباره

تلفن  نیکه ا کنمیفقط دعا م یکاه گه،ینشده د یشد بهت بگه؟ خب حتما خبر یکه ازش خبر یقرار نشد به محض ؟مگهیه پرخبر

 . شهیم خیمو به تنم س کنمیتلفن فکر م نیدر اومدن ا ازنگ نزنه، هربار به حالم بعد از به صد

 

نبوده که  ییمشهد داشته، جا یمارستانایکه تو ب ییکاراهم قیچند روزه از طر نیتو دردسر، ا میم انداخت یدکتر ناظم چارهیب

 ! ارتیز یحت ست،ین یچیاالن چه وقته مشهد رفتن بود آخه؟ االن وقت ه اریزنگ نزده باشه. آخ...آخ شهر

 

کجا  اریاالن شهر یعنیتوپ و تفنگ گلوله اند.  ونیکه االن مردمش م یبه صاحب همون شهر، همون شهر سپارمویم ارویشهر

ش  فهیوظ الیخ یب تونهینم ایراحت نیبه ا شناسمیکه من م یاریاون شهر کنه،یداره به مجروحا کمک م یمونده؟ کجاس؟ حتم

 بشه. 

 

خودم  یقدم هیاونور تا برسه به مرگ، مرگو تو  برهیم ایور دن نیکه اگه عجل آدم برسه، طرفو از ا فتمیجمله م نیا ادی یوقت

 نشده، من مطمئنم.  شیچی....هیپر یالل بش یزود بره. ا نقدیا اریکه شهر فهی. حنمیبیم

 

از خونه گوهر  ی. از وقتمیزدیم ریهمو با ت هیسا میهم بود شیپ یما که تا وقت خورم،یحرص و جوش م نقدیچرا دارم ا حاال

واسه خورد و خوراکم همو  گهید ی. حتیضرور یحرفا یسر هیبجز  م،یزدیبا هم حرف نم گهیقانون نانوشته، د هیبرگشتم، طبق 

 هیبرعکس. از سا ای. رونیب ومدمیتو اطاقش، من م رفتیهروقت اون م اد،یم یک قشدر اطا یصدا نمیبب کردمیصبر م م،یدینم
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... دادمیوا م دمشی.اگه مکردمیمن از خودم فرار م نمیبیخودم اعتراف کنم، م شیپ خوامی. االن که ممیکردیم فرار م گهیهمد

دفعه خطا تو دهنم  هین زبون وامونده یوسط ا نیهول بشمو ا ترسمیم رم،یخودمو بگ یجلو تونمینم گهی... دشدمیرسوا م

 داره؟!  یچه مفهوم نیتنهام نذار، خب ا گهیبمون؛ د شمیپ شهیبچرخه و بهش بگم واسه هم

 

حداقل  ست،یهم خوب ن شهیهمه وقار و متانت هم نیا کردم،یکم باهاش نرم تر رفتار م هیکاش  یا مونم،یپش یچ نیع االن

اون نگاه  خوادیطرف دلم م هیاز حرف دلم خبر داشته ، جا گذاشتو رفت. از  نکهینبوده؛ بدون ا یریخ چیاالن که توش ه

لند. ب یبا صدا یحرفو بخونه؛ ول دیاون با دمیخواننده حرف دلم بشه، شا دشخو خوادیطرفم دلم نم هیمو بخونه؛ از  یشگیهم

 .ارهیاز طرف خودش به زبون ب یبخونه ول

 

 کنار اون تلفن؟ چرا خوابت برده؟ یباز بس نشست یپر_

 

 مگه گوهر خانوم؟ یگفت یزیچ ؟یچ-

 

 ؟یخواینم یزیچ د،یخر رمیدارم م کنم،یساعته دارم صدات م هیآره، _

 

 نه؛ بسالمت.-

 

 حوصله منو نداره،  گهید ده،یحوصله تکون م یب سرشو

 

خونه  نجایمگه ا ؟یکرد هیو منو سربار بق یرفت یدوباره جا گذاشت شم؟یپ ادیکه گوهر ب ستیالزم ن گهید یمگه نگفت اریشهر

تو خونه به اصطالح خودم، شدم سربار مـ ـستخدم. اونم داره واسم  کنن؟یپس چرا دارن مث مهمون باهام رفتار م ست؟یخودم ن

گرفته بره  میسفر زده به سرشو تصم یهوا اریآقا شهر نکهیندارم، جز ا یدرد گهیدحقم داره، االن که  کنه،یپشت چشم نازک م

 استخون سبک کنه؛.

 

شهرامو  نکهینداشت؟ حاال چرا طلبکار؟ از ا یوقت بهم کار چیاز شاپور طلبکار بودم... اون ه شهی. همفتمیم امیتموم طلبکار ادی

شهرامو فرستاد تا اون روز آخر از  نکهینجاتم بده اونم به خاطر چند هزار تومن پول؟ به خاطر ا ارویفرستاد تا از چنگ اون 

 زیپرو یدستو پا ریاون شب از ز نکهیا ایبود؟  دهیاالن کارم به کجا کش ومد؛اونوقتینجاتم بده؟ خوبه اون روز نم نیدست افش

سال  هی نیو اوردم خونه ش، دوا درمونم کرد؟ تو ا دیکش شیبه ن نابویبعدم با اون حال نزار، نعشمو از وسط خ رونویب دمیکش

که اون  یآخ نگفت؟ اونقد هیعمل چشمامو تموم و کمال داد و  لپو خت،یرینذاشت آب تو دلم تکون بخوره، مرتب پول به پام م

...بابام؟ کردینم ینجوریا زدن واسه عمل من، مطمئنم اگه بابامم بود واریخودشونو به در و د یو دکتر ناظم اریروزا شهر

 خاله . یجا زاد،یپر ی. جاینداشتمو برام پر کرد یبابا یجا یتو حت اری...شهر

 

 نیبرم پشت همون پنجره و زل بزنم به اسمون، من از ا شم،یاز جام بلند م شه،یو رو م ریپشت تلفن نشستن، حالم داره ز از

