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 )زار شوره رساب، معنای به( کوراب :رمان نام
 )تهرانی .س(  کیاندخت :نویسنده نام

 
 
 

 نارنجی و زرد برگهای و میرفت رسدی به رو هوا .بود ماه آبان اواسط
 نارنجی مرد و افتادند می زمین روی به دیگری از پس یکی آرام آرام
 انگار نه انگار میکرد جوب راهی رحامنه بی و وار روتین را آنها پوش
 بخشیده تازگی رنگ سالخورده درخت به و بودند سبز آنها روزی
 تا داد ادامه نواخنت به آنقدر و درآمد بصدا رومیزی ساعت زنگ.بودند
 سکوت در خانه دوباره.کرد وارد او به ای رضبه ای مردانه دست

 چند از بیشرت اما شد سنگین چشمهایش و رفت فرو دلخواهش آرامبخش
 :زد لب امروز یادآوری با و گشود شتاب با آنها که بود نگذشته ثانیه
 - !کیهان

 
 

 به و گذاشت رسد رسامیک روی را پاهایش.شد خیز نیم و کشید پوفی
 را بلندش نیمه موهای.شد خیره عسلی روی سیگار ته از مملو زیرسیگاری

 روان بلندش پیشانی روی بر دوباره لجاجت با اما راند عقب به دست با
 خواب و خسته چهره به مشکی مردانه رکابی از آینه درون نگاهش.شدند
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 سعی و کشید اش روزه چنده ریش به دستی کالفه.رسید خودش آلود
 :کند صاف را اش گرفته صدای کرد

 - !کیهان
 کمی "ناچارا برسد مجاورش اتاق گوش به که نبود رسا آنقدر صدایش
 :برد باال را صدایش
 - !شو بیدار کیهان

 جوان مرد لبان بر کمرنگی لبخند.شد باز آرامی به اما سختی کمی با در
 همچنان چهارخانه شلوار و پیراهن با نحیف و کوچک موجود.بست نقش
 داد تکیه در دستگیره به را ظریفش و گرد چانه.بود آویزان در دستگیره به
 .میرسید نظر به آشفته همیشه مانند اش فرفری و زیتونی موهای و
 
 
 - .اینجا بیا
 به که رسید پاهایش به جوان مرد چهره از پرسک خاکسرتی و خسته نگاه
 کوچک قدمهای با و شد جدا در دستگیره از حوصله بی.میکرد اشاره آن
 پنهان را کوچکش پاهای و میکرد جارو را زمین "تقریبا که شلواری و

 قدمهای او کند صرب آنکه بی جوان مرد.آمد او سمت به بود کرده
 آغوشش در کیهان و کشید جلو را خودش کند طی را اش کودکانه
 مورب چشمهای دوباره و چسباند او سینه به را کوچکش صورت.خزید
 .شد بسته اش

 - !خوابالو چقدر
 :داد ادامه و نشنید صدایی
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 - .که نگفتی هم بخیر صبح
 هایش حرافی دست از بگوید را بخیر صبح اگر اینکه خیال با پرسک
 :داد جواب بسته چشمهای هامن با میشود خالص
 - .بخیر صبح

 
 

 - !بود بخیر شب شبیه بیشرت
 :بوسید را پرسک بسته چشمهای و

 - .دارم کار کلی منم.بخوریم صبحونه پاشو .پاشو
 :چسباند او به را خودش بیشرت اما شد تر تخس صدایش لحن
 - !منیرم

 :رفت باال مرد مشکی و بلند ابروهای
 - !میشنوم جدید حرفهای

 او ی شانه روی بر را رسش و بود آغوشش در همچنان کیهان اما شد بلند
 :زد برق به را چایساز و رفت آشپزخانه سمت به.بود گذاشته
 - رسو باهات من هرصبح منیشه.نرفنت برا میاری بهونه یک داری هرروز
 !که بزنم کله

 یخچال سمت به و گذاشت کانرت روی را او مرد. برچید را لبهایش کیهان
 :رفت

 
 

 - بهونه و درد دل روز یک !خواب به میزنی و خودت قصد از روز یک
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 ...روز یک !میکنی
 :کرد تکرار را اش جمله تخسی با دوباره کیهان
 - !منیرم
 و کرد پیاده موهایش روی بر را حرصش ناچارا اما شد مشت فرمان دست
 :راند عقب به چنگی با را آنها
 - !میری

 :رفت باال کیهان کمرنگ ابروهای
 - ازشون تا ندارند مامان که اوناییه مال کودک مهد میگفت شایان !منیرم
 !کنه داری نگه

 - ...خیلی شایان
 
 

 سخنش فرمان اما شد خیره او به کنجکاوش و درشت چشمهای با کیهان
 را آن عسلی ها نفلکسکور  میان از و رفت کابینت سمت به.نداد ادامه را

 .آورد بیرون
 - .میخوام کاکائویی

 فراموش را نرفنت موضوع رسعت به کیهان که زد منکینی لبخند فرمان
 که چینی کاسه.میکند بحث اش صبحانه طعم رس بر حال و کرده

 و گذاشت میز روی را بود بسته نقش روی بر کیهان محبوب شخصیت
 :هم را کورنفلکس ریخت درونش را رسد شیر

 - .خوردی دیروز
 :فرستاد جلو را لبهایش و کرد جمع را کوچکش پاهای کیهان
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 - .ندارم دوست عسل
 :گرفت آغوش در را کوچکش فرزند و زد دور را میز فرمان
 - .داری دوست و هاش فرنگی توت اما
 
 
 - !نرم؟ میشه بابا

 فرد محبت محض به دارند گری سواستفاده شخصیت کودکان میدانست
 ات خواسته به میتوانی که میدهد آالرم آنها به باالیشان هوش لمقاب

 دقیقه هفت روی را کانرت روی تایمر و نشاند میز پشت را او فرمان.برسی
 :کرد تنظیم

 - .باشی خورده و ات صبحونه میشم حارض من تا
 سیگار بوی.شد اتاق راهی فرمان و شد خیره اش صبحانه به اخم با کیهان
 مردانه پیراهن.نداشت گرفنت دوش زمان اما زد بهم مه را خودش حال
 به رسی باید "حتام امروز.هم را شلوارش کت پوشید عجله با را اش

 محال آن به کردن فکر آشفته وضع و رس این با اما میزد گمرک
 اتاق در از و برداشت را اش سوییچ و کیف و کرد مرتب را موهایش.بود

 فرمان و بود اش صبحانه با کردن ازیب مشغول همچنان کیهان.زد بیرون
 .نداشت کشیدن ناز برای زمانی
 - !شد؟ متوم

 
 

 :برگرداند او سمت به را کوچکش رس رستقی با کیهان
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 - !درنیومده دستگاهه این صدا که هنوز
 :رساند او به را خودش فرمان

 - تلویزیون امروز باشه یادت !نخوردی ات صبحونه از هیچی هم تو
 !تعطیله

 :کرد بغض انکیه
 - !بابا

 :کشید رس کوچکی قند با و ریخت چایی فنجان یک خودش برای فرمان
 - ...حرفت به منم ندی گوش حرف به تو وقتی
 - !ندارم دوست عسل

 
 جلوی عصبانیت با را کاسه و زد دور را میز. آورد کم دیگر فرمان
 :گرفت کیهان ظریف صورت

 
 
 - !این؟ داخل میبینی عسل تو !عسل؟ کو

 :بیافتد گریه به بود مانده کم کیهان
 - !میاد خوابم!ندارم دوست!منیخورم
 کیهان ی پریده رنگ ی چهره اما بزند ترش دوباره میخواست دلش فرمان
 نبود مجبور.نداشت تقصیری بیچاره کودک.زد لبهایش بر سکوت مهر

 مانند هم بعد بخورد صبحانه زور به و برخیزد خواب از صبح هفت هرروز
 دلش.برسد کودک مهد به تا کند طی را ها ترافیک بزرگها آدم اممت

 که دهد انجام را کارهایی متام و کند متاشا تلویزیون.بخوابد میخواست
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 :مالید را پلکش پشت فرمان.میدهد انجام چهارساله کودک یک
 - !نرفتنه؟ برا جدید بهونه این االن

 کار یکجای.گرفت ازگ را زیرینش لب فرمان و کرد نگاهش تنها کیهان
 حرفش و میگرفت سواری او از میزه ریزه کودک این که بود کرده اشتباه

 .مینشست کرسی به
 :فرستاد بیرون را اش کالفه نفس

 
 

 - !مامانی؟ خونه بریم میخوای
 کیهان اتاق سمت به فرمان و داد تکان موافقت نشانه به را رسش کیهان
 :رفت
 - !مرادته وفق بر چیز همه اونجا .آره بگی بایدم
 خواب لباس هامن با کیهان و کرد جور و جمع را نیازش مورد وسایل

 .افتاد راه او دنبال به کوچکش های قدم با چهارخانه
 :پوشید را اش کاله و کاپشن و شد خم فرمان
 - خاطر به اونم بری در نرفنت مهد از میتونی امروز فقط !کیهان امروز فقط
 !بری باید فردا از یول.دارم کار کلی اینکه
 :کرد پایش به را کیهان سفید های کتونی و شد خم
 - !میری؟ آبی زیر اینقدر تو کی از
 
 

 ژولیده موهای از.نگریست روبرویش کوچک قامت به و شد بلند سپس
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 افتاده سفیدش کتونی روی که چهارخانه خواب شلوار و پیراهن به اش
 :زد را سانسورآ دکمه!ای العاده فوق تیپ عجب.رسید بود

 - .دنبالت میام بعدظهر
 

 همچنان فهمید زود خیلی فرمان و داد تکیه آسانسور دیوار به کیهان
 معطلی بی کیهان و کشید آغوش در را او.است آلود خواب پرسکش
 .گذاشت او ی شانه روی را رسش
 - !بگیم؟ چی روناک خاله به امروز
 باید .انداخت باال یدانممن ی نشانه به که کرد حس را هایش شانه حرکت

 آن و مهدکودک از برایش پیرزن پیرمرد آن ی خانه به رفنت چرا میفهمید
 را کیهان و گشود را ماشین در.است تر جذاب همکالسی و همبازی همه
 باز و بود متنفر اش صندلی از کیهان.گذاشت مخصوصش صندلی روی

 
 
 از آینه در فرمان هایاخم اما برد آن کمربند به دست اعرتاض نشانه به هم

 .کرد منرصفش حرکت ادامه
 - بابا؟

 مادرش نداشت شک.شد خارج پارکینگ از و کرد روشن را ماشین فرمان
 نگه او کودک از است مجبور صبح اول که زد خواهد غر او به حسابی
 راهی کیهان میدانست نه بگذارد خانه در را او میتوانست نه اما.کند داری

 اصلی خیابان وارد و زد چشم بر را اش آفتابی نکعی.میشود مهدکودک
 :شد
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 - !بابا؟ جون
 - !میخری؟ بستنی
 - خربی چیزها این از اصال مامانی خونه بری !که نخوردی و ات صبحانه
 .نیست
 :انداخت باال شانه رستق کیهان

 
 
 - !داره شکالت همیشه جون بابا

 .بود پنجره متس نگاهش کیهان اما کرد نگاهش اخم با آینه از فرمان
 رسیدن تا.ببیند را پدرش اخم منیتوانست هم آفتابی عینک زیر از هرچند

 همه از امروز میدانست و بود شده دور مسیرش.نگفت کالمی مقصد به
 جای صندلی دو بین را خودش کرد سعی کیهان.افتد می عقب کارهایش

 :زد ترش فرمان که دهد
 - !میکنی؟ باز و کمربندت چی برا

 پریشان اش فرفری موهای و درآورد رس از را اش زمستانی کاله کیهان
 :شدند
 - من میذاره بابام میگفت.میکنه عوض آهنگ ماشینشون تو میگفت شایان
 .نشده ام هیچی وقتم هیچ بشینم جلو صندلی
 چراغ از.داد فشار ترمز روی را پایش و گرفت گاز را پایینش لب فرمان
 طی را تجریش تا محمودیه جانکاه مسیر این باید اما بود متنفر قرمز
 و آمد می پدرش همراه که بود دیده چندباری را شایان.میکرد
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 پدر همراه که میدانست و داشت زرنگی و باهوش "کامال ی چهره.میرفت

 .میکند زندگی مادربزرگش و
 - !میکنه اشتباهی کار شایان

 :بود صوتی سیستم به کیهان چشمهای
 - .میکنه عوض و آهنگ اون همیشه اما

 مغلوب وگرنه میگفت چیزی باید.کشید لبش دور به دستی فرمان
 گرفنت سواری حال در کیهان صبح از.منیرسید ذهنش به چیز هیچ.میشد
 بزند دور میتوانست را ترافیک چگونه بود این مترکزش تنها فرمان و بود
 .برسد گمرک به و

 - .کنم صحبت روناک خاله با شد واجب پس
 :داد چهره تغییر "کامال کیهان یچشمها
 - !میگی؟ بهش یعنی

 
 

 بود صندلی دو بین که کوچکش پرس تا گرفت باال کمی را گردنش فرمان
 :ببیند بهرت را

 - !و؟ شایان یا و خودت کارهای
 :برچید لب کیهان
 - .منیشینه جلو هم همیشه
 - !بکنم نظر تجدید یک منم تا بشین خودت صندلی رو هم شام پس
 - !منیخری؟ هم تنیبس
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 - .منیخرم کاکائویی که میدونی
 راحت خیالش که همین.شد خیره بیرون به و نگفت چیزی دیگر کیهان
 مقصد به وقتی.پرید رسش از خواب منیرود مهد به جدی جدی شد

 جدا بوده اسارت در مدتها که کسی همچون را کمربندش کیهان رسیدند
 تکان رسی و گشود برایش را در فرمان.رفت در دستگیره سمت به و کرد
 :داد

 
 

 - .اینجا آوردم تورو منم میاد خوشش خانم حاج هم خیلی
 آهنی در سمت به کوچکش قدمهای با چون است نشنیده کیهان میدانست

 پدیدار روبرویش شاملی حیاط و انداخت کلید آهسته فرمان.بود رفته
 را خودش انهمچن افرا اما داشتند زده رسما حالت همگی درختها.شد

 و بود شده ریخته پائیزی برگهای چوبی تخت روی.بود کرده حفظ
 کار نداشتند رفنت حیاط هوس رسما این در مادرش پدر اینکه فهمیدن
 .نبود سختی
 - .برو آهسته ندو.باشه ها پله به حواست
 برایش را رفنت راه که کاپشنی و چهارخانه ای پارچه شلوار آن با کیهان
 را کوچکش دست.کرد طی ها نرده کمک با را ها پله دبو  کرده دشوار
 دهد نشان فرمان به تا بود کرده قفل خورده خاک آهنی نرده به محکم
 باز چوبی درب که بود مانده پله دو یکی.کند طی را مسیر تنهایی میتواند

 :شد
 - .شدی موفق باالخره
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 با نکیها.شد خیره کیهان ی خنده و پدرش جمله به تعجب با فرمان
 بوسه از پس پیرمرد و انداخت پیرمرد آغوش در را خودش خوشی
 :داد ادامه کیهان رسد ی گونه بر محکمی
 - !تیمی عملیات باد زنده
 :فرستاد باال را عینکش بهت با فرمان
 - !بوده جفتتون نقشه که نگو

 :داد تکان رسی فرمان و خندید پدرش
 - ...که میدم و مهدکودک اون پول چقدر دارم من حاجی
 - !گرفتیم؟ سخت اینقدر شام به کی ما.منیشه چیزی روز یک با حاال
 خودش روی به آنکه بی کیهان و نگریست کیهان به جدیت با فرمان
 :آمد جلوتر کمی فرمان.داخل رفت بیاورد

 - .نکنید عادتش بد
 
 
 - هرروز که نیست آهنی آدم اس بچه این !میکنی عادتش بد داری تو

 .واجور جور کالسهای رهب شب تا صبح
 - باباشون خون پول مهد اون به دارم چی برا من !رسکار؟ بربمش میخواید

 !پس؟ میدم و
 :رفت عقب دوختش خوش کت و گذاشت کمرش روی را دستش هردو
 - !که منیشم حریفش !میشه سوار من رس رو داره این



 

 pg. 14 

14 

 - !بخوری؟ صبحانه داخل میای
 در خونش میزدی کارد .رفت ها پله سمت به و داد تکان را رسش فرمان
 : آمد منی

 خواهی معذرت هم خانم حاج از رساغش میام بعدظهر !برو یعنی این_
 .کنید
 :برگشت آخر پله

 
 
 - و اش غذایی رژیم حداقل !میکنم خواهش !ندید شکالت بهش لطفا بابا

 !بده ناموس فحش من به بود مونده کم دکرت دفعه اون !نکنید خراب
 - .شد دیرت برو

 .رفت در سمت به تند قدمهای با و فرستاد بیرون کالفه را نفسش
 

 هردو .بود میانسالی مرد با صحبت حال در محسن شد که منایشگاه وارد
 همیشه مانند محسن و بودند ایستاده ای کره رنگ سفید خودرو یک کنار
 رایشب فرمان و برد باال را دستش فرمان دیدن با.میجوید را مقابل فرد مغز
 :داد تکان رسی

 - باالست؟ فریربز
 :خندید محسن
 - .بازار رفت فرستادمش و اکرب !فلک به میبنده رو همه کنی ولش .آره
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 .رفت ها پله سمت به و شد رد ها ماشین میان از نکرد صرب دیگر فرمان
 زمانی.کرد یکی تا دو را ها پله.آمد می ها پله پایین تا فریربز فریاد صدای

 .بود کرده قطع محکم را گوشی فریربز رسید پله خرینآ  به که
 - !میگن؟ چی

 :ایستاد کمر به دست کالفه فرمان
 - .دیگه شنیدی خودت
 مریم همرسش .زیاد نسبتا سنی اختالف با بود فرمان بزرگرت برادر فریربز

 و آرین های نام به دوقلو فرزند دو و بود پرورش و آموزش بازنشسته
 .داشت آذین
 - کردم ترخیص گمرک از رو اینا من که موقع اون مرتیکه گممی بهش
 میگه .رفته کردم ردش قیمت همون با منم !بوده االن قیمت سوم یک دالر
 .میگیرم و خودم سود ندارم کاری من

 :نشست چرمی صندلی روی فرمان
 
 
 - .بیرون بردم اومد نگهبانه کردم بیداد و داد اینقدر .گفت و همین منم به

 ته به ای رضبه .آورد بیرون را سیگارش پاکت اش کت جیب زا سپس
 و زد چنگ را میز روی ای رسمه فندک .کشید بیرون را نخ و زد پاکت
 :غرید کردن روشن حین
 - !بهشون منیدم ها پول این از که من

 - !گفت؟ چی حاجی
 - میکردی کار شام که زمانی میگم دفعه اون بهش !خدا ی بنده نداره خرب
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 یک دالر با مرتیکه االن !منیکرد پایین باال .بود که بود همین دالر قیمت
 .منیام کوتاه که من .بگیره برابر سه سود با میخواد حاال داده تحویل سوم

 :کشید اش ریش به دستی فریربز
 - .بگم و چیزی یک بهت باید

 :آمد باال اش همیشگی لبخند با محسن
 - !شد؟ چی

 
 

 :زد دیگری پک و داد تکان "برو" معنای به را دستش فرمان
 - !پسندید؟ یارو !شد؟ چی !نپرس
 :رفت ساز قهوه سمت به محسن
 - !آخه؟ چیه حسابشون حرف میگن چی .میاره فردا رو ها چک
 :داد تکان را رسش فرمان

 - .ندادم کسی به زور پول حاال تا من .میکنم درستش
 :کرد فوت را اش قهوه و خندید محسن
 - !داد؟ خمینی امام سکه کامیون با بود من ی عمه

 غضب با و برگشت فرمان و نشست صورتش روی کجی لبخند فریربز
 .کرد نگاهش

 - !میگن؟ بهش چی.البته بود حقش اون آها
 :زد طعنه فریربز
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 - !عنداملطالبه
 - خور مفت مرتیکه اون با ندارم حسابی درست اعصاب االن من محسن

 !کنم اش لیخا تو رس نذار شده دعوام هم
 - .گمرک گردن ننداز چیه دردت میدونم که من.نخور حرص بابا خب

 حرکت به محسن و فریربز بین نگاهش فرمان و کرد نگاهش تیز فریربز
 .درآمد
 - .گفته بهت فریربز آقا کردم فکر من

 له کریستال زیرسیگاری در را سیگار و شد جابجا جایش در کمی فرمان
 :نگریست میرفت ور رنگش سبز تسبیح با که برادرش به و کرد
 - !بگه؟ بهم بوده قرار و چی .نه

 محسن از که بود مشخص کامال نگاهش نوع .کرد نگاه محسن به فریربز
 :نگریست محسن به فرمان .میخواهد سکوت
 - !میخوای؟ لفظی زیر

 
 

 - ...صحبت اش درباره بعدا
 :آورد باال را دستش فرمان
 - !میده؟ نسبت بهش منو ناراحتی محسن که چیه اون .داداش بده اجازه
 - !نیست وقتش االن
 :ایستاد محسن روبروی و شد بلند فرمان
 - !کنم خالی تو رس رو مرتیکه اون حرص نذار گفتم

 ای کلمه خواست .بود گردش در فرمان و فریربز بین نگاهش محسن
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 کرد نگاه گوشی صفحه به متایل بی .خورد زنگ فرمان گوشی که بگوید
 به اما زد متاس رد .رفت درهم اخمهایش بیشرت روناک نام دیدن با و

 :داد جواب ناچارا .شد بلند اش گوشی زنگ دوباره ثانیه چند فاصله
 - .ام جلسه تو

 :پیچید فرمان گوش در روناک صدای و زد پوزخندی محسن
 - !نیومد؟ امروز کیهان چی برا
 
 

 - .حاجیه خونه
 :دش غمگین روناک لحن کرد حس
 - !میاریش؟ فردا
 - !فعال .کنم صحبت باهات هم شایان پرسه اون درباره باید !حتام
 محسن به و کرد قطع مباند روناک خداحافظی منتظر آنکه بی را گوشی
 :شد خیره

 - !میفرمودید
 نگاه خیابان به پنجره پشت از که آنها به پشت حال که فریربز به محسن
 .نگریست میکرد

 - !شامم با
 گوشش در واضح و رسا برادرش صدای اما گشود را دهانش محسن
 :پیچید
 - !برگشته مهراب

 



 

 pg. 19 

19 

 
 

 :کرد نگاهش مستاصل .گوشهایش به کرد شک فرمان
 - !چی؟
 - اومدی کردی ول و پایین چی برا تو اصال !نیست وقتش االن گفتم بهت
 .سالمت به برو دیگه رسوندی و خربت !باال؟

 - !گفتید خودتون
 - !ام کی طرف من میدونه چون .بشنوه من زبون از تممیخواس چون
 - ...اگه من .نکنه درد دستت !ام مهراب طرف من البد

 :زد لب فرمان
 - !بسه
 هوار بود پیش سال پنج اگر شاید .میرفت پایین باال اش سینه قفسه

 ...پیش سال پنج .میکشید
 - !برات؟ بیارم آب !خوبی؟

 
 

 به بود شده خیره نامعلومی جای به که را فرمان و زد دور را میز فریربز
 :کشاند صندلی سمت
 - !فرمان؟ .بشین بیا

 - !باال نره فشارت
 :نگریست کوتاه محسن به فریربز
 - !نه؟ یا پایین میری
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 - !بودم برادرت دوست و رشیک که االن تا !مهرابم؟ رفیق چون !چرا؟
 روبروی را آب لیوان محسن و گشود را پیراهنش اول دکمه فرمان

 :گرفت صورتش
 - !لطفا بخور
 :بود برداشته خش کمی فرمان صدای
 - !وقته؟ چند

 :بخورد کوچکی تکان شد باعث فرمان داد اما نگریست فریربز به محسن
 
 
 - !داداشم نه کن نگاه من به بزنی حرف میخوای !توام با

 :نشست صندلی روی روبرویش محسن
 - خودت فردا منیگفتم بهت امروز !برگشته که برگشته اصال !بابا؟ تو چته
 !میفهمیدی حاجی بوس دست اومد می که

 .نشست اش شانه روی فریربز دست که کرد نگاهش خشم با چنان فرمان
 :برگشت محسن سمت به سپس
 - !دیگه برو !گذاشتی؟ صاحاب بی و پایین چی برا

 متام .شده بسته گلویش راه میکرد احساس .گشود هم را دوم دکمه
 زبانش به متحد وجودش متام و بود کرده احاطه سوال یک تنها را مغزش
 را اش سوال آنکه برای .بیاورد زبان بر را سوال که بودند آورده هجوم
 :گفت سخن حواس بی و گرفت گاز محکم را اش پایین لب نپرسد

 - !فهمیدی؟ کی از
 :کشید کوتاهش موهای به دستی کالفه محسن
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 - .من پیش اومد نفر اولین یعنی...یعنی .فهمیدم دیشب منم
 :داد تکان را رسش تایید معنای به فرمان و انداخت پایین را رسش
 - !خوبه
 - بی و پایین طبقه .برو داری دوست اگه حاال کردی ادا و ات دین

 !نذار صاحاب
 :کرد نگاه فریربز به شاکی محسن
 - و اصل گاران !برگشته مهراب منه تقصیر انگار میکنید رفتار جوری یک
 ...شدم باعث من انگار !یکیه مهراب و من نسب
 - .هستش تو تقصیر منیگه کسی
 - من !میچربه فامیلی به رفاقت زور انگار میکنید رفتار طوری یک ولی آره
 ما که میفهمید اگه چون !بود فرمان خاطر به فقط و فقط گفتم اگه

 !دمنیش عوض چیز هیچ دیگه موقع اون نگفتیم و میدونیم
 :برآشفت فربیزر

 
 

 - !شه؟ عوض چیزی قراره االن مگه
 بود نرفته را اول ی پله هنوز .رفت ها پله سمت به و نگفت چیزی محسن

 :شد بلند اختیار بی فرمان که
 - !محسن؟

 :گرفت را بازویش و بخشید رسعت گامهایش به
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 - !برگشته؟
 میداد تکان راست و چپ به را رسش که فریربز به استیصال با محسن
 :گرفت تر محکم را بازویش فرمان و نگریست

 - !برگشته؟ میگم !توام با
 طی یکی تا دو را پلهها دهد جوابی آنکه بی و کرد رها را دستش محسن
 :بازگشت برادرش سمت به فرمان .کرد
 - !برگشته پس

 
 
 

 - !میشوری؟ و دستهام عمه
 میکند گاهن چندشی موجود به گویی و رفت درهم کمی فریبا ی چهره

 همچنان منتظر و درشت های چشم با کیهان .کرد کوله و کج را لبهایش
 چشم .بود گرفته باال او سمت به را اش پفکی دستهای و میکرد نگاهش

 :نگریست آمد می بیرون آشپزخانه از که مادرش به و رفت ای غره
 - تو االن تو آخه !تو؟ گردن میندازه و اش بچه چی برا نداره مهد مگه
 !کنی؟ مراقبت بچه از که هستی سنی
 داشته نگه را دستهایش امیدوار همچنان اما شد غمگین کمی کیهان نگاه
 :کشید را کیهان دست و آمد جلو مادرش منظر .بود
 - بگم چی .میکنی کثیف رو خونه کل االن بشورم و دستهات بریم بیا

 .کنم خشک و تر باید من زاییده دیگه یکی !مادر؟
 :کرد جدا را تشدس کیهان
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 - .مامانی میتونم خودم
 
 

 :گرفت محکم اینبار اما دوباره را دستش منظر
 - .نکرده الزم

 :پرید مبل روی کیهان و کرد خشک و شست متیز را دستهایش
 - !منیاد؟ چرا بابا

 :نشست مبل روی و کرد اخمی فریبا
 - ریاونطو  درضمن !میکنی بیدار و جون پدر االن نکن صدا و رس اینقدر

 !میشه خراب میپری مبل رو
 :شد غمگین لبهایش کیهان
 - .میشینه طوری همین هم آذین
 :چرخید مادر سمت به و کرد نثارش ای غره چشم فریبا

 - !هست اش شده گور به گور ژن اما نیست که خودش
 - !میاد؟ کی بابا

 
 

 :شد کالفه فریبا
 - هم اینقدر .بیاد تا کن بازی حیاط برو میاد؟ کی جونت بابا میدونم چه

 .نکن اذیت
 :آمد بحرف آشپزخانه هامن از منظر
 - .میشه مریض رسده حیاط
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 :آمد مادرش سمت به و شد بلند فریبا
 - منیکشه خجالت ذره یک فرمان .اعصابم رو بره هی که اینه از بهرت
 .تو گردن میندازه رو بچه این همش

 :بود شام پخت مشغول مادرش
 - .نشنوه بابات
 :زد ساالدی خیار به گازی و نشست میز پشت افریب

 - اون با و نداد گوش ما حرف به که موقع اون !میگم؟ دروغ مگه بشنوه
 .میبود هم موقع این فکر به باید کرد ازدواج خانواده بی

 
 

 - کم مون حوصله باالست سنمون ما .که نداره آزاری رو بچه کن ولش
 میخوره که و قرصش ولی میکند بازی باهاش داشت االن تا بابات .شده

 .میگیره خوابش
 :داد تکیه چوبی صندلی پشت به فریبا
 - !کودک مهد شده اینجا !خوبه
 .رفت حیاط سمت به و داد قورت بغض شدت از را دهانش آب کیهان
 گشود را در .برسد چوبی درب دستگیره به دستش تا کشید باال را خودش

 وقتی اما رفت فلزی تاب سمت به دوان دوان .کرد طی را ها پله و
 با تا رفت باغچه سمت به و شد منرصف شود سوار آن روی بر نتوانست

 .کند بازی گلها
 چهره کمی فریبا خودروی دیدن با .انداخت آهنی درب در را کلید فرمان
 های کنایه حوصله ابدا و بود کرده آغاز را مزخرفی روز .رفت درهم اش
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 با که بخشید رسعت گامهایش به کیهان دنبر  فکر با .نداشت را خواهرش
 
 

 باغچه وسط که پرسش دیدن با .شد متوقف ای کودکانه زمزمه صدای
 :زد لب زده بهت میرفت ور گلها با و بود نشسته زانو دو روی
 - !میکنی؟ چکار اینجا تو

 در را خود و آمد او سمت به دوان دوان و ذوق با پدرش دیدن با کیهان
 :انداخت آغوشش

 - .بابا ومدیا
 روی دست که همزمان و گرفت آغوش در را رسدش و نحیف تن فرمان
 :پرسید دیگری سوال میگذاشت اش پیشانی و ها گونه
 - !تنها اونم !حیاط؟ تو اومدی کاپشن و کاله بدون چی برا

 :چسباند پدرش به سفت را خودش کیهان
 - .بابا خونه بریم
 و رفت باال بود آغوشش در هانکی که هامنطور را ها پله عصبی فرمان
 :گشود را چوبی درب

 
 

 - !منیره جایی تنها کیهان نگفتم من مگه !حیاط؟ تو فرستاده منو بچه کی
 :شدند پدیدار آشپزخانه قاب در هردو فریبا و مادرش

 - !مادر؟ شده چی
 بیرون میزد چشم بر عینک که هامنطور هم پدرش و شد باز اتاق درب
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 :آمد
 - !چیه؟ برا صدا و رس همه این
 - !حیاط؟ نره تنها کیهان نگفتم بار هزار صد من

 :کرد اشاره مبل به مادرش
 - !حیاط رفت گذاشت کی منیدونم بود نشسته همینجا واال
 :نگریست فرمان به طلبکار و سینه به دست فریبا
 - !تشکرته؟ عوض
 - !منیکنم صحبت تو با من

 
 

 :آمد جلوتر و برآشفت فریبا
 - مالحظه !هستی؟ هم طلبکار کردن داری نگه ات بچه از هاینک عوض
 نشی مدعی تا ات بچه پیش وایسا !اصال؟ میکنی و پیرزن پیرمرد این

 :زد فریبا ی چانه به حرص با فرمان
 - !وسط میندازی و خودت منیزنم حرف تو با گفتم
 :آمدند جلو مادرش پدر و زد پس را دستش فریبا
 - اینجا میاری هم اش یادگاری برداشتی ان راضی ات ازدواج از خیلی
 !خودت؟ با کردی فکر چی !کنید داری نگه ازش دربیاد جونتون میگی
 - !بسه فریبا
 :آورد باال را دستش فریبا
 - نگهش افته می پس رسد باد یک با ات بچه که تو !جون آقا بگم بذار نه
 تو ستد از قراره کی !پیرزن پیرمرد گردن ننداز خودت دل ور دار
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 !باشن؟ داشته آرامش
 
 

 :ایستاد آنها بین مادرش
 - .ببخشید نبود بهش حواسم من مادر .دیگه بسه
 :آورد جوش فریبا
 - بودی راضی اش آوردن عروس از خیلی !نکن عذرخواهی ازش مامان
 !داری نگه هم اش بچه بخوای حاال که

 :زد ترش پدرش
 - !کنید متومش .هردوتونم با

 :گرفت او سمت به را اش رهاشا انگشت فرمان
 - !رفت گذاشت تو دست از عروس همون
 :زد پوزخند فریبا
 - !بود؟ کبود چشمش پای هرروز همین برا

 - !کنید متومش
 
 

 :برداشت را پرسش وسایل فرمان
 - !کنه؟ تحمل تورو میتونه کی .میره میذاره دستت از حمید هم یکروز
 :کشید جیغ فریبا
 - !تو به داد ترجیح رو مهه زنت که خوبی تو البد

 مادرش .شد ور حمله فریبا سمت به و گذاشت زمین روی را کیهان فرمان
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 هنوز فرمان دست .کشید ای خفه جیغ و گذاشت دهانش جلوی را دستش
 عربده فرمان .ایستاد آنها میان پدرش که بود نرسیده فریبا پیراهن یقه به

 :کشید
 - !زدی زری چه بگو دیگه یکبار
 به را او و نشست دهانش روی مادرش دست که بزند حرفی خواست فریبا
 : کشاند اتاق سمت
 - .من خاطر به .اتاق برو نگو هیچی
 :کرد اشاره میکرد نگاه آنها به ترس و بغض با که کیهان به پدرش

 
 

 - !کردید خراب و چیز همه !برب بردار و ات بچه دست
 :رفت اتاقش سمت به سنگین قدمهای با سپس

 - !سالمت به !منه های بچه مال گذشتی بی همه این میکنم جبتع
 را فریبا زبان میخواست دلش .زد موهایش به چنگی دست هردو با فرمان

 خود به کیهان هق هق با .نشنود را صدایش ابد تا و بکشد بیرون حلقوم از
 :آمد
 - !بابا خودمون خونه بریم
 .بست را هایشچشم و کشید اش پیشانی به دستی مستاصل فرمان
 !بود زده گند کلمه واقعی معنای به .بود زده گند

 
 چیزی پرسش که باشد خوشحال منیدانست فرمان و بود کرده تب کیهان

 .است فریبا کار میدانست .است شده مریض که ناراحت یا نپرسید دعوا از
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 کیهان بودن احوال مریض علیرغم که بود او فقط .نداشت شک اصال
 
 

 حال میکرد دشمنی او با بود رزا تا .بود کرده حیاط راهی اعمد را پرسک
 دانه .کرد پاشویه آهسته را کوچکش پاهای .بود رسیده فرزندش به نوبت
 هامنطور و بود نشسته کیهان کودکانه و معصوم صورت روی عرق های
 آغوشش در کامل فرمان .میگفت هذیان میکرد خشک های رسفه که

 را پرسکش موهای روی .شد رها آغوشش در حال بی کیهان و گرفت
 :بوسید
 - .میشی خوب .االن میشی خوب !بابا؟ جان
 :شد باز بزحمت کیهان خشک و کوچک لبهای
 - ماما

 ابد تا و بود زده گند .کشید عمیقی نفس و بست را چشمهایش فرمان
 درک اش کودکی به توجه با کیهان شاید .کند جمع را آن منیتوانست

 را آن جزئیات متام با و کامال اما نداشت اش عمه و پدر دعوای از درستی
 آن بیافتد قلم از ای کلمه آنکه بی ضبط نوار یک مثل .بود سپرده خاطر به
 خاطر به را چیز همه .بود کودکان خاصیت این .بود کرده حفظ را
 
 

 به و بوسید را صورتش .میکرد تحلیل تجزیه را آن مغز بعدها اما میسپردند
 در مادرش میفهمید اگر .نگریست بازش نیمه و تب از خامر چشمهای
 !چه؟ میزند پرسه و میکشد نفس شهر همین
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 برگشته دعوا و تنش فضاحت همه آن بعد !بود؟ برگشته چه برای اصال
 !بود؟ ندیده را آن هم یکبار که بود شده پرسی دلتنگ !بشه؟ چی که بود
 دلش .مناند و مباند یزندگ این پای رزا زد دری هر به که همرسی یا

 که کند ثابت روناک به میخواست دلش .باشد نداشته اشتیاق میخواست
 و او از رزا اینکه نه مگر .ندارد اهمیت ای ذره او برای باشد هرجا رزا

 برگه خودش مگر !بود؟ شده تاب بی اینچنین چه برا پس !شد؟ رد پرسش
 به وجودش درون یچیز  سالها هامن مانند چرا پس نکرد امضا را طالق
 !بود؟ افتاده غلیان
 از .بود شده قطع تبش و بود بوده خوابش .گذاشت تخت روی را کیهان

 رویش را پتو .کیهان برای بود کرده مادری .را روزها این متام بود بر
 .گذاشت باز نیمه را در و کشید

 
 

 - !خوابید؟
 قالب هم در را دستهایش و بود ایستاده سالن وسط که روناک دیدن با

 :داد تکان را رسش بود کرده
 - .آره
 - .منیشد اینطوری حداقل .مهد آوردیش می امروز کاش
 و نشست راحتی مبل روی .بود نکرده عوض را لباسهایش هنوز فرمان
 :برداشت ای شیشه میز روی از را اش پاکت
 - .و چیز یک میدی کش چقدر

 - نخوردی که شام .برات بیارم چایی میرم !امروز اخالقی بد چقدر هم تو



 

 pg. 31 

31 

 ...حداقل
 را فرمان چهره رنگی سفید دود آن متعاقب و شد بلند فندک صدای
 :کرد احاطه
 - .نشه نگران مامانت .منیخورم چیزی

 
 

 داده تکیه مبل پشت به را رسش که فرمان کنار و زد دور را مبل روناک
 :نشست بود شده خیره سفید سقف به و بود
 - .خرابه کیهان حال گفتم بهش
 را فرمان بلند نیمه و لخت موهای اش کشیده انگشتان با و آمد جلوتر
 :کرد نوازش

 - .تره خراب تو حال انگار اما
 :کشید عمیقی نفس فرمان
 - .مردم من کنه تب .داره کیهان به بستگی من حال

 :آمد جلوتر روناک
 - با تمادر  پدر به کامال من .خاصه اش رشایط کیهان باالخره .نکنه خدا
 ...و مواظب وقت متام منیتونن که میدم حق سنشون به توجه
 :سوخت سیگار فیلرت اعظم بخش و زد محکمی پک فرمان
 - .حیاط بودش فرستاده فریبا
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 :شد جابجا جایش در کمی متعجب و نداد ادامه را سخنش روناک
 - !خونه؟ از کرده بیرونش !چی؟ یعنی
 پس محکم را روناک دست واستمیخ دلش .داد تکان را رسش فرمان
 :کرد اکتفا سوالش جواب به اما بکشد
 - .حیاط رفته اونم که کرده ناراحت و کیهان ظاهرا اما .نه

 - .میکردی دعوا پدرت جلوی نباید نظرم به ولی
 البالی ای حرشه میکرد حس .کشید کنار را رسش وضوح به اینبار فرمان

 الغر دستهای آن با که روناک بلند های ناخن با.میکرد حرکت موهایش
 این اصال او و داشت مشکل شدیدا نبود ها جادوگر دست به شباهت بی

 :منیکرد درک را موضوع
 - .گفتم و میگفتم باید که چیزی من .بود خودم با موضوع این تشخیص
 :کشید پس را دستش روناک

 
 
 - !عنقی؟ اینقدر چرا پس دستش کف گذاشتی و حقش میکنی فکر اگه
 :رفت درهم ابروهایش و کرد له سیگاری زیر در را سیگارش مانفر 
 - من دلخواه رشایط به هنوز من بچه !تو؟ میکنی صحبت اینطوری کی با

 !برات؟ برقصم داری توقع نرسیده
 :گذاشت او دست روی را دستش روناک
 - ...بگم خواستم فقط !نبود این منظورم
 :کرد قطع را حرفش فرمان

 - !د؟بو  چی منظورت نه
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 :کشید روناک دست زیر از را دستش
 - !گفتم هم اول روز بهت

 :داد تکان را رسش و کرد بسته و باز را چشمهایش روناک
 - !نگفتم چیزی که من !تو بعد کیهان اول گفتی .میدونم .میدونم

 
 
 - از منیذارم و کیهانم وضعیت نگران االن من که ناراحتی ظاهرا آخه نه
 !بری باال کومل و رس

 :فرشد بهم را لبهایش روناک
 - .نباش رحم بی اینقدر

 - !کنی درک و رشایط کن سعی هم تو
 - که کنارت اومدم و گذاشتم تنها و مادرم که کردم درک صد در صد
 !نباشی تنها
 - رس میذاری داری و اش منت که بیا پاشو گفتم من عزیزم !بیا؟ گفتم من
 !من؟

 :بود شده منقبض تنش متام روناک
 - ...تنهایی منیخواستم چون اومدم خودم دل خاطر به نم

 - !نذار من رس و اش منت
 - !میکنی؟ اخالقی بد اینهمه چیه دردت منیگی چرا

 
 

 و نداشت حوصله ابدا .گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت فرمان
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 :بود کرده انتخاب کل کل برای را بدی زمان روناک
 - !باش زدنت حرف مواظب گفتم بهت یکبار

 :بود شده عصبی روناک صدایی
 - !چته میدونم که من
 - !دکرت؟ خانم چمه
 :برداشت میز روی از را سیم بی تلفن حوصله بی سپس
 - به صبح تا نیست نیازی واقعا .خونه برو میگیرم آژانس یک برات االن
 !مبونی بیدار من ی بچه خاطر
 اشک نم از تشحال خوش ای قهوه چشمهای .نیاورد طاقت دیگر روناک
 :میزد برق

 
 

 - تب میدونی خودتم که نیست کیهان حال خاطر به !چته میدونم من ولی
 زنیکه اون برگشنت دردت .میخوابه میگیره تخت صبح تا و شده قطع اش
 .آبرویه بی
 چند فرمان که سیم بی تلفن بوق صدای و بود شده بلند روناک های نفس
 .بود مانده ثابت دستانش در سیمبی .شد بلند بود گرفته ناقص شامره
 - !میشی شل میاد که اسمش .چندی چند خودت با منیدونی هنوز چون
 وضعیت تو االن بچه این اگه میره یادت .آورد برست چی میره یادت
 !خودخواهه زن اون فقط و فقط علتش میزنه پا و دست
 :داد ادامه دید را فرمان سکوت وقتی
 - طاقت بیرون زدی منایشگاه از لیحا چه با گفت بهم محسن وقتی
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 پیدا اون از پایی رد وقتی همیشه مثل بازم که پیشت بیام خواستم .نیاوردم
 خودت زبون از بودم منتظر همش .بگی بودم منتظر .میزنی پس منو میشه
 و بود بگی داشتم دوست !نیست خیالت عین اصال و برگشته بگی بشنوم
 !نگفتی اما !نیست مهم برات نبودش

 
 

 :زد ترش فرمان و گفت بلند کمی و آخرش جمله
 - !میزنی داد اینقدر که منیکنی اجرا اوپرا .دستتم بغل

 :گرفت را فرمان بازوی و آمد جلو .بود گرفته اش گریه روناک
 - منیگی چرا !نبودش؟ و بود نیست مهم برام منیگی چرا !منیگی؟ چرا

 !اومده؟ باشه مهم امبر  باید چی برا نشونده سیاه خاک به منو وقتی
 :زد زجه روناک
 - !منیگی؟ چرا

 :داد قورت را دهانش آب فرمان
 - نه اگر بخواب اتاق برو میخوای اگر !داری اسرتاحت به نیاز واقعا تو

 .بگیرم آژانس برات
 - !آره؟ آورد رست بال همه اون داشتی دوست پس

 :زد زبان را اش خشکیده لب فرمان
 
 

 - من !نداره خوبی نتیجه واقعا چون ندیم ادامه و ثبح این میکنم پیشنهاد
 !نکن رسریزش تو لطفا تکمیله ظرفتم امروز
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 :رفت کیهان اتاق سمت به و شد بلند سپس
 - .کیهانم پیش من .کن صدام خواستی چیزی
 فرمان پهن های شانه و قامت و قد به حرصی و شد سینه به دست روناک

 :زد لب و نگریست
 - میکنم قطع و پات همیشه برا !خانم رزا منیذارم دیگه هدفع این !منیذارم

 .داره و چیزی لیاقت و شانس بار یک فقط آدمی هر بفهمی که
 
 وز تقریبا و فرفری موهای .گشود را چشمهایش اش بینی قلقلک حس با

 کیهان و کشید عقب را صورتش کمی .بود صورتش و رس روی کیهان
 :بوسید نبود داغ دیگر که را اش نیپیشا .چسباند او به بیشرت را خود

 - !منیکنه؟ درد گلوت !عزیزدمل؟ شدی بیداری
 
 

 .داد تکان نفی معنای به را رسش بسته های چشم با کیهان
 - میگی؟ دکرت ترس از یا مطمئنی
 :داد قلقلکش و گذاشت او پهلوهای کنار را دستش هردو سپس
 - .میفهمم من بگی دروغ اگه چون
 منایان اش شیری و ریز های دندان و افتاد قهقهه به و دخندی بلند کیهان
 :بوسید را او محکم فرمان.شد
 - و کودک مهد روزه دو خوب .بخند فقط تو هات خنده اون قربون ای

 !میپیچونی؟
 :شد باز در و خندید دوباره کیهان
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 - .کنارشه امروز روناک خاله عوضش
 در چهارچوب در خندان لبی و مرتب ظاهری با که روناک به هردو

 .کردند نگاه بود ایستاده
 - !وروجک؟ کو سالمت

 
 

 کیهان موهای و نگاه نوع که بود گفته فرمان و کیهان خود به بارها را این
 .اندازد می "وروجک" کارتونی شخصیت یاد را او

 تلخی لبخند روناک .چسبید پدرش به بیشرت و شد جمع لبخندش کیهان
 :زد

 - .هست چیزی یک میدونه اینم انگار
 :گرفت اش انگشت دو با را کیهان کوچک بینی فرمان
 - .کردن سالم هم میری در رفنت مهد از هم جدیدا
 :رسید گوش به اش گرفته صدای باالخره و خندید کیهان
 - .بابا بخیر صبح

 و آمد جلو هم روناک .اش گرفته صدای از رفت درهم فرمان اخمهای
 .اشتگذ کیهان پیشانی روی را دستش
 - .نداره تب کردم چکش

 
 

 صورت از را دستش زودتر هرچه روناک کرد دعا دل در و گفت را این
 تا داشت رسد سالح کاربرد بیشرت او نظر از هایش ناخن .کند دور کیهان
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 که روناک .شود زخم پرسکش نازنین صورت آن هر میرتسید و زیبایی
 .شد راحت خیالش برداشت را دستش
 - .گرفته خیلی صداش ولی

 - .امروز دکرت میربمش
 :کیهان موهای درون برد دست سپس

 - !بخوابی؟ میخوای
 روناک .داد تکان نفی معنای به را رسش و شد خیز نیم تخت روی کیهان

 :داد بدستش را فرمان ای رسمه پالتویی حوله در پشت آویز از
 - .میکنیم آماده رو صبحانه کیهان و من میگیری دوش تو تا
 
 
 هم خودش .رفت حامم سمت به و گرفت دستش از را حوله انفرم

 نه داشت را حالش نه لحظه این به تا اما است گرفته سیگار بوی میدانست
 .وقتش
 .برد آشپزخانه به و کشید را کیهان دست روناک
 - !بریزی؟ ظرف این تو و عسل این میتونی
 :کرد نگاهش سفیه اندر عاقل کیهان
 - .منیخورم عسل من
 - ...بابات ایبر 

 - .منیخوره عسل هم بابام
 گارد کیهان اینکه از آنها سلیقه ندانسنت از نه .بود خورده جا کمی روناک
 :زد لبخندی زور به .بود شده متعجب بود گرفته



 

 pg. 39 

39 

 - .میخورم من ولی
 
 

 باقی تا چرخاند را آن و کرد عسل ظرف درون را چوبی قاشقک کیهان
 :بچسبد آن به اش مانده
 - .داره فرق بابا با ات سلیقه
 .داشت را کردنش آچمز قصد بچه وجب نیم .بود شده عصبی روناک
 :کرد گوجه و خیار کردن حلقه مشغول را خودش
 - .وروجک متفاوته ها سلیقه
 - !روناک خاله دارم اسم من

 :کشید کار از دست روناک
 - !کیهان؟ شده چیزی
 :کرد نگاهش آمیز استفهام روناک و شد خیره او به کیهان

 - !ناراحتی؟ من از
 :برگشت پدرش صدای شنیدن با اما کرد باز دهان کیهان
 - !خوابیدم؟ کیهان کنار دیشب عقل کدوم با من

 
 

 های لباس میکرد خشک را موهایش پالتویی حوله کاله با که هامنطور
 :انداخت سبد درون را کثیفش

 - .بود پیچیده حموم کل تو سیگار بو
 :نشود چشم در چشم خیلی وضعیت آن با فرمان به دکر  سعی روناک
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 - .میکنم اتو میام بعد ماشین بندازم برات بده
 - !بابا؟ نه مگه .همیشه و لباسهاش میربه بیرون بابا

 و کیهان جوابی حارض از بیشرت اما .داد تکان حواسی بی با را رسش فرمان
 جا روناک شدن کاری و زرنگ از روناک با اش زیرپوستی جنگ اعالن
 همیشه و منیزد سفید و سیاه به دست آمد می هرگاه او .بود خورده
 مفید باید زن که بود معتقد .است بیزار خانه کار و آشپزخانه از میگفت
 افرسدگی و فرسودگی جز چیز هیچ منزل کار از و دربیاورد پول و باشد

 گرم میرفت بیرون ندرت به و کم خیلی رزا برعکس .شد نخواهد نصیبش
 اش نقلی و کوچک آتلیه در اوقات بیشرت .داشت تدریس که روزهایی

 و متیز همیشه میکردند زندگی آن در که هم کوچکی فضای هامن اما بود
 
 

 اش خانواده از و میگرفت را رزا دست سال هامن اگر شاید .بود مرتب
 نه میخوردند خانوادگی صبحانه که بود رزا روبرویش االن میکرد جدا

 نهیب خود به !میکرد؟ مقایسه داشت چه برای .زد رسش به آهسته !روناک
 رسش از را کاله و "کنی فکر ارزش بی چیزهای این به نداری حق " زد
 :کشید آهسته را کیهان بینی و نشست میز پشت و آورد در
 - .برامون کرده چکار رسآشپز موش ببینم خب

 
 منایشگاه به پدرش همراه که کرد ارصار هزارم بار برای .بود عنق کیهان
 خاطر به فقط روناک خاله افزود نهایت در و نداد رضایت فرمان اما بیاید
 پایش از دوباره کیهان شد رفنت ی آماده وقتی .است گرفته مرخصی او
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 :گرفت آغوشش در فرمان و شد آویزان
 - .بیرون بریم هم با میام زود

 - .میگی دروغ
 
 

 گر سوءاستفاده کودک هر مانند کیهان و کرد نگاهش جدی فرمان
 :زد لبخندی روناک .خزید آغوشش در بیشرت و کرد لوس را خودش

 - .بلده خوابتم رگ
 را کالمش اما "مامانش برعکس" بگوید که آمد فرمان زبان نوک تا

 :کرد عوض
 - .گرفته یاد و قلقش
 :داد ادامه افتاد روناک دستهای به که نگاهش
 - !لطفا .نکن درست چیزی .بیرون بریم رساغتون میام نهار
 را لبخندش روناک اینحال با اما بود دستوری کمی اش جمله انتهای لطفا
 :کرد حفظ
 - .میکنم درست ساده چیز یک .که ندارم کاری
 آلودگی و میکروب از مملو های ناخن آن با روناک بگذارد بود محال
 .کند درست غذا پرسش برای

 
 

 - .کردم هوس ودممخ . رساغتون میام که گفتم
 با که مدتی متام در و بود مرتب و کوتاه همیشه رزا های ناخن اندیشید و
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 آمد می شفافش پوست رنگ به کامال که مالیم گلبهی رنگ جز بود او
 !بود شده مرگش چه .بود کرده مقایسه هم باز .بود ندیده دیگری رنگ
 - .باشید آماده میزنم زنگ ظهر پس

 :گذاشت زمین روی را کیهان
 - .نکن اذیت رو خاله
 خداحافظی هایش بوت نیم پوشیدن حین در فرمان و نگفت چیزی کیهان
 :کرد

 - .باشید خودتون مواظب
 :کند اش راهی تا داد تکیه در به روناک

 - .سالمت به .همینطور هم تو
 
 
 اداره به گفت محسن شد جویا وقتی و نبود فریربز رسید که منایشگاه به

 آویزان صندلی پشت به و درآورد را کتش فرمان وقتی .است رفته مالیات
 :برگشت پنیر و تازه نان و چایی عدد دو با محسن کرد
 - .شی روشن بزن
 - .خوردم صبحانه تازه

 را اش درجه صد چای نصف و انداخت باال درشتی چندان نه قند محسن
 :کشید رس
 - .دمیفرمایی میل منزل در رو صبحانه .جدیدا شدی کالس با

 :کرد اشاره مغازه های شیشه به فرمان
 - از پر و کثیف اینقدر وضعشه چه بندازه برق رو ها شیشه فردا بگو اکرب به
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 !لک
 :بود گرفنت لقمه مشغول محسن
 - .میفرستش کار یک برا هرروز ات داداش !سودا تا هزار داره رس یک

 
 

 - .مالیات میرفتم خودم میکرد صرب کاش
 :گرفت متشس به کوچکی لقمه

 - خودش جز کسی منیذاره وسط بیاد دارایی و مالیات پای که میدونی
 .مرتیکه من برا میکنه ناز دیگه بخور .بده انجام
 :کرد رد را دستش فرمان
 - .بود کرده درست صبحانه روناک .خوردم میگم
 :گفت حال هامن با و کرد خودش دهان راهی را لقمه محسن
 - یکی رو صبحانه نگو !زیرت بندازن بیل باید نیمنیک کارا این از تو گفتم
 آخ .منیدی هیچی بچه اون به نه خودت به نه تو وگرنه کرده ردیف دیگه
 .شده تنگ سوخته پدر اون برام دمل چقدر
 :داد ادامه محسن و کرد نگاهش برافروخته فرمان
 - !ایشاال؟ منیمونه شب که تفلون دخرته این .ببینمش بیام شب
 - !کرده؟ تنگ تورو جا همبون حاال

 
 
 - سن این با من واال !میری؟ کجا تو منیگن بهش این بابا ننه منیدونم من
 .بدم پس جواب حاجی به هنوز باید
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 - .کن غیبت بیچاره اون از صبحی رس خوبه
 - !زوره؟ ازش منیاد خوشم
 - !داشتی مشکل هم رزا با تو بعدشم !بپسندی؟ قراره تو مگه

 :داد تکیه صندلی پشت هب خنده با فرمان
 - .متنفری من زندگی تو میاد هرکی از !ندارم؟ خرب و عاشقمی نکنه

 :کرد پرت سمتش به نانی تکه محسن
 - !عبدهللا حاج پشمک !تو؟ عاشق !من؟ !کی؟
 .بود گرفته اش خنده محسن توصیف از حقیقتا فرمان
 - و اسمش هرکی دیروز تا !میکنی رزا رزا !میخونه خروس کبکت !ها؟
 !آره؟ هنوز شدی خر .میکردی خودزنی آورد می

 :شد جدی نگاهش فرمان
 
 

 - !زد حرف منیشه تو با واقعا
 - !دیدی و کجاش
 .نگریست فرمان سوال از پر و منتظر نگاه به رضایت احساس با و داد تکیه
 :توپید کالفه فرمان
 - !بگی؟ میخوای چی
 - !من؟ رس بشکنه رو ها کوزه کاسه همه فریربز دوباره که بگم

 - !ای رسشکسته تو که هم چقدر
 :داد ادامه فرمان و داد تکیه خونرسد محسن
 - جمع زود و کارهام باید منم .کارت رساغ برو بزنی حرف منیخوای اگه
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 .دکرت بربم ظهر و کیهان کنم جور و
 .شد گوش وجودش متام فرمان و کرد مزه مزه را حرفش محسن
 - !کرده دعوت ور  همه هفته آخر جانت عمو

 
 

 آنها کردن دعوت اما میدانست را مناسبتش .رفت درهم فرمان ابروهای
 :کند جلوه عادی کرد سعی .بود رشمی بی حد از بیش کمی
 - .نزده زنگ ما به کسی شکر رو خدا

 :زد پوزخندی محسن
 - هم مریم و من .کرده دعوت هم حاجی و فریبا و فریربز .نداری خرب

 !ببین حاال میزنن زنگ هم تو به .ایم ویژه مهامن
 :فرستاد میز زیر را اش شده مشت دست فرمان
 - .منیکنه اینکارو عمو
 - !چی؟ کرد دعوت اگه

 :داد ادامه دید که را فرمان خشم از مملو سکوت
 - این و بزرگرت عمو باالخره !میری؟ .نداره وجود کدورتی االن اون نظر از

 !حرفها
 :کرد کنکاش را محسن چهره و شیدک جلو را خودش کمی فرمان

 
 

 - !طرفی؟ کدوم تو !چیه؟ حسابت حرف
 - !مشخصه ام موضع من
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 - !میده نشون و خالفش رفتارت اما
 - !نه یا آوردی در ات گردن از و خریت افسار شم مطمنئ میخوام فقط
 !همین
 .گذاشت تنها را فرمان و گفت را این محسن

 
 است معمولی رسماخوردگی یک فتگ و کرد معاینه را کیهان که دکرت
 شان محله نزدیک ساده رستوران یک در را نهار .شد راحت خیالش کمی

 به مجبور هم خودش بخورد را سوپش کیهان آنکه برای فرمان و خوردند
 .بدهد او به هم ادویه فاقد جوجه تکه چند کرد سعی و شد خوردن سوپ

 
 

 پدر رابطه به و میکرد زیبا غذایش با اما بود داده سفارش کباب روناک
 گاها و میکرد تکه را ها جوجه حوصله با فرمان .میکرد نگاه شان پرسی
 را اش کوچک های لقمه کیهان تا میکرد صرب دست به چنگال دقیقه چند
 .کند باز بعدی لقمه برای را کوچکش دهان و بجود آرام آرام

 - !بدم؟ غذا بهش من میخوای
 شده رنگ لخت موهای روناک و داد تکان نفی نشان به را رسش فرمان
 :فرستاد گوش پشت را اش
 - خودم خونه تو میذاشتی خب بدی سفارش سوپ میخواستی که تو

 .بود هم تر سامل میکردم درست
 !ابدا !تر؟ سامل !ها؟ ناخن آن با

 به را بود زده چنگال به که ای جوجه تکه .البته گفت دلش در را این
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 :گرفت کیهان سمت
 - !نداری؟ دوست و غذات .بیرون بربمش بودم داده قول کیهان هب آخه

 
 

 :گذاشت دهانش در کباب ای تکه زور به روناک
 - .اس خوشمزه خیلی اتفاقا چرا

 - !مشخصه
 :شد گرم دلش کمی شده اش ناراحتی متوجه فرمان اینکه از روناک
 - .اس دیگه چیز خاطر به میدونی خودتم

 - !یناراحت الکی که من نظر به
 - !نیستی من جای تو
 - !میدی راه ذهنت به و فکر این که نیستی من جای هم تو

 لبخندی روناک و میکرد نگاه زدنشان حرف رمزی به تعجب با کیهان
 :فرمان به کرد رو سپس زد او به تصنعی
 - .بیافته اتفاقی نیست قرار وقت هیچ که بگو بهم پس

 گوشخراشی و بد صدای که انداخت بشقاب در را چنگال کالفه فرمان
 :بود پوشیده فرم لباس که جوانی پرس به کرد رو سپس شد ایجاد

 
 

 - !میاری؟ و صورتحساب
 :کرد نگاهش مرص روناک

 - !بربه؟ و ات دین و دل بازم میرتسی !نه؟ نداری اطمینان خودت به
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 .کرد قرائت هم را رمزش و داد جوان مرد به را اش بانکی کارت فرمان
 :کرد متیز را کیهان دهان و کند جعبه از خشونت با کمی را املدست سپس
 - !بابا؟ شدی سیر

 :بوسید را رسش فرمان و داد تکان را رسش کیهان
 - .جونت نوش
 - !فرمان توام با

 را آن کارتش تحویل از پس و زد لبخندی جوان پرس برگشت با فرمان
 ردیف به که رتهاکا دیگر انبوه کنار رنگش ای قهوه چرم پول کیف راهی
 :گذاشت بود چیده

 
 

 - مگه منیدونم من !میکشی هوار خیلی .رستوران اومد منیشه تو با اصال
 !داریم؟ فاصله هم با مرت سانتی چند
 عصبی روناک .بیاید پایین صندلی روی از کیهان کرد کمک سپس
 :زد دور را میز و برداشت را کیفش

 - !جدیدا شده سنگین گوشهات اینکه برا
 محکم را روناک بازوی ثانیه از کرسی در و شد منقبض فرمان فک

 :فرشد و گرفت
 - !باش زدنت حرف مراقب گفتم بهت

 :نیاورد ابرو به خم روناک
 - گوشهات میگم هنوزم !بیافتم پس پخ یک با نیستم ات نازنازی زن من

 !انگار شده سنگین
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 :داد را جوابش عصبی فرمان
 - !رهندا عادت ور و رش شنیدن به
 
 

 گردش در فرمان آلود اخم صورت میان چشمهایش ناباوری با روناک
 :بود
 - "هستی که مرسی" لحظه این تا !فرمان؟ میگم ور و رش من !ور؟ و رش

 شد بده روناک برمیگرده داره ات سابق عشق !یهو؟ شد چی !که بودم
 !اره؟

 به فهکال  و کرد رها را بازویش روناک چشمهای اشک نم دیدن با فرمان
 صورتش به دستی سپس و نگریست میکرد نگاهشان متعجب که کیهان
 :کشید
 - ندارم دینی و دل دیگه من روناک !میکنی؟ مقایسه چی با داری و چی
 همون .بودم باخته اومد در چیز همه گند که موقع همون من !ببازمش که

 هباخت رفت گذاشت مون زندگی مثره به کردن نگاه بدون دیدم که موقع
 .بودم
 :گذاشت او دست روی را دستش و شد گرم روناک نگاه
 - !چیه؟ برا ات پریشون حال این پس

 
 

 - خودت قول به دینم و دل دوباره قراره من میکنی فکر که احمقی خیلی
 .بره
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 - کنم حس که میکنی رفتار یکطوری چرا !منیزنی؟ حرف من با چرا پس
 !من؟ نه اونه پیش ذهنت
 - رابطه وارد باز کامالً دید با تو اینکه ضمن !باشه؟ دهن کشش دیگه لطفا
 !شدی
 - نفسش چرا میخوری حرست بارها که متنفری ازش اینقدر گفتی اما اره
 !نگرفتی و

 :کشید را کیهان دست فرمان
 - .کنی متوم و مون رابطه مجبوری نکنی متوم جا همین و بحث روناک
 !مختاری
 رزا نفس میتوانست خودش کاش دیشیدان و شد روان دنبالشان به روناک

 .بگیرد را
 
 
 

 را چپش پای ای بامزه ژست با و بود کشیده دراز نفره سه مبل روی کیهان
 که تلویزیون صفحه به دقت با .بود گذاشته کرده تا که دیگر پای روی
 از هرزگاهی و بود شده خیره میداد نشان را جدید های انیمیشن از یکی
 روی هم فرمان .میخورد بود کنده پوست برایش انفرم که ای میوه ظرف
 مجال صبح از که را ای روزنامه و بود نشسته کنارش نفره تک مبل

 ارز نوسانات این با اینکه فکر .میخواند بود نکرده پیدا را خواندنش
 خانه زنگ صدای با .میکرد اش دیوانه شد خواهد رضری چه متحمل
 وقتی میدانست .رفت چوبی در متس به و انداخت میز روی را روزنامه



 

 pg. 51 

51 

 وارد و میشناسد را فرد آن نگهبان یعنی میخورد زنگ چوبی درب
 چهره و کرد باز را در کند نگاه چشمی از آنکه بی .است شده ساختامن
 :دید را محسن بشاش
 - !محل بی خروس

 
 

 دستش در بزرگ تقریبا پالستیک دو به فرمان نگاه و زد کنار را او محسن
 .افتاد
 - و خودم عشق اومدم من !عبدهللا؟ حاج پشمک اومده تو خاطر واس کی
 !سوخته؟ پدر این کجاست .ببینم
 صدای با کشیده دراز مبل روی نبود مشخص لحظه این تا که کیهان
 :زد برق چشمهایش و آورد باال را رسش محسن
 - .محسن عمو

 را اش گونه محکم چنان میکرد بغلش که هامنطور و رفت جلو محسن
 :شد عصبی فرمان .شد رنگ صورتی پرسک پوست که بوسید
 - !زنت بدبخت !مکش؟ یا میکنی بوس !کن باز چاه

 :نشست پایش روی ذوق با کیهان و خندید بلند صدای با محسن
 - .بخواد دلشم

 
 

 محسن وجود با کیهان میدانست چون کرد عوض را تلویزیون کانال فرمان
 :آمد نخواهد او سمت



 

 pg. 52 

52 

 - .حشیو  مرتیکه
 :کرد اطراف به نگاهی محسن
 - !نه؟ نیستش تفلون
 :بود تلوزیون به نگاهش فرمان
 - .جفتش از صاحبخونه میاد بدش مهمون از مهمون میگن
 - .بیاد بدت هم مهمون یکی اون از واقعا کنه خدا .درک به که من
 - !محسن؟ عمو میگی و روناک خاله
 اشاره کیهان به شمهایشچ با سپس رفت محسن به ای غره چشم فرمان
 "بگیر تحویل بفرما " یعنی که کرد

 :کرد نوازش را کیهان موهای محسن
 
 
 - مهربون ی فرشته ببخشید...ها قصه شهر جادوگر اون با کی...عمو نه

 !داره؟ کاری
 :آورد در هوله هله پالستیک از و شد خم سپس
 - .دریاب رو اینا .کن ولش اونو

 ترش با که محبوب خوراکی همه آن دیدن از زد برق کیهان چشمهای
 :شد گرفته آنها از نگاهش فرمان
 - !محسن؟ میکنی غلطی چه

 یکی و کیهان دهان در یکی و کرد باز صدا و رس با را پاستیل بسته محسن
 :گذاشت خودش دهان در
 - و رژیم به اش بستی همش رو بچه کن ول بابا .تره سامل تو و من از این
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 .میده پرورش بزغاله بالنسبت داره انگار !جات سبزی
 با میربد لذت پاستیلش خوردن از وافر حظی که با را کیهان دوباره سپس
 :بوسید دل و جان

 
 

 - هرروز چطور تو ی مسخره غذایی رژیم برنامه این با منیدونم من فقط
 .میشه تر خوشگل این

 :کرد بسته و باز آرام اما عصبی را چشمهایش فرمان
 - !لطفا !نکن بوسش هم اینقدر .نکن کیهان گوش تو و هات پرت و چرت
 :داد ادامه را خودش سخن نشنیده را او حرف اصال گویی که محسن
 - که شباهت ای ذره از دریغ .نداره شباهت تو به هم ایی ذره که جالبه
 .پرسن و پدر اینا بگه یکی
 پدرش کیهان اما نگریست محسن به تهدید با و شد مستاصل فرمان چهره
 :داد قرار مخاطب را
 - !مامانم؟ شبیه من بابا

 است مادرش اصل برابر کپی تفاوت ای ذره بدون بگوید داشت دوست
 پیروزمندانه که محسن به عصبانیت با .نداشت را بحث ادامه قصد ابدا اما

 :نگریست کیهان به دوباره سپس رفت غره چشم میکرد نگاهش
 
 
 - !ها؟ آشغال و آت این خوردن برا گرفتی اجازه من از

 چانه طاقت بی محسن و نگریست محسن به مظلومش چشمهای با کیهان
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 :بوسید را اش گونه محکم دوباره و گرفت را کوچکش و گرد ی
 - .شه مرگ پیش ات خوشگل چشمهای این برا عمو
 :گرفت آغوش در بیشرت را کیهان و فرمان به کرد رو سپس

 - متوم و هات بازی معلم این هم تو .خریدم براش خودش .من اجازه با
 ...قلب به ربطی هوله هله و پاستیل بابا .کردی دیوونه رو بچه کن

 لگد و مشت زیر را محسن فصل یک میخواست دلش .آورد جوش فرمان
 آسانی به بود خورده قسم بود سال خیلی .بود خورده قسم اما بگیرد

 :زد ترش و نتوانست اما نشود عصبانی
 - !سنمح شو خفه

 
 

 چهره به سپس پدرش خشمگین ی چهره به ترسیده های چشم با کیهان
 حفظ هامن با محسن .کرد نگاه اش محسن عمو خندان کمی و خونرسد
 :گذاشت زمین روی را کیهان ظاهر
 - !عمو؟ خاطر به !اتاق؟ تو میری دقیقه چند

 یعصبان آنقدر فرمان اما کند اجازه کسب تا کرد نگاه پدرش به کیهان
 :داد نشان کیهان به را اتاق محسن .نشود او نگاه متوجه که بود
 - این همه گوش تو بزنیم و کنیم بازی هم با بیا بعد !باشه؟ یکم فقط

 !باشه؟ ها خوراکی
 در شدن بسته محض به و رفت اتاقش سمت به کوچک های قدم با کیهان
 بلند و تگرف اش یقه از را محسن و شد بلند ثانیه از کرسی در فرمان
 :کرد
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 - .آشغال عوضی میکشمت
 و میکشید نفس بلند بلند که فرمان دست روی را دستش محسن
 :گذاشت

 
 

 - !کردی؟ پاره افسار چته
 با محسن و کوبید اش سینه قفسه به محکم و کرد رها را اش یقه فرمان
 :شد ولو نفره سه مبل روی بود شده جمع درد از که ای چهره
 - !میکشمت سگ عین بواله !میکشمت کنی ابخر  و چیز همه بخوای
 !کنی خرابش منیذارم

 
 را محسن یقه دوباره .کرد ترش جری محسن سکوت و بود شده دیوانه
 :زد پس محکم را دستش محسن و گرفت
 - کیهان خاطر به نخور و ات قواره و قد و هیکل گول !بکش و دستت
 ...بهت چیزی
 :غرید اش شده کلید های دندان انمی از و کرد بلند را او یقه از فرمان

 - ی بچه برا میخوری گه تو !میخوای و من بچه خاطر میخوری گه تو
 ...من

 
 

 :برداشت خش صدایش و کشید عربده
 - !میزنی اون به شباهت از دم من ی بچه
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 هردو گوش به پارچه شدن پاره شبیه صدایی و کشید تر محکم را اش یقه
 اینکه فهمیدن و بود شده تیره انیتعصب شدت از فرمان چهره .رسید

 با و گرفت تر محکم را اش یقه .نبود سختی کار است رفته باال فشارش
 :شد خیره محسن به اش برزخی چشمهای

 - !آره؟ یهو شد عزیز اومد ات ساله چند و چندین رفیق
 :برآشفت محسن
 - ...فرمان
 :کشید عربده فرمان
 - این و میای در کی پشت داری نیست حالیم خیالت به !بگیر گل و دهنت
 !میکنی؟ اجرا کی و چی برا و تئاتر

 
 

 و بود چسبیده دستی دو را آن فرمان که اش یقه روی را دستش محسن
 :گذاشت شود کشیده باال سمت به کمی محسن بود شده باعث
 - ...خیلی فرمان
 - و مغزت خودم باشه ات دوست رفاقت پوک کله اون تو فکری هر

 !میرتکونم
 :کشید فریاد و نیاورد طاقت دیگر محسن
 - !توام طرف من !االغ
 :داد ادامه خشم با محسن و شد شل کمی فرمان دست
 - شی مانع میخوای چطوری !چطوری؟ !بیشعور احمق توام طرف من

 منیتونی و مامانشه شبیه بچه این بابا میگم دارم و ام رفیق که من وقتی



 

 pg. 57 

57 

 عاشق کردی فکر !بربیای؟ رزا پس از میخوای چطوری بدی بهش جوابی
 .میدونی خوب خودتم و بره میخواست اومل از اون !برگشته؟ که وطنه
 ...از بچه یک سال پنج بعد هنوز چی برا !برگشته؟ چی برا پس

 
 

 :داشت عجز صدایش فرمان
 - !شو خفه محسن شو خفه

 - .برف زیر کردی و ات کله فقط میدونی خودتم !کیهان برا اومده
 را دستش هردو عصبانیت با فرمان .شد جدا اش یقه از فرمان های دست
 .کشید موهایش بین و رسش طرفش دو محکم

 - !نکرد؟ هم اش بچه به نگاه حتی وقتی برگرده باید چرا نرسید ذهنت به
 :گرفت دستانش بین را رسش و انداخت صندلی روی را خودش فرمان
 - !منیتونه

 - !منیتونه؟ چرا
 توجیه دنبال و بود کرده خطا که بود شده هایی بچه رسپ شبیه فرمان
 :میگشت
 - .منیخوام گفت خودش چون

 
 

 او وضع این ناراحتی شدت از محسن که بود غمگین آنقدر صدایش
 :زد چنگ را موهایش

 - خودش چون !منیخوام و باشه تو از که ای بچه من گفت خودش چون
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 !برم و مبد تحویل بهت و ات بچه تا بده سکه بهم گفت
 :کوبید خودش صورت به بار چند فرمان
 - .گفت خودش
 :گرفت را دستش هردو و رساند او به را خودش محسن
 - !شدی؟ دیوونه !چته؟
 :داد ادامه متفکر سپس
 - !چی؟ بده نشون کیهان به و خودش که باشه اومده اگر

 محسن حواس اما کرد نگاهش آمیز استفهام و گرفت باال را رسش فرمان
 :بود دیگری ایج

 - !چی؟ بگیره هم کیهان اگر گرفت هم هاش سکه .گرفت که و طالقش
 
 

 :شد مشت فرمان دست
 - !بیافته اتفاق این نیست قرار
 - !چی؟ بده نشون کیهان به و خودش اگر
 :داد تکان را رسش محسن و کردند نگاه بهم هردو
 - !نده کیهان نشون و خودش که میکنیم کار یک !درسته

 
 ایستاده آینه روبروی که هامنطور و بست هم را پیراهنش دکمه ینآخر
 آماده به لحظه همین تا که روناک .انداخت گردنش دور را کراوات بود

 :چرخاند خود سمت به را او و شد بلند تخت روی از میکرد نگاه شدنش
 - .ببندم برات بده
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 کشیده اتو کمرنگ آبی پیراهن یقه و زد اش بینی زیر به بلنک مونت بوی
 :زد باال را فرمان ی
 - !گرفتی؟ دوش !خربته؟ چه

 
 

 او از گردن و رس یک که روناک به و گرفت پایین را نگاهش فرمان
 :زد لبخند بود تر کوتاه
 - !خوبه؟ بدم سیگار بو
 :کرد سفت را کراوات گره
 - !که منیری عروسی .بنظرم نبود کارا این به نیازی ولی نه

 را آن فرمان کرد کمک و برداشت تخت روی از را گرن ای رسمه جلیقه
 بودن اندازه حد از بیش تا فرستاد عقب را دستهایش فرمان .کند تن به

 :نشود آن پارگی موجب لباس
 - احرتامی بی منیتونم واقعا منم و کردند ویژه دعوت جان عمو باالخره
 !بپوشم رو ها بهرتین کردم سعی !کنم

 :بست را اش جلیقه های دکمه و ستادای روبرویش دوباره روناک
 - .نیستم خوشبین مزخرف مهمونی این به نسبت اصال
 :نگریست فرمان چشمهای به و آورد باال را رسش سپس

 
 

 - !نری میشد کاش
 در کمی که موهایش درون دستی و نگریست خود به آینه در فرمان
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 دلخواه مدل به ساعتها از پس را آن و بود شده جوگندمی شقیقه قسمت
 ریخته بلندش و صاف پیشانی روی آن از بخشی و کشید بود آورده در
 :شد
 - !کنم قایم و خودم که نیستم من اس بازنده که اونی
 - .منیکنه عوض و چیزی ات رفنت
 :کرد تن بر و برداشت تخت روی از را اش کت فرمان
 - !غاز یک من صد حرفهای ی ادامه به میکنه کمک ام نرفنت اما
 مچ به را اش استیل ساعت فرمان .داد دستش به را اش زغالی پالتو کرونا

 :انداخت اش مردانه
 - !نیستم من باشه موش سوراخ دنبال باید که اونی
 .رفت در سمت به و برداشت را اش سوییچ

 
 

 - !میاد رش بوی
 :زد پوزخندی فرمان

 - !میکنه کار اشتباه واقعا ات زنانه حسادت
 خوابش در غرق پرسک به و کرد باز آهسته را کیهان اتاق درب

 صورت آنقدر و بگیرد آغوش در را او کمی میخواست دلش .نگریست
 حجم این وجود با اما .دربیاید کیهان داد که کند بوس را کوچکش
 از را کیهان منیخواست طرفی از و نداد را اینکار اجازه خودش به ادکلن
 .رفت اصلی در سمت به و گذاشت باز نیمه را در .کند بیدار خواب
 .شد روان دنبالش به هم روناک
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 - بهونه نبود خوش حالش کرد قراری بی لحظه هر میکنم تکرار...لحظه هر
 !اوکی؟ من به میزنی زنگ رسیع گرفت
 .داد تکان را رسش روناک
 - پیش مشکل فقط .منیدی هستم کجا من اینکه ی درباره توضیحی هیچ
 .میرسونم رسیع و خودم من بزن زنگ بهم اومد

 
 

 :بود دلخور کمی روناک لحن
 - .اومدم می باهات منم کاش
 :کشید باال را زیپش و پوشید را ها بوت نیم فرمان
 - غم از من ببین که صورتش تو بزنم و بربم تورو که نیست آف شو

 !جات گذاشتم و یکی و منردم عشقت
 - !میشی رحم بی خیلی وقتها بعضی
 .کشید پایین را در دستگیره و ایستاد صاف فرمان
 - !چی؟ مهراب
 :شد فرشده بهم فرمان لبهای
 - جنایی اینقدر چرا .ندارم کارش به کاری .بود مریض هم اول از اون

 !رو؟ قضیه میکنی
 :کشید دست کتش لبه به روناک

 
 
 - از و کیهان همینطوری تو !منیرسی خودت به اینهمه همینطوری تو
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 !منیکنی جدا خودت
 :زد لبخندی فرمان
 - !رسپام جوره همه من که بدونه باید

 :کشید دست موهایش به حرست با و آهسته روناک
 - .میشن جوگندمی دارن که موهایی این با حتی
 - !میشن گندمی جو دارن که موهایی این با حتی
 .شد خارج در از و گفت را این

 
 شکر را اخد .شلوغ و تنگ کوچه این به فرستاد لعنت شد که کوچه وارد
 بود ساکن آن در عمویش که آپارمتانی پارکینگ وجود با که کرد

 که محسن خودروی دیدن با اما .بگردد پارک جای دنبال نیست مجبور
 رفنت از بود مرتوکه و بزرگ باغ یک آن آنطرف که سیامنی دیوار کنار

 
 
 پارک محسن ماشین پشت درست را اش ماشین .شد منرصف پارکینگ به

 و شد پیاده !بود؟ نیافتاده اینجا به گذرش که بود گذشته سال دچن .کرد
 طبقه چندین ساختامن به ماشین آینه کردن خم و کردن قفل از پس

 .بود طبقه کدام ساکن عمویش بود رفته یادش اصال .نگریست روبرویش
 :گرفت پیشانی به را دستش .شد البی وارد و کرد طی را ورودی های پله
 - .بود چندم طبقه بیار ارفش ذهنت به یکم
 دکمه و شد وارد .آمد یادش .شد باز آن درب و زد را آسانسور دکمه
 .میکرد حس را پاهایش سستی بود شده تر نزدیک که حال .زد را طبقه
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 که آسانسور این در اندیشید خود با فرمان و میشدند نزدیکرت اعداد
 میدانست !رد؟میک چه بود شده تر غریبه برایش غریبه صد از مالکش
 با !چه؟ او اما .هامنطور هم فریربز کرده حفظ را فامیلی روابط پدرش
 باید !برود؟ نحس مهامنی این به میخواست سامل روحیه و قلب کدام

 وقت هیچ و میرفت باید .نداشت کاری آدمهایش با اینجا او .برمیگشت
 و ادایست آسانسور .است بازنده کنند فکر بگذار .منیشد چشم در چشم
 :شد اکو ذهنش در صدایی .شد باز آن درب

 
 

 - !هستی؟ چی معطل دیگه برگرد
 :آمد حرف به طلبکار ذهنش در دیگر کسی
 - !برگردم؟ چی برا
 - !برنگردم؟ چی برا

 - به چقدر تو از دوری ببینی که !ببینی و احوالش و حال که اومدی چون
 !ساخته هواش و حال
 آهنگ و هیاهو صدای که چوبی درب هب و شد خارج آسانسور از فرمان

 :شد خیره میرسید گوش به
 - !منه دست برنده برگ ایندفعه چون
 کسی میدانست بعید .درآمد بصدا خانه زنگ و داد فشار را در کنار کلید
 و ساده پوششی که زنی و شد باز در اش ناباوری کامل در اما بشنود
 :ایستاد روبرویش داشت رس بر چهارگوشی رورسی
 - .اومدید خوش .آقا بفرمایید
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 دست و نکرده تهیه چیزی هیچ چرا که شد بلند نهادش از آه فرمان و

 از را آن زن و آورد در را پالتویش شد خانه وارد وقتی .است آمده خالی
 خانه رستارس به اجاملی نگاه .رفت دیگر سمت به و گرفت دستش
 هرکس و بودند چیده النس دور تا دور را ها صندلی و ها مبل که انداخت
 مبل روی سالن باالی عمویش و پدر .بود اش دستی بغل با گفتگو مشغول

 از که گفت پدر به چی عمویش منیدانست و بودند نشسته استیل نفره سه
 با سال چندین گذشت وجود با که هم را هایش عمه .زد قهقهه خنده
 زیبا و جوان رسیپ کنار که محسن به و گذراند نظر از بودند ظاهر هامن
 و میکرد گوش محسن حرفهای به و بود پایین رسش .رسید بود نشسته
 که بود نکرده نگاهش دقیق آنقدر هنوز .میداد تکان را رسش همزمان
 .شد قفل فرمان چشمهای در و آمد باال پرس رنگ میشی و خامر چشمهای
 :شد بلند و نشست زیبایش صورت بر عمیق لبخندی
 - !فرمان
 بود ایستاده سالن ورودی در بالتکلیف که فرمان سمت به ها نگاه ی همه

 :داد قرار مخاطب را پدرش آمد می سمتش به که هامنطور پرس و چرخید
 
 

 - !درسته؟ پدر بود شام سورپرایز
 ظاهر هامن .آمد می سمتش به که گذراند نظر از را اش قامت و قد فرمان

 .کمرنگ جین و هفت یقه رنگ سفید تیرشت .رسمی غیر و همیشگی
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 را فاصله پرس اما شد اش پریدگی رنگ متوجه بیشرت فرمان آمد که جلوتر
 :گرفت آغوشش در مردانه و رساند صفر به
 - .اومدی کردی خوب چه

 خواب به مشاعر کرد سعی و داد قورت زحمت به را دهانش آب فرمان
 :کند بیدار را اش رفته

 - .ممنون
 :افزود تامل با و

 - .مهراب
 

 - .اومدی خوش واقعا
 
 

 که بود خوشحال لحظه آن چقدر و کرد پرسی احوال همه با تقریبا فرمان
 خود کنار در پدرش و داد تکان را رسش تنها فریبا .است ندیده را او هنوز

 :کرد باز جا او برای عمویش و
 - !کجاست؟ کیهان .جان بابا اینجا بیا

 :داد ادامه را برادرش سخن عمویش
 - !ببینیمش؟ ما اوردیشنی چرا

 به سپس کرد مینشست کنارش دوباره مهراب حال که محسن به نگاهی
 :پدرش
 - .بیارمش نتونستم !ها بعضی رسی صدقه بود احوال مریض یکم
 :داد تکان رسی عمویش .فرشد لب حرص با و شنید فریبا
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 - !چطوره؟ بار و کار .معضل یک شده واقعا هم بچه این بیامری
 - .رهمیگذ .شکر

 
 

 ندیده را یکدیگر سال سالیان که دوست دو همچون محسن و مهراب
 افتاد مادرش مضطرب چهره به نگاهش .شدند گفتگو مشغول دوباره بودند

 شده خیره او به تنها مادرش اما "!شده؟ چی" که کرد اشاره صورت با و
 را کیهان و او عمویش که روز هامن فردای .میدانست هم خودش .بود

 فرمان اما نیاید خواست او از و گرفت متاس مادرش کرد دعوت انهجداگ
 !که نبودند مهراب و عمویش او مشکل .نرفت بار زیر
 - !نداره ارزش دیگه االن کار این گفتم هم بابات به

 میان را خود دالالن ی همه مانند و شد جابجا جایش در کمی محسن
 :انداخت بحث
 - جواز یک کشکی میره یارو !کار رو اومده خیلی متخصص غیر خب

 زمان .دستش دم میذاره هم نوچه تا چهار .میزنه منایشگاه میاد میگیره
 !بودن؟ صنف این تو نفر چند مگه خودتون
 :گرفت دست در را بحث مهراب و کردند تأیید را حرفش همگی

 
 

 - جامعه نیاز اگر .بودنه روز به کاری هر تو پیرشفت الزمه من نظر به البته
 .بگیری دست و بازار منیتونی ندونی ور 

 :زد پوزخندی فرمان
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 - ظاهر !شده؟ چی نتیجه اما .مناسبه قیمت با خوب کیفیت جامعه نیاز
 های ماشین از شده پر خیابون تو که همینه برا !نامناسب قیمت با خوب
 !کیفیت بی چینی
 :خندید محسن
 - .میده دست بهشون هم لندکوروز سواری حس

 :کرد تایید پدرش
 - .شدند ظاهربین

 - به ام قواره و قد و دست که من میگه خودش پیش طرف .دقیقا
 و حال و عشق همون شم سوار و اش چینی یک بذار منیرسه لندکوروز

 .بده بهم
 
 

 - !بهرته اش وطنی ماشین از کیفیتش میکنه فکر خودش پیش حداقل
 :کرد تایید را فرمان حرف محسن
 - تو روز یک چین حرضت این میکرد و رشفک کی !بهرته هم ظاهرش
 دل هم کلی!بخوابونه؟ رو ها کشور اقتصاد و بربه دست هم خودرو صنعت
 .میکنه شاد و مردم
 :گفت لبخند با مهراب و خندیدند همگی
 - ...در دستم از شون سلیقه نبودم ایران مدتیه چون شاید
 - !جان مهراب
 رضبان بار هزاران که آرامی یصدا تن این بود محال !بود نشنیده اشتباه
 تن این بود محال .نشناسد بود رسانده نهایت بی به را فرمان قرار بی قلب
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 داد قورت را دهانش آب .باشد نشنیده سال پنج اگر حتی نشناسد را صدا
 و بود همرسش روزگاری که هامنی !بود خودش .گرفت باال را رسش و

 بود مضطرب رزا نگاه .میکرد بزرگ دل و جان با را مشرتکشان فصل حال
 با تفاوت ای ذره که چشامنی با چشمهایش ثانیه از کرسی در فرمان و
 
 

 کمرنگ و ساده چهره هامن .بود نکرده تفاوت .شد قفل نداشت پرسش
 موهای .شود رنگ صورتی تا میکشید را اش گونه هرزگاهی فرمان که

 که رنگی مشکی پیراهن و بود گذاشته باز همیشه مانند را اش فرفری
 فرمان اخمهای .داشت تن بر میرسید زانویش زیر به تا آن بلندی

 به را اش زیبایی سخاومتندانه که رزا پوشش از رفت درهم ناخودآگاه
 دلش حرص متام و شود بلند میخواست دلش چقدر .بود گذاشته منایش

 هب و شد بلند مهراب .نگذارد منایش به را خود اینگونه تا کند خالی را
 :رفت سمتش
 - !خانومم؟ جانم
 :داد مهراب به را گوشی رزا

 - .میخورد زنگ داشت
 !میرتسیدند؟ چه از .شد خیره مادرش مضطرب نگاه به و برگشت فرمان
 به بود ایستاده رزا کنار که مریم و رفت راهرو به بدست گوشی مهراب
 :کرد اشاره محسن کنار صندلی
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 - .اونجا بشینیم بریم
 آنها خنده با محسن و کشید را دستش مریم اما کند مقاومت خواست رزا
 :داد قرار مخاطب را

 - !هم؟ با زدید حرف اینقدر نشدید خسته
 :آورد فرمان جلو را دستش نشسنت از قبل مریم
 - .دیدار مشتاق
 :فرشد را مریم دست و کشید جلو را خودش کمی فرمان

 - .همچنین به
 و رسد اما کرده اخم که فریبا با و اندچرخ دیگری سمت به را نگاهش رزا

 فرشده بهم اختیار بی لبهایش .شد چشم در چشم میکرد نگاهش خشک
 .بود چشیده را فرمان شست رضب زن همین خاطر به چقدر .شد
 - !کجاست؟ ما جیگر .میپرسم محسن از و احوالتون دورادور من

 !نیاوردینش؟
 
 
 لبخند فرمان .شدند چشم در چشم و برگشت فرمان سمت به اختیار بی رزا

 من کن صرب .خانم رزا دیدی کجاشو " گفت دل در و زد ای پیروزمندانه
 "باهات دارم کار حاالها حاال
 :شد جابجا جایش در کمی
 - .نیارمش جمع تو خیلی میدم ترجیح منم .داشت کسالت یکم
 تا حتی و میکردند صحبت پرسش از .کرد قالب هم در را دستهایش رزا
 .بود ندیده را او لبحا
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 - هاش زبونی شیرین هرشب محسن از .شده تنگ براش دمل خیلی که من
 .عاشقشه که محسن .میشنویم و

 :بربد کامل را پوستش که بود سیبی به حواسش متام محسن
 - .تلخه گوشت حسابی که باباش برعکس

 :داد ادامه محسن و خندیدند عمویش و پدر
 - .میخورم دارم که سیبه سومین این !شد؟ چی شام

 
 
 

 محسن آرامش لحن هامن با رزا و زد محسن به ای آهسته ی سقلمه مریم
 :داد قرار مخاطب را

 - .شد دیر اگه ببخشید .میشه آماده دیگه دقیقه چند
 بزرگ نسبتا نهارخوری میز روی غذاها چیدن مشغول که زنی دو به و

 .کرد اشاره میکرد نظارت کنارشان فرمان عموی زن و بودند سالن گوشه
 او متعجب چهره به خیره هامنطور و زد رزا به محوی پوزخند محسن
 :داد را جوابش
 - !دیدم
 محسن .نگریست مریم به استفهامی و شد ناراحت اش چهره کمی رزا

 پیراهنش به دستی رزا .زد بود خنثی صورتش حالت که فرمان به چشمکی
 از محسن و فرمان نفرت مهه با آنجا در را ماندنش .شد بلند و کشید
 .منیدانست جایز خودش
 - .رفت کجا مهراب ببینم
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 - .میزنه حرف داره اش فرانسوی زن اون با شاید .که منیره در
 :هم مریم نگریست محسن به رزا
 - !محسن؟ میگی چی
 رزا .بود فرمان بود آنها گفتگوی به حواسش جمع آن در که کسی تنها

 :زد غمگینی پوزخند
 - !بود بامزه خیلی
 :کرد پاک را دستهایش و گذاشت کنار را اش میوه ظرف محسن

 - !باشم؟ داشته شوخی تو با میخوره من به
 رزا اگر .شد مشت اختیار بی فرمان دست و کرد نگاهش زده بهت رزا

 اینگونه خاطر به محسن دهان در سامل دندان بود همرسش همچنان
 او خاطر به فقط محسن نستمیدا اما منیگذاشت رزا با کردن صحبت
 :زد منایی دندان لبخند محسن .میزند رضبه رزا به اینگونه

 - !ظاهراً  بری میخواستی
 
 

 :کرد گری میانجی مریم
 - !کنی؟ متومش میشه محسن

 :فرستاد گوش پشت را موهایش رزا
 - !درمیاد زبونش بی دوست پشت داره !مریم کن ولش

 هیاهو پر جمع میان در آهسته آنقدر .آورد جلو کمی را رسش محسن
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 .بودند نکرده جلب را کسی توجه فرمان جز که میکردند صحبت
 - با من جلو زنده االن تو که بودم زبونم بی دوست همین جای من اگه د

 !که منیرفتی رژه مهراب
 :کرد زمزمه حرص با مریم

 - !کنی؟ متوم االن همین رو مسخره زیرپوستی جنگ این میشه محسن
 !خانوادگیشونه مهمونی اینجا
 !کند؟ دفاع او از !داشت؟ توقعی چه .نگریست فرمان به ناراحتی با رزا

 :فرشد بهم را لبهایش
 
 

 - .بشناسه و دوستاش مهراب خوبه
 :بود شده خشمگین حد از بیش کمی محسن لحن
 - .میشناخت و زنش قبلش کاش ولی آره

 :زد ترش و نیاورد طاقت دیگر فرمان
 - !محسن
 پایین باال عصبانیت شدت از که رزا پوشش بی سینه قفسه به نگاهی محسن
 :زد لب محکم فرمان .نگریست فرمان به خشم با سپس انداخت میشد

 - .کن متومش
 :داد را جوابش آهسته بشدت اما خودش لحن با محسن
 - !احمق
 میخواست دلش فرمان .شد روان دنبالش به هم مریم رفت رسعت به رزا

 کرده تغییر رزا بود کرده فکر چرا .برود میخواست دلش نه .بکشد فریاد
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 و مظلوم هامنقدر .بود پیش سال پنج دخرتک هامن رزا برعکس !است؟
 
 

 را زد کنایه و نیش دریدگی با که را محسن جواب نتوانست که باحیا
 تا .نداشت را اش تن به محسن ی خیره و پروا بی نگاه تاب حتی .بدهد
 حتی بودند ندیده حسابی درست را رزا کدام هیچ بود وا همرس که زمانی
 .کشید صورتش به دستی درمانده .پوشش نوع این به برسد چه محسن
 !آمد منی کاش
 - !آره؟ شدی خر بازم

 :داد ادامه محسن و گرفت گاز محکم را لبش فرمان
 - !آره؟ آورد رست هرچی رفت یادت دیدی شهال ابرو و چشم
 :بود برداشته خش صبانیتع شدت از فرمان صدای
 - !بودی تو برمنیداشت ازش چشم که اونی فعال

 :خندید محسن
 
 

 - تو مال !میشه؟ طناب گردنت رگ که چیه تو با نسبتش !خری هنوزم پس
 ما که .بگرده خوشگل اینقدر زنش میکنه حال شوهرش البد !که نیست
 !نه؟ .بربیم فیض هم

 :داد ادامه خونرسد
 - فصل یک روزی و منیکنن زندونی خونه تو و ونزنش تو مثل که همه
 ...خوشگل اینقدر رزا منیکردم فکر اصال تو جون .بزنن
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 ادامه نباید محسن .میکرد خفگی احساس .رفت کراواتش سمت به دستش
 که !میخواست را همین دقیقا محسن و میشدند یقه به دست وگرنه .میداد
 اما خشمش متام با .آمده عقل رس یا دارد دوست را رزا هنوز فرمان بفهمد
 :زد ترش آهسته
 - اینکارو قرآن به !میریزم و خونت جا همین وگرنه !محسن شو خفه

 !میکنم
 :نگریست اش آشفته حال به خونرسد محسن
 - ...صحبت داریم تو زن درباره مگه !چرا؟

 
 

 :رفت درهم محسن اخم فشارش از و چسبید را دستش مچ فرمان
 - !شو خفه گفتم
 :نشست پایش روی پدرش دست و شدند خیره یکدیگر به دوهر 
 - .شید بلند اس آماده شام
 محسن .نگریست بود گرفته را محسن مچ که فرمان دست به سپس
 :خندید

 - .حاجی گرفته منو دست اسرتس شدت از
 :شنید را پدرش صدای .شد بلند و کرد رها را دستش نفرت با فرمان
 - !خوبی؟

 :شد همگام پدرش با
 - .کیهانم نگران
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 به و برگشت آخر لحظه فرمان و کرد نگاهش سفیه اندر عاقل پدرش
 میزد لبخند و بود گذاشته لب گوشه را شصتش انگشت که محسن
 .نگریست

 
 با غذا انتخاب برای صحبت حین در که ها مهامن به و نداشت اشتها

 .نگریست میخندیدند یکدیگر
 - !نداره لیاشکا نشن حالت متوجه هم همه حاال
 :برداشت بشقابی و کرد نگاهی نیم بود ایستاده کنارش که فریبا به

 - !نکردند اینکارو بقیه کردند فوکوس خودم خانواده که اینقدر
 - !نبودند ما های مصیبت تو چون
 :گرفت فاصله کمی فرمان

 - .مصیبتی اصل خودت تو
 :شد نزدیک او به دوباره فریبا

 
 

 - !آره؟ دشمن شدیم ما بهش خورد چشمت دوباره !شد؟ چی
 :زد پوزخندی فرمان

 - اون از من مغز تو ثانیه هر که بود هم ات خوبی از !خوبی خیلی تو !بابا نه
 !میگفتی
 :باخت رنگ فریبا
 - !میشکافی؟ کهنه قربستون چرا
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 :داد تکان را رسش فرمان
 - !نیست مهم
 :گرفت را بازویش فریبا
 - !حیاط نفرستادم و کیهان من

 :شود جدا فریبا دست تا آورد باال را دستش فرمان
 - !نیست مهم !که گفتم

 
 

 :داد ادامه مرص فریبا
 - و کیهان منیاد خوشم زنیکه اون از چون میکنی فکر .مهمه من برا اما

 .شه مریض که حیاط تو فرستادم
 - !و چیز یک میدی کش چقدر
 - !کنی فکر چی ام درباره مهمه برام

 :کرد نگاهش خندیپوز  با فرمان
 - برات میکردی وز وز گوشم در روز هر که ها موقع اون چرا پس !جدا؟
 !میکردم؟ فکر چی ات درباره نبود مهم
 :آورد تر پائین را صدایش اما بود پریشان فریبا
 - !منیخواستت خودش !فرمان؟ بود من تقصیر مگه
 هزد درست حرف عمرش در یکبار اگر روناک .بود بسش امشب برای
 سکوت فریبا جواب در.آمد منی کاش .بود نیامدن به ارصارش همین بود
 او از مهراب و بود ایستاده مهراب کنار که رزا به چشمش دوباره و کرد
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 تنهایی احساس بشدت و بود رفته اشتهایش .افتاد میخورد چه میپرسید
 قید بی دنیا این در که کسی تنها گویی و بودند غریبه برایش همه .میکرد

 دوباره و کشید خود برای غذا کمی .بود کیهان داشت دوستش رشط و
 با .باشد اینجا روناک داشت دوست ای لحظه برای .برگشت رسجایش
 شامره مشغول و درآورد اش کت جیب از را اش گوشی کیهان یادآوری
 صندلی روی نوشابه لیوان و غذا از مملو بشقاب با محسن .شد گیری
 :پیچید گوشش در روناک صدای .نشست کنارش
 - !میگذره؟ خوش !چطوری؟ .سالم
 نشستند محسن از فاصله صندلی سه دو با که مهراب و رزا به فرمان

 :نگریست
 - !چطوره؟ کیهان .خالی جات
 .خوردن در کرد مکث رزا بخورد قسم بود حارض
 - با بذارم دادم قول منم گرفت بهونه یکم .میخوره شام داره شده بیدار
 .کنه بازی ام گوشی

 
 

 :زد کجی لبخند فرمان
 - !کنم؟ صحبت کیهان با میدی و گوشی
 .کرد اش حواله پوزخندی محسن و برگرداند را رسش اختیار بی رزا

 .داد تکیه مبل پشت به آرامش با فرمان
 - .کن صرب لحظه چند آره
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 امشب کثیف های بازی متام رسید گوشش به که کیهان کودکانه صدای
 :برد یاد از را

 - .بابا سالم
 - !عزیزم؟ خوبی .بابا جان
 حلقه او ی شانه دور را دستش مهراب و گذاشت میز روی را بشقابش رزا
 :کرد
 - !عزیزم؟ شد چی
 :رفت ور پیراهنش دامن با رزا

 
 

 - .شده بد حامل خورده بهم غذا بوی کنم فکر .ندارم اشتها
 :شد بلند مهراب
 - .بیارم آب لیوان یک برات بذار
 همچون محسن صدای رفتنش با و انداخت او به سپاس رسارس نگاه رزا

 :کشید خط روحش روی سوهان
 - !کرده گل ات مادرانه حس هم شاید
 که فرمان به سپس نگریست بود زده لبخند خونرسد که محسن به خشم با

 .بود ندیده را او بحال تا اما بود جانش از که کسی با گفتگو مشغول
 - !کن متومش
 :شد تر عمیق لبخندش محسن
 - !دیگه؟ .چشم
 - ...باشه...چشم ..عزیزم باشه !بابا؟ دل جون !کیهان؟ .بیام زود میدم قول



 

 pg. 79 

79 

 
 

 قرار مخاطب بود شده فرمان کردن صحبت محو که را رزا دوباره محسن
 :داد
 - زبونه شیرین هم چقدر !نه؟ بشنوی و صداش داری دوست خیلی .آخی

 .پدرسوخته
 را آب لیوان مهراب بگوید چیزی خواست تا و فرشد بهم را لبهایش رزا

 :گرفت روبرویش
 - راه اینا پای به پا صبح از هم تو .شدی خسته میکنم فکر .عزیزم بخور
 .رفتی
 :مهراب به کرد رو محسن

 - خودت با کلوم دو میخوام اینجا بیا !ندیده زن زنت به بچسب کم بابا
 !نه؟ مگه .منیره در جایی رزا !پرست نسوان بزنم حرف
 چشمهای در چشمهایش عوض در بدهد را جوابش تا برنگشت حتی رزا

 هامن با مهراب .شد قفل ای ثانیه برای بود کرده قطع را گوشی که فرمان
 :زد محسن پای روی و نشست محسن کنار اش همیشگی لبخند

 
 
 - !زنی؟ ضد هنوزم تو

 :فرمان به سپس انداخت رزا به نگاهی نیم محسن
 - بیزار زندگی از و آدم زنها بعضی مهراب کن باور اما !نه که زنی هر

 .بدن سکه ندارن که هایی بدبخت این از شده پر زندون پرس !میکنن
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 .بود مریم دنبال به رزا و شد جابجا جایش در کمی مهراب
 - !ندارند مالی متکن که همه

 - .باشه سنت به حواست !بدبینی زیادی دیگه تو ولی درسته
 :داد تکان را رسش محسن
 - !زود؟ بری میخوای یا موندگاری حاال .هست حواسم
 رشکت عمال هم بحث در که مخصوصاً  .بشنود منیخواست دلش فرمان
 .نداشت
 - عزا اومدیم نشده هم روز دو هنوز میشناسی که و بابا !نیست معلوم واال

 .بری میخوای که گرفته
 
 

 :فرمان به کرد رو سپس
 - .بگیر یاد رسعموتپ از میگه
 :زد پوزخندی فرمان
 - .نیستم خوبی الگوی واقعا من
 - من میگم بهش .منیره اونور و اینور هی زندگی و کار به چسبیده میگه
 !داره فرق جسمیم رشایط

 
 باید بدونیم شد هم ات چیزی اگر که خودت کشور همین مبون پس میگه
 به اینا که اینقدر .رفتم ذاشتمگ اینا دست از من واال .کنیم رس بر خاکی چه
 .میدن اسرتس من

 :کرد تأیید رس تکان با محسن
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 - !دو سگ و اسرتس همش اینجا .راحته فکرت حداقل اونور دارم قبول
 میکشم هوار میگن چیزی مامان یا مریم خونه میرسم شب من بخدا

 .میزنم کله و رس نفر هزار با شب تا صبح بس از رسشون
 :کرد اشاره فرمان به مهراب
 - .شده تر کش دخرت هیچ که نخورده تکون رشیکت ولی

 :کشید رس را اش نوشابه محسن
 - .فقط میده دستور اش صندلی رو میده مل آقا

 :کوبید محسن بازوی به فرمان
 - .میکنی جمع و ات پالس و جل فردا

 چشامن دور محو تیرگی و پریده رنگ چهره به فرمان و خندید مهراب
 حالت خوش ای قهوه موهای از کمی .شد خیره رنگش میشی و کشیده
 .بود لبخند زیباترین صاحب هم هنوز اما بود شده ریخته اش شقیقه کنار
 :داد قرار مخاطب را او غرض بی

 
 

 - !رفت دادی که هم موهات .شدی الغر خیلی
 :کرد روشنش موهای درون دستی و شد تر کمرنگ مهراب لبخند
 - !؟بود بلند چقدر یادته
 :داد تکان را رسش فرمان
 - !میکنی؟ رعایت و ات غذایی رژیم .یادمه
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 :داد تکان را رسش مهراب
 - بابا خود فرمان .کردم کوتاه و شدم خیال بی که گرفتم مو ریزش اینقدر

 که حاال داده گیر اما .میشم خسته زود .کنم کار منیتونم من میدونه هم
 رو مدام مامان مثل یکی .راحته مفکر  حداقل اونجا .مبونی باید اومدی
 ته منیندازه قرص بشی خسته یکم نخور اینو بخور اینو که منیره رژه مخم
 !شد دیر ات تزریق که منیده گیر بهت اصال حلقت
 :داد ادامه و کشید بلندی نفس

 
 

 - به کاری کسی هم مبیری اونجا !رفتم گذاشتم اینا بابا دست از من فرمان
 .نداره کارت
 :زد ترش محسن
 - .میزنی حرف افرسده های بدبخت مثل .پرس نگو چرت
 :زد لبخند دوباره مهراب

 - !فرمان؟ میکنی چکار تو !اصال ندید گوش من های پرت و چرت به
 را صدایش و انداخت کوتاهی نگاه نیم میکرد صحبت مریم با که رزا به

 :آورد پایین کمی
 - !چطوره؟ ات شازده
 :آمد حرف به زودتر محسن و زد زبان را لبش فرمان
 - لقمه یک خشخاشی نون الی بذاریش باید اصال . رو توله ببینیش باید
 .کنی چپش
 :فرمان به کرد رو و خندید مهراب
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 - .نیستم خوشبین بهش خیلی کن دور ازش و محسن من نظر به

 :محسن کله پس زد یکی مهراب و زد لبخندی زور به فرمان
 - کوچولو بچه که بگیر زن یک برو پاشو دهمون کف تو ی بیچاره خب

 .نیافته راه دهنت آب میبینی
 - !آخه؟ ما به میده و زنش کی

 چنان میشد کاش .شد منقبض فرمان فک و زد قهقهه بلند صدای با مهراب
 .شود محروم زدن حرف از ابد تا که بکوبد محسن دهان بر
 - .میگی پرت و چرت هنوزم تو

 :گرفت را مهراب حرف ادامه فرمان
 - .نکرده آدمش اصال زمان گذر متاسفانه آره
 - .گفتم و حقیقت من

 :زد مهراب شانه بر پدرش .کرد سکوت عمویش و پدر دیدن با فرمان
 - !زدن؟ حرف از نشدید سیر تا سه شام

 
 

 :گذاشت میز روی بود خورده را آن بیشرت که را بشقاب محسن
 - .مداری کم یار بزنیم حکم میخواستیم واال

 :کشید خود سمت به را مهراب سپس
 - .خودمه آس یار همیشه که اینم

 :زد اش شانه به مهراب
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 - .محسن داش چاکر
 :پیوست آنها جمع به عمویش
 - بابا نه مگه منیره جایی و جاست همین فعال که هم مهراب .بسیاره وقت
 !جان؟
 :کرد نگاه اطراف به مهراب
 - .همیشگی حرفهای بازم

 :کرد تأیید را فرمان عموی حرف محسن
 
 
 - !بره؟ کجا کردم پیداش تازه من

 :شد بلند .بود شده تکمیل ظرفیتش دیگر فرمان
 - .کنم زحمت رفع کم کم تون اجازه با منم
 - .شبه رس تازه
 از فریبا اما آمد جلو مادرش .بود شده جلب او به هم مریم و رزا توجه
 .نخورد تکان جایش
 - !جان؟ مادر میری

 - .آورده طاقت زیادی االنم تا کیهان .هبل
 :زد اش شانه به عمویش
 - .نشد پذیرایی ازت خوب خیلی جان عمو ببخشید

 - .بود عالی چیز همه
 .داد دست او با هم فرمان .آورد جلو را دستش و شد بلند مهراب
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 - .اومدی که ممنون .دیدمت شدم خوشحال واقعا
 :زد مهراب شانه به آرام و بزند لبخند کرد سعی فرمان
 - .که ندارم بیشرت پرسعمو یک

 ابتدای که زن هامن از را پالتویش فرمان و فرشد گرم را دستش مهراب
 .گرفت تحویل بود دیده ورود

 - .آقا بفرمایید
 و قد به که افتاد رزا به نگاهش آن پوشیدن حین در و کرد تشکری فرمان
 .زد کمرنگی پوزخند .بود شده خیره قامتش

 !هیچوقت .نداشت دوست را رسمی استایل وقت هیچ ارز 
 .زد بیرون رسعت به و کرد خداحافظی همگی از
 
 این از میشد کاش نه .کند گریه میشد کاش .نشست تخت روی رمق بی

 ذهنش .برود بیرون میکردند کجی دهن دیوارش و در که آپارمتان
 
 

 بداند ستمیخوا دلش تنها بود رسیده که ای لحظه از .بود پراکنده
 صحبت او با فرمان دید که زمانی اما دارد شامیلی و شکل چه پرسکش
 جسارت آنقدر کاش .ریخت فرو قلبش درون چیزی کرد حس میکرد
 درب .میشنید را پرسش صدای و میگرفت فرمان از را گوشی که داشت
 با را تیرشتش .کرد قفل رسش پشت را در خسته مهراب و شد باز اتاق
 .انداخت تخت روی را خود و درآورد نت از حرکت یک
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 - !رفنت؟ باالخره
 :چرخید پهلو به مهراب
 - میزنه چی منیدونم .اش بچه و زن با بود نفر آخرین علی دایی .آره

 !داره شارژ اینقدر
 :کند عوض را لباسش تا شد بلند .زد جانی بی لبخند رزا

 - .دیگه قدیمه جوون
 نرم ساتن به دستی .آورد بیرون را خوابش پیرهن و گشود را کمد درب
 که شد رد رسش از ای احمقانه فکر چه نفهمید هم خودش .کشید اش

 
 

 کشو از را اش آبرنگی شلوار بلوز عوض در و فرستاد کشو ته را پیراهن
 تعویض را لباسش رزا و بود شده خیره سقف به مهراب .درآورد
 :بود متفکر مهراب چهره .کرد.کرد

 - .شده پیر چقدر عمو .شدن عوض همه چقدر
 :خزید پتو زیر به رزا
 - !میشی مریض .رسده هوا

 - .خوبم
 :شد خیره مهراب نیمرخ به و چرخید پهلو به رزا

 - !مهراب؟
 - !مهراب؟ جان
 :باشد نداشته بغض صدایش کرد سعی اما نشست چشمهایش به اشک نم

 - .میزد حرف باهاش داشت دیدم
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 تا گرفت را دهانش جلوی رزا و کرد بسته و باز را چشمهایش مهراب
 :نرود بیرون اش گریه صدای
 - کودکی ی همه .باشم شنیده و صداش من اینکه بدون میزنه حرف پرسم
 .گذرونده باشم داشته حضور مادرش، من، اینکه بدون و اش

 :زد هق و ترکید رزا بغض .کشید آغوش در را او و برگشت کالفه مهراب
 - قصد از بخدا .نیاوردش قصد از فرمان .شببینم میخوام ...مهراب

 !نیاوردش
 :کرد نوازش را موهایش مهراب
 - و بیامره بچه اون .نبوده کار در قصدی و عمد هیچ .خامنم باش آروم
 .منیربه جمعی هر تو و اون فرمان مسلام
 :یافت تشدید رزا گریه
 - !منه تقصیر همش !احمق من   خاطر به

 :تگرف آغوشش در بیشرت مهراب
 
 

 - .نکن فکر منیشن جربان که اتفاقاتی به !هیش
 - .ببینمش نتونستم امشب که خودمه خودخواهی خاطر به

 :شد خیره اش اشکی چشمهای به و آورد باال را رزا کوچک رس مهراب
 - نیست چیزی اون و میکنه مادر یا پدر هر که میکنه و کاری همون فرمان
 .نیاورد اونو اش تیسالم خاطر به .فرزندش از مراقبت جز
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 :زد هق دوباره رزا
 - !نکردم؟ مراقبت ازش من چرا پس
 - عشق از کنه فکر بعد بشنوه بابا ممکنه !نکن گریه اینقدر لطفا !بسه رزا

 !میزنی زار اینطور فرمان
 :گرفت را اش چانه مهراب و آمد بند رزا گریه
 - !میکنی؟ اینطوری فرمان عشق از !هوم؟
 :دز  پس را دستش رزا

 - !نکردی انتخاب شوخی برای و خوبی زمان
 
 

 :زد جانی بی لبخند مهراب
 - .برمنیداشتی ازش چشم .بود بهت حواسم

 :رفت درهم اخمهایش رزا
 - !کنی؟ متومش میشه
 :کرد نوازش را موهایش مهراب
 - .نکردم رشوع هنوز که من

 - .میاد ازش دعوا بوی و نیست جالبی بحث اصال اما میدونم
 :شد خیره رزا اشکی چشمهای به و کرد گاه تکیه را دستش مهراب
 - !رفته؟ باال برات من صدای موقع کدوم !کردم؟ دعوا تورو کی من
 .کرد سکوت رزا
 - و پرسم گفتی .دادم بهت که قولیه خاطر به فقط برگشتیم اگه االنم

 .بهت میدم و پرست گفتم منم میخوام
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 :خورد فرو را بغضش رزا

 - کیهان از عکس یک سالها این تو حتی .بسته رو از و رششمشی فرمان
 !کیهانه؟ از مراقبت برای اینم نظرت به !نرسید من بدست
 :کرد پاک را چشمش اشک عصبی و داد تکان را رسش

 - همین برا هم امشب .کرد رو اینکارا بده آزار منو اینکه خاطر به فقط !نه
 .نیاوردش

 - .پرسیدم محسن از .نیاوردش که بوده مریض واقعا کیهان ولی
 :بود متنفر مرد این از چقدر .فرشد بهم را لبهایش رزا
 - .میربدمش ها دکرت بهرتین بود خودم پیش اگه

 :بوسید را اش پیشانی مهراب
 - خواهش ازت حاال .دکرتها بهرتین پیش اونور میربیمش هم با ایشاال
 !ه؟باش نکنی فکر چیز هیچ به و ببندی و چشمهات میکنم
 :زد لب آهسته رزا

 
 

 - !کیه؟ شبیه !شکلیه؟ چه یعنی
 :کرد زمزمه و گذاشت چشمش جلوی را ساعدش مهراب
 - !خودت

 
 :نشست مهراب روبروی و گذاشت میز روی را چای سینی منظر
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 - .پرسم کن پذیرائی خودت از
 :شد جابجا کمی جایش در رشمنده مهراب
 - .عمو زن نکشید زحمت
 :کرد مرتب پا روی بود زانو زیر تا که را اش دامن منظر
 - در کی ببینیم انتظاریم چشم مدام عموت و من !جان؟ پرس زحمتی چه
 که هم فریبا و فرمان .داره کار حرص که فریربز .میزنه رو خونه این

 .کردند مشکالت غرق و خودشون
 :داد تکان را رسش مهراب

 
 

 - .عمو و شام خدمت اومدم می اینا از زودتر باید من البته .شامست با حق
 - .بیاد اینجا کیهان مگر .منیشه بند خونه تو که عموت
 :شد فعال مهراب های شاخک
 - !اینجا؟ میاد زیاد مگه
 :داد تکان را رسش منظر
 - فرمان بره نخواد و بگیره و مهدکودکش بهونه که هرزگاهی .آره

 .اینجا میذارش
 :داد ادامه منظر و گفت ی "صحیح" مهراب
 - .شد نفر دو این خودخواهی قربانی هم بچه این
 - .عمو زن نداره خوشی روز و حال هم رزا
 - گوشت مثل و اش بچه که موقع اون !جان؟ پرس مادره افتاده یادش االن

 بدون نوزاد میدونه اصال !مادره؟ نبود یادش من پرس جلو انداخت قربونی
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 موهاش الکی من رستم عین پرس خیالت به !چی؟ یعنی کردن بزرگ مادر
 !شده؟ سفید
 :کشید رسش به دستی کالفه مهراب
 - !ببینه عکس یک کیهان از رزا نذاشته حتی شام پرس عمو زن

 :کشید عمیق نفس منظر
 - .گذاشتیم احرتام اش خواسته به هم ما بود خودش تصمیم
 - بیزار اش قبلی زندگی از هم هرچقدر رزا .مادری خودت شام عمو زن
 .بگیره ازش و حق این منیتونست فرمان .مادره کی باشه
 - و من اگر !فضاحت همه اون بعد اونم !بزنی رو حرفها این اومدی که نگو

 خاطر به فقط منیگیم چیزی و افته می دخرت اون به چشممون هنوز عموت
 ...و دخرت اون من وگرنه !پدرته و عموت روابط خاطر به فقط !پدرته
 :دکر  قطع در حرفش مهراب
 - .بشنوم رو حرفها این شام از که اینجا نیومدم من

 
 

 - !بدبختی همه اون از نیومده جا مون نفس هنوز ما !جان؟ پرس چی پس
 !نبینه هم اش الباقی ندیده و مادرش حاال تا بچه این

 - ...بود هم خودتون دخرت
 :برآشفت منظر
 - ببینه میاد بار چند هفته تو من دخرت !نکن مقایسه زنت با و من دخرت
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 خانواده حتی تو زن .منه حال کمک همیشه .نداره کار داره کار مادرش
 بچه حتی !نکرد رحم هم اش بچه به حتی تو زن !کردند طردش هم اش
 !نخواست هم اش
 - !ببینه؟ و اش بچه نداره حق همین برا
 - !نبوده بچه این رس باال یکشب ...یکشب حتی اما .آورده بدنیاش فقط اون
 !چی؟ تو زن ولی مادر هم بوده پدر هم من پرس

 :شد بلند مهراب
 
 

 - میذارم اما ببینم هم جان عمو داشتم دوست .نداره ای نتیجه بحث این
 .بهرت وقت برای
 :شد بلند همراهش منظر
 - .نکن مطرح وقت هیچ دیگه و موضوع این

 :رفت در سمت به مهراب
 - .خداحافظ .عمو زن وایسه فرزند و مادر بین منیتونه فرمان
 .بود تر سخت میکرد فکر که چیزی از اوضاع .رفت و گفت را این

 
 .شد گیری شامره مشغول همزمان و گرفت پیش را منایشگاه راه تردید با

 :شد پخش ماشین اتاقک در محسن صدای
 - !مهراب؟ جونم
 :کند مرتب را اش جمالت کرد سعی آشفته
 - !پیشت؟ بیام رس یک هستی جان محسن
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 :داد ادامه رسیع شنید که را او مکث
 - !نیام که داری کاری اگه

 :بود بشاش همیشه مانند محسن صدای
 - .منتظرتم بیا پاشو .زحمتی چه خره نه
 منیتوانست دیگر هم خودش.کرد قطع را گوشی و گفت ای "باشه"

 گرفته را مترکزش رزا تابی بی اما بدهد تشخیص هم از را غلط و درست
 ماشین رسید وقتی .برساند بهم را فرزند و مادر میخواست دلش هاتن و بود
 پارک بستی بن کوچه در پارک جای برای جستجو ربع یک از پس را

 شده جدی حد این تا تهران در پارک جای معضل منیکرد فکر .کرد
 .کرد مرتب کمی را موهایش و کشید اش پاییزه کاپشن به دستی.باشد
 و حال شدن بدتر جز چیزی گذاشنت دست یرو  دست .میکرد کاری باید

 میز پشت که محسن کرد باز که را ای شیشه درب .نداشت رزا احوال
 :آورد باال را رسش بود نشسته

 - .اینجاست کی ببین !به
 
 

 .شد رد ها ماشین بین از و آمد جلو اش متین و آرام لبخند با مهراب
 :آورد جلو را دستش و شد بلند محسن
 - .اومدی خوش
 و گفت آرامی "ممنون" و نشست صندلی روی محسن تعارف با مهراب
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 :داد ادامه محسن
 - .باشیم داشته برنامه یک امشب برا بودم فکرش تو اتفاقا
 :کرد تایید رس تکان با و نگریست ها پله به مهراب
 - .کردم و خراب کله توی با دور دور هوس عجیب منم .موافقم
 - !اونوره؟ ات کله چرا حاال
 .بکند دل ها پله انتهای از شد باعث محسن تیز نگاه
 - .نیست نگرد !نبود گشتم
 :بود گیرانه مچ نگاهش همچنان اما زد کجی لبخند محسن
 - .میگم و هات پرسعمو

 
 

 :خندید آرام مهراب
 - !مگه؟ هست هم ای دیگه کس
 - !داشتی؟ کار من جز کسی با مگه
 :داد تکیه صندلی به دوباره سپس
 - .اومدی من خاطر واس ردمک فکر
 - ...بریم آزاده وقتت اگه که بزنم رس بهت اومدم آره...آره

 - !بگن دروغ منیتونن وقت هیچ ها چشم !میگه راست فرمان
 .داد قورت را دهانش آب و زد زبان را اش خشکیده لب مهراب
 - .نیومدی من خاطر واس
 :زد چنگ را پشتش کم موهای کالفه مهراب
 - .نداره حملت دیگه رزا
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 :زد لب جدی و فرستاد بیرون را اش محکم نفس محسن
 
 

 - !گرفتم قرار تاثیر تحت خیلی
 محسن ی خنده صدای ثانیه چند فاصله به و کرد نگاهش متعجب مهراب
 ادامه حال هامن در و شد کم اش خنده دید که را مهراب اخم .شد بلند
 :داد

 - .بود دار خنده خیلی .ببخشید
 .چسبید را دستش مچ محسن که شد بلند وردلخ مهراب
 - .کن فراموشش .اومدم کردم اشتباه
 دوباره ناچارا .نشد کم محسن ی خیره نگاه و دستش فشار از ای ذره

 :نشست
 - منیتونم غلطی هیچ منم میگیره افرسدگی داره بابا !محسن؟ کنم چکار
 .بیاره خودش رس بالیی میرتسم بوهللا !بکنم

 :دز  پوزخندی محسن
 - !هستش ها دوست جون ته که اون !زنت؟ !کی؟

 
 
 

 :داد تکان را رسش مهراب
 - !میره دست از نبینه و اش بچه اگه بخدا !من برادر نه !جان محسن نه

 .فرستاد بیرون را محکمش نفس و انداخت ها پله به نگاهی نیم محسن
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 - !منه؟ مغز رو مته مثل وقته چند میدونی
 :برایش نبود مهم دیگر اما گفنت در بود دل دو

 - ذهنش تو بس از میشه دیوونه داره .میشه بیدار کابوس و گریه با هرشب
 .میکنه سازی تصویر و کیهان
 ادامه و کشید اش جین شلوار به را اش کرده عرق دستهای کالفه مهراب
 :داد
 - !محسن میرتسم !نداره چهره که بچه پرس یک شده هاش بوم متام

 :بود داده تکیه خونرسد محسن
 - !روانپزشک؟ پیش بربمش !برمیاد؟ من دست از چکاری

 
 

 :شد تر آشفته مهراب
 - کار این گره چون بخوام کمک ازت اومدم من !میگی؟ وری دری چرا
 .میشه باز تو دست به فقط

 :رفت باال محسن چپ ابروی
 - !چطور؟ اونوقت
 :کشید دست اش پریده رنگ صورت به مهراب
 - .منیزنه حرف تو حرف رو فرمان میدونی هم خودت
 :دادن ادامه برای کرد جسورش محسن سکوت
 - هیچ میگم رزا به اصال .ببینه رو بچه این یکبار بذار بزن حرف باهاش
 .کنه نگاهش فقط نزنه حرفی
 :رفت باال صدایش کمی و گرفت رضب میز روی خودکار با محسن
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 - !چی؟ بشه خر نخواد اگر و
 :کرد اخم مهراب

 
 
 - !چیه؟ نظورتم

 - که پیش سال پنج فرمان اون فرمان این اگر میگم .برادر واضحه منظورم
 !چی؟ نباشه بود خر هم و داد سکه هم داد طالق هم

 :کشید جلو را خودش کمی مهراب
 - !نزده هم دست بهشون رزا قسم خودت جون به

 :زد پوزخندی محسن
 - !بده بچه بگیر سکه !؟آره اومده جدید معامله با ایندفعه !ات عمه جون

 :کوبید میز روی محکم و شد مشت دستش
 - باهاش کاری قرآن به نبود رفیقم، بهرتین تو، زن رزا اگه آخ مهراب آخ

 !عربت درس بشه میکردم
 - !فرمانه !نیستی تو حسابش طرف خوشبختانه

 - !مطمئنی؟ کجا از
 :شد نزدیک بهم ابروهایش و کرد نگاهش آمیز استفهام مهراب

 
 

 - !چیه؟ منظورت
 :داد خارش را ابرویش ی گوشه محسن

 - بی پرسعموی اون نه نباشم من حسابش طرف ایندفعه مطمئنی کجا از
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 !عقلت؟
 برود خانه به ناامید منیخواست .بود شدن عصبانی حال در کم کم مهراب

 :آورد می در بازی عوضی محسن و
 - بذار کن صحبت شباها .نیست ای کینه میدونم .فرمانه من حساب طرف
 .ببینه و اش بچه رزا

 :کشید دست اش بینی زیر به محسن
 - !نکرد؟ قبول اگه و

 :شد خیره اش تیره چشمهای به مهراب
 - .منیزنه حرف تو حرف رو فرمان میدونن همه
 - !آره؟ شه خر دوباره بگم

 
 

 :کرد رها را تیرش آخرین
 - مادری به اونو انکیه و میکنه ازدواج داره فرمان داره خرب خانومت
 !میشناسه؟
 محسن به سوالی مهراب و رسید گوش به باال طبقه از شکسنت شبیه صدای
 .شد خیره
 - و چیز همه میزنه میشه عصبانی داریم باال اون وحشی برب یک .کن ولش
 اومدن با رو بچه این آینده نداری قصد که تو بگو زنت به .میکنه خراب
 !کنی؟ خراب ات موقع بی

 
 :داد خونرسدی با را محسن جواب حال این با شد متعجب کمی رابمه



 

 pg. 99 

99 

 - و سخت درخواست تو از منم .نداره فرمان دوباره ازدواج به کاری کسی
 به هم رزا ببینه رو بچه این فقط بذار گفتم هم بهت !نکردم معقول غیر

 !منیزنه مادرشه اینکه از حرفی کیهان
 
 
 - !تضمینی؟ چه با

 :رفت در سمت به مهراب
 - !کردم قولی بد نه گفتم دروغ بهت نه وقت هیچ که تضمین همون با
 :کرد باز را ای شیشه در

 - .هستم خربت منتظر
 "لعنتی" و کرد پرت میز روی حرص با را خودکارش محسن رفت وقتی
 سنگین و محکم گامهای .کرد زمزمه لب زیر نداشت مخاطب که ای

 جور و جمع را خودش کمی شد اعثب آمد می پایین ها پله از که فرمان
 :آمد حرف به زودتر محسن رسید پله آخرین به که فرمان .کند

 - !شنیدی و همش که خودت
 خودرو به و نشست چرمی صندلی روی .بود یخزده و رسد فرمان نگاه
 روح بی رنگ این طالب همه اینقدر چرا .شد خیره روبرویش رنگ سفید

 دیوانه شبیه رزا گفت !گفت؟ چه هرابم .نداشت مترکز !بودند؟ خنثی و
 
 
 بچه خودش وقتی شود گرفته قرارش و آرام باید چه برای !است؟ شده ها
 داشته حقیقت منیتوانست .بود دروغ ...نه !داد؟ اش تحویل دستی دو را
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 مشت دستش .منیخواهد را باشد او از که فرزندی گفت خودش رزا .باشد
 :کوبید دیگرش دست کف به محکم و شد
 - !کنه ات لعنت خدا

 :نشست روبرویش و زد دور را میز هراسان محسن
 - به گوش واینستا گفتم بهت !پرس کردی قاطی روغن آب تو که باز

 !بده مهراب اراجیف
 :میزد حرف خودش با فرمان
 - االن که میگرفتم و اش نفس موقع همون باید !محسن میکشتمش باید
 !نشه مدعی من پرس برا سال پنج بعد

 با .ایستاد فرمان رس باالی شد بلند و داد تکان تاسف روی از رسی محسن
 :داد ماساژ را پهنش های شانه احتیاط

 
 

 - دخرته اون میذارم کردی فکر !کشکه؟ کردی فکر !آخه؟ تو چته
 !بیافته؟ کیهان به چشمش
 بود شده بلند نفسهایش حرص و عصبانیت از که را فرمان های شانه کمی
 :داد فشار
 - میکنم و دنیاش بخدا بده عمل آزادی من به فقط...کن صادر رو اجازه تو

 !نباشه جاش دنیا جای هیچ که میکنم باهاش کاری !یزید آخرت
 :داد ادامه مطمنئ اما کرد مکث کمی
 - !میگیرم و نفسش خودم من...بده اجازه فقط تو

 :فتگر  را رسش دست هردو با مستاصل و فرشد بهم را لبهایش فرمان



 

 pg. 111 

11
1 

 - !محسن میدادم طالقش نباید
 :نگریست خرابش حال به و نشست روبرویش محسن

 - !کرد؟ درست برات که قطوری پرونده اون با
 :بود خفه فرمان صدای

 
 

 - .بود حقم
 منایشگاه در بلندش صدای و کوبید مبل دسته روی عصبانیت با محسن
 :پیچید
 - از سال پنج !بدبخت !آره؟ بره بهش بدی هم کیهان که حقته االنم پس
 پنج !هست چی اصال مادر نیافته یادش یکبار کیهان که زدی چیزت همه
 گوش به اش یکی نذاشتی و کردی تحمل و اون و این مفت حرف سال

 نیش دم از رو همه که فریبا حتی کنه نگاهش چپ کسی و برسه کیهان
 !میزنه
 را دستش و کشید جلو را خودش اما رفت تحلیل کمی نیرویش و صدا
 :گذاشت فرمان پای روی
 - یادته !بدونه؟ مادرش از چیزی کیهان منیذارم وقت هیچ گفتی یادته
 !نداشته؟ دوستش وقت هیچ مادرش بفهمه منیخوام گفتی
 :کرد زمزمه حوصله بی فرمان
 - !برگشته االن ولی

 
 



 

 pg. 112 

11
2 

 :زد پوزخندی محسن
 - نبودی هم تو اگه که همونطور !بده بچه بهش منیتونه پرسعموت چون
 !میدونی من از بهرت که تو !منیدادن بهش هم زن

 و خونه رس که نکرد التامس رزا به صدبار مگر .گرفت باال را رسش فرمان
 !مبونه؟ اش زندگی
 - !کنم؟ چکار میگی
 و میزد حرف ساعتها که ها لبخند آن از .زد جانی نیمه لبخند محسن
 تکیه آسوده خیال با و زد نزبا را لبش دور .آمد می معامله پای مشرتی

 عوض فرمان نظر که کرد آسوده اندکی را خیالش فرمان جمله این .داد
 .است شده

 - !من به بسپارش
 :گذاشت راست پای روی را چپش پای

 - ]!خانم رزا این بده پس تاوان یکم وقتشه
 
 
 
 شده عوض .کرد باز را کافه درب اش موزون و آرام همیشه های قدم با

 در بر را آنها ای کافه هر روزی که عکسهایی هم اش دکوراسیون هم بود
 با و چرخاند چشم .دهد نشان تر روز به را خود تا میکرد نصب دیوارش و

 داشت صندلی دو تنها که کوچکی و گرد میز پشت که مردی دیدن
 و کتان شلوار و مشکی های کفش از .رفت او سمت به بود نشسته

 .رسید اش سبزه و مردانه صورت روی وزخندپ به و کرد عبور پیراهنش
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 :کرد اشاره روبرویش صندلی به محسن
 - .خانم رزا بشین
 میز روی را اش کوچک زنانه کیف و کشید عقب را اش صندلی رزا

 :کرد صاف را بدنش محسن .گذاشت
 - هوس هنوزم و موندی ات دانشجویی دوران تو که نگو !میخوری؟ چی
 !داری شکالت هات
 :زد لبخندی روزها آن یادآوری با اختیار بی رزا

 
 

 - .بود همین همیشه مریم و من سلیقه
 :میچرخاند میز روی را خودرویش سوییچ محسن
 - !میخوری؟ چی االن ...حاال...بودید کرده مون رسویس

 قالب درهم را الغرش دستهای .آمده کجا و چه برای آمد یادش رزا
 :کرد
 - !بخورم چیزی اینجا نیومدم من

 صورت .شد خیره رزا فروغ بی چشمهای به و آمد جلو کمی محسن
 محسن صدای .میداد نشان معمول حد از تر درشت را چشمهایش الغرش

 :داشت کنایه و طنز از هایی رگه
 - !کنی؟ چکار اومدی پس
 :فرشد بهم را اش خشکیده لبهای رزا

 - !عقب بکش
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 رزا چشمهای شد باعث اش خنده صدای و رفت باال محسن ابروهای
 :شود بسته ای لحظه
 - !شدی عوض !شدی الت چه
 :زد پوزخند رزا

 - گوش تو چی سال همه این نیست معلوم !نشدم عوضی تو مثل حداقل
 !میکنه پاره تیکه و من کنی ولش که خوندی فرمان
 - !نیست؟ ات عاشق و آورده در و خریت افسار که ناراحتی عزیزم
 :زد ترش رزا

 - و چرت نیومدم االنم !نداره اهمیت برام ای ذره ریضشم عشق و خودش
 !بشنوم تورو های پرت
 :شد متعجب حال این با میخندید محسن چهره
 - به که نگو !رسوندی؟ و خودت کله با بیای بگه گفتم مهراب به چرا پس

 !اومدی من خاطر
 
 

 - !ببینم و ام بچه قراره گفت
 :گذاشت گوشش پشت را دستش و آورد جلو را صورتش کمی محسن
 - !لطفا دوباره !نشنیدم؟ !چی؟
 :داد ادامه دید که رزا حرصی اما زده غم ی چهره
 - حق البته !نکرده ات شیرفهم خوب مهراب اینکه مثل .دیگه نه !ات؟ بچه
 !ها داری هم
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 :داد ادامه پوزخندی با
 - .میکرد ات شیرفهم خوب فرمان فقط
 :داد تکان تاسف با را رسش رزا

 - میگفتی نبودی تو خود همین !میکنی دفاع کی و چی از میدونستم کاش
 بالیی هر وایمیسی چرا !بود؟ اومده در صدا به االن تا بود هم دیوار رزا
 !بیاره؟ رست
 - !کرده هم کاری کم فهمیدم بعدش ولی

 
 
 :کشید عمیقی نفس رزا

 - !کجاست؟ کیهان
 سفارش شکالت هات عدد دو محسن و ایستاد میزشان باالی جوان پرس
 :شد کج لبش رفتنش با .داد
 - !بگرد بیا !من جیب تو
 :زد میز به آرام اما عصبانی رزا

 - اعتامد بهت میخواست دمل اما گفتی دروغ مهراب به که میزدم حدس
 فرزندی و مادر میفهمی و داری عاطفه درصد یک شاید کردم فکر .کنم
 !چیه

 .شد بلند و خورد فرو را بغضش
 - .داره رشوط و رشط اما میبینی و ات بچه
 متعجب میکرد نگاهش پایین از و بود داده تکیه خونرسد که محسن به رزا

 :نگریست
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 - !فرمان؟ جای به میذاری رشط تو حاال تا کی از
 - !منم اش کاره همه کن فکر تو

 - !منیخواد وصی وکیل زنده
 - !دارم کامل وکالت من کن فکر تو
 :زد عصبی اما رمتسخ پر لبخند رزا

 - !بکنه اش کاره همه رو تو که باشه شده احمق اینقدر منیتونه
 :انداخت باال شانه محسن
 - تا کنی معامله میتونی بهرت من با نکن شک ولی !میکشه عشقت هرجور
 !فرمان
 :داد ادامه دید که را رزا سکوت
 - وجهمت بهرت تا بیاری یاد به و شب اون میخوای .دیگه فرمانه باالخره
 !بشی؟ حرفم
 .بلعید زحمت به را دهانش آب و نشست رزا پیکر بر خفیفی لرز

 
 

 - و کوچولو خوشگل بینی !بیاری؟ بیاد و ات خونی صورت و رس میخوای
 !چی؟ شکست که ات مامانی

 آن شدن متام از سال چند .نیافتد تا گرفت صندلی به را دستش رزا
 هم را ساده فریاد و داد یک طاقت حتی رزا !بود؟ گذشته ها کابوس
 را بغضش .فرمان وحشیانه و آمیز جنون رفتارهای به برسد چه نداشت
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 آخرین داشت برنده برگ همیشه که محسن جلو کردن گریه .داد قورت
 اش شده خشک گلوی میان از زحمت به .میخواست دلش که بود چیزی
 :نالید
 - !محسن؟ میخوای چی

 
 - .میکنیم مذاکره مه با بشین .خوب دخرت شدی حاال
 :بزند حرف کرد سعی زحمت به رزا

 - !بگیری؟ باج میخوای
 
 

 :خندید محسن
 - !رفیقم؟ یکی این زن شدی بعد بودی رفیقم اون زن که !تو؟ !کی؟ از
 !بگیرم؟ باج باید چی برا من !ات کله پس زده خدا تو !رزا
 - !چیه؟ رفتارهات این پس
 و شد بلند محسن رفتنش با و گذاشت میز روی را سفارش جوان پرس

 کشید عقب را خودش کمی رزا .گذاشت رزا صندلی کنار را اش صندلی
 .باشد نداشته برخوردی او با محسن بلند و کشیده پاهای تا

 - چشمهات...کن نگاهش...کن نگاهش !خوب؟ دخرت آخه رفتارها کدوم
 !شد؟ قرمز چرا
 محکم و رداشتب کاغذی دستامل برگ یک میز روی از حرص با رزا

 بدون محسن چون میکرد گریه نباید .گرفت را باالیش رس و کوچک بینی
 .میگذاشت اش دیوانه رفیق دست کف را همه بگذارد جا واو یک اینکه
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 رسش بشدت رزا و گرفت دستامل با را رزا چشم زیر نم احتیاط با محسن
 .کشید عقب را
 
 

 - میکرد هم ات خیسال  فرمان اگه زمان اون !رزا شدی نارنجی نازک
 .اومد منی در صدات
 اش گونه روی دوباره که را چشمش اشک رسعت به دست پشت با رزا

 :کرد پاک بود شده رسازیر
 - !چیه؟ رشطت
 :کرد اشاره اش شکالت هات به محسن
 - .میشه رسد بخور
 :کرد تکرار شمرده اما بغض و حرص با رزا

 - !چیه؟ رشطت
 بود هویدا کامال اش گردن که زار  کوچک رورسی به نگاهش محسن
 :کرد اشاره آن به سپس .شد خیره
 - !ها شدی راحت هم فرمان های خرکی غیرت دست از
 - !برم منیگی اگه

 
 

 :داد را جوابش متسخر با محسن
 - .پرست دیدن برای داری هم راسخی عزم چه

 :نبود سخت خیلی لحظه این در رزا اعصاب کردن تحریک
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 - !ببینی؟ و انکیه عکس داری دوست
 :کرد رصد را رزا ی درمانده ی چهره سپس

 - !بشنوی؟ و صداش بزنم زنگ میخوای اصال !بدم؟ ات نشون میخوای
 بود کسی مانند محسن .نداشت ای چاره راه و بود رسیده فالکتی چه به
 .میداد فشار را آن تر رحامنه بی هربار و میدانست را زخم جای و درد که

 :شود تر خشکش گلوی تا خورد را اش گرم نوشیدنی از کمی
 - !محسن؟ میخوای چی

 :برد موهایش درون دستی محسن
 
 

 - بزنی زیرش بخوای ! تعداد شدن کم بدون !منیشه عوض من رشط
 طرف .کنم برخورد ها جنتلمن مثل باهات که نیستم من دیگه ایندفعه
 !نشده؟ تنگ هاش نوازش برای دلت که تو !فرمان میشه حسابت

 روی را آن درون مایع میخواست دلش .فرشد دستش در را فنجان زار 
 کارهایش همه تالفی و برود فرمان رساغ به هم بعد . بپاشد محسن صورت

 کیهان جز چیزی و کسی به بود مدتها .منیتوانست اما .بیاورد برسش را
 :زد تلخی لبخند محسن پرسش برای حال این با .منیکرد فکر
 - .شده عوض شنیدم من ولی
 - !راحت خیالت نشده عوض تو برا

 :زد چشمکی و کرد روشن را اش گوشی صفحه محسن
 - .بگیرم مامانش از بله یک بزنم زنگ کیهان به اینکه از قبل

 - !چیه؟ رشطت
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 - !زیاد یکدونه نه کم یکدونه نه !برمیگردونی رو ها سکه متام
 
 
 
 ای خنده تک سپس زد پلک بار چند گرد چشامنی با و زده بهت ابتدا رزا
 :است تعجب روی از بود مشخص کامالً که کرد

 - !میکنی؟ شوخی
 نگاه اطراف به میداد تکان را دستانش که حالی در و خندید عصبی سپس
 :میکرد پراکنده های
 - .میکنی شوخی آره

 را واکنشی هر انتظار شاید .میکرد نگاهش خیره و متفکر تنها محسن
 این !بود؟ شده مهم اینقدر سکه یعنی .را یکشهیسرت های خنده جز داشت
 فرمان و او سنگ زیر دستش بود مشخص کامال و میخندید عصبی که رزا
 صندلی پشت به و رفت رس رزا منایش از اش حوصله .منیشناخت را است
 :گفت خونرسد و داد تکیه
 - !شد؟ متوم

 
 

 محسن .دش خنثی و روح بی چهره هامن دوباره و بسته کم کم رزا لبهای
 را آنها تک تک !کند طلب چیزی چنین او از منیتوانست !میکرد شوخی
 این حال و بود گرفته کرده سپری زندان آن در که نحسی هرروز برای
 را نفسش به اعتامد باید !بودند کشیده نقصی بی و متیز ی نقشه چه...دو
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 نهوحشیا خوی با فردا آورد می کم محسن جلوی امروز اگر .میکرد پیدا
 روی ممکن جای تا کرد سعی و انداخت پا روی پای .افتاد می پس فرمان
 :بایستد صاف اش صندلی

 - !میکنم؟ تقدیمت دستی دو رو اونا من کردی فکر چرا و
 .بود کرده مطرح را سوال این رزا که خوب چقدر و زد لبخندی محسن
 .آید می کوتاه رزا داشت ایامن .بود روشن اش گوشی صفحه هنوز

 عیان همه بر داشت نخواهد مهراب از فرزندی وقت هیچ رزا اینکه همیدنف
 پا پشت عاشقی هوای به که نبود پیش سال پنج دخرتک رزا .بود آشکار و
 میخواستند اگر دنیا متام که بود کرده پیدا تر قوی عشقی .بزند چیز همه به
 گیشکست موقع زمان آن بود داغ .کنند انکار را آن منیتوانستند هم

 از را چیز چه و آمده رسش به چه بود فهمیده تازه که االن .وجودش
 
 

 می او پای جلوی هم را اش زندگی متام بود سهل که سکه داده دست
 .انداخت

 - !رفته یادت که نگو !فرمان ی رفته دست از غرور جربان اول قدم برا
 .نبود پیچیده برایش خیلی محسن هدف فهمیدن حال .فرشد لب رزا
 زبان بر فکرش !بازگرداند فرمان به تا بگیرد را رزا غرور میخواست سنمح

 :شد جاری
 - روم تو بزنه که !آره؟ مرت سه بشه ات راضی خود از دوست زبون که

 !میدی پسشون داری دوباره حاال گرفتی رو ها سکه وضعیتی چه با دیدی
 فش،ضع نقطه سمت به و کند دور فرمان از را رزا ذهن کرد سعی محسن
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 :دهد سوق کیهان،
 - !منیزنه حرفی
 بی معامله چه .شود خالی درونش حرص تا فرشد دست را کیفش رزا

 .بودند گذاشته روبرویش را نقصی
 
 

 - !منیدم پس و گرفتم که چیزی منم .بوده من حق اونا
 :خندید فاتحانه محسن
 - !نکن طلبش کردی، پیشکش که هم چیزی من نظر به .موافقم

 هم شاید میزد، جیغ میکشید، فریاد میتوانست اگر شاید .فتگر  آتش رزا
 دان چیز همه مردک این از دلش های عقده متام تا میزد را محسن آنقدر
 :شد خیره میکشید رس را شکالتش هات که محسن به تنها اما شود خالی
 - !کنم؟ اعتامد بهت باید چرا

 ای ثانیه برای رزا چشمهای و کوبید میز روی محکم کمی را ماگ محسن
 وقتی بود آمده کنار سالها آن در تنش پر های رفتار با چگونه .شد بسته
 بی این هم شاید !نداشت؟ را میز بروی ماگ یک کوبیدن تحمل االن

 .بود روزها هامن تبعات اعصاب ضعف و حوصلگی
 - !میخوام؟ خودم برا کردی فکر
 :داد ادامه حسنم حال این با .بود خیره همچنان حس هر از خالی رزا

 
 

 - !اوله قدم اینم !خیره ات نیت کنی ثابت باید
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 :زد پوزخندی رزا
 - !باشه شلوارت پارگی به حواست !اس گنده زیادی اولت قدم

 عروسک هامن !بود؟ رزا هامن این راستی به .زد جانی بی لبخند محسن
 نظرش در همیشه و میشد شنیده زحمت به صدایش که فرمان زیبای چشم
 !برقصد؟ میزدند برایش که سازی هر تا بود مظلوم و خور یتورس 

 مظلوم و ساده رزای هامن .داد را سوالش جواب رزا ی خسته چشمهای
 رضرش به اگر حتی بود کرده توافق معامله این های تبرصه متام با که بود
 :شد سینه به دست .باشد
 - !سهله که شلوار !پوشیدم آهنی کفش
 - !شدی کفش بر جان اینقدر چی برا میدونستم کاش

 
 !بودید باخرب من زندگی احوال از مریم و تو حداقل

 
 

 :نشد کم صدایش حرص کرد سعی هرچقدر و شد فرشده محسن فک
 - !زمین بندازی کله با اونجوری و عاشق بدبخت فرمان منیشد دلیل بازم
 اون اول کنی ثابت و ات برادری میخوای !نیست حرفها این وقت االنم
 !میدی پس بود گرفته و چشمت برقش که رو ها کهس
 :زد طعنه رزا
 - !کنم؟ اعتامد بهتون باید چرا !میکنه کور داره رو تو چشم که فعال

 :انداخت باال شانه محسن
 - امروز و کیهان معلوم کجا از !کنیم؟ اعتامد بهت باید چی برا ما بگو تو
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 یک باورهای به نزنی دگن ات مادرانه مزخرف احساس با و ببینی فردا یا
 ...اینکه ضمن !گناه؟ بی بچه
 امروز از حرف .بود محسن های کلمه پی حواسش رزا و کرد مکث کمی
 ننگین معامله این اگر که ریخت فرو دلش درون چیزی ناخودآگاه زد که
 را جانانش جان لحظه همین شاید...امروز همین شاید میکرد قبول را

 .میدید
 
 

 - هم بچه اون چون !نیست فرمان یا من سنگه، زیر دستش االن که کسی
 مضحک های اسرتس تو اینکه بدون میکنه و اش زندگی آرامش با داره
 من میره، در کیهان برای فرمان جون اگه !بدی انتقال بهش و ات

 !میپرستمش
 برای محسن که بود شده دور فرزندش از چقدر .کشید خفیفی آه رزا

 !میکرد فدا جان کیهانش
 - !چی؟ بدم تحویل هم خودش به بخوام گرفتم، خودش از اگه و

 داشت را شانسش روزهای هوای و حال هامن محسن و بود شده نرم رزا
 :مینشست مثر به فراوان چانگی پر از پس هایش معامله متام که

 - پیشکش بهش بخوای برسه چه منیزنه هم حرف باهات حتی که میدونی
 !بدی
 :ستادفر بیرون را نفسش رزا
 - !چی؟ کنی هاپولی و نرسونی بهش رو اونا اگه
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 این فهمیدن اما کند آچمز دیگر کمی را رزا میخواست دلش محسن
 :بود رزا طبیعی حق موضوع
 - حاال .بپرس ازش هم خودت خواستی .گرفتم تحویل میزنم زنگ بهش
 !کجاست؟ ها سکه بگو
 را او .منیگیرد پس او از فرمان میدانست .کرد نگاهش اسرتس با رزا

 کارگردان میدانست اصالً  !وقت هیچ .نبود پول بند و قید در که میشناخت
 زبانش اختیار بی اما است محسن شک بدون حیله پر و کثیف تئاتر این

 :چرخید
 - !امانات صندوق
 :برداشت اش سوییچ و داد تکان را رسش محسن
 - .دنیا رس اون نربدیش کرده یاری عقلت باز خوبه

 :برگشت سمتش به شک با
 
 

 - نقش از امروز فقط اگر !نیست مهم !برمیگردی میدونستی شایدم
 راه تو !کنارته پرست بانک بریم رسیع و بیرون بیای هپروت تو دخرتهای

 !بشنوی و صداش میزنم زنگ هم
 روی پرسک .آمد بیرون کافه از محسن دنبال به و زد چنگ را کیفش رزا
 را همه امروز !داشت نکشیده تصویر چقدر او و بود چهره بی هایش بوم

 برای دیگر بار یک دهد اجازه میتوانست چگونه اما میکرد چهره صاحب
 !بگیرند؟ تصمیم اش زندگی
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 رزا .زد چشم به را اش دودی عینک و گشود را خودرویش درب محسن

 بان سایه را دستش و میزد را چشمهایش آفتاب .ایستاد خودرو طرف آن
 :کرد
 - سوءاستفاده کار این اسم اگه !کنم اعتامد بهت راحت اینقدر یتونممن من

 !چیه؟ پس نیست
 
 

 از محکم را عینک و گذاشت خودرو سقف روی را دستش کالفه محسن
 :کند صورتش
 - !مفهومه؟ !ببینیش منیتونی نخوام من تا چون
 را کیفش چفت حرصی اما کرد نگاهش عصبانیت با ای ثانیه چند رزا

 :زد چشم به را آن عصبی .درآورد را اش صورتی عینک و گشود
 - پیش میرم !نیستی تو هم حسابم طرف !منیشم ات کثیف بازی بازیچه من

 !فرمان
 محسن .آورد باال را دستش تاکسی دیدن با و گرفت فاصله کمی سپس
 به رزا آنکه از قبل بلندش های قدم با و کوبید حرص با را ماشین درب
 و رفت جلو برود، بود ایستاده جلوتر مرت چند که زردی تاکسی سمت
 :کشید را نحیفش بازوی
 - !خودت؟ برا رسخود میری کجا
 :کشید فریاد صورتش توی و کوبید محسن دست به محکم کیف با رزا
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 - !میکنی؟ رفتار اینطور من با حقی چه به
 فرشد محکم را بازویش درون خشم متام با محسن اش، ناباوری کامل در
 :غرید ضعیفش ی ناله به توجه بی و
 - همون به !کمه برات کنم چالت هم جا همین اگه حتی که حقی همون به

 حس و وجودش بی مادر نبود کیهان تا اومده در پدرش فرمان که حقی
 !نکنه

 نفس نفس .شد پرتاب عقب به کمی رزا و کرد رها را بازویش حرصی
 :دکشی فریاد صورتش توی کمر به دست و میزد
 - شامورتی همه اون مگه !شد؟ پیدات گوری کدوم از یکدفعه تو آخه
 !جونت؟ مهراب به برسی که درنیاوردی بازی
 هامن از محسن .بود ندیده اینگونه بحال تا را محسن .بود کرده ضعف رزا
 مریم و او رس رسبه همیشه که بود اش صمیمی دوست برادر برایش اول

 اصال !کند درک را جانبش به حق رهایرفتا این منیتوانست .میگذاشت
 یک مانند که مردی این و کجا خندان همیشه و گو بذله محسن

 
 

 پنج این !کجا؟ میکشید نشان و خط روبرویش کیهان برای پدرخوانده
 تبدیل تنومند درختی چنین این به نفرت بذر که بود گذشته چه لعنتی سال
 ناخودآگاه محسن فریاد با و بود نشسته پیکرش بر خفیف لرزی !بود؟ شده
 :رفت عقب
 - !توام با
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 برادر دیگر روبرویش مرد .شود مسلط درونش لرز به کرد سعی رزا
 از عقلی چه با .بود فرمان صمیمی رفیق .نبود اش، صمیمی مریم،دوست

 :گشود هم از را لبهایش زحمت به !داشت؟ شعور و منطق توقع اون
 - !ام بچه رساغ اومدم
 اما مخالف سمت به کرد یاری را پاهایش محسن آمیز نونج و تیز نگاه

 .شد میداد، فشار نفرتش متام با که محسن ی پنجه اسیر بازویش دوباره
 :بلند صدای از شد بسته همیشه عادت به چشمهایش

 - !توعه؟ بچه مگه !کیهان رساغ اومدی که پشتت هفت با کردی غلط تو
 :میکشید ربدهع دیگران آمد و رفت به مالحظه بی محسن

 
 
 - سال پنج چون !چی؟ برا میدونی !بیاری و اسمش نداری حق حتی تو

 !رفت فروختیش پیش
 :زد هق و نیاورد طاقت دیگر رزا
 - !و رفتارهات این میگم مهراب به

 :غرید است نشنیده را رزا جمله انگار که گویی محسن
 - تو از که ای بچه من میگفت میکرد نگاه روم تو من، زن اگه میدونی

 !میکردم؟ چکارش منیخوام و باشه
 :نداشت اهمیت برایش ای ذره اما بود دستانش در رزا پیکر لرزش متوجه

 - !میکشتمش برگرد برو بی
 :داد ادامه ترش با
 - !خب؟ نداری بچه اون به نسبت حقی تو !رزا
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 :زد رزا شقیقه به آرام دیگرش دست انگشت با
 
 

 - دوزاری مامان یک منیدونه حتی چهب اون !مغزت تو بکن خوب اینو
 بکنم مغزش تو شده !میفهمی؟ .کرده اش معاوضه پول با که داره وجود
 گند منیذارم اما میکنم اومده،اینکارو بدنیا جامعت زن وجود بدون که

 میری برمیگردی میگیری و شوهرت دست !اش کودکی و روحیه به بزنی
 خر و فرمان هم دفعه این ممنیذار  !داری تعلق بهش که قربستونی همون
 !کیهان هم کنی

 
 پاک را اشکهایش خودش ضعف از عصبی و بود گرفته اش گریه رزا
 .کرد
 - !کن گریه آره

 :داد ادامه و کرد رهایش محسن
 - که کنی گریه خون باید !دادی دست از چی نیست حالیت !داغی هنوزم
 !دادی دست از و کی و هستی چی عزادار بفهمی

 
 

 محسن سد از باید کیهان دیدن برای که منیکرد خطور ذهنش در هیچگاه
 :آمد بحرف خسته .کند عبور

 - و ات مالحظه مریم خاطر به االنم تا !نکن دخالت مساله این تو !محسن
 ...بهت چیزی و کردم
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 :کرد قطع را حرفش طلبکار محسن
 - !کنی؟ چکار میخوای ببینم نکن مالحظه !نه

 :آورد در شلوارش جیب از را اش گوشی سپس
 - به میزنه زنگ کی ببین بعد منایشگاه، برو و بگیر تاکسی االن همین تو

 !سابقش شوهر پیش رفت زنت بگه مهراب
 .رفت وا تابستان گرمای در بستنی مانند رزا

 - سخت کردنش باور هم خیلی ات درخشان ی سابقه اون با باالخره
 !نیست،نه؟
 :بود افتادن پس مرز در که رزا احوال به زد پوزخندی محسن

 
 

 - ...میکرد خیانت خوردن آب مثل اش قبلی زندگی تو زنم اگه منم
 :نالید لرزانش صدای با رزا
 - !نکردم خیانت فرمان به من

 :آمد جلوتر و زد زبان را لبش محسن
 - واله و عاشق که فرمان نه بذارم، الالت به لی لی که مهرابم نه من ببین
 فرمان خود با مستقیم و کنی رد و من پیشنهاد وایبخ اگه .باشم ات

 حتی میکنم کاری !میشه طالقه دو ات شناسنامه دوم صفحه کنی، صحبت
 .نداره ات نگه احوالش اوضاع اون با هم مهراب

 :داد ادامه متسخر با
 - پاک سبزی و میشینن هم دور که زنهایی محفل نقل میشی قشنگ بعدش
 که کرد خراب و اش زندگی کسی خاطر واسه یارو که !میکنن
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 !منیخواستش
 :نداشت آمدن کوتاه قصد ابدا اما میلرزید تنش متام

 
 

 - !کنی سوءاستفاده ازم منیذارم
 :انداخت باال شانه محسن

 - !کنی انتخاب باید کیهان و مهراب و سکه بین !دادم انتخاب حق بهت من
 :انداخت ویشباز  زیر دست رسعت به محسن که بود افتادن حال در رزا

 - !حاال منیری
 بی رزا .کرد باز را شاگرد سمت درب و برد ماشین سمت به را او سپس

 نیم به .شد سوار هم خودش و زد دور را ماشین محسن و نشست مقاومت
 :نگریست رزا پریده رنگ رخ

 - !میکنن باور تورو اصول ادا این که هایی احمق اون رس بر خاک
 :زد را در قفل آرنجش با محسن و رفت در دستگیره سمت به دستش رزا

 - !ندارم کشی نعش حوصله رسجات بشین
 :کرد براندازش پوزخندی با محسن .بود روبرو به نگاهش همچنان رزا

 
 

 - کل من !بگو و ات تصمیم دلرب، های ژست این گرفنت بجای !مادمازل
 !بزنم کله و رس تو با منیتونم روز
 :داد ادامه سنمح و برگشت سمتش به تیز رزا

 - !بپلکی کیهان بر و دور و نکنی تناول خر مغز که هست حواسم البته
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 :داد ادامه متسخر با
 - !سابقت؟ شوهر خدمت یا بانک بریم !کنم؟ تعبیر چی به و سکوتت
 کوتاه پالتوی و قرمز کوچک رورسی که هامنطور و داد تکیه در به سپس
 :داد ادامه متفکرانه میکرد ندازبرا را بود، کت شبیه کامال که رزا مشکی
 - خوب واقعا مهراب .بشی رها فرمان یوغ از بودی فرصت منتظر انگار
 .کنه بازی و زمینی سیب نقش میتونه
 :رفت باال بغض با صدایش و شد متام طاقتش دیگر رزا

 - .دیگه کن متومش
 :رفت باال صدایش "متعاقبا و کوبید خودرو فرمان به محکم کمی محسن

 
 
 - !کنم متومش برات تا بریم کجا بگی نتظرمم

 - سکه بشه باباش جلو فرمان که گرفتم قصد از اصالً  !حقمه ها سکه اون
 !بشنوی؟ میخواستی و همین !پول یک

 .شنید را محسن های دندان فرشدن بهم صدای
 - تضمینی ببینمت کیهان بر و دور چون !میری میکنی گم و گورت پس

 !نکنه ات کتلت "سهوا ماشین یک شدی در  خیابون از که منیدم
 :نالید نامفهوم و گذاشت دهانش جلوی را دستش بهت شدت از رزا
 - !میکنی؟ تهدید منو...منو

 - رو از .میدم جومنم کیهان برا من ولی میذاری چی و اسمش تو منیدونم
 !نیست چیزی که وجود بی و پولکی مامان یک برداشنت زمین
 :کرد روشن را ماشین و نشست رسجایش صاف سپس
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 - !عزیزم؟ بریم کجا بگو حاال
 .میشناخت را محسن نفرت از مملو گفنت عزیزم این رزا فقط و
 
 
 - !بدی؟ نشون بهم و کیهان گرفتنشون بعد میدی تضمینی چه

 عقب رزا آنکه از قبل و کرد مایل او سمت به را بدنش کمی محسن
 :دز  رزا شقیقه به حرص رس از و محکم کمی بکشد
ت مغزت یا !خنگی؟ تو  - !دادم توضیح بهت قبال رو همه !زده؟ چ 

 :داد ادامه مکث با سپس
 - خودم فرمان پیش بری و بشی رسکش بخوای .کنی اعتامد بهم مجبوری
 تو میندازه تف دیگه کی ببینم میخوام بعد میگیرم، مهراب از و طالقت
 برمیگردونی رو ها لعنتی اون .منیبینی و کیهان هم عمر آخر تا !صورتت

 بهت هم عملی یا !مفهومه؟ .بزنیم حرف بتونیم هم با تازه تا صاحابش
 !بدم؟ توضیح

 
 هم ذهنش نقاط ترین تاریک در حتی .شد خیره بیرون به پنجره از رزا

 مهراب جز .باشد گرفته گارد شدت این به و اینگونه فرمان منیکرد تصور
 خودش ی جبهه در ار  کسی بود، محسن صمیمی دوست قضا از که
 
 

 هدفش تنها و بود شده فرمان ی گذشته قد متام منای محسن .نداشت
 دو اصال .بود ایستاده محکم و انعطاف قابل غیر کامال .بود دریدن
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 شدیدا عصبانیت و خشم همه آن از فرمان .بودند شده متفاوت شخصیت
 همیشه که محسن عوض در و میرسید بنظر آرام مردی و بود گرفته فاصله
 منیتوانست .بود شده کینه و نفرت از مملو میخندید، و میرسید نظر به شاد
 نداشت شک اما .کند اعتامد نبود، گرگ به شباهت بی که محسن به

 سمت به !سالها این متام مثل .منیدهد را کیهان دیدن اجازه او به فرمان
 :برگشت میکرد نگاهش خیره که محسن

 - .برگردونم و همش منیتونم من
 :شد کج محسن لب
 - !کندن دل سخته براشون، ریختی جبین عرق که نه
 - !میزنی؟ و حرصش تو دادش، دیگه یکی منیفهمم من

 :کرد زمزمه و نگریست اطراف به محسن
 - !هستی کافی جامعت زن از مردها متام کردن متنفر برای تو
 
 

 :نگریست روبرویش زیبای زن به دوباره سپس
 - آی که میرسم نتیجه این به دارم واقعا چون کنم ات روشن خوب بذار
 نقش زندگی این و زندگی اون تو کال اینکه علت و پایینه خیلی کیوت
ت کال بلکه نبوده، قصد از داشتی هویج  !کنده دور رو مغزت و میزنی چ 
 رزا اما برگرداند خود سمت به و گرفت را رزا کوچک و گرد چانه
 :زد پس را دستش بشدت
 - !میکنم قلمش بخوره بهم دستت دیگه یکبار
 - از و صورتت هرروز فرمان منیذاشتی داشتی، ها عرضه این از اگه تو
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 !نوبره سیاست بی همه این زن !بندازه ریخت
 عطر از رزا شدنش نزدیکرت با و گذاشت رزا صندلی پشت را دستش
 .کرد کوتاهی ی رسفه تندش
 - به بخوای من راه جز .نمک ات روشن بذار ولی !کن ول رو حرفا این

 هم اونور دارم، و فرمان اینور من چون !بسته بن الباقی برسی، کیهان
 !مهراب

 
 
 :پرید حرفش وسط رزا
 - !من؟ صورت تو میای که کردی فکر خودت با چی !تر عقب برو

 :داد تکان را رسش همزمان و زد پوزخند محسن
 - نبودن عقل بی تا دو این که موقع اون من !هستی هم متوهم واقعا تو

 پاس و فضاحت همه این با نظرت به االن نخواستمت، و میشناختمت
 کردی فکر ای، عرضه بی چقدر دادی نشون که پرسعمو تا دو بین کاری
 !جذابی؟ برام
 :چسبید را دستش مچ فرز محسن که رفت باال خشم شدت از رزا دست

 - !نره هرز باشه حواست
 :داد ادامه و شد خیره زار  اشک از شفاف چشمهای به

 - اندازه همون !خرم اندازه همون !گرفتم و فرمان خوی و خلق منم باالخره
 !ام مالحظه بی هم
 :کرد رها و آورد پایین آهسته را ظریفش دست مچ
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 - دماغت از خون نیستم راضی رفیقمی، زن الحساب علی چون خب ولی
 .بیاد

 
 میدهد آزارش محسن عطر بود مشخص کامال که رزا کشدار های نفس
 :بنشیند جایش رس دوباره شد باعث
 - !سخته واقعا تو با معامله
 - !میکنی مقایسه که نیست منایشگاه تو ماشینهای من پرس
 - و پرست گل میخوای واقعا اگه .دادم خوبی پیشنهاد بهت واقعا من ولی

 !هللا بسم ببینی
 - ...پس منیتونم و همش که گفتم

 :کرد قطع را حرفش محسن
 - !چندتاش؟

 :نداشت متامی رزا نظر از هایش کنایه و نیش
 
 

 - بحث هم سکه تعداد رس اش منونه مادر با بگم کیهان به بعدا باشه یادم
 .کردیم
 میشد وارد قلبش به خنجر مانند محسن کالم هر .گرفت را چشمش نم رزا
 تلخ هایحرف چه میکرد صحبت فرمان با اگر .میسوزاند را وجودش متام و

 !بود؟ انتظارش در تری
 - که تویی به حداقل .برگردونم رو اونا منیتونم من !نیستی؟ متوجه چرا
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 !ماجرایی این ی کاره هیچ
 :زد باز در قفل محسن

 - !سالمت به
 :کرد زمزمه سپس

 - .بودم گرفته نتیجه االن تا بودم زده حرف اینقدر هم خیابون تو گربه با
 .بده ادامه مهراب با ات مرده زندگی همین به من ظرن به !رزا؟ چیه میدونی
 .بود کیهان و فرمان زندگی از ات رفنت همین کردی که کاری بهرتین
 نقاشی در غرق همش که برنج شیر زن یک با میتونست فرمان نه چون

 
 

 نه بیاد، کنار نبود بلد داری شوهر جو یک و بود اش وری دری های
 .فروخت عشقش به اونو که سئولیتم بی مادر یک به نیاز کیهان
 .میکرد گوش محسن به زده بهت بود در دستگیره به دستش هامنطور رزا

 - این نباید فهمیدم، که حاال !ببینی و کیهان بیای خواستم ازت کردم اشتباه
 .بکنم حقش در و ظلم
 :برگشت سمتش به

 - شبه من مثالً  !چی؟ باشه داشته مشکل شدی باعث تو بفهمه اگه اصال
 !هوم؟ .بگم
 :میزد خنجر وقفه بی
 - موقع اون !بیچاره رزای !چی؟ آورده رسش رو بال این مادرش بفهمه اگه
 ...دست از رو همه !نداری هم کیهان دیگه
 :کشید فریاد بغض و حرص با رزا
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 - !کنه لعنت و همتون خدا !کنه ات لعنت خدا !بسه !بسه !بسه
 
 

 .میکرد نگاهش تنها محسن و میبارید مهابا بی اشکهایش
 - !شم خالص جهنم اون از میخواستم فقط من

 - !منیشه خاموش حاالها حاال جهنم اون آتیش
 :گرفت را محسن کت لبه حرص با رزا

 - !باشی شده فطرت پست اینقدر منیتونی
 چهره به نگاهی و بود کشیده را کتش که رزا دست به نگاهی محسن
 :انداخت اش اشکی
 - .میکنم پات کله و میزنم پاتک تو قبل من دربیاری بازی زرنگ بخوای
 :کرد اضافه خاصی لحن با سپس

 - بخواد دمل ممکنه چون کن، ول رو یقه کشید عشقت اگه درضمن
 .نکنم ات درباره خوبی فکرهای

 :کشید را خودرو کمربند و کشید کنار را دستش نفرت با رزا
 - !محسن مونه منی جواب بی کارهات این

 
 

 :زد جا را دنده محسن
 - !برم؟ کجا !واینمیسم بیکار منم که میدونی

 :بست را کمربند چفت رزا
 - !بانک
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 سختی به و آرام موهایش درون ای زنانه دستهای نوازش حس با فرمان
 و براق ای قهوه چشمهای دید که چیزی اولین .گشود را پلکش الی

 و کرد تر سورج را روناک کمی شدنش بیدار .بود روناک کرده آرایش
 کاش گرفت، را روناک دست مچ آهسته .برد فرو موهایش در پنجه بیشرت

 حرشه مانند که آنها رش از و بردارد کشو از را قیچی االن همین میتوانست
 بیدار خواب از کامالً  هنوز .شود خالص بودند، گردش در موهایش میان
 را علتش و داشت مفرط خستگی حس .بود باز نیمه چشمهایش و نشده

 صدای اما باشد تنها تنهای خواست دلش ای لحظه برای .منیدانست
 
 

 گوش روی دخرتک لبهای که آنقدر کرد، حس نزدیک بسیار را روناک
 :نشست چپش
 - !منیشدی بیدار میکردن در هم توپ
 با اما برگرداند، مخالف سمت به را رسش کمی و شد مورش مور

 هراسان کمی لحنش و خیز نیم نجآر  روی همیشه مانند کیهان یادآوری
 :شد

 - !کجاست؟ کیهان
 اش سینه روی آرام بود، کرده تغییر الکش رنگ که روناک زنانه دست
 :داد را جوابش خونرسد کامالً لحن با و نشست

 - .خوابوندمش !مضطربی؟ اینقدر چی برا
 :بخوابد دوباره تا داد هل آهسته را فرمان سپس
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 - .بکش دراز
 
 

 اینکه جای به روناک حرفهای .زد کنار را روناک دست خوتر  با فرمان
 شد، بلند آلود خواب و کالفه .میکرد آشوبش دل کند، قرص را دلش

 دلش چقدر .کشید دست صورتش به و گذاشت زمین روی را پاهایش
 صدایش.منیتوانست اما بگوید ی "لعنت معرکه خرمگس بر" میخواست

 :بود آلود خواب و گرفته
 - !؟چنده ساعت
 نازک تاپ متوجه تازه فرمان و کشید جلو را خودش کمی روناک

 دست .شد آمد، می پوستش گندمی رنگ به هم عجیب که خورشنگش
 :نشست اش سینه روی دوباره روناک
 - .غروبه شش نزدیک
 :کرد نگاهش تردید و شک با سپس
 - راست یک بعدم .اومدم باهات منم کیهان، رساغ اومدی !منیاد؟ یادت

 .اتاق ومدیا
 
 

 دلش .بود خسته .نداشت خاطر به زیادی چیز .کشید عقب را رسش فرمان
 .میبارید صورتش و رس از رسزندگی و هیجان روناک و بخوابد میخواست

 :روناک پوشش به زد کنایه .فهمید صورتش نقص بی آرایش از را این
 - !نشه رسدت
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 بهرت تا کرد کج را رفت،رسش باال روناک حالت خوش و پهن ابروهای
 :ریخت شانه روی به ایش قهوه لخت موهای و ببیند را فرمان صورت
 - !منی؟ خوردن رسما نگران
 میرفت بود کرده احاطه را آن روناک دخرتانه افکار که اتاق این از باید
 داد، جان پاهایش به خشم بسته در دیدن با .نداشت رفنت راه نای ولی

 :کشید پایین عصبانیت با را در تگیرهدس و شد بلند اخم با ناخودآگاه
 - !نبند و صاحاب بی در این گفتم بار صد

 روی را اش اشاره انگشت بود، نشسته تخت روی که هامنطور روناک
 :گذاشت لبهایش

 
 

 - !میکنی بیدار و کیهان االن !خربته؟ چه !هیش
 سکوت و آرامش دلش .ایستاد اتاق وسط کمر به دست و حرص با فرمان
 به دلنشین بسیار ماهرانه آرایش با که ای چهره آن با روناک و ستمیخوا
 به لحظه آن در برایش بود، نشسته خوش بدنش بر که تاپی و میرسید نظر

 :کرد اشاره در به .بود آسایش مخل کلمه، واقعی معنای
 - تو یاسین ولی .باشه قفل یا بسته اتاق این در منیخوام گفتم بار هزار

 !گاران میخونم گوشت
 و شد بلند حالتش خوش ابروهای بین ظریف اخمی با و طلبکار روناک

 :شد سینه به دست میکرد کم را فاصله که هامنطور
 - !افتاد؟ مهمی اتفاق چه !مگه؟ شده چی حاال
 :کرد کج را رسش فرمان
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 - !بیافته؟ اتفاقی بود قرار
 :زد حرص رس از پوزخندی روناک

 
 
 - !میدونم بعید !تو؟ مثل مرتاضی یک با

 :کرد اشاره کوتاهش جین شلوار و تاپ به فرمان
 - !نه؟ مگه پوشیدی، ماه آبان هوای گرمای برای رو اینا پس
 مورد این در میدانست اما بفرستد اش خانه به را روناک میتوانست کاش
 به منحرص پافشاری و رستقی رزا، عکس بر روناک .است ناموفق کامال
 :داد ادامه یتجد با.داشت را خودش فرد
 - !نرو رژه مدلی این من ی بچه جلو من، خونه میای وقتی گفتم بار هزار

 را آن کرد سعی دست با و انداخت راست سمت را لختش موهای روناک
 :کند مرتب
 - .بود خواب کیهان
 :مالید شصت و اشاره انگشت با را چشمهایش فرمان
 - ترگل اینقدر کی ابر  منیدونم !منیکردی بیدارم اگه بودم خواب منم
 !کردی ورگل

 
 

 .رفت هال به و برداشت تخت کنار عسلی روی از را سیگارش پاکت
 میرفت راه او از جلوتر که هامنطور فرمان و شد روان دنبالش به روناک
 :داد تکان هوا در را چپش دست
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 - !نرو راه من ی خونه تو وضع و رس این با دیگه
 

 صدایی با و گذاشت لبش گوشه را ارسیگ کرد، رها مبل روی را خودش
 مخاطب را روناک بود، کرده تغییر لبهایش بین سیگار وجود علت به که
 :داد قرار
 - !میدی؟ من به چایی یک
 بود، گرفته اشاره و شصت انگشت با که هامنطور و کرد روشن را آن

 لبخند روناک .شد بسته ای لحظه چشمهایش عمیق کامی با همزمان
 و انداخت فرمان گردن دور دست مبل پشت از و رفت لوج زد، عمیقی
 :بوسید را فرمان گونه و گوش بین جایی تامل با و آهسته

 - .چشم روی به
 
 
 بود بوسیده روناک که جایی به آزادش دست با فرمان روناک، رفنت با

 :کند محو را روناک لبهای خیسی تا کشید دست
 - .امشب شدی خطرناک
 کیهان تا آورد پایین ممکن حد تا را صدایش و ردک روشن را تلویزیون

 :رسید گوشش به آشپزخانه از روناک ی خنده صدای .نشود بیدار
 - !میرتسی؟ چی از !خطری بی کربیت که تو

 حد از تندتر کمی هیجان شدت از که قلبی با و زد برق به را ساز چای
 .نشست رمانف کنار شده حساب حرکات با و زد دور را مبل میتپید، معمول

 شده خیره تلویزیون به شده ریز چشامن و محو اخم با که فرمان نیمرخ به
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 اینگونه که است فرمان چشامن شدن ضعیف از منیدانست .نگریست بود
 و کشید جلو کمی را خودش !اش همیشگی عادت یا شده خیره صفحه به

 قاتا سمت به تیز و هراسان فرمان نگاه .گذاشت او سینه روی را رسش
 :کرد کمرت را فاصله روناک و شد کشیده کیهان
 - !خوابه کیهان

 
 

 .میشد حس صدایش ته در حسادت هم شاید دلخوری حرص، کمی
 روناک پریشان موهای به سیگار خاکسرت تا کرد دور را دستش فرمان
 :نرساند آسیبی

 - !شده؟ چت امشب هست معلوم تو
 را اش چانه و گرفت االب را رسش روناک و گفت تعجب با را این فرمان
 :بوسید بود، زبر فرمان ی روزه چند ریش وجود با که
 - .همین .بود شده تنگ برات دمل
 زد بخشی رضایت لبخند .خورد کوچکی تکان فرمان گلوی سیب که دید
 او کمی احتیاط با و نشست بازویش دور فرمان دست اما ، خودش تاثیر از
 :کشید عقب را

 - .میکنیم صحبت ات دلتنگی درباره بعد کن وضع و لباست برو لطفاً 
 !بشه مواجه صحنه این با و کنه باز و در کیهان منیخوام
 :زد لب و کرد نوازش را فرمان صورت روناک
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 - !شدی؟ حساس اینقدر که میکنیم چکار داریم مگه
 :نشست چشمهایش به اشک نم

 - !نداشتم؟ زیبایی برات شفته ی دخرته اون اندازه به وقت هیچ نکنه
 این !دخرتها اکرث ای کلیشه سوال .زد مبل به آرام را رسش پشت از فرمان
 :آمد حرف به شمرده و روناک تن حرارت از گرفت فاصله خودش بار

 - کس هیچ با وقت هیچ من و هستی خوشگلی دخرت واقعاً  تو !جان روناک
 چهار چهب که میکنم یادآوری بهت دارم فقط منیکنم، و نکردم ات مقایسه
 رو چیزها خیلی باید هستی من ی خونه تو وقتی و هست خونه این تو ساله

 !کنی رعایت
 که خودش پوشش بدون سینه قفسه روی و گرفت را فرمان دست روناک

 :گذاشت میرفت، پایین باال هیجان شدت از
 - ...و قلبم تپش !میکنی؟ حس .میکنم رعایت دارم وقته خیلی من ولی

 :شد مانع روناک اما بکشد را تشدس خواست فرمان
 
 

 - !باشه؟ تو و من بین سوم نفر یک باید همیشه
 میز سمت به .کشید پس محکم را دستش اینبار و شد منقبض فرمان فک

 خم زیرسیگاری در کمر از را سیگارش و شد خم روبرویش ای شیشه
 :کرد

 - متام میزنی حرف ازش تو که سوم نفر اون !باش زدنت حرف مواظب
 !منه زندگی
 :شد مالیم لحنش و گذاشت بازویش روی دست روناک
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 - !ندارم هم کمرت باشم، نداشته دوستش تو از بیشرت
 :گذاشت او ی شانه روی دست احتیاط با و آهسته
 - .باشیم تو و من فقط دارم دوست...وقتهایی یک ولی
 - !شدی رابطه وارد باز دید با تو میگم، هزارم بار برای
 عضالت سفتی از را این روناک و بود شده منقبض کامالً فرمان بدن

 :کرد زمزمه آهسته .میکرد حس ، بدنش
 
 

 - .میدونم
 ناخوشایند بوی به اهمیت بی روناک و کشید عمیقی نفس فرمان

 فرمش خوش و کوچک گوش به ای بوسه و کشید جلو را سیگار،خودش
 زحمت به ار  دهانش آب کرد، حس گوشش روی که را روناک زبان .زد

 نقطه متوجه کی از روناک .کشید گردنش پشت به دستی و داد قورت
 بود فهمیده نه هیچگاه رزا !بود؟ شده گوشهایش در او حساسیت و ضعف

 برداشته کوچکی خش صدایش !بفهمد که بود داده زحمت خود به نه و
 :بود
 - !نیست وقتش االن

 :داشت التامس از ای رگه صدایش
 - .لطفاً 

 :شد خیره چشمهایش به و گرفت را فرمان صورت دست هردو با روناک
 - ی دخرته اون که بدی و حس این بهم و کنی انکار منو ابد تا منیتونی
 !بوده رستر من از احمق
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 سال پنج که زنی یا !مهراب؟ همرس !میزد؟ حرف دخرت کدام از روناک
 زایل را عقلش آنچنان اش، زمینی عشق با دیگر کشوری سودای پیش
 که منیفهمید روناک !بگذرد؟ اش نفره سه کوچک خانواده از که کرد

 حتی !چه یعنی بزنی پس را ات زندگی مرد و باشی حوصله بی همیشه
 !چه یعنی نفهمی هم را ات زندگی مرد های مندی عالقه که منیفهمید
 و ابریشمی موهای در پنجه و آورد باال را دستش بار اولین برای فرمان
 به رزا یکبار نداشت خاطر به .شد خیره اش چهره به و کشید ناکرو  لخت
 فوق زیبایی علیرغم همیشه زیرا .پسند مرد و آراسته اینگونه بیاید، او سمت
 .بود لعابی و رنگ هرگونه فاقد اش چهره اش، العاده
 .کشید عمیقی نفس و بست را چشمهایش روناک

 
 و آرامش ذره ذره هک فرمان دستهای آرام نوازش از شد خوشی غرق

 را فرمان صورت دست هردو با .میکرد تزریق او به همزمان را هیجان
 
 

 ملس را اش مثلثی ی چانه آهسته فرمان و شد چشمهایش در خیره گرفت،
 :کرد
 - !میکنی خریت داری
 !میخندید؟ هم رزا .شد منایان لبخندش خط و خندید رسخوش روناک
 !نداشت خاطر به او حداقل
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 - !ام خریت خود من
 کمرنگی اخم و شد کشیده پهنش و نرم لبهای روی فرمان سبابه انگشت
 :کرد
 - !نرمه؟ اینقدر که لبهات به میزنی خاصی چیر

 .گفت دل در را این .بود رنگ بی و خشک همیشه رزا لبهای
 را فرمان روی این .زد قهقهه بلند صدای با و نیاورد طاقت دیگر روناک
 شانه و بود گرفته دهانش جلوی را دستش ندهخ شدت از .بود ندیده
 :نشست لبش بر لبخندی اراده بی وضعیتش، دیدن با فرمان .میلرزید هایش

 
 

 - !بود؟ دار خنده سوامل اینقدر
 صورتش روی اش پهن لبخند همچنان اما شد کمرت اش خنده روناک

 :میکرد خودمنایی
 - و علت مهم نرمه، من لبهای خشک فصل این تو چرا نیست مهم !نه

 .انگیزشه
 را میبست،صورتش را چشمهایش که همزمان جمله این گفنت از پس و

 .رساند صفر به فرمان صورت با را صورتش فاصله و آورد جلو
 را شدن تحمیل مدام که رزا رفتارهای تلخی .کرد فراموش را لحظه فرمان

 تمیخواس دلش ! هم نیز را نشدن خواسته حس و آورد، می او یاد به
 از هرچند نکند، قیاس دنیا در زنی هیچ با را اش عاشقی بت .نکند مقایسه
 وجود گرمای مقایسه .منیتوانست اما .بود شده رد غرورش و او روی

 جستجوی در مغزش .بود احمقانه بس کاری رزا زده یخ تن با روناک
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 پس را حرارت پر دخرتک این تا میداد هشدار و بود رزا کوچک لبهای
 موهایش خرمن در روناک رس پشت اختیار بی چپش دست ماا بزند،

 
 

 .مناند بجا ای فاصله تا چسبید را روناک کمر دیگر دست با و نشست
 .کرد اش همراهی بیشرتی شدت با و انداخت گردنش دور دست روناک
 را اتاقش درب اگر اینکه و کیهان به اندیشیدن از لحظاتی برای فرمان
 خود به بیشرت را روناک و شد فارغ افتاد، خواهد قیاتفا چه کند باز ناغافل
 چوبی درب زنگ صدای با اما نبودند زمان گذر متوجه هردو .فرشد
 بیرون را اش شده حبس نفس و کشید عقب مضطرب را خود روناک
 بهم کمی که روناک موهای دیدن با و آمد خود به نیز فرمان .فرستاد
 به را موهایش ، بود برگشته شخود طبیعی رنگ به که لبهایش و ریخته
 رضبان به اهمیتی کرد سعی .کرد مرتب را اش تیرشت و فرستاد عقب
 :رفت در سمت به و ندهد قلبش
 - !نیست مناسب ات وضع و رس !اتاق برو

 :رفت راهرو سمت به و شد بلند روناک
 - .شد بیدار در زنگ صدای با کیهان کنم فکر

 :کرد نگاهش متعجب و سوالی فرمان
 
 
 - !نشنیدم صدایی که من

 :رفت کیهان خواب اتاق سمت به و نکرد تامل روناک
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 - ...اینکه ضمن !منیکنی باور شده، سنگین گوشهات میگم که من
 :داد ادامه بخشی رضایت لبخند و من و من با

 - !بود دیگه جای یک مون احوال و حال
 دیدن با و گشود را اتاق درب شود مانع فرمان آنکه از قبل تند های قدم با

 و میکشید نفس منظم و آهسته .رفت جلو کیهان خواب در غرق ی چهره
 اسرتس با اما مالیم و نشست کنارش .بود باز کمی اش کوچک دهان
 :کرد نوازش را کیهان صورت
 - ...دیگه پاشو !عمرم پاشو .خاله عزیز پاشو !کیهان؟
 .آید می اتاق به نفرما دیگر ثانیه چند تا میدانست .گرفت گاز را لبش
 بود، خورانده کیهان به که استامینوفنی رشبت با .نداشت دیگری ی چاره

 
 

 خیلی نه اما احتیاط با .شود بیدار او آرام نجوای این با میرسید نظر به محال
 :زد پرسک صورت به آرام

 - !خاله پاشو کیهان،
 آسودگی رس از نفسی روناک و شد باز آرام آرام پرسک چشمهای

 .شیدک
 

 لب بر لبخند همیشه مانند که محسن دیدن با و گشود را درب فرمان
 :گذاشت در چهارچوب روی را دستش داشت
 - !تو؟ نداری زندگی و کار !همیشگی محل   بی خروس
 :شد وارد و زد کنار را او دست با محسن
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 - !تویی؟ من زندگی و کار نفهمیدی هنوز
 :بست رسش پشت را در متسخر با فرمان

 - !عزیزم؟ کنم چکار تو نشناس وقت عشق این با نم
 
 

 :کرد اشاره ساعتش به محسن
 - !که شبه رس تازه
 :کشید دست فرمان صورت به شوخی به سپس

 - !داغه؟ صورتت اینقدر چرا حاال .منیشناسه مکان و زمان عشق درضمن
 :داد ادامه میرفت مبل سمت به که هامنطور

 - !کرده؟ روشن و تنورت دیگه کیی یا بزنم دست بهت نداری جنبه
 :داد تکان تاسف روی از رسی فرمان
 - !ات خونه برو پاشو

 درون دستی و گذاشت پا رو پای کرد، ولو مبل روی را خود محسن
 :کشید بود تر کوتاه بسیار طرف دو از که موهایش

 - !کجاست؟ من عشق !برمیداری؟ دور آخه میاد تو خاطر واسه کی
 اش خانه راهی را محسن داشت امید همچنان .ایستاد رکم به دست فرمان
 :کند

 
 

 - !ات خونه برو پاشو حاال !خوابه
 هال وارد داشت آغوش در را کیهان که هامنطور روناک حین همین در
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 :کرد کودکانه را صدایش کمی و شد
 - !بابا شدم بیدار من

 شالی و بود پوشیده تاپش روی نازکی بافت که روناک به تعجب با فرمان
 روی بر رس آلود خواب کامالً که کیهان به سپس نگریست، داشت رس بر

 محسن سمت به روناک بپرسد سوالی آنکه از قبل .بود گذاشته او شانه
 :برگشت
 - .اومدید خوش
 :فرمان به کرد رو "ممنون "گفنت از بعد و داد تکان را رسش محسن
 - !انگار؟ شدم مزاحم هم موقع بعد !تنور مورد در...گرفتم و سوامل جواب
 کمی و شک با و محسن های گفنت پرت و چرت به نداد اهمیتی فرمان
 :داد قرار مخاطب را روناک عصبی

 
 

 - !بود؟ شده بیدار مطمئنی
 فرمان که طوری کوبید فرمان پهن سینه به شوخی به و شد بلند محسن
 یها سوال از روناک رهایی هدفش حقیقت در اما رفت، عقب به کمی
 :گرفت روناک از را حال بی کیهان   و شد رد کنارش از .بود فرمان
 - .بزنه حرف میخواد صبح تا فرمان .و عموش عشق این من به بده
 :روناک به کرد رو دوباره کند، اعرتاض فرمان آنکه از قبل
 - !دارید؟ آب لیوان یک

 دلش فرمان .رفت آشپزخانه سمت به و گفت ی "البته " روناک
 کیهان به محسن حواس متام اما بزند ترش روناک کوتاه جین به تمیخواس
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 :میشد بیدار کم کم که بود آغوشش در
 - حس بغلمه، تو وقتی...داره مشرتک ویژگی هروئین با !منه هروئین کیهان
 میشم رسخوش .معنیه بی برام حوصلگی بی و خستگی دیگه میکنم
 .باهاش

 
 
 :سیدبو را کیهان صورت حرص کمی و عشق با
 - !محاله و غیرممکن هردوشون کردن ترک و

 :غرید و کرد نگاهش متخلف آدمهای شبیه فرمان
 - .میکنی بوسش اینقدر منیاد خوشم گفتم بار صد

 نبود، اینجا فرمان اگر .شد کیهان گردن دادن قلقلک مشغول محسن
 نصیبش گوشاملی چنان و میگذاشت دستش کف را روناک حساب
 خورد به چی نبود معلوم .کند گم را خانه به تبرگش راه که میکرد
 دادن، قلقلک و گذاشنت رس به رس اینهمه وجود با که بود داده پرسک
 :نگذاشت جواب بی را فرمان جمله .بود آلود خواب همچنان کیهان
 - !ورم یک به گفتم بارش صد منم

 :شد گونه هشدار لحنش فرمان
 - !محسن
 - !دیگه منیشه زنت کس هیچ ات سگی اخالق این با همینه !محسن؟ جون

 
 

 سوالی محسن و کرد آمد می آنها سمت به که روناک به نگاهی نیم فرمان
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 :کرد اشاره نفره تک مبل به متسخر با سپس .انداخت باال را ابروهایش
 - زیادی فعالیت بیام منم اینکه از قبل ظاهراً  !شدید خسته بشینید بفرمایید
 .داشتی

 :ادد ادامه خنده با
 - !افتاده کار از جدی جدی کردم فکر

 اما بود، ناراضی عمال او پروای بی کردن صحبت اینگونه از فرمان
 چفت بهم عصبانیت شدت از لبهایش .منیدهد اهمیتی محسن میدانست

 :شد
 - و مغزش .من به بده هم کیهان !ببند و دهنت اون خدا رضای محض
 !زدی حرف اینقدر خوردی
 و شد راحت خیالش کمی او باز چشمهای دیدن با و دندا اهمیتی محسن
 :کشید را کوچکش بینی

 
 

 - .خوشگله سالم
 چایی گذاشت، محسن روبروی و برداشت سینی از را آب لیوان روناک

 بدحالی جای هیجان و ذوق محسن دیدن با کیهان .فرمان روبروی هم را
 :کشید جیغ تقریباً  و شد آویزان او گردن از گرفت، را اش
 - .محسن عمو

 مردانه را صورتش و رس که هامنطور و گرفت آغوشش در محسن
 :زد لب میبوسید

 - .میکنی صدا خوشگل منو اینقدر تو که مبیره برات محسن عمو
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 :کرد زمزمه و زد کنار را کیهان موهای آهسته سپس
 - .رسجاشه هنوز قرارمون
 بکشد قبع را خودش کرد سعی و محسن زمزمه از آمد قلقلکش کیهان
 و شعف با و زد برقی چشمهایش عوض در نربد، جایی به راه تقالیش اما

 :شد باز دهانش ذوق از ناشی تعجب
 
 

 - !واقعاً؟
 روی را دستش انداخت، بود شده مشت که فرمان دست به نگاهی روناک
 :گذاشت او دست
 - .میشه رسد ات چایی
 خیره کیهان و محسن به عصبی که هامنطور .نخورد تکان فرمان صورت
 :زد لب بود شده

 - .منیخورم
 :باشد خونرسد کرد سعی فرمان و کشید رس را آبش لیوان از کمی محسن
 - !بابا اینجا بیا کیهان

 
 کیهان کوچک پای به آرام است نشنیده را فرمان حرف گویی که محسن

 :زد بود نشسته پایش روی که
 - .داریم دونهمر  قرار یک که بریم کم کم کیهان و من دیگه، خب
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 :پرید ناخودآگاه فرمان چپ پلک
 - !جان؟
 :فرمان به کرد رو خونرسد محسن
 - .بال بی جانت
 :نکند نگاه کیهان منتظر چشمهای به کرد سعی و کشید عمیق نفس فرمان
 - حوصله واقعا امشب !ات خونه برو پاشو .حسابی رست به زده شبی رس
 .ندارم تورو با کل کل
 - .شدی خسته داشتی فعالیت البته خب آره

 خونرسدش نگاه هامن با محسن و گرفت گاز را پایینش لب روناک
 :داد قرار مخاطب را روناک
 - درگیر بعدظهر تا صبح از امروز من آخه .میکنم عرض و کاری فعالیت

 .شد خسته خیلی فرمان گردن افتاد کارها که اینه بودم ای مساله یک
 :گذاشت زمین یرو  را کیهان و شد بلند سپس

 
 

 - .عمو عشق شیم آماده بریم
 بهم فرمان فک .شد فرمان دست محصور شدن بلند از قبل دستش مچ

 :بود شده فرشده
 - !ات خونه برو پاشو .کنیم بحث حتی هم با کیهان جلو منیخوام
 :آمد حرف به کیهان
 - .برم بذار بابا

 :کرد قطع را نطقش ترش با فرمان
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 - !اتاقت برو
 :گذاشت بازویش روی دست روناک
 - ...فرمان

 - !نکن دخالت تو
 .نگریست محسن به تندش لحن از متعجب روناک

 
 

 - .میگیره گازش خر هرزگاهی این .نیست چیزی
 :داد ادامه و کرد آزاد فرمان دست از را دستش
 - !نده انجام بچه جلو و ات غارنشینی رفتارهای این

 - .رمدا کار عمو با من !اتاقت برو کیهان
 :خندید محسن

 - عوض و کیهان های لباس هم اگر .عزیزم ندارم کاری هیچ تو با من
 !شم؟ کار به دست خودم منیکنی
 با سپس کشید، دست محسن پیراهن های دکمه به عصبی اما آرام فرمان
 یادآور را چیزی بخواهد گویی زد، اش سینه قفسه به بار چند دست کف
 و آرام چندان نه های رضبه از بیاورد ابرو به خم آنکه بی محسن اما شود
 :داد ادامه خونرسد فرمان، حرص از مملو
 - !بگی؟ میخوای چیزی

 
 

 پیراهن یقه قبل دفعه مانند فرمان نبودند، روناک و کیهان اگر میدانست
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 .ندارد مرزی فرمان برای عصبانیت میدانست اصال .میکرد پاره را اش
 - !خدا تورو .برم بذار بابا
 :بود چسبیده پایش به یهانک

 - .مهد برم میدم قول
 :روناک به کرد رو حواس بی مهد یادآوری با فرمان
 - !حتامً  .کنم صحبت باهات شایان درباره باید

 دارند، میان در رازی گویی .برگشت محسن سمت به کیهان چشمهای
 کیهان .دهد اطمینان او به تا گذاشت برهم را چشمهایش آرامش با محسن

 :رفت جلو کمی کوچکش قدمهای اب
 - .برم بذار بابا

 :کرد زمزمه بشنود فرمان تنها که طوری آهسته بسیار روناک
 
 
 - یک تو و من حداقل !بیرون؟ بره محسن با ساعت یک داره اشکالی چه

 ...تنها ساعت
 محسن کنار از و میزد نق همچنان کیهان .کرد اش الل فرمان برزخی نگاه
 .منیخورد جم
 - واال .دیگه میارمش میگردومنش میربم !میگیری؟ سخت اینقدر بابا چته
 !خانم؟ روناک میگم دروغ .میداد حال من به اینطوری یکی کاش
 :کرد قالب هم در را دستهایش روناک
 - .بده اجازه باید پدرش .واال بگم چی
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 - !اومدی خوش !ات خونه برو هم تو .منیره جا هیچ
 :گذاشت نفرما شانه روی دست محسن

 
 

 - فرسخی یک از زن اون حتی منیذارم من ولی میرتسی، چی از میدونم
 جون یعنی .هست حواسم یعنی هست حواسم میگم وقتی . بشه رد اینجا
 !نشه اشکی کیهان چشم که میدم

 بود بلند کمی آن های گوشه که سبیلش به دستی ای ثانیه چند مکث با
 :کشید
 - خسته هم تو امروز دیدم .بیرون بریم یدوتای بودم داده قول بهش قبال
 .منه جون که بچه این و تو به هست حواسم من ...من .رساغش اومدم ای،
 جلو کیهان نشستنش محض به و نشست مبل روی سنگین جو از کالفه
 اش زیتونی موهای عشق با محسن .چسباند او ی سینه به را رسش و رفت
 :بوسید را

 - .منیزنم حرف تو حرف رو من .یمیدون صالح خودت هرچی بازم
 ناراحت کیهان   به فرمان و بود شده درگیر بلندش های ناخن با روناک
 شده دشوار برایش غلط و درست تشخیص روزها این چقدر .شد خیره
 :کرد بغض کیهان .گرفت را کیهان دست و رفت جلو .بود

 
 
 - .برم بذار بابا
 .نگریست بود، شده خیره محسن به حرست با که پرسش مغموم چهره به
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 و میخوابید کنارش که شبها گاهی و بود شده قد متام بت برایش محسن
 از میکشید، فرضی طرحهای سفید سقف روی کوچکش دستهای با کیهان

 محسن .بود محسن به شدن شبیه آرزوهایش از یکی .میگفت آرزوهایش
 از "اصال رمانف و داشت تاثیر کیهان روی مستقیامً  کردارش و رفتار متام و

 رضایت بود آمده بوجود میانشان که عشقی و صمیمیت و دوستی این
 از کیهان برای میتوانست نه داشت، را محسن حذف توان نه .نداشت
 و بود کیهان گذاشنت رس به رس حال در محسن .بسازد دورس دیو محسن
 چه .شنید میداد، رسپوشیده شهربازی ی وعده که را آرامش زمزمه فرمان
 عشق، از رسشار و حوصله با اینقدر کسی چه محسن جز مگر !میکرد؟ باید
 !میکرد؟ رفتار کیهان با

 خیلی هم عمویش و عمه .نداشت مادری اقوام هیچ و خاله دایی، مادر،
 دق کیهان نبود اش انرژی و محسن اگر .منیدادند نشان دیدار به عالقه
 پرت و چرت متام با محسن .میکرد دق هم خودش .اندیشید کمی .میکرد

 
 

 همین مشابه .فرستاد بیرون را سنگینش نفس .بود رفیق هایش گفنت
 برای تاریخ منیگذاشت .بود بارانی لحظه هر و هرروز پیش، سالیان چشمها
 :شود تکرار کیهان

 - .کنم عوض و لباست ...بریم بیا
 .نشست صورتش بر کج لبخندی محسن و زد جیغ خوشی از کیهان
 :آمد جلو محسن صورت نزدیک تهدید با فرمان هاشار  انگشت
 - !ساعت یک فقط
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 - !ترافیک؟ این با
 :برود اتاق به تا گرفت را کیهان دست
 - !میشکنم و گردنت بشه ساعت یک از بیشرت
 - !واال !باریکرت مو از من_______ گردن
 :برد باال کمی را صدایش سپس

 - .کن خوشگلش حسابی
 
 

 :انداخت خنده به مه را فرمان،روناک صدای
 - !خفه

 :زد روناک به چشمکی فرمان، رفنت با محسن
 - !ازت ام راضی
 :گرفت او سمت به الیک نشانه به را دستش سپس
 - !درسته کارت
 :آورد باال را رسش غرور با و داد تکیه روناک
 - .خودمه دل برا کنم هرکاری من

 :داد تکان ای مردانه لبخند با را رسش محسن
 - !ام راضی ازش خیلی که من !اباب جون
 :گذاشت مبل پشت های لبه روی را دستش هردو سپس

 
 

 - !میسوخت؟ تب تو کردی چکارش .بدیم "کن داغ مرد" لقب بهت باید
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 !سخته و سفت خیلی نارگیله، مثل این
 :انداخت راهرو به نگاهی نیم روناک
 - !شیرینه حسابی بده، وا وقتی عوضش
 :کرد زمزمه خودش مخصوصش لحن با و خندید محسن
 - تناول و محتواش و نارگیل که زودتر بربم و کیهان !باشید کام شیرین
 .کنید
 پاشنه روی برود، اتاق سمت به آنکه از قبل و شد بلند حرف این گفنت با
 به را اش اشاره انگشت میکشید دست سبیلش به که هامنطور و چرخید پا

 :گرفت روناک سمت
 - دستت بازی اسباب بچه بفهمی که دارم باهات حساب خرده یک فقط
 متوجه فرمان شاید !حلقش تو بکنی دستت، اومد آشغالی هر که نیست
 بکنی، غلطا این از دیگه دفعه .میشم متوجه و استامینوفن بوی من ولی نشه

 !بره یادت رو اینجا به اومدن راه میکنم کاری
 
 

 دیدن با و گشود را رد .گذاشت تنها را مبهوت روناک و گفت را این
 سوت داشت، تن بر رنگ هامن به ای ژیله و ای سورمه جین که کیهان
 :کشید باالیی بلند
 - !میکنه؟ نگاه من به دیگه کی . کرد خراب رو ما کاسبی و کار که این

 تن به را کاپشنش نبود، بند جایش در ذوق از که کیهان کرد کمک فرمان
 :کند

 - .نگفتی ینگ .منیدی لفتش زیاد محسن
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 کالهش تا برگرداند خود سمت به را کیهان و نشست پا دو روی محسن
 :بگذارد رس بر را
 - !فقط نگیر گاز .میدی نشون و هات دندون فقط که تو

 :گرفت را کوچکش ی چانه همیشه عادت به و کشید آغوش در را کیهان
 - لقمه یک شام قبل باشه حواست !ها شدی خوشگل خیلی سوخته پدر
 ...چون نکنم پتچ
 
 
 ریسه کیهان و داد قلقک را کیهان گردن لبهایش با همزمان این گفنت با

 :رفت
 - .شدی خوشمزه و شیرین خیلی
 آورد تر پایین کمی را کالهش و گرفت را پرسش کوچک دست فرمان

 :شود پوشیده کامل اش پیشانی تا
 - !بابا؟ هستی خودت مواظب
 :فرمان خداحافظی به ادند اهمیتی و رفت در سمت به محسن

 - .داغه تا تنور تو بندازید و هاتون نون هم شام .رفتیم که ما
 .بشنود را فرمان ترش و توپ نکرد صرب و
 
 در سمت به و شد رد ، نبود دوستانه خیلی نگاهش که روناک کنار از

 ظاهر آن با همچنان که روناک به و آمد بیرون اتاق از فرمان .رفت چوبی
 این بود، گذشته مانند اگر شاید .رفت غره بود،چشم انداخته پا روی پا
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 پنج فرمان او نه اما .میکرد تبدیل روناک زندگی لحظه بدترین به را لحظه
 و قانونی نسبت نه و زبان بی و آرام رزا، مانند روناک نه بود، پیش سال

 نشان و خط اش ذاتی رسکشی آن با روناک برای که داشتند رشعی
 و جمع را خودش روناک که بود جدی نگاهش آنقدر حال این با .بکشد
 را اش پوشش و روناک فرمان رسید، چوبی درب به که محسن .کند جور
 :کرد تند قدم محسن سمت به و برد یاد از

 - !بدم بهت رو ماشینش صندلی پارکینگ بیام باهات وایسا
 :گشود را در محسن
 - !رمندا اعتقادی ورا و رش این به که میدونی
 :زد نهیب فرمان
 - !محسن

 محسن اینکه از . زدن صدا را اسمش گونه این داشت زیادی معانی که
 و میکرد پول یک ی سکه را حرفش کیهان روی پیش راحت اینقدر
 زیادی میل بود شده باعث میکرد، نقض بود مهم او برای که را قوانینی

 
 

 و بگیرد یقه از جوری را او و گرفته پس محسن از را کیهان باشد داشته
 رقمه هیچ میدانست اما .نشود پیدا اش کله و رس مدتها تا که کند بیرون
 آنقدر هنوز .ندارد را کیهان چشامن برق کردن خاموش شجاعت و توان
 بست، را در محسن .بکشد را کیهان شوق و ذوق که بود نشده رحم بی

 :زد را آسانسور دکمه و فرستاد بیرون را نفسش
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 - .شدیم راحت دستش از وادبخ خدا
 رفتگی فرو دستش روی انگشت هر انتهای که را کوچکش دست کیهان
 عروسک دستهای یاد به را محسن و داشت وجود گونه چاله مانند هایی
 حالت به محسن .خندید ریز ریز و گرفت دهانش جلوی انداخت، می

 لحنی با و چسباند کیهان کوچک بینی به را اش بینی و کرد اخم منایشی
 :گفت شده جدی تصنعی بود مشخص کامالً که

 - !میخندی؟
 
 
 را رسش .داد آینه به را اش تکیه و شد وارد آسانسور درب شدن باز با

 بینی وقتی پیچید آسانسور فضای در بیشرت کیهان ی خنده .آورد جلو
 :بود حرکت در کوچکش صورت روی محسن
 - .میگم نخند
 کوچکرتین هر با و است قلقلکی بشدت کیهان میدانست هم خودش اما

 به وافر حظی و عشق با و کشید عقب را رسش .میرود ریسه حرکتی
 :کشید دست کیهان لطیف و نرم صورت

 - .بخند فقط تو
 :کرد زمزمه آرام سپس
 - و دور های احمق این همه دست از تا بربم بردارم و دستت میشد اگه
 !میشد کنی،چی پیدا نجات برت

 تقال کاپشن وجود با کیهان .نشود متوجه کیهان که گفت تهآهس آنقدر
 و کشید باال را اش زمستانی کاله کمی حال این با بود سخت برایش
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 اش پیشانی به که ریزی فرهای و کرده عرق پیشانی دیدن با محسن
 :کشید بیرون رسش از را کاله عصبی بود، چسبیده

 - !سیربی میریم داریم انگار !چیزخلت بابای این با
 :زد غر ریزی صدای با و

 - !داره افراط چیز همه تو .نداره تعادل !خر مرتیکه
 :شد درشت چشمهایش کیهان
 - .منیشم بابام ماشین تو صندلیم اون سوار من محسن عمو
 - .باالخره میشیم راحت اونم دست از

 - !واقعاً؟
 کیهان یها گفنت "واقعاً " این از میرفت ضعف دلش هربار حقیقتاً  محسن

 شدن باز با و میشد درشت تعجب شدت از چشمهایش همزمان که
 و میکرد مراقبت بشدت فرمان که ریزش، و شیری دندانهای دهانش،
 .میشد منایان بود، مهم دندان و دهان نظافت برایش

 
 

 :شود بسته دهانش تا گذاشت کیهان ی چانه زیر را دستش
 - !توش نره پشه

 کیهان بگوید، هم وری دری اگر اندیشید سنمح و میخندید تنها کیهان
 :زد غر لب زیر .میخندد هم باز
 - چطور منیدونم خور، تورسی شیربرنج اون و دیوونه خرغیرت این از
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 !شده؟ درست تو مثل ای خوشمزه هلوی یک
 - !میگی؟ و بابام
 - !میگم و ات دیوونه بابای دقیقا

 سمت به هردو و شتگذا زمین روی را کیهان کرد، توقف که آسانسور
 .کند مهار را کیهان هیجان از مملو قدمهای منیتوانست .رفتند ماشین

 
 باز را شاگرد سمت درب تا شد روان کیهان دنبال به و زد را ماشین قفل
 و زد دور را ماشین هم خودش .شد سوار بتواند تا کشید باال را او .کند

 
 

 خودرویش .نشست نفرما پشت پارکینگ فضای به کوتاه نگاهی از پس
 زیپ با که کیهان، سمت به را رسش و میداد را اش همیشگی ادکلن بوی

 :بود،چرخاند درگیر اش کاپشن
 - !عمو؟ که نیستی اذیت
 .کند باز نتوانست را آن انتهای اما کشید پایین را زیپ باالخره کیهان
 بست را ایمنی کمربند .آورد در تنش از را کاپشن و کرد کمکش محسن

 را محسن بود، شده رد کیهان رس باالی از حتی که تنه نیم حفظ ی تسمه و
 .انداخت خنده به

 - .عمو میده خوبی بو چه ات ماشین
 خودرویش میداد، تکان را رسش که هامنطور و زد کجکی لبخند محسن

 به کنجکاوی با و نشست زانو دو صندلی روی کیهان .کرد روشن را
 نگاه نبودند، هم کم که مانیتور کنار های دکمه و روبرویش مانیتور
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 را صندلی که کیهان کفشهای به کوتاه ای لحظه برای محسن نگاه .میکرد
 همتا ماشین کردن کثیف در کیهان .خندید بیصدا .رفت بود، کرده خاکی

 
 

 مخصوص صندلی در نشسنت به مجبور را او جهت بی فرمان و نداشت
 به که هامنطور محسن و دندش خارج پارکینگ در از .منیکرد کودکان
 را راستش دست آرنج انداخت، می کوتاه های نگاه بغل آینه و روبرو
 :گذاشت کنسول روی
 - جوجه، شایان اون جلو حسابی و درست فردا که بدم یادت بذار ...خب
 .بیای قپی

 :برگشت سمتش به کیهان
 - !چی؟ یعنی قپی

 :ادمید حرکت مانیتور روی را اش اشاره انگشت محسن
 - .زمین بزنی و شایان پوز و بگیری یاد قراره االن که کاری همین یعنی
 را ها آهنگ و کند کار صوتی سیستم با چگونه داد یاد کیهان به سپس

 کیهان .شد پشیامن بشدت که بود نگذشته هم دقیقه چند اما .کند تعویض
 تند ها،تند دکمه ذوق از و منیداد گوش ثانیه سی از بیش را آهنگی هیچ

 
 

 گاه تکیه راستش دست آرنج که هامنطور محسن و میکرد رد آهنگ
 .میداد تکان رس تنها بود، گرفته را فرمان دیگرش دست با و کنسول
 - !بدیم؟ گوش و اش یکی بذاری میخوای
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 به میداد تکان وار تیک را رسش آهنگ تند ریتم با که هامنطور کیهان
 دوباره و فرستاد باال رستقی با را کمرنگش ابروهای و برگشت سمتش
 :شد مانیتور با رفنت ور مشغول
 - .تره خوشگل خیلی اینا شایان ماشین از ماشینت عمو
 - .براش بخونی کری حسابی میتونی فردا حال این با

 :است نفهمیده را او منظور که شد متوجه کرد، نگاهش مکث با که کیهان
 - .بیا افه جلوش حسابی یعنی
 :زد غر لب زیر میکرد نگاه جلو به هک هامنطور سپس
 - !کردنه تربیت بچه مدل چه دیگه این

 
 
 جستجو حال در ملت پارک روبروی فرعی های کوچه پس کوچه در

 .کرد پیدا خوبی نسبتا جای دقیقه چند از پس و بود پارک جای برای
 کردن باز از پس اما بشود جا اش کشیده خودروی میدانست بعید هرچند
 درآمد عرقش پاییز آن در که چرخاندن فرمان بار بیست حدود و کمربند
 اش جلویی و عقب ماشین با کم بسیار فاصله با را خودرویش باالخره
 :کرد پارک
 - .پایین بپر

 :زد برق کیهان چشامن
 - !واقعاً؟
 گفنت "واقعاً " این دوباره که شده چه بپرسد دوباره میخواست محسن
 و نشست دستگیره روی که کیهان دست دیدن با اما شده رشوع هایش
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 فهمید کند، باز را خودرو سنگین و بزرگ درب تا میکرد را تالشش متام
 .شود پیاده ماشین از خودش کیهان که نداده اجازه گاه هیچ فرمان که

 خودش سمت به مدام که بزرگ در به زورش شد متوجه وقتی کیهان
 
 

 برای محسن چشمهای و داد محکمی هل پایش با ندارد، را برمیگشت
 رسش تند کیهان .کنارش سیامنی دیوار با در برخورد از شد بسته ای لحظه

 :کشید موهایش در پنجه محسن اما کرد نگاه او به و چرخاند را
 - .رست فدا
 کیهان .برداشت را پرسک کاله و کاپشن محسن و شد باز کیهان نیش
 داده انجام مهمی رکا گویی که ذوق با سپس بست، را در و شد پیاده

 .رساند محسن به را است،خودش
 تن بر را کالهش و کاپشن که هامنطور و نشست زانو دو روی محسن
 را رزا اشتباه روش هامن فرمان اینکه فهمیدن .رفت فرو فکر به میکرد،
 هامن ها، حساسیت هامن .نبود سخت خیلی است، کرده پیاده کیهان روی

 که کسانی از نفس به اعتامد رفنتگ هامن و افراطی داشنت دوست
 !دارد دوستشان

 .داشت مستقلی و آزاد تقریباً  شخصیت فرمان، زندگی به ورود از پیش رزا
 زمانی اما .بود کرده برداشت رفتارهایش و کارها از حداقل محسن را این

 
 
 به اعتامد متام تقریباً  شد، فرمان عقل از بدور و وار جنون عشق طعمه که
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 عشق .میدید ناتوان هرکاری انجام در را خود .داد دست زا را نفسش
 کشیدن نفس میگذشت که ثانیه هر و بود گذاشته گلویش روی پا فرمان
 باید یا .میرفت مرگ و خفگی به رو لحظه هر .میشد دشوارتر برایش
 .میشد بلند و میکرد طغیان باید یا میشد حل فرمان عشق در و میمرد
 .بود کرده انتخاب را دوم راه رزا .کشید باال را کیهان کاپشن زیپ محسن
 .شد رسریز رزا چکید، فرو قطره آخرین وقتی و بود شده راهش سد فرمان
 بستنی عدد یک سفارش محسن بروند خیابان دست آن به اینکه از قبل
 بستنی به میلی بی با کیهان و داد میشد، سانتیمرت چهل سی تقریبا که قیفی
 .نگریست بود سبز و صورتی ترکیب که
 
 را پولش کیف کتانش شلوار پشت جیب از که هامنطور محسن وقتی اما

 چشامنش بریزد، هم شکالت سس که خواست فروشنده از میکشید بیرون
 .زد برق

 
 

 - !بخوره شکالت بذاریش فقط سگ توله
 :داد کیهان دست به را بستنی و گفت را این

 - !بگیریش؟ میتونی
 لبخند محسن .خورد را آن از کمی و داشت نگاه را آن دست دو با کیهان
 :زد آرامی

 - .میتونی منم نظر به
 اما دویدن، برای داشت رهایی قصد کیهان دست شد که پارک وارد
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 به اعتامدی .فرشد اش مردانه دست در محکم کمی را کوچکش دست
 حال این با .نداشت بودند برد اسکیت بر سوار شتاب با که جوان پرسهای

 رسیع به میل همچنان بخورد، را اش بستنی کرد سعی که هامنطور یهانک
 .داشت رفنت راه
 فرستاد لعنت را روناک فرمان، شامره دیدن با خورد زنگ که اش تلفن
 و حال در باید االن قاعدتاً  .آمد برمنی هم ساده رابطه یک پس از که
 
 

 رفتارهای میدانست اما .منیگرفت متاس فرمان و بودند دیگری هوای
 .است غالب چیز همه بر فرمان وارانه پدر و وسواسی
 - !فرمایش؟
 :است بوده خواب که کسی مانند .داشت کوچکی خش فرمان صدای

 - !کجایید؟
 و هستند ملت پارک در که گفت .شد کردنش عصبانی خیال بی محسن
 را تلفن .میروند ولیعرص های فود فست از یکی به شام برای مدتی از بعد
 و داد بدستش را بستنی کیهان .بودند رسیده بازی محوطه به کرد قطع هک

 که تلفنش .رفت رسرسه سمت به محسن دستان کردن نوچ به توجه بدون
 بستنی این خریدن بابت فرستاد لعنت خود به اینبار خورد زنگ دوباره
 :داد جواب متیزش دست با .بود بسته را پایش و دست که مزخرف
 - !کجایی؟

 - !کجایی؟ تو
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 :فرستاد بیرون را لرزانش نفس خط پشت صدای صاحب
 - .بازی محوطه نزدیک
 که زنی دیدن با .ببیند بهرت را اطراف تا کرد ریز چشم و زد چرخی محسن
 های پله از که کیهان به نگاهی نیم داشت، را صبح ظاهر و تیپ هامن
 سپس و کرد کنارش آشغال سطل راهی را بستنی کرد، میرفت باال رسرسه

 :برگشت ظریف اندام با زن هامن سمت به
 - .شه روشن جاملت به چشمم تا برگرد
 فاصله که محسن دیدن با و برگشت بود بدست موبایل که هامنطور زن

 او سمت به و کرد جیبش راهی را گوشی نداشت، او با نزدیکی چندان
 نمحس و میزد نفس نفس رسباالیی علت به رسید او به وقتی .آمد

 اش سینه قفسه روی که ظریفش و کوچک دست به و ایستاد روبرویش
 :نگریست بیاید، جا نفسش تا بود گذاشته

 - !برات؟ بخرم آب
 : نگریست محسن به قرار بی داد،سپس تکان نفی معنای به را رسش رزا

 
 

 - ازم قدردانی خاطر به حداقل !بیاریش؟ ندادی قول مگه !کجاست؟
 !مدیونی بهم نی،چوننز  قولت زیر میتونستی

 پیراهن خشم با و طاقت بی .شود جاری اشکهایش بود منانده چیزی
 :فرشد دستانش در را محسن
 - !ببینیش؟ میارم نگفتی مگه !گفتی؟ دروغ بهم چرا
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 را پیراهنش که رزا کوچک دستهای روی را دستش هردو محسن
 :زد لب آهسته و گذاشت میفرشد
 - ات درباره خوبی فکرهای شه باعث هممکن هات حرکت این گفتم یکبار
 .نکنم
 :زد رزا اشکی چشمهای به منایی دندان لبخند
 - احوالت اوضاع داری اسرتس وقتی میدونم .میشناسمت متاسفانه اما

 اگه اما لطفت، نره یادم و باشم مدیون بهت شاید درضمن .میشه چطور
 !تو لطف نه خودمه، عرضه خاطر به اینجام االن

 
 

 دیدگان جلوی از کرد، جدا پیراهنش از را رزا دستهای مالیمت با سپس
 با بود، شلوارش جیب در چپش دست که هامنطور و رفت کنار اش اشکی
 دست که مسیری رزا چشمهای .کرد اشاره بازی محوطه به راست دست
 اش چهره که کوچکی بچه پرس به و کرد دنبال را میکرد اشاره محسن
 از جیغی بچه پرس .کرد بود،توقف رسیده رسرسه انتهای به و نبود واضح

 :کشید خوشحالی
 - !محسن عمو باال رفتم ها پله از خودم
 متسخر و غرور به آمیخته حسی با و شد خیره زده بهت رزای به محسن

 :زد لب
 - !کیهان از اینم

 
 به دلهره با میکوبید، امان بی قلبش .برداشت قدمی نامطمنئ و آهسته رزا
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 با قرارش فاصله منیشد باورش گویی .انداخت کوتاه نگاهی محسن
 قدم .است نشده روز شبانه یک پرسش دیدن تا وعیدهایش وعده و محسن

 
 

 و آرام اما شد، محصور محسن پنجه در بازویش برداشت که را بعدی
 پشیامن اش کرده از که کسی مانند محسن و کرد نگاهش سوالی .مالیم
 :بود گردش در رزا ورتص میان مضطربش چشمهای باشد،
 - !رسجاشه؟ که قرارمون و قول
 :ایستاد روبرویش محسن که برود خواست حرفی هیچ بی رزا
 - !رزا؟
 ناتوان شود، مسلط زانوانش لرزش به کرد سعی و شد رد کنارش از رزا
 محکم را ها نرده که او به پشت از رزا و زد دور را رسرسه کیهان .بود

 .نداشت را وزنش توان پاهایش .نگریست میرفت باال ها پله از و بود گرفته
 او از ببیند را صورتش آنکه بی که پرسی هامن .بود پرسش قدمی دو

 شدنش، بزرگ چگونه فکر سالها این متام در که پرسی هامن .شد گرفته
 غلت سینه روی کی .بود گرفته او از را دیگر چیز هر به اندیشیدن

 واژه کی...آورد در دندان کی...رفت راه پا و دست چهار کی...خورد
 !کرد؟ هجی را "مامان"
 
 
 کند تزریق او به وجودش از آنکه بی ناتوانی اوج و روزگی یک در را او
 باال رسرسه آهنی های نرده از کسی کمک بی پرسش حال و کرد رها
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 نبودند حارض دیگر که خانواده از .بود کرده فرار مدت این متام .میرفت
 هامن که مهراب جز دنیا همه از و اش خانواده و فرمان از...نندببی را رزا

 دست محسن برای و رسید رسرسه باالی به کیهان .بود همیشگی مهراب
 را پرسک بلند موهای رزا اما .نبود واضح همچنان اش چهره .داد تکان
 جمله .نزند هق تا گذاشت دهانش جلوی را دستش اختیار بی و کرد رصد
 .میرفت رژه رحامنه بی چشامنش روبروی فرمان

 مثل تا منیکنم کوتاه و موهاش نداره، فرقی پرس یا دخرت مون، بچه"
 ".شه خوشگل مامانش موهای
 تا برد کار به را توانش متام رزا .بیاید پایین تا نشست رسرسه باالی کیهان
 بزرگ اینقدر کی .کند حرکت بود، وصل آن به وزنه گویی که پاهایش
 و کوچک نوزاد هامن مگر .میکرد بازی پارک وسایل با که بود شده

 رسرسه کنار و برداشت دیگر گامی رزا و آمد پایین کیهان !نبود؟ مریض
 دیدن برای شد چشم تن همه رزا و آورد باال را رسش کیهان .ایستاد

 
 

 زیبایی های الهه بیاد را او گرد چانه و زیتونی فر موهای آن با که پرسکی
 غریبه به گویی که کنجکاوش و درشت چشمهای به .داختان می یونان
 شنیده محسن از مهراب که هامن !بود خودش .شد خیره میکند، نگاه ای
 همه از اش داری نگه برای فرمان که هامن .رزاست اصل برابر کپی بود
 تنها و زد رزا که سازی هر برای نکرد اعرتاض و نزد دم و گذشت چیز

 بیش جنون، همه آن با او عقل که ...قیمتی هر به مباند کیهان که !رقصید
 .مباند وضعیتی هر با شان مثره اما بگذرد دنیا مال متام از که میرسید رزا از
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 زن دیدن از کشید عقب کمی کیهان و نشست زانو دو روی آهسته رزا
 دست از عزیز سوگوار که کسی مانند زده غم اما حریصانه نگاهش .غریبه
 کارستانی کار چه .ماند ثابت کیهان ی زده رسما صورت روی است، رفته
 این بود کرده ای عاقالنه کار چه . احساس بی ظاهر در مرد این بود کرده
 و منیزد دری هر به موقع هامن فرمان اگر راستی به !منطق بی مجنون مرد

 می زنده امیدی چه به اکنون رزا فرزندشان، مرگ برای رزا با میشد همراه
 پل همه آن با بازگشت بدون راه کسی چه عشق به !میکشید؟ نفس و ماند
 پنجه تا کرد مشت را ظریفش دست !برمیگشت؟ را رس پشت شده خراب

 
 

 چه ...گلش برگ صورت روی نشود نوازش تا...کیهان موهای میان نشود
 گذاشت، آن بروی پا صدبار نه یکبار رزا که را گلی .فرمان بود باغبانی
 متوجه و کشید مرطوبش صورت به دست .داد دوباره انج و کرد تیامر
 به که کیهان دیدن با و برگشت عقب به بهت با .است گریسته کی نشد
 :آمد بحرف عصبی محسن .شد ملتمس نگاهش بود، چسبیده محسن پای
 - .میرتسونیش ات مالیخولیایی رفتارهای این با

 - !کیه؟ خامنه این
 :رفت بتا سمت به و کرد بلند را کیهان
 - !درسته؟ منیزنیم، حرف منیشناسیمشون که کسانی با هم ما .غریبه یک

 :زد نق حوصله بی اما داد تکان را رسش کیهان
 - .میاد خوابم .عمو گشنمه
 :بوسید را اش زده یخ صورت محسن
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 - .عمو عشق بریم
 
 
 

 - !میری؟ کجا
 " ایمعن به گوشش کنار خاص حالتی با را آخرش و اشاره انگشت محسن
 اراده بی .برمنیداشت کیهان از چشم رزا .گذاشت "بزن زنگ بهم

 :شد تند آنها سمت به قدمهایش
 - ...نرو

 :فرستاد بیرون را اش منقطع نفس محسن
 - !اومدی؟ مهراب با
 :داد تکان نفی معنای به را رسش رزا
 - .اینجا میام نگفتم بهش

 
 
 کودکانه اخمی با هانکی .بود نشسته محسن کنار یافت را خودش وقتی و

 :کرد نگاهش آینه از محسن و میکرد نگاهش
 - .بخورم و اخمت
 بسیار ای فاصله در جانش .نزند هق تا بود گرفته گاز بشدت را لبش رزا

 جز کند چه منیدانست هیجان و اسرتس شدت از و بود کنارش در نزدیک
 .دستانش با رفنت ور
 - !نیست؟ غریبه خامنه این مگه عمو
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 .شنید خودش تنها را رزا ریز "زهرمار" و خندید محسن
 - گفتم خونه بره تنها منیتونست و بود شب چون اما .عزیزدمل چرا

 .برسونیمش
 :انداخت رزا به نگاهی نیم سپس
 - .باشه کنارمون بخواد هم شام شاید حاال

 
 
 نبود، توز کینه ابدا محسن نگاه اما چرخاند سمتش به تیز را رسش رزا

 خودش که میرسید آرزویش به یعنی .میرسید نظر به مهربان سیارب برعکس
 !حقیقی مادرهای مثل !بدهد؟ غذا کیهان به
 - !نشسته من جای اما

 فرمان به آرام بار چند و خندید بلند صدای با و نیاورد طاقت دیگر محسن
 که کیهان چشم در چشم سپس کرد، نگاهش مبهوت و گیج رزا .زد

 گوشه سینه به دست و میکرد نگاه او به اخم با ودن،ب آلود خواب علیرغم
 همچنان چشامنش کرد، نگاهش آینه از محسن .شد بود، نشسته ماشین

 :میخندید
 - ...جلو بیای بخوای اگر امشب اما خودته، مال ابد تا جلو صندلی این
 .کرد نگاهش آمیز استفهام رزا و کرد ای ثانیه چند مکث
 - .خانم این بغل بشینی باید
 .گرفت جان رزا ی خسته تن و رفت هم در بیشرت کیهان اخم
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 - !چیه؟ نظرت
 .بود کرده حفظ بودن سینه به دست و اخم با موضعش همچنان کیهان
 :ماشین گوشه شد پرت و آورد در کودکانه حرص با را هایش چکمه
 - .عمو میاد خوابم
 کیهان به لیصند  دو بین از غمگین رزا و اش رستقی به خندید ریز محسن
 :نگریست
 - !عقب؟ بشینم بیام من میخوای

 :داد ادامه مکث با
 - !رسجات؟ بشینی بیای تو

 بهت رزا .چرخاند مخالف جهت در را رسش و گرفت رو اخم با کیهان
 که میشدند پیدا دنیا در نفر چند .نگریست محسن به باز نیمه دهانی با زده

 داشته اطالعی او عالیق از آنکه بی و ببینند سال پنج از بعد را خود فرزند
 !بشوند؟ دلخوری باعث احمقانه و ناخواسته باشند،

 
 

 - !نگفتی؟ چرا
 :کشید صورتش به دستی محسن
 - .میکردی نظرخواهی ازش و میشدی متوجه میخواستی خودت

 و کرد بود شده اش شلوغی و خیابان محو که کیهان به نگاهی نیم آینه از
 :داد امهاد تر بم و تر آهسته
 - رفتارهای میشه اولویتت متام اش میبینی مدت این بعد وقتی میکردم فکر

 دوست و چی چیه، اش عالیق ببینی که هستی این منتظر همش و کیهان
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 .میزنه برق چیزی چه برای چشمهایش و داره
 :فرستاد باال را لبهایش
 - فتاطرا های آدم متوجه و هپروتی تو هنوزم سابق مثل متاسفانه ولی

 شایدم یا !داشتم العاده فوق هوش توقع تو از من شاید منیدونم ...نیستی
 !سابق همرس نه برگشتی، مادر عنوان به میکردم فکر
 .گرفت دهانش جلوی را دستش رزا

 
 

 - !چیز همه به نزنی گند بود قرار !نکن گریه االن لطفاً 
 نیست، گند اش مادرانه احساس و درد که بزند فریاد میخواست دلش رزا
 حرکت به اش خشکیده زبان .کرد نخواهد تغییر چیزی میدانست اما

 :درآمد
 - !بشینه جاش رس کسی منیخواد بگی حداقل میتونستی
 :کرد تبعیت او از هم محسن و آورد پایین بشدت را صدایش

 - بفهمی و یکی این حداقل داشتم توقع من و داره خونی نسبت تو با ولی
 !نابغه
 - !نبودم من

 :زد پوزخند محسن
 - ...بچه این !کرد؟ تغییر اوضاع خیلی بودی وقتی حاال

 :آورد تر پایین را صدایش
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 - قرمز پارچه بهش فقط گنده آدم تو ولی !کرد رو و زیر و فرمان بچه این
 !کردی ترش دیوونه و دادی نشون
 :آورد جلو را اش اشاره انگشت حرص با رزا

 - !داشت روانی مشکل ات رفیق
 :زد غمگینی پوزخند محسن
 - ضعفش نقطه دردش، .بود عاشق زیادی .رزا نداشت روانی مشکل
 .کیهانه اش ضعف نقطه االن که طور همون !بود داشنت دوست
 :ندید را کیهان و انداخت جلو آینه به نگاهی

 - !جفتتونه ضعف نقطه االن که تفاوت این با
 که رزا صدای اما بیابد جلو آینه در را کیهان تا گرفت باال کمی را رسش
 :کند کم را رسعتش شد باعث میکرد نگاه را صندلی دو میان
 - .خوابیده...خوا

 
 

 عبور کنارش از زنان بوق ماشینی و زد کنار خیابان بغل کالفه محسن
 .کرد
 - .بخوابه گشنه منیشه !که نخورد شام ...بابا ای
 در را خواب در قغر  کیهان و کشید جلو را خودش کمی .گزید لب رزا

 با .بوسید را صورتش آهسته و گرفت را چشمش زیر نم .کشید آغوش
 :خندید بیجان گریه، میان و کرد نوازش را صورتش مالیمت
 - !نکردی؟ صدا وقت هیچ و مامان چرا .خرگوشی خواب
 پشت به وار تیک را رسش که هامنطور و کشید ای کالفه پوف محسن
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 :کرد زمزمه میزد صندلی
 - !هرنپیشه ش  نقا
 .کشید آغوش در بیشرت را پرسش و محسن طعنه به نداد اهمیت رزا

 به موفق حتی که را پرسش منیشد باورش گاه هیچ .بست را چشمهایش
 فر موهای .باشد آغوشش در امشب بود، نشده او از عکس یک دیدن
 .کرد نوازش نرم را ریزش

 
 
 

 بود آغوشش در که انکیه و رزا به و داد تکیه ماشین شیشه به محسن
 خورده زخم فرمان اطراف های شیاطین به میتوانست چگونه .نگریست
 قتلش به کمر ابتدا هامن از بود، کیهان حقیقی مادر که رزا !کند؟ اعتامد
 میکرد عاشقی ادعای و داشت کار و رس کودکان با که روناک و بود بسته

 مغزش .کشید ورتشص به دستی کالفه .میداد کودک خورد به استامینوفن
 .است ای نقشه هر از خالی ذهنش میکرد حس و منیکرد کار
 - !بزنیم؟ حرف
 :برگشت سمتش به رزا

 - چون ... کنم تشکر یا باشم شاکی ازت امشب منیدونم !چی؟ ی درباره
 !گزاف قیمت با اما کردی برآورده و ام ساله چند آرزوی
 :زد پوزخندی محسن
 - عرضت به اشتباه ولی برسی هدفت به پول با که اومدی اصال !بله که اون

 .نیست این من حرف ...صورت هر در .رسوندن
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 :آمد حرف به ای ثانیه چند مکث با و گرفت دندان به را پایینش لب

 - و مهراب بعد تو، اول !فرمان دارم،هم دوست و مهراب هم که میدونی
 سوار خودرویی تو .هستم االن که باشم اینجایی من شدید باعث فرمان بعد
 کم .نداشتم تر قبل که باشم داشته ای زندگی و باال میره دالر با که شم
 !منیشم منکر منم و بوده تا سه شام با اش استارت ولی نزدم دو سگ
 :زد پوزخندی رزا
 - ...حداقل خوبه باز

 :آورد باال را دستش محسن
 - مهراب که اول همون از من !میره بین از مترکزم چون نپر حرفم وسط
 اون خاطر به که رزایی !برگشته کی و چی برا فهمیدم ام خونه در دم اومد
 از تر بچه مهراب با هاش فانتزی متام و شد رد همه رو از لودر با آب ور

 ای خانواده دیدار و تفریح خاطر واس بود، دنیا رس اون موفقیت خودش
 !بود بریدن،برنگشته ازش که

 :فرستاد بیرون را نفسش
 
 

 - خوشی دل اینجا وگرنه .بود تر قوی اینا ی همه از برگشنت برا اش انگیزه
 .بود برگشته کیهان برا پس !اش خانواده از حتی .نداشت

 - ...من
 - من به شوهرت .میدونم رو مهراب و تو نیت من !نپر حرفم وسط گفتم
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 تو هزند زنده رو فرمان و کنی بپا آتیش اومدی که میفهمم اما نگفته چیزی
 که دوستت برادر !ببین میخوای هرچی و من ...رزا .بسوزونی آتیش این

 به نون عوضی یک یا ...فرمان و مهراب رفیق یا .داشت و هوات همیشه
 ...اما .نداره ربطی من به اینجاش تا و خودته افکار اینا .روز نرخ

 :گرفت سمتش به را اش اشاره انگشت
 - میزنم بهت ای رضبه چنان باشه، تکوچیک کله اون تو کیهان بردن فکر
 زندگی فرصت چون !شی بلند نتونی جات از دفعه این شاهده خدا که

 پنج بچه یک که ساده قدر همون کنی، عوض و فرمان میتونستی داشتی،
 !شده سوخت فرصتت دیگه و نخواستی اما .داد تغییر ساله

 :شد کشیده کیهان سمت به نگاهش
 
 

 - با بخوای !نداره جنازه با فرقی هیچ !جسده !اس دهمر  بچه این بدون فرمان
 شده، شکوفا یکدفعه که ای مادری حس و ات خودخواهانه افکار

 گرفتم قول فرمان از من .منیکنم رحم بهت من بکنی فکری بی کارهای
 .بشکنم و شاخت شدی، شاخ که
 :فرشد بهم را لبهایش حرص با رزا
 - !نیستی ها صحبت این مال
 - !بدم تنشون نذار
 اصال محسن قیافه .شود تر گلویش راه تا داد قورت را دهانش آب رزا

 .میکنند الکی تهدید یا شوخی گرمی دست برای که نبود هایی آدم شبیه
 دلش .رفت در دستگیره سمت به دستش رزا و کشید جلو را خودش کمی
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 بم صدای از بار اولین برای .شود متام زودتر هرچه مکامله این میخواست
 .ترسید ماشین سکوت در محسن
 - به پشندی زمینی سیب اون با و برداری خودت با را کیهان اینکه فکر

 .بیرون بکن ات کله از رو برسید محالتون آرزوی
 
 
 :نشست کمرش تیره بر رسدی عرق محسن بعدی جمله با

 - و میری صورت این غیر در .بخوای فرمان با باید میخوای، و کیهان اگه
 .میدی ادامه ات منایشی زندگی ناو  به

 :شد خیره رزا روح بی چشمهای به سپس
 - !ندارم شوخی باهات اصال کن باور
 در ماندن که !گفت؟ چه محسن .فرستاد بیرون را نفسش زده شوک رزا
 پس !است؟ پذیر امکان مجنون و دیوانه مرد آن وجود با تنها کیهان، کنار
 که !بود؟ خریده جان به را شدن طرد و آبرویی بی همه این چه برای
 امری از عمالً محسن اصالً  .بود محال ...نه !برگرد؟ جهنم هامن به دوباره
 ممکن قابل غیر کیهان بردن دهد اطمینان او به که بود زده حرف محال
 از کیهان، بدون بود گرفته قول مهراب از .منیگذشت کیهان از او اما است
 .بود تصورش ورای چیزی اشتباهاتش اممت به برگشنت اما .نروند اینجا

 یکبار تا دارد وجود راهی یک باالخره .دارد وجود راهی یک میدانست
 .باشد بازی این برنده او هم
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 "کوراب" همچون برایش فرمان کنار در زندگی .شد خیره محسن به
 وجود آن در حیات از نشانی آنکه بی .بود زندگی به امید و حس از خالی
 حیات نشان از نشانی و رد دنبال به خسته گامهای با هربار و شدبا داشته
 در اشک .میربد وجودش از را رمق و میشد مواجه انتها بی رسابی با میرفت

 کیهان موهای که هامنطور وجودش حرست متام با و زد حلقه چشامنش
 با و ناخودآگاه ذهنش .کرد نوازش را زیبایش صورت میکرد، نوازش را

 متام رزا که مغزش ی خورده خاک و زیرین های الیه بعجی رسعتی
 همه .میزد پس را بگذارد، رسپوش و کند دفع را آن بود کرده را تالشش
 .بود گرفنت جان حال در نظرش در چیز

  پارت#
 ...قبل سال پنج
 فاصله بودن بهاری و خرداد احوال و حال از کمی هوا بود، تابستان اوایل
 مالیم و خنک نسیم همچنان مستقیم و تیز فتابآ  وجود با و بود گرفته
 رس بر که هایی آدم به را بخشی لذت خنکی کوتاه حس و میوزید

 
 

 باران از فارغ و نداشتند شانه بر سنگینی بار درختان .بودند،میبخشید راهش
 .بودند مشغول آفتاب متاشای به و داده مل انسانها همچون بهاری های
 دیگر روزهای اکرث مانند دانشجویان آمد و رفت دانشگاه تعطیلی وجود با

 .همینطور هم دانشگاه پایین مرت صد چند بود،کافه
 تنه از و بود چوبی میزهایش و صندلی متام که بزرگ نسبتا ی کافه

 روبرویش و میزد کهنگی به رو مخملش که اسپرتی شزلون جز درخت،



 

 pg. 178 

17
8 

 حداقل که طوری هب بودند، گذاشته بزرگی تقریبا مساحت با ای شیشه میز
 .بگذارند میز روی را سفارشهایشان و بنشینند آنجا میتوانستند نفر شش پنج

 که مشهور افراد های شاسی از مملو آن روی و بود چوبی کافه دیوارهای
 آن روی که داشت قرار کوچکی پیشخوان .بودند سفید و سیاه همگی
 جوان یپرس  آن پشت و داشت قرار ای شیشه درپوش با شکالتی کیک
 نیمه شهر های کافه اکرث مانند کافه فضای .میکرد ثبت را ها سفارش که

 های پنجره پس از آن به بیش و کم خیابان نور وجود این با اما بود تاریک
 چند .بود شده تشکیل کوچک اجتامعی میزها اکرث روی .میتابید قدی
 و بحث حال در دیگر برخی و لب بر سیگار پرس و دخرت آنها از تایی

 
 

 حال عین در و داشت قرار سالن انتهای در کوچک میزی .بودند گفتگو
 نگاهی کالفه هرزگاهی که بود نشسته آن پشت دخرتی بود، پنجره کنار
 می بود، شده رسد کامالً که شکالتش هات به سپس اش مچی ساعت به

 .انداخت
 برگشت صندلی روی از اینبار دخرت و آمد در بصدا در باالی آویز صدای

 .یابد پایان اش انتظاری چشم تا
 خنده صدای و چرخاند کاسه در را چشامنش ریزنقش دخرتکی دیدن با

 اواسط تا که داشت رس بر بلندی اما گشاد تقریبا مقنعه .شد بلند دخرتک
 دو که را کوچکش گوشهای و زیتونی ریز فر موهای و بود رسش

 و ساده مانتوی .میکرد نمنایا را بود وصل آن به ریز و ظریف گوشواره
 های دست و بود خورده تا نیمه تا هایش آستین که داشت تن بر ای رسمه
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 به چرم های دستبند و ها تسبیح از انواعی مچ دور که سفیدش و ظریف
 پا بر تنگی و کوتاه و ای رسمه جین .میکرد منایان را بود، آویزان آن

 شانه روی بر بنفشش ولهک .داشت لژ اندکی که سفید هایی کتانی و داشت
 
 
 را دستش خنده شدت از دخرت که گفت چه اش کناری پرس نفهمید و بود
 .گذاشت دهانش جلو
 ای رضبه بود مانده منتظر که دخرتی نشسنت محض به رسیدند که میز به

 :زد خندان دخرت کله پس
 - !توام عالف ساعته چهار !برام بیاد خربت
 :کرد اشاره اش کناری پرس به و خندید ریز دخرت
 - !جان مریم گناهم بی کامالً من .اینه تقصیر همش
 :انداخت باال شانه و کرد آرام سالمی پرس

 - .بود خودش پیشنهاد
 :زد الغرش بازوی به حرص با مریم
 - !خوردی؟ شکالت کیلو چند حاال !نه؟ نیاوردی طاقت !الهی برتکی
 فرم از خودش .شد نمنایا اش خرگوشی دندانهای و خندید دوباره دخرت
 که کسانی اکرث اما نبود، راضی هایش دندان فرم و کوچک های لب

 
 

 با .است کرده زیباتر را صورتش که داشتند تاکید بارها بودند او اطراف
 جلوی دستش ناخودآگاه خندیدن هر از بعد هربار دخرتک حال این
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 :میگرفت قرار دهانش
 - اسم که باشه جایی من یمیدون که هم تو .بود روزش آخرین امروز
 .میشم خود بی خود از دیگه بیاد شکالت
 :کرد نگاهش منایان عشقی با اش کناری پرس
 - .کنه امتحان رو ها مدل همه داشت دوست .بخوره زیاد نذاشتم البته
 - !بخوری کوفت !کهیر بشه تنت متام ایشاال
 :داد هشدار مالیم بود گرفته اش خنده که همزمان پرس
 - !خانم مریم
 کمی پرسک .کرد نگاهش چشمی زیر و نازک برایش پلکی پشت مریم
 در خونی گویی میرسید نظر به پریده رنگ بسیار و بود استخوانی و الغر
 فرم و بود بسته رسش باالی را حالتش خوش ای قهوه موهای .ندارد رگ

 
 

 چشامن و ای قهوه ابروهای .میداد نشان زیباتر را اش استخوانی صورت
 .نازک لبهایی و بود تیز کمی اش بینی .داشت رنگی میشی مورب

 در .بود دشوار بودن جذاب و زیبا بین تشخیص که ها چهره نوع آن از
 زیبایی کمی اش چهره ته اما داشت، ای مردانه صورت که حال عین

 طیف هامن با کتان شلوار همراه به رنگ سبز تیرشت .میشد یافت دخرتانه
 دالر صد چند بود مشخص کامال که هایی کتانی و داشت تن بر تر تیره اما
 .است شده پرداخت آن بابت پول

 
 - این مریم که خورده منو مخ پیش هفته سه از !البد؟ میگم دروغ



 

 pg. 181 

18
1 

 .بریم هم با و منایشگاه
 :دخرت به کرد رو سپس

 - اینجا ساعت چهار هم رفتی، من بدون هم !واقعاً؟ نکشیدی خجالت
 !کردی معطلم
 :گذاشت هم بر آرام را درشتش چشامن رتدخ

 
 

 - .ببخشید .خب خیلی
 :کرد اشاره مریم روبروی لیوان به سپس

 - !کو؟ من سفارش
 :شد عصبانی مریم دوباره
 - !بدی؟ سفارش میخوای که میخوره شکالت هات هوا این تو خر

 :گرفت سمتش به را لیوان سپس
 - که کن کوفت اینم یخورد شکالت همه اون .بودم گرفته تو برا !بیا

 .کهیر بشه جونت متام نشده شب تا ایشاال
 :گرفت را پرس الغر بازوی کودکانه حالتی با و کرد اخم تظاهر به دخرت
 - !منیگی؟ بهش هیچی !میگه؟ چی بهم ببین
 :کرد درشت را چشامنش مریم
 - دلخسته عاشق حتی .نکنم تورو کله من که بشه واسطه منیتونه کس هیچ
 !ات
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 وافر حظی با جوان پرس و داد جلو به رو ها بچه مانند را لبهایش دخرت
 موهای رویش که را دخرت بلند پیشانی نزدیک جایی و آورد جلو را رسش
 :بوسید بود ریز
 - .خانم مریم نکن اذیت منو عشق
 :کرد حرکت او با چشامنش دخرت و شد بلند سپس
 - !میری؟
 - تنها خواستی اگر .برس اهتدانشگ کارهای به هم تو .عزیزم آره

 .رساغت بیام حتامً  بگو برگردی
 :پرس به مریم و نگریست مریم به دخرت

 - .دنباملون میاد داداشم
 - .راحته خیامل پس
 :گرفت قاب را دخرتک کوچک صورت دست هردو با سپس

 - !هستی؟ خودت مواظب
 
 

 :شستن صورتش بر منکین لبخندی و زد برهم تند تند را چشامنش دخرت
 - .جان عشق بله
 :کرد مامس دخرت باالی رس و کوچک بینی به را اش بینی پرس

 - .جان عشق مرسی
 :شد سینه به دست و کرد کوله و کج را لبهایش مریم
 - .بیمزه های لوس
 :شد خیره پرسک های میشی به عشق با دخرتک و خندید پرس
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 - !مهراب دارم، دوستت
 :گشود و گذاشت برهم آهسته را چشامنش پرس
 - !من رزای دارم، دوستت منم

 
 
 

 حرست نگاه آخر لحظه تا .رفت خروجی سمت به و گفت را این مهراب
 رزا و داد تکان دست او برای گشود را در وقتی .بود دنبالش رزا ی زده

 آه نفس و داد تکان خداحافظ معنای به را رسش و زد منکین لبخندی
 .فرستاد بیرون را مانندش
 - !شده؟ چی دوباره
 به سپس .کرد اش چانه گاه تکیه را دستش و فرستاد جلو را لبهایش رزا
 :کرد اشاره شکالت هات
 - !منیخوریش؟ واقعاً 
 :آورد جلو را رسش مریم
 - !و؟ عزادار چهره این یا کنم باور و هات خنده اون !شده؟ چی
 :کرد دهانش راهی را مایع نی با و گرفت خود سمت به را لیوان رزا
 - !ردوشه

 :داد ادامه شد سوالی که مریم نگاه
 
 

 - جدا وقتی دقیقاً  اما .منیکنم فکر مشکالمتون به واقعا مهرابم با وقتی
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 .افتم می هام مصیبت یاد میشیم
 :داد تکیه چوبی صندلی به مریم
 - فردا پس فردا و آورده باال بدهی کلی میکنه فکر ندونه هرکی حاال

 !زندان میربنش
 را آن از کمی .آورد بیرون را آب بطری و گشود را اش لهکو  زیپ رزا

 :برود پایین داشت را کردنش خفه قصد که شکالتی تا خورد
 - !مشکله خودش برای هرکس مشکل !میکنه؟ فرقی چه

 - !افتاده؟ اتفاقی چه منیگی
 :شد خیره بیرون به غمزده رزا چشمهای
 - !همیشگی های بحث !همیشگی حرفهای همون
 :کرد نگاه نیمه شکالت هات به و داد قورت زحمت به را بغضش

 - .گرفت داشتم،ازم شناسایی مدرک هرچی و شناسنامه بابا
 
 

 را رزا صورت بهرت تا کرد کج را رسش و شد درشت مریم چشمهای
 :ببیند
 - !میگی دروغ
 :انداخت باال شانه رزا

 - رهایکا دنیا رس اون از یارو این میگم بهشون دیشب .بود دروغ کاش
 .آخرم ترم منم .کرده تأیید منو
 :میکرد نگاهش هیجان با مریم
 - !خب؟
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 :دهنده آزار سخنان گفنت به بود میل بی اما رزا
 - بی خارجی یک با حقی چه به کرد بیداد و داد کلی .میشناسی که رو بابا
 .زدی حرف کیه و چیه منیدونی که ایمون و دین
 :خندید اختیار بی سپس

 
 

 - مامان .زدم حرف تصویری طرف با نگفتم بستم و دهنم کرد رحم خدا
 هسنت، کی نیست معلوم اینا که اومد در بابا پشت همیشه مثل هم

 .میزنن گول رو ها دخرت اینه دزدن،کارشون یا خالفکارن
 :شد درشت چشمهایش

 - فوق کارهاش !مریم میشی دیوونه طرف فیسبوک صفحه تو بری حاال
 !اس العاده
 - !خب؟

 حرصی را نفسش و نگریست هایش گفنت "خب" و مریم به حرص با
 :فرستاد بیرون
 - !کردم کور هم چشمش زدم کنم، درستش و ابروش مثالً  اومدم منم
 .کرده صحبت طرف با مهراب نبودم، جریان در اصال من گفتم
 - !احمقی تو چقدر که وای
 :داد تکیه صندلی به رزا

 
 

 - که پاش زیر نشسته مریض پرسه این تمنگف میگفت مامان .شد بپا خون
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 .مونه منی ایران که بیاره رسش میخواد بالیی چه نیست معلوم .اونور بربش
 گذاشتم و نکردم گوش عمو حرف به چرا که میرفت رژه هی هم بابام
 کنی رد زود باید و خوشگل دخرت میگفت راست عموت .دانشگاه بری
 .مونه منی سامل وگرنه شوهر، خونه
 :شد سینه به دست حرص با ممری

 - !خرفت مردک
 :شد تر درشت تعجب از رزا چشمهای
 - !بابام؟

 - هول میگفتم داشت پرس اگه حاال !میگم و ات احمق عموی اون .نه
 .میزنه و خودش

 - تو گذاشت برداشت، و بود روش من اسم که هرچی اتاق رفت هم بابا
 .گاوصندوق

 
 
 - !کردی؟ چکار تو

 - .کردم گریه سیر دل یک مهراب زدم زنگ
 :زد رسش به آهسته مریم
 - !میدادی؟ گزارش باید !منیخوره؟ خیس دهنت تو نخود تو
 - !بهش؟ میگفتم چی موقع میخواست،اون ...و گذرنامه ازم وقتی !بله
 - !آخرش؟ شد چی حاال
 - از که مامان !کردم و ام انتخاب من .منیشه عوض من تصمیم گفتم
 که دانشگاه میری هم ترم این گفت هم بابا میکرد، جیغ جیغ فقط حرص
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 .بدم شوهرت کی به میدم تشخیص خودم بعدش بگیری لیسانس یک
 :شکست را سکوت مریم که شدند خیره میز به سکوت در مدتی هردو
 - !گفت؟ چی مهراب
 - .منیاد کوتاه که اون
 :انداخت باال ابرو مریم

 
 

 - !بیاره؟ گیر وادمیخ بهرت تو از .بیاد کوتاه هم نباید
 - !آخه ام تحفه
 - بدزده، تورو قاپ بیاد مهراب این اینکه قبل کاش واال !ای تحفه که بله
 .میگرفتم داداشم برا تورو من
 یادش از قبل ثانیه چند غم .خندید و گرفت دهانش جلوی را دستش رزا
 :رفت
 - !میکنی؟ شوخی !محسن؟ و من
 :کرد اخم مریم
 - !مهندس باال، و قد خوش تیپ، خوش ماشاال .بخواد دلتم
 - .داری و هواش اینقدر حالش به خوش
 :داد تکان هوا در را دستهایش حرص با مریم
 - برات و رزا بریم بیا گفتم بهش تر قبل بار صد !نداره مغز فایده چه

 .نیستم بگیر زن من میگه بگیریم،
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 :زد خودش صورت به آهسته رزا
 - !خدایا !داشتی؟ رو ها املهمک این محسن با واقعاً  تو

 :گرفت رسش به را دستش
 - !بزنی گند بذارن فقط یعنی !بزنم؟ حرف باهاش رویی چه با دیگه من
 :کرد نازک پلکی پشت مریم
 - زن به دیدم من که محسنی این ...بعدشم !حاال نه گفتم قبال میگم

 !راحت خیالت نداره، گرایش جامعت
 را اش کوله که همزمان و یدکش رس را شکالت هات باقی رزا

 :شد برمیداشت،بلند
 - کار دانشگاه بریم پاشو !بزن هم تهمت بهش نپسندیده، منو چون حاال
 !کنی معذب محسن پیش و من خواستی فقط که نکنه لعنتت خدا ...دارم
 .بروند بیرون کافه از تا کشید را مریم دست و
 
 
 
 به میکردند پایین باال را ها هپل و بودند دانشگاه در که مدتی متام در رزا

 وقت خیلی را مسئله این که میگفت جواب در هم مریم .میزد غر مریم
 رزا حال این با .است کرده فراموش هم محسن و کرده مطرح پیش

 را مریم و محسن .بود شاکی هایش خودرسی و مریم دست از همچنان
 و شد ستانهرن وارد که زمان هامن از .میشناخت سال هشت هفت از بیش

 آخر ترم که امروز به تا بخوانند درس دانشگاه یک در گرفتند تصمیم
 گیری سخت خاطر به رزا و داشتند متوسطی سطح خانواده هردو .بودند
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 جز مریم و مریم، جز او حال این با .میرفت آنها ی خانه به کم خیلی پدر
 پیامک دیدن با مریم .بودند صمیمی بسیار و نداشتند دیگری دوست او

 :شد بلند نیمکت روی از اش گوشی
 - .بریم پاشو
 :تکاند را مانتویش خاک دست با و شد بلند او از تبعیت به رزا
 - !مگه؟ اومد
 .افتادند راه اصلی در سمت به هردو و داد تکان را رسش مریم

 
 

 - .زد حرف باهاش منیشه اصال روزها این
 :برگشت سمتش به متعجب رزا
 - !که نداره اسرتس دیگه شد متوم مه درسش !چی؟ برا

 - !همینه مشکل دقیقا
 پدرش خودروی با محسن .نداد ادامه مریم و کرد نگاهش سوالی رزا

 تا هایش آستین که داشت تن بر ای مردانه پیراهن !همیشه مانند بود، آمده
 تا محسن و مریم چهره .بود منایان اش چرمی بند ساعت و بود خورده
 کامالً  ای چهره و بود رو سبزه محسن .بود شبیه یکدیگر به حدودی
 اندامی و میکرد توجه جلب قامتش و قد و آراسته ظاهر اما داشت معمولی

 و زد بوقی تک آنها دیدن با !متناسب کامالً !فربه نه بود استخوانی نه که
 .داد سالم و نشست مریم رس پشت عقب هم رزا گشود، را جلو درب مریم
 - !خوبه؟ مهراب !طوره؟چ احواالت اوضاع
 :داد تکان را رسش و کرد نگاهش آینه از رزا
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 - .نیست بدک
 - !درسته؟ شده چیزی یک یعنی نیست بدک این
 نیمرخ به سپس انداخت، صندلی دو بین از رزا به نگاهی نیم مریم

 :برادرش
 - .مشخصه احوالشون اوضاع که اینا

 :نگریست رزا به آینه از دوباره محسن
 - !کردی؟ خاک و ردگ باز
 :کشید جلو را خودش کمی رزا

 - !کنند؟ تکلیف تعیین برام وایسم !کنم؟ چکار
 :گفت مردد مریم
 - !مریضه مهراب منیگفتی ات خانواده به اصال کاش میگم که من

 خاکسرتی به دوباره سپس انداخت، مریم به نگاهی سفیه اندر عاقل محسن
 :رزا روح بی های

 
 
 - !ها ندی گوش یوونهد این حرفهای به

 :برآشفت مریم
 - منی بوجود داستان همه این میبست و دهنش اگه !البد؟ میگم دروغ
 .اومد
 :آمد حرف به زودتر محسن که بگوید چیزی خواست رزا
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 - .میداد نشون خون آزمایش فردا پس فردا منیگفت، االن
 :بود آرام رزا لحن
 - !محسن ندارم قضیه این با مشکلی من

 :زد کجی لبخند محسن
 - خانواده میبینی، آینه تو االن تو که چیزی .خوب دخرت میگی اینو االن
 !میبینن خام خشت تو ات
 - !هستی؟ کی طرف باالخره تو

 :انداخت کوتاهی نگاه مریم به محسن
 
 
 - .بگیره تصمیمی هر مختاره هم رزا !ام منطق طرف من
 :نگریست را عبوسش چهره آینه از

 - !میکنی عمل بچگانه داری واقعاً  ولی ،ببخشید البته
 :زد پوزخندی رزا

 - !ندیم ادامه و بحث این دیگه لطفاً  فقط !خوبه
 مریم اما داد، تکان را رسش و فرستاد بیرون را سنگینش نفس محسن
 :شکست را سنگین ای ثانیه چند سکوت

 - !امروز؟ کردی چکار تو
 :زد جا را دنده محسن
 - .میخوان کار سابقه مشونه زدم، رس رفتم جا چند

 برای شد اعزام اول سال هامن .بود بزرگرت مریم از سالی چند محسن
 فارغ و کرد رشکت کنکور در آن امتام از پس و رسبازی خدمت
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 هرجا به مدت این وجود این با .شد مکانیک مهندسی رشته التحصیل
 
 

 .میخورد بسته در به خوبش معدل و ممتاز دانشگاه علیرغم میکرد رجوع
 تر غمگین میکردند فکر خود مشکالت به هریک که امیدی نا جو از رزا
 .شد

 
 - !میدن منیر بخور حقوق نخوان، هم کار سابقه
 درهم اخمهایش گفنت، در مردد اما باشد افتاده چیزی یاد که انگار رزا
 .رفت
 - !شدی؟ امید نا رسیع رفتی جا تا چهار من، برادر دیگه بگردی باید

 :کشید کوتاهش موهای به دستی محسن
 - .نیستم امیدی نا آدم که میدونی
 - !محسن؟
 :نگریست رزا به محسن
 - !جان؟

 
 
 :گذاشت مریم صندلی روی را دستهایش رزا
 - ....نه یا درسته گفتنش منیدونم...اوم
 :رفت درهم محسن اخمهای و برگشت سمتش به تعجب با مریم
 - !شده؟ چی
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 :گرفت گاز را پایینش لب رزا
 - .منایشگاهش برا میخواد زرنگ و زبر آدم یک عموش میگفت، مهراب
 :داد خارش را اش چانه زیر محسن

 - .اش درباره بودم شنیده چیزهایی یک مهراب از
 :خندید سپس
 - !کوچیکه پرس بجز پرسان همراه به بختیاری اتو

 :رزا به کرد رو و خندید مریم
 
 
 - تو میارن رو خانواده کل بعد میزنن گاهمنایش یا کارخونه یک که اینا از

 !کار؟
 :داد تکان را رسش رزا
 - !بود؟ گفته چی بهت مهراب .نپرسیدم خیلی من .چیزهایی همچین یک

 :داد را رزا جواب محسن
 - رو اونجا پرسعموهاش و داره منایشگاه عموش بود گفته بهم تر قبل
 !میخواد نیرو بود نگفته اما .میکنن اداره
 :گفت تفکرم رزا
 - کوچیکه اس، معامله و کار اهل بزرگه برادر هرچقدر بود گفته من به
 !خودرسه و شق کله

 - !نیسنت کار اهل کال بختیاری خاندان پرسهای ظاهراً 
 :داد ادامه و کرد مریم نگاه چپ چپ رزا
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 - من ولی نه یا جمع تو بیارن غریبه که نیستم مطمنئ اصال ...منیدونم
 .کردم برداشت مهراب رفهایح از اینطور
 :نگریست محسن به دوباره سپس

 - !بود؟ نگفته بهت چیزی مهراب مطمئنی
 :داد تکان را رسش محسن
 - .آره
 :شد خیره نامعلوم جایی به رزا

 - یک دنبال عمو گفت ...یادمه من اما .بگه تو به مستقیم منیخواسته شایدم
 !محسن مثل میگرده مطمنئ و دار جنم آدم
 - !میاری؟ در داستان ودتخ از
 - !گفت و همین مهراب جان به

 :برگشت رزا سمت به اینبار مریم
 
 

 - محسن خود از مستقیم نباید چرا پس !گفت؟ اینو بهت مهراب واقعاً 
 در و رفیقن هم با که اینا !میگرده؟ کار دنبال در به در میدونه وقتی بخواد
 .متاسن
 :شد سینه به دست رزا

 - !شه ناراحت محسن میرتسیده شاید
 :داد قرار مخاطب را محسن سپس
 - میکرده تصور مهراب !بودی ات رشته با مرتبط کار دنبال خیلی باالخره
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 !احرتامیه بی نوع یک کردنش مطرح
 :محسن به کرد رو مریم
 - !بخوری؟ بُر خورها مفت این با میتونی !میری؟
 :خندید و کرد اشاره رزا به محسن
 - وصلت قوم این با رسش به زد جدی جدی شاید حاال .کن مالحظه یکم
 .کرد

 
 
 :کرد قطع را حرفش رزا
 - !بگم؟ مهراب به من پس .نیست مهم

 :نگریست رزا به آینه از محسن
 - !بشم؟ ها بختیاری نوچه برم که

 - تورو موافقت من اصالً  !میخوان حسابی درست آدم یک اونا !چیه؟ نوچه
 !باشه؟ !نه یا بری بخوای که خودته دست اش هبقی مهراب، به میکنم اعالم
 :زد پوزخندی محسن
 - پرسعمو به مهراب میدونی !نیست آسون هم خیلی اینا با کردن کار

 !میگه؟ چی اش کوچیکه
 :زد لب جدی محسن و کردند نگاهش هردو مریم و رزا

 - !الری فرمان
 

 :پرسید کنجکاوش روحیه خاطر به رزا از زودتر مریم
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 - !؟چی برا

 :شد مایل محسن لبهای
 - ...میگیم ها آدم جور این به ما .مخالفه ساز یکم...ظاهراً  .منیدونم

 :کرد تکمیل را محسن سخن رزا
 - !ناخلف فرزند
 :کرد رزا عبوس چهره حواله چشمکی آینه از محسن
 - تو دستش دیگه کرده پایین باال رو باباهه فشار بس از ...تجربه پدر بسوزه
 !کاره
 منایی دندان لبخند محسن و کرد نگاهش چپ چپ رزا خندید، هم یممر
 :زد

 - !چیه؟ برا اخمت این االن
 :نگریست بیرون به و کرد نازک پلکی پشت رزا
 - .میپیچی نسخه همه برا و کلی عقل میکنی فکر که
 
 

 - !کن رام و مون جنگی خروس برو منیگفت مهراب که نبودم
 :شد بحث وارد مریم
 - !میخوان؟ اون کردن آدم برا تورو مطمئنی جاک از حاال

 .بودند رسیده .کرد پارک رزا ی خانه کوچه رس را ماشین محسن
 :داد تکیه شیشه به .نبود دور هم از خیلی منزلهایشان

 - میخواد اش تغاری ته سال و همسن نیرو یک مهراب عموی که اونجا از
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 .بزرگه داداش یا خودش همسن نه کنه، استخدام
 :نگریست رزا به یممر

 - !خرابه؟ وضعش اینقدر یارو یعنی
 :رفت در دستگیره سمت به دستش و انداخت باال شانه حرصی رزا
 - !میدونم چه من

 :محسن به کرد رو سپس
 - !کنار بذار و هات بازی غد این هم تو .بزنه زنگ بهت مهراب میگم

 
 

 :گذاشت برهم را چشمهایش محسن
 - !دیگه؟ امر .چشم
 :زد گردنش به بار چند سپس
 - .باریکرت مو از ما گردن این
 :گفت میل بی مریم
 - هیچی از ...اما ندارم مساعدی نظر هرچند .بری اگر نیست بد منم نظر به

 !بهرته
 :گشود را در رزا

 - .متاسم در باهاتون
 :کرد اش بدرقه نگاه با محسن
 - !کن فکر بیشرت هم یکم .باش خودت مواظب

 :چرخاند کاسه در را چشمهایش رزا
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 - .همیشگی حرفهای
 :زد لب جدی محسن
 - ...گفنت من از !نیست بردار شوخی اش بیامری اما رفیقمه مهراب
 :کرد قطع را سخنش رزا
 - !نشنیدن منم از
 وارد تا میدانست .داد تکان دست میرفت کوچه سمت به که هامنطور و

 را آهنی در کلید ستهآه .منیرود گاز پدال روی محسن پای نشود، خانه
 وارد تا میدانست هم را این .شود باز تا داد فشار کمی را در و انداخت

 دلش ته اما میشود، رشوع مادرش و پدر همیشگی غرغرهای شود
 با شدن یکی .است نزدیک شیرین روزهای میدانست .بود خوشحال
 یلبخند .بگیرد عکس او از مهراب تا ایستادن ایفل برج کنار و مهراب
 .شد خانه وارد و نشست صورتش بر منکین

 
 
 

 .کشید جلو را گشادش مقنعه و فرستاد پایین عجله با را هایش آستین
 قد میرسید، نظر به عبث کاری اما بکشد پایین کمی کرد سعی را شلوارش
 حیاط .بود شده موجه ظاهرش حال این با .بس و بود اندازه همین شلوار
 نشسته نفره تک مبل روی مادرش .گشود را خانه در و کرد رد را قدیمی

 به نگاهی .میکرد متاشا را محبوبش رسیال کنجکاو چشمهانی با و بود
 بازنشسته از سالی دو .نیامده پدرش فهمید زود خیلی و انداخت جاکفشی
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 .میگذراند دوستانش با و پارک در را اوقاتش بیشرت و میگذشت شدنش
 :برگرداند را رسش و شد ضورشح متوجه تازه مادرش بست که را در

 - !مادر؟ اومدی
 :آمد جلو و آورد در را هایش کتانی رزا
 - !کجاست؟ راحیل .اومدم نشدی متوجه بودی، رسیال محو اینقدر .سالم

 :شد بلند مادرش
 
 

 - .اومدی زود شکر رو خدا . دیدم و تکرارش االن .ببینم رفت یادم دیشب
 :رفت آشپزخانه سمت به

 - بریزم چایی .بدم چی و بابات جواب و بیای دیر بودم اننگر  دل همش
 !برات؟
 :داد تکیه آشپزخانه دیوار به و درآورد را اش مقنعه رزا
 - تو اونم که دانشجوییمه کارت دستمه که کارتی تنها االن میگفتی بهش
 اعتبار بی کال هم دیگه ترم یک منیخوره، دردی هیچ به عادی حالت
 !میشه
 ماگ در ریخنت چایی حال در مادرش و گشود را تویشمان های دکمه

 .بود محبوبش
 - راهی چون !ام خونه نرسیده شب به باشم، که تهران هرجای "قاعدتا پس

 نشون که ندارم هویتی چون!برم که ندارم جایی چون !کنم طی که ندارم
 !جون زهرا بدم
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 ویر  خودش و گذاشت کوچک نفره چهار چوبی میز روی را ماگ زهرا
 :نشست ها صندلی از یکی
 - .حداقل بگیر نفس یک بشین !جان دخرت رفت رسم...اوه
 نظر به ساله هفده شانزده که دخرتی و شد باز ها اتاق از یکی درب

 عینک و بود بسته رسش باالی را اش خرمایی لخت موهای و میرسید
 :شد ظاهر بود، کرده مزین را گردش صورت ظریف،
 - !انداختی؟ راه صدا و رس نیومده
 - !میشن تر ادب بی روز به روز شام نسل !کو؟ سالمت
 :گشود را یخچال درب و شد رد کنارش از راحیل
 - !هرن و ادب نسل بابا !بزرگ آدم بابا

 بود، گرفته دست دو با را آن بزرگی شدت از که قرمزی سیب به گازی
 :کرد نطق پر دهان با و زد
 
 

 - خواب بی و فکری و مامانش بابا اینقدر پرس یک خاطر به ما نسل حداقل
 .منیکنه

 مادرش به شاکی و گذاشت دهانش جلوی را دستش ناباوری با رزا
 :زد ترش راحیل به زهرا .نگریست

 - !نکن دخالت تو
 - !مامان؟ منیگی بهش هیچی
 کمی...دلخوری کمی .داشت بغض کمی عصبانیت عین در رزا صدای
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 ...نذار تفاوت ها بچه بین که التامس کمی...حرست
 :انداخت باال شانه تفاوت بی راحیل
 - اینا بیداد و داد و دعوا از بیرون میزنی خونه از صبح !میگم؟ دروغ مگه
 !نداری خرب
 :میرفت پایین باال ریتمیک اما محکم کمی اش سینه قفسه رزا

 
 

 - درس اسم به ساعت چهار و بیست که تو !راحیل؟ چیه تو به ربطش
 آب لیوان یک بخواد ازت مامان مبادا که اتاق تو کردی سحب و خودت
 !دستش بدی

 :شد کمر به دست مصنوعی لبخندی با راحیل
 - میخونم کنکور برا دارم حبسم خودت قول به اتاق اون تو اگر من !عزیزم
 تحمیل بهشون که هایی غصه و غم متام بتونه شدنم قبول پزشکی که

 !بربه بشوره و کردی
 :فرشد بهم را لبهایش رزا
 - !ای مالحظه بی واقعاً  تو

 :زهرا به کرد رو سپس
 - باعث کنم، زندگی خودم سلیقه و سبک به میخوام چون من !مامان؟ آره
 !شدم؟ تون غصه و غم
 :داد قرار مخاطب را هردو کالفه زهرا

 
 



 

 pg. 212 

21
2 

 - !هردوتونم با !کنید متومش
 :برگشت مادرش سمت به شاکی راحیل
 - پول با همش دانشگاه و درس اسم به خانم !گی؟منی خودش رو جلو چرا
 ازدواج پرسه اون با میخواد بعدم !اس کافه اون و کافه این بیچاره بابای
 !بده سکته و بابام که کنه
 :برآشفت رزا

 - !رفته؟ باال کسی دیوار از !کشته؟ آدم !معتاده؟
 لیوان و رفت آب شیر سمت به رزا گرفت، رسش به را دستش زهرا
 :گرفت سمتش به و کرد پر را سویفران

 - .میزنه حرف اینطور باهام من کوچکرت خواهر که شامست تقصیر !مامان
 :زد پوزخندی راحیل
 - متوجه چرا !بدی؟ سکته رو بابا که بگیرم تورو طرف میخوای نکنه

 !کنی ازدواج پرسه این با تو منیذاره و منیخواد بابا !رزا؟ نیستی
 
 
 
 اشاره اتاق در به زهرا .شد خیره مادرش به و ردخو  فرو را بغضش رزا
 :کرد

 - .مادر مشقت و درس رس برو !راحیل
 :شد خارج آشپزخانه از راحیل
 - !کنید پاک رو مساله صورت

 قهوه های کاشی به و نشست مادرش روبروی صندلی روی رزا رفتنش با
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 رضب میز روی آرام و فرستاد بیرون را سنگینش نفس .شد خیره ای
 .فتگر 
 - .نگیر دل به بزرگرتی تو میزنه، حرفی یک اس بچه
 را رسش تنها و گرفت را چشمش زیر نم حرص با نشست، صاف رزا

 رسامیکی کف از را اش مقنعه و کوله و شد بلند سپس .داد تکان
 :برداشت آشپزخانه

 
 

 - .نیست مهم
 :رفت اتاقش سمت به سپس
 - .نکنید بیدارم لطفاً  .بخوابم میخوام من
 این اینجا، دلش .زد هق بست،آهسته رسش پشت را در و شد که اتاق وارد
 را او هم نوجوان راحیل حتی که ای خانه .منیخواست را خانواده و خانه

 دلش .نشست اش چوبی تخت روی آرام .میکرد نصیحت طبلکارانه
 را مهراب همگی و برود پیش اش خواسته طبق چیز همه میخواست
 میخواست دلش .باشد نداشته ای خانواده میخواست دلش اصالً .بپسندند

 .کند فکر پاریس مقصد به هواپیامیش بلیط به و بگذارد رس پشت را همه
 سفید دیوار به .نه یا است مستقیم پروازش منیدانست حتی .زد پوزخندی
 .نگریست بود، شده آویخته آن به اش نقاشی تابلوی سه که روبرویش
 آن از چیز هیچ که میگفت خنده با میکرد هنگا آنها به هربار راحیل

 .هم مادرش .منیفهمد
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 به تا شد نتایج اعالم که روزی هامن از .داشت مشخصی موضع هم پدرش
 رشته از و میکرد مخالف بود، منانده التحصیلی فارغ به چیزی که امروز
 همه آن وجود با .نداشت فعالیت خانه در خیلی هم رزا .بود ناراضی رزا
 یک بتواند حتی بود محال میکرد، دریافت اش خانواده از که منفی یانرژ 
 !بکشد صاف خط
 ...مهراب اما

 اطرافش های آدم متام ورای مهراب .نشست کوچکش لبان بر لبخندی
 دانشگاه وارد رزا که سالی هامن .میکرد درک دل و جان با را نقاشی .بود
 تزریق جای کرد بجل را نظرش که چیزی اولین .بود باالیی ترم شد،
 منایش به کوتاهش آستین تیرشت با را آن ابا بی که بود دستانش روی

 .بود شده گذاشته
 با را مهراب منت .کرد پاره را افکارش رشته گوشی پیامک صدای
 بی و رسد "رسیدم آره" .گذراند نظر از "!رسیدی؟ عزیزم " مضمون

 
 

 بی !پیشوندی و سوندپ هیچ بی .داد فشار را ارسال دکمه و نوشت روحی
 !بیشرت مهراب از اما .بود ناراحت خودش دست از !جامنی و عزیزم هیچ
 مادرش و پدر دهان آمد، می خواستگاری به و نبود خونرسد همه این اگر
 و نبود بلند فرعی راه خودش .گرفت رسش به را دستش .میشد بسته
 !بدتر او از هم مهراب
 یک حتی رزا اما میداد دغدغه بی زندگی و گالری و فرانسه قول مدام
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 .بود ندیده او از نشانه
 اما بشنود " !خواستگاری؟ بیام کی "ی جمله مهراب از داشت دوست
 ترس از که دارد ای شکننده شخصیت مهراب آنقدر میدانست هم خودش

 .آید منی جلو شدن رسکوب و رزا پدر با رویارویی
 را خانواده هردو فحش و ندکن فرار اگر که بود معتقد مهراب حقیقت در

 روبرو اختالف و مشکل با که است آن از بهرت خیلی شوند طرد و بشنوند
 .کنند حل را آن و شوند

 
 
 و ندارد مشکل اش بیامری و مهراب با که بود کرده اعالم بارها رزا

 بی مینواخت را خودش ساز همچنان مهراب اما میکند راضی را پدرش
 .برسد گوش به یگرد کسی صدای بگذارد آنکه

 
 با رویارویی توان .خزید تختش مالفه زیر و کرد تن بر راحتی لباس
 ختم مادرش به هایش اعرتاض متام .هم را نداشت،جسارتش را پدرش
 است شدن له حال در دیوار دو بین که داشت را کسی حس!متام و میشد

 کدام انستمنید اما .بدهد هل را دیوار دو از یکی باید خود، نجات برای و
 رفتنش رویای و داشت دوستش عاشقانه که را مهراب بزند؟ پس را یکی
 !میکرد مخالفت مداوم سال چهار که پدرش یا میکرد ترسیم او با را
 با مخالفت !منیشود؟ خسته مخالفت همه این از پدرش اندیشید خود با

 تا های جین با مخالفت ...ظاهرش و رس با مخالفت ...اش تحصیلی رشته
 که پرسی با مخالفت...داشت دوست بشدت را آنها رزا که پا قوزک رس
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 مخالفت و...هایش نقاشی سبک و موضوع با مخالفت...بود کرده انتخاب
 !چیز همه با

 مثالً  داشت، ای چاره راه کاش .شد خیره سقف به اینبار و کرد پوفی
 صدای !روندب خود رویاهای دنبال به تا میکرد ازدواج به مجبور را مهراب
 .شد خیره صفحه به و شد بلند دوباره اش گوشی پیامک

 .آورد لبانش بر لبخندی ناخودآگاه بود نوشته مهراب که یی"اخمو"
 :شد برقرار بوق اولین از بعد متاس و رفت مهراب اسم روی دستش

 - !ام؟ اخمو من
 :بود آرام همیشه مانند مهراب صدای
 - .شده چی میفهمم میفرستی پیام .کردم بزرگ تورو من
 - .شکر رو خدا بازم
 :شد کالفه مهراب لحن

 
 
 - هم یکسال تا شده اوکی اونورت قضیه که تو .باش صبور یکم جان رزا

 همیشه برا خدامه از من بخدا .چشم کنم آماده رو اینا بابا منم .داره اعتبار
 !میاد؟ بدم من کردی فکر .باشیم هم کنار
 نجوا آهسته و آورد تر پایین را صدایش ست،نش تخت روی زانو چهار رزا
 :کرد
 - .نه
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 - !زدیم حرف اش درباره قبالً ما !جان رزا کنم کاری منیتونم االن من
 :کند دندان با را اش خشکیده لب پوست رزا
 - چکار میخواد بعد دفعه میدونه خدا گرفت، و مدارکم متام ایندفعه بابا
 .کنه

 - .افته منی اتفاقی هیچ عزیزم
 :زد لب آهسته رزا
 - .نیستم خوشبین اصالً من

 
 

 روی دست که افکاری این کرد سعی و شد برقرار ای ثانیه چند سکوت
 :داد ادامه و تغییر را لحنش کند، رها را بودند گذاشته گلویش
 - !پابرجاست؟ هنوز میخواد نیرو گفتی که عموت جریان...نیست مهم
 - برا که میخواد و یکی ...بگم ورچط یعنی .پرسید ازم دوباره عمو واال

 !ای؟ متوجه منایشگاه، نه کنه کار اش خانواده
 :داد جواب صادقانه رزا
 - .نه

 :شنید را مهراب ریز خنده
 - جوره همه که میخوان و یکی اینه منظورم .بشم تو پاک دل این فدای من

 رشکت .باشه خودشون از یکی .باشه شون خانواده محرم .باشه تأیید
 بذارن ماه هر آخر کاری وزارت حقوق یک بگیرن کارمند یک که تنیس
 .بدن بهش اختیارات میخوان .دستش کف
 :داد تکان را رسش اما منیبیند مهراب آنکه بر علم با رزا
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 - .فهمیدم
 - ای دیگه کس محسن جز حقیقتا نظرم منم .فهمیدی که من بشم فدات
 ...یول اعتامده قابل هم زرنگه و زبر هم .نیست
 - !چی؟ ولی

 :گفت مردد مهراب
 - دست ور منایشگاه برو پاشو مهندسی مدرک با بگم بهش نکردم جرأت
 .اینا عمو
 - .کردم صحبت باهاش من

 - !واقعاً؟
 .بود ناباور و متعجب کامالً  مهراب لحن
 - .منیزنه الکی حرف مهراب کردم مجابش ولی نبود راضی خیلی !واقعاً 

 این با نه، یا کرد حس را اش زیرپوستی کنایه مه مهراب خود منیدانست
 :داد ادامه حال

 
 
 - .کن هامهنگ بگیر متاس باهاش .اس شده حل طرف این از

 - .بریم هم با فردا میکنم اوکی ...باشه .بگیرمت کم دست وقت هیچ نباید
 .خوب جای یک بربمت دوتایی بعدش بیا هم تو
 رفنت بیرون برای همیشه میدانست چون کند، مخالفت رزا نگذاشت و

 اش گوشی صفحه به متفکر رزا شد قطع که متاس .میکند پیدا راهی
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 چشمش سالها و مدتها از پس حداقل .رفتنش نبود هم فکری بد .نگریست
 حاشیه در دور اقوام چه مادر و پدر چه را ها آن همیشه که مهراب اقوام به

 .میشد روشن بود، گذاشته
 رسعت با .رسید گوش به میشد خانه وارد یانگو یاهللا که پدرش صدای
 .شود خارج در این از فردا ای بهانه چه با اندیشید و خزید مالفه زیر

 
 که را ای کوله و بخشید رسعت قدمهایش به کمی محسن ماشین دیدن با

 گشود را شاگرد سمت در .نیافتد تا گرفت تر محکم بود، پیکسل از مملو
 :میزد نفس نفس .نشست و
 
 
 - فقط استادم میدادم توضیح مامان به داشتم االن همین تا .شد دیر بخشیدب

 .تابستونی تعطیالت میره بعدش و هستش امروز
 شلوار .برگشت سمتش به نکرد دریافت محسن از واکنشی هیچ وقتی
 کوتاهش موهای .داشت تن بر روشن پیراهنی همراه به رنگ زغالی مردانه

 .بود کرده خوش جا موهایش روی بر ودید عینک و کرده شانه مرتب را
 :زد لب شک با و آهسته
 - !افتاده؟ اتفاقی
 مقنعه بدون سالها این در هیچگاه را رزا .شد جابجا جایش در کمی محسن

 نگاهی اش نارنجی کوله و کفش به.بود ندیده غریبش عجیب شالهای و
 :آمد حرف به خونرسد و کرد صاف را صدایش انداخت،

 - و دارم مردونه کاری قرار امروز من !بیافته؟ میخواد اتفاقی چه واقعاً  .نه
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 !میکنه ام همراهی داره تیپ و رس این با دخرت یک
 خفه محسن ترش بگوید چیزی خواست تا و کرد باز را دهانش متعجب رزا
 :کرد اش

 
 

 - تو جای خودرو منایشگاه تو کاری قرار منیفهمه گاوه پرست دوست
 !نیست؟ یتحال هم خودت نیست،

 :کرد نگاه را روبرویش و شد سینه به دست دلخور رزا
 - .جایی بریم قراره بعدش بیا گفت خودش مهراب
 :گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت سپس
 - !میکنی توهین مهراب به باشه آخرت بار ضمن در

 :زد پس را رزا دست مالیم اما کردن مسخره حالت با محسن
 - !میشد؟ چی !یاممن میگفتی بهش کلمه یک
 :انداخت باال را ابروهایش ناباورانه رزا
 - بهم قرارداد من وجود با میکنی فکر !منه؟ وجود ات ناراحتی علت االن

 !میخوره؟
 :زد پوزخندی محسن
 - .کنم کار بالهت قوم این با مشتاقم من که هم چقدر

 
 
 :کرد اشاره پایش تا رس به رزا
 - !زدی تیپ اینقدر همین برا
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 - !دیداره ترین مهم اول، دیدار !نره یادت وقت هیچ میگم، بهت چیز یک
 ثانویه تاثیر ظاهر و رفتار و اخالق بعدش و نیست گفت بهت هم هرکی

 همدیگر ها آدم که چیزیه همون اول دیدار !میده تفت داره بدون میذاره،
 صبح تا تو حاال .میکنن ثبت ذهن تو و هاشون برداشت متام و آنالیز و

 کفشت که اول روز ولی باش، اتوکشیده و خوشگل یارو برا قیامت
 .مونه می یادش عمر آخر تا میدادی عرق بو و نداشت واکس
 :داد ادامه و کشید عمیق نفسی

 - !جنتلمنن حسابی اینا ات، گالبی ببو پرس دوست این خالف بر
 :شد تر گرد چشمهایش رزا
 - .ان وحشی میگفتی که دیروز تا

 :چرخاند را یچسوئ محسن
 
 

 - !جلد کفرت میکنم هم شون الری اون .ان حسابی آدم ولی آره
 :بست را کمربندش رزا

 - !مهراب رساغ بریم !اید دیوونه همتون
 :داد تکان تأسف با را رسش محسن
 - !نیست خر نره همه اون بین تو جا بخدا بابا !میای؟ داری چی برا خدایی

 :کرد اشاره جلو به دست با رزا
 - .شد دیر

 :زد جا را دنده نارضایتی با محسن
 - !نیست باغ تو اصالً مهراب چرا منیدونم من
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 :چرخاند چپ سمت به را فرمان دست کف با سپس
 - مرد ولی دارم دوست و مهراب من بخدا .بکن و فکرات میگم، بازم

 !نیست زندگی
 
 

 :کشید دست ریشش ته به سپس
 - .شممیرتا رو اینا من قرآن به بود اگه
 .میکرد نگاه بیرون به تنها رزا
 - من از !نیست زندگی مرد ولی پاکه چشمش پاکه، قلبش ماهیه، پرس
 ...گفنت
 :داد خامته بحث به و برگشت سمتش به رزا
 - !نشنیدن منم از
 
 :داد تکان تأسف نشان به رسی بود ایستاده خیابان کنار که مهراب دیدن با
 
 
 - !آره؟ خیابون، بیاید رنگی مداد جعبه شبیه میکنید حال "کال
 پوست با کامالً  که صورتی تیرشت .نگریست مهراب به لبخند با رزا

 کتان شلوار نگاهش .داشت تن بر بود، هامهنگ اش پریده رنگ و روشن
 آرامش لحن با و کرد رصد هم را سفیدش های آدیداس و رنگ کرمی
 :داد را محسن جواب
 - .استایلش از میربم لذت که من
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 - !اوسکلی تو خب
 کمربندش رزا .زد ترمز خیابان کنار محسن و کرد نگاهش چپ چپ رزا
 درب رسعت به مهراب اما بنشیند، جلو مهراب و شود پیاده تا گشود را

 :زد رزا شانه به آرام میشد، سوار که همزمان و گشود را عقب
 - .باش راحت بشین
 :برگشت سمتش به رزا .کرد پرسی احوال و داد دست محسن به سپس
 - .بزنید حرف تر راحت هم با بشین، جلو بیا خوب

 
 

 :شد خیره موبایلش صفحه به و داد تکیه صندلی پشت به مهراب
 - .میرسیم دیگه دقیقه چند .نیست مشکلی
 :کرد نگاهش آینه از محسن

 - !ایشاال؟ دیگه کردی هامهنگ
 :زد منا دندان لبخند مهراب

 - !مهندس؟ کردی فرض چی رو ما
 :داد تکان را رسش محسن
 - رزا و تو که شغلی .میپرسم اینو که نکردم ات درباره فکری هیچ "دقیقا
 .کنه بخیر و عاقبتش و آخر خدا کردید، جور من برای
 :برگشت مهراب سمت به لبخند با رزا و خندید مهراب
 - .نداره قبول رو ما "اصال کل عقل این

 :زد محسن شانه به مهراب
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 - رزا و من جون به لحظه هر فردا از باش مطمنئ ولی !خوبی تو اباب باشه
 .میکنی دعا
 با وقتی .گفت میلی بی "منیدونم" محسن و کرد نگاهش عشق با رزا

 به باالخره ماشین باک از نیمی شدن خالی و ته و رس های دادن آدرس
 رسیدند، بود شده طرفه یک همت پل از بعد که رشیعتی خیابان از قسمتی
 پارک اتوبوس ایستگاه از تر پایین کمی ای کوچه در را خودرو محسن
 :نگریست مهراب به آینه درون از شاکی و کرد
 - !کردی؟ خالی منو باک نصف اینجا برا

 :محسن عصبانی چهره به نخندد تا گرفت گاز را زیرینش لب مهراب
 - چه دیگه منیدونن هم خودشون که بگیر و شهرسازی یقه برو چه، من به

 .بیارن خیابون این رس بالیی
 :شد فرشده محسن فک

 - چرا منیدونم من .چرخیدیم خودمون دور اس دقیقه چهل !خر مرتیکه
 !مپ گوگل کردم تورو و نگرفتم و آدرس اول از خودم

 
 

 و منک با که رزا به کرد رو و مهراب رسخوش های خنده به نداد اهمیتی
 :کرد اشاره مهراب به دست با سپس .میکرد نگاهش متعجب
 - !برمنیاد هم دادن آدرس یک پس از !بگیر تحویل
 :رفت دستگیره سمت به دستش مهراب

 - .رسیدیم که حاال .هممون اندازه بلدی آدرس تو
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 کرد اشاره و گذاشت خودش دهان روی را اش اشاره انگشت محسن
 :گذاشت رزا ظریف ی شانه روی دست خنده با مهراب .ببندد را دهانش

 - تا بزن اطراف گشتی یک هم تو میشه، متوم کارمون محسن و من ات
 .بودم داده بهت و قولش که جایی بریم هم با بعدش
 مهراب جواب تا برگرداند را رسش .بود نکرده اعالم را موافقتش هنوز رزا
 صورتش عصبانی میمیک و محسن ی رفته باال ابروهای با و بدهد را

 با و تیز کند نگاه را مهراب آینه از اینکه جای به اینبار محسن .شد مواجه
 :زد ترش حرصی و برگشت سمتش به شتاب

 
 

 - !چیزخلی؟
 و بزند دیگری حرف نگذاشت محسن و انداخت رزا به نگاهی نیم مهراب

 :زد ترش محکمرت
 - ساعت چهار دخرتت دوست !االغ مرتیکه !میکنه؟ بازی کجات با رست
 با فرقش !رسکار؟ برم میخوام من که کنه زگ و لوت و الت پر خیابون این

 خر نره تا پنج چهار آدم همه این عوض اونجا تازه !چیه؟ منایشگاه داخل
 !نیست بیشرت
 :داد تکان را رسش مهراب

 - ...نبود این منظورم...نه
 :کرد قطع را حرفش محسن
 - !مهراب رست بر خاک
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 با تنها اما "!هم تو رس تو خاک " بگوید خواست .رزا به کرد رو سپس
 صدا را او احتیاط با و زبان را لبش مهراب .افتاد فرمان قفل جان به حرص

 :زد
 - !بکنه بد برداشت و ببینه و رزا کسی منیخواد دمل من
 - !میکنید؟ بحث دارید نیام یا بیام من که این رس االن

 :بودند نشسته کنارش که احمقی دو احوال به زد عصبی پوزخند محسن
 - بیاد بره و مسیر این ساعت چهار اما عیبه، ببینن و رزا فامیلت و فک ات دو
 !نداره؟ اشکال بندازه بهش تیکه یک رشفی بی هر و

 :کرد اخم مهراب
 - .نداره و جرأتش کسی
 :زد متسخر نشانه به کجی لبخند محسن
 - !گردی؟ خیابون بفرسته و رزا میخواد منه ی عمه !مریزاد دست
 :رزا به کرد رو سپس

 
 

 - !شو پیاده
 در دستگیره نکند، کالفه پیش از بیش را او متعجبشان چهره آنکه از قبل و
 :گفت همزمان و کرد باز را
 - ...داخل میریم هم با تامون سه

 :کرد تکمیل را اش جمله
 - !هست که ...!منه خواهر رزا میگم
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 .داختان شانه روی را اش کوله و شد پیاده ماشین از میلی بی با رزا

 اقوام به را خود که بود آمده .داشت را خورده شکست های آدم احساس
 چیز همه اما بگذارد، فشار تحت را او کمی بلکه دهد، نشان مهراب
 داشت لحظه هامن از را کردنش دک قصد که مهراب .بود شده برعکس

 همرس جز ببینند هرکسی را رزا شد باعث ناخواسته یا خواسته محسن و
 !مهراب ی آینده

 
 

 درهم بیشرت کمرنگش ابروهایش نشست اش شانه روی که مهراب دست
 .خوردند گره
 - !رزا؟
 کرد، آمد می سمتشان به و میزد دور را ماشین که محسن به نگاهی نیم رزا

 :بود نشسته اش چهره بر غمی که مهراب به سپس
 - !نه؟ خوشحالی، خیلی
 - خنثی من و داشتند تخریب عملیات انگار که نکن رفتار هایی آدم شبیه
 .کردم اش
 - و پام نامزدت عنوان به من نداشتی قصد هم اولش از .نیومد هم بدت ولی
 !درسته؟ منایشگاه، داخل بذارم
 .افتادند راه خیابان سمت به هرسه و بود نزدیکشان محسن صدای
 - کار، برای منایشگاه میری رنگی مداد تا دو با یکروز میگفنت بهم اگه
 .اید دیوونه میگفتم بهشون اقطع
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 :انداخت باال شانه رزا
 - !اس غیرمنتظره چیزهای از پر دنیا

 :نگریست رزا به سپس ، محسن به دلخوری با مهراب
 - ...که جایی بریم هم با تو و من بره، خودش محسن میخوای "اصال
 :بود اش ناراحتی از نشان بلندش نفسهای و کرد قطع را حرفش رزا

 - !بودی؟ داده بهم و قولش که جایی
 :مهراب مبهوت چهره به زد تلخی پوزخند

 - !میکنی هم تالشی چه
 :داد ادامه مکث با

 - !من کردن مخفی برای
 :محسن به کرد رو و کشید عقب به را موهایش کالفه مهراب
 - !شده فهمی کج دچار

 
 

 :کرد مداخله محسن
 - .برعکسه کامالً من نظر
 :کرد اشاره خیابان طرف آن به محسن و دندبو  رسیده کوچه رس به

 - !همینه؟
 با بزرگی تابلوی .چرخاند میکرد، اشاره محسن که سمتی به را رسش رزا
 به "بختیاری گالری اتو" عبارت شکسته حروف با که مشکی زمینه پس
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 با و ام بی خودروی جلو چراغ لیزری نور عبارت پایین .میخورد چشم
 :مدیریت با " عبارت راست سمت ی گوشه .دبو  شده طراحی محو حالتی
 و یک کد با موبایل و دو کد با منایشگاه متاس شامره و "بختیاری شاپور

 شده نوشته میرفتند، باال دو به دو یک از پس اعداد که رند زیادی حد تا
 :آمدند حرف به همزمان رزا و محسن .بود
 - !شاپور؟ چرا حاال
 - چی و ام بی جلو چراغ !میکنن؟ ردوا ای کره خودرو فقط نگفتی مگه

 !میگه؟
 
 

 کاسته اش دلخوری از کمی تا بدهد را رزا جواب اول داد ترجیح مهراب
 :شود
 - اش فامیلی و اسم از واقعاً  وقتها یک عمو !اسمه شباهت یک فقط

 !ناراضیه
 :کرد رشوع خنده با محسن
 - ...بختیار حالت به وای
 :محسن به کرد رو مهراب و گرفت اش خنده هم رزا

 - جنبه عکس اون .میکنه وارد ای کره خودرو فقط میگم،عمو هنوزم
 .داره تبلیغاتی
 :داد تکان رسی محسن
 - .داشتم سیلو و اسپرو عشق زمان یک چقدر
 :داد تکان را رسش موافقت معنای به مهراب
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 - .بودن مونتاژ اکرثشون البته
 
 

 - باهاش هم تا هزار پرس !دمیرب  میکند خودش با رو جاده خودش زمان ولی
 رسبازی موقع ها بچه از یکی بابای .منیکردی حس خستگی "اصال میرفتی
 انگار اصالً .پایین پایین   .بود خودم خوراک هم اش صندلی این .داشت
 .بود ماشین یک اندازه کاپوت خود .بود شده طراحی من قد امثال واسه
 :داد خارش را ابرویش گوشه
 - .زدن )میالدی (  سال و رسی آخرین که بود ها عموق اون کنم فکر
 لحظه یک .بود دنیایی خالصه ...بود گذاشته باند روش هم ما رفیق این
 !هوا و حال اون تو رفتم

 هردو سپس .میکردند نگاهش متعجب رزا و مهراب شد متام که سخنش
 آمیز استفهام محسن .دادند تکان را رسهایشان و کردند نگاه هم به

 :زد اش شانه به مهراب و شد بدل و رد آنها بین شنگاه
 - !اومدی خوش ات ابدی شغل به !خودته خوراک اینجا

 
 
 
 شد، قدم پیش مهراب .انداخت نگاهی روبرویش قدی های شیشه به رزا
 وارد رزا سپس محسن اول او از تبعیت به و داد هل را ای شیشه درب
 رزا .بودند شده چیده دیفر  به بلند شاسی و سدان خودرو چندین .شدند
 گام هر با دقت به محسن .شد خیره ها هالوژن به و گرفت باال را رسش
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 کفپوش بود، بزرگی تقریباً  فضای .میکرد رصد را محیط برمیداشت که
 که شد آن کیفیت متوجه رسعت به و داشت رنگی سفید و براق اپوکسی
 قرار پلکانی راست سمت .میکرد ها خودرو بودن جذاب به شایانی کمک
 میز .نبود سخت خیلی است، کاری دفرت باال طبقه اینکه فهمیدن و داشت
 چرم صندلی چند و داشت قرار منایشگاه انتهای در بزرگی "نسبتا اداری
 سالن انتهای به هرسه .بود شده چیده آن روبروی میز همراه به مشکی
 .نگریست بودند متفاوت سنی رده سه در که مردی سه به رزا و رسیدند
 .داد دست داشت سفید موهای و محاسن که مردی با و رفت جلو مهراب
 .داشت ای آراسته ظاهر باال "نسبتا سن علیرغم
 - .جان عمو سالم

 
 

 محسن کند، معارفه آنکه از قبل .گرفت محسن سمت به را دستش سپس
 :داد دست و شد قدم پیش
 - .امامی محسن .هستم امامی
 :گذاشت محسن دست روی را دیگرش دست یتصمیم نشان به پیرمرد
 - .کرده تعریف ازت زیاد مهراب .پرسم اومدی خوش
 اما داشت پدرش با زیادی شباهت که میانسال مرد از را نگاهش رزا

 پیرمرد سمت آن که پرسی به و گرفت بود، تیره محاسن و ریش صاحب
 و تر پهن های شانه اما بود، محسن قامت و قد هم .چرخاند بود ایستاده
 ایستاده پیرمرد رس باالی و گذاشته دست روی دست که ایستادنش طرز
 لبخندی فکر این از .انداخت می بادیگاردها یاد به ناخودآگاه را او بود،
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 ی چهره با و آورد باال را رسش وقتی و نشست لبهایش کنج کمرنگ
 به بیشرت را اش کوله بند و خورد فرو را اش خنده شد روبرو پرس جدی
 .چرخاند او سمت به را رسش شنید که را محسن "حتامً  بله" .فرشد خود

 :آمد سمتش به محسن
 
 
 - !نداره؟ که اشکال کنیم، صحبت باال بریم حاجی و من

 :روبرویش مرد سه به کرد رو سپس
 - مشکل که خواهرم حضور .ریخت بهم هام برنامه یکم امروز حقیقتش
 !نداره؟
 .دید را رنگش سبز سبیحت رزا و شد بلند پیرمرد
 - .جان بابا "ابدا
 :داد قرار مخاطب را رزا فریربز، .زد دور را میز و گفت را این

 - .میکنن پذیرایی ازتون بنشینید بفرمایید
 :محسن به کرد رو سپس

 - .باال طبقه بفرمایید
 روی و فرستاد بیرون کالفه را نفسش رزا .رفتند ها پله سمت به هرسه

 فرمان و بود حرکت در ها ماشین میان مهراب .شستن چرمی صندلی
 
 

 سپس .آمد فرود بود، نشسته پیرمرد قبل ثانیه چند تا که ای صندلی روی
 :چرخاند بود باز نیمه که کوچکی در سمت به را صندلی
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 - !آقا اکرب
 داشت را مهراب صدای بودن الیت نه .شد صدایش جذب ناخودآگاه رزا
 !را محسن صدای بودن رسخوش حال عین در و پیک و شیک نه و

 هربار و کشیده سیگار مداوم و سالها که بود کسی شبیه دقیقاً  صدایش
 .بگوید سخن بعد و کند صاف را صدایش او است منتظر شنونده

 :شد منایان فلزی سینی با اندام الغر و میانسال مردی کوتاه فاصله به
 - .فرمان آقا جونم
 از را میجوید آرام فرمان که آدامسی و شود بلند میخواست دلش رزا

 .بیاورد بیرون حلقومش
 - .باال برب هم تا سه ، اینجا بیار تگری رشبت تا سه
 
 

 روبرویش دخرتک سمت به فرمان .رفت و گفت ی "چشمم رو به " مرد
 چنین بحال تا .شدند چشم در چشم کوتاه لحظه چند برای و برگشت
 !خیابان و کوچه در نه و فامیل در هن .بود ندیده نزدیک از را ای چهره
 روم و یونان های الهه شبیه کوتاه بینی و گرد ی چانه این با شک بدون
 آن بلند اما کمرنگ های مژه که رنگ خاکسرتی و درشت چشمهای .بود
 محکم برای تالشش علیرغم که ریزی زیتونی فرهای و بود کرده مزین را

 سنگین   و خیره نگاه از رزا .بود ایانمن اش پیشانی کنار همچنان موها بسنت
 که سمتی به را رسش و کرد نازک پلکی پشت فرمان کوتاه هرچند
 .گرفت بود مهراب
 - .بفرمایید آقا
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 گذاشت،تکان میز روی را رشبت لیوان که اکرب برای را رسش تنها فرمان
 لیوان که دخرت کوچک و ظریف های دست سمت به نگاهش و داد

 .شد کشیده تبرمیداش را رشبت
 - !خربا؟ چه

 
 
 :چرخاند مینشست رزا روبروی که مهراب به را نگاهش زحمت به

 - .شدی فارغالتحصیل شنیدم !خرب؟ چه خودت
 :کرد ای خنده تک مهراب
 - .شد متوم دیگه اره

 .منیخورد را خنکی این به رشبت کاش .نگریست رزا به چشمی زیر فرمان
 !بگیرد؟ درد گلویش نکند
 - .بکش و زحمتش پریده رنگش من ماشین غلب این پس

 را بلندش پیشانی اندیشید فرمان و کرد کمرنگی اخم رزا خندید، مهراب
 .دارد دوست
 - !باشند داشته هرنی شعور و درک همه که منیره توقعی واقعا

 اگر اما شود، متام محسن شدن بیکار قیمت به است ممکن که میدانست
 .میگرفت غمباد د،منیدا را هیز مردک این جواب

 :رفت باال فرمان بلند و مشکی ابروهای
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 - !بودید؟ من با !جان؟
 صورتی و ریز مویرگهای محو فرمان و کرد نگاهش فرشده لبهای با رزا
 .شد اش گونه و چشم زیر رنگ
 - ...منیدونید هرن از چیزی وقتی لطفاً  !بودم خودتون با دقیقاً 
 دهنده آزار رزا نظر در صدایش نوع حال که خودش محکم لحن با فرمان
 :کرد خفه را نطقش بود
 - !بودم پرسعموم با .منیکردم صحبت شام با من ولی

 :خندید نامناسب جو به بخشیدن خامته برای مهراب
 - !الری فرمان...کنم رنگ و هات جوجه بیا

 خودش به مخصوص ژست با که هامنطور و خندید رسخوش فرمان
 بلند حرص با رزا .فرستاد باال ابرو رزا برای تحانهفا میجوید، را آدامسش

 :کرد اشاره ها پله به باشد داشته خاصی مخاطب آنکه بی و شد
 
 

 - !منیاد؟ محسن چرا پس
 :نوشید را رشبتش از کمی مهراب
 - ."اصال میرسن کجا به ببینم
 :فرمان به کرد رو سپس
 - !چغرهاست اون از !پستت به خورده حریفی بد

 :زد وزخندیپ فرمان
 - متملق های آدم از چقدر که میدونی !نباشه لیس کاسه فقط باشه هرچی
 .میاد بدم
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 :داد تکان تاسف با را رسش رزا
 - .هستید ای مالحظه بی آدم
 :داد ادامه آمیزی متسخر لحن با و کرد عبور ذهنش از رسعت به فکری اما