و  اریازش شهر رمیدارم، م زایچ یلیکه تو اسمون اونور پنجره س، خ ییکه اون طرف پنجره س، از اون خدا یپنجره، از آسمون

 دمغه! یاونم حساب ره،یو م ادیسر و صدا م یگوهر چه ب اد،یدر م رهیدستگ یصدا ها،که داشته باشم. وسط راه پله  خوامیم

 

 دایخونه پ نیسالم تو ا یلوال هی نیمبه هم واسه ه دیکوبیدر و م شهیاون هم ده،یاز گوهر بع گهیکار د نیا بنده،یو اروم م در

 .شهینم

 

 سمت عقب،  گردمیبرم

 

 خورد چیلحظه پام پ هیتا برم باال،وسط راه  کندمیرو که داشتم جون م ییپله ها  کنم؛یپرواز م گهید

 

 مراقب باش._
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محکم و سفت، بسته بشه تا  دیحـ ـلقه دستا با نیخودمو محکم از اون باال پرت کردم سمتش! ا یاصال برام مهم نبود؛ چجور یول

 دلم قرص و محکم شه!

 

 ؟یخوب یپر_

 

هق هق که  نیا یول زدمیقهقهه م دیبا یم بشه هق هق...اون لحظه ها از خوش هیاروم گر یبود تا صدا یحرفش کاف نیهم

 بود. بیعج یلی...برام خکردمیداشتم صداشو خفه م

 

 تو چرا اشکت در مشکته؟ ه؟یبازم گر_

 

 نکهیخودمو لوس کنم. با ا دهیوقتش رس گهی...ددمیسادن،شایجون نداشتم واسه وا گهید دمیخسته شده بود،شا گهید دستام

گرفت که دست  مید،تصمیکه ازش جدا نشم. انگار خودش فهم کردمیتقال م یشد،ولیدستام داشت از دورش شل م یاز خستگ

و چشمه شو  کنهیاشکامو بخار م شهیهست که هم یصداش چ یدونم تو گرمی. نمکنهیکردنم برداره،دستاشو حـ ـلقه م تیاز اذ

 .کنهیداره اعصابمو خورد م نمیف نیف یخشک؟ فقط صدا

 

 کرده؟ چرا از خودش خبر نداده؟ ریکجا بوده؟ چرا د دمیازش نپرس چرا

 

 حالت ممکن. بدون فاصله....  نیکتری. تو نزدشمهیکه االن پ نهیا تیواقع

 

واسه نگه داشتن  یاونم اجبار رم،یگی. ازش فاصله میریخودتو بگ یجلو یتونیکه نم یپر یریبم یکردم،ا کاریچ دمیفهم تازه

 همونجور بمونم. کردیمورد مجبورم م نیکاش تو ا یا کنه،کهیمن نداره،دستاشو از هم باز م یزور

 

 لومتریک 2روزه که تو راهم،هر  3. یلی...خیبود پر ختهیبهم ر یلیقطع بود. اوضاع خ ونیدرم یکیراهها بسته شده بودن،تلفنا _

 نبود. نورایا میمـ ـستق رشیکس مس چی. هکردمیعوض م نیماش دیبا لومتریک 2

 

موجه  بتشویکه داره غ هیخواستم؟ اصال مگه بچه مدرسه ا لیخواستم؟ مگه دل حیمگه من ازش توض ده؟یم حیداره توض چرا

از تو  یکه روشن شدن،شفافا تر شدن،حت خونه،حاالیاز چشمام م زویمعلومه،اون همه چ پرسم؟یسواله که م نیآخه ا کنه؟یم

 حرفمو بخونه. تونهیم ممیاشک یچشما

 

 گوهر کجاس؟_

 

 .دیرفته خر-

 

 .میدیبهش زحمت م میدار یادیبه نظرم ز_

 

 تنها باشم. خوادی...نمخوادیخب نم-

 

 .یتنها باش سیالزم ن گهید_

 

 .یگفته بود نویهم ا گهیبار د هی-

 

 .شهینم شیحال ینجوریراحت شه،ا التیفصل بزنش تا خ هی ری،بگیپر یشد چقدپررو

 

 .ذارمیتنهات...نم گهی...دگهی. دگمیم م گهیبار د هیاوهوم،_
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 رفته؟ زادیبه ادم میمن چ ین،ولییسرو انداخت پا دیوقتا با نجوریباال،تو ا رمیگیم سرمو

 

 .یتنها نباش یالبته اگه تو بخوا_

 

 به دو طرف. دمیتکون م سرمو

 

 .یتنها باش یخوایم یعنی ؟یچ یعنی نیا_

 

 نه! یعنیآره...، _

 

 !؟یپر یکنیم ینطوریچرا ا یوا

 

تو اون  دیبا یبودم؟ واسه چ دهی.تابحال لبخند شاپور و درهیلبخندم از رو لبـ ـاش نم کنه،اونیطرف خم م هیمنتظر به  سرشو

 تظاهر کردنم خنده داره؟! د،مگهیخندیکافه م

 

 تنها بمونم. خوامینم یعنی...یعنی-

 

 !گه؟ید "بله" یعنی نیا_

 

 ن،ییپا ارمیاروم م سرمو

 

 .شهیکه گوشام به وقتش کر م یدونیدم،مینشن_

 

 . یرو آب بخند یا

 

 .نییوقتشه که سرمو بندازم پا حاال

 

 بله.-

 

 خب پس مبارکه!_

 

 .رهیگیم لمیپررو...خودشو چه تحو بچه

 

تونسته خودشو نگه داره و  یکه چطور نجاسیا بیعج نجا؟یاومد ا یک نی. اکشهیکه داره کل م ادیگوهر از پشت سر م یصدا

 حرف نزنه!