 - معلوم های آدم از رسی یک الگوی بشه که بوده خوب اینقدر مطمئناً 
 !اینجا الحال

 
 

 مهراب .کرد نگاه مهراب به غضب با و تغییر نگاهش نوع رسعت به فرمان
 رزا و خورد کوچکی تکان فرمان فک .شد جور و جمع جایش در کمی
 سینه روی دست که هامنطور و آمد می پایین ها پله از که محسن دیدن با

 مصنوعی شدت به د،لبخندیمیکر  تشکر باال طبقه افراد از بود گذاشته اش
 .میکشیدند را لبهایش نامرئی نخ دو گویی .زد

 - !روباه؟ یا شیری
 در آهسته رسید که پله آخرین به .داد تکان را رسش و خندید محسن
 :کرد نجوا رزا گوش
 - .بودم کار دنبال خیلی بدی نشون و بربی منو آبرو نیست نیازی حاال
 :شد لتحا بی رزا لبهای و شدند رها نخها
 - !بود تو با حق .برم اینجا از دارم دوست فقط

 :کرد مهراب ی آشفته و فرمان ی کرده اخم چهره به نگاهی نیم محسن
 - !زدن؟ بهت حرفی
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 :کرد نجوا آهسته و داد تکان نفی نشان به را رسش رزا
 - !کنی جلد کندن شاهپر تا چهار با منیتونی و طرفت فقط !نه

 آورد جلو را دستش و رفت فرمان سمت به .بلند صدای با .خندید محسن
 دست او با میکرد، نگاه رزا به زیرچشمی که هامنطور و شد بلند فرمان و

 :داد
 - !هواست باد اش بقیه شی، رد که حاجی فیلرت از .میگم تربیک
 :داد تکان را رسش محسن
 - .ممنونم
 نشست صندلی روی دوباره فرمان .بروند کرد اشاره رزا و مهراب به سپس

 :داد حرکت میز روی وار تیک و عمودی را فندک و
 - !الحاله معلوم کی میشه مشخص

 و گرما احساس نهایت بی .رفت پیراهنش دکمه سمت به دستش و
 .میکرد کرختی

 
 
 
 به درهم های اخم با و کوبید تقریباً  را ای شیشه در که بود نفر آخرین رزا

 :کرد اشاره رزا به سپس نگریست، بمهرا به محسن .افتاد راه دنبالشان
 - !افتاد؟ اتفاقی باال رفتم من
 :کرد فوران و بزند حرف مهراب نگذاشت رزا
 - رزا نشده، هیچی میگه میپرسی مهراب از اگه !چیه؟ میدونی ولی .آره

 !میکنه شلوغش الکی
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 به را رویش کرده اخم که رزا به نگریست، مهراب پریشان چهره به محسن
 که میرسید نظر به ای بچه پرس شبیه مهراب .هم بود گرفته دیگری سمت
 !داشتند؟ سال چند نفر دو این مگر .کند دفاع خود از منیتواند و کرده خطا

 مهراب از یکسال رزا و میشد سالگی دو و بیست وارد امسال مهراب
 !بود کودکانه دعوای به شبیه بیشرت هایشان بحث و جر .کوچکرت
 :کشید بیرون افکارش از را او مهراب صدایی

 
 

 - !شد ناراحت رزا کرد، شوخی یک من با فرمان
 :بود آرام همیشه مانند صدایش لحن همچنان اما برآشفت رزا

 - تو و کرد توهین مون تحصیلی رشته به راحت خیلی !نگفت؟ چیزی
 !خندیدی
 کنارش از که رزا شاکی نگاه اما آمد، کش لبخند قصد به محسن لبهای

 را اش خنده رسیع شد باعث گفت "!؟"اصال میگم کی به دارم " و شد رد
 :کند جمع
 - .نخندیدم تو به بخدا
 :گرفت را دستش و رساند او به را خودش مهراب
 - !بیرون؟ بریم هم با نبود قرار مگه
 :کشید را دستش رزا

 - !که واقعاً 
 :نالید عاجزانه مهراب
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 - !کردم؟ چکار مگه
 ناراحت .برود ماشین سمت به تا کرد عبور خیابان از هردو به توجه بی رزا
 تأییدش اطرافیان و بود او با حق که زمانهایی همه مثل .بود دلخور .بود

 او همگی که .داشت حامیت و تأیید به نیاز چقدر روزها این و منیکردند
 برای کنند شامری لحظه اش خانواده که کنند، تحسین را انتخابش و

 رزا هرچه بگویند و باشند داشته دوستش همگی که اش، فارغالتحصیلی
 میشی به .شد کشیده دستش و فرستاد بیرون را اش کالفه نفس .بگوید
 دوست را مهراب منیتوانست .شد تر زده غم و نگریست مهراب های

 به مهراب .بگیرد دل به کینه حتی یا کند قهر او با منیتوانست باشد، نداشته
 نم که نبود کور رزا و بود هم شکننده ،بود عاشق که میزان هامن

 .نبیند را چشمهایش
 - .ببخشید

 :بود دلخور لحنش اما داد قورت را دهانش آب
 
 

 - اصالً  !چی؟ برا ناراحتی دیگه رفته، پیش ات میل باب چیز همه وقتی
 !چی؟ برا خواهی معذرت
 در را دستش هردو و داد تکیه ماشین به .بود رسیده آنها به هم محسن
 مهراب جز فردی اگر شاید .انداخت پایین را رسش مهراب.فرستاد جیب

 و داد اصالً  .آورد می زبان بر میگذشت ذهنش در آنچه هر بود روبرویش
 اما !منیخواهد را سهراب مرگ از بعد های نوشدارو این که میکرد فریاد
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 متام برابر در بودن، شکننده عین در .بود اطرافش های آدم همه سوای او
 از فقط البته صد و .میرسید نظر به محکم بسیار بود کشیده که نامالیامتی

 مراقبت به نیاز که مریضی ی بچه پرس جز را او خانواده هردو !رزا دیدگاه
 .منیدیدند دارد، محبت و

 - ...بخدا !نباشی؟ ناراحت کنم چکار االن
 :رزا به دوباره و نگریست اطرافش به کالفه
 - ...منیشی سیر دیدنش از تو که جایی متبرب  بودم منتظر همش

 :داد ادامه تامل با
 
 

 - !دربیاد؟ دلت از کنم چکار بگو
 درک که میکرد فکر .کند مداخله آنکه میکرد،بی نگاه تنها اینبار محسن
 زنان با داشت تفاوت کمی رزا .است سخت چقدر لحظه این در رزا رفتار
 به رو را محسن همچون مردی هبلک منیکرد، بارز را او تنها نه که دیگر

 توقع میکرد، ناز و قهر بود دیگر زنی اگر شاید .میربد رسدی و دلزدگی
 منی کوتاه اصالً .بکشد ناز و بیاید دنبالش به دنیا رس آن تا مردش داشت
 رحم ای پرسبچه به که گویی رزا اما !دستی دم و رسیع اینقدر آنهم آمد،
 زحمت خود به یا بکشد سختی کمی روبرویش فرد ندارد طاقت و میکند
 در رفتار این چقدر و .میکرد فراموش و میشد نرم کامالً  بدهد، کشی منت
 رزا روبروی مهراب جای به او اگر که کرد فکر .آمد احمقانه محسن نظر

 !آورد؟ می در دلش از چگونه بود ایستاده
 به را پایینش لب محسن .آمد کش رزا لبهای که گفت چه مهراب نفهمید
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 دست با و منیدانست زنها از چیز هیچ مهراب .شد متفکر و کشید دندان
 :رفت باال صدایش کمی !بود شده صاحب را رسخی سیب چه چالقش

 
 

 - !عاشق؟ های فنچ منیارید ترشیف
 :گرفت را رزا دست مهراب

 - .جایی بریم باید ما .برو خودت تو
 :برداشت در از را اش تکیه محسن
 - !سالمتی؟ به کجا اونوقت

 :زد ترش محسن و چرخاند کاسه در را چشمهایش رزا
 - اتفاقی هر اومدی، من با .میرید کجا بدونم باید !نکن اونجوری و چشات
 !مسئومل من بیافته
 :آمد حرف به سپس کرد، نگاه رزا به مردد مهراب
 - .اونجا میریم .شده افتتاح تازه نقاشی و تحریر لوازم فروشگاه یک

 :زد خندیپوز  محسن
 - .بزن آتیش رو باباهه پول برو بازم

 
 

 :گشود را ماشین در سپس
 - ازش بخر حلقه یک برو خزعبالت این جای گفنت، تو به من از اما

 !میده جواب بیشرت کن، خواستگاری
 زمزمه حرص با و شد سوار مهراب و رزا زده بهت نگاه به توجه بی و
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 :کرد
 - مریضی افسار با فقط باشی، داشته و اش جنم و عرضه میدونم بعید که
 !آباد ناکجا میکشونیش الکی وعده و ات

 وارد گاز پر و رسعت با کوتاه، بوقی تک با و کرد روشن را خودرو
 .شد اصلی خیابان

 
 میکرد، گوش دقت با که محسن به را ریز نکات متام حوصله با فریربز
 مالکیت قانونی ارکمد تا خودرو وفنی موتور بدنه، از اعم .میداد توضیح

 هردو و بدهد تشخیص را اصلی مالک بتواند که جایی تا آن تطبیق و
 دو از پس محسن و کنند اعتامد او به فروش و خرید برای معامله طرف

 
 

 خیلی اینجا این در کردن کار اندیشید فریربز، زدن حرف مداوم ساعت
 !نیست ساده هم

 فریربز .آمد باال هم را پله آخرین فرمان شد، متام هایشان صحبت وقتی
 :شد بلند
 - .بپرس فرمان از داشتی هم سوالی هر .برم باید دیگه من

 را ها پله عجله با کمی هم فریربز .داد دست و شد بلند احرتامش به محسن
 :گفت همزمان و رفت پایین
 - .بگو هم اکرب به !فرمان نذاری صاحاب بی و پایین
 :نشست محسن یروبرو  و گفت ای "باشه " فرمان

 - !چطوره؟
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 بود نکرده فرصت خیلی .انداخت راست پای روی را چپش پای محسن
 محسن آنکه بی فریربز و بود نیامده امروز شاپور .بشناسد را خانواده این

 سن رفنت باال .افتد منی اینجا به گذرش خیلی پدرش بود گفته بپرسد،
 
 

 .میشد محسوب راستش دست فریربز و بود کرده کم را اش حوصله
 پوست !بختیاری شاپور ی ساله سی تغاری ته .گذراند نظر از را فرمان
 کوچکی قوز اش بینی .مشکی ابروی و چشم و داشت رنگی گندمی
 .میرسید امتام به مربعی ای چانه با که مردانه و کشیده صورتی در داشت
 نگاه در اما نبود منایان اش چهره اعضاء تک تک در خاصی ویژگی
 .بود بختیار ایل از پرسی منایانگر کامالً قامتش و قد و چهره ،کلی

 !جدی و مردانه هامنقدر ...زیبا و اصیل هامنقدر
 از ای ذره نتوانسته زمانی گذر و هوا و آب هیچ که بود مشخص کامالً

 .کند کم اش بختیاری مردانه اصیل زیبایی
 - !میکنی نگاه بد

 مترکز و نگاه دزدیدن در سعی محسن شد متوجه و گفت را این فرمان
 :دارد افکارش
 - .بود دیگه جای حواسم

 
 
 گوشه را نخ که هامنطور و کشید بیرون را سیگار پاکت کتش جیب از

 صحبت وجود با .بود فندک دنبال به جیبهایش در میگذاشت، لبش
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 حفظ فرمان پر لبهای ی گوشه در را جایگاهش همچنان سیگار نخ کردن،
 :بود کرده
 - پول پرسشم که منم به حاجی .باشه اینجا باید حواست بعد به این از دیگه
 !منیده الکی
 فرمان و داشت قرار اداری میز روی که را فندک پوزخندی با محسن
 :گرفت روبرویش را آتش و برداشت بود، نشده متوجه
 - !کردی؟ جنگ اعالن تو که برداره اینجا طالهای از خواست کی حاال

 جلوی صورتش و آمد جلو محو لبخندی با رفت، باال انفرم چپ ابروی
 پار چند .شد خم بود، گرفته روبرویش را روشن فندک که محسن دست
 و سیگار آور تهوع بوی از مخلوطی و کشید عقب سپس زد، پک پیاپی

 کمی تا کشید عمیقی نفس اینحال با .زد محسن بینی زیر به کرید اونتوس
 و متام فرمان اندیشید سپس .بربد لذت و کند ستنف را لعنتی اونتوس بیشرت

 
 

 مردانه رسای صدای رحمی بی با سیگار و نکرده حفظ را اصالتش کامل
 .است کرده گرفته و دار خش را اش

 - ...راستی .میگفت چیزهایی یک دیروز خواهرت ولی !نه که جنگ
 :رفت سمتش به را پاکت
 - !کنم تعارف رفت یادم

 :داد تکان نفی نشان به را رسش محسن
 - !دارم دوست و هام ریه هنوز ! جیبت بذار
 :شد کج لبش فرمان
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 - !منیدن مدال بهت خاک زیر بربیش سامل حاال
 - !منیدن هم کنم تخریبش تو مثل
 :داد ادامه ای ثانیه چند مکث با سپس
 - !نذاشتی جواب بی هم تو گفته چیزی هر اگر من خواهر

 
 

 :کرد اخم فرمان
 - نقاشی من پرسعموی مثل هم اون .بودن ربط بی موضوع تا دو کامالً

 !میخونه؟
 .داد تکان را رسش محسن

 - .نداشتم مستقیم توهین قصد من .کن عذرخواهی ازش من طرف از
 دلش .نگریست محسن رستاپای به و داد تکیه صندلی پشت به سپس

 حرف تا زد دیگری پک اما کند خطابش ی "مهندس جوجه "میخواست
 اتصالی رشته چه و بود دیروز دخرت درگیر فکرش شب متام .نزند بوطنامر 
 !محسن؟ از تر قوی
 :گشود لب
 - ...معذرت حارضم شده ناراحت که زدم حرفی اگر ...وجود این با

 :کرد قطع را حرفش محسن
 - .نیست ای کینه آدم رزا .کن ولش

 
 

 اسم بودن ناهامهنگ به نیاندیشید .نشست فرمان لبهای روی محو لبخندی
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 به کشید پر ذهنش تنها ...ظاهریشان شباهت عدم یا ...برادر و خواهر این
 بار چند دل در .بود فهمیده هم را نامش محسن لطف به امروز که دخرتی
 چهره بنفش و صورتی های مویرگ آن با اندیشید و کرد تکرار را نامش
 :کرد بندی جمله را کلامتش .نیست رز گل به شباهت بی اش
 - !مشخصه امالًک
 .نیست پذیر امکان رز گل این چیدن محسن با صمیمیت بدون اندیشید و
 

 از را آن کوتاهی عذرخواهی با او و شد بلند محسن گوشی زنگ صدای
 او که فرمان به نگاهی نیم مریم شامره دیدن با .آورد بیرون شلوارش جیب
 و شد بلند سسپ کرد؛ بود، گرفته نظر زیر کشیدن سیگار با همزمان را

 حال در ای دقیقه چند .کرد برقرار را متاس میگرفت فاصله که هامنطور
 با محسن ی جمله فهمید مکامله از که چیزی تنها فرمان و بود صحبت

 
 

 فرمان شد متام مکامله وقتی .بود " میدم هم شیرینی باشه " مضمون
 .داد فشار سیگاری زیر در را سیگار
 - !میخوان؟ شیرینی هات رفیق

 :زد جانی بی لبخند محسن
 - .پایین برم من ...آره

 :کرد کج را رسش فرمان
 - !بهشون؟ بدی شیرینی میخوای حاال

 نداشت دلیلی .نبود موفق خیلی اما کند، پنهان را تعجبش کرد سعی محسن
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 :کشید گردنش پشت به دستی .باشد اش تلفنی متاس پیگیر اینقدر فرمان
 - .بدی شام باید میگه .بود خواهرم ...آره

 نظر به مضطرب کمی که محسن به دوباره .شد حساس فرمان شاخکهای
 زودتر هرچه تا زد ترش ذهنش به .شد خیره میدزدید، را نگاهش و میرسید

 
 

 محسن وگرنه میزد حرفی باید .رزا دیدن برای کند پیدا راهی نرفته محسن
 .میرفت است، فرار راه دنبال به که کسی مانند
 - .بستیم حسابی و درست قرارداد یک که وقتی بذار و شام

 .برد کار به او که جمعی فعل از رفت باال ناخودآگاه محسن ابروهای
 .ایستاد روبرویش محکم اما متعادل و آرام قدمهایی با و شد بلند فرمان
 پارچه شلوار های جیب راهی را دستش هردو فرمان .بودند قد هم تقریباً 
 .کشید باال را خودش محسن های سینوس ات اونتوس و کرد ای

 - .کنیم کار هم با تو و من قراره باالخره
 :گرفت محسن جلوی و آورد در جیب از را راستش دست

 - !نه؟ مگه .همکاریم
 و آورد جلو را دستش معطلی بی اینحال با بود، بهت در همچنان محسن
 :شد فرشده فرمان دست در دستش

 
 

 - پخش نذری خودم من منیخواسنت، هم شیرینی من از اگه اینا اما !"قطعا
 .نشدم کارمندی شغل اسیر که میکردم
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 :زد لبخندی فرمان
 - اولین واسه مبونه شام .بده کوچیک شیرینی یک بهشون فعالً من نظر به

 !چیه؟ نظرت .قرارداد
 :داد تکان را رسش و کرد رها را دستش محسن
 - !بدن ترضای کم به میدونم بعید هرچند .موافقم
 :رفت ها پله سمت به فرمان
 - .میدن رضایت راهه در کباب دنده بفهمن وقتی باش مطمنئ
 :کرد ای خنده تک و داد تکیه نرده به محسن
 - !کباب؟ دنده
 :زد را تیرش آخرین و انداخت باال شانه فرمان
 - !کنی دعوت منم قراره همکاریم چون کردم فکر باالخره

 
 

 .کرد نگاهش تفریح با رسخوش فرمان و نزد رفح ای ثانیه چند محسن
 :بود شده حفظ لبخندش اما کشید، دندان به را پایینش لب
 - .نیست من دعوت به اجباری .باشی معذب منیخوام البته

 :کشید لبش دور به دستی و برداشت نرده از را اش تکیه محسن
 - ایدش کردم تصور داشتم، ازت زمینه پیش رسی یک چون فقط .اصالً نه

 .نکنی حال من آدمهای جمع با خیلی
 :شد نزدیک و رفت درهم ثانیه از کرسی در فرمان چهره
 - !گفته؟ بهت من از هایی وری دری چه دیگه مهراب
 فرمان جدی و خشک چهره میان چشمهایش و کشید عقب کمی محسن
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 .بود گردش در بود، کرده تفاوت قبل ثانیه چند با کامالً رفتارش که
 - .گفتم و خودم اشتبرد من

 :داد تکان را رسش و خندید عصبی فرمان
 - !درسته؟ الحال، معلوم میگه من به داره غیب علم چون هم خواهرت

 
 

 :زد حرصی ای خنده تک فرمان و شد متعجب محسن
 - اینقدر کس هیچ وگرنه .دارید غیب علم یا باهوشید یا خانوادگی "کال

 معلوم منیگه ندیده اش زندگی تو ونوا یکبار حاال تا که کسی به مطمنئ
 !نکنی حال من جامعت با که میشناسمت اونقدری منیگه یا الحال
 با خشمگین فرمان و انداخت پایین را رسش درهم های اخم با محسن
 :زد اش سینه قفسه به اشاره انگشت
 - !باشه داده اطالعات بهش تر قبل یکی اینکه مگر

 
 :زد پس محکم را دستش محسن

 - !نکنم و پدرت مالحظه ممکنه باشه، کارهات به استحو 
 فرمان با آنهم کاری، اول روز !نداشت دوست را پوستی زیر دعوای این
 .میکرد حسش کامالً اینبار که اونتوس بوی و الری
 :زد پوزخندی فرمان

 
 

 - !گفته؟ بهت هایی پرت و چرت چه دیگه
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 آدم شبیه کامالً رمانف .نبود جایز ماندنش .رفت ها پله سمت به محسن
 سودای ابدا محسن و هستند دعوا برای بهانه منتظر که میرسید نظر به هایی
 !بود انگیز نفرت خون و اونتوس ترکیب اصالً .نداشت را او با دعوا
 - میکردید، من نگاه ها فضایی آدم شبیه خواهرت و تو که دیروز از اون
 !گفتارهاتون از اینم

 به و برگشت سپس .کشید عمیقی نفس و بست را چشمهایش محسن
 :نگریست میگشت، سیگار پاکت دنبال به را جیبهایش عصبی که فرمان
 - !نه؟ بده، هشدار داشته حق ولی
 :داد ادامه مکث با

 - !میشد دعوا قطعاً  میکردم رفتار خودت مثل قبل لحظه چند منم اگه
 :داد تکان متسخر نشان به را رسش و زد پوزخندی فرمان
 - ...میخواد جرأت کردن وادع
 
 

 :داد ادامه و کرد محسن مرتب تیپ و رس به نگاهی
 - ...اینکه ضمن
 :زد آن ته به ای رضبه و آورد بیرون را پاکت
 - این حرف به خیلی و بیای در اشتباه از میخواستم .نداشتم دعوا قصد من
 !نکنی توجهی اون و
 :داد ادامه مکث با

 - .همکاریم هنوزم ما چون
 :کشید دستش از را آن محسن که بود نگذاشته لبش گوشه را سیگار هنوز
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 - اخالقت، مورد در ولی ندارم، داده بهت رزا که صفتی به کاری من
 تو ابروئه چشمت باال بگه بهت یکی منیاد بدت .نگفته هم بیراه پر مهراب
 لذت صلح و آرامش از بیشرت .نیستم دعوا آدم من !بچسبی رو یارو یقه هم

 ...پس .میربم
 :کرد توری زباله سطل راهی مهارت با را سیگار نخ
 
 

 - تا دو کافه تو بتونی و نشه پر خطت چوب که نکش اینو الحساب علی
 !بدی کشته ژستت این با و کنی دود
 به عقب عقب که هامنطور محسن و شد باز کمی فرمان ابروی ی گره
 :داد ادامه میرفت ها پله سمت
 - آدمهای با و بده شیرینی بهت تا کافه بری همکارت با امشب قراره چون

 .کنه آشنات رسخوشش
 ها پله از کوتاه چشمکی با محسن و خندیدن برای شد کج فرمان لب

 .رفت پایین
 
 :داد رس میز روی را منو حوصله بی رزا
 - .بود بهرت خودمون کافه نظرم به
 تقریباً  منویش .ودب مریم پیشنهاد غرب های پاساژ از یکی در کافه این
 جای به .بود برده سوال زیر را کافه مفهوم و معنا مهراب قول به و کامل
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 میز یک بزرگ کاناپه هردو بین و داشت رنگارنگ های کاناپه صندلی
 متام سادگی با مریم و بود نوشابه شیشه از مملو دیوار از بخشی .بود چوبی
 نگاهی مهراب ."!بخورند؟ نوشابه همه این کردند وقت کی" :بود پرسیده

 :انداخت اطراف به
 - .نداره فرقی که مریم و تو برا

 را آن و برداشت بود، داده هل میز روی رزا که را منویی غره چشم با مریم
 :گشود
 - .همینطور هم رزا ندارم، شکالت هات هوس ساعت این من "قطعا

 :بود حرکت در ها گزینه میان چشمهایش
 - باید !میکنه ها ولخرجی این از نوری سال صد هر محسن اینکه ضمن

 !شمرد غنیمت
 :خندید رزا
 - !غذا خود نه کن، نگاه ها قیمت به پس

 
 

 :کرد غمگین را اش چهره مریم
 - .آخه منیاد دملم
 - !کجاست؟ حاال
 :انداخت باال شانه مریم
 - !کجا؟ رشق کجا غرب ولی افتاده، راه گفت پیش ساعت نیم واال

 :کرد تأیید رس کانت با مهراب
 - !ترافیکه پیک که االن مخصوصاً 



 

 pg. 243 

24
3 

 .بدهند سفارش غذایی چه اینکه درباره کرد صحبت به رشوع رزا با مریم
 اش بازی در جدیدی رکورد تا کرد باز را اش گوشی صفحه هم مهراب
 شد باز کافه درب ربع یک تقریباً  از پس بود، شلوغ "نسبتا کافه .کند ثبت
 :زد لب ناباوری و بهت با که بود رزا آورد باال را رسش که نفری اولین و
 - !نه
 
 

 راه او دوشادوش که پرسی و محسن به و آورد باال را رسش هم مریم
 :نگریست میرفت
 - !کیه؟ دیگه این
 :فرشد بهم را لبهایش عصبانیت شدت از رزا
 - !اینجا؟ اومده چی برا

 :داد قرار مخاطب را ممری میشد، بلند که هامنطور و زد لبخندی مهراب
 - !منه پرسعموی

 :داد تکان حرص با را رسش رزا و نگریست رزا به باز نیمه دهانی با مریم
 - !الری فرمان !خودشه !درسته کامالً  حدست !آره

 :آمد حرف به تند تند باشد افتاده چیزی یاد که انگار سپس
 - !ندی سوتی !ام محسن خواهر من میکنه فکر پرسه این راستی
 فرمان و محسن زیرا شود متعجب یا کند جواب و سوال نتوانست مریم
 با و کردند جمع نثار سالمی .رسیدند بودند، نشسته آنها که میزی به هردو
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 و کرد شکار را رزا شاکی و حرص پر نگاه محسن دادند، دست مهراب
 :زد بدجنسی لبخند
 - ...که هسنت خانم مریم منیشناسی جمع تو که کسی تنها
 پلکی پشت رزا که دهد خواهرش به نسبتی چه اندیشید و کرد تر را لبش
 :کرد نازک

 - !کم سنی اختالف با ولی .خواهرزادمونه
 :زد هوا در بشکنی محسن
 - !درسته
 و شل و شفته "اصال خودش برعکس مهراب پرسعموی .زد لبخندی مریم
 :تگذاش فرمان ی شانه روی را دستش محسن .منیرسید نظر به ول

 - !ریاس بی مجلس .نکن غربت احساس هم "اصال خواستی، هرجا بشین
 
 
 خودش روی به "ابدا و گذاشت خودش کنار را اش کوله رسعت به رزا

 و آورد می در اش کت که هامنطور و کرد ای خنده تک فرمان .نیاورد
 :گفت مینشست مهراب کنار
 - نظر به اما نیدک خودگذشتگی از اینهمه من خاطر به نبودم راضی "اصال

 !میشدم؟ جا اونجا من خودت
 خیره محسن به خشم با و را کالمش متسخر بگیرد نشنیده کرد سعی رزا
 :داد قرار مخاطب را مهراب و کشید گردنش پشت به دستی محسن .شد
 - !فرمان کنار منم !رزا؟ کنار بشین تو میخوای پس
 :رفت درهم فرمان اخمهای ثانیه از کرسی در
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 - !واقعی برادری خواهر .کنارشون بشین خودت !چرا؟ مهراب
 را کیفش همزمان که رزا چشامن با کرد سعی محسن و خندید مریم

 چشم در چشم میکشید، نشان و خط برایش و بنشیند او تا برمیداشت
 :کرد زمزمه آهسته رزا.نشود

 
 
 - !لیس کاسه خودش قول به

 :برد رزا گوش نزدیک را رسش محسن
 - .بیاد کرد ارصار خودش نمحس جان به
 :میکشید بلند های نفس حرص شدت از رزا
 - بره باید فقط این !آوردیش؟ برداشتی که چیه کافه میفهمه اصال آدم این
 !سبیل سگ اصغر پزی کله

 آهسته شیکش اما مردانه لحن هامن با و زد داری صدا پوزخند محسن
 :کرد زمزمه
 - خوش واقعاً  !بگیری ایراد رشظاه از منیتونی .نباش انصاف بی دیگه
 !پوشه

 
 ریزی چشمک محسن اما کرد نگاهش عصبانی و برگشت سمتش به رزا

 :داد قرار مخاطب را پرسها مهراب .داد تحویلش
 
 

 - !اومدید؟ دیر اینقدر چرا حاال
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 :گرفت فرمان سمت به را منو محسن
 - .کن انتخاب
 به کرد رو و شنید کرد، خطاب "چاپلوس " را او که رزا آرام زمزمه
 :مهراب
 - بری ظهر دوازده ترافیکه، بری صبح ده !ترافیکه همیشه همت این بابا

 .بودم شده کالفه دیگه بخدا !ترافیکه بری شب نصفه چهار ترافیکه،
 :دخرتا به کرد رو سپس
 - کشیدید شکالت هات از که ایشاال !کردید؟ انتخاب و سفارشتون شام

 !بیرون؟
 :رفت غره چشم رزا

 - چشم تو گنده خار یک شده مریم و من عالقه مورد های خوراکی
 !شامها

 
 

 :کرد تأیید رس تکان با مریم
 - !فقط نکنه کورتون !واقعاً 

 - .داره هم دیگه های خوردنی اینجا کنم یادآوری خواستم
 :ببیند بهرت را محسن تا کشید جلو کمی را خودش مریم
 - !؟"قبال اومدی کی با !بودی؟ بلد کجا از رو اینجا "اصال
 - .منیچسبه من به ها وصله این
 :زد بازویش به مریم
 - !خودت جون
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 :کرد اعالم را سفارش مهراب
 - .نداره فرق برام هم نوشیدنی .پاستا
 کرد رو محسن و آورد زبان بر را " کاربونا " کلمه، امالی به شک با مریم
 :رزا به
 
 

 - !چی؟ شام
 :خندید سپس
 - !شکالتی کیک با تشکال  هات البد

 که رزا چهره از نتوانست "حقیقتا و گرفت اش خنده هم فرمان حتی اینبار
 و کوچک صورت و مقنعه آن با .بردارد چشم میرسید بنظر ناراحت
 :کرد کوچکی اخم رزا .آمد خواستنی نظرش در چقدر ظریف
 - !پنینی

 :بود رزا ی خیره که فرمان به کرد رو
 - !چی؟ شام

 :کرد صاف را نشبد فرمان
 - .میکنیم اعتامد اش انتخاب به .دادن سفارش خانم رزا که همون منم

 :شد بلند محسن
 - ...شم رد اونور برید !اصال چیه ببینم میخوام منم پنینی، تا سه پس

 
 

 :همه به کرد رو سپس



 

 pg. 248 

24
8 

 - داده سفارش که هایی پرت و چرت این تون یکی اگه خودم جان به
 .باشید دهخور  حاال تا و بودید
 :داد هلش تقریباً  مریم
 - !نره یادت هم زمینی سیب !بربی آبرو اینقدر نیست نیازی حاال

 :ایستاد فرمان رس باالی محسن
 - !بخورید امشب دارید یکساله هوس دیگه،هرچی خوبه

 دلش .نگریست بود، کرده سکوت که مهراب به رزا محسن رفنت با
 نافذ و مستقیم که فرمان دیدن با اام شده چه بپرسد رس تکان با میخواست
 با فرمان و خورد تکان جایش در کمی .شد منرصف میکرد نگاهش
 :آمد حرف به اش گرفته و بم صدای
 - !بدهکارم شام به عذرخواهی یک من

 
 
 

 گردش در رزا متعجب و فرمان ی مردانه مهربان   نگاه میان مریم چشمهای
 حال بی و پریده رنگ اما بود، آورده بیرون گوشی از رس هم مهراب .بود
 مهراب به مستاصل و کرد جور و جمع را خودش کمی رزا . میرسید بنظر

 .نگریست
 - !بودم کرده توهین ناخواسته اما نبود، شام با صحبتم روی که درسته
 شنیده او از که توصیفاتی با باید چرا اندیشید و شد تر بدبینانه رزا نگاه
 :مهراب به کرد رو فرمان !کند؟ خواهی معذرت راحت اینقدر بود،
 - .همینطور هم تو
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 :داد ادامه متفکر سپس
 - رشته هم خانم، رزا خواهرش، وقتی شدی آشنا محسن با چطوری راستی

 !خودش؟ نه بوده ات
 :خندید فرمان و انداختند یکدیگر به نگاهی رزا و مهراب

 
 
 - خب ولی ه،میکن اغراق محسن مورد در مهراب میکردم فکر امروز تا

 !اس اعجوبه خودش نوع در .بود درست کامالً حرفهات
 :نشست فرمان شانه روی محسن دست و زد لبخندی تحسین با مریم
 - !بده ادامه
 :خندید باشد،سپس نگاهش تیررس در تا گرفت باال را رسش فرمان
 - !اومد؟ خوشت
 :نشست او روبروی و رزا کنار محسن

 - !آره سخته، و سفت اینقدر که کسی دهن از
 :شد معرتض مریم
 - !منیکنم؟ تعریف ازت همیشه من
 :انداخت باال شانه بود بینشان که رزا

 - !میگه راست اینو خدایی
 
 

 :آورد بیرون جیبش از را پاکت فرمان
 - !میکنم بیان و حقیقت همیشه من گرام، پرسعموی خالف بر
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 :دببین را او بهرت تا چرخاند را رسش و رفت وا مهراب
 - !زدم؟ حقیقت جز حرفی من

 را لبخندش کرد سعی اما گذاشت، لبش گوشه را سیگار حرص با فرمان
 :شد رزا چشم در چشم و کند حفظ
 - بد انگ یکی به نشناخته و ندیده که بشنوه چی باید آدم یک شام نظر به

 !بزنه؟ نامی
 ید،میبار اش پریده رنگ چهره از پریشانی که مهراب به اضطراب با رزا

 .نگریست
 :زد زبان را لبش محسن

 !The past is the past- !پرس خیال بی
 
 

 و فرمان به کرد رو خشم با رزا و میکرد نگاه نفرشان چهار به گنگ مریم
 قلبش رضبان بردن باال قدرت اندازه این تا زن یک چگونه اندیشید فرمان

 که را لطیفش شدت به پوست لحظه یک برای میتوانست کاش !دارد؟ را
 !کند ملس میشد، گلگون هیجان ایی ذره با

 - حال مراعات داشتید انسانیت درصد یک اگر !هستید ای مالحظه بی آدم
 .انداختید منی راه و بحث این و میکردید و پرسعموتون

 به کرد رو فرمان و بود شده مشت کوچکش دستهای حرص شدت از
 :محسن
 - !نیاوردی؟ فندک
 را خود دل در که هامنطور و بود کالفه بشدت شده ایجاد جو از محسن
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 :زد لب عصبی میفرستاد، لعنت موقع بی آشنایی این بابت
 - !کنار بذارش
 :نگریست رزا به دوباره فرمان

 
 
 - ...پرسعموم که حرفهایی با مشکلی من

 :راند عقب به را موهایش آشفته مهراب
 - !شدی سوءتفاهم دچار
 :داد ادامه خونرسدی با فرمان
 - ندارم، میزنن دامن بهش اقوامم خود که اطرافیان شایعات با مشکلی من

 !قضاوته و زودباوری با مشکلم
 :داد ادامه تعلل با

 - .نداره تاالسمی به ربطی )؟(دوستانه جدل و بحث ...اینکه ضمن
 پایین به رس و کرده صورتش گاه تکیه را دستش که مهراب به محسن
 :خورد تکان چوبی میز که شد بلند محکم قدرآن و نگریست بود، انداخته
 - !میدونم بعید
 .چرخید نداشت، صورت بر رنگی که مهراب سمت به نگاهها همه و
 
 
 

 :برگشت سمتش به فرمان
 - !خوبه؟ حالت
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 :ایستاد رسش باالی هم محسن
 - !یهو؟ شد چت
 قالب هم در را دستهایش و گرفت گاز را لبش اسرتس شدت از رزا
 :کرد
 - .بود مدلی همین شب رس از

 :زد جان بی لبخندی و آورد باال را رسش مهراب کرد، تأیید مریم
 - .نیست نگرانی همه این به نیازی خوبم، من !دوستان

 :داد تکان را رسش نگرانی با رزا
 - ...شب رس از آخه ولی
 و گزنده و تلخ بشدت فرمان نگاه نوع .شد قطع کالمش فرمان دیدن با

 خودمنایی ابرویش دو بین عمیقی خط که بود درهم انآنچن اخمهایش
 
 

 چهره سمت به تا بود کرده محارصه را رزا چشمهای تیزش نگاه با .میکرد
 میرتسید وقتی اصالً  .آمد زیبا نظرش در رزا ترس .نکشد پر مهراب پریشان

 .باز نیمه کوچک دهان آن با میشد، زیباتر ماند می نامتام اش جمله و
 را مزخرف دروغ آن محسن کاش ای .داد تکیه مبل پشت به حرص با رزا
 و حال از را اش نگرانی راحت خیال با میتوانست وقت آن منیکرد، بیان

 :محسن به کرد رو فرمان .کند بیان مهراب احوال
 - .نیست خوب هم خواهرت حال انگار
 :شد متعجب اش چهره و برگشت رزا سمت به حرف این با محسن

 - !پریده؟ نگتر  چرا دیگه تو
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 :گرفت را رزا رسد دست و کرد نگاهش بار رسزنش مریم
 - !خودت؟ منیدونی
 چشم بر چشم آهسته و شد چشم در چشم رزا با ای لحظه مهراب
 .فهمید رزا تنها میکرد ادا را " خوبم " که اش خوانی لب .گذاشت

 
 

 - !خوبه؟ حالتون
 :کرد نگاهش حرص با رزا

 - !شامیید جو این مسبب
 :زد ترش حسنم

 - !رزا
 :شد بلند و برداشت را اش کوله حرص با رزا
 - !لفظیه جنگ مدام کردیم مالقاتش ما که وقتی از !میگم؟ دروغ مگه

 و آشنایی جلسه این مراعات حداقل نبود، مهم برات پرسعموت احوال
 !میکردی

 بی آتش مثل رنگش شبق نگاه از که فرمان به و شد رد محسن کتار از
 :نگریست میشد، ساطع رارتح وقفه
 - !اطرافیان نه !میزدید دامن شایعات به خودتون شام

 
 

 حال با مهراب .کرد عبور کنارش از رزا و شد مشت فرمان دست
 :شد بلند پریشانش
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 - !میری؟ کجا !رزا
 :شد محصور فرمان مردانه پنجه در دستش که بود برنداشته را دوم قدم
 - !احوالت این با !کجا؟ تو
 :شد خیره محسن به سسپ

 - که اش پی میرم من موقع نیومد،اون و رساغش رفت اگر !داره برادر
 !وسط؟ میندازی و خودت چی برا تو !اوضاعم این مسبب
 و مریم .کرد نشسنت به مجبور را او میکشید، را دستش که هامنطور سپس
 مشاعر کرد سعی محسن و انداختند یکدیگر به آور دلهره نگاهی محسن

 :کند بیدار را اش رفته خواب به
 - ...رساغش میرم
 :کرد نگاهش جدیت با و داد تکان را رسش فرمان

 
 

 - !میکنی خوبی کار
 تا مینشاند جایش رس را رزا چگونه نبودند، مهراب و محسن اگر اندیشید و

 بیرون کافه از روز شبانه از ساعت این و نندازد پایین را رسش نطقش بعد
 .نزند

 
 :مهراب به کرد رو عصبی و کشید عمیقی نفس محسن نترف از پس
 - !نداره؟ کربیت جعبه یک شده خراب این
 همچون چهره بعد و فرمان کالفه ی چهره به اول آورد، باال را رسش مریم

 :شد بلند رسیع سپس نگریست، مهراب مردگان
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 - .میپرسم ازشون
 دلش حارض الح در نداشت، هم توقعی را، فرمان گفنت " ممنون " نشنید

 .نشود تر ریخته بهم این از جو میخواست
 - !نداری؟ الزم چیزی تو
 
 

 نگاه کافه درب به خشم با فرمان و داد تکان نفی نشان به را رسش مهراب
 !بودند نیامده .کرد
 دیده فروشی روزنامه های دکه در را اش مشابه که کوچکی فندک مریم
 به را سیگارش داد، تکان ار  رسش تنها فرمان .گذاشت میز روی بود،

 ترک را میز حقی چه به .زد حرصی از مملو پک و کرد روشن رسعت
 بگیرد، باال گفتگو و بحث که هم میزان هر به !بود؟ رفته خیابان به و کرده
 نحیفش دست میتوانست کاش !برود و بندازد پایین را رسش نداشت حق
 .بنشیند جایش رس گویان "کردم غلط" دخرتک که بپیچاند آنقدر را
 آزار و بود گرانبها برایش .آمد منی دلش .شد پشیامن افکارش از ثانیه به

 ...او دادن
 رفته تنها نکند !آمدند؟ منی چرا .جوید را لبش و رفت درهم اخمهایش

 .کرد مزه را لبش روی سیگار فیلرت تلخی زبان با و زد دیگری پک !باشد؟
 - .شده حساس "جدیدا رزا
 !رزا؟ .بود شده باز نطقش که دوخت مهراب به اش میزیرچش نگاه

 
 



 

 pg. 256 

25
6 

 - .میکنی صداش اینطوری که نیست ات خاله دخرت
 روی را ها سفارش پیشخدمت و کردند نگاه یکدیگر به مهراب و مریم
 تحملش.بود گرفته رضب میز روی عصبانیت شدت از فرمان .چید میز
 باید !بود نیامده ماا داشت برگشنت برای زیادی وقت رزا !بود شده متام

 .واقعیت در که اش عصبانی ذهن خلوت در میپیچاند،نه را دستش
 - !نکن رشوع و بحث درباره برگشت اگر لطفا
 به تنها که محسن به همه شد باز که در اما بدهد، جواب خواست فرمان

 .داد هل جلو سمت به را ظرفش حرصی فرمان .نگریستند آمد می سمتشان
 محسن .داد تکان رس تأسف نشان به مهراب و کرد شنگاه متعجب مریم
 :کرد کج را رسش مهراب و بود رسیده آنها به

 - !نیومد؟
 :مهراب به انداخت،سپس فرمان شده تیره ی چهره به نگاهی نیم محسن
 - !خونه رفت

 
 

 :بود دار نیش و تلخ لحنش ایستاد، محسن روبروی و شد بلند فرمان
 - زن میخواهی چطور بگیری، و رتخواه جلو نداری عرضه که تو

 !بگیری؟
 "جنگی خروس" لقب که کسی به نگران مریم .شد بلند آهسته مهراب
 .زد عصبی پوزخند کمر به دست که برادرش به سپس نگریست، داشت
 - !باشه ناموسم اگر منیکنم،حتی کاری انجام به مجبور رو کسی من

 :ختاندا کوتاهی نگاه میز روی غذاهای به عصبی سپس
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 - !بگیرم؟ زن قراره من گفته کی اینکه ضمن
 :برداشت را اش کت فرمان

 - زنش پس از برنیاد خواهرش پس از که کسی نکن، اینکارو منم نظر به
 !برمنیاد هم

 به متسخر با .نشست پیراهنش یقه روی ثانیه از کرسی در محسن دست
 :زد پوزخند چشمی زیر و شد خیره محسن

 
 

 - !اش؟ بقیه
 :زد لب نگران و شد بلند مریم .هم فکش شد، فرشده بیشرت حسنم دست
 - !میکنی؟ چکار محسن
 :نشست کرسی دندانهای پشت زبانش و زد نیشخندی فرمان

 - !میربدی لذت صلح و آرامش از که تو !نبودی دعوا آدم من مثل که تو
 :رفت باال ابروهایش

 - !برخورد؟ بهت زدم حق حرف
 :گذاشت محسن دست روی ار  دستش و آمد جلو مهراب
 - !کنید متومش االن همین
 - !عروس مادر از کلمه دو

 .رفت عقب کمی فرمان و کرد رها را اش یقه حرصی محسن
 
 

 - های آدم قالب از که منیشه باعث هم هیچی !احمقه همیشه احمق، یک
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 حقه، خودش کالم درسته، خودش راه میکنه فکر چون !بیرون بیاد نفهم
 .اس پسندیده خودش رفتار
 :کرد زمزمه آهسته و شد رد کنارش از محکم تقریباً  ای تنه با فرمان
 - !دارم عرضه مسائل بعضی تو عوضش
 چپش شانه روی را راستش دست درد، از شده درهم ای چهره با محسن
 منظور .شد خیره ای گوشه به متفکر .نگریست فرمان رفنت به و گذاشت
 !بود؟ چه فرمان

 
 اداری میز پشت فرمان .میدادند نشان را ظهر ربع و سه عتسا های عقربه
 روزنامه داشت، قرار لبش گوشه سیگار که هامنطور و بود نشسته بزرگ

 روی هم محسن .میکرد مطالعه دقت به و بود گرفته روبرویش را همشهری
 فرستاده ها رشکت از یکی که هایی کاتالوگ و بود نشسته چرمی صندلی
 .حوصله بی اندکی اما راندمیگذ نظر از بود،

 
 
 دیگری حرف سالم جز بود آمده پیش بحث بینشان تقریباً  که دیشب از

 شدن خراب بابت فرمان .میکردند فرار یکدیگر از عمالً  و بودند نزده
 جو با علت بی که مهراب نامناسب احوال و خودمانی کوچک   مهامنی
 به فرمان و بود کرده خطاب "احمق " را او اینکه از محسن و نبود متشنج
 به چشمی زیر فرمان .بود رفته بزند غذا به لب آنکه بی مهامن عنوان
 رزا درباره باید .نگریست بود، برده موهایش درون دست کالفه که محسن

 میتوانست کاش !اش انگیزه نه داشت را رویش نه اما میزد، حرف او با
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 غیر کار "تقریبا وزدیر  اتفاقات با اما کند، صحبت رزا خود با مستقیم
 روزنامه و کرد خاموش سیگاری زیر در را سیگار .میرسید نظر به ممکنی

 کاتالوگ از رس هم او که محسن به کرد رو و کشید عمیقی نفس .بست را
 :میکرد نگاهش و بود آورده بیرون ها

 - !محسن؟
 - !فرمان؟
 .تهاساع از پس آنهم ، زدند حرف همزمان هردو اینکه به خندید محسن

 
 
 - !بگو تو

 :داد تکان را رسش فرمان
 - .بگو تو اول

 :گذاشت صندلی دسته روی را دستهایش محسن
 - .رشمنده نبودم، خوبی میزبان دیشب
 را احساسش نتوانست محسن بود، ممکن حالت ترین خنثی در فرمان نگاه
 :جوید را لبش و کند درک عذرخواهی این به نسبت
 - ...میکردم وتتدع جداگانه بود بهرت شاید
 :داد ادامه محسن و نشست صاف فرمان
 - ...ها بچه روحیات با خیلی چون شاید

 - !خواستگاری بیام میخوام
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 حرکتی یا بخندد فرمان بود منتظر .کرد نگاهش خیره ثانیه چند محسن
 که انگار .بود خشک و جدی الً کام او چهره اما دهد، انجام طنزگونه
 :رفت درهم ابروهایش .است نشنیده مه را اش خواهی معذرت
 - !چی؟
 جلو را خودش کمی محسن .میکرد نگاهش بانفوذ و خیره تنها فرمان
 :کشید

 - !کی؟ خواستگاری
 :خورد کوچکی تکان گلویش سیب و داد قورت را دهانش آب فرمان
 - مراقبت به نیاز مدام که مهراب زبون از اونم !داری؟ باور و شایعات
 !داره؟
 :کرد خما محسن

 - !سامله مغزش !داره؟ ربطی چه
 
 

 روبرویش و زد دور را میز کرد، مرتب را اش جلیقه و شد بلند فرمان
 :نشست
 - .میدونم بعید
 :کشید جلو را خودش کمی و گذاشت پاها روی را هایش آرنج
 - میکنم سعی هست، باالیی آدم اون که بشم چیزی اون نتونم من وقتی

 !کنم خرابش
 :داد امهاد مکث با

 - !آشنا و دوست پیش
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 :کرد نگاهش شده ریز چشمهای با محسن
 - !یکی تو به حداقل منیکنه، حسادت مهراب

 :داد ادامه سوءظن با
 - ...ات خواستگاری کیس احیاناً  که تو

 :گذاشت برهم چشم فرمان
 
 

 - !همونه منظورم دقیقاً 
 :شد بلند رضب به محسن
 - فکر رفتی اومدی بار دو !؟خودت با کردی فکری چی !نکن فکرشم
 !خربیه؟ کردی
 :داد را جوابش مطمنئ فرمان
 - میخوای بزن، لگد و چک برادرها همه مثل میخوای !دارم دوستش من

 !دارم دوستش من ولی بده، فحش
 میکرد، نگاهش متحیر و بود کشیده رفنت رژه از دست که محسن به سپس

 :نگریست
 - گرفتم تصمیم همین برای !حرفهایی این از تر پرستیژ با خیلی میدونم
 !لطفاً  بشین .کنم صحبت تو با خودش، با کردن صحبت بجای
 :کشید جلو را خودش و نشست روبرویش عصبی محسن

 
 

 - تو، دست بدمش دستی دو منیشه دلیل بازم باشم منطقی هم هرچقدر
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 !الری فرمان
 حال این با گرفت، باال ریتم اندکی نفسش و شد فرشده فرمان فک

 :هم کالمش بود، جدی چشمهایش
 - بهش ممکنه که هایی آسیب همه از میکنم، مراقبت ازش عمرم آخر تا

 سختی نذارم و کنم فراهم براش و زندگی بهرتین میکنم سعی .شه وارد
 !بکشه
 :زد عصبی پوزخند محسن
 - هات وعید وعده مراقب منیداد، قول تضمین با اینقدر هم طایی حاتم
 !باش

 
 - بجای گرفتم تصمیم .میشه رسم ناموس و غیرت !هستم حرفم رس من

 حرف خودت با مردونه و مرد شدن سبز راهش رس و رزا برای مزاحمت
 .بزنم

 
 

 :کرد ای خنده تک محسن
 - !دونستید؟ قابل امروز .بودم عرضه بی که دیشب تا

 - و دخرت و پرس دوست به اعتقادی من ...محسن !نیستی که میدونی خودتم
 یک برای یعنی میخوام، و یکی میگم وقتی .ندارم ها پرت و چرت این
 !رزا با ...کنم رشوع و ام زندگی میخوام من !میخوام عمر
 از را کلامت محسن تردید از مملو و خیره نگاه برد، موهایش در پنجه
 :کند مترکز کرد سعی حال این با میربد، یادش
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 - خواهرت که میذارم مایه جونم از من !نکن توجه مهراب شایعات به لطفاً 
 مادرت پدر جلو !شفاهی و کتبی میدم تعهد هم جمله این شه، خوشبخت

 !میگم هم
 صحبت جدی کامالً فرمان .شد متفکر و کشید ریشش ته به دستی محسن
 محکم، .میگرفت قرار رزا مقابل باید که بود کسی هامن دقیقاً  و میکرد
 مقابل نقطه کامالً او !بود مهم یزیاد آخری مورد !زندگی مرد و جدی

 
 

 اگر اما .باشد همراه و همرس رزا برای منیتوانست هیچگاه که بود مهراب
 !منیکرد قبول را فرمان رزا اصالً !چه؟ بود درست شایعات
 مطرح را خواستگاری موضوع ابتدا هامن از !بود بهرت جهات همه از فرمان
 و مستقل شخصیت .نگفت زار  به هم یکبار مهراب که چیزی بود، کرده

 ...و داشت مهراب به نسبت تری هدفمند
 تاالسمی فرمان .کرد مرور ذهنش در وجدان عذاب با را گزینه آخرین
 استوارش قامت تا گرفته محکمش فک از جسمی سالمت !نداشت ماژور

 .بکشد دست مهراب از رزا بود محال .شد جابجا جایش در کمی .میبارید
 :ستادفر بیرون را نفسش
 - و میره یادت هم روزه دو البد !شدی؟ عاشق روزه دو تو شده چی حاال
 !آره؟ میکنه، هندوستان یاد ات فیل

 :زد لب جدی فرمان
 - !نبوده من زندگی تو حاال تا کسی
 :زد پوزخند محسن
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 - !مشرتکه زندگی ستون مسائل این ...باالخره !هستی؟ چیزی مرتاضی
 :شد تر جدی فرمان
 - !خوبه؟ !انحراف بدون !تصادف بدون !نشتی بدون !سامله و صحیح
 :داد ادامه فرمان و جوید را لبش محسن

 - و ام زندگی که رسیدم نتیجه این به االنم بودم، قائل ارزش خودم برا من
 با کردن صحبت بدون که هستند کسانی تعداد کم !کنم رشوع رزا با

 برات شاید .کنند صحبت یکش درجه اقوام با نظرشون، مورد کیس
 مطرح خودت با هم رو ام خواسته !دارم قبولت خیلی من اما...باشه عجیب
 .کردم

 :آمد بحرف محسن و برداشت میز روی از را سیگارش
 - !نیستم ای کاره من

 :کشید بیرون را نخ فرمان
 - !ای کاره همه تو برعکس

 
 

 که بهرت چه میفهمید، که باالخره گرفت، روبرویش را فندک محسن
 :کند مطرح االن همین
 - !نیستم رزا برادر من ولی

 
 را رسش و گذاشت جاسیگاری کنار داد، فاصله لبش از را سیگار فرمان
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 به او با رزا که بود کسی چه پس نبود، رزا برادر محسن اگر .کرد کج
 سالها که گویی !مینشست؟ او کنار کافه در یا و بود آمده منایشگاه
 فرمان و داد تکیه صندلی پشت به مستاصل محسن .میشناسند را یکدیگر
 نسبت بدون که دخرتی !میشناخت؟ را رزا چقدر اصالً .شد بیشرت اخمش

 کجا االن اصالً !داشت حضور کنارشان در همیشه مهراب، و محسن با
 را سفیدش و ظریف دستهای و میخندید پرس کدام کنار !بود؟

 .میکرد صحبت خودش با کاش !بود؟ گذاشته منایش به سخاومتندانه
 
 

 عالقه ابراز باید چه برای نداشت، او رزای با نسبتی که مردی روبروی
 .بود کرده سکوت همچنان !میکرد؟
 - !برادرم خود رزا برای ولی

 ترش ثانیه به و داد نشان العمل عکس بود شنیده که دروغی از عصبی فرمان
 :زد
 - !نگو دیگه جایی رو ها ور و رش این

 :کشید جلو را خودش حرصی فرمان و رفت باال محسن یابروها
 - !بیرون بندازمت اینجا از و بگیرم و دمت دروغت این برای میتونم
 :زد کجی لبخند محسن
 - بدون !االن مثل !مبونی خامری تو عمر آخر تا که کنم کاری میتونم منم

 !اطالعات بدون آدرس، بدون شامره،
 :شد فرشده بهم فرمان لبهای
 - !زرنگی؟ خیلی کردی فکر



 

 pg. 266 

26
6 

 
 

 :شد بلند و گذاشت پا رو را دستش هردو محسن
 - !بشی خوبی داماد شاید کردم فکر لحظه یک فقط نه،

 .کشید عقب کمی محسن و ایستاد روبرویش شد، بلند رضب به فرمان
 - !هستید کن حروم زن "کال بختیاری خاندان شام !کردم اشتباه ظاهراً  ولی

 کوچکرتین با که بود عصبانی او دست از آنقدر .اوردنی طاقت دیگر فرمان
 سینه قفسه به محکم دست کف با .شود رسریز اش نداشته صرب بهانه

 .خورد سکندری میز سمت به هوا بی محسن و کوبید محسن
 - !بفهم و دهنت حرف
 کمی شدن، متعجب عین در و کرد حفظ را تعادلش سختی به محسن
 :بود ترسیده

 - !وحشی؟ چته
 خودش سمت به چنان را محسن ی یقه و برداشت بلندی گام رمانف

 روی را دستهایش نیافنت، دوباره از جلوگیری برای محسن که گرفت
 
 

 ای لحظه برای و کشید نفس عمیق را "فورد تام " .گذاشت فرمان دست
 اش شده کلید دندانهای میان از فرمان .شد بسته چشمهایش کوتاه بسیار
 :غرید
 - !ناموس بی تا بهرته باشم وحشی
 گرفته محکم آنقدر فرمان اما کند، جدا را پیراهنش یقه کرد سعی محسن
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 .میرسید نظر بی فایده بی عمالً  که بود
 - دوست انگارخودت ولی !کنم دعوا باهات منیخوام گفتم بهت یکبار
 !بدم؟ مالت و مشت داری
 :زد پوزخندی فرمان
 - بوده اسالمی اخالق السک پیچوندن ات خالف ته که !تو؟ !کی؟
 !مهندس؟ جوجه
 :داد را پوزخندش جواب محسن
 - !منیکنم مثل به مقابله االن که نکردم دودر رو ها کالس این "اتفاقا

 
 

 :داد تکان را اش یقه ها دوربین به توجه بی فرمان
 - !زدی؟ جا رزا برادر و خودت چی برا

 :زد طعنه و کرد اشاره بینشان وضعیت به محسن
 - و بکنی رو من مالحظه میخواستی مثالً !کرد؟ تو حال به فرقی هچ

 !نکردی؟
 :داد ادامه آمیزی طعنه لحن با
 - .میشدم برادرش باید من شام، خاندان خاطر به

 منیفهمد، را محسن حرفهای نصف میگفت اگر .شد شل فرمان دست
 :غرید عصبی .منیگفت دروغ

 - !منیزنی؟ حرف آدمیزاد مثل چرا تو
 :کرد جدا خودش از شدت با را فرمان دست سنمح

 - !نیست آدمیزاد طرفم چون
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 .باشد نشده پاره تا کرد چک را اش یقه سپس
 
 

 - !میشنوم
 :کرد مرتب را پیراهنش محسن

 - !میدم؟ تو مثل زنجیری یک دست رو رزا من کردی فکر واقعاً  تو
 برایش رزا و بود گنگ برایش محسن حرفهای .بود کوتاه دستش فرمان

 .شد تر ناشناخته
 - و کدوم اول داری دوست...بد یکی خوب یکی دارم، خرب تا دو برات

 !بشنوی؟
 :داد ادامه و کند را اش شده شل ی دکمه حرص با سپس
 - !دیگه بیرون بکش !بگیری؟ و من یقه همش میاد خوشت
 که رزا اصالً .بود کنجکاوی و انتظار رسارس چشمهایش .آمد جلو فرمان
 .بود زده رسش به بازی هوس محسن و منیدانست رزا از چیز هیچ !بود؟

 :کرد نگاهش خونرسد محسن
 - !بربه بشوره خوب خرب اون که میگم و بد خرب اول پس

 
 

 دوختش خوش کت جیبهای در میکرد، نگاهش خیره که هامنطور فرمان
 .شد جستجو مشغول
 - !کردنی؟ دود دنبال کنی، مترکز میخوای هروقت چرا
 از دور !نه !نامزد؟ !پرس؟ دوست !بود؟ کسی چه پس...نبود رزا برادر گرا
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 .بود ذهن
 
 نسبت رزا با اگر بود، آورده بدست محسن از که شناختی حداقل با

 به محسن نگاه اینکه ضمن کند، عالقه ابراز او منیداد اجازه داشت ناموسی
 نکرد پیدا را گارشسی جعبه !هوس از مملو نه بود شیفته نه بود، دیده را رزا
 .برد شلوارش های جیب در دست اینبار و

 - !میخوای؟ رو رزا خاطر چقدر
 جوابش خب !میخواست؟ را رزا چقدر .برداشت تالش از دست فرمان
 فکر دوباره مالقات به مدام بود دیده را او که ای لحظه از .بود واضح
 و وحر  صاحب ابتدا اگر میکرد، راضی هم را اش خانواده .میکرد

 
 

 این به بحال تا اصالً .بود بسیار وقت جسم تصاحب برای نه ...!جسم؟
 !نه !پریده؟ رنگ صورت و نحیف جسم آن با رزا .بود نکرده فکر مسئله
 رزای زیرا .آورد می بدست را تفکرش و روح باید ابتدا !بود بسیار زمان
 !داشت تغییر به نیاز کمی اش داشتنی دوست
 و متام صاحب میآورد بدست را رزا زندگی طرز و اندیشه تفکر، اگر

 با اندازه از بیش کمی رزا .میشد داشتنی دوست و زیبا موجود این کامل
 و گنگ برایش هنوز آنکه وجود با را او هرچند داشت، مغایرت او سلیقه
 اهدای با و بداند عالیقش از میخواست دلش .داشت دوست بود، مبهم

 :زد زبان را لبش .ببیند را درشتش مهایچش واکنش ها هدیه زیباترین
 - !زیاد میگم، ولی نیست مربوط تو به اینکه با
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 .داد تکان رس متفکر محسن
 - !کنم ثابت و خودم تو به نیست قرار چون
 - .داشتی و درکش کاش ولی

 
 

 عکس تا کرد نگاه فرمان به خوب و گفت گرفته صدای با را این محسن
 :داد ادامه خونرسد و هشمرد سپس بسنجد، را العملش

 - !داره دوست رو ای دیگه کس رزا بد، خرب
 را هایش شانه و کرد ای پارچه شلوار جیب راهی را دستش هردو فرمان
 شاید !؟ بود شده عاشق که داشت سال چند مگر دخرتک .فرستاد عقب
 خودش بعد ی دهه نسل از خرب و بود افتاده فکر به دیر زیادی خودش هم

 و نارنجی کفش و کیف آن با رزا میکرد حساب هرطور اما .نداشت
 مقنعه افتادن با هربار که اسبی دم فرفری موهای و رنگارنگ دستبندهای

 از !بود نشده بزرگساالن عرصه وارد همچنان میشد، منایان ول و شل
 بود بس خواهرش فریبا نداشت، خوشی دل خیلی خودش نسل دخرتان
 متام آمد می بدنیا قدیم های زمان در ریباف اگر میکرد فکر گاهی !برایش
 حکمرانی خودش تنها تا میکرد بردگی به مجبور را اطرافش زنان و مردان
 را زن یک نرمی و ظرافت فرمان نظر از او های نسل هم و فریبا !کند

 سال و کم دخرتی با رابطه فکر به هیچگاه هم او دیگر طرفی از نداشتند،
 کوچک گرد ی چانه و چشمها آن با که زیبا ایرز  اما .نبود خودش از تر
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 .آمد شیرین و داشتنی دوست بسیار نظرش در بود، ها گربه توله شبیه بیشرت
 ظاهر هرچند باشد، کوچکرت سال ده حوش و حول او از هرچند

 رزا !باشد داشته دوست را دیگری کس هرچند و نپسندد را رنگارنگش
 که حیاتی مایه بود، زندگی مهادا برای حیات مایه همچون او برای

 سن به وقتی تا !بگیرد را نتیجه هامن و بریزد قالبی هر در را او میتوانست
 رسش " فهمیدم " معنای به آهسته !نباشد رسکش او همچون رسید، فریبا
 :داد تکان را
 - !خوب؟ خرب و

 ی همه با فرمان چرا میفهمید هم خودش کاش کشید، عمیقی نفس محسن
 برایش او دل آوردن بدست و نشسته دلش به اندازه این تا ها قیبدخل این

 .بود نفهمیده چیز هیچ فرمان نگاه از آمد، جلو کمی .است شده اولویت
 رقیب میفهمید اگر هرچند !کند بیداد و داد کمی فرمان داشت توقع شاید
 خود به هم را مبارزه زحمت بسا چه است، بزدلی و حاشیه در آدم چه او

 همه به بار هزار باالی را جمله این منیشد، خوشبخت مهراب با رزا .دمنیدا
 یکبار بگذار !شنیدند نه و دیدند نه و بود گفته خود کر و کور اطرافیان

 
 

 و کرد صاف را صدایش !کند سکوت ابد تا آن از بعد و بگوید هم دیگر
 ای کلمه محسن بود فهمیده روز چند همین در شد، گوش تن همه فرمان
 میشوره رو بد خرب خوب، خرب "گفت همین برای .منیگوید نشده حساب
 !بود اول خرب قفل کلید دوم، خرب چون ."میربه
 - همدیگه عاشق همزمان که دارند وجود دنیا تو آدم تا چند خوب، خرب
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 !مینور؟ یکیشون ماژوره یکیشون بفهمن اون از بعد و بشن
 و هضم بجود، ذهنش در حسنم جمالت فرمان تا کشید طول ای ثانیه چند
 .شد سینه به دست و بود آگاه او هوش به محسن .کند نشخوار سپس

 .الغیر و میخواست را فرمان خیال آرامش خیالش،
 و بود تحلیل مشغول ذهنش زوایای در زد، چرخی پا پاشنه روی فرمان

 واژه این با که بودند او اطراف نفر چند !ماژور؟ .رفت درهم اخمهایش
 سمت به بشدت را رسش !میشناخت؟ هم محسن و بودند شده مانوس
 :درآمد حرکت به زده بهت لبهایش و گرفت محسن

 - !نه
 
 

 :زد چشمکی و نشست محسن لبهای بر لبخندی
 - !آره

 :شد تر عمیق محسن لبخند
 - !رزا و مهراب

 
 .شد تر سخت برایش بد خرب هضم حال .داد تکان را رسش ناباورانه فرمان
 بود شده باعث چیزی چه اما !اش تنی پرسعموی بود، مهراب به لقمتع رزا

 !نکند؟ رسمی و علنی را شان رابطه و کرده مخفی همه از را رزا مهراب
 :شد جاری زبان بر ذهنش افکار
 - !کردی؟ کاری همچین چرا تو

 هم او از مینشست صندلی روی که هامنطور و کشید عمیقی نفس محسن
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 بود مشخص کامالً که آرام قدمهای با فرمان .بنشیند روبرویش خواست
 اصالً  .کرد رها صندلی روی را خود و آمد جلو است، درگیر ذهنش

 
 

 صنمی هم آن بربد، هم دل جسامنی وضع آن با مهراب منیکرد تصور
 !را رزا چون
 - !میپیچوندم رو مهراب گوش بودم، ای کاره اگر شاید

 کردن پشت نظرش در هرچند بگوید، را چیز همه میخواست دلش محسن
 .باشد رفاقت به

 - نفر دو این احوال و حال اما داری، آشنایی چقدر برزخ واژه با منیدونم
 رو همدیگر وقت هیچ که هستند همنام قطب تا دو شبیه !برزخه خود
 !انسانی لحاظ از بلکه احساسی لحاظ از نه منیکنند، جذب
 .میکرد گوش تنها سکوت در فرمان
 - که چیزی اما واقفه، کنه ازدواج رزا با منیتونه اینکه به هم شخود مهراب
 نه و جلو میاد نه مهراب که اینه نیست متوجه رزا و میکنه دیوونه منو داره
 !میکشه پس پا

 :زد زبان را پرش و فرم خوش لبهای فرمان
 
 

 - !همن؟ با وقته چند
 - .بلده خوب و کردن مخفی پرسعموت اما !میشه سالی سه دو

 زودتر مهراب شود عصبانی آنکه از بیشرت شد، گشاد فرمان چشمهای
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 از رس مدت این در که شد متعجب خودش از شده صاحب را اش معشوقه
 .است نیاورده در اش چلفتی پا و دست و عرضه بی پرسعموی کار

 - فرد اون بدبختی سند کنه ازدواج هرکی با !مشخصه تکلیفش که مهراب
 عمر آخر تا و نداره طبیعی زندگی چون کرده، متقدی دستی دو بهش و

 عمق متوجه رزا ولی !مادرشه پدر احوال مریض ی یکدونه یکی همین
 .نیست فاجعه
 ادامه تاثیرگذارش و جدی لحن با و کشید جلو را خودش کمی محسن
 :داد
 - مثل دیگه یکی نباید چون !ندارند رو همدیگه با ازدواج حق تا دو این

 !بدن جامعه تحویل خودشون
 
 

 چند .نبود پاکتش دنبال به همیشه خالف بر که بود زده بهت آنقدر فرمان
 رزای که خودش از انزجار حس کرد، تجربه همزمان را مختلف حس
 کمی و زیرپوستی شادی حس داشت، دوست را پرسعمویش به متعلق
 میدان سادگی به را او میتوانست که مهراب بیامری از وجدان عذاب
 حس بیشرت همه از آخری ...خشم حس مهمرت همه از و کند بدر مسابقه
 با مدت همه این .بود رسانده اعال حد رس تا را غیرتی بی مهراب .میشد

 .بود داشته نگاه مخفی را بیچاره دخرت همچنان و شده رابطه وارد دخرتی
 :آمد بحرف اراده بی
 - !نداره؟ اعرتاضی خودش رزا

 اینقدر یعنی .کرد اخم فرمان و داد تکان نفی نشان به را رسش محسن
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 چه مهراب اصالً !میخواست؟ را عرضه بی الغرمردنی پرسک این خاطر
 نظر در هم را اش بیامری اگر حتی !داشت؟ مرد یک عنوان به ای ویژگی

 باز سخت، آن از پوشی چشم و بود اصلی معضل البته صد که منیگرفت،
 اوالد حق نداشت، آینده و شغل !ددی زندگی مرد چشم به را او منیشد هم

 و شده مشت دستهایش کی نفهمید !نداشت ازدواج حق اصالً نداشت،
 
 

 در حسادت آتش بود فهمیده اما میکشید عصبانیت از ناشی بلند نفسهای
 را مهراب جان تر پیش خیلی بیامری این کاش !افتاده وجودش خرمن

 !الغرمردنی ی عرضه بی پرسک میگرفت،
 
 نامش آورده بدست را دلش که سالها این در بود اگر که نبود، وا حق رزا
 آسامن در معلق را دخرتک آبرویی بی با اینگونه و آورد می بدست هم را
 نقص بی و زیبا صورت میخواست دلش چقدر .منیداشت نگه زمین و

 ...میخواست دلش اصالً !بیاورد پایین را مهراب
 - !خوبه؟ حالت

 محسن .نگریست بود، ایستاده رسش باالی که نمحس نگران ی چهره به
 :کرد باز را اش شده مشت دستهای ی گره و آمد جلوتر
 - !میزونه؟ فشارت
 :شود تر گلویش تا داد قورت را دهانش آب فرمان
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 - !چی؟ کنن غیابی عقد اگه
 الله زیر از سبابه و میانی انگشت با و آمد جلوتر زد، کجی لبخند محسن
 :کرد وارد مالیمی فشار ترقوه تا گردن امتداد در فرمان گوش

 - !باال؟ میره فشارت رسیع اینقدر چی برا !کن ریلکس
 از کمی بود، شده تزریق وجودش به که خوشایندی حس از فرمان
 :بود گرفته صدایش حال این با شد کم بدنش انقباض

 - .کنه ازدواج یواشکی بره نیست بعید مهراب از
 فرمان خون فشار تا داد انجام گردنش دیگر سمت در را کار همین محسن
 :شود متعادل

 - !بود داده انجام االن تا کنه اینکارو میخواست اگه
 با و برگشت سمتش به آورد، پایین و گرفت را محسن دست فرمان

 :نگریست احساسش از عاری صورت به شده باریک چشمهایی
 
 

 - رفیقش به پشت از داره که کسی به باید چرا !میگذره؟ مغزت تو چی
 !کنم؟ اعتامد میزنه، خنجر

 :داد ادامه پوزخند با
 - با و بیاد جوش به ام بختیاری خون بهم، بزنم و ات کوزه کاسه منیرتسی
 !آب؟ زیر بکنیم و ات کله مهراب
 :انداخت باال شانه محسن

 - کردید توافق رزا با اگه گفتم غیرتت خوش پرسعمو به بار صد باالی من
 رو دخرت این اینقدر و جلو بیا رسمی باشید، هم با رشایطی هر تتح که



 

 pg. 277 

27
7 

 !نکن محفلها نقل
 شد، فرشده فکش که فرمان ضعف نقطه روی دست اینکه از پیروز

 :زد لبخند بود گذاشته
 - واقعی برادر من .بده ادامه همینطوری عمر آخر تا داره دوست ظاهراً  ولی
 !بده اش بازی بیشرت این از رابمه منیدم اجازه هم دیگه اما نیستم رزا

 
 
 :زد را آخرش تیر

 - اش طایفه و تیر اینکه برای و بکنه سوءاستفاده دخرت این از منیدم اجازه
 !اش آینده زن جز کنه معرفی نسبتی هر به اونو کیه، رزا نفهمن
 پدرش و عمو اگر .کشید را موهایش طرف دو دست هردو با فرمان

 میدادند، نشان واکنش حتامً  است کاشته گلی چنین مهراب میفهمیدند
 هم و او هم اند شده نفر یک عاشق هردو که میفهمیدند اگر اما ...اما

 لبش ...آنکه مگر میکردند ناموسی بی و رشفی بی به متهم را مهراب
 هم شاید !امیدوار اما بیجان ای خنده به شبیه چیزی .شد کج ناخودآگاه
 که همینطور ...بود نزده حرفی بحال ات که مهراب !منیفهمیدند هیچگاه
 باید منیکرد، سکوت مهراب مانند او .بود کرده پنهان و نزده حرفی سالها
 چه رزا با اما !بربد هجوم بدهد دفاع فرصت آنکه بی .میشد او مقابل نقطه

 آنکه حال بود، او کامل و متام شدن مالک آرزوهایش سقف !میکرد؟
 این که داشت دوستش چقدر .بود ادهد احوالش مریض پرسعموی به دل
 به را کافه در مهراب به رزا نگران نگاه ...و بود مانده کنارش در مدت همه
 پس را مهراب ذهنش در .داشت را جانش گرفنت قصد حسادت .آورد یاد
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 هم را مهراب عشق ناله هر با تا داد فشار را زیبایش رز گلوی آنقدر و زد
 مریض پرسک آن .میکرد فکر مهراب به ایدنب .بیاورد بیرون قلبش از

 :نشست اش پیشانی روی محسن دست !نداشت را رزا لیاقت بیحال
 - !خوبه؟ حالت
 :گذاشت اش سینه قفسه روی دست سپس
 - !داری؟ قلب تپش اینقدر چرا
 :زد پس کالفه را محسن دست
 - بهم میدونن وقتی نفر دو این باید چرا ببینم بگو ات، بازی دکرت این جا به

 !باشن؟ داشته بودن هم با به ارصار بسته، بن عین رسیدنشون
 :شد مایل لبهایش و داد قورت را دهانش آب محسن
 - ای پوسیده طناب به دارند ارصار ولی نشدند، ساخته هم واسه ها خیلی
 کردند درست ناخواسته خودشون که جهنمی چاه ته به ممکنه آن هر که

 !کنند سقوط
 
 

 :ایستاد جایش در صاف محسن و کرد نگاهش آمیز اماستفه فرمان
 !dude- برسی، رزا به میکنم کمک بهت

 
 دانشجوها آمد و رفت به سینه به دست و بود داده تکیه ماشین در به فرمان
 هرنی های رشته در بود مشخص کامالً که اکرثشان تیپ .میکرد نگاه
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 این با را اینها لامثا بود دیده کم .آمد جالب نظرش در میخواندند درس
 اش گلی گل کوله که رزا دیدن با !غریب و عجیب های شامیل و شکل
 به دستی برداشت، ماشین از را اش تکیه میکرد، جابجا شانه روی را

 نبود، اطراف به رزا حواس .رفت جلو محکمش قدمهای با و کشید سبیلش
 شصدای بلند کمی .فهمید کوچکش گوشهای درون هندزفری از را این
 :زد

 - !رزا؟
 
 
 بود ایستاده روبرویش ای رسمه شلوار و کت با که مردی به و ایستاد رزا

 کت و کرد ای پارچه شلوار جیب راهی را دستش هردو فرمان .نگریست
 های گوشی رزا شد باعث اش خیره نگاه .رفت عقب دوختش خوش

 را اش کوله و کرد کمرنگی اخم .بیاورد بیرون گوشهایش از را هندزفری
 :گرفت تر سفت
 - !میکنید؟ چکار اینجا شام

 :شد خم کمی فرمان
 - ...داشتم کارت !تو دنبال اومدم
 :افتاد کمرنگش ابروهای بین محوی خط اینبار و شد تر غلیظ رزا اخم
 - !ندارم کاری شام با من ولی
 تکانی کوچکرتین آنکه بدون فرمان شد، رد کنارش از و گفت را این

 :کشید عقب را او و گرفت را رزا بازوی بخورد
 - !کنم تکرار و چیزی یک دوبار ندارم خوش
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 :زد جیغ تقریباً  و کوبید فرمان به را اش کوله حرص با رزا

 - !کنم؟ صدا و حراست میخوای !نزن من به و دستت
 :گفت متسخر با و انداخت باال ابرو فرمان
 - محیط بیرون هک حالیمونه ولی نداریم، تحصیالت شام مثل درسته حاال

 .بکنه منیتونه غلطی هیچ !داره و آمریکا حکم حراست دانشگاه
 :افتاد تقال به رزا و برد ماشین سمت به خودش همراه را رزا بعد

 - !میربی؟ کجا منو !کن ول و دستم
 کرد نشسنت به مجبور را رزا وقتی و گشود را شاگرد سمت درب فرمان
 :شد خم سمتش به کمی
 - !میکنیم اختالط یکم فقط ندارم، ات کاری نندازی تخته شلنگ اگه
 و الغر ی شانه روی فرمان دست که داشت دوباره تقالی قصد رزا

 :نشست نحیفش
 - !ها منیکنم رفتار باهات خوب اینقدر دیگه دفعه

 
 

 :توپید او به محکم سپس
 - !رسجات بشین
 این کرد فکر که رزا بود احمقی چه .زد دور را ماشین و کوبید بهم را در

 و فرشد بهم را لبهایش حرصی !است آمده خواهی معذرت برای دیوانه
 با .شد سوار و گشود را در فرمان .گذاشت پاهایش روی را اش کوله
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 میکرد ریز ریز را کاغذی دستامل حرص با که رزا به شده ریز چشمهای
 تنگ چشمهایش زیر بنفش و صورتی های مویرگ برای دلش .نگریست

 خودش سمت به رضب یک را او برد، رزا چانه سمت به دست .دبو  شده
 :زد لب جدی و برگرداند

 - !کن نگاه منو
 را صورتش تقریباً  فرمان دست اما بکشد، عقب را صورتش کرد سعی رزا

 صورت این ملس وجود با فرمان برای مترکز چقدر و بود کرده احاطه
 اینبار و ردک اش عصبی رزا تقالی .بود شده سخت ظریف و کوچک
 :گرفت تر محکم را اش چانه

 
 
 - !بزنم و حرفم تا وایسا دقیقه دو
 با فرمان اما رفت در دستگیره سمت به دستش و کشید عقب نفرت با رزا
 .زد را مرکزی قفل آرنج
 - !رست نریختم رو همه و نزدم جیغ تا کن باز درو

 :جوید حرص با را لبش فرمان
 - !ها داره ددر  !رسجات؟ بشومنت خودم یعنی
 از نفهمید فرمان و بود شده گلگون صورتش برگشت، سمتش به رزا

 دلش .بود کرده تاب بی را او اما .عصبانیت یا است سوزان آفتاب
 تا میشدی مهراب دوست باید حتامً  !بودی؟ کجا االن تا بگوید میخواست
 !میکردم؟ پیدات

 - !میکنی؟ صحبت اینطوری من با حقی چه به
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 رزا .شد خم سمتش به کمی و گذاشت او صندلی پشت را شدست فرمان
 :زد پچ اش گرفته صدای با فرمان و شد جمع خود در ناخودآگاه

 
 
 - !میشی ام رسمی و رشعی زن دیگه وقت چند که حق همون به
 
 :زد لب ناباور رزا
 - !تو؟ زن

 و داشتنی دوست صورت میان چشمهایش زد، کجی لبخند فرمان
 رزا گوش به اش گرفته صدای وافر حظی با .بود ردشگ در اش کودکانه
 :رسید
 - !بشی؟ هم ای دیگه کس زن داری جرأت مگه
 !نداشت عادی حال روانی مردک این کرد، بسته و باز را چشمهایش رزا
 و بود کرده ماشین سوار دیدن دوبار از پس را او که نداشت مغز "اصال
 سمت به دستش !حالال معلوم مردک .میکرد ردیف را اراجیف این

 بلند بود، خشونت به آمیخته کمی که فرمان صدای و رفت در دستگیره
 :شد

 
 

 - تکون جات از نشده متوم صحبتم تا همیشه، برای میگم بهت یکبار
 !منیخوری

 :برگشت سمتش به رزا
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 - !کن باز درو این .دارم تو اراجیف شنیدن از تر مهم کارهای
 :داد تکیه شیشه به فرمان
 - رسیدی قانونی سن به !درسته؟ بابات، از ات شناسنامه گرفنت مثالً 
 !؟"اصال
 بر فکرش .زد پلک چندبار و شد درشت تعجب شدت از چشمهایش رزا
 :شد جاری زبان
 - ...کجا از تو

 :فرستاد باال سمت به را بلندش نیمه موهای فرمان
 - !نداری؟ مشکل که هفته آخر با .کن ولش اونو
 :رفت باال اختیار بی صدایش رزا

 
 

 - !کن باز رو لعنتی در این
 :رفت درهم کمی اش چهره فرمان

 - !میرسونه؟ جنون به منو بلند صدای میدونی
 ی دیوانه پرسعموی کنار !میکرد؟ چه اینجا .کرد نگاهش پریشان رزا

 بی !است؟ کرده جسارتی همچین فرمان میدانست مهراب اصالً !مهراب
 :نالید اختیار
 - .برم من کن باز رود لطفاً 
 - !بری؟ کجا منه، کنار جات
 :شد تر پریشان رزا
 - خواهر من .بگم رو موضوعی یک بهت باید من !چیه؟ میدونی اصالً
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 ...مهر با من نیستم، محسن
 :شد ترسناک فرمان لحن
 - !عزیزم؟ باشه میاری، و اسمش که آخرت و اول بار میشه

 
 
 :کرد تکمیل را اش جمله ولجوجانه کشید عمیق نفس رزا
 - ...مهراب به متعلق من
 روی را دستش ناخودآگاه و پیچید کوچکش لبهای در بدی "نسبتا درد

 به و گرفت چشامنش جلوی را دستش شوری حس با .گذاشت دهانش
 :برگشت فرمان سمت به بهت با .شد خیره رنگ قرمز مایع
 - !زدی؟ منو تو...تو

 لب روی و کند کاغذی املدست جعبه از برگه یک خشم با فرمان
 :آمد حرف به کالفه داد، فشار رزا خشکیده

 - .نیار و اسمش گفتم بهت
 بغض نکند، حس لبهایش روی را فرمان دست تا کرد کج را رسش رزا
 بار دو "جمعا که پرسی بود شده باعث چیز چه بود، بسته را گلویش راه
 مهراب به باید !کند؟ احرتامی بی او به جانب به حق اینگونه بود ندیده هم

 می راه محسن با هم سختی دعوای میکرد، پیدایش اگر البته میگفت
 :خورد فرو را بغضش !لق دهن احمق   !انداخت

 
 

 - !کن باز درو لطفاً 
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 - !هفته؟ آخر برای نداری خرید
 .میداد تحویلش پرت و چرت فرمان میگفت هرچه آورد، کم دیگر رزا

 :چرخاند را سوئیچ رزا سکوت با فرمان
 - !خونه میرسومنت پس

 :شد ملتمس لحنش و کرد النه رزا وجود جای جای در اسرتس
 - لطفاً  میشه حرفها، اون بابت نداشتم منظوری اصالً من !فرمان آقا

 !برم؟ من بدید اجازه و کنید فراموشش
 :زد جا را دنده و کرد اخم فرمان
 - که اسمم بند پشت نندازی آقا دیگه !خریه؟ کدوم دیگه فرمان آقا

 !منیاد خوشم
 و چرخاند چپ دست با را فرمان و انداخت نگاهی بغل آینه از سپس
 :افتاد راه به ماشین

 
 
 - دیگه که هم هات کالس .کنم تهیه برات بگو داری الزم چیزی اگه

 !شده تعطیل
 مچاله دستش در را خون به آغشته دستامل !داشت هم دقیقی آمار چه
 !بخورد؟ دهنی تو !میکرد؟ غلطی چه دیوانه این شینما در دقیقاً  .کرد

 :داد ادامه تهدید با و کرد نگاهی نیم فرمان
 - !ها میکنم قاطی کافه رفتی کالس بهونه به بفهمم
 رسش به فرمان که بود این تصورش متام داد، تکیه شیشه به را رسش رزا
 فرض الً اص .میشود متام اتفاقات این خانه به رسیدن از پس و است زده
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 پس .است تحمل به مجبور راه پایان تا و شده مقصد هم دیوانه یک با کند
 .شد هوشیار مغزش یکباره به اما کند سکوت موقع آن تا که بهرت چه

 !بود؟ بلد را او ی خانه آدرس کجا از فرمان
 - کار حسابی بعدش هفته چون میدی، انجام و ات نکرده کارهای میشینی
 .داریم

 
 

 " لقب که بود دیوانه آدم یک ی مسخره شوخی همش !بود شوخی
 حتی .آورد بیاد صبح در را مادرش مهربان و خندان نگاه .داشت "الری

 روز سه امروز با !بود؟ کجا مهراب !برمیگردد خانه به کی نپرسید
 بود نپرسیده را حالش روزی چند محسن بود، خرب بی او از که میگذشت

 به رسی باید گفت بیاید دانشگاه به همراهش تخواس او از وقتی ...مریم و
 !بزند محسن

 
 فرمان دست اگر و شد مایل جلو سمت به مالیم، چندان نه ترمز با

 گیج .میکرد برخورد شیشه به رس با منیگرفت قرار اش سینه قفسه روبروی
 همسفر فرمان با هم جا همین تا جرأتی چه با .کرد نگاه اطراف به منگ و

 تزریق او بدون آمد می پیش کم .میگرفت متاس مهراب با یدبا !بود؟ شده
 کی فرمان نفهمید !روز سه مثالً  !بکشد طول قدر این حداقل یا دهد، انجام

 
 

 دود میان از جمالت برگشت سمتش به وقتی اما کرده روشن را سیگارش
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 :آمدند می بیرون سفید
 - دور یک ترمز رو میزنم وقتی که اینه واس نیست، دکور برا کمربند اون
 !عقب برگردی دوباره نکنی روبوسی داشبورد با
 به نگرانی .بود مهراب درگیر فکرش و نداشت او حرفهای بر مترکزی رزا

 :گشود را اش کوله زیپ لرزان دستانی با و میزد چنگ دلش
 - .منیکشید طول اینقدر تزریقش وقت هیچ .بگیرم متاس مهراب با باید من

 بیرون را سیگارش ته و کشید پایین را شیشه کمی یعمیق نفس با فرمان
 سمت به خونرسد قرمز چراغ انگلیسی اعداد به نگاهی با سپس انداخت،

 :زد لب جدی و دار خش .برگشت میفرشد، دستش در را گوشی که رزا
 - !کن تکرار و ات جمله دیگه یکبار
 !ت؟اس طوفان از قبل آرامش اندیشید رزا و کشید موهایش درون دستی

 
 

 - هم کردن دایورت برای الزم عضو اون چون منیشنوی، رو حرفهام ظاهراً 
 !دادی حواله اش چپی به بگم حداقل که نداری
 :داد ادامه خونرسد و شد مایل لبهایش
 - باهات و برت و دور های چیزخل یا همسنتم من کردی فکر مثالً  شایدم
 بین و خواستگاریه رارق هفته آخر میگم اگر مثالً  یا !هوم؟ دارم، شوخی
 !آره؟ وریه دری شده هامهنگ ها خانواده

 فرمان بزرگ و مردانه دست که بود نکرده هضم را جمالت هنوز رزا
 ناخودآگاه رفت، عقب رسش و شد کوبیده لبهایش روی پیاپی چندبار

 :شد گم فرمان بلند تقریباً  صدای میان که کرد ای ناله
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 - !حالیته؟ !یارن یعنی نیار، و اسمش میگم وقتی
 حرص با فرمان .کشید خونش از تر لب روی دست و زد هق ناباور رزا

 بود، شده خونی که را دستش پشت و کند کاغذی دستامل جعبه از برگی
 :کرد پاک
 - !بشکنه هاش دندون میخواد دلش بیشعور احمق

 
 
 !بود نشده فاجعه عمق متوجه هنوز شاید .کرد گریه به رشوع آهسته رزا
 دیدن ...محسن از خربی بی...مهراب ی روزه سه غیبت ...مادرش خندلب

 !بودند؟ تصادفی هفته آخر خواستگاری از مطمئنش های صحبت و فرمان
 اندازه این تا هیچگاه فهمید و است شده سبز چراغ فهمید ماشین حرکت با
 از و شد خم فرمان .است نبوده بیزار آن پشت کردن صرب و قرمز چراغ از

 راهی و کند را آنها از یکی زرورق .آورد بیرون را آدامسش بسته وردداشب
 :کرد دهانش

 - !دور انداختمش زود منم البته !منیکنه؟ اذیتت که سیگار بو
 و بود نشده خشک لبش روی خون هنوز .زد تلخی پوزخند گریه میان رزا

 !بود انداخته دور را سیگار که داشت لطف او به چقدر فرمان
 - .امروز همین میشه عوض هم ات خط
 :بود گرفته صدایش و کشید باال را اش بینی رزا

 - !کجاست؟ مهراب
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 - !منیذارم دهنت تو سامل دندون ایندفعه
 :زد هق و کرد تکرار مرصانه رزا .بود آرام اش جمله خالف بر لحنش
 - !کجاست؟ مهراب
 همه از چقدر و نبودند تصادفی هیچکدام .بود خودش کار نداشت شک
 !بود متنفر
 و زد راست سمت راهنام میجوید، را آدامسش آهسته که هامنطور فرمان
 .داشت نگه خیابان گوشه را ماشین
 - و اون احوال منیدونستی مگه !منی؟ تاالسمی پرسعموی نگران خیلی
 !چطوریه؟ اون امثال
 :زد کجی لبخند فرمان و کرد نگاهش نگرانی با رزا
 - !ها میشه تر لخوشگ چشمهات میکنی گریه
 :داد ادامه مکث با سپس
 - !بیامرستان !داره تعلق بهش که جاییه مهراب

 
 
 
 دار غصه بود شنیده که خربی از بحدی اما کرد، پاک را هایش اشک رزا
 مانع بغض کرد سعی و ریخت اشک صدا بی اینبار که شد زده شوک و

 :نشود گفتنش سخن
 - !بیامرستان؟

 :داد تکان را رسش فرمان
 - !باشه؟ قربستون سینه داشتی توقع نکنه .آره
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 :داشت التامس رنگ نگاهش و آورد جلو را صورتش کمی رزا
 - !بیامرستان؟ کدوم میگید بهم
 خشک رد و شده پاره رزا پایینی لب خورد، کوچکی تکان فرمان فک
 !"بشکنه دستت " زد نهیب خود به .بود مشهود آن روی بر خون ی شده

 - .منیره تزریق برای تنها وقت هیچ اون !میکنم خواهش
 :گفت جدی فرمان

 
 

 - !هفته آخر تا فقط
 :داد ادامه فرمان و کرد نگاهش آمیز استفهام رزا
 - اشک، گریه، !کنی جور و جمع رو خودت میدم وقت بهت هفته آخر تا

 !ها ور و رش این و عشقی شکست عزاداری،
 :گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت
 - !هفته آخر تا فقط
 :زد پوزخند حرصی سپس
 - کردی، ما دیوث پرسعموی این عالف رو خودت سالی سه دو باالخره
 خاطر واسه بودن ریده براتون که نه !آب اونور برید داشتید آرزو کلی
 .اونه

 :گرفت اش خنده
 - و پام شورت حداقل بگه که نکرده کار عمرش تو روز یک مرتیکه
 !غلطا چه .اونور بربش و بگیره زن وادمیخ بعد خریدم، خودم
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 :داد ادامه شده مسخ رزای به رو متسخر با

 - دست کسی !آره؟ کردی باور هم تو گفت بهت پرتی و چرت هر "جدا
 !زن برسه چه منیده هم گربه مهراب
 :بود شده حرصی

 - !رو تو مثل صنمی برسه چه
 :داد تکان راست و چپ به را رسش رزا
 - ...آلود گل آب از میتونی کردی فکر اگر !منیشم تو زن من

 با و بود کرده مستش نخورده می رزا تن بوی شد، نزدیک خونرسد فرمان
 :گذاشت برهم چشم کجی لبخند
 - !میشی
 - !منیشم
 - !عزیزم میشی

 
 
 مریم .است بیامرستان کدام مهراب میفهمید کاش .کرد بغض رزا

 مهراب صمیمی دوست ...حسام هم شاید .میپرسید او از باید !میدانست؟
 .داشت خربی او از حتامً  و بود
 - از که ای عرضه بی پرس این واسه کن عزاداری حسابی هفته آخر تا

 !میارمت عقل رس کم کم بعدش دادی، دست
 :کشید فریاد صورتش در بغض پر و حرصی رزا

 - !منیکنن کارو این هم کفتارها
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 صورت روی های مویرگ نگشتا رس با برد، جلو دست آرامش با فرمان
 .برد عقب را رسش زده وحشت رزا و کرد ملس را اش داشتنی دوست
 - !نیست؟ جالب .رزا بشم عصبانی منیذاره تنت عطر

 :نالید و آمد آور تهوع نظرش در فرمان دار کش و گرفته صدای
 - !بکنی مهراب با اینکارو منیتونی برم، من بذار
 :گرفت اش گریه

 
 

 - !زمین بزنش تو کثیف بازی منیذارم مریضه، اون
 :زد هق

 - !باشی خودخواه اینقدر منیتونی
 شد، خیره میرفت پایین باال ریتمیک و تند که رزا سینه قفسه به فرمان
 :زد پچ دار خش .اش ترسیده و اشکی چشامن به سپس
 - زیر بکنم رو مهراب رس تو خاطر واسه حارضم که خودخواهم اینقدر
 !آب

 عصبهایش متام رزا نشود، خراب حالش این از بیش تا گرفت فاصله سپس
 سیب و داد قورت زحمت به را بزاقش .بود کرده تحریک ناخواسته را

 رزا تا شد جابجا جایش در کمی و کشید عقب .خورد تکان گلویش
 برگشت و برو بی بود اینجا محسن اگر .نشود قلبش امان بی کوبش متوجه
 جمله در مرتب را کلامت کرد سعی .میشد نشخو  فشار رفنت باال متوجه
 :بچیند
 - .داری وقت هفته آخر تا فقط !کنم تکرار دوباره ندارم خوش
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 .نیاورد زبان بر سخنی دیگر و شد خیابان اصلی مسیر وارد
 
 فاصله با فرمان که نداد اهمیتی و بست رسش پشت حرص با را آهنی در

 که را آب بطری .شود خانه اردو  او است منتظر و ایستاده او قدمی چند
 پرت نفرت با بود شسته را لبهایش آن کمک به و بود کرده لطف فرمان
 نم عصبی .شد متوقف صدا و رس با حیاط ی گوشه در جایی و کرد

 نگاهی و گشود را در .کرد تند قدم خانه در سمت به و گرفت را چشمش
 سمت به و ددرآور  را هایش کتانی نبود، هال در کسی .انداخت کلی

 مشغول میکرد، زمزمه را قدیمی آهنگ که هامنطور زهرا .رفت آشپزخانه
 رزا !میرسید نظر به شاد و دغدغه بی چقدر .بود کابینت های طبقه نظافت
 نهارخوری میز روی که را اش کوله .رفت جلو و گرفت حرصش بیشرت
 دستامل و برگشت سمتش به .شد حضورش متوجه مادرش کوبید تقریباً 
 .ماند باز توقف از دستش در ای پارچه
 - .مادر اومدی صدا و رس بی چه

 
 

 پر ورود متوجه که بودی خندان و شاد آنقدر که بگوید میخواست دلش
 زهرا .شد خیره مادرش به کرده اخم تنها اما نشدی، من صدای و رس

 :گرفت نگرانی رنگ نگاهش آمد، جلوتر و شد باریک چشمهایش
 - !شده؟ چی لبت
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 :نکند حس صورتش روی به را مادرش دست تا کشید عقب رس رزا
 - !زمین خوردم
 - !مادر؟ کجاست حواست

 در استعداد همه این با مادرش .کرد نگاهش تنها حس هر از عاری رزا
 نقش در اینقدر میتوانست که او !بود؟ کار خانه مشغول چرا بازیگری
 کرده داری خانه رصف را خود عمر چرا برود، فرو کثیفش و انگیز نفرت
 !بود؟
 - !شده چی ببینم بذار

 
 

 و شد متام طاقتش رزا که داشت را اش شده پاره لب ملس قصد دوباره
 :رفت باال کمی صدایش
 - !مادر اصطالح به خانم نزن من به دست
 :آمد سمتشان به راحیل و شد باز اتاق درب
 - چی لبت .میره در اون از آرامش میای در این از کال !اومدی؟ تو باز

 !شده؟
 :کرد نگاهش کرده بغض رزا
 - رسکنده مرغ مثل من که روزی سه این همه !نه؟ داشتی، خرب هم تو

 !میگم؟ درست بیامرستانه، مهراب میدونستی هم تو نداشتم قرار و آروم
 :زد تلخی پوزخند
 - هیچ چون خوبشونی، دخرت .شوهری و زن این ارسار محرم .بدونی بایدم
 !واینستادی روشون یتو  وقت
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 :برگشت مینشست، صندلی روی غمگین که مادرش سمت به
 
 

 - !نه؟ ام، بده آدم من ولی
 :آمد جلوتر راحیل
 - !متاسه؟ در باهات هنوز مگه
 هم متاس حق که بودند آورده او رس بر چه مگر .شد زده بهت رزا

 !بیچاره پرسک !نداشت؟
 - !نزنه؟ زنگ بوده قرار مگه
 :زد هق
 - !خربه؟ چه اینجا بگه من به یکی
 :شد بلند هراسان زهرا
 - دعوا دوباره ببینه تورو ناله و آه این بیاد بابات االن مادر، برام دردت
 .شم فدات نکن .میشه
 :شد ملتمس لحنش و گرفت را مادرش دستهای رزا

 
 

 - جون اما کسی برای ندارم خاطر که من کجاست، مهراب بگو مامان
 !اومده رسش به یچ بگو ات راحیل
 :ایستاد روبرویش راحیل و کردند یکدیگر به نگاهی راحیل و زهرا
 - !چی؟ بچپونی اتاق تو رو خودت بازم بری بعدش اگه
 :داد تکان نفی معنای به تند تند را رسش و کرد پاک را اشکش رزا
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 - !بیامرستانه؟ کدوم بگو فقط
 بود، شده قرمز هایشچشم دور .بنشیند مبل روی کرد مجبور را او راحیل
 را کوچکش و ظریف دست .هامنطور هم اش انگلیسی و رسباال بینی
 :گرفت
 - انگار ولی .نبودن مشغولت دل اینقدر بابا و مامان برا نداشتی خاطر اگه

 رو چشمشون و بشنوی مادر و پدر این از آه یک هرروز داری دوست
 اونم !بدی؟ وشگ حرفشون به یکبار که سخته اینقدر یعنی .کنی اشکی
 !میره پیش خودت نفع به داره فقط آخرش و اول که حرفی

 
 

 پیراهن و دامن آن با نشست، آنها کنار مبل روی غمگین و آهسته زهرا
 او از بارها رزا .داشت رس بر همیشه که چهارگوشی رورسی و بلند آستین
 دبو  داده پاسخ هربار هم زهرا !میپوشد؟ رورسی همیشه چرا بود پرسیده

 البالی یکبار اما .بریزد غذا در آشپزی حین در موهایش مبادا میرتسد که
 ."مادر کردم عادت " میگفت که بود شنیده رزا دادنها پاسخ همین
 - اینقدر تا دو شام رشایط وقتی کنند مخالفت ندارن حق اینا یعنی

 !بحرانیه؟
 

 !رزا ...هم کنار نفرتون دو اما نباشه، وخیم مهراب اندازه وضعیتت شاید
 نادیده رو حقیقت این منیشه هم باز بگیریم، فاکتور و رشایطش اگر حتی
 !مونه؟ می زنده چقدر کردی فکر !منیکنه چندانی عمر مهراب که گرفت
 !میاره؟ دووم چقدر
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 :زد هق رزا
 - .منیشه اش هیچی باشم کنارش من مبیره، منیذارم

 
 

 :کرد جابجا صافش بینی روی را عینکش و کشید عمیقی نفس راحیل
 - انکار رو عواقبش منیتونی کنه، عمر هم دیگه سال بیست ده اگر حتی
 !کنی
 :کرد اشاره زهرا به

 - بدون ندارن حق !بشن؟ نوه صاحب ندارند حق خداها بنده این یعنی
 ساله دو یکی و بیست دخرت که کنند فکر باید همش !بخوابند؟ اسرتس
 !بشه؟ بیوه قراره کی شون
 :فرشد را رزا رسد دست

 - که کنه ای یکدونه یکی پرس حروم و اش جوونی دخرتشون بذارن یا
 هم روزمره و عادی کارهای انجام به قادر اطرافیان حامیت و کمک بدون
 !شه؟ محروم شدن مادر از ابد تا دخرتشون بذارن !نیست؟

 :کرد قطع را حرفش گریه با رزا
 - !متنفرم بچه از !متنفرم دنش مادر از من !شم مادر منیخوام اصالً من

 
 

 :شد براق زهرا
 - کرده، ذهنت تو مریض ی پرسه اون رو حرفها این البد .میکنی بیجا تو

 !آره؟
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 :گفت راحیل
 - عقد به رو تا دو شام احمقی هیچ نگیریم، نظر در هم رو اینها متام "اصال
 !درمنیاره هم
 :داد را جوابش مرصانه رزا
 - کنارش همینطوری حارضم !ندارم امضاء و کاغذ تا چهار به اعتقادی من

 !نکاح و عقد بدون کنم، زندگی
 :کوبید خودش صورت به محکم زهرا
 - .رسم بر خاک
 .میشد بپا خون میرسید، رزا پدر گوش به حرفها این از یکی

 
 
 - مهراب بگو بهم حاال !نشدم عاشقش عربی های کلمه و امضاء با من

 !کجاست؟
 :رزا به دوباره سپس کند، اجازه کسب تا کرد گاهن مادرش به راحیل
 - به بده شوهرت اگه حتی !نشی مهراب زن تا میکنه هرکار بابا که میدونی

 !وارد تازه پرسه این
 :مادرش به کرد رو و زد تلخی پوزخند رزا
 - !مهرابه؟ پرسعموی داری خرب هم البد
 :گذاشت برهم چشم زهرا

 - بعد شده خاطرخواه اون اول دیده وتور  که پیش سال چند گفت برامون
 .کشیده کنار مهراب خاطر به

 حرف دنباله راحیل .نگریست مادرش به مبهوت و شد باز نیمه رزا دهان
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 :گرفت را مادرش
 
 

 - بود، قند معطل چایی انگار هم بابا .گرفت خواستگاری اجازه اومد
 رزا اما...شد اش شیفته که بابا نشست، همه دل به خوب دومادمون هرچند

 و شناسنامه اول پیش سال صد مثل که !انداختی روز این به رو بابا تو
 پرس یک با مبادا که عقد سفره رس بشونت بعدم بگیره ازت و ات گذرنامه
 .کنی فرار خودت از تر مریض
 - !کنه یارو این زن زوری منو منیتونه
 :رفت اتاقش سمت به غمگین لحن با و شد بلند راحیل
 - .بودم ندیده جدی اینقدر رو بابا وقت هیچ

 - !کجاست؟ مهراب
 :میشدند آوار برویش رحامنه بی کلامت و چرخید پا ی پاشنه روی راحیل
 - رساغ رفت بابا اما گفت، چی بابا به منیدونم اومد خواستگارت اینکه بعد

 کنی ایجاد مزاحمت دخرتم برای اگر که کرد تهدیدش حسابی و مهراب
 مهراب .میربم خاندانت و خانواده جلو رو آبروت و نممیک شکایت ازت
 !ظاهراً  شده بد حالش...هم

 
 

 سفید دیوار به تنها او و گرفت آغوش در را زده شوک رزای زهرا
 .شد خیره روبرویش
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 و سفید پیراهن دودی، شلوار و کت .نگریست خودش به آینه در فرمان
 کفشهای .داشت تن بر شلوارش و کت رنگ به نزدیک طیفی با کراواتی
 آرایشگر لطف به موهایش .میرسید نظر به زده واکس و متیز اش مردانه
 تر کوتاه طرف دو از که موهایش روی به شانه رد شده، کوتاه روز مدل
 ساعت .بود منایان میکرد، خودمنایی سفید تارهای بیش و کم و بود

 آینه، در ربزفری تصویر دیدن با و انداخت اش مردانه مچ دور را استیلش
 :چرخید سمتش به پا ی پاشنه روی
 - !داداش؟ مرتبه چیز همه

 :کشید بلندش نیمه محاسن به دستی و داد تکان را رسش فریربز
 - .خونه این های آدم روز و حال جز چیز همه

 .بود مردد انتخاب در کمی انداخت، هایش ادکلن به نگاهی فرمان
 
 

 - مو زبونم دیگه دادم، توضیح بار هزار من !بگم چی دیگه منیدونم
 .درآورد
 :گفت برادرانه فریربز
 - و شدی خاطرخواه تو اول که کردی صحبت هم عمو با میدونم .آره
 !سالها این ی همه مثل عقب، بکشی مهراب نفع به حارضی االنم حتی
 تک تک .رفت داشت رنگ آبی مایع که ادکلنی سمت به دستش فرمان

 اگرچه که بود گفته .داشت خاطر به را مویشع زن و عمو با مکاملاتش
 خاندان آبروی و مهراب آنقدر اما شده، صاحب را او معشوقه مهراب
 اما .نبندند زن یک به دل هردو و بکشد کنار او نفع به که است مهم برایش
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 مخفی همگان از را دخرتک مدام بلکه ندارد، ازدواج قصد تنها نه مهراب
 زبان بر خویش نفع به را حقیقت او شدند جویا وا از را علت وقتی .میکند
 .گفت جمله یک تنها و آورد

 و عمو تا بود کافی جمله همین "دقیقا و "است مینور تاالسمی دچار رزا"
 زن .کنند طی را هال عرض و طول رسکنده مرغ همچون عمویش زن

 
 

 نهان خشمی با خونرسدی عین در عمویش و میکرد ناله مدام عمویش
 هم آن !میخواهد؟ زن و نشده سبز لبش پشت هنوز مهراب " که ودب گفته
 بی این اگر !است گذاشته آن روی دست بزرگش پرسعموی که زنی

 آبرو کرده نیت !چیه؟ پس نیست، ناموسی بی این اگر نیست، رشفی
 کرده تأیید هم عمویش زن ".بزنه بهمون رشفی بی انگ و بربه و خاندان

 که دخرتی با برسد چه نیست، گرفتنش زن قتو  "اصال پرس این که بود
 مبل روی غش حالت به نهایت در .ندارد مهراب خود از کم احوالش
 جومنون قصد پرس این "میگفت که شنید را اش زمزمه فرمان و بود افتاده

 این بین چرا وگرنه کنه، ناامید هم امیدمون ذره یک اون میخواد کرده، و
 خون کم !کشیدم؟ بدبختی کم !خودش؟ ثلم یکی رساغ بره باید آدم همه
 بچه یکدونه فقط...یکدونه بهم که کردم شکایت خدا به کم !خوردم؟ دل

 !بشکنه؟ مبادا دستم بگیرم رو عمرش شیشه باید عمر آخر تا اونم که دادی
 !منیذارم !بگیره؟ ازم هم سامله نوه یک که ام دلخوشی تنها باید حاال

 " که بود گفته فرمان به سپس ."شه امید نا امیدمم ذره یک این منیذارم
 دمل به داغ همش مهراب که برو مادر، عشقت دنبال برو حاللت، خوشا
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 بی از اونم افتاده خودش مثل یکی دنبال که اش عاشقی از این !میذاره
 ."کرده درست طایفه برا که آبرویی
 :آمد بیرون افکارش از و نشست اش شانه روی فریربز دست
 - رو دیگه یکی نامزد میگه حاجی !هستند ناراضی مامان و حاجی زمبا ولی
 بی انگ !میگن؟ چی بهمون طایفه !ام؟ تغاری ته عروس بکنم رویی چه با

 !فرمان ات پیشونی رو میزنن غیرتی
 :شد حرصی فرمان
 - !شام؟ جز بوده مهراب دخرت دوست رزا که داره خرب "اصال کی مگه
 !اس بسته هم یفهطا دهن نزنه، جار کسی اگه
 - !میشه؟ راضی مامان کردی فکر تو

 هامن از یکی .بود اینجا محسن کاش کرد، شل را کراواتش کمی فرمان
 هم را این توانایی حتی میداد، انجام را فشارخون برای راهکارهایش

 خانواده این ناپذیر انعطاف و سخت و سفت های آدم تک تک که داشت
 :دغری حوصله بی .کند قانع را
 
 

 - !خواستگاری میاد داره که شده راضی
 :داد تکان رسی فریربز
 - و مامان خیالت به .میشناسم و خودم خویش و قوم زنهای من ولی آره
 مهراب بودن دخرت دوست !پایین؟ بره زنت گلو از خوش آب میذارن فریبا
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 و قدیمه زن که مریم !رسش تو میکوبن قیامت قیام تا پتک میکنن رو
 به .نیست امان در اینا نیش از بازم بزنه، حرف رسش پشت ونستهنت احدی
 !شدم؟ جدا اول سال همون چی برا من خیالت
 :بود شده عصبی فرمان
 - .اونجا میریم زنم با میکنم اجاره جا یک منم خب

 :رفت در سمت به و داد تکان تاسف نشان به رسی فریربز
 - راه جدید آتیش بافری تا بجنب نکن معطلش هم تو پایین، رفتم من

 .ننداخته
 
 
 
 خودش به بار آخرین برای و کرد آغشته ادکلن به را خود فریربز رفنت با
 اما !بود کرده خطاب کفتارصفت را او !گفت؟ چه رزا .نگریست آینه در
 مگر !دهد؟ نشان خودی تا نداشت فرصت متام سال سه مهراب مگر

 داری را آن عاشقی یادعا که دخرتی آوردن بدست و خواسنت اینقدر
 آینه در خودش تصویر به...ولو...آینده بی ولو...بیامر ولو !است؟ سخت
 گرگ تصویر و شبقش رنگ چشمهای به ..کرد دقت بیشرت .شد خیره

 موفقیت از نشان اش زوزه و بود ایستاده تپه روی فاتحانه که آلفایی
 که ار  هرچیز او و !مهراب نه بود، او برای شک بدون رزا .داشت

 متعلق رزا که میفهمید ابتدا هامن از اگر شاید .آورد می بدست میخواست
 اجازه خود به هیچگاه محسن، خواهر نه اوست دخرت دوست و مهراب به

 منیدانست که او اما .برود هرز پرسعمویش ناموس روی چشمهایش منیداد
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 رگگ تصویر .بود شده دلباخته او که کرد بیان را حقیقت محسن زمانی و
 !منیدانست او .شد تربئه اش خودساخته دادگاه از .شد تر کمرنگ
 به چشمش که کسی اولین .آمد پایین ها پله از و گشود را اتاق درب
 پای روی که را چپش پای کرده بغ که بود فریبا شد روشن او جامل

 
 

 پوشش نوع !بود پوشیده مشکی رستاپا و میداد تکان بود، انداخته راست
 حال در آینه روبروی مادرش !بود تیره عزاداران همچون اام شیک اش

 پدرش با آهسته فریربز و بود گردن به اش قدیمی گردنبند انداخنت
 !نداشت حضور مریم، فریربز، همرس که خوب چقدر .میکرد صحبت
 اما منیکند، استقبال دوم عروس ورود از ارشدی عروس هیچ "مسلام
 دیدن با منظر .باشد خانوادگی جمع تا دبو  فریربز درخواست به او نیامدن

 :برگشت سمتش به او
 - ...ماشاءهللا هزار !پرسجان؟ اومدی
 منظر .رفت مادرش های انگشرت به فرمان نگاه و زد کنسول چوب به سپس

 قاب را فرمان صورت دست دو هر با و آمد جلو نشسته نم به چشمهایی با
 :گرفت
 - .ام تغاری ته میشه داماد داره
 :شد بلند فریبا و گرفت رو متأسف نگاهی با پورشا
 - !راهه ساعت دو خانم عروس خونه تا اینجا از !دیگه بیافتیم راه نظرم به
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 :غرید فرمان
 - راه تحمل خونه، بشینی و نیای تو اگه ولی !نیست ترافیک پیک االن
 .تره آسون
 :زد ترش درجا شاپور
 - !فرمان
 :رفت باال فرمان پهن های شانه

 - .بشنوه متلک داره دوست خودش
 :رفت در سمت به و زد پوزخندی فریبا

 - برای بدونم دارم دوست خیلی !میبینیم هم شدنت عاشق !کوچیکه داداش
 !میدی؟ چاک سینه کی تا مهراب ی ساله سه دخرت دوست
 :زد ترش دخرتش به شاپور اینبار و شد مشت فرمان دست
 - !باش ساکت هم تو !فریبا

 
 

 و چسبید را دستش مچ فرمان که بود برنداشته را بعدی قدم هنوز افریب
 تند پا فریربز و بود شده کلید بهم دندانهایش عصبانیت شدت از .فرشد
 .مادرش گفنت "ابوالفضل یا" با کرد
 - !نه؟ بشه، چال همینجا قضیه این بودم داده اولتیامتوم همتون به

 و ایستاد میانشان فریربز اما ترسید کمی فرمان وار جنون لحن از فریبا
 .کند رها را فریبا دست تا کشید عقب کمی را فرمان
 - هرروز باید بابا نیست، خیالت که تو !حرف زیر بکن و رست کبک مثل
 !بشنوه حرف طایفه و تیر از
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 - .حداقل دارید نگه و حاجی احرتام !دیگه بسه
 :کرد اشاره فریبا به عصبی فرمان
 - !میشه؟ رسش احرتام "اصال این

 .نداشت را زبانش اختیار اما بود، گرفته آغوش در "تقریبا را فریبا منظر
 
 
 - داری رو مهراب دخرت دوست که میشه رست سنت و احرتام خیلی تو نه

 اول که ایه اعجوبه چه دیگه اون موندم من !خانواده عروس میکنی
 !ایفهط بعدی پرس رساغ اومده بعد کرده، سنگین و سبک رو مهراب
 هشدار شاپور و منیگرفت را جلویش فریربز اگر و آورد جوش فرمان
 انگشت فرمان .منیامند نصیب بی برادرش خشم از "قطعا فریبا منیداد
 برداشته خش فریاد از صدایش و آورد باال تهدید نشان به را اش اشاره
 :بود

 - والی به بشنوم، هم کنار رو مهراب و زنم اسم خونه این تو دیگه یکبار
 ...علی
 - میری خانواده بدون و تنها خودت بدی، ادامه دیگه کلمه یک فرمان

 !خواستگاری
 نگریست، فریبا به خشم با فرمان .رفت بیرون در از و گفت را این شاپور
 :آمد جلو منظر .افتاد راه پدرش دنبال به و کرد نگاهش تأسف با فریبا

 
 

 - شده راضی تو ارصار همه ونا بعد بابات که میبینی .مادر نخور حرص
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 .نکن خرابش خواستگاری، میاد داره
 :داد تکان را رسش فریربز
 - !خورده اعصابش االن !لج دنده رو نندازش .میگم و همین منم

 :زد پوزخندی فرمان
 - !البد؟ خوبه من اعصاب

 - رو حرفها این میخوره غصه داره باباش میبینه اونم مادر، کن بزرگی تو
 .میزنه

 - !میخوره؟ غصه که کردم آبرو بی رو مردم اموسن
 :داد ادامه و گفت یی "بابا ای" فریربز

 - ولی ...طایفه بر آبرو مهراب...مریض مهراب !نیستی؟ متوجه چرا تو
 حاجی !نه؟ یا بوده خاطرخواهش !نه؟ یا بوده دخرت این رو باالخره اسمش
 !من برادر دیگه کن فکر یکم !میکنه خودخوری فقط منیزنه، حرف

 
 

 :کرد مرتب را اش جلیقه و کشید کراواتش گره به دستی فرمان
 - !منیاره هم کنار رو تا دو این اسم دیگه کسی میگم، بار آخرین برا
 سمت به بود، خشمش از نشان بیشرت که محکم گامهایی با و گفت را این
 .رفت در
 
 را رسش کرده کز تخت گوشه و بود گرفته آغوش در را زانوهایش رزا
 بیرون خانه از بود دیده را فرمان که روزی هامن از .میداد تکان وار تیک
 هرز دستش نه و کرد فحاشی نه کرد، بیداد و داد نه پدرش .بود نرفته
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 با شدن همسفر که داشت ارصار همچنان !بود کالم یک حرفش اما .رفت
 نخواهد بر در رسانجامی بی و تباهی جز چیزی زندگی ی جاده در مهراب
 به و کرد نخواهد خوشبخت را او گاه هیچ مهراب کرد تاکید .داشت
 شور سال چند از پس منیدهد، که بدهد، عقد اجازه او اگر محال فرض

 و ندارند یکدیگر با حرفی دیگر که آنگاه و افتد می رسشان از عاشقی
 عشق و مهراب میدانست .افتند می بچه رصافت به شد آور مالل زندگی

 
 

 !بختیاری؟ فرمان از بهرت کسی چه و افتاد نخواهد رزا رس از )؟( رشبیام
 می رزا رس از کم کم مهراب !قرباق و رسحال سامل، !مهراب مقابل نقطه
 فکرش به کودکانه و احمقانه افکار هیچگاه فامیلی وصلت وجود با و افتاد
 شود، راضی درصد یک اگر که افزود آخر در .کرد نخواهد خطور
 تنها و بیایند خواستگاری به نیستند حارض وقت هیچ مهراب ی هخانواد
 و فرزند مسئله اینقدر یعنی اندیشید رزا و !کنند قامر را خود زندگی شانس
 اند کرده رها را خود زندگی و کار آدم همه این که است مهم نسل بقای
 مگر اصالً !اند؟ برخاسته دو این علیه جنگ به خودجوش و داوطلبانه و
 و او اینکه نه مگر !شوند؟ اوالد صاحب ازدواج از پس همه بود ارقر 

 مگر اصالً !نکنند؟ فکر فرزند به گرفتند تصمیم ابتدا هامن از مهراب
 تصمیم برایشان عظیم لشگر این چرا پس !نبودند؟ بالغ و عاقل خودشان
 !میگرفت؟
 که کند فکر مهراب با مشرتک زندگی به میتواند زمانی تنها گفت پدرش

 دسته دیدن با و فرستاد بیرون را مانندش آه نفس !نباشد حیات قید در او
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 خودش در بیشرت بود، گذاشته اتاق در را آن راحیل که بزرگ "نسبتا گل
 
 

 مجلس وارد مردگان عروس همچون رزا بود نگذاشته راحیل .شد جمع
 زیر گودی بتواند که آنقدر !مالیم هرچند بود آراسته را او .شود
 نشان شاداب زور به را اش خسته چشمهان و کند پنهان را مهایشچش
 این منیگذارد آید، می مهراب که داشت، امید آخر روز تا رزا .دهد
 هنگامی اما .میکند دفاع یشان ساله چند عشق از .رسبگیرد ناموزون وصلت

 مهراب مادر عنوان به خودش معرفی از پس و گرفت متاس او با زنی که
 تهدید با نهایت در و کرد نثارش بود گرفته یاد سالها این در زاناس هرآنچه

 این اجازه مبیرد هم اگر که بکشد، خط را پرسش دور خواست او از
 از بلکه شد، نثارش که زشتی القاب از نه !کرد سقوط ... منیدهد را وصلت
 به تا !بود گرفته متاس مهراب همراه تلفن با مذکور زن که مسئله این

 داشت، وصلت به امید و میکرد راضی هم را اش خانواده اگر حتی امروز
 ساخته مهراب با سال سه طی که رویاهایی تک تک مهراب مادر متاس با

 قدم از قدم اش خانواده بدون مهراب میدانست .شد آب بر نقش بود
 .بود کذایی بست بن هامن روبرویش سفید دیوار این و برمنیدارد
 - !بیداری؟

 
 
 آهسته را رسش بود، گذاشته قاب و در بین را رسش که راحیل دیدن با

 :بست رسش پشت را در و شد داخل راحیل .داد تکان
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 - .نداره حرف اش سلیقه .میده رز بوی اتاق کل
 .نشست کنارش و آمد جلوتر
 - .داشتی دوست دار پنجره اتاق همیشه .بردار و اتاق این تو رفتم من
 :کرد متأثر را راحیل رزا، ی غمزده لحن
 - .منیزنه دست اتاقت به کسی

 
 .بود گرفته درد زانوهایش ، شد صاف جایش در رزا
 - !من نه باشه، داشته پدری خونه به برگشت راه که کسیه برای حرفها این

 
 

 :گفت لبخند با راحیل
 - تا دو این میگفت بهم یکی اگر میدونی یعنی منیاد، نظر به بدی پرس

 نظر به بدی های آدم "کال .منیکردم باور وقت هیچ هستند، پرسعمو
 .منیرسیدند

 :زد پوزخند رزا
 - .عروسیه دلش تو مامان
 - اینکارو میگه بابا به و میزنه حرف هیجان و شور با دیدم مدتها بعد .واقعاً 
 .کنیم اونکارو کنیم
 :داد ادامه راحیل .شد شفاف چشمهایش و گرفت گاز را لبش رزا
 - میشدی هم مهراب زن اگر یعنی !دارند عجیبی رسوم و رسم چه اینا ولی
 !میکردی؟ زندگی داماد مادر پدر کنار سال چند حداقل باید
 پائین سمت به لبهایش راحیل و داد تکان تأیید نشان به را رسش رزا
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 :شد کشیده
 
 

 - اون از میکنه تصور ببینه و فرمان اول وهله کسی شاید میدونی،
 .داره چیز همه ودشخ مستقله، که پرسهاست

 بی بود چانه و صورت خط تنها که شد، خیره هایش بوم از یکی به رزا
 جمع رس باالی که ای قهوه موهای تنها و باشد منایان صورت اجزای آنکه
 .بود شده
 - ...نیست خودش مال هم فرمان پای زیر ماشین حتی گفت باباش وقتی
 :آمد جلو یکم
 - .بگن یچیز  میخوان کردم حس جورایی یک
 :گذاشت برهم چشم رزا

 - !بود مهراب دنیا تو مشکلش تنها انگار !نکرد مخالفت بابا که دیدی
 :شد هیجانی صحبتش نوع راحیل

 
 

 - فرمان ممکنه چطور !منیاد در جور عقل با وسط این چیزی یک اما .آره
 تو با ازدواج رصافت به االن همین عدل و بخواد تورو مدت همه این

 !بودیش؟ ندیده هم یکبار مدت همه این یعنی !بیافته؟
 :شود بلند آن روی از راحیل تا داد تکان را اش مالفه رزا
 - کشش دیگه مغزم کنم، اسرتاحت بدی اجازه اگر !ام خسته واقعاً  من

 .نداره



 

 pg. 312 

31
2 

 :رزا برعکس بود، نافذ نگاهش اما شد بلند راحیل
 - خودشون !نه گفتی نه آره گفتی نه مراسم تو که تو میگم خواهری، رزا،

 میشی پرسعموش زن داری چون و کنی حامقت مبادا...دوخنت بریدن
 به آسون اما !من از بیشرت حداقل ساکتی تو !رست بزنه بچگانه فکرهای
 مهراب به مبادا .نیاری زبون به اگه حتی منیپذیری رو چیزی آسون
 ...نزدیک

 :کرد قطع را حرفش رزا
 - !ام خسته من راحیل

 
 

 :داد تکان را رسش لراحی
 - داشته شوخی منیاد بهش "اصال دیدم من که پرسی این ولی .میدونم
 بسته همیشه برای همینجا رزا و مهراب پرونده گفت چطور ندیدی .باشه
 !شه؟
 - .میشم ممنون بیرون بری اگه

 :رفت در سمت به راحیل
 - و آخر هیچ رابطه این بخدا .بپره رست از بذار دیگه، کن فراموشش .باشه

 .نداشت براتون عاقبتی
 - !بخیر شب

 :کرد زمزمه آهسته و کرد خاموش را چراغ گشود، را در راحیل
 - بوی میاد، رش بوی !میرتسم رضات عالمت سکوت این از رزا، میرتسم
 !خون
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 .رفت فرو تاریکی در اتاق در بسنت با و گفت را این
 
 
 

 شباهت بی که را زار  کوچک دست فرمان شد، خوانده که محرمیت صیغه
 :گرفت احتیاط با نبود کودکان دست به

 - !رزا؟
 صحبت شاپور با پدرش .کرد اطرافیان به مکث با و عمیق نگاهی رزا

 آسه متام سال سی که حاشیه بی آدم یک حاال تا کی از اندیشید و میکرد
 که شاپور با بود نکرده ریسک اش زندگی در هیچگاه و آمده آسه و رفته
 !داشتند؟ مشرتک سخن میدید، اش مشکی چشمهای در را لپو  حرص
 .شاپور تا است کردن صحبت مشتاق بیشرت پدرش که بود مشخص کامالً
 را طبی لنز "استثنا امشب که راحیل با اش سنی اخالف علیرغم فریبا

 سخنان به فریربز .بود صحبت گرم بود، کرده ظریفش عینک جایگزین
 .ببیند را مریم، فریربز، همرس بود توانسته بامش رزا و میداد گوش پدر دو
 بیست انگشتی رس اختالف با اما نبود باهوش خیلی سال و سن حدس در

 حضور اش ساله یک های دوقلو و میرسید نظر به بزرگرت او از سالی
 
 

 نق کودک یک تحمل .انداخت اش بینی به چینی اختیار بی رزا .نداشتند
 اصالً  !تا دو به برسد چه بود، تصورش یورا روزی شبانه مراقبت و نقو

 ایده و کردن نقاشی ساعتها و هایش بوم متام از کند تصور منیتوانست
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 اتود تا میشد بلند خواب از و میزد رسش به شب نصفه "گاها که هایی
 خوابی بی شدت از و کند تعویض بچه پوشک که بگذرد بزند،

 بوی لباسش که شود افلغ خود از آنقدر یا بدهد، حالت تغییر چشمهایش
 گیر پا و دست و مزخرف موجود نظرش در بچه نه، !بدهد عرق و شیر
 قید است دچار خودش بیامری به هم مهراب فهمید که روز هامن .آمد
 تجربه را بودن مادر هیچگاه بخواهد را مهراب اگر میدانست .زد را بچه

 بود کرده تلقین دخو  به سالها این طی در را باور این آنقدر کرد، نخواهد
 فرمان دست فشار !است متنفر ها بچه از چقدر دید و کرد باز چشم که

 با هایش ممنوعه به و بود فرمان کنار آمد، بیرون افکارش از و شد بیشرت
 مزین را صورتش ای مردانه لبخند که فرمان سمت به .اندیشید می مهراب
 .برگشت بود، کرده
 - .داشتم رو حسابی و درست "هن " یک انتظار هم لحظه همین تا
 
 

 بودند نشده صحبت هم یکدیگر با که زوجی تنها .افتاد مادرش به نگاهش
 :انداخت باال شانه !بود؟ افتاده فیل دماغ از .بود فرمان مادر و مادرش

 - خاطر به کنی فکر میتونی !بهت داده توضیح رو چیز همه که جاسوست
 دمل چون شاید !کردم اینکارو باشمن جونش بالی این از بیشرت که بابام

 نه کنه، بدرقه منو راحت خیال با شده که هم روز یک برای میخواست
 به رسیدن برای کشیدم ای نقشه چه امروز باشه داشته اسرتس هرروز اینکه
 !عشقم
 دستکاری را حساسش نقطه دوباره فهمید شد، بیشرت که فرمان دست فشار



 

 pg. 315 

31
5 

 و گرفته کرد، حس گوشش ی الله کنار را فرمان صدای .است کرده
 :لرزان کمی
 - اش رسدخونه از رس بیامرستان تخت جای به اینبار منیخواستی شایدم

 !دربیاره؟
 عاشقانه نفر دو این های زمزمه میکردند فکر جمع این افراد از نفر چند
 !است؟

 
 
 :داد را جوابش آهسته رزا
 - برای و گرفتم یجد و تهدیدهات من کنی فکر شده باعث چی دقیقاً  و

 !شدم؟ زنت هات بازی قلدر
 :شد خیره رزا چشمهای به و کشید عقب را رسش فرمان
 - !شدی؟ راضی پدرت خاطر به یعنی
 :انداخت باال شانه رزا
 - کنم فکر واقعاً  که نکن رفتار جوری .بود متیز و تر ات نقشه که تو

 !میرتسی یا داری وجدان عذاب
 :کرد شنواز آهسته را دستش فرمان
 - !خودم !کنم خوشبختت میخوام .دارم دوستت واقعاً  من ولی
 بودند روح بی و رسد یخی گوی دو همچون که چشمهایش به سپس

 .نگریست
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 - که بردی من خوشبختی معیارهای و عالیق به پی استدالل کدوم با و
 !اینجام؟ االن

 - .نداشتید ازدواج حق که میدونی خودتم .منیخورد بدردت مهراب
 :زد تلخی پوزخند رزا
 - خرب بی و داشتم خاطرخواه همه این !تنور؟ به چسبوندی و نون هم تو و

 .بودم
 :داد ادامه سپس
 - !بود ها ممنوعه جزو پرسعموت اسم آوردن یادمه
 شاین و صورتی آرایشگر لطف به که لبش روی آزادش دست با سپس
 :کرد ملس را بود، شده
 - !هست هم هنوز اش شکنی قانون آثار

 "ابدا .کشید خودش موهای در پنجه و کرد رها را رزا دست فرمان
 ازدواج به حارض مهراب خاطر به رزا که بدهد اجازه ذهنش به منیخواست

 
 

 موازی خط دو آنها هردوی که کند باور میخواست دلش .است شده
 ...است کرده امتحان را خود شانس دیگری خواستگار هر مانند او و بودند
 !محسن کمک به البته
 !مهراب بیامری لطف به البته
 !رزا پدر بودن ماسکولیسم خاطر به البته
 !بود ممنوع اینها امثال نفر دو ازدواج که قانون خاطر به البته
 ...البته
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 منی بدست را رزا هم او اگر اصالً .کشید اش مردانه صورت به دستی
 بی پرسکی میداد اجازه ایدب چرا پس .منیرسید مهراب به او هم باز آورد،
 !شود؟ صاحب را او تر عرضه
 همچون ظرفی با خواه ...پذیر شکل بسیار بود، رس خاک از رزا گ ل

 !مفرغ جنس از فرمان همچون ظرفی با خواه ...روشن و شفاف مهراب
 
 
 برای داشت وقت سال سالهای او و بود همرسش رزا !داشت؟ اهمیتی چه
 دوستی فرصت اگر که .کردنش عاشق و "گ ل خوش" این دادن فرم

 را رزا تا دارد فرصت قدر نداشتند،آن شناخت و عاشقی زمان نداشتند،
 .است نداشته وجود اول از مهرابی گویی که کند خود شیفته

 
 - !بزمنت منیخواستم من
 - !شم زنت منیخواستم منم
 فرمان .انداخت باال شانه تنها فرمان متعجب ی چهره جواب در رزا
 نقشی تا آمد کش زور به لبهایش و بست ای لحظه برای را مهایشچش

 :بزند صورتش بر لبخند همچون
 - !منی زن االن اما
 را سیگار بوی که تندی نفس و را فرمان فک شدن فرشده کرد حس رزا
 :کرد پخش صورتشان بین فضای در ای لحظه برای
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 - ...رزا
 زیبا و بلند مهراب همچون یشها مژه .فاصله بدون اینبار کرد، نگاهش رزا
 را ایل این پرسان قامت و قد و ابرو و چشم تعریف همیشه .مشکی اما بود،

 این زیبایی وارث همچنان اما بود متوسط مهراب قامت هرچند .بود شنیده
 به تقریباً  .کشید بلندش پیشانی به دستی .بود نخورده دست و اصیل قوم

 مهراب به افکارش ته ،)؟(میز یرو  گلدان یک حتی میکرد، فکر هرچیز
 را تنش و میکشید گچ مغزش سیاه تخته روی فرمان صدای خش .میرسید

 فرمان بود منتظر مدام و بود ترسناک برایش ابتدا هامن از .میکرد مور مور
 لبهای توسط چپش گوش ملس از کشید عقب رس .کند صاف را صدایش

 .فرمان فرم خوش و پر
 - که خودت !سگ جلو بنداز بکن هست، یکتکوچ کله اون تو فکری هر

 !میکنم چالت حیاط باغچه تو خودم بره کج حتی هم ذهنت هیچی،
 اما شد، خیره فرمان انعطاف از خالی ی چهره به و کشید عقب رس رزا

 این !بود؟ حرارت پر و مشتاق فرمان چشمهای اینقدر چرا ...چشمهایش
 
 

 نوع .بود ندیده سالها نای در مهراب چشمهای در حتی را نگاه نوع
 هیچگاه رزا که شیفتگی نوعی ...هیجان و شور نوعی...فراوان خواسنت
 آخ ...مهراب زیبای بشدت های میشی در حتی بود، ندیده را آن مشابه
 چشم و بودی کشیده دراز سفید تخت کدام روی !من بیامر عشق .مهراب
 ُدم اگر پدرش !مهراب هم باز .نگریست اطراف به تر کالفه !انتظار؟
 بار برای میتوانست اگر مادر و بود شکسنت گردو حال در آن با داشت،
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 خواستگاری به فرمان اینکه خاطر به نه .آورد می بجا شکر سجده هزارم
 و ریزنقش بسیار رزا هرچند بودند، واقف هم خودشان که است آمده
 ناپذیری کاران زیبایی اما بود، مینور تاالسمی دچار رزا بود،هرچند ظریف
 و کجا فرمان اما .باشد او خواهان میتوانست قرش هر از پرسی هر و داشت
 منایشگاه و تجریش ملک به لگد مادری پدر کدام و !کجا؟ مهراب
 .باشد مهراب فامیل ولو بود، سعادت هامی برایشان فرمان !میزد؟ اتومبیل

 !آمد می باید که آمد زمانی درست او
 - نداشته دفاع برای هم سالح یک حتی حریفت که جنگی تو شدن پیروز
 !کمرته ارزشش باخت تا صد از باشه،

 
 

 پر چشمهایش از عشق و کرد عوض رنگ ثانیه از کرسی در فرمان نگاه
 .کشید
 - حیاط تو میدم ترجیح من کنه، خریت و بزنه دور منو من زن باشه بنا اگر

 .نرسیده بهش من جز کسی دست هم خودمه، کنار هم !کنم چالش
 !باشه حواست

 .شد بلند دستشویی بهانه به و زد تلخی پوزخند رزا
 - که باشه حواست تو ندارم، دادن دست از برای چیزی که من !تو؟ یا من
 دست از و عشقت هم !نشی دچار ساختی پرسعموت برای که رسنوشتی به

 !بره خاندان کل تو آبروت هم بدی،
 .بنشیند صورتش روی فرمان خشم از مملو گرم نفسهای تا نکرد صرب و

 به .دارد متفاوت کامالً  رفتار او ی خانواده برابر در فرمان که بود فهمیده
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 هرچند بود، خوش مادرش پدر حال .رفت کوچکشان راهروی سمت
 از را سفیدش شال .بود فرمان تیز های دندان زیر یشان جگرگوشه گوشت

 .شود جویا را رابمه حال میتواند چگونه اندیشید و درآورد رس
 
 
 
 به که دخرتی جز بود هرکسی شبیه .نگریست آینه در خودش تصویر به

 رفتار متوجه و بود رفته فرو پایان بی ای خلسه در !باشد کرده نامزد تازگی
 خواه...مادرش و پدر خوشحالی خواه .نبود اطرافیان از کدام هیچ گفتار و

 فرمان ی شده پیر نسخه که اپورش سنگین نگاه حتی .فریبا و منظر تیز نگاه
 .میدانست را آن آخر قصه از سطر چند خواندن با که ها نگاه آن از .بود
 به تنها و ندارد عاقبت و آخر ازدواج این ته که بگوید میخواست انگار
 کسانی تنها !ام نشسته اینجا ام کله بی تغاری ته پرسک های قلدری خاطر
 این که بودند شاپور و رزا داشتند مشرتک فکر و درد جمع این در که

 مجبور اما نداشتند، دوست را فرمان ی عجله و فکری بی حاصل ازدواج
 دوران متام فرمان که بود گفته ابتدا هامن از شاپور .بودند شده پذیرش به

 آنها کنار در هم ازدواج از پس و کرده زندگی خودشان کنار در تجرد
 اگر که بود فریبا آنها ها خانواده در رفتنی فرد تنها .کرد خواهد زندگی
 .رفت خواهد خانه این از کند، ازدواج روزی

 
 

 رژ و گذاشت رس بر بود صورتی گلهای از مملو که را سفیدش شال
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 و دکمه فاقد نگار   و نقش پر مانتوی به .کشید کوچکش لبان بر را صورتی
 های یگو  از متشکل که دستبندی بسنت حال در .شد خیره اش آبی جین

 .شد باز اتاق درب که بود بنفش و صورتی
 - .میکنه استفاده سبز فضای عنوان به ازت شهرداری آخرش

 .میکرد اشاره گلدارش رورسی و مانتو به که او تشبیه از زد لبخندی رزا
 :داد تکیه کمد به راحیل
 - !بود؟ خریده مهراب که نیست رورسی همون این
 اراده بی اما کرد، نگاه ساعتهایش به و کشید بیرون را اول کشوی رزا

 .رفت داشت، ریز گلهای طرح با ای پارچه بند که ساعتی سمت به دستش
 - .میاد بهم بیشرت همه از رورسی این میکنم فکر آره،

 :داد اش بینی به چینی راحیل
 همراه به قانونی پیگرد نویسنده اثر از برداری کپی___________ هرگونه
 !داشت خواهد

 
 - مهد تیپ این با رو فرمان با قرارت اولین میخوای واقعاً  !شدی؟ ونهدیو 

 !بری؟ کودکی
 اما کند، نگاه خودش به آینه در دوباره شد باعث راحیل ی جمله و لحن
 !میرسید نظر به نقص بی چیز همه یار دیدن برای !بود عالی چیز همه ...نه
 - .عالیه خودم نظر به

 :داد ادامه راحیل
 - و هاکوپیان های مدل شبیه فرمان استایل و تیپ !افتضاحه ممن نظر به

 !بری؟ راه کنارش دوشنبه یکشنبه تیپ این با میخوای تو بعد گراده،
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 صدای تن رفت، اش صورتی آدیداس های کتانی سمت به که رزا دست
 :شد فریاد شبیه بیشرت راحیل
 - !قد اختالف همه این با !کتونی؟ با اونم

 هایش کتونی بند بسنت مشغول اهمیت بی رزا و زد اش پیشانی به محکم
 .شد

 
 

 - !کنی؟ نظر تجدید کنم خواهش میشه
 پای معایب از یکی کند، کم را کفش گشادی تا کشید محکم را بند رزا

 با .نبود اندازه پایش به همچنان آن ته در کفی وجود با !بود همین کوچک
 :آمد حرف به حرص
 - چی کرده فکر !میخوره بهم حامل اش داده قورت عصا تیپ اون از منم
 استاد تیپ نداره، سواد دوزار !پا؟ و رس بی الت ی پرسه اس کاره

 !دنیا اومده شلوار و کت با انگار .میزنه رو ها دانشگاه
 :کرد کج را لبش راحیل

 - !بپوشه نارنجی شلوار با فسفری سبز تیرشت میخوای نه،
 :شد بلند رزا
 - اینقدر نه داشت، شفاف و روشن پوست باید گهارن این پوشیدن برای
 !سبزه

 
 

 به و شد خارج اتاق از برداشت، را بود ست اش کتانی با که ای کوله
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 :رفت خروجی در سمت
 - .مامان رفتم من
 :آمد بحرف زودتر راحیل بدهد، را جوابش زهرا آنکه از قبل
 - کارت هب کاری کسی نیای خونه هم شب اگر حتی بعد به لحظه این از

 .نداره
 :زد تلخی پوزخند رزا
 - .خداحافظ !همرس به پدر از شد، انجام مالکیت سند انتقال !واقعاً  آره
 افتاد، فرمان به چشمش و گشود را آهنی در وقتی و کرد طی را حیاط راه
 شنبه و گلگلی تیپ این .داشت حق کامالً راحیل .شد بلند نهادش از آه

 ژست با که فرمان ی کشیده اتو و مرتب تبشد ظاهر و کجا او یکشنبه
 بود داده تکیه بود، شاپور آن اصلی صاحب که خودرویش، به نفسگیری

 که اش طوسی شلوار و کت سپس نگریست، مرتبش موهای به رزا !کجا؟
 که موضوع این ی دهنده نشان و بود تابستان و بهار فصل مناسب کامالً

 
 

 کامالً سفیدش پیراهن .دارد هیآگا و علم آن پوشیدن به نسبت فرمان
 همرنگ کمربندش با رنگش ای قهوه های کفش و بود کشیده اتو و متیز
 کوتاه ای لحظه برای و مرتبی حجم این از فرستاد بیرون را نفسش .بود

 اما !کند کم هایش گل از کمی و بازگردد را رفته مسیر خواست دلش
 ماشین از را اش هتکی و فرستاد باال را اش مشکی عینک که فرمان

 .ندارد بازگشت راه که فهمید برداشت،
 - وقت آرایش برای ها ساعت دخرتها بقیه خالف بر تو که خوبه چقدر
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 .منیذاری
 اش پیشانی روی فرمان لبهای بکشد عقب آنکه از قبل و آمد جلوتر
 :شنید را پرشورش ی زمزمه و نشست

 - .خوشگلی همینجوری و
 
 
 

 کرد، حبس را نفسش ناخودآگاه رزا و شستن کمرش پشت فرمان دست
 مهراب اصالً  .بود ندیده مهراب با اش رابطه در هیچگاه را رفتار این مشابه

 !بود؟ گرفته آغوش در را او
 - .بخریم هم آرایشی لوازم خریدها، بقیه کنار امروز ولی
 ها ندیده زن شبیه فرمان چرا رفت، ماشین سمت به و گرفت فاصله رزا

 درب !نداشت محرکی اندام هیچ که او برابر در هم آن !کرد؟می رفتار
 بست، که را کمربندش .شد ملحق او به مکث با فرمان و گشود را ماشین
 آویزان خودش صندلی به و درآورد را اش کت شدن سوار از قبل فرمان
 نگاهی بود پاهایش روی که رزا کوچک ی کوله به .شد سوار سپس کرد

 :کرد پرتاب پشت صندلی سمت به را آن تحرک یک با و انداخت
 - !پاهاته رو همیشه این میاد بدم
 کردن روشن حین و بوسید محکم کمی گرفت، را رزا دست سپس
 :داد ادامه خودرو
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 - رون روی شلوارت چرا بفهمم یا ...بگیرم رو دستت منیتونم اینطوری
 !اس پاره هات
 .رساند بهم را مانتویش ایه لبه حرص با و کشید پس را دستش اخم با رزا
 - !نداره دکمه مانتو این چرا اینکه یا
 :چرخاند چشم رزا

 - !همینه مدلش
 :انداخت کوتاه نگاهی بغل آینه از و داد تکان را رسش فرمان
 - !میشه عوض امروز مدلش
 منایان سفیدش تاپ و رفته کنار شالش که رزا ی سینه به حرصی سپس
 :غرید رزا کوتاه آخ با و کوبید بود،

 - !آره؟ ببینه دیوثی هر رو ات سینه و رس اینه مدلش
 بود، شده قرمز کمی که اش سینه قفسه روی دست درهم ای چهره با رزا

 :کشید
 
 

 - تا صد منیتونن تو مثل همه !بپوشم؟ اسکی یقه تابستون که نداری توقع
 !بپوشن هم رو ضخیم لباس

 :زد ندیپوزخ فرمان .کرد شلوارش و کت به اشاره و
 - !راحت خیالت گرمه طبعم من
 لباس راحت اینقدر چرا .شد خیره روبرو به اخم با و گفت را این

 سفید سینه قفسه به که بود پشیامن کند، دعوا منیخواست دلش !میپوشید؟
 را خود که القیدی این با منیتوانست اما .مالیم هرچند بود، کوبیده رزا
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 کوتاهش جین .بیاید کنار بود، شتهگذا منایش معرض در راحت اینگونه
 میکرد، منایان بود، ظریف و سفید بسیار را پایش قوزک و ساق از بخشی
 تا کشید دهانش و صورت به دستی .همینطور هم شلوار ی پاره بخش
 پاکتش .دهد تغییر را رزا عادات متام منیتوانست که شبه یک .نکشد فریاد

 حرص کمرت دقیقه چند حداقل .کشید بیرون نخ یک و برداشت را
 .میخورد
 - !میدی؟ بهم داشبورد از رو فندک

 
 
 داشبورد در حال این با کرد، نارضایتی اعالم اش چهره رفنت درهم با رزا
 و داشت نگه دستش در کمی .آورد بیرون را ای رسمه زیپوی و کرد باز را

 یبو  تحمل به مجبور حال و بود بیزار آن مشتقات و دود از .کرد نگاهش
 آن .کشید زبانه آتش و چرخاند را فلزی رول شصت انگشت با !آن گند
 رزا آنکه از قبل پیاپی، پک چند از پس فرمان و گرفت سمتش به را

 و شده حبس نفس نفهمید و بوسید را او انگشتان رس بکشد عقب را فندک
 به رزا و نکشید طول بیشرت ثانیه چند اینها متام .رزا قلب رضبان رفنت باال

 بود اشتباه وسط این چیزی یک .نگریست یشان محله چهارراه قرمز چراغ
 ناسازگاری بنای اینگونه او توسط دستش انگشتان ملس از نباید او قلب و

 دست و کشید پایین را خودش سمت پنجره داد، تکیه فرمان .میگذاشت
 .گذاشت آن ی لبه را چپش

 - .داره دیگه طعم یک کنی، روشنش تو که سیگاری
 بود، فرستاده بیرون بازدمش از که دودی همزمان و چرخاند رس سپس
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 :کشید باال بینی توسط
 
 

 - ...تنت بوی بودم گفته بهت .بره هدر نباید هم اش پک یک
 :کرد داشبورد راهی را فندک رزا
 - .بودی گفته بله

 :کرد ای خنده تک فرمان
 - این که شده آور اعتیاد برام همونقدر تنت بوی میگم، بازم خب

 ...نیکوتین
 .کرد اشاره بود، شصتش و اشاره انگشت میان که نخی به و
 

 به فرمان حواس حداقل که کشید راحتی نفس رزا شد سبز که چراغ
 او زندگی از کمی آمد منی بدش !خزعبالت این گفنت تا میرود رانندگی
 داده تکیه ماشین شیشه به که آنقدری شد، مایل سمتش به کمی .بداند
 .بود
 - !گرفتی؟ ازدواج به تصمیم که شد چی

 
 

 درخواست رزا که همین .کرد ای خنده تک و رفت باال فرمان ابروهای
 .آمد جالب نظرش در بود، داده را گفتگو یک
 - .بود هام برنامه تو

 - !اینطوری؟
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 هامن حد در دو این کردن صحبت که فهمید و کرد اوتش ناک رزا سوال
 باز رزا اگر باشد، خونرسد منیتوانست .باشد داشته اومتد میتواند ثانیه دو
 .میکشید پیش را مهراب بحث هم
 - !نباید که میشه کسی عاشق یهو دیگه، دله
 عاشق که خودت مثل درست بگوید و بدهد ادامه میخواست دلش

 رزا هدف .نچرخید زبانش روی اما شدی، من ی درمانده پرسعموی
 .افتاد منی اش تله دام در فرمان و بود مهراب سمت به بحث کشاندن

 :شد سینه به دست رزا
 
 

 - چکارش دیگه دله میگن میکنن خیانت وقتی هم ها خیلی خب، آره
 !شده عاشق !کرد؟ میشه
 .شد پاساژ پارکینگ ورودی وارد فرمان
 - حرف ها پرت و چرت این ی درباره ندارم خوش مشرتک زندگی اول
 .بزنم
 - !نه؟ ،کنی عمل داری دوست بیشرت
 داخل به رسیدن تا .شد جور و جمع کمی رزا و کرد نگاهش تیز فرمان
 منیخواست دلش فرمان و نشد بدل و رد بینشان کالمی دیگر پاساژ

 خود اگر و باشد ای العاده فوق روز بود قرار امروز .بیاید بوجود دلخوری
 .ندک آب حرارتش با را رزا های یخ از کمی میتوانست میکرد، کنرتل را

 گرما احساس او جای به رزا .پوشید را کتش و کرد مرتب را پیراهنش
 و آمد جلو فرمان .رفت تاپش سمت به دستش ناخودآگاه و کرد
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 آورد پایین کمی را شالش و رساند بهم را مانتو های لبه .ایستاد روبرویش
 .داد قورت زحمت به را دهانش آب رزا .نباشد منایان اش سینه قفسه تا
 
 

 و مانتو تنها و منیگذارد فراتر حد از پا فرمان که میفهمید هم شخود
 کم .منیفهمید را حالش دگرگونی این دلیل اما میکند، مرتب را شالش
 تجربه را حالتی چنین هیچگاه اما بودند تنها مهراب با که زمانهایی نبود
 به ناخودآگاه کرد، حس گردنش نزدیک که را فرمان دست .بود نکرده
 را شالش غلیظ اخمی با و گذاشت کمرش پشت دست فرمان .فتر  عقب
 :کرد مرتب
 - .ندارم دعوا حوصله امروز منم !مشخصه ات سینه و گردن متام
 بهت به توجه بی و ایستاد کنارش شد، راضی کارش نتیجه از وقتی فرمان
 :گرفت را کوچکش دست رزا

 - !بخری؟ پاره شلوار میدی پول واقعاً 
 .بود جدی کامالً فرمان اما نخندد، تا گرفت گاز را لبش رزا
 - ...بندازن بهم پاره لباس تا بدم پول برم بخوام اینکه یعنی !منیکنم درک
 امروز ولی نداره اشکال بپوش خودم کنار حاال !هستید غریبی عجیب نسل
 .میخریم لباس بیرون میری تنها و تک که مواقعی برای

 
 
 روی بود، داده قورت ی خنده ایایبق که لبخندش اما آمد بحرف رزا

 :نشست صورتش
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 - .دارم دوست رو خودم لباسهای من
 - !متام میپوشی، خودم کنار فقط گفتم منم
 دیدن از زد برق چشمهایش و شد رد فروشی موبایل مغازه کنار از رزا
 :گفت اینحال با رنگارنگ، های قاب
 - !متنفرم رسمی تیپ از من مثالً  .خودشه به منحرص فرد، هر لباس ی سلیقه

 درون شوق برق .ببیند را اش جمله تاثیر تا نگریست فرمان به همزمان و
 ذوق از .شد تر سیاه چشمهایش و خاموش ای لحظه برای فرمان چشمهای
 رفیق به رسی بود، گرفته دوش و شده بیدار زود صبح رزا دیدن

 بود ردهک انتخاب را هایش شلوار کت بهرتین از یکی و زده آرایشگرش
 تیپ از من " جمله راحت خیلی رزا حال و دهد قرار تاثیر تحت را رزا تا

 رس و شد پائین و باال گلویش سیب .بود آورده زبان بر را " متنفرم رسمی
 :داد تکان

 
 
 - !بپوشم لباس برت و دور های جلف این شبیه منیتونم من
 به و نداد مهادا را بحث رزا دیگر که گفت عصبی را جمله این آنقدر و

 .نگریست دیگر های مغازه
 

 سمت به دستش رزا .داشتند مخالفت ها لباس تک تک انتخاب در "تقریبا
 آن جنس و برند به اش توجه بیشرت فرمان اما میرفت، شاد رنگ های لباس
 با فرمان اما نداشتند، دوام میشد آن جذب رزا که هایی لباس اکرث .بود
 خطاب "بنجل " را آنها از بعضی "گاها و میکرد نگاه ها لباس به دقت
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 را رنگی صورتی شومیز و رنگ ای سورمه جذب شلوار جز به رزا .میکرد
 در .نپسندید را فرمان خریدهای مابقی داشت، متیزی بسیار دوخت که

 به را بلند پاشنه و زیبا بسیار های کفش کرد مجبور را رزا ها مغازه از یکی
 برود راه بود نتوانسته قدم پنج از بیشرت رزا وقتی و بردارد گام چند و کند پا