 

 

 

 ؟ یکه مال من شده ا نمیخواب بب چقدر

 

 ؟ یالل من شده ا یغزل ها تیشاه ب و

 

 که بعد آن همه بغض نمیخواب بب چقدر

 

 ؟ یچند سال من شده ا نیحسرت ا جواب
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 ورق بخورد ؟ نیلدانشیحافظ  چقدر

 

 ...)*(یفال من شده ا تیب نیناسروده تر تو

 

گوهرم  نیا یوقت خدافظ یتو ،قبول نکردن. وا انیب یکه گوهر و دکتر ناظم میاصرار کرد یلیخ نکهیتو در،با ا ندازهیو م دیکل

 .ترسمیم ماالنم دار نیکرد که تا هم زیو زیگوشم و ریز نقدیا

 

 .کنهیچراغا رو روشن م اریشهر

 

 .میگرفتیجشن کوچولو م هی ،کاشیشد پر فیح_

 

 که. ادینبود که ب یکس یگرفتیجشنم م ؟یواسه ک ؟یجشن برا چ-

 

رستوران خوب و معروف  هیبودن که اونم بعد محضر  یگوهر و دکتر ناظم نیهم اریکل اقوام منو شهر ؟یجشن برا چ واقعا

اومد که من آب  نجایجواب مثبت دادم،بازم ا اریبه شهر نکهیاز ا ،بعدی. شهرامم نبود حتمیرو بهشون داد یو شام عروس میرفت

 اگه بچه دارم نشه، قبولش دارم. یحت اریرو دستش،گفتم شهر ختمیرو ر یپاک

 

 

 

 

 

***** 

 

 حرف آخرته؟ نیا یپر_

 

 .امیخان، من با شما بهشتم نم بود، صدبار بهتون گفتم شهرام نیحرف اولو آخرم هم-

 

 ؟یکس و کار بمون یتنها و ب نجایا یخوایم یتا ک ،یپر نیبب_

 

 .ستمیمن تنها ن-

 

 ؟یقبول کن ینجوریو ا اریشهر یتونیاون روزم بهت گفتم، چند وقت م ؟یو کس و کارت حساب کرد ارینکنه گوهر و شهر ه؟یچ_

 

 .نیریبگ میتصم نویمن نظر بد یدر مورد تموم مسائل زندگ مدمیمنم به شما اجازه ن س،یش ن یچیه اریشهر-

 

 باال ندازهیابروشو م هی

 

 ؟یکن یبا خاله ت زندگ خوادیدلت م کردمیفکر م_

 

 خاله؟-

 

 .یهمه لطف خالتو جبران کن نیوقتشه که تو هم ا کنه،یو رو م ریاوهوم، االن داره شوهر خل و چلشو ز_
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بودم تا آزادشه،  اریخاله، چرا عباس خل وضع شده؟ من که حاللش کرده بودم، همون موقع که منتظر شهر یبرا کشهیپر م دلم

 .دمیبخش اریشهر یهمون موقع عباسو به آزاد

 

بار اضافه  شمیمنم م ب،یاگه برم اونجا تو مملکت غر یهروقتم اومد قدمش سر چشم. ول نجا،یبرگرده ا تونهیخاله اگه بخواد م-

 رو دوشش.

 

 کنهیبه چشمام م قینگاه عم هیو همراهش  کشهیم قینفس عم هی

 

 اول. یمنو بهتر از خودم شناخت... تو همون روزا اشیباز وونهیبا تموم د نیافش کنمیفکر م یگاه_

 

 .ندازمینگاه م هیبهش  کنمویم زیر چشمامو

 

. یکنیبرام فرق م هیکه تو با بق دیکه بهت داده بودم، فهم یاز حد شیب یهست، از بها میدرد هیکه من  دیهمون موقع فهم_

بار نرفتم، تا دم آخر.  ریوقت ز چیو ه دونستمیم لشویاومد به ذهتش؛ عالقه! من خودم دل لیدل نیاول دونستوینم نیافش

و  ی، تو همون اللبود و الل یهمون موقع که شاپور شوت ذاشتمیم دیاورد.با درتاز دستم  اریدست دست کردم که شهر یاونقد

 جا بند نبود. چیدستش به ه گهیاون وقت د زد،یخودش دست و پا م یزبون یب

 

همونجور که  موندم،یرو مطمئنم، من تا آخرباهات نم یزیچ هیمن  موندم،یباهاتون م نیمگه من خودم عقل نداشتم؟ فکر کرد-

 خودشون اومده بودنم نموندن.  لیسروناز که با م مویمر

 

 :کشمیآه بلند م هی

 

. حاال شما هرچقد که شهینم ریبه خ یعاقبت چیه یبا اون مدل زندگ م،یریم مویایسرنوشت همه ما تو اون کافه مشترکه؛ م_

 .خورهی. آب از آب تکون نمیو اگر و مگر کن یباش نیخوش ب

 

 

 

***** 

 

بمون  یایحاال که نم ا،یربه اومدم بهت بگم که باهام ببا نیآخر یگفت اومدم برا اره،یجلوم کم ن نیاز ا شتریب نکهیواسه ا بعدم

رفتو  یروز هی نمیکه افش ییهمه برنامه هاشو جور کرده بود که بره اونور، همونجا ایجهالتو واسه خودت لذت ببر. گو نیتو هم

 نامه ش برگشت.

 

 خانوم؟ ییکجا_

 

 جا! نیهم-

 

 فکرتو گفتم._

 

 .کردمیفکر م یزیدروغ چرا ؟ داشتم به چ زه،یخب...چ-

 

 شک به دلت راه نده. گهید "نه" یقاطع گفت ی. وقتیکنیبار باشه که بهش فکر م نیآخر یبرا دوارمی. امنمیبیدارم م_

 

 فکرمو خوند. بازم
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 مطمئنم. نویشک نکردم، ا-

 

 .ارهیبهش م کیفشار کوچ هیو  رهیگیدماغمو با انگشت اشاره و وسطش م نوک

 

 ؟یخوریم ییچا_

 

 برم بخوابم. خوامیخوردنه؟ م یینه، االن چه وقته چا-

 

 ! االن فقط وقت خوابه، وقت خوابم که نه...خواب بهونه س.ایگیراست م_

 

 ـنه ش:. ـیتو س کوبمیمشتم م با

 

 ره،یگیدستمو م همونجور

 