 و نیافتد تا بود گرفته آغوش در را او بود، گرفته اش خنده که هامنطور
 .است نپوشیده اینچنینی های کفش بحال تا که بود زده غر رزا

 
 

 اما داد، جا آن در را خرید ساکهای و گشود را عقب صندوق در فرمان
 با رسخوش مهراب بدون کی از .شد خیره پارکینگ فضای به کرده بغ رزا

 هم رزا و گشود را خودش سمت درب فرمان !بود؟ خندیده دیگر پرسی
 به دست و انداخت نگاهی ناراحتش ی چهره به فرمان .شد سوار آرام
 .برد اش چانه سمت

 - !خوبی؟
 و نربد جلو رس اینکه از کرد خودداری فرمان و فرستاد جلو را لبهایش رزا

 .نبوسد را همرسش
 - !نخوردی هم ات آمبیوه !نداشتی؟ دوست و خریدهات
 قول و خریده او میل باب لباس چند فرمان داشت، دوست را خریدهاش

 :زد لب آهسته .بپوشد خودش حضور با تنها بود گرفته
 - .ندارم دوست میوه آب

 در نوشیدنی یک تنها رزا .زد پیشانی به محکم دیگرش دست با فرمان
 :رفت دستگیره سمت به دستش !داشت دوست دنیا اممت
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 - ...کنی صرب دقیقه چند .میخرم برات میرم االن
 :گرفت را فرمان دست و آمد بیرون وجدان عذاب و افکارش از رزا
 - !نه

 :گشود را در فرمان
 - ...میکنی ضعف موقع اون تا راهه، دقیقه چهل خونه برسیم تا .میام زود
 !باشه؟ التیشک هم ات کیک فقط
 :فرشد را دستش پریشان رزا

 - !بریم؟ میشه !نیست نیازی
 :داد تکان رس اینحال با شد، شل فرمان دست
 - !طبیعیه؟ .پریده رنگت فقط .باشه
 فرمان هامن کاش .اسفبارش وضع این برای نزند هق تا گرفت گاز لب رزا
 با !میکرد؟ چه مهراب با اما .کند گناه احساس کمرت تا بود پیش روز چند

 
 

 توسط شدن ملس دوبار با منیتوانست و بود کرده زندگی سالها مهراب
 .ببازد را قافیه فرمان،

 - .خوبم من
 .کند خراب را امروز منیخواست دلش اما شد، قانع سختی به فرمان
 - .میخوردی رو ات میوه آب حداقل کاش
 و بود ردرگی دستش هردو در کاغذی دستامل با رزا مقصد به رسیدن تا
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 در .نگیرد را او دست تا بود داشته نگه دنده روی را دستش فرمان
 به را آن رزا روی و رنگ اما بود زده رسش به بوسه هوس پاساژ پارکینگ

 سپس انداخت، اش عروسکی رخ نیم به نگاهی .پراند رسش از کلی
 نوک تا بار چند !بود شده پرپر و شهید او دستهای توسط که دستاملی
 به وقتی .کرد سکوت اما بپرسد را یکباره پریشانی این علت آمد زبانش
 از کرد حس فرمان شد، باز ریموت با حیاط مشکی درب و رسیدند خانه

 شکسته را سکوت مهر اینکه از و است شده کم رزا بدن عضالت انقباض
 .زد کجی لبخند بود،

 
 

 - .قشنگه چقدر اینجا
 تا کرد نگاه در به روبرو آینه از و کرد توقف پدرش ماشین پشت فرمان
 .است شده بسته شود مطمنئ
 - !میوه درخت خانم حاج گیاهه، و گل عاشق حاجی

 .هم فرمان شد، پیاده ماشین از رزا
 - !تعامل این داده قشنگی ی نتیجه چه

 جیب در دست و آرام های گام با و گرفت دندان به را پایینش لب فرمان
 زمزمه گوشش کنار آهسته .بود شده هخیر  حیاط به که آمد سمتش به

 :کرد
 - .میشه العاده فوق هم تو و من نتیجه
 جمله معنی نشست، صورتش بر اخمی و کرد نگاهش آمیز استفهام رزا

 :شد غلیظ اخمش شد، عمیق که فرمان لبخند .بود نکرده درک را فرمان
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 - !گیر پا و دست موجودات !متنفرم جامعت بچه از من
 
 

 گرفته گاز محکم را لبش که فرمان از موزون های قدم با و گفت را این
 .گرفت فاصله بود،

 
 !است چکاره و کجا افتاد یادش به دوباره رسید، چوبی در به که هنگامی
 فکر مهراب نبود به منیخواست و بود گذشته روز چند !میکرد؟ چه اینجا
 آل ایده دداما .زد عصبی لبخند رزا و آمد باال ها پله از فرمان !کند؟

 دوستانش تا بود رفته کوچه رس پارک به راحت خیال با پدرش !خانواده
 آهنگ...مادرش و میگفت سخن هم اش فعلی داماد از احتامالً  ببیند، را

 رزا چرا که بود نکرده خطور هیچکدام ذهن به .میکرد زمزمه لب زیر شاد
 شت،دا محسن همچون تر کثیف کارگردان که کثیف فیلم این بازیگر
 درب دیگر دست با و نشست اش شانه روی فرمان دست !است؟ شده
 پشیامن تکشان تک یکروز .گذاشت داخل به قدم رزا .گشود را چوبی

 !میشدند
 .را نوعروسش سپس بوسید، را فرمان صورت ابتدا .آمد استقبالشان به منظر

 
 
 - .اومدید موقع به

 :درآورد را کتش فرمان
 - !کجاست؟ فریبا
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 :بود ایستاده هال وسط بالتکلیف که رزا به کرد ور  منظر
 - !باش راحت دربیار، و لباست
 :رفت آشپزخانه سمت به سپس
 - !میره کجا که منیگه من به

 :داد رس میز روی را اش سوییچ و ساعت فرمان
 - باهاش فریبا بفهمم قرآن به !دیدم کوچه رس رو حمید مرتیکه این پریشب

 !میکنم قاطی کرده رشیک مه تورو و داره رسی و رس
 سکوت او جلوی میخواست فرمان از که کرد منظر اشاره به نگاهی نیم رزا
 را آنها مکامله که کرد رفتار طوری و درآورد رس از را شالش رزا .کند

 بخش تنها که قدیمی ای خانه .نگریست خانه به دقت با و آرام .منیشنود
 
 

 باال طبقه به منتهی چوبی های هپل .بود آن کانرت و آشپزخانه آن مدرن
 از حجم این وجود با خانه دکوراسیون و میرسید نظر به فرسوده کمی
 هال های پنجره .آمد آسایش مخل و کننده دیوانه نظرش در جات عتیقه

 کمی نهارخوری و مبلها مدل .بود حیاط سمت به رستارس و مهندسی
 این در زندگی ای ظهلح برای .هامنطور هم دستبافت فرشهای بود، قدیمی
 .آمد بنظر راکد و دلگیر برایش خانه
 - .نداره حمید از خربی گفت من به

 - کارتون همون دل ور میفرستمش ببینمش دیگه دفعه خورد، شکر
 !خوابها
 نگفته او به فریبا ی درباره زیادی چیز مهراب .شد کنجکاو ناخودآگاه رزا
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 چند و منیکرد حساب ادآدمیز  جزو را کس هیچ فریبا حقیقت در .بود
 سمت به دستش رزا .ندارد قبول را مردی هیچ بود شنیده مهراب از باری
 .شد منرصف آن زیر لباس یادآوری با اما رفت، مانتو

 - !شه؟ باز هم روی به روتون میخوای
 
 

 :شد ولو مبل روی حرص با فرمان
 - .میکنم چکارش ببین اینه، بر و دور حمید بفهمم فقط من

 :برد میز روی سیگار پاکت سمت به دست و برداشت را کنرتل
 - !بخوره خواست دلش گهی هر اس خاله خونه کرده فکر
 :شد هشدارگونه لحنش منظر
 - !حیاط برو میخوای سیگار !ها منیکشی خونه تو

 میچرخید، خودش دور تقریباً  که منظر به رفته باال ابروی با فرمان
 :نگریست

 - !؟کنم چه جذبه همه این با
 :رزا به کرد رو سپس
 - !رو عبا اون درار
 سمت به دربیاورد را مانتویش آنکه بی اما کرد، نگاهش تعجب با رزا

 .رفت آشپزخانه
 
 

 - !منیخواید؟ کمک
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 توضیح بارها فرمان اینکه وجود با .نگریست اش تغاری ته عروس به منظر
 حاد مریضی "اصال و دارد فرق مهراب با کامالً رزا بیامری بود داده

 به رو فرد به که بود کسی مانند نگاهش همچنان اما منیشود، محسوب
 صحبت هم بود پزشک که اش قدیمی دوست آذر با .میکند نگاه موت
 .ندارد وجود مشکلی که بود داده او به را اطمینان این و بود کرده
 - .شده اضافه نفر یک امروز حاال .هرروزمه کار .نه

 :بود گوشش نارک فرمان خندان صدای
 - اضافه پیمونه چند هستش، شکمو و بخور نفر یک اون هم چقدر
 !کردی؟

 کرده محصورش "عمال پشت از فرمان اما داشت گرفنت فاصله قصد رزا
 .بود
 - !ها؟ سوال این به چه و مرد

 
 

 :بود گوشش به نزدیک بسیار فرمان لبهای
 - !پخته هم عروسش عالقه مورد غذای !شوهری مادر چه
 را رسش .داد نوازش را مشامش قیمه خوش عطر و کشید بو اختیار بی رزا
 :کرد اش حواله چشمکی که چرخاند فرمان سمت به

 - .البته کردم تقلب یکم
 :بود آرام صدایش .کرد رها را خود حصارش از و شد خم رزا
 - .باشم گفته عالیقم از منیاد یادم
 :زد پوزخندی سپس
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 - گفنت بکنه میتونه کثیفت جاسوس که کاری کمرتین !من ام احمقی چه
 و صورتی شومیز رنگ همه اون بین هم اتفاقی "قطعا !حرفاست همین
 !نکردی انتخاب بنفش
 :شد گرد چشمهایش فرمان
 - .میاد خوشت رنگی چه از میفهمه ببینه، یکبار تورو هرکس خدایی

 
 
 :داد تکان را رسش میکند، را لبش پوست که هامنطور رزا
 - نفسی یک !میره زیرآبی اینقدر نشه خفه بگو بهش فقط نیست، مهم
 !بگیره

 
 .نبود قبلش ثانیه چند رسخوشی از خربی چسبید، را دستش مچ فرمان
 - !نکن پر و اش التی من برای
 احمق اندازه این تا را او فرمان واقعاً  .کند رها را دستش کرد سعی رزا

 نشان طبیعی و مهراب و محسن داشنت نگاه دور با که !بود؟ کرده فرض
 !باطلی خیال چه !ببندد؟ هم را رزا های چشم میتوانست چیز، همه دادن

 ...میشد روبرو محسن با که باالخره
 :آورد پایین را صدایش

 - !فرمان نیستم احمق من
 - .بکنم رو ام زندگی میخوام ندارم، کار خری هیچ با من ولی !میدونم
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 امروز کاش .رفت آشپزخانه سمت به و یدکش عقب را دستش محکم رزا
 برای شد داوطلب و برداشت کوچکی چاقوی !میشد متام زودتر کمی
 گوجه و خیار این جای به میخواست دلش .شیرازی ساالد کردن درست
 خودش حتی اگر !بکند را مهراب حتی و محسن فرمان، رس پوست فرنگی

 او از متام سال سه چطور .میشد نرم پدرش دل شاید میداد نشان را
 او !آمد؟ جلو وقت فوت بی فرمان و بود نکرده خواستگاری درخواست

 حرستی پر نفس !آمد جلو اما نداشت ...و ماشین و خانه مهراب مانند هم
 ...کاش .داشت مهراب را او جسارت کمی کاش .کشید
 - .نربه دستت
 :داد را فرمان جواب بیاورد، باال رس آنکه بی

 - .هست حواسم
 - !میشه؟ متوم کی رستد

 :نگریست منظر به اینبار
 - .آخرم ترم

 
 

 خیره رزا کردن کار به و نشست آن روی کشید، عقب را صندلی فرمان
 !آرامش با و آهسته .شد

 :نشست رزا روبروی و زد غذاهایش به رسی منظر
 - !میکنی؟ چکار بعدش .سالمتی به
 مشامش به ها والس این از خوبی بوی .کشید کردن کار از دست رزا

 کمی داد، تکیه فرمان !داشت؟ ربطی چه او به اش زندگی برنامه .منیرسید
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 :کرد نگاهش چشمی زیر و شد سینه به دست گشود، هم از را پاهایش
 - !پرسید سوال ازت مامانم
 آن !رفت؟ کجا پاساژ در خورشو پرسک آن .کرد نگاهش مات رزا

 و کرده مرگ به تهدید ار  خودش پرسعموی ماشین، در که هم پرسی
 نشسته روبرویش فاتحانه که فرمان این !بود؟ کجا کوبیده، او لبهای روی
 را میبیند را تقالیش و انداخته تله به موش که ای گربه مانند و بود

 :بگوید سخن عادی کرد سعی .منیشناخت
 - .میکنم تدریس

 
 

 :منظر به کرد رو و زد داری صدا پوزخند فرمان
 - .درآمدن و کار اهل هاتعروس تا دو

 :رفت باال منظر چپ ابروی
 - .معلمه مریم
 - !رزا؟ نه مگه نقاشیه، معلم هم جوجه این

 دهانش آب !برود؟ و بگذارد رس بر را شالش میتوانست !کرد؟ متسخر
 و اشاره انگشت با و کشید جلو را خودش فرمان .داد قورت زحمت به را

 :تگرف را کوچکش بینی شوخی به میانی
 - !رسکار؟ بری میخوای کی اجازه با بعد

 :گفت منظر و کشید عقب را رسش !بود؟ شده طبع شوخ دوباره
 - !داری؟ پول به نیاز
 .کرد خالی کردنش نصف با فرنگی گوجه روی را حرصش رزا
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 همراه به قانونی پیگرد نویسنده اثر از برداری کپی___________ هرگونه
 !داشت خواهد

 
 - چون میشن کار مشغول ...رسکار منیرن پول برای رصفاً  اه آدم از خیلی

 تا میشن کار مشغول .بدند آموزش بقیه به رو گرفتند یاد آنچه هر میخوان
 حاصل بی هاشون پروژه و امتحانات و خوندن درس متام که رو حس این

 در دارم دوست و هستم ام رشته عاشق من .کنند دور خودشون از نبوده،
 .بشم کار به ولمشغ جهت همین
 و شد جمع درد از رزا صورت .کشید را رنگش بی ی گونه اینبار فرمان
 .کشید بود، شده صورتی که فرمان انگشتان رد روی دست
 - .من ی جوجه کردی نطق خیلی برات بسه دیگه خوب
 :منظر به کرد رو و گفت را این فرمان
 - !میشه قرمز میزنم دست بهش !خوشگله؟ پوستش چقدر دیدی
 - .میان کی بپرس فریبا و بابات بزن زنگ یک پاشو !پرس کن حیا

 گردن روی و چانه زیر اش مردانه دستهای ایستاد، رزا رس باالی فرمان
 ناله ناخودآگاه رزا .آورد باال را رزا رس رضب به و نشست رزا ی کشیده

 
 
 به رسیع منظر .شد رها دستش در چاقو ای لحظه درد شدت از و کرد ای
 :زد لب دورگه و آورد پایین را رسش فرمان اما برگشت تشانسم

 - دمل .ببینم و چشمت پای بنفش و صورتی های مویرگ این میخواستم
 .بود شده تنگ براشون
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 :مادرش به کرد رو فرمان .بود ترسیده .کرد نگاهش تنها رزا
 - .منیده منو تلفن جواب
 :آورد بیرون را وآبلیم و آبغوره شیشه و گشود را یخچال درب منظر
 - حساب باهات شب گفت !منایشگاه منیری اس هفته یک داره، حق
 .داره کتاب
 :آورد بیرون شلوارش جیب از را اش گوشی خیال بی فرمان
 - !چیه؟ برا هات پیگیری این دیگه دستته، ها سفته که تو میگفتی بهش
 نگاهشان متعجب و برد یاد از را دردش .داد ماساژ را گردنش آهسته رزا
 .بود یشان روزانه مکامله ترین عادی این نفر دو این بین گویی اما .کرد

 
 

 نرفنت رسکار هفته یک برای باید چرا پس !نبود؟ شاپور پرس فرمان مگر
 !شود؟ توبیخ بود، نامزدی و خواستگاری مراسم بخاطر آنهم که
 - خودش به داری حرفی هر منیکنم، دخالت شامها کاری مسائل تو من
 !بزن

 :رفت ها پله سمت به همزمان و شد گیری شامره مشغول فرمان
 - .کنم عوض لباس میرم
 فرمان نگذارد،اما تنها مادرش با را او که بگوید میخواست دلش رزا

 .رفت باال ها پله از بود موبایلش با کردن صحبت مشغول که هامنطور
 - خونه از وریغیررض  مسائل خاطر به یا کنه کار زنش نداره دوست فرمان
 !بیرون بره
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 .کرد نگاه منظر نافذ چشمهای به رزا
 
 

 - !بزنه حرف ها غریبه با زنش نداره دوست
 را دستهایش و رفت سینک سمت به .شد بلند و کشید عقب را صندلی
 .شست
 - !داره دوستت اما
 هنوز .کرد پاک را دستهایش و کند کاغذی دستامل برگ چند حرص با
 و بود شده دعوت آنها خانه به نهار و بود نگذشته اش ینامزد از روز دو
 حالی در بود، ایستاده آشپزخانه وسط مانتو با بپوشد چه باید بداند آنکه بی
 ساالد ها خودشیرین مانند بخواهند او از آنکه بی هم قبل دقیقه چند که

 به را اینها کسی چه بود قرار واقعاً  اما !بود احمقی عجب !بود کرده درست
 که نفره سه مبل روی از و بپوشد شکیل لباس که بگوید و دهد آموزش او
 پدر و مادر !میگفت؟ که به را دردش !نخورد؟ تکان است سالن رأس در

 محسن یا !بود؟ نگرفته او از خربی حتی که مهراب یا !اش؟ شده رسمست
 ماندنش !بود؟ برده فرو اعتامدش قلب درون دسته تا را خیانت خنجر که
 
 
 .نبود جایز نداشت، انتها آن سیاهی که چشمهایی با زن این کنار در

 .کرد آشغال سطل راهی را شده مچاله کاغذی دستامل
 - !فرمان پیش میرم من

 :گذاشت برهم چشم منظر



 

 pg. 344 

34
4 

 - !میکنی خوبی کار
 سست پاهایش منظر بعدی جمله با که بود برنداشته را بعدی قدم هنوز رزا
 .شد

 - !بود شده کثیف تختخوابش دیشب
 طول لحظه چند مدت   هامن به و کرد نگاهش بهت با ای لحظه چند رزا

 .کند حالجی ذهن در را روبرویش مسن تقریباً  زن منظر، ی جمله تا کشید
 .ایستاد روبرویش و شد بلند منظر
 - !بیافته روز و حال این به هیجان شدت از من تغاری ته نداشته سابقه

 
 
 تا گرفت را صندلی پشت آهسته و بود شده یانم در یکی نفسهایش رزا
 .بود شده خشک گلویش !بود؟ طرف کدام از فرار راه .نیافتد پس
 - .برم باید من ...من

 :کرد نگاهش خونرسدی با منظر
 - اون .باشم داشته مخالفت فرمان انتخاب با که نیستم شاپور مثل من

 رو مراسم بسا چه اومد می کوتاه فرمان اگر داره، رو خودش تعصبات
 شنیدم من هرچند .هستی برادرش عروس تو معتقده هنوز چون میزد پس
 منیتونم من ...حال این با .منیشه انجام وقت هیچ مهراب و تو بین عقد
 حس .باشه طبیعی بخواد هم هرچقدر ببینم، روز و حال این تو رو پرسم
 !میره سوال زیر ابهتش !شده بیچاره و زبون پرسم میکنم
 !داشت؟ توقعی چه .رفت هال سمت به و داد قورت را دهانش آب رزا
 !است؟ زده گند را تختخوابش کند،چون فرمان به تقدیم دستی دو را خود
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 یا شوخی به حتی مسائل این درباره مهراب با هیچگاه .شد جمع صورتش
 روی و کشید صورتش به دستی درماندگی با .بودند نکرده صحبت جدی

 
 

 بود نگفته او به مادرش هیچگاه چرا !بود؟ جهنمی کدام جااین .نشست مبل
 تحقیرش اینگونه منظر تا بیافتد اتفاقاتی چه مرد هر برای است ممکن که

 این تقدیم را خود نخواهد اش روزه دو عروس از زبانی بی زبان با و نکند
 !بکند؟ )؟( مامانی پوش   شیک پای و رس بی الت

 شلوار و سفید تیرشت به رزا و آمد ایینپ ها پله از رسخوشی با فرمان
 فرمان .آمد می اش سبزه پوست به کامالً  .نگریست همرنگش ورزشی
 :داد قرار مخاطب را مادرش بلند صدای با و کرد اش حواله چشمکی
 - ...که هم فریبا میاد، دیر یکم بانک رفنت فریربز با گفت حاجی
 :بکشد رسک آشپزخانه از منظر شد باعث اش مکث

 - !شد؟ دعواتون
 :آورد بیرون اش ورزشی شلوار جیب از را پاکت فرمان

 - .خیابون میگه کجایی میگم زدم زنگ !آخه میزنه زر
 :زد عمیقی پک و آتش را کربیت

 
 

 - !اس زاده حروم اون ماشین سوار بود تابلو !کامل سکوت خط اونور حاال
 :زد دیگری پک
 - .مفنگی عملی   مرتیکه میاد دستش کار حساب بشه مال و مشت بار چند
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 !میکنند داغ خر دارند منیدونه خورده مشامش به کباب بو
 :مبهوت رزای به کرد رو سپس
 - !بگیره؟ رو فریبا بیاد میشه خر کی وگرنه
 :زد داد آشپزخانه هامن از منظر

 - .بکش حیاط تو هم سیگارت !نکن رو خواهرت بدگویی
 :زد لب خاصی لحن با و رزا به کرد رو

 - .بیشرته حالش اینجا
 .شد تر غلیظ اخمش منظر اراجیف یادآوری با و کرد اخم اختیار بی رزا

 - .تغاری ته میگیره دود بوی خونه
 
 

 :داد ادامه رزا به رو مادرش سخن به اهمیت بی و زد زبان را لبش فرمان
 - باال طبقه موقع اون تا میخوای دیرتر، شایدم میاد دیگه ساعت نیم حاجی

 دست من ولی بشه دیواری کاغذ و نقاشی هفته این قراره !بدم؟ نشونت ور 
 .بدونم هم تو سلیقه تا داشتم نگه
 دیدن دستشویی و حامم و خواب اتاق یک بگوید میخواست دلش رزا
 و فرمان نگاه شوق اما !بدهد؟ خود به را ها پله رفنت باال زحمت که دارد
 حداقل .برخاسنت به کرد شوادار منظر با دوباره همصحبتی از ترس

 این و نشکسته را اش خصوصی حریم فرمان لحظه این تا بود مطمنئ
 .است اش مردانه هیجان و شور از نشان حاالتش

 
 راه به جلوتر او ی اشاره با رزا و راند عقب به را موهایش دست با فرمان
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 بود مرتی بیست تقریباً  فضای یک رسید انتها به که چوبی های پله .افتاد
 که کوچک میزی همراه به قدیمی چرم صندلی چوبی، کتابخانه یک که

 از چقدر .نو چندان نه دستباف قالی و داشت قرار آن روی زیرسیگاری
 
 

 چیز همه !بود بیزار اینجا دلگیر و کالسیک سنتی، قدیمی، چوبی، دکور
 میدادند کهنسالی بوی وسایل .آمد دلزده و کهنه اندازه از بیش نظرش در
 به شبیه جز چیزی اینجا بود، مدرن دکوراسیون شیفته که او برای و

 خیال زیاد پاریس در منزلشان دکوراسیون از مهراب با .نبود سالخوردگی
 رنگ یاسی مبلامن و سفید حریر های پرده عاشق رزا .بودند کرده پردازی

 ربیزا بشدت داشت، منبت آنچه هر از و میپسندید را تاج فاقد تختی .بود
 کوچک هال این دور تا دور که دری چهار به و زد کوتاهی چرخ .بود
 و کرد خاموش زیرسیگاری در را سیگارش فرمان .نگریست داشت، قرار
 :گشود را اول درب

 - .میشه بازسازی که ...بهداشتی رسویس
 :گشود را دوم درب
 - .میشه بازسازی اینم...حامم

 :کرد اش حواله چشمکی و
 - .دمدا وان درخواست

 
 
 در چشم او با کرد سعی رساند، بهم حرص با را مانتویش های لبه رزا
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 جلوتر رزا و گشود را سوم درب فرمان .داد تکان رس تنها و نشود چشم
 به شبیه بیشرت رزا نظر در که بود مرتی پنجاه چهل فضای یک .آمد

 گچ و داده پس نم بود، مشرتک حامم با که دیوار از بخشی !بود مخروبه
 پرده فاقد که داشت قدی متام مهندسی های پنجره .بود کرده طبله آن

 گرد ذرات رزا میتابید، اتاق از نیمی تا سخاومتندانه که نوری از و بودند
 رستارسی دیواری کمد اتاق انتهای .میدید خوبی به را هوا در معلق غبار و

 که نجاای در نه .بود تراورتن های کفپوش آن مزیت تنها و داشت وجود
 .بود کرده مشاهده بخوبی را سنگ کاربرد کفپوش، بر عالوه خانه متام در
 جز ای گزینه که نقلی آپارمتانهای با گرانقیمت و اصیل ی خانه این

 تفاوت بی ی چهره دیدن با فرمان .میکرد فرق نداشتند، رسامیک انتخاب
 :کشید گردنش پشت به دستی رزا

 - ...اما .کنه درست رو دیوار نم بیاد عامرم به سپردم .نکن نگاهش اینطوری
 .باشه تو سلیقه به کاغذ و رنگ انتخاب

 :برگشت سمتش به اختیار بی رزا
 
 

 - !واقعاً؟
 .شد تر نزدیک او به گامی فرمان
 - .میاری در رس همه از بیشرت هستش، هرنی ات رشته تو .البته
 ذهنش در .آهسته و دقت با اینبار کرد، نگاه اتاق فضای به دوباره رزا

 به انگشت .میباشد فضا این مناسب رنگهایی چه ترکیب که کرد تجسم
 :گرفت دهن



 

 pg. 349 

34
9 

 - کمد، دیواری، کاغذ برای بعد شه، تعمیر اینجا باید اول نظرم به...اوم
 .کنیم اقدام اثاث باقی و پرده
 آغوشش در مالیم چندان نه پشت از و خورد مشامش به فورد تام بوی
 نامنظم رضبان و شد چفت شکمش و کمر دور فرمان یدستها .رفت فرو
 بیرون مانند آه را نفسش شد باعث دمش ای ثانیه چند حبس و قلب

 .کشید پایین رسشانه از را رزا مانتوی ی لبه لبهایش با فرمان .بفرستد
 - !باش آروم .جانم

 
 

 و ریز های کرک که را ظریفش ی رسشانه آرام و کرد خم را رسش
 کنار و داد تکانش خود با وار گهواره و آهسته .بوسید داشت، روشنی
 :کرد زمزمه دورگه کوچکش گوش
 - .میشه همون بخوای، تو هرچی
 مچ به و آورد پایین را رسش .فرستاد پایین زحمت به را دهانش آب رزا

 خوابیده هم روی مو نازک "نسبتا تارهای که اش مردانه ساعد و دست
 ساعد روی را دستش .نگریست بود، شده نمزی استیل ساعت به و بودند
 تر حریصانه و شد تر تنگ فرمان حلقه اما کند، رهایش تا گذاشت فرمان

 هم صدایش لحن .نشست گردنش روی فرمان لبهای .چسباند خود به را او
 .بود شده حریص

 - !تو؟ رو بذاره دست داره جرأت کی
 آن به امان بی لبشق که فرمان سینه قفسه به پشت از ناخودآگاه را رسش

 فرمانی ریش ته زبری از کشید کنار را اش شانه کمی .داد تکیه میکوبید،
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 خیره پوستش روی سفید و صورتی رنگ ترکیب به جان بی لبخند با که
 
 

 خود سمت به را رزا کوچک ی چانه و آمد باال چپش دست .بود شده
 :کرد زمزمه آهسته .چرخاند
 - .میگیرم رو نفسش خودم من باشه، داشته دوستت من از بیشرت کسی

 بکشد، کام به را رزا ی خشکیده و کوچک لبهای تا کرد خم رس و
 .باشد نداشته دوست بود سیگار بقایای که را لبهایش تلخی رزا هرچند

 
 فرمان و خود میان محرمیت وجود با اینکه برای نه .کشید عقب رس رزا

 فرمان مهارت که میرتسید آن از بلکه میدید، خیانت نوعی را او به نزدیکی
 در دوگانه احساسی .کند تسلیم است، نشده ملس اینگونه تاکنون که را او

 خواسته شیرین حس و مهراب خاطر به زدن پس .میکرد حس خود وجود
 و نکرده محصورش اینگونه هیچگاه مهراب .فرمان توسط شدن

 نگاهش مورمخ چشامن با فرمان .بود نکرده عاشقی ادعای خودخواهانه
 حرف به ای گرفته صدای با رزا کند، خم رس دوباره آنکه از قبل و کرد
 :آمد

 
 

 - !میکنم خواهش
 میان مشتاقش نگاه و گرفت قاب دست هردو با را صورتش اینبار فرمان
 چشمهای زیر از اش اشاره انگشت .بود گردش در او صورت اجزای
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 درمانده رزا و کرد ملس را شلبهای آهسته .آمد پایین لبهایش تا او گریزان
 :زد لب
 - !کردم خواهش ازت

 فردی چگونه اندیشید رزا و آورد باال را اش چانه انگشت چهار با فرمان
 !باشد؟ داشته متفاوت نگاه و لحن چند دقیقه، چند عرض در میتواند
 :بود گزنده و تلخ لحنش

 - !چی؟ که
 او از مدت این در اصالً  !میکرد؟ کاری انجام به مجبور را او مهراب
 را قلبش رضبان اینگونه !کنند؟ آغاز را محدود ای رابطه که بود خواسته

 !بود؟ درآورده نوسان به ارتباط، بی کامالً حس شوق،دو و ترس از
 
 

 خاکی دیوار به تا رفت عقب آنقدر رزا او، حرکت با و آمد جلوتر فرمان
 .است شده یفکث مانتویش که شد بلند نهادش از آه .کرد برخورد

 - !کنی متومش که
 بوی استشامم از تا کرد را تالشش متام رزا و شد نزدیک فرمان صورت
 .گرفت دهانش جلوی را دستش رسعت به .نیاورد باال سیگار آور تهوع

 .زد کنار را رزا دست خشونت با و شد نزدیک بهم فرمان ابروهای
 - !چیه؟ برای اصولت ادا این

 نوک تا .کرد حرمتی بی ماشین در که بود شده روزی هامن شبیه لحنش
 ای ثانیه برای منیتواند و است متنفر سیگار بوی از بگوید که آمد زبانش

 :شد حلقه عریانش بازوی دور فرمان دست اما شود، او با نفس هم
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 - !میخوره؟ بهم حالت کی از
 دیگر رزا و شد تر قوی فرمان ی پنجه فشار .کرد نگاهش ملتمس رزا

 :نالید و نیاورد طاقت
 
 

 - !دستم
 - !توام با
 آنکه از قبل .است شده فرمان هامن دوباره که شد مطمنئ دیگر ترشش با

 آمده باال او با نشدن صحبت هم خاطر به که منظر صدای بگوید، چیزی
 .رسید گوش به بود
 - .اس آماده نهار
 رها ار  بازویش حرص با فرمان فرستاد، بیرون را اش آسوده نفس که رزا
 به فرمان بچسبد، دیگر دست با را دردناکش بازوی رزا آنکه از قبل و کرد
 کرده اخم .شد خیره بود گذاشته جای به خود که آن روی قرمز رد

 :کرد تنش بر کامل و کشید باال را او مانتوی
 - .درنیار تنت از اینو
 .فرشد لب ناراحتی از رزا
 - .داشتم رو قصد همین هم اول از
 
 

 اش شانه دور خشونت با کمی فرمان دست .رفت در سمت به سپس
 را موضوعی مادرش برای بلند بلند که فریبا صدای شنیدن با و نشست
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 و پر لب و فرمان درهم نیمرخ به ای لحظه برای نگاهش میکرد، تعریف
 بعدی قربانی .چرخید بود، شده باال فک دندانهای اسیر که فرمش خوش
 !بود؟ فریبا

 
 معده کرد، استشامم که خوشی عطر و آمد پایین فرمان با همگام ار  ها پله
 مشغول فریبا رسید، که پله آخرین به .کرد تحریک بیشرت را اش گرسنه ی

 و کرد سالم آهسته رزا .بود سالن در واقع نهارخوری میز روی چیدمان
 صورت .آورد باال را رسش .شد متوقف کریستال لیوان روی فریبا دست

 سوخته، ای قهوه و بلند ابروهای همچنین داشت، فرمی خوش و استخوانی
 خوش و پر فرمان مانند لبهایش .پشت پر هایی مژه و مشکی چشمهانی

 " لقب او به میتوانست .داشت الغر کمی و باال بلند اندامی و بود حالت
 جذب، شلوار که کشیده و متناسب هیکل این با مخصوصاً  .بدهد "جذاب
 .بود کرده آن به مضاعفی کمک دسبی دم لخت ایموه و مشکی تاپ

 
 

 مانتوی آن با که رزا به سپس کرد، نگاه فرمان به ابتدا کجی لبخند با فریبا
 به دراویش و ها مفلوک به شبیه بیشرت پریشان و فرفری موهای گلگلی،

 .میرسید نظر
 - !عروس سالم
 حساب ولمشغ میز روی کاغذهای با و نشسته راحتی مبل روی که شاپور
 نگاهشان عینک باالی از و آورد باال رس صدایشان شنیدن با بود، کتاب
 و کرد پرسی احوال پدرش با فرمان .آمد سمتشان به و شد بلند سپس .کرد
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 :کوبید فریبا کتف دو میان محکم کمی شدن رد حین در
 - .موقعش به دارم کار تو با
 بود چشیده را فرمان دست رضب .شد جمع درد از فریبا چهره که دید رزا
 روبرویش که شاپور دیدن با اما رفت، درهم ناخودآگاه هم او ی چهره و

 .آورد جلو را دستش و برد یاد از را او بود، ایستاده
 - .سالم

 :شد فرشده شاپور دست در دستش
 
 

 - !عروس؟ خوبی
 .داد تکان را رسش رزا
 - .شکر
 - !دیدی؟ رو باال طبقه
 میکرد، بحث آهسته آشپزخانه در مادرش با عصبی که فرمان به رزا

 برنج حاوی که را کوچکی "نسبتا ظرف و برنج سینی منظر .نگریست
 ناخودآگاه .شود پرت کمی فرمان حواس تا داد بدستش بود، زعفرانی
 ی چهره به .میکرد تزیین را برنج اخم با فرمان که زد کمرنگی لبخند
 :شد خیره شاپور
 - .داره زیادی تعمیرات به ازنی ظاهراً  ...اما .بله

 آن روی آرامی " مچکرم " با رزا و کشید جلو برایش را صندلی شاپور
 است گرسنه چقدر که آورد یاد به تازه میز روی غذاهای دیدن با .نشست

 عطر .است نخورده چیزی پنیر، و نان ای لقمه جز به صبح از تقریباً  و



 

 pg. 355 

35
5 

 و رنگ آب و خوش ی قیمه به و کشید باال لذت با را ایرانی برنج خوش
 
 

 دیس فرمان .نگریست بودند، شده تزیین و پخته سلیقه با که هایی مرغ
 که شلوغ "نسبتا میز روی آن برای جایی تا داد فریبا دست به را برنج
 با سپس .کند پیدا بود، موجود هم ژله و ساالد اصلی خوراک بر عالوه

 .نگریست ،بود نشسته رزا کنار که شاپور به نارضایتی
 - .بودند ساکن اونجا همرسش و فریربز شام، از قبل
 میز وسط را دوغ پارچ که منظر به رو و کرد تأیید رس تکان با رزا

 :گفت میگذاشت،
 - .کشیدید زحمت واقعاً 
 :زد پوزخند بود، اش خیره که هامنطور و کشید را روبرویش صندلی فریبا
 - !کن تشکر اومد خوشت اگه بعد بخور، اول حاال
 برنج مقداری کفگیر با فرمان اخم و شاپور تند نگاه به توجه بی سپس
 و شد ملحق آنها به هم منظر و نشست رزا کنار فرمان .کشید خود برای
 :گفت

 
 

 - .نکردم کاری .جان نوش
 :داد ادامه شاپور

 - باال طبقه کسی فرمان جز وقته خیلی .نکردیم رسیدگی بهش دیگه هم ما
 .نیست
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 :گفت و کشید خودش برای قیمه کمی فریبا
 - بوی میری هرجا !کنه تحمل رو باال منیتونه خودش جز کسی آخه

 ...سیگار
 گوش، بر عالوه اش مردانه صدای و شد حلقه کمرش دور فرمان دست
 .کرد مور مور را تنش متام
 - !قیمه؟ یا میخوری مرغ .نکن توجه این خزعبالت به

 :زد پوزخند فریبا
 - !بخورید؟ غذا بشقاب یک تو دامادها عروس تازه بقیه مثل منیخواید

 :گفت منظر
 
 
 - بی اظهار پرسیدم، فرمان از دیشب !نداری؟ حساسیت که باقالی به

 !کرد اطالعی
 :داد تکان را رسش رزا
 - .نخورم میدم ترجیح ولی نه،

 :کرد زمزمه آهسته و کشید برایش ساده برنج کمی فرمان
 - .ینهپای فشارت میکنم حس
 سمت به بود، رنگی زرد و غلیظ "نسبتا مایع حاوی که را ای کاسه منظر
 :گرفت آنها

 - !میخوری؟ که حیوانی روغن
 :شاپور به کرد رو سپس
 - .آوردی الیگودرز از که همونه
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 .ریخت برنج روی برایش را گوشت از مملو قیمه مقداری فرمان
 - !نخوره؟ داره جرأت مگه

 
 
 به را حیوانی روغن حاوی قاشق فرمان اگر که بخورد قسم بود حارض رزا

 .آورد می باال بگیرد، سمتش
 - !منیخوره باقالی هم مهراب
 گذاشت دهان بر قاشق که فریبا به زده بهت رزا و شد متوقف فرمان دست

 .نگریست میزد، لبخند و
 - !درسته؟ داری، تاالسمی هم تو

 غذا خود برای هنوز که شا خالی بشقاب روی بدی صدای با فرمان قاشق
 دست فشار رزا و گفت اخطارگونه ی "فریبا" شاپور .افتاد بود، نکشیده
 .کرد حس کمرش روی را فرمان

 
 که فرمان دست به توجه بی رزا و میکشید نفس ریتم با و بلند فرمان
 :گفت بود، شده مشت
 - .بله
 
 

 :گذاشت دهان بر دیگر قاشقی و گفت ی "هوم " فریبا
 - !طفلی داره سختی زندگی خیلی که مهراب .جالبه
 :داد تذکر دوباره اما بود، خوردن مشغول شاپور
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 - !دادم تذکر فرمان و تو به "قبال داریم مهمون که زمانی ی درباره
 که رزایی و بود شده ریز که برادرش چشمهای به زد لبخندی فریبا

 .بدهد قورت را غذایش میکرد سعی و میلرزید کمی دستهایش
 - !نیست مهمون که رزا

 .سوزاند را فرمان و رفت نشانه را رزا قلب تیرش
 - !داره آشنایی هم مهراب با

 - !بازه زیادی دیگه دهنت
 .کشید خفیفی جیغ رزا که شد کشیده عقب به محکم آنقدر فرمان صندلی
 خونرسد که فریبا سمت به آنکه از قبل و شد رد رزا رس پشت از فرمان

 
 

 لحن .شد شاپور دست اسیر دستش مچ بربد هجوم خوردمی را غذایش
 :بود تر محکم هم فرمان از شاپور
 - منی قرارمون و قول رو هم مادرت و من شه، بلند خواهرت رو دستت
 .مونیم
 سمت به را اش اشاره انگشت عصبی فرمان و کرد نگاهشان متعجب رزا

 :گرفت فریبا
 - !مونده؟ قرارش و قول رو این مگه
 :کرد متعجب را اش چهره تظاهر با فریبا
 - مهراب ی معشوقه سال سه عروسمون اینکه از حرف فقط گفتید من به

 .نه یا بخوره پلو باقالی میتونه رزا اینکه نه نزنیم، بوده
 را دستش و شد بلند شاپور .گرفت آتش فرمان و شد بلند نهادش از آه رزا



 

 pg. 359 

35
9 

 :گرفت تر محکم
 - !رسجات برگرد

 
 

 :فریبا به کرد رو منظر
 - .دیگه کن بس

 دست هردو با را ملتهبش صورت .آمد فرمان سمت به و شد بلند سپس
 :گرفت
 - غذات زنت پیش برو .نگفت قصد از اونم .نخور حرص شه، فدات مادر
 .کنید اسرتاحت باال طبقه برید بعدم بخور رو
 !اسرتاحت؟ .کرد بازی غذایش با و انداخت پائین را رسش درمانده رزا
 و کرد متیز را لبش های گوشه دستامل با فریبا !کثیف؟ تخت آن روی
 .شد بلند

 - ات عروس .کنم اسرتاحت رفتم من .بود خوشمزه خیلی مامان ممنون
 !میکنه کمک بهت میز کردن جمع برای حتامً 
 "نسبتا قدی اختالف به رزا و زد فرمان ی شانه به شدن رد حین در سپس
 .کرد توجه هردو کم
 
 

 - ...سخته اولش سال صد !کوچیکه داداش نخور حرص
 اتاق سمت به رزا به لبخندی با فریبا و زد پس را دستش عصبانیت با فرمان
 .رفت خوابش
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 در سعی و بودند ایستاده رنگین سفره رس باالی که منظر و شاپور به رزا
 به بهت با .نگریست داشتند، خود گرامی عزیز و تغاری ته کردن آرام
 راستی به .شد خیره میکرد، نگاهش خشمگین و فرشده فک با هک فرمان
 و بپاشد منک فرمان عفونی زخم این روی هرروز فریبا بود قرار اگر

 !افتاد؟ می اتفاقی چه کند، اش دیوانه
 

 :گفت تحکم با و نشست رزا کنار دوباره شد، رد پدرش کنار از فرمان
 - !بخور رو غذات
 ی سینه قفسه .شد خیره میکشید نفس عمیق و بلند که او به تعجب با رزا

 رزا .میرسید نظر به قرمز کمی گوشهایش و میرفت پایین و باال پهنش
 
 

 .نگریست روبرویش ی شده رسد غذای به سپس او والدین به نگاهی
 :داد قرار مخاطب را رزا منظر و نشست اش صندلی روی شاپور
 - ...عذرخواهی ازت فریبا رفتار بابت
 :کرد قطع را منظر کالم فرمان ی عربده
 - !بخور رو غذات گفتم
 :شد آمرانه شاپور لحن

 - بدون فریبا و تو امروز رفتار این !باش مادرت با کردن صحبت مواظب
 ...همینطور هم سفره به حرمتی بی !مونه منی تنبیه
 :بود متسخر از مملو اتاق توی از فریبا صدای
 - !کوچیکه داشدا دادی نشون بهش رو خوشت روی زود
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 :رفت باال کمی صدایش شاپور اینبار
 - .میشه گرفته ازت ماشین سوئیچ بدی، ادامه فریبا
 :غرید خشم با فرمان

 
 

 - ازش حتامً  ولی نکنه، گز پیاده پای که پاش زیر انداختید رو ماشین اون
 !میره ماشین بدون اس هفته یک چرا که بپرسید
 :بود ترسان منظر لحن
 - !نیست وقتش االن فرمان

 - !چیه؟ منظورت
 میز به مالیم چندان نه آنها، به توجه بی و داد تکان عصبی را رسش فرمان
 :کوبید
 - !بخور رو غذات گفتم
 :زد لب آهسته و فرستاد جلو را بشقابش رزا

 - !سیرم
 کار به میتوانست رزا که بود عبارتی بهرتین این شاید !آنی شدن دیوانه
 برای رزا اش، عربده از و کوبید میز روی دوباره حظهمال  بی فرمان .بربد

 
 

 پناه کجا به آمد می زلزله که مواقعی .برد یاد از را مکان و زمان ای لحظه
 !میربدند؟

 - !بخور یعنی بخور میگم وقتی
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 عقب را رسش ترسان که رزا سمت به و کرد پر عصبی را قاشق سپس
 :گرفت بود، گرفته
 - با هست حواسم یعنی !نخوردی هیچی حصب از که هست حواسم یعنی
 !کنه خراب رو روزم دیوونه اون منیذارم و کردی نگاه سفره به عشقی چه

 !کن باز رو دهنت
 یخ دستهای انداخت، بشقاب درون را قاشق غیراخالقی حرکت یک با

 عربده بیشرت و گرفت را نداشت افتادن پس تا مرزی که رزا لرزان و زده
 :زد
 - !نلرز
 :شد رها آغوشش در زده شوک رزا و گرفت خود سمت به را رزا شاپور

 
 

 - می اتفاقی چه شه، عوض مسیرت دلیلی هر به اگر بودم گفته بهت فرمان
 !افته
 :آمد فرمان سمت به گریه با منظر
 - !کن کاری یک شاپور .میکنی سکته قرآن به
 با و بود آورده در شلوارش جیب از را سیگار که فرمان به زده وحشت رزا
 کف با و زد عمیقی پک فرمان .نگریست میکرد، روشن میز روی شمع
 لیوانی منظر .گرفت را چشمش نم بود، گرفته را سیگار که دستی هامن
 :گرفت سمتش به و ریخت برایش آب
 - .پایین بیاد فشارت یکم بذار .بگردم دورت بخور اینو

 .نشاند دورتر لیصند  روی میلرزید آغوشش در "علنا که را رزا شاپور
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 صدایش .میرسید بنظر قرمز چشمهایش و خورد تکان فرمان گلوی سیب
 :شد تر گرفته

 - .پایینه فشارش
 
 

 صورت شاپور .برگشت قند آب لیوان یک با و شد بلند معطلی بی منظر
 هامن با فرمان .بنوشد آن از کمی کرد مجبورش و کرد نوازش را رزا

 :کرد دیدشداشت،ته دست در سیگار که دستی
 - !بلرزی اون ارزش بی های حرف واسه نداری حق
 :نگریست پدرشوهرش به رزا

 - !خونه؟ برم میتونم
 نه، !میکرد؟ گریه .کشید باال را اش بینی و کوبید میز روی خشم با فرمان
 !منیکردند گریه ها گرگ !بود محال
 :گذاشت برهم چشم شاپور
 - .شه بخو  حالت یکم بذار .دخرتم میرسومنت خودم
 - !نکن دیوونه منو بخور، رو غذات
 به فرمان .بردارد را اش سوئیچ تا رفت میز سمت به و شد بلند شاپور
 :شد بلند رضب

 
 
 - !میربی؟ منو زن کی اجازه با

 روی منظر دست .نگریست رزا به نشسته خون به چشمهای با سپس



 

 pg. 364 

36
4 

 :نشست بازویش
 - من   همه از اول بیاد، ترس  بالیی قرآن به .کن اسرتاحت یکم اتاق برو

 !میشم مرگ دق پیرزن
 و چشم قرمزی و نم بداند میخواست دلش .کرد بررس را اش رورسی رزا

 منظر و کرد نگاهش دلخور !خشم؟ یا بود بغض از فرمان صدای گرفتگی
 :برد ها پله سمت به را پرسش

 - .میرسونه رو رزا پدرت .مادر بیا
 فرمان .شد روان دنبالش به سست دمهایق با رزا و رفت در سمت به شاپور
 :گفت خشدار و برگشت پدرش سمت به آخر ی لحظه
 - !هستی؟ حرفت رس

 :کرد او به سپس رزا به نگاهی شاپور
 
 

 - توضیح بهم هردوتون .میرسم فریبا و تو حساب به میام ولی .آره
 !بدهکارید

 :افتاد براه رزا از جلوتر سپس
 - !عروس بریم
 نفر چند !میکرد بغض و میکشید فریاد که فرمان شخصیت از متحیر رزا و

 سی از ثانیه از کرسی در که بود دیده فرمان مشابه اش زندگی در آدم
 !میشدند؟ تبدیل ساله سه به ساله

 
 ماشین اتاقک درون جو .نزد حرف کام تا الم مقصد به رسیدن تا شاپور
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 قصد که زمانی تنها .کند پیشه را سکوت هم رزا که بود سنگین آنقدر
 گفت او و کرد نظرخواهی رزا از داشت، را ماشین کولر کردن روشن
 شده گرم و رسد فرمان متناقض رفتارهای از آنقدر هرچند .ندارد مانعی
 کوچه رس به وقتی .است برداشته ترک وجودش میکرد احساس که بود

 ورمص نسخه وجود با که اندیشید او و برگشت رزا سمت به شاپور رسیدند
 
 

 فکر باشد، او کنار پیری زمان در که مسئله این به هیچگاه او فرمان پیری
 .است نکرده

 - .نیست گفنت بله سادگی به گفنت نه
 :داد ادامه شاپور و کرد تر را لبش زیر رسبه رزا

 - از شدی پیاده ماشین در از که اینه اش معنی شدی، ما عروس وقتی
 .یزنیمن غیر به حرفی شنیدی و دیدی هرچه
 :بود گرفته رزا صدای
 - !تهدیده؟ یک این

 - مونه، می خانواده همون تو خانوادگی مشکالت .پیرمرده یک نصیحت
 !نشه حل اگر حتی
 :کشید دست اش کوله بند روی آهسته رزا
 - !بود؟ مقرص کی شام نظر به اما .نداشتم بازگویی قصد منم

 .نگریست شاپور به سپس
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 - !کرده جنگ اعالن رسامً  شام دخرت
 :داد تکان راست و چپ به آرام را رسش شاپور
 - عذرخواهی ازت امروز بابت من .برادریه و خواهر روتین دعوای فقط

 عاقل میدونم .دارم اطمینان بهش و میدونم محرم رو عروسم من اما میکنم
 !بزنه جار رو اش خونه حرف که اینه از تر
 رزا ی خانه او ی خانه بفهامند او هب تا کرد تاکید "خانه "ی کلمه روی بر
 .نیست تجردش دوران ی خانواده به متعلق دیگر او و هست هم

 - !نیست تکرار به نیازی .گفتید یکبار
 :داد ادامه آمیز استفهام و متفکر سپس
 - !چیه؟ ها سفته جریان شاپور جناب

 :بخشید کالمش به رسعت کمی رفت درهم که شاپور ابروهای
 - باید باشم، همرسش قراره اگر من .شنیدم خانم منظر با رمانف مکامله حین
 ...مالی مسائل از
 
 

 :آورد باال را دستش شاپور
 - !میشی بختیاری یک هم تو فرمان، شناسنامه تو رفت که اسمت
 :زد ای زده شوک لبخند رزا
 - !داره؟ سفته و چک شام دست چرا بدونم نباید !نظرتون؟ به نیستم االن

 - کس همه و چیز همه از فرمان .کنه نگران رو عروس که تنیس چیزی
 !عزیزتره من برای
 داشتند محکم دژ یک خانواده این افراد از هرکدام .کشید عمیق نفس رزا



 

 pg. 367 

36
7 

 را اش جوانی از سال سه رزا اینکه البته .بود غیرممکن تقریباً  آن از عبور و
 در فرد رینت جهان غوغای از فارغ و ترین سیاست بی ترین، احمق با

 که بود این تصورش .نبود تأثیر بی هم بود گذرانده ها بختیاری خاندان
 چک پرس از پدر اینکه نه .هستند زالل و صاف مهراب هامنند آنها همگی

 روزانه اتفاق ترین عادی انگار که کنند رفتار طوری و باشد داشته سفته و
 :رفت دستگیره سمت به دستش !است یشان
 - !ممنون

 
 
 .شد رد چشامنش جلوی از مشکی خودروی و کرد خداحافظی پورشا

 حالت در لحظه این تا که را اش گوشی و گشود را اش کوله زیپ
 .گرفت گاز را لبش و شد گرفنت شامره مشغول .آورد بیرون بود، سکوت
 خودش اسفناک وضعیت از بعد داشت توقع .نداشت فرمان از متاسی هیچ
 از !میشد عوض نظرش شاید .بگیرد اسمت اشکی چشمهای آن با او و

 در که بود صمیمی او با آنقدر و میکرد متیز را تختش ملحفه که مادری
 و شد برقرار متاس !بزند زنگ و بگیرد فاصله میکردند، پچ پچ آشپزخانه
 :رفت درهم اخمهایش
 - !کجایی؟
 .بچرخد مخالف سمت به شد باعث جوان پرس صدای
 - !رست پشت
 کاش .کرد تند او سمت به قدم زد، باال نور یکبار که وییخودر  دیدن با

 !شکایت؟ و گله یا دلتنگی رفع !میرود چه برای میدانست هم خودش
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 را او که فرمانی !کند؟ شل و آهسته را قدمهایش بود قرار فرمان کدام
 
 

 مخدر این وجودش ارگانهای متام که بود بوسیده مردانه و عاشقانه آنقدر
 بیشرت قدم چند !بود؟ کوبیده دهانش توی که فرمانی یا طلبیدندمی دوباره را
 جاری از پیش را چشمش نم تخسی با که فرمانی یا .بود منانده خودرو به

 .رفت دستگیره به دستش !بود؟ بغض از مملو صدایش و گرفته شدن،
 های فرمان متام و بود شده مامانی فرمان   حارض حال در !بود نگرفته متاس
 بیست پرس خام صدای شنیدن با و گشود را در .بودند رفته حاشیه در دیگر

 دلش به خوش فرمان گفنت "جانم " چقدر اندیشید کنارش ساله یک و
 .است نشسته
 - !بود بعدظهر برای قرار !شد متوم زود ات مهمونی

 ...وگرنه بگیرد متاس نخواست خودش فرمان .بست را کمربندش رزا
 !منیرفت

 - !بود؟ شوهرت پدر
 خصامنه او نگاه بود، عصبانی رزا نگاه میزان هر به .برگشت سمتش به رزا
 .بود

 
 
 - !حسام نکن، دخالت نیست مربوط بهت که ای مسئله تو

 صندلی پشت به !البد بود خوش مادرش با .کرد خاموش را اش گوشی
 :داد تکیه
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 - !مهراب پیش بریم
 

 و گشود فشار با را کافه درب .کرد تند قدم رزا رسیدند، کافه به وقتی
 باال را رسش مهراب .کرد حس رسش باالی را زنگوله آشنای صدای
 به و نشود بغض اخیر روزهای این غم تا گرفت گاز را لبش رزا و آورد

 دیدار وقت به تا بود کرده مرور خود با هرآنچه .نزند چنگ گلویش
 یاد از مهراب مخمور چشامن دور رنگ صورتی ی هاله دیدن با بگوید،

 بلند برای پرسی این !نبود او مهراب   برخاسته گور از ی مرده این .برد
 !نبود او مهراب   میکرد، یاری مدد چوبی میز از شدن
 - !رزا؟

 
 
 کرده محرم را فرمان و او هرآنچه به فرستاد لعنت .نیاورد طاقت دیگر رزا
 آغوشش رد را خود کند اعرتاض مهراب آنکه از قبل و کرد تند قدم .بود

 :زد هق و انداخت
 - !مهراب
 دلخورم هم دارم دوستت هم بود، قهر بود، دلخوری بود، ناله بود، شکایت
 این پس در که شد زده بهت و بود خربی بی ازم چرا بود، بودی کجا بود،

 بیان و لحن راستی به .بود شده پنهان زیادی معانی چه گفنت "مهراب "
 هم رس پشت داستان آنکه بدون گاهی .داشتند عجیبی جادوی چه کلامت
 .کنی بیان را اینها ی همه یار نام زدن صدا با تنها میتوانی کنی، ردیف

 :کرد زمزمه آهسته و بود حرکت بی مهراب دستهای
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 - !کنیم بغل رو همدیگر نباید
 و نشست روبرویش صندلی روی رمق بی و کشید باال را اش بینی رزا

 :کرد زمزمه خودش هامنند
 - .داری خرب پس

 
 

 .گرفت محکم را اش بینی و کند کاغذی دستامل برگ یک
 - !نداری خرب چیزها خیلی از تو
 :زد پوزخند گریه میان رزا
 - نگرانت کوفتی روزهای این متام !بودم خرب بی همیشه من آره !؟"جدا
 با اینقدر ولی ...کنارشه کی بیامرستان تو حالیه، چه تو االن که بودم

 !ندادی خرب بهم خودت از حتی که دیبو  معرفت
 مهراب خونرسد ی چهره کرد فکر و کرد پاک را اشکش قطره حرص با

 .بکشد آتش به را خود لحظه همین در که میدهد او به را توانایی این
 :یافت شدت رزا ی گریه و انداخت پایین را رسش مهراب
 - رو بابا فرمان داری خرب !آورد؟ رسمون به بالیی چه محسن داری خرب
 !کرد؟ راضی ای هفته یک
 :کشید جیغ و گرفت را مهراب تیرشت ی یقه

 - !نیومدی؟ و میدونستی
 
 

 :شد خیره رزا اشکی چشمهای به و نشست دستهایش روی مهراب دست
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 - !بکنم؟ میتونستم چکار من
 :کرد فریاد را بود کرده غمباد گلویش بر هرآنچه .شد دیوانه رزا

 - ...بابا بگی !بدی نشون میتونستی که رو خودت !؟بکنی میتونستی چکار
 ...بودم دخرته این با ساله سه من
 :بود شده منقطع نفسهایش اما منیشد، قطع اش گریه
 - ...منه زن ...منه حق این بگی

 :گرفت را صورتش دست هردو با مهراب
 - !منیشیم شوهر و زن هم ابد تا
 :کشید جیغ رزا
 - و نداشتم و داشتم هرچی میکردم جمع بخدا ...میکردیم فرار !درک به

 .آباد ناکجا اومدم می باهات
 :کوبید مهراب ی سینه به بغض و حرص با عمرش در بار اولین برای

 
 

 - .نکردی تالش براش حتی
 :شد نامفهوم بغضش پر صدای و چسباند مهراب سینه به را اش پیشانی
 - ...میکنیم فرار سامل رظاه به های آدم این جهنم از هم با و میاد گفتم
 :بود ضعیف مهراب صدای
 - .منیشد
 :نالید رزا

 - .میشد
 گردش در مهراب زیبای ی چهره میان چشامنش و آورد باال را رسش
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 :بود
 - !کنیم؟ فرار بیا بگی بهم بودم منتظر و کردم جمع رو ساکم چرا

 جاری چشمش گوشه از اشکی قطره و فرشد بهم را چشمهایش مهراب
 :زد هق رزا .شد

 
 

 - با قاجار عهد مثل نذاری دارم توقع ازت سال سه بعد میکردم فکر چرا
 !کنم؟ ازدواج دیگه یکی

 کمی اش بینی های پره اما کشید، دهان داخل به را پاینش لب مهراب
 :هم صدایش لرزید،
 - .منیشد
 - .میکردیم فرار

 :داد ادامه و شد درشت چشمهایش
 - !کنیم فرار میتونیم االنم

 :گرفت محکم را هایش شانه مهراب
 - !کن نگاه من به !رزا
 اشکهای ریزش از اش اندوه خاطر به آنهم که ای ثانیه چند مکث با

 :داد ادامه بود، رزا بیصدای
 
 

 - دوام هفته یک نهایت ...روز دو ...روز یک شاید من ...میکردیم فرار اگر
 کنم زندگی میتونم ام خانواده حامیت بدون من نظرت به !آوردم می
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 !داره؟ بستگی اونا به هم من کشیدن نفس و حیات حق حتی وقتی
 نه باشم، زنده زمانی چه تا من میکنه تعیین دالر شامها ی همه برعکس

 !قدر و قضا
 .داد تکان ناباور را رسش رزا
 - ...میکردم ازدواج باهات اگر من
 .نگریست حریصانه را صورتش متام رزا
 - !نیست مقرص کسی !میدادم دست از رو ام وادهخان حامیت متام
 :زد تلخی پوزخند رزا

 - !بودی؟ مقرص دنبال
 بود، کرده پرت میز روی که اش کوله سمت به را دستش خسته و گیج
 :زد طعنه .برد

 
 

 - !کردی تالش زیاد ...شدی خسته
 .نیافتد پس تا کرد گاه تکیه را دستش و شد بلند رمق بی
 - !رزا؟
 :داد تکان را رسش رزا
 - از خانوادگی ارث !ماست زندگی کننده تعیین دالر .هستش تو با حق
 .کشیدی کنار هم تو و شدم فرمان زن من که همینه برا ...تره مهم عشق
 !نه؟ جالبه
 - !رزا؟
 :خندید بغض پر .ایستاد روبرویش و کشید عمیقی نفس
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 - تورو من رهنذا میتونه کی !خودت؟ کنه، متنفر تو از منو میخواد کی
 !باشم؟ داشته دوست

 
 

 لبهای روی را لبهایش و آمد جلو بگوید چیزی مهراب آنکه از قبل
 ابریشمی موهای در پنجه و کشید باال کمی را خود گذاشت، مهراب
 .کشید زده بهت مهراب  
 نگریست، هراسان مهراب   به و کشید عقب را صورتش ثانیه چند از پس

 :زد بیجانی لبخند
 - !کنم حسش تو با میخواستم اما ...کردم تجربه روزام اینو

 :زد چنگ موهایش به ترسان مهراب
 - !کردی چکار رزا
 :انداخت شانه بروی را اش کوله رزا
 - !باشم؟ نداشته دوست تورو کنه مجبور منو میتونه کی

 :داد تکان را رسش ناباور مهراب
 - !میدی کشنت به رو هردومون

 :رفت در متس به و زد پوزخندی رزا
 
 
 - !محالی آرزوی چه

 
 راحیل ی کله دستگیره، رفنت پایین با و شد زده اتاقش درب به ای رضبه
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 :منایان
 - !شدی؟ بیدار
 :داد خارش را اش بینی بود، گرفته را مو قلم که دستی با رزا

 - ...اصل در اما بیدارم، ظاهراً  متاسفانه
 :برگشت سمتش به
 - !عمیقم خواب تو

 چهره یک از ناشناخته تصویر که رزا تابلوی به و داد تکیه لبخند با راحیل
 :نگریست بود، مردانه ی

 - .کنه بیدارت خواب از که باشه باید نشونه یک "تلقین "فیلم مثل شاید
 :شد سینه به دست متفکر رزا

 
 

 - !موسیقی نوای یک مثل
 - !تلنگر و رضبه یک شایدم
 :گفت هومی رزا

 - بین مرز که فرفره همون مثل باشم، داشته توتم یک لاو  بهرته ولی .شاید
 ...بیدار یا خوابم بفهمم میتونم حداقل موقع اون !بود واقعیت و خیال
 :شد جدی راحیل
 - ...خوابی بفهمی اگر !میکنی؟ چکار موقع اون
 - بیدار توان خودم چون !بزنه رو تلنگر که میخوام یکی از صد در صد
 .ندارم شدن
 :فرستاد بیرون را نفسش راحیل
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 - !دره دم ات توتم
 :کرد نگاهش آمیز استفهام رزا

 - !چی؟
 
 

 - اینقدر چرا !منیاد هم داخل .ببینه تورو میخواد و در دم اومده فرمان
 !خاموشه؟ ظهر از چی برای ات گوشی !رسسخته؟

 و پدر دیدن با .زد بیرون در از و بشنود را راحیل حرفهای بقیه نکرد صرب
 محبوبش رسیال از چشم زهرا و شد سست قدمهایش میک مادرش
 :گرفت
 - خودت با گفت داخل، بیاد کردیم ارصار بهش خیلی اومده، فرمان آقا
 اومده شهر ور اون از زشته .بزن تعارف هم تو حاال .میره بعد داره کار

 !بره نخورده چایی
 .دمیکوبی امان بی قلبش .رفت حیاط سمت به و داد تکان را رسش تنها

 چه اندیشید و یافتند نزول فشارش اعداد که آنقدر ...رحم بدون و رگباری
 به فرمان .برمنیداشت خواهی معذرت اینکار !نه !میخوام؟ معذرت !بگوید؟
 قدم چند .میکرد خاک را او باغچه هامن در دقیقاً  و میکرد عمل اش وعده
 که فتر  !داشت؟ حامقتش برای توضیحی چه !بود؟ مانده آهنی درب به

 مهراب منش و اخالق که سالها این ی همه مانند !ببوسد نه ببیند، را مهراب
 
 

 از حتامً  !بود؟ حامقتی چه این .نکنند رد را اخالقی مرزهای بود شده باعث
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 ...میکرد طلب عالیقش و خانواده با خداحافظی برای کوتاه زمان یک او
 .کشید را در یرزنج آهسته !شود خاک حیاط ی باغچه در آنکه از پیش
 حامقت برای ها آدم ی همه مگر اصالً !میبخشید؟ !آمد؟ می کنار فرمان
 که مهراب آویزان دستهای و رسد ی چهره !میدادند؟ پس تاوان هایشان

 گرگی با اما .بود کرده پشیامنش کافی ی اندازه به نگرفت، آغوشش در
 رسش !بود مانفر  خود مقرص اصال !میکرد؟ چه داشت، انسان ظاهر تنها که
 و رشعی همرس او .بود تقصیر بی او مورد این در حداقل ...داد تکان را

 روشن غیر آتش برای را هیزم منیدانست اما بود بوسیده را خود رسمی
 های رشه اما کرده، آب را رزا وجودی یخ گرمش دستهای !است کرده
 و ودگش را در !بود احمقی چه !بود چکیده مهراب صورت و رس بر حیات

 متعجب بود رسمی تیپ فاقد روزها، این متام خالف بر که فرمان دیدن با
 موهای و ورزشی شلوار و تیرشت .داشت را ظهر پوشش هامن .شد

 !باشد؟ تر راحت او تدفین هنگام که بود پوشیده راحت لباس .آشفته
 بزند، بخشش بر مبنی حرفی رزا آنکه از قبل و آمد جلو معطلی بی فرمان

 
 
 پشت تا رزا .چسباند سینه به را رسش و گرفت آغوش در محکم را او

 و گرفته که فرمان صدای اما "نبود من تقصیر " بگوید که آمد دندانهایش
 .بست را دهانش و کرد حبس را نفسش بود، غمگین
 - با ...افتاده برات اتفاقی یک کردم فکر همش .ساملی که شکر رو خدا
 ...روز و حال اون
 در دوباره سپس بوسید، را اش پیشانی حرص پر و کشید عقب را رزا رس
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 :گرفت آغوشش
 - !بیافتی راه بعد خونه بره نشدی مطمنئ چرا گفتم .شد دعوام حاجی با

 فرمان به نپرسید مادرش و راحیل از چرا .نزد ثانیه صدم چند برای رزا قلب
 !اند؟ گفته چه

 هم او تا شود خیال بی تمیخواس دلش رزا و کشید باال را اش بینی فرمان
 .بگیرد فاصله بود، فورد تام از مملو که سفیدش تیرشت از

 - .ندادی جواب زدم، زنگ بهت هرچی
 
 
 شبیه !بود مستأصل کلمه واقعی معنای به فرمان ی چهره .آورد باال رس رزا

 روبروی را عزیز هامن حال و اند داده عزیز خربمرگ او به که کسی
 فاصله بعدظهر کابوس از کرد سعی زحمت به ارز  .بود یافته چشمش
 :کند متمرکز را افکارش و بگیرد
 - .نگفتم بهشون ولی بودم، نشسته حیاط توی

 این با مرد این بخورد قسم بود حارض رزا و کرد نوازش را صورتش فرمان
 .کند گریه زار زار که دارد را این قابلیت مردانه و فرم خوش های سبیل

 
 - .کنم نگران رو خداها بنده این منیخواستم و کنم چکار باید منیدونستم

 :گفت حس بی رزا
 - !خوبم من
 .فرستاد عقب به را پریشانش موهای فرمان .رفت عقب کمی و
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 - مامانت وقتی !میشوندم سیاه خاک به رو حاجی من که نبودی خوب اگه
 .شه راحت خیامل که ببینمت اومدم اما گرفتم، آروم خوابیدی گفت
 نه، !میشد؟ نگران قدر همین افتاده اتفاقی چه کافه در امروز میفهمید اگر

 و ظریف رزا .میکرد بررسی را چاله عمق ریزان عرق و بدست بیل احتامالً 
 !منیکرد اشغال زیادی فضای !بود نقش ریز
 - !بیرون زدم خونه از کردم، دعوا همشون با بعدم
 :غرید رنجور و زد چنگ موهایش به کالفه
 - !شه راحت خیامل غیرت بی منه خودم، دل ور بیای کنیم عقد میشه کی
 همرس احرتام منیکند، حفظ را خانواده احرتام که کسی بود خوانده کجا
 !منیکند؟ حفظ هم را

 :نشست راستش ی شانه روی رسعت به سفید بالهای با ای فرشته
 - !منیداره نگه هم پدرش احرتام حتی

 
 

 نشست، چپش ی شانه روی شاخه سه ای نیزه با او پیرو دیگر ای فرشته
 :بود بوسیده فرمان که ای شانه هامن
 - .شده درگیر اش خانواده با لیاقت بی توی خاطر به اون

 :داد بالهایش به تابی فرشته
 - !مادر و پدر به احرتامی بی قیمت به اونم !سهراب مرگ از بعد نوشدارو
 :کرد نجوا ذهنش در اینبار صدایی

 - با تو خاطر به چرا که میکنی رسزنشش !حاال؟ خوبی خیلی دتخو 
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 مهراب از خودت که حالی در کرده فحاشی و شده درگیر اش خانواده
 !گرفتی کام

 آرام لحن و کرد حس اش گونه روی را رنگ سفید فرشته بالهای نوازش
 :را اش کننده توبیخ اما
 - !بود لتدنبا در به در ها دیوونه مثل که زمانی درست اونم

 :آورد باال را دستهایش عصبی
 
 

 - !لطفاً  بسه
 تکان را رسش و رفت عقب جیب در دست شد، فروغ بی فرمان چشمهای

 :داد
 - منایشگاه میرم هم امشب قهرم، حاجی با ولی بیارم بنا فردا از میخواستم
 .میخوابم

 !منیشناخت؟ را ساله سه فرمان این چرا
 - باید زودتر هرچی بنایی این میکنم، تصحب باهاش فردا احتامالً ولی
 !اینجا مبونم صبح تا شب ماشین با باید عروسی روز تا من وگرنه شه متوم

 :زد جانی بی لبخند فرمان و شد گرد رزا چشمهای
 - !وقتش به اما دارم، برات هم سورپرایز یک

 خورد تکان گلویش سیب ندید، رزا های خاکسرتی در امیدی برق وقتی
 :داد ادامه ثمک با و

 - !رزا؟
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 :کرد نگاهش در به تکیه رزا
 - !بله؟

 - !بود افتضاح اینقدر برخورد اولین که ببخشید
 .گذاشت لبش ی گوشه را نخ که دید رزا و گشود را خودرویش درب
 رشوع یا است، نفهمیده را او حامقت که میشد آسوده خیالش باید االن

 !بود؟ شود پیدا پنهان، این مبادا که کابوسش
 

 

 

 هپروس خود که کند ریتعم را باال ی طبقه تا آورد بنا فرمان روز هامن یفردا
 طیرشا از آنکه نه یعنی گفت،یمن چیه منظر. داشت کوتاه چندان نه یا

 یساختامن مصالح خاک و گرفته غبار و گرد اش خانه که باشد یراض موجود
 را رمانف یها رفنت نییپا  و باال یوقت اما است نشسته لشیوسا تک تک یبرو 
 ودش انجام احسن نحو نیبهرت به کار کندیم یتالش چه که دیدیم ها پله از

 صحبت و دندینوشیم ییچا گریکدی کنار هم یهرزگاه. کردیم سکوت
 رغ و زد غر و زد غر شد رشوع راتیتعم که لحظه هامن از بایفر اما. کردندیم
 ،یکنیم یبازساز  رو یمیقد یبنا یدار  که داشت یاشکال چه نجایا مگه! زد

 چرا ست،ین باباش( ؟)قرص هیشب نجایا که ببخشه خودش یبزرگ به رزا حاال
 رزنیپ رمردیپ یخوایم رنگ، یبو  از شمیم خفه دارم گرفته، غبار و گرد لمیوسا
 ...و یبد کشنت به رو
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 متهم را رگیکدی کردند، یفحاش زدند، طعنه. گرفت باال نشانیب بحث یبار  چند
 !کردند قهر تینها در و کردند

 در ستیبایم هم فرمان رایز بود، هردو نفع به یادیز حد تا قهر نیا البته
 یخستگ حجم نیا با لذا ستادیا یم کارگر رس یباال هم و بود یم شگاهیمنا
 بایفر .کرد استقبال قهر نیا از و بود تحملش یورا بایفر یجایب یها دادن ریگ
 . بود گرفته دادن پس جواب بدون رفنت رونیب مجوز که جهت آن از هم

 .بود دشیام ی خانه یبازساز  در غرق که آنقدر بود، غافل باً یتقر همه از

 !کردیم باترشیز که یرژ  با رفت،یم رونیب آزادانه که بایفر از

 !بود شده اندازه از شیب شاپور با شیها پچ پچ که محسن از

 ! بود گفته کیترب را ازدواجش و آمده شگاهیمنا به که مهراب از

 دیبا بود کرده اعالم و شده یفرار  شیچشمها به کردن نگاه از که... رزا از و
 ! کند متام را متامش مهین ینقاش یتابلو 

 اشتد را ییبنا امتام اقیاشت آنقدر اما است غلط وسط نیا یز یچ کردیم حس
 کاغذ و وارید رنگ یبرا رزا از. بود شده غافل کس همه و زیچ همه از که
 اریبس نظرش در کرد ارسال را اش دهیا او یوقت و کرد ینظرخواه یوار ید
 هگوش را وان یوقت کرد،یم ریس ها آسامن در قاً یدق... بود ابرا یرو . آمد بایز

 یذهن تصور چیه. کرد تصور را رزا و خودش صدبار یباال. کرد مشاهده حامم
 کرک آن با را شا برهنه ی رسشانه اما نداشت پوشش بدون رزا فیظر تن از
 را خانه آخر روز تا رزا خواستیمن دلش. داشت خاطر به ها رگیمو و زیر یها
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 یب یچشمها برق تا بود دهیخر جان به غرغر و نهیهز ،یخستگ همه نیا ند،یبب
 تا ردبخو  قسم و بسپرد باد دست به را متعلقاتش و مهراب که. بدرخشد رزا روح
 یضیمر ی بچه پرس یروزگار  کند فراموش تا کند محبت او به آنقدر عمر آخر
 .است داشته دوست را

 یعنتل بوم رسگرم را خود آنقدر. بود رفته فرو ییتنها الک در شیپ از شیب رزا
 برده ادی از را ،یزندگ یاصل رکن دو نیا  دن،یخواب و خوردن که بود کرده
 انجیه از مملو یصدا! کردیم ینقاش و کردیم ینقاش و کردیم ینقاش. بود

 به را شیگلو وجدان عذاب و دیشنیم دادیم را ییبنا امتام دینو که را فرمان
 یعرب کلمه چند آن به هرچند دادیم فشار مردن، نه  کندن، جان قصد

 اممت مهین یتابلو  نیا دانستیم کاش یا... یطرف از.  باشد نداشته یاعتقاد
 ییسامورا که را اش یشمیابر و یا قهوه یموها! بربد؟ کجا به راه است قرار
 ینیب بود، دهیکش هم را اش یشیم و مخمور یچشمها بود، دهیکش بود بسته
 را او تو و ستدیبا تیروبرو تا بود شده دهیآفر پرس نیا اصال! هم را اش یقلم
 تهداش زیچ همه و باشد بایز توانستیم چقدر انسان کی مگر! یکن میترس

 ! اوالد حق جز... اجازدو  حق جز... یسالمت جز. کرد بغض! باشد؟

 محبوب عروسک که داشت را یا بچه دخرت حس. بود ناتوان لبها میترس از
 قدر هامن... یمعن یب قدر هامن. دادند او به یجوان نیسن در را اش یکودک
 هامن به و  ردیبگ آغوش در را عروسک خواستیم دلش! رید قدر هامن و لوث
! دمنان اش ییبایز از یاثر  تا کند له شیپاها ریز را آن خواستیم دلش مقدار

 وقت در که... بود دهیچش رید که... کند فراموش را مهراب یها لب طعم تا
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 به رمانف دانستیم که! نشستیمن دلش به عروسک نیا گرید که... بود اضافه
 یتح آنکه یب تواندیم د،یگویم مشرتکشان اتاق از شعف با که زانیم هامن
... بود مضطرب... بود بغض پر! کند چال خاک ریز را او دهد دفاع فرصت
 آش از! کرده کار   از بار نیا! دیرتسیم... بود زده وحشت... بود هراسان
 دست رضب از! شیها ممنوعه از! فرمان رتیغ از! سوخته دهان و خورده
 خودش ییتنها از! مهراب شدن یبسرت  از! اریبخت شاپور تیثیح از! نشیسنگ
 در که یعروسک میترس و اتاق در خود حبس جز کردیم چه! خاک ریز در

 هم... کردیم مشیترس هم و خواستیم هم که! بودند کرده عطا او به یجوان
  .بردارد خش شیگلو که بکشد ادیفر آنقدر خواستیم دلش و خواستیمن

 و دیرتسیم زمان نیبدتر در اش عاشقانه ی بوسه از داد،یم بد یگواه دلش
 ...بفهمد اگر! کشت؟ خواهد را او زیچ چه با فرمان دیشیاند

 

 

 

 

 

 کردن گز از تیمعاف کرد،یم آرامش یکم روزها نیا در که یا مسئله تنها
 لمب ژورنال چند فرمان! بود هیزیجه یرضور  ریغ اقالم دیخر یبرا ها ابانیخ
 رازه. بدهند سفارش و کند انتخاب تا بود آورده شیبرا تختخواب سیرسو و
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 او نظر از. گذاردیم نظر از را عکسها تک تک ذوق با لیراح اما کرد مخالفت
 عروس که داشت اعتقاد زهرا اما بود، نهیهز و وقت در ییجو رصفه نکاریا هم
 کند، ملس ند،یبب را اش عالقه مورد جنس تا کند گز ابانیخ در هفته کی دیبا

 و رزا! بود گذارش و گشت هامن به هیزیجه دیخر مزه ی همه اصالً ! بزند چونه
 یسنت مادرشان تفکر چقدر که داشتند تفاهم مورد نیا در حداقل لیراح
 گونهچیه بدون. کرد انتخاب ساده یتختخواب لیراح مشورت با تینها در! است
 و چوب تخته کی یبرا دیبا چرا که بود برآشفته" علنا زهرا. گرید ضامئم و تاج
( ؟) منبت از پر و لیشک خواب تخت کی حداقل! بپردازند؟ پول همه نیا تشک

 تاس قرار فرمان و رزا که کرد قانعش لیراح اما! نسوزد دلش تا کند انتخاب
 ! آنها نه بخوابند، تخت نیا یرو 

 آن از یمین تنها و بود رنگ یصدف. کرد انتخاب زین یاسپرت و ساده شزلون رزا
 فرمان یبرا را ها مدل. بود برگشته یکم آن یها دسته و داشت گاه هیتک
 ای فنجان، دست کی یبرا ستین مجبور که بود خوشحال" قایعم و کرد الارس
! یمعن یب و یافراط هوده،یب یکار ! کند رو و ریز را شوش کل بشقاب کاسه
 و ستیب چنگال و قاشق سیرسو یزندگ یابتدا از زوج کی داشت یلیدل چه

 و ازنددبپر  بوفه بابت یگزاف پول ای! باشند؟ داشته لوکس ظروف ای نفره چهار
 هامنم یبرا جز چگاهیه ستین قرار که یظروف با را آن تا بپردازند پول دوباره
 کم !کند پر باشد،)!( دکور نقش در را عمرش از یمین از شیب و شود استفاده

 در دست به دست که را نوعروسان منزل یعکسها یمجاز  یفضا در شیب و
 مرت شصت ای پنجاه تزحم به که یا خانه. بود دهید د،یچرخیم یمجاز  یفضا
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 هچ عروس پدر هربار آن یازا به دانستیم خدا فقط که یلیوسا از مملو و بود
 گهن بسته را مردم باز شهیهم دهان یقیطر هر به تا است شده متحمل را یزجر 
! دهدیم یشرت یب منزلت و شان تو به باشد، باالتر خچالی فوت هرچه که. دارد
 ستد نیچند از مملو ات آشپزخانه دیبا اما ه،ن ای دارد فضا ات خانه ستین مهم

 عمر آخر تا دیشا که باشد یا یبرق لیوسا و برند ظروف ،یکرت  یقور  قابلمه،
 و دوغ فرق لحظه نیا به تا که ندارد یتیاهم هم اصالً! ینکن استفاده آن از

 ای! باشد ات آشپزخانه)!(  دکور جزو ساز قهوه دیبا اما ،یدانستیمن را قهوه
 امنمبل دیبا اما دارد، یر یدلگ و کوچک یفضا تو هال که ندارد یتیاهم" اصال
 یفضا نیا در کنسول همراه به و بوفه همراه به ،ینهارخور  همراه به را لیاست

 تهبازنشس و دهیکش زحمت سال چند پدرت که ستین مهم! یبچپان آور خفقان
 خواب تاقا! یکن حس تیپاها ریز را شمیابر و کرک فرش دیبا اما شده،
 یتح که یا یاطیخ چرخ و باشد یسلطنت خواب تخت یرایپذ دیبا تو کوچک

 انهخ عرض که ندارد یتیاهم اصالً! یندوخت دکمه کی ات یزندگ در هم کباری
 اصلهف حداقل که یکن انتخاب را یونیزیتلو دیبا اما است، مرت سه تنها تو ی
 شان تو به نهایا متام است قرار یدانیم آخر! است مرت مین و سه ندهیبب از آن
 ! بدهد منزلت و

 بود، گذاشته او ی عهده به را لیوسا انتخاب فرمان که مورد نیا از حداقل
 را یمرت  پنجاه یفضا آن کردن شلوغ قصد ادیز هم او. بود خوشحال یکم

 .نداشت
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 سیرسو و یخصوص هال یفضا بجز یمرت  پنجاه یفضا کرد فکر که یکم اما
 !نبود کم هم یلیخ یبهداشت

 یقوط و jerry builder روش با ساختند،یم آپارمتان مرتاژ نیهم با 
 فسن اجازه تنها شام ها اتاق نیا در البته! ونیاکاز و خوابه دو آنهم! یتیکرب
 در اگر که بود ادیز آن احتامل یحت! لیوسا دمانیچ نه د،یداشت دنیکش

 به قوطس از قبل  ،یافتیب نیزم به و بخورد چیپ تیپا نکرده یخدا اتاق یابتدا
 اهچگیه. نبود بد هم یلیخ بزرگ اتاق آن پس! یکن برخورد ییروبرو وارید
 شا ینقاش لیوسا با اما. ماند یم زیمت شهیهم و شدیمن انجام یآشپز  آن در
 ! اتاق آن در نه اما! داشت فضا به ازین! کرد؟یم چه

 نیا تا بود آمده رساغش به که یا لحظه هامن از! بود کرده اش وانهید فرمان
 هب ییبنا که داشت خرب! ببندد را چشامنش داشت درخواست او از که لحظه
 یرو  فرمان دست. است گرفته لیتحو را تختخواب و مبل و دهیرس امتام

 ضورح بایفر خوشبختانه. رفتند ها پله سمت به همگام و آرام و بود چشامنش
 !نداشت

 ! تونم؟یمن االنم -

 یز یچ روزنه از رزا شود مطمنئ تا داد فشار یکم را شیهادست فرمان
 .ندیبیمن

 .دارمیبرم رو دستهام خودم موقعش به-
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 ودب گرفته آغوشش در قتیحق در اما گرفته، را رزا یچشمها که فرمان به منظر
 :زد لبخند

 .یروز  نیچن یبرا دوخته، بهم رو زمان و نیزم اس هفته دو-

 .رفت باال را پله نیاول و بست نقش رزا لبان یرو  یکمرنگ لبخند

 ! باال امیب رو ها پله خودم بذار حداقل! ؟یچ افتادم اگه-

 :چسباند او گوش به را لبش و کرد خم را رسش فرمان

 ! باشم مرده من مگه-

 روکش یمصنوع چرم با که را درب پا با فرمان و آمدند باال هم را پله نیآخر
 .گشود بود، شده

_______ 

 

 

 

 

 

 :برداشت را شیهادست فرمان و بودند ستادهیا اقات وسط

 .یکن باز یتونیم حاال-
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. است آمده یگر ید یجا کرد تصور ابتدا در. گشود را چشامنش آهسته رزا
 یا قهوه که یمیقد یوار ید کمد. بود باز مهین تعجب شدت از کوچکش دهان
. بود هشد ضیتعو گالسیها رنگ یصدف یلیر یوار ید کمد با بود، کهنه و رنگ
 تنه مین که ییبایز یوار ید کاغذ وارید سمت کی و بود یاستخوان وارهاید رنگ
 شده نصب داشت، یا نقره و ییطال تم و  دادیم نشان را زن کی ی برهنه ی
 نگر  بودند، ستیب در ستیب یمربع یها شهیش از متشکل که ها پنجره. بود
 اش ساده خواب تخت. بود کرده نیمز را ها آن شده پانچ یدیسف ریحر و شده

 را او دیسف یها بالشت و ملحفه و داشت قرار زن ریتصو ریز و مرکز در درست
 رارق  پنجره جوار در و تخت یروبرو  شزلون. کرد مطمنئ انتخابش در شرتیب

 کف یخال یفضا در بود، داده وعده فرمان که یشمیابر ی چهیقال و داشت
 .  بود شده پهن

 یکی .داشت وجود عدد سه ، بود یگلبه آن سیب که یشمیابر ی چهیقال نیا از
 چیه ضاف نیا یراست به! فرمان یبرا هم یکی و بایفر یبرا یکی  ربز،یفر یبرا

 ساختامن از بخش نیا ییگو! نداشت بود، دهید که یا مخروبه با یشباهت
 ! است جدا

 !ه؟یچ نظرت... خب-

 ی هقیجل و شلوار و داشت تن بر کمرنگ یآب راهنیپ. برگشت سمتش به رزا
. کردیم نگاهش نهیس به دست و بود داده باال مهین تا را شیها نیآست. یطوس
 یلیسب و شیر و باز مهین یچشمها از رزا را نیا. دیباریم یخستگ اش چهره از
 :زد یکمرنگ لبخند. دیفهم بود، نشده یدگیرس آن به که
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 . شده یعال-

 :گذاشت برهم چشم فرمان

 خط جاش چند. ارنیم فردا امروز هم توالت زیم. یدیپسند که شکر رو خدا-
 .میکنیم ضیتعو گفتند دادم پس منم... داشت خش و

 .یکرد یخوب کار-

 :رفت در سمت به نگاهش

 هب ازین فقط بودند، قشنگ خونه نیا یدرها نظرم به! ؟یکرد عوض چرا درو-
 .داشت رنگ

( ؟)اش یخال یها بیج یراه را دستش هردو و آمد سمتش به آرام فرمان
 :گفت دار یمعن و کرد

 ! کهیآکوست در نیا-

 را آن یچرم و رهیت درب به ینگاه با. شد کینزد بهم رزا کمرنگ یابروها
 . ستینگر یخصوص هال یفضا به و گشود

 ! ؟ینیبب هم یبهداشت سیرسو یخوایم-

 یخصوص هال یفضا رزا. گشود را حامم درب دیبگو یز یچ رزا آنکه از قبل و
 کی نآ  نیگزیجا. نبود کتابخانه و کهنه ی چهیقال از یخرب . گذراند نظر از ار 

 رهیخ دیسف وان به و رفت جلوتر. بود شده ونیزیتلو و کیکالس نفره سه مبل
 :کرد زمزمه آهسته. شد
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 !ومدین خوشم وان از وقت چیه-

 :رفت باال بود، رهیدستگ به دستش همچنان که فرمان یابروها

 !چرا؟-

 :شد لیما زار  یلبها

 هم باز ،یبشور  هم روز هر اگر رو وان نکهیا! ناشناخته ترس... ایفوب کجوری-
 از اومدن رونیب محض به نکهیا ای! هاست یآلودگ و ها کروبیم متام منبع
 ! بشم یمغز  رضبه و بخوره زیل پام وان

 طاقت! یبدجنس نه داشنت، دوست و محبت رس از ی خنده. دیخند فرمان
 :کرد زمزمه و دیکش آغوش در پشت از را وا و اوردین

 رد و وان تو یبر  خودم بغل تو و بشه کروبیم فاقد وان که بدم قول اگر من-
 ! زه؟یریم ترست ،یایب

 را گوشش و گردن انیم ییجا فرمان و انداخت نیپائ را رسش زده رشم رزا
 :دیبوس

 !یخجالت-
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 شارها بود، نشده باز بحال تا که یدر  به و کرد شل را فرمان دستان ی حلقه رزا
 . کرد

 !خودته؟ خواب اتاق اونجا-

 :داد تکان را رسش یا مردانه لبخند با فرمان

 من یاصل اتاق بعد به نیا از! شهیمن دایپ توش بخور درد به زیچ اما آره،-
 .نجاستیا

 یقیعم نفس و فرستاد گوش پشت را شیموها رزا. کرد اشاره بزرگ اتاق به و
 :دیکش

 ! ؟یداد سفته و چک هم راتیتعم همه نیا بابت-

 سپس. ندباش آنجا بایفر ای مادرش مبادا تا ستینگر ها پله نیپائ به زیت فرمان
 :کرد اخم

 ! ؟یدار  پولش چکار تو-

 :آمد جلو یقدم رزا

 ...نهیهز همه نیا-

 مینیبش میبر بده یحاج بوده قرار که بوده یا خونه شیپ پول کن فرض-
 !توش

 :داد تکان را رسش باورنا رزا
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 .کنمیمن باور-

 :چسباند خود به را او و انداخت کمرش دور دست فرمان

 !م؟یکن هیته مونده یکرس  و کم چه گهید خودت نظر به-

 ستیل در را نهایا جان فرمان! وفادار همرس... و عالقه یاندک! عاشق دل کی
 ! سیبنو ازین مورد اقالم

 :تنشس فرمان یدستها یرو  شیهادست

 !لطفاً  نکن عوض رو بحث-

 :کرد نوازش را فقراتش ستون فرمان

 ! دارم؟ زیسوپرا کی برات بودم گفته بهت-

 :دینال فرمان، ملس از کالفه رزا

 من و شهیم اضافه ها سفته و چک به هرروز یوقت داره یارزش چه اما! آره-
 !هستند چقدر دونمیمن یحت

 را اش چانه. شد انیمنا آلفا گرگ و دیکش رخت فرمان تن از تیآدم لباس
 :دیغر و گرفت محکم

 تدخال ستین مربوط بهت که یز یچ تو! یرب یم رس رو ام حوصله یدار  گهید-
 !کن تشکر کشنیم برات که یزحمت یازا در و نکن

 :کند شرتیب را فاصله تا نشست فرمان نهیس قفسه یرو  رزا دست هردو

 !ه؟یچ سفته و چک انیجر بگو حاال! خوبه؟! نکنه درد دستت-
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 و بود هکرد رییتغ کامالً لحنش. دیبوس صانهیحر و گرفت را دستش هردو فرمان
 نهیس قفسه یرو  را فرمان شیر یزبر  یوقت افتدیب هیگر به بود مانده کم رزا
 :بود دار کش یکم و نامفهوم شیصدا.  کردیم حس اش

 !راحت التیخ زندان، ندازهیمن منو بابام-

 که فرمان یها بوسه برابر در شد حس یب و شد حبس نفسش! بست خی
 دهز  حدس درست. کرد خواهد قرمز و ملتهب را اش نهیس قفسه متام دانستیم

! گرفتیم سفته و چک او از کرد،یم پرداخت که تومان هر یازا به شاپور. بود
 !نجایا راتیتعم تینها در و طال ،ینامزد یایهدا

 یچرم درب. کشاند بزرگ اتاق به را او که شد دهیکش فرمان توسط دستش
 و شود زیخ مین رزا آنکه از قبل و کرد رها تخت یرو  را او فرمان و شد بسته

 را اش قهیجل یها دکمه گرشید دست با که فرمان دست کند، اعرتاض
 .داد هل تخت یرو  دوباره را او و نشست اش نهیس قفسه یرو  گشودیم

 !امروز خاطر به قطف نربدم، گاریس به لب ساعت چهار و ستیب من-

 

 

 

 

 د،کر  باز هم را اش قهیجل دکمه نیآخر که فرمان به و شد زیخ مین دوباره رزا
 . ستینگر
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 . ادیم بدت گاریس بو از مهیحال-

 ی نهیس قفسه به آوردن فشار با د،یکشیم دراز که همزمان و گفت را نیا فرمان
 و داد قورت زحمت هب را دهانش آب رزا. کرد دنیکش دراز به مجبور را او رزا

 یهاگوش و دیکش دست گردش ی چانه به آهسته. کرد هیتک آرنجش به فرمان
 .بودند فیلط و نرم. کرد ملس را کوچکش

 !گوشواره؟ نهمهیا خربه چه-

 :زد یزورک لبخند رزا

 . هستش چهارتا فقط-

 .شونیاریب در هرشب دیبا کنم فکر-

 نیا رد یزمخت عضو چیه. دیکش دست شیابروها به سپس و گفت را نیا فرمان
 شهیهم که شیلبها بجز البته. دیکش شیلبها به یدست. نداشت وجود دخرت
 ! بود پوسته پوسته و خشک

 !؟یکرد منقبض رو بدنت نقدریا چرا-

 :کرد انکار رسعت به رزا

 !ادیمن خوشم هستم که یحالت نیا از فقط... نه-

 :کرد یا خنده تک فرمان

 .ادیب خوشت دیاب بعد به نیا از گهید-

 :داد ادامه وار زمزمه و کرد نوازش را اش رسشانه آهسته
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 !ینکن منقبض نقدریا رو بدنت خوامیم ازت-

 :بود گردش در آرام نوازشگرش یدستها

 !باشه؟-

 یکودک همچون را او. داد عبور رزا رس ریز از و کرد آزاد را گاهش هیتک دست
 یسع و کرد نوازش را شیموها گرید دست با. دیکش خود سمت به و آغوش در
 یرو  نگونهیا رزا که یمادام تا دانستیم. داشت حواسش کردن پرت در

 نیپائ را شیصدا تن. شد خواهند مشکل دچار هردو کند، مترکز نخواسنت
 :آورد

 !؟یدار  دوست همه از شرتیب رو یچ-

 :داد جواب درنگ یب رزا

 .ینقاش-

 :کرد نوازش را اش رقوهت و زد کنار را شیموها متیمال با فرمان

 ! بشه مربوط تو به که زیهرچ از منم-

 :دیکش دست رشیحر تاپ فیلط ی پارچه به نرم

 !م؟یبزن نجایا وارید به تابلوهات از-

 :کرد یهوم رزا

 .نکردم فکر اش درباره حاال تا-

 :بود غمزده لحنش. شد محو رسعت به اما ، کج فرمان لب
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. یبکش ینقاش خواست دلت وقت هر تا یتونیم. کردم فکر زیچ همه به من اما-
 .کنمیمن جدا هات داشته از تورو من

 !نبود؟ قشیعال جزو! نبود؟ شیها داشته جزو مهراب. کرد نگاهش دلخور رزا
 ! نبود؟ اش معشوقه

 دست. بود شده نرمرت آغوشش در رزا بدن. کرد نوازش را دیسف ریحر فرمان
 او هب هم او حال که ییرزا به بازش مهین یچشمها با و برد دیسف ریحر ریز به

 . ستینگر کرد،یم نگاه

 !رزا؟-

! داشت هوس هم... داشت غم هم...داشت عشق هم. شناختیمن را لحن نیا
 یقیعم نفس شد باعث و بود نافرمانش قلب یحوال نوازشگر فرمان دست
 .بکشد

 :شد تر بم شیصدا و گرفته لحنش

 وروت اما نباشه، یکس تن به رس حارضم که اونقدر! رزا دارم دوستت یلیخ من-
 ! باشم داشته

 . کند محو را چشامنش نم تا زد پلک و کرد زمزمه را نیا فرمان

 یول بخوره، بهم زیچ همه انگ حارضم که اونقدر... دارم دوستت یلیخ من-
 ! نمیبب تورو کنمیم باز رو خونه در یوقت

 .خورد تکان شیگلو بیس
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 امضا هم گهید سفته و چک تا صد خاطرت واس که دارم دوستت اونقدر من-
 ! نمیبب رو چشمهات تو ذوق اون فقط که کنم،یم

! یچ دانستیمن اما دیبگو یز یچ خواستیم کرد، باز هم از را شیلبها رزا
 دیبگو !بزند؟ طعنه! ندارد دوستت زنت که تیبرا رمیمب دیبگو! کند؟ یهمدرد

 رپ دست حرکت که یفرمان هب! د؟یبگو چه! ستین تو یرشف یب در یشک
 نیا از ییرها یبرا بود مشخص کامالً و بود شده متوقف او تن یرو  حرارتش

 نهایا زا هرکدام گفنت با! د؟یبگو چه طلبد،یم نیکوتین وجودش بند بند حس
 :شد بغض پر فرمان لحن! کرد؟یم رییتغ زیچ چه

 ! رزا رشفم یب یلیخ اما-

 مزمهز  و دیمال را شیچشمها شصت و بابهس انگشت با و شد رها تخت یرو  رسش
 :کرد

 رهزا به... رزا نداشتم دوست رو یکس حاال تا من... من! رشفم یب یلیخ من-
 .باشم داشته دوست رو یکس نتونستم لیدل کی و

 تشدس فرمان! است نداشته دوست را یکس بحال تا چه یبرا گفتیم کاش یا
 یاملس چندان نه گاریس نخ. شستن تخت ی لبه و دیکش رونیب او رس ریز از را
. دفرش  لب یناراحت از رزا. دیکش رونیب راهنشیپ بیج از را فندک همراه به را

 سمت هب افتاده یها شانه با نباریا خوشحال، پرسک. شد بلند و زد یپک فرمان
 :کرد زمزمه آرام و بم. رفت در

 !خونه برسومنت بپوش رو لباست هم تو ن،ییپا رمیم من-
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 رد همچنان که محبوبش بوم از رزا. بود منانده یعروس و عقد مراسم به یز یچ
 به ار  روز شبانه از یمین هرروز باً یتقر و بود مانده دور بود، عاجز لبها میترس

 همراه به گاه یدونفر  گاه کرد،یم یسپر  خانه از رونیب در فرمان همراه
 . مادرها

 وا جز ییبرونگرا انسان یراب اما داشت، پنهانش در یسع. بود پکر فرمان
 او کنار در آنقدر و کردیمن رها یا لحظه را رزا دست. بود دشوار بس یکار 

 آن با رزا سمت به هم سهواً  یکس نگاه که داشتیبرم گام استوار و محکم
 . دیچرخیمن رنگارنگ پوشش

 ی هکف در و مهراب کفه کی در که شدیم لیتبد زانیم به ذهنش ناخودآگاه رزا
 . گرفتیم قرار فرمان گرید

 هبرنام یحیتفر یجا به رفنت یبرا هرروز بود، دغدغه یب بود، شاد مهراب با
 دور دست ابانیخ در مهراب. آوردند یم در ها یگالر  از رس مدام و داشتند
 افتاده رسش از رزا یرورس  بدهد یتیاهم آنکه یب و انداخت یم او گردن
 .زدندیم قهقهه هردو ، است
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 ییگو فرمان! داشت تفاوت آنان یها نسل هم و مهراب او، با کامالً  فرمان اما
 شتگ هنگام و پاساژ در. باشد شیها داشته مواظب تا بود شده دهیآفر ابتدا از
 آمدند یم روبرو از که ییمردها به کند، نگاه رزا به آنکه یجا به گذار و
 را رزا فیک. افتدیب همرسش به یا آلوده ای یروسیو چشم مبادا تا ستینگریم
 یمز قر  از باشد شانش کرس آنکه یب بود داشته نگاه دستش در مدت متام در
 فرمان مدت متام آن از پس و دیمال درد از را اش شانه کباری رزا تنها! آن رنگ
 از مانفر  رفت، پاساژ یبهداشت سیرسو به رزا که یهنگام. کردیم حمل را کوله
 اعثب زنانه و مردانه یبهداشت سیرسو دنبو  مجاور مبادا تا نخورد تکان راهرو
 زار  به بود، شده باز فکرش و فارغ شدن هیتخل از که یمرد فیکث نگاه شود

 .افتدیب

 راگ دانستیم و نداشت دوش بر یزندگ تیمسئول مهراب. بود خوش مهراب با
 و او یزندگ یها نهیهز پرداخت به ملزم خانواده شود، متاهل هم یروز 

 مشخص ایدر کف داشت، یشفاف و زالل یروزها مهراب با. هستند همرسش
 !یسطح قدرهامن! بود سانت کی ایدر نیهم عمق اما بود،

 رزا و بود پنهان آن اعظم بخش! بود خی کوه. نبود گونهنیا فرمان اما
 .کندیم مشاهده را آن از یبخش چه هرروز بدهد صیتشخ توانستیمن

 گام پاساژ در متام کساعتی که داشت ار  نیا توان و بود پکر که زانیم هامن به
 از و بزند حرف توانستیم زانیم هامن به  د،ینگو سخن اما بزند قدم او گام به

 او از یچندبار  خواستیم دلش رزا. دیبگو یرسباز  ی کننده کسل خاطرات
 با اش یبرادر  و خواهر ی رابطه از! یرسباز  از ریغ اش گذشته از بپرسد،
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 ربراب در بودنش عیمط از منظر، به یوابستگ و قشیعم ی رابطه از با،یفر
 یز یچ یرسباز  خاطرات جز فرمان اما! ها سفته و چک... کابوسش از! شاپور
 نیا از یمال وضع شدن بهرت محض به که. کشاند ندهیآ به را بحث و نگفت
 رزا. شد خواهند فرزند صاحب و رفت خواهند ربز،یفر همچون  ،یپدر  خانه
 وضع نشد بهرت به توانستیم چگونه! مخالفت نه کرد، وافقتم نه! نگفت چیه
! بود؟ هگرفت شیپ یستیکمون کامالً یروش شاپور یوقت کند فکر فرمان یمال

 !برود جهنم نیا از که شود پولدار آنقدر فرمان دادیمن اجازه چگاهیه شاپور

 یحت کهنآ  یب کرد،یم کار سمیکمون شاپور   شگاهیمنا در وار کارگر ابد تا فرمان
 هک یپول هر با! باشد داشته او به ازین بدون را زنش یازهاین پرداخت توان

 یا دشنه کردیم احساس رزا کرد،یم پرداخت ،یرنقدیغ چه ینقد چه  فرمان،
 ! رودیم فرو قلبش به

 هیافتتاح دادن دست از اش دغدغه تنها که بود رسخوش یرزا هامن کاش
 !بود یگالر  فالن

 نیا یحت. گرفت دلش شرتیب زد، را ریدزدگ فرمان پاساژ نگیپارک در یوقت
 ! نبود فرمان به متعلق هم خودرو

 مهین ییفضا به ینگاه مین با رزا و کرد عقب صندوق یراه را دهایخر فرمان
 و کرد نگاهش رزا. شد ملحق او به هم فرمان. شد سوار نگیپارک کیتار

 به نه کبار،ی رزا و بود زده را کت دیق فرمان روزها نیا. زد جان یب یلبخند
 هرچند د،دار  یبهرت  لیاستا و پیت کت بدون که بود گفته او به م،یمستق صورت

 . باشد تنش بر همچنان قهیجل
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 یامنیس وارید به. بود خاموش همچنان خودرو اما کرد، خالص را دنده فرمان
 به را اش خسته ی چهره! پکر روزها نیا اکرث مانند و بود شده رهیخ شیروبرو
 :گرفت رزا سمت

 !؟یداشت دوست رو دهاتیخر-

 :کرد کج را رسش فرمان. داد تکان رس آهسته رزا

 ! مطمنئ؟-

 در بحال تا! بود چشمش در یخار  همچون عقد یدهایخر نیا تک تک! نه
. آورد جلو یکم را رسش رزا. بود نکرده دیخر وجدان عذاب با نقدریا عمرش
. دیدیم عاجز کامالً  را خود رزا و بود هخست کلمه یواقع یمعنا به فرمان
 و خورد جا چقدر فرمان شد متوجه وضوح به و گذاشت او دست یرو  را دستش
 . کرد نگاهش متعجب

 !باشم؟ داشته دوست رو دهامیخر من مهمه چقدر برات-

 .نکرد روشن اما گذاشت، لبش گوشه را نخ فرمان

 ! سگ جلو ندازمیم رو همه لحظه نیهم ،یباش نداشته دوستشون اگه-

 !کرد خواهد را نکاریا دانستیم گذاشت، او دست یرو  را گرشید دست رزا
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 :داد تکان را رسش

 .نبود نیا منظورم من-

 :افتاد رسفه به رزا و کرد روشن را گارشیس

 ...فقط-

 نداد ادامه از نشیخشمگ نگاه و چشمها دنید با رزا و کرد نگاهش زیت فرمان
 :زد ترش فرمان. شد منرصف اش جمله

 !آره؟ کرده، پرداخت یک رو پولش یبدون یخوایم فقط-

 فرمان   دنبال به رزا و نبود دوستانه" ابدا لحنش. دیچرخ رزا سمت به یکم
 .بود پاساژ در گذار و گشت از خسته

 ! گهید رونیب بکش! ؟یکن متوم رو مزخرف بحث نیا یخوایمن-

 ! بدونم دیبا من-

 : تکاند پنجره لب را گاریس خاکسرت فرمان

 ! ؟یدونیمن االن مگه-

 ماا" بداند خواهدیم را علت"  دیبگو خواستیم دلش د،یکش یرسد نفس رزا
 :زد یپوزخند فرمان. بست فرو لب

 رس از گهید یمردها التیخ به! بشه؟ یچ که یزد یقفل! ؟"اصال یچ یعنی-
 ! دن؟یم رو دشونیز و زن نایاعط خرج خودشون قرب

 :شد شجاع رزا
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 ! دنیمن سفته حداقل-

 کپ تکاند، پنجره از را گارشیس خاکسرت فرمان که یا لحظه از! شد امنیپش
 . شد امنیپش برگشت، سمتش به و کرد پرت را گاریس و زد یقیعم

 ثابت شیها مردمک که فرمان، ی دوستانه چندان نه و رهیخ نگاه از! دیترس
 :زد لب یجد! دیترس خورد،یم تکان قیعم اما منظم اش نهیس قفسه و بود

 ! نه؟ ،یکنیمن متومش-

 یصدا. کرد نوازش را صورتش و آورد جلو دست فرمان و کرد نگاهش تنها رزا
 :بود آرام نگاهش خالف بر مبش

 . کنمیم کار همه خاطرت واس گفتم که من-

 :دیکش عقب رس رزا

 ...حروم پولش یوقت داره یارزش چه-

 همچنان لحنش اما نشست صورتش یرو  یا رضبه و آرام فرمان دست یرو 
 :بود آرام

 قعش یرو  از کنمیم خرج برات که یتومن هر من! باشه زدنت حرف به حواست-
 ! باشه؟ حرومه، ینگ گهید! اس عالقه و

. بودن آرام نباریا زد، صورتش به گرید یا رضبه فرمان و کرد نگاهش رهیخ رزا
 و هبست یا لحظه شیاچشمه شد باعث که رزا صورت با دستش یرو  برخورد نه

 :حرصش از مملو لحن نه و شود، جمع درد از صورتش
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 !باشه؟-

 

 

 

 

 :کرد زمزمه و داد تکان آهسته ینف نشان به را رسش رزا

 .زنمیمن دست ،یدیخر که ییزهایچ از چکدومیه به-

 صیختش. شد ادهیپ و گشود را در ند،یبب را فرمان انهیوحش یخو  آنکه از قبل و
 لطغ شبه کی داشت، که ییباورها متام. بود شده دشوار شیابر  غلط و درست

 ! کس همه و زیچ همه به نسبت. بود آمده در آب از

 چه حال! بود سیپار در مهراب با خوش یروزها انتظار به متام سال سه
 ! گفتیم ازدواج کیترب شیپرسعمو به مهراب! بود؟ افتاده یاتفاق

 کس همه و زیچ همه از فرمان بود کرده اعالم رصاحتاً  که یار یبخت شاپور
 !کردیم افتیدر سفته و چک پرسش از است، تر زیعز شیبرا

 ییرها و بود خواهد او مقروض ابد تا فرمان که بود آگاه هیقض نیا به کامالً و
 . داشت نخواهد

 از نس نیا با و کردیم یسپر  شگاهیمنا در را وقتش متام فرمان که بود چطور
 رمانف گرفت،یمن نظر در را شاپور ثروت اگر یحت! بود عاجز حلقه کی دنیخر
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 با دیبا شاپور چرا! شدیم ها حداقل صاحب کار مدت همه نیا از پس دیبا
 ! کرد؟یم رفتار نگونهیا داشت، دوستش شرتیب جان از که یپرس 

 ینامزد. اوردیب ابرو به خم آنکه یب بود پول پرداخت حال در مدام شاپور
 اممت سنگ عقد دیخر گذاشت، متام سنگ منزل یزساز با گذاشت، متام سنگ

 ...اما گذاشت،

 ! دارد دانه و آب حق تنها که قفس، در یا پرنده مانند

 شاپور قتیحق در اما بود، داده انجام خود را نهایا ی همه تیواقع در فرمان
 ! بود کرده نهیهز

 ! نبود هم بود، هم اش یزندگ در شاپور یپا رد

 ! ؟یکن رفتار نگونهیا ات نیزتریعز با شدیم باعث یلیدل چه

 ! کن فکر! کن فکر! کن فکر... زد بینه خود به

 ! باشد نداشته ییرها که... نرود فرمان که ساخت کاخ مخروبه، از شاپور

 دیام ورن و منظر یتغار  ته فرمان اما بودند، یرفتن بایفر و ربزیفر که! ستادیا
 او ی تهوابس شاپور و منظر بلکه نه، فرمان که. مباند کنارشان در ابد تا شاپور
 ! بودند

 !مباند فرمان که بودند زده چنگ یز یدستاو هر به

 !فرمان یبرا خودش مانند

 !مباند که



 

 pg. 417 

41
7 

 ...یتلخ تکرار چه

 ...یز یآم جنون داشنت دوست چه

 ...یا کننده دفع یوابستگ چه

 ...یدار یناپا وندیپ چه

 شیبرا یا ذره شاپور تیجنا یتح که بود آموخته نگونهیا را عشق فرمان
 پدر ی خواسته به تن فراوان رغبت و لیم با هربار و باشد نداشته تیاهم

 ! بدهد؟

 کوبش یصدا دینشن و کرد پردازش به رشوع ذهنش در نشده حل ی مسئله
 افتم،ی"  زدیم داد دسیارشم همچون دیبا. را فرمان ی عربده و خودرو درب

 یخسال  نگونهیا را فرمان عشق شدت از منظر و پورشا"  دادیم ادامه و"  افتمی
 همرسش یرو  را آن موضوع نیا بودن درست فکر با فرمان و کردندیم
 ..."ادهیپ

 آنکه از قبل و آمد فرود صورتش یرو  رضب به فرمان ی مردانه و بزرگ دست
 شده رس کوچک گوش فرمان ی عربده کند، حس دهانش در را خون یشور 
 :کرد کر را اش

 !؟یشد صاحاب یب!  ؟یر یم ینداز یم گاو مثل رو رست یک ی اجازه با تو-

 که رت بیعج و! نشانه را رزا یبایز صورت فرمان و گرفتیم سفته و چک شاپور
 ! داشتند داشنت دوست یادعا هم هردو
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 به ار  دستش. شد رهیخ رنگ قرمز عیما به و دیکش دست اش ینیب به حالیب
 د،یدیمن واضح را شیروبرو یآلفا. افتدین پس تا داد هیتک اش یکنار  نیماش
 دهعرب شد، روان انگشتانش یالبال  از خون. کردیمن حس واضح هم را شیصدا
 . گوشش یمجرا از فرمان ی

 ! توام با-

 یراب که را خون قطرات و رزا صورت یرو  را انگشتانش رد یراست به! د؟یدیمن
 یحشو  خون یبو  ای! د؟یدیمن گرفتند،یم یشیپ هم از کوچکش ینیب از خروج
 ! بود کرده ترش عاشق! بود کرده ترش

 رسش دور شیروبرو یآلفا گرگ همراه به نگیپارک کیتار مهین یفضا
 فرمان یاپ شیپ افتد،ین تا بزند چنگ در رهیدستگ به آنکه از قبل و دیچرخیم

 .کرد سقوط

 

 __ 

 

 

 

 طول یا هینثا چند رنگ یاستخوان سقف دنید با و گشود آهسته را شیچشمها
 سامنآ ریحر یها پرده پس از و بود کیتار مهین فضا. کجاست بفهمد تا دیکش
 یرو . ستینگر پهلو به و گرفت رسش به را دستش. کرد مشاهده را شب
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 جبارا به که شدیم یبار  نیدوم نیا! بود کرده انتخاب خود که بود یتختخواب
 و ودب دهیبر را امانش رسدرد. شد زیخ مین یسخت به. بود دهیکش دراز آن یرو 
 پیک احساس با. است کرده تجربه را یدرد نیچن یک بار نیآخر کرد فکر
 شناسن خدا کدام نبود معلوم که یا پنبه با و دیکش آن به یدست ،ینیب شدن
 دیکش رونیب حرص با را آن. شد مواجه است، برده فرو آن در خالدون هایف تا
 یرو  که فرمان دنید با. کرد رتشپ آن یرو  شده لخته خون به توجه یب و

 اش یگار یرسیز و بود گذاشته یشانیپ یرو  را ساعدش ده،یکش دراز شزلون
 زده دایفر نه بود، کرده هیگر نه. آمد ادشی زیچ همه بود گاریس ته از مملو که
 ینیب از شده یجار  خون دنید اگر قتیحق در! بود کرده اعرتاض نه و بود
 دیبا االن که یکار ! کردیم را نکاریا امً حت کردیمن اش زده وحشت اش
 ...کردیم

 را اول گام هنوز اما نلرزند، خواست شیزانوها از و دیکش جلو را خودش یکم
 فشارش آنقدر و کندیم مور مور رسش مغز متام کرد حس که بود برنداشته

 هیانث کی یبرا یحت را بدنش داشنت نگه استوار ییتوانا که است داریناپا
 هیتک بود، شده آن متوجه لحظه نیهم که یتوالت زیم به آنکه از بلق. ندارد
 .کرد یا ناله و افتاد نیزم به متزلزل کامالً و یسکندر  با بدهد

 هافتاد تخت کنار که رزا دنید با. دیپر خواب از و خورد یکوچک تکان فرمان
 :آمد سمتش به هراسان و شد بلند درنگ یب بود

 !؟یشد داریب-
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 حرص پر اما فیضع و آورد باال رس رزا که بود نرفته او سمت هب هنوز دستش
 :دیکش جانیب یادیفر

 ! نزن من به رو دستت-

 :نشست شیروبرو همزمان و آورد باال را شیهادست فرمان

 !خواب؟ تخت به یبرگرد کنم خواهش ازت شهیم... باشه...باشه-

 و کرد ندب کشو یها رهیدستگ به را دستش نباریا. زدیبرخ دوباره کرد یسع رزا
 :کرد زمزمه آهسته و دیکش جلوتر را خود فرمان

 ! رزا؟-

 رهدوبا آنکه از قبل و بود دهیبر را امانش جهیرسگ. شد بلند یسخت به رزا
 ارهدوب رزا. گرفت آغوشش در بود، شده بلند او با همراه که فرمان کند سقوط

 :دیکش ادیفر

 ...دست من به گفتم-

 از رگید هیثان چند تا اگر دیشیاند رزا و کرد تیهدا تخت تسم به را او فرمان
 گاریس گند یبو  شدت از را اش یخال ی معده اتیمحتو متام رد،ینگ فاصله او
 بود، یخانوادگ راثیم که شمیابر فرش نیهم یرو  قاً یدق! آورد خواهد باال
 یچشمها با! بود بسنت نطفه حال در وجودش اهیس یقو ! کرد خواهد را نکاریا

 .شد آبسنت فرمان از را اهشیس یقو  که دید خودش

 ! بکش دراز قهیدق چند فقط... باشه-
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 هب رایز. بود نیهم اش خواسته ی همه که دستور نیا یبرا نکرد مقاومت رزا و
 الغرش زانوان یرو  به تنش و نشد مور مور گرید رسش دنیکش دراز محض
 آشفته شیموها. کرد اهشنگ رزا و نشست تخت ی لبه فرمان. کردیمن ینیسنگ
 ریز از آن از یمین و بود باز راهنشیپ اول ی دکمه دو. هم اش چهره بود،
 او نظر در آور وهم یفضا نیا در و کردیم ییخودمنا و آمده رونیب شلوار
 چرا و دیکش باال را اش ینیب فرمان. دیرسیم بنظر وحشت از یا هیسا هیشب

 برق بودن زالل شدت از که را چشمش از شده یجار  کیبار رد رزا کرد تصور
 !ند؟یبیمن زد،یم

 ! کردم غلط-

 :داد ادامه بغض پر لحن هامن با و دیکش دست اش ینیب ریز به یعصب

 ! خوردم گه-

 .کردیم نگاهش تنها رزا

 ! بزمنت خواستمیمن من-

 دیشیاند و بود دهیشن هم تر قبل! بود آشنا نظرش در جمله نیا چقدر
 چه گرید! است؟ پدر یگرو  در همچنان او با ازدواج طرخا به اش شناسنامه

 ! بود بسته نطفه اهیس یقو  یوقت داشت، یتیاهم

 .میکن دعوا خواستمیمن" اصال-

 ! بودند؟ کرده دعوا مگر
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! هبر  پاشه هوی زنم،یم حرف یکی با دارم یوقت شمیم وونهید من... یدونیم-
 ارونکیا بایفر کباری!  ؟یر یم یکنیم باز رو نیماش در کدفعهی یچ یعنی

 ... کرد

 .نداد ادامه را اش جمله فرمان اما کرد، نگاهش زده خی و خونرسد اما منتظر

 :دیرس گوش به شیصدا و زد زبان را شیلبها د،یکش یقیعم نفس رزا

 !نگرفنت؟ متاس ام خانواده-

 ! منم ات خانواده-

 ! داشت؟ رنگ چند ساله سه کودک نیا

 :دیشک شیموها به یدست فرمان

 !برده خوابت ،یشد خسته میاومد دیخر از گفتم-

 ! بود خواب در همچنان او و

 شیآت رو نجایا من یبر  تو! ؟یایم کوتاه نشه، تکرار بدم قول اگه! رزا؟-
 ! کنمیم نکارویا نباشه، اتیدن خوامیم که خودت جون به! زنمیم

 او غضب پر یصدا. دیبوس را خودش انگشتان رد و شد خم طاقت یب فرمان
 بلند یصدا بحال تا چرا! داشت درد شرتیب صورتش، یکبود ملس از یحت

 !بود؟ دهینشن را مهراب
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 تکرار کارو نیا گهید خورمیم قسم یبخوا که زیهرچ به... االن نیهم! رزا؟-
 ! نکنم

 یچشمها ،یکیتار دانستیم کرد، بوسه غرق را رزا صورت و رس متام آشفته
 :افتاد هیگر به اراده یب و کندیمن رسوا را سشیخ

 ! برسونم؟ بیآس بهت تونمیم یچطور  دارم، دوستت یلیخ من قرآن به-

 !زین هم منظر داشت، دوست را فرمان هم شاپور

 ! داشت دوست را رزا هم مهراب

 ! بود مهم داشنت دوست جنس

 ! ؟ینکن سکوت شهیم! رزا؟-

 هک یهمرس  با کیتار مهین اتاق در بودن. کردیم تجربه دیجد یها حس چقدر
 یساعت یکن تصور یتوانستیمن که دیبوسیم را صورتش و رس عاشقانه آنقدر
 ... قبل

  !صورتم و رس تو بزن خوادیم دلت که زیهرچ با ایب! ؟یکن یتالف یخوایم-

 ! بود؟ نیغارنش مگر! بود؟ یوحش مگر

 ...رزا یول-

 در لکام. دیفهم گفت که یسخت و سفت یرزا از را نیا! بود گرفته جان دوباره
 :کرد زمزمه محکم اما گرفته. کرد نگاهش کینزد یا فاصله با و گرفت آغوشش



 

 pg. 414 

41
4 

 !یشیم مونیپش شرتیب قبل از باشه، ات کله تو رفنت فکر-

 

 

 

 

 و شدم ادهیپ نیماش از چون دفعه نیا آوردم، ممنوعه اسم چون دفعه اون-
 ! ؟یچ بعد ی دفعه بدم، گوش دهاتیتهد به خواستمیمن

 :دیکش بو را تنش عطر قیعم و فرشد خود به شرتیب را او انفرم

 ! نداره وجود یبعد دفعه-

 ردا عجز یصدا نیا. بود آمد و رفت در اش رسشانه و گردن نیب فرمان یلبها
 از کرد یخال شانه. کردیم را شیخطاها ضامنت هربار که نداشت دوست را
 ینیسنگ اتاق، یکیتار. گرفت آغوشش در تر محکم او و فرمان شیر یزبر 
 قرب گودال شیبرا همه و همه کرد،یم حس صورتش در که یدرد و فرمان وزن
 ! سخت و سفت نه بود، آلود بغض نه گرید فرمان یصدا! کردندیم تجسم را

 ! قبوله؟ بکن، خواست دلت هرکار... کردم رو غلط نیا دوباره اگر-

 هرجا الًاص! کن حرکت دگفتنیم شده مات و شیک شاه به. زد یجانیب لبخند رزا
 ! برو خواهدیم دلت
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 رتونتستوس از مملو هم نگاهش یحت که فرمان پهن نهیس قفسه یرو  را دستش
 :گذاشت بود،

 ...لطفاً -

 :داد ادامه مکث با

 ! شو بلند روم از-

 بدون شد باعث رزا دردمند ی چهره اما کرد، نگاهش جیگ و متعجب فرمان
 دو از را شیموها و کرد مرتب یکم را اش قهی. بکشد کنار تامل یا لحظه
 و شد زیخ مین یکمرنگ اخم با رزا. بکاهد اش یآشفتگ از یکم تا دیکش طرف
 :آورد جلو را رسش فرمان

 ! ست؟ین ات گشنه-

 :کرد اشاره صورتش به رزا

 .خوردم یکاف اندازه به-

 . داشت خودش حواس کردن پرت به ازین ،یهمصحبت از شرتیب فرمان

 ! رون؟یب میبر شام یخوایم-

! ودب شده منجر شتم و رضب به بودند، شده نیماش سوار که یبار  چند از دوبار
 . داد تکان راست و چپ به آهسته را رسش

 ! خونه؟ ارندیب بدم سفارش یخوایم-
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 ریز شده خشک خون با یحت رزا دیشیاند فرمان و کرد نگاهش میمستق رزا
 . باستیز هم زیر یها یکبود و ینیب

 ...باشم شام زیم رس ات خانواده با یخوایمن یحت! ؟ینیبیم-

 :داد ادامه زند،یم حرف خودش با ییگو تر آهسته

 !دارم بد خاطره هم شام زیم از یحت-

 :دیکش رونیب یسخت به شلوارش بیج از را اش یگوش فرمان

 الیرس و لمیف یتو  رو ات قهیسل. مینیبب لمیف هم با بعدم ارن،یب زنمیم زنگ-
 .دونمیمن

 ! شدیم یکی شانی قهیسل مبارک دست نیهم با! داشت یتیاهم چه

 ! ؟یهست خور گوشت اصالً! ؟یدار  دوست کباب-

 :گفت درنگ یب رزا

 ! نه-

. ارمتیم فرم رو ،یافتیب که خودم دست. گهید یافت یم پس باد کی با نهیهم-
 ! یبخور  زیچ همه دمیم عادتت

 :کرد اخم رزا

 ! بخورم کباب شب هشت تونمیمن من-

 :داد ادامه بهت با سپس
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 !هستم؟ نجایا شب یگفت من خانواده به واقعاً -

 .کند جور و جمع را نشیمنک لبخند نتوانست کرد تالش هرچه فرمان

 دهنش آماده درمون و درست هنوز نجایا که نهیا تصورشون! ه؟یک به یک. آره-
 مامور نیع دخرتشون که دوننیمن گهید. میهم کنار یبرادر  خواهر و

 منحرف بعد ربه،یم راست ریمس به منو مدام و سادهیوا یرانندگ ییراهنام
 ! کنهیم

 :داد ادامه یجد یلیخ و

 ! سوزوندم لنت کن باور-

 :کرد نگاهش زیآم استفهام رزا

 !لنت؟-

 با و است نشده متوجه را شیحرفها از هم کلمه کی یحت رزا دیفهم فرمان و
 .دیخند بلند یصدا

 ! کمد تو مینیبچ هم لباسهامون م،ینیبب لمیف میتونیم عوضش در اما! لنت بله-

 . بود دهیند را درونش هنوز. کرد یوار ید کمد به ینگاه رزا

 ! رزا؟-

 . ستینگر او به و گرفت کمد از چشم رزا

 ! ؟یبخشیم-

 .فرستاد گوش پشت را شیموها رزا
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 ! دمیم انجام رو کار همون من کنم، چکار بگو تو! گهید ببخش-

 :دیکش یقیعم نفس رزا

 !کنمیم تیشکا ازت ،یکن تکرارش اگر-

 :زد لب مردانه و گذاشت برهم چشم مطمنئ فرمان

 ! کن تیشکا ازم کردم، تکرار اگر-

 :گفت و افتاد اش ممنوعه ی بوسه ادی به

 !باشه تو با حق اگر یحت-

 :دیبوس کوتاه اما قیعم را لبش و آمد جلو فرمان

 ! گه؟ید باشه، شکسته گردن من   با حق اگر یحت-

 رزا ،بود لدای شب او یبرا امشب. شد یر یگ شامره مشغول حرف نیا دنبال به و
 با یحت بسازد، را شب نیتر بلند و نیتر عاشقانه خواستیم و بود کنارش در
 .نداشت تیاهم بودن نیا از ریغ زیچ چیه و کبود صورت نیا
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 ازب ها پنجره. کند روشن را وارکوبید تا شد بلند و داد سفارش را شام فرمان
 یاندک که فضا. خوردندیم تکان یبهار  باد میمال وزش از آرام ها ریحر و بود

 .ستینگر رزا صورت به دوباره فرمان شد، روشن

 ! دستم بشکنه-

 زار  و دیکش رونیب را تاپش لپ تخت ریز از نکرد، افتیدر او از یجواب یوقت
 :شد یجار  زبان بر فکرش متعجب

 !؟یخوابیم نجایا شبها-

 :گذاشت تخت یرو  را تاپ لپ فرمان

 !؟ییجنا! ک؟یرمانت! ؟یدار  دوست یژانر  چه. نجاستیا من اتاق که گفتم-
 !؟ییمعام

 :زد شخندین

 ! ترسناک؟-

 ژانر دیبگو خواستیم دلش اما نزند، لبخند اش یپرروئ به نتوانست رزا
 :انداخت باال شانه! خوردیم هم شیهوا و حال به! است بهرت همه از یتراژد

 . دونمیمن-

 یملس قسمت یرو  اش یانیم انگشت و شد رهیخ تاپ لپ صفحه به فرمان
 .بود حرکت حال در ستمیس

 .ادیب دستم ات قهیسل بلکه بگو یدید که ییلمهایف از حداقل! شد سخت-
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 :داد ادامه د،یبگو یز یچ رزا آنکه از قبل و

 .شمیم دیناام ازت واقعاً  که کیتانیتا نگو یدار  دوستش یهرک جان فقط-

 :نزند لبخند تا گرفت گاز را لبش رزا

 !چطور؟-

 :رفت باال فرمش خوش و پر یابروها اما بود، رهیخ همچنان فرمان

 ! ادخرته گهید دیبکش رونیب! رفت شد متوم بود عاشقانه لمیف کی چون-

 شنگاه یا هیثان ندچ. شد رهیخ اش یخرگوش یدندانها به فرمان و دیخند رزا
 :کرد زمزمه فرمان. کرد پاک صورت یرو  از را لبخندش رزا و کرد

 .یشیم خوشگلرت ،یخندیم-

 :شد رهیخ تاپ لپ به دوباره سپس

 ! ؟یدیخندیم یطور  نیهم! نه؟ ،یداشت ادیز خوب یها لحظه من از قبل-

 پرسک هامن. دیرسیمن نظر به نیخشمگ و یعصبان" ابدا. بود آرام فرمان
 . بود شده خوشحال

. تاس بایز فرمان یابرو  و چشم چقدر دیشیاند رزا و کرد نگاهش دوباره فرمان
 را خوب یها ژن متام بودند گرفته میتصم ابتدا هامن از فهیطا نیا انگار

 . شوند صاحب

 !؟یپرسیم چرا-

 :دیکش دندان به را لبش فرمان
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 !یخودآزار  یبرا کن  فکر تو-

 ! ؟یار دگرآز  به بشه منجر که-

  !بود خودش اصالً نه! بود تخس یپرسها هیشب گرفت، باال را رسش فرمان

 ! انصاف یب کردم یخواه معذرت همه اون-

 :ستینگر نامعلوم ییجا به و کرد کج را لبش رزا

 .نداشتم شاد یها لحظه یلیخ من-

 ! منم-

 جلو یکم کنجکاو رزا اما آن گفنت هنگام نکرد یر ییتغ چیه صورتش فرمان
 :مدآ 

 ! ؟ینداشت دوست رو یکس وقت چیه چرا...چرا-

 :کرد نشانیب فاصله به اشاره و کرد نگاهش رهیخ فرمان

 مرد کی... باشه ادتی یول! یشد شجاع ه،یجد دنید لمیف هیقض یدید-
 ! مرده شهیهم

 نییپا به و رفتیمن در کوره از کرد،یم یشوخ. بود متفاوت امشب فرمان   چقدر
 !بود داده یاستعالج یمرخص تنه

 :داد ادامه را بحث مرصانه رزا

 ...حاال تا چرا مرد، یآقا خب-
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 !؟یهست یچ تو پس-

 ! من از شیپ-

 :کرد رییتغ شیصدا و دیکش یا ازهیخم فرمان

 .بودم تو دنبال چون-

 ! دیفهمیمن هم شبها هیبق د،یفهمیمن امشب اگر. کرد کمرت را فاصله رزا

 !فرمان؟-

 :ردک زمزمه بم. داشت حامم به یاساس ازین فرستاد، البا به را شیموها فرمان

 .شهیم متوم خودت رضر به ،یکنیم صدا منو ینطور یا! فرمان؟ جان  -

 یاخالق یب مورد نیا در بود پرخاشگر هم هرچقدر فرمان داد، تکان رس رزا
 فرمان. گرفت قاب را فرمان داغ صورت کوچکش دست هردو با رزا. کردیمن
 :دینال

 ! یز یریم کرم خودت نیبب! مینیبب رو لممونیف بذار ه،جوج نکن-

 !کن نگاه منو-

 :داد ادامه رزا و ستینگر شیها یخاکسرت  به خامر فرمان

 .افتاد روز نیا به هام سوال دنیپرس یبرا من صورت-

 ! رشف یب بشکنه دستش-

 .کرد شیهادست دنیبوس به رشوع فرمان و داد تکان رس کالفه رزا
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 ! کنمیم خواهش... بگو بهم! نخواستم یز یچ ازت حاال تا من... فرمان-

 .دیکش درهم چهره رزا و زد اش ینیب به آهسته فرمان

 .شهیم چطور حالت و حس ،یخور یم الکل یوقت نمیبب دارم دوست نقدریا-

 ! لطفاً  بگو! فرمان؟-

 را اپت لپ درب. نبود قبل هیثان چند تیشخص از یاثر . دیکش عقب رس فرمان
 از و کرد روشن حرص با. برداشت تخت کنار یعسل یرو  از را پاکتش و دیکوب

 .خوردیم تکان گاریس اش زمزمه

 بدم! رونیب یکشیمن ،ینکن سیرسو تا و یزنیم یقفل ادیم بدم! رزا ادیم بدم-
 ! رو آدم یسابیم تتیمظلوم نیا با ادیم

 . فرستاد عقب دوباره را شیموها و زد یمحکم پک

 ! بدونم دیبا من! درسته؟ هستش، مونیوسعر  گهید روز چند-

 :رفت باال متعجب شیابروها و زد یپوزخند فرمان

 !هات هدف به دنیرس یبرا  یدار  پشتکار یلیخ-

 :زد طعنه رزا

 ! ادیز یلیخ نه-

 !دمینرس هام خواسته و اهداف متام به هم یلیخ یعنی که

 او ینشایپ به امآر  داشت، دست در گاریس که یدست هامن با و فرشد لب فرمان
 :زد



 

 pg. 424 

42
4 

 ! دهنش تو زنمیم چرا گهیم بعد-

 ! لطفاً  بگو-

 !بشه؟ یچ که-

 ! نشه یچیه قاً یدق که-

 .شد رهیخ سقف به و فرستاد رونیب را نفسش کالفه فرمان

 !داره وحشت شاپور-

 .کرد نگاهش تنها رزا

 !بذارم تنهاشون و شه ادیز پومل نکهیا از... دادنم دست از... من رفنت از-

 :زد یگر ید پک

 ! دادیم پرش مامان  ذاشتم،یم یهرک رو دست-

 :شد اش رهیخ

 !بفهمم من نکهیا بدون-

________ 
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 تخت یرو  و برداشت یعسل یرو  از را یگار یرسیز و کرد یا خنده تک فرمان
 را خاکسرت. درشت یچشمها آن با بود شده نیمنک و کنجکاو رزا نگاه. گذاشت
 :تکاند

 یخداحافظ کی با همشون شبه کی یچطور  شدمیمن متوجه من الشیخ به-
 ! گم؟یم تو به رو نایا دارم یچ برا اصالً... الیخ یب! کردندیم خوشحامل

 :داد جواب مطمنئ رزا

 روبروت من باشند، نجایا االن خواستندیم که ییاونا ی همه یجا االن چون-
 .نشستم

 :زد یرمق یب لبخند فرمان

 ! سهیوا ابد تا لحظه نیا شدیم کاش-

 :داد ادامه فرمان که شد منتظر دوباره رزا نگاه

 !کنم؟ فیتعر یدار  حوصله" اصال-

 :داد تکان رس رزا

 ننیشیم هم ذهنم یها پازل حداقل تره، جذاب برام لمیف دنید از" قطعا-
 !رسجاشون

 و تگف ی" دیببخش"  خورد، زنگ اش یگوش که دیبگو یکالم خواست فرمان
 شاپور خط پشت شخص افتیدر رسعت به اش مکامله نحوه زا رزا. داد جواب
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 و گذاشت یگار یجاس ی لبه را روشن گاریس و کرد قطع را متاس فرمان. است
 .شد بلند

 .امیب یزود ارم،یب رو شام برم من-

 شرتیب هقیجل و مردانه راهنیپ وجود با پهنش یها شانه. ستینگر رفتنش به رزا
 با هآراست مرد نیا کند تصور توانستیم یحت یکس چه. کردیم انیمنا را خود

 ند،ک افراد با نسبتش به یتوجه آنکه یب تواندیم لحظه در یرسم پیت نیا
 ! هیگر زار زار بعد یا قهیدق و کند یکار  کتک و یفحاش

 اری لب انتظار به یگار یرسیز ی لبه دواریام که یگار یس رفتنش محض به
 و رد یا قهیدق چند! بود پک کی هم کمرت پک کی! شکاند کمر از را سوختیم
 درخت طرح با یوار ید برچسب یجا وارید یرو  دیشیاند و کرد رصد را وارید

 رزا و برگشت یامنیپ و پر یمس ینیس با فرمان. است یخال بشدت دار شکوفه
 ینیس فرمان. است گرسنه چقدر دیفهم تازه خورد، مشامش به کباب یبو  یوقت
 . آن اصالت از کرد حظ یا لحظه یراب رزا و گذاشت تخت یرو  را

 اممت سنگ مخلفات یبرا منظر و بود داده سفارش را یاصل یغذا تنها فرمان
 تون،یز اش، کننده مدهوش یبو  با نعناع ،یمحل دوغ و ماست. بود گذاشته

 ضیتعو را لباسش فرمان دیفهم تازه و آورد باال رس رزا! ارشوریخ و یترش
 رنگ نهام به بگ مین یکاغذ کتان شلوار و هفت قهی دیسف رشتیت. است کرده
 قدرچ که دیایب زبانش بر مبادا تا کرد چفت را شیدندانها رزا و داشت تن بر

 توجه جلب یرسم ریغ پیت با چقدر ،یدار  یآگاه تناسباتش و رنگها به نسبت
 .گرفت دهان به زبان اما ،یشد جذاب چقدر" اصال و یکنیم
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 ! شد؟ متوم-

 :شد لیما شیابروها

 ! ؟یچ-

 :زد یلبخند فرمان

 ! من زدن دید-

 .نشست چهارزانو تخت یرو  شیروبرو فرمان و کرد یکمرنگ اخم رزا

 !نهیسنگ غذا نیا شب یبرا بگم خواستمیم-

 و کرد یهوم د،یکشیم یزعفران پلو یرو  را یمحل کره که هامنطور فرمان
 :گفت

 !؟یکرد زیآنال نییپا تا باال از نیهم برا-

 :دیخند و آورد باال رس فرمان و کرد نگاهش باورنا رزا

 !خورهیم بهم حالت من پیت و رس از دونمیم. کردم یشوخ-

 اما ندارد، ینظر  نیچن نیا" ابدا لحظه نیا در دیبگو خواستیم دلش رزا
 و گرفت سمتش به را امنیپ و پر قاشق نیاول. نداد زدن حرف مهلت فرمان

 :گفت همزمان

 صبح خود تا امشب. یبد گوش من یها یور  یدر  به یشبا داشته جون بخور-
 !یدار یب
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_______ 

 

 

 

 

 

 اب و شد دنیجو مشغول همزمان و دیکش عقب یشگیهم عادت به را رسش رزا
 :گفت پر دهان

 .تونمیم خودم-

 :گفت کرد،یم نگاهش عشق با که هامنطور و زد ییمنا دندان لبخند فرمان

! کنم؟یم غیدر خودم از رو تو هب دادن غذا لذت من یکرد فکر یعنی-
 !کنه؟یم باد لپهات که ینطور یا مخصوصاً 

 :داد ادامه لحن هامن با و گذاشت دهانش یجلو  را دستش رزا

 !یکرد پر یلیخ رو قاشق نکهیا یبرا-

 :گفت و گذاشت خودش دهان بر یقاشق فرمان

 ! یدیم لفتش ساعت چهار باشه، خودت اریاخت به اگه چون-

 :گرفت سمتش به را پر اشقق دوباره سپس
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 ای شهیم هیسوءتغذ بذارم تو یهوا به بخوام دم،یم غذا خودم هم مون بچه به-
 ! رو دهنت کن وا! بهش یبد شکالت کله کی یخوایم

 و کرده متام حقش در را یبرادر   یراست به محسن. شد گرد شیچشمها رزا
 . بود نگذاشته جا هم واو کی یحت

 بدن رد جان بخورد، غذا شرتیب دیبا که فرمان ی رانهپد یها حتینص با را شام
 به غذا آنقدر فرمان. خوردند آن مشابه ییحرفها و دارد وزن کمبود ندارد،

" ی جمله مدام و شد ولو تخت یرو  شام از بعد رزا که بود داده خوردش
 روشن را گارشیس که هامنطور فرمان اما کرد،یم تکرار را" دارم تهوع حالت

 لهحم ها یآپاچ کرده فکر کرده، تعجب ات معده"  که گفتیم خنده با کردیم
 !". کردن

 :زد غر نباریا و داد هیتک وارید به فرمان

 ! تخت نیا با یآورد در رو بازار چشم-

 :داد هیتک آرنج به رزا

 ! بود؟ یچ نکاریا یبرا مادرت لیدل-

 :رفت باال فرمان یابروها

 دنده کی! کردیمن عوض رو بحث رسعت به نقدریا هم گیم گیم مرحوم-
 ! حداقل یرفتیم معکوس

 :داد جواب را لبخندش فرمان و زد یلبخند رزا
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 .یخورد غذاهم کامل پرس کی خاطرش واس که آورده روزت به یچ یفضول-

 :گرفت سمتش به یبالشت سپس

 .نره خواب دستت ریز بذار-

 :داد ادامه مکث با

 ! متمخد در من ،یخواست بهرت بالشت هم اگر-

 شدست ریز را دیسف بالشت یمعطل یب رزا و کرد اشاره اش نهیس قفسه به
 .زد یقیعم پک فرمان. گذاشت

 و پچ که یا لحظه از! هیمنطق البته که جوره، من از شرتیب یحاج با ربزیفر-
 برعکس داره، پول حرص. بود یحاج دست ور شگاهیمنا تو شناخت رو راستش

 گهیم.  هیحاج خود یکپ ربزیفر اما بشه، خرج که نهیا یبرا پول گمیم من! من
 یحاج. کنندیم کار کله کی هم زنش و خودش!  کتاب و حساب به زیچ همه
 . هکنیم حفظ رو مال ربزیفر دونمیم رم،یمب بذارم رو رسم روز کی من گهیم

 فتهگ محسن به فرمان وصف در که افتاد یا جمله ادی و زد یکمرنگ لبخند رزا
 ! اخلفن فرزند. بود

 ! یدیم بادش به شبه کی بدم، بهت هم طال کوه گهیم ست،ین دواریام من به-

 :زد گرید یپک

 ! بدونم رو میس و زر قدر! شم ریپذ تیمسئول من خوادیم الشیخ به-

 ! ره؟یگیم سفته نیهم برا-
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 :داد تکان رس فرمان

 .وردمآ  باال قرض که باشم داشته دلهره و برتسه دمل ته من ظاهراً  که رهیگیم-

 :تکاند را خاکسرت

 ! بغلم؟ یایب شهیمن-

 :زد لب و را فرمان نگاه گرفت دهیناد رزا

 !؟یچ باطناً -

 ذاشته،گ خودش یپا جا و بابامه خلف پرس ربزیفر درسته که نهیا هیقض باطن-
 چهب و زن دست ربزیفر! منظر نه اون، نه! کنه یزندگ تونهیمن من بدون یول

 شوهر فردا پس فردا هم بایفر. دینگز هم ککش یحاج رفت، و گرفت رو اش
 ...رهیم کنهیم

 !؟یهست یتغار  ته نکهیا خاطر به فقط-

 :زد یکج لبخند فرمان

 ! کردیم نکارویا بخدا اریدرب برج طبقه، نیا از گفتمیم بهش اگه-

 !؟ینر  نجایا از که-

 ! نرم نجایا از که-

 :گذاشت شیپاها یرو  را بالشت و نشست چهارزانو تخت یرو  رزا

 !یبر  خونه نیا از روز کی دیبا که باالخره-
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 ! شده مرگ دق مادرت فردا ،یبر  امروز تو گهیم یحاج... گهید نیهم-

 :زد یپوزخند رزا

 !ینر  نجایا از که دهیتهد نوع کی ها سفته و چک اون پس-

 :انداخت باال شانه الیخ یب فرمان

 افته، یمن اونا یاجرا فکر به وقت چیه شاپور! داره؟ یتیاهم چه اما آره-
 هک نداره اطالع یکس هم نفر چهار ما جز و کنهیمن کمش هم ارث سهم از یحت
 . شه یمدع بخواد بعداً 

 ! افته؟یب یکس دست اگر و-

 ...رزا. خورهیم خاک داره گاوصندوق تو افته، یمن یکس دست-

 :داد تکان شرتیب دیتاک یبرا بود، آن در گاریس که یدست

 یب کامالً منم نظر از! نداره رو اونا از سوءاستفاده قصد وقت چیه یحاج-
 !گهیمن نه شاپور بخوام هم برابرش صد چون هستند، ارزش

 

 

 

 

 :شد محو هیثان از یکرس  در که کمرنگ آنقدر زد، یکمرنگ لبخند رزا



 

 pg. 433 

43
3 

 یبابا اما. یبر  ینذار  که ،ینباش که داره، رو دادنت دست از ترس تو یبابا -
 .برم که نباشم، که زد وارید و در به داشت، رو داشتنم ترس... من

 را رزا امروز. دیکش اش آشفته یموها درون یدست و زد یمحکم پک فرمان
 زخندپو  بایفر و بار شامتت شاپور بود، ریمتح منظر. بود آورده دستانش یرو 
 ! لب بر

 لوج شهن قول قولش نذاشتم و حرفش به دادم تن که داشتم دوستش شرتیب من-
 ام یزندگ و خودم ی گلو دور تو دست گذاشتم که داشتم دوستش اونقدر! تو

 ! بکشه راحت نفس بابام اما ره،یبگ رو نفسم و شه حلقه

 .انداخت ریز به رس فرمان

! ور  بابام دل رفتنم با من ،یکرد قرص رو شاپور دل خونه تو ات موندن با تو-
 .میآورد بدست رو دلشون هم هردومون

 :داد ادامه رزا و زد یجانیب زخندپو  فرمان

 یها خلوت تو مامانت بابا که! کارستون یکن یکار  یدار  دوست وقتها کی-
 ن،گیم هاشون دغدغه از عاشقانه یحرفها یبجا که ها موقع همون شون، شبانه
 ! راحته بچه نیا از املونیخ بگن برعکس! ینباش مشکالتشون جزو تو

 :کرد نگاهش رهیخ رزا

 گهن لیراح که! راحته رزا از املیخ من بگه خلوتش تو بابا که مشد زنت من-
 باشم، هداشت یاجتامع روابط تونمیمن من اگر! یمقرص  تو کنه، سکته بابا اگر
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! یقرص م تو ه،یمنف خانواده دید و کنم فکر یکس به تونمیمن اگر! یمقرص  تو
 ! داشت؟ یتیاهم چه اش هیبق گهید بود، شده ات فتهیش بابا

 به دیبگو رزا خواستیم دلش ته. نبود هم آرام اما نبود، یتوفان فرمان نگاه
 ! دینشن یز یچ پدر نام جز اما کردم، ازدواج خودت خاطر

 :آمد بحرف من و من با فرمان

 ...یا گهید انتخاب اگه...اگه-

 :کرد قطع را حرفش رزا

 . شد داده تیاهم بهش که بود یز یچ نیآخر من انتخاب-

 :داد مهادا مکث با سپس

 !داشت؟ وحشت ،یبش رابطه وارد نکهیا از مادرت چرا-

 . گارشیس از کند دل باالخره و کرد یکوتاه ی رسفه فرمان

  ،شدمیم رابطه وارد هرکس با باً یتقر. نداره تورو اقتیل کس چیه گفتیم-
 و شهیم رسد رفتارش شدمیم متوجه مدت کی بعد  شد،یم یجد هیقض یوقت
 .رهیم ذارهیم

 .شد حالتش رییتغ متوجه رزا و بود گرفته تمیر یکم فرمان یاه نفس

 دهم بار... دوبار... بار کی! شه؟ تکرار همشون یبرا رفتار نیا شهیم مگه-
 ! هش گور و گم طرف خانواده، تو شدن مطرح محض به که ستین یتصادف گهید
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 ار  آن. بود دایهو کامالً بودنش یعصب و دیکش رونیب پاکت از یگر ید نخ
 :دیکش باال را اش ینیب و کرد روشن

 خودش قول به دیکشیم نقشه که یمدت متام! من یجوون متام به زدن گه-
 زدمیم کله و رس خودم با همش من کنه، دور شیتغار ته از رو جامعت کفتار
 ! بره بذاره داره، دوستت نقدریا دخرت کی یوقت دیبا چرا که

 .کرد نگاهش مبهوت و آمد جلو یکم رزا

 کم یباز  عشق از! ذارم؟یم کم پول از!  دارم؟ یرادیا و بیع چه گفتمیم-
 !ندونن؟ هم یخداحافظ کی قابل یحت تورو دیبا چرا! ذارم؟یم

 :داد تکان رس متسخر نشان به و دیخند یعصب

 گهید زیچ دردش اما! ستین ام یتغار  ته شان و حد در کس چیه گفتیم-
 هب گذرم سال به سال و برم بذارم نجایا از ازدواج بعد من داشت وحشت... بود
 ...ها یآخر  نیا. افتهین نجایا

 :کرد نگاهش یسوال رزا و کرد مکث

 !؟یچ ها یآخر -

 !گم؟یم تو به رو نایا دارم چرا-

 بکن نکارویا که! انداختند روز نیا به رو ما خانواده چون! میهمدرد چون-
 خانواده قراره یک! باشه یراض ازت مادر بکن اونکارو... باشه یراض ازت پدر
 ! بردارن؟ هاشون بچه رس از دست ها
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 تگفیم بایفر. دادمیمن کار به دل نبود، یحساب درست روزم و حال ها یآخر -
 ! اش یانداخت روز نیا به تو مامان

. نودشیم را شانیصدا کرد حس. شد رهیخ شیروبرو ی برهنه زن پوسرت به رزا
 منظر و زدیم داد شده رسخ صورت اب بایفر. دارد حضور آنجا در انگار
 .بود گرفته را شیگوشها

 هب! یکرد اش وونهید ات یر یسختگ با تو! شیانداخت روز نیا به تو مامان"
! یکرد شیا عقده ات یخودخواه نیا با! یداد ریگ کرد، ریگ دلش که هرکس
 مبادا که یکرد درست ات یخودخواه با خودت رو والیه نیا! مامان برتس
! کن نگاه شاهکارت به خوب باشه، بابا و خودت مال ابد تا و بره یکس سمت
 !"کن نگاه یساخت که یر یزنج وونهید به خوب

 !امین کوتاه ندفعهیا شد، ام یزندگ وارد هرکس کردم عهد خود با -

 :زد پچ و دیکش آغوش در دست کی با را رزا و دیکش جلو را خودش یکم

 !دمید تورو تا-

_______________ 
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 حالشیب یمحل ماست و دوغ. نکرد مقاومت یلیخ رزا و کرد نوازشش آهسته
 .بود شده علت بر دیمز هم فرمان خوش عطر و کرده

 یعوض... کردم یرشف یب دونمیم! برم از تورو یها ناگفته همه خودم من-
 یپا نکهیا از! ستمین مونیپش آوردم بدست تورو نکهیا از اما...درآوردم یباز 

 !کنمیمن رسزنش رو خودم موندم نمداشت دوست

 فرمان از را اهشیس یقو . بود یگر ید یجا ذهنش اما گفت یا آهسته هوم رزا
 .بود داده هیهد فرمان به را آن منظر و بود شده بارور

 یدار  نامزد دمیفهم یوقت شاهده خدا... بدم دستت از گهید خواستمیمن-
 ...یول باشه یکس زن دنبال چشمم که ستمین لش! کنار بکشم خواستمیم

 :دیکش باال را اش ینیب و زد یگر ید پک فرمان

 !شدیمن یدونیم خودتم-

 :داد را جوابش آهسته رزا

 !مفت گنجشک مفت، سنگ یگفت هم تو-

 :دیشک باال ینیب با را بازدمش از حاصل دیسف دود و زد یکمرنگ لبخند فرمان

 یول د،بو  عرضه یب ی پرسه اون من بیرق یکنیم فکر! گهید نهیهم اشتباهت-
 ازب د،یکردیم فرار هم خیمر کره به تا دو شام که دونستندیم آدم و عامل همه
 ! دینبود هم سهم هم
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 به حق نقدریا هم آدم. ندیبب بهرت را فرمان تا آورد جلو یکم را رسش رزا
 ! جانب؟

 هکدفعی زیچ همه وسط نیا حاال دم،یجنگ داشتم دوستش که یکس برا من-
 !داد هم ستد به دست