 .ایدیلباسو خر نی...خوب شد الاقل اادیلباس بهت م نیچقد ا_

 

 دوسش دارم. یلیاوهوم، خ-

 

 .یواسه ما راه انداخته بود خوامینم خوامینم یکه لج کرده بود دیروز خر_

 

 .اریاِ شهر-

 

و دو  کنهیجوجه م. دستمو ول م هی نیمن جلوش ع ای... خدا دارهیکه همونجور ثابت نگه م ارمیاز تو دستش درب کشمیم دستمو

 رهیاز خودم هوامو داره...م شتریکه ب دونمی. میترس چیبدون ه کنم،ی. دستامو دور گردنش حـ ـلقه مرهیگیکمـ ـرمو م یدست

 ینطوریو که بزرگتر بود ا اریو کرم. اطاق خود شهر یا روزهیاطاق ف هی. میدیخر ییوتاخودمون د لشویکه تموم وسا یسمت اطاق

 .میدرست کرد

 

 داد،ینظر م یگوهرم بود و ه نکهیبه خصوص ا دم،یچقد اونروز خجالت کش فتم،یم دیروز خر ادی فتته،یکه به تخـ ـت م چشمم

 آب شدم.  یعنی

 

 بابا گردنه ها. گه؟ید یکشیخانوم االن داره دم حجله م یپر_

 

 تخـ ـت. یسقوط آزاد به رو هی...کنمیاروم باز م دستامو

 

 خاموش کنم. نوییپا یمن برم چراغا_

 

 نم،یبیم نهی. خودمو تو آکنمیلباسمو عوض م پرمویم ی. فورامیراحت باشم، به خودم کنار ب خوادیکه چراغ بهونه س، م دونمیم

 هیتاپو  هیرنگو لعابا نبود. نیبه ا یازین گهیساخته، هرچند که با صورت اصالح شده، د گهید زیچ هیکه کردم ازم  یسبک شیآرا

 ...اگه تنها بودم راحت بودم!یعنیراحت بودم،  یعنیراحتم،  باهاش. کنمیتنم م میمال یدامن صورت

 

داره. چقد  یمطبوع یاطاق گرما یهوا نیپتو، چراغو از عصر روشن کردن. واسه هم ریز خزمیسمت راست تخـ ـتو م رمیم آروم

کار و تو  نی. چه لوس! اکنهیم یش خدافظ یمجرد یایبار داره با دن نیآخر ی! حتما نشسته وبراومد؟یبچه ن نیچرا ا د،یطول کش

از من اونه  شتریکه ب دونمیکه من مطمئن شم، م نهیخلوت کردنش واسه ا دونم،یمن که م یلخانوم، نه اون. و یپر ایکردیم دیبا

 ترسم،یشکنجه ها سرش اومدهف کار دستش بده. دروغ چرا منم م ریخودش ز الیکه به خ یهمون نقص ترسهیم ده،یکه ترس
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تجربه ها نداشتم که بخوام با  نیتابحال از ا هدادم عمل کنم. من ک اریکه به خودمو شهر ینتونم به اون قول دی...شاگهیآدمه د

 راجع بهش حرف بزنم. نانیاطم

 

 ستمی! اصال بلد نکنه؟یعمل م یناش نقدیرفت المپو خاموش کنم،آخه آدم ا ادمی. اَه ! کشهیلحظه طول م اد،چندیدر که م یصدا

 .کنهی.چراغو خاموش میبه ظاهر ساز

 

. اونم با فاصله از من. نفسمو حبس رشیز ادیکنار و م زنهی. ..پتو رو آروم مرهیفرو م قیتشکش عم شه،یم نییـت باال پا تخـ

 .دارمیاز نفسام بفهمه که ب ترسمیم کنم،یم

 

 ؟یخواب ؟یپر_

 

 !گهید دینگفتم، فهم بفرما،

 

-... 

 

 .یداریب دونمیم_

 

 . گمینم یزیچ بازم

 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم_

 

 . کنمیبگم آخه؟!آروم چشمامو باز م یچ

 

چشمت  ریچند تا خط افتاد ز نیا یچه خوشگله، ک یکینزد نیتو صورتش. چشماش از ا فتهیم ینور کم کنه،یخوابو روشن م چراغ

 شدمیرد نم شیترسناک داشت که من از ده فرسخ بتیه هی ی. چقد نسبت به پارسال الغر شده. شاپور شوتدمیکه من نفهم

 هی یگاه اد،یسمت راستشه. چقد بهش م یابرو یکه باال یکمـ ـرنگ هیاون بخ صاجذابه. مخصو اریحاال... چقد به نظرم شهر یول

 .کنهیآدمو قشنگتر م یزخمم حت هی ه،یبخ

 

 خانوم؟ یتموم شد پر_

 

  دم،یسرمو تکون م یحواس یب با

 

 ؟یچ-

 

 کردن صورت بنده؟! نییباال پا_

 

 ؟یجلوش گاف بد نجوریهم یخوایم یتا ک ی...پریوا

 

 .کنمینگاش م یباال.مجبور ارهیچونمو اروم سرمو م ریز ذارهی. انگشتشو منییاپ ندازمیم سرمو

 

 ؟یکشیخجالت م_

 

 ؟یاز چ-

 

 بهتر بودا! ینجوری...ایاز ک یگفتیم دیبا_
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 ؟یاریدر م یباز یدستو پا چلفت نقدی. چرا ایپر ریبرو بم یوا یا

 

 نه.-

 

 یمهمتره، حت یوسط نظر تو برام از هرچ نیتو رو انتخاب کردم شک نکردم.، اما ا نکهیلحظه م از ا هیمن  نیبب ؟یمطمئن یپر_

 نظر خودم.