 :زد یپوزخند رزا

 !نداشت؟ یر یتاث محسن فیاراج هم" اصال و-

 :کرد خاموش را گارشیس فرمان

 !هیاله موهبت من یبرا محسن-

 :کرد زمزمه نفرت با رزا

 !طانیش مدافع لیوک-

 رسکپ اون و تو اوضاع دونستمیمن" اصال من! بدم دستت از خواستمیمن... رزا-
 خوادیم و برداشته رو ات شناسنامه بابات که! قربهع در قمر نقدریا ینقاشباش
  !بودم هنگ! دیدار یتاالسم جفتتون دونستمیمن من" اصال! بده شوهرت

 :گفت طلبکار رزا

 !؟یزد رضبه مشخص یجا از نیهم یبرا-

! تسینگر رزا کبود صورت به و کرد مشت را دستش کرد، نگاهش رهیخ فرمان
 ! بود کبود همچنان صورتش! نه

 :گفت یکالفگ با
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 رو دخرت کی تصاحب عرضه و کنه یخور  گه فقط سال سه که یکس! آره-
! ومدها برسش یچ نفهمه کسالی تا که بخوره رضبه چنان دیبا باشه، نداشته

 ...رزا

 :گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت

 دمیکشیم بود آدم اگه کهیمرت اون نباشه، اتیدن خوامیم که...قسم خودت به-
* تخ نه ،یکن ازدواج ذاشتیم نه! کنهیم حرومت داره دونستمیم یلو ! کنار
 شرتیب یک" اصال! ؟یبش گهید یکی مال ذاشتمیم دیبا چرا! داشت اومدن جلو
 !داره؟ رو اقتتیل و داره دوست تورو من از

 :کرد اشاره صورتش به رزا

 !نمیبیم دارم رو اقتمیل-

 :رفت باال یکم یعصب شیصدا فرمان

 ینامرد من" اصال! من رس تو بزن یه پتک نکنش حاال، خوردم یگه کی من-
 !؟یگفت رو بله چرا تو! قبول ط،یرشا از کردم استفاده سوء! قبول کردم،

 یکی بودند، ستادهیا فرمان برابر در لحظه نیا به تا که رزا یدفاع یوارهاید
 نفس یعصب فرمان و کرد نگاهش مبهوت. بودند خنتیر فرو حال در یکی
 آب فرمان و زد زبان را خشکش یلبها رزا. داشتیبرمن چشم و دیکشیم

 :داد قورت را دهانش

 !؟یگفت بله یچ یبرا! هوم؟-
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 انستتو یم چه. فرستاد رونیب را کوتاهش نفس و گذاشت برهم چشم آهسته رزا
 ربهتج همزمان را نفرت و عشق بحال تا فرمان دیبگو خواستیم دلش! د؟یبگو
 و خودت از خاطرش به ،یباش داشته دوست تینها یب را یکی! ؟یا کرده
 شدن دار بچه از خاطرش به باشه، وصل جونت به جونش ،یبگذر  تهاتیاولو
 از نه! یش متنفر ازش... اما یبگذر  خودت از ،یبگذر  خانواده از ،یبگذر 

... هاش عمل و حرفها تفاوت از... هاش نکرده از...رفتارش از... خودش
 را دلت حرص متام و گردنش دور یبنداز  دست یباش داشته دوست که نقدریا

 ربراب در را رزا ی رفته یآبرو  حداقل تا دیایب توانستیم مهراب! یکن یخال
 نقدریا خودش از رزا که دارد، وجود بدهد نشان که بخرد، اش خانواده
 یتاالسم دو مانند چگونه دندیرس توافق به نفره دو و زدیمن حرف مطمنئ
 لمیف مانند. بود دواریام لحظه نیآخر تا! امدین مهراب... اما کنند یزندگ
 ربد،یم را داستان دخرتک و رسدیم بزنگاه رس سابق عشق که یینامیس یها
 با! انفرم کردم لج دیبگو خواستیم دلش... امدین... امدین... امدین اما! دیایب

 نم،کیم شیستا را زاللش رتیس و بایز صورت و دهمیم شیبرا جان که مهرابم
 ردمک لج شدم، یالیخ یعشق یبرا خانواده متسخر آلت که خودم با! کردم لج
 !فرمان یدانیم چه تو و
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 !توام با-

 خست پرسک. ستینگر فرمان به دوباره سپس چرخاند، را شیچشمها کالفه رزا
 !مزاج یدمدم

 یقرار  و قول چه پدرت و تو نیب! ادته؟ی یکرد دعوت نهار منو که روز اون-
 ! د؟بو 

 :دیکوب خودش یشانیپ به محکم و اوردین طاقت گرید فرمان

 ! ؟یر یگیپ نقدریا یچ یبرا االن...یوا-

 :کرد زمزمه و دیکش شیموها در پنجه رس طرف دو از سپس

 !رمیبگ کم دست تورو باشم احمق دیبا یلیخ-

 .گرفت باال را رسش فرمان و کردیم نگاهش منتظر رزا

 !؟یمن نگران کنم باور-

 :داد ادامه مکث با

 تا! کن تیشکا برو شد، بلند روت دستم هروقت گفتم که من! ؟ییآتو دنبال ای-
 !دمیم هم راهکار بهت دارم! یهلفدون ربنیم دست به دستبند منو نشده شب

 :انداخت باال شانه رزا و داشت لب بر یلبخند

 !ندارم جنگ رس من-

 :گفت و داد تکان رس فرمان
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 بودند ما یزندگ یتو  تو، از قبل که یکسان همه رسنوشت به هم تو خواستمیمن-
 .یش دچار

 !گفت دل در را نیا رزا! شدیم دچار کاش

 و رمیم رهینگ رس ازدواج نیا یلیدل هر به اگر که دادم امتومیاولت همشون به-
 قدرچ دونمیمن! ندارند دخالت حق ندفعهیا که! کنمیمن نگاه هم رو رسم پشت
 باالخره... یول! وصلت نیا به شدیمن یراض رقمه جیه شاپور که یدار  خرب
 .گهید اومدند کوتاه

 :کرد کج را رسش رزا

 !؟یرشط چه با-

 :ستینگر اطراف به آشفته

 !گم؟یم تو به رو نایا دارم چرا-

 ! اش یداشتن دوست ی گربه توله. رزا یها یخاکسرت  به سپس

 :داد تکان رس و نشست یکرس یدندانها پشت زبانش

 ... رزا یستین هپروت تو هم ها نقدراو  تو-

 دعوت را او فرمان ذهن در مدام یکس و دنیشن یبرا شد گوش وجود متام رزا
 :آمدند در حرکت به فرمان فرم خوش یلبها نحالیا با! کردیم سکوت به

 اش بهره و ها سفته و چک نیا متام کردم حفظ رو ام یزندگ اگه که داد قول-
 ! دور بندازه رو
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 :داد ادامه بپرسد، را شیچرا رزا آنکه از قبل

 !شدم یزندگ مرد خودش الیخ به من که شده ثابت بهش موقع اون-

 دل در هم باز را نیا! بود یاکتساب فهیطا نیا در یتیمسئول یب و ینامرد پس
 در یوقت کند، خطاب تیمسئول یب را او آمد یانصاف یب نظرش در! گفت
.. .کردیم مراقبت او از گرانبها یگنج همچون بود کنارش که یلحظات متام
 !دیکوبیم نیزم بر را نهیگنج هامن شدن خسته محض به البته

 تضامن چک الیر هر یازا به شاپور! کردیمن درک رقمه چیه اصالً! دیفهمیمن
 او کند، حفظ را اش یزندگ فرمان اگر بود کرده رشط حال و بود کرده افتیدر
 .گرفت دندان به را نشییپا لب! شد واهدخ راحت ها سفته و چک متام رش از

 و وارید به که یحال در تخت یرو  و کرد خاموش را یوار ید چراغ فرمان
 .دیکش دراز بود، داده هیتک ها بالشت

 ! نجا؟یا یایم-

 :داد ادامه و کرد اشاره خودش آغوش به

 .گهید یگرفت هم سواالتت همه جواب-

 طرع یبو  و دیرسیم نظر به وکمشک و بیعج یکم شاپور رشط! نه هنوز! نه
 رمان،ف داشنت نگه خاطر به تنها را ها سفته و چک بحال تا شاپور! دادیم زنانه

 یازدواج با دیبا چرا حال! بود داشته نگه مادرش، ی دردانه و یتغار  ته نیا
 هب و کند موافقت د،یدیمن اش خانواده شأن در و بود مخالف بن و خیب از که

 !بدهد؟ را شیها قرض از ییهار  ی وعده هم فرمان
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 !کن فکر! کن فکر! کن فکر زد، بینه خود به

 "باشم داشته مخالفت فرمان انتخاب با که ستمین شاپور مثل من"

 ."داره ییآشنا هم مهراب با ست،ین مهمون که رزا"

 ."تره زیعز من یبرا کس همه و زیچ همه از فرمان"

 اومد کوتاه باالخره... یول وصلت نیا به شدیمن یراض رقمه چیه شاپور"
 ."گهید

 بندازه رو اش بهره و ها سفته و چک نیا متام کردم حفظ رو ام یزندگ اگه"
 ."دور

 ..."کردم حفظ رو یزندگ نیا اگه"

 ..."رو یزندگ نیا اگه"

 .شدند شیرایو ذهنش در جمالت

 ..."کنم حفظ رو یزندگ نیا بذارند اگه"

 ..."کنم حفظ رو یگزند  نیا بذارند بایفر و منظر اگه"

 و چک نیا متام شاپور کنم، حفظ رو یزندگ نیا بذارند بایفر و منظر اگه"
 ." دور ندازهیم رو ها سفته

 نگاهش لبخند و شده کج رس با که فرمان به زده وحشت! بود نیهم
 . ستیکرد،نگریم

 !توله؟ گذرهیم ات یفسقل مغز اون تو یچ-



 

 pg. 445 

44
5 

 فتهس و چک تا کند، حفظ را اش یزندگ بگذارند نبود قرار اصالً! زد خی تنش
 بود قرار فرمان!  بود نشده یراض خدا یرضا محض شاپور! دور بندازد را ها

 ار  دستش فرمان د،یبگو یز یچ آنکه از قبل! باشد؟ منظر یتغار  ته دوباره
 ریسا تنش همچون را شیلبها آنکه از شیپ و گرفت آغوشش در کامل و دیکش

 :گفت خنده با کند،

 ! بده رو مزدش حداقل ،یدیکش من زبون از حرف همهنیا-

 البق نوک بر یا طعمه همچون را او که کند چه بایفر و منظر با دیشیاند رزا و
 !دند؟یدیم

 

 

 

 

 رد خنده یها رگه که زن یصدا و شد جابجا شیجا در کالفه و بسته چشم رزا
 :دیرس گوشش به بود، داریپد آن

 .خانم عروس یطاقت کم یلیخ-

 :بود خندان هم لیراح یاصد

 .کنهیم فرار رزا اد،یم وسط که شیرایپ و شیآرا بحث-
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 تا ودب رسانده نجایا به را لیراح و بایفر او، فرمان که صبح از. نداد یجواب رزا
 رنگ نه چگاهیه او! دانستیمن را علتش" واقعا و بود زن نیا ردستیز االن
 بلد نکرد شیآرا" اصال. کردیم نیسنگ شیآرا نه و بود داده رییتغ را شیموها
 تدانسیمن و دهیکش دراز یصندل نیا یرو  چهارساعت به کینزد حال و نبود
 !شود لیتبد ییوالیه چه به است قرار

 و زادآ  زبانش اما بود، ریدرگ کوریمان و ونینیش یبرا شیدستها و موها بایفر
 .رها

 فکر. کرده ظحف رو اش یمیقد و کیکالس ی چهره جون رزا مشخصه" کامال-
 !درسته؟ ،ینکرد کوتاه شهیم یسال ده رو موهات کنم

 یشخص که لیراح یصدا هم باز و بایفر جواب در دیکش یقیعم نفس رزا
 :بود لختش یموها نگیبراش مشغول

 !دارهیبرمن هم ابروهاش یحت-

 افتیدر کم مدت نیهم در رزا و بود رزا کاپیم مشغول که انسالیم یزن 
 فیظر ییمو قلم با را چشمش هیسا که هامنطور است، بایفر و منظر دوست

 :گفت کردیم دیف

 یستکار د نه زدمیم کرم بهش نه سال به سال بود، زیمت و تر صورتم نقدریا منم-
 .کردمیم اش

 :افزود خنده با سپس

 .نکن گوش خواهرشوهر و کرتیکوچ خواهر حرف به-
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 :کرد کوتاه یا خنده بایفر

 چه! گمیم حسادت یرو  از دارم من انگار دیگیم یکطور ی جون هیمرض! وا-
 هنگ کیفابر رو کرکها اون" مثال حاال! برسه؟ اش افهیق به آدم داره اشکال
 !حساسه مسائل نیا به چقدر دیشناسیم که منم داداش! بشه؟ یچ که یدار 
 !بایفر داش گهیم بهم کنمیم اصالح رید به رید که وقتها یبعض

 کباری یحت فرمان دینگو تا گرفت گاز را نشیریز بل تنها رزا و دندیخند همه
 !کندیمن صورت اصالح چرا که است اوردهین او یرو  به هم

 :گفت خنده با هیمرض

 رب خوش باال، و قد خوش ماشاهلل. دخرتم یندار  کم یز یچ یخوشگل از که تو-
 .کرده مزاح هم فرمان. شه بتینص خوب بخت کی شاهلل ان رو، و

 :داد ادامه مکث با سپس

 کمندت یابروها نیا به دیبا معلومه خوشگله، ابروت و چشم ماشاهلل شام-
 !ادیمن چشم تو یلیخ کمرنگه، ابروهاش جون رزا یول یبرس

 :شد رزا مخاطبش

 .میکنیم ابروهات یبرا یفکر  کی ایب یعروس بعد یخواست-

! کرد تصور رهیت یا قهوه و کدستی و پهن ییابروها با را اش چهره رزا و
 زشت اندازه یب چه! اخمو و نیخشمگ شهیهم یا چهره با بردز، یانگر  همچون

 یچشمها و کمرنگ یابروها نیهم وجود با رزا ظرافت و ییبایز متام! شدیم
 :کرد زمزمه آهسته. بود روشن
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 .ندارم یقصد نیهمچ! ممنون-

 :ستینگر لیراح به نهیآ از بایفر

 وادخیمن" اصال ه،ینطوریا منم مامان! سخته براشون رییتغ چقدر ها یبعض-
 مدل کی مو، رنگ کی مو، مدل کی همش! کنه عوض رو افکارش و خودش
 .شهیم خسته آدم! ابرو

 :داد تکان رس لیراح

 !منم مامان-

 حساب یا غره چشم با" حتام نبود، زن نیا دست ریز اگر دیشیاند رزا و
 بایفر. دنکن دیائت را بایفر فیاراج نگونهیا که گذاشتیم دستش کف را لیراح
 :داد ادامه نطقش به

 ". ظاهرا نطورهیهم هم جون رزا-

 :کرد دخالت بحث در و دیکش را چشمش خط نازک یمو  قلم با هیمرض

 لنز خوادیم. متومه زیچ همه ماشاهلل! بده؟ رییتغ رو خودش یچ یبرا-
. داده بهش خدا رو همه! کنه؟ عمل رو اش ینیب! کنه؟ رنگ مو! بذاره؟

 هک کرده دایپ کجا از رو خوشگل عروس نیا پرسمیم ازش نمیبب رو داداشت
 .رمیبگ زن جا همون از دمیسع برا منم

 :داد قرار مخاطب را رزا آهسته سپس

 .داره خرب داماد دل از خدا فقط-
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 رزا یالبه یرو  یجانیب و کمرنگ لبخند که دید هیمرض و شد بسته بایفر دهن
 زا ریغ که جهت آن از داد، را بایفر جواب هیمرض که جهت آن از نه. بست نقش
 و متفاوت یها حس قبل شب چند بود، آگاه فرمان قرار یب دل از هم او خدا
 ورخط هم ذهنش پنهان یایزوا در یحت بود، کرده تجربه فرمان با را ینیفرازم
 لیراح. باشد بخش لذت اندازه نیا تا فرمان توسط وجودش کشف کردیمن

 :شد انیمنا دشیمروار یها رشته و دیخند

 .چشمتونه جلو حارض و یح خواهرش جون هیمرض-

 .کردیمن رشکت بحث در همچنان رزا و دندیخند همه

 خانم میکنیم یفکر  کی هم تو برا بعد نه، ای خوبه عروسمون مینیبب بذار حاال-
 !ندهیآ دکرت

 :دیکش کار از دست هیمرض. شد زیمخین و اوردین طاقت گرید رزا

 ! ؟یکرد ضعف! نگم؟قش شد یچ-

 در دم تا اش شده افشون یموها از را بایفر شدیم کاش زد، یلبخند زور به 
 ! کند کوچه یراه پایت با و بکشد

 !بخورم؟ قند آب وانیل کی تونمیم. نهیپائ فشارم کنمیم حس-

 .ندیبب بهرت را آنها تا فرستاد عقب را رسش بایفر

 .داره یتاالسم جون زار  بگم، بهت نبود ادمی" اصال جون هیمرض-

 



 

 pg. 451 

45
1 

 

 

 

 

 !  زیآم ترحم نگاه نیا از شد متنفر چقدر رزا و کرد نگاه رزا به هیمرض

 ! زم؟یعز ینگفت چرا! واقعاً؟-

 .کنند حرکت افق جهت در تا داد جان شیلبها به زحمت به رزا

 !کنم اعالم بخوام که باشه یحاد هیقض نقدریا کردمیمن فکر-

 :کرد مداخله بایفر

 لیدل موقع اون ،یکردیم غش یافتاد یم وسط نیا اگر جون ارز  خب-
 کرف ،یضیمر تو دونستیمن که جون هیمرض بعد. یکردیم دایپ هم گفتنش

 ...البد کردیم

 :کرد قطع را سخنش هیمرض

 ه،دار  رو یامر یب نیا دونستمیم اگر من فقط.  نداره یمشکل لحاظ اون از نه-
 هوقف بدون کردمیمن مجبور زمان دتم نیا با تشنه گشنه رو خدا بنده نیا
 .نهیبش
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 ریش از رفت، کوچک ی آشپزخانه به. نکرد یتوجه هاصحبت ادامه به گرید رزا
 دهان یرو  خواستیم دلش. افزود آن به قند حبه چند و کرد پر را وانشیل آب
 .ستادیا کانرت آنطرف لیراح و دیکش یقیعم نفس. بزند یرستارس  چسب بایفر

 !رزا؟ شده یچ-

 !خوبم من-

  بر عالوه بود، مهراب همرس اگر دیشیاند و دیکش رس نفس کی را وانیل
 .شدیم بشینص هم خواهرشوهر نداشنت لطف نقو، نق کودک کی نداشنت

 .دهیپر رنگت آخه-

. ودب کرده بهرت حالش و حس یکم قند آب. داد تکان یرس  تأسف نشان به رزا
 لیراح یها دییتأ و بایفر فیاراج تحمل و شدیمن مورمور رسش مغز حداقل

 .شدیم آسانرت شیبرا

 ! م؟یکن اسرتاحت کی یخوایم! ؟یبهرت -

 وا به کجش لبخند و حالت خوش یا قهوه یچشمها با که بایفر به ینگاه رزا
 :هیمرض به کرد رو سپس. کرد بود، شده رهیخ

 . ندارم یمشکل من نه-

 :دیخند هیمرض

 .کهم رهیم زود فرمان! یهست یخرج کم زن-
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 شا خانواده وجود با فرمان. داد لبخند حالت شیلبها به احمقانه یحالت با رزا
 !مکه به برسد چه  شد،یمن دور هم منزل یفرسخ کی از

 نشت بر را یعروس راهنیپ لیراح کمک به د،یرس امتام به هیمرض کار یوقت
 یدخرت  به نهیآ از. بود فرمان انتظار به بدست گل و آماده کامالً رزا و کردند

 . ستینگر داشت، تفاوت او باطن با ظاهرش که

. ودب داده رییتغ را اش چهره اش، ساده ونینیش و میمال کاپیم. بود شده بایز
. آمد یم نظر به تر برجسته یکم کوچکش یلبها و بود گرفته جان شیابروها
 لطف به درشتش یچشمها و بودند گرفته جلوه اش یاستخوان یها گونه

 . دیرسیم نظر به دهیکش هیمرض رتوانگ دستان

 !فرمان ی قهیسل به کامالً. گذراند نظر از را کشیکالس یعروس راهنیپ

 ردهک کار دانتل با داشت، مانند قلب یشکل که راهنیپ نهیس کاپ یباال از
 هقی با را اش نهیس قفسه و دستها متام فش،یظر یها رسشانه و شده نیمز
 اشتد گوش بر یسواروسک برند از کوچک ییها گوشواره. بود پوشانده یقیقا
 و بایز رایبس یسادگ نیع در. بود گردنبند فاقد تراشش خوش و دیسف گردن و
 . دیرسیم نظر به کننده رهیخ

 .رزا یشد ماه-

 توهم ای شد یباران یا لحظه یبرا شیچشمها. ستینگر لیراح به نهیآ از
 !زد؟یم

 !شهیم وونهید  نتت،یبب مامان-
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 داشت کوچه به راه که کوچک در پشت از بود، صندوقدار که جوان یدخرت 
 .شد انیمنا

 .اومد داماد آقا-

 ی وقهمعش داماد، یجا به ها لمیف نیا هیشب مثالً! داماد آقا گفت! فرمان نگفت
 ی معشوقه نیا آخر! بزنند شامل ی جاده به دل هم با و باشد در پشت سابق
 رو و ریز را ردامادیم هم با داشت، یعروس راهنیپ در را او دنید یآرزو  سابق

 . یداماد یشلوارها کت دنید با رفتندیم سهیر خنده از و کردندیم

  ،شیروبرو مرد دنید با و گشود را در. رفت در سمت به انیاطراف ی بدرقه با
 مهراب، رنگارنگ یها رشتیت. رفت ادشی از یا لحظه یبرا رنگها ی همه

.. .بستیم ییسامورا شهیهم که اش یا وهقه یها شمیابر اش، یشیم چشامن
 و شلوار و کت با که یمرد به تنها و برد ادی از یا هیثان یبرا را همه و همه
 یخنث یرنگها از مملو و بود ستادهیا شیروبرو دیسف راهنیپ و یمشک ونیپاپ

 !بودند؟ شده دار جلوه نقدریا دیسف و اهیس بحال تا یک از. شد رهیخ بود،
 اهکوت روز مدل شیموها و شده مرتب کامالً لشیسب و شیر.  آورد باال را رسش
 . بود شده

 و کت از مهراب. رفتندیم سهیر خنده از ردامادیم در مهراب با چرا آمد ادشی
 !بود متنفر شلوار

_________________ 
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 .شد انیمنا صورتش یرو  لبخند یخطها و منا دندان فرمان لبخند

 !توله یشد خوشگل چقدر-

 یبرا که یپدر  هیشب. محبت از مملو و پدرانه یکم بود، عاشقانه نشلح
 حال و کند تن بر را آن که بخواهد او از باشد، دهیخر نو پوشاک فرزندش
. دباش ستادهیا شیروبرو دلربانه یلباسها با یفسقل و کوچک فرزند هامن

 نهام با و کرد کنکاش را صورتش. داشت را ذوقش شرتیب هم دیشا هامنقدر،
 :داد ادامه شوق

 شرتیب صورتش یرو  ها آشغال و آت نیا بدون رو ام گربه توله من یول-
 .  دارم دوست

 مهزمز  آهسته. دیبوئ را عطرش رزا و دیبوس را اش یشانیپ ی گوشه و شد خم
 :کرد

 !رزا گذرهیم سخت من به امشب-

 :افزود فرمان و دیکش عقب رس رزا

 لیفام! ان؟یب دیبا" اصال چرا! لن؟یفام ییدا و خاله و عمه و عمو گهیم یک-
 !یتوئ من

 دیچرخیم زبانش اگر. بود حضورش و مهراب مشکل. گرفت را هیقض ته تا رزا
 یحت ندارد، یز یه چشم و بودن دله صفت چگاهیه مهراب که گفتیم" حتام
 !باشد انیعر مقابلش در رزا اگر
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 .کرد نقض رو یشاوندیخو قانون وقتها یبعض شدیم کاش-

 هک نه! بود نزده رسوم و رسم همه به پا پشت که نه! بود نکرده نقض که هن
 حضور نگران حال! بود نکرده زیت شیپرسعمو ی معشوقه یبرا دندان
 ! بود شاوندیخو

 دیهمف تازه شدند بود، شده زده گل بایز اریبس که شاپور یخودرو  سوار یوقت
 اول تازه هیمرض دست زا شدن فارغ! بود خواهد یا یطوالن روز چقدر امروز
 .بود ماجرا

 !نخوردن؟ رو مغزت لیراح و بایفر-

 از مرک تا که لمربداریف فیاراج به یلیخ کرد یسع و کرد روشن را کولر فرمان
 رس با و زد یلبخند رزا. نکند یتوجه بود، شده خم یکنار  نیماش پنجره

 تاهشکو  یها ناخن نکهیا از. کرد نوازش را گل دسته یگلها انگشتانش
 .آمد خوشش بود، شده  بایز و یصدف نینچنیا

 انتخاب رو بودن مرد" قطعا داشتم انتخاب حق یبعد اتیح تو اگر یول نه،-
 . کردمیم

 :داد ادامه رزا و دیخند فرمان

 شکنجه رو آدم نقدریا هم پرتره دنیکش یبرا! حرکت بدون ساعت پنج-
 !دنیمن

 تانانگش نوازش مشغول آرام پسس د،یبوس آهسته و گرفت را رزا دست فرمان
 :شد فشیظر و کوچک
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 به هلو از رو زنم که بکنم هم تیشکا تازه ارم،یب در رو پدرشون امیب یگفتیم-
 .کردند لیتبد لولو

 :داد ادامه غر با سپس

 ! کرد بغل شهیم نه کرد، بوس شهیم نه! واال-

 :گفت فرمان و انداخت ریز به رس رزا

 بخورمت، شیآرا حجم نیا با بخوام! حامم فرستمتیم میمستق شب آخر-
 !شمیم یرو  رونیب دچار هفته کی تا" قطعا

 انداخت، او به ینگاه مین لذت با فرمان. دیخند و اوردین طاقت گرید رزا
 :روبرو نهیآ به سپس

 .یبش زشت کمی بلکه بخند فقط تو... جان-

 به و کرد رها را دستش سپس کرد، نگاهش بامزه و شده گرد یچشمها با رزا
 :دیکوب فرمان یبازو 

 !بدجنس-

 :شد تر یداشتن دوست اش چهره و فرستاد باال را شیابروها فرمان

 ! خرگوش-

 تنها هک افتاد فرمان جان به مشت با. شد لمربداریف و لمیف الیخ یب گرید رزا
 که زدیم غر جانشیب یها رضبه با همزمان که رزا خی شدن آب از و دیخندیم

 . ربدیم لذت دهد،یم نسبت او به را ناتوایح متام صفت
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 یزن که عکاس به هوا، یگرما به! زد غر داشت، بدن در جان تا فرمان باغ در
 و ردکیم درخواست که ییها ژست به بود، دست رهیچ اریبس و ساله چند و یس
 به یتح و آورد، یم در ادا تهیفرمال دیبا و ببوسد را رزا تیواقع در توانستیمن
 !بود شده ها مزلف بچه و ها احمق هیشب خودش نظر در هک ونشیپاپ

. شدیم تر یعصب فرمان شدند،یم کینزد یعروس و عقد ساعات به شرتیب هرچه
 سسپ کرد،یم نگاه رزا به و گرفتیم روبرو از چشم نیماش در قهیدق مین هر
 شیآرا یطور  دیبا را عروس چرا که کردیم شگریآرا نثار آبدار فحش چند
 که تگرفیم رادیا یعروس راهنیپ به سپس! کند توجه جلب نقدریا که کنند

 ار  فشیظر یها رسشانه و کوچک یها نهیس و است نشسته تنش به نقدریا
 نیا با چرا که گفتیم ناسزا خود به تینها در هم بعد. است کرده تر انیمنا
 !شدیم تکرار چرخه نیا و است کرده موافقت راهنیپ

 

 

 

 

 یر یگ بهانه نهایا ی همه دانستیم. بود شده رهیخ وروبر  به سکوت در رزا
 کهنیا به برسد چه کند، تحمل را مهراب حضور توانستیمن یحت فرمان. است
 روشن را نخ نیچهارم فرمان یوقت حال نیا با! افتدیب رزا یرو  مهراب نگاه
 :کرد اعرتاض و افتاد رسفه به کرد،
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 ! شدم خفه! ؟یکن متومش شهیم-

 بل حوصله یب. دیپاش هردو صورت به گرما هرم و آورد نیپائ را پنجره فرمان
 :زد

 ! یعروس میبر نذارم" اصال نکن یکار  کی-

 :دیغر فرمان و شد گرد رزا یچشمها

 ! ادیبرم ازم زیچ همه! خرم من-

 :زد رزا نهیس قفسه به یعصب سپس

 ! ؟یکن انتخاب رو لباس نیا گفت تو به یناموس یب کدوم-

 دوباره. دوخت خودرو سقف به را شیچشمها و فرستاد ونر یب را نفسش رزا
 ! بود شده رشوع

 ! توام با-

 :کرد زمزمه

 .یکرد انتخاب خودت گفتم هم بارش سه و یدیپرس بار سه-

 !؟یشیم یراض! خوبه؟ خوردم، گه من-

. داد هیتک یصندل به دوباره خامر یچشمها با سپس کرد، نگاهش زده بهت رزا
 ! کردیم ریخ هب را امشب خودش خدا

 نیا متام و آب ریش ریز ربمیم رو ات کله ،یار یدرب امشب رو اصول ادا نیا-
 ! کنمیم پاک صورتت از رو ها آشغال و آت
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 :گرفت خود سمت به را رزا ی چانه یا لحظه یبرا سپس

 ! ها یکنیمن ینجور یا چشاتو-

 :داد هیتک دوباره حوصله یب رزا

 ! ادیم خوابم-

 هسال سه دوباره فرمان! است برده رس را اش حوصله او یتکرار  جمالت نگفت
 !شد نخواهد ساله یس مرد شب آخر تا دانستیم و بود شده

 مک هوا یگرم نکرد، حس را گاریس دود گرید رایز. شد تر نرم فرمان کرد حس
 هم فرمان ناصاف یصدا زمزمه کرد، نوازش را صورتش کولر خنک باد و شد

 .را شیگوشها

 !رو ما دییسا! عواملش و لمربدارهیف نیا بابا گور م،یبرس تا بخواب-

 کن، بغل ینجور یا رو زنت گهیم من به نیا که شدم بدبخت چقدر نیبب
 !کن بوسش یاونطور 

 !هستند؟ غرغرو زنها گفتیم یکس چه. زد لبخند بسته یچشمها با رزا و

 محکم را رزا دست فرمان. شد بلند هورا و دست و غیج یصدا تاالر به ورود با
 ستادهیا تاالر یابتدا در همه کینزد اقوام. کرد نگاهش یسوال رزا و فرشد
 بر یا ساده دامن و کت. بود زهرا گرفت آغوشش در که یکس نیاول و بودند
 به را رزا. بود گذاشته رس بر آن رنگ با متناسب یساتن یرورس  و داشت تن
 .شود یجار  شیاشکها داد اجازه و فرشد خود
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 . یشد املاس مثل مادر، کور ودهاتحس چشم-

 ! برنده؟ ای بایز و درخشان! املاس؟

 فرشده پدرش آغوش در. کرد نگاهش یخنث و حس یب رزا و آمد جلو پدرش
 .پدرش یجوگندم شیر یزبر  به نداد یتیاهم و شد

 .جان بابا یش خوشبخت-

 جز ندشتدا حضور همه باً یتقر. کرد یپرس احوال و سالم دهیند ای دهید هیبق با
 . مهراب

 رسش یباال میمر و بایفر و لیراح و شدند عقد اتاق یراه آنها بدرقه با
 .دنیساب قند به ستادندیا

 انهمچن او و است میمر و بایفر با تیاولو گفتیم لیراح به یشوخ به فرمان
 و بود گرفته دست در را قرآن کرد، بلغور چه عاقد دینفهم رزا. دارد وقت

 متوجه را آن مفهوم آنکه یب دیچرخیم در یعرب کلامت انیم در چشامنش
 نیپائ به رس ورود ی لحظه از که عاقد سخنان انیم از!  بود؟ کجا مهراب. شود
 .دینشیم انیم در یکی را کلامت افتد،یب جمع یزنها به نگاهش مبادا تا بود

َب  َفَمن   یُسنَّت   النِّکَاحُ  " نِّ  َس ی  َفلَ  یُسنَّت   َعن   َرغ   ."..یم 

 ..."مکرمه محرتمه زهیدوش"

 در که جمالت نیا الیخ یب! مراسم نیا متام الیخ یب بود گفته مهراب به
 به تیمحرم! کندیم نامحرم گرید یا لحظه در و محرم بهم را آنها یا لحظه
 ! است دل
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 به یار یبخت فرمان یآقا یشگیهم و دائم  ازدواج عقد به را شام لمیوک بنده"
داق  باتن شاخه کی شمعدان، و نهیآ کی ، دیمج هللا کالم جلد کی  ه  یمهر و ص 

 هک رشط نیا با رانیا یاسالم یجمهور  در جیرا یآزاد بهار متام سکه  هیمهر و
مه   به هیمهر نَداملُطال ب ه و است ثابت نید   ُمکَرّم زوج ذ   میسلت یعال رسکار به ع 

 خانم عروس! رم؟آو  در بوده نیطرف توافق مورد که یرشوط و داشت خواهند
 !لم؟یوک

 :کرد یا غمزه لیراح

 .خوادیم یرلفظیز عروس-

 بود، ستادهیا ربزیفر کنار یرسم و آراسته که شاپور از را مخمل ی جعبه منظر
 یطال  برق. کرد رزا به میتقد را آن و آمد جلو جربوت و جالل با و گرفت
 دنیکش نفس مجال گرید فرمان. دیخراش را چشمش یخار  همچون سیرسو

 در را پرسش تا کردیم خرج اصالً! منظر یها یدلباز  و دست نیا با نداشت
. دیبگو را بله تا آورد باال رس و کرد یآرام تشکر. باشد داشته کنارش
 . بازماند حرکت از شیلبها و شدند یخی یگو  دو شیچشمها

 یراهنیپ و رنگ یزغال یا پارچه شلوار! رحامنه؟ یب و بایز نیچن نیا چرا
 یکراوات و یمشک ساسبند و داشت تن بر بود، باز آن اول ی دکمه که یطوس
. بود کرده ازین یب یگر ید یاکسسور  هر از را او بود، بسته شل را آن که

 بلند ینشایپ و زیمت کامالً صورت و  شده بسته ییسامورا شهیهم مانند شیموها
 . بود ساخته مدرن یسیتند او از دشیسف و

 ! شه؟ یبسرت  دوباره یخوایم-
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 :دیرغ تندش نفس با فرمان و برگشت سمتش به فرمان یعصب ی زمزمه با رزا

 !یگرفت هم ات یرلفظیز-

 

 

 

 

 من مهراب چرا! چرا؟ دیپرسیم تنها تیشکا و گله یجا به روز آن کاش
 یدزد از ینشد دلخور تنها نه و یدیکش کنار چرا! ؟ینخواست تو و خواستم
 هرابم چرا! یگفت ازدواج کیترب و یداد دست او به بلکه ت،یپرسعمو آشکار

 ! ؟یبجنگ هم تیها داشته یبرا موندن، زنده و یامر یب از ریغ ،ینگرفت ادی

 :گفت میمال و فرستاد رونیب را نفسش

 !بله-

 رتهابزرگ نگفت بود، کرده صادر را اش اجازه شرتیپ که پدر ی اجازه با نگفت
 و مهراب  تا"  بله"  گفت اتنه. نداشت قبول یبزرگ به را چکدامیه که

 بخورد قسم بود حارض یحت که... شوند دور چشمش یجلو  از متعلقاتش
 ،فرمان ش،یپرسعمو جشن به بلکه امدهین او خاطر به و او یعروس به مهراب
 مه عقد یکادوها نکرد، یتوجه شدیم نثارش که ییها کیترب به. است آمده

 !ودب رفته مهراب آورد باال که چشم! هامنطور
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. شتدا قرار مالرد یکینزد یبزرگ باغ وسط در که بود یبزرگ" نسبتا سالن
 و جوان یپرس  آن خواننده که یقیموس گروه و گردان یتوپ نور رقص
 لیوسا زیم هر یرو . بود آورده وجد به را سالن در نیحارض بود، پیخوشت
 یها یلترو  با خدمتکار چند و داشت قرار ازین مقدار از شیب" گاها ییرایپذ

 انیم در داشت، قرار آن در مختلف یرنگها در رشبت یها جام که یرستوران
 شدت از که یپرتقال رشبت به حرست با رزا. زدندیم قدم مهامنان و زهایم

 .ستینگر بود، بسته شبنم آن یرو  یخنک

 ! خانم؟ عروس احوال-

 و کت. برگشت بود، ستادهیا فرمان کنار بیج در دست که محسن سمت به
 و اشتد تن بر یمشک کراوات و دیسف راهنیپ همراه به یذغال یخاکسرت  شلوار

 شابهم شیها کفش دیفهم رسعت به اش خورده واکس و زیمت یکفشها دنید با
 و هدیتراش بغل از را شیموها. اند کرده دهیخر کجای از و است فرمان یکفشها

 در د،یکشیم رس را خنکش جام دست کی و بیج در دست کی که یژست با
 چه. شد چفت حرص از شیلبها. دیرسیم بنظر جذاب و بایز بشدت فرمان کنار
 ! بود؟ دهیند را نحسش یرو  بود مدت

 :داد ادامه محسن. دیکش آغوش در را رزا آهسته و دیخند فرمان

 !؟یخوب-

 یفرا گرید محسن جوار در ستادنیا. کرد نگاه تیجمع به و گرفت رو رزا
 را متخد نیبزرگرت نوکر کی ییگو که بشاش ظاهر نیا با آنهم! بود تحملش



 

 pg. 464 

46
4 

 چه با! کرد؟یم یپرس احوال او با ییرو چه با واقعاً . است کرده سشییر به
 ! ستاد؟یا یم مهراب کنار ییرو چه با!  ستاد؟یا یم فرمان کنار ییرو

 :دینوش را رشبتش از یکم محسن

 یلعبت نیهمچ که یباش هم ممنون من از دیبا یشوهر  یب بحران نیا تو واال-
 !کن نگاهش. کردم بتینص

 را امج که یدست هامن با بود، گرفته باال را رسش غرور با که فرمان به سپس
 :کرد اشاره بود، گرفته

 طوس بفرستش قهیدق دو! متوم زیچ همه بگو تو! جذاب پ،یخوشت خوشگل،-
 . افته یم یاتفاق چه نیبب ستیپ

 :دیکوب محسن نهیس قفسه به یشوخ به فرمان

 !بابا خفه-

 رهیخ رقص ستیپ به دوباره تیعصبان شدت از و کرد نثارش یاحمق دل در رزا
 .را محسن ی لوده ی زمزمه دیشن اما شد،

 .میبد شوهر مینتونست رو خودمون خواهر ما واال-

 و ردک نگاه ضارب یچشمها به. نشست رزا کتف دو نیب محکم" بایتقر یدست
 :گرفت آغوشش در محکم میمر

 !خودم شعوریب قیرف-

 . هم محسن د،یخند فرمان
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 لتپ و شل زنهیم ابروئه چشمت یباال یبگ رزا به فرمان، جلو باشه حواست-
 . کنهیم

 :شد جدا رزا آغوش از میمر

 !خان؟ فرمان نه مگه دارم، گل و آب حق من-

 .شد محسن با زمزمه مشغول و داد را جوابش یلبخند با فرمان

 

 

 

 

 

 !مکه؟ یرفت یحاج یحاج یکشیمن خجالت تو-

 :گفت سپس کرد، نگاهش رهیخ یا هیثان چند رزا

 ازت روز اون نیهم یبرا! محسن ی جبهه تو یبر  راحت نقدریا کردمیمن باور-
 رو شا برنده برگ محسن یدونستیم! ؟یومدین و دانشگاه یایب باهام خواستم

 ! کرده؟ رو

 :گرفت را دستش مضطرب سپس کرد، نگاهش باز یدهان با میمر

 ! ؟یزنیم هیچ حرفها نیا ات یعروس شب یتو -
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 کرد،یم نگاهش هست، بهت حواسم دیبگو که یطور  ره،یخ که محسن به رزا
 جواب در رزا و بود صحبت حال در دوستانش از تن دو با فرمان. ستینگر
 رت بلند یکم جوان ی خواننده یصدا. داد تکان رس یآرام به آنان یکهایترب
 :شد

 . داماده و عروس نوبت باشه، هم ینوبت هگید خب-

 :دیکوب فرمان شانه به محسن و زدند دست دوباره یهمگ

 ! قیرف برو-

 آنان دور جوانان اکرث و آمدند ستیپ وسط به جمع قیتشو با رزا و فرمان
 یکوبیپا و رقص حال در یهمگ و شد نواخته شاد آهنگ ییتا چند. زدند حلقه
 و شاد ساعت مین از پس اما. نبود گرید جوان دچن و محسن از یخرب . بودند
 لهک نکهیا دنیفهم و وستندیپ آنها جمع به و شدند وارد سالن در از بشاش

 هک یرانیا آهنگ نیچند از پس. نبود یسخت کار یلیخ شده، گرم شانیها
 . دش نواخته یار یبخت آهنگ تینها در درآوردند، را خود عرق پرسان و دخرتان

 در یکی داشتند، تن بر یمحل یبایز لباس آنان از تن چند که زنان و مردان
. گریکدی جهپن در پنجه و گریکدی شانه به شانه گرفتند، قرار گریکدی کنار انیم

 انیم شیهادست و ربزیفر و فرمان انیم رزا و بود آنها در نفر نیاول شاپور
 ربزیفر و فرمان یپاها به دقت با. بود شده محصور برادر دو نیا یدستها
 داابت سپس رفتند، جلو منظم و همزمان گام سه خود راست یپا با. ستینگر
 برض . برگشتند عقب به گام دو آنگاه و کردند خم را چپ یپا بعد راست یپا

 و فرمان انیم را خود محسن و کردند آغاز دوپا رقص شد، تر تند که آهنگ
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 زمترک ی اجازه او به لالک اما داشت، دیتقل در یسع شدت به و داد یجا شاپور
 به افتی انیپا آهنگ که یهنگام و بود افتاده نفس نفس به باً یتقر رزا. دادیمن

 و کرد خنک یدنینوش یتقاضا خدمتکار از فرمان. زد چنگ فرمان یبازو 
. رفتند خود گاهیجا سمت به بود، انداخته رزا کمر در دست که هامنطور

 :دیچیپ سالن در دوباره خواننده یصدا

 .نفره دو رقص یبرا میبر بعدش بکنند، یاسرتاحت کی داماد و عروس خب-

 :کرد نوازش را شیپا آهسته و نشست مبل یرو  رزا

 . شکنهیم داره پام-

 :داد رزا به و گرفت خدمتکار از را وانیل فرمان

 .ینر  حال از بخور نویا-

 یجان رشبت یخنک. دینوش یکم و گرفت دستش از را آن غره چشم با رزا
 .داد او به دوباره

 گرنهو  ستم،ین شمیآرا شدن خراب بند و دیق در که کن شکر رو خدات برو فقط-
 ...دنیپر نیپائ و باال همه نیا با

 مهین سخنش بودند، خوردن تلو تلو حال در باً یتقر که مهراب و محسن دنید با 
 :دیکوب فرمان ی شانه به و آمد باال را پله مهراب. ماند متام

 ! مرغها یقاط یرفت ،یالر  فرمان-

 :دیکش را فرمان دست و دیخند محسن
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 .رنیمن باال رو اول کیپ تو بدون ها بچه ایب پاشو-

 :دیکش را دستش یعصب فرمان

 ! ؟یبر  راه یتونیمن که یخورد خر اندازه نیهم یبرا-

 :دیخند کشدار محسن

 ...شهیم ناراحت لتیفام نیا نگفتم مهراب! ؟یشد ناراحت آخ آخ-

 :دیکش دوباره را فرمان ستد

 .دامادن معطل همه. کهیمرت نکن لوس رو خودت پاشو... پاشو-

 :زد قهقهه مهراب

 ! داماد آقا-

 رزا سمت به جمله نیا گفنت از بعد نگاهش که مهراب به ضیغ با فرمان
 :چرخاند خود سمت به را مهراب فرم خوش فک سپس. ستینگر د،یچرخ

 !ستین یخرب  اونور-

 :دیخند یشرت یب شدت با مهراب

 ! اونوره خربها همه" اتفاقا-

 وضاعا کرد یسع اش یمست رغمیعل محسن و ستینگر فرمان به زده وحشت رزا
 :کند کنرتل را

 !کنهیم نافرمت زنهیم مسته، بد نخورده فرمان! مهراب... یه...یه-
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 نیع در که کرد نگاهش ریمتح رزا و دیکش پس بشدت را محسن دست مهراب
 :بود گزنده و تلخ لحنش زدن، قهقهه

 .محسن شو خفه لطفاً  یکی تو-

 :دیکش را دستش محسن و ستینگر رزا به درمانده فرمان. دیخند تنها محسن

 ور  ات کیپ چهیماه پلو یباقال و جوجه پرس دو بعد یخوایمن نکن، ناز ایب-
 !که؟ باال یبر 

 .رفتند سهیر خنده از مهراب با سپس و

 

 

 

 

 و میمر و افتاد راه به آنها دنبال به فرمان! بود شده لیاز  عقلشان یبراست
 رتیح با که او به حتامً  توانستیم اگر فرمان. نشستند رزا طرف دو در لیراح
 فرهن دو خلوت و او کنار در تنها را یمست که گفتیم کرد،یم نگاه رفتنش به

 در آنهم مهراب به یبیآس نکهیا از د،یترس بار نیاول یبرا اما خواهد،یم شان
 ندنخواه الیخ یب نکنند، مست بد را او تا دانستیم و دیترس بزند شب نیا

 از را مزخرف ونیپاپ نیا داشت یبیعج لیم و زد رونیب سالن در از. شد
 یمعج دسته پرسها بود اطیح در که یقیآالچ به ورودش با. اوردیب در گردنش
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 تیتبع او از هیبق و گرفت رضب زیم یرو  دست با آنان از یکی و دندیکش هو
 .کردند

 .وستیپ جمع به زودتر محسن

  !پرست نسوان کنهیمن دل زنها جمع از رون،یب کشوندمش اونجا از زور به-

 مهع پرس و پرسخاله گرید یتا چند و بودند فرمان دوستان آنها از تن سه دو
 را فرمان شات خت،یر اسکاچ مهین تا بیترت به را شانیها شات محسن. شیها
 :گرفت باال را خودش شات و داد دستش به بود، درهم اخمش که

 .زهیعز یلیخ خاطرشون که اونا همه یسالمت-

 :رفت باال کشدار شیصدا مهراب

 ! خوشگلها عروس همه یسالمت-

 مهزمز  گوشش ریز تنش پر و گرفت را شیبازو محسن و شد مشت فرمان دست
 :کرد

  "اصال مسته االن نیا... رهبگذ ریخ به بذار! شهیم بپا خون که ینش خر-
 .گهیم یچ ستین شیحال

 :شد فرشده فکش فرمان

 ! زنهیم زر کله کی داره-

 !باال برو پس-

 :فرشد لب فرمان. کرد اشاره شاتش به سپس
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 لندب جات از که بزمنت چنان دارم دوست وقتها یبعض... محسن وقتها یبعض-
 ! ینش

 :رفت مدره یاندک اش چهره و دیکش رس را شاتش محسن

 ! ؟یکنیم معطل یچ یبرا پس-

 :کرد زمزمه و کینزد را رسش حرص با فرمان

 مهراب رس تو هم بال نیا! بشه؟ یچ که نجایا یآورد یبرداشت رو من-
 ! کردیمن ها یخور  گه نیا از عمرش تو نیا! ؟یآورد

 :انداخت باال شانه محسن

 . کرد ارصار خودش-

 به ار  رسش. نشست اش پرسعمه ارکن و دیکش شلش کراوات به یدست مهراب
 :کرد زمزمه یرسخوش با و داد هیتک مکتین پشت

 یب به یمثل انیخوبرو انیم تو ان،یرو خوب مثلند ییوفایب به جا همه-
 . ییوفا

 ... کردیم تحمل گرید ساعت چند فقط اگر. گرفت گاز را لبش فرمان

 :دیکوب کتفش به محسن

 ! نکن استخاره! باال برو-
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 کانت یرس  نبودند، اریهوش چکدامیه" بایتقر انداخت، جمع به یگاهن فرمان
 چهره و داد تکان انزجار با را رسش. فرستاد حلقش ته را رنگ زرد عیما و داد
 .رفت درهم یاندک اش

 !یباش ختهینر توش آشغال و آت دوارمیام فقط-

 :کرد اشاره جمع به سپس

 ! کردن نتیف همشون ظاهراً  چون-

 :دیکوب اش نهیس تخت به محکم یکم فرمان و کرد یا خنده تک محسن

 ! یدار یبرمن ازش چشم! نمیبیم تو چشم از اد،یب مهراب رس ییبال-

 :گفت محسن که رفت سالن در سمت به فرمان

 ! اد؟ین داماد و عروس سمت ای نشه بد حالش که-

 !هردوش-

 :زد یشخندین و کرد کج را رسش مهراب

  !یالر  فرمان... حاال یبود-

. کرد گشاده یکم را خورشنگش یچشمها مهراب و دندیخند ول و شل همه
 :ندیبچ هم کنار را جمالت دارد یسع بود مشخص کامالً

 !یالر  فرمان...ات جوجه شیپ یر یم-

 .نبود اریهوش مهراب اما کرد، نگاهش ضیغ با فرمان
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 ! یالر  فرمان...یدار  یخوشگل ی جوجه چه-

 :داد له سالن سمت به را فرمان محسن

 ! نده تیاهم زده، چت-

 :برگشت بود، شده همگام او با و دادیم هلش که محسن سمت به یکم فرمان

 ! تره اریهوش تو و من از نیا-

 به و داده هیتک مکتین پشت به را رسش دوباره مهراب به ینگاه مین محسن
 :انداخت بود، شده رهیخ شب آسامن

 رو حالش شام رسو موقع تا! اشهنب غمت برقص، رزا با برو دونم،یم دیبع-
 .کنمیم زونیم

 

 

 

 

. گذاشت دستش در دست رزا و آورد جلو را دستش رفت، رزا سمت به فرمان
 ستیپ وسط دیبگو یسخن آنکه بدون فرمان اما بود سوال اش چهره متام

 دهخوانن و شد نواخته میمال آهنگ. کرد حلقه رزا کمر دور را دستش و ستادیا
 .شود انجام نفره دو رقص تا برگردند شانیزهایم به که خواست تیجمع از

 زار  چشم در چشم یلیخ کرد یسع و دادیم تکانش مانند گهواره و آرام فرمان
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 اما ند،ک فرار رزا یسوال نگاه از تا کرد یانیشا کمک کیتار مهین یفضا. نشود
 :گذاشت او ی نهیس قفسه یرو  را دستش رزا

 ! ؟یرفت کجا-

 :داد تکان راست و چپ به رامآ  را رسش فرمان

 .توئه شیپ فکرم برم هم هرجا... جا چیه-

 ممتا امشب چرا. شد رهیخ تاالر سقف به فرمان و کرد نگاهش ملتمسانه رزا
 او.. .دادیم ادامه خود ینبات یزندگ به و دیپریم مهراب رس از یمست! شد؟یمن
 . کردندیم آغاز را خود یزندگ هم رزا و

 !فرمان-

 ریز و کرد خم رس. هم کالمش لحن  بود، نیغمگ شیچشمها د،کر  نگاهش
 :کرد نجوا گوشش

 ! فرمان؟ دل   جان  -

 شیچشمها شیآرا تا نکند، بغض تا داد قورت زحمت به را دهانش آب رزا
 . ستین عاشقانه یها زمزمه نهایا نفهمند انیاطراف تا نشود، خراب

 !؟یکنیم یمخف رو یچ من از-

 ! یچیه-

 :شد دتن یکم لحنش

 . یکنیم ام یعصب کم کم یدار -
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 یاشک قطره خنتیر مانع نتوانست کرد تالش هرچه اورد،ین طاقت گرید رزا
 ردک تالش و فرشد خود به را او فرمان. بود شده یجار  کاپیم انبوه از که بشود

 :باشد خونرسد

 ! ؟یکنیم هیگر یک یبرا االن-

! ؟دارد یفرق چه تو یبرا دیبگو خواستیم دلش. دیکش باال را اش ینیب رزا
 ! ؟یزنیم بهم را یعروس مثالً

 :شد ترسناک فرمان لحن

 ! ؟یکنیم هیگر یک یبرا گفتم-

 و غیج یصدا. بست را شیچشمها و گذاشت فرمان نهیس یرو  به را رسش رزا
 و ربزیفر شاپور،. نیحارض به زد یکمرنگ لبخند فرمان و شد بلند دست

 .بودند نشسته زیم کی رس بایفر و منظر اش، خانواده

 یها دهیمارگز هیشب شاپور نگاه اما کرد،یم نگاه پرسش به وافر یحظ با منظر
 نهشا یرو  رس نیا که یکس هیشب... بود دیسف و اهیس سامنیر از دهیترس

 ارکاتتد در کم کم که خدمتکاران دنید با بایفر. کردیمن باور را رزا گذاشنت
 :دش بلند دندیچیم را لوریس یها یخور  سوفله و بودند سالن ی گوشه در شام

 . نباشه یکرس  و کم نمیبب برم-

 ابیفر. شدند وارد زین پرسها یباق همراه به محسن سمت، آن به رفتنش با
 :انداخت محسن رس پشت به ینگاه

 ! کجاست؟ مهراب-
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 :شد رد کنارش از محسن

 ! قیآالچ تو-

 یپا .باشد احسن نحو به شام ییرایپذ تا کرد یبررس و چک را زیچ همه بایفر
 یدنینوش غذاها، شد مطمنئ کامالً یوقت! بود انیم در یار یبخت شاپور یآبرو 
 را شام رسو خواست آنها از شده دهیچ  ها خوراک یباق و ساالدها درسها، ها،

 سمت به تیجمع. بود دهیرس امتام به هم فرمان و رزا رقص. کنند اعالم
 را خود عالقه مورد یغذا دست در یشقابب با هرکدام و آمدند غذا یزهایم

 . کردندیم انتخاب

 او یبرا لیراح که ییغذا به لیم یب رزا و نشستند مبل یرو  فرمان و رزا
 دیشیاند رزا و فرستاد گوش پشت را شیموها لیراح. ستینگر بود، آورده

 .است شده بایز ساده شیآرا نیا با چقدر خواهرش

 ! ینخورد یچیه صبح از حداقل، بخور یز یچ کی-

 :ادفرست جلو را شیلبها رزا. کرد پاک را اش یشانیپ و کند یدستامل فرمان

 . ندارم اشتها-

 :دیغر و کرد پرت زیم یرو  را دستامل فرمان

 ! یندار  اشتها یخورد شکر-

 .بچرخاند را رسش شد باعث یا مردانه یصدا و کرد نگاهشان تعجب با لیراح

 ! فه؟یرد زیچ همه! د؟یندار یکرس  و کم یز یچ-
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 ضورح  آنهم بود یادیز زیچ کی اما نه، یکرس  و کم. کرد نازک یپلک پشت رزا
 ! او نحس

 مهین یکم الکل اثر بر شیچشمها و بود درآورده را کتش حال که او به لیراح
 :زد نیمنک یلبخند. ستینگر بود، باز

 ! ها زحمت با دینباش خسته-

 :گفت یسوال و مکث با و کرد زیر را شیچشمها محسن

 ! ل؟یراح-

 دکر  نیتحس را خود چقدر و شد انیمنا فشیرد یدندانها زد، یلبخند لیراح
 . است کرده استفاده یطب لنز از نکیع یجا به امشب که

 !اد؟یمن ادتونی منو بله،-

 :داد تکان رس یپرت حواس با محسن

 .یبود کوچولو یلیخ دمتید که بار نیآخر یول... چرا...چرا-

 :زد یکج خندلب فرمان

 . یکن صداش دکرت خانم دیبا گهید وقت چند تا-

 :دهد نشان مشتاق را خود کرد یسع اما داد، تکان رس تیاهم یب محسن

 ! نیآفر! ؟یجد-

 :افزود سپس
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 ! ام قیآالچ تو من-

 مشتاق و رزا نفرت از مملو یچشمها مقابل در گر،ید یکالم گفنت بدون و
 .رفت لیراح

 

 

 

 

 :گفت رزا به رو و زد یا نصفه مهین لبخند لیراح

 .بگو بهم یخواست یز یچ-

 :داد را جوابش یمهربان با فرمان

 . بخور شام برو هم خودت زم،یعز هست زیچ همه-

 :گرفت سمتش به و کرد پر را قاشق ل،یراح رفنت با و

 ! رزا؟-

 کی  داد،یم رزا به قاشق دو. گرفت جان نظرش در شب آن خاطرات متام
 نیا بود گفته فرمان اما ینخورد یز یچ که خودت گفت رزا. خودش قاشق
 هک یقیحقا دانسنت. یخورد کامل رو غذات کردن یباز  بدون که هیبار نیاول

 رزا یراب تنها هرکس یبرا نه باشد، داشته آن یافشا از ترس آنکه یب صادقانه
 تجربه که یحس و رینظ یب یباز  عشق تینها در و دانستیم محرم را او که
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 بر ار  آن حال و دیکشیم دوش به سالها نیا در نیسنگ یبار  ییگو. بود دهکر 
 مشغول ولع با و گشود را دهانش! سبک و رها قدرهامن بود، گذاشته نیزم
 یلدستام رشم با سپس. باشد لبش رژ شدن پاک نگران آنکه یب شد، دنیجو
 شققا کردن پر ادیز به یارصار  چه فرمان دانستیمن. گرفت دهانش یجلو 

 شد متوجه.  دادیم قورت زحمت به و بود کرده باد شیلپها که آنقدر! داشت
 زیر زیر زد،یم چنگال به کباب یا تکه خودش یبرا که هامنطور فرمان

 :دز  غر پر دهان هامن با و دیکوب شیبازو به گرفت، حرصش شرتیب. خنددیم

 ! بدجنس-

 و دیلرزیم خنده از شیها شانه فرمان! شدیم یفاخر  و بایز یعروس لمیف چه
 ود،ب شده تر درشت شیچشمها و گرد صورتش که رزا به کرد ینگاه مین یوقت
 .دیخند بلند بلند و اوردین طاقت گرید

 مهلق مجبورم ،یخور یمن یچیه باشه خودت دست! زدمل؟یعز کنم چکارت خب-
 !کنم مونیپ و پر رو ها

 !؟یخور یم اکراه با خودت چرا پس-

. انداخت تیجمع به ینگاه. دیکش نفس و داد قورت ار  شیغذا باالخره رزا
 .بودند بخند بگو و خوردن مشغول یهمگ

 ! رزا؟-

 اش معده امشب یبرا دینبا. کرد پاک را دهانش دور فرمان. برگشت سمتش به
 :گفت یجد. کردیم نیسنگ را
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 .ندارم حوصله موارد نیا تو یلیخ من. رینگ خودت به رو ها عزادار افهیق-

 نرفته الکل سمت عمرش در مهراب گفتیم که به. خورد فرو را شبغض رزا
 یمعنا به! است؟ شده خودیب خود از حد نیا تا که دهیکش چه است،

 یخال یجا و بود رفته اشتها از. نگفت یز یچ گرید و داد تکان رس" دمیفهم"
 . کردیم آشوبش دل مهراب و محسن

 یخداحافظ ک،یربت ضمن و آمدند جلو یکی یکی مهامنان شام از پس
 رمانف و داده هیتک فرمان یبازو  به. نداشت ستادنیا توان گرید رزا. کردندیم

 نگه سفت رزا کمر دور را دستش کرد،یم بش و خوش مهامنها با که هامنطور
 رزا کمر دور یدستامل فرمان، خانواده رسم به و آمد جلو رزا پدر. بود داشته
 مبل ی لبه یرو  حالیب رزا رفتند، که همه" بایتقر. داد گره را آن و بست
 .شد ربزیفر و شاپور با صحبت مشغول فرمان و نشست

 !مادر؟ یخوب-

 :داد تکان رس آهسته. ستینگر لیراح و زهرا به و آورد باال رس

 .ام خسته اما آره-

 :نشست کنارش لیراح

 ! شده عوض چقدر محسن-

 :دیمال بود، گرفته درد ستادنیا رسپا شدت از که را شیپا مچ حرص با رزا

 ! کنهیم شرتیب رو دردم! ؟یار ین من یجلو  اونو اسم شهیم-
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 ابدیب ار  محسن چشم با کرد یسع و شد بلند سپس کرد، نگاهش تأسف با لیراح
 یقدمها با بایفر. رفت سمتش به و نکرد تعطل میمر دنید با نیهم یبرا

 یبتا. آمد رانشبراد و پدر سمت به نبود، واک کت به شباهت یب که موزونش
 :گفت رزا نزار حال به ینگاه مین با و داد بازش مهین یموها به

 ! رفته؟ شیپ ساعت کی عمو دیداشت خرب شام بابا-

 :گرفت باال را اش یگوش و داد تکان ینف یمعنا به را رسش شاپور

 باهامون اونم نمیبب خوامیم ده،یمن جواب رمیگیم متاس باهاش یهرچ نه،-
 ! نه؟ ای ادیم امشب

 :کرد نازک یپلک پشت بایفر

 .امرستانیب بردن رو مهراب! نده جواب هم دیبا-

 یبهال به زده بهت و دیاملیمن را دردناکش یپا گرید که رزا به ینگاه با سپس
 :داد ادامه بود، شده رهیخ او

 !شده بد حالش کرده، یرو  ادهیز-

 :شد رهیخ دخرتش به مستاصل شاپور

 ! ؟امرستانیب کدوم! ؟یک-

 از یکم دست که رزا به ینگاه مین و دیکش اش یشانیپ به یدست یعصب فرمان
 :کرد مداخله ربزیفر. انداخت نداشت، برخاسته گور از یها مرده
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 یچ مینیبب میریم بایفر و من. نده خودت به اسرتس ،یمسافر  شام یحاج-
 .شده

 :دیتوپ او به یعصبان شاپور

 ! دینکن رسو هستم، من که ییاج رو ها نجاست نیا گفتم بار هزار-

  !نداره یا دهیفا شام رفنت االن! که ستندین شام و من مثل گه،ید جوونن-

  .گشتیم پاکتش دنبال به را کتش یها بیج که فرمان به کرد رو سپس

 ! کرده؟ مرصف یز یچ-

 :دیغر فرمان

 یتکوف چه نمیبب بودم نایا یکار  کثافت بساط تو من مگه! دونمیم چه من-
 ! بهش دندا

 :شد گرفنت شامره مشغول دوباره و آورد نییپا را اش یگوش شاپور

 . دهیمن جواب-

 :شد ملحق آنها به بود، دهیفهم تازه که منظر

 . یکنیم سکته االن-

 :کرد اشاره فرزندانش به شاپور

 !آره نایا یها یفکر  یب دست از-
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 :ربزیفر به کرد رو و زد چنگ شیموها به یعصب فرمان

 ! کجاست؟ من کتپا-

 :داد قرار مخاطب را ربزیفر و کرد مداخله بایفر

 مونآس شامل میبر فردا مثالً!  م؟یمسافر ما نکهیا ای تره مهم مهراب حال االن-
 ! افته؟ یم نیزم به

 یتپاک ته به یا رضبه پوزخند با فرمان و گرفت یگر ید سمت به را رسش رزا
 .زد بود، داده ربزیفر که

 ! خانم بایفر از هم کلمه دو-

 :زد طعنه بایفر

 ! مهراب؟ حال ای تره مهم ات نفره دو خلوت-

 تا گرفت فاصله  جمع از شاپور و گذاشت لبش گوشه را خاموش گاریس فرمان
 شیبهایج یراه را دستش هردو فرمان. ردیبگ متاس برادرش با دوباره بتواند
 .ستیرنگ بایفر به دوباره سپس درمانده یرزا به ابتدا و کرد

 ! ؟یبدون یخوایم" واقعا-

 :داد ادامه یجد و

 !زنم با خلوت-
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 :داد را جوابش آهسته و کرد اشاره رزا به متأسف بایفر

 ! افتاده روز نیا به تو زن خاطر به مهراب-

 :دیخند آشفته و برداشت لبش ی گوشه از را خاموش گاریس فرمان

 ! اش؟ یمالقات میبر رزا با یدار  توقع نکنه-

 :داد قرار مخاطب را ربزیفر با،یفر

 ! میریمن شامل امشب ما-

 .کرد مداخله رسعت به ربزیفر و گرفت گر خشم از فرمان

 "! اصال شهیم یچ نمیبب بذار حاال-

 ای ندبود بلند قد یادیز نفر سه نیا. آمد سمتشان به و شد بلند زحمت به رزا
 هر یخ که بایفر چشامن مقابل در! هردو هم دیشا! کرد؟یم ریس نییپا در او

 :گرفت را فرمان یبازو  کرد،یم نگاهش

 ! ندارم ستادنیا توان گهید واقعاً  من! خونه؟ میبر هست امکانش-
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 شیموها در پنجه فرمان. گرفت یگر ید سمت به را شیرو و زد یپوزخند بایفر
 :کرد تکرار را ربزیفر ی جمله و دیکش را آن یکم کرد،

 ...عزا نشه ام یعروس من گه شانس زا... شهیم یچ نمیبب بذار-

 رشدهف شرتیب رزا دست در شیبازو که کرد حس هیثان به جمله نیا گفنت با و
"  بایفر. زندیم چنگ یسامنیر هر به و کند سقوط نخواهد که یکس مانند شد،

 :داد لشیتحو یتصنع لبخند هم فرمان. کرد نثارش ی" برات متأسفم

 ! یباش یک طرف دیبا یدونیمن هنوز که باش متأسف خودت برا-

 مهه از زودتر ربزیفر. شد ملحق آنها به منظر با و کرد قطع را متاسش شاپور
 .دیپرس

 ! ؟یحاج شد یچ-

 .انداخت رزا به سپس فرمان، به بار شامتت ینگاه شاپور

 بچه نیا به یک بدونم خوامیم فقط. کننیم صشیترخ گهید ساعت چند خوبه،-
 ! داده؟ یزهرمار 

 :زد یمعنادار  پوزخند نفرما

 ! نوپاس؟ طفل! حلقش؟ ته میفرستاد زور به دییفرمایم یعنی-

 :داد قرار مخاطب را جمع سپس

 .میشیم مرخص همه حضور از هم ما پس خوبه، حالش ظاهراً -

 ! ؟یبخواب یبذار  رو رست راحت یتونیم امشب واقعاً -
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 :گرفت فاصله فرمان از رزا

 .کنم یخداحافظ نایا مامان با برم-

 :آورد باال را دستش شاپور که دیبگو یکالم خواست بایفر رفتنش با

 .میافت یم راه بعدم م،یزنیم مهراب به یرس  میریم االن هم ما! بایفر بسه-

 و یحاج جون و تو جون گهید. باش مراقب یحساب ،یآبج جان، بایفر-
 !بخواب بغل بزن ربع کی شد، خسته چشامت هروقت! مامان

 :ربزیفر به ردک رو شاپور

 . خوابمیمن بهش، هست حواسم-

 :کرد دییتأ را شوهرش کالم منظر

 . فرمون پشت نهیبش باباتون ذارمیمن هست، حواسم منم-

 :شد معرتض شاپور

 ! میا راننده ساله شصت یناسالمت نکنه، درد دستت-

 :دیخند ربزیفر

 . هممونه دییتأ مورد هم بایفر یول لعنت، منکرش بر-

 :زد طعنه و انداخت رس بر را رشیحر شال بایفر

 ! الیو میبر میافتیب راه شب کی ساعت واجبه یلیخ آخه-
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 را نهاآ  تا رفتند بودند، اقوام از مرد چند که یسمت به ربزیفر همراه به شاپور
 .کنند بدرقه هم

 :کرد نوازش را اش یتغار  ته صورت و رفت جلو منظر

 !باشه؟ راحت املیخ! هفته؟ کی نیا یهست خودت مواظب-

 اب مادرش. کرد نگاه را تاالر وارید و در و چرخاند کاسه در را شیچشمها بایفر
 ! فرمان تا بودیم خودش مواظب دیبا رزا شرتیب! زد؟یم حرف ساله سه کودک

 :داد تکان رس فرمان

 . ستین ینگران یجا دارم، زیچ همه یوقت و زهیچ همه من یبرا رزا آره،-

 :شد تر آهسته شیصدا تن و کرد ملس را پرسش یبازو  منظر

 ! مادر؟ باشه نکن، ارصار نخواست اگه ،ینکن تشیاذ-

 :گذاشت برهم چشم فرمان

 ! گه؟ید چشم،-

 :فرمان به دوباره و ستینگر اطراف به آشفته منظر

 ،خودت به یند یگرسنگ بخور ساعت رس رو غذات ذاشتم،یمن تنهات کاش-
 ! مادر؟ باشه

 :زد یپوزخند بایفر

 !شه شرتیب یا گرسنه یوقت ات یوحش یخو  رتسهیم مامان-
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 :داد ادامه نهیس به دست سپس

 هفته کی )!( سال یس بعد که کودکه کی هیشب فعالً گرگ کی از شرتیب البته-
 .شهیم جدا مامانش از

 :ندیبب بهرت را بایفر تا زد کنار را منظر یکم فرمان

 ! کنمیمن رو تیجمع نیا مالحظه ببندمش، برات بخوام-

 :گرفت را پرسش صورت منظر

 ! باشه؟ قرص دمل مادر، نده تیاهم-

 :زد لب مطمنئ فرمان

 !قرص دلت-

 گوش لیراح و زهرا و کردیم صحبت آهسته میمر با که رزا به کرد رو سپس
 .دادندیم

 !زدمل؟یعز میبر-
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 مرک پشت را دستش بایفر. گرفت آغوشش در زهرا و داد تکان رس آهسته رزا
 :گذاشت نظرم

 .مامان میبر-

 هب بخواهد را فرزندش که یکس مانند. انداخت رزا به ملتمسانه ینگاه منظر
 دازهان به نباشد، مواظب او ی اندازه به مبادا باشد آشوب دل و بسپارد یگر ید
 یز یچ چه فرزندش نکهیا یها دغدغه او اندازه به باشد، نداشته دوستش او ی

 :شد همگام مادرش با و گرفت را رزا دست فرمان. باشد نداشته را دارد دوست

 .دیریبگ متاس دیدیرس یساعت هر-

 ! بشه؟ یچ که میکن خراب تورو خواب-

 ! اشه؟ب کن، یرانندگ درست بایفر! ربهیمن خوابم د،یدینرس نشم مطمنئ تا-

 درب فرمان. شدند خارج تاالر از یهمگ و گفت ی." هست حواسم"  بایفر
 و کرد یخداحافظ یهمگ با. شود سوار رزا کرد کمک و دگشو  را شاگرد سمت
 متاس او با دنیرس محض به کرد دیتاک گرفت آغوش در را شاپور که یزمان
 :افزود و رندیبگ

 !دیکرد مخالفت! الیو میبر رزا و من دیبذار گفتم که من-

 :گفت و کرد حفظ را خود موضع همچنان شاپور اما

 . بخوره بایفر و مامانت کله به هم یباد کی بهرته، ینطور یا-

 :زد یکج لبخند فرمان
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 ! خداست با برگشتنتون خودتونه، با رفتنتون-

 ! تو نفع به-

 :زد اش شانه به شاپور و انداخت نیپائ را رسش فرمان

 !نره ادتی قرارت و قول-

 .کرد بود، نشسته نیماش در فیبالتکل که رزا به ینگاه مین فرمان

 .  هست حواسم-

 .میافت یم راه م،یبزن مهراب به رس کی هم ما. جان بابا سالمت به برو-

 .دیبد منم به رو خربش-

 :کرد زمزمه و ستینگر کرد،یم نگاه را آنها نباریا که رزا به شاپور

 .باشه-

 ونیپپا و شد سوار سپس کرد، زانیآو یصندل پشت به و درآورد را کتش فرمان
 :گفت رلبیز و درآورد را اش

 ! بود یمزخرف عجب-

 :گشود را راهنشیپ اول ی دکمه فرمان و دیچرخ سمتش به رزا

  !بشم؟ ها گولیژ هیشب که بزنم رو ونیپاپ نیا رفتم بار ریز چرا واقعاً -

 :گرفت را رزا دست و کرد روشن را نیماش

 ! ؟یخوب-
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 .داد تکان را رسش رزا

 .میخودت و خودم فقط گهید-

 ! یا فاجعه چه

 !شامل؟ رفنت ام خاطر به ات خانواده-

 :داد تکان ینف یمعنا به را رسش فرمان

 . نشد فرصت بزنن، رس کی برن خواسنتیم یعروس قبل. نه-

 .شد انیمنا لبخندش خط و زد صورت یپهنا به یلبخند سپس

 یکل !دارم زیسورپرا یکل برات. میبگذرون خوش یحساب قراره هفته کی نیا-
 فتهگ بهت بربمت، دیبا که هست رستوران یکل بدم، نشونت دیبا که هست جا

 ! دارم؟ یگرد رستوران خوره بودم

 :زد یا نصفه مهین لبخند رزا

 !ندارم یا عالقه... ستمین رستوران اهل یلیخ من-

 .اشتها خوش هم یشیم دار عالقه هم ،یافتیب که من با-

 ییایرؤ اش یعروس شب چقدر کردیم فکر یروز . ستینگر رونیب به رزا
 و گفت خواهند ها بچه با صبح خود تا که ها یمهامن آن از. بود خواهد
 دنیپوش خودش و داشت ساسبند دنیپوش بر ارصار مهراب. دیخند خواهند

 . باز یموها و کوتاه یعروس راهنیپ
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 فتهه از ذوق با و کردیمن اش خسته زیچ چیه که فرمان کنار! کرد؟یم چه نجایا
 یپرسعمو  که یحال در زدیم حرف بگذرانند خوش تنها بود قرار که یا

 . بود یبسرت  تیمسموم علت به امرستانیب در اش یتاالسم

 !رزا برعکس بود، آورده باال را خاطرات مهراب

 انهخ در. رفت در رهیدستگ به دستش رزا. کرد پارک اطیح در را نیماش فرمان
 !کرد؟یم چه مهراب یعمو  ی

 شسمت به بود، داختهان دستش یبرو  را کتش که یحال در و شد ادهیپ فرمان
 یمیقد ی خانه به ینگاه رزا. نشود افتادنش باعث راهنیپ یبلند تا آمد

 کشکم فرمان! داشت یشرت یب وحشت و رعب خانه نیا شاپور نبود با. انداخت
 یچوب درب. خورد یسکندر  یبار  چند هرچند کند، یط را اطیح یها پله کرد
 یشگیهم عادت. نداختا مبل یرو  را کتش فرمان و شد گشوده شیرو به

 !مردان

 مبل یرو  هم رزا گشود، را آن یچوب درب و رفت کنسول سمت به فرمان
 عاد را هیمرض دل در و درآورد زحمت به را شیکفشها. نشست نفره سه یراحت
 را شرس رزا و رفت آشپزخانه به فرمان! است نگذاشته رسش بر یتاج که کرد
 زنگ نفر کی دیبا. بست را شیشمهاچ یقیدقا یبرا و داد هیتک مبل پشت به
 ! دیبا داد،یم را مهراب احوال گزارش و زدیم

. شودگ چشم بود، یا شهیش زیم به یبطر  برخورد مانند که یاندک یرسوصدا با
 .نشست چهارزانو شیجا در ناخودآگاه و شد رهیخ زیم به زده تعجب و ریمتح
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 و کباب بود، شده دهیچ گازدار یدنینوش و پیها نکتار، نوع چند آن یرو 
 ورد،خیم چشم به هم بود شانی یعروس جشن به متعلق که وهیم و کباب جوجه
 بود موجود هم ماست و ریپن ژامبون، تون،یز آن در که ها مزه به سپس
 یرو  را خودش و دیکوب باً یتقر زیم یرو  را شات دو و اسکاچ فرمان. ستینگر
 نگاهش زده وحشت رزا. کرد رها داشت درجه نود هیزاو رزا مبل با که یمبل
 :ردک اشاره یبطر  به و گذاشت لبش گوشه را گاریس یلبخند با فرمان و کرد

 !م؟یکن یباز  کمی یموافق-

 .زندیمن قلبش کرد حس یا هیثان یبرا رزا و

 

 

 

 

 

 لحظه یبرا رزا. کرد پرت زیم یرو  را فندک و کرد روشن را گارشیس فرمان
 .شد بسته شیچشمها یا

 ! رضاست؟ متعال  سکوت-

 :کرد صاف را گردنش رزا

 ! یگیم یچ شمیمن متوجه من-
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 را تشا هردو و حفظ لبش گوشه را گاریس. زد یپک و گفت یکشدار  هوم فرمان
 .دخور یم تکان لبش گوشه گاریس و کرد صحبت به رشوع. کرد پر مهین تا

 رس رو شات ای یدیم سوال جواب ای! خوامیم من که اونجور اما یباز  یبطر -
 کامل رو شاتت... یول یبخور  یا مزه هر کنارش یتونیم یخواست! یکشیم
 ! یخور یم

 :زد یشخندین

 . ستین یاجبار  یسوال چیه جواب باشه ادتی-

 :زد یعصب یلبخند رزا

 ! ؟یچ یعنی-

 :داد هل سمتش به را شاتها از یکی فرمان

 !قت؟یحق ای جرأت-

 :فرشد لب رزا

 ! کنمیمن رشکت مسخره یباز  نیا تو من-

 :زد صورتش به یلبخند و کرد نگاهش رهیخ فرمان

 !قت؟یحق ای جرأت-

 مصمم یلیخ فرمان چهره. رفتیم نیپائ و باال اش نهیس قفسه تیعصبان از رزا
 یدنیخوشا حس بشدت بود، انداخته تله در را او نکهیا از و دیرسیم نظر به
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 خشم با رزا. بود کرده دادن جواب به مجبور را رزا یزبان یب زبان با. داشت
 :داد را جوابش آهسته اما

 !زنم؟یم نیا به لب من یکرد فکر! قتیحق" مسام-

 :انداخت باال شانه فرمان

 . یند رو سوال جواب یتونیم ،یبخوا اگر بهرحال-

 :تکاند را خاکسرتش

 !؟یشد آشنا چطور مهراب با-

 اکرث دهامنن شکا. بود کرده آغاز را یفیکث یباز . گرفت گاز را نشییپا لب رزا
 یعروس راهنیپ رسش، یها رهیگ کردن باز یبرا شدیم شقدمیپ دامادها تازه
 .بندازد راه را فیکث یباز  نیا آنکه نه! دادیم نشان تاب یب را خود اش،

 :دیکش یقیعم نفس

 .بود ها ممنوعه جزو اسمش-

 :چرخاندیم زیم یرو  آرام را یبطر  و کرد لیما را شیلبها فرمان

 . ستین امشب-

 :شود بلند مبل یرو  از بتواند تا کند جمع را راهنشیپ تور کرد یسع رزا

 ...خسته واقعاً  منم! رست به زده کنمیم حس-

 .خورد یکوچک تکان رزا و دیکوب زیم به محکم را یبطر  فرمان
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 ! جان؟ رزا-

 یا غهیص چه گرید گفنت جان کردند،یم مرگ به دعوت را یکس لحن نیا با
 :گذاشت برهم چشم فرمان! بود؟

 نمم م،یخوابیم باال میریم بعدم! اس ساده سوال تا چند کی زم،یعز نیبب-
 . نزنم بهت دست ینخوا خودت تا خورمیم قسم نجایهم

 :داد ادامه تیجد با

 ...یبزن بهم رو یباز  و یبخور  تکون جات از االن اگه یول-

 :کرد اعرتاض لرزان یصدا با و یعصب رزا

 ! ستین یباز  نیا-

 .باشد خونرسد تا دیکش یقیعم نفس مانفر 

 !؟یشد آشنا چطور مهراب با. پرسمیم دوباره-

 ،یباز  عشق یبجا یعروس شب آدمها ی همه ست،ینگر اطراف به کالفه رزا
 !بودند؟ فرمان روش به آنهم یباز  یبطر  مشغول

 .بود باالتر من از ترم کی-

 ! خب بگم یه حرفهات وسط ادیمن خوشم! نزن حرف هینس! خب؟-

 ! بود؟ نیا داشت را او شوق و ذوق آنقدر که یعروس شب! بود؟ خودآزار

 .میشد کینزد بهم بعد... بعد دم،یپرس یدرس سوال ازش یچندبار -
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 !ضه؟یمر یدونستیم-

 ناخنک ها مزه به و بود داده مل یراحت به او برعکس و خونرسد فرمان ی چهره
 .زدیم

 گفت دمیپرس ازش یوقت شد، سوال برام هاش قیتزر یجا یول... نه لیاوا-
 .داره یامر یب

 ! داره؟ ادیاعت دیشا ینکرد فکر-

 :زد ییاستهزا پر لبخند رزا

 !شفاف؟ پوست اون با-

 :گفت یهوم فرمان

 ! شفافه پوست به پس-

 :کرد نگاهش رهیخ سپس

 !آره؟ ،یدار  دوست دیسف-

 !شدیم متام امشب کاش فرشد، لب تنها رزا

________ 
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 .شکست را سکوت یعدب سوال

 !کرد؟ عاشقت مهراب اخالق کدوم-

 :دینال رزا

 ! داره؟ یتیاهم چه اش هیبق نجام،یا االن من! ه؟یچ یبرا سوالها نیا-

 ! باغچه تو دمیشا... امرستانهیب که روحت! ؟یگیم رو جسمت-

 :کرد یا رسفه فرمان

 ! پرسمیم ام یعموم اطالعات شیافزا یبرا-

 :داد ادامه

 ! کنم تکرار دوبار رو سوال هر ادیم بدم یلیخ درضمن-

 :گفت سپس و کرد نگاهش حرص با رزا

 ! کنهیم تر خراب رو زیچ همه فقط حرفها نیا-

 ! ینیبیم منو سگ یرو  بار، سه بشه-

 :داد ادامه رایز خواند، را رزا ذهن سپس

 ! یدیند حاال تا چون-

 .داد تکان رس آهسته رزا

 .دادیم گوش حرفهام به شهیهم بود، حوصله با و مهربون شهیهم-
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! ودب کمرت دردش نگونهیا. دیکش درهم چهره و رفت باال را خودش شات فرمان
 :کرد اشاره دست با

 ! بده ادامه-

 !بود شیاند آزاد. کردیم درکم-

 !آره؟ ،یخواستگار  امیب ندارم* تخ من چون میکن فرار ایب گفتیم مثالً-

 . بست فرو لب رزا

 !اش؟ خونه یرفت یبار  چند-

 ! نرفتم-

 !اش؟ خونه یرفت یچندبار -

 :کرد تکرار مرص رزا

 ! نرفتم گمیم-

 :داد تکان رس فرمان

 ! گرفتمیم رو نفست ،یبود رفته اگه... دونمیم-

 :داد ادامه

 ! ؟یکرد بوسش-

 :کرد اشاره شاتش به فرمان. شد مات رزا

 ! اس نخورده دست هنوز که جالبه-
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 :شد رهیخ زد،یم ودود که رزا یچشمها به سپس

 ! شکنمیم رو گردنت ،یبگ دروغ-

 هب انزجار با و زد اش ینیب ریز به الکل یبو  برداشت، را شات خشم از پر رزا
 !او نه بود، فرمان یبرا برد رس دو یباز . ستینگر فرمان روزیپ ی چهره

 در که بود یطعم نیبدتر دیشا. دیکش رس نفس کی را آن و گرفت را اش ینیب
 اشاره زیم به فرمان! بلع در دشوار و سوزان تلخ،. بود کرده امتحان عمرش
 :کرد

 ! بربه رو اش یتلخ بخور-

 . کرد پر مهین تا را ها شات دوباره و روشن را دومش گاریس سپس

 ! من؟ با ییآشنا از بعد ای من با ییآشنا از قبل-

 ار  ونشخ دردرس یب نجایهم دیفهمیم اگر که عقد ای ینامزد از قبل نگفت
 و محسن با که بود یزمان منظورش صد در صد و ییآشنا گفت. ختیریم

. فتر  باال را دوم شات و انداخت زیم به ینگاه. بودند رفته شگاهیمنا به مهراب
 :دیشک را شیموها و زد یعصب پوزخند فرمان. شد راحت شیبرا دنیبلع نباریا

 !خوبه-

 . بربد دهانش از را یتلخ داد اجازه و گذاشت دهان بر یتونیز رزا

 !زد؟ رست به مهراب با فرار فکر ،یخواستگار  اومدم یوقت-

 ! نه-
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 !چرا؟-

 .نداشت رو شهامتش چون-

 .داشت شدن داریب قصد متعرض دخرتک. کردیم اثر کم کم الکل

 !؟یچ داشت رو طشیرشا اگه-

 امباب ،یگرفتیمن یماه آلود گل آب از تو آورد، یمن در یباز  لش محسن اگه-
 !نبودم نجایا االن! آره... شدیم شجاع ذره کی مهراب و دادیم رو ام شناسنامه

 از تیتبع به را شاتش هم او. آمد فرود مبل دسته یرو  و شد مشت فرمان دست
 !داشت را جانش قصد شد،یمن آرام دردش. دیکش رس رزا

 !؟یشد من زن باشه، برت و دور مهراب نکهیا خاطر به-

 ! رفته؟ ادتی ،یکرد خودت زن زور به منو نشدم، تو زن-

 :گفت دواریتهد و گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت فرمان

 ! چونینپ منو سوال-

 دیشک رس را آن و رفت شات سمت به که دستش اما کرد، نگاهش هیثان چند رزا
 :دیوبک شیروبرو وارید سمت به و برداشت را ستالیکر وانیل اریاخت یب فرمان

 !بهت لعنت-

 آنقدر... دیخند د،یخند د،یخند رزا و شد تکه هزار یبد یصدا با وانیل
 :آمد حرف به دهیبر دهیبر. شد ولو مبل یرو  تعادل، عدم شدت از که دیخند

 ! یا وونهید تو...تو-
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 دهش مست رسعت نیا به و کیپ چند با که کرد نثارش ی" تیظرف یب" فرمان
 :کرد زمزمه آشفته سپس بود،

 .ستین تو نفع به" اصال نیا و ام نهوو ید من آره،-

 هامن به کرد یسع و شد بلند هیثان به اما گذاشت، مبل دسته یرو  را رسش رزا
 .نچرخد رسش دور خانه یفضا تا باشد اول حالت

 !؟یدار  دوستش هنوزم-

 را فرمان دلخور نگاه اما نداشت، مترکز یلیخ شیچشمها. کرد نگاهش رزا
 به را یآدم هر دل شدند،یم مندار یوقت شبق گرن به یچشمها نیا. شناختیم

 قتیحق در اما کند، مترکز کرد یسع و دیکش درهم ابرو. آورد یم درد
 .بود مترکز نیهم کار نیتر رممکنیغ

 ! دارم؟ دوستش-

 زار  بود قرار اگر. نشست شیچشمها به دیام رنگ زد، یجانیب لبخند فرمان
 و ظهلح نیهم در قاً یدق دیبگو را ها ناگفته بود قرار اگر باشد، داشته صداقت

 :انداخت باال شانه رزا! بود اریهوش مهین احوال نیهم

 ... دونمیمن-

 مه مهراب عاشق ندارم، دوست تورو اگر که! بود متیغن هم" دانمیمن"  نیهم
 زار  که بود نشده فارغ بود، دهیکش که یراحت نفس از فرمان هنوز! ستمین

 :داد ادامه

 .دلخورم ازش یلیخ یول-
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________ 

 

 

 

 :شد ملتمس لحنش و کرد کج را رسش

. ..امرستانهیب...هم مهراب! حارض و یح... نجامیا که من! ؟یپرسیم یچ برا-
 !؟یگردیم یچ دنبال

 :کرد زمزمه آهسته فرمان

 !خودم-

 :شد رهیخ مخمورش یچشمها به

 ! تو وجود تو-

 :زد یجانیب لبخند رزا

 ! ؟یدید ور  ام شناسنامه! مگه؟ یستین-

 :داد ادامه رزا و دیمال را شیچشمها شصت و سبابه انگشت با فرمان

 !؟یکنیم هیگر یدار  بازم-
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 ادامه یحالیب لحن با اما مرص رزا و داد تکان ینف نشان به را رسش فرمان
 :داد

 .دمید رو حالتت نیا هم تر قبل من! یگیم دروغ یدار -

 در هنکیا از را نیا. دیرسیم نظر به مست" کامال رزا. کرد نگاهش رهیخ فرمان
 بالدن به ییگو و کرد عوض را نشستنش شنیپوز بار پنج قهیدق کی عرض

 مست یچشمها نیا با بود، شده چندان دو اش ییبایز. دیفهم گرددیم یز یچ
 شخو جا کوچکش یلبها گوشه شدیم یا قهیدق چند که یلبخند و باز مهین

 ستهد دستش با اما ندیبنش کنارش و برود که داشت یبیعج لیم. است کرده
 دهیرس سواالتش جواب به! بود؟ گرفته یباز  نیا از را جوابش فرشد، را مبل
 یقانون و یرشع زن بود، او ی شناسنامه در اسمش گفت،یم راست رزا! بود؟
 نشناسش وقت مغز اما گرفت آرام قلبش! داشت؟ یتیاهم چه مهراب بود، اش
 را مغزش دهان تا کرد پر را شاتش یکم. کرد روشن قرمز چراغ و داد آالرم
 دل ارز  که دیفهمیم هنوز! بود باال. خواستیمن را یار یهوش سطح نیا. ببندد
 دهیبوس را شیرزا مهراب دیفهمیم هنوز! است امرستانیب در مهراب نگران
 یب! است دلخور او از اما است، مهراب عاشق رزا که دیفهمیم هنوز! است
 از نفرتش ی درباره را نظرش دیبا. فرشد بهم را شیشمهاچ و دیکش رس درنگ

 هب و دیکش شیموها در پنجه!ُ کردیم نیگزیجا را نیا و داد،یم رییتغ نیج
 :دیچ هم کنار را کلامت حوصله با سپس. شد رهیخ رزا لبخند

 .توله گمیمن دروغ بهت وقت چیه من-
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 گرید بعد به لحظه نیا از گرید هم او که گفتیم دیبا داد، تکان را رسش رزا
 زیم یرو  از را آن کرد یسع و افتاد یبطر  به چشمش اما گفت نخواهد دروغ
 :بردارد

 !؟یخور  تک-

 حظهل یبرا نفسش فرمان. شد ولو نیزم یرو  و کند حفظ را تعادلش نتوانست
 چیه زار  اما. نه ای است دهید بیآس رزا ندیبب تا شد بلند رضب به و آمد بند یا

 هیشب فرمان نظر در که عروس راهنیپ هامن با و نکرد ستادنیا یبرا یتالش
 را اش خنده فرمان. دیخند و دیکش دراز آمد، یم یشکستن یعروسکها

 هن...غم نه. بود دهیند رزا از یاحساس و حس چیه بحال تا" اصال... بود دهیند
 یعروسک" واقعا ییگو... خشم نه... تیرضا نه... خنده نه... هیگر نه... یشاد
 یباال فرمان و آمد یمن بند اش خنده رزا. بود احساس فاقد فیظر و بایز

 .نشست رسش

 !کنم حفظ رو ام تعادل...نتونستم-

 سوال چه! بود؟ بارش نیاول. زد یگر ید پک فرمان و گفت خنده با را نیا
 همه نشانگر رزا حال نبود هم اگر که بود، سوال خود در جواب! یا احمقانه

 یفحش. رفتیم شدن یعصب به رو فرمان و دیخندیم همچنان رزا. بود زیچ
 شآت رزا حال نیا! بود انداخته راه که مسخره یباز  نیا بابت کرد خودش نثار
 اگر یحت...شدن خودیب خود از نیا... یار یهوش عدم نیا... زدیم جانش به

 ! ُدیخندیم فقط رزا د،یربیم هم را رسش

 .افتادم یم داشتم-
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 از قبل و نتوانست. شود بلند تا گرفت مبل به را دستش و گفت خنده با نیا رزا
 هیانث از یکرس  در که او به بهت با و گرفت را دستش فرمان کند سقوط آنکه
. دیکوب خودش یشانیپ به دست با. ستینگر شد، لیتبد هیگر به اش خنده
 فرمان آنکه از قبل و کرد هیگر به رشوع بشدت رزا! بود کرده یغلط عجب
 با د،باش کرده گم را مادرش که یکودک هیشب بکشد، صورتش به نوازش دست
 : گفت یانیگر و مظلوم بشدت لحن

 !خوبه؟ حالش-

 دست خشم با. نداشت یار یهوش در را جسارت نیا رزا شد، مشت فرمان دست
 بود قرار که امشب... نه امشب. گرفت خودش دهان یجلو  را اش شده مشت
 ود اگر رزا کردیم فکر که بود احمق چقدر... نه بخورد رقم خوش خاطره یکل
 داغ رسش آنقدر هم و کندیم دایپ را سواالتش همه جواب هم بخورد، کیپ
 که یدخرت  نیا یکجا. زندیم رقم شیبرا را شب نیبهرت که رسخوش و شودیم
 تهگذاش جا شیچشمها ریز اهیس یرد اشک و بود گرفته شیصدا هیگر شدت از

 :زد هق و زد چنگ راهنشیپ به رزا! بود؟ تصوراتش هیشب بود،

 !رتسهیم امرستانیب تو ییتنها از اون بخدا! خوبه؟ حالش-

 یالخ گاریس لرتیف سوزاندن و دنیکش قیعم نفس با را حرصش متام فرمان
 ریز دست!ُ بود؟ یکاف کردم رشوع را یباز  نیا خوردم گه گفتیم اگر. کرد

 :دیکش باال یکم را فشینح تن و گذاشت بغلش

 مک کم دارم منم!ُ یر یگیم بهونه یدار  ادیم خوابت زدمل،یعز میبخواب میبر-
 ! ارمیم جوش
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 :دینال و دیکش پس را دستش رزا

 !خوبه؟ حالش! امیمن-

 :دیکش عربده کبارهی به فرمان

 ! دونمیمن-

 حرص با فرمان. شد کوتاه یها هق هق به لیتبد فرمان ادیفر از رزا ی هیگر
 :دیکش اش ینیب ریز به یدست

 

 

 

 

 خودت! ننداختمش روز و حال نیا به من قرآن به یول قبول، رشفم یب من-
 اش یچیه. کنندیم صشیترخ یزود یدیشن ،یبود رتیغ یب من کنار که

 ! کرده یرو  ادهیز! نساخته اش معده به خورده یادیز گه فقط نشده،

 :داد تکان را رسش جیگ و آهسته رزا

 .مکرد یرو  ادهیز خودم منم-

 :رستادف رونیب را نفسش و کرد یمکث. دیکش دست صورتش به حرص با فرمان

 ! ذاشتمتیمن زنده بود نیا جز! بوده خودم با و خودم کنار ،یخورد اگه تو-
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 :گفت آرامش با رزا

 !؟یکردیم خاکم اطیح باغچه تو بعدم-

 با! بود زده گند! شدیمن بهرت نیا از امشب، بود یشب چه! زد یپوزخند فرمان
 :گفت یمطمئن لحن

 یحت که خودخواهم تو به نسبت اونقدر من! ینشناخت منو هنوز تو...رزا-
 راگ ای... یستین من یبرا ای که یدینفهم هنوز! دمیمن خاک به هم ات جنازه
 !یمن مال کامل و متام یهست

 هب نگاهش! بود دهینفهم واقع در اما داد، تکان دمیفهم یمعنا به را رسش رزا
 شمع ملس از فرمان و دیکش جلو را خودش یکم. رفت فرمان راهنیپ ی دکمه
 .کرد حبس را نفسش انگشتانش، داغ و کوچک یها

 !بازه؟ ات دکمه چرا-

 :کرد نوازش را دستش و نشاند شیپاها یرو  را او آهسته فرمان

 .بود گرمم چون-

 .بود آزادش ذهن به متصل زبانش اما داد، تکان رس متفکرانه رزا

 .بود باز هم مهراب دکمه-

 :کرد یا ناله و شد فرشده فرمان دست در دستش نکهیا از گفت یآخ

 خوادب رو گرم و رسد که داشت تن به یجون مگه" اصال بگو تو گرما، از نه یُول-
 !بچشه؟
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 :کرد نگاهش شده کج رس با سپس

 !شد؟ متوم ات یباز -

 .داد رستکان آهسته فرمان

 !جه؟ینت-

 :زد یجذاب لبخند و کرد هشنگا آرامش با فرمان

 .پاکه من زن-

 :دیخند رزا

 !مگه؟ ادهیاعت تست-

 :کرد نوازشش میمال و گذاشت برهم چشم فرمان

 یدیشکیم که ینامرغوب جنس اون به ادتیاعت دوز نمیبب خواستمیم" ! قایدق-
 !بوده چقدر

 :بود کرده شیپروا یب یمست د،یخند دوباره رزا

 !؟یمرغوب تو-

 :کرد دیتائ شیچشمها شدن بسته و رس نتکا با فرمان

 !یکنیمن رو کس چیه و زیچ چیه هوس گهید ،یبکش منو! جنسم اصل من-

 فرمان ی نهیس یرو  را رسش تعادل، عدم از خسته و زد یلبخند نباریا رزا
 :زد لب و گذاشت
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 !نکن باهام ها یباز  نیا از گهید-

 لندب و برد آنها ریز دست د،کر  دایپ را الغرش زانوان تور انبوه انیم از فرمان
 تن از گرما و حرارت. است گرفته آغوش در را آتش یا گوله ییگو. شد

 ار  رسش رزا. شد رها دستش از قلبش رضبان افسار و شدیم ساطع رزا کوچک
 ردهن به معرتض و کشدار رزا. افتدین تا گرفت محکمرت را او فرمان و کرد رها
 :بود نیسنگ رسش ست،ینگر دبودن وارونه چشمش شیپ که پله یها

! شهبودن برنده به ،یباز  حس! نکن نداره، یا برنده چیه که رو یا یباز  گهید-
 ! دشمنه کردن له به

 :کرد زمزمه نامفهوم و خورد تکان فرمان لب گوشه گاریس

 !گه؟ید چشم،-

 :داد ادامه و کرد رها آن یرو  را رزا. رفت تخت سمت به و گشود را در

 ! دشمن نه ،یا زندهبا نه تو یول-

 :آمد سمتش به و داد فشار یگار یرسیز در را گارشیس

 !ستین یالیخ ،یبزن هم نیزم رو من ،یکسم همه ،یعشقم ،یزمن-
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 یافض بود، دهید هم قبالً را صحنه نیا. ستینگر اطراف به و شد زیخ مین رزا
 دیبا. ذاشتگ تخت یرو  را شیزانو و آمد جلو فرمان... هم را اتاق روشن مهین

 ریز که یکمرنگ ی هاله! رزا صورت یشستشو  بابت گرفتیم پس را حرفش
 یگو  شهیهم برعکس و دادیم نشان تر مخمور را آنها بود، افتاده شیچشمها

 نرم را کوچکش و گرد ی چانه. آمد جلوتر. بودند گرم اش یخاکسرت  یها
 رمهن آرام و آورد باالتر را دستش. بست مهین تا را شیچشمها رزا و کرد نوازش

 نهشا به را گوشش و کرد کج را رسش گربه همچون رزا. کرد ملس را گوشش ی
 تا گذشتیم دیبا چقدر. ستینگر اش غمزه به وافر یحظ با فرمان و چسباند
 را او و گذاشت کمرش پشت دست! شد؟یم رزا مشتاق نگاه نیا مخاطب دوباره

 و اندچسب او یشانیپ به را اش یشانیپ فرمان د،یخند رزا. دیکش خود سمت به
 :زد پچ

 ! باشم؟ داشته دوست تو از شرتیب تونمیم رو یک-

 .دیکش نییپا آهسته را رزا راهنیپ پیز

 ! باشم؟ داشته دوست تو کردن خوشحال از شرتیب تونمیم رو یچ-

 شانهرس نیا بود مرمر جنس از. دیکش نییپا را راهنیپ و برد رسشانه به دست
 ! خورده؟ شترا و فیظر یها

 ! باشم؟ داشته دوست اتاق نیا و تخت نیا از شرتیب تونمیم رو کجا-
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 اتاق کیتار مهین در شیچشمها برق به رزا و دیکش عقب یکم را رسش
 .ستینگر

 ...بزنم دست بهت رتسمیم یحت! رزا؟-

 ! فرستاد لعنت را خود هزارم باز یبرا فرمان و دیخند دوباره رزا

 ...ینخوا تو اگه-

 با شدن یکی یبرا مقاومت یعنی. نداشت اعتامد اش گفته به. خورد را شحرف
 نهات رزا. بود رممکنیغ و سخت داشت، دوستش شرتیب خودش جان از که یکس

 او قیعم و گرفت دست هردو با را صورتش. اوردین طاقت فرمان و کرد نگاهش
 مانفر  آورد، کم که نفس. شد همراهش و بست را شیچشمها رزا. دیبوس را

 تنش از کامل را رزا راهنیپ. داد هل تخت یرو  را رزا و دیکش عقب را رسش
 قدرهامن! بود عروسک نبود، عروس رزا. ستینگر او به مبهوت و دیکش رونیب

 !یشکستن و بایز و فیظر

 و احساسات یرو  خنجر رزا نبودن اریهوش. فرشد لب فرمان و دیخند رزا
 یبرو  خی آب سطل همچون ،یار یهوش بدون داغ تن نیا. زدیم زشیغرا
 زار . بردارد چشم یحت توانستیم نه دهد، ادامه توانستیم نه. بود کرشیپ

 !بود؟ نبود، سوءاستفاده. زد شیموها به یچنگ فرمان و کرد نگاهش مخمور
 و زدیم جانش به آتش رزا نگاه! نیهم نبود، اریهوش فقط! بود همرسش
 کردیم یسع که یدستان با و قرار یب. نبود چاره او، خود جز آن یخاموش
 شدت اب بود، کرده حبس که را نشیسنگ نفس و کرد انیعر کامالً  را رزا  نلرزد،
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 و داد تنش به یتاب رزا. نبود اریهوش رزا مانند هم او کاش. فرستاد رونیب
 .دباش خود انگشتان رد نگران آنکه یب کرد، ریاس را شیها رسشانه فرمان

 ! ؟یخور یم تاب و چیپ و یقرار  یب یچ یبرا تو-

 :زد لب فرمان و دیخند آرام رزا

 ! خوام؟یم یچ تو به دنیرس جز من-

 .کرد یفیضع ی ناله رزا و درآمد حرکت به رزا تن یرو  شیلبها

 ! خوام؟یم یچ داشنت تورو جز من-

 زار  یها ناله به و نشست رزا تن یرو  تر محکم و گرفت جان یکم شیها بوسه
 تهبس را شیچشمها و فرشد را دیسف ی ملحفه کوچکش دست که دید.  داد جان
. کرد پرت اتاق ی گوشه به را آن و گشود همزمان را راهنشیپ یها دکمه. است
 و دیخند رسخوش رزا د،یکش خود سمت به را او و گرفت را رزا یپا هردو
 چند و کرد خم را رسش فرمان. کرد رها تخت یرو  رسش یباال را شیهادست
 شیموها در پنجه ناخودآگاه رزا که داد ادامه آنقدر. دیبوس را او قیعم هیثان
. ستینگر گرم یها یخاکسرت  به و دیکش عقب رس فرمان. دینال و دیکش

 : بود شده تند شینفسها

 ! خوام؟یم یچ تو به دادن لذت جز من-

 .دیبوس را شیلبها دوباره و
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 __________ 

 رهامنطو  اش دهیکش انگشتان و دیکش آغوش در را رزا نشست، شیپاها یرو 
 .گذاشتیم یبرجا عشق رد آمد، یم نییپا رزا ی رسشانه از که

 آنقدر کرد،یمن حس و کردیم حس نبود، و بود یواد نیا در بود، رسخوش رزا
 به  ،شیشهایر یزبر  به فرمان، رسسخت و سفت آغوش به نکند یاعرتاض که

 ...گردنش و لبها دنیبوس محکم

 را یهست تعادل نیباتریز اش یهمراه و انداخت فرمان گردن دور دست
 را رشیحر یها پرده باد همچنان که یاتاق روشن و کیتار آن در درست
 . زد رقم کرد،یم نوازش

 تالش اش مردانه آغوش در چنان د،یکش فرمان شانیپر یموها در پنجه
 یعنم اابتد از است، نداشته وجود ابتدا از او بدون ییگو که بشود حل کردیم

 جسمش و او از ییرها محض به که است وابسته او به چنان و است نداشته
 . ماند نخواهد یباق یز یچ

 رز، لگ نیا ییبایز سیتند یرو  به فرمان قدرمتند دستان حرکت و تاب و چیپ
 ،دیدیم شانی نفره دو خلوت و خود از ریغ یهرکس را بود، تیآفرود مناد که

 توانندیمن که اند شده غرق و حل هم در چنان دو نیا که دیفهمیم شک بدون
 ...اند وابسته گریکدی به کامالً  و باشند داشته وجود یگر ید بدون

 زار  به متعلق که جسم ،یگرفتیم او از بود مالکش فرمان که را روح اگر که 
 . مردیم بود،
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 ... گریکدی ی رساننده امتام به و مکمل ییبایز طرز به اما متضاد قطب دو نیا

 ...شب یپ در روز همچون

 ...تابستان یپ در زمستان همچون

  ...کشدیم نفس جسم در ابد تا روح نیا و دارد ادامه ابد تا چرخه نیا ییگو

 هوتش و عشق گریکدی درون تا ببخشند، گریکدی به جان تا شوند، یکی تا
 . نندیافریب

 کرده غاماد درهم را روز و شب ییگو که بودند شده حل گریکدی در آنچنان
 ...یا

 ... یز یریم آتش یرو  به را آب ییگو

 ...یبخشیم گرما رسما، در ییگو

 نه شد،با مطلق یکیتار نه که یکنیم روشن دانهیجاو شمع ،یکیتار در ییگو
 ! یابد ییروشنا

 ناله... یکنیم یجار  محکم و سخت یسنگ یرو  به را نرم و زالل یآب ییگو
 و بود دهیشن یجسامن گوش که ودب یکیاروت یسمفون نیباتریز شانیها

 و کردیم نوازش را هردو گوش یها پرده که شدیم نواخته عاشقانه آنچنان
 نشد متام قصد و د،یرس خودش حداکرث به فرمان جسم عشق   آتش که یزمان

 .کردیم رشد به رشوع وجودش در و گرفتیم شکل درونش رزا روح داشت،

 ...مکمل یروهاین نیا
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 ابعاد و وجهات ماحصل که یمردانگ و یزنانگ از رفتهگ نشات احساس نیا 
 ...بود یزندگ

 و رمگ روشن، و کیتار اه،یس و دیسف رش، و ریخ تضاد که یدگیتن درهم نیا
 ...دیرس خود اوج به بود آنان ادغام و روح و جسم از متام ی نهیآ و رسد

 ...شد شرتیب ها ناله

 ...شد غالب یسخت بر ینرم

 ...افتی رهیچ یکیتار بر ییروشنا

 ...تینها در و

 بر یلرز ... شد کم اش رسمستانه یها خنده... شد سبک... افتی آرامش رزا
 .شد رها تخت یرو  آزاد و سبک و نشست کرشیپ

 .کرد رها را خود رزا کنار و افتی آرامش به... شد سبک زین فرمان

 ...یدیسف نه بود، یاهیس نه یگر ید

 ...رش نه بود، ریخ نه

... ودب جهان کی تولد...بود یدگیتن درهم و یدگیچیپ...بود شدن امادغ تنها
 ...بود دیسف و اهیس شدن یکی

 !بود شدن یخاکسرت 

 __________ 
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 ار  دستش و شد کینزد بهم شیابروها یکم ش،یها قهیشق در یدرد احساس با
 یاهر  شیپلکها یال از کردیم یسع آفتاب نور که چشامنش یجلو  ناخودآگاه

 و کوچک تن. است روز از یساعت چه و کجاست دانستیمن. گرفت کند، باز
 یگخست فرط از شیچشمها و آمد نظر به حسیب و نیسنگ نظرش در فش،ینح
 دنش بسته به لیم کرد،یم دشیتشد آفتاب ی بخشنده نور که یگرنیم و

 بدون و دمر فرمان. رسچرخاند زحمت به یکم و خورد یکوچک تکان. داشت
 یرو  به بلندش مهین یموها. بود دهیخواب او، هامنند ،یپوشش چگونهیه
 لقهح رزا شکم دور دستش و دیکشیم نفس منظم و آهسته بود، روان یشانیپ

 کنار را فرمان گرفته و آلود خواب ینجوا که کرد تقال گرید یکم رزا. بود شده
 :دیشن گوشش

 !توله بخور وول کم-

 کرد،یم درد بشدت رسش. بود تهبس کامالً شیچشمها ست،ینگر فرمان به دوباره
 هک خورده کتک آنقدر و افتاده ریگ بست بن کدام در دانستیمن! هم بدنش
 از ار  فرمان دست که نیا ینا یحت. است کوفته و خسته اندازه نیا تا بدنش

 ابد،ی کاهش رفتنش ییدستشو به ازین احساس از یکم تا بردارد شکمش یرو 
 همچون آفتاب نور و رسدرد اما داشت دنیخواب به لیم بود، حالیب. نداشت
 یهوعت حالت و بگذارد برهم پلک مبادا تا بودند ستادهیا رسش یباال نگهبان

 .بود شده اضافه حاالتش به هم ستیچ از یناش دانستیمن که

 امالًک و دیکش خود سمت به شرتیب را او فرمان نباریا که خورد یگر ید تکان
 .کرد اش احاطه
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 ! ؟یخور یم وول قدرنیا چرا! جانم؟-

 بود کرده اکتفا درد بدن و رسدرد به که لحظه نیهم تا حداقل بود، خوب رزا
 چه اب و چگونه دینفهم فرمان عطر و الکل و گاریس یبو  استشامم محض به اما
 وردهخ هرچه د،یایب رونیب تخت از کامل آنکه از قبل و زد کنار را فرمان یتوان
 . آورد باال فک سنگ یرو  بود، نخورده و بود

 آهسته گرفت،یم آغوشش در که هامنطور و شد اریهوش رسعت به فرمان
 :کرد نوازش را کمرش

 !نرتس نداره، اشکال-

 االب یز یچ اما زد، عق اشک با نباریا رزا د،یبگو گرید یا کلمه آنکه از قبل
 :دیبوس و گرفت آغوش در را رسش فرمان. اوردین

 ! باالخره-

 تزحم به اش دهیخشک یلبها! دیرتسیم بود، زاریب تهوع حالت از زد، هق رزا
 :دینال و خورد تکان

 .ستین خوب حامل-

 :گرفت خود سمت به را اش دهیپر رنگ صورت فرمان

 !م؟یریبگ دوش کی میبر یخوایم-

 یبرا تالشش حاصل که کوتاه یها زدن نفس نفس با. شد اریهوش تازه رزا
 د،یرسیم نظر به آلود خواب و ستهخ همچنان که فرمان به بود تهوع حالت
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 به فیکث حال و بود روشن و دیسف یروزگار  که یا ملحفه به سپس. شد رهیخ
 نیزم یرو  که فرمان شلوار و کت و خودش یعروس راهنیپ به. دیرسیم نظر
 را دستش. شده مچاله یها یکاغذ دستامل به تینها در و بودند شده پرت
 . ندنز  عق دوباره تا گرفت دهانش یجلو 

 وا از فرمان آورد، خاطرش به را دیکشیم رس که ییها شات دهانش، ته یتلخ
 رس او بود، شده مست مهراب د،یکشیم رس او و بود دهیپرس ییها سوال

 .دیکشیم رس او بود، امرستانیب مهراب د،یکشیم

 .آمد ادشی

 نفرما ناقص ی جمله. آمد ادشی اما... جزء به جزء نه... شفاف نه... واضح نه
 .داشت خاطر به را

 ..."ینخوا تو اگه"

 احساس وجودش متام و بود برده خواب به را عقلش الکل. بود خواسته اما
 اش زنانه احساسات د،یبلعیم را فرمان یها نوازش تنش، یجا یجا. بود شده
 د،یتپ درآنق. دیتپیم تر نبض پر و کردیم دنبال تنش یرو  را فرمان انگشتان رد

 اهچگیه که دیرس یآرامش به تینها در تا کرد ناله آنقدر کرد، تقال آنقدر
 . بود نکرده اش تجربه

 ! جان؟ رزا-

 .زدیم شیرو به یرحم یب با را جرم آثار که بود روز ییروشنا... حال و
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 حاممت امیم خودم بعد بکش دراز فقط برو کنم،یم آماده رو وان برات-
 ! باشه؟ کنم،یم

 لندب فرمان. ستینگر اطرافش به سنتیگر به دهآما یحالت و یدرماندگ با رزا
 از و دیپوش رسعت به  را اش یورزش شلوار و رشتیت. رفت کمد سمت به و شد
 متام انیم مزخرف حس نیا. ستینگر تخت به بغض با رزا. رفت رونیب در

 ... نخواسنت و خواسنت حس نیا! خواست؟یم جانش از چه  احساساتش،

 به یز یچ شدن، رها بخش لذت حس جز که تداش انینس تیخاص الکل مگر
 در درد همه نیا با. گرفت رسش به را دستش درمانده! آورد؟ یمن خاطر

 یزنانگ! کرش؟یپ! رسش؟!  داد؟یم تیارجح کدام به! کرد؟یم چه وجودش
 در مهراب بود، لذت در غرق که یساعات متام که! وجدانش؟ عذاب ای! اش؟

 ...درد از مهراب و کردیم تقال و ناله تلذ از او. دیکشیم درد امرستانیب

 ،بود منانده هیمرض هرن از یز یچ که صورتش به عجز با و شد تر شیچشمها
 .دیکش دست

 :شد ظاهر در چهارچوب در فرمان

 ...رزا-

 حد نیا به تا که یفرمان نیا کردیمن باور یکس. داشتند یبیعج خصلت مردان
 و مردانه شبید که باشد ینهام کند،یم نگاه رزا پوشش یب بدن به یعاد

 از و دبو  نکرده تجربه خود عمر به چگاهیه رزا که کرد خلق را یلحظات عاشقانه
 .بود ساخته ینیزم اروس کی رزا چشم شیپ او
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 . اس آماده وان-

 لیامت چکدامیه. نشود سقوط باعث ناتوانش و فیضع یها گام تا کرد کمکش
 زار  و اش ییایرؤ شب دادن دست از یبرا دیرتسیم فرمان. نداشتند سخن به

 تر خوار نیا از خودش شیپ را خودش اش، شده اریهوش عقل داشت هراس
 .نکند

 

 

 

 باز را در فرمان و دیکش دراز فرمان کمک به وان در  اطیاحت با و آرام
 . دیرتسیم مردگانش همچون رنگ و رزا احوال از. گذاشت

 ،نبند درو م،یریمن یگگشن از کنم درست صبحانه یبرا یز یچ کی رمیم-
 ! باشه؟

 .بست را شیچشمها و کرد رها را خود داد، تکان رس آهسته رزا
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 درب هاز یخم با. کند مرتب را لختش بلند مهین یموها دست با کرد یسع فرمان
 بود، رفته و کرده امنیپ و پر را خچالی منظر نکهیا از و گشود را خچالی

 اصالً .ستادیا آشپزخانه وسط مستأصل و کرد پر را یکرت . شد خشنود یاندک
 زیم رس بر او با که یبار  نیآخر. خوردیم چه صبحانه یبرا رزا دانستیمن

 . ماند کنارش در رزا که بود یشب هامن یفردا به متعلق بود، صبحانه

 اعتس هنوز. شد بلند نهادش از آه و افتاد آشپزخانه یوار ید ساعت به نگاهش
 اعتس چهار از شرتیب حاال تا شبید از که بود یمعن نیا به و بود نشده هم نه

 . است دهینخواب

 از اما داشت حامم به ازین مهمرت همه از و بود آلود خواب داشت، رسدرد
 به .گذاشت لبش ی گوشه و آورد رونیب پاکت از ینخ. دیرتسیم رزا واکنش
 و متام رزا که حال. شد رهیخ بود، شبید یایبقا که زیم به و رفت هال سمت
 او از شبید که ییرزا. آمد ارزش یب نظرش در یباز  نیا بود، او یبرا کامل
 .بود تر طالب بود، تر مشتاق

... منظر. ستینگر رفته دست از یها متاس انبوه به و کرد دایپ را اش یگوش
 ! محسن و شاپور منظر،...منظر

 قرار گردنش و شانه نیب را یگوش که هامنطور و شد یر یگ شامره مشغول
 به منظر یصدا بوق نیاول با. کرد رو و ریز فندک دنبال به را ها کوسن داد،یم

 .دیرس گوشش

 ! پرسم؟ یخودت! فرمان؟-
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 ! نبود کرد، رها را نفره سه مبل یها کوسن یعصب فرمان

 ! د؟یدیرس آره،-

 ! بودم تو نگران دل م،یدیرس سه ساعت مادر آره-

 .افتی را آن نباریا و کرد رو و ریز را نفره دو مبل یها کوسن فرمان

 !ام؟ ساله چهارده دخرت! ؟یچ برا-

 شهیش زیم یرو  را فندک گارش،یس زدن آتش از پس فرمان و کرد سکوت منظر
 فندک دلش، مراد به دنیرس از پس هربار. شدیمن ترک عادتش. کرد پرت یا
 . دگردب دنبالش به ازین وقت دوباره تا کردیم پرت یا گوشه به را زبان یب

 ! خرب؟ چه مهراب از-

 ! چطوره؟ رزا... نکن فکر بهش تو! مادر خوبه شده، مرخص-

 !بود؟ دهید بود، دهیند کرده مست عروس تابحال منظر

 رو ما یها پرت و چرت دیشا! داره؟ دوست یچ صبحانه یبرا یدونیمن خوبه،-
 !نخوره

 . مادر هست خچالی تو زیچ همه-

  !رکاکائو؟یش و کیک! خوردند؟یم چه صبحانه ارز  یها نسل هم. گفت یاوهوم
 :زد یپک! صبحانه؟ شکالت مثال ای. بود چاکلت هات عاشق که او

 ! مامان؟ یندار  یکار -

 :شد نگران منظر لحن
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 ! رفت راه هزار دمل بده، جواب زنمیم زنگ بهت یوقت فقط نه،-

 و عروس! برود؟ خواستیم کجا دلش. کرد قطع و گفت یخداحافظ فرمان
 هچ شد،یمن پخش ییکویالکالس هم شب آن و بودند خانه در تنها که یداماد
 !بود؟ رفته راه هزار منظر دل که داشتند یآغوش هم جز یکار 

 و کرد دم را یچا داد، قرار آون درون را نان بود، آمده جوش یکرت  آب
 هاآن از یکی باالخره. آورد رونیب خچالی از شدیم صبحانه به مربوط هرآنچه

 اه فروشگاه ی همه. کردیم هیته رفتیم نبود، هم اگر! گرید بود لشیم دیبا
 . نبودند بسته جمعه

 چند. رفت آن سمت به درهم ییها اخم با فرمان و شد بلند فونیآ یصدا
 تا ودنب انتظار از دور یلیخ آمدنش و بود محسن به متعلق رفته دست از متاس
 هکوچ جز یر یتصو و ستینگر نفو یآ صفحه به. کند گزارش را مهراب احوال

 :گفت محکم و دورگه و برداشت را یگوش. نکرد مشاهده

 ! بله؟-

 ! دیند نه، را صورتش اما د،یشن را پرسجوان یصدا

 .دیدار بسته کی-

 را یگوش"  امیم االن" گفنت از پس و شد لیما شیلبها! جمعه؟ روز صبح
 یوالنط سکوتش و ریاخت زد،یم رزا به یرس  دیبا. رفت اطیح سمت به و دیکوب
 کس چیه! شد مواجه یخال ی کوچه با دوباره و دیکش را در ریزنج. بود شده
 ! نبود



 

 pg. 525 

52
5 

 ،یمجس به شیپا برخورد با اما ندیبب را یکس دیشا تا گذاشت جلو به یقدم
 ینگاه دوباره. ستینگر دیسف پاکت به و شد گرفته کوچه یانتها از شیچشمها

 هخان وارد و کرد له شیپا ریز را گاریس اشت،برد را پاکت انداخت، کوچه به
 . شد

 ...بود دهیکش دم یچا

 ...بود حارض صبحانه

 ...بود دهیچیپ خانه در نان یبو 

. داشت را کردنش حامم قصد حال و بود گذرانده را یخوب شب همرسش با
 رفنت راه توان و حال رزا اگر بروند، رستوران کدام نهار یبرا که کرد فکر

 . داشت

 :داد هیتک حامم درب چهارچوب به و رفت باال را ها پله بدست کتپا

 ...رهیگیم نفست تو نیا یمبون ادیز! زدمل؟یعز کنم حاممت امیب-

 کهآن یب و افتاد دیسف پاکت به چشمش. ستینگر او به و کرد باز چشم رزا
 :زد لب آهسته باشد، او کردن حامم یبرا فرمان اقیاشت به حواسش

 !ه؟یچ پاکته نیا-

 :کرد رو و پشت را آن لیم یب فرمان

 .باشه بایفر ای یحاج مال دیشا گفتم... در دم بودن آورده... دونمیمن-
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 یابروها و ماند ثابت پاکت ی گوشه یرو  شیچشمها هیثان از یکرس  در اما
 :آورد زبان بر را نوشته منگ و جیگ. رفت درهم اش حالت خوش و بلند

 !مانفر  دلخسته، عاشق   به میتقد-

 !د؟یتپیمن رزا قلب که بود چندم نباریا

 

____________ 

 

 

 

 

 مردنش تا یز یچ گرفت، وان لبه به را دستش رزا و کرد پاره را پاکت ی لبه
 یا خانه در تنها،. ردیمب اسفناک وضع نیا در خواستیمن دلش اما بود منانده

 !انیعر و دانستیمن متعلق آن به را خود که

 ! لطفا رون،یب امیب نجایا از یکن کمکم شهیم-

 نیا و نداشت افتادن پس با یمرز  رزا. کرد نگاه پاکت به سپس او به فرمان
 زا توانستیمن باشد، یتصادف توانستیمن. شدیم تابوتش منحوس وان

 درب هب را یپاکت نفر کی شانی نفره دو خلوت زمان در که باشد اش یبدشانس
 :دینال رزا که رفت تپاک یمحتوا به فرمان دست. بفرستد منزل
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 .کنمیم خواهش-

 :کرد نجوا ملتمسانه و دیلرز رزا یلبها. کرد نگاهش رهیخ فرمان

 .نکن بازش کنمیم خواهش-

 ! ه؟یچ داخلش یدونیم مگه-

 ! آره-

 عمنقط را نفسش رزا. دیکش رونیب را آن یمحتوا و رفت باال فرمان یابروها
 هک است یهامن پاکت نیا درون که دیبگو توانستیم کاش. فرستاد رونیب
 تر یجر  را شاپور که است یهامن ،یباش داشته یعاد یزندگ تو گذاردیمن
 ...که است یهامن ،یزندگ زدن برهم یبرا کندیم

 جسمش تا گرفت را وان لبه رزا و کرد نگاه عکسها به مبهوت و جیگ فرمان
 رمانف که دید. نشکند فیظر یتلنگر  با شکسته، درون از یا مجسمه همچون
 !آرام و دقت به...کرد نگاه یکی یکی را عکسها

 !بود فتهر  باال فشارش که شبید مانند رهیت...کرد رییتغ اش چهره رنگ که دید

 !کردیم تعجب که یزمان همچون... دیپر چپش پلک که دید

 اهر  دنبال به که یمواقع همچون...  دیجو را لشیسب ی گوشه آهسته که دید
 ! گشتیم چاره

 ... شد صیحر و تند آب از دور به یماه همچون شینفسها که دید

 . است دانستهیمن و است بر از را فرمان یرفتارها چقدر که دید و
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 درنقیا شهیهم شیصدا. شد رهیخ وان درون ی جنازه به و آورد باال رس که دید
 ای! بود؟ درآورده روز نیا به را آن حامم انعکاس ای بود ترسناک و گرفته

 ابحس زیچ چیه به را او فرمان که یپرسک نیا کنار در اش یرشع همرس دنید
 ! کرد؟یمن

 :گفت زیآم استفهام و آورد باال را عکسها فرمان

 ! ؟ییتو نایا-

 مندار کیرسام یرو  به یگر ید از پس یکی و شدند پرتاب سقف به ابتدا عکسها
 .تسیرنگ عکسها به و گرفت قصابش از چشم یا لحظه یبرا رزا. آمدند فرود

 یحس چگونهیه بدون مهراب و بود گرفته آغوش در را مهراب اول عکس
 :آمد جلو یقدم فرمان. بود نکرده یهمراه را او و ستادهیا

 ! رسوندت یحاج خونه، یبود رفته روز اون که تو-

 دروغ از فرمان اصالً. کردیم مجازات را او دروغش یبرا داد، یدلدار  خود به
 !بود ناراحت نیهم یبرا یآر  آمد، یم بدش

 یهمراه را او مهراب همچنان و بود گرفته را مهراب رشتیت ی قهی دوم عکس
 :برداشت را یبعد گام فرمان. نبود نکرده

 گشتم،یم دنبالت ها وونهید مثل رو شهر کل من که موقعس همون مال-
 !درسته؟

 بود، خرب یب او از یطوالن مدت یبرا نکهیا از پس!... ها داد، یدلدار  خود به
 . اوست کنار و خانه نیا در ابد تا گرید ندارد، یاشکال. بود ناراحت
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 حس ار  فرمان عطر. بود چسبانده مهراب یشانیپ به را اش یشانیپ سوم عکس
 ادی به همچنان را عطر نیا اما بود مست شبید بودند، جاودانه عطرها. کرد

 .داشت

 به فحش به دمیکش ور  همشون و شد دعوام یحاج با که موقعس همون مال-
 ! تو؟ خاطر

 عکسها از چشم! بود؟ کردن سکته حال در یها آدم هیشب چرا فرمان لحن
 و زدن هق هیشب ییصدا شیگلو از ناباورانه کوتاه، یا لحظه یبرا و گرفت
 دستش مهراب! نبود؟ لحظات ی هیبق از یخرب  چرا. آمد رونیب کوتاه ی خنده

 ! هم را صورتش! بود گرفته را

 یباال فرمان. بود فرشده را وان ی لبه آنقدر بود شده تر دیسف شیهادست
 خود بکشد، را او آنکه از شیپ بخورد قسم بود حارض رزا و  ستادیا رسش
 ! کرد خواهد سکته فرمان

 ! خانومم؟ آره! جان؟ رزا آره ست،ین موقع همون مال عکسها نیا-

 :نشست زانوانش یرو  آرام

... خانومم بگو. ستین روز اون مال هم عکسها نیا!  درسته؟ ،یستین تو نایا-
 !ندارم ات یکار 

 و دبو  شده خارج یعاد حالت از کامالً شینفسها نداشت، صورت به رنگ فرمان
 . کرد یته قالب رزا که فرشد بهم محکم را شیلبها آنقدر

 ! یستین تو نایا-
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 :زد هق رزا

 ! دمیم حیتوض برات-

 شرس آنکه از قبل و شد حلقه شیگلو دور فرمان دست هردو هیثان از یکرس  در
 :دیشن را فرمان ی دهیخراش یصدا شود، آب وارد کامل

 !ایدن اون برا مبونه-

___________ 

 

 

 

 رشتیت که شتاب پر آنقدر د،یکش آب ریز به رضب به و محکم را رزا رس فرمان
 :دیکش عربده. شد سیخ هم خودش

 یافاض غلط نیا که کرده رتیش نقدریا یک! ؟یخورد یگه چه! شعوریب احمق-
 ترس  ییبال چه بره کج هم ذهنت یحت بودم گفته بهت! پوکت؟ کله تو اومد

 . ارمیم

 :دیکش عربده شرتیب

 ! بودم؟ نگفته-

 :دیچیپ حامم در شیصدا

 !  مسرتاح تو کردم رو همشون تو خاطر واس من-
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 یها لبه کوچکش یهادست و آمد آب یرو  به شیموها کرد، تقال به رشوع رزا
 نگونهیا. زد پا و دست و دیچسب نکردن، سقوط یبرا یطناب همچون را وان

 عربده همچنان اما بود، برداشته خش فرمان یصدا. خواستیمن را مردن
 :دیکشیم

 ! ینکرد ادهیپ خونه در دم منو زن یکرد غلط که،یمرت گفتم-

 از زودتر ردنش،ک خفه یبرا فرمان قدرمتند یدستها فشار که مردن نگونهیا
 فرمان یچشمها. خواستیمن را گرفت،یم را نفسش و جان آب در یخفگ
 :سوختیم

 گفت! کرده هندوستان ادی لشیف چون رفت، گذاشت نیا گفت بایفر-
 زن تو یبرا نیا! رهیم حواسش و هوش اد،یم مهراب اسم گفت! خوادتیمن

 !شهیمن وفادار و یموندن

 :دیکش داد

 !نخوره گه من زن درباره که مسرتاح تو کردم اونم-

 گاز را لبش محکم آنقدر و شد روان اش یشانیپ یرو  به فرمان مندار یموها
 راست و چپ به رسش یها تکان و رزا یتقال . دیچش را خون یشور  که گرفت
 همچنان خودش یها بوسه از که رزا گردن دور به دستانش حلقه شد، باعث
 :دیکش ادیفر. کند تر تنگ را بود، کبود

 دهش مزاحمت یرشف یب کی نکنه که بودم، دنبالت در به در ها وونهید مثل-
 .باشه کرده تتیاذ و باشه
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. گذاشت فرمان دست یرو  را دستانش و کرد رها را وان یها لبه رزا
 یقرب  در نکهیا از د،یشنیم نامفهوم ییصداها د،یدیمن را فرمان شیچشمها
 ! ودب متنفر حامم وان از او بود، متنفر شدیم بسته شیچشمها ژن،یاکس بدون

 کردیم تالش چه یبرا گرید دیدیمن را او رزا یوقت افتاد، هیگر به فرمان
 :افتاد هق هق به! کند؟ یمخف را شیاشکها

 ستمد رمیبگ رو آبروش! هیک خر فرمان! کارش و کس و فرمان بابا گور یگفت-
 !بزنم جار یناموس یب هر شیپ برم و

 :بود افتاده سکسکه به و کردیم چکه وان سطح آب یرو  بر شیاشکها

 یحت من که کهیمرت اون شیپ یرفت! ؟یکرد چکار تو... آخ... رزا آخ-
 یفهمب که کشمتیم قرآن به... رزا کشمتیم! بزنه؟ واکس و ام کفش ذارمیمن
 یبفهم... یچ یعنی کردن رتیغ یب یبفهم... یچ یعنی کردن آبرو یب

 و یناموس یب هر دل ور یبر  ،یکرد قهر شوهرت از که ستین یباز  بچه یزندگ
 نیا زا شرتیب تا کنمیم متومت نجایهم!  کشمتیم نجایهم! یکن وثید رو من
 ! نخوره بهم یناموس یب و یرشف یب انگ

 .گفتیم درد با گفت،یم هق هق با گفت،یم ناله با گفت،یم اشک با

 وجود متام با و ختیریم اشک صورت یپهنا به د،یکوب وان کف به را رزا رس
 :زد عربده

  !کنه بغل رو پرسش دوست رهیمن زنم که باشم داشته رشف اگه من آخه د  -

 :بود گرفته ادیفر شدت از شیصدا
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 ! کنه؟یم-

 :ستیگریم مهابا یب

 . دارم دوستش فهمهیم... که ستین االغ! کنهیمن بخدا کنه،یمن-

 وان یها لبه زا حجم پر و رفتیم شدن یصورت به رو کم کم رنگ، یب آب
 .شد روان حامم کف یرو  بر و ریرساز

 گرید ود،ب شده ساکن باً یتقر رزا دیسف و فیظر ی نهیس قفسه شتاب پر حرکات
 پنجه ریز گردنش نبض. کردیمن تقال ژنیاکس تنفس یبرا گرید نبود، اریهوش
 زا خون و زدیم کند بود، نداده امان شیها بوسه با گذشته شب که فرمان یها

 یم آب یرو  به نازک ییها رشته هیشب قرمز یجوهر  همچون اش یشانیپ کنار
 . آمد

 لقف یها پنجه کنار در که فشیظر و کوچک یهادست و کردیمن تقال گرید
 و بود مانده باز حرکت از بود، کودک دست مانند گردنش، یرو  به فرمان شده
 .شد نپنها شد،یم تر پررنگ لحظه هر اش یصورت که یآب پس در اش چهره

 

_________ 
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 کرد، هیگر کرد، هق هق. زد زار و گذاشت صورتش یرو  را شیدستها فرمان
 و ستیرنگ رنگ یصورت آب به. ستادیا شیروبرو قد متام عقلش. کرد سکسکه
 یامنه یدید دیبگو و بکوبد قلبش رس بر که. کند متاشا هم عقلش داد اجازه
 شهیهم تا کن خاکش خانه نیهم اطیح در! ردیمب بگذار! شد گفتم من که
 ! ردیمب بگذار اما ،یبزن رس قربش به یبتوان

 همچون تن به شد، رهیخ رزا جان یب جسم به درآمده حدقه از یچشامن با
  .بود بسته حال که یچشمهان و شانشیپر یموها ظرافت، همه نیا با مرمرش

 شیموها هراسان! آمد؟ یم کجا از خون همه نیا" اصال. شد تر رهیت آب رنگ
 !نداشت را جانش کشنت قصد که او. شد اریهوش و فرستاد عقب به را

 :زد بینه عقلش. خورد زیل اما نشست زانو یرو  شتابان

 !رهیمب بگذار-

 یخال آب از یادیز سطح. دیکش باال را او و برد رزا تن ریز به دست هراسان
 از و شد مخ راست سمت به رزا رس. گرفت آغوش در را رزا جان یب جسم و شد

 ارب چند  و افتی شدت اش هیگر. آمد یم خون وقفه یب اش یشانیپ ی گوشه
 :دیکوب کوچکش صورت به

 باهات حاالها حاال نزن، یمردگ موش به رو خودت... یمنرد دونمیم! رزا؟-
 !دارم کار

  .کرد دراز کیرسام کف را جانش یب جسم و دیچیپ حامم در اش هیگر یصدا

 !توام با! ؟یر یمب خودته دست مگه-
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 به را خود راه حامم کف یرو  به و عبور رزا یموها یالبال  از رسعت به خون
 دست مچ سپس گذاشت، گردنش یرو  ابتدا را دستش. کرد دایپ چاه سمت
" اصال! کشتیم لحظه نیهم را خود مرد،یم رزا اگر مرد،یم اگر. رسدش و الغر

 داد،یم رزا به جان دیبا اول اما نداشت کردن سکته تا یمرز  چرا، کشنت
 . کردیم مجازات را خود آنوقت

 ود... کباری. آورد باال خود سمت به را او و برد او کتف ریز به را دستش هردو
 یحرکت چیه اش نهیس قفسه بود، بسته همچنان رزا دهان اما... بار سه... بار
 شانیتخبدب تا یخوشبخت ی فاصله که بودند او مانند ایدن در نفر چند. کردیمن
 ! باشد؟ ساعت پنچ اندازه به

 خوش مرگ حد رس تا را هفته نیا بود قرار بخورند، صبحانه هم با بود قرار
 ...مرگ حد رس تا. بگذرانند

 یکم را رسش و گذاشت رزا بلند یشانیپ یرو  را دستش کف! نداشت دهیفا
 هن شود، متحمل یکمرت  درد تا بکشد را خود چگونه که دیشیاند. برد عقب

 و گرفت باال سمت به را رزا ی چانه! یخفگ و درد و عذاب با نگونهیا رزا انندم
 درس  و شده چفت یلبها یرو  پرش یلبها. کرد مسدود" کامال را فشیظر ینیب

 ... شبید هامنند نشست، رزا

 ای کرده یغلط هر! د؟یبگو هست هرچه که بود نخواسته او از شبید مگر
 یاحوال و حال چه رزا بداند تا دیپرس" الاص. آمد یم کنار بخدا... نکرده
 هب تنشان آنکه از قبل شوند، یکی آنکه از قبل. کند متامش هامنجا و دارد

 .دیبگو ستین و هست هرچه تا خواست او از بخورد، گریکدی
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 هامنجا و دیشنیم یمست در رزا دهان از هرآنچه دیبخشیم بخدا. دیبخشیم
 . نگفت رزا اما کرد،یم خاک

 وا،ه نیب نیا در مبادا که محکم چنان آن و کرد تکرار را دادن تنفس ربا چند
 بار و کرد رها را اش ینیب. کند فرار شانیلبها نیب از اعتامدش، و باور همچون

 نجایمه ایدن آخر. ستیگریم وقفه یب. گذاشت رزا یلبها یرو  را شیلبها گرید
 هب و کرد تکرار ارهدوب. جان یب و)!(  شکسته رس یرزا دنید شک، بدون بود
 :افتاد هق هق

 !کنمیم خالص رو ،خودمیر یمب قرآن به...کردم غلط رزا-

 :زد زار و فرشد دستانش نیب را رسش نشست، عجز با کیرسام یرو 

 !خدا-

 هکبار ی به دهانش، یاراد ریغ کردن باز با و خورد یتکان رزا ی نهیس قفسه
 پهلو به را او رسعت به رمانف و کرد یا ناله. شد خارج آن از آب یادیز حجم

 اش مرده خون یگلو  به را دستش رزا. مناند شیها هیر در یآب تا خواباند
 .گرفت

 که یمرد تار ی چهره و بود آن در که ییفضا بود، نامفهوم شیبرا زیچ همه
 تار ریتصو پس در و نشست کرشیپ بر رسما از یلرز . زدیم زار کنارش
 :دینال ملتمس یلحن با مرد شیروبرو

 !امیب تا نخواب یندار  دوستش هرکس یهرک جون! امیب تا نخواب-
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 تبس چشم رزا و خورد زیل خورد، یسکندر . شد بلند زده شتاب و گفت را نیا
 گرید بار مرد. کیرسام و مرد زانوان دلخراش برخورد ندیناخوشا یصدا از

 ماا داشت، شدن بسته به لیم شیچشمها. رفت رونیب حامم از در و شد بلند
 . گرفتیم را جانش رسدرد نیا. کرد رسفه به مجبور را او دردناکش یگلو 

 اب که یخون ای! ها؟ رسفه و تقالها نیهم! بود؟ چه مردن و ماندن زنده نیب مرز
 رب در را جانش متام که یلرز  نیهم ای! کرد؟یم لیتحل را شیروین قطره، هر

 ! کرد؟یم مورش مور بهم، شیدندانها برخورد کیت کیت یصدا و بود گرفته

 هومنامف ییصداها. ردیگیم نشات کجا از رسدرد نیا و کجاست دانستیم کاش
 دیتهد ،خواستیم کمک زد،یم ادیفر د،یکشیم عربده تلفن یپا یکس. دیشنیم
 . کردیم

 ی چهره. دید را او دوباره رزا و شد کینزد شیقدمها یصدا یچند از پس
 ...را دستش در مردانه یباسهال و حوله...را رسخش یچشمها و آشفته

 :دینال شیها هیگر هق هق انیم و گرفت آغوش در را جانیب یرزا

 !کشمتیم خودم ،یر یمب قرآن به! ادیم آمبوالنس االن... االن-

 

 

 

 .بود رفته شیپ درست زیچ همه
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 بخار یفضا نیا در کردیم حس همچنان را نان یبو  بود، کرده آماده صبحانه
 شیپ درست زیچ همه ،یآر ! بود کرده حامم را شیرزا... و آلود خون و گرفته
 .نلرزد نیا از شیب تا گرفت محکمرت را جانش. بود رفته

 مهه را، جانش دینبا یخفگ و یز یخونر نیا امند،یم زنده دیبا! ماند یم زنده
 . آورد یم در یپا از را، کسش

 ردکیم محبت آنقدر اصالً ! شود خوب تا کردیم محبت او به آنقدر. شدیم خوب
 .بود شده جان مهین وان نیا در برود ادشی تا

 از هیگر نهمهیا اصال ند،یبب بهرت را رزا ی چهره تا آمد یم بند اش هیگر کاش
 زار نینچنیا که بود قرن چند! بود؟ بغض سال چند ماحصل! آمد؟ یم کجا
 ! بود؟ نزده

 ... سمک همه نلرز... دمل جون   نلرز! یشیم خوب االن اد،یم االن-

 که زد جانیب یلبخند دل در بلکه نداشت، یتوان و جان که ظاهر در نه رزا
 را تنش. دیبوس بغض و حرص با را اش شکسته رس و کرد چشیپ حوله فرمان
 ! کردند؟یم هیگر هم مردها مگر و کردیم خشک

 یابر  ز،یچ همه یخاکسپار  یبرا ز،یچ همه مردن یبرا کرد،یم یسوگوار  فرمان
 .اش رفته ستد از زیعز

 یورزش شلوار. دیبوس را او دوباره و کرد رزا تن بر را خودش ی مردانه راهنیپ
 ستهب رزا یچشمها که دیبوس آنقدر. دیبوس را او دوباره و کرد رزا تن بر را  اش
 . شد



 

 pg. 539 

53
9 

 اءیاح را او توانستیمن یآغوش و محبت و بوسه چیه با فرمان و بود مرده رزا
 .کند

________ 

 

 از را رزا شیصدا و زدیم وقفه یب را خانه زنگ یکس. گشود آرام را شیچشمها
 هب نگاهش. بود کیتار اطرافش یفضا هم نباریا. آورد رونیب یخرب  یب عامل
 و ستینگریم منحوس سقف نیا به یخرب  یب در که بود چندم بار. افتاد سقف
 ! نداشت؟ اش یزندگ قبل یساعتها و قیدقا از خرب

. شد آن یچیباندپ متوجه و گرفت رسش به را ستشد رسدرد، احساس با
 را تشدس. سوختیم شیگلو و رفتیم جیگ رسش شود، بلند کرد یسع آهسته

 آن فرمان قدرمتند یها پنجه هم هنوز کردیم احساس گذاشت، شیگلو یرو 
 ! بود؟ منرده مگر. فشاردیم را

 یها مهین تا او یبرا شیها نیآست که را فرمان رشتیت سوزش، حس با
 . ستینگر رسم سوزن یجا به و زد کنار بود، ساعدش

 خود و گرفت وارید به را دستش شد، بلند یسخت به. شدیمن قطع زنگ یصدا 
 به نگاهش. نداشتند را وزنش تحمل و توان شیپاها. رساند یچرم در به را

 آن یمتاشا به هیثان چند. آمد ادشی. افتاد آن یخون کف و حامم باز درب
 متنفر بود، خانه نیا در که یحامم وان از! بود متنفر حامم وان از. ستادیا

 ! بود



 

 pg. 541 

54
1 

 هعقرب که ساعت تاک کیت جز نبود، خانه در کس چیه. برداشت گرید یقدم
. دیرسیمن گوش به گرید یصدائ فونیآ زنگ و بودند سه و هشت یرو  آن یها

 علت و کند خم رس توانستیمن یحت که یشلوار  تا گرفت ها نرده به را دستش
! ود؟ب یمزخرف لباس چه گرید نیا. نشود افتادنش باعث بفهمد، را آن یبلند
 نیا و شانیپر یموها شده، یچیباندپ رس نیا با! بود شده یسامر  یگدا هیشب

 . کند لیتکم را لشیاستا تا داشت کم ییگدا کاسه کی تنها هیعار یلباسها

 وارید به هامنجا و رشدف را فونیآ دکمه آمد، نیپائ زحمت به را پله نیآخر
 درد شیگلو بود، گرسنه بود، تشنه. نشست نیزم یرو  تا خورد رس و داد هیتک
 مسکن منحوس خانواده نیا. کردیم درد اندازه یب رسش... رسش و کردیم
 ! گذاشتند؟یم کجا را شانیها

 و بلند یقدمها با. شد انیمنا محسن بلند قامت و باز شتاب با یچوب درب
 باال یکم شیصدا و کرد رصد را خانه دور تا دور ستاد،یا هال وسط یعصبان
 :رفت

 و یدیم من لیتحو یچرت کی یزنیم زنگ! که؟یمرت یکجائ هست معلوم-
 ...قطع

 : دکر  زمزمه فیضع و آهسته! شد لیتکم اش ینحس. گشود را شیچشمها رزا

 .ستین نگرد نبود، گشتم-
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 هک دید یکیتار در رزا و برگشت صدا سمت به کیتار مهین یفضا در محسن
 فیحن جسم نیا تر واضح تا برداشت سمتش به یقدم. شد گرد محسن یچشمها

 :کرد زمزمه زده بهت و شد زیخ مین آهسته ند،یبب را

 ! ؟یتوئ...رزا-

 :داد ادامه نجواگونه

 ! داره قتیحق پس-

 :شد یحرص یکم شیصدا

 دلت حرص ،یز نندا راه خون تا! نه؟ نداره، یمتوم هاتون یباز  بچه-
 ! نه؟ خوابه،یمن

 همرد که ییگو محسن، نگاه به نداد یتیاهم و دیکش باال را خودش یکم رزا
 !" ؟یا زنده... رزا"  بپرسد خواستیم انگار. کردیم نگاه برخاسته گور از یا

 !؟یاومد قتیرف دنبال-

 پسس رسش، دور یچیباندپ سپس شد، رهیخ کبودش گردن به مبهوت محسن
 نیا. کردیم حرکت نهایا نیب نگاهش دوباره و اش نشسته گود به یچشمها
 دهان و مبهوت ی چهره به زد یپوزخند رزا! بود؟ شبید نوعروس هامن دخرت

 .محسن باز مهین

 !کن نگاه قشنگ رو شاهکارت-
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 یناباور  با را رسش. دیکش خودش صورت به یدست و شد خارج بهت از محسن
 :داد تکان

 ! است؟کج اش شکسته دست خود-

 :شد بلند یسخت به. افتدین تا گرفت وارید به را دستش رزا

 .یشد دلتنگش زود چه-

 :دیغر محسن

 ! نگو پرت و چرت-

 زدیم زار تنش به که یشلوار  و رشتیت به محسن و رفت آشپزخانه سمت به رزا
 که فتگیم یشوخ به بود گرید یوقت اگر دیشا. ستینگر بود، شده گم آن در و
 رد فاجعه عمق کردیمن فکر! بود زده شوک اما! " یشد یوشگلخ پرس عجب" 
 .باشد حد نیا

 برادر یناسالمت! ؟"اصال یا زنده! شده؟ یچ رزا یپرسیمن که یدلتنگ اونقدر-
 .یبود دوستم

 نبود، خچالی درب اگر. کردیم ینیریش طلب مغزش گشود، را خچالی درب
 .کردیم سقوط

 ! یبود اعتامدم مورد-

 :آمد خانهآشپز  به محسن

 ! کجاست؟ فرمان-
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 هنداشت حال محسن و رفتیم جیگ رسش آورد، رونیب را ینیریش ی جعبه رزا
. اوردین باال ینیریش دنید با کرد یسع و نشست یصندل یرو . زدیم بهم را اش

 .ستادیا رسش یباال محسن

 ! بشن؟ زباله به لیتبد خاک از ها آدم شهیم باعث یچ-

 :زد زانو شیپا شیپ محسن

 !آشغال من باشه-

 . کرد نگاهش قیعم رزا

 یدونیم! نشه بپا رش دنبالش، برم خوامیم! دهیمن رو اش یگوش جواب-
 !کجاست؟

 آرام! فرمان؟ کردن دایپ یبرا شیتشو نهمهیا. بود رهیخ او به همچنان رزا
 :انداخت باال شانه

 ! ُمرده دیشا! کن فکر مثبت-

 :دیشک را شیموها طرف دو از و شد بلند محسن

 بچه همتون اصالً! یا بچه بخدا! یا بچه! رزا تو دست از... یوا...یوا...یوا-
 ! اس بچه هم خر نره اون! دیا

 ! رونیب برو-

. ردکیم دیتشد را بدش حال محسن با گفتگو برگرداند، رو و گفت را نیا رزا
 .رفت هال سمت به و شد یر یگ شامره مشغول آورد، در اش یگوش محسن
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 دهان به را اش ینیریش او، به تیاهم یب رزا و شد کردن صحبت مشغول
 . گذاشت

 ! تر شیپ داشت، یراحت یزندگ

 یگالر  چیه دند،یخندیم رفتند،یم کافه به مهراب و میمر با رفت،یم دانشگاه به
 به دربدر که محسن یهرزگاه دند،یخندیم نبود، امان در آنها دست از یا

 رو و ریز را انقالب مهراب با دند،یخندیم شد،یم همراهشان بود کار دنبال
 اعرتاض ها مغازه بودن فیکث به مهراب خوردیم یطالب آب هربار و کردندیم
 رفت،یم اتاقش به راست کی و خانه به آمد یم دند،یخندیم کرد،یم
 ...ددنیخندیم کرد،یم یزندگ دند،یخندیم د،یکشیم ینقاش دند،یخندیم

 چرب یطور  را شیگلو آن ی خامه کردیم احساس و داد قورت را ینیریش
 . کرد نخواهد پاک را آن یا ندهیشو چیه که کرده

 ،وان در یخفگ ،یگرسنگ ،یطوالن سکس کی از پس و دیخندیمن! چه؟ حال
 ینیریش   کریپ و در یب و کیتار ی خانه نیا در یهوشیب و یرسشکستگ

 !ست؟خوایم را یزندگ نیا واقعاً ! ردیمن تا خوردیم را اش یعروس
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 رزا سمت به سپس ست،ینگر زیم به زده بهت و کرد قطع را متاس محسن
 . کرد نگاهش یسوال و برگشت

 !کرده؟ یغلط چه فرمان! بوده؟ خرب چه شبید-

 جامان را اش فهیوظ شیگلو چرا. دیکش رس و کرد پر آب ریش از را یوانیل رزا
 ! کرد؟یم القا او به یخفگ حس و دادیمن

 . نشست مبل یرو  و آمد سمتش به

 ! نداد؟ حیتوض بهت! یبد قیرف چه-

 :ستینگر اش یصدف یها ناخن به سپس

 هتب هم شبید آمار رفتنش، توالت و دنیخواب و خوردن آمار کنار کردم فکر-
 ! داده

 به ینگاه. نشست نفره تک مبل یرو  و داد تکان تأسف نشانه به یرس  محسن
 :انداخت یبطر 

 هک زده بلوف کردم فکر! پرس نیا هیاحمق بعج... که دیرفت هم نصفش تا-
 ! کرده مستت

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 ...جان رزا-

 :گرفت سمتش به اشاره انگشت حالشیب حال هامن با رزا

 ! ادین دهنت تو من اسم-
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 :گرفت باال را دستش هردو محسن

 !بزنم؟ رو حرفم یذار یم. باشه-

 ! ائلم؟ق ارزش حرفهات یبرا من یکرد فکر چرا-

 :دیکش جلو را خودش یکم محسن

 . بخوام تورو بد اگه که نباشم خدا نیزم رو خوب، دخرت-

 :کرد نگاهش یجد محسن و داد هیتک رزا

 ! مهراب؟ دنید یرفت یچ واسه-

 :شد براق رزا

 ! بدم؟ پس جواب هم تو به دیبا نکنه-

 :دیکش اش یشانیپ به یدست محسن

 ! آره بزنه، زنگ من به روز و حال اون با فرمان که یزمان تا-

 :داد ادامه شیرایگ لحن هامن با محسن و کرد نگاهش سکوت در رزا

 زد،یم حرف تپق با و تند تند! کردیم سکته داشت واقعاً ! کردیم سکته داشت-
 ...دیکشیم ادیفر نقدریا گهیم یچ دمیفهمیمن

 :ستینگر رزا به

 ! مهراب شیپ یرفت گفت که دمیفهم یول-
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 کف را اش یزندگ ندار و دار دیبا فرمان چرا. شد نهیس به دست حرص با رزا
 !گذاشت؟یم محسن دست

 ! رزا؟ یکرد چکار! نکشمش که رونیب زدم خونه از گفت-

 :نشست رزا چشامن به نم

 !  آدم؟ نیا به یفروخت رو مهراب و من که یکرد چکار بگو تو-

 :فرشد لب محسن

 .خوردیمن دردت به مهراب-

 :دیکش غیج بارهکی به رزا

 !تو نه بود، خودم با صشیتشخ-

 و مهراب دنبال که شبید از آن. دیکش اش خسته ی چهره به یدست محسن
 . بود رزا یها یگندکار  دنبال به که امروز از هم نیا بود، شیها یگندکار 

 ! دیبود بچه جفتتون چون نبود، مهراب و تو با صشیتشخ-

 :دیکش ادیفر و کرد بپرتا سمتش به را یکوسن خشم با رزا

 ! خوشبختم نقدریا االن یجنابعال یرس  صدقه از-

 .نشود دهیکوب صورتش یتو  تا گرفت هوا در را کوسن محسن

 ! ؟یا متوجه جان رزا یکرد اش وونهید! مهراب؟ دنید یرفت یچ برا-

 :ردک زمزمه! کند تکه تکه را او توانستیم کاش کرد، ملس را رسش باند رزا
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 ! دیش واصل درک به قتیرف هم خودت هم دوارمیام! رونیب برو پاشو-

 ! مهراب؟ شیپ یبر  دوباره که-

 رتشیب را رسدردش خونرسدش، نگاه ست،ینگر محسن مهربان یچشمها به رزا
 .کردیم

 !رونیب برو-

 :شد بلند و گذاشت زانو یرو  را دستش هردو محسن

 نهات شب ستین صالح. رسهیم گهید ساعت مین تا میمر دارم، رو قصد نیهم-
 .یمبون

 ! نم؟یبب رو یک دیبا ،یباش من فکر به تو نخوام من -

 .رفت در سمت به محسن

 و نشه خر فرمان دوارمیام! رمیم بعد برسه، هم میمر تا نیماش تو نمیشیم-
 . امرستانیب نفرسته دوباره رو مهراب

 او .دیبخشیمن را خود آمد یم مهراب رس به ییبال اگر. دیلرز رزا نییپا لب
 ...شناختیم را شیپرسعمو... بود کرده حذر

 ! رونیب بکش من یزندگ از رو ات نحس یپا-

 :گشود را در محسن
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 نیمه برا مهراب، رساغ رهیم که زنهیم بلوف کردم فکر اولش... دنبالش رمیم-
... شدم غافل ازش روز کی فقط... اس وونهید پرس نیا! رسوندم رو خودم
 !روز کی فقط

 :دینال و کرد ملس را رسش باند رزا

 ! رونیب برو! یا وونهید قتیرف مثل هم تو! یا وونهید تو-

 م،یمر آمدن. داد هیتک مبل پشت به را رسش رزا و شد بسته یچوب درب
  ،بودنش شارالتان همه با محسن.  کردیم کم را اش اندوه از یکم فقط... یکم
 .بخوابد توانستیم میمر آمدن تا بست، را شیچشمها. بود نداده یا دهیا بد

 

 

 

 

 یپدر  آپارمتان یروبرو  درست فرمان یخودرو  دنید با شد، که کوچه وارد
 یا آسوده نفس. کرد خاموش را شیچراغها و پارک را شیخودرو مهراب،

 یو خودر  به یوقت. شد ادهیپ و کرد مرتب یکم جلو نهیآ در را شیموها. دیکش
 اه شهیش و بود گذاشته خودرو ان  فرم یرو  را رسش. کرد مکث یکم د،یرس او
 دید و دز  آرام رضبه چند شاگرد سمت شهیش به شیانگشتها مفصل با. بود باال
 .شد باز درها و زده یمرکز  قفل نحالیا با اما کرد اخم. آورد باال را رسش که
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 جانیهم داشت را نیا توان عطر نیا. شد سوار و دیکش را در رهیدستگ محسن
 .بربد خواب به صاحبش همچون را او

 !ندارم؟ آرامش تو دست از هم نجایا-

 شیموها بود، آشفته اش چهره. شد رهیخ او به محسن و بود گرفته لحنش
. یورزش شلوار و داشت تن بر یفیکث و یخون رشتیت خته،یر بهم و نامرتب
 . است بوده یتیوضع چه در بود مشخص کامالً

 تدس کالفه و بست فرو دهان اما کند، رسزنش هم را او که آمد زبانش نوک تا
 :فرستاد رونیب را نفسش. دیکش شیموها در

! ندکنیمن یسالخ ینطور یا هم دشمن شش،یپ مبونه شب فرستادم رو میمر-
 ! بود؟ نیا براش رمیمیم دارم، دوستش نهمهیا! آخه؟ تو شده چت

 :آورد باال را شیهادست محسن و کرد نگاهش زیت فرمان

 بپا که یخاک و گرد نه اومدم، مهراب جون خاطر واس نه چون! نشو یعصب-
 !خودتم حال نگران! یکرد

 یپک اب را گاریس نخ و دیکش رونیب را پاکت. کرد باز را کنسول و گفت را نیا
 نگاهش یساعت مبب همچون که فرمان سمت به را آن سپس کرد، روشن آرام
 .گرفت کرد،یم

 ...زد حرف باهات بشه بلکه! ریبگ-

 نییپا یکم را او سمت شهیش محسن. زد یقیعم پک و دیقاپ را آن فرمان
 :انداخت آپارمتان به ینگاه و گرفت گاز را نشییپا لب فرمان. دیکش
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 ! نیا شیپ بوده رفته-

 :زد خودش ی نهیس به انگشت با

 !بوده من زن یوقت-

 ! آب؟ ریز بکنم رو رسش یگفت هم تو-

 ! کردمیم کاش-

 :گذاشت برهم چشم محسن

! یچ یعنی ازدواج فهمهیمن هنوز که اس بچه نقدریا! ؟یفهمیم! اس بچه رزا-
 ینعی تو مثل یتشن غول با افتادن در بفهمه برسه چه! هست یچ شوهر اصالً
 ! یچ

 :داد تکان رس محسن و کرد نگاهش تند فرمان

! ؟یکرد گنده کلیه فقط! پرس؟ فهیضع ات یدار  زن نقدریا چرا تو آخه-
 ! ؟یکن ثابت رو یچ که شیرکوندت یزد رو دخرته

 :زد فرمان ی شانه به

 برا! یهست یخر  چه تو داشته خرب کرده نکارویا که یاون ،یلعنت احمق  -
 ! فرستاده رو ستین معلوم دروغش و راست اصالً که عکسها نیا نیهم

 :داد ادامه کوتاه مکث با

 یخواستیم م،اومد یمن نجایا االن من تو متاس با اگر نم،یبب سایوا اصالً-
 !؟یکن تکرار مهراب با رو یکرد رزا با که یتیخر
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 . گرفتیم کام و کردیم نگاه روبرو به تنها فرمان

 هدفش به کرده نکارویا که رو یناموس یب اون قاً یدق ینطور یا! االغ خب-
 ! یرسونیم

 :زد شهیش به مشت آهسته فرمان

 ! نا؟یا تهیحال! ؟یفهمیم دنش،ید رفته-

 مه دماغش دنیکش باال عرضه و آپارمتانه نیا تو که یخر  نیا !اس بچه چون-
 ینگفت مگه! ات یزندگ و زن به بچسب! ؟یدار  چکار تو یول! اس بچه نداره
 الم فقط گم،یمن یز یچ ارهیب هم مهراب اسم اگه من برسون، من به رو رزا فقط
 .شه من

 :گفت گرفته و کرد نگاهش حرص با فرمان

 ! رون؟یب یکشیم!  خوبه؟ زدم، زر من-

 .دیکش را شیموها و کرد یپوف محسن

 هک عرضه یب نیا دنید رفته که خدا امون به یکرد ولش روزش و حال اون با-
 ! دونهیمن هم اش استفاده طرز یحت ،یبذار  روش جلو هم یحور  اگه

 :داد ادامه محسن و شد متفکر فرمان

 زج ، ننه بچه نیا شیپ بره و بگذره تو از باشه داشته تونهیم یلیدل چه-
 ! خودت؟ جز رشیبگ ازت داره* تخ یک! زنته بابا! ؟یبچگ

 :زد کنسول به دست یعصب و کرد پرت را گاریس ته فرمان
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 ! بخنده؟ شمیر به مزلف بچه نیا سمیوا! کنم؟ یغلط چه یگیم-

 :دیکوب کنسول یرو  محکم را دستش محسن

 ! تهیکاف! کنه خوب رو حالت که یدیکش یاونقدر -

 .دیکش یقیعم نفس انفرم

 !یکن یغلط چه گمیم بهت من-

 

 

 

 

 :داد ادامه

 !زنت شیپ یگردیبرم-

 ! کشمشیم خونه، برگردم-

 :داد ادامه و دیبلع زحمت به را دهانش آب

 .کنمیم چکارش بره، هرز پاش و دست بودم گفته بهش-

 :داد تکان رس محسن

 خوب پرس. شهن رد هم مهراب یفرسخ کی از که شده ترس جوجه یاونقدر -
 . بوده آگاه تو اخالق به کرده نکارویا هرکس
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 :گذاشت فرمان ی شانه یرو  را دستش

 ! بزنه رضبه کجا از دونستهیم قاً یدق-

 . دیکش صورتش به دست کالفه فرمان

 ! مهراب نه د،ینیبب بیآس رزا و تو که کنه چکار دونستهیم قاً یدق-

 :ستینگر آپارمتان به دوباره فرمان

 ! ؟"اصال بزنم رو کجاش من! آخه زنهیم بیآس دندون خالل نیا به یک-

 ! خورهیم بهش هید! یداشت رو جونش قصد یجد یجد! داشت؟ زدن رزا-

 .برداشت را پاکت و کرد باز را کنسول در فرمان

 ! کن لنگش یگیم ینشست گود رونیب ست،ین تیحال زهایچ نیا تو-

 دز  یپک آورد، جلو را رسش لب بر گاریس فرمان و کرد روشن را فندک محسن
 :داد ادامه و

 ! سوزم؟یم یچ از یدونیم-

 :داد تکان بود، گرفته را گارشیس که یدست

 !شده مهراب زونیآو نیا... عکسها تک تک تو-

 :گفت آرامش با محسن

 اد،یب دستت قلقش! هیچ مشرتک یزندگ بفهمه" اصال بگذره، زمان کمی بذار-
 . شهیم درست
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 :داد ادامه محسن و کرد سکوت فرمان

! کردم؟ درست خودم برا دشمن همه نیا یک خاطر واس من! نکن خرابش-
 ایدن کی اگر یکرد فکر دونه،یمن قانون از یز یچ پاکه ذهنش اس بچه رزا
 !؟یبود نجایا االن خوردیم تورت به اش دهید

 ! روش گذاشتم دست نیهم برا منم-

 :فرشد را اش شانه محسن

 راب بعدم! دار نگهش یآورد بدستش که حاال! خوب پرس مگیم رو نیهم منم-
 ! ؟یکرد مستش یبرداشت یچ

 ! ؟یکرد مست رو مهراب یچ برا تو-

 :کرد نگاهش طلبکار محسن

 اون به رو رزا شبش که کنم دور رو مهراب نخوردم، دل خون همه اون من-
 وت ونشخ و الکل گند بو یول هال تو من بود، آشپزخونه تو رزا! یبنداز  حال

 که یبشنو  ازش یخواستیم یچ! دادم؟ بهت ینطور یا رو رزا من! زدیم دماغم
 هم ات یببوگالب پرسعمو ،یشناختیمن رو رزا! ؟یآورد باال رو یکار  گه نیا
 اعتس هفت، ساعت یجا به که بود نیا بچه تا دو نیا خالف ته!  ؟یشناختیمن

 خرهخر  تا زنت به که نددار  یپنهان مهین چه یکرد فکر مثالً ! خونه برن هشت
 !؟یبشنو  ازش یخواستیم یچ! ؟یبست ودکا

 !ریبگ نفس کی-

 "! قبال اش یگرفت تو-
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 :داد ادامه محسن و کرد نگاهش متعجب فرمان

 مخود بخدا زیچ همه رو بندمیم چشم ،یکن الشش و آش یبزن اگه ندفعهیا-
 .هن ای یخونیم یکُر  هم موقع اون نمیبب! یقانون پزشک و دادرسا ربمشیم

 :زد یکج لبخند فرمان

 . یکنیمن نکارویا یدونیم خودتم-

 رتخاکس فرمان و داد هیتک محسن. شد برقرار نیماش در سکوت یا هیثان چند
 :شکست را سکوت و اوردین طاقت محسن اما. تکاند پنجره لبه را گارشیس

 ! یدار  دوستش یگفت خودت-

 ! ستمین که رتیغیب عاشقم،-

 ! خونه؟ یر یمن-

 ! کنمیم چکارت نیبب بپرس، رو سوال نیا گهید کباری-

 را شیچشمها و شد جابجا شیجا در یکم خواباند، را اش یصندل محسن
 :بست

 ! ؟یبود داریب ساعت شش و یس حاال تا-

 :دیکش باال را پنجره و کرد پرت را گارشیس فرمان

 ! دمیخواب ساعت چهار فقط-

 :زد لبخند بسته چشم با محسن
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 . بهرته من از تاوضاع پس-

 :برگشت سمتش به یکم شیجا در فرمان

 ! بود؟ خوب حالش-

 ! بود زنده-

 !محسن-

 . کننیمن یدار  زن تو مثل همه که خوبه! محسن؟ جان  -

 .کرد سکوت فرمان

 :زد شخندین بسته یچشمها هامن با محسن

 نیع در تونندیم اونها!  یر یگیم کم دست یلیخ رو زنها ی هیروح بخواب،-
 کشند،یم رو ات قتل نقشه و هستند یا نهیک و ناراحت بشدت که حال

 فیرتع اتیجزئ از دارند میمر با االن نکن شک! برسند نظر به شاد و خوشحال
 میمر .دهیم حیتوض رو یقانون تیشکا یها روش براش میمر احتامالً و کنندیم
 . رزا شیپ فرستادمش نیهم برا اصالً...بگذره بد بهشون ذارهیمن

 :ستینگر فرمان ی وارفته ی چهره به و کرد باز را چشمش ی هگوش

 !کنندیم عمل کنند،یمن پورت و هارت مردها ما مثل اونها! ؟ینیبیم-

 

___ 
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 عروس دنبال به شیچشمها. نداشت کردن صحبت توان قهیدق چند تا میمر
 و خست یپرس  دست که بود یعروسک هیشب شیروبرو دخرت نیا اما بود، شبید
 دهیکوب وارید و در به را او کرده، آشفته و کنده را شیموها که افتاده طانیش
 رزا روح یب جسم آغوش در را خود. است کرده پرتاب یا گوشه به تینها در و

 حشف و زدیم حرف وقفه یب. کرد هیگر و کرد هیگر و کرد هیگر تنها و انداخت
 کف دهانش تا آورد ترشب شیبرا رزا! مهراب به فرمان، به محسن، به داد،یم

! ؟است نکرده هیگر خودش چرا دیشیاند رزا و کردیم نیف نیف  میمر. نکند
 .کرد ییرایپذ خودش از و گرفت یخانگ لباس رزا از میمر

 ! حسامه؟ کار یمطمئن حاال-

 خالف بر را منظر خنک و یخانگ رشبت و بود نشسته مبل یرو  چهارزانو رزا
 :گذاشت برهم را اش خسته یمهاچش. دیکشیم رس جرعه جرعه میمر

 "!کامال-

 :کرد درشت را شیچشمها میمر

 !کنه؟ نکارویا دیبا چرا-
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 :داد ادامه میمر و دیکش دندان به را لبش رزا

 ! ؟یرفاقت-

 :کرد درهم را اش چهره میمر و داد تکان را رسش رزا

 و درب خانواده اون با! آخه؟ کردیم حساب برش جزو نویا یک! شده آدم-
 ! ونشداغ

 :داد ادامه جانب به حق میمر و کرد نگاهش زیآم استفهام رزا

 زا اونم باباش، خونه برگشت بچه کی با که دهیحم خواهرش از اون! کن باور-
 !معتاده یسالگ پونزده از که دیحم برادرش

 ! نداشتم یدشمن باهاش که من! کنه؟ یخال من رس رو حرصش دیبا چرا-

 .بود ریدلگ چقدر کرد، نگاه خانه وارید و در به میمر

 ماست گه،ید بود هم خودش ریتقص خب اما! داره هم حق! مهراب چارهیب-
 ! شفته ی دهیچک

 او احوال از! گفت؟یم چه. کرد نگاهش شده کج رس و باز مهین یدهان با رزا
 :دیمال را اش شده یچیباندپ یشانیپ! نبود؟ آگاه

 !داده شستشو رو مغزت محسن-

 :گذاشت دهان بر یپسیچ میمر

 ! کردم ماست هوس اومد، مهراب اسم-

 :داد ادامه د،ید را رزا گر شامتت نگاه یوقت
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! بردش و شست تو ظاهر و افهیق نیا حداقل ای نداده، شستشو هم یلیخ-
 !  ششیپ رفته االنم! رونیب زدیم بغلش از مرد تا ده گفتیم فرمان کی محسن

 :برداشت گرید یپسیچ نیاندوهگ سپس

 !؟یکن چکار یخوایم حاال. شدیمن ینطور یا کاش-

 وان در اش یعروس صبح روز بحال تا. شد رهیخ شلوغ یا شهیش زیم به رزا
 شیهالب. باشد چاره راه دنبال به حال که بود نشکسته رسش و نشده خفه حامم
 :شد لیما

 !دونمیمن-

 او هب کیرک یفحش ییگو که کرد درشت را شیچشمها یطور  و شد براق میمر
 .اند داده

 ! ابله ی دخرته! هالهل زهر و دونمیمن! درد و دونمیمن-

 :بود گرفته حرصش

 انگشت رو سال سه مهراب ،یکرد رو کارها نیهم! پروفسوره تو شیپ خر-
 ! گهید چرخوندت

 ! بود یکی محسن و میمر اتیادب. کرد یپوف رزا

 :داد ادامه و کرد پاک را دهانش دور میمر

 !دونمیم من یول-

 :کرد صاف یکم را شیاصد
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 یدیم حیتوض آدم بچه مثل و یکنیم تیشکا ازش دادرسا میریم صبح فردا-
 خواستهیم بلکه شکسته، رو رست و زده کتکت تنها نه پا و رس یب الت نیا که

 چکاکیه آلفرد یها لمیف ادی آدم! هییجنا یلیخ! وان تو! کنه ات خفه! بکشت
 ! افته یم

 :چرخاند کاسه در را خورشنگش یاچشمه و کرد کج را لبش رزا

 .یروان-

 :افزود سخنانش به جانیه یکم میمر

 و در تو آقا نیا یبگ ،یکن ادیز رو داغش ازیپ نکهیا یبرا یتونیم تازه-
! زنهیم رو همه! داره شهرت" یالر  فرمان"  به لیفام و فک و آشنا و هیهمسا
 امعهج یبرا یبزرگ دیتهد و خطر اش یآزاد! امرستانیت دشیبرب دیایب اصالً
 ! اس

 .دادیم گوش تنها و گذاشته چانه ریز به را دستش رزا

 نتفرستیم خودشه، کار شد ثابت یوقت و فرستندیم هیاحضار براش هم اونا-
 !یقانون یپزشک

 آه و شد رهیخ کبودش گردن به میمر و فرستاد گوش پشت را شیموها رزا
 :دیکش

 ! بشکنه دستش-

 :گفت یسادگ با رزا
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 !؟یقانون یپزشک ربنیمن رو ها مرده فقط همگ-

 :کرد اشاره شیرستاپا به دست با و داد تکان یرس  میمر

 !متحرک جنازه! ؟یدار  مرده با یفرق چه تو االن" مثال حاال-

 :خاراند را اش یشانیپ گوشه سپس

 ای هافت یم اتفاق نزاع و دعوا یوقت" مثال! که ستندین ها مرده فقط بابا، نه-
 نهیمعا یبرا زنه،یم کتکشون شوهره رو تو مثل ییها والل کر کی" مثال
 ! داغه بازارش یلیخ! اونجا فرستندیم

 !دم؟یند من که یرفت یک تو-

 !دمیشن فقط! تو مثل منم-

 !شه؟یم یچ بعدش-

 تال  گنده نیا جلب حکم باشه، یکاف مدارک و شه ثابت زیچ همه اگر بعدش-
 ! حکم رصدو  و مجازات بعدم. کنندیم صادر رو

 !؟یعنی رمیبگ طالق-

 :داد هیتک مبل یپشت به میمر

 شهیم ،یستین که ینباش باردار اگه! بخور کتک باربر وانیح مثل سایوا نه-
 !گرفت طالق

 یکم. اوردیب ماست خچالی از تا شد بلند و ستینگر ها مزه به دوباره میمر
 :بشنود رزا تا برد باال را شیصدا
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 ثابت هیپا بعد به نیا از من! نن؟یچیم مزه نهمهیا مرشوب، بساط کنار شهیهم-
 !من برا ها خوشمزه نیا خودتون، برا اش یتلخ! شمیم لعب و لهو مجالس نیا

 یکر ف بد دیشیاند و بود شده مشغول فکرش. دیشنیمن را میمر یصدا رزا اما
 !نبود هم

 

 

 

 

 !؟یار یب منم یداروها هست امکانش-

 تک مبل یرو  و برگشت هال به آب وانیل کی و دارو ماست، همراه به میمر
. دیشک رس ته تا را آب. گرفت ستمش به وانیل همراه به را قرص. نشست نفره
 ماا بود، گذشته اش یمست از ساعت چهار و ستیب" بایتقر نکهیا رغمیعل

 مبل یرو  و کرد یتشکر . بود فعال اش مثانه و کردیم یتشنگ احساس همچنان
 جز ییصدا چیه و بخوابد سکوت در خواستیم شدل. دیکش دراز نفره سه
 متام داشت قصد و بود گرم میمر ی چانه اما نباشد، ساعت تاک کیت نیهم

 .بخورد را زیم یرو  یها یخوردن

 !؟یکن چکار یخوایم طالق بعد-

 درهم اش چهره درد احساس با اما کند، نگاهش تا کرد کج را رسش یکم رزا
 . برد فرو دهانش در کامل و زد ماست وندر  را پسشیچ نباریا میمر. رفت
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 !؟یشیم گاگول اون زن دوباره البد-

 زا تصورش متام. شاختیمن را فرمان میمر. چرخاند کاسه در را شیچشمها رزا
 قساب معشوق با همرسش یعکسها دنید با حال که بود تیشخص با یمرد او

 که یفرمان !قتیحق نه بود، ماجرا تیواقع نیا اما. است شده یعصبان خود
 یالقاخ مسائل گرفنت نظر در بدون و ممکن وضع نیبدتر به را خود یپرسعمو 

 و چک شیها خواسته به دنیرس یبرا که یفرمان بود، کرده بدر دانیم از
 کرد،یم زنده و کشتیم که یفرمان کرد،یم امضاء آن عواقب به توجه یب سفته
 از هم را رزا یحت و بود هدیشن حرف خانواده متام از رزا خاطر به که یفرمان
 !دهد طالق که بود، نگرفته زن! نبود دادن طالق آدم بود، کرده متنفر خود
 ییآبرو یب نیچن یب خود حال که بود نگذاشته مهراب ی معشوقه یرو  دست
 ظحف یبرا جنگنده نبودند، مهراب و رزا که بود یهامن فرمان. بخرد جان به را

 .ها داشته

 :کند را لبش پوست

 ! ؟یچ نکنم تیشکا اگر-

 با حاال حداقل! داشت را مهراب ی نهیک! داشت جنون! داشت عکس فرمان
 . است سامل و حیصح مهراب که بود راحت الشیخ دو آن از میمر خرب

 ! دام پرورش میریم دادرسا یجا به موقع اون-

 :شد متوقف میمر خوردن یصدا. گرفت گرید سمت به را شیرو و کرد اخم رزا

 .یدار  هم گهید راه کی-
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 :گفت حوصله یب رزا

 "!لطفا باش یجد-

 .یباش داشته رو یقانون یپزشک نهیمعا اما ینکن تیشکا یتونیم-

 :شد زیخ مین رزا

 .شمیمن متوجه-

 به مچش. بود ریانکارناپذ محسن به شباهتش. دیکش جلو را خودش یکم میمر
 .دوخت میمر دهان

 .داره اعتبار اش برگه-

. دادندیم درس را طانیش برادر و خواهر! دانست؟یم کجا از ار  نهایا میمر
 قطره و کردیم تشیاذ آنقدر. دانستیم هم خودش نبود، بده طالق فرمان
 اام بدهد جان خودش کمک بدون نباریا تا ختیریم شهیش در را خونش قطره

 .گرفتیم را جانش کرد،یم اعرتاض! کرد؟یم چه اما. باشد همرسش همچنان
 .گرفتیم را جانش کرد،یمن هم اعرتاض

 !کنم؟ استفاده ازش تونمیم بخوام هروقت-

 :داد تکان رس میمر

 و سحد به! هیک کار عکسها فرستادن دیفهم دیبا اول نظرم به! نه هم آره، هم-
 .یهپروت تو. کرد بسنده شهیمن یلیخ تو گامن

 :داد تکان هوا در را اش اشاره انگشت
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 .تکجاس عکسها اون یبفهم دیبا و-

 !بودن اش بوسه عکسها، آن در گفتیم میمر به چگونه. گرفت گاز را لبش رزا

 .ندارم ییآشنا خونه نیا زیچ چیه به من-

  بود آورده در را حرصش رزا. دیکوب مبل پشت به را رسش حرص با میمر

 تتدس برگه کی حداقل ،یشد الش و آش که تو! یقانون یپزشک میریم فردا-
 !نسوزه دملون که باشه

 ته. بود نخورده نجایا به گذرش بحال تا که ییرزا. کرد یهمراه را رزا میمر
 ود،ب دید یخطا و یعکاس یکلکها و فلیا برج کنار گرفنت عکس شیآرزوها
 کردیم نیپائ باال زشیبرانگ ترحم ظاهر با را یقانون یپزشک یها پله دیبا حال
 تکک را او را مرسشه که باشد داشته یمدرک کند،یمن تیشکا اگر حداقل تا
 .زندیم

 چگاهیه پدرش. کردندیم یآزار  همرس که ییمردها بود دور فکرش از یزمان
 چگاهیه محسن بود، نربده باال را شیصدا چگاهیه مهراب بود، نزده را او
 از یا مجموعه فرمان... اما بود کرده برادرانه یحتهاینص و نکرده دشیتهد
 برج از گرفنت عکس یجا به او حال و بود شده اش یزندگ یها دهیند متام

 .گرفتیم عکس گردنش و رس از فلیا

 در و بخورد را شیداروها بخورد، غذا کرد کمکش. رساند خانه به را او میمر
 و اشدب عکسها ریگیپ که کرد یادآور ی خانه مخترص کردن زیمت از پس تینها
 . رفت
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 شدل.  کردیم رو و ریز را ها کانال حوصله یب رزا و بود گذشته هشت از ساعت
 دنید با رزا و بزنند قدم را مگامال یفضا مهراب با. بود کرده نامیس هوس
 را در رهیدستگ دنیکش نییپا یصدا. افتدیب شک به انتخاب در لمهایف پوسرت

 ار  شیکفشها فرمان. است نشده او آمدن متوجه چرا که شد متعجب و دیشن
 جلو. قرمز شیچشمها و یخون شرشتیت بود، ختهیر درهم شیموها. درآورد
 ختهینر اشک و کرده تجربه را مرگ او. فرشد دستش در را کنرتل رزا و آمد
 ! برتسد؟ خواستیم زیچ چه از بود،

 پاکت اش یورزش شلوار بیج از. نشست شیروبرو مبل یرو  و آمد جلو فرمان
 . کرد روشن را گارشیس و آورد در را

 ! ؟یخور یم ساعت رس رو داروهات-

 . کرد نگاهش زار 

 ! ؟یچ رو غذات-

.  دتکان شهیش یرو  را خاکسرت و زد یکج لبخند فرمان. بود رهیخ همچنان رزا
 .بود کرده زیمت را آن امروز میمر. ستینگر زیم به رزا
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 پک مانفر . آمد باال نشست، فرمان یبایز و پر یلبها نیب که گاریس با نگاهش
 :زد یگر ید

 . شده فلج زبونت عصب انگار اما شکوندم، رو رست من-

 . خوردم-

 . نمک تکرار دوبار ادیم بدم چون! یبد جواب اول بار شهیهم کن یسع. نیآفر-

 . بود گفته هم قبالً. دانستیم

 !باشه؟-

 :کرد زمزمه رزا

 . باشه-

 ! ؟یکن تیشکا یرفت-

 :شد تلخ و آمرانه فرمان لحن و داد تکان ینف ی نشانه به را رسش رزا

 !  نده تکون رو ات یمن مین کله-

 .آمد حرف به دلخور. بود بدتر فرمان نگاه اما کرد نگاهش خشم با رزا

 .نه-

. زدیم داد را دروغ اش بچگانه یچشمها! بود رفته یهواخور  به میمر با پس
 .زد یگر ید پک

 . کنمیم نابودش کنم، درست رو یز یچ نتونم اگر من... رزا یدونیم-
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 ! کرد؟ نیدلنش و بایز آنقدر را باال ی طبقه چرا پس

 را زانشیگر چشامن فرمان، چشامن. فرشد دستانش در شرتیب را کنرتل رزا
 .کرد شکار

 ! ؟یفهمیم-

 !  زدند؟یم حرف انسان از. دیفهمیمن نه،

 .متاسفم من-

 ...کن نگاه من به! جان رزا... یول! باش متاسف-

 و تادسیا رسش یباال انفرم و کرد حبس را نفسش رزا. شد بلند و اوردین طاقت
 .آورد باال رضب به را اش چانه

 خوشگل یچشمها نیا یوقت. زنمیم حرف باهات یوقت کن نگاه من به... آها-
 نیب زا مترکزم اونور، نوریا یچرخونیم کالفه دنبال که یا گربه توله مثل رو
 .رهیم

 !آدم؟ نیا داشت هم مترکز

 ار  خود یکم. نشست نیزم یرو  شیروبرو فرمان و کرد نگاهش وحشت با رزا
 :کرد زمزمه و ستینگر اش یشانیپ گوشه به فرمان و دیکش عقب

 ! کردم؟ باهات نکارویا من-

 خانه هب هفته کی حداقل اعرتاض ی نشانه به فرمان کاش. را لبانش کرد تر رزا
 . آمد یمن
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 دونستمیمن آخه گذاشتم، هم زیچ همه از. بودم کرده درست صبحانه برات-
 .یدار  دوست یچ

. گرم آفتاب ریز کوتاهش یها یصندل آن با Le Select کافه در فرانسه قهوه
 یفهمیم چه ینیچیم زیم یرو  به را عشق و ریپن و نان که ییتو... فرمان آخ
 ! خواهم؟یم کجا در را یا صبحانه چه من

 نظرم یول ،یداشت دوست تو هرجا حاال. رونیب میبر نهار خواستمیم بعد-
 !؟یدار  دوست گریج یراست. بود یگرکیج

 . دشیم یپاسکار  شیها تیشخص نیب. بود شانیپر رفتارش و افکار چقدر

 ! نه؟ ندادم، نشونت. بدم نشون رو زتیسوپرا خواستمیم بعدم-

 .شد اش ناله به منجر که دیکش رضب به و محکم را رزا دست

 ! بدم نشونت پس ایب-

 یکندر س بود کینزد فرمان رفنت تند از یبار  چند و شد دهیکش ها پله سمت به
 وسط به میمال چندان نه را رزا و گشود را اش یمیقد اتاق درب فرمان. بخورد
 ماساژ ار  شیپا آهسته و ستینگر کیتار یفضا به ناله با رزا. کرد پرتاب اتاق
 .کند ناله دیرتسیم یحت. داد

 ! کن نگاه خوب-

 .شد باز مهین تعجب و بهت شدت از رزا دهان و کرد روشن را چراغ

 :زد لب ناباور
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 ! نه-

 .بود عشق بود هرچه بود، عشق

 مداد ،ینقاش یابزارها رنگارنگ، یچوب یها قفسه بزرگ، و کوچک یبومها
 را آن حرست با رزا که یبرند یها روغن رنگ مو، قلم پاستل، آبرنگ، ،یشمع
 و یلصند  مه،مکرو  با زیآو و رنگارنگ گلدان چند بود، دهید انقالب ابانیخ در
 هب رزا!  شدندیمن متام... اش یداشتن دوست کوچک زیم و یچوب ی هیپا سه
 .بود جذاب و نو نظرش در کردیم نگاه زیهرچ

 .زد یتلخ پوزخند فرمان

 لحظه از و دمیخریم برات رو نایا که حامل و حس تک تک به. یزد گند یول-
 ندگ نره، لو و ینش وکنجکا اتاق نیا دنید یبرا دمیرتسیم ،یاومد یم که یا
 ! یزد

 .خوردیم تکان لبش ی گوشه گاریس. برگشت سمتش به رزا

 رفک چون نداشتم، یمونیپش احساس کارهام انجام از وقت چیه رزا، یدونیم-
 ...مونمیپش ندفعهیا اما. بوده نیبهرت کار اون لحظه تو کردمیم

 .نبود باز اش پنجره که یاتاق نیا در زد خی رزا

 !مونمیپش نکردم، کرسهی رو کارت حامم وان تو نکهیا از-
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 فیتعر بود آمده که یا لحظه از. قرباق و خوشحال بود، برگشته سفر از منظر
 که ییغذاها بودند، کرده که ییکارها بودند، رفته که ییجاها از کرد،یم

 هک آمد در دادش و شد کالفه بایفر که آنقدر! یتکرار  یحرفها. بودند خورده
 خرآ  متام تجرد دوران در فرمان یوقت ستین یتکرار  خاطرات گفنت به یاز ین

 سعک تا بود ستهینگر رزا به  حرف نیا دنبال به و گذرانده آنجا را ها هفته
 .بسنجد را او العمل

 . بود شده یگر ید آدم ییگو شب آن از بعد فرمان

 امشش که دوشنبه جز آمد، یم خانه به شب آخر و رفتیم شگاهیمنا به صبحها
 امتص و ساکت شبها هیبق. کند متاشا را" نود" محبوبش برنامه تا خورد زود را
 بدست کنرتل که آنقدر نشست،یم ونیزیتلو یمتاشا به ای خواندیم روزنامه ای
 .ربدیم خوابش مبل یرو 

 روز و شب تنها. نبود بود، داده رزا به را اش وعده که یا هفته آن از یخرب 
 .دیخواب اتاق در تنها را هفته کی متام ارز . بس و بود یتکرار 

 ،کردیم پانسامن را زخمش بود، رزا به حواسش. امدین خواب اتاق سمت فرمان
 .دیخواب مبل یرو  را هفته کی متام اما خورد،یم شام کنارش در
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 حجم از یکم شاپور آمدن بازگشتند، سفر از اش خانواده نکهیا محض به
 دونب خونه گفت که شد خوشحال آنها بازگشت از آنقدر و کرد کم را شیکارها
 .است کور و سوت چقدر منظر

 یوقت.  جور و جمع هم اش یشانیپ پانسامن بود، شده خوب رزا گردن یکبود
 سچکیه." افتاده ها پله از"  گفت جمله کی تنها فرمان شد، یسوال همه نگاه
 تنها هک یلسا سن و کم دخرت نگران نکهیا خاطر به نه. دینپرس یگر ید سوال

 به لکهب نباشند، کردیم یبرابر  مردگان با و بود گذشته ازدواجش از هفته کی
 . داشتند یآگاه فرمان زیآم جنون اخالق به آنها ی همه که خاطر نیا

 هن آنها هم باز کشت،یم را او فرمان اگر یعنی. گرفت دلش شیپ از شیب رزا
 گناهش از یراحت نیهم به! کردند؟یم یاعرتاض نه دند،یپرسیم یسوال
 ! بود یمنطق یب داشنت دوست چه گرید نیا! گذشتند؟یم

 ود،ب کرده زشیسوپرا آن با فرمان که یاتاق در رزا. بود تابستان جمعه ظهر
 . بود شده رهیخ بوم یدیسف به تنها و بود نشسته بومش یروبرو 

 اریبس شدن قلم به دست در اما نبود، شجاع اگر یا مسئله هر در ها تر شیپ
 زیچ چیه و بود اش یواقع خود خود  قلمش، با. بود اش توتم قلم. بود پروا یب
 ود،ب آبسنت را اهیس یقو  که ییرزا نیا اما. کند آزرده را روحش توانستیمن
 تجربه را ذلت و لذت ساعت پنج از کمرت یزمان ی بازه کی در که ییرزا نیا

 قلم به دستش داشت،ن زیچ چیه و داشت زیچ همه ییرزا نیا بود، کرده
 .  رفتیمن
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 با آنچه هر و نشسته بود، دهیتاب آن به مهین تا نور که یرنگارنگ یبایز یاتاق در
 .رفتیمن قلم به دستش اما بود، کنارش در بود دهید ها نیرتیو در حرست

 دست د،یسف بوم کردن اهیس از داشت ترس زمان هر بود، نجایا مهراب کاش
 شترس که. کردیم یخط خط را بوم زور به و گرفتیم د،بو  آن در قلم که را رزا
 ...شدن اهیس از زدیبر

 تکه تکه روحش، همچون را، مترکزش ریاخ اتفاقات اما دانست،یم را طرح
 .بود کرده

 داشت، را یزار  شوره کشاندن ریتصو به قصد. کرد کینزد بوم به را قلم
 بوم به ار  قلم. سالوادور" The Persistence of Memory" همچون

 .کرد کینزد

 ستیلسوررئا یطرح س،یپار به رفنت از شیپ داشت میتصم شیپ وقت یلیخ از
 . نداشت یتصور  اما بزند،

 هب شرتیب ذهنش سوررئال یها آدم نیا کنار خانه، نیا در بود، نجایا که حال
 . رفتیم بوم نیا طرح سمت

 که یزار  ورهش. بود شده تکرار او یبرا خیتار نیهم در" حافظه تداوم" 
 کرده روان و نرم را ها آن ریکو آفتاب اما بودند، محکم و یفلز  اجسام یهمگ
 از یخال ات،یح از یخال ابر، از یخال...زیهرچ از یخال یانداز  چشم با بود،
 ابرس  هیشب شرتیب هم آن که خوردیم چشم به ساحل کی انتها در تنها. عشق
 .بود
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 و نبود آن در هم یانسان چیه .ساکت و آرام نبود، آب در یموج چیه
. بودند شدن ذوب حال در و دادندیم نشان را زمان که ییساعتها... ساعتها
 ات،یح از یخال کوراب نیا در چرا! بودند؟ دهیخشک درخت یها شاخه چرا
 نیا در دهیآرم کریپ آن همچون که یفرمان و! بود؟ نشده سبز یاهیگ چیه

 .بود شده مسخ ،یستین یفضا

 ! ینیزم اروس... نفرما آخ

 یب. نخورد رزا صورت به دستش که بود حواسش رسش، پانسامن هنگام یحت
 !کند یکش آدم توانستیم جوره همه او! رحم

 و نباشد دشید یجلو  بوم تا کرد کج را رسش آمد، نییپا که در رهیدستگ
 با ماا بود، در رهیدستگ به دستش همچنان فرمان. است آمده یکس چه ندیبب
 ملوم دشیسف رشتیت و بود بسته رس یباال را اش یفرفر  یموها که رزا دنید
 .داد تکان یرس  بود، رنگ از

 ! اریب فیترش حارضه، نهار-

 نیا در را فرمان تنها که او یبرا و بود شده مخاطبش او دوباره مدتها از بعد
 فنتر  قصد که  او سمت به و شد بلند هیپا سه یرو  از. بود متیغن داشت، خانه

 . آمد داشت،

 .فرمان-

 

 _______ 
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 .آمد او سمت به آرام و گذاشت کنار را شیمو قلم

 !م؟یکن صحبت هم با قهیدق چند شهیم-

 صحبت بود افتاده ادشی تازه هفته کی از بعد. زد یصدادار  پوزخند فرمان
 . شد نهیس به دست و بست محکم یکم را در! کنند

 .بفرما-

 نیا. ستدیبا تر صاف یکم کرد یسع و کرد قالب درهم را شیانگشتها رزا
 تلعن را خود. گرفتیم کردن صحبت یبرا را نفسش به اعتامد یقد اختالف
 یحال در درمانده حال و افتادهین کردن صحبت رصافت به زودتر که فرستاد

 یب یخندلب. بود افتاده آن فکر به بود، نیپائ طبقه به رفنت مشتاق فرمان که
 :زد جان

 .کنم تشکر زتیسوپرا بابت ازت نشد صتفر  شب اون-

 :گفت خونرسد و کرد یهوم فرمان

 هب فردا پس فردا باشه، داشته رو زنش یهوا دیبا آدم باالخره. نداره یقابل-
 یپرسعمو  قضا از که پرسش دوست رساغ بره نشه پا رنگ یقوط کی یهوا

 !نقاشه قضا از و شوهرشه
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 رفت ادشی. داشت زهر کالمش هک آنقدر فرمان، یجا به شد تلخ رزا دهان
 :شد ریدلگ لحنش. دیبگو چه خواستیم

 نیا گهید ش،ینذاشت جواب یب که تو! ؟یبد ادامه رفتارو نیا یخوایم یک تا-
 یحت. ام ینامرئ من انگار یکنیم رفتار یطور  اس هفته کی! ه؟یچ حرفها

 .رونیب بذارم خونه نیا در از رو پام من یذار یمن

 :نداختا باال شانه فرمان

 .کنمیم چکارت رونیب یبر  تنها ای من اجازه بدون گفتم بهت-

 در که یکس تنها دیبگو توانستیم کاش. گرفت یگر ید سمت به را شیرو رزا
 ار  هفته کی فرمان بفهمد منظر بود یکاف. اوست خود دارد را شیهوا خانه نیا
 به شعروس بفهمد بود یکاف" اصال هستند، قهر گریکدی با و دهیخواب مبل یرو 
 نیپائ شیگلو از خوش آب گذاشتیمن یحت موقع آن است، رفته مهراب دارید

 نفس .رتسدیم بایفر و منظر از او تیحام بدون دیبگو توانستیم کاش. برود
 :زدینر اشک تا دیکش یقیعم

 .نرفتم ییجا که من-

 . زمیعز یندار  رو حقش-

 دونه تا چهار اطرخ به فقط هات یاعتنائ یب و رفتارها نیا متام یعنی-
 ...عکس
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 بهم ار  شیانگشتها و گرفت را شیبازو محکم آنچنان هیثان از یکرس  در فرمان
 یموجود هر ترساندن یبرا فرمان لحن و صدا. دینال اریاخت یب رزا که رساند،

 .بود یکاف

 یونزب بلبل من جلو ینطور یا االن کردم،یم کرسهی رو کارت موقع همون اگه-
 !یا یشاک منم رفتار از چ،یه یستین مونیپش یخورد که یگه از. یکردیمن

 :گفت درهم یا چهره با و گذاشت فرمان دست یرو  را دستش رزا

 ! رهیمن من چشم تو فقط دودش! یبد ادامه رو رفتار نیا ابد تا یتونیمن-

 :داد تکانش فرمان

 .یچ ینعی گرفنت دهیناد یبفهم کمی خوبه. یافتاد ولز و جلز به تو که" فعال-

 :گذاشت فرمان ی نهیس قفسه یرو  را آزادش دست رزا

 .کردم یخواه معذرت ازت که من-

 :کرد کج را رسش فرمان

 !م؟یکن یخواه معذرت بعد میبخور یگه هر! زم؟یعز نیهم-

 مستاصل. شد رهیخ فرمان چشامنش به دوباره و ستینگر در به هراسان رزا
 :دینال

 ...یول کنم تیشکا ازت تونستمیم منم-

 :بود شده قرمز گردنش تیعصبان از گرفت، را شیبازو هردو نباریا فرمان

 ! حقم؟ در یکرد لطف! ها؟! ؟ینکرد چرا-
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 صحبت کاش. ستینگر اش یعصبان یچشمها به رزا و داد تکانش محکم
 .کردندیمن

 نم دست به دستبند یدونستیم چون. ینکرد تیشکا چرا گمیم بهت من-
 تر کناز  گل از ذاشتمیمن که من. ارندیم رست یالئب چه منظر و شاپور بخوره،
. کن تیشکا برو گفتم بهش هم خودم زدم، خودم گفتمیم هم اش ته بگن، بهت
 عکس از من اندازه هم بابات یکرد فکر بعدم! کردندیم ات پاره کهیت نایا یول
 و تو یعکسها نظرت به! اد؟یم خوشش دارم،یم نگه گاوصندوق تو که یادگار ی

 !داد؟یم یک به رو حق د،یدیم رو مهراب

 :داد تکانش دوباره فرمان و دیچک رزا چشم از یاشک قطره

 ! نکن هیگر یالک بده، منو جواب-

 چیه درتسیم که! بگذارد؟ تنها بایفر و منظر با را او رتسدیم که! گفت؟یم چه
 :داد ادامه او سکوت با فرمان! ندارد؟ اش جبهه در را کس

 ...دزد ناموس من" اصال... رشف یب من! نذار من رس ور  نکرده کار منت پس-
 !عشقت؟ دل ور یرفتیم یشدیپام دیبا! نبودم؟ بودم، که شوهرت

. دش شرتیب شیدستها فشار فرمان آخر کلامت با که دیکش درهم چهره رزا و
 :آمد حرف به مظلومانه

 .بوده پاپوش بخدا-

 :زد یعصب یپوزخند فرمان
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 چه گهید نبود پاپوش! ؟یشد زونیآو بهش قمشتا اونطور بوده پاپوش-
 !؟یکردیم ییها یهرنمنائ

 :دیکش طرف دو از صالیاست با را خودش یموها و کرد رها رضب به را رزا

 !کنه لعنتت خدا-

 :گشود محکم را در سپس

 !نهار؟ یایم. رفتم من-

 او نفرما چرا. کرد نگاهش پربغض رزا. کردیمن رشوع را غذا منظر رفت،یمن تا
 طرف لج از و کردندیم قهر مدرسه در که ها بچه هیشب چرا! د؟یفهمیمن ار 

 یفن نشانه به را رسش! کرد؟یم رفتار کردند،یم دایپ دیجد یدوستها مقابل
 یگاهن. نتوانست اما" درک به"  دیبگو آمد شیلبها پشت تا فرمان. داد تکان
 :انداخت او به یرسرس 

 .باال ارمیم رو غذات! یخواب گمیم-

. همدبف را فرمان توانستیمن هم او د،یفهمیمن را او فرمان اگر. شد زده بهت ارز 
 نیا !مباند؟ گرسنه مبادا تا آورد یم باال براش را شیغذا و بود نهیک رسارس
 !بود؟ یوجه چند پرس
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 یقدم هم او شکسته، را یا هفته کی سکوت فرمان که حال گذشت فکرش از
 .بردارد

 .کن صرب-

 ادامه فرمان ی شده زیر چشامن مقابل در و شد همگام او با و دآم سمتش به
 :داد

 .میبر هم با. شد ام گرسنه کدفعهی-

 هم او گذراند،یم بایفر و منظر با یکمرت  زمان مدت فرمان هرچه" قطعا
 هخورد زودتر را نهارش شاپور. آمدند نیپائ ها پله از. داشت یشرت یب آرامش

 به اش صنف هم و یمیقد دوستان با یوردن کوه یبرا جمعه یصبحها. بود
 رسنهگ بشدت گشتیبرم یوقت لذا. رفتیم نبود دور آنها از هم یلیخ که دربند
 یکم تا رفتیم اتاقش به و خوردیم دوازده ساعت راس را نهارش و شدیم اش
 ود به فرمان دنید با و بود دهیچ آشپزخانه زیم یرو  را نهار منظر. بزند چرت
 :کرد رهاشا یخال یصندل

 !جان؟ رزا یبهرت . افتاد دهن از غذا مادر، یاومد رید چقدر-

 .نشست خودش و دیکش عقب شیبرا را یصندل فرمان

 .بدم نجاتش تونمیمن منم بشه، ینقاش غرق یوقت خانم نیا-

 فرمان یها فروخنت زار دو و ها دنیخر تومن صد نیا از. دیرتسیم رزا
 .دیرتسیم
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 پسس کرد، داشتیبرم را برنج سید که فرمان هب محبت رسارس یلبخند منظر
 :رزا به

 هب هم ما. شهیمن باورت کرد،یم آماده رو اتاق نیا یذوق چه با بگم بهت اگه-
 .بره در دهنمون از مبادا که بود انداخته اسرتس

 ...یحال چه به اما بود دهید را اتاق

 .دیکش خودش یبرا ساالد یکم بایفر و زد جانیب یلبخند رزا

 راه که یوقت از فرمان و من. یافتاد ها پله از چطور تو سواله برام هنوزم نم-
 !مامان؟ نه همگ م،یافتادین هم کباری. میرفتیم نیپائ باال رو ها پله نیا م،یافتاد

 :دیمال و دیکوب بهم را شیدستها کف فرمان

 ! شدند؟ دهیپر رنگ نقدریا دندید پاسبون مرغهات مامان-

 :بایفر به کرد رو سپس

 .شکنهیمن اش کله و رس بره، میمستق و درست راه ره،یبگ ادی اگر هم رزا-
 .افته یم راه پرته، حواس کمی. شهیم حفظ هم جونش

 :زد ساالدش به سس یکم بایفر. دیکش غذا رزا یبرا و گفت را نیا

 .نداره ییآشنا نجایا نیقوان به یلیخ جون رزا دیشا-

 :زد یچشمک

 .هنوز ومدهین تشدس ها پله یخو  و خلق-
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. گذاشت دهان بر یقاشق! د؟یگویم سخن آگاهانه بایفر کردیم احساس چرا
 :داد را جوابش فرمان

 !یز یریم مزه ادیز افتاده، راه زبونت! ساخته خوب بهت شامل-

 :رزا به کرد رو منظر

 .نکن توجه یلیخ تا دو نیا یحرفها به بخور، رو غذات جان رزا-

 :دیخند صورت یپهنا به بایفر و داد تکان رس یلبخند با رزا

 .کمهیکوچ داداش از یدلتنگ رفع کن فکر تو-

 .یمبون شرتیب گفتمیم دونستمیم-

 :ختیر خودش یبرا آب یوانیل یرسخوش با بایفر

 یلیخ تلفات آمار میدید یول د،یباش راحت شام که میرفت ما! نشد گهید نه-
 دور ته،خینر نوشکفته داماد و عروس نیا رس رو سقف تا میگفت باال، رهیم داره
 .میایب میبزن

 .داد را جوابش لبخند با بایفر و کرد نگاهش رهیخ یا هیثان چند فرمان

 !گهید بسه-

 نگاه! باشد؟ نفر دو نیا مکاملات شاهد هرروز وعده، هر هربار، بود قرار
 .بود کرده یاعرتاض باالخره که کرد منظر به یا قدرشناسانه

 !دونمیمن هم بودنت شنگول نیا علت نکن فکر! بایرف هست بهت حواسم-
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 و خورد را شیغذا آرامش با فرمان و شد خشک صورتش یرو  بایفر لبخند
 :داد ادامه

 .کنمیم چکار چاه، تو یبر  کله با یبخوا دادم هشدار بهت هم" قبال-

 فرمان. شد دهیکش عقب به یبد یصدا با یصندل و بلند حرص با بایفر
 .کرد اشاره شیغذا رفظ به یباخونرسد

 !بخور رو ساالدت دیببخش... رو غذات نیبش-

 !شکشیپ من ار،یب در چاه از رو خودت" فعال-

 بایرف. گرفت را دستش و افتی شجاعت رزا نباریا که شود بلند خواست فرمان
 اعدشس که رزا کوچک دست به فرمان نگاه و رفت سپس کرد نگاهشان تاسف با
 .شد دهیکش نکند، دعوا اهرشخو  با تا بود گرفته را

 از و ندارد یمقصود بایفر که گفت منظر و کرد کمک زیم کردن جمع یبرا رزا
 رس رگیکدی با است یوقت چند دارد، دوستش که یشخص بابت فرمان مخالفت

 . اند افتاده لج

 د،یشکیم گاریس که هامنطور و بود نشسته همچنان یزنهارخور یم پشت فرمان
 و ندارد عجله چگاهیه ییگو. حوصله با و آرام کرد،یم نگاه رزا کردن کار به

 دیچیم یخاص دقت و نظم با را ظرفها آرامش با. گذردیم یکند به شیبرا زمان
 . زدیم کنار نشستیم کوچکش صورت یرو  که را فرش یموها یهرزگاه و

 !نجایا ایب-
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 و دش دگر  شیچشمها. انداخت کرد،یم اشاره شیپا به که فرمان به ینگاه رزا
 را لمق کی نیهم.  دیچ نیماش یباال طبقه را ها وانیل اش گفته به تیاهم یب

 !داشت کم منظر یجلو 

 .بگم رو زیچ کی دوبار ادیم بدم چقدر کن یحال ات عروس نیا به مامان-

 :بدهد یجا یکوچکرت  ظرف در را ساالد بود تالش در منظر

 دخرت نیا ،یچیه من! بکش گاریس رونیب برو شه، فدات مادر بزن غر کم-
 .رفت نفسش چارهیب

 کند، دور آتش از بخواهد که یکودک همچون را رزا دست و شد بلند فرمان
 :دیکش

 .نکنه تتیاذ دود باال میریم ما پس-

 

 

 

 :داد تکان را رسش نیاندوهگ یکم منظر

 تو تنها منم. باال دیریم هم شام اتاقش، رفت هم بایفر خوابه، که یحاج-
 . دیشیم جمع زیم نیا دور دوباره یک نمیبب آشپزخونه
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 حرکت فرمان مبادا بود ستادهیا خیس که رزا ی شانه دور دست فرمان
 را لباسش گاریس خاکسرت ای و دهد انجام مادرش یرو  شیپ یستیناشا

 :انداخت بسوزاند،

 دورت االن ،یآورد یم بچه تا شش پنج دیبا. من مادر گهید یکرد یکار  کم -
 دور رو همه. بود کنارت شهیهم هم اش یکی رندوم صورت به. بود شلوغ
 !یا لهیقب ،یکردیم جمع خودت

 :دیخند فرمان اما گرفت گاز را لبش و زد یکمرنگ لبخند رزا

 باهتش یب که اخالقمون وگرنه. میداشت کم کمرمون دور لنگ و زهین کی فقط-
 .ستین

 :رفت غره چشم منظر

 .بباف داستان کم برو برو،-

 :داد قرار مخاطب را رزا دوباره نفرما

 .ستین دیبع یچیه نایا از بخدا-
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 رزا. شاپور اتاق درب شدن باز با شد همزمان آشپزخانه از آمدنشان رونیب
 . داد را جوابش شاپور و گفت کوتاه یسالم

 ! عروس؟ یبهرت -

 :کرد اکتفا یلبخند به رزا

 .بهرتم-

 که دبرون باال طبقه به که شد صورمح فرمان دستان توسط دوباره شیها شانه
 .کرد متوقفشان شاپور یصدا

 .دارم کارت قهیدق چند من اتاق ایب. شکر رو خدا-

 ردک بود، شده رهیخ گرید ییجا به کرده اخم که فرمان ی چهره به ینگاه رزا
 .رفت شاپور سمت به سپس

 .البته-

 . را فرمان طلبکار ی زمزمه دیشن

 .خواسته خدا از-

 .شد شاپور اتاق وارد و کرد نگاهش وردلخ رزا

 هن دلباز، و بود بزرگ. نداشت اتاق نیا از یتصور  همچون کردیم اعرتاف دیبا
 با که بود بزرگ یآنقدر  اما بودند، داده اختصاص آنها به که یاتاق اندازه به

 مبل دو  و کتابخانه بزرگ،" نسبتا یادار  زیم ،یسلطنت خواب تخت وجود
 اطیح یقد یها پنجره. باشد داشته فضا همچنان فرهن تک یمیقد مخمل
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 انیمنا وضوح به یر یپ گرد لیوسا ی همه یرو  و بودند گرفته قاب را رسسبز
 . بود

 . عروس نیبش-

 ای است خوانده را آنها واقعا ایآ دیشیاند و انداخت کتابخانه به ینگاه رزا
 و جمع را خودش یکم و نشست نفره تک مبل یرو ! دارند؟ ینییتز ی جنبه
" ابدا یخانگ شلوار و آشفته یموها  رنگارنگ، د  یسف رشتیت نیا با. کرد جور
 اه عروس به شرتیب جذب یشلوارها و تاپ آن با بایفر! نبود عروس هیشب

 از شیب ظاهر به خانواده نیا یاعضا همه که بود معذب. او تا داشت شباهت
 بود، شده داریب خواب از نکهیا رغمیعل شاپور یحت. دادندیم تیاهم باطن
 .دیرسیم نظر به مرتب و آراسته اریبس

 . شنومیم-

 .کرد نگاه نشست،یم اش یادار  زیم پشت که او به تعجب با رزا

 !بله؟-

 . دیکش دست دشیسف کدستی محاسن به شاپور

 ! رفته؟ هرز دستش هم قبالً. رو پرسم ستیناشا رفتار-

 .نکرد هم دییتا اما نکرد انکار رزا

 ! د؟یپرسیم یچ یبرا-

 .کرد قالب هم در و گذاشت زیم یرو  را دستش هردو شاپور
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 . یمن دخرت یعنی ،یشد خانواده نیا وارد یوقت. چونمیبپ رو گوشش-

 پس !داشت؟ فرمان هیتنب قصد واقعاً  شاپور. کرد صاف را رشتشیت ی قهی رزا
 دهآم رسش ییبال چه که نشد ریگیپ دید را او وضع و رس که لحظه هامن چرا

 ار  پرسشان دشمنان خواستندیم... ای!  شناختند؟یمن را پرسشان! است؟
 ! بشناسند؟

 . جان بابا بگو-

 اگر شدیم چه" مثال! شد؟ لیتبد دخرتم و جان بابا به عروس! جان؟ بابا
 خواستیم داد،یمن که داد،یم او به را حق هم درصد کی اگر یحت! گفت؟یم

 ! رد؟یبگ فتهس و چک! کند؟ هیتنب را او چگونه

 اه سفته و چک. رفت رنگ یا قهوه کیآنت یها کمد سمت به ناخودآگاه رسش
 اتاق نیهم در! بود؟ نجایهم گاوصندوق اصالً!  چطور؟ عکسها! بودند؟ نجایا

 ار  رسش. نداشت سنبه سوراخ یلیخ بودنش بزرگ رغمیعل خانه نیا! بود؟
 شاپور که دیگز لب.  خورد گره شاپور منتظر نگاه در نگاهش و چرخاند
 .است کرده یتلق یاحرتام یب را تعطلش

 پرسش، ندادن دست از یبرا که یپدر  یواقع موضع که یزمان تا حداقل! نه
 بد توانستیمن او یرو  شیپ دانست،یمن را گرفت،یم بهره با سفته و چک او از

 زا که را یا هفته کی عروس طرف شاپور که باشد مطمنئ و دیبگو را فرمان
. دیگز لب... دیفهمیم را دعوا علت اگر اصالً. ردیبگ بود، او با مخالف قضا

 :زد نصفه مهین یلبخند! بود؟ گذاشته کجا را عکسها فرمان
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 .خوردم رُس  ها پله از واقعاً  من یول تون، ینگران از ممنون-

 :گفت شکاک شاپور

 ! مطمنئ؟-

 :داد تکان رس نانیاطم با رزا

 . بله-

 .دیگذاشت رس پشت ور  یآرام روز هفت پس-

! ؟بسازد پرسش یبرا آرام یا هفته کردندیم مجبورش! کرد؟یم چه نبود آرام
 دییتأ !نکشد عذاب پرسش تا کردیم بهانه را فیکث تختخواب که منظر مانند
 :کرد

 . بله-

 ! د؟یندار هم با که یمشکل-

 خودش سال و همسن یکس قالب در اگر دیشا. بود پخته کامالً  شاپور نگاه
." یگیم دروغ یدار  سگ مثل نمیبیم دارم! نزن زر"  گفتیم شک بدون شدیم
 . بود شکرگذار  زد،یمن شیرو به آگاهانه را دروغش حداقل نکهیهم اما

 بد که بودن نفهم هم آنقدر! تنه باال شاپور بود، پرسش ی تنه نییپا نگران منظر
 نوع نیا انستتو یمن. باشد نشده متوجه هفته کی نیا از بعد را پرسش یخلق

 . بفهمد را داشنت دوست

 .نه-
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 ! ؟یزد رس ات خانواده به-

 رفتهگ او از را همراهش تلفن و کرده قدغن شیبرا را رفنت رونیب فرمان نگفت
 :کرد تکرار احمقانه قبل یها جمله مانند. است

 .بله-

 ی ههجب در چگاهیه او. افتدیب شاپور دام در کامل آنکه از قبل شد بلند سپس
 !وقت چیه. گرفتیمن قرار نداشت، قبول را او هم درصد کی یحت که یوسعر 

 ! برم؟ تونمیم-

 :کرد اشاره در به شاپور

 .یبگ من به یتونیم کرد تتیاذ فرمان موقع هر البته،-

 برسد، جنون به فرمان یوقت دانستندیم هم خودشان. زد یکج لبخند رزا
 و بودند داده برگ و شاخ ض،یمر درخت   نیا به آنقدر. ستین جلودارش یکس

 و دش بلند. دیرسیمن آن ی وهیم به خودشان دست حال که بودند کرده بلندش
 یچوب کمد به آخر ی لحظه. رفت در سمت به سپس. کرد یکوتاه تشکر
 !دانست؟یم دارد، خرب ها سفته و چک  از رزا دانستیمن که شاپور. ستینگر

 

______ 
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 یراب کردن، عالقه ابراز یبرا داشنت، ستدو یبرا. بود ریناپذ یر یس فرمان
 ! رزا به بودن بایز احساس دنیبخش یبرا و زنانه یها حس کردن داریب

 او انیاطراف. نبود واقف اش چهره ییبایز به چگاهیه رزا. است درست بله،
 ورهاسط ی چهره چه باست،یز چقدر کنند یادآور ی او به مدام که نبودند یکس
 ...التجم لیقب از و دارد یا

 بود"  بایز"  ی کلمه هامن قاً یدق منظورش اما کرد،یم خطاب بایز را او مهراب
 .داشت فرق اطرافش یها آدم متام با فرمان اما. بس و

 هب تا دیشا رزا. کرد یادآور ی یادیز یزهایچ او به و داشت فرق گفتنش بایز
 تسدانیم هم اگر است، خاص چقدر شیچشمها رنگ که دانستیمن لحظه نیا

 .زدیمن شیرو به را مسئله نیا یکس که بود شده یعاد انیاطراف نظر در آنقدر

 شکانپز نیتر متحرب را اش ینیب ییگو که گفتیم صورتش ظرافت از فرمان 
 دهیتراش مرمر یسنگ تکه دل از را دشیسف و کوچک کریپ و اند کرده یجراح
 . است دهآور  در زادیآدم قالب در را او ییبایز به یسیتند که اند

 د،کن فتهیش را یآدم تواندیم چقدر کوچکش یپا و دست که دانستیمن رزا
 است، تر دلربا یصاف و لخت یمو  هر از مواجش، و فر یموها که دانستیمن
 در یپا از را یمرد هر تواندیم صافش شکم و کوچک یها نهیس که دانستیمن
 ی همه. کند شنرو را یمرد هر آتش روح یب و رسد صورت نیا با  و اوردیب
 .دیشن کرد،یم زمزمه تنش یرو  به بوسه نیح در که فرمان  از را نهایا
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 یاالب تا را ملحفه و کرد داد،یم نشان را شب مهین که زیم یرو  ساعت به ینگاه
 یموها آهسته. داد هیتک و کرد روشن را گارشیس فرمان. دیکش باال نهیس
 . کرد نوازش را بود، خسته و باز مهین شیچشمها که ییرزا

 ! ؟یگیمن-

 تر نیسنگ را شیچشمها فرمان نوازش. شد پهلو به و جابجا شیجا در یکم رزا
 . بود کرده اش خسته ادیز تیفعال. کردیم

 .گفتم رو بود یهرچ-

 .گرفت یقیعم کام فرمان

 .دیکش طول شرتیب یپرس احوال کی از تون مکامله یول-

 گوشش ریز و کشاند خود سمت به ار  او فرمان و دیکش باال را خودش یکم رزا
 :کرد زمزمه

 ریاخ اتاتفاق به توجه با البته که ،یباش داشته یکار  پنهون قصد نکهیا مگه-
 .یکن یمخف ازم رو یز یچ یبخوا دونمیم دیبع

 .گرفت آغوش در تر محکم را او فرمان اما برگرداند یرو  یناراحت با رزا

 !بود؟ من مورد در-

 . نه-

 یجد اما آهسته. شد رهیخ زد،یم دودو که شیچشمها به و گرفت را رزا ی چانه
 :زد لب
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 ! مطمنئ؟-

 ار  بازدم دود. فرشد خود ی برهنه تن به را او دوباره فرمان و داد تکان رس رزا
 :دیکش باال ینیب با

 ! یش کیج تو کیج ادیز بابام با ادیمن خوشم-

 ردش یشوخ با گفتیم را نیا مهراب اگر دیشا. داد تکان رس دییتأ یمعن به رزا
 انفرم اما. است حساس هم محارم به نسبت که کردیم اش مسخره یحت کرد،یم

 توانستیم. بود تر نازک مو تار از بدش و خوب اخالق نیب مرز.  کردیم فرق
 جمالت نیباتریز و بربد اوج به را رزا ی زنانه احساسات متام ساعت پنج

 نکهیا بدون را او ساعت چند از سپ اما کند، نجوا گوشش در را عاشقانه
 .کند خفه حامم وان در بخواهد یحیتوض

 .ندیبب بهرت را او تا گرفت باال یکم را رسش

 ! بپرسم؟ یسوال کی تونمیم-

 :زد یلبخند فرمان

 سوال یشیم شارژ تازه تو خوابند،یم رندیگیم شنیم هوشیب سکس بعد همه-
 هک بپرس... زمیعز بپرس. یار یدرم منو عرق فقط. شهیم رشوع هات دنیپرس
 .یکن سیرسو رو من دهن قراره ظاهراً  باز

 :افتی شجاعت یکم و زد یکمرنگ لبخند رزا

 !؟یمخالف بایفر ازدواج با چرا-
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 :رفت درهم فرمان اخم

 . باشه خودت و خودم کار تو رست دیبا فقط تو-

 :انداخت باال شانه رزا

 ...منم به پس شه،یم مطرح کنمیم یزندگ من که یا خونه تو یوقت-

 :کرد نوازش را اش گونه شصت انگشت با فرمان

 ! ؟یکرد یزبون بلبل باز-

 .ستین بچه بایفر-

 .داشت عقل کمی اما بود، بچه تو مثل کاش. هست که مغز یب-

 . ردیبگ دهیناد را دستش حرارت و فرمان دار تب نگاه کرد یسع رزا

 ! مغزه؟ یب کنه، ازدواج داره دوستش که یکس با خوادیم چون-

 . شد دهیکش یکم اش گونه پوست کرد حس رزا و شد منقبض فرمان فک

 هم نوکرش خودم داد،یم یحساب و درست آدم کی به دل اگه. زمیعز نه-
 ادیب یعاشق و عشق اسم به یمفنگ ناموس یب کی بذارم تونمیمن یول. بودم
 . بدزده رو خواهرم قاپ

 :انداخت باال را اش برهنه یها شانه یسادگ با رزا

 . کنهیم ترک باشه، داشته دوست رو بایفر اگر خب-

 :زد یپوزخند فرمان
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 ! سوخت؟ بایفر برا دلت هوی! ؟یشد زنان حقوق یحام! ه؟یچ-

 در را فرمان ی جمله یتلخ علت بتواند تا کرد نگاهش یا هیثان چند رزا
 .نشد موفق اما کند، دایپ خامرش و رهیت چشامن

 ...داره دوستش نقدریا یوقت بگم خواستم قطف. نسوخت دمل-

 :کرد قطع را حرفش یتند با فرمان

 ! بشه؟ ینیهروئ کی زن میبذار-

 :کرد زمزمه و انداخت نییپا را رسش رزا

 .نداره بزن دست حداقل-

 .انداخت تپش به را کوچکش قلب فرمان نگاه آورد، باال که چشم

___ 

 

 

 را رزا دست مچ و تکاند را ارشگیس خاکسرت شده زیر یچشامن با فرمان
 :دیچسب

 ! منظور؟-

 :داد ادامه اخمش هامن با فرمان و کرد سکوت رزا
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 ور  ندارش و دار باباهه که یمردن یچلفت پا و دست شوهر کی"  کال تو پس-
 سطهاو نیا که یخواستیم مبونه، زنده شرتیب سال چند بلکه که پاش ختهیر

 ! بکشه هم گَرد

 :زد لب آهسته رزا

 ...دستم-

 :کرد رها رضب به را دستش فرمان

 ! نکن دخالت ست،ین مربوط بهت که یز یچ تو-

 کوردر  توانستیم باال شتاب نیا با فرمان. فرستاد گوش پشت را شیموها رزا
 . کمرت هم دیشا... هیثان پنج...هیثان هشت...بشکند را تیعصبان صد تا صفر

 شد،ن حارض نهار زیم رس پدرت! د؟یشیمن خسته هرروزه یدعواها نیا از یعنی-
 د،یکرد کل کل نقدریا که هم بایفر و خودت. خورد رو غذاش ینگران با مادرت
 .دیخورد یچ دیدینفهم

 :زد یپک فرمان

 !  یدرآورد عزا از یدل کی تو وسط نیا شکر رو خدا پس خب-

 .شد گرد رزا یچشمها

 ...یدیمن فرصت بهش یحت-

 :زد رزا پانسامن به آرام بود دستش گاریس که یدست با فرمان

 .یگیم یچ یفهمیمن ده،ید بیآس مغزت نکهیا مثل واقعاً -
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 :داد ادامه اش گرفته یصدا هامن با سپس

 ! خورده؟ گوشت به نیهروئ کلمه عمرت تو بار چند! ه؟یچ یدونیم گرد-

 . رفتیم شدن یعصب به رو دوباره فرمان. بود بسته دهان رزا

 و نز  یگرسنگ یعنی! دهیپوک مغز یعنی! وابخ همش ،ینشئگ همش یعنی-
 ینشت جا صد از بخوره، زنش به دستش یکار  اول یعنی! یرتیغ یب یعنی! بچه
 ! کنهیم

 :دیکوب تخت یرو  حرص با

 . امیب راه دلت به و بخرم تورو ناز فقط ساعت چهار که من مثل نه-

 :دیکش شیموها در پنجه یعصب

 تحرس  یعنی! مردن ها کارتون و ها لآشغا تو یعنی! گه یعنی! لجن یعنی-
 تو دوندن کی یعنی! تابلو افهیق کی یعنی! مبونه ات بچه و زن دل به زیچ همه

 س،ا کلمه کی نیهروئ! ؟ینیبیم! بکشن خجالت ازت همه یعنی! منونه دهنت
 ! توشه حرف یلیخ یول

 :داد قورت را دهانش آب

 کم یچ! پله؟ و پول از ! الت؟یتحص از! ؟یخوشگل از! داره؟ کم یچ بایفر-
 موافقت دیبا چرا رتیغ یب من   بگو تو! بده؟ یگَرت کی به دل دیبا که داره
 !کنم؟

 :ستینگر سقف به و زد حرص رس از یپوزخند
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 !  شه؟یحال ناموس معتاد آدم. کنهیم ترک بخواد، رو بایفر گهیم بعد-

 :داد ادامه اخم با فرمان. دیپرس دل در را نیا رزا! ؟یچ دار بزن دست آدم

 . دامادمون بشه زاغول چشم نخور بدرد کهیمرت اون بذارم مونده نیهم-

 :شد کنجکاو ناخودآگاه رزا

 ! ش؟یشناسیم مگه" اصال-

 :فرستاد رونیب را دودش و داد تکان رس فرمان

 .شناختمیمن کاش یول آره،-

 یدرون تیعصبان همه آن از پس اریاخت یب فرمان که شد منتظر رزا نگاه
 .بود شده آرام بود، زده حرف. دیندخ

 ! ؟یفضول نقدریا چرا تو سگ توله آخه-

 :داد ادامه لبخند حفظ و تأسف نشان به رس تکان با

 خودشون حال به رو نایا عمو مرد، یوقت. بود عمو یها ساختمون یبنا باباش-
 پدر یپا یجا که دیحم ییبنا برا هاش قیرف و آشنا و دوست به. نکرد رها

 ارهک مهین یها ساختمون نیا رس هم دیحم.  کردیم یمعرف همه به بود هگذاشت
 ما ی خونه به آمدهاش و رفت نیا یتو  هم بایفر. شد یکوفت گرد نیا گرفتار

 .تبرداش دهنش از تر گنده لقمه و دید م،یداشت راتیتعم شیپ سال چند که

 :داد قرار مخاطب را خود بعد



 

 pg. 611 

61
1 

 دل یونیاف نیا که نذارم بودم کجا عموق اون شکسته گردن من   دونمیمن-
 . بربه منو خواهر

 .محمودآباد یال یو-

 و جذاب لحن با. آمد کش راست سمت به لبش و رفت باال فرمان یابروها
 :گفت یشوخ

 .بودم دهیند حاال تا رو رگ نیا-

 عشاق نیب ییجدا ی چرخه ی چرخانده نیا که گفتیم کاش. کرد سکوت رزا
 ظح و شد فوریک فرمان. رسدیمن دلدارش به کس چیه که هستند شام امثال
 :داد ادامه نحالیا ای رزا، تیحساس از کرد

 داشتند، اگر یکرس  و کم. داشت رو اش خانواده و خودش هوا یلیخ عمو-
 رو مهراب یسالمت مادرش، ریخ یدعا کی گفتیم. کردیم فراهم براشون
. رفتگ طالق بعد سال ود البته که د،یخر هیزیجه خواهرش برا.  کنهیم نیتضم
. بخونه درس کرد تشیحام عمو که داشت هم یجن تخم تخس داداش کی

 .نشستند یدانشگاه کالس کی رس مهراب با که جالبه

 میمر با اش مکامله ادی به وناخودآگاه ستینگر فرمان به باز یدهان با رزا
 مهزمز  تعجب شدت از کند، فکر آن عواقب به آنکه بدون و اریاخت یب. افتاد
 :کرد

 !حسام؟-

______ 
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 :کرد دییتأ شک با فرمان

 ! ؟یشناسیم کجا از تو آره،-

 ای هشناختیم مهراب قیطر از را یا نهیک تخس پرس نیا کردیم یفرق چه گرید
 ! با؟یفر

 و لیدل یب روز آن بایفر. بود افتاده بایفر دام در ساده یلیخ که بود نیا مهم
 دنید به رزا است قرار دانستیم. ودب دهینکش شیپ را مهراب بحث جهت

... " او و است بوده او العمل عکس منتظر مدت متام و برود شیپرسعمو
 . کرد خودش نثار دل در ی" احمق

 هک مناسب آنقدر د،یرس فرمان دست به مناسب زمان در که بود عکسها مهم
 تفرص رزا و کرد نخواهد باز را خانه درب فرمان جز یکس دانستیم فرستنده

 .ندارد را عکسها کردن ستین به رس

 که بود یا گونه به عکسها تک تک. بود عکسها انتخاب به فرستنده یآگاه مهم
 مهراب مالقاتشان در که یصورت در! مهراب نه است، بوده دارید نیا طالب رزا
 . بود گرفته را او دست هم

 . بود نهار زیم رس بایفر امروز یرپوستیز یها هیکنا مهم

 لفافه در و مطمنئ آنقدر نیهم یبرا و دانستیم را زیچ همه او. دانستیم او
 .کند ور شعله را فرمان آتش تا کردیم صحبت
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 رابطه طول در را او چگاهیه که یحال در بود، کرده شک مهراب به چگونه
 ! بود؟ نرنجانده ای نداده آزار یدوست

 دو با و یصادفت طور به دیحم دو ندارد امکان که دینفهم شب هامن چطور
 !بود؟ دهیند را چکدامیه که یحال در باشند، او اطراف در متفاوت یراو 

 یعنی. گرفت درد یا لحظه یبرا کوچکش قلب. بود آگاه زیچ همه به بایفر
 درست را عکسها فرمان رتیغ و تعصب به توجه با که بود زاریب او از آنقدر
 دهبر  مرگ یپا تا را او ادرشبر  دانستیم! فرستاد؟ بود، تنها او با که یزمان

 ! بود؟ دهیکش یخفگ درد! است؟

 رمانف کردن یراض در یسع نجایا او یوقت داشت، یدشمن او با چه یبرا بایفر
 ! داشت؟ او قیعال رفنتیپذ یبرا

 نیا در که یکس تنها دیشا. بود ریدلگ بشدت او اما بود، منتظر فرمان نگاه
 . بود فرمان نیهم کردیم یباز  رو منحوس، ی خانه

 . کردیم فروکش رسعت به اما شد،یم یعصبان لحظه در فرمان

 . نبود کردن پا کله فکر به و زدیمن خنجر پشت از نداشت، نقشه نداشت، لهیح

 ردهک پنهان لبخند پشت را زشانیت یها دندان... شاپور... منظر... بایفر اما
 !کرد؟یم چه نجایا در او یراست به. بودند

 :داد تکان رس و شد مسلط خود به

 !ست؟ین واضح! میبود یا دانشکده هم-
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. دیکش دراز و کرد خاموش را گارشیس. داد تکان رس دمیفهم یمعنا به فرمان
 شیواه حداقل که یکس تنها. بخوابد کنارش رزا تا کرد اشاره دستش به سپس

 :کرد زمزمه و گذاشت شیبازو یرو  رس رزا. بود فرمان نیهم داشت، را

 .دیکن صحبت هم با دعوا، همه نیا یجا به رمنظ به-

 ! دامادمون؟ بشه ینیهروئ کی شم یراض که-

 قفس به فرمان که دید اما بود کیتار مهین اتاق. گرفت باال یکم را رسش رزا
 .است زده زل

 ! ؟یهست مخالف تو فقط-

 :انداخت او به یا هیسف اندر عاقل نگاه یکیتار هامن در فرمان

 راه یعروس سات و سور روز شبانه هفت و رندیبگ من از رو بله منتظرن همه نه-
 !بندازن

 :داد ادامه یبدخلق با فرمان و او متسخر از کرد اخم رزا

 ظحف رو موضع تونهیم که یکس تنها! هست فرق کی اما هستند مخالف همه-
 . شنیمن فشیحر منظر و یحاج ام،یب شل اگر. منم کنه

 .برادره هم ربزیفر-

 :فرستاد رونیب را فسشن فرمان

 گهیم ربزیفر کنه، مطرح رو تیخر نیا اگر بایفر. گلستانن و گرمابه قیرف-
 . پشتتم منم بده، انجام دلته به هرکار
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 :گفت یآرام لحن با رزا

 .ستین دردرس دنبال تو مثل دیشا-

 :فرشد خود به یکم را او و کرد نگاهش متعجب یا چهره با فرمان

 !دردرسه؟ دنبال باشه، داشته رو اش خانواده و خونه یهوا یکی اگر یعنی-
 باشه زنم به حواسم! دردرسم؟ دنبال شه، یمفنگ کی زن خواهرم نخوام من
 ذارمب ام بچه برا رو جونم فردا پس فردا! دردرسم؟ دنبال ره،یمن کجا رهیم کجا

 ! دردرسم؟ دنبال وسط،

 :داد تکان را رسش

 یول گهه، اخالقش بگن بذار. باشم ینثخ آدم کی تونمیمن من! جان رزا نه-
 ! ریش دهن تو بفرستم لبخند با دارم دوست که رو یکس تونمیمن

 ذارمیمن من اما شه، متنفر من از بذار! نداره دیحم با یا ندهیآ چیه بایفر
 .کنه بدبخت رو خودش

 :دیبوس را لبانش کوتاه و شد خم فرمان و بست را شیچشمها نیغمگ رزا

 .یشد خسته م،خانوم بخواب-

 تگرفیم را او دامن فرمان، به بایفر تنفر آتش نیا اگر. نکرد باز چشم رزا
 ردکیم آوار او رس بر کجای را فرمان یها انداخنت سنگ متام یتالف اگر! چه؟
 تاس دهیبوس را مهراب متام حامقت با گفتیم و کردیم دایپ جرأت کاش! چه؟

 . کند حس  کرده، تجربه را اتاق و تخت نیا یرو  که یحس آنکه یب
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 در... رزا خود ای بشنود هیبق زبان از کردیمن یفرق فرمان یبرا. دیرتسیم اما
 متام را اش نصفه مهین کار و رفتیم نیب از اش نداشته منطق صورت هر
 ! کردیم

  .رفتیم خواب به کم کم و کرد نیسنگ را شیچشمها فرمان آرام یها نوازش

 فسن و ماندن. ستین معدن در کردن کار ط،یرشا نیتر سخت یگاه دیشیاند
 .ندارد باورت کس چیه که است ییجا در دنیکش

 

 

 

 

 یخال یجا دنید با و شد پهلو به. گشود را پلکش یال آفتاب نور تابش با
 . ستینگر شیآرا زیم به فرمان،

 مهین یچشامن با. شدیم حس اتاق در ادکلنش یبو  هنوز و بود زیم یرو  سشوار
 را هملحف و ستینگر داد،یم نشان را ربع و ازدهی عدد که یوار ید عتسا به باز
 . دیکش اش برهنه تن یرو 

 با نهوگر   گفت، احسنت دل در درب بودن کیآکوست بابت فرمان بکر فکر به
 را فهملح. باشد تفاوت یب صدا و رس به نسبت توانستیمن سبکش خواب نیا

 خواست،یم شرتیب خواب دلش. بست را شیچشمها و دیکش رسش یرو  کامل
 . باشد داشته را زیچ چیه اسرتس آنکه یب
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 . بود بس آتش حالت در زیچ همه

 حصب کله را او که نبود مادرش. دیخوابیم خواستیم دلش زمان هر تا صبحها
 ازدهی کالسش"  دیبگو غرغرکنان رزا و" شد رید کالست"  دیبگو و کند داریب

 یدکرتها قالب در که لیراح یصدا." دارد وقت هنوز و شودیم رشوع صبح
 ربد بلند یصدا. نبود کرد،یم یپزشک یها هیتوص و رفتیم خانواده یامیس

 .نبود هم د،یکوبیم بهم خروج هنگام شهیهم عادت به پدرش که هم را یآهن

 هآشپزخان به سپس. شدیم داریب رید فرمان با یدار یب شب علت به صبحها
 ارشسف به منظر. است نشده جمع او خاطر به صبحانه زیم که دیدیم و رفتیم

 و پتا با بایفر اما  کرد،یم گرم سالم و گذاشتیم شیجلو چاکلت هات فرمان
 نهات و کردیم یرو  ادهیپ لیتردم یرو  یاسب دم یموها و یورزش کوتاه شلوارک

 تعجب وقتها یگاه.  دادیم تکان رس گوش به یهندزفز  سالمش جواب در
 تیاهم اندامش تناسب و خود به حد نیا تا که یآدم شودیم چطور کردیم
 را تراشش خوش اندام بایفر. بدهد ندهیآ یب و معتاد یجوان به دل دهدیم
 که هامنطور دخرت عنوان به بارها رزا و داشت دوست ایدن در زیهرچ از شیب

 . خوردیم غبطه نقصش یب کلیه به خورد،یم نوتال و چاکلت هات

 هم رت شیپ. کردیم دقت آنها رفتار به شرتیب ود،ب شده آنها از یجزو  که حال
 تیاهم باطن از شیب ظاهر به خانواده نیا که بود دهیرس جهینت نیا به
 . بود ساخته ییبایز اریبس یدورمنا آنها از نیهم و دهندیم

 چه به که دیرس جهینت نیا به کند، نگاه را ها کمد بود گرفته میتصم که کروزی
 . هستند ظاهرگرا اندازه
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 شلوار، و کت بود، دهید عمرش طول در که ییمردها متام ی اندازه به فرمان
 .داشت ساعت و کفش پول، فیک کمربند، کراوات،

 رپ فرمان یها ویافرتش و ادکلن توسط ها یعسل و کنسول از یمین از شیب
 . مو از مراقبت محصوالت یالباق و بود شده

 زاتیتجه دیبا وگرنه رفت،یم باشگاه به زوج یها شب فرمان خوشبختانه
 .کردیم تحمل اتاق ی گوشه در هم یبدنساز 

 شهیهم او د،یایب نییپا یساعت چه رزا کردیمن یفرق. بود آراسته شهیهم منظر
 زا یکم دست هم بایفر. بود کرده شانه کوتاهش یموها و داشت مرتب یظاهر 
 یرورس  هم خانه در یحت مادرش که رزا مانند یدخرت  یبرا نیا و نداشت او
 . بود بیعج دیپوشیم

 هب حامم نیا از را شیموها بپوشد، رنگارنگ یها رشتیت بود کرده عادت رزا
 کرف در  بود، افتادهین رفنت باشگاه رصافت به چگاهیه کند، شانه حامم آن
 هخان در بود، نداده انجام صورت اصالح بحال تا و نبود شیموها رنگ رییتغ

 شیها ینقاش در او یزندگ متام! نداشت لیردمت د،یپوشیمن شلوارک و تاپ
 . بود شده خالصه

 از هک فرمان و او یبرا شام بپرسد تا زدیمن زنگ پدرش به منظر مانند مادرش
 . کند درست یچ ند،یآ یم رسکار

 قششو  و ذوق متام. نداشت یمجلس لباس فرمان، با ییآشنا از قبل تا یحت او
 حرست با و بخرد رنگارنگ یها کوله و یکتان بتواند تا بود یبیج تو پول گرفنت
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 رفنت کافه از یکم آنگاه. کند نگاه انقالب یها مغازه در ینقاش لوازم به
 فرمان حال که را رامرباند و ونگوگ یها روغن رنگ بتواند تا کند کم شیها
 . بخرد بود، دهیخر شیبرا

 پارک دلم نیآخر یا کره نیماش دو اش، یپدر  خانه اطیح در چگاهیه رزا
 . کردیم تردد مرتو و اتوبوس با شهیهم او بایفر برعکس. بود نشده

 منظر اما. خوردندیم مفصل یغذا نهار ی وعده در تنها ،یپدر  ی خانه در
 اشتها خوش فرمان   و کردیم هیته مفصل را شام و نهار یها وعده شهیهم
 .کردیم فیتعر مادرش پخت دست از و خوردیم

 .بود سخت ،یسادگ ن  یع در اآنه یزندگ سبک و نوع

 و مادر یرو  شیپ یحت دهیژول و ساده بود، خودش. نبود یگر یباز آدم رزا
 یها خانواده هیشب داشتند، قرار نیدورب یجلو  ییگو آنها اما. شوهر خواهر

 یزمان اما بودند، دهیرس کامل حد به ثروت و ییبایز در یهمگ که خوشبخت
 . گشتندیبرم خود زیبرانگ رقت یزندگ به دادیم کات کارگردان که

 .ربدیم پناه اتاقش به شاپور

 رمانف اگر خواند،یم کتاب نکشیع با و دادیم گوش ویراد آشپزخانه در منظر
 .کردیمن شبانه قهوه و یچا هوس

 برق و زرق نیا متام و کردیم متاشا فوتبال فرمان و بود اش یگوش یپا بایفر
 به شرتیب ها صحنه پشت نیا کرد،یم شامتا رونیب از را آنها که ییرزا یبرا

 .خوردیم چشم
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 نیا به آنقدر. بود کوچکش هیآتل در صبح از رزا و بود دهیرس رس هفته آخر
. آمد یم رونیب شام و نهار یبرا تنها اوقات یگاه که بود کرده عادت اتاق
 بومش یرو  یشرت یب زمان تا بود شده داریب زود صبح بود، جمعه نکهیا رغمیعل

 .ردبگذا

 

 

 

 شیمو قلم آرامش با و بود پخش حال در اش یگوش از یکالم یب میمال آهنگ
 عربده و شکسنت هیشب ییصدا با که بوم یرو  به سپس و زدیم رنگ پالت به را
 زیمت یا پارچه دستامل با را شیهادست. کرد رها را پالت و مو قلم فرمان، ی
 .رفت رد سمت به بانشتا سپس. نشود فیکث بلندش یگلگل راهنیپ تا کرد

 

_________ 

 

 

 شرتیب فرمان یصدا. رفت ها پله سمت به تند" نسبتا یها قدم با و گشود را در
 از او. کردیم سکته شک بدون فرمان. رتساندیم کند، زده وحشت را او نکهیا از

 .دیرتسیم خانه نیا در مردن
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 ی نرده یو ر  را دستش که هامنطور پله نیاول یرو  و آمد نیپائ را ها پله
 .ستادیا بود، گذاشته کهنه و دهیپوس

 ینیب یکاغذ دستامل با و کردیم هق هق بود، نشسته نفره سه مبل یرو  بایفر
 کردیمن تصور اصالً . بود دهیند را او ی هیگر بحال تا. گرفت را اش یقلم

 خردسال یکودک مانند قاً یدق بایفر اما! زدیبر هم اشک او مانند یدخرت 
 ...فرمان و دادیم ماساژ را شیها شانه رمنظ. ستیگریم

. است آمده شگاهیمنا از بود مشخص کامالً. بود اش یشگیهم یرسم پیت با
 دنبال به کالفه شهیهم مانند و شدیم نییپا و باال شتاب پر اش نهیس قفسه

 . گشتیم را دوختش خوش کت یها بیج پاکتش

 مه تو یپا کردم، قلم که رو یمفنگ ی کهیمرت اون دست. برات دارم سا،یوا-
 ! نه ای رونیب یبر  خونه نیا از یدار  رو دلش نمیبب کنمیم قلم

 !یکنیم سکته االن-

 !شمیم راحت ، مامان کنم سکته کاش-

 :شد یاشک شیچشمها منظر

 ! رندیمب هات دشمن.  جونت از دور-

 :بایفر به کرد رو

 !و؟ ات داداش روز و حال ینیبیمن! گهید کن بس هم تو-
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 مادرش رس بر  و کرد پتک د،یبگو فرمان به نتوانست هرآنچه و برآشفت ابیفر
 :دیکوب

 رو دیحم دست زده بعدم ما، دنبال فرستاده جاسوس! مامان؟ یگیم یچ-
 . شکونده

 :افتی شدت اش هیگر رایز ییگو شد تازه دلش داغ

 ! بشونه رسجاش تورو دیبا یکی! کنه تیشکا ازت گمیم بهش" اصال-

 :درآورد بغل بیج از را پاکت و زد پوزخند حرصش اممت با فرمان

 رو یک. کننیم رشیدستگ یکالنرت  برسه پاش که بدبخت معتاد   اون-
 ! ؟یرتسونیم

 :گرفت بایفر سمت دیتهد نشانه به را اش اشاره انگشت سپس

  .کنمیم چکار من نیبب وقت اون بذار، قرار پرس نیا با گهید کباری تو-

 :کردیم هیگر بایفر

 .یکنیم خودیب-

 :گذاشت لبش گوشه را گارشیس فرمان

 ! بهرت کمرت، معتاد کی! کن امتحان-

 شمشچ که کرد جستجو را شیبهایج یعصب یحالت با دوباره فندک دنبال به و
 شیصدا کرد، اخم رزا دنید با. افتاد گلدارش راهنیپ با شیبایز عروسک به
 :بود شده دورگه بود زده داد بس از
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 ! ن؟ییپا یایب گفت تو به یک-

 و فتر  یا غره چشم دنشید با بایفر. شدند حضورش متوجه تازه منظر و بایفر
 .گرفت را اش ینیب حرص با دوباره

 به! دندیلرزیم. رفت د،یچرخیم کتش یرو  که فرمان یدستها به رزا نگاه
 لستایکر گلدان یخال یجا به چشمش و چرخاند چشم رزا. دندیلرزیم وضوح

 شده پخش خانه یجا کی در اش تکه هر حال که افتاد یرخور نها زیم یرو 
 .بود

 شیپ بخواب هم ها شب بکش، و ات ینقاش برو! چکار؟ یاومد. گهیم راست-
 ! مگه؟ یبلد هم یا گهید کار!  یبخواب ظهر دوازده تا بعدش که شوهرت

 زار  نباریا که برود بایفر سمت به خواست و گفت ی"  هللا اال اله ال"  فرمان
 .ستادیا فرمان یروبرو  و کرد تند قدم

 :رفت باال شیصدا فرمان

)  یر تگَ  اون فیتکل که همونطور! کنمیم مشخص امروز نیهم تورو فیتکل من-
 ادتونی یعاشق و عشق دم،یچ که رو جفتتون دم. کردم مشخص رو( یگرد
 ! رهیم

 اش دخرتانه یصدا و شد بلند. زدند آتشش ییگو جمله نیا دنیشن با بایفر
 :رفت باال
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 دنبال میریمن کجا م،یریم کجا ینیبب که یافتیب دیحم و من دنبال نکهیا یجا-
 لبغ تو از رو دیحم من حداقل باز! باال نزنه کارهاش گند که یافتاد یم زنت
 ! رونیب دمینکش ام نداشته یعمو  دخرت

 به که فرمان دست. زد دور را مبل غیج با بایفر و زد پس را رزا گرید فرمان
 . شد گرد رزا یچشمها رفت، کمربندش سمت

 ! یار ین زبون به رو یگه هر یفهمیم کردم، خورد که رو دهنت-

 :زد داد فرمان. کرد التامس نگاهش با و ستادیا شیروبرو دوباره رزا

 .شکنمیم تورو یپا قلم ندفعهیا! شکوندم؟ رو یمفنگ اون دست یناراحت-

 :گذاشت فرمان دست یرو  را تشدس و ستادیا فرمان یروبرو  هم منظر

 ! ؟یکنیم چکار-

 :دیغر فرمان

 ! کرده پاره افسار! نیا شده اش جهینت که یداد دلش به دل شام نیهم مامان-

 :داد جواب مبل پشت هامن از بایفر

 ! یگذاشت شهر دار رسم و اسم دخرت رو دست خودت که نه-

 را بایفر شود، مسلط بدنش لرزش بر کرد یسع رزا و شد فرشده فرمان فک
 :داد قرار مخاطب

 ! بگو خودم به ،یدار  من با یمشکل اگر جان، بایفر-

 :زد یعصب یا قهقهه بایفر
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! ؟یکنیم وجود اظهار االن که کرده حساب آدم بحث نیا تو تورو" اصال یک-
 ! کوچولو دخرت ات ینقاش رس برو

 .شد مانعش دوباره منظر اما برداشت یقدم فرمان

 !یار یم و من زن اسم بکش آب رو دهنت-

 ! کن جمع رو خودت زن ،یافتیب دیحم و من دنبال نکهیا عوض-

 صحبت بایفر با" اصال کاش. آمد یمن نییپا" اصال کاش. کرد بغض رزا
 !کردیمن

_____ 

 

 

 !هست زنم به حواسم من-

 شیامن و دیخند بایفر. بستیم را دهانش کاش. ستینگر بایفر به هراسان رزا
 :داد تکان هوا در را شیاهدست گونه

 ربخ و برف ریز یکرد رو رست کبک مثل! یتغار  ته یکوچولو  داداش! واقعاً؟-
 . گذرهیم یچ برت و دور یندار 

 ! بود مطمنئ. گرفتیم را رزا جان یروز  فرمان، قلب تپش

 در درست جا، نیهم خواستیم دلش رزا و داد قورت را دهانش آب فرمان
 رمانف نقدریا که. بکوبد خودش رس بر حرص و تیعصبان از معرکه نیهم وسط
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 ی درباره اش تیعصبان متام ییگو. کردیم عوض موضع راحت و بود نیب دهن
 مه که. بود رزا انتیخ بر یمبن یرد دنبال به و بود شده متام دیحم و بایفر
 ! کردیمن باور هم و کردیم باور

 :زد ترش بایفر به منظر

 ! شو عرکهم اریب شیآت کم! بایفر بسه-

 :رزا به کرد رو سپس

 .رینگ یجد رو نایا یبرادر  خواهر یدعوا بودم گفته بهت. دخرتم باال برو-

 :داد قرار مخاطب را او و کرد صاف را گردنش فرمان و زد یپوزخند بایفر

 ! مثالً؟-

 بیس که فرمان به ینگاه رزا. شد رهیخ رزا هراسان یها چشم به فاتحانه بایفر
  او از ملتمسانه نگاهش در که منظر به سپس کرد ورد،خ تکان شیگلو
 .برود خواستیم

 ودب برگردانده خود نفع به را دعوا نکهیا از و بود آمده بند اش هیگر بایفر
 :شد نهیس به دست. کردیم تیرضا احساس اریبس

 .مبانَد-

 :برداشت سمتش به یقدم فرمان

 ! بزنه حرف من زن رس پشت یکس نداره گریج! منانَد-
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 رنگ ی چهره تا کرد کج رس و انداخت باال را حالتش خوش یابروها بایفر
 :ندیبب بهرت را رزا ی دهیپر

 رساغ یرفت یچ یبرا مهمه، برات اون و نیا حرف نقدریا که تو! ؟"جدا-
 ! دار؟ گریج داداش   پرسعموت، ی معشوقه

 :برد ها پله سمت به و گرفت را شده مسخ یرزا دست منظر

 .هرروزشونه کار نایا. مدخرت  برو-

 هرروز بحث کرده، چه و داشته یا گذشته چه رزا نکهیا ی درباره کردن بحث
 عکسها که بود کرده دایپ نانیاطم حاال داشت، شک یاندک اگر! بود؟ آنها

 نیا غزم حسام. است بوده او دستور به حداقل ای. است شده گرفته بایفر توسط
 ! نداشت را کارها

 مگه!  پرسعموت؟ ی لقمه رساغ یرفت چرا شه،یم ادعات نقدریا که تو-
 برادر مهراب یبرا یگفتیمن مگه! داره؟ برادر حکم پرسعمو یگفتیمن

 ! م؟یخواهر

 :زد چنگ را شیموها کالفه فرمان

 و ها پرت و چرت نیا با یکرد فکر اگه! بگو اونو! ه؟یچ ات درمون یب درد-
 گمب دیبا خونه، نیا تو برسه پاش دیحم ذارمیم ماجرا نیا تو من زن کشوندن

 ! من خواهر   یخوند کور

 :انداخت رزا به ینگاه مین بایفر
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 یسع حداقل!  ؟یدونیم! ستین درمون یب هم دردم! ندارم یمشکل من-
 نمکیم قبول داره، ادیاعت اگر! دمیمن نشون یا گهید طور رو دیحم کنمیمن

 .. .پدره یب کنمیم قبول نداره، پدر اگر... معتاده

 :دیخند یعصب

 هب بره و باشه ادشی به کنمیم قبول اس، گهید یکی شیپ دلش اگه یحت-
 ! دنشید

 که یماه مانند. شد خشک رزا فینح یبازو  یرو  منظر دست و کرد داغ فرمان
 :کرد بسته و باز را دهانش باشد، مانده دور آب از

 ! ؟یگیم یچ بایفر...بایفر-

 به یمحکم یلیس ردیبگ فاصله او آنکه زا قبل و رفت بایفر سمت به فرمان
 را دستش یناباور  با. افتاد نیزم یرو  و دیکش یغیج بایفر. نواخت گوشش

. تسینگر نداشت، کردن سکته تا یمرز  که فرمان به و گذاشت صورتش یرو 
 :دیکوب خودش صورت به منظر

 ! فرمان؟ یکنیم چکار! بده مرگ منو خدا-

 لهپ یرو  و گرفت نرده به را دستش زده تبه رزا و رفت بایفر سمت به سپس
 ! بود؟ ایدن ته نجایا. نشست آرام

 ! کنمیم چکار وسط دیاریب رو من زن بحث اگر بودم، گفته کباری-

 :زد داد
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 .بودم گفته همتون به-

 :دیکش ادیفر شرتیب فرمان و افتاد هیگر به دوباره بایفر

 ! مکنیم چکار ،یبزن بهم یبخوا رو گه نیا بودم گفته-

 لدنبا به کورمال کورمال و شدیمن داریب خواب از چرا. بست را شیچشمها رزا
 ! کند؟ باز را مهراب ریبخ صبح امکیپ تا گشتیمن اش یگوش

 کهیمرت اون زن بذارم باشم مرده من مگر! کن وا رو گوشهات خوب بایفر-
 یهرچ بسه. کنمیم مشخص یحاج با رو ات فیتکل هم امشب نیهم ،یبش

 ! امشب نیهم بندم،یم رو افسارت! یتازوند

 :کردیم هیگر بایفر

 ه،افتادین ها پله از رزا یگیمن مامان به چرا! ببنده تورو افسار دیبا یکی-
 ! ؟یآورد رسش رو بال نیا خودت

 ! نبود مردنش وقت امروز نبود، وقتش امروز. فرشد را نرده رزا

 .کرد حبس را نفسش اش عربده با! بود؟ بلیدس چند فرمان یصدا

 ! کشمشیم بخواد دمل! زمنه-

 حال تیرعا کدام چیه چرا دیشیاند رزا و گرفت آغوش در را بایفر منظر
 ! ه؟زاد گرگ ای بودند زادیآدم اصالً! بودند؟ که نهایا! کردند؟یمن را مادرشان

! االب نزنه رتتیغ رگ من، واسه فقط. بکن هم زنت رصف رتیغ اون از کمی پس-
 !اس فاحشه و هرزه زن کی از رتبه معتاد، شوهر
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 :زد بینه منظر

 ! شو ساکت بایفر-

 یرو  را دستش هردو! توانستیمن! خواستیمن. فرشد بهم را شیپلکها رزا
 .نشنود تا گذاشت کوچکش یگوشها

 

 

 

 

 ...منظر ونیش و آه یصدا

 ...بایفر تن یرو  آمدنش فرود و فرمان یچرم کمربند رضب به شدن باز

 ...زشیت یها غیج

 ...فرمان یادهایفر

 ...شیها ناله

 ...مجنونش برادر به مغرور دخرت کی یها التامس

 ...فرمان ی گرفته یصدا

 ! خون یبو ... آشنا یبو  کی تینها در و



 

 pg. 621 

62
1 

 قهیدق دچن دانستیمن. کند مهار شیگوشها گرفنت با توانستیمن گرید را نیا
 رمانف. کردیم هیگر آهسته منظر. گشود را اش یاشک یها پلک. است گذشته

 ...بایفر و دیکشیم گاریس و بود نشسته مبل یرو  شانیپر ییموها و چهره با

 شیبازو یرو  یقرمز  رد. بود افتاده تاپش بند و آمد یم خون لبش ی گوشه از
 یکی شکا. کردیم هیگر وستهیپ و نشسته نیزم یرو  هال ی گوشه و بود انیمنا
 .کردیم دارشیب بخوا از و شدیم او ی حواله کمربند رضبات از

 :بود شده رگه دو شیصدا. انداخت رزا رنگ یب ی چهره به ینگاه فرمان

 مگه! ربه؟یو رو یرفت یچ یبرا! سه؟یخ چشمهات یچ یبرا! خانومم؟ یخوب-
 !؟یبلرز  وونهید نیا خاطر واسه یندار  حق نگفتم

 کتک شدت از که یخواهر  و انیگر مادر نگران فرمان. بود کرده خی رزا
 رزا تن یمهارنشدن لرزش نگران دل و نبود آمد، یم خون لبش از خوردن
 ! بود؟ چه پس نبود، جنون نیا اگر! بود؟

 :بایفر به کرد رو خونرسد فرمان

 از رتبه دار، بزن دست شوهر گفتیم! گفت؟ یچ شیپ شب چند رزا گفتم بهت-
 ! هیعمل معتاد   شوهر کی

 دچار اسرتس و ترس شدت از که ییرزا به خورده زخم گرگ کی مانند بایفر
 فرمان به اش یاشک یچشمها با رزا. ستینگر بود، شده تهوع حالت و لرز
 ! آمد؟ یمن ادشی خود که بود گفته را جمله نیا یک. ستینگر
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 رونیب شلوار از راهنشیپ نییپا از یمین. شد بلند رزا احوال دنید با فرمان
 :آمد رزا سمت به و گفت یی" بابا یا. " بود شده شل کراواتش و زده

 ...پا فشارت انگار! دکرت؟ بربمت! یستین زونیم-

 یکس از خون انگار. بود افتادهین یاتفاق انگار! کردیم برخورد یعاد چقدر
 چکسیه به و داشت را جانش قصد که موقع هامن مانند. بود نشده ختهیر

 ! دینپرس هم چکسیه و نگفت

 :زد پس را آن ناخودآگاه و یتهاجم الً کام رزا رد،یبگ را او دست آنکه از قبل

 ! نزن من به رو دستت-

 و مادر اسفناک تیوضع فرمان. زدیم هق و دیلرزیم. بود یرارادیغ حرکاتش
 و وار جنون عشق نیا اگر! بود؟ او تن لرز نگران که دیدیمن را خواهرش

 !د؟یدیم را یکس چه دیبا خواست،یمن را ضیمر

 :زد یپوزخند درد اوج در او اما. ستینگر بایفر به عجز با

 ! آره؟ افتادم وضع نیا تو من یخوشحال یلیخ! خانم؟ رزا هیچ-

 :کرد پاک را لبش ی گوشه

 !نوبت به ابیآس! باش داشته صرب یول-

 :برگشت سمتش به و زد یپک فرمان

 و تو دفرت ادیب یحاج مونم یم منتظر شب تا! کنه؟یم کار زبونت هنوز تو-
 !ببندم رو دیحم
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 دلش. کرد پاک دست پشت با را افتاد اش گونه یرو  که یاشک قطره ارز 
 نیا در او دنید و دهیچش را او دست رضب بارها هم او دیبگو خواستیم

 خواستیم دلش. است آور عذاب و سخت شیبرا همجنس، عنوان به تیوضع
 اما. باشد معتاد هرچند است، کرده تیحام انتخابش و خودش از او دیبگو
 :کرد اشاره ها پله به فرمان. فرشد بهم ار  شیلبها

 وشج نمتیبیم ینطور یا! کن اسرتاحت باال برو دکرت، بربمت یذار یمن اگه-
 ! ارمیم

 :کرد اشاره منظر به چشم با رزا

 ...مادرت حال-

 به لخت و آمرانه. کرد تیهدا باال طبقه به را او و گرفت را شیبازو یعصب فرمان
 :دیتوپ او

 ! هست حواسم من! برو یعنی برو گمیم بهت یوقت-

 ! ردکیم پانسامن و شکستیم رس! کردیم اءیاح و کردیم خفه. گفتیم راست

 اشک. افتاد حامم باز مهین در به چشمش. رفت باال را ها پله یسست و رخوت با
 .مردیم روز هامن
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 زل د،یرسیم نظر به باتریز شب در که اطیح به و نشسته پنجره یسکو  لبه رزا
 گاریس آنقدر. بود دهیخواب تخت یرو  دمر شهیهم عادت به فرمان. بود هزد
 دردشرس  عالج یبرا رزا که دیکش گاریس آنقدر د،یکش گاریس آنقدر د،یکش

 یلیس! داشت درد. بکشد دراز کرد وادارش و کرد حلقش یراه زور به یمسکن
 ! داشت درد ناموس یجلو  شدن پول کی ی سکه! داشت درد پدر از خوردن

 دهیکش دراز که هامنطور را فرمان یلباسها تک تک اما نبود، یا عاشقانه شب
 دش مانع رفت، یعسل یرو  پاکت سمت به که فرمان دست. درآورد تنش از بود
 پورشا یلیس رد کرد، نوازش را رو هیگر تخس پرسک نیا لخت یموها آهسته و
 . ترف خواب به یاشک یچشمها با ساله سه پرسک که کرد نوازش آنقدر. هم را

 به تنها ردکیم فکر. دارد مشکل او با تنها فرمان کردیم فکر. ربدیم برس شوک در
. کردیم اشتباه اما کند؛ خفه را او بعد ساعت چند و کند عالقه ابراز تواندیم او

 آنقدر که باشد رزا کردیمن یفرق. دادیم آزار داشت، دوست را هرکه فرمان
 نظر از که باشد بایفر ای کند جدا شیپرسعمو از را او تا بود شده اش فتهیش

 یز یچ. نبود ایدن در خودش خواهر از تر خانم و تر کامالت با و باتریز فرمان
 در عکس تا چهار خواستیم. نداشت وجود او در خشم کنرتل و منطق نام به

 یراب یلیدل شهیهم او... بایفر توسط همرسش خواندن فاحشه ای باشد کافه
 یب بار چند لحظه نیا به تا دیشیاند رزا و بود یالر  فرمان او! داشت دعوا
 زدن کتک... وان در خودش کردن خفه! است؟ دهید را او یها یاخالق
 رمانف. دانستیمن رزا که گرید یموارد دیشا و دیحم دست شکسنت... بایفر
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 اگر قتیحق در. باشد نداشته دوست توانستیم و باشد داشته دوست توانستیم
 نیترباال  به توانستیم خشم گرفت،یم قرار ییباال ی رده در او احساس و عشق
 .باشد داشته قیعم یا نهیک آنکه یب بزند، جلو عشق از و برسد درجه

 در اگرچه رد،یبگ دل به نهیک توانستیمن چگاهیه فرمان! است درست بله،
 یعصبان. بود حال یعصبان یانسانها خصلت نیا. بود رحم یب اریبس لحظه

 و کشتندیم کردند،یم یخواه معذرت و زدندیم کردند،یم فراموش و شدندیم
 .کردندیم اءیاح

 فرمان و کرد جربان را بایفر ناحق یلیس. آمد خانه به ربزیفر همراه شاپور شب
 رزا. افتاد هیگر به منظر و دیکوب هم محکم! دیکوب صورتش به. اوردیبرن دم
 تنها اما شد، قرمز و دیچرخ راست سمت به چطور اش مردانه صورت که دید

 .ماند الل و دیشن تنها گفت شاپور هرچه و گذاشت صورتش یرو  را دستش

 یا لحظه یبرا متام، حامقت با رزا اما بود زخم همچنان لبش ی گوشه بایفر
 دهیچش را فرمان دست رضب که بود یکس تنها او دیشا. خورد حرست حالش به
 زار . بود خوشبخت یادیز او نظر در بایفر .بود پشتش شاپور همچون یپدر  و

 !تنها یتنها بود، تنها

 زیانگبر  ترحم نگاهش بود، مانده ثابت رزا رس پانسامن یرو  شیچشمها ربزیفر
 هک داشت سال چند فیظر اندام و گلدار راهنیپ نیا با دخرت نیا" اصال. بود

 زا آنها ی همه ربز،یفر ی برادرانه نگاه به نداد یتیاهم رز! بود؟ شده متاهل
 . شناختیم را اش وانهید برادر هم او. بودند قامش کی
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 کی به هیشب شرتیب رزا نظر در هرچند کرد، هیگر ربزیفر آغوش در بایفر
. کردیم نگاه خانواده نیا تئاتر به و بود نشسته اول ی پله یرو . بود شیمنا

 پچ متس. دیکشیم گاریس و بود نشسته نفره تک مبل یرو  اخم با فرمان
. دش شرتیب اخمش و بود افتاده رزا به نگاهش نیب نیا در و بود قرمز صورتش

 رشپد توسط او خوردن یلیس از که کردیم فکر فرمان نکند. شد متعجب رزا
 !است؟ خوشحال

 .بود کرده مشت را آزادش دست. بود منقبض فرمان فک و زدیم حرف بایفر
 اام بود شده رهیخ زیم به مدت متام شاپور. دادندیم گوش ربزیفر و شاپور
 شتانانگ رد به حرست با رزا. کند آرامش داشت یسع و بود کرده بغلش ربزیفر
. بود کردهن تیحام نگونهیا را او چگاهیه یکس. کردیم نگاه بایفر تن به ربزیفر
 ستهشک را دیحم دست فرمان که. زدیم حرف وقفه یب بایفر و بود نیسنگ جو

 پاک زودتر باشد داشته یحام اگر و دارد کردن ترک قصد دیحم که است،
 تکان مدام را شیپا. بود آوردن جوش حال در کم کم فرمان...  و شودیم
. ردکیم ترک را جمع نبود، شاپور دستور اگر. کردیم نگاه اطراف به و دادیم

 به و داده هیتک نرده به را رسش مظلومانه که رزا سمت به دوباره نگاهش
 و دیایب سمتش به کرد اشاره چشم با. دیچرخ بود، شده رهیخ بایفر و ربزیفر
. رفت فرمان سمت به معذب رزا و کردند نگاهش همه. شد بلند محتاط رزا
 به و کرد حلقه او کمر دور را آزادش دست فرمان و نشست مبل ی دسته یرو 

 :کرد زمزمه آهسته. فرشد خود

 .شهیم محو زیچ همه کنم، حس که رو تنت بو-
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 !یمامان پرسک بود، یاشک و قرمز شیچشمها. کرد نگاهش رزا

 مغ دیبا! مادرها چارهیب. دیمال یم بهم را شیدستها منظر و زدیم حرف بایفر
 هم ارکبی یسال همرسش که باشد یپرس  اگر یحت دند،یکشیم دوش به را همه
 که دباش یا ختهیافسارگس دخرت اگر یحت دانست،یمن رحم صله قابل را آنها
 است، داده معتاد یجوانک به دل

 

 

 

 

 اما بود عشق وجودش متام که باشد اش یداشتن دوست یتغار  ته اگر یحت
 .دیدریم را زانشیعز

 یاابروه نیب ی گره. کرد پاک را شیاشکها شد، متام شیحرفها یوقت بایفر
 میمال و بود گرفته را دستش که فرمان به توجه یب رزا. شدیمن باز شاپور مردانه
 را مغ نیا. کرد نگاه شوهرش پدر حرکات به دقت با د،یبوسیم و کردیم نوازش

 نه دارد، ادیاعت نه مهراب که بود گفته رزا. بود کرده ملس و دهید هم تر شیپ
 یتاالسم از تنها. است سواد یب نه دارد، بزن دست نه دارد، یاخالق مشکل
 نیهم در جز چگاهیه که بود دهید پدرش از ینگاه رزا و ربدیم رنج ماژور
 کاش یا داشت، ادیاعت کاش یا که. بود دهیند شاپور یچشمها در لحظه
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 اما بود سواد یب کاش یا داشت، بزن دست کاش یا داشت، یاخالق مشکل
 !نبود یتاالسم

 کی جز باشد، یز یهرچ دامادش خواستیم دلش که دید شاپور نگاه در رزا
 هامنقدر! محال ییآرزو .بود داده کردن ترک ی وعده که ینیهروئ معتاد  
 .باشد داشته یطوالن یعمر  همه مانند و شود خوب مهراب که محال

 .نبود او پدر شاپور اما

 ود،ب رزا عبادت حال در یگوئ که فرمان به سپس و منظر به مستاصل ربزیفر
 .گفت را کالم ختم بایفر. دیکش محاسنش به یدست شاپور. ستینگر

! د؟یشناسیم رو دیحم ساله چند همتون شام. جون بابا کنه ترک داده قول-
 .کنه ترک داده قول! ادیاعت به آورده رو یکس یب از اون

 کرده تکرار بار ده یباال را آخر ی جمله. چرخاند کاسه در را شیچشمها رزا
 هک یحرف به ارصار! داشتند کردن اشتباه بر ارصار بودند، نیهم آدمها! بود
 !نداشتند باور

 :شکست را ساکت و نیسنگ جو یطوالن سکوت ربع کی از پس شاپور

 .شگاهیمنا ادیب فردا-

 :دش دگونهیتهد لحنش و دیکش جلو را خودش فرمان و زد برق بایفر یچشمها

 !یحاج-

 :آورد باال سکوت یمعنا به را دستش شاپور
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 !دمیم دخرت بهش نگفتم! شگاهیمنا ادیب فقط گفتم-

 .دیکش دهان داخل به یعصب را نشیپائ لب فرمان و شد یخال بایفر باد

 ندهز  هنوز من! شهیم بلند بایفر رو دستت که آخرت و اول بار شهیم...درضمن-
 ...ُمردم هروقت! ام

 :آمد حرف به زودتر منظر

 .یباش هزارساله-

 :گذاشت پدرش یپا یرو  را دستش ربزیفر

 .هنک تعجب دیبا آدم نکنه، یقاط روغن آب... گهید فرمانه. جونتون از دور-

 !دمینشن رو ات چشم-

 :شاپور به کرد رو اخم با سپس انداخت، رزا به ینگاه مین فرمان

 !بزنم؟ حرف شام حرف رو که باشم یک. یحاج چشمم رو-

 و دبو  آمده اتاق به دیبگو" ریبخ شب" یحت آنکه یب و گرفته را رزا دست و
 .کردیم نگاه اطیح به و بود نشسته سکو لبه رزا حال
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 انینس زادیآدم خصلت. گذشتیم خانه نیا به آمدنش از مین و ماه کی حدود
 از یجزئ یروز  که یمسائل و خاطرات حفظ یبرا ابتدا در یآدم هر. بود

 که ،آن دنیند با زمان مرور به اما کندیم مقاومت اریبس است، بوده شیارزشها
 .کندیم عادت اش یخال یجا به باشد، یز یچ هر ای فرد تواندیم

 است ممکن چگونه بود کرده فکر خود با خواندیم را" دا" کتاب هک یروز 
 حال اما! بکشد؟ نفس همچنان و کند خاک خود دستان با را زانشیعز یآدم
 کردیم فکر شد، فرمان همرس که یوقت. بفهمد توانستیم ماه مین و کی از پس
 با لحظه هر و هرروز. ماند نخواهد زنده( ؟) اش یر یاساط عشق و مهراب بدون
 انفرم که یا بوسه هر با داشت،یبرم که یقدم هر با د،یکشیم که ینفس هر
 مهراب که دیدیم تعجب کامل در حال اما رفت؛یم مهراب سمت به ذهنش زدیم
 فراموش هم را نامش یروز  نبود دیبع. است شدن کمرنگ به رو لشیشام و

 .کند

 شام زیم رس زد،یم حرف کم بود، رفته فرو خود در شرتیب فرمان شب آن از پس
 یهاآدم هیشب. کردیمن کل کل کرد؛یم ریس ابرها در که ییبایفر با نهار ای

 یزمان که کردیم درک را او رزا یناباور  کامل در و متاسفانه. بود رسخورده
 رزا .بدهد عکس جهینت" قایدق تو یارصارها و نباشد مهم چکسیه یبرا حرفت

 یهمدرد احساس الحال معلوم ی خانواده نیا یاعضا تک تک با توانستیم
 !کند

 و ودب بزرگرت بایفر از یسال چند! مردانه و مرد. کند ترک بود داده قول دیحم
 ست،ا شده ادیاعت ریدرگ سال ستیب به کینزد که یفرد چگونه دیشیاند رزا
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 چه با اند کرده طلب را نیهروئ سال ستیب به بیقر شیسلولها تک تک یوقت
! نبود یقو  هم ها آنقدر عشق نه؛! دهد؟یم ترک قول ماهه سه یمنطق و علم
 !دانستیم دیبع

 ستورد طبق که ربزیفر گردن به شدن زانیآو از را نیا رزا. بود خوشحال بایفر
 هیگر هن کرد، اعتصاب نه بایفر. دیفهم بود، کرده اقدام دیحم ترک یبرا شاپور

 که یکس به و نکرد یچکار یه" اصال! کرد فرار دیحم با نه کرد، یزار  و
 از "واقعا ایآ! او؟ پدر ای است پدر شاپور دانستیمن رزا. دیرس داشت دوستش

 ای دارد تیرضا احساس است، مخدر مواد ترک حال در پرس کی دامادش نکهیا
 ! نه؟

 شهیهم مانند را منظر. دیکش رسک آشپزخانه به بود، شده اش تشنه که کشبی
 دست هردو با  شاپور که دید. بود ارشکن هم شاپور نباریا اما د،ید مقرش در

 ردهک رها را محبوبش اتاق شاپور که. کندیم زمزمه منظر و است گرفته را رسش
 هشد اش یزندگ کیرش دامان به دست بتیمص نیا از شدن آرام یبرا و است
 یبرا دیحم همراه را ربزیفر هرچند ندارد، تیرضا احساس شاپور که. است
 !ندک یخوشبخت یآرزو  و ردیبگ آغوش در را شیبایفر دخرت ای بفرستد ترک

 ار  بعدظهر شش ساعت. شد بلند و انداخت خود به نهیآ در را نگاهش نیآخر
. دکر  تند قدم و گشود را در. بود منانده مهامنها آمدن به یز یچ و دادیم نشان
 انهخ به رید بایفر که" مخصوصا باشد، یا العاده فوق شب توانستیم امشب

 که حال. بود کرده تالش آن دنیرس مثر به یبرا هفته کی به کیزدن. آمد یم
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 یپدر  ی خانه به مادرش دنید یبرا که حال بود، گرفته پس را خط و یگوش
 . دهد انجام توانستیم هم را نیا پس بود، رفته

 اب را آخر ی پله دو و گرفت را نرده موقع به اما بخورد یسکندر  بود کینزد
 . آمد نیپائ اطیاحت

 .اومدم من-

 نیا مدتها از پس دیشا. برگشت صدا سمت به و کرد کم را خورش ریز منظر
 ار  شانشیپر یموها. بود دهیرس خود به هرنمندش عروس که بود یبار  نیاول

 اریسب و ییبایز طرز به شد؛یم دایپ آن در یرنگ همه که را یشال و بود بافته
 هنشرایپ. بود انیمنا دشیسف و دهیتراش گردن و گذاشته رس بر هرنمندانه

 جوراب و بود زانوانش ریز تا. داشت ینگار  نقش و خوش و درشت یگلها
 یزمانها در اگر رزا. بود پوشانده را الغرش یپاها یمیضخ چندان نه یشلوار 
. دشیم یامر یب به محکوم فیضع و فیظر اندام نیا با آمد، یم ایبدن میقد

 اریبس شیآرا. کردیم رد را سالمتش و شدیمن او با ازدواج خواهان یکس" اصال
 . پا به پاشنه یب ییکفشها و داشت صورت بر یمیمال

 دهش بایز رزا اما رنگ، همه نیا بیترک امدین خوش منظر نظر در یلیخ دیشا
 :شد باز لبخند به لبش. بود

 .دخرتم یشد قشنگ-

 یدشا کرد؛یم موافقت امشب فرمان اگر کرد،یم ریس آسامنها در. دیخند رزا
 :شد انیمنا اش یخرگوش یدندانها. شدیم لیتکم اش
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 .باشه دهیعق هم شام با هم فرمان دوارمیام. ممنون-

 :رفت خچالی سمت به سپس

 .دیکرد شام رو کارها همه! د؟یخوایمن کمک-

 شمچ به را نکشیع د،یکش خودش یجلو  را ینیس نشست؛ یصندل یرو  منظر
 . شد برنج کردن پاک مشغول و زد

 حاال. هیکاف من یبرا بگذره، خوش بهتون جوونها شام. من دارمن یکار -
 !جان؟ دخرت شهیم یراض فرمان یمطمئن

 چالخی درب. شدیمن بسته ششین. زد ییمنا دندان و قیعم لبخند هم باز رزا
 کردیم یگرسنگ احساس چنان حال و بود خورده نهار شیپ ساعت سه. گشود را
 .است نخورده یز یچ صبح از یگوئ که

 .مطمئنم. زنهیمن حرف محسن حرف رو اون بله،-

 :داد جواب یتینارضا با منظر

 

 

 

 

 .شناسمشیم.  ستین یراض دلش ته نکنه، مخالفت هم اگر. واال بگم یچ-
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 رتشیب زهرا از سنش نکهیا با منظر. انداخت خچالی اتیمحتو به ینگاه رزا
 و غرغرها ونیدم را آن از یبخش البته که بود روز به اش یآشپز  اما بود،

 به ینیچ و گذراند نظر از را ساالدها و درسها. بود بایفر و فرمان انتقادات
 چه دانستیمن اما بود کرده خوشمزه زیچ کی هوس. انداخت اش ینیب
 :بست را خچالی درب دیناام. یز یچ

 .نکنه مخالفت دوارمیام-

 ذاغ تند یبو . برداشت یکی یکی را ها قابلمه درب و رفت گاز سمت به سپس
 .گرفت ینیب یجلو  رو دستش و داد آزارش

 .خورش تو زهینر موهات-

 .گشود را آن و رفت خچالی سمت به دوباره و فرستاد جلو را شیلبها رزا

 !؟یخوایم یز یچ-

 :دیکش یآه رزا

 .نه هم آره هم. جون مادر دونمیمن-

 :کرد نگاهش نکیع یباال از و دیکش کار از دست منظر

 !؟یچ یعنی! دهیشنن یحرفها حق به-

 :فرستاد رونیب را نفسش رزا

 .ادیمن خوشم ییغذا چیه از کنمیم حس اما گشنمه، یعنی-

 :شد کار به مشغول دوباره منظر
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 .بخره فرمان بزنم زنگ یخوایم یز یچ اگر-

. فتر  هال سمت به فونیآ یصدا دنیشن با اما ستین یاز ین که دیبگو آمد رزا
 راهنشیپ به یدست و داد فشار را دکمه ذوق با لیراح و میمر ی چهره دنید با
 :زد لبخند آنها دنید با و کرد باز را یچوب درب. دیکش

 .دیاومد رید چقدر-

 :کرد اشاره لیراح به میمر

 !بپرس خانم نیا از-

 باال را ها پله. بود دستش در شده چیپ روزنامه بوم چند. زد یلبخند لیراح
 .کردند یروبوس و آمدند

 .داخل دیبفرمائ. دیاومد خوش یلیخ-

 :دیخند میمر

 .یباش زبانیم ادیمن بهت" اصال-

 :زد شیبازو به رزا

 !بودم تو ی سفره رس شهیهم که نه-

 اسقبالشان به که هم منظر با لیراح و میمر. شدند داخل و دندیخند هرسه
 . دیپرس را نیبیغا حال او و کردند یپرس احوال و سالم بود، آمده
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 .نعمته هم داشنت کدبانو شوهر مادر. خانم منظر دیانداخت اهر  هم ییبو چه-
 زار  با هرچند عروستون، شدمیم منم دیداشت گهید پرس کی کاش! شد فیح

 .سخته شدن یجار 

 . کرد نثارش ی" بدجنس" رزا و گفتیم خنده با را جمالت نیا میمر

. وردندآ  در را خود یرورس  و مانتو و رفتند باال ی طبقه به  لیراح و میمر
 یوچکک ی هیآتل به سپس ست،ینگر خوابش اتاق به گشاده یچشمها با لیراح
 ما بینص خدا"  میمر. است بوده فرمان ی عهده به آن صد تا صفر گفت رزا که
 ".نیآم" لیراح و گفتیم" بکند هم

 دلتنگ را او یدور . کردیم نگاهشان عالقه با رزا و بازگشتند نیپائ ی طبقه به
 :لیراح به کرد رو. شیادعا پر خواهر دلتنگ یحت بود، کرده

 .اومد یم هم مامان کاش-

 :انداخت باال شانه لیراح

 .رهیگیم کم دست رو خودش. داره وحشت زادیآدم از! شیشناسیم که تو-

 :کرد سقف و وارید به اشاره

 !نایا یجلو " مخصوصا-

 :گفت میمر

 !شه؟یم یراض نظرت به حاال-

 :ستینگر شانیهردو به رزا
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 ...دوارمیام یلیخ راستش-

 :دیکش یقیعم نفس و داد مل لیراح

 !کن یخامن خودت برا نیبش! ؟یکار یب-

 :میمر به کرد رو

 !گم؟یم حساب یب-

 :گفت و کرد دشیتائ میمر

 .بود خنگ هم اول از چارهیب نیا-

 جور و جمع را خودش میمر و شد ملحق آنها به خنک یدنینوش چهار با منظر
 :کرد

 .میهست جون رزا مهمون ما د،ینکش زحمت نقدریا خدا تورو-

 ظرمن. کردند صحبت یکم. کرد مخالفت منظر که داشت شدن بلند قصد رزا
 تنها اوقات اکرث رزا و او چون کنند حفظ را ها یدورهم نیا خواست آنها از

 .هستند

 جفت دو دنبال به یگوئ. گفت شیها یروزمرگ از رزا. کردند صحبت یکم
 نیب و گفت دانشگاه از یکم میمر. بود کرده دایپ حال و شتگیم مفت گوش

 الح از لیراح. نشود غافل عکسها از کرد اشاره رزا به زیر یلیخ شیصحبتها
! کنکور نام به یدم و شاخ یب غول از یآسودگ. گفتیم اش آسوده و خوش
 و فرمان که بود هشت اواخر ساعت. رفتند منظر کمک به میمر و رزا آن از پس
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 چه با در شدن باز از قبل لیراح که دید رزا و شدند ملحق آنان به هم سنمح
 اب فرمان. کرد دیمتد را لبش رژ و درآورد فیک از را کوچکش ی نهیآ یرسعت
 یعذرخواه با سپس. زد برق شیچشمها رزا دنید با و کرد یاحوالپرس همه
 . ردیبگ یکوتاه دوش تا باال رفت جمع از یکوتاه

 .کند زانیآو تا گرفت را آن رزا و درآورد را کتش محسن

 !مرتبه؟ زیچ همه-

 :انداخت دستانش یرو  را کت و گذاشت برهم چشم رزا

 !؟یاطالع یب عکسها یجا از تو. نباشه خاکسرت ریز آتش اگر. آره-

 :رزا به کرد رو و انداخت آشپزخانه جمع به ینگاه محسن

 آتش تو باش مطمنئ م،کن داشونیپ وگرنه! گهیمن من به خودش جان   به-
 !هستش؟ یا زاده حروم کدوم کار یدینفهم تو. کنمیمن درنگ زدنشون

 هاآن به نگاهش اما کردیم کمک منظر به اصل در که میمر به ینگاه مین رزا
 :داد تکان رس سپس کرد بود،

 دونمیم نکهیا ضمن...ستین بند یجائ به دستم یول. زنمیم ییحدسها کی-
 !کنهیمن باور فرمان

 نم اد،یب سوسه بخواد یکس اگر ندفعهیا باش مطمنئ. هست بهش حواسم-
 .فهممیم زودتر
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 مرتب را شیموها دست با. کرد تا را آنها و کرد باز را اش نیآست یها دکمه
 :داد ادامه و کرد

 

 

 

 

 .یگرفت یقانون یپزشک برگه گفتیم میمر-

 .گذاشت برهم چشم نانیاطم با محسن و فرشد لب رزا

 نجاما تونستیم برگشته گور از کی که بود یکار  تنها نیا ،یکرد یوبخ کار-
 دونمیم دیبع. نذار رسش به رس ادیز هم تو من، خواهر  ... جان رزا یول. بده
 تا صبح از !گفتمیمن نداشت. باشه داشته دوستت فرمان از شرتیب ایدن تو یکس
 کنم اروک سانیب اد،یب خوشش رزا کنم کارو فالن کنه،یم سیرسو منو مغز شب
! نهکیم آسفالت رو من دهن... شب تا صبح نشیبیمن که تو. ادیب خوشش رزا
 !یز یریم زمیه تو خوابونم،یم رو ششیآت نوریا از من

 :داد ادامه محسن و نشست لبانش بر یکمرنگ لبخند رزا

 ات؛ یزندگ به بچسب! دهیپر تو با داشته که هم یعقل مچهین اون. کن باور-
 .دربستت خر   شهیم ،یایب راه لشد به ذره کی

 :زد هیکنا رزا
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 .برخورد بهم-

 :دیخند محسن

 ! داشت دوست منو ینطور یا یکی کاش! مگه؟ بده. شد باورم-

 "!لطفا! نکن دمیناام امشب-

 :آورد باال را شیدستها محسن

 .کنمیم رو ام یسع تینها اما. دمیمن قول داره، مودش به یبستگ زیچ همه-

 باز همین یدهان با رزا و گرفت قرار چشامنش یجلو  خنک یندینوش وانیل کی
 .ستینگر لیراح به

 .دیبفرمائ-

 :بزند لبخند کرد یسع و خورد جا وضوح به محسن

 سمت امیب خواستمیم! یافتاد زحمت به! ه؟یکار چه نیا... جان لیراح-
 .بودم فرمان منتظر ،یرائیپذ

 :وردخ تکان اش یاسب دم و داد گردنش به یقر  لیراح

 ...شد یطوالن صحبتهاتون دمید-

 :بزند لبخند زور به کرد یسع و چرخاند کاسه در را شیچشمها رزا

 ! نه ای داره الزم یز یچ فرمان نمیبب برم من. کن یرائیپذ خودت از-

 :داد تکان رس محسن
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 .کن فکر حرفهام به-

 هب و خورد یدنینوش از یکم محسن. رفت باال ی طبقه به و داد تکان رس رزا
 :کرد اشاره آن

 .نبودم زحمت به یراض-

 :شد همگام محسن با لیراح

 .کنمیم خواهش-

 چکار مدرسه با. زدم حرف بس از کرد کف دهنم. بود هم موقع به" اتفاقا-
 ! ؟یکنیم

 را جانشیه کرد یسع و نشستند مبل یرو . زد یمنائ دندان لبخند لیراح
 :کند کنرتل

 .دادم کنکور هم شیپ وقت چند .شده متوم وقته یلیخ که مدرسه-

 :رفت باال محسن یابروها

 .یشد بزرگ زود چه! ؟"جدا-

 نفس به اعتامد با دخرت   آن از یخرب . کرد قالب درهم را شیدستها لیراح
 :نبود

 .دینشد زمان گذر متوجه شام-
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 خر  مین سکوت در لیراح. داد خامته نوپا بحث به" حیصح"گفنت با محسن
 را یخال وانیل یوقت. خوردیم لذت با اش یدنینوش که ردک رصد را اش مردانه

 . کرد تشکر گذاشت، یا شهیش زیم یرو 

 !ان؟یم یک نگفت یحاج جان، محسن-

 :دیچرخ منظر سمت به محسن

 خانم ابیفر با گهید ساعت دو یکی گفتند داشتند، کار کمی ربزیفر با واال-
 .انیم

 !د؟یندار لیتحص ادامه قصد شام-

 :لیراح به سپس انداخت، یچوب یها پله به ینگاه محسن

 . نکردم فکر بهش نه،-

 !ست؟ین شام فیح-

 :کند مهار را اش ازهیخم تا گذاشت دهانش یجلو  دست محسن

 دیاب چرا ده،ینرس پول بهم الیر کی دانشگاهش از نه لشیتحص از نه یوقت-
 یپول برابر هشت هفت دم،یم انجامش االن که یکار ! بدم؟ ادامه رو غلط راه
 ! دهیم بدند، زیم پشت بهم بوده قرار که

 .تسینگر ها پله به دوباره. گرفت اش خنده محسن و شد لیما شیلبها لیراح
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 پا یرو  یپا محسن. آمد نیپائ ها پله از رزا همراه به فرمان بعد قهیدق ده
 ست .ستینگر او به و گذاشت یافق صورت به مبل پشت را شیدستها انداخت،

 لباس چپ سمت. بود قرمز آن یها هیحاش که داشت تن بر یا ورمهس یورزش
 چشم به" Arsenal" کلمه و  یجنگ توپ مناد با آرسنال پرچم نهیس یرو 
 چشم محسن. کرد اشاره فرمان به و شد چشم در چشم محسن با رزا. خوردیم

 .شد جابجا شیجا در یکم و گذاشت برهم

 .داغونت میت نیا با نجایا ایب پرس، خوشگل نجایا ایب-

 هب دست وبا نشست محسن کنار زد، یپوزخند فرمان. رفت آشپزخانه به رزا
 :دیکوب شیپا

 میت طرفدار تونهیم وارد تازه کی فقط نهیا اونم م،یدار املثل رضب کی ما-
 داشته یکار  کالس. کن عوض رو سوراخت میت نیا بود، گفنت ما از. باشه بارسا
 . باش

 :کرد لیما را شیابروها یناراض لیراح

 !؟یفوتبال بحث-

 :داد تکان رس تاسف با فرمان

 .یکن بحث ییبارسا کی با داره افت" اصال. خانم لیراح بگو رو نیهم-
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 یلجباز  با اما دیکش فرمان مندار و لخت یموها درون را دستش محسن
 .شدند روان بلندش یشانیپ یرو  دوباره

 .گیل قهرمان مونینکش-

 :زد غر و دیشک عقب را رسش فرمان

 .بزنه موهام به دست یکس ادیم بدم گفتم بار صد-

 :دیخند محسن

 .باال رهیم ها کشته تعداد نکن اخم! بابا جون-

 :گذاشت لبش ی گوشه را گارشیس فرمان و دیخند هم لیراح

 شب تا صبح! کرد؟ دعوت تورو یک دونمیمن من. یبگ پرت و چرت بذارن فقط-
 .ندارم شیآسا مخودم خونه کنم، تحملت دیبا

 :دیکوب پهنش ی شانه به محکم محسن

 .شهیم پاره ات فتق نخور حرص-

 :دیکش دستش از را آن کند، روشن را گارشیس فرمان آنکه از قبل سپس

 .بده اسرتاحت ات هیر به قهیدق کی! و خودت یکشت-

 :گفت دلخور یلحن با آشپزخانه از منظر

 بهش بس از درآورد مو ومنونزب گهید که ما. جان محسن بده رتیخ خدا-
 .میگفت
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 در را شده مچاله گاریس و انداخت فرمان غضبناک ی چهره به ینگاه محسن
 :کرد پرت وانیل

 .راحت التونیخ. خانم حاج کنمیم آدمش-

 و دیکش یفرض خط فرمان ی خورده گره یابرو  دو نیب شصت انگشت با سپس
 :کرد زمزمه تمیر با

 ...خوادیمن تورو دمل قتو  اون اد،یمن بهت نکن اخم-

 کممح را دستش نباریا فرمان. شد ملحق آنها به میمر و دیخندیم فقط لیراح
 :زد پس

 ی لهک و رس تو کرسهی هرزه، دستش. شکنمیم رو دستت گهید دفعه قرآن به-
 .منه

 :دیخند محسن

 .شده خوب شکستنت به دست-

 به او تا ستینگر نمحس به هشدارگونه شد،یم کینزد آنها به که هامنطور رزا
 هب دستش دوباره و رفت درهم فرمان یاخمها. بود رید اما افتدین بایفر ادی

 .رفت پاکتش سمت

 !قرمزه؟ چرا چشمهات-

 !؟یمفتش-

 :آمد بحثشان انیم دست در کوچک ینیس با رزا
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 ،ینکیم اش استفاده یوقت از" قایدق. دهیجد یشامپو  نیا خاطر به کنم فکر-
 .شده خرس  و متورم چشمهات

 یرو  را یدنینوش رزا. زد آتش را گارشیس و داد تکان رس حوصله یب فرمان
 هب ابتدا. دیکش گردنش پشت به یدست محسن. گذاشت فرمان یروبرو  زیم
 رد فرمان یوقت کند رشوع کجا از دانستیمن. ستینگر رزا به سپس میمر
 .بود شده عنق بد هیثان از یکرس 

 !؟یکرد چکار رو کنکور-

 :فرمان به کرد رو و شد جور و جمع شیجا در یکم لیراح

 .مبونم جهینت منتظر دیبا. نبود بد-

 :زد یپک فرمان

 !گه؟ید یپزشک گوش تو یزد-

 :شد انیمنا دشیمروار یها رشته و دیخند لیراح

 .بخواد خدا یهرچ-

 :انداخت بحث وسط را خود محسن

 میمر رسکار، رهیم و شهیم پزشک جان لیراح" مثال. هیخوب زیچ درس" کال-
 ...البته خوندم درس که منم رسکار، رهیم و خونهیم ینقاش

 :نشنود منظر تا آورد نیپائ یکم را شیصدا

 .کنمیم بزرگ رو ریش توله کی دارم-
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 ماخ که فرمان به کرد رو و گرفت دهانش یجلو  را دستش میمر. دندیخند همه
 :بود کرده

 .گهید محسنه فرمان، آقا دیببخش-

 :داد ادامه محسن و کرد محسن نثار یا غره چشم رزا

 .رسکار بره بعدش که شهیم متوم داره درسش... رزا" مثال ای-

 :گفت خونرسد و زد یقیعم پک فرمان

 .محسن شو خفه-

 !چرا؟-

 :انداخت باال را شیابروها و رزا به کرد رو

 ! چرا؟ یچ! جان؟-

 :دیکش یقیعم نفس محسن

 .نداره یاشکال من نظر از-

 .ستین مهم" اصال تو رنظ-

 .بود شده نیسنگ جو

 .هستش خردساالن به آموزش فقط. رهیم داره هم میمر-

 :زد یپوزخند فرمان



 

 pg. 647 

64
7 

 نیا ریگیپ شون بچه معلم از و بدند لیتشک صف کالس پشت باباها هم فردا از-
 !داره یضیب به لیمتا شون بچه یها رهیدا چرا که باشند

 :گرفت سمتش به را اش اشاره شتانگ فرمان که کرد باز دهان محسن

 !ذارمیمن دهنت تو سامل دندون ،یبد ادامه گهید کلمه کی-

 .دمیترس-

 .بدم نشونت نذار-

 :همه به کرد رو فرمان و دیکش اش یشانیپ به یدست کالفه رزا

 !بود؟ نیا برا یدورهم نیا-

 :ستینگر رزا به غضب با

 !آره؟-

 :دیچرخ د،یمال یم بهم را شیدستها که مادرش سمت به

 !مامان؟ آره-

 .یشیمن یراض تو گفتم بهش من بخدا-

 :کرد زمزمه محسن

 .بره خودم خواهر ذاشتمیمن بود، یبد یجا اگه-

 :افتی شجاعت یکم رزا و فرشد لب فرمان

 .امیم و رمیم میمر با. اس هفته تو روز دو فقط-
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 .نه گفتم-

 

 

 

 

 :داد ادامه محسن

 .بزن منو گردن ایب نبود، اگر. هستش یمطمئن یجا-

 . خورهیمن من درد به تو تیخاص یب کله بگذره، کار از کار-

 شده هختیآو آن به یفرش تابلو که شیروبرو وارید به و شد نهیس به دست رزا
 :گفت یکلفت یصدا با فرمان. ستینگر بود،

 ! خومنون؟ مرد یشد م،یموند گشنه! زم؟یعز یدار  کار به اجیاحت یلیخ االن-

 :کرد اخم رزا

 .کنه کار بعدش که دانشگاه رهیم هرکس!  داره؟ یربط چه-

 :زد یکج لبخند فرمان

 .نهیالکاتب کرام با ها سواد یب ما فیتکل پس-

 :دیکش جلو را خودش یکم محسن. برگرداند رو و کرد اخم شرتیب رزا
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 خوشش کار طیمح از دیشا" اصال اد،یب و بره میمر با روز دو جان رزا حاال-
 .ادین

 :زد طعنه رمانف

 .ادیم خوشش ها بچه از هم چقدر-

 :گرفت باال را رسش رزا

 .ربمیم لذت دادن آموزش از من-

 :کرد مداخله منظر. کرد خاموش را گارشیس و زد یپوزخند فرمان

 .نکن ارصار گهید ست،ین دلش پرسم! جان محسن-

 :داد قرار مخاطب را فرمان میمر اما کرد سکوت محسن

 تیوضع نیا به اگر رزا کنمیم حس من اما ندارم دخالت قصد من فرمان، آقا-
 ...اش یافرسدگ بده ادامه

 مهین سخنش درد از و شد دهیکوب شیپهلو به رزا میمال چندان نه ی سلقمه
 .ماند متام

 :کرد نگاهش زیآم استفهام فرمان

 ! بله؟-

 :شد هول میمر

 ! بله؟ یچ-
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 . دیگفتیم یز یچ کی دیداشت-

 :گفت و انداخت میمر به یتند نگاه محسن

 افرسده کنه نگاه رو وارید و در مبونه، خونه تو ادیز رزا اگر نهیا منظورش-
 . شهیم

 :رزا به کرد رو فرمان

 ! آره؟-

 :انداخت باال شانه رزا

 !دمید رو آفتاب بار چند االن تا یعروس روز از یبشمر  یتونیم-

 .بودند کرده اش دوره رسامً . دیکش صورتش به یدست کالفه فرمان

 رفح به فرمان تینها در اما بود، نیسنگ جو. گذشت سکوت به یا قهیدق کی
 :آمد

 ...یول برو باشه-

 :کرد نگاهش یجد فرمان. دیخند میمر و زد برق رزا یچشمها

 . یایم و یر یم خودم با-

 :گذاشت برهم چشم رزا

 .قبوله-

 :دیکوب فرمان ی شانه به محسن
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 . شکر رو خدا-

 :جمع به دکر  رو سپس

 !د؟یموافق شام قبل حکم دست کی با-

 :انداخت باال شانه رزا

 .ستمین من-

 :دیخند میمر

 . میخوایمن هم آماتور بود، جور نفرمون چهار ما-

 چهار که یگرد زیم به و آورد رونیب را ها ورق کنسول از و شد بلند فرمان
 و شدند بلند یهمگ. کرد اشاره بود، یباز  ورق مخصوص و داشت یصندل
 :داد قرار مخاطب را محسن و گذاشت لب گوشه را گارشیس فرمان

 .خامنه میمر من اری-

 :کرد اش مسخره محسن

 !حاال؟ کنم چکار. شکست قلبم-

 رزا و کرد نگاهش یسوال میمر. گرفت رفنت قبل را دستش رزا و شد بلند میمر
 :کرد نجوا آهسته

 کنمیم احساس رون،یب امیب یوار یچارد نیا از شده یراض فرمان که حاال-
  .کنمیم قطع رو مرصفش امشب نیهم. ستین ها قرص دادن ادامه به یاز ین

 :ستینگر او به زیآم استفهام میمر
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 !قرصها؟ کدوم-

 :کرد زمزمه و گفت یآهان مکث با سپس

 ،یکن مرصف نبودم موافق یلیخ منم! شکر رو خدا!  ؟یگیم رو نیپاروکست-
 .کنم جور تبرا تونمیمن هم گهید چون

 :دیکوب بهم را شیهادست و رفت آنها سمت به سپس

 .میکن شون لوله که میبر فرمان، آقا-

 :دیکوب اش کتف به محسن

 . شمرنیم زییپا آخر رو جوجه-

 بش امشب،. ستینگر خندانشان جمع به رزا و کرد روشن را گارشیس فرمان
 .نظرش در بود ییبایز

 

 

 

 

 لیوسا ات شد بلند و گرفت رسسام رزا که ندندخوایم یکر  گریکدی یبرا آنقدر
 نآ  یبو  اما بکشد را غذا منظر کمک تا شد داوطلب یبار  چند. ندیبچ را شام
 خواهد باال را اش روده و دل متام کردیم حس که کرد دگرگون را حالش چنان
 یادارهید اکرث که بود جالب شیبرا. آمدند هم بایفر و ربزیفر شاپور،. آورد
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 و منظر نکهیا تر جالب و است فرزندانش و همرس حضور بدون و نهات ربزیفر
 !شدندیمن خود ارشد ی نوه دو دلتنگ یلیخ شاپور

 و ردک گرم یپرس احوال یهمگ با. شد وارد لبخند با. بود یانرژ  پر و شاد بایفر
 املک از که منظر. کنند یباز  حکم دست کی شام از بعد تا گرفت قول آنها از

 هشیهم مانند شاپور. کرد شام زیم به دعوت را همه افت،ی نانیماط زیم بودن
 که ییها یصندل در هیبق و فرمان کنار رزا ربز،یفر کنار بایفر نشست، باال
 با و گرفت رزا یجلو  را شیرو شیپ ینیس ابتدا فرمان. بود مانده یخال
 :کرد زمزمه داشت، یشوخ از ییها رگه که ییصدا

 .یبنشون یکرس به رو حرفت یکن جمع اری یبلد خوب-

 یها زمزمه متوجه یکس که بودند بستان بده ریدرگ آنقدر زیم پشت تیجمع
 :گفت آرام رزا. نشود آنان

 یشنو  حرف محسن از نقدریا که ناراحت ای باشم خوشحال دیبا دونمیمن-
 .یدار 

 :دیکش شیبرا برنج یکم و رفت باال فرمان یابروها

 دوست که یرسکار  یبر  شدم حارض اون خاطر به من یکنیم فکر یعنی-
 !ندارم؟

 .یدشیمن یراض وقت چیه کردم،یم مطرحش تنها اگر که دونمیم نویا حداقل-

 :گفت و برداشت را خورش ظرف فرمان

 .ستمین یراض هنوزم-
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 :دیخند آهسته فرمان و کرد نگاهش دلخور رزا

 .  یبزن زل بهم رشک ی گربه هیشب که یزمان تا نه-

 :دیکش را اش ینیب آهسته سپس

 ،یخواب کرده پف یها جوجه هیشب ظهر دوازده تا که تو دونمیمن من آخه-
 !رسکار؟ یبر  یخوایم چطور

 :کرد یساختگ اخم رزا

 .اس هفته تو روز دو" کال-

 او دست یرو  را دستش لیم یب رزا که زدیبر خورش شیبرا خواست فرمان
 .گذاشت

 .خورمیمن-

 :کرد اخم فرمان

 !؟یچ یعنی-

 .داد را فرمان جواب و بود دو آن به" کامال حواسش نظرم

 . زنهیمن یز یچ به لب یول گشنمه، گهیم داره غروب از-

 :کرد نگاهش یشاک فرمان

 !آره؟-

 :کرد مداخله محسن
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 .یشد مسموم دیشا-

 :گفت میمر و داد تکان ینف نشان به را رسش رزا

 .نداشت یخوب ونهیم یلیخ یسبز  قرمه با هم یمجرد دوران رزا-

 :برداشت را مرغ ظرف فرمان

 .بخور نیا از پس-

 :گفت آهسته و کرد درهم چهره دوباره رزا

 .خورمیمن-

 :رزا به کرد رو منظر و کرد اخم فرمان

 !دخرتم؟ یندار  دوست هم آلو خورشت-

 :دکر  نگاهش یچشم ریز بایفر و داد تکان ینف نشان به را رسش دوباره رزا

 . که ستین مهمون. نماما یکنیم ارصار چقدر-

 :کرد زمزمه فرمان

 !بدم؟ سفارش رونیب از یخوایم-

 :برداشت را ساالد ظرف و زد جمع به یتصنع لبخند رزا

 .دارم یر یس احساس هنوز نیهم یبرا دیشا بود، نیسنگ ظهر یغذا-

 اما نباشد توجه مرکز در تا کرد ساالد خوردن مشغول رسعت به را خود و
 نیا با زیم نیا از خواستیم دلش. بود دهیبر را امانش تهوع حالت. نتوانست



 

 pg. 656 

65
6 

 بد را حالش منظر رنگ و آب خوش خورش یبو . ردیبگ فاصله زننده یبوها
 آب یکم !بخورند؟ غذا نهمهیا توانستندیم ولع با چگونه آنها دیشیاند و کردیم

 بامش نیهم. کردیم مرصف که بود یمزخرف قرص نیا عوارض از دیشا. دینوش
 دامها یبرا یلیدل گرید. کردیم آشغال سطل یراه را بود مانده یباق تا هرچند
 .بود نخورده دست ساالدش ظرف اما بودند کرده جمع را زیم. دیدیمن دادن

 !جان؟ رزا-

 .ستینگر میمر به

 . ینخورد هم ساالدت! ؟یخوب-

 یحرفها به ظاهر در. کرد زد،یم آتش را گارشیس که فرمان به ینگاه رزا
 . بود او شیپ حواسش اما دادیم گوش محسن و ربزیفر

 .رمیگیم تهوع حالت خوره،یم بهم غذا یبو -

 :کرد زمزمه آشکار یترس با میمر

 ...مرصف خاطر به کنمیم فکر من-

 :کرد قطع را حرفش رزا

 .زنمیم رو حدس نیهم هم خودم. دونمیم-

 !؟یچ بفهمه فرمان اگه-
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 .کنمیم ستشونین به رس امشب نیهم! دهینفهم االن تا که همونطور! فهمهیمن-

 صحبت همه از شرتیب محسن و بایفر. بود شده گرم شیپ از شیب جمع
 یب رزا که شد مطرح هم یاقتصاد و یاسیس یها بحث شهیهم مانند. کردندیم