 

 ؟یرو حرفم حساب باز کن یتونیبچه ام که نم نقدیشک کنم؟ ا دیبا یچ یبرا-

 

 ...خواستمینبود. خب م نیمنظورم ا_

 

 ؟یچ یخواستیم-

 

 ...ولش کن.یچیه_

 

 سرد؟ نقدی. آخه ایشد مونیحق داره فکر کنه پش ی.پرزنهیرو بالشتش. همونجور به من زل م ذارهیآروم م سرشو

 

 ار،یآرام بخش شهر یبشنومو حس کنم، بشنوم زمزمه ها خوامیفقط م نم،یبا چشم بب خوادیدلم نم گهیو د شهیبسته م چشمام

. کردمیم دیبود. منم...فقط تقل وردهیبه زبون ن ینجوریوقت ا چیکه ه ینکرده بود، اسم میوقت مـ ـستق چیکه ه یابراز عشق

از پشت  یحت اری. شهرشکستیدونفرمونو م میاون چراغ خوابم مزاحمم بود، حر یتکه بودم ح یتو اون خلسه ا خواست،یدلم م

 و ..... کنهینبض پوست تنم. چراغو خاموش م یاز رو نباریا دیشا خونه،یبسته هم حرفمو م یپلکا

 

- 

 

 

 

اطاق خودمون،  ار،ی. اطاق شهرفتم،یم شبید ادیکه... تازه  ارهی. اطاق شهرکنمیرو صورتم، چشمامو باز م فتهیآفتاب م نور

واسش  کتریتار یپرده ها دیروشنه.با یادیکنم. پرده هاش ز یخدافظ دیبا خواب صبح با گهید ینجوریا ره،یآفتاب گ یبدجور

 بخرم.

 

هنوز به چشمام اون اعتماد  شه،ی...دوباره باورم نمیول نمیو روبروم بب اریتم االن شهرسمت چپم، انتظار داش زنمیغلت م هی

 کجا رفته؟ ش،یخال یرو جا کشمیالزمو ندارم، دستم م

 

 ؟یگردیدنبال من م_

 

 شده؟  داریب یک نیس، ا نهیآ یکه جلو یسمت صندل گردونمیبرم سرمو

 

 ساعت چنده؟ ؟یشد داریب یک-

 

 لنگ ظهره خانوم. ییجورا هی. 11ساعت حول و حوش  دارم،یوقته ب یلیخ_

 

 ؟ینکرد دارمیچرا ب-

 

 .یاستراحت کن یگفتم خسته ا ومد،یبعد اون...خب دلم ن یانتظار دار_
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 .کشهیخجالت م ارمیشهر یوقت شهیجالب م چه

 

 اونوقت من... دیاون خجالت کش نیبب فتم،یخودم م ادی تازه

 

 . نییپا ارمیطرفم. چشمامو م ادیم شهیم بلند

 

 کار و دوس دارم،  نیموهام...چقد ا یالبال کشهیدستشو همونطور م یکنار ول زنهیلبه تخـ ـت.موهامو م نهیشیم

 

 ؟یخوب_

 

 .دزدمیچشمامو ازش م دوباره

 

 اوهوم.-

 

 ؟یخوایمطمئن؟ دکتر نم_

 

 .رهیگیم خندم

 

 دکتر؟ یمنو ببر یخوایکه م یستی! مگه خودت دکتر نیکافه چ ،یستیکه دکتر ن دونستمیمن از همون اولشم م-

 

 ... یندار یحاال که خودت مشکل ،یبا دکتر خانوم راحتتر باش دیآره خـــــــــب! گفتم شا_

 

 .ارهیحرصمو در م یبدجور زنم،یم غیج

 

 اصال. رونیپاشو برو ب ار،یشهر-

 

 من، شما امر بفرما. یچشم بانو_

 

 .شهیتخـ ـت بلند م یرو از

 

 .ایتو هم زود ب م،یسر هم کنم بخور یزیچ هی نییپا رمیمن م_

 

 تو. ارهیدر م یدم اخر سرشو از ال یول کنهیباز م درو

 

 :زنهیچشمک م هی

 

 ...ایب یزود_

 

 .بندهیدرو م بعدم

 

 مینه قاخو نیکه تو حموم ا یاون جن شموی. آخرم من از ترس قبض روح ملرزمیهنوز همونجور م رون،یب امیحموم که م ازدر

 .نمیبیشده رو نم

 

 بخورم. نیریش زیچ هی یحتم دیبخورم. با گریمحاله من واسه صبحونه ج ده،یچیپ یگریج یبو چه



Roman-City.ir 
 کافه چی نرما

 

https://telegram.me/romancity 318 

 

 

 .میشدیذوق مرگ م زادی. مث اون موقع ها که با پرکشمیم یسوت هیسمت آشپزخونه،  رمیم

 

 باشه خانوم فخار. تیساعت آب گرم، عاف_

 

  زنم،یم یلبخند

 

 ها... ییپا کدبانو هیبزنم به تخـ ـته -

 

 .امروزم استثناس. ایشما از سفره آماده کردن طفره بر شهینم لیدل نیا یبله، ول_

 

 باال. ندازمیم ابرومو

 

 .کی...تبردونمیتشکر...چم یقدردان زه،یبذار به حساب جا_

 

 !ک؟یتبر-

 

 خانوم گل. نیبه مناسبت ورودتون به جرگه متاهل_

 

 .کنمیصورتمو خودمم حس م یپررو شد. قرمز دوباره

 

 بفرما تا سرد نشده._

 

 باال: رمیگیسرمو م-

 

 بخورم؟ گریمن صبحونه ج ؟یچــــ-

 

 .کنهینگاش م چرخوندشویچشمش...م یجلو برهیدور م هیرو  لقمه

 

 آره، مگه چشه؟_

 

 .کنمیتو دهنم نم نویمن ا_

 

 بخور واست خوبه. گه،ینکن د تیاذ یپر_

 

 نه. یعنیباال که  ندازمیم ابروهامو

 

 :کنهیکج م سرشو

 

 امروز. نی...فقط هماریجون شهر_

 

 کرد. شهیچه م گهید

 

 .ایارزش جونتو قسم بد یب یزایچ نجوریبار آخرت باشه واسه ا-
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 دهنم. ذارمیو م رمیگیرو ازش م لقمه

 

 خانـــــــوم! بخورچونه نزن. سین یارزش یب زیشما چ هیتغذ_

 