 از. دادیم گوش بود، گذاشته چانه ریز به را دستش که هامنطور و حوصله
" واقعا هک هرکس و جمع کنکور دیبا بود قدمعت محسن. گفتندیم کنکور یایماف
 و رتدک به" الزاما جامعه شود، دانشگاه وارد است مند عالقه دانشگاه و درس به

 است دهید لشیتحص دوران یط در یادیز افراد افزود او. ندارد ازین مهندس
 هخانواد اجبار به اما اند، داشته گرید یها نهیزم در یادیز یفرد یمهارتها که
 یهمکالس نصف گفت او. اند شده یمهندس عرصه وارد یچشم هم و مچش و
 هس جزو را آن چون رشته انتخاب هنگام اما اند بوده متنفر کیمکان از شیها

 ات گرید یبرخ یحت اند، کرده انتخاب اند دانستهیم یمهندس برتر رشته
. نداشب داشته یا عالقه آنکه یب دادند ادامه یدکرت  و ارشد یکارشناس مقاطع
 لیاحر . بکشند دکی خود یخانوادگ نام از قبل را مهندس نام نکهیا یبرا تنها
 که یآموزشگاه در گفت. آورد مثال آن یبرا و را محسن یحرفها کرد دیتائ
 سوم سال تا که دهید را یپرس  کرده،یم رشکت یزن تست و کنکور یبرا
 و یاضیر علم عاشق بشدت و است بوده کیزیف و یاضیر رشته در رستانیدب

 یبرا و کرده یتجرب رشته رییتغ به مجبور را او اش خانواده اما. محاسبات
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 یهندسم عاشق گفتیم چارهیب پرس. اند کرده یگذار  هیرسما یپزشک در یقبول
 .شود پزشک کی خانواده اجبار به دیبا حال اما است عمران

 عموم یبرا دیبا دانشگاه به ورود بود معتقد او. داشت یتر  متفاوت دید بایفر
 یرو  رب مترکز تنها که گفت و دینام برعکس فیق را رانیا دانشگاه. باشد آزاد
 و اسم یدانشگاه در یقبول خاطر به یفرد" گاها! عالقه نه است شدن قبول
 ییایدر اهانیگ یار یآب کند؛یم نظر رصف اش عالقه مورد ی رشته از دار رسم
 که یا ندهیآ و عالقه یعنی. شود ولقب دانشگاه آن در تنها تا کرده انتخاب را

 چهار هب تنها و شودیم تیاهم یب ردیبگ شکل التشیتحص اساس بر است قرار
 کاش یا که افزود. کندیم فکر است، برند که یدانشگاه در لیتحص سال

 شود دانشگاه وارد کرد اراده که هرکس راحت؛ و آسان ورود. بود فیق همچون
. نباشد آسان یخروج اما بپردازد لیتحص هب دارد دوست یا رشته هر در و
 ینامع به سال چهار انیپا از پس. بگذارد زمان و عالقه عشق، لشیتحص یبرا
 نکورک یکتابها سمت به که سانسهیل کی نه باشد؛" کارشناس" کلمه یواقع

 شده شغل صاحب مدرک نیهم با آنکه یب اورد،یب هجوم ارشد یکارشناس
 . باشد

 یانتها در زیچ چیه او نظر از. داشت را خودش خاص نظر هم فرمان
 داشنت وجود با انسان کی ندرت به رایز. نداشت وجود رانیا در التیتحص

 دهیعق هم یحدود تا بایفر با هم او. افتی یم دست هنگفت ثروت به مدرک
 کد ی را دکرت و مهندس نام و بروند دانشگاه به آدمها ی همه نبود یاز ین. بود

 ردهک شوآف یبرا یمحل را دانشگاه که جوان همه نیا یجا به توانیم. بکشند
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 و کرد یابیاستعداد یکودک از. کرد تیترب متخصص و دیمف ییانسانها بودند،
 . داد پرورش جهت هامن در را او

 .ندارد بازها و دهایاس دانسنت به یاز ین که استعداد با ی نوازنده کی

 خیارت طول در پادشاهان یتیکفا یب دانسنت به یاز ین که یا حرفه اطیخ کی
 .ندارد

 پز ینیریش کی...دامدار کی... آشپز کی...بنا کی...کیمکان کی...نجار کی
 !نقاش کی... و

 نام آنکه یب باشند العاده فوق خود گاهیجا در توانستندیم نهایا ی همه
 ها نیهم انگشتان یرو  بر ایدن" اصال. بکشند دکی را دکرت و مهندس

 .شدیم مختل یزندگ کردند؛یم اعتصاب روز کی یبرا تنها آنها راگ و دیچرخیم

 در دیشا. بود کرده تیحام را هرنش و او فرمان که بود زده آرام یلبخند رزا
 ی هیآتل آن کردن درست با زمان مرور به اما دیدیم یهرن  ضد کی را او ابتدا

 .دبو  شده یچراغان دلش در امشبش؛ یحرفها و کار یبرا موافقش کوچک،

 ردوه اگر و شغل هم است دیمف لیتحص هم که گفت. داد خامته بحث به شاپور
 به ،یامروز  ی جامعه به توجه با اما. بهرت چه باشند هدف و جهت کی در

 یلیالتحص فارغ از پس جوانان اکرث. شودیمن داده بها و تیاهم یلیخ لیتحص
 و اهایرو با آنها یهمگ. زیناچ درآمد با آنهم هستند کار دنبال به رسخورده
 یگذران خوش و یمهامن از کنند،یم تحمل را کنکور یسخت فراوان یآرزوها

 ابد تا ادیز خواندن درس علت به" گاها کشند،یم یدار یب شب گذرند،یم
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 و شوند دانشگاه وارد تا هستند خود چشامن یبرو  نکیع تحمل به مجبور
 انندتو یم آنها از یکم ی عده اما شوند منزلت و شغل صاحب ندهیآ در بتوانند

 . بپوشانند عمل ی جامه خود یآرزوها به

 نه راگ دهندیم تیرضا کننده خسته و نیروت شغل کی به باشند، قانع اگر
 که دکر  دیتائ محسن. دارد را خود مشکالت آنهم که شوندیم مهاجرت به مجبور
 اآنج یسخت و اند کرده مهاجرت گرید یکشورها به شیها دوره هم از نفر چند
 .دهندیم حیترج رانیا در یپول یب و یکار یب به را

 

 

 

 

 :گفت جمله کی تنها رزا

 با و دیگجن اش یلیتحص رشته یبرا که یکس تنها کنم فکر حساب نیا با پس-
 . بودم من داد، اش ادامه عالقه

 افرد گفت رزا به میمر و کردند فراوان تشکر میمر و محسن یخداحافظ وقت
 همچنان ربزیفر. رفت آنان همراه به هم لیراح. است رشمنتظ آموزشگاه در

 که شدیم ناراحت" قطعا بود، میمر یجا او اگر کرد فکر رزا و بود نشسته
 !دباشن تنها فرزندانش و او و مباند خانواده کنار در شب وقت نیا تا همرسش

 :گرفت سمتش به را یبستن یحاو  قاشق فرمان
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 .ینزد یز یچ به لب هست بهت حواسم. بخور نویا حداقل-

 :کرد درهم چهره رزا

 .ندارم دوست یسنت یبستن-

 !برات؟ ارمیب هست، خچالی تو زهیپاستور-

 :دینال مستاصل و فرستاد لعنت بدش شانس بر رزا

 .ندارم اشتها کن باور. نه-

 یتافیب اونجا! یخور یمن یچیه... که شهیمن. پَر آموزشگاه باشه، ینطور یا-
 !کنم؟ یغلط چه من ،یکن غش

 :گفت متعجب رزا

 !یا بهونه دنبال که نگو-

 :زد یمنائ دندان لبخند فرمان

 !باشم؟ اش یدوم من که رسکار بره زنش ادیم خوشش یک! نه کم-

 متوجه یکس و اند نشسته مبل نیدورتر یرو  بود خوشحال و کرد یپوف رزا
 .شودیمن شانیصحبتها

 ".کال اس هفته تو روز دو. که ستین یادار  کار-

 :بود کرده گل فرمان طنتیش رگ

 .باشم داشته رو زنم هوس روز همون من دیشا خب-
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 :کرد نگاهش چپ چپ رزا

 وزر  از ساعت اون شهیهم شام و هستش ظهر تا صبح من یکالسها اطالع جهت-
 ظهر و یکن لیتعط رو کار من عشق   از مینداشت مورد. دیربیم برس شگاهیمنا در

 .بزنه رست به هوسش

 :داد قورت اش یتنبس فرمان

 .بودم نکرده توجه مورد نیا به. یگیم راست-

 .گردمیم مار بغل ریز دنبال بگو-

 :دیکش را اش ینیب فرمان

 .یتازونیم یه گذشت پل از خرت. باز یآورد در دم-

 :دیخند سپس

. رفت یکرد مار و تار رو شوهر خواهر ومدهین ،یدار  هم یسبک قدم چه-
 .خودت یبرا کن یپادشاه

 .زد قهقهه فرمان و کرد گرد را شیچشمها ارز 

 دنبال رو هام عالقه که خوشم یوقت من! کنم؟ یپادشاه وارید و در یبرا-
 طال و رآهنیت و آجر دنبال هم وقت چیه خوام،یمن یپادشاه تاج. کنم

 .نبودم جواهرات

 .بود شده محو فرمان ی خنده

 . پات هب ختمیریم رو ایند که داشتم نقدریا کاش گمیم وقتها کی یول. دونمیم-
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 اب و گذاشت کنارش زیم یرو  را یبستن ظرف فرمان. کرد نگاهش ریمتح رزا
 .کرد پاک را دهانش دور دستامل

 هب هات یمند عالقه از یلیخ تو. یباش خوشبخت دارم دوست... رزا یدونیم-
 ادخو یم دمل. مبونه دلت به زیچ چیه حرست ندارم دوست من یول ،یگیمن من
 یتو  ذوق اون فقط که کنم فراهمش برات سوته سه ،یکنیم اراده یهرچ

 که یروز  همون مثل ،یدید رو اتاق که یروز  همون مثل. نمیبب رو چشمهات
 کردم موافقت من یوقت... که شیپ ساعت چند نیهم مثل ،یدید رو هیآتل

 . زد برق چشمهات

 .کرد زشنوا آهسته و گرفت را کوچکش دست فرمان و دادیم گوش تنها رزا

 گهید. کنار رهیم زیچ همه اد،یم وسط که تو داشنت دوست یپا... رزا یدونیم-
 نیا به فقط .بگم زور تونمیمن کنم، یقلدر  تونمیمن بکشم، شونه و شاخ تونمیمن
 تدوس. کنه خوشحال رو چشمها نیا دوباره تونهیم یز یچ چه که کنمیم فکر

 هک نداره نویا ارزش زیچ چیه اما ستین یراض دمل هنوزم رسکار، یبر  ندارم
 دلت نهتو یم یفسقل ی هیآتل نیا کردمیم فکر. کنم کور تورو یچشمها ذوق من
 دمیفهمیم ،یکنیم یباز  غذات با. یتوهم مدته کی بود حواسم. کنه خوش رو
 مه هرچقدر تو. برسه وقتش تا گذاشتم اما یبگ که مونده دلت رو یز یچ کی

 یچ بفهمم حرکاتت تک تک با که دارم دوستت اونقدر من ،یباش خوددار
 .یخوایم

 :گفت مکث با و گرفت گاز را نشیپائ لب رزا

 .ممنون-
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 رو لتد کالس کی خاطر واسه که دارم دوستت نقدریا. یکن تشکر که نگفتم-
 بهت راحت نقدریا تونستمیمن ،یبود کرده یادیز غلط چون یول. نشکنم
 شاگردهات اگر بگذره، مدت کی. ..یایم و یر یم خودم با االنم. کنم اعتامد
 .تره راحت منم الیخ. بده درس بهشون هیآتل تو نجایهم شدند، یراض

 عکسها تدس از توانستیم چگونه. ستینگر بایفر به و دیکش پس را دستش رزا
 ریتقص توطئه نیا کند باور تا گفتیم چه فرمان به" اصال! شود؟ خالص

 زار  بفهمد بود یکاف. نداشت هم بایفر با کردن صحبت جرئت! است؟ خواهرش
 .آمد یمن کوتاه گرید آمده، جلو ضعف موضع از

 :شد دهیکش اش گونه یرو  نوازشگونه فرمان دست

 !؟یکنیم فکر یچ به-

 :شد بلند رزا

 .مهیکار روز نیاول صبح فردا! بخوابم؟ برم من-

 :آمد حرف به زور به رزا. ستینگر او به دار یمعن و کرد کج را رسش فرمان

 .یایب کنمیم صرب-

 :شد بلند و گذاشت زانوان یرو  را دستش هردو فرمان

 .امیب رید ممکنه. ام یحاج و ربزیفر شیپ" فعال من. ستین یاز ین زمیعز نه-

 :دیبوس را اش یشانیپ و گرفت آغوشش در دست کی با

 .بخواب تو-
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 نمافر  و گرفت دهانش یجلو  رسعت به را دستش فرمان لباس استشامم با رزا
 :زد لب متعجب

 !حرکت؟ نیا یچ یعنی! بودم حامم تازه من! رزا-

 :داد تکان هوا در را دستش و زد یتصنع یلبخند رزا

 . دارم یآلرژ  ات ادکلن به کنمیم حس-

 ها پله سمت به جمع از یکوتاه یخداحافظ با و گفت" ریبخ شب" رسعت به و
 .است رفتهگ نظر ریز را حرکاتش تک تک بایفر آنکه از غافل رفت،

 

 

 

 

 رشوط و رشط کرد،یم خوش یکم را فرمان دل روزها نیا در که یز یچ تنها
 حبتص ی اجازه یحت دیحم یپاک و سالمت از افنتی نانیاطم تا که بود شاپور

 شدن لگدمال از فرمان. هم بایفر بود، دلخور فرمان. دادیمن هم را هیاول یها
 اش خانواده و خواهر ی دازهان و شان در را دیحم و بود ناراحت تشیشخص
 ثلم. رزا چشامن یجلو  آنهم بود؛ خورده که یناحق کتک از هم بایفر د،یدیمن
 مگر. بود ختهیر بهم را روانش و روح قلبش، از ییجا در ناشناخته درد کی

 دهبو  شیپرسعمو با متام سال سه که یدخرت  از گفتند منظر و شاپور هرچه
 از همرس ی عجوالنه و یا کدفعهی نتخابا یبرا مگر! کرد؟ حذر کند، حذر
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 و گذشته که بود مطلع زنش حال و نهیشیپ از مگر! گرفت؟ مشورت یکس
 ! د؟یکوبیم رسش بر و کردیم پتک را دیحم ادیاعت

 شیپ آنهم برادرش هرز دست و یفحاش و خشم. بود شده متام گران شیبرا
 .بود شده متام گران شیبرا ناحق به آنهم و رزا یرو 

 یرو  شیپ و انیع آنها از یبعض. هستند ییضعفها نقطه یدارا آدمها ی همه
 جزو فرمان.  دارد جو و جست و تفحص به ازین آنها از یبعض اما است، چشم
 !بود رزا بود، آشکار او ضعف نقطه. گرفتیم قرار اول مورد یآدمها

 .شد وارد یدوست در از اش، یدلخور  و یباطن لیم رغمیعل یبار  چند فرمان
 رطوبت و یگلفروش خوش یبو  که یصورت یرزها از مملو سبد کی د،یخر گل
 ی ارهدرب تر شیپ که بایفر محبوب یمچ ساعت. امدین کوتاه بایفر اما داد،یم

 کرده صحبت دانست؛یم موضوع نیا در متخصص را او که فرمان با دشیخر
 .امدین کوتاه بایفر اما د،یخر بود،

 هب. گرفتیمن آرام دلش و بود مانده قلبش یو ر  نه، که تن یرو  کمربند داغ
 به نسبت گرفت،یم دهیناد را اش برادرانه توجهات و فرمان که زانیم هر

 .بود شده قیدق رزا یرفتارها

 فراموش را اش یکار  اول روز. گذاشت رس پشت را یآرام و خوب ی هفته رزا
 تا را او قنعهم ی دوباره دنیپوش کردیمن فکر وقت چیه گفت فرمان به. کردیمن
 شیپا رستا از. باشد شده خلق بد فرمان نکهیا ولو اوردیب وجد به اندازه نیا
 نعهمق به...اش یا سورمه ی ساده یمانتو  به... کوتاهش شلوار به. گرفت رادیا
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 ههم رزا نحالیا با. ششیآرا یب ی چهره به یحت و اش رفته وا و شل و بلند ی
 .کرد موجه را خود ظاهر ممکن یاج تا و رفتیپذ منت ی دهید به را

 بهیغر فرد از. کردیم سفارش فرستند،یم مدرسه به را یکودک یگوئ فرمان
 نددنخ نشود، یمیصم آنجا در حارض افراد با یلیخ نکند، افتیدر یدنینوش
 که هامنطور را همه رزا. ندهد هرنجوها نیوالد به را خود تلفن شامره و)!( 
 . اوردین طاقت فرمان تینها در اما دکر یم دیتائ د،یکشیم ازهیخم

 نیاول یرو  یخداحافظ ی لحظه تا شد رشوع رزا کالس که ی لحظه از
 دو اسرتاحت نیب میمر. ستینگر چپ چپ را همه و نشست کالس کنار یصندل
 !بود فرمان نیمنتظر نیب مرد تنها. بود دهیخند زیر و دهید را او کالس

 چشامنشان از اشک که دندیخند نیماش در مساله نیا به آنقدر میمر و رزا
 غش و غل یب یها خنده فرمان که بود یبار  نیاول نیا دیشا. بود شده یجار 
 که دیخندیم کودکانه و رسخوش آنقدر. دیدیم یخرگوش یدندانها آن با را او
 . داور یب در یپا از ای کند ناراحت را او تواندیمن ایدن نیا در زیچ چیه ییگو

 غلط و ساده ظاهر هم هرچقدر رزا که. داشت کردنش شفک در یسع فرمان
. شدبا دهیچیپ هزارتو کی مانند تواندیم اندازه هامن به باشد، داشته یانداز 
 و رفت مرگ یپا تا و نزد فرمان آغوش به رد دست و بود گذشته مهراب از رزا
 یم دلهره به کند؛ قرص را او چون یمرد دل نکهیا یجا به نهایا. نکرد تیشکا

 رزا نکند کند،یم یباز  نقش رزا نکند که ربدیم یسمت به را او فکر. انداخت
 ها خنده نیا و ها نکردن هیگر نیا سکوتها، نیا متام نکند دارد، رفنت قصد
 هرظا در. شفاف و یا نهییآ بود؛ مرمر سیتند هامن شیبرا رزا. نباشد یواقع
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 مرگ یپا تا و یفحاش و یتندخوئ و رسما و گرما اما بود، فیظر و شکننده
 هم اشک یا قطره یحت بود، نکرده وارد کرشیپ به یا خدشه" ابدا رفنت
 را او نیهم و بود امدهین در یپا از فرمان رضبات با بایفر مانند او. بود ختهینر
 گذرد؛یم چه یمرمر  سیتند نیا پس در دیفهمیمن نکهیا از. رتساندیم
 شاحساس یرایپذ همچنان رزا و بود دهبر  مرگ یپا تا را او نکهیا از. دیرتسیم
 اما دیرتسیم رزا یتفاوت یب از. دیرتسیم شد؛یم آغوشش هم و

 

 

 

 

 .نداشت هم را ذهنش در یحت ترس نیا به دادن بال و پر جرأت

 اریبس هوا و منانده مرداد انیپا به یز یچ. بود تابستان گرم یروزها از یکی
 را ها پرده و کرده باز" کامال را هیآتل یها پنجره رزا. بود آزاردهنده و گرم
 شب هامن را قرصها. دادیم آزارش رنگ یبو  همچنان اما بود دهیکش کنار
 هوعت حالت. بود نشده بهرت حالش اما بود کرده آشپزخانه ی زباله سطل یراه

 حس که بود نکرده آرزو اندازه نیا به تا وقت چیه. بود دهیبر را امانش
 از...غذا یبو  از بود، گرفته نفرت زیچ همه از. هدبد دست از را اش ییایبو
 خاطر به تنها یروز  که اش کننده مرطوب کرم و فرمان گاریس و عطر یبو 
 جانش که ییروغنها رنگ نیا یبو  از یحت و کردیم استفاده را آن اش حهیرا
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 هک یا شده چیپ روزنامه بوم به و نشست ی پنجره ی لبه حوصله یب. بودند
 ای! نداشت؟ کردن متام شهامت چرا. ستینگر بود، آورده روز آن لیراح
. شدیم آشغال سطل یراه ییکذا یقرصها آن مانند نهمیا ای کردیم لشیتکم

 مانند وجودش درون در یز یچ. بست را شیچشمها و گرفت رسش به را دستش
 دنیمک اش فهیوظ تنها ییگو... چه دانستیمن اما بود افتاده جانش به خوره
 قهیدق چند دانستیمن. بود بدنش یارگانها متام خنتیر بهم و او جان

 شا لولهیق( خواب) منظر یصدا که بود بسته آفتاب یگرما ریز را شیچشمها
 دانستیم و رفتیم جیگ رسش. رفت در سمت به و دیکش یقیعم نفس. پراند را
 را ها پله. کردیم مقاومت همچنان اما ماند نخواهد رسپا ضعف نیا با یلیخ
 یبرا مادرش به کمک حال در را بایفر روزها ی همه خالف بر و آمد نیپائ
 ینگران رنگ دنشید با منظر نگاه و کرد یآرام سالم. دید نهار زیم دنیچ

 .گرفت

 !؟یندار  رخساره به رنگ چرا تو-

 اکوالکوک کرد،یم نگاهش یچشم ریز که هامنطور بایفر و نشست زیم پشت رزا
 .گذاشت زیم یرو  را

 کرتد  بربمت یایب هم تو یخوایم چشمم، یبرا دکرت برم آژانس با خوامیم من-
 !دخرتم؟

 که یزن بود دهیشن کجا. ستینگر منظر یچشمها به و گرفت باال را رسش رزا
 ! دارد؟ دوست هم را عروسش دارد دوست را پرسش

 ...ستین دکرت به یاز ین-
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 از .گرفت انشده یجلو  را دستش آهسته و ستینگر  دمله از مملو ینیس به
 لیتکم را سخنش زحمت به. بود نشده متنفر اندازه نیا به تا چگاهیه دمله
 :کرد

 .خوبم من-

 نظرم. گذاشت بشقاب در خودش یبرا دمله عدد چند و نشست زیم پشت بایفر
 :گفت و نشست نامطمنئ هم

 .نداره یرضر  یبش نهیمعا کی حاال-

 ماست و نان حارض الح در. گرفت خودش سمت به را ماست ی کاسه رزا
 .زدیمن بهم هم را حالش نداشت، بو داشت، شاهانه یغذا حکم شیبرا

 !؟یندار  دوست دمله-

 بر فیخف یلرز  تابستان یگرما در و گذاشت دهان بر ماست یقاشق رزا
 .نشست کرشیپ

 .بخورم ماست کمی اول دمیم حیترج. چرا-

 .دیکش خود یبرا دمله برنج از یکم یتینارضا با منظر

 .زنهیم غر من رس ادیم فرمان. مادر شهیمن که ینجور یا-

 :گفت و رفت خچالی سمت به و شد بلند کدفعهی بایفر

 .رفتیم ادمی داشت یدید-
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 یرگبز " نسبتا ماگ و گشود را خچالی درب د،ید که را رزا و منظر متعجب نگاه
 .رزا به کرد رو و آورد رونیب را

 .یخور یمن کوکا تو نبود حواسم-

 :زد یچشمک و نشست شیرسجا دوباره و گرفت رزا سمت به را ماگ

 .یدار  دوست فانتا بود حواسم یول-

. گذاشت دستش کنار و گرفت را ماگ بایفر یآن شدن مهربان به شک با رزا
 :گفت یناراض لحن با منظر و کرد یآرام تشکر

 چون شمیمن برادرش و نیا فیحر... جان رزا نخور! نوشابه؟ نیا هیچ-
 .داره رضر. جان مادر نخور... شمیم تو فیحر اما! قلچامقن ونجفتش

. کرد اش مهیضم هم خی چند و پر خنک یکوکا از را خودش وانیل بایفر
 یها غیتبل ادی به ناخودآگاه رزا که دیکش رس را آن زیبرانگ هوس و بایز یبحد

 یمک بایفر. رفت ستالیکر خدانی سمت به اریاخت یب دستش و افتاد کوکاکوال
 .فرستاد رونیب را مانندش ها نفس و دیکش رس را آن از

 .رهیگیمن قند مرض یکس که بار چند با-

 !سم جان، دخرت سمه-

 هاتن نیا. دیکش دست آن یرو  شبنم به لذت با و ختیر ماگ درون را خهای رزا
 رس جرعه جرعه شهیهم عادت به را آن. بود کرده حقش در بایفر که بود یلطف
 .مادرش به کرد رو بایفر. کرد خنکش فانتا خوش طعم و دیکش
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 ...پرستارت دوست اون... مامان یراست-

 :داد ادامه متفکر و رفت درهم شیابروها یکم

 !کاره؟ به مشغول هنوزم... جون نیمه-

 :داد تکان ینف نشان به را رسش منظر

 . شده بازنشسته ساله پنج جان، مادر نه-

 در هتشن کی مانند نفس کی را ماگ اتیمحتو که رزا به و گفت یاوهوم بایفر
 :گفت و زد یکج لبخند. ستینگر د؛یکشیم رس ریکو

 تون یگوش یتو  از شیپ روز چند رو اش شامره. میباش داشته ازین بهش دیشا-
 که بود دلخور ازتون هم چقدر کردم، یپرس احوال سالم باهاش و برداشتم

 .دیکنیمن ازش یادی

 :گفت جمله کی تنها منظر

 !؟یدار  اون چکار تو-

 .بود شده پر نوشابه از اش معده متام. کردیم یر یس احساس رزا

 !حاال-

 با اش یگرسنگ احساس. نزد لب رزا اما. هم منظر خورد، را شیغذا بایفر
 جمع در. نه اش تهوع حالت اما بود، شده برطرف خنک یفانتا از پر ماگ
 .دیکش ازهیخم یبار  چند و کرد کمک زیم کردن
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 نیماش در را ظرفها کند یکم و حوصله با رزا و بشود رفنت ی آماده رفت منظر
 .دیقاپ دستش از را آخر ظرف بایفر. دیچ

 ،یخواب ظهر لنگ تا هرروز خوبه! گرفت خوابم منم یکشیم ازهیخم نقدریا-
 !یکنیم یحفار  تونل یر یم کنهیم فکر ندونه یهرک

 .تبس را آن درب و دیچ هم را آخر ظرف سپس

 !دمیم انجام خودم رو اش هیبق-

 بود رفنت حال در که منظر با رزا. دادیم" سالمت به"  یمعن البته که
 به کرد یسع و نشست بومش یروبرو . رفت باال ی طبقه به و کرد یخداحافظ

. داشت را آوردنش در پا از قصد یخستگ نباریا اما نکند فکر رنگ یبو 
 مو قلم .دیکش کشدار یا ازهیخم و شتدا شدن بسته به یبیعج لیم شیپلکها
 را آن. نداد یرشو یپ ی اجازه بازش مهین یپلکها اما گرفت بوم سمت به را

 مندهرش  را خود نیا از شیب نتوانست. دیکش صورتش به یدست و گذاشت کنار
 و بود رفته منظر. گشود را در و شد بلند. کند آلودش خواب یچشمها ی

 مزمهز  را یعرب  یآهنگ( میباش شاد ایب" ) الیناگ اهاو " آرام که را بایفر یصدا
 شتن. شد ولو تخت یرو  و گشود را بزرگ اتاق درب. دیرس گوشش به کرد،یم

 آهنگ یها زمزمه انیم از. زدیم شیصدا نام به یکس. هم رسش بود، نیسنگ
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 تهبس کم کم شیچشمها. دیشن هم را شیها گفنت"  رزا" خواندیم که یهودی
 ارب. گرفت یجا آن در بایفر بلند قامت و شد باز کامل باز مهین درب. شدیم
. دش بسته" کامال رزا یچشمها. گذاشتیم اتاق نیا به پا بایفر که بود یاول

 یباال. آمد جلو مطمنئ اما آرام یگامها با بایفر و بود شده قطع آهنگ زمزمه
 :کرد زمزمه. گرفت خود سمت به را رزا ی چانه و شد خم. ستادیا رسش

 !؟یداشت دوست رو فانتا طعم-

 :دفرش  را اش چانه یکم. ربدیم رس به قیعم یخواب در رزا. دینشن یجواب چیه

 ! ه؟یعمل معتاد کی از بهرت دار بزن دست شوهر-

 :داد ادامه و گفت یهوم متفکر

 !ه؟آر  ،یدیم شستشو رو من برادر مغز عاشقانه، یها زمزمه یجا به شبها پس-

 . شد خم مخالف سمت به رزا رس و کرد رها را رزا ی چانه

 خودش وجود تو فرمان ضعف! دارند ضعف آدمها ی همه... رزا یدونیم-
 ! ییتو... فرمان ضعف! ستین

 شلوار بیج در دست و ردیبگ فاصله او از شد باعث لشیموبا زنگ یصدا
 .رفت در سمت به و کرد برقرار را متاس دکمه. بکند نشیج

 .کنمیم باز رو در امیم االن بله،!... د؟یدیرس. جون نیمه سالم-
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 ار  فونیآ دکمه. رفت نیپائ یکی تا دو را ها پله و انداخت رزا به ینگاه مین
 یمیقد دوست و سابقه با پرستار آمدن شاهد تا گشود را یچوب درب و فرشد

 .باشد مادرش

 ییچشمها. وقار با و کیش اما گذاشته سن به پا یزنها آن از. بود بایز نیمه
 و داشت رس بر ییبایز و کوچک ساتن یرورس . لب بر قرمز یرژ  و داشت روشن
 .داد دست او با و آمد جلو. تن بر دوخت خوش اریبس یشلوار  مانتو

 .جون نیمه دیاومد خوش یلیخ-

 داخل هب را او تا گذاشت کمرش پشت دست بایفر و ستینگر او به شک با نیمه
 .کند تیهدا

 .جان بایفر هیچ دعوت نیا علت ینگفت من به هم هنوز تو-

 به و تگرف را او فیک و مانتو و یرورس  و زد یلبخند. دیکش یقیعم نفس بایفر
 .کرد زانیآو یلباس چوب

 .گفتم کردمیم فکر-

 .شدند همگام ها پله سمت به و کرد اشاره باال ی طبقه به دست با و

 .اطالعه یب مادرت و یدار  من به ازین یپرستار  خدمات یبرا یگفت من به-

 ارهاش تخت یرو  دهیخواب یرزا به. دنبالش به نیمه و شد اتاق وارد اول بایفر
 .کرد

 !تر؟ واضح نیا از. دیآورد فیترش دیکرد لطف هم شام و-
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 دستش در شفاف یا بسته با قهیدق کی از پس و رفت رونیب اتاق از بایفر
 .بود محسوس شیدستها لرزش. گرفت سمتش به را آن و برگشت

 !نیمه! کنه حسش ای بکشه درد نکهیا بدون د،یکن وصل بهش و نیا... فقط-

 .فرستاد رونیب را نفسش و

 

 

 

 

 دهیرست یچشمها. بزند لبخند کرد یسع بایفر و گرفت را آن یناباور  با نیمه
 نظر به تند یکم شینفسها و دیلرزیم وضوح به شیدستها زدند،یم دو دو اش
 :گفت و کرد ظاهر حفظ حال نیا با دیرسیم

 .کنمیم عرض خدمتتون رو علت من د،یبد انجام شام-

 .شد روان دنبالش به بایفر و رفت اتاق در سمت به نیمه

 !د؟یریم کجا-

 انتخاب یاشتباه رو ات آدم اما گذرهیم رست تو یچ دونمیمن من جان بایفر-
 . یکرد

 را شرس و زد یلبخند بایفر. ستادیا نیمه و نشست در قاب یرو  بایفر دست
 .کرد کج
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 ما همه یبرا فرمان همرس! باشم؟ داشته تونمیم یشوم تین چه" واقعا-
 ...زهیعز

 .فرستاد رونیب را نفسش

. دمز  ییحدسها کی راستش. ستین باغ تو یلیخ د،یشناسیم که رو من مادر-
 .کنم ریغافلگ رو کوچولوم برادر زن و برادر دارم دوست

 .دآور  نیپائ آرام را بایفر دست نیمه

 .یبد انجام رو عیشن نکاریا نکهیا نه شگاهیآزما شیبرب یتونیم-

 .ستادیا نیمه یروبرو  اش دهیکش و بلند قامت آن با دوباره بایفر

 .باشند اطالع یب یر یغافلگ نیا از هردوشون نکهیا و مهمه تین-

 رفت ها پله سمت به نیمه

 .کن انتخاب رو یگر ید شخص. دخرتم متاسفم-

 .دیچرخ پا ی پاشنه یرو  و زد دهیخواب یرزا به یصبع یلبخند بایفر

 هچ پرستار، کی حضور بدون چه. داشتم نکارویا انجام قصد صورت هر در من-
 .پرستار کی حضور با

 :داد  ادامه و شد نهیس به دست ن،یمه توقف با

 قصد اگر. نشه متحمل رو یدرد ام ینازناز  برادر زن بود نیا حمیترج اما-
 !نه؟یا از ریغ. شدمیم کار به دست خودم م،داشت رو آزارش

 .بود آشفته اش چهره. برگشت سمتش به نیمه
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 اگر!  ؟یچ نباشه یر یغافلگ نیا به یراض خودش گناه یب دخرت نیا اگر-
 ...رو همرسش تن خودش جز یکس نباشه یراض همرسش

 .گرفت را او دیسف دستان یظاهر  متیمال با و آمد جلو بایفر

 من یگر یناش ممکنه د،ینباش شام اگر اما. باشه راحت التونیخ. نداره یمشکل-
 !ره؟یگیمن درد وجدانتون موقع اون. باشه نداشته یخوب عواقب

 .گرفت را شیدستها نیمه

 !فرده هر یشخص میحر به تجاوز نکاریا زمیعز-

 رسدخون تا گرفت نفس نحالیا با. رفتیم شدن یعصبان به رو کم کم بایفر
 .باشد

 بابا و انمام دیدونیم که شام. باشه داشته نیریش ی جهینت کی که یانزم تا نه-
 به ممن! دیکن فکر اونا یخوشحال به. هستند فرمان ی بچه انتظار چشم چقدر

 .هستم همشون یبرا خوب خرب نیا حامل نکهیا

 .شدند اتاق وارد دوباره و گذاشت نیمه کمر پشت دست

 دادم کیکوچ یندا کی مامان به من. شد نخواهد زده شام از یحرف یچیه-
 انجیا خودش حضور بدون دیفهم یروزگار  یروز  اگر که متاسم در شام با که
 . دیآورد فیترش من یشخص مشکل و من خاطر به که بگم د،یبود

 را دستش و زد یگرم لبخند بایفر. بود درهم اش چهره. برداشت را بسته نیمه
 .فرشد
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 .کنمیمن شفرامو وقت چیه رو لطفتون. ممنونم-

. گذاشت زیم یرو  بود ازین مورد لیاسرت لهیوس هرآنچه حرف نیا دنبال به و
 .بود ناراحت و یناراض" کامال نیمه لحن

 .اریدرب رو رشیز لباس و شلوار-

 :افتاد من و من به و رفت درهم بایفر ی چهره

 .ستمین یخوب اریدست یلیخ من-

 .برداشت را نیبتاد محلول نیمه

 !آره؟ ،یهست یخوب زیر برنامه یول-

 را شریز لباس و یتابستان گلدار شلوار. رفت رزا سمت به و فرشد لب بایفر
 سپس. کرد زمزمه یا"  چارهیب دخرت"  و آمد جلو نیمه. دیکش نیپائ همزمان
 .شد کردن یضدعفون مشغول

 ،یدادیم آور خواب بهش دینبا باشه؛ ریخ ات تین درصد کی اگر یحت-
 !ن؟جا بایفر یفهمیم

 .افتندین تا گرفت را رزا الغر یپاها بایفر

 یراه تو رس ییبال آور خواب کباری مرصف با" قطعا اما. هستم متوجه بله-
 سح چقدر دیدونیمن. دلتنگشم چقد ومدهین دیدونیمن. ادیمن مون یفسقل
 !شمیم عمه دوباره که هیخوب
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 و ران یرو   را لیاسرت ی پارچه و کرد دست به را لیاسرت یدستکشها نیمه
 .انداخت رزا شکم

 رسه،ب فرمان یاحتامل ی بچه نیا به یبیآس. برسه یبیآس بهش خوامیمن من-
 هک هست حواسم شرتیب شام از من پس. کنندیم گور به زنده منو ام خانواده
 .نخرم خودم جون به دردرس

 .کرد آماده را سوند رس و کرد بایفر ی چهره به ینگاه نیمه

 !؟یناراحت تو-

 .داد تکان ینف نشان به را رسش بایفر

 هر داشنت دوست و توجه حجم نیا. ستمین فرمان یجا که خوشحامل"! ابدا-
 ! رسونهیم جنون به رو یعاقل آدم

 او به ینگاه وحشت با بایفر. کرد جان یب یا ناله و رفت درهم رزا ی چهره
 .انداخت نیمه به سپس

 !شد؟ داریب-

 درون رنگ زرد عیما ریمس به انزجار با بایفر و ردک جابجا را لوله خونرسد نیمه
 .ستینگر شد،یم یمنته سهیک به که لوله

 .کرد حس رو درد ظاهراً  اما دونم،یم دیبع. نه-
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 فتگر  دهانش یجلو  را دستش. گرفت فاصله و کرد رها را رزا زده وحشت بایفر
 و فتر  در سمت به. نزند بهم را حالش رنگ زرد عیما آن با سهیک دنید تا

 .کرد منحرف را نگاهش

 !؟یخوایم ادرار منونه یبرا فقط-

 

 

 

 

 اش یسوگل رس بر چه دیفهمیم فرمان اگر. داد تکان را رسش زحمت به بایفر
 . گذاشتیمن زنده را او اند، آورده

 !دیکن متومش!  هیکاف نظرم به بله،-

. دیوبش را شیهادست تا رفت یبهداشت سیرسو به و کرد متام را کارش نیمه
 حال در وجدان عذاب. ستینگر شیروبرو ی منظره به زده وحشت بایفر

 فهملح. کرد جابجا تخت یرو  را او و  تن بر را رزا یلباسها. بود دادنش قلقلک
 به ،است شده قتل مرتکب کردیم احساس. رفت عقب ترس با و دیکش شیرو را

 را دهانش آب! هم اش یاحتامل ی برادرزاده به است، کرده انتیخ فرمان
 .کردیم ینیسنگ نهیک بار. ستادیا صاف و داد قورت

  .کردیم ینیسنگ او قلب یرو  زد،یم نهیس به رزا یبرا فرمان که یسنگ
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 امهنگ تنها. رفت یدلخور  با او اما مباند منظر آمدن تا خواست نیمه از بایفر
 حارض نزند ارز  به یبیآس یگر  یناش با بایفر نکهیا خاطر به فقط که گفت رفنت
 دیبخش نخواهد یشکن میحر نیا بابت را خود چگاهیه و است شده آن انجام به
 . است امنیپش آمدنش از که افزود و

 فرمان و ربدیم برس اتاقش در شاپور. بود مانده شب مهین به یساعت دو" بایتقر
. ردکیم مشاهده را" نود" محبوبش ی برنامه وافر یحظ و عشق با شهیهم مانند
 را ودخ آشپزخانه در هم بایفر کند،یم پوست وهیم و بود نشسته رشکنا منظر
 باعث و کردیم رسوصدا شرتیب اما دادیم نشان شام زیم یآور  جمع مشغول

 خر  مین به ینگاه منظر. شود افزوده ونیزیتلو یصدا درجه به هربار شدیم
 فنتگ سخن از چشم یا هیثان خواستیمن دلش که اش یتغار  ته پرس ی مردانه
 .گرفت سمتش به بیس از یبرش سپس. انداخت بردارد، عادل

 نم رسپاست چطور دخرت نیا. نخورد هم نهار! ومد؟ین شام یبرا چرا یدیپرس-
 .رونیح موندم

 جواب ونیزیتلو به اش رهیخ نگاه هامن با و کرد دهانش یراه را بیس فرمان
 .داد

 ! شده یوحش! انداخت چنگ دهینرس راه از. آره-

 .شد ریمتح منظر

 !؟یچ یعنی-

 :گفت یجد و انداخت مادرش به نگاه فرمان
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 نُه گنیم. شوهرشون استقبال انیم خوش یرو  با مردم یزنها. نیهم یعنی-
 دیباشن خسته کی رند،یگیم رو اش کت شن،یم دلتنگ! کجا؟ شب نُه کجا صبح

 !؟یچ خانم نیا بعد! تنگش زننیم

 .کرد نگاهش منتظر منظر

 خوب حامل گهیم شده، یچ گمیم بهش! کشه دراز مولمع طبق خانم دمید-
 !دارم ادرار سوزش! دارم رسدرد! ستین

 بایفر سمت به را رسش فرمان و دیخواب یا لحظه یبرا آشپزخانه یصدا و رس
 .چرخاند

 !؟باشه شو، زرنگ نم؛یبب نود خوامیم و خونه امیم من که یموقع بذار فقط-

 .شد منظر دوباره مخاطبش. گذاشت لبش گوشه را نخ و برداشت را پاکتش

 . داره یمرض و درد کی هرروز! رونیب زنهیم اش ته از رم،یگیم رو رسش-

 .فرستاد رونیب را دودش منظر به توجه یب و کرد روشن را گارشیس یعصب

 دکرت و دوا از کنمیم گمون من دکرت، بربش. مادر گهید داره یدرد کی-
 . رتسهیم

 :گفت یکلفت یصدا با. زد یعصب پوزخند فرمان

 فقط که صبحها! ربمیم چشم، یبرو  دکرت، بربمش کجاش برا بگو من به شام-
 لتکیه کل و گارتیس و عطر یبو  از گهیم هم شبها! کنهیم ناله و زنهیم عوق
 ! خورهیم بهم حامل
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 .زد پک یشرت یب حرص با و رفت درهم شیاخمها

 حالش من از! باال وردآ  کاره کی کنم، بغلش اومدم احمق من   شیپ روز چند-
 ! خورهیم بهم

 :گفت متسخر با و زد یکج لبخند

 فرص کارکرد اسم به هیاسقاط نیا بابا. کرد بهونه رو ادرار سوزش که هم امشب-
 !من به انداختند

 .گذاشت حالش یعصبان پرس داغ دست یرو  را دستش. بود شده یفکر  منظر

 !اس؟ حامله نکنه... مادر گمیم-

 با و آمد رونیب آشپزخانه از بایفر بدهد، نشان یواکنش رمانف آنکه از قبل
 :گفت رسا ییصدا و بلند لحن

 .کردم دایپ یچ آشغال سطل از دینیبب... به به-

 .شد خشک خواهرش دستان در چک یبیب یرو  فرمان نگاه و آمد جلو
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 هرهچ دنید با بایفر. شد بلند شتاب پر و کرد یگار یرسیز یراه را گارشیس
 و محکم. برد ادی از یا لحظه یبرا د،یبگو تا بود سپرده ذهن به هرآنچه اش
 :گفت تند

 !ه؟یچ نیا-

 و بربد نیب از را فرمان و خودش نیب کم یقد اختالف تا گرفت باال را رسش
 .کند مهار را شیصدا لرز

 .هیک مال بپرس ه،یچ نپرس-

 .زد بایفر ی چانه به محکم فرمان و بود گردش در دو آن نیب نگاهش منظر

 ...اگه روزگارت به یوا-

 هم نارک شود، پر برادرش تیعصبان صد تا صفر آنکه از قبل را کلامت بایفر
 .دیچ

 !؟یکرد فرض یچ رو من! منه؟ شاهکار یکرد فکر نکنه-

 .انداخت مادرش به ینگاه سپس

 و بده تو جز یکس به رو یتغار  ته لقب شه حارض دونمیم دیبع که مامان-
 زن تنها. مجردم که منم بده، رو دوباره شدن برادر و خواهر فتخارا بهمون
 ...خونه نیا بارور

 .دیقاپ دستش از را چک یبیب یعصب فرمان

 .گفتیم بهم بود، اگه! چرته-
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. بود شده ضعف موضع وارد رسعت به فرمان. کرد نگاهش نهیس به دست بایفر
 رادیا پوشش در یسع اما نبود مطمنئ رفتارش و رزا از که یمواقع اکرث مانند
 .داشت

 !هوم؟ نگفته، که نباشه خوادیم دمیشا-

 :گفت و برخاست مبل یرو  از. شد معرتض منظر

 !؟یکرد دایپ یچطور  نویا" اصال! ؟یزنیم برادرت به هیچ حرفها نیا بایفر-

 .مادرش به کرد رو و گرفت فرمان ی آشفته و نیخشمگ نگاه از چشم بایفر

 آشپزخونه سطل تو ندازهیمن رو جواب داره، نگه رو اش بچه بخواد که یکس-
 . شهیم ختهیر دور هرشب دونهیم که

 .ندیبب فرمان اعصاب یرو  را حرفش اثر تا داد ادامه مکث با

 .دهیم شوهرش نشون-

. فرشد دستش در را چک یبیب فرمان و گرفت گاز را اش نیپائ لب منظر
 .دیشنیمن را عادل یصدا گرید. بود شده قیعم شینفسها

 !رزاست؟ مال نیا یمطمئن تو-

 .گذاشت برهم چشم بایفر

 سطل تو انداختش که دمید خودم! ریبپذ قهرمون انیپا عنوان به نویا-
 ! آوردم؟ ریگ مثبت چک یب یب کجا از وگرنه. آشغال
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 دنبالش هب بایفر و منظر و رفت باال یکی تا دو را ها پله. نکرد صرب گرید فرمان
 .گرفت را بایفر دست زده جانیه یحالت با ظرمن. شدند روان

 !اس؟ حامله رزا یمطمئن مادر-

 .داد تکان رس حوصله یب بایفر

 یتغار  هت ی مثره یش خوشحال شرتیب که شه پرس یکن نذر یتونیم. مادر بله-
 تشد از که دیبش وابسته بهش نقدریا بعدم. کنهیم حفظ رو تون نسل ات

 !بشه خفه ونپرمهرت یدستها تو تون یمهربون

 :دیکش نیه منظر

 .ریبگ گاز رو زبونت-

 .کرد نگاهش رهیخ بایفر

 و قعش شدت از نقدریا! دیکنیم هاتون یداشتن دوست شام با که هیکار نیا-
 تهاتون،دس کردن شل محض به ای شهیم قطع نفسش ای که دیدیم فشارش عالقه
 .رهیم و زنهیم پر

 که زار  سمت به تند یقدمها با و دیکش نیپائ رضب به را در ی رهیدستگ فرمان
 :دکر  زمزمه حال یب دنشید با رزا. رفت بود، دهیکش دراز تخت یرو  وار نیجن

 . ستین خوب حامل اصالً! فرمان؟ یاومد-

 چفت شیبازو دور فرمان یقو  دست شود، اوضاع وخامت متوجه آنکه از قبل
 او فرمان شد، دهیکش یکم نیزم یرو . دیکش نیپائ به تخت یرو  از را او و شد
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 ، در چهارچوب در بایفر و منظر دنید با. چرخاند چشم رزا و کرد بلند را
 هک شد فرشده شیبازو دور آنقدر فرمان دست. دیچرخ فرمان سمت به دوباره
 .درآمد اش ناله

 !؟یشد وونهید! ؟یکنیم چکار-

 متام را..." بذار مادر فرمان،"  جمله منظر نداد اجازه و داد تکانش فرمان
 .داد تکان را رزا و آورد باال سکوت یمعنا به را آزادش دست. کند

! یدار  جون تا هفت دونمیم یکی من فقط که نزن یمردگ موش به رو خودت-
 تراست راه و نیزم رو یایم پا و دست چهار ن،یپائ کنم پرتت هم پنجره نیا از
 .یدیم ادامه رو

 . رداو ین باال تا گرفت دهانش یجلو  را دستش رزا

 .کن ومل کنمیم خواهش-

 .زد یپوزخند فرمان

 بهم من از حالش و زنهیم عوق یچ یبرا خانم دمیفهمیمن بگو خر و من-
 !آره؟ ،یکن ستشین به رس یبر  بزنگاه رس که یکرد بهونه رو کالس! خورهیم

 .وستیپ آنها به هم شاپور آخرش ی عربده با

 !خربه؟ چه نجایا-

 یچشمها. ستینگر بودند، کرده اش هاحاط که یجمع به مضطرب رزا
 .دوخت فرمان به را ملتمسش



 

 pg. 689 

68
9 

 .یگیم یچ فهممیمن من-

 .دیغر اش فرشده بهم یدندانها انیم از و گرفت باال را چک یبیب فرمان

 !ست؟ین آشنا برات-

 :گفت صادقانه و داد تکان رس رزا

 .نه-

 یو ر  را شدست قبل ی خاطره از وحشت با رزا و گرفت را شیگلو نباریا فرمان
 .گذاشت او دست

 .ادیم بدم دروغ از بودم گفته-

 .آمد جلو شاپور

 !؟یکنیم چکار هست معلوم-

 .دیکش یبلند ادیفر و داد هل تخت سمت به را رزا فرمان

 ! رونیب همه-

 .دیکش ادیفر دوباره فرمان اما بربد را رزا و دیایب جلو خواست منظر

 ! رونیب گفتم-

 :گفت خونرسد و شد نهیس به دست بایفر

 راچ بپرس ازش عربده همه نیا یجا به. کنهیمن حل رو یز یچ ما رفنت رونیب-
 !داشت؟ رو خاندان یگرام زیعز جون قصد



 

 pg. 691 

69
1 

 :داد ادامه بایفر و ستینگر بایفر به زده بهت شاپور

 !آشغال؟ سطل تو بندازه رو اش جواب و بکنه پنهان رو اش یباردار  دیبا چرا-

 .شد شفاف اشک از شیچشمها فرمان زیآم جنون نگاه با رزا

 .ستمین باردار" اصال من. زنهیم حرف یچ از دونمیمن من بخدا-

 

 

 

 

 !؟یکن چکار ما نوه با یخواستیم! عروس؟ گهیم یچ بایفر-

 .دیلرزیم شیصدا رزا

 .زنندیم حرف یچ از نایا دونمیمن من دیکن باور-

 :گفت د،یکشیم سوهان رزا روح به که یآرامش با بایفر

 !م؟یدار خونه نیا تو کوچولو مامان تا چند-

 .داد تکان راست و چپ به را رسش و ستینگر فرمان به رزا

 ! نه-

 :گفت تاسف با و زد رزا به یپوزخند بایفر
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 رو مظلوم ی چهره نیا گهید یک. نشم یانتکار یخ عروس تو مثل من کنه خدا-
 !کنه؟یم باور من عاشق برادر جز

 کند،یم اجرا تئاتر ییگو و منظر و شاپور به کرد رو یظاهر  یآشفتگ با سپس
 :گفت یشیمنا

 تو یجا اگر من! ام چارهیب برادر. دیبود فرمان فرزند دلباخته و عاشق ومدهین-
 .نذاره ایدن نیا به رو پاش" اصال بچه نیا دادمیم حیترج بودم،

 ابشخ. ستدیبا فرمان یروبرو  تا آمد جلو بایفر و شدند آشفته مادرش و پدر
 .گرفت فرمان چشامن یروبرو  را قرص یخال باً یتقر

 نیتربد قرصها نیا مرصف با مادرش یوقت ادیم ایدن به سامل ات بچه نظرت به-
 !کرده؟ حقش در رو تیجنا

 پلک. افتدین تا گرفت را رفته حال از منظر شاپور. شد حبس نهیس در رزا نفس
 که ارز  سمت به بایفر. فتر یم یرگیت به رو اش چهره رنگ و دیپر فرمان چشم
 .دیچرخ بود، دهید روح ییگو

 رس دنبال هم کالس بهونه به البد ،یش راحت رشش از که یکرد مرصف قرص-
 مه خودت بچه به! یهست یموجود چه گهید تو! آره؟ ،یبود کردنش ستین به

 .ارنیمن شون بچه رس رو بال نیا هم ها گربه و سگ یحت! یکنیمن رحم

 :دینال منظر و زد نگچ را ملحفه رزا

 هرا به چشم رزنیپ من ینگفت! ؟یآورد ام نوه رس ییبال چه دخرت...خدا یا-
 ...خدا یا...ینگفت! ام؟ یتغار  ته مثره
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 :زد لب دار خش فرمان

 .رونیب دیبر همه-

 ! فرمان-

 . رونیب هم شام معذرت عرض با یحاج-

 .کرد اشاره رزا به شاپور

 .دخرتم من شیپ ایب-

 دست که بود برنداشته را اول قدم. شد بلند تخت ی لبه از اطیحتا با رزا
 .دش بلند نهادش از آه و نشست اش نهیس قفسه یرو  رضب به و محکم فرمان

 !کنم تکرار یه ندارم خوش! رونیب همه! شوهرش شیپ تمرگهیم نمیا-

 .کرد زمزمه و دیچرخ آنها سمت به بایفر

 التونیخ! ارهین صفت گربه نیا رس یبالئ که هستش عاشق نقدریا پرستون-
 !راحت

 یا هقهو  چرم کمربند در، پشت یجالباس از فرستاد رونیب زحمت به که را آنها
. دیکش رونیب حرکت کی با بود، شده زانیآو که فرمان یا پارچه شلوار از را
 و آمد جلو. کرد حلقه دور چند را کمربند بایفر و داد قورت را دهانش آب رزا
 :گفت یخونرسد و مطمنئ بشدت لحن با. داد فرمان ستد به را آن

 .شهیم الزمت-
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 عجم خود در رزا. چاندیپ دستش دور را کمربند و دیکش یقیعم نفس فرمان
 .شد

 ...نکهیا ضمن! رزام تن ملس عاشق من. نکنم فکر-

 .بست خی رزا

 

 

 

 

 .بشه کهیت کهیت رزا تن رو فهیح. دمشیخر تازه-

 .اختاند رزا به ینگاه بایفر

 کی از بهرت دار بزن دست شوهر چون. خرهیم جون به رو درد نیا رزا باالخره-
 !کدومه؟ تا دو نیا از بدتر یدونیم نظرم به یول! هیعمل شوهر

 :گفت کند،یم تر وانهید را فرمان دانستیم که یمکث با

 یاقرصه یحت کنه،یمن غیدر زیچ چیه از فرزندش کشنت یبرا که مادر کی-
 من! بکش رو خودت خودت نکشتت، فرمان اگه یپرسیم من زا! یافرسدگ

 .کردمیم نکارویهم بودم، تو یجا

 زانو یبرو  تخت یرو  که هامنطور رزا و کرد قفل را در فرمان. رفت و زد آتش
 .رفت عقب بود، نشسته
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 .گمیم راست دارم بخدا. ستین من مال چک یبیب اون فرمان-

 : گفت یجد. آمد جلو آرام فرمان

 ،ینکیمن مون یزناشوئ یزندگ یبرا که یکار  چیه. شاپور ای منه مال ای پس-
 .من گردن بوده افتاده نمیا فهیوظ" احتامال

 .داد قورت را خشکش دهان آب رزا

 یدار  هربار تو! داشتم؟ یباردار  فرصت یک من کن فکر خودت" اصال-
 .حداقل یدار  باور که نویا. یکنیم یر یجلوگ

 یمن ادشی. شد دهیکش یعروس شب نیاول سمت به ذهنش ناخودآگاه اما
 :گفت ملتمس. بود دهیفا یب اما اورد،یب ادیب تا زد پلک چندبار. آمد

 !درسته؟ ،یکرد یر یجلوگ هم یعروس شب-

 :دینال و کرد تکرار وار یطوط رزا و ستادیا رسش یباال فرمان

 بار نیا حداقل. گمیم رو راستش دارم بخدا ست،ین من مال چک یبیب اون-
 .کردم باورت که من مثل. کن باورم

 و شد دهیکوب رزا یلبها یرو  کوتاه ییمکثها با اما محکم فرمان دست پشت
 :گفت کشدار و گذاشت خودش یلبها یرو  را اشاره انگشت

 ! شیه-

 .زد هق آرام و گذاشت مرطوبش یلبها یرو  را دستش رزا

 !؟یکردیم مرصف درمونت یب درد کدوم واسه قرص-
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 به ارنبیا دست پشت با فرمان. کرد سکوت و فرشد بهم را دردناکش یهالب رزا
 گره رزا یموها انیم فرمان دست. دیکش کوتاه یغیج رزا و دیکوب صورتش
 .آورد باال شیموها دنیکش با را کوچکش رس و خورد

 !باشه؟. بده جواب اول بار همون پرسم،یم سوال ازت-

 . داد تکان رس و خورد رس چشمش از یاشک قطره

 .شهیم بهرت حامل کردمیم فکر-

 ای! دوش؟ به خونه یزندگ اول ای یبود شب نون لنگ! مگه؟ بود چش حالت-
 !؟یبود شده خونه آور نون تو و بود منقل بساط یپا شوهرت

 :داد ادامه کالمش حرص در نهفته متسخر با فرمان

 !آره؟ ،یبود سابقت عشق یسوگوار  غم در دمیشا-

 . دیکش شرتیب را شیموها فرمان و ادافت هیگر به رزا

 !سابقت؟ عشق! ؟یکنیم هیگر یک برا-

 . داد تکان راست و چپ به را رسش رزا

 !  ؟یگرفت میتصم رسخود چرا! ؟یا حامله ینگفت چرا-

 :دیکش عربده

 ات میتصم تو داشتم حق! بودم پدرش ناموس یب من  ! ؟ینگفت من به چرا-
 . باشم کیرش

 .کرد دفاع خود از هیگر با رزا
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 ...دونستمیمن بخدا-

 .حبس را نفسش و کرد اللش فرمان ی عربده

 کباری یمن زن ماهه دو! یدونستیمن یدیخند پدرت گور به! یکرد غلط-
 !؟یدونستیمن چموش ولد    تو! یبش ودیپر خدا یرضا محض دمیند

 

 

 

 

 :آمد سخن به تند و گرفت را چشمش ریز نم رزا

 دمیفهمیم دیبا کجا از. بود احوامل و اوضاع نیهم ازدواجم قبل دوران من-
 من مال چک یبیب اون بخدا! م؟ینداشت کامل رابطه هم کباری یحت یوقت
 .ستین

 تخت از کوتاه یغیج با رزا. دیکش دست مچ از و کرد رها را شیموها فرمان
 .شد دهیکش

 . شهیم مشخص حامم ربمتیم االن! نه؟ ستین تو مال-

 :کرد زدن غیج به رشوع رزا

 .کن ومل-

 . یشد هار و یکرد پاره افسار نطوریا که کردم ولت-
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 نفس نفس. گرفت فاصله و کرد رها فرمان ی پنجه از را کوچکش دست رزا
 . زدیم

 حرف یبرا... خورمیم کتک نکرده کار یبرا دارم که حاال"! اصال کردم خوب-
 ...خورمیم کتک دارم ام ندونسنت یبرا... خورمیم کتک نزده

 .رفت تر عقب رزا و کرد نگاهش زیت رمانف

 قرص با بذار باشه، تو و من از قراره که یا بچه! خوردم قرص کردم خوب-
 ! یالر  فرمان یتو  باباشم بشم، بدبخت من   قراره مامانش. شه کنده کلکش

 شا یخون لب رزا. سکته حال در یآدمها هیشب کرد،یم نگاهش زده بهت فرمان
 نفس نفس و یسخت به اما بود افتادن پس حال در رست شدت از. زد زبان را

 :داد ادامه

 تا کاره همه خواهر دونمیمن هم چک یبیب اون. ستمین باردار دونمیم که من-
 گرا باش مطمنئ اما خودشه ننگ لکه دمیشا من؛ به ببندش کرده جور کجا از
 مدبو  حامله اگر من! کردمیمن تعطل انداختش یبرا هم هیثان کی بودم، هم
 ...سطل تو انداختم یمن رو چک یبیب و شدمیم راحت رشش از تر قبل یلیخ

 گاز محکم را لبش چنان فرمان. ماند متام مهین فرمان آمدن جلو با حرفش
 .افتاد خون که گرفت

 .یبفهم رو رش یمعن که کشمتیم! رزا کشمتیم-

 هیثان از یکرس  در که دیکوب رزا صورت به محکم آنقدر حرف نیا دنبال به و
 رد به محکم یکس. افتاد نیزم به غیج با و زد فواره رزا دهان و ینیب از خون



 

 pg. 698 

69
8 

 اش ینیب یجلو  را دستش حالیب رزا. داشت در کردن باز یتقاضا و دیکوبیم
 :کرد زمزمه یسخت به. شد روان دشیسف انگشتان انیم از خون و گذاشت

 .ارمیمن بچه تو مثل یوحش کی از رم،یمب اگه یحت-

 . بود جنون رزا کوچک صورت به فرمان دست نیسنگ یلیس. بود جنون

 !بگو دوباره-

 :داد تکان را متورمش یلبها رزا

 .ارمیمن بچه تو از من-

 .نکرد حسش که بود محکم آنقدر یبعد یلیس

 .بگو دوباره-

 هب و داد تکان یسخت به را رسش رزا! نداشت؟ را در شکسنت توان یکس چرا
 :زد لب. ستینگر نداشت، کردن سکته تا را یمرز  که فرمان

 . ارمیمن بچه تو از من-

 شیچشمها صورتش و رس به وار جنون و مداوم یها رضبه. شد یاپیپ ها یلیس
 هیگر و زدیم. کردیم هق هق و ستیگریم رسش یباال یمرد. کرد نیسنگ را
 وجود دانستیمن که یفرزند ای او؟ خودش؟! کرد؟یم هیگر که یبرا. کردیم

 .نه ای دارد

! متکشیم رزا آخ...یخوایمن منو بچه بگو دوباره...بگو دوباره...بگو دوباره-
 !کشمتیم امشب نیهم
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 نیسنگ دست رضب از بود حس یب کامالً صورتش. کردیمن حس گرید را درد
 کوچکش یلبها اما د،یکشیم دوش به را جهالت و ینامرد بار که یمرد

 :کردیم زمزمه و داشت توان همچنان

 . ارمیمن بچه تو زا من-

. داشت رفنت قصد مهراب. شود رها جسم نیا از زودتر هرچه داشت دوست
 خراب را اش یزندگ رزا خواهدیمن کند،یم اش وانهید ماندن نجایا بود گفته
 . کند خوشبخت را او تواندیم فرمان رایز کند

 .دیدیم را اش یخوش در غرق یزندگ و بود نجایا مهراب کاش

 . دیدیم هم را آلود ونخ دستباف یقال

 .دیدیم هم را رزا

 . رفتیمن کاش

 صدق یبار  چند و است یجد رفنت یبرا مهراب میتصم بود نگفته میمر کاش
 .کند یخداحافظ تا دیایب آموزشگاه به داشته

 .رفتیم قفس نیا از مهراب همراه روحش و مردیم کاش

 !اممت و دیچیپ گوشش در ممتد یسوت شد، بسته کامالً  شیچشمها
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 اما کند، صحبت خودش و دیایب رونیب خواستند او از. بود کرده قفل را در
 ملحفه یرو  که یچک یبیب به و بود کرده کز تخت ی گوشه. نداد یتیاهم

 در یسک گرید کردیم احساس. ستینگریم نفرت رسارس ینگاه با بود، افتاده
 انیرافاط تک تک اگر کردیم احساس. بتپد او یبرا قلبش که ستین ایدن نیا

 و ها هیگر. شد خواهد لذت در غرق آن دنید از شوند، رشحه رشحه شیجلو
 به بیعج یلذت برعکس کرد،یمن اش آشفته نباریا مادرش، یها ینخواب شب
 هخان عرض و طول همزمان و صحبت خود با پدرش. کردیم قیتزر پوستش ریز
 د،کر یم نوازش را چکشکو  یقو  اهیس یپرها که هامنطور رزا اما کرد،یم یط را
 اهدنخو  را شیصدا گرید. شودیم باتریز کند متام دم در پدرش اگر دیشیاند
 .هامنطور هم را مادرش یها ناله د،یشن

 هک یشوم ریگ پا و دست موجود نیا وجود با و زدیبگر همه از خواستیم دلش
 تهخنوا در به گرید یا رضبه. نبود ریپذ امکان بود، شده اش ناخوانده مهامن
 .لیراح آرام لحن آن متعاقب و شد

 !؟یکنیمن باز درو! ؟یخواهر -

 :زد دایفر بلند یصدا با شیلبها کینزد زخم رغمیعل. شد کالفه نباریا رزا

 حرفم رس من بگو کنه وساطت اومده که هم یاون به. دیبردار رسم از دست-
 ! یجنگ یالر  اون هم خوبه، من جا هم! دمیمن تیرضا! هستم
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 کرد، باز که چشم. بود شده هوشیب فرمان ی ناجوامنردانه ترضبا از
 تمش و رضب علت به باردار یزن اگر مواقع اکرث در" معموال. بود امرستانیب

 :است نیا پرسدیم که یسوال نیاول شود، امرستانیب یراه

 !است؟ چطور فرزندم حال-

 او یزندگ و گمر  حال که بود نکرده باور را ناخواسته طفل نیا همچنان رزا اما
 نه تیوضع از یکوتاه حال رشح پرستار یوقت علت نیهم به. باشد مهم شیبرا

 یحنل با تنها رزا است، سامل کوچکش یایلوب که افزود و گفت مشیوخ چندان
 :گفت حس هر از یعار 

 ماهه دو یها نیجن متام! نشد امرستانیب یآشغالها سطل قسمت که فیح-
 ! هستند؟ سخت جان نقدریا

. نداشت نیجن نیا به یاز ین بود، رشدش شاهد هرروز که داشت اهیس ییقو او
 و کالفه س  یخ نگاه دید رزا. دیپرس را شتم و رضب علت او از آمد که دکرت
 را، ربزیفر یها زدن قدم را، منظر یها ونیش و ها هیگر را، فرمان شانیپر

 .را بایفر یخونرسد و را شاپور یآشفتگ

 دهش کبود چشم و پاره لب از شرتیب یحت داشت، درد شرتیب همه از یآخر  اما
 و کرد جمع را شیروین  متام نیهم یبرا. کردیم درد همچنان اش حدقه که یا

 :گفت دکرت به رو

 قصد هم قبالً که دارم هم یقانون یپزشک نامه. دارم تیشکا همرسم از من-
 ! کنم؟ چکار دیبا. داشته رو من کشنت
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 کرد، توجه منظر یزار  به نه. داد ادامه را ناهموار راه احوال و حال هامن با و
 یزشکپ و امرستانیب یها پله. ربزیفر یها برادرانه و شاپور یها التامس به نه

 دست هب دستنبد را فرمان تا و کرد نیپائ و باال را یکالنرت  و دادرسا و یقانون
 . نشد راحت الشیخ نربدند،

 و بزرگرت هرروز قلبش درون کوچک یگسن ییگو. کرد عبور نگاهها ی همه از
 .مناند اش هرنمندانه احساسات آن از یاثر  گرید که آنقدر شد،یم بزرگرت

"  مدام لیراح. آورد یم در را فرمان پدر گفتیم پدرش و ستیگریم مادرش
 پاره لب و کبود چشم یرو  نگاهش محسن و کردیم تکرار را" شودیمن باورم
 د،ید شیچشمها در را اشک نم رزا یوقت. بود آمد و رفت در مدام رزا ی شده
 :گفت یجد محسن و زد پوزخند تنها

 . کرد یعهد بد یول داد، قول. رمیگیم رشف یب نیا از رو طالقت کن، تر لب-

 در شوم و نحس یطفل یپا که حال. بود آورده پناه اش یمجرد اتاق به رزا
 را اش یزندگ متام ودب حارض شاپور که حال. بودند شده رصیق همه بود، انیم

 هک حال. بودند شده دلسوز همه مباند، زنده بند در فرمان   فرزند تا کند قامر
 زد، خواهد آتش را او اردیب اش نوه رس ییبال رزا اگر کردیم دیتهد" علنا منظر
 .دادندیم ییجدا ی وعده همه

 راگ دانستیم. زدیمن حرف چکسیه با رزا. گذشت منوال نیهم به یروز  چند
 شا خانواده از نفرت یطرف از و گرفت خواهد ناسزا باد به را همه کند، صحبت

 کردن صحبت قیال را آنها که بود، شده ادیز یحد به فرمان ی خانواده و
 . دانستیمن
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 دیرس خواهد جنون به آنقدر شود، کالم هم انشیاطراف با اگر کردیم احساس
 و احمق یگوسفندان مانند را آنها ی همه و گرفت خواهد دست در یکارد که
 تنها تیواقع در اما کرد،یم یسالخ را آنها ذهنش در. کرد خواهد ذبح فربه

 . اش یا بره سکوت و بود خودش

 با حامم در ای کند خالص را خود و بخورد برنج قرص زد رسش به یچندبار 
 و دبشکاف د،یبوسیم را آنها تک تک فرمان که را اش یآب یرگها زیت یغیت

 . نتوانست اما کند، تجربه را زجر رپ یمرگ

 ونهنگیا که کردیم نینفر را رزا" علنا منظر. آمدند یم هرشب منظر و شاپور
 خانه به او تا خواست رزا پدر از شاپور اما دهدیم عذاب را اش نوه و فرزند
 .رساند نخواهد یبیآس او به گرید فرمان دهدیم نیتضم خودش و برگردد
 و دهد تیرضا رزا تا زدیم زجه و زدیم در به. کردیم التامس رفنت وقت منظر
 . امدین کوتاه رزا اما رد،یبگ پس را خود تیشکا

 یدارو  شبها نشیجن به توجه بدون رحامنه یب و دیخوابیمن خورد،یمن غذا
 .برود یخرب  یب یایدن به بتواند تا خوردیم آور خواب

 

 

 

 



 

 pg. 714 

71
4 

 دهنکر   کبود را چشمش یپا فرمان شکمش، درون ی تحفه نیهم خاطر به مگر
 جان فرزندش پدر نیسنگ دست رضب ریز تحفه نیهم خاطر به مگر! بود؟
 آنها ی نوه جان هم او کردند،یم قامر را او جان نگونهیا که حال! بود؟ نداده

 شدت از و مباند گرسنه ساعتها که نبود مهم شیبرا. گرفتیم آرام آرام را
 یب هب تنها نه، ای است مرض آور وابخ که نبود مهم براش بزند، عوق یگرسنگ
. هن ای کرد خواهد رشد جاندار نیا نبود مهم شیبرا یحت د،یشیاند یم یخرب 
 اتنه که شود یدخرت  هامن خواستیم دلش. ردیبگ آرام خواستیم دلش تنها

 در که شدیاندیب نیا به و باشد شیها یکتان همرنگ ی کوله افنتی اش دغدغه
 .برود کافه امکد به هفته هرروز سیپار

 و ودنب او بازداشتگاه، در یشوهر  و شکم در یا نطفه و کبود ی چهره با رزا نیا
 ار  زشت قتیحق نیا تا زدیم چنگ یز یهرچ به ممکن روش نینابلدتر با او

 :کرد پاره را افکارش لیراح یصدا. کند انکار

 .رمیمن نزنم، حرف رزا با تا گنیم شاپور آقا-

 :رفت باال شیصدا رزا

! د؟یکرد حسابش آدم" اصال! بود؟ یک رزا دیدوختیم و دیربیم که موقع اون-
 من از هم یسور  و یخال و خشک بله کی خودتون، و دیبود خودتون

 بحث هک حاال. دینبا که بکنم رو یکار  اون نکرده ییخدا مبادا که دیخواستیم
 ! آره؟ شدم، زیعز وسط، اومده ارزش یب ی نطفه کی

 :دیشن را ورشاپ یصدا نباریا
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 .میکن صحبت کن باز درو دخرتم،-

 ارزش یب خون لخته کی یبرا! خرفت رمردیپ. آمد در سمت به و شد بلند رزا
 باز ار  در. کردیمن که تالشها چه توالت فونیس و بود قرص کی اش چاره راه که
 :ستینگر او به و کرد

 .سالمت به. شد گفته ها یگفتن-

 .دخرتم سالم-

 حقش در یبد که یکس تنها. شد رشمزده یا لحظه یبرا. تانداخ نیپائ رس
 و گرفت شان در یعروس کرد، عقدش احرتام با. بود رمردیپ نیهم بود، نکرده
 یب. بود دهیند هم احرتام جز اما شد،یمن همکالمش یلیخ اگرچه خانه در
 یها چهره به ینگاه. شد اتاقش وارد شاپور و رفت کنار در یجلو  از اریاخت

 مال ایح و رشم. بست محکم را در و انداخت لیراح و مادرش و پدر ی آشفته
 در یفرزند و یزندان شوهر با االن.  بود شده حفظ اش تیشخص که بود یزمان
 به تدس رزا و برگشت سمتش به شاپور! کرد؟یم را یکس چه مراعات دیبا شکم
 .شد نهیس

 مه رو ام هید آخر رونق تا. اس دهیفا یب بگم دیبا د،یاومد تیرضا یبرا اگر-
 .رمیگیم

 بود، دهید بیآس اش چهره که نبود رزا تنها. دیکش محاسنش به یدست شاپور
 :داد ادامه نفرت با. بود شده رتریپ سال ده ییگو هم شاپور

 .موند نخواهد جواب یب کدومتون چیه یکارها-
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 .شده ضیمر مادرش-

 :انداخت باال ابرو رزا

 مثل یپرس  ای بایفر مثل یدخرت  وجود! شه؟با تونهیم یچ علتش! ؟"جدا-
 !فرمان؟

 :شد شفاف شیچشمها اما داد قورت را بغضش

 مون بچه و تو من گفتیم هاش معاشقه تو که بودم باردارش زن! بودم زنش-
 فتهر  اش ته تا کباری که یآدم. سوختیمن دمل زدیم چک تا چهار. پرستمیم رو

 یول بودم نخورده هم چک کی ابامب از من. نباته و نقل براش نهایا باشه،
 رکو  اگه من! میریمب اش بچه و خودم که زد! کشنت قصد به زد پرست یحاج
 هاگ! ؟یر یبگ رو پرست تیرضا و یبش ات نوه یمدع یاومد یم بازم شدم،یم

 ! ؟یدیخریم ترحم من از زنت ضعف و غش یبرا بازم شدم،یم یمغز  رضبه

 .کنمیم رو اش امنتض من کرده، حامقت دخرتم، بده تیرضا-

 .دفرش  بهم را شیلبها اما! سفته؟ و چک! چه؟ با"  دیبگو آمد زبانش نوک تا

 ور  پرسم و کرده قهر شکم تو بچه کی با من عروس گنیم یچ لیفام و فک-
 !زندان؟ تو انداخته

 :شد براق رزا

 فکر یول م،یبود دهیشن لیفام و فک نیهم از رو پرس نیهم وصف که ما-
 ! نده صیتشخ هم از و یناخود و خود و باشه یالر  نقدریا میکردیمن
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 :داد ادامه حرص با

 که دیباش دکرت کی دنبال من، از گرفنت تیرضا جا! امرهیب شام پرس یحاج-
 .ارهین در آباد نیام از رس

 . شاپور به برسد چه بود، زده رتیح شیغرا نطق از هم خودش

 مغزش به ادیز تابستون یگرما بخوره، خنک آب کمی! دمیمن تیرضا منم-
 .آورده فشار

 :کرد تکرار دوباره شاپور

 .شمیم ضامنش من-

 :گفت تنها و کرد باز را در رزا اما

 !خورده برگشت تون چک! رهید-

 

 

 

 

 دلت ،کنه سکته منظر اگر دخرتم.شده ضیمر فرمان ی غصه از. هیبسرت منظر-
 .یدار  یمهربون قلب چه دونمیم که من! ره؟یگیم آروم

 نامهربون و مهربون بخواد برسه چه ندارم؛ یقلب من. بهتون دادن غلط آمار-
 بهال  و عجز نهمهیا یجا به کاش! اد؟یب رحم به من یبرا دلش یک. بشه رسش
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 هخواهران از نگفت دخرتتون. دیدادیم حق کمی بهم فقط ناحق، گرفنت واسه
 اب حق اگه !بارداره؟ زنش که یمجنون برادر دست داد کمربند نگفت! هاش؟
 !ه؟یک با ناحق پس فرمانه،

 .ذارمیم گرو شیر خودم. داره فرق نباریا. شهیهم مثل کن، یبزرگ تو-

 :داد ادامه و برگشت کرد،یم نظاره را آنها که رزا پدر سمت به

 رو مردر یپ من   تونستیم که داره رشافت نقدریا  که آقا عباس نیهم یرو  شیپ-
 دمیم قول بهت داشت، نگه رو دمیسف شیر حرتاما اما رون،یب بندازه در نیا از

 .بگه کمرت بهت گل از ندفعهیا نذارم

 :شد نهیس به دست و زد حرص از مملو یپوزخند رزا

 .گردمیبرم خونه سالخ اون به من که دیهست مطمنئ هم چقدر-

 رنیگیم چمدون خورهیم یتوق به یتق. دخرتم دارند دعوا شوهرها و زن همه-
 !؟یپدر  خونه رنیم ننکیم قهر دستشون

 :کرد مداخل رزا پدر نباریا

 .گذرونده حد از شام پرس-

 :گفت متسخر با رزا

 یراب من صورت رو یها یکبود نکهیا مثل نه! توق؟ به تق دیگیم نیا به شام-
 و دیکرد که یطواف اون حرمت به حداقل. هینامرئ یار یبخت خاندان و شام
 نم. دینکن فرض احمق رو هیبق و دیکن تیرعا رو انصاف دیدار اعتقاد بهش
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 شوهرم و القیی اومدم یخوش از ای! نجا؟یا اومدم کردم قهر ساده یدعوا یبرا
 ،یبگ رو حرفها نیا ،یزد طانیش به سنگ که ییشام! ؟یهواخور  فرستادم هم
 استخوون به کارد... یحاج نبود توق به تق نیا! ندارم یانتظار  هیبق از من
 .دینزن رو حرف نیا یآگاه الحالتون معلوم پرس احوال زا که شام حداقل. بود

 :کرد تکرار وار یطوط شاپور

 .شمیم ضامنش من-

 هب رزا پدر و ستینگر همرسش به مستاصل. دیاملیم بهم را شیدستها زهرا
 :آمد حرف

 .ستین بردار تیرضا فرمان کار جان یحاج-

 :زد یکج لبخند رزا

 !پدر مموافق باهاتون عمرم در نیاول یبرا-

 :زد را آخرش حرف شاپور

 به گمیمن. ادیب رحم به دلت تا مونم یم منتظر من یبخوا هرچقدر دخرتم-
 اما بده پس رو تاوانش دیبا و کرده اشتباه چون بده تیرضا خودش خاطر

 زنر یپ اون شهیمن یراض دلت دونمیم چون بده تیرضا مادرش خاطر به گمیم
 .کنه سکته غصه از

 !دادیم ادی بهش رو داشنت دوست داشنت، دوست همه نیا یجا به کاش-
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 هم ودب شده لیتشک که یا نطفه یبرا دلش یحت او که دیبگو خواستیم دلش
 فرو لب اما باشد اش یزندگ و مرگ نگران که بود قصه یکجا منظر سوخت،یمن

 :گفت یجد و برگشت آخر ی لحظه اما رفت در سمت به شاپور. بست

 از رتشیب منظر دهیمن رضا دلت دونمیم نمیا گفتم، رو ها یگفتن من دخرتم-
 . باشه یبسرت  نیا

 :داد ادامه شاپور و ستینگر گرید یجا به یعصب رزا

 خونه به یبرگرد که رساغت امیم صبح فردا من مادرت و پدر ی اجازه با  اما-
 .یند تیرضا اگر یحت خودت، ی

 زا قبل اما اش وادهخان یاعضا به سپس ستینگر او به خشم با و مبهوت رزا
 :داد ادامه شاپور بکنند، یاعرتاض یهمگ آنکه

 پرسم اگر یحت دارند، تعلق بهش که باشن ییجا دیبا من ی نوه و عروس-
 .باشه زندان

 :انداخت جلو را خودش زهرا رفتنش محض به. رفت و

 !دخرتم؟ یکن چکار یخوایم-

 :گفت پسس گذراند نظر از ریتحق با را آنها و زد یپوزخند رزا

 دخرته بگن هیهمسا و در و رهیبگ طالق اولت دخرت ینگران! من؟ مادر هیچ-
 ونهخ فرستادنش کبود چشم با دار رسم و اسم خانواده نیا که بوده مرگش چه
 و وادبخ و لیراح یکس ینگران! ومده؟ین زنش یپ هم کباری شوهره و باباش ی
 !اس؟ مطلقه بزرگش خواهر یبگ ینتون
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 :شد معرتض لیراح

 هم ما ،یمعرتض تو اگر! یگفت همه به خواست دلت یهرچ هفته کی نیا-
 .میمعرتض

 :شد نهیس به دست رزا

 !شنومیم! دیبفرمائ-

 .پدرش به کرد رو لیراح و کرد لیراح نثار یا غره چشم زهرا

 !گفت؟یم یچ بایفر دیدینشن مگه-

 :زد قهقهه بودن یعصب شدت از رزا

 که یکس حاال تا یک از. شد مشخص هم طلبا از حق اریمع شکر رو خدا-
! ده؟ش من یناپاک و یپاک اریمع شه،یم خامنان یب معتاد کی ی واله و فتهیش

 رو فرمان من یدونیم تو حداقل ندونه، چکسیه. خانم لیراح دادن غلط آمار
 . نداشتم اش بچه یبرا شوم قصد و کردم قبول شوهر عنوان به جوره همه

 :داد ارقر  مخاطب را پدرش سپس

 هام یپرواز  بلند و خودم از رو التونیخ شده که هم کباری واسه خواستمیم-
 یامرئن انگار یول. عسل خمره تو افتادم کنه فکر بابا بذار گفتم. کنم راحت

 تونمقدسات همه به حارضم! نهیبیمن رو دهیرس استخوون به کارد من   یکس! ام
 چمدون شام خود نیهم کردیم ارصار گهید ذره کی یحاج اگر که بخورم قسم
 . دیکردیم ام یراه و دیبستیم رو ام
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 پدرش به چشم با رزا. گرفت دست هردو با را رسش و نشست مبل یرو  رزا پدر
 :کرد اشاره

 !نگفتم-

 .گرفت را رزا کوچک و فیظر یدستها زهرا

 ای نم! ؟یزنیم هیکنا تلخ ینطور یا که انداخته رونیب خونه نیا از تورو یک-
 !؟بابات

 .بشناسم رو ام خانواده نگاه سال کی و ستیب بعد کنم فکر-

 :گفت رزا پدر

 

 

 

 

 یهرروز  تا مهمون عنوان به اما بازه، روت به شهیهم خونه نیا در دخرتم-
 . ماست چشم رو قدمت یبخوا

 به و بود آورده پناه اتاقش به دوباره. ختیر دستش یرو  به را یپاک آب و
 پرس از که یمرد به توانستندیم چگونه. دیشیدان اش شده مسخ ی خانواده

 ! کنند؟ باور را شیحرفها و اعتامد گرفت،یم سفته و چک خود
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 چهارم بار نیا. کردیم صحبت زهرا با و بود نشسته مبل یرو  رزا انتظار به میمر
 را وا یکم و بروند رونیب رزا با که بود آمده نباریا اما زدیم رس رزا به که بود
 چپ .نداشت بایفر از کم لیراح. کند دور خانه آور خفقان و نیگسن یفضا از
 را زار  زود ای رید و گذرندیمن خود ی نوه از نهایا گفتیم رفتیم راست رفت،یم
 یعس و بود صحبت مشغول زهرا با میمر. کنندیم خانه یراه زور به ای احرتام با

 قاتا درب شدن باز با و ندهد یتیاهم کرد،یم نگاه چپ چپ که لیراح به کرد
 امامت به." دارند ازین یزمان وقفه نیا به هردو بهرحال"  ی جمله با را بحث رزا

 . رساند

 ذاشتهگ رس بر یا ساده شال. داشت تن بر یتابستان ییمانتو و روشن نیج رزا
 ماا بهبود به رو لبش زخم. نداشت چشمش ریز یکبود پوشاندن بر یارصار  و

 گرن یب و شیآرا یب" کامال یصورت. بود زرد و بنفش همچنان چپش ی گونه
 نهات و نداشت همراه به کوله. فروغ یب ییچشمها و خشک ییلبها داشت، رو و

 .بود آورده همراه به را لشیموبا

 .میبر ام آماده من-

 .هم زهرا شد، بلند میمر

 شکمش تو ی بچه اون حال به دلش حداقل. کن صحبت باهاش تو دخرتم-
 !غذا نه خورهیم آب نه. بسوزه

 :گفت یشوخ به میمر

 ! ؟یر یمب مرحله نیا قراره-
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 :گفت و دیپوش را شیکفشها رزا

 !نظرت؟ به ام زنده االن-

 :گفت یستیرودربا یب میمر شدند، که کوچه واد

 ی ونهخ فرستادتیم گرفتیم برات آژانس کی نبود بابات ترس از اگر مامانت-
 .شوهر

 مردم دهن یوقت. نداره تیاهم یا ذره دممر  حرف بفهمه قراره یک دونمیمن-
 فتارر  اونا آداب مطابق یکوک آدم کی مثل میکن تالش دیبا چرا بازه، شهیهم
 !م؟یکن

 با ور  فرمان مثل یکی تو که نشده ریپذ باور براشون! ه؟یچ مساله یدونیم-
 تو و من یمادرها. بخوره خنک آب زندان گوشه یبنداز  یقلدر  یادعا اون

 و فک ترس از تونستندیم اگر کن باور. بشه شکسته مرد ابهت براشون سخته
. انهزند دامادشون بفهمه یکس مبادا که گرفتندیم تیرضا ازت زور به لیفام

 رفنت زندان از براشون تو کبود چال و چشم دنید تحمل... بگم بهت راحت
 .راحترته داماد

 مهراب شهیمه که کوچه نیا در زدن قدم یبرا دلش. دیکش یقیعم نفس رزا
 .بود شده تنگ ستاد،یا یم انتظارش به آن رس

 .منه پشت قانون که" فعال-

 گهید تو بذارند دونمیم دیبع دم،ید من که یشوهر  مادر و شوهر پدر نیا-
 .یمبون نجایا
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 :زد پوزخند رزا

 د،کردن ام شکشیپ هربار! کشندیم رو زحمتش زودتر خودم مادر پدر. نرتس-
. نشم یمتوار  دل شجاع مهراب   با نکهیا خاطر به فعهاوند. روش هم نباریا
 خورهن اش شناسنامه تو طالق مهر خانواده یاول دخرت نکهیا خاطر به ندفعهیا
 .فرستاد پس نکرده وا رو هیهد که بود کرده یننگ چه نگن و

 محسن نیماش دنید با رزا اما نشست میمر یلبها یرو  بر کمرنگ یلبخند
 .رفت درهم شیاخمها

 !؟دیدار نقشه شهیهم برادر و خواهر شام چرا. ارنیب برام رو مرگت خرب میمر-

 :گرفت را رزا الغر یبازو  ملتمسانه میمر

 !کن یخامن. نذاشت برام یا گهید راه که کرد ارصار نقدریا-

 .دیکش پس را دستش یعصبان رزا

 !ده؟یرس بهم یچ نحس ی نطفه کی و کبود چشم جز یخامن از-

 هنیس به دست و چپ چپ رزا و شد ادهیپ نیماش از دنشانید محض به محسن
 .ستینگر شد،یم کینزد آنها به که محسن به سپس میمر به ابتدا

 .رمیگیمن رو وقتت ادیز-

 :زد طعنه و فرستاد رونیب را نفسش حرص با رزا

 ! شه؟یم متوم تو یها یجانفشان نیا یک-

 .جان رزا کنمیم خواهش-
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 :داد تکان هوا در را دستش و ترف نیماش سمت به یعصب رزا

 !چکار؟ خواستیم زن تو، مثل یا دلخسته عاشق نثار جان وجود با فرمان-

 کند یط را منزلشان تا یا قهیدق چند ریمس تا گرفت یتاکس میمر یبرا محسن
 .افتاد راه به محسن و گرفت رو رزا. نشست فرمان پشت رسعت به سپس

 !افه؟یق تو یرفت ینطور یا توام طرف که یمن یبرا االن-

 

 

 

 

 نیتر جذاب و نیتر آراسته در او خالف بر که برگشت سمتش به یشاک رزا
 .بود خود حالت

 ! رو؟ عباس حرضت قسم ای کنم باور رو خروس دم-

 . هردو-

 :داد ادامه رزا یعصبان ی چهره به ینگاه مین با و زد جا را دنده

 ! رو خر ی  الر  ونا هم خوامیم تورو خاطر هم. گمیم یجد کن باور-

 :کرد زمزمه و چرخاند کاسه در چشم رزا

 ! کف بر جان-
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 :دیچرخ سمتش به سپس

 !م؟نیبب رو یک دیبا ،ینخوا منو خاطر و یکن یدلسوز  من یبرا تو نخوام من-

 .منو-

 تک اب اما بکوبد محسن پوک مغز به آن با تا گشت یز یچ دنبال به حرص با رزا
 لحظه چند یبرا را شیهادست محسن. مددرآ  حرصش شرتیب محسن ی خنده

 . آورد باال میتسل ی نشانه به

 منوکرت گمیم بهت دارم االن یول زدم گند مسئله کی نیا تو دارم قبول من-
 .هستم

 :دیکوب محسن محکم و سفت یبازو  به را یکاغذ دستامل جعبه رزا

 ! خورهیمن من درد به تو ینوکر -

 :برد باال را شیصدا یکم محسن

. مکنیم وصل بهم رو تیبرش زوج نیبهرت دارم خودم الیخ به کردمیم رفک-
 ...هم فرمان خواستم،یم رو خاطرت

 :گرفت رسش به را دستش رزا

 . نداره تیاهم من یبرا یا ذره تو لیدال-

 بر هم دماغش دنیکش باال پس از اون. خوردیمن دردت به مهراب جان رزا-
 . یش خوشبخت مخواستیم قسم، خودت جون به. اومد یمن
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 ادیفر و داد هرچه کند، مالحظه آنکه یب و شد متام صربش کبارهی به رزا
 :زد محسن رس بر نداشت و داشت

 ! خوشبختم؟ االن-

 .دیکش باال را یدست ترمز و زد یکنار  به را نیماش محسن

  !؟یکنیم باور خوردم گه بگم نازم خواهر جان، رزا!  خوبه؟ کردم غلط بگم-
 ...تا بدم رو طالقت ایب گمیم دارم که من

 .کرد قطع را حرفش بغض پر و داد هیتک یصندل پشت به رزا

 االن تو کردم غلط! ینکن یکار  چیه که نهیا ،یبکن یتونیم که یکار  تنها تو-
 هتونیم نطفه نیا دست از نه شه،یم خوب زخمهام نه! خورهیمن درد به گهید

 !  بشه مهراب رفنت مانع تونهیم نه و کنه خالصم

 حرص با. چرخاند رزا سمت به را رسش زیت و تند و شد گشاده محسن یچشمها
 .دیکوب فرمان به

 ! ؟یدار  رو آمارش مگه-

 !مباند-

 ! رزا؟ یکنیم یغلط چه یدار ! مَنانَد-

 :زد حرف خود با و ستینگر روبرو به خشم با کرد، سکوت رزا یوقت

 زدم شیآت و آب به رو مخود که من رس تو عامل دو خاک! من رس بر خاک-
 پلو فتهش نیا آمار نوریا از خانم بعد. کنم نابود و ستین و کنم دایپ رو عکسها
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 هک زدمتیم نیهمچ و کردمیمن مالحظه بود، سامل صورتت یعنی. ارهیم در رو
 .بره ادتی از یعاشق و عشق

 :زد پوزخند رزا

 !پس کرده اثر نیهمنش کامل-

  !داره؟ تو به یدخل چه اون نرفنت ای رفنت. هراً ظا نداره انتها تو تیخر! نه-

 .محسن سوال به نداد یتیاهم و کرد نگاهش زیآم استفهام رزا

 ! ؟یکرد ستین به رس رو عکسها یگفت-

 .داد تکان تأسف نشانه به یرس  محسن

 . کنم جمع رستون پشت جارو و آب با من د،یبزن گند فرمان و تو. بله-

 :زد طعنه رزا

 .کن نگاه دوم شغل عنوان به نمیا به ،ینثار  جان شغل بعد. دایم هم بهت-

 راه بازم اما یبخر  جون به کتک همه نیا یحارض  واقعاً  تو! رزا فهمتیمن-
 ! ؟یبد ادامه رو تیخر

 !ته؟یخر ،یهلفدون بندازش قانون و ارهیب رست رو بال نیا ناحق به یکس-
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 ! تهیخر ،یدیمن رو فرمان شناخنت زحمت خودت به یحت نکهیا-

 :شد نهیس به دست رزا

 .کنن اش نهیقرنط و ببندن پاش و دست دیبا! ضهیمر اون-

 .گذاشت او یصندل پشت را دستش و شد کج سمتش به محسن

 !  ضه؟یمر حال در و شهیهم یمطمئن-

 .کرد نگاهش چپ چپ رزا

 !زمنتیم ات یرشم یب خاطر به" واقعا ندفعهیا-

 یپا که کن اجرا عاشق بدبخت   اون رو بذار رو هات یباز  Catwoman نیا-
 .نکنه کبود رو چشمت

 شهیهم! نبود بد هم شهیهم فرمان که شود نیا منکر توانستیمن. کرد اخم رزا
 نیا که یوقت از امان اما! رفتیمن هرز دستش هم شهیهم! نبود اخالق بد هم
 بولد و رنگ پر آنچنان. دادندیم" وقتها یبعض" به را خود یجا ها" شهیهم"
 .نبود ها شهیهم دنید به قادر یسامل چشم چیه که شدندیم

 من از هم ماده و نر کی رون،یب ادیب! جونش نوش. زندان اش یانداخت-
 مبه پژمرده نطوریا نیا حاال و سپردم بهش رو ام گل دسته خواهر که خورهیم

 ...جان رزا اما. داده لیتحو

 .کرد پاک عیرس با را اشکش قطره رزا
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 . یذاشتیمن ام سفره تو رو نون نیا بودم هرتخوا-

 از تر زن یک! تا؟ دو شام از بهرت یک گفتم... غمربیپ به...ریپ به... قرآن به-
 !فرمان؟ از تر مرد یک! تو؟

 دیاش کرد عبور ذهنش از یا هیثان یبرا. نکند رسباز بغضش تا فرشد لب رزا
 هب کافه در میمر بود، هدیند را فرمان و مهراب گشت،یبرم عقب به زمان اگر
 را میمر شنهادیپ دیشا...دیشا... گفتیمن اتشیخصوص و محسن از یشوخ
 .انداخت یمن ها یار یبخت منجالب در را خود و گرفتیم یجد

 . بود محال و اشتباه آن به فکر یحت کرد، منحرف رسعت به را ذهنش اما

 .رو اشکها نیا نمینب رم،یمب من-

 .زد پلک بار چند و گرفت را شیهاچشم نم انگشت رس با رزا

 ! شدند؟ نابود عکسها یمطمئن-

 :داد تکان رس محسن

 زارآ  قصد فرستنده اگر اما! هیکاف نظرم به دشونیند شاپور که نیهم. آره-
 ! ؟یچ باشه داشته دوباره

 محسن تینها در. بست دوباره اما کرد باز دهان بار چند. کرد دل دل رزا
 :گفت

 مکن یغلط کی بتونم بشه، رو نکهیا از قبل حداقل! وبگ یزد یگند اگر-
 . نشم روبرو فرمان و تو جنازه با ندفعهیا
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 ! مبه بادمجان که اون-

 . دونمیم دیبع-

 :گفت محسن و کرد نگاهش یسوال رزا

 بدونم؟ دیبا که هست یز یچ. نکن عوض رو بحث فعالً-

 . کرد اعتامد محسن به دوباره و دیکش قیعم نفس رزا

 ! حسام و مهراب من،. نبودند مطلع شرتیب نفر سه من مالقات قرار از-

 :کرد اخم محسن

 !؟یخورد بُر اون با چرا تو!  مهراب؟ قیرف هیمردن پرس نیهم-

 ! کنم؟ اعتامد میمر ای تو به یداشت توقع نکنه-

 .داد تکان رس شیبرا تأسف یمعنا به محسن

 خرآ  تا ،یبش شفته اون زن ینر  که کردم دایپ شوهر تو برا کردم یغلط کی-
 !  نه ای خوابهیم دلت حرص نیا نمیبب بزن زخم بردار خنجر کی عمر

 .دمیفهم رید من و بود دیحم برادر   حسام-

 ...اما ستین یبیعج زیچ که تو دنیفهم رید-

 :داد ادامه رتیح از یناش مکث با

 ! بشه؟ یحاج داماد قراره که نیهم! د؟یحم کدوم-

 .داد انتک رس آهسته رزا
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 ! ش؟یدید.  آره-

 ! هست هم یز یچ عجب. متاسفانه-

 .انداخت اش ینیب به نیچ رزا

 !شدند؟ رو و بر خوش ها معتاد حاال تا یک از-

 ! ه؟یچ حسام به عکسها ربط. اش موقع به حرفت نیا جواب-

 :شد کالفه رزا

 !؟یشد خنگ نقدریا امروز چرا محسن-

 :گفت جیگ محسن

 . دهیم پا همه به. شده یوسر یو ام ینیهمنش کامل-

 :گفت غره چشم با رزا

 رکمد و لیدل یکل با! بوده آگاه من مالقات قرار از بایفر که مشخصه کامالً-
 فرمان به. یدار  باور دونمیم چون تو، به فقط اما کنم ثابت بهت تونمیم
 ! هیرذل و پست موجود چه بایفر کنهیمن باور اون! کنم اثبات تونمیمن

 رسپ دوست رساغ یبر  و شوهرته یخر  نره کی که نداره نیا به یربط هم اصالً-
 !ات؟ اسبق
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 :دیکش یقیعم نفس رزا

 حارضم من که مهم اونقدر.  داره وجود تر مهم یلیخ مسئله کی! محسن-
 ! مبونه تو اون ابد تا فرمان

 :زد یجان یب کج لبخند محسن

  !گفنت من از شهیم یر یزنج ی وونهید کی مبونه، شرتیب گهید روز کی-

 :داد ادامه د،ید که را رزا کنجکاو نگاه

 لهک تو مغز یجا دونمیمن من. شکسته هم خودش رس شکونده، رو رسباز رس-
 !ه؟یچ اش

 :زد ییمنا دندان لبخند محسن و کرد نگاهش باز مهین دهان با رزا

 .بربه بشوره رو ریاخ اتفاقات نیا ،یش خوشحال کمی گفتم-

 ! چطوره؟ حالش االن! که ستمین یراض مرگش به-

 یجا هم مرده. یموند زنده و یاومد بر کتک همه نیا پس از جثه نیا با تو-
 !اد؟ین بر شکسته رس کی پس از فرمان بعد بود اومده در صداش االن تا بود تو

 ای شمب دست به جارو و آب دیبا نمیبب که هیچ مهم مسئله اون نمیبب بگو حاال
 .نه

 :گفت سپس دیکش دندان هب را لبش رزا
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 . ناقصن عکسها-

 :کرد اخم محسن

 ! ؟یچ یعنی-

 .دیچرخ سمتش به کامل رزا

 بایفر ستین دیبع" اصال فرمان، شدن یزندان و منظر شدن یبسرت  به توجه با-
 . زهیبر رو زهرش

 ! رزا بگو رو ات یاصل غلط اون-

 باستیرف و حسام رکا نکهیا به علم با رو عکسها اصل یتونیم بدم، تیرضا اگر-
 ! ؟یکن ستین به رس

 ! کنم؟ اغوا رو حسام و بایفر قراره نکنه-

  .ناتوانم بایفر مکر برابر در من! هیکاف  نرسه، فرمان دست به که نیهم-

 :دیکش شیموها درون یدست محسن

 ! ناقصن؟ عکسها چرا! رزا؟ یکرد چکار-

 :آورد زبان بر را فشاعرتا بار نیاول یبرا و کرد جمع را شیروین متام رزا

 !دمیبوس رو مهراب روز اون من-
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 :دیپرس یجیگ با لذا شنودیم اشتباه شیگوشها کرد احساس محسن

 !؟یچ-

 :گفت رزا

 نیا تو حداقل. رتسمیم شرتیب فرمان دنیفهم از اما مونم،یپش کارم از من-
 ! ستین سامل و نرمال آدم نیا که دمیفهم مدت

 :داد ادامه یجیگ با محسن

 !شده؟ گرفته عکسهاش که هستش یروز  به مربوط ات بوسه-

 تدس هردو با و گفت ی"یوا یا"  کدفعهی محسن و کرد دیتائ رس تکان با رزا
 .دیکش عقب را شیموها

 !تو؟ یکرد چکار-

. هکشیمن عقب ست،ین دیحم از کم من گناه نکنه ثابت تا بایفر! حامقت-
 .ام یاشتباه آدم من بده نشون همه به تا زنهیم یدر  هر به باش مطمنئ

 .بود شده رهیخ شیروبرو به و زد چنگ را شیموها مبهوت محسن

  !آخه؟ یکرد بود یکار  چه نیا ،یداشت شوهر تو دمل زیعز! ؟یکرد چکار رزا-

 یتیاهم بود، شده دچار آن به محسن که یاسرتس به نسبت کرد یسع رزا
 .ندهد
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 !نیمه. یکن دایپ یدسرتس عکسها اصل به کن یسع هم تو دم،یم تیرضا من-

 یرفت که کنهیمن ات یراض فرمان مثل یکی! فهممتیمن" واقعا رزا! ن؟یهم-
 نیا یبرا ینداشت وقت سال سه! ؟یکرد بوس رو ییلویک چهل ی پرسه اون
 شوهر ریغ یکی واسه ات حرش یشد یالر  نیا زن که یموقع دیبا عدل! کار؟
 !مهراب... یک یبرا اونم! باال؟ زدیم

 .دیکش دست اش یشانیپ به رزا

 . اس شده متوم بحث نیا من نظر از-

 !دیحم هست، هم واسطه سوم نفر یپا پس باشه، بایفر و حسام کار نیا اگر-

 .ستین اش ندهیآ شوهر به دادن آتو آدم بایفر. دونمیم دیبع-

 .دیکش لشیسب به یدست محسن

 !؟یبد تیرضا یجد یجد یخوایم. پس یر یبگ ادی هم تو کاش-

 :گذاشت برهم چشم رزا

 از رو هید من بذاره و برداره اش یرانسانیغ یکارها نیا از دست بایفر اگر-
 !آره رم،یبگ شاپور

 !نده؟ اگر و-

 از من که یز یچ... محسن رتسمیم عکسها اون از من! دمیم تیرضا بازم-
 .اش خانواده یحت دهیند چکسیه دم،ید فرمان
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 با را رزا چمدان. آمد دنبالش به اش فتهگ طبق شاپور روز هامن یفردا
 الل یآدمها هیشب مادرش و پدر نکهیا از. کرد عقب صندوق یراه احرتام
 صهغ شرتیب آورد، یم کمکش را کوچکش چمدان لیراح و کردندیم اش بدرقه
 هنوز .برنگردد خانه نیا به رد،یمب اگر یحت نباریا کرد عهد خود با. گرفت اش
 :گفت آرام رزا که ودندب نشده اتوبان وارد

 .بدم تیرضا میبر-

 یرودو  از که نیماش چند که دیکش یکنار  به را نیماش یناگهان آنقدر شاپور
" فتخر  رمردیپ" لیقب از فحش انضامم به ممتد بوق چند شدندیم اتوبان وارد
 .کرد توقف اتوبان کنار و نداد یتیاهم شاپور اما کردند، اش حواله

 ! دخرتم؟ یگیم یجد-

 قهر و دکبو  چشم با عروسش که باشد متعجب شرتیب شاپور خواستیم دلش رزا
 یخوشحال اما است شده دادن تیرضا به یراض چرا و چگونه خانه از کرده
 .بود کرده لیزا را عقلش

 هب چشمش خواستیمن دلش. شد مرخص امرستانیب از منظر و داد تیرضا رزا
 و گشود را چمدانش. نداشت هم ار  فرمان با ییارویرو شجاعت افتد،یب بایفر
 ها لباس دمانیچ. است بوده کجا لباس هر یجا اوردیب خاطر به کرد یسع
 یها لباس دنید از. بود کار نیا عاشق او. بود شده محول فرمان به شهیهم
 اب بود گفته یشوخ به رزا و آمد یم وجد به شهیهم رزا کوچک زیسا و فیظر
 !کرد؟ هدخوا چه فرزندشان یها لباس دنید
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 دهش ختهیر چمدان اطراف که ییلباسها به و نشست تخت ی لبه حوصله یب
 دلش. بود نکرده زانیآو یلباس چوب به هم را کدانهی یحت. شد رهیخ بود،
 نه خواستیم او نه که یجائ در بودن. بود نیهم مردن. خواستیم هیگر

 .را او انشیاطراف

 :دیلنا حرست پر و دیکش دست شکمش به اریاخت یب

 وت... ام درو راه دنبال خودم من! جهنم؟ نیا وسط شد داتیپ کجا از گهید تو-
 !داشنت بچه به چه و من" اصال! چکار؟ خوامیم رو

 :کرد زمزمه آهسته

 ! فرستاد؟ پس تورو شهیم. خوامتیمن-

 رسش رزا و آمد نیپائ آهسته در ی رهیدستگ. بشنود شیایلوب دیرتسیم ییگو
. ستینگر اش دهیخم قامت به رزا و شد باز در. ندچرخا آن سمت به را

 .آمد آزاردهنده نظرش در اول یروزها مانند شیصدا یگرفتگ

 !هست؟ اجازه-

 سمتش به داریناپا یقدمها با و بست را در. شد داخل فرمان و کرد سکوت رزا
 و دهیژول لیسب و شیر و موها به رزا و زد زانو نیزم یرو  شیروبرو. آمد

. دیدیم چروک راهنیپ او تن در که بود یبار  نیاول. ستیرنگ نامرتبش
 به رقع یبو . ربدیم رنج یخوابیب از سالها که یکس مانند بود، قرمز شیچشمها

 .زد یکمرنگ لبخند فرمان. گذاشت دهانش یجلو  را دستش و زد اش ینیب ریز
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 طرخا به دونستمیم چه. خورهیم بهم من از حالت" کال کردمیم فکر زمان کی-
 .اس توله نیا

 .زد زبان را خشکش یلبها رزا

 شده الکن زبونت ذوق از و یکرد ام بوسه غرق چطور یدیفهم یوقت ادمهی-
 .بود

 .کرد اشاره کبودش چشم به

 

 

 

 

 !هست هنوز جاش-

. دیشک پس را دستش رسعت به او اما ردیبگ را رزا دست تا برد جلو دست فرمان
 .انداخت نیپائ را رسش فرمان

 !؟یداد تیرضا چرا. دهینخواب حرصت ،یشیآت ی گوله هنوز که تو-

 :دیخند متسخر با سپس چرخاند دهان در را زبانش رزا

 !؟یناراحت-

 :داد تکان رس فرمان
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 .آره-

 .شد رهیخ بود، کرده احاطه را آن کمرنگ یا هاله که رزا یچشمها به

 درست رش کی همونجا گفتیمن مامان احوال از ربزیفر اگه. برام بود کم-
 !رون؟یب امیب دیبا یچ یبرا. بخورم حبس که کردمیم

 .کرد نگاهش مسکوت رزا

 درآورده یروز  نیهمچ به رو زنش که من مثل یرتیغیب کی دیبا یچ یبرا-
 ! رون؟یب ادیب

 به یچشمها اما نکند هیگر تا گرفت گاز را لبش و زد شیموها درون یچنگ
 :برداشت خش شیصدا. زد برق شبقش رنگ

 امه یشعور یب همه با چرا! ؟یخامن نقدریا چرا تو. رزا یدادیمن تیرضا کاش-
 !؟یکنیمن اعرتاض کشمتیم دارم یوقت یحت چرا! ؟یایم کنار

 .دیکش یقیعم نفس رزا

 .ستمین بلد دنیجنگ تو مثل من-

 .دیمال را شیچشمها فرمان

 . درآوردم یروز  چه به رو گلم دسته زن. پس من رس بر خاک-

 :رفت باال یحرص شیصدا

 ور  نره هرز دستم و بپوسم تو اون سگ مثل یگذاشتیم! ؟یداد تیرضا چرا-
 !ام بچه و زن
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 ...ریم دست از داشت مادرت-

 :دیکش ادیفر فرمان

 ! ؟یچ مردیم مون توله اگه! رزا؟ یچ یمردیم اگه! درک به-

 :دیکوب خودش بلند یشانیپ به

 بفهممت تونمیمن چرا! ؟یشد ناموس یب من   زن   چرا! رزا؟ یداد تیرضا چرا-
 نم که یگیمن یچیه چرا! یدیم تیرضا یایم بعدش یکنیم تیشکا! رزا؟
 ! نه؟ ای رمیمب برم دیبا بفهم

 .کرد جمع را شیپاها زده وحشت رزا و دیکش جلو یکم را خودش

 رهیم فردا امروز گفتمیم همش! گذاشتم؟یمن هم رو پلک صبح تا شب یدونیم-
 تا صبح یدونیم! زیچ همه یب ی پرسه اون با رهیم و دهیم طالق درخواست

 رس رهیم فردا امروز خواد،یمن منو بچه که نیا گفتمیم همش! رفتم؟یم رژه شب
 .کنهیم ستشین به

 به شیروبرو بتیه نیا با یمرد بود زاریب چقدر رزا و ستیگر یتلخ به فرمان
 و پر یاه مژه و شود دهیرس بلوغ به تازه یپرسها هیشب شیصدا افتد،یب هیگر
 یسودا حال و بود باخته یزناشوئ یزندگ در مرد نیا. شود سیخ اش یمشک
 .داشت شدن پدر

 وت! چرا؟. یکرد ستین به رس رو مون بچه نه ،یداد طالق درخواست نه دمید-
 یدش حارض که یداشت نهیک مهراب از نقدریا تو. رزا یستین کردن لطف آدم
 !قفس؟ نیا به گردوندهبر  تورو یچ! پرسعموش! یبش من زن
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 !خودت و خودم به دم،یم دوباره فرصت دارم کن فکر-

 :دیخند هیگر انیم فرمان

 سامل و بذارم رونیب در نیا از رو پام من یحارض  االن تو! کنمیمن باور-
 .برنگردم

. بود محافظش خانه نیا در فرمان. بود نیهم فرمان اشتباه. دیکش آه رزا
 جان هم کروزی خانه نیا در او بدون اما رساند،یم بیآس او به یهرزگاه دیشا

 .ربدیمن در به سامل

 ! برگشتم؟ یچ یبرا پس-

 .انداخت باال را پهنش یها شانه صادقانه فرمان

 .دونمیمن-

 و دکر  ملس را رزا یپا کوچک انگشتان متیمال با و دیکش باال را اش ینیب
 :دیخند بغض انیم

 نگفت یحاج. دمید در دم رو ات یفسقل یها یکتون کردم ذوق نقدریا-
 .یپدرت خونه هنوز کردم فکر خونه، یبرگشت

 .نجاستیا من خونه-

 برق فرمان یچشمها بخورد قسم بود حارض رزا و آمد باال رضب به فرمان رس
 . زد

 .باشه نداشته باورم شوهرم اگر یحت-
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 .ورداین باال تا فرشد لب رزا. دیبوس تند و گرفت را رزا دست هردو فرمان

 .شد یچ هوی دونمیمن"...اصال. رزا خورمیم قسم اسمت رو من. دارم قرآن به-
 خوادیم. خوادیمن تورو ی بچه نیا گفتیم. کردیم زمزمه گوشم تو مدام بایفر

 .شمشکیم برگرد و برو یب کنه، کارو نیا اگه گفتم. اروی اون با بره و بندازش

" کامال و دارد را کار نیا لیپتانس فرمان دانستیم. کرد حبس را نفسش رزا
 .دارد قتیحق شیحرفها

 .شد یچ دمینفهم بخدا... یکنیم انکار یول یا حامله دمید یوقت-

 .دیکش عقب را دستش رزا

 !یندار  شرتیب راه دو-

 

 

 

 

 .دیبوس بود، زده رونیب راهنیپ از که را شیزانو رس فرمان

 .همونه یبگ تو یهرچ! جانم؟-

 فرمان که یافسار  نیا دیفهمیم کاش. کرد جور و جمع را خودش یکم رزا
 فرمان ی هیگر! داشنت؟ دوست ای بود حبس یرس  صدقه از بود کرده شکششیپ
 .بود کرده تیشکا شنهادیپ تر شیپ خودش یوقت نبود، زندان از
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 ...ای یبخشیمن تیسند یطیرشا چیه تحت بایفر یحرفها به گهید ای-

 الح نیا با کرد مختل را مترکزش یمک شیپاها یرو  به فرمان یدستها نوازش
 :داد ادامه

 .میریم نجایا از ای-

 را آن قیعم سپس دیکش دست رزا یپا ران یرو  یصورت یرگها به فرمان
 .ستینگر آن یقرمز  به و دیبوس

 !پول؟ کدوم با-

 !؟یکرد قامرشون. یکنیم کار یدار  سال نهمهیا-

 .امرستانهیب تخت رو مامان فردا برم، االن من-

 :گفت کالفه. دیکش دست مسح مانند دست هردو با را خودش صورت زار 

 .شهیم اضافه ما به نفر کی گهید ماهه شش! یباش کنارش یتونیمن که ابد تا-

 شهیم وممعل یک! ؟یسونوگراف میبر دیبا فردا رزا. بشم جفتتون مرگ شیپ من-
 !ه؟یچ توله نیا تیجنس

 به مجبور را او تا گرفت دست هردو با ار  فرمان تبدار و مردانه صورت نباریا رزا
 .کند مترکز

 یفضا به ازین من ی بچه. ستین یکاف و مناسب نفر سه یبرا اتاق نیا-
 !داره جداگانه

 !هوم؟ م،یکنیم یخال رو هیآتل-
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 .دیکش عقب حرص با رزا

 .منه کار محل اونجا-

 نکهیا فکر .شهیم قفل امروز نیهم از هیآتل در! ؟یکن کار یتونیم بچه با مگه-
 .رونیب بنداز ات کله از رو بخوره مون توله و تو به رنگ یبو  بذارم

 :گفت زده بهت رزا

 سبک نیا با ابد تا و یکن کودک اتاق رو اونجا یخوایم! ؟یکنیم یشوخ-
 !شه؟ بزرگ استقالل عدم نیهم با هم مون بچه یخوایم! ؟یبد ادامه یزندگ
 یخصوص یفضا! بده؟ ادامه ابد تا رو یوابستگ ی چرخه نیا مادرت یخوایم

 ی آشپزخونه کی وقت چیه ستین قرار زن کی عنوان به من! م؟یباش نداشته
 مخوش نرتنتیا یتو  غذا کی از اگر زنها ی همه مثل تا باشم داشته مستقل
 !کنم؟ درستش خودم ی آشپزخونه تو اومد،

 .شد خلق بد فرمان

 غذا شام و ظهر و صبح ارهد هتل آشپز مثل که مامان. یر یگیم سخت چقدر-
 .جلوت ذارهیم پزهیم

 :کرد یا خنده تک رزا

 همب یماه تن یبو  از حامل دیشا! بخورم پلو یباقال نخوام من دیشا یول آره-
 رمب دهیژول بخوام دیشا! کنم درست خودم رو ام صبحانه بخوام دیشا! بخوره

 من نبفهم همه نخوام دیشا! لیتردم یرو  کرده دوزک بزک بایفر مثل نه نییپا
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 سهیک اریاخت یحت من. شمیم ودیپر موقع چه ای حامم رمیم روز در بار چند
 .ندارم هم رو ام زباله

 بایرف بعد به نیا از. موافقم اولت رشط با من. یکنیم شلوغش یدار  نظرم به-
 .بده خودم به رو آمارش کرد، نگاهت چپ

 و برداشت در پشت یباسل چوب از را اش حوله. شد بلند و گفت را نیا فرمان
 :گفت

 . خورهیم بهم خودم از حامل. حامم برم من-

 .برگشت باشد، افتاده یز یچ ادی که ییگو سپس رفت قدم چند

 . مینیبب بچه یسمونیس دارم دوست! رون؟یب میبر بعدش-

 .چرخاند کاسه در را شیچشمها رزا

 .نشده مشخص تیجنس هنوز-

 .بابات خونه برو شد، دخرت-

 .دل ته از نه هرچند د،یخند فرمان و کرد نگاهش قبرا رزا

 بهاش بعدم. کنم ستشیفوتبال خوامیم. شد شد، یهرچ یدوم شه؛ پرس یاول-
 . ادیم خوابم یبزن غر یه هم تو میکن یباز  باکس کسیا مینیبش

 :داد ادامه شوق با

 .باشه تو هیشب دارم دوست من! شه؟یم مامانش هیشب پرس گنیم راسته-

 .شد لیما شیهاابرو  رزا
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 .باشه جالب پرس عنوان به من ی چهره کنمیمن فکر-

 !شه؟یم شونیپر و یفرفر  خودت یموها مثل. کنمیمن کوتاه هم موهاش-

 .دیکش اش یشانیپ به یدست رزا

 .ندارم اش چهره از یتصور  چیه من! اسیلوب کی ی اندازه االن-

 :گفت و کرد یهوم فرمان

 .بابات هخون برو نشد، تو هیشب اگه پس-

 !گه؟ید بابام خونه برم" کال-

 .رفت در سمت به و دیخند فرمان

 !؟یشیم آماده بکشم، صورتم و رس به یدست من تا-

 !؟یایب راه ابونیخ تو کنارم من صورت وضع نیا با شهیم روت خودت-

 و زمان یلحظات یبرا. شد نیگزیجا غم و دیکش پر فرمان چشامن از شوق
 باردارش همرس شتم و رضب جرم به بود رفته ادشی. ودب برده ادی از را مکان
 .شود شاپور دامان به دست هید پرداخت یبرا دیبا حال و است بوده حبس در
 . خواهدیمن کرد،یم شیفدا جان امدهین او که را یا بچه رزا بود رفته ادشی

 . نبود صورتت به حواسم ،یگیم راست-

 و لحظه هر اگر یحت کنند،یم فراموش رو خودشون یها یبد زود آدمها-
 . باشه چشمشون یجلو  هرروز

 :افزود برود، او آنکه از قبل رزا و داد تکان رس فرمان
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 . کنمیمن عوض رو هیآتل یکاربر  من-

 رارق کرد فکر رزا و بود رفته فرمان. خورد تکان شیجا در یکم در دنیکوب با
 چونهم یالر  یپدر  وجود با! کند؟ رشد طیمح نیا در کودکش است
 که یا رفته مکه پدربزرگ... بایفر همچون ذات بد و اسیس یا عمه...فرمان
 فرزندش، از شک بدون که یمادربزرگ و شاپور همچون گرفتیم سفته و چک
 خواهد له اش یافراط محبت ی پنجه در را او و ساخت خواهد دوم یفرمان
 . کرد

 آنکه مگر داد، لیتشک نهایا کنار در نفره سه یا خانواده بتوان بود محال
 . ببارد آسامن به نیزم از ای کند طلوع غرب از دیخورش

 :کرد زمزمه ملتمسانه و دیکش شکمش به یدست

 !لطفاً  باش، دخرتم-

 

 

 

 

 با بایفر و بود داده هیتک آن پشت به را رسش حالیب نفره سه مبل یرو  منظر
 یهرزگاه و زدیم باد را او داشت قرار یا شهیش زیم ریز شهیهم که یبروشور 

 منظر. گرفتیم سمتش به بود قند یها حبه آن در کمر تا که را آب وانیل
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 نفره تک مبل یرو  که فرمان به کرد رو برافروخته و زد پس را بایفر دست
 . گرفتیم کام گارشیس از مکث با و بود نشسته

 .کنمیمن حاللت رو رمیش ،یند طالقش اگر بخدا-

 را مزشقر  یچشمها سبابه و  شصت انگشت اب تنها فرمان و داشت بغض شیصدا
 هگرفت را دشید یجلو  یا ترکه و بلند قامت آن با که را بایفر منظر. دیمال
 یرو  انیگو" مامان اوا" که دخرتش اعرتاض به نداد یتیاهم و زد کنار بود،
 .افتاد مبل

 ...ی دخرته نیا ای نجاستیا من یجا ای-

 شگردن به یدست فرمان. نگفت را شا جمله یباق منظر و کرد نگاهش فرمان
 .کرد خاموش وهیم ظرف درون را گارشیس و دیکش

 به نویا ذارمیمن بودم گفته بهت! بشه؟ حالتون به خوش یحاج و تو که-
 .یکن دچار هیبق رسنوشت

 .برآشفت منظر

! بهرته؟ یلیخ یکردیم دایپ که ابونیخ تو یولگردها اون از نیا" مثال-
 !آورده؟ رسمون به یچ ینیبیمن

 هم شام درضمن. اوردهین در شامل یال یو از رس باهام ازدواج قبل حداقل-
 بلند زنم رو دست خواستم من که هم کدفعهی. ینذاشت جواب یب رو کارش
 .یکرد جربان شام نکنم،

 .شد انیمنا فشیرد یدندانها و دیخند پروا یب و بلند بایفر
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! نداشته؟ تیفعال اجازدو  بعد یمطمئن. من ی ساده یکوچولو  داداش-
 .ستندین پسند الیو همه باالخره...یرستوران... یا کافه"...مثال

 :گفت منظر و کرد نگاهش خاکسرت ریز آتش همچون یرچشمیز فرمان

 !دستش؟ کف گذاشتم رو حقش که پره نیا از دلت پس. ها-

 :گفت شمرده و یخونرسد با فرمان

 .بارداره دونستیمن-

 .دیخند و شد نهیس به دست بایفر

 تر خراب هست که ینیا از رو مامان اعصاب بخوام که نه! ؟یکرد باور هم تو-
 نظرت به خوشگلم یکوچولو  داداش یول. ندارم یقصد نیهمچ! نه ها، بکنم
 ،هستش تو همرس حاال و داشته دوست رو گهید یکی که یزن ستین یعیطب

 ! اره؟د نشیجن یرو  میمستق ریتاث که کنه مرصف رو یقرص آگاهانه

 .داد قورت را دهانش بزاق فرمان

 .داشته یافرسدگ-

 .رفت باال بایفر یابرو 

 ها قرص بود، یحساب آدم اگر رزا! ؟یبزن حامقت به رو خودت ابد تا یخوایم-
 دروغ داره اومده که یروز  از زن نیا! کردیمن ستین به رس رو چک یبیب و
 .یشکنیم رو مامان دل خاطرش به یدار  تو و گهیم

 .زد یپوزخند مانفر 
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 .یکرد رسبلندشون یلیخ تو که نه-

 :گفت و کرد باز رس دوباره بغضش منظر

 نطوریا شدیم هرکس زن اگر خواهرت! پرسم؟ یکنیم سهیمقا یچ با رو یچ-
 !کرده؟ یتیجنا چه زنت ستین تیحال. کردیمن انتیخ شوهرش خانواده به
 !بود؟ نیا میکرد بهش که یخدمت همه نیا مزد

 :رفت باال رمانف یصدا

 یوگرافیکارد اکو دیبر گفت دکرت یوقت یحت! دونستهیمن خودش گمیم-
 . زد خشکش

 :کرد زمزمه و چرخاند کاسه در را شیچشمها بایفر

 .گریباز یکوچولو  فاحشه-

 .فرشد بهم را شیدندانها فرمان

 .نرفته هنوز هات یکبود یجا! کنم یخال تو رس رو همه یتالف نذار-

 :زد لبخند بایفر

 برم خورد بهم دستت هربار یموذ یکوچولو  موش اون مثل منم هیچ نظرت-
 و ناخنهام صورتش، رو انداخنت چنگ یجا به بودم مامان یجا! کنم؟ تیشکا
 !خوشگلش یچشمها اون تو کردمیم

 :داد تکان را رسش فرمان

 .نمبک نکارویا خودم نکهیا از قبل بده اسرتاحت دهنت به" فعال من نظر به-
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 .مادرش به کرد رو سسپ

 . بود کرده کارو نیا بار صد حاال تا داشت رو انداختنش قصد اگه رزا-

 :گفت بایفر

 هم ات بچه زندان انداخته تورو که هستش رو و چشم یب و حیوق نقدریا-
 ها هپل نیهم از یک نیبب. چرخهیم خونه تو راست راست داره بازم کرده ناقص
 ! رو خانواده یب ی ارهیپت نیا نیپائ کنم پرتش

 :داد ادامه حرص با

 مرگش کپه ظهر دوازده تا خانم! شده هار خورهیم تومن خدا ییلویک گوشت-
 مثل هم مامان. نیپائ اومد یم ظهر رس دادیم افتخار بعدم گذاشتیم رو

! یتشکر  نه ،یحرف نه. جلوش گذاشتیم و کردیم آماده صبحانه خدمتکارها
 خوردیم یدهن تو بار چهار! هم تو رفتیم اشاخمه شدیم آماده رید اگر تازه
 هب رس رو ات بچه بخواد هم حبس بندازه رو خودت هم که شدیمن حیوق نقدریا
 .کنه ستین

 :دینال حالیب منظر

 .ستین ما ی وصله دخرت نیا-

 :زد را خالص ریت بایفر

 !باشه؟ تو ی بچه معلوم کجا از" اصال-

 



 

 pg. 744 

74
4 

 

 

 

 یرو  نیسنگ" نسبتا نفره تک مبل که شد بلند یعصبان و عیرس چنان فرمان
 :دیغر و شد مشت دستش. رفت عقب به سنگفرش

 !باز؟ یزد یزر  چه-

 . ستادیا پرسش یروبرو  و شد بلند منظر

 بلند خواهرت یرو  دست کرده انتیخ هممون به که یزن خاطر به یخوایم-
 نیا عروس دخرت نیا ذارمیمن من کن، وا رو گوشهات خوب! فرمان! ؟یکن

 .مبونه خونه

 :زد یا حوصله یب پوزخند فرمان

 من یزنیم وارید و در به یدار  نکهیا! هیمیقد نایا. من مادر بزن دیجد حرف-
 اخنتاند قصد رزا بده نشون داره ارصار بایفر نکهیا. هیمیقد بدم طالق رو زنم
 . هیمیقد داشته منو ی بچه

 .داده شستشو رو مغزت-

 :کرد کج لب بایفر

 !بشه؟ شستشو بخواد هک" اصال داشته-

 !کنم؟ ات خفه ای یشیم خفه-
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 :ستادیا برادرش یروبرو  و شد بلند بایفر

 فتهر  ادتی نکنه! ؟یبد سکته ارهیپت نیا خاطر به رو مامان بابا که شم خفه-
 هنکن! تو خاطر به اونم بود، امرستانیب تخت رو شیپ هفته دو نیهم مامان

 حاال !باباش؟ خونه رفت کرد قهر و دانزن انداخت تورو کهیزن نیهم رفته ادتی
 و بوق تو کردیم و ربدیم رو شوهرش خانواده آبرو دیبا خورده چک تا چهار
 یدیدن که تو. خانم تحفه نیا یبوس دست رفت سالش و سن اون با بابا کرنا؟
 ارهچیب رمردیپ. یکردیم لیم خنک آب یداشت موقع، اون رو رفتارش و اخالق

 امرستانیب تخت رو نوریا از هم مامان کرد،یم رو انمخ التامس در پشت از
 یلیخ تورو نفر دو نیا یدونیم نکهیا با! ییرو چشم یب یلیخ فرمان. ناله
 . یکنیم دلشون به خون بازم اما دارند دوست ربزیفر و من از شرتیب

 :زد چنگ شیموها به فرمان

 ! بایفر شو خفه-

 :مادرش سمت کرد رو

 خنک دلتون بربم خیب تا خیب حوض لب بذارم رو شرس! مامان؟ کنم چکار-
 چهب ،یخونیم هیمرث ضشیمر قلب یبرا االن از یدار  که یا بچه نیا! شه؟یم

 .نخورده رو ها قرص قصد از زنم دونمیم یول هست منم

 :گفت حرص با بایفر

 !آشغال سطل تو انداخت یمن رو چک یبیب دونستیمن اگر! گهیم دروغ-

 :گفت منظر و ماند عاجز جواب از فرمان
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 تو رو مکار و دروغگو زن نیا یبخوا! کنمیمن حاللت مادر، یبد طالقش دیبا-
 ...یدار  نگه خونه نیا

 :زد حلقه شیچشمها در اشک

 کنم،یم و اش یمادر  خودم اد،یب ایدن به هرطور بچه اون. کنمیمن حاللت-
 براش بکاریفر زن نیا ذارمیمن اما کنهیم ازشین یب ایدن مال از هم شاپور
 .بشه مادر

 :رفت باال شیصدا فرمان

 !بدم؟ طالقش یچ یبرا! دارم دوستش! زمنه-

 پسس کرد فرمان به زیآم شامتت ینگاه بایفر و شد ولو مبل یرو  دوباره منظر
 .گرفت مادرش یلبها سمت به را قند آب یحاو  وانیل

 و داد مامان رس ینطور یا یابونیخ زن کی واسه که باالتر بکش رو کالهت-
 .یکشیم هوار

 !مگه؟ زوره بدم، طالقش خوامیمن جان بابا-

 دست با و دیکش رونیب را یدیکل اش یورزش شلوار بیج از یعصب سپس
 .گرفت باال لرزانش

! دم؟ب طالقش چرا! اره؟ین ات بچه رس ییبال کن حبسش ینگفت مگه! ناهایا-
 نیا مامان. مدار  دوستش بازم هم بکشمش بزنم! دارم دوستش عشقمه، زمنه،
 اما نبود یالیخ ،یکرد دک رو ها یقبل. شده یمیقد گهید حرفهات و کارها
 ه،ار یب ایدن به الل و کور و کر خوادیم! امه بچه مادر االنم داره فرق همه با رزا
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 به ورمجب عمر آخر تا که ضیمر قلب با خوادیم اره،یب ایدن به یتاالسم خوادیم
 رنوک پرستمش،یم من ارهیب یهرچ! ارهیب ،ارهیب ایدن به باشه خوردن قرص

 مامان کن گوش خوب. دمیمن هم طالقش! هستم هم مون بچه و خودش
 !متام...دمیمن... طالقش...من

 :فتگیم که را منظر کالم گرفت دهینشن و رفت باال را ها پله تیعصبان با

 یتخدم همه اون فیح. رمینگ رو رو و چشم یب کهیزن نیا طالق ستمین منظر-
 .کردم نیا به من که

 باز محض به رزا. گشود را در و انداخت جا را دیکل لرزان یدستان با فرمان
 رد متام خشم با که فرمان به و کرد خاموش را اش یگوش صفحه اتاق در شدن
 دونب را گارشیس و زد چنگ را یعسل یرو  پاکت فرمان. ستینگر بست،یم را

 لبه و زد یمحکم پک. کرد روشن کند،ب را اش یباردار  و رزا ی مالحظه آنکه
 اش گونه یرو  پنجه چهار رد که رزا صورت به یچشم ریز. نشست تخت ی

 ستهنش پنجره یسکو  یرو  آرام شهیهم مانند رزا. ستینگر کرد،یم یخودمنائ
 شیهاچشم ریز. بود شده الغرتر. داشت تن بر زانو ریز تا گلدار یراهنیپ و بود
 اب فرمان. آمد یم چشم به شرتیب اش ترقوه یهااستخوان و بود افتاده گود
 آزاد دست با شد،یمن دایپ آن در سامل یجا" بایتقر که رزا ی چهره دنید

 :گفت گرفته و زد چنگ را شیموها

 .میبر نجایا از و کنم اجاره جا کی که داشتم ینقدر یا کاش-

 .زد یگر ید پک فرمان و رفت باال تعجب از رزا کمرنگ یابروها
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 .دارم قرض یکل ام ینطور یهم! پول؟ کدوم با بگو تو خهآ  یول-

 

 

 

 

 با یصندل یرو  بلکه کنارش در نه و آمد جلو نرم یقدمها با. شد بلند آرام رزا
 بوده فرمان آغوش در یک بار نیآخر آمد یمن ادشی. نشست فاصله یکم

 رد فرمان و شاپور که ییطالها. اند داشته یمتاس نیکوچکرت یحت ای است
 گفته اول هامن از رزا. بود گاوصندوق در بودند کرده شکشیپ یروسع شب
 به هم او و سپرد فرمان به را آنها و ستین جواهرات و طال اهل که بود

 شصورت به کالفه فرمان. است کرده قصور دیفهمیم حال. شاپور گاوصندوق
 .دیکش دست

 .ستین خوش حامل! بغلم؟ یایم-

 .داد تکان رس تاسف اب فرمان و انداخت نییپا رس رزا

 .خورهیم بهم من از حالت بود رفته ادمی-

 :آمد حرف به باالخره رزا

 .یکردیمن ترک رو نجایا بازم ،یداشت هم اجاره و رهن پول اگر یحت-

 .کرد ترش رو فرمان
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 ! نگو چرت-

 :داد ادامه یحرص و دیکش جلو را خودش یکم

 ! انگار ادیمن بدت هم تو-

 :گفت خونرسد و ستینگر فرمان نیخشمگ و رهیت یچشمها به رزا

 اشتبازد که موقع همون. شدمیمن زنت" اصال رم،یبگ طالق خواستمیم اگر من-
 .بشم جدا یقانون یپزشک مدارک با تونستمیم یشد

 .دیکش خود سمت به را او افتدیب آنکه از قبل و دیچسب را رزا دست مچ فرمان

 !؟یداشت دوستم یعنی-

 او یسوال و منتظر یچشمها به و خورد یفیخف تکان نفرما یپاها یرو  رزا
 و دش حلقه اش شانه دور فرمان دست. زدیم حرف دیبا نباریا دیشا. ستینگر
 عدهم اتیمحتو تا کرد حبس نفس رزا. چسباند او یشانیپ به را اش یشانیپ

 مزمهز  فرمان. فرشد خود به شرتیب را او فرمان و بست چشم. اوردین باال را اش
 :کرد

 !آره؟ ،یداشت نگه رو مون بچه و یداد تیرضا که یداشت دوستم-

 و زمغ کردن مختل در یسع و شکستیم را مقاومتش کم کم فرمان آرام نوازش
. بزند حرف خواستیم دلش چرا دانستیمن. داشت را احساساتش کردن فعال
 پر از یکی امروز. داشت تفاوت روزها متام با امروز...ماهها و روزها از پس

 .بود شیروزها نیتر حرست
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 و است آن انتظار به مادر هر که یلحظات نیاول و نیبهرت از یکی شک بدون
 تجربه را حس نیا هم رزا. است نشیجن قلب یصدا دیشن دارد، فراوان شوق
 به فرمان. بود شده کمرنگ صورتش یکبود که یزمان درست و امروز کرد،
 عدب داد شنهادیپ رزا به و آراست لمعمو  حد از شیب را خود و نرفت شگاهیمنا
 فتتاحا منطقه هامن در دشیجد شعبه که یرستوران به نفره سه یسونوگراف از

 را او خودش بود رفته ادشی ذوق از داشتیبرمن رزا از چشم. بروند بود شده
 و کردیم صحبت او با بچه اسم ی درباره نیماش در. است درآورده روز نیا به
 اپت که یزمان اما. است نکرده فکر آن به حال به تا که ردک اعرتاف دل در رزا
 همه یا لحظه یبرا کند گوش قلبش کوبش یصدا به تا زد باال را اش ینخ
 داشت، دوست را مهراب داشت، دوست را ینقاش تر شیپ. کرد فراموش را زیچ
 یایلوب نیا مانند. بودند رهیغ نهایا ی همه اما داشت دوست را سیپار

 کی امتام از فراتر یحس. بودند نزده جوانه وجودش و درون از کوچکش
 او قیرتز  هر از پس تا شدیم مهراب گاه هیتک که یزمان ای داشت ینقاش یتابلو 
 به گاهچیه مهراب با دانستیم که کردیم تجربه یحس نباریا. کند خانه یراه را
 متیق به هرچند...کبود چشم با هرچند... ناخواسته هرچند. دیرسیمن آن
 تر نیریش اثر کی خلق از شیبرا حس نیا. بود شده مادر ه،یآتل در شدن بسته
 را شدست فرمان که یزمان نیهم یبرا کردیم انتخاب هم اسم شیبرا دیشا. بود

 دوام یلیخ لبخندش اما. زد لبخند یدلباز  و دست با د،یبوسیم و بود گرفته
 بر یکی یکی بود، رزندشف امریب قلب بر یمبن که دکرت جمالت تک تک. افتین

. کرد یسواد یب به متهم را دکرت و دیکش ادیفر ابتدا فرمان. شدیم آوار رسش
 یرتپ حواس با که زده بهت یرزا از یوقت و داد یگراف ویاکوکارد دستور دکرت
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 نگاه. داد جواب صادقانه رزا د،یپرس سوال کردیم پاک شکمش یرو  از را ژل
. دبو  دهید خود عمر طول در که بود ینگاه نیربدت دیشا فرمان و او به دکرت
 پدر و خودخواه انسان دو قاتل، دو کند،یم نگاه نیغارنش آدم دو به ییگو

 !خردسال و فیبالتکل یمادر 

 .نزد حرف داد،یم فحش نیماش در زمان و نیزم به فرمان یوقت. نزد حرف رزا
 و ستا شده اشتباه" حتام گفتیم کرده بغض و دیکشیم گاریس فرمان یوقت

 نظرم و دندیرس خانه به یوقت. نزد حرف کنند، اش نهیمعا هم گرید یدکرتها
 و هغص از را عروسش صورت هوا یب و است آمده رسشان به یبتیمص چه دیفهم

 ار  طالقش گفت و زد چنگ کند مهارش نتوانست هم فرمان که یتیعصبان
 یوقت. نزد حرف اند،خو  بدکاره و فاحشه را او بایفر یوقت. نزد حرف رد،یگیم

 نهات شیایلوب با یوقت یحت. نزد حرف رفت، و کرد قفل شیرو به را در فرمان
 اگر یحت خواست،یم کردن صحبت یکم دلش حاال اما. نزد حرف شد،

 که انفرم ی دهیکش و بلند انگشتان به را نگاهش. باشد یالر  فرمان مخاطبش
 .دیکش عقب یمک را رسش و دوخت بود، گرفته انشانیم را گاریس

 

 

 

 

 .اومدم یم کنار باهاش داشتم-
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 !مهراب؟ نبود به-

 :شد رهیخ شیچشمها به رزا

 !تو با بودن به-

 و دیشک رونیب انگشتانش انیم از را گاریس رزا. خورد تکان فرمان یگلو  بیس
 گارهایس نیهم پول با. گذاشت یگار یرسیز ی لبه کند، خاموشش آنکه بدون
 و وردآ  باال را دستش. باشد داشته شاپور از مستقل یزندگ توانستیم فرمان
 شا یمربع و محکم ی چانه به و کرد ملس را فکش ی هیزاو انگشت رس با نرم
 و کرد ملس را فرمش خوش و پر یلبها رزا. شد بسته فرمان یچشمها. دیرس

 آن یانتها که اش لیسب. ببندد نقش صورتش بر مردانه یلبخند شد باعث
 تشپش پر یابروها و تابدار یها مژه د،یکش دست میمال بود هآمد نیپائ یکم
 او لخت یموها درون را فشیظر یها پنجه رزا. گشود چشم فرمان. هم را
 :گفت خشدار. فرستاد رونیب را داغش نفس فرمان و دیکش

 !اومدم؟ چشمت به تازه-

 نیا از زد یجان یب لبخند و ستینگر فرمان صورت یرو  خودش دست به رزا
 .دز  رزا سامل ی گونه بر آرام و کوتاه یا بوسه فرمان. پوست رنگ اختالف ههم

 !باره؟ نیآخر انگار یکنیم رفتار یطور  چرا-

 !بودم؟ اطالع یب ام یباردار  از من یدار  باور تو-

 :داد تکان رس تخس یکودک مانند فرمان
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 یز یچ نیآخر که بود خوش حامل نقدریا منم ،یبود مست یعروس شب. آره-
 که یخوب لذت و حال اون تو ذهنم ته. بود یر یجلوگ کردمیم فکر بهش هک

 نوزه گفتم. یشیمن حامله که نکردن یر یجلوگ کباری با کردم فکر داشتم
 .اس بچه خودش

 :گفت دل در رزا

 .هم خودت-

 .کرد نوازش را رزا کوچک و گرد ی چانه فرمان

 .بربمش راونو  نوریا سفر تا چهار بشه، بزرگ بخونه، درس گفتم-

 زد،یم موج جانیب یطنتیش آن در که یلحن با و دیمال رزا ینیب به را اش ینیب
 :گفت

 . بندازه عکس فلیا برج با بربمش-

 از سیارپ نام دنیشن از بلکه گار،یس یبو  از نه نباریا. کرد حبس را نفسش رزا
 .فرمان زبان

 صاف ور  رضهامق شه، باز بامل و دست کمی م،یریبگ ینقل آپارمتان کی گفتم-
 .کنم

 .دیکش را رزا ینیب

 !نشد اما کنه یآشپز  خودش توله نیا که-
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 سح را فرمان گردن نبض. گرفت قاب کوچکش دست دو با را فرمان صورت رزا
 :گفت آرام. کردیم

 !؟یدار  دوسم-

 :زد لب و گذاشت برهم چشم فرمان

 .کس همه از شرتیب-

 !؟یدار  باورم-

 .زیچ همه از شرتیب-

 .دیبوس قیعم و چسباند شیلبها به را رزا ندستا کف

 .اتفاقم نیا مسبب من کنندیم فکر اونا. انیمن کوتاه ات خانواده اما-

 :دیبوس را انگشتانش رس فرمان

 .دارم اعتقاد تو به فقط من-

 !نبود؟ من مال چک یبیب اون و باردارم دونستمیمن که یدار  باور-

 !دارم باور-

 !بود؟ پاپوش عکسها اون که یدار  باور-

 !دارم باور-

 !برسونم؟ بیآس ام بچه به تا نخوردم قرص قصد از من که یدار  باور-

 !دارم باور-
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 :داد تکان رس ناباورانه. نه او اما داشت باور فرمان. افتاد هیگر به رزا

 .یگیم دروغ-

 .کرد نوازش را کمرش فرمان

 .گمیمن دروغ-

 .کرد نگاهش یاشک یچشمها با رزا

 که شمب نیا منکر تونمیمن. ستمین اتفاقات نیا مسبب من که یدونب خوامیم-
" واقعا من... فرمان. اومدم یم کنار باهاش داشتم اما نداشتم بهت یحس
 من اما ینبود من آل دهیا مرد دیشا. ببندم دل یزندگ نیا به خواستمیم
 ...شهیمن انگار اما! یدار  دوستم ،یام بچه پدر ،یشوهرم که بودم رفتهیپذ

 :کرد یوحشتناک اخم فرمان

 .یزنیم حرف ها درو بزن هیشب-

 

 

 

 

 .فرشد و گرفت محکم را رزا ی چانه

 !کنم؟یم چکارت کنم، داتیپ و یبذار  قامل اگه یدونیم-
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 !باشه؟ دومم بار که کردم فرار یک من. نباش رحم یب-

 :فرشد را اش چانه شرتیب فرمان

 ! دمیمن طالقت من-

 انهصرب  یب که یا نوه عروسش دیفهمیم که حال. دیکشیم را زحمتش شاپور
 و مانفر ! ن؟یا از بهرت یچ. کردیم را نکاریا است کرده ناقص بودند، منتظرش

 . شدیم حذف رزا و شدندیم صاحب را شانی نوه

 من یبرا دارند، دوستت وار وانهید همه و بهشته تو یبرا نجایا هرچقدر-
 خاطر به ما مشکالت متام! کن اهنگ خودت. دارند رو مرگم یآرزو  و جهنمه

 .خانوادته

 :داد ادامه اما بود شدن خورد حال در فرمان دست در اش چانه

 .شدیم دهید ات خانواده یپا رد ،یزدیم منو رحامنه یب که یمدت نیا متام-
 هتب من یآورد در روز نیا به منو که یشب همون! فرمان یکن انکار یتونیمن

 هیخلت تونمیمن اما دارم ادرار سوزش گفتم دارم، درد گفتم ستم،ین خوب گفتم
 کچ یبیب دیبا چرا باردارم دونستمیم اگر من! ینداد تیاهم" اصال اما کنم
 قلع که کردمیم ستشین به رس ییجا کی! آشپزخونه؟ سطل تو بندازم رو
 !اونجا نه نرسه بهش چکسیه

 و نرم یوهام درون دست اش چانه درد به توجه یب رزا و شد شل فرمان دست
 . دیکش فرمان لخت
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 یبرا حداقل اما نبودم، یزندگ نیا عاشق نیا من اگر بگم بهت خوامیم-
 ربت کی اما یهست یزندگ نیا عاشق یگفت تو. نشدم شقدمیپ اش ینابود
 .یکرد یزخم رو اش ییجا کی هردفعه و یبرداشت

 !؟یزنیم حرف ینطور یا چرا-

 :فرشد خود به را رزا یحرص

 !؟ینیبب منو گهید ستین قرار انگار یزنیم حرف یر جو  کی چرا-

 .ینیبیمن منو گهید ،یباش نداشته باورم اگه-

 :زد اش چانه به یعصب اما آهسته فرمان

 راچ. دمیمن طالقت من گفتم کباری. ها گمیم بهت یز یچ کی نگو ور و رش-
 ! شه؟یمن تیحال

 زا را خود. آمد یمن خانه به حاالها حاال شاپور. ستینگر یوار ید ساعت به رزا
 یپاها به فرمان. رفت یخانگ ی کننده پخش سمت به و کرد رها فرمان حصار
 .ستینگر گلدارش ینخ راهنیپ و فیظر

 !توله؟ یرفت کجا-

 :گفت خلق بد فرمان و انداخت یصوت ستمیس یها دکمه به ینگاه رزا

 !؟یکنیم چکار-
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. دیچرخ کردیم گاهشن خشم و عشق با که فرمان سمت به و کرد روشنش رزا
 را شرس و دیخند فرمان. ولنیو ینوا سپس دیچیپ اتاق یفضا در انویپ یصدا
 :داد تکان راست و چپ به خنده با

 !خواست؟یم بوس دلت پس-

. شود بلند تا کرد وادار را او و دیکش را فرمان دست هردو آرام و آمد جلو رزا
 یرو  را خودش یهادست و داد قرار خودش کمر دور را فرمان دست هردو

 :داد تکان وار گهواره را او فرمان. او پهن یها رسشانه

 .بودم شلوار و کت با شهیهم. بودم دهینرقص آرسنال ست با حاال تا-

 .در اون به نیا. بودم نکرده رقص درخواست یکس از حاال تا منم-

 گوش او خشدار یصدا به رزا و شد همراه خواننده با میمال و آرام فرمان
 .پردس

 ببوس مرا ببوس، مرا-

 رسنوشت یسو  به رومیم که خدانگهدار را تو بار، نیآخر یبرا

 رسنوشت یجستجو  به منم گذشته، ها گذشته گذشته، ما بهار

 ها قرانیقا با امنیپ هم توفان انیم در

 ها توفان از بگذشت دیبا جان از گذشته

 ها امنیپ ارمی با دارم ها شب مهین به

 ها کوهستان در ها آتش فروزم بر که
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 کنم گذر ره رهیت ز کنم، سفر هیس شب

 فکنیم من یبرا بدامن، غم رسشک من، گل یا تو نگر

 را شا یشانیپ فرمان. بودند رسوده او یبرا را شعر نیا ییگو. زد یلبخند رزا
 :داد ادامه و دیبوس

 ببوس مرا ببوس، مرا -

 رسنوشت یسو  به رومیم که خدانگهدار را تو بار، نیآخر یبرا

  رسنوشت یجستجو  به منم گذشته، ها گذشته گذشته، ما بهار

 من لب بر یبگذار  لب تا مانم،یم تو شیپ در مهامنم، تو بر امشب بایز دخرت

 من امشب کی سازد روشن تو، گناه یب اشک تو، نگاه برق از بایز دخرت

 یادص. کند پنهان را شیچشمها نم تا گذاشت فرمان ی نهیس یرو  به رس رزا
 . آورد یم درد را دلش فرمان و خواننده

 ببوس مرا ببوس، مرا -

 رسنوشت یسو  به رومیم که خدانگهدار را تو بار، نیآخر یبرا

 رسنوشت یجستجو  به منم گذشته، ها گذشته گذشته، ما بهار
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 .آورد باال را اش چانه فرمان

 !؟یکنیم هیگر یچ یبرا-

 .دیدزد را شیچشمها و زد جانیب یلبخند رزا

 !؟یکنیم باور دونمیمن بگم-

 :کرد نوازش را کمرش ی رهیت فرمان

 .بودم دهینرقص نفره سه حاال تا-

 :زد لب فرمان و دیخند رزا

 !کنار؟ یگذاشت رو یگوش اومدم من یدادیم امیپ یک به. بخند فقط تو-

 صادقانه اما شد متعجب اش رمنتظرهیغ سوال از و داد قورت را بزاقش رزا
 :بود یکار  پنهان از بود دهیکش هرچه اد،د جواب

 .یدیمن جواب رو ات یگوش گفت محسن-

 :داد تکان یرس  فرمان

 رو جفتتون بشم خر رسم به بزنه نکن، یباز  امیپ باهاش! رو ما کرد سیرسو-
 نیا مال محسن بدونم و باشم داشته اعتامد جفتتون به اگه یحت کشم،یم

 .ستین حرفها

 :دیکش دست انفرم ملتهب صورت به رزا
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 !فرمان؟-

 !فرمان؟ دل   جان  -

 اضافه هات خط چوب به گهید شاپور که دمیبخش رو هید دیرس بهت خربش-
 .نکنه

 هید هم بود، منم حق که همونطور! بود حقت. نبود یالیخ هم یدیبخشیمن-
 .تیشکا هم

 .نطوریهم هم ریبگ هید مامان خواستم،یمن دهیکش حبس یبابا-

 .دارم شرتیب" تو" از موقع اون بشه، تو هیشب کاش-

 :دیخند رزا

 .یا وونهید تو-

 وادهخان ذارمیمن دم،یمن طالقت که نهیا اونم. مطمئنم زیچ کی تو اما...دیشا-
 .کنند خراب رو ام

 با و انداخت گردنش دور دست رزا. برد رزا زانوان ریز دست و شد خم سپس
 :کرد زمزمه تخت به شدن کینزد

 ببوس مرا -

 وداع ی سهبو نیا

 (ببوس مرا شعر منت از یبخش) دهدیم خون یبو 



 

 pg. 762 

76
2 

 خواستنش رسارس و دار تب یچشمها با و کرد رها تخت یرو  آرام را رزا فرمان
 .ستینگر رزا یچشمها به

 .نکنه آشوبت دل و ادیب راه باباش با بگو توله نیا به-

 !دوغ و حونیر با. خواست رو شب اون یکبابها کدفعهی دمل-

. دارد دوست گرفته یصدا نیا با را دنشیخند دیشیاند رزا و دیدخن فرمان
 در و نجایهم فقط اما دارد، دوست را تخت نیا یرو  اتاق نیا در فرمان   نیا

 .لحظه نیهم

 .دمیم سفارش زنمیم زنگ-

 از را اش یگوش داشت قرار رزا یپهلوها کنار شیزانو هردو که هامنطور و
 .شد صحبت مشغول و دیکش رونیب شلوار بیج

 نیهم در بود، یخواستن چقدر لحظه نیا در مرد نیا. کرد نگاهش خوب رزا
 مرد نیا جز شدیم زیچ همه رفتیم رونیب که در از. مکان نیهم و لحظه
 .یداشتن دوست

 .شدیم مادرش ی ساله سه پرسک

 .شدیم خواهرش نیب دهن کوچک برادر

 .شدیم پدرش گوش به حلقه غالم
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 دیکشیم دکی هم را پدر نام حال و بود شده گم هاشتیشخص انیم در فرمان
 درش فرمان ی ساله سه کودک تا...شدیمن. باشد شده بزرگ خودش آنکه یب
 .شدیمن درست زیچ چیه کرد،یمن