 ؟یاریدرب یاون همه مدت الل باز یچطور تونست یزنیقشنگ حرف م نقدیمن موندم تو که ا-

 

 نکن خانوم کوچولو. زایچ نیا ریخانوم، مصلحت. تو ذهنتو درگ یمصلحت پر-

 

 .یکوچولو خودت-

 

 رهیگی، اونم خنده ش م رخندهیز زنمیم یحرفم پق نیدفعه خودم از ا هی

 

 قهوه درست کنم، اونم با شکر فراوون. هی....پاشم اریشهر یبدجنسـ ـ یلیخ-

 

 کنه. تمیاذ خوادیدوباره م یعنینگاهش  نیزل زده به من . ا باز

 

 سرورم. تونیخـــب؛ شما ببخش به بزرگ یول رسه،یمعروف شهر که نم یکافه چ یقهوه ها یالبته به پا-

 

 ؟یکردیو رو نم یبود یطونیش نقدی...تو واقعا ایپر زیزبون نر نقدیا_

 

 ار؟یآق شهر یشد مونیپش هیچ-

 

 خانوم. یپر یمن؟! معلومه، گولم زد_

 

 به کمـ ـرم، زنمیم دستامو

 

 ؟یگفت یچ-

 

 گفتم اصال؟ یزیمن؟ مگه چ_

 

 .یاوهوم، گفت-

 

 گفتم... ؟یگیآهان اونو م_

 

 کنه؛یطرفم... دستشو دورم حـ ـلقه م ادیو م شهیجاش بلند م از

 

 ا ابد...گفتم نوکرتم ت_

 

 ماه بعد( 8)1338ماه  مهر

 

 

 

 

 

 "چهریپر"
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حوله  حالی. بادیبخورم که بخواد باال ب تونمینم یزیباال نمازرم، چ یچیه گهیدل و روده برام نمونده. د گهیاز صبح تابحال د ایخدا

 صورت رفت بس که شستمش. نیکه تازه شستم. پوست ا سمیرو صورت خ کشمیرو م

 

وقته  گهیرو ساعت، د چرخونمیتو. نگامو م ادیو م کنهیدر و باز م ارمیاز اون ور شهر شم،یوارد سالن م بندمویتوالتو که م در

 . ادیب دیرفته بود با ادمیاومدنشه، اونقد حالم آشفته وبد که 

 

 . یسالم، خسته نباش_

 

 .رمیگیطرف در و کتشو ازش م رمیم شهیهم مث

 

 سالم، خانوم خودم، احواالت؟ کیعل_

 

 خوبم.-

 

 .کنهیو تو صورتمو نگاه م کنهیدوال م سرشو

 

 مطمئن؟_

 

 :زنمیلبخند م هی بهش

 

 مطمئن._

 

 بهم  زنهیچشمک کوچولو م هیکه تو صورتم خم شده،  همونجور

 

الزمه اون با قد مث چنارش خم  ی...گاهنمشیتا بب رمیباال بگ تونمیمن سرمو تا اونجا که م شهیکه هم دیداره؟ نبا یرادیا چه

 بهتر بفهمتم، بهتر درکم کنه. نتم،یبشکنه تا به من برسه. خودشو هم قد و قواره من کنه تا بهتر بب یبشه، حت

 

 تو دستش، ندازمیم نگامو

 

 ه؟یچ نیا-

 

 روزنامه. گنیواقعا؟ بهش م یدونینم_

 

 خونه؟ یداور ینوشته که با خودت برداشت یتوش چ نهیمزه.منظورم ا یب-

 

 م؟یدونستیبود و ما نم "هیچ نیا" یهمه مفهوم تو نیخب ا_

 

 ه؟یخبر یخوشمزه شد یلیتو بازوش...خ زنمیم مشتمو

 

 پشت گردنش: ذارهیم دستشو
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 هم بشه. یخبر تونهیم خوادیاگه دلت م دونم،ینم_

 

! ارهیخجالت فقط تا پشت در اطاق دووم م نیکه ا بهی. عجکشمی. هنوزم خجالت مشهیرک م یادیز یگاه رم،یچشم غره بهش م هی

 طور بوده.  نیهم شهیهم

 

 شام؟ ای ییچا-

 

 جونم. یپر میشیممنونت م گهیکه د یاریشامو ب_

 

 نوشته؟ یتو روزنامه چ ینگفت-

 

 خودت بخون.  ه،یمـ ـستوف مساریراجع به ت-

 

 حوصله خوندن ندارم. دی...انگار فهمرهیگیباال. گردنم درد م ارمیدرجا م سرمو

 

 مرز باکو گرفتنش. یخونه حوال هی یهفته بعد دادگاه محاکمه شه. تو کشنبهی_

 

 کرده؟یم کاریلب مرز؟ اونجا چ_

 

 لوش داده؟ یک یدونی...حاال مدنیاز مرز فرار کنه که لوش م خواستهیظاهرا م-

 

 .دمیتکون م سرمو

 

 سروناز._

 

 ؟یدونیاز کجا م ؟یچــــــ-

 

 خونه اون طرفا داره...گذاشته برا روز مبادا. هیط به سروناز گفته بوده که فق ایگو_

 

 کجاس؟ یاالن سرو_

 

 باال، ندازهیهاشو م شونه

 

بلند  مساریکه از ت ییسروناز بوده.حاالم از پوال دمیکه مامورا دادن فهم یینشونه ها یفقط لوش داده، از رو ای. گودونمینم _

 حقشه، مفت چنگش. حالل حاللش. کنه،یم یزندگ ییجا هیکرده داره 

 

 اون تو نوشته؟ ،یدونیاز کجا م اتویهمه جزئ نیحاال تو ا-

 

 ایلیاز همدستاشم لو داده، خ یلی...خمایاز کله گنده ها رو دار یکیرفته ما  ادتیرو سرهنگ بهم گفت،  نایا گه،یهان؟ نه د_

 سر بزنگاه گرفتن. اشونمیخب، بعض یفرار کردن ول

 

 جواب داد. یدیکه کش یباالخره اون همه سخت-

 

 .ادیم اریآره؛ همش تو نظرم چهره خندون ماز_
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 مساریبدن خودم که به خاطر ت یخونابه ها ،یبدن سرو یشگیهم یزخما ادی فتم،یم مساریت هیکر افهیق ادی... نمیشیم زیم پشت

 .ییسمت دستشو دومیم یتو دهنم. فور ارهیاز ته معدم هجوم م یلعنت عیما نیخوردم. دوباره ا زیاز دست پرو

 

 ؟یشد پر یچ_

 

 .ذارمیجا م بندمیکه م یو پشت در اریشهر یصدا

 

 تو صورتم. پاشمیو م کنمیفکّم درد گرفته. مشتامو پر آب م یحت گهیزرداب ...د دوباره

 

 به در: کوبهیو م دهیم نییرو باال پا رهیمرتب دستگ ارمیشهر

 

 درو. نیباز کن اجان چت شد خانومم؛  یپر_

 

 .کنمیباز م درو

 

 ده؟یچرا رنگت پر س؟یچت شده، حالت خوب ن_

 

 .ارمیاز صبح بار دهمه باال م دونمینم-

 

 دکتر. می...بپوش بریمسموم شد دیشا ؟یخورد یچرا؟ مگه چ_

 

 خوبم.  س،یالزم ن-

 

 راحت کنم. الشویتا خ زنمیلبخند کم جون م هی

 

 ؟یرفت خودت دکتر ادتی-

 

 ...منو مرده فرض کن.یتب کن ی...وقترهیم ادمی شهیتو هم یاره.جلو_

 

 شام میدور از جونت. بر-

 

 حالت تهوع داره؟! نمیچشه؟نکنه ا گهید نی. الرزهی...چقد مدهیکه ب سمتش دراز کردم محکم فشار م دستمو

 

پر از غذا  تونهیو تا اونجا که م ارهدیروش...اونم کنارم. بشقابمو برم نمیشیکنار...م کشهیکنار خودشو برام م یصندل

 ...کندشیم

 

 .یپر یبه خورد و خوراکت برس دیبا ،یشد هیکم بن یسختته ول دونمیم_

 

 شلوغش نکن. نقدیا اریشهر-

 

  یام پر یمن جد_

 

 شده. یاز لحنش معلوم بود که عصبان گفتمیاگه نم یحت
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 دوه،یمن م یهمپا ارمیشهر نباری. اییسمت دستشو دومی. میلعنت عی...دوباره اون ماکنمیم کیکه به سمت دهنم نزد قاشقو

 تو مشتش.  رهیگیمشتمو م اریمشت، دو مشت، سه مشت ، که شهر هیتو صورتم،  پاشمویدر و ببندم. دوباره آب م ذارهینم

 

 ؟ینشد یزیتو...تو! خودت متوجه چ یپر_

 

آخه  یجوره. ول ی...همه چیهم که حساب کنم. وا انهیعادت ماه یاز رو دم،یزنم، زن حامله د هیمتوجه نشم؟، باالخره  چطور

 ...؟ تونهینم ارینگفته بود که شهر یمگه دکتر ناظم ،یچطور

 

 ... ممکنه.سیمعلوم ن یچی... هدیتکون دادم، اون گفت شا سرمو

 

 رو شکمم.  ذارمی. دستمو منمیبش کنهیکمکم م اریشهر

 

 فکر کنم... اریشهر_

 

 .کنهیفکر م کنم،یکه من فکر م یزیکه اونم داره به همون چ دونمیم

 

 ک...؟ یبگ یخوایم یعنی_

 

 .رمیگیگاز م نموییلب پا دمویآروم تکون م سرمو

 

که خودتم به خودت  یگیم یجور هی ؟ینداره پر یشد آخه؟ چجور یسمت اطاق خوابم...چجور رمیو م شمیحال از جام بلند م یب

همه  ــــــــــد،یگفت شا  د،یبچه دار ش دیتونینداد که نم ینانیاطم چیهم ه ی! احمق جون، چرا نشه؟ دکتر ناظمیشک کرد

 رو تخـ ـت. کنمیمبود.خودمو پرت " دیشا" نیرو هم دشمیتاک

 

رو شکمم،  کشمیاره ممن که خودم از همه بچه ترم...دستمو دوب ام؟یبچه برب هیاز پس  تونمیکنم؟ اصال م کاری! حاال چپــــــــف

که حسش کنم، عشق مادر و  خوادیدلم م کنم،یحسش م یول کنم،ی. مسخره س بگم حسش میناز زنم،یلبخند پررنگ م هی

 شد. چه زود! دیدر من تول دنیرو تخـ ـت خواب وطبقه باال اومدن هیفقط به اندازه  یفرزند

 

 "اریشهر"

 

 

 

 

 

 شه،یمطمئن بودم که نم بایمن که تقر ؟یچشمام دور بشه.چطور یتا از پله ها کامل بره باال و از جلو رمیگیرو اونقد م یپر رد

 . تونمینم

 

که اگه  دونستیدارم، م اجیاحت دیکه اون روزا چقد به ام دونستیبود، م میدلخوش یگفت صرفا برا یزیام اگه چ یناظم دکتر

 یبهم جواب مثبت نداده بود، برا وقت یبود که پر یبرا وقت نیا ی. ولشمیغون مدا گهید شم،یقاطع بهم جواب بده و بگه پدر نم

سرتق تره، من اونو  یخودش از هر بچه ا یپر کنه،ینم یبود و نبود بچه برام فرق گهید نبودم، اال یبود که دلواپس جواب پر

 بزرگ کنم شاهکار کردم.

 

 دونمیتو کتابو خونم، م زیقبول کنم، باالخره چار تا چ تونمیجوره نم چیمن ه ،یشدن؟ بچه بزرگ کردن؟ چه حس ناشناخته ا پدر

 ،ینگران بود ،یداشت دیترد نقدیاون موقع هم هم ؟یازدواج کن یبا پر یبتون یکردیفکر نم ی... تو حتاریشهر یگیم یکه ...چ
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دلتو زده؟ حاال که خدا بهتون نظر کرده و خواسته  یچه مرگته، خوش گهی. ...پس دیکه شد، از پسش براومد یدید یول

 به بختت. یندازیجفتک م یکامل کنه، تو دار تونویخوشبخت

 

براش،!  دهیزحمت کش یلیخ یطفل یچرا؟ پر دونمیدور. نم زمیریتو آشپزخونه، تموم غذاها رو تمام و کمال م رمیم شمیم پا

 ولش کن.

 

سمت راه پله. پام رو  رمیم ده،یتوش خواب یکه االن پر ییطرف طبقه باال. جا چرخونمینگاهمو م رون،یب امیدر آشپزخونه که م از

 .یپر شیبرم باال پ تونمینم یو دو دل دیشک و ترد نیمن با ا س،یاالن وقتش ن مونه،یهمون پله اول م

 

طرف  رمی.مشهیکم سرد م هیوقت شب  نیا یدلچسبه، ول یلیخ زییپا لیاوا ی. هوااطیسمت ح رمیم گردمویهمون راه برم از

به عکس خودم که افتاده  ؟یکه چ یغمبرک زد نجایا یداره، اون وقت نشست اجیاالن به تو احت یخجالت بکش پر اریاستخر، شهر

  کنم،یتو آب نگاه م

 

 د،یببخش ایخدا ،یوا دم،یبچه من؟ اون بچه منه؟ من؟ سرمو تکون م ه؟یفخار پدر شده؟ االن بچه من ، تو شکم پر اریشهر یعنی

 ... یپر یاز لحظه به پاک یکسر یلحظه، حت هی یحت دی. نبایپر دیببخش

 

و تا خود شونه هام فرو  رمیگیکنارشو م یها لهیسمت استخر،م شمیحرامه تو ذهنم بهش فکر کنم. دوال م یحت خورم،یم ،جملمو

 ،یچطور تونست س،یهم ن یکرد یبه پرکه  یشک یهزارم جزا هی نیا ار،یبکش شهر دارم،یتوش... ، همونطور نگه م رمیم

 شالق؟ رم،یخودمو به باد شالق بگ نجایهم شدیکاش م یا ؟یکشیتو خجالت نم ؟یشک کرد یبه پر یچطور

 

شالق  ریز یکنار.پر زنمیکه افتاده رو صورتم، م سمویخ یهام. موها هیتو ر فرستمیبا ولع هوا رو م رون،یب کشمی...ه... سرمو مه

اگه همه عالمو ادمم به  ار،ینه شهر ساد،یوا نیافش یجون جلو یتا پا مسار،یت شیحاضر نشد بره پ یول دادیداشت جون م زیپرو

 دهنش افکارشون. مث االن.  تو یبزن دیشک کردن، تو با یپر

 

ازم.من به زنم، به ناموسم، به  رهیگیکه قهرش م نه،یحال نب نیاالن آقا جون خواب باشه و منو تو ا دوارمیباال، ام رمیگیم سرمو

 که خودمم توش شک داشتم. یاگر و مگر ؟ی. اونم رو چه حسابهیثان هیعشقم شک کردم. کمتر از 

 

باال  رمیم یکیراست پله ها رو دو تا  هیدارم.  اجیدارم. به جفتشون احت اجیبه مادر بچه م احت ،یاالن خودم به پر شم،یم بلند

و روشن اطاق نشسته رو تخـ ـت. پاهاشو جمع کرده و سرشو گذاشته رو زانوهاش.  کیتو تار یر. پکنمی...در اطاقو باز م

 . یپر نیبچه من، کاش دختر شه و ع یمامان کوچولو ،یپر ؟یکوچولو، شک کن یپر نی، به ا یچطور تونست ار،یشهر

 

 .دارهیکنارش، سرشو از رو زانوهاش برم نمیشیم

 

 !ار؟یشهر_

 

 جان دلم؟-

 

 ؟یبود اطیتو ح_

 

 اوهوم، رفتم هوا بخورم.-

 

 برات. ارمیبرم حوله ب ،یخوریاالن سرما م سه،یموهات خ_

 

 .شهیم زیخ میجاش ن تو
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  رم،یگیم دستشو

 

 ... خوادینم-

 

 ...ینجوریاخه ا یول_

 

 نی...به اکنهی...نفساش دلمو گرم مبندمیچشمامو م ش،یـشون ـیرو پ ذارمیم مویـشون ـیدور شونه هاش.پ کنمیحـ ـلقه م دستمو

من  یزندگ نفکیمادر جزئ ال نیزن، ا نیبودنش تا دم مرگم... تا مطمئن شم ا یبه ابد یخوشبخت نیبه ادامه داشتن ا یزندگ

 ..حق نداره ازم جداشه و ازش جدا شم.دیشده...نبا

 

به خدا... از  دمیبه آسمون رس یرو هم بلد نبودم، با پر ایراه دن یکه حت یبود که راه آسمونو واسم باز کرد. من یکس ،یپر نیا

 یپر هی س،ین ییایدر یمن، پر یبه نور! پر دم،یچشما به روشنا رس نیا یکیبود. از تار کیروز تار هیچشما که  نیهم یتو 

 ُپرِنور از دل آسمون.... یپر هی! هیآسمون

 

 

 

 ستی! بپر! به خدا حجم آسمان کم نایب

 

 ستی! زمان کم نیعاشقعشق، اگر  یبرا

 

 !؟یکن هیتا دوباره گر یآمده ا دوباره

 

 ستیکم ن مانی! ما خودمان دردهازیعز

 

 اوج مردن و در اوج مردن و در اوج... در

 

 ستیپرندگان کم ن یبرا لیدل نیهم

 

 ریو نقش بد ِ قصّه را به عهده بگ ایب

 

 ستیقهرمان کم ن ز،یغم انگ ارید نیا در

 

 احساس یو فرق بکن، مثل سنگ ب ایب

 

 ...ستیقلب مهربان کم ن ینگاه کن اگر

 

 انیپا

 

 

 