 .کرد قطع را یگوش فرمان

 تنتگف ببوس مرا ببوس مرا نمیبب حاال! ؟یچ گهید. مخلفات با کباب نمیا-
 !؟یعمل مرد ای بود حرف

 .دیبوس محکم را رزا یلبها و شد خم دیبگو یز یچ رزا آنکه از قبل و

 

 

 

 

 نفرما دست یرو  و گذشته ساعت چند دانستیمن. بود درست" کامال حدسش
 شدیم زده در به که آرام چندان نه ییها رضبه یصدا با اما بود برده خوابش
 نفس منظم فرمان. نشست تخت یرو  زده وحشت و گشود را شیچشمها

 مانفر  اما دیبگشا چشم هم او داشت انتظار. کردیم یآرام پف و خر و دیکشیم
 داریب دقص و است نداشته ینیدلنش خواب نینچنیا سالها که بود یکس هیشب

 وبارهد. کرد تن به رسعت به و برداشت تخت نیپائ از را راهنشیپ. ندارد شدن
 تقام با با و گشود را آن. رفت در سمت به و ستینگر خواب در غرق فرمان به
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 رقغ فرمان به و آورد جلو را رسش یکم بایفر. شد مواجه بایفر کیبار و بلند
 :ترف باال حالتش خوش و پر یابرو . ستینگر ی برهنه ی تنه مین با خواب در

 !منونه؟ مادر شدم مزاحم موقع بد-

 !بگو رو کارت-

 !یبر  فرمون نیهم با آخرش تا دوارمیام. یشیم شجاع فرمان کنار-

 .کرد اخم شرتیب و نشد متوجه را کالمش هیکنا

 رو فرسوده یها پله نیا از اومدن باال زحمت خودت به که یداشت یکار -
 !؟یداد

 . زد یمنائ دندان لبخند بایفر

 .بندازم نیزم رو روش تونمیمن باشه داشته یدرخواست ازم پدرم یوقت-

 خرب املح شهیهم بایفر. بود درست" کامال حدسش. دیپر رزا رخ از رنگ
 دب خرب انیب از باالتر یلذت چیه ییگو شوم کالغ نیا یبرا. بود ناخوش

 . نبود آور جانیه

 !رسه؟یم بهت هم یز یچ-

 .بکشد رخ به شرتیب را بلندش قد تا آمد جلو یکم بایفر

 .بخشه لذت برام آدمها یواقع ی چهره دادن نشون شهیهم. آره-

 .کرد مشت را کوچکش یدستها و فرشد لب رزا

 ! یغافل خودت از پس-
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 :داد ادامه مکث با

 ! بود تو کار عکسها دونمیم من-

 :گفت و شد نهیس به دست بایفر

 !؟یچ گهید. نیآفر-

 .کرد نگاهش ریتحق با رزا

 !زباله؟ سطل تو یش خم کمر تا خاطرش به داشت ارزش قرصها-

 یصدا کند، رزا ی حواله یمحکم هل آنکه از قبل و شد خشم بایفر وجود متام
 .کرد متوقفش فرمان

 !؟یکنیم یغلط چه-

 بود، شدن بلند حال در و بود نشسته تخت ی لبه اخم با فرمان به بایفر
 .ستینگر

 سابصورتح که برتس... گفتم بهت هم" قبال! کردمیم وجب رو زبونش داشتم-
 !دستت کف بذارم رو ارهیپت نیا

 .اشتگذ عقب به نامحسوس یگام بایفر و آمد سمتش به فرمان

 ! ؟یاومد صورتحساب دادن یبرا االن-

 ! داره کار ات تحفه با بابا-

 .انداخت رزا صورت یرو  چنگ رد به ینگاه



 

 pg. 766 

76
6 

 !ه؟یچ کار هر عاقبت بودن نگفته بهت-

 .شد رد کنارش از و زد پس را بایفر رزا

 ! نشو غافل خودت از پس-

 :زد شیصدا فرمان

 !؟یر یم کجا-

 بچه هیشب. کند تحمل را نگاهش و بایفر وانستتیمن. رفت نیپائ را ها پله رزا
 با حال و کردندیم نیوالد شیپ را خود خواهر ای برادر یچغل که بود ییها

 رهیخ او هب نکیع یباال از که را منظر نیسنگ نگاه. بودند او هیتنب منتظر شوق
 شاپور اتاق سمت به و دیبخش شیقدمها به جان یکم. کرد حس بود، شده
 آرام. دیشن را او ی" تو ایب" و زد یچوب درب به فشیظر یها مفصل با. رفت
 شیروبرو .نبود زشیم پشت نباریا شاپور. شد داخل و دیکش نیپائ را رهیدستگ

 طبق ،گفت یآرام سالم رزا. بود کرده قالب بدنش پشت را شیدستها و ستادهیا
 . ستادیا هامنجا و کرد قفل را در شاپور ی خواسته

 جونش نوش گفتم و گردوندم برت احرتام و عزت با خودم که بود نیا از ریغ-
 !بود؟ نیا از ریغ. کرده یادیز غلط که زندان رفته که

 . گرفت باال رس رزا

 !بدم طالق درخواست منم اومد یمن بدتون-
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 هفت هگرب مانند که ییرزا. دیرتسیمن گرید که رزا اما کرد نگاهش زیت شاپور
 به بدمست شوهر پدر ی برنده نگاه از گرید بود، هرفت یاهیس ته تا و داشت جان
 .که دیرتسیمن خواه یآزاد ظاهر

 .عروس یکرد ینشناس منک-

 :گفت متسخر با و کرد اشاره صورتش زخم به رزا

 !کنم؟ یقدردان نیا از شرتیب-

 هار  پشت از شیدستها آمدن، جلو با همزمان و رفت باال کدفعهی شاپور یصدا
 .شد

 !؟یآورد من ی هنو  رس ییبال چه-

 .نباخت را خود اما رفت عقب رزا

 نهمهیا داشتم رو جونش قصد. فرمانه و من بچه زیهرچ از قبل شام ی نوه-
 شام. انزند نیا به گشتمیبرمن کبود صورت و رس با و دمیخریمن جون به کتک
 .نشکنه من رس هست یا کوزه کاسه اگر وسط نیا که بزن واضح رو حرفت

 ده،بو  غرض و قصد از کارهات متام که شمیم مطمنئ شرتیب ات یگستاخ با-
 .فرمان با ازدواج یحت

 وقتها کی! ده؟یرس استخوون به کارد دیگیمن گستاخ یجا به چرا! ؟"جدا-
 . دارم رتیبص چشم من فقط و هینامرئ زخمهام نکنه گمیم
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 !کشت؟یم هم آدم فرمان یبرا شاپور. دیچسب در به رزا و آمد جلوتر شاپور
 :کرد تکرار اش یلر  ی لهجه ته هامن با! تا دو ،یکی نه همآن

 !؟یآورد من ی نوه رس ییبال چه-

 اممح وان به کوبوندیم رو من کله تون یتغار  ته که موقع اون! دیدیپرس رید-
 و دیرفت رونیب اتاق از یسنگ آدم مثل که موقع اون. دیدیپرسیم دیبا

 دیبا بزنه رو اش بچه و زن که کردیم شکشیپ کمربند فرمان به دخرتتون
 شام رس از! شمردمیمن رو شکشیپ اسب دندون بودم شام یجا من. دیدیپرسیم
 زنده حداقل کارزار نیا وسط بچه نیا که هست هم ادیز خاندانتون هفت و

 .اس

 

 

 

 

 یوانگید. کرد حبس را نفسش رزا و دیلرزیم شاپور چروک و ریپ یدستها
 .ندک رشد و مباند خانه وانهید نیا در ودکشک بگذارد بود محال. بود یموروث

 .یکرد ناقص رو ما ی نوه-

 :گفت و پرداخت رهیدستگ یجستجو  به آرام و برد پشت به را دستش رزا
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 یحرفها ی بنده و باشه فرمان از من دادن طالق هدفتون همه که یزمان تا-
 !دنهیکوب هاون در آب بگم یهرچ من د،یباش بایفر غاز کی من صد

 .یندار  خونه نیا تو ییجا گهید انتیخ نیا با تو-

 نظر رصف آن دور یچروکها از کرد یسع و شد رهیخ شاپور یچشمها به رزا
 .بزند را حرفش سال و سن ی مالحظه یب تا کند

 خونه نیا تو فرمان که یقدم هر بابت یحت که شام ای کردم انتیخ من-
 !د؟یریگیم سفته و چک ازش دارهیبرم

 :داد ادامه رزا و رفت وا حوضو  به شاپور

 چه نکنه حفظ و اش یزندگ اگر دیکرد دیتهد رو فرمان که شام ای من-
 ونچ! ناقصه چرا نگفت اما اس بچه نیا پدر فرمان! انتظارشه؟ در یرسنوشت

 دست گزک و بذاره خشخاش به مته اگر دونهیم. رو بچه هم خوادیم منو هم
 اونقدر شام... شام اما. شهیم پاره کهیت طرف همه از چطور بده، شامها

 پرستون لگد و چک ریز هردومون و نباشه بچه نیا دیحارض که دیخودخواه
 که دیکرد دشیتهد نیهم یبرا! گم؟یم درست. باشه فرمان اما م،یبد جون
. اههیس اش سفته و چک یها نوشته مثل روزگارش وگرنه اش یزندگ به بچسبه
 !نداره دوام یلیخ یزندگ نیا دیدونستیم چون

 .دیلرزیم چروکش یدستها تیعصبان شدت از شاپور

 !گفته؟ خودش رو دروغها نیا-

 .کرد کج را رسش رزا
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 هک شدیم سوال براش بود یزن هر باالخره! هستند گهید هم محرم شوهر و زن-
 چنته تو یچیه اما خونه، ادیم شب ده و رسکار رهیم صبح از شوهرش چرا
 !نداره

 !کردیم حروم رو پول ازش، گرفتم شخود خاطر به رو اونا-

 .داد تکان راست و چپ به را رسش و دیخند یتلخ به رزا

 است،حرف نیا از شرتیب یلیخ مبلغش. باشه خاطر نیا به فقط کنمیمن باور-
 !درسته؟

 را دکم در. کرد دنبالش نگاه با رزا و رفت کمد سمت به عجول و کالفه شاپور
 . زد کنار را قطور کتاب چند و گشود

 .عروس ینباش باور زود نقدریا تا نیبب خودت یچشمها با ایب-

 در یرو  را رمردیپ دستان حرکات شیچشمها و برداشت در از هیتک رزا
 آورد رونیب یا پوشه شاپور. کرد ثبت ذهنش در و دیبلع صانهیحر گاوصندوق

 نیزم یرو  رسعت به کاغذها آن، باز قسمت از بدهد رزا نشان آنکه از قبل و
 پته تهت و لکنت با. ستینگر ها سفته و چک انبوه به بهت با رزا و شدند روانه
 :گفت

 !فرمانه؟ یها یبده همشون نایا... نایا-

 ودخ یجا رس به را آنها کرد یسع لرزان یدستان با و شد خم پا دو یرو  شاپور
 .برگرداند

 .کنمیم پاره رو همشون من بخواد اگر-
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 با و گرفت شیروبرو و برداشت را چکها از یکی نشست، شیروبرو خشم با رزا
 :گفت حرص

 هشب شام که یظلم... دیدونیم! د؟یکن پاره که دیگرفت رو نایا دیمطمئن-
 ! ستین من از کمرت د،یکرد

 رو خودت کار گند که یکنیم یکی من ی نوه جون با رو پاره کاغد تا چهار-
 !ز؟یچ همه یب گستاخ یبپوشون

 یداص و در ی رهیدستگ دنیکش نیپائ" متعاقبا و شد نواخته در به یا رضبه
 .فرمان

 !خربه؟ چه تو اون! رزا؟! بابا؟-

 :گفت و فرمان بلند یصدا به نداد یتیاهم رزا

 . دیبد نشون گناه یب رو خودتون من یبرا حداقل یتونیمن هم شام اما! نه-

 .زد خودش ی نهیس قفسه به حرص پر اما آرام

 و یخودخواه متام ی جهینت شکونه،یم درو داره االن که ینیهم... من شوهر-
 .زنتونه و شام یها عقده

 شعروس نطق به نیزم رو ارزش یب یکاغذها الیخ یب و بود شده بلند شاپور
 وشگ است، الل کردیم الیخ د،یشنیمن را رشیبخ شب و ریبخ صبح اگر که
 .دادیم
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 شام پرس! ن؟یب دهن ف  یبالتکل ی  عصب ی بچه پرس کی جز دیساخت ازش یچ-
. کنهیم کبود و اهیس رو خواهرش رهیم بگم، یز یچ کی بهش من! امرهیب

 روب گهیم اش ته و کنهیم کبود منو چشم یپا ادیم بگه، یز یچ کی خواهرش
 من افرد بده، طالق منو گهیم مامانش االنم! اتم دهیکش حبس من کن تیشکا
 رو یمادر  حرمت هر یم مبونم، ام بچه و شوهر و یزندگ یپا خوامیم بگم
 یس با و نگرفته شکل اش یوجود گل هنوز که دیآور رسش ییبال چه! شکنهیم

 ونچ اد،یبرمن زنش یازهاین پس از هنوز شام پرس! جهته؟ هر به یبار  سن سال
 ...دهیم یخرج بهش نشیخورج از و کرده بلوکه رو پولهاش پدرش

 :گفت و آورد باال را دستش رزا اما آمد جلو خشم با شاپور

 شمخ یقربان ما از یکی و شه باز در نیا نکهیا از قبل بزنم، رو حرفم دیبذار-
 !بشه پرستون

 

 

 

 

 :داد ادامه زد،یم نفس نفس که یحال در یا هیثان چند مکث با

 فرمان که دهیم بهش یاونقدر ! ادین در صداش زنش که دهیم بهش یاونقدر -
 فهمه،ن رو استقالل یمعن قتو  چیه نفهمه، وقت چیه رو ینگینقد یمعن" اصال
 پس باشه اش بچه یحام قراره و پدره کی هم خودش که نفهمه وقت چیه اصال
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 اس، هبچ هم! ستین نطوریا اما. باشه پدرش بیج به وابسته اش یزندگ دینبا
 بهش من خوادیم هم شام، به اس وابسته هم داره، دوست رو مون بچه و منو هم

 ااون هیعل من و من هیعل یحرف اش خانواده گرا هم عاشقه، هم! باشم وابسته
 پرس نیا رس به چه! انسان؟ تا دو عنوان به شام دیساخت یچ! کشهیم منو بزنم،
 من! خربه؟ چه دیبدون دیخوایم! د؟یداریبرمن رسش از دست چرا! د؟یآورد
 راگ داشتم، پول اگر که گهیم فرمان هرشب" قایدق... هرشب. گمیم بهتون

 کاغذ شام یبرا نهایا دیشا یعنی! یبده! د؟یکرد توجه...داشتمن یبده نقدریا
 ونا یبرا اما دارهیم نگه خودتون کنار رو مفلوکتون پرس که باشه ارزش یب

 از و گرفتمیم رو ام بچه و تو دست نداشتم یبده نقدریا اگر گهیم اس، دغدغه
 ! رفتمیم نجایا

 دقص که هم منظر و ابیفر یصدا. شد دتریشد خوردیم در به که ییها رضبه
 چشمش نیپائ به دست رزا. دیرسیم گوش به داشتند، را فرمان کردن آرام
 :داد ادامه بغض با و دیکش

 و مشت ریز من شام ی عقده رسارس دخرت ی واسطه به که هربار دیدونیم-
! کرد؟یم یمونیپش ابراز و افتاد یم هیگر به فرمان دادم،یم جون لگدش

 هب چشمش تونهیمن که پدرش مثل! تونهیمن اما نه،بز  منو خوادیمن گفتیم
 حال نهیبب تونهیمن که مادرش مثل! نباشه اش یگرام زیعز ی نوه دنبال
 نهتو یمن که خواهرش مثل! بده طالق رو زنش خوادیمن و خوبه زنش با پرسش
 خودش برادرش، زن کردن خراب با خوادیم و نهیبب رو خودش اشتباه انتخاب

 دست یها یکبود شه، کبود من تن. کنه کمرنگ رو تشاشتباها ی همه و
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 نیا یسوگل دیحم شوهرم، از بخورم لگد و چک من! ره؟یم نیب از دیحم
 چکار هاتون بچه با شام! د؟یدار دوستش فرمان از شرتیب و شهیم خانواده

 سهرک که یخال تو و یپوشال! د؟یساخت ازشون مرتسک کی جز یچ! د؟یکرد
 شاپور. کنهیم فرار وحشت و ترس از بشه کینزد نقلمروشو  به بخواد هم
 !شام؟ ای انتکارمیخ من د،یبگ خودتون حاال... خان

 او سمت به هردو و شد باز فرمان زور کمک به تینها در کهنه و یمیقد در
 :گفت خشم با شاپور. برگشتند

 یها آدم مثل دیبا کنم صحبت ام نوه مادر و عروسم با خواستمیم قهیدق دو-
 !تو؟ یایب و یبشکن رو پدرت اتاق در پا و رس یب

 شده زیر ییچشمها با و گرفت خود سمت به را رزا صورت و آمد جلو فرمان
 :گفت

 !؟یکرد هیگر-

 باال را شیصدا و بودند شده اتاق وارد حال که بایفر و منظر و شاپور به کرد رو
 :برد

 ربزیفر رو لهدنبا نکن یکار  کی یحاج! د؟یخوایم من زن جون از یچ بابا-
 نوه هن افتهیب من به چشمت نه سال به سال و رمیبگ رو ام بچه و زن دست و بشم
 !یداد براش رو لواسان آپارمتان وعده ومدهین که ات یتغار  ته

 :زد ترش زده بهت و شد گشاد بایفر یچشمها

 ! گه؟یم یچ فرمان! بابا-
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 .احوالش و بایفر به زد یپوزخند فرمان

. ینیبچ بساط جونت دیحم برا یتونیمن بعد رهیم ات ینرژ ا نزن جوش ادیز-
 چته. نامش به زنمیم و دونگ شیش لواسان آپارمتان بود، پرس اگر گفت یحاج
 حرص. نذاشته یکی تو یبرا باشه گذاشته کم یهرک برا یحاج خوبه! حاال؟

 !؟یزنیم رو یچ

 :منظر هب کرد رو و کرد رزا ی حواله یحسادت و حرص از مملو نگاه بایفر

 کنار بذار هم جواهراتت و طال! مامان نکن تعارف! آره؟ یدونستیم هم شام-
 ای کنه،یم شکششیپ آپارمتان بابا و شهیم پرس ای باالخره. ات نوه یعروس یبرا

 رو کنندیم یبرابر  ملک کی با خودشون که یجواهرات و طال و شهیم دخرت
 .مونه یمن ینطور یا شهیهم اما. شهیم صاحب

 .رزا به کرد ور  سپس

 .زنهیم رو دل ادیز ینیریش باشه حواست که رسمیم هم یکی تو حساب به-

 یب هم منظر. زد رونیب اتاق در از تند یقدمها و تیعصبان با و گفت را نیا
 .رفت دخرتش دنبال به و انداخت رزا به یتند نگاه تنها بزند یحرف آنکه

 رو زحمتش خودم بگو رزشها یب نقدریا! نه؟یزم رو یچ یبرا من یها سفته-
 .کنم کم

 .داد را فرمان جواب شاپور یجا به رزا

 .بدند من نشون خواستندیم-
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 !بشه؟ یچ که-

 :کرد زمزمه آرام اما یدرماندگ با رزا

 !م؟یبر شهیم-

 .یچ یعنی نخواسنت و گرفنت زن عاقبت و آخر بفهمه که دادم نشونش-

 هب دست و فرستاد باال را شیهاابرو  کرد، باز شانه عرض به را شیپاها فرمان
 :گفت متسخر با. شد نهیس

 نیهم! د؟یستین شامها کنهیم رش به آخر منو داره که یاون" انایاح! ؟"جدا-
 وبچ حاال کنم،یم بل کنمیم ال ات یزندگ به ینچسب اگر ینگفت شام خود
 نیا گفتم هم خانم حاج به! بدم؟ طالق رو ام بچه مادر که من نیآست تو یکرد
 .شده یمیقد ها وشر 

 .تاس جانیب یا یش که انگار گرفت، رزا سمت به را اش اشاره انگشت شاپور

 !انتکارهیخ زن نیا-

 :دیکش عربده فرمان

 !دارم دوستش من بازم ، بخوره یگه هر! دارم دوستش من یول-

 باهات هست، هم خودش که حاال. یبزن حرف من، حرف رو یکنیم خودیب-
 عروس. کردم حجت امتام خودش با که طور ونهم کنم،یم حجت امتام

 .نداره خونه نیا تو ییجا انتکاریخ
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 .دیکش را رزا دست فرمان

 .ربمشیم نجایا از. ستین یالیخ-

 الهن دستش درد از یپرس  و پدر بیغر و بیعج بحث نیا وسط تا فرشد لب رزا
 .نکند

 .یبر  یتونیمن یدونیم خودتم-

 .داد تکان رس فرمان

 یگفت! یداد ادمی خودت. کنمیم یهرکار  کنم، حفظ رو ام بچه و زن بخوام-
 یز یچ که سفته و چک تا چهار گهید گذره،یم هم جونش از بچه و زن یبرا آدم
 .ستین

 :زد لب یجد شاپور

 ...وگرنه یکن مشخص رو فتیتکل دمیم مهلت بهت-

 هم بار کی یسال رو زنم و بپوسم زندان تو شده! یحاج نکن دیتهد و من-
 از وبگ هم مامان به. افتهیب رزا و خودم جز یکس دست ام بچه ذارمیمن نم،یبن

 آشپزخونه نتیکاب تو مامان اس، حامله من زن. نداره برش هوا و حال االن
 شام قراره که یخواب نیا. خونهیم و کنهیم یدار  نگه نوزاد از مراقبت یکتابها

 .کردم رشیتعب تر قبل من ،ینیبب

 .رفت رونیب در از و دیکش را رزا دست
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 درب سمت به یوقت اما دارد را ها پله از رفنت باال قصد فرمان کرد الیخ رزا
 :گفت حوصله یب فرمان و کرد نگاهش متعجب رفت یخروج

 .امیم االن منم نیماش تو نیبش برو-

 رونیب نفره دو فرمان با" اصال ای و ندرت به آنکه خاطر به نه. نکرد مخالفت
 تحمل "ابدا که خاطر نیا به بلکه نداشتند، شبانه یگرد شب ای دبودن نرفته
 نگاه نه ها، سفته حجم دنید نه. نداشت را بود دهیشن و دهید که ییزهایچ

 به. نوزاد از مراقبت یمحتوا با منظر خواندن کتاب نه و بایفر ی خصامنه
 ستهاننتو  بودن یالر  یادعا همه آن با فرمان که ییها سفته! د؟یچسبیم کدام
 ای دیایب کنار آپارمتان دنیبخش با توانستیمن که ییبایفر ای کند نابود بود

 یمادربزرگ کدام! داد؟یم عشق به ختهیآم جنون یبو  رفتارش که یمنظر 
 !خواند؟یم نینچنیا ییها کتاب داشت، وجود بچه مادر هنوز یوقت

 گفتنشان جسارت باال طبقه به فرمان رفنت با که بایفر زشت الفاظ به نکرد توجه
 شکودک یروز . ستینگر اطیح به و کرد باز را نیماش درب. بود کرده دایپ را
 در رسالک از مملو یظرف که یحال در او و برداشت خواهد گام اطیح نیا در
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 در ار  او هم دیشا. افتدیب نیزم بر مبادا تا افتد یم راه دنبالش به دارد، دست
 ...را امرشیب کودک ند،نشستیم تاب یرو  هردو و گرفتیم آغوش

 ست نهام با بلند یقدمها با فرمان که دید و فرستاد رونیب را مانندش آه نفس
 سمتش به را شال و مانتو و شلوار و گشود را نیماش درب. آمد اش یورزش
 .گرفت

 .بپوش-

 .ستینگر انزجار با رنگ یمشک گشاد شلوار به رزا

 !ن؟یا با! نو؟یا-

 .دیکش گردنش پشت به یدست فرمان. کرد ارهاش اش یگلگل راهنیپ به و

 .بپوش رو ات یرورس  و مانتو پس خب... یول یایمن رونیب نیماش از البته-

 نجایا از ست،ین یالیخ"  بود گفته فرمان که حال. کرد گوش حرفش به
 و هکالف کرد،یم یرانندگ هدف یب فرمان! کرد؟یمن رس بر شال چرا" ربمشیم
 تنها وا اما زدیم صورتشان به گرما هرم و بود دهیکش نیپائ را پنجره. شانیپر
 .کردیم رونیب یراه را خاکسرتش و دیکشیم گاریس

 .گردو فال-

 .کرد ینگاه مین رزا به حواس یب فرمان

 !؟یگفت یز یچ! جان؟-

 .کرد اشاره اش یدست چرخ با مرد به و داد تکان رس آرام رزا
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 .فروشهیم گردو فال آقا اون-

 :گفت اما کرد کم را رسعتش فرمان

 .بهم زهیریم ات روده و دل. فهیکث-

 نهیآ هب و گرفت قرار ترمز یرو  کامل شیپا. افتاد رزا یباردار  ادی کبارهی به اما
 .ستینگر جلو

 !بجنب. نکنه مهیجر افرس فرمون پشت نیبش قهیدق کی ایب. خرمیم برات االن-

 غولمش لذت با اش یگآلود  به توجه یب رزا و برگشت گردو فال کیپالست با
 دنخور  مشکلشان تنها و ندارند یا دغدغه چیه که ییآدمها هیشب شد، خوردن

 گاهشن و بود داده هیتک شهیش به فرمان. است شب مهین در فیکث یگردو  فال
 هب مانده گل در یخر  مانند و بود گرفته رضب خودرو فرمان یرو  آرام. کردیم

 ! کند چه دیبا دانستیمن که یحال در کردیم نگاه رزا ولع با خوردن

 .بود شرتیب کردمیم فکر که یز یچ از-

 :خورد جا فرمان

 .دمیخر ادیز یدار  دوست گفتم! فال؟! ؟یچ-

 یار ک تونهیم افتهیب هرکس دست که هست یاونقدر  نظرم به! ها سفته و چک-
 .نخوره بهت رونیب یهوا و آب حاالها حاال که کنه

 .ختاندا باال شانه الیخ یب فرمان
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. رااج بذارشون برو ابروئه چشمت یباال گفتم بهت ،یگرفت ادی که هم جاش-
 .ایدن مال نه برتسون، خودت از منو

 رو ام بچه سمیوا و یهلفدون بندازم رو ام بچه پدر ستین قرار منم-
 !دارند؟ منو دگاهید اطرافت یآدمها همه نظرت به اما کنه بزرگ مادربزرگش

 .گذاشت لبش گوشه را نخ حوصله یب فرمان

 اسکناس هم اونا. نداره رو غلطا نیا جرأت بایفر! منظورته؟ یک اطراف آدم-
 ودشخ اندازه اس سفته و چک. افتهیب یخر  هر دست که ستین شاباش یتقلب
 !کنن؟ دودرش که ییجا ذارشیم یحاج یکرد فکر. داره اعتبار هم

 .یستین اطرافت متوجه" اصال تو-

 !خوبه؟ درک، به برن هیبق و باشه ام بچه و زن به واسمح خوامیم چون آره-

 .ردیبگ را دیتائ تا شد رهیخ رزا متعجب یچشمها به و

 نطوریمه بایفر یکرد فکر تو. ستین تیعصبان و خشم همه نیا به یاز ین پس-
 کمی... انفرم! بچه؟ نیا نام به بزنه یدست دو رو آپارمتان سند بابات تا نهیشیم
 نتز  من که یمدت نیا متام چرا یکرد دقت حاال تا" اصال. کن نگاه اطرافت به

 ! کبوده؟ بدنم و تن بودم
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 .ات اضافه غلط برا-

 رس از پدرت یکنیم فکر چرا! بار ده نه داره، تاوان کباری اضافه غلط-
 تو اه سفته و چک مثل تونستیمن! کرد؟ مطرح رو آپارمتان هیقض یرخواهیخ

 !بگه؟ خفا

 !؟مگه شده یچ حاال-

 با ...یکیتار در. بست را شیچشمها و چسباند یصندل پشت به را رسش رزا
 .زدیم حرف تر راحت...بسته متام یچشمها

 حاال...منو یکرد باور حداقل که حاال. فرمان رمیبگ طالق ازت خوامیمن من-
 هک حاال...بچه نیا شده تتیاولو که حاال...نجایا از یرهائ شده ات دغدغه که

 ...میا بچه نیا و من ات خانواده

 .راحت التیخ. رهیبگ تورو طالق تونهیمن یکس-

 .گرفت شد، منقبض فشیظر ی پنجه ریز که را فرمان یبازو  رزا

 آپارمتان اون واسه و نداره یمتوم بایفر حرص نکهیا. ستین راحت املیخ-
 که انگار خونهیم مو به مو رو کتابها داره مادرت نکهیا کنه، هرکار ممکنه
 نیبدتر خودش اما کنهیم انتیخ به متهم منو بابات نکهیا بارداره، رهدوبا
 نجایا از یداد قول تو. شه راحت املیخ ذارهیمن کرده تو حق در رو انتیخ
 !ذارن؟یم نظرت به اما م،یبر

 :زد لب یجد و گرفت را رزا صورت فرمان
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 خوادیم زنم،یم ششیآت کنه یخور  گه من یزندگ تو بخواد یکس جان رزا-
 ...خوادیم باشه بایفر

 .کرد قطع را سخنش رزا

 . یخوایمن رو لواسان آپارمتان بگو بابات به-

 . رزا ذارمیمن گهید ندفعهیا. بکنه تونهیمن یغلط چیه بایفر-

 :داد ادامه و دیکش آغوش در را رزا رس

 ور  خودم من و وسط کردند ول موش یهرچ بسه. کنند خرابش گهید ذارمیمن-
 .بودن گاو و خر به زدم

 :کرد زمزمه خشدار رزا

 !بود؟ آگاهانه پس-

 و زنم ام خانواده دست از شب نصفه که نبود احوامل اوضاع نیا بودم آگاه-
 .بدم طالقش که برتسه زنم و میباش آواره ابونیخ تو خودم

 .داد قورت را بغضش رزا

 .کنم بزرگش خودم دارم دوست-

 .کنمیم لمشق بخوره، بهش خودت و خودم جز یهرک دست-

 !شه صاحب نمیا مامانت خوامیمن شه، بزرگ اونجا خوامیمن-

 .دمیم رشف قول بهت م،یرفت اونجا از ایدن ادیب نکهیا از قبل-
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 !نبودم؟ من اگه یحت-

 !اس باغچه یخاکها ریز جات ،ینباش من کنار. ینباش یکرد غلط-

 ها پله زا ای بکشه رو موهاش مبدا! کنه؟ تشیاذ بایفر ینذار  یدیم قول-
 نیا! ؟یبزن رو بچه نیا و یش یعصبان که بزنه یحرف مبادا! ن؟یپائ بندازش

 .شکنهیم ست،ین کلفت پوست من مثل

 :دیغر یعصب فرمان

 !؟یکنیم تیوص یشب آخر رست به زده! رزا؟ یگیم چرت چرا-

 .شیبرب نجایا از بده قول-

 :کرد اخم فرمان

 !ینش خفه اگه یکنیم ام یعصب یدار  گهید-

 :فرشد یکم را رزا صورت پسس

 ییجا! ؟یزنیم حرف ها درو بزن هیشب و یخونیم رفنت غزل یدار  یک برا-
 !؟یسالمت به دیربیم فیترش

 یدندانها یرو  فرمان دست فشار شدت از رزا یابروها و نبود دوستانه لحنش
 .خورد یکوچک تکان رسش. رفت درهم آخرش

 !س؟یپار" مثال-

 .زیر را شیچشمها فرمان و کرد نگاهش زده وحشت رزا

 !ستین دونند،یمن که ییآدمها هیشب ات افهیق-
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 !دونم؟یمن رو یچ-

 .دهد ادامه شد باعث فرمان نیسنگ نگاه

 سیپار به یز یهرچ و سیپار به یا عالقه من. یزنیم حرف یچ از دونمیمن-
 .نیماش نیهم تو... نجاستیهم هم ام یزندگ. ندارم بشه مربوط

 !عازمه؟ فردا مهراب ینداشت خرب یعنی-

 کشف و کند پنهان فرمان زیت چشامن از را دانسنت برق نباریا تا دیدزد چشم
 .مباند امان در

 .کجاست سین مهم برام-

 :رفت باال فرمان یابرو 

 !؟"جدا-

 !دار نگه کنمیم حملش دارم که رو ات بچه حرمت حداقل-

 :دیغر فرمان

 هافتیب همونجا" اصال... دهبرنگر  هم گهید! میش راحت کنه گم گورش بره-
 !اس؟ زنده گهید سال چند مگه. رهیمب

 که دچانینپ دست و نشنود فرمان تا داد قورت یپنهان او یرحم یب از را بغضش
 .دیکش یلرزان اما قیعم نفس. یکنیم بغض یک یبرا

 .خداست دست یزندگ و مرگ-
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 الحا کرد خرج براش پول نهمهیا عمو! مبونه؟ زنده یچقدر  یکرد فکر اما آره-
 !فرانسه یبرا کرده خیس هم

 !امرهیب هم خودت بچه که نکن فراموش-

 !؟یکنیم دفاع یچ از یدار ! ستین اش یچیه من بچه-

 

 

 

 بگن بهش. رو جونش یحت  کنه،یمن غیدر اش بچه از رو یچیه مادر و پدر-
 هم هیانث کی مبونه، زنده شرتیب هیثان کی ات بچه که کن میتقد رو جونت ایب

 .کنهیمن غفلت

 .زد اش چانه به آرام فرمان

 !؟یکنیم دفاع و یشد شجاع نقدریا یک جلو-

 هم دتخو  چون ،یکن منع بهاشونیع خاطر به رو گرانید دینبا که گفتم فقط-
 .یشیم دچارش

 .زد مشت کنارش شهیش به فرمان

 جور. بود سامل من بچه االن کرد،یمن کوفت قرص رسخود احمقش مامان اگه-
 .رفته ادمی ارمیمن روت به نکن فکر. بکشه دیبا من بچه تورو یور شعیب
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 اگر هم حاال! راحت التیخ. کشندیم رو زحمتش هرروز محرتمت خانواده-
 .خونه میبر هست امکانش

 چرا که زد غر دل در او به ینگاه مین با رزا و کرد روشن را نیماش فرمان
 .کرد استفاده" من بچه"  عبارت از مدام فرمان

 

 

 

 

 یبهال به را اش خورده گره مشت آرام اما تیعصبان با تنها و کرد سکوت فرمان
 ستهخ و حوصله یب. کند نگاه رونیب به داد حیترج هم رزا. دیکوبیم خودش پر
 )!( عاشقش همرس و بود آمده ستوه به اش خانواده و فرمان یرفتارها از. بود
 یلیتحم یزندگ نیا به که حال دیبگو خواستیم دلش. بود عاجز آن درک از

 ندکن یزندگ جداگانه اما یمرت  ستیب یاتاق در است حارض است، کرده عادت
 !شنوا؟ گوش کو اما

 یناشکر  زن تو رزا)  دیبگو و ستدیبا شیروبرو یکس خواستیم دلش چقدر
 هیاثاث اسباب هرروز که باشند داشته یوار یچهارد کی دارند آرزو همه ،یهست
 .(نشند رهیخ سقف کی به هرسال و شهنبا دوششون رو شون

 ادرم و پدر کنار داماد و عروس که گفت هرکس کرد غلط که دیبگو او وقت آن
 هردو در. داماد ای باشند عروس نیوالد جوار در ندارد هم یفرق کنند، یزندگ
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 رد عروس که دوران آن گذشت" اصال. است اشتباه شهیر از. است غلط صورت
 و مادر و پدر کنار شدیم جدا یکنار  اتاق از پرده اب که یمرت  نه اتاق کی

 بعد و کردیم یزندگ... و شوهر برادر و شوهر خواهر و بزرگ مادر و پدربزرگ
 بر وهعال  دیبا نوایب پرس و کردیم درست شوهرش با هم بچه نیج مین سال چند
 دوران آن. دادیم را برادر و خواهر و مادر و پدر خرج بچه، و زن خرج

 !گذشت

 و نهیک و یشکن حرمت جز مباند، شوهر شیخو و قوم کنار در عروس اگر حال
 . گذاشت نخواهد یجا بر یز یچ نفرت

 سترورا خود با خواستیم اگر بود، رفتهیپذ کوین اخالق نیهم با را فرمان رزا
 و عجوزه مادر اگر بود، محبت مرغ فرمان. است آمده کنار گفتیم دیبا باشد

 شکست لیعرزائ با دوئل در پدرش و شدندیم واصل کدر  به شیوالیه خواهر
 هب توانستیم رزا بود، خانه نیا در جز ییجا فرمان اگر قتیحق در... خوردیم

 . بود شده بدتر چ،یه که بهرت هرروز اوضاع اما. باشد دواریام آن

 منظر ند،ک مرصف جوهر شاپور بکشد، نقشه بایفر تا ستدیبا ابد تا توانستیمن
 کجا از" اصال. کند خورد شیپاها ریز را جسمش و روح فرمان و دبخوان کتاب
  ودب ها یار یبخت نیهم ی ترکه و تخم از که شکمش درون ی بچه نیهم معلوم
 !نشود؟ یمدع شیبرا فردا

 همه به توجه یب را رزا دست فرمان حال نیا با بود کرده حجت امتام شاپور
 :گفت رفنت باال قبل و گرفت
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 رو ام بچه و زن دست خونه، نیا تو ارهیب طالق اسم یکس بعد به نیا از-
 !برگرده که افته یم یک دنبال یک نمیبب! رمیم رمیگیم

 نآ  ادیز و کم اما نداشت فرمان تیشخص بودن گر استفاده سوء در یشک رزا
 آمد یم انیم به منافع، نه متعلقاتش، یپا اگر که. بود آمده دستش االن
 .دادیم فشار را اهرم و کردیم یشکن مرز" کامال فرمان

 دیتهد و رزا طالق ای باشد مهراب از او ییجدا و رزا با ازدواجش خواستیم
 طیرشا نیا در فرمان. کردیمن یفرق. آنها از خودش کردن محروم با پدرش

 .شدیم معنا متام به یعوض منطق   یب کی

 هشیمه خالف بر داشت، رفنت قصد فرمان که یصبح هامن از لیدل نیهم به
 دبلن زد،یم غلت خواب تخت در ظهر تا و بود کرده اش حوصله یب یباردار  که
 مادرش رساغ به ظهر یکهاینزد گفت رفنت قبل فرمان. کرد اش بدرقه و شد
 مدت نیا متام در و کنند بدرقه شیعمو خانواده همراه به را مهراب تا دیآ یم
 یا بهانه چشامنش ین ین تا بود شده رزا روح یب و یخاکسرت  یچشمها خیم

 کانت رس تنها رزا اما. کند داریب را اش خفته تیعصبان و حرص و بدهد دستش
 "باش خودت مواظب"  دیکشیم دست آهسته را کتش لبه که هامنطور و داد
 :کرد نجوا گوشش ریز و دیچسب را کمرش سفت فرمان. بود گفته یآرام

 !خوره؟یمن بهم من از حالت گهید-

 چطور ،ینکن عمل و یباش نداشته اعتقاد یزنیم که ییحرفها به خودت یوقت-
 !باشند؟ داشته باورت گرانید یدار  توقع
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 کنار تبدار و محکم ی بوسه و رسش پشت در فرمان دست به آنکه بدون و
 :داد ادامه کند، یتوجه اش قهیشق

 یحرف نیکوچکرت با اما ستین مهم برات اون و نیا حرف یکن تظاهر اگر-
 ...یکن کبود منو چشم یپا و یبد تشوندس بهونه

 .گرفت یشرت یب حرارت شیها بوسه و گرفت آغوشش در فرمان

 !همه یبابا گور گفتم که من-

 .یخوایمن رو لواسان آپارمتان بگو بابات به پس-

 .کرد خم رس و کشاند وارید سمت به را او فرمان

 لهتو  نیا نام به رو سند نخوام چه بخوام چه من و باباست شکشیپ اون" اوال-
 ات چهار! بکنه تونهیمن یغلط چیه! با؟یفر! ؟یرتسیم یک از" دوما. زنهیم

 سهیقام بایفر بچه با رو من بچه که یحاج! جاش رس نهیشیم بعد کنهیم قدقد
 .کنهیمن

 .گرفت رفت،یم نیپائ سمت به که را فرمان دست رزا
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 چشم تا صد که رو نحس و یکوفت آپارمتان اون من! خوامیمن من یول-
 ! خوامیمن مون بچه یبرا دنبالشه

 یوراج و رزا رسد تن. راند عقب به را شیموها و کرد صاف کمر کالفه فرمان
 .شد بدخلق هیثان به و بود پرانده را صبحش اول حال و حس اش

 یب ن  م مغز رو بند کی مگه! ؟یخوایمن خونه مگه! ؟یزنیم نق کله کی تو چته-
 !مرگته؟ چه حارضه و یح خونه که حاال! م؟یبر نجایا از که یستین رشف

 .فرشد لب رزا

 هنقش براش هم تو! ذارمیمن ستین ام بچه و من حق که یا خونه تو رو پام من-
  !ستمین ایب خونه اون  مبامل، تنم به رو یمستاجر  هیپ اگر من که نکش

 .نشست رزا تراش خوش گردن یرو  فرمان دست

 !ها نکن من چهب من بچه من برا نقدریا-

 .گذاشت فرمان دست یرو  دست متیمال با رزا

 ...زنهیمن حرف تو حرف رو. یندار  بهش یاز ین بگو. یخوایمن بگو بهش-

 .خورد رزا صورت به گرمش نفس و آورد جلو را صورتش فرمان

 !بگو و همون! ه؟یچ ات یاصل مرگ-

 .کرد حس داد، قورت را دهانش آب که رزا یگلو  فرمان انگشتان

 .شه دشمن باهات بایفر خوامیمن-

 .بکنه تونهیمن یغلط یچیه-
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 .گذاشت برهم چشم آرام رزا

 .تونهیم-

 .کرد ملس را فرمان شیر آرام و برد باال دست سپس

 ...ینکن باورم اگر ندفعهیا-

 :کرد زمزمه و چسباند رزا یشانیپ به را اش یشانیپ فرمان

 !برات رمیمب من ر،یمب بگو االغ! ندارم؟ باورت من گفته یک-

 در از. داشت دوست حالت نیهم و لحظه نیهم را او فرمان. بود نیهم مشکل
 نرو یب را نفسش. شهیپ عاشق فرمان نیهم جز بود یآدم هر رفت،یم رونیب

 . فرستاد

 رو من یگفت همه جلو که یزمان من چون. هیکاف یباش داشته باورم نکهیهم-
 .کردم باورت ،یدیمن طالق

 .آمد باال رزا رس و گذاشت اش چانه ریز دست فرمان

 !ست؟ین ینقاشباش ی شفته اون شیپ گهید فکرت که تو-

 :گفت فرمان و داد تکان ینف یمعنا به را رسش مکث با رزا

 باهاش پرسعمو مثل خوامیم و ندارم کارش به یکار  منم چون. خوبه-
 .کنم یخداحافظ

 صورت و گونه یقرمز  به که هامنطور و زد رزا ی گونه به محکم یا بوسه
 :داد ادامه کرد،یم نگاه درهمش
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 !؟یدار  دوست گریج. رونیب میبر امیم زود غروب کن اسرتاحت-

 .بود متیغن فرمان یبرا که زد یجان مهین لبخند رزا

 .موافقم شرتیب دل با-

 قفل را در. کردیم یط را اتاق عرض و طول رسکنده مرغ مانند ظهر تا رزا
 نشده محو صورتش از منظر چنگ یجا هنوز. بود اوردهین در را دیکل و کرده
 و شندبک را او زنده زنده نجایهم و زندیبر رسش بر ینفر  دو که نبود دیبع. بود
 زنت)  دیبگو و بدهد قر غاز همچون تراشش خوش و بلند گردن به بایفر

 (نکردم اش یکار  که من ره،یمب خواست خودش

 و شودگ را آن قفل رفت، در سمت به دیشن که را فرمان یباال بلند سالم یصدا
 :کرد زمزمه آهسته دنشید با بایفر. آمد نیپائ ها پله از

 !بود اش لونه تو که االن تا. دهیم تکون دم صاحبش یبرا خوبه باز-

 و گرفت آغوشش در رزا آمدن محض به و بود ستادهیا ها پله نیپائ فرمان
 .داد فشارش

 .رهیم در تنم از یخستگ کنم،یم بغل رو توله نیا من" اصال-

 .انداختین رزا به ینگاه مین یحت و برداشت را فشیک منظر

 !مادر؟ یایمن یمطمئن-

 کردیم نوازش را رزا که فرمان به شده زیر یچشامن با و نشست مبل یرو  بایفر
 :گفت و ستینگر
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 من یجا به یخوایم. کردم یخداحافظ باهاش و زدم زنگ بهش شبید. آره-
 ...رفاقت رسم! باهم بودند دوست یسال چهار سه باالخره. برب ور  عروست

 ! نه؟ ای ساخته دیحم به کمپ-

 و رفته باال یابروها با و بود دهیپرس را سوال نیا که فرمان به باز دهان با بایفر
 :گفت زحمت به و زد پلک بار چند. شد رهیخ کرد،یم نگاهش فاتحانه

 !؟یگفت یچ-

 .کرد نوازش ار  رزا کمر آهسته فرمان

 !حاال؟ بده. بپرسم مون یکمپ ندهیآ داماد از یحال کی گفتم-

 .رزا به کرد رو سپس

 .شهیم یشاک مینپرس هم حالش حاال-

 الفخ بر. کردیم نگاهش مضطرب رزا و خوردیم تکان آرام بایفر ینیب یها پره
 دادیم حیترج. بود نشده خنک دلش فرمان ی هیکنا از" ابدا او با،یفر تصور
 رسدخون نقدریا تا موضوع نیا یادآور ی از بشود یعصبان شهیهم مانند فرمان
 .بکوبد صورتش یتو  یتالف یبرا را بایفر گند انتخاب

 .دستش برسونش ها بچه بدم بگو خواست یز یچ اگر-

 :گفت اما دیلرزیم وجودش بند بند. شد بلند بایفر

 .یبر  یخواستیم-

 .دکر  شلوارش یبهایج یراه را شیتهادس. ستادیا شیروبرو و آمد جلو فرمان
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 و" تو" یگفت من زن به برسه گوشم به. گمیم یچ نیبب کن وا رو گوشات خوب-
"  حال در همونجا عمرش آخر تا جونت دیحم بهش، افتاده چپ سهواً  نگاهت
 .مونه یم" کردن ترک

 :دیکش داد حرص متام با بایفر

 !کهیکوچ داداش نکن دیتهد منو-

 .انداخت باال شانه فرمان

! سنگه و خیس اونم ضعف نقطه! دونندیم هم همه امه، بچه و زن من ضعف-
 ممبفه هیکاف" مثال! ریخ به دست که منم. ارشهیاخت در سوته دو کنه، اراده
 .کنمیمن غیدر ریخ کار انجام واسه موقع اون هیاشک زنم خوشگل یچشمها

 به پسس کرد اش دهیپر گرن مادر به ینگاه. دیکشیم نفس قیعم و بلند بایفر
 :گفت آرام. بود زده زل او به یمنائ دندان لبخند با که فرمان

 !زنت سابق پرس دوست دنید یبر  یخوایم! نشه رتید-

 کف به و گرفته یشانیپ به را دستش یشانیپر شدت از که رزا به کرد رو سپس
 .بود شده رهیخ نیزم
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 خوشگل هم... بکش هم شوهرت چهره یکرد وقت. ها خوبه یلیخ ات ینقاش-
 !باالتر و قد خوش هم تره

 :گفت رزا به فرمان و دینفهم را کالمش در نهفته هیکنا رزا

 روب بعد بخور رو نهارت هستم من تا یخوایم. نکن توجه فشیاراج به زمیعز-
 . رهینگ گازت وونهید نیا تا باال

 :گفت بایفر

  !من نه افتاده، افهیق و ختیر از تو یرس  صدقه از-

 :گفت و اوردین طاقت گرید منظر دیبگو یز یچ فرمان آنکه از قبل

 .االن از نمیا شبت،ید رفتار از اون! یار یم در شور از رو زیچ همه یدار  گهید-
 .نبزن انگشتش که ستین هم عسل. نداره یکار  رو و چشم یب نیا به یکس

 :زد رزا به یچشمک فرمان

 .تره نیریش عسل از-

 .رفت در سمت به و کرد مرتب ار  ساتنش یرورس  منظر

 یباقال نهار درضمن! یکنیم پاره قهی ینطور یا یچ و یک یبرا یدار  بدون-
 .گذاشتم پلو

 .را بایفر انهیموذ و کمرنگ لبخند دید رزا و

 !نگرفتم گازت تا باال برو پس-
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 :گفت همزمان و درآورد بیج از را اش یگوش فرمان

 .روب بعد بدم سفارش غذا برات بذار-

 :کرد زمزمه آهسته رزا

 .رمیس من-

 یرو  را دستش رزا اما کندیم مخالفت شهیهم عادت به رزا کرد فکر فرمان
 .گذاشت او ساعد

 .کنمیم درست خواستم یز یچ اگر. خوردم صبحانه رید-

 !قول؟-

 .زد یآرام لبخند رزا

 .قول-

 راههم به کند یخداحافظ بایفر از آنکه یب و کرد قبول اجبار به فرمان
 کمهد  و کرد نازک یپلک پشت بایفر شد، بسته که در. زد رونیب در از مادرش

 رفتگ دهیناد را پله یرو  فیبالتکل یرزا و فرشد را دستش در کنرتل قرمز ی
 .افتاد کار به زبانش اما

 !؟یکرد" قبال و ات یخداحافظ-



 

 pg. 798 

79
8 

 در هک یجوان مرد به بایفر. کرد نگاهش زیآم استفهام و کرد یکمرنگ اخم رزا
 .بود شده رهیخ خواند،یم ونیزیتلو

 هم مز یعز یپرسعمو  شامره ره،یبگ مکامله نتیپر ات خط از فرمان اگر" مثال-
 !خوره؟یم چشم به

 .شد نهیس به دست و آمد جلو رزا

 .من جون به یبنداز  رو فرمان حرفها نیا با یتونیمن گهید-

 .کرد نگاهش متسخر با و شد نهیس به دست هم بایفر

 رو ات مالحظه ضیمر ی بچه نیا یبرا ای شده خوب اخالقش! ؟"اجد-
 !کنه؟یم

 .داد تکان تاسف با را رسش رزا

 نیا وارد یوقت از که فروختم بهت یتر  زمیه چه! با؟یفر هیچ من با مشکلت-
 !؟یا تشنه من خون به و یبست رو از ریشمش شدم خونه

 .بود تر ردرا حرص لحنش اما زدیم ادیفر را حرص بایفر ی چهره

 !باشم؟ داشته مشکل باهات و کنم حسابت آدم بخوام من که یهست یک تو-

 !؟یکرد من ریدرگ رو خودت نقدریا چرا پس-

 .برداشت عقب به محسوس اما کوچک یگام رزا و شد بلند نباریا بایفر

 یک وت! شهره هم آباد یعل شده باورت کردم کیعل سالم باهات دوبار! بابا نه-
 !قدقد؟ به یافتاد که یدرآورد تخم از رس
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 ...فر یباش زدنت حرف مواظب بهرته-

 هب اما خورد یسکندر  رزا و کرد رزا ی حواله یمحکم هل و اوردین طاقت بایفر
 و نداد امان بایفر اما بود دهیترس شیچشمها.کرد حفظ را تعادلش زحمت

 .دینال رزا و دیکوب اش نهیس قفسه به محکم نباریا

 ! معتاده؟ شوهر از بهرت دار زنب دست شوهر که-

 .گذاشت اش شده قرمز نهیس قفسه یرو  دست رزا

 !درآورد خودش از رو اون فرمان! نزدم رو حرف نیا من-

 چم فرشدیم بهم را اش یصدف و فیرد یدندانها یحرص از که هامنطور بایفر
 .داد تاب یکم و گرفت را رزا دست

 !؟یکردیم ور رو  دیحم و من از مغزش رو هرشب نیهم یبرا-

 .یکنیم اشتباه-

 تا رو شا زن دیپل تین که گذاشتم دست رو دست االن تا که کنمیم اشتباه آره-
 رفک" واقعا تو! میبش نوه صاحب فاحشه کی از میداد اجازه و نشناخته حاال
 معلوم پدرش یحت که تو بچه به رو لواسان آپارمتان بابا ذارمیم من یکرد
 !ه؟کن میتقد یدست دو ستین
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 از بدنش که هامنطور. آمد فرود بایفر صورت یرو  و رفت باال رزا آزاد دست
 به و ستینگر بایفر خشم از گشاده یچشمها به دیلرزیم جانیه و ترس شدت
 :گفت زحمت

 نکردم یسع هم کباری یحت من! نهیسنگ یلیخ تهمت بار یبفهم که زدم نویا-
 به ماا بودم دهیند رو خواستگارت هنکیا وجود با و کنم خراب فرمان شیپ تورو
 ارکن مشکالت همه با بخوان همو اگر نایا. نشکن رو خواهرت دل گفتم فرمان

 رکت نیهروئ گفتیم. کنند وصلت نایا ذارمیمن رممیمب من گفت اما. انیم
 ازم بایفر اگر یحت من گفتیم. کنهیم مرصف داره کمپ تو االنشم نیهم نداره
 یبد بهت وقت چیه من بایفر. کنه بدبخت رو شخود ذارمیمن بشه منتفر
 .بشم زیعز خودم که کنم لیذل و خوار رو یکس نخواستم وقت چیه! نکردم
 وت برعکس من! فروشتیم زار دو خرتیم تومن صد که فرمان! ؟یک شیپ اونم
 یبد بهت من. نشدم خوشحال گرفت لگد و مشت ریز تورو نکهیا از وقت چیه

 !یکن خراب فرمان شیپ نوم یمنتظر  همش که نکردم

 . کرد برخورد کنار وارید به رزا و داد هلش تنها بایفر

 یبو  حاال ،یختیریم اشک کرور کرور عشقت فراق غم از روزید تا! شد؟ یچ-
 شوهر! ؟یدار  بچه و شوهر افتاد ادتی هوی خورد مشامت به آپارمتان و پول

 هک هم ات بچه ،یبتصح هم یب از باال اومد یم خواب موقع فقط که بدبختت
 ! نه ای هست ایدن نیا به عمرش" اصال ستین معلوم

 :دینال. دیخراش را روحش شیها تکه و شکست رزا قلب
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 .برادرزادته بچه اون-

 کی اب و یبش صاحب رو بابا اموال و مال بذارم نکهیا فکر... رزا! دونمیم دیبع-
 ابجو ! ذارمیمن من .رونیب بنداز رست از رو یر یبگ یسوار  ازشون یبخوا بچه
 .دمیم موقعش به هم ات یلیس نیا

 چرت تا رفت اتاقش سمت به خشم با بایفر و دیلرز بشیج در رزا یگوش
 رصح شدت از بلکه رزا جانیب دست رضب از نه کردیم درد رسش. زند یکوتاه

 با و آورد رونیب را یگوش رزا رفتنش با. شیروبرو یموذ موجود نیا خشم و
 و شد برقرار متاس. کرد یکی تا دو را ها پله و کرد تند قدم محسن نام دنید

 .گفت یکوتاه سالم زنان نفس نفس

 !؟یزنیم نفس نفس نقدریا کرده دنبالت یک-

 :گفت و بست رسش پشت را آن گشود، را اتاق درب رزا

 !دنیم نشون رو هاشون دندون همه خونه نیا تو-

 .کنه لعنت منو خدا-

 :شد طلبکار محسن لحن رهدوبا و شد برقرار یمکث

 !؟یهست یز یچ یگاو  یخر  شام من خواهر-

 :داد ادامه یشاک محسن که داشت اعرتاض قصد رزا
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 فتگ زد زنگ که االنشم نیهم تا! مهراب؟ دنید بره فرمان یگذاشت یچ یبرا-
 ذارهن رو چنگال و کارد رسهیم شعورش داره، عقل رزا بابا گفتم فرودگاه رهیم

 !هم کنار

 بازم روب گفتمیم گفت،یم یز یچ کی نرو گفتمیم. کردمیم حساسش دیانب من-
 .گفتیم یز یچ کی

 !آره؟ بشه زده گند بذارم و شهیهم مثل کنم سکوت یگفت-

 :دینال کالفه و کرد یخال محسن رس بر را حرصش رزا

 یبرا! رهیم داره مهراب! سهراب؟ مرگ از بعد نوشدارو داره یتیاهم چه گهید-
 !بشه یچ خوادیم نداره تیاهم گهید منم

 :گفت محسن

 .یدار  باور اش نداشته شعور و عقل به نقدریا تو که مهراب خوشبحال-

 را اتاق طول آشفته و انداخت تخت یرو  اش یگوش رزا. شد قطع متاس و
 یورز  هنیک و انتقام به بنا اگر. کردیمن درک در بایفر قیعم ی نهیک. زد قدم
 ذره و بودند کرده شهیش در را خونش که نهایا نه شدیم شقدمیپ رزا دیبا بود
 یقاشن به قیتشو را او که بایفر حرف ادی به کبارهی. دندیمکیم را جانش ذره

 بایرف بود کرده ثابت او به تجربه. افتاد کرد،یم همرسش قامت و چهره از کردن
 هراسان و کرد پرواز ذهنش. زندیمن را یحرف جهت یب و خودیب محسن هامنند

 خاک حال اما بود اش هیآتل یروزگار  را یکنار  درب رهیدستگ. گشود ار  در
. ستینگر بسته در به دیام نا و بود قفل. کرد نیپائ باال یچندبار   خوردیم
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 کرده نپنها دیسف بوم چند پشت را آن که شده چیپ روزنامه یتابلو  به مضطرب
 را نفسش. بود شدهن باز اتاق نیا درب امروز به تا بار نیآخر از. دیشیاند بود

 الح به تا داشت، خرب تابلو از اگر بایفر. فرستاد رونیب محتاطانه اما راحت
 اتاق نیا دیکل فرمان آمدن محض به! عکسها همچون بود، کرده انیمنا را آن
 نگر  ی چهره بود، رفته مهراب خود. کردیم ستین به رس را تابلو و طلب او از را

 !کرد؟یم حمل را فرمان طفل یوقت چکار خواستیم را اش روغن

 یصدا جز یصدائ. آمد نیپائ را پله نیاول و شد زانیآو ها نرده از یکم
 که هپل نیآخر به. دیرسیمن گوش به ونیزیتلو از کم یصدا درجه با خواننده

 ریز .رفت آشپزخانه به آرام و آورد در را شیها یروفرش. افتین را بایفر دیرس
 رو و ریز هم را هال. نبود اما... هم را خچالی پشت! صدا و رس یب اما کرد رو و

 نگاه د،یکشیم نفس یسخت به که یحال در هم را نفره سه مبل ریز یحت. کرد
 رودب پله ریز سمت به آنکه از قبل. بود شیها نهیگز نیآخر جزو یانبار . کرد
 هبست درب به ینگاه. ستادیا تینها در و شد کند شیقدمها شاپور اتاق دنید با
 داشت یارزش چه تابلو. شاپور اتاق درب به ینگاه و انداخت بایفر اتاق ی
 !داشت؟ را فرمان و خود یآزاد سند او یوقت

 

 

 

 در .بود خواب بایفر. رفت در ی رهیدستگ سمت به اش زده خی و رسد یدستها
 رهیتگدس دور شیانگشتها! خواست؟یم زمان چقدر مگر. ربدیم برس لولهیق چرت
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 با و دیکش نیپائ به را رهیدستگ آهسته د،یتپیم امان یب که یقلب با و شد حلقه
 ارزش اب زیچ. فرستاد رونیب صدا یب را نفسش فش،یضع ی ناله و در شدن باز
 .آورد یم بدست دیبا را تابلو از تر

 

 

 

 

 یپاها و داد قورت را دهانش آب. بست رسش پشت را در و شد داخل آهسته
 یها یقلدر  متام دست از. شدیم عوض زیچ همه. داد حرکت را لرزانش و الغر
 آغاز نفره سه یزندگ و رها را شیآدمها و خانه نیا. شدندیم خالص شاپور

 .نیالضامل قوم نیا نه بودند، فرزندش و او فرمان یواقع ی خانواده. کردندیم

 یددز . بود گاوصندوق به نگاهش. زد کنار را کتابها و کرد باز آهسته را کمد
 نظرم و پا به شاپور که یر یزنج نیا از کند رها را فرمان خواستیم! بود؟ ،نبود
 آتش ار  همه. کند تکرار را شاپور دست حرکات کرد یسع. بود بسته گردنش به
 تدس یرو  دست که بود نیا از بهرت اما باالخره کردیم یکار  کی"! اصال زدیم

 دیبا. شوند صاحب هم ار  فرزندش گرید صباح چند و ببلعند را فرمان تا بگذارد
 در به زده وحشت رزا و شد باز یکوچک کیت با گاوصندوق در. ربدیم را فرمان
 متس به دستش. گشود را یآهن درب و برگشت نگاهش دوباره. ستینگر اتاق
. بود نیهم اش همه. آورد رونیب اطیاحت با را آن و رفت اسناد ی پوشه
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 یب یها ورق نیا بود کرده شیاآدمه و نجایا بندیپا را فرمان که یر یزنج
 .بود ارزش

 ییهوا در گرید. ارشید و شهر از حال و فکرش از تر شیپ. بود رفته مهراب
 دار چهب ابد تا که ماند شیحرفها یپا او نه گرید. دیکشیمن نفس بود هم او که

 اون دونب که مهراب نه و باشند شانی نفره دو یزندگ به متعهد شهیهم و نشوند
 و ییدانشجو دوران ذوق و شوق آنهمه شد چه یراست. رفت نخواهد سیپار به
 ییها قول... ها رفنت راه کنان یل یل و دل ته از یها خنده! ؟یپرداز  ایرو
 قمحق هم کنار در بود قرار که ییآرزوها و نشود شکسته بود قرار ابد تا که
 شوهر که یاسناد با نیزم یرو  لرزان یتن با نجایا حال! رفت؟ کجا. شود

 انتخابش و خواستیمن که یهمرس ! کرد؟یم چه دادیم نجات را اش درمانده
 نویمدو  را او و کند تجربه او با را نفره سه یزندگ خواستیم حال اما بود نکرده
 .زین هم فرزندش شد،یم رها هم او شدیم رها فرمان اگر که. دهد نجات وار

 ین ین از نبود یکس گرید که نجایا. نشست یدرماندگ و یچارگیب با هامنجا
 یب. رفتیم داشت یجد یجد مهراب. ابدیدر را اش یفیبالتکل و او نگاهش
 غم از دیبگو آنکه یب هستم، دلتنگت دیبگو آنکه یب کند، یخداحافظ آنکه
 هامن نهات. نگفت چیه. کنم تصور پرسعموم کنار تورو تونمیمن و رمیم تو یدور 
 ودب گفته شیبایز و رایگ چشامن هامن با و ستادیا آموزشگاه درب یجلو  روز
 !نیهم. بپوشاند عمل ی جامه شانی نفره دو یآرزوها به یتک و برود خواهدیم

 در و نکرد یدلسوز  او یبرا یکس. رزا همچون نبود بسته شیپاها که او
 کند تصاحبش تا دینکش نقشه او یبرا یکس محسن، همچون انداختین مخصمه
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 همچون کردندیمن یشامر  لحظه او دواجاز  یبرا یکسان فرمان، همچون
 !دیق یب و رها! بود نیهم شهیهم مهراب. نشیوالد

 بود قرار که حال! داد؟یمن ادامه را اش یزندگ رزا چرا بود رفته که حال
 چرا ،بخورد صبحانه سیپار ی کافه در و بندازد عکس فلیا برج کنار ییتنها
 مال رفنت اصالً! نبود رفنت هک زیچ همه! د؟یچسبیمن فرزندش و فرمان به رزا

 یکاف. ندارند را کس چیه و زیچ چیه طاقت که. بود ضیمر و ترسو یآدمها
 ترک. کردندیم ترک به میتصم آنگاه نباشد، مرادشان وفق بر اوضاع یکم بود

 آن هب اتشانیح ادامه یروزگار  که هرآنچه ترک زانشان،یعز ترک متعلقاتشان،
 یروز  .دیکش شکمش یرو  دست! رفت ترسو و بود ترسو مهراب. داشت یبستگ
! یور ماژ  و نوریم عاشقانه قرار کی طبق مباند، یخال حفره نیا ابد تا بود قرار
 بهم یصدا! نزند؟ او چرا بود، زده قولش ریز مهراب. بود شده مادر حال اما

. بود نکرده حس را زمان گذر. دیرس گوشش به سالن یچوب درب خوردن
 را دستش. کرد پوشه یراه مرتب نا و آشفته را کاغذها زده وحشت و هراسان

 واند،خیم نام به را او که فرمان بیمه ی عربده اما شود بلند تا گرفت نیزم به
 هک یچوب یها پله یرو  را اش مردانه و نیسنگ یگامها. کرد حبس را نفسش
 یبلق رسنوشت به کاغذها و شد بلند رضب به. کرد حس رفت،یم باال شتابان

 بر نقش دوباره و کردند دایپ پوشه باز سمت از را خود راه. شدند دچار دخو 
 لهپ یرو  یقدمها یصدا به توجه یب و گفت لب ریز" یلعنت"  رزا. شدند نیزم
 یاقب گرید برگ چند. شد یآور  جمع مشغول رسعت به شد،یم کرتینزد که ها

 رزا. کرد ردبرخو  وارید به و شد باز محکم و بشدت اتاق درب که بود مانده
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 در فرمان. دیکش یکوتاه نیه تنها شیروبرو وید بتیه از و داشت نگه دست
 در و داد هل دوباره محکمش لگد با آمد یم سمتش به دوباره که را یچوب
 خواب ابیفر. ستادیا کمر به دست د،یکشیم صدادار و بلند یها نفس که یحال
 :دز  غر بود، ستادهیا اتاق دو نیب و بود شده داریب شیصدا و رس از که آلود

 !؟یآورد رس! تو؟ چته-

 

 

 

 

 و چرخاند چشم نکهیهم اما بود نشده شاپور اتاق در رزا حضور ی متوجه هنوز
 بهت با و شد گشاده بشیدلفر یچشام د،ید پدرش یخصوص میحر در را او

 :گفت

 !؟یکنیم یغلط چه نجایا تو-

 یفرمان به حواسش و هوش ممتا. انداختین بایفر به ینگاه مین یحت اما رزا
 دست که بود ترسناک آنقدر فرمان لحن. بود نداشت، کردن سکته تا یمرز  که

 .نربد افتاده برگ چند سمت به را لرزانش

 ! آره؟ دوختند، پاپوش برات که-

 .داشت را نشسته قاشق نقش بایفر
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 !؟یکنیم یغلط چه من یبابا اتاق تو گفتم-

 اش ینیب ی گوشه از و رسخ صورتش متام. بود قرمز. آمد جلو آرام فرمان
. ردک پرت یاخالق ریغ حرکت کی با و آورد در را کتش. افتاد راه یخون کهیبار

 .رفت عقب به و شد بلند نباریا رزا و کرد باز را کمربندش سگک آهسته

 !آره؟ کرده، درست پاپوش برات من خواهر و ینداشت منو بچه جون قصد که-
 !آره؟ بود، دروغ هم عکسها اون

 :گفت مرتعش ییصدا با رزا و شد رها شلوار یبندها از رضب به کمربند

 !بخشمتیمن ،ینکن باور منو ندفعهیا گفتم بهت-

 دهش آزاردهنده شینفسها یصدا. دیکش اش یخون ینیب ریز به دست فرمان
 .دمان باز دهانش. افتاد باز مهین گاوصندوق و پوشه به نگاهش بایفر و بود

 ...تو-

 و یمردن دخرتک نیا. دهد ادامه را اش جمله نتوانست یحت تعجب شدت از
 !شاپور؟ گاوصندوق به دستربد

 بعق به گرید یگام رزا شد دهیچیپ فرمان دستان دور دور، کی که کمربند
 .بود دار خش و گرفته یا آزاردهنده طرز به فرمان یصدا. برداشت

 !استم؟نخو  ،یبگ بهم هست یهرچ خواستم ازت شب همون-

 ! فرمان؟ شده یچ-

 .ماند جواب یب بایفر سوال
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 میکن چالش امشب نیهم! بگو بهم اون و تو نیب ستین و هست یهرچ گفتم-
 !نگفتم؟ کارش، یپ بره

 یصدا. دیلرزیم وضوح به شیدستها. فرشد شیانگشتها انیم را کمربند فرمان
 .شد بلند فرمان یگوش زنگ

 :کرد زمزمه آهسته رزا

 !باش آروم کنمیم خواهش. یکنیم سکته االن-

 هک ستینگر او به نگران بایفر اما زد پوزخند فرمان! یا مسخره ی جمله چه
 .باشد نگفته هم راهیب پر رزا نکند

 !نگفتم؟ بگو، خودم به هست یهرچ گفتم-

 :دیکش عربده وجودش متام با فرمان و چرخاند چشم رزا

 منو زنت خواستمیمن من بگه من هب برگرده ناموس یب وثید کی که نگفتم البد-
 ! رزا؟ یدیشن! کنه بوس

 . تنداش شدن پاره تا یمرز  اش یشانیپ یرگها و دیکش ادیفر توانش متام با

 ! دونستمیمن االغ من   و دهیبوس رو پرسعموم من زن-

 :دیکش عربده

 ! من زن-

 حس و شد مور مور شیپا نوک تا رس مغز از. زد خی تابستان یگرما در رزا
 یز یچ آنکه از قبل. ابدیب گاه هیتک تا کند دراز دست ندارد توان یحت کردیم
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 که هامنطور و کرد جربان بلندش گام با را نشانیب یفضا فرمان دیبگو
 :دیغر فرشد،یم بهم را شیدندانها

 !کشمتیم" واقعا ندفعهیا! رزا کشمتیم من یول-

 .آمد فرود رزا صورت یرو  رضب به کمربند سگک و

 

 

 

 

 به ار  دستش آنکه از قبل. شد رانده عقب به و کرد حس گونه در یسوزش و درد
 کوچک جسم هامن نباریا کند، ملس را خون از یناش یسیخ تا برساند گونه
 را ابیفر غیج و کرد سقوط همزمان آمد، فرود اش قهیشق کنار رضب به یفلز 
 :دیشن

 ور  نیهم نیا! گردنت؟ افتهیب خونش ره،یمب یخوایم! شیکشت کن ولش-
 !اد؟یدرمن کشیج و شده الل ینیبیمن. خوادیم

 با. ترف عقب خوران تلوتلو یسکندر  با بایفر و زد پس محکم را بایفر فرمان
 :داد ادامه حرص با و کرد فرمان ی حواله ی" احمق"  تیعصبان

 تو فتهایب گرفت جون دوباره که فردا پس فردا تا کن اش شقه دو بزن! جهنم به-
 تا! نداره یروان تعادل ضه،یمر اس، وونهید شوهرم که دوره ها هدادگا نیا
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! کخن آب فرستنتیم یکرد بلند روش دست یهرزگ یبرا یکن ثابت یبخوا
 بدبخت! اد؟یمن در صداش و داره جون تا هفت گربه مثل نیا ینیبیمن احمق
 ! کن نگاه داده ات یباز 

 دکم پشت از یسخت به را یا شده چیپ روزنامه یتابلو  حرف نیا دنبال به و
 .کرد پاره را ها روزنامه خشم با و دیکش رونیب

 ارم،د پروژه گفتیم و اتاق اون تو دیچپیم که روز و شب نیبب! کن نگاه خوب-
 !  بدبخت کن نگاه قشنگ. دیکشیم رو یک عکس

 و ودب شده قرمز صورتش. ستینگر فرمان به و آورد باال رس رزا و رفت بایفر
 و شمخ با که دید چه صورتش در فرمان دانستیمن. دیلرزیم حوضو  به دستانش

 وجل را دستش هردو دار نم یچشمها با و انداخت شیپا کنار را کمربند نفرت
 االن دیشیاند رزا. کرد بلند گلدارش یتابستان بلند راهنیپ قهی از را او و آورد
 و بود هشد قفل درهم چنان شود یمتالش هم از فرمان فک و دندانها که است

 :کرد زمزمه. فرشدیم

 .یکنیم سکته-

 زار  یابروها و فرشد دستانش در محکم را رزا کوچک صورت. دینشن فرمان اما
 اش یگوش زنگ. کرد گرم را رسدش صورت فرمان ینفسها. شد کینزد بهم

 بیج از را آن بود، رهیخ رزا به که هامنطور فرمان. دیرسیم گوش به همچنان
 داص و دیکوب وارید به را آن صفحه یرو  محسن نام دنید با و درآورد شلوارش

 فقط و ستادهیا یکوه یباال ساعتها که بود یکس مانند فرمان یصدا. شد قطع
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 یهمراه آنقدر را محبوبش خواننده کنرست در هم دیشا است، دهیکش ادیفر
 .بود انتظار از دور یکم دوم مورد. است گرفته شیصدا گرید که کرده

 !آره؟ فهمه،یمن وقت چیه هم فرمان بخورم و گهم برم یگفت-

 :رساند بهم را شیلبها یسخت به رزا

 .بگم بهت خواستمیم-

 :دیکوب صورتش به یا رضبه و دیکش ادیفر فرمان

 !یخورد گه تو-

 .گذاشت صورتش یرو  را دستش رزا

 !فرمان یداد قول تو-

 هر شیصدا. ندچسبا یچوب کمد به را او و انداخت چنگ رزا یگلو  دور فرمان
 .رفتیم باالتر لحظه

 آنقر  به! آره؟ بکشه، رو پرسش دوست عکس! آره؟ کنه، یهزرگ بره زنم که-
 خوادیم یک نمیبب کنمیم چالت جا نیهم و زمیریم رو خونت امروز نیهم
 !رهیبگ رو من یجلو 

 درد شرتیب بود شدن خفه حال در که او از فرمان بخورد قسم بود حارض رزا
 دست فشار کرد یسع رزا. بود درهم اش چهره و دیکشیم بلند یسهانف. کشدیم

 .ردیبگ دهیناد را فرمان
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 گهید... فرمان رونیب بره در از پام من یول کنهیمن عوض رو یز یچ من کشنت-
 .ینیبیمن رو آسمون رنگ

 ی چهره نیا با رزا شدیمن باورش دیشا. دیخند تیعصبان شدت از فرمان
 هب تیوضع نیا در را او و کند یزبان بلبل رفت،یم یکبود به رو که یخون

 شیچشمها یجلو  یز یچ خون جز که گرفت حرصش آنقدر. کند دیتهد زندان
 کمد به محکم بار چند را او و گرفت را رزا راهنیپ طرف هردو خشم با. نبود

 . کوباند پشتش

 !؟یکنیم دیتهد یدار  منم یخورد یادیز گه-

 :دیغر فرمان و کرد یا ناله رزا

 !؟کردمته بوس رو بهیغر مرد رفتم خوردم گه جا! کردمته؟ غلط دیببخش جا-

 آن یرو  کمرت فرمان نیسنگ دست رضب تا گرفت صورتش یجلو  را دستش رزا
 :دیکش عربده و زد پس را رزا دست. بود جنون خود فرمان اما ندیبنش

 رمب قراره یچکار  یبرا! ؟یرتسونیم زندان از منو نخور بدرد کهیزن تو-
 !ن؟یا! زندان؟

 .دیکوب رزا صورت به یدار  صدا یلیس و

 !ن؟یا ای-

. دینشن لحظه چند را اش عربده رزا و خواباند صورتش گرید سمت را یبعد
 :کرد یجانیب ی زمزمه
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 .نکن خرابش-

 .کشمتیم-

 رمگ! داشت؟ هم یگر ید کس بروند؛ نجایا از بود داده قول که یفرمان جز مگر
 مگر !خانواده نه افتاد یم مهراب ادی نه گرید که آنقدر و؟ا به بود نکرده عادت
 ار  دستش ناخودآگاه رزا و آمد باال فرمان دست! خواست؟یمن را نیهم فرمان
 یا لحظه یبرا فرمان دست فرود با اما مباند امان در تا کرد چشمش حائل
 یا الهن مباند، ساکت نتوانست گرید. رفت یاهیس شیچشمها و شد قطع نفسش

 وحشت فرمان. دیچسب دست هردو با را اش ینیب همزمان و دیکش لخراشد
 .شد حارض در درگاه در هراسان بایفر و رفت عقب زده

 !زد؟ ضجه نطوریا یکرد چکارش-

 

 

 

 

 که رفت ییرزا سمت به تند یقدمها با بایفر و درآمد صدا به فونیآ زنگ
 شیانگشتها انیم زا رسعت به خون اما بود پوشانده دست هردو با را صورتش
 اما کردیم نگاه رزا به وحشت و ینگران با که فرمان به ینگاه. بود شده روان
 .کرد نداشت، شدن کینزد جرات
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 نیا از طهیسل نیا چارهیب بدبخت! ؟یآورد رسش ییبال چه! ؟یشد وونهید-
 ! یهلفدون اندازت یم رونیب بره در

 اساژم یعصب را اش نهیس قفسه د،یکشیم نفس یسخت به که یحال در فرمان
 نشست رزا یروبرو  نیزم یرو  بایفر. گذاشت زیم یرو  را گرشید دست و داد
 .کرد باز هم از محکم را کوچکش دست هردو و

 .نمیبب بردار رو دستت-

 اب را دشیسف صورت ییگو. دیکش پر وجودش از رمق رزا ی چهره دنید با اما
 هگوش زد،یم فواره اش ینیب زا خون. بودند کرده یز یآم رنگ قرمز ییمو قلم
 رست با اما آهسته بایفر و بود باز مهین شیچشمها. هامنطور هم اش یشانیپ
 ممتا بایفر و داد رس گرید یا ناله رزا. کرد ملس را فشیظر و کوچک ینیب

 اما دبو  شده قطع فونیآ یصدا. رزا ی شکسته ینیب ملس از شد مور مور تنش
 هب بایفر و رفت عقب وحشت با فرمان. دیکوبیم یچوب درب به مدام یکس

 :برگشت سمتش

 بابا نکشه، تورو و رهیمن اگر نیا. یکرد چکارش نیبب! یاحمق یلیخ-
 ! کشتتیم

 هال متس به و شد بلند رسعت به بایفر و دیرس گوش به شهیش شکسنت یصدا
 اب و کرد پرت یا گوشه به را اطیح یفلز  یصندل که محسن دنید با. رفت
 هتب بایفر و زدیم نفس نفس محسن. رفت وا شد، خانه وارد شانیپر یا چهره
 :گفت زده
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 ی نهخو  پنجره از که کجاست نجایا التیخ به! ؟یکنیم چکار نجایا گهید تو-
 ...ما

 :دیغر و زد کنار را او خشم با محسن

 !آشغالت؟ داداش اون کجاست-

 :زد عربده محسن دیبگو یز یچ بایفر آنکه از قبل

 !رزا؟ ییکجا! رزا؟-

 :شد روان دنبالش به بایفر و رفت شاپور اتاق سمت به زنان نفس نفس

 !توام با! ؟یکرد کج رو خر رس کجا-

 صورت و جان مهین جسم دنید با و چرخاند چشم. گذاشت اتاق درون به پا
 کوچک دخرت نیا. افتدین تا گرفت در چهارچوب به را دستش خونش، در غرق
 و افتاده راهنشیپ نازک بند! بود؟ رزا کرده ورم یصورت و ینیب با فینح و

 .بود شده خم شانه یرو  به رسش

 یایم یشکنیم رو شهیش که لهیطو نیا نداره در! ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو-
 ! من؟ ی خونه تو

 جلو امآر . برگشت بود، اش نهیس قفسه یرو  دستش که فرمان سمت به خشم با
 :گفت فرمان و آمد

 ور  پدرت مسکن به عنف به ورود جرم به بدم! نوریا فرستب رو چشمهات یهو -
 !یهر ! رونیب برو گمشو! ارن؟یدرب
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 :دیغر و دیچسب را فرمان ی قهی دست هردو با و آمد جلو. دینشن محسن اما

 !یبد صدا سگ مثل که زمنتیم چنان یبزن حرف گهید کلمه کی-

 یا بهرض. اوردین کم اما بود افتاده نفس یتنگ به و نداشت یعیطب حال فرمان
 :زد محسن ی نهیس قفسه به

 ! اوردمین رو دخلت نجایهم تا رونیب برو شو گم! بابا شو خفه-

 و دهیکش یدستها مشت و کرد رها را راهنشیپ ی قهی. گرفت آتش محسن
 غیج و کرد اش حواله یمحکم هل. آمد فرود فرمان صورت یرو  اش مردانه

 نشاما محسن و افتاد نیزم به داد، دست از را تعادلش فرمان. شد بلند بایفر
 فرمان صورت ی حواله یاپیپ را محکمش یها مشت و افتاد شیرو به. نداد
 :دیکش ادیفر و کرد

 دادم لیتحو تو به نطوریا رو رزا من! حرومزاده؟ دادمش بهت ینجور یا من-
 ینگفت! نشناس؟ منک آشغال گوشه اون یانداخت رو اش جنازه که
 ندمد ینگفت! گم؟یمن بهش کمرت گل از و خاطرخواهشم ینگفت! خوامش؟یم

 ات دمیم حال بهش نقدریا یول بوده مهراب خاطرخواه دونمیم کور چشمم نرم
 و کس یب یگفت! حرومزاده؟ رو نایا ینگفت تو! افته؟ین چلمن ی پرسه اون ادی

 وت نزدم رشف یب من و شیبرد مرگ یپا تا بار چند! آره؟ رسش، تو بزنم کاره
 چوب زندون گوشه دیبا االن که دادیمن تیرضا اگه بدبخت آخه د  ! وت؟ر 
 ! ماتحتت تو کردندیم
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 به آنقدر و رفتیمن کنار شیچشمها یجلو  از یا لحظه یبرا رزا ی چهره
 کف سمت به آن ی گوشه از خون و شد پاره فرمان لب که دیکوب فرمان صورت

 پر و بود افتاده جانش هب آتش. اما گرفتیمن آرام. کرد دایپ راه گوشش و
 :داد ادامه حرص

 ! ن؟یا شده قشیال که زاده حروم رشف یب بود کرده چکار-

 :دیکوب فرمان پهن ی نهیس قفسه به را محکمش مشت و دیکش عربده

 !زاده حروم آشغال-

 فسن نفس. کند جربان تا برد باال دست. افتاد وقفه یب یا رسفه به فرمان
 و تنداش رفنت باال یارای دستش. دارد نگه باز ار  شیپلکها کرد یسع. زدیم
. بود هنشست اش یشانیپ یرو  یرسد عرق. نشست دردناکش ی نهیس قفسه یرو 
 :دیکش غیج بایفر

 !سیپل زنمیم زنگ االن! خرب یب خدا از کن ولش-

 و کتف و آن در که یدرد اما داد ماساژ چندم بار یبرا اش نهیس قفسه فرمان
 دبع یا هیثان و دیچسب را محسن دست مچ. نشد کم بود، دهیچیپ شیبازو

 .شد بسته شیچشمها
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 فرد هر یهوا و حال به یبستگ زیچ همه. ندارد وجود ساعت نام به یز یچ
 ساعت هر که یهست خوشحال و یخندیم آنقدر هستند قیدقا یبعض. دارد
 کسبرع که است یطوالن و کشدار آنقدر روزها یبعض و است قهیدق کی یگوئ
 یآدمها با منحوس ی خانه آن در که یمادام. بود کرده تجربه را نیا رزا و

 .گذشتیم قرن کی قهیدق هر زدیم کله و رس ناآشنا و بیغر و بیعج

 رس آهسته در ی رهیدستگ آمدن نیپائ با رزا و شد نواخته در یا رضبه
 را خود یکم داشت یسع که رزا دنید با و شد انیمنا میمر ی کله. چرخاند

 :گفت تند تند بکشد باال بود، دهیکش دراز تخت یرو  که

 .باش راحت بکش، دراز ،یش بلند خوادیمن-

 :گفت یآه با و نشست تخت ی لبه او کنار و آمد سپس

 !؟یبهرت -

 ود،ب گچ در اش ینیب. داد هیتک کهنه تخت پشت به و دیکش باال را خود رزا
 ازهیخم. بود مشهود یخوب به هیبخ اش گونه یرو  و شده پانسامن اش یشانیپ
 :گفت یدماغ تو ییصدا با و دیکش یا

 تار صبح از. شده فیضع چشمهام کنمیم حس. آره ها مسکن نیا لطف به-
 .نمیبیم

 مهار اش هیگر تا گرفت گاز را رشیز لب و داد ماساژ را الغرش یبازو  میمر
 .شود
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 !؟یدیم اجازه. کنه صحبت باهات اومده محسن. دمل زیعز یشیم خوب-

 یشانیپ بود، شکسته اش ینیب! بود؟ افتاده یاتفاق چه مگر. شدیم خوب آره
 ات گرفتیم شگونین را آن فرمان که شیرو و رنگ یب ی گونه یرو  و هم اش
 دباش نیهم ماجرا ته خواستیم دلش. بود انیمنا هیبخ هشت یجا شود، قرمز
 !نشد اما

 اممت" اصال. داشت یآن جنون برادرش مانند هم او. گذاشت متام سنگ بایفر
 با را عکسها کرد، یدزد به متهم را رزا. داشتند جنون خانواده نیا یاعضا

 به را رزا یواقع ی چهره خودش قول به تا داد نشان خانواده به متام سخاوت
 !را مهراب ی چهره نامتام یتابلو  تینها در و دهد نشان همگان

 !بود سامل امرشیب فرزند رزا حال نیا با

 .انداخت رس بر را چروکش شال

 .ادیب بگو. ستین یمشکل-

 .دیبوس را اش یشانیپ و آمد جلو میمر

 ! نگذر حقوقت و حق از رقمه چیه! این کوتاه ندفعهیا-

 .رفت در سمت به میمر و گذاشت هم بر چشم میمال رزا

 .ارهیب آب وانیل کی با منم یقرصها بگو-

 ار  نفسش رزا. رفت رونیب اتاق از و داد تکان رس" باشه"  ی نشانه به میمر
 خرتد  سکنه از یخال خانه در. شد رهیخ روبرو دیسف وارید به و فرستاد رونیب
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 صقر  یحاو  که یکوچک ینیس با محسن و شد باز در! کرد؟یم چه میمر ی خاله
 . شد وارد بود، آب وانیل کی و

 !یزمخت پرستار چه-

 لبه خودش و گذاشت تخت رکنا یکیپالست زیم یرو  را ینیس. آمد جلو محسن
 .نشست تخت ی

 !احمق یپاندا کی البته. یشد پاندا هیشب هم تو! عمته پرستار-

 نگفت یز یچ رزا. کرد اشاره رزا چشامن دور کبود ی هاله دو به و گفت را نیا
 .کند را قرص زرورق محسن و

 !؟یخوب-

 .گرفت سمتش به را قرص

 !حالش؟ چطوره. شمیم هم بهرت زندان بره-

 .دیکش اش روزه چند شیر به یدست حسنم

 

 

 

 

 هگرب و سگ مثل بعدم بخش ارنشیم شه یاوک. هستش وی یس یس" فعال-
 روندهپ هم یبرا نقدریا د،یکن تیشکا هم از نقدریا. دوباره هم جون به دیافتیب
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 به ددسترب  و یدزد جرم به دنبالته شاپور! باال ادیب جونتون تا دیکن درست
 مهراب یبرا هات یباز  یحرش  و مسخره عکس دونه تا چهار اون با! گاوصندوق
 تا اسیوا هم تو. کنه ادیز رو داغش ازیپ که تنگش زنهیم هم انتیخ" احتامال

 دعوا مه با نقدریا. زندان شیبفرست که رونیب ادیب وی یس یس از بدبخت اون
 رو گلتخوش صورت نطوریا تو! نیا بشه اش ته که دیبجنگ هم با نقدریا د،یکن
 دیتونیمن چون! چرا؟. کنه یقلب سکته یسالگ یس تو فرمان و یبنداز  افهیق از
 تو رمانف که لیاوا اون چقدر. دیکن حلش گفتگو با دیتونیمن! دیبزن حرف هم با

 کنه ینوساز  نذار گفتم. خوندم یحاج گوش تو بود باال طبقه ریتعم بحبوحه
 به روتون. گهید یجا کی بربه برداره رو زنش دست بهش بده رو پول همون

. نکرد گوش. رهیمن جوب کی یتو  بایفر و رزا آب! شهیم باز گهیهمد یرو 
 ته که ییرزا دیبا چرا! شد؟ یچ. نکرد گوش بازم کردم واسطه رو ربزیفر

 اپورش گاوصندوق بود، مهراب با کافه به رفنت یبرا آقا عباس چوندنیپ خالفش
 نیربدو  یکوفت اتاق اون یدونستیم !مدارکش؟ به بزنه دستربد و کنه باز رو

 درباره رو من مغز شب تا صبح و خوردیم قسم جونت رس که فرمان چرا! داره؟
 و بندازه روز نیا به تورو دیبا زد،یم حرف کنه خوشحالت چطور نکهیا و تو

 ! کنه؟ یقلب سکته یسالگ یس تو خودشم

 .کرد رد را محسن دست و دیکش باال را ملحفه رزا 

 .رونیب برو. یندار  یمهم حرف "ظاهرا-

 :زد ترش یعصب و دیکش محکم را ملحفه محسن
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 ور  و کرده سکته االن که اون واسه دیبا رو اصول ادا نیا! کنمیمن لگد گل-
 !من نه یایب امرستانهیب تخت

" اصال! ؟یکن فیتعر خاطرات من یبرا یاومد! حاال؟ کرد ناز تو یبرا یک-
 ...شیپ تدل یوقت نجایا یاومد یچ یبرا

 .گرفت سمتش به تحکم با را وانیل و قرص محسن

 . گه رس دو چوب شدم"! واقعا من رس بر خاک. بخورش-

 نمحس. برگرداند رو و دینوش آب یکم انداخت، حلقش ته و گرفت را قرص رزا
 :داد ادامه

 و شمچ برام تو هم نوریا کردم گور و گم تورو که زننیم ریت با رو ام هیسا اونور-
 .کنار به هم مادرت پدر فحش! یایم وابر 

 نیا. شد رهیخ بود رفته کنار اش خورده خاک ی پرده که یا پنجره به
 رسپ چند یصدا. شب نه بود ظهر نه گرید که. گرفتیم دلش غروب یساعتها
 به ورد،خیم نگیپارک در به توپشان یهرزگاه و کردندیم یباز  کوچه در که بچه
 ابانیخ و کوچه یراه را او چگاهیه شد،یم پرس فرزندش اگر. دیرسیم گوش
 یاکخ تا رس که یحال در پرسش یها زدن نفس نفس. کردیم هم دیشا. کردیمن
 فیکث یدستها هامن با" احتامال. شدیم یدنید بود، زده بغل ریز به را توپ و
. شد نیغمگ. شدیم مردد یخی و یشکالت یبستن نیب و رفتیم خچالی سمت به

 رو و فرستاد رونیب را نفسش! بدود؟ توپ دنبال به او شتگذایم امرشیب قلب
 :گفت نیغمگ و متفکر و محسن به کرد
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 من اندازه به اونم... هیقربان من اندازه به هم فرمان! محسن؟ هیچ یدونیم-
 بخدا. دیکشیم درد خودش اما زدیم رو من. رو حالش دمید من. دهیکش درد
 . ارهیمن دووم یلیخ حال نیا با که بود روشن روز مثل برام

 .داد تکان را رسش یناراحت با محسن

 !د؟یکن صحبت هم با دیتونیمن آدم تا دو مثل چرا-

 !رفت؟ مهراب! منونده یباق یحرف گهید-

 :گفت و داد تکان را رسش دییتا یمعنا به محسن

 . آره-

 :زد یپوزخند

 هم بودن احمق. کردیم لعنت رو خودش چقدر. بود نگران چقدر یدونیمن-
 !نادونه و عقل کم اندازه همون به مهراب اس، بچه فرمان اگر! ها داره یعامل

 یقرار  و قول باهاش نه دمید رو مهراب نه من که فهمهیم فرمان حداقل-
 .داشتم

 از من بگه مهراب به گشتیبرمن احمقت شوهر رفنت دم حداقل! یداشت کاش-
 همون من بگه هم تر حمقا مهراب عمو، به دمتیبخش و دارم خرب کافه یماجرا
 انتیخ تو به نه و نداره عاقبت آخر کار نیا گفتم بهش دیبوس منو رزا که موقع

 .پرسعموم به نه کنم،یم

 .دیکش یآه رزا
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. افتاد خون اش ینیب بعد و کرد نگاهم زده بهت فقط هیثان چند فرمان گفتیم-
 نکهیا ونبد فقط. نکرد یکار  چیه اما! رو خودش ای کشهیم و من ای گفتم

 !رفت کنه، یخداحافظ

 :داد ادامه محسن

 زنگ بهت بار صد. مرده رزا یبرس رید که من به زد زنگ مهراب هم بعدش-
 .ینداد جواب اما رونیب یبزن خونه از حداقل که زدم

 .آمد ادشی رزا

 .بود باال ام یگوش-

 

 

 

 

. دادن جواب زدم زنگ فرمان به یهرچ. افتادم راه که بودم نگران نقدریا-
 خودت که هم اش هیبق. شد خربدار شصتم دم،ید در دم که رو نشیماش
 فرمان ی سکته از نه. دنبالته شاپور! ؟یکن چکار یخوایم حاال. یدونیم
 .اش نوه از نه گذرهیم

 را شیابروها و گرفت دهانش یجلو  را مشتش و شد جابجا شیجا در یکم رزا
 .فرستاد باال
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 !نه-

 :کرد اخم. نداشت حوصله محسن

 !نه؟ یچ-

 .ستین مهم اما. ینخ رس براش تو دونهیم چون نکرده کارتیب کار از اون-
 .چسبهیمن بهم کنم یعلن رو تمیشکا االن اگر من... محسن یدونیم

 :داد ادامه رزا و آمد جلو تعجب با محسن

 دیبا! کنهیمن آروم رو دمل تیشکا نداره، مرده کی با یفرق فرمان که االن-
 هک کنه دود اسپند ذوق با مامانش ،یالر  فرمان همون بشه جاش، از شه بلند

 ربدهع کمی براش، بکشه گوسفند شاپور و خونه اومده امرستانیب از پرسش
 ...کو رزا که حلقش ته بندازه رو صداش و بکشه

 .زد یلبخند رزا و بود زده بهت محسن

. یفرستب لمیف و عکس برام یبود اونجا اگر بده قول. کنمیم تیشکا موقع اون-
 ونچشامش یجلو  دست به دستبند رو شاپور و منظر یتغار  ته داره دنید قطعا
 !نه؟ باشه، زیانگ جانیه دیبا یلیخ. بربند

 .کرد اخم محسن

 گهید! کارهات دنبال افتم یم خودم! ؟یخوایم طالق! یگیم ونیهذ یدار -
 !ه؟یچ ها یباز  مسخره نیا

 :گفت خنده انیم و دز  قهقهه. دیخند کیسرتیه و بلند رزا
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 ! طالق؟-

 .دیخندیم اش ینیب گچ به تیاهم یب و شدیمن قطع اش خنده. دیخند دوباره

 ! ه؟یچ طالق-

 یاثر  گرید. شد کمرت اش خنده رزا و شد رهیخ او به عبوس و تیجد با محسن
 :گفت آرام اما یجد. نبود صورتش در خنده از

 کنمیم یکار . افتهیب کردم غلط به خودم یچشمها یجلو  فرمان کنمیم یکار -
 !نپوسه ها لهیم پشت پرسشون که کنند التامسم انیب منظر و شاپور

 :رفت باال یکم شیصدا

 اش هل. کنمیم خورد پام ریز رو ساختند شاپور و منظر که یبت نیا من محسن-
 کی براش فقط که یمن به شیآزاد یبرا یالر  فرمان کنمیم یکار ! کنمیم

 !کنه التامس بودم، خوشگل و بامزه عروسک

 !رزا شناسمتیمن-

 ! افتاده ریگ یک شیپ دلت دونمیم! شناسمتیم من یول-

 .کرد صاف را گردنش رزا و شد فرشده محسن فک

 نگاهش چپ چپ دادگاه تو مردها که نایا از! ؟یر یگیم خوب لیوک کی برام-
 !؟هفاحش گنیم بهش کنار ذارهیم کنهیم لوله رو مردها چون اش ته و کنندیم

 کوتاه و فرستاد رونیب را نشیسنگ نفس تینها در اما شد یطوالن محسن مکث
 :گفت



 

 pg. 828 

82
8 

 !آره-

 

 

 

 

 میریم اونجا از داد دیوع وعده. کردمیم عادت کم کم داشتم اما...نه که عالقه-
 دروغگو آدم به یبود تو. بود دروغ همش اما میا بچه نیا و من اش خانواده و

 ! ؟یدادیم دوباره فرصت

 .شد بلند و گذاشت زانو یرو  را دستش ردوه محسن

 وارمدیام فقط کنمیم انتیخ ام قیرف به هم ندفعهیا رم،یگیم رو طالقت من-
 انتیخ فرمان به دارم االنم کردم، انتیخ مهراب به کباری من. ینش مونیپش
 ! تو خاطر به هم جفتش کنم،یم

. درسانیم میمر و او برص و سمع به را روز اخبار اما.  امدین گرید و رفت محسن
 رزا با تا خواست او از التامس و هیگر با و زد زنگ میمر به یبار  چند زهرا

 بود گفته یکس چه. بود دهیبر دل آنها همه از. کرد رد رزا اما. کند صحبت
 هخانواد به توانیمن بود گفته قانون کدام!  کند؟ دل مادر و پدر از توانیمن

 . نداشت امشانکد چیه به یمهر  رزا! کرد؟ پشت
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 وا و بودند ستادهیا صف به همه ذهنش در. بود گرفته را وجودش متام نفرت
 منظر، محسن، شاپور، با،یفر مادرش، پدرش،. کشتیم را آنها کی به کی

 ! منحوس نیجن نیا تینها در و فرمان

 آرام دلش کرد،یمن امنیپش شانی کرده از را هرکدام تا و بود زاریب متامشان از
 . فتگر یمن

 از را فرمان تا کرد صرب آنقدر شد، برداشته اش ینیب گچ تا کرد صرب آنقدر
 میمر. شود خاموش همه آتش تا کرد صرب آنقدر و آوردند رونیب وی یس یس

 .دز  لبانش بر سکوت مهر شهیهم مانند رزا اما دارد رس در چه دیپرس یبار  چند

 به و بود شده مرخص رستانامیب از فرمان. بود منانده وریشهر انیپا تا یز یچ
 بورع آن یرو  از پرسش تا زدند نیزم بر یگوسفند شیپا شیپ منظر دستور
 قربان کرد،یم دود اسپند که هامنطور و دیچرخیم دورش پروانه مانند. کند

 اچر  که بود یچوب در به نگاهش تنها فرمان اما رفتیم قامتش و قد ی صدقه
 منظر ی مادرانه یها محبت متام ابجو  در لذا. دیآ یمن رونیب آن از رزا
 . کجاست رزا دیپرس تنها

 فتهگ یاشک چشامن با منظر و کرده مشت را دستش شاپور زده، پوزخند بایفر
 و نبوده یزندگ زن رزا که بودند داده را روزها نیا دینو او به چقدر بود

 .بود نخواهد

 یراب یحت. یحاشف نه کرد، دادیب و داد نه. بود شده عوض شبه کی فرمان اما
 الیخ به منظر. برد پناه مشرتکشان اتاق به. کجاست رزا دینپرس هم دوم بار

 پرسش دل تا گفت بیغا یرزا وصف در توانست تا و کردیم یهمدرد خودش
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 رزا فرار فرمان یبرا اما بدهد جلوه یعاد کامالً را اوضاع و شود خنک یکم
 جهپن و دست آن با بتواند که ودنب یز یچ بود، باردار را او کودک که یحال در
 خوشحال آنها حضور عدم از مادرش مانند ای و کند عادت آن به ای و کند نرم
 منظر حال و بود داده دست از روز چند عرض در را زیچ همه فرمان. باشد

 را فرمان بود، شده یمتوار  محسن با که رزا دادن جلوه فاحشه با خواستیم
 .کند خوشحال

 یقتو . دیایب شگاهیمنا به فردا از و کند اسرتاحت را امروز واستخ او از شاپور
 اررسک زودتر هرچه است بهرت اش هیروح یبرا گفت شاپور کرد اعرتاض منظر

 .کندیم وانهید شیپ از شیب را او ماندن خانه در رایز دیایب

 یشگو. ستینگر مشرتکشان اتاق به تنها و بست همه یرو  به را در فرمان اما
 چه اش یگوش یمحتوا داشت یتیاهم چه گرید. بود زیم یرو  هم وزهن رزا
 ی سکته از آن دانسنت! زند؟یم زنگ و دهدیم امکیپ یکس چه به است، بوده
 ! کرد؟یم خانه نیا بندیپا را او و دیرسیم رزا به دستش ای کردیم یر یجلوگ او

. دیکش بو و آورد رونیب را یاول. کرد باز را رزا یها لباس کمد و رفت جلوتر
 .دیکش بو تر قیعم نباریا و بست را شیچشمها

 زنها اکرث مانند دیشا. بود آمده کنار فرمان خوب و بد هر با و مانده که رزا
 را واتشکرا و کردیمن اش بدرقه صبح به صبح کرد،یمن اتو لباس پخت،یمن غذا
 بطهار  در فرمان که یانتظارات و شدیمن قدم شیپ چگاهیه رابطه در بست،یمن
 فرمان از وقت چیه و کردیمن احساسات ابراز کرد،یمن برآورده را خواستیم

 یدگزن یپا همه نیا با اما. داشت ازین آن به فرمان که یز یچ کرد،یمن فیتعر
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 عامل که نبود آل دهیا زن فرمان یبرا رزا. بود مانده فرمان تند یها اخالق و
 را یهمرس  نیهمچ فرمان نکهیا از و بخورند را آنها یزندگ حرست آدم و

 نیا را فرمان الیخ که داشت یآرامش کی اما بخورند غبطه کرده، اریاخت
 کنار در نبود، هم باردار اگر یحت. است یماندن رزا که بود کرده راحت اواخر
 آغوش در را رزا ریحر راهنیپ. دادیمن رخ فاجعه نیا اگر ماند یم فرمان
 .یمتیق هر به گرداند،یبرم را رزا. دیبوس و گرفت

. کرد ارشیهوش منظر ادیفر و هیگر یصدا اما بود نکرده حس را زمان گذر
 سیپل مامور چند دنید با و آمد نیپائ را ها پله. گشود را درب و شد بلند
 در یسع بایفر و کردیم هیگر بهار ابر همچون منظر. شد کند یکم شیقدمها
 .داشت کردنش آرام

 

 

 

 

 زا یکی. کردیم مطالعه را بود داده مامورها از یکی که یکاغذ اخم با شاپور
 :گفت و آمد جلو آنها

 ! ؟یار یبخت فرمان یآقا-

 .گذاشت برهم چشم یجد و خونرسد

 .هستم خودم -
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 .گرفت شیبایز چشامن یجلو  را یکاغذ برگه مامور

 ما با دیبا و کرده تیشکا شام از همرستون م،یدار رو شام جلب حکم ما-
 . دیاریب فیترش

 :گفت یشاک شاپور و گرفت شدت اش هیگر منظر

 مدارک با. دهیدزد رو ما ی نوه. میدار تیشکا بدکاره زن نیا از خودمون ما-
 یوار مت گهید مرد کی با هم حاال و کرده انتیخ پرسم به کنمیم ثابت بهتون
 . سنگساره زناکار اون حکم زندانه، من پرس حکم اگر! شده

 :دینال منظر

 بهش دستم. سوزوند منو گریج نطوریا که ذارمیم مادرش لد  به رو داغش-
 نیبب کرد، یچ ام بچه با نیبب. رونیب ارمیم در کاسه از رو چشمهاش برسه،
 . انداخت یحال چه به و ام بچه

 . دادیم ماساژش آهسته بایفر

 گهید که االن! ؟یکشت امرستانیب تو رو خودت کم. هم تو کن بس مامان-
 . نارتک اومده خوبه حالش

 در فرمان احوال دنید با منظر و رفت اش نهیس قفسه سمت به فرمان دست
 :گفت مامور به رو بایفر. شود هوشیب بود منانده یز یچ بایفر آغوش

 مرد تا دو با همرس داشنت وجود با. میدار تیشکا آبرو یب آدم اون از هم ما-
 هب دستربد قصد نکهیا ضمن. شده یمتوار  شون یکی با و بوده ارتباط در

 .موند ناکام خوشبختانه که داشت رو پدرم گاوصندوق
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 .گرفت فرمان دستان یجلو  را دستبند مامور

 هم شونیا. یکالنرت  دیبر دیدار یتیشکا هر. شهیمن مربوط ما به اون -
 حکم همرسشون هم علت نیهم به نشدند حارض اما داشتند دادگاه هیاحضار
 .گرفتند جلب

 :گفت محکم اما بود شدن یمتالش لحا در درون از فرمان

 . بودم یبسرت  امرستانیب تو امروز نیهم تا من -

 :داد ادامه فرمان و آورد جلوتر را دستبند مامور

 .امیم باهاتون خودم ست،ین نیا به یاز ین-

 دستبند با را فرمان ی مردانه مچ هردو فرمان کالم به توجه یب مامور اما
 .برگشت او سمت به رسها ی همه و شد لندب بایفر غیج یصدا. کرد محصور
 .بود رفته حال از آغوشش در منظر

 

 

 

 

 یها رضبه بایفر و نربند خود با را فرمان که کردیم التامس مامورها به شاپور
 به بست چشم فرمان اما دیآ بهوش تا زدیم مادرش چروک صورت به یمیمال
 افتاده روز نیا به تنشرف و او یبرا که مادرش و پدر خراب احوال و حال یرو 
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 چشم پدرش یاشک یچشمها به آخر ی لحظه و شد همراه آنها با. بودند
. یباش تو اون ساعت چهار و ستیب از شرتیب ذارمیمن گفت مطمنئ که دوخت
 . فتادا راه آنها دنبال به خودش یخودرو  با شاپور و کرد نگاه دستبند به فرمان

 به یاهنگ د،ید تنها یامنیس یوار یچارد نایم را خود و شد بسته بازداشتگاه در
 ذرشگ که نبود اول بار. نشست شیرو و انداخت رنگ یخاکسرت  و کهنه موکت

 از یدزد سکیر که ییرزا نیا. کردیم فرق نباریا اما خوردیم نجایا به
 هب شکسته صورت و رس با که ییرزا نیا بود، دهیخر جان به را گاوصندوق

 کند، شیدایپ بود نتوانسته یکس لحظه نیا به تا و بود کرده فرار محسن همراه
 ار  زهرش کبارهی و شود مرخص فرمان تا بود کرده صرب" قایدق که ییرزا نیا

 درپ فرزندم یبرا گفتیم و داد تیرضا که ییرزا با زد،یبر منظر و او خود یبرا
 و رس زود ای رید دانستیم. داشت فرق آسمون تا نیزم خوامیمن دهیکش حبس
 آزاد خودش تا بود انداخته حبس به نباریا را فرمان. شودیم دایپ اش کله
 .شود

 یور مام روز آن یفردا. دینکش طول روز شبانه کی از شرتیب حدسش و انتظار
 یرو  را ساعدش و دهیکش دراز که فرمان به رو و کرد باز را اتاق چهیدر جوان

 . دارد یمالقات گفت بود، گذاشته یشانیپ

 لیسب و منظر یزار  و هیگر ی حوصله و حال. نرود و کند امتناع خواستیم اول
 روز نیاول که دادندیم را یکودک حس او به که نداشت را شاپور یها دنیجو

 ودخ با اما! نکرد؟ تتیاذ یکس پرسندیم او از مدام و کندیم یسپر  را مدرسه
 شحدس. شد همراه مامور با پس باشد محسن ای رزا درصد کی دیشا دیشیاند
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 که دید در یرو  شده هیتعب کوچک ی شهیش از را رزا. بود درست" کامال هم
 اب اسرتس پر شهیهم مانند نه. بود داده هیتک و نشسته یآهن یصندل یرو 
 ار  دستش هردو و انداخته پا رو پا وقار با و آرام بلکه شده، چفت بهم ییپاها
 چادر. بود تهگذاش داشت، قرار آن یرو  یرنگ یا پوشه که یفلز  زیم یرو 

 و افتاده اش یاستخوان یها شونه یرو  به یدیالق با رفته رو و رنگ و کهنه
 ازب صدا و رس با در. بود انیمنا مقنعه ریز از اش یتونیز زیر یفرها از یکم
 ار  خودش رسعت به فرمان دنید با. گرفت آن سمت به را شیچشمها رزا و شد
 خود بود کرده یسع هرچه که دکر  خود نثار یفحش دل در و کرد جور و جمع
 از یتازگ به و داشت دست در دستبند که یمرد دنید با هیثان به بسازد، را

 لخ رمانف و ستادیا در کنار مامور. بود کرده رانیو بود، شده بلند یامر یب بسرت
 یها ییدمپا دنید با و شد دهیکش صدا سمت به رزا نگاه. آمد جلو کنان لخ

 اریاخت یب دیکشیم نیزم یرو  را شیقدمها و داشت پا به فرمان که یا کهنه
 شیباال و قد قربان مدام که را یپرس  و بود نجایا هم منظر کاش. زد یپوزخند

 دست هردو! دیدیم بود، دهیند کراوات و شلوار و کت با جز را او و رفتیم
 و بد یصدا زیم به یفلز  دستبند برخورد با گرفت، قرار زیم که فرمان

 مین فرمان. آمد رونیب هپروت از یکوچک تکان با رزا و شد جادیا یگوشخراش
 .رزا به کرد رو و انداخت مامور به ینگاه

 ! باشه؟ اتاق تو مامور یداد درخواست تو-

 و زیر اتفاقات و دنیند و ییجدا مدت همه نیا از بعد! ن؟یهم. رفت وا رزا
 شد جابجا شیجا در یکم بود؟ دهیرس فرمان ذهن به سوال نیهم تنها درشت
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 ودخ بتواند داشت رس در یشوم نقشه فرمان اگر تا دیکش عقب را شیدستها و
 :گفت هیکنا با. دهد نجات را

 .یکرد ناقص سکته دمیشن! ؟یچطور  خودت. خوبم منم ممنون-

 توله بود آورده در یدم چه. ستینگر رزا به لذت با و آمد کش فرمان یلبها
 دست اش ینیب ریز به بسته یدستها نهام با. اش یداشتن دوست ی گربه
 .دیکش

 .اومد در آب از درست ات ییشگویپ-

 مقصدم. مالقات اومدم یمن نجایا االن ادیدرب آب از درست بود قرار اگر-
 .بود زهرا بهشت

 .گشود را شیپاها یکم و داد هیتک الیخ یب فرمان

 زنگ وگرنه! یستین یراض من مرگ به یدونیم خودتم. یزنیم مفت حرف-
 . یبر  و یکن رها حال همون به رو بایفر و من یتونستیم. آمبوالنس یزدیمن

 ماا کردمیم نکارویا" حتام بود مونده وجودم در یدوست انسان حس یکم اگر-
 هزند تا کرد حقت در رو لطف نیا چاکت نهیس قیشف قیرف! ستین من کار
 .یمبون

 .زد یپوزخند فرمان

 ! بست؟ ور  بایفر یپا و دست نیهم یبرا-

 :گفت و کرد کج را رسش رزا
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 از بودم تو یجا من یدونیم! ارمیب خودم با رو ها سفته و چک من نذاشت و-
 !ییتو تشیاولو و هستش تو فکر به حال همه در چون کردمیم تشکر محسن

 .نیهم! سهیرسو دهنش نمشیبب بگو-

 با صورتش. رفت عقب ناخودآگاه رزا و دیکش جلو را خودش یکم فرمان
 نگاه مانده جا به یها هیبخ و یکبود به که شد کنکاش فرمان نیزبیت چشامن

. بود شده الغر شیپ از شیب اش چهره و داشت ورم همچنان رزا ینیب. کردیم
 .شدیمن دایپ اش گذشته ییبایز از یاثر  بستیم را شیچشمها اگر

 

 

 

 

 :کرد زمزمه فرمان

 نیا. زمیبر رو خونت نجایهم و گردنت بندازم دست تونمیم بخوام اگر من-
 . رهیبگ رو جلوم تونهیمن هم دستبند و صفر رسباز

 .نباخت را خود رزا

 خطا پا از دست اگر االنم. بشم دهیگز بار صد سوراخ کی از ستین قرار-
 ...یکن

 :دیغر و دیکوب زیم یرو  محکم هیثان از یکرس  در فرمان
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 !رزا نکن دیتهد منو-

 :داد ادامه فرمان و ستینگر آمد، یم سمتشان به که مامور به دهیترس رزا

 ور  شدم اعتبار یب آدم و عامل شیپ و شده دهیکش گه به میزندگ که یمن-
 !نکن دیتهد

 :گفت طلبکار و ستادیا فرمان رس یباال مامور

 !؟یکرد پر رو اش یالت خربته چه-

 هقی هب دست بود گرید یوقت اگر دیشا. گرفت گاز محکم را نشییپا لب فرمان
 کردیم امنیپش اش گفته از را یالغرمردن ی ساله نوزده هجده پرسک و شدیم
 :گفت حوصله یب رزا. ستینگر مامور به ضیغ پر سپس رزا به تنها اما

 .جناب ستین یمشکل-

 :زد یعصب پوزخند فرمان و ستادیا در کنار دوباره مامور

 !ست؟ا بهیغر یمردها یبرا فقط ات خانومانه یرفتارها! جناب. هه-

 :گفت کالفه و دیکش اش یشانیپ به یدست رزا

 منخوا من تا یدونیم! یکنیم یقلدر  و یهست یمدع هنوزم که بهیعج برام-
 ...رسـیمن هم مادرت و پدر جنازه عییتش به یحت که یمون یم نجایا نقدریا

 لهجم و بست را دهانش دم در رزا که فرشد بهم محکم را لبانش آنچنان فرمان
 همراهش لشیوک ای محسن حداقل. آمد یمن تنها کاش یا. نداد مهادا را اش
 !؟دیایب رس دو وید نیا مالقات به تنها بود کرده ارصار یعقل کدام با. بود
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 !رزا؟ یکنیم دیتهد یچ با منو-

 چه با را او. گفتیم راست فرمان. نگفت اما دیبگو یز یچ کرد باز دهان رزا
 هشد زندان یراه او خاطر به هربار که نفرما یبرا مگر! کرد؟یم دیتهد یز یچ
 دیبا داشت اگر داشت؟ یاثر  مادرش و پدر دیتهد نبود، الشیخ نیع و بود

 شاپور که یزمان ای کردیم یکار  بود، شده هوشیب غصه از منظر که هامنجا
 یمعن نیا فرمان ی جمله ییگو. بود کرده رد فرمان و داده مالقات درخواست

 :گفت اریاخت یب رزا". هیبق نه کن دیتهد خودت با رو من"  که دادیم را

 !؟یانداخت روز نیا به منو نیهم برا-

 ...کاش رزا ذاشتمتیمن زنده کاش! نبود؟ حقت-

 ونر یب را نفسش و ستادیا صاف. دیکش دست اش ینیب ی غهیت به آرام رزا
 . فرستاد

 !مرگه بده، دوباره فرصت دشمن به که یکس یسزا. بود حقم آره-

 :داد ادامه و کرد یباز  دستش در ساده ی حلقه با تهآهس

 نیا گهید حداقل. اورژانس بزنه زنگ محسن دادم اجازه که کردم اشتباه منم-
 .بودن احمق رزنیپ و رمردیپ کی حسابم طرف و نداشتم یدوندگ همه

 .دییگرا یقرمز  به صورتش رنگ و آمد فرود زیم یرو  دوباره فرمان مشت

 .نشن دچار ات ینیب رسنوشت به اشب دندونهات مراقب-
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 رو مات مرگ مکش حرکات نجایا ومدمین من. شدن یعصبان یبرا هنوز زوده-
 خوبه یلعنت اتاق همون تو فقط که یشوهر  نیهمچ داشنت از دمل و نمیبب

 . بره ضعف

 .کرد اشاره رسباز به ضیغ با فرمان

 !ببند و دهنت-

 کتهس تازه...باالخره. یکن نرتلک رو خودت بهرته هم تو. بوده بسته یادیز-
 . ستین خوب برات یلیخ جانیه دمیشن من که نطوریا و یکرد

 اعتس گاهیجا یروزگار  که شیدستها مچ. شیروبرو مرد به زد یلبخند زور به
 متد طبق شهیهم که درهمش یموها بود، متشیق گران و مردانه یها یمچ
 زهغم آغوشش در شهیمه رزا که نامرتبش لیسب و شیر شد،یم شیرایپ روز
 و ضیمر ی چهره خراشد،یم را فشیلط پوست و دهدیم آزارش که کردیم

 ازین از یناش که یکالفگ تینها در و بود اصالت و ییبایز تینها که اش خسته
 .کردیم اعالم را نیکوتین به مربم

. گفتیم راست محسن. او مانند بود، مانده هنوز دستانش یرو  وکتیآنژ یجا
 زاحمم افکار تا داد تکان را رسش! بزنند؟ حرف هم با آدم دو مثل ندتوانستیمن
 شیداص به یکم کرد یسع. نداشت وجود ییگفتگو و صلح گرید. بشوند دور
 متسخر به را روحش یب و ناز پر یصدا شهیهم مانند فرمان تا ببخشد جان
 .ردینگ

 .بودم کجا مدت نیا که یدونیم" حتام-
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 .داد تکان را رسش فرمان

 چه مگفت اومدم بهوش یوقت! کشتمیم رو جفتتون شناختمیمن رو محسن اگه-
 به داشتم جون هنوز اگر. داد ات یفرار  محسن و کردم سکته من شد خوب
 .رو مون بچه نه داشتم تورو نه  موقع اون دادم،یم ادامه تمیخر

 زحمت به و کند مهار را بغضش نتوانست اما گرفت گاز را خشکش لب رزا
 و ارز  تا است کرده سکته که بود خوشحال احمق ی بچه پرس نیا. داد قورتش

 و یشب خر ندفعهیا"  زد بینه خود به! نند؟ینب بیآس نیا از شیب فرزندشان
 :گفت و دیکش خودش سمت به را پوشه!" کشمتیم خودم ،یکن باورش

 و یک با مدت نیا یبزن تهمت من به یبخوا اگر که یباش انیجر در خواستم-
 .شم تربئه تونمیم مدرک یکل با بودم کجا

 .زد یپوزخند فرمان

 !ربمیم رو زنم یآبرو  من یکنیم فکر که یاحمق یلیخ-

 لحا نیا با گفتیمن دروغ مورد نیا در فرمان. کرد نگاهش یا هیثان چند رزا
 :گفت و کرد تنفس ژنیاکس یکم رزا

 !خوامیم طالق من-

 .کرد نگاهش حیتفر با و داد هیتک فرمان

 .بدم طالقت تا باش! نوشابه؟ و سس با-
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 اجد هم از یتوافق" کامال یشیم مجبور قتیحق در. رمیگیم من! یدیمن تو-
 .میبش

 

 

 

 .کرد نگاهش باال از فرمان

 !ره؟یبگ ازم رو من زن داره رو جرأتش یک-

 :گفت و گرفت سمتش به را پوشه رزا

 .یکن اش مطالعه یتونیم! قانون-

 :داد ادامه هیکنا با و ستینگر رمانف دستبند به ریتحق با

 هم شا سواد البته. یبخون یتونیمن و هستش بسته دستهات نبود حواسم آخ-
 .دمیم حیتوض برات من نداره یاشکال. یندار 

. کندیم اجرا شیبرا را مفرح یا برنامه رزا ییگو کردیم نگاهش خونرسد فرمان
 .شد یجد" کامال رزا

 ادرص رو طالقم زود یلیخ باش مطمنئ دارم نم که یقانون یپزشک مدارک با-
 .کنندیم

 .رفت باال فرمان یابروها
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 ور  هاش یکبود که نهیبیم منو زن تن وجب به وجب که ناموس یب دکرت اون-
 !کرده؟ ناکارت زده یچ برا شوهرت پرسهیمن مسطهاش وسط بشمره

! کس؟ع تا چهار ای یقانون یپزشک پرونده! تره؟ نیسنگ کدوم خودت نظرت به-
 لتعاد  من همرس که کنم ثابت دادگاه به و کنم جمع یمحل استشهاد هیکاف
 فرمان"  لقب هیهمسا و در تو زشیآم خشونت رفتار خاطر به و نداره یروان
 !یکرد ازدواج به مجبور رو من کنم ثابت تونمیم یحت من. گرفته" یالر 

 :دیکش جلو را خودش خشم با فرمان

 .یور خیم یادیز گه یدار  گهید-

 

 

 

 

 ! کنمیمن نکارویا اما-

 رزا. آمد کش یکم لبش یها عضله و شد خاموش فرمان یچشمها درون آتش
 :داد ادامه

 نمم شن،یم آشغال سطل یراه همشون یقانون یپزشک مدارک نیا یبخوا تو-
 االهاح حاال ندم تیرضا اگر یدونستیم. یشیم آزاد و رمیگیم پس رو تمیشکا
 !؟یخور یم خنک آب نجایا
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 .بود شده نیسنگ فرمان یها نفس

 .یدونستیمن هم از رو ازدواج و طالق فرق یحت تو! کرده؟ رتیش نقدریا یک-

 از یتونیمن  افته،یب پام به مادرت اگر یحت نخوام، من تا. خودتم پروده دست-
 .رونیب یایب نجایا

 .دیکش دست اش چانه به یدرار  حرص یخونرسد با رزا

 .کنمیمن هم نکاریا یول کنم فکر هم یابیغ طالق نهیگز به تونمیم-

 .دیکش را رسش یموها کالفه فرمان

 همه نیا. دمیم بهت باشه، جومنم یحت یبخوا یهرچ که من! ؟یخوایم یچ-
 هم هیثان کی رونیب امیب یدون گه نیا از قرآن به! ؟یکنیم رسهم هیچ فیاراج
 قسم خودت به... رزا! قبوله؟ ،یبخوا تو هرجا میریم. مونم یمن خونه اون تو
 ازمب ،یکن یغلط هر. کنم یزندگ تو بدون تونمیمن. دارم دوستت یلیخ من
 شدم جدا که مهراب از قسم مون بچه جون به. باشمت نداشته تونمیمن نمیبیم

 ردهک انتیخ. ستین و هست یهرچ بابا گور گفتم. رمیبگ رو نفست که اومدم
 دیبا یول رمیم هم دار چوبه یباال شده دم،یم هم اش هید. رهیمب دیبا

 چه یحاج چه کردم رو همشون انکار من. نتونستم... رزا نشد اما! بکشمش
 و ستیب هنوز! تو خاطر واسه رفت کردم ورتیدا رو همه... بایفر چه مامان
 که یکوفت یداروها نیا. شدم صیترخ امرستانیب از من نشده ساعت چهار
 رمیمب افتمیب گوشه نیا اگر گمیم ونچ! چرا؟ یدونیم خورمیمن رو داده دکرت
 !حقمه
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 .کرد تر زبان با را لبش فرمان و گرفت را چشمش نم نفرت با رزا

 تعادل من یگیمن مگه" اصال. کنهیمن حل رو یز یچ طالق بخدا. رزا نکن-
 نهوو ید من یگیمن مگه! ؟یشیم یراض! قبوله؟ دکرت، میریم! ندارم؟ یروان
 یچ !رزا؟ باشه. دکرت رمیم منم میریم خونه اون از بدم رشف قول بهت ایب! ام؟
 !؟یگیم

 رامیب ی بچه پرس نیا یبرا نداشت حق. گرفت یگر ید سمت به را شیرو رزا
 . درآورد را کاغذ چند و کرد باز را پوشه! نداشت حق. کند یدلسوز 

 !رم؟یمب من بود خدات از ینگفت مگه! ه؟یاشک چشمهات یچ یبرا االن-

 .گرفت شسمت به را کاغذها

 !بخون-

 .زد یتلخ پوزخند و دیکش خود سمت به را آنها فرمان

 .بودم سواد یب که االن تا-

 بود، یحقوق و نیسنگ کلامت یحاو  که خط هر با اما شد خواندن مشغول
 درهم شیاخمها آن اواسط که بگذارد کنار را آن خواستیم. شدیم جیگ شرتیب

 هب را شده منگنه یکاغذها تیانه در. شدیم تر رهیت لحظه هر صورتش. رفت
 :دیغر و کرد پرت رزا سمت

 !بدم؟ طالق رو زنم خوامیم من گفته یک! من؟ یبرا یآورد آشغال-
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 نیب .کشهیمن هم تیشکا و دادگاه به کارت ینطور یا. یکن موافقت یمجبور -
 .شهیم حل خودمون

 یم در یپا از را او یسم زهر همچون تیعصبان. دیکش یقیعم نفس فرمان
 .بود خشم کنرتل دکرت یجد هیتوص و آورد

! کنم؟ مشیتقد رو سکه تا چهارده و چهارصد و شم جدا یتوافق زنم از که-
 هیمهر تو به دادگاه یکرد فکر ست،ین نامم به هم کارت میس کی من! ابله
 !ده؟یم

 وت یبرا اون دونمیم من که اونجا تا! خوره؟یم یدرد چه به زیعز شاپور پس-
 ندازهیم رو آشنا و دوست به در به در داره که االن نیهم مثل هدیم هم جونش

 بش تا و کن امضا. موافقم پدرت با منم البته. منونه نجایا اش یتغار  ته تا
 !خونه برو نشده

 :گفت حرص پر و کرد مشت را دستش فرمان

 !؟یکنیم صحبت ینطور یا یک با یدار -

 .زد اشاره و گرفت سمتش به را کاغذها رزا

 !کن اامض-

 .کرد پاره یسخت به و مچاله بسته یدستها هامن با را کاغذها فرمان

 رو من زن خوادیم قانون کدوم نمیبب برو حاال! سالمت به. کنم امضا تا باش-
 !رهیبگ ازم



 

 pg. 847 

84
7 

 .شد بلند آرام رزا

 !ه؟شیم یچ ینکن امضا اگر یدونیم اما. بود یکپ ی نسخه کی فقط که اون-

 کرتد  یزود به او دانستیم رزا و کرد نگاهش شستهن خون به چشامن با فرمان
 . شد خواهد الزم

 نیاشم کی ممکنه ای! افتمیب ها پله از و رونیب برم در نیا از من ممکنه" مثال-
 جگرم نیهمچ که بکنم زعفرون خنک و ظیغل رشبت کی هوس دمیشا! بزنه بهم
 . ادیب حال

 :گفت نهدگو یتهد لحن با و داد تکان را رسش خشم با فرمان

 .یکنیمن نکارویا تو-

 .ستینگر او به متفکر رزا

 راچ نشه، دمیعا زمیعز شوهر پدر از یا سکه چیه و رمیبگ طالق قراره یوقت-
 !کنم؟ ظلم آوردنش ایدن به با گناه یب طفل کی حق در دیبا

 .داد ماساژ را اش نهیس جناغ فرمان

 .یر ایب بچه نیا رس ییبال یتونیمن. یکنیمن نکارویا تو-

 ابونیخ تو نخورم زیل اگر! خورمیم زیل رونیب برم در نیا از ،ینکن امضا اگر-
 بترش  کی منشی به خونه دمیرس سامل و حیصح هم اگر! نهایماش به خورمیم

 !باال رمیم خنک
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 .داد تکان رس کالفه فرمان

 . یکنیمن نکارویا تو نه،-

 طالق درخواست صورت هر در رونیب برم در نیا از من! یکن امتحان یتونیم-
 !نه ای یباش داشته رو ات بچه یکن انتخاب یتونیم تو اما. دمیم

 ریگ یا مخمصه بد در کردیم احساس. دادیم تکان را شیپا یعصب فرمان
 طرش  به چه را یچلفت پا و دست یرزا" اصال. ستین کار در یا یشوخ و افتاده

 ! گذاشنت؟ رشوط و

 . دمیمن طالقت من-

 :داد ادامه اش جمله به هتوج یب رزا

 و حیصح رو ات بچه شمیم متعهد منم یر یگیم زتیعز شاپور از رو ها سکه-
 .بدم لیتحو سامل

 :دیکش عربده و شد متام صربش کبارهی به فرمان

 !؟یتونیمن االن که یبخور  ها سکه اون با یگه چه یخوایم-

 عقب یصندل و شد بلند فرمان. کرد مداخله رسباز نباریا و کرد وحشت رزا
 :دیکش ادیفر فرمان و رفت عقب به یگام هراسان رزا. رفت
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 نتمو یپش قرآن به ،یار یب بچه اون و خودت رس هم ییبال! دمیمن طالقت من-
 .یکن یغلط چه یخوایم نمیبب برو حاال! کنمیم

 .ندهد نشان را ترسش کرد یسع رزا و ستادیا نشانیب رسباز

 رو طالقم صورت هر در من چون یدیم دست از رو جفتمون ینکن موافقت-
 !رمیگیم

 .شد بسته شیچشمها بلندش یصدا از

 ! یخور یم گه تو-

 .زد کنار را رسباز فرمان و رفت در سمت به عقب عقب رزا

 !؟یر یم یگور  کدوم-

 .فرستادمیم رو لمیوک دیبا. زدمیم حرف باهات دینبا اومل از-

 :دیغر و برداشت یبلند گام فرمان

 یک! ؟یگرفت یگور  کدوم از لیوک! غلطا چه. ها نزن حرف من با البا به پلمید-
 ! ؟یبرب  رو من رشف و آبرو و دوره ها ابونیخ تو یافتیب گفته تو به

 :گفت جانیه با و رفت در سمت به رزا

 از منم میبش جدا یتوافق که یکرد موافقت اگر. دمیم وقت بهت فردا تا-
 ام هیمهر من هم بچه نیا یازا در. یشیم آزاد هم تو. کنمیم رصفنظر تمیشکا
 امضا و مهر برات یبخوا هم هرجا! رمیگیم شاپور از نه، تو از کامل و متام رو
 نداشته بهش نسبت یحقوق و حق چیه و بدم لیتحو بهت رو ات بچه زنمیم
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 نیا رش از و رمیبگ رو طالقم تونمیم هم من. باش یمنطق عمرت تو کباری. باشم
 بچه نیا دونمیم چون کنم، داغدار رو ات خانواده کل و وت که شم راحت بچه

 نیا جون و یبش آزاد تو اما رمیبگ طالق تونمیم بازم هم. زهیعز براتون چقدر
 شهیهم مثل رهیگیم سفته و چک ازت ها سکه یبرا شاپور. یکن حفظ رو بچه
 . هبخشیمن تورو ابد تا ،ینکرد و یکن حفظ رو اش نوه یتونستیم بفهمه اگر اما

 :گفت مبهوت. کردیم نگاهش باز مهین دهان با تنها فرمان

 !یکنیمن ات بچه با نکارویا تو-

 :زد یپوزخند ترس با رزا

. نداره یکار  خوامیمن رو باباش که یا بچه از گذشنت گذشتم، خودمم از من-
 یا بچه اونم! کنم؟ حفظ دندون و چنگ با تورو بچه دیبا من یکرد فکر چرا
 !کنم یمادر  براش من ذارندیمن وقت چیه ات خانواده نباشم هچ باشم چه که
 قتو  فردا تا! کنمیمن رحم نکرد، رحم من به که یکس بچه به من... فرمان نه
 .ودتهخ یپا عواقبش ،یر یبگ یمیتصم هر... یکن فکر شنهادمیپ درباره یدار 

 

 

 

 

 اندو  و دکر  رس به را چادرش. بشنود را فرمان یادهایفر و دهایتهد نکرد صرب
 را دورش رسباز چند. زدیم ادیفر فرمان. رفت یخروج درب سمت به دوان



 

 pg. 851 

85
1 

 به یا لحظه یبرا رزا. داشتند داشتنش نگه در یسع و بودند کرده احاطه
 انفرم نگاه. گذراند نظر از را دار شیر ی بچه نیا ی چهره متام. برگشت عقب
 .رفت و خاندچر  رس رسعت به رزا اما بود خواسنت و التامس از مملو

 ستشدو که یکس بار نیآخر یبرا کباری که اند داشته را تجربه نیا آدمها همه
 یزندگ نفس نیآخر دارید هامن بدانند آنکه یب اند کرده مالقات را دارند

 متقا به نگاهش فرمان اما گرددیبرمن دانستیم رزا. است بوده مشرتکشان
 .برگردد رزا گرید کباری تنها خواستیم دلش و بود رس بر چادر یزن فیظر

 شا چهره. آمد میمر و او نزد محسن که بود نگذشته ساعت چهار و ستیب هنوز
 وگوارس یآدمها هیشب و بود افتاده کور گره شیابروها نیب. بود گرفته و درهم
 متام اما دیایب حرف به خودش محسن تا کرد سکوت رزا. دیرسیم نظر به

 یرو  خنک آب وانیل به محسن و بود او دستان در یرنگ ی پوشه به حواسش
 رس یباال که انداخت خواهرش، م،یمر به ینگاه. بود آورده شیبرا رزا که زیم

 را سکوت تینها در. رزا به سپس بود، افتاده شیناخنها جان به و ستادهیا رزا
 ادیرف یسادگ به که نبود یآدم او. برسد نظر به خونرسد کرد یسع و شکست
 .کند بلند ناموسش یرو  دست و ودبش یعصبان بکشد،

 .بده جواب آدم نیع پرسمیم ازت سوال کی-

 اخنن با کشمکش از دست. ستینگر برادرش به سپس رزا به اسرتس پر میمر
 .برداشت شیها

 .بپرس-
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 !ره؟یبگ طالق که پاش ریز ینشست تو-

 شا اشاره انگشت محسن اما دیبگو یز یچ میمر از دفاع به تا کرد باز دهان رزا
 .گرفت شیلبها یجلو  را

 .میرسیم هم تو به. داره زبون هم خودش دوستته، نوبت اول! شیه-

 یمطمئن و قاطع چندان نه لحن با و گرفت یباز  به را شیموها نیپائ میمر
 :گفت

 ! نه-

 :داد ادامه میمر و" یکرد غلط" دینگو تا کرد کنرتل را خودش محسن

 . خواستیم طالق خودش رزا-

 یها برگه اون و یقانون یپزشک بره یگفت. یداد نشونش رو هچا و راه تو-
 .کنه جمع رو نکبت

 :گفت آهسته و ستینگر بود، رفته باال که محسن یصدا تن به مبهوت رزا

 ...خواستم خودم من-

 :زد ترش محسن

" طفال پس"! اصال هست یچ تیشکا و یقانون یپزشک یدونستیمن خودت تو-
 .کنم مشخص میمر با ور  فمیتکل من بذار و شو ساکت

 :کرد مداخطه رزا

 ...تیرضا کردم که ییکارها متام از من چون کن صحبت من با-
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 :رفت باال شیصدا محسن

 النا کردیمن وز وز گوشت در نقدریا و نشست یمن پات ریز اگه! یگیم دروغ-
 .یبود ات یزندگ رس

 :کرد زیر را شیچشمها رزا

 ور  جون مهین من که یاون نکنه! سن؟مح یزنیم حرف یزندگ کدوم از" قایدق-
 جدا کنمیم کمکت ینگفت من به نجایهم تو! ؟ینبود تو برد شده خراب اون از
 از یدار ! بدم؟ پس رو تو یها برادرانه تاوان قراره یک تا من محسن! ؟یش
 وت نکهیا خاطر به فقط نداره مروت و رحم ذره کی که یکنیم یطرفدار  یکس
 !؟یکنیم کار شگاهیمنا اون

 .داد تکان را رسش و زد یپوزخند محسن

 

 

 

 

 میمر یخو  و خلق درصد کی اگر. ربهیم خواب رو یکی تو بربه، آب رو همه-
 جهت! یهپروت تو شهیهم متاسفانه یول بود راحت ازت املیخ یداشت رو

 .کارمیب وقته یلیخ من اطالعت

 .محسن به کرد رو میمر و گفت ی" متاسفم" رزا
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 !کنه؟ یزندگ یروان مردک اون با رگردهب یخوایم رزا از-

 :گرفت سمتش به دیتهد ی نشانه به را اش اشاره انگشت محسن

 . ستین فشیحر هم لشگر کی که یخوند گوشش تو رو پرتها و چرت نیهم-

 .رزا به کرد رو سپس

 .باش هم آقا عباس سکته منتظر ،یداد سکته که رو بدبخت اون-

 :گرفت باال را رسش رزا

 من لدنبا نیا یبرا فقط االنم! بودند؟ کجا من یناخوش وقت. ستین همم برام-
 تو. ات یزندگ و خونه رس برگرد بگن و بندازند طالق رصافت از منو که هستند
 برنگردم بچه کی با که مهمه اما ستین مهم براشون بشم یسالخ خونه اون
 یهمفیم "اصال! من ی شکسته ینیب نه مهمه هیهمسا و در حرف آخه. ششونیپ

 یزدیم شیآت و آب به رو خودت نقدریا بود هم میمر اگر! داره؟ جنون فرمان
 لعام یکن قبول یخوایمن یحت! محسن؟ یکنیم دفاع یک از یدار ! برگرده؟
 !یخودت فقط من یبدبخت

 :شد گشاده محسن یچشمها

 !؟یبش شفته اون زن نذاشتم چون البد-

 :دیکش غیج رزا
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 دوست رو یک تو نداشت یربط من به که ورنطیهم! نداشت یربط تو به-
 اهیس خاک به چطور کن متاشا و نیبش حاال اما. یکنیم پاره قهی براش و یدار 
 .شومنشیم

 رو سکه همه اون تو" اصال! ؟یبکن یبخوا که مونده هم یا گهید کار مگه-
 !چکار؟ یخوایم

 :گفت بحث کردن عوض یبرا و دیدیمن مناسب را جو میمر

 !ه؟یچ پوشه اون-

 زار  سمت به را آن و شد تر یبرزخ محسن نگاه رایز نداشت جهینت" ظاهرا اما
 .داد هل

 . دوستته و تو شاهکار-

 .دیکش جلو را خودش او سمت به یکم

 قبول رو رشوط و رشط نیا خودتم! گه؟ید یکنیم چکار یدار  هست حواست-
 !؟یداشت

 !محسن بزن رو حرفت-

 یصدا و لحن هامن با. دیکش رونیب را ها برگه و کرد باز را پوشه محسن
 :گفت شیرایگ

 صاحب رو بچه نیا ذارهیمن فرمان یکن رشحه رشحه هم خودت اگر یدونیم-
 .یبش
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 !دونمیم-

 نیا من یبخوا اگر تو. یکنیم معامله یچ با رو یچ یدار  رزا یدونیمن-
 رتدک بره یآزاد محض به رمیگیم تعهد هم فرمان از کنم،یم پاره رو ها آشغال

 کی... یراهکار ...یقرص... دونمیم چه. کنه درمان رو شیباز یوحش نیا و
 کشهب عربده تونهیمن دوباره که آدم نیا. کنه آرومش که باالخره هست یز یچ
 و خشم دیبا ناخواه خواه پس. زنهیم هم دوم سکته وگرنه بخوره، حرص و

 . کنه کنرتل رو تشیعصبان

 رزا سکوت که محسن! آدمها درون خر هب لعنت. داد قورت را دهانش آب رزا
 :داد ادامه د،یدیم بخش تیرضا که

 درسش رزا گهیم. دیبر اونجا از و خونه دنبال بگرده شد، که آزاد داده قول-
 . بره هم آموزشگاه خواست، دلش هرجا تا بده ادامه رو

 !شدیمن خام گرید بود، حرف اش همه

 

 

 

 

 یول کردند تیخر بودند، بچه. رو مهراب هم رو رزا هم. دمیبخش من گهیم-
 .اش یزندگ رس برگرده
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 .بود رانهیو نبود، یزندگ

 دلش هرکار نکردم، جربان اگر! نیهم بده، فرصت بهم گهید کباری فقط گهیم-
 .بکنه خواست

 ارهدوب و دوباره فرصت مان یزندگ در اشتباه یآدمها به بار چند بود قرار مگر
 !م؟یبده دوباره و

 .رو رزا هم باشه داشته منو هم ام بچه خوامیم گهیم-

 !ام بچه. زد زهرخند رزا

 محسن. بداند را نظرش تا بود شده رهیخ رزا به کنجکاو هم میمر یحت
 تهگرف رزا ی مرده چشامن یروبرو  زیسحرآم ییعصا ییگو. بود کرده مسخش

 . کردیم رزا مغز یراه آورد، یم زبان بر که هامنطور را جمالت و بود

 باور ونهمیپش فرمان بگم بخورم قسم! ؟یدیم فرصت دوباره بهش! ؟یردگیبرم-
 !؟یکنیم

 به را افسار داشت، را شینوازشها و فرمان آغوش هوس که رزا دل ته ییجا
 ارهدوب فرصت تا کردیم التامس او به رفت،یم قنج که هامنطور و گرفت دست
 ماا کردندیم رشوع خانواده از دور یزندگ نفره سه. داشت فرزند نباریا. بدهد
 شیرسجا تا زد مغمومش قلب به یترش  و دیکش را افسار رسعت به عقلش
 ردک صاف را گردنش رزا. نکند دخالت حساس لحظات نیا در" ابدا و ندیبنش
 به را آن که یحال در است دهینشن را محسن یحرفها از یا کلمه ییگو و

 :گفت بود، سپرده بلندمدت حافظه
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 ...نده تیرضا اگر بودم گفته. دادم وقت بهش ساعت چهار و ستیب-

 :کرد قطع را حرفش محسن

 !دونمیم. یکشیم رو خودت بچه-

 .دیکوب رزا نهیس قفسه به حرص پر اما آرام را کاغذها

 .تیآزاد سند نمیا! ایب-

 را اه برگه ناباور و شتاب پر رزا و کردند نگاه بهم لحظه چند یبرا میمر و رزا
 و ازدواج سند در تر شیپ را آن که فرمان یامضا کاغذها متام یپا. زد ورق
 گهبر  انیم شیچشمها. خوردیم چشم به بود، دهید ها سفته و چک متام گوشه
 :گفت متعجب و دیچرخیم ها

 .شهیمن باورم-

 :گفت طعنه با و انداخت رزا و میمر به ینگاه مین محسن

 رو میمستق ریثتا که کردیم مرصف رو یقرص دوستش کمک به زنم اگر منم-
 .اومدم یم کوتاه" حتام داره، نیجن

 .زد میمر به رو یلبخند رزا

 ی خانواده خودم، ی خانواده. داره دنید همشون چهره! شه؟یم باورت-
 به نیا از .کنه فیتکل نییتع برام تونهیمن چکسیه گهید. فرمان خود... فرمان
 اگر یحت شهیم اردچ فرمان رسنوشت به بذاره، دمم رو پا بخواد هرکس بعد
 !بدم؟ انجام رو طالق یکارها دیبا یک. باشه پدرم
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 :گفت لیم یب و داد تکان تاسف ی نشانه به یرس  محسن

 .بشه مشخص امنتیزا خیتار نکهیا محض به-

 

 

 

 

 :گفت زیآم استفهام و کرد یکوتاه اخم رزا

 رنو یا روز کی حاال. دمیم بهشون رو بچه گفتم خودم که من! داره؟ یربط چه-
 بهرت نیا از رم،یگیم نوزاد لیتحو زمان هم رو ها سکه! داره؟ یفرق چه اونور و
 . کنند اش هیته دارند وقت ماه پنج کم کم! خوان؟یم

 رو. شد بلند زانو یرو  بر شیدستها گرفنت کمک با و زد ینیغمگ لبخند محسن
 :گفت میمر به

 ات دو نیا یزندگ ات مسخره یها دادن مشاور با چرا یشیم مونیپش روز کی-
 .یکرد خراب رو

 .رزا به کرد رو سپس

 رو نوزاد دنید حق هم هیثان کی یحت کرده رشط فرمان که نهیا ربطش-
 اب رو خشم جواب... رزا یکرد بد. رهیگیم لشیتحو امنیزا محض به و یندار 
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 نیا من یگذاشت چرا که یکنیم هیگر و من شیپ یایم کروزی. دنیمن خشم
 !بکنم رو معامله

 .بود راحت الشیخ یکم بود کرده امضا فرمان که حال. شد بلند رزا 

 چیه نه االن نه خوام،یمن رو وونهید آدم نیا ی بچه من! شمیمن باش مطمنئ-
 . گهید وقت

 .رفت در سمت به محسن

 دیبا زودتر. ستین یباز  موشک میقا به یاز ین گهید درضمن. دید میخواه-
 یکس ذارممیمن. یبرب  جلو رو دادگاه یهاکار  تا ات خانواده شیپ یبرگرد
 باال گفت بهت هرکس. یبلد رو راهش خودت هرچند راحت، التیخ کنه تتیاذ

 با ا،یب کنار ات یزندگ مشکالت با ینطور یا! خنک آب بفرستش ابروئه چشمت
 .حذفشون

 یجا هم روز کی یحت تو. محسن ارین در رو لسوفیف یآدمها یادا من یبرا-
 .ینبود من

 به هم لحظه نیهم تا من. داره دوستت چقدر و چطور فرمان دونمیم من اام-
 .بشم آزاد خوادیمن دمل که هیبار نیاول گفتیم فرمان. اومدم کردنت قانع دیام

 در رهیدستگ محسن. گرفت یشانیپ به را دستش و انداخت نیپائ را رسش میمر
 .زد قیعم یلبخند مدتها از پس رزا و دیکش نیپائ را

 تدوست سوال" اتفاقا... چکار خوامیم رو سکه همه اون یدیپرس ازم...یراست-
 .بود هم
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 رزا خندلب. ندیبیم است بار نیاول را رزا نیا یگوئ. کردیم نگاهش تنها محسن
 .گرفت وسعت

 .بزنم یگالر  سیپار تو قراره بگو-

 

 

 

 

 ،بود آورده شیامضا همراه به را فرمان توافق محسن که یروز  از هفته هجده
 زا را یلیس نیآخر و نیاول و برگشت یپدر  خانه به روز هامن رزا. گذشتیم

 یبرابر  بود، دهیکش کوتاه مدت نیا که ییدردها متام با که خورد پدرش
 ،است نبوده گذاشتنشان خرب یب از پدرش درد دانستیم هم خودش. کردیم

 باز بودن مرگ به رو و یدرماندگ اوج در یحت رزا که بود یدلشکستگ از بلکه
 به فرمان دادگاه یروزها از قبل. اوردیب پناه آنها به بود نشده حارض هم
 با یحت گفت توانست هرچه و درآمد خجالتش از عباس اول بار. آمد دنشید

 تنها و اوردیبرن دم فرمان اما دیکوب صورتش به یبار  چند چروک یدستها هامن
 دنیکش زحمت یحت رزا اما کند صحبت کلمه چند رزا با بدهد اجازه گفت
 رزا هم باز نبود، رزا پدر و کرد باز را درب زهرا دوم بار. نداد خود به را پرده
 ار  او تا فرمان دانستیم. کرد باز را در خودش سوم بار. نشد دارید به حارض

 ریز و ودب دهیژول شیرو و رس. بود شده دهیتک فرمان. ستین بردار دست ندینب
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 زدیم یکبود به رو و خشک فرمان یلبها. بود شستهن گود به اهشیس یچشمها
 به .اوردین باال صورتش یرو  کرد تالش یلیخ رزا. دادیم گاریس گند یبو  و

 را رزا دست و کرد پرت را گارشیس فرمان ستادیا شیروبرو نکهیا محض
 .گرفت

 .کردم غلط-

 .دیکش عقب هیثان به را دستش رزا

 به ارهد شاپور که گوشم به رسوندن غهاکال ! هیکاف بار کی اما کردم غلط منم-
 وت یدار  االن اگر یگفت بهش. کنه متهم زنا و یدزد به منو که زنهیم یدر  هر
 اگر و کردم حقت در من که هستش یلطف خاطر به یدیم جوالن ابونیخ

 ! همونجا؟ یگردیبرم دوباره حرفهات همه ریز یبزن یبخوا

 .کنه تیشکا تو از کنهیم غلط یکس-

 حس ددرص کی فقط اگر فرمان ؟یکشیمن شونه و شاخ ؟یشیمن یعصبان ه؟یچ-
 از دنکر  تیشکا با شاپور برسه گوشم به ای یبزن دور رو دادگاه یخوایم کنم
 یبرا هم هیثان کی باش مطمنئ کنه، یخال شونه ها سکه دادن از خوادیم من
 ده هک کن اش یحال. کنمیمن درنگ شاپور یتغار  ته بچه یرو  فونیس دنیکش

 تا ارهز  دنبال و ارهیدرب یباز  زرنگ بخواد بگو! یکرد امضا یچ یبرا رو صفحه
 .کنه دایپ ها زباله سطل تو از دیبا رو اش نوه نده، سکه که باشه راه

 قلبش بر یدرد و شد مشت دستش که دید شد، درهم فرمان ی چهره که دید
 ...مونه بچه... دهن ادامه... نگو زدیم لب وار التامس فرمان که دیشن نشست،
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 :داد ادامه نحالیا با 

 نه رمیگیم اش نوه دادن لیتحو موقع رو ام هیمهر من کنه شکر رو خدا بره-
 میمستق دودش بده، انجام تو یبرا بخواد یحرکت هر که کن اش یحال! االن
 .یار یبخت خاندان عضو نیکوچکرت چشم تو که رهیم

 :زد پوزخند سپس 

 !کنه؟یم مطالعه رو نوزاد از راقبتم یکتابها هنوز مامانت-

 .یپدر  منم ،یکن یمادر  براش خودت که ییجا کی میریم-

 وجدان عذاب نذار. کن رفهمیش رو بابات! بذارن تو رو که پدر اسم فیح-
 اره،یب در یباز  یعوض بخواد بخدا. شه اضافه هام یبدبخت به هم بچه نیا سقط
 شهیر به زنمیم شهیت فرمان، خودتم پروده دست من! زنمیم شیآت رو گرشیج

 !هام داشته

 .کردم غلط-

 رو داداشت و بابا و یار یب در یمردگ موش یبخوا! بسمه اما کردم غلط منم-
 ! رمیگیم رو اش نوه جون بخدا من، جون یبنداز 

 !رو مون بچه هم تورو، هم. دارم دوستت. رزا دمیمن طالقت من-

 .داد هیتک در به و شد رهیخ فرمان رس پشت به یپوزخند با رزا
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 بگو، هم مادرت و پدر یجلو  دادگاه روز رو نهایهم. بود رگذاریتاث یلیخ-
 !بشنوند تو زبون از رو حرفها نیا دارند دوست

 دنید با و برگشت. نشست اش شانه بر یدست که دیبگو یز یچ خواست فرمان
 :گفت و برداشت در از را اش هیتک رزا. شد متعجب شیچشمها یرسباز 

 . مزاحمت بابت بودم گرفته متاس من-

 یرو خود دنید با و دیکش جلو را رسش یکم. گرفت دهیناد را فرمان زیت نگاه
 :داد ادامه سیپل

 رو نشو  خونه راه گهید که دنیم قول. نجایا آوردند فیترش" اشتباها شونیا-
 !؟یار یبخت یآقا نه مگه! نکنند گم

 برا مانند منظر. دیند کردند، صادر ار  طالق حکم که یروز  تا را فرمان گرید و
 دهش اش یبسرت  به مجبور دوباره و بود شده بد فرمان حال. ستیگریم بهار

 . بودند

 .کند ناخوش را خوشش حال نتوانست چکسیه

 پرس رس ییبال اگر که کرد دیتهد را او تیجمع به توجه یب و یعلن که شاپور نه
 .ردیگیم را او جان خودش د،یایب اش نوه و

 .کردیم خطاب بدکاره و لکاته را او و کردیم نینفر و دیکوبیم نهیس که منظر نه
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 قدم وار گربه و آرامش با که هامنطور. کرد رانشیو بایفر جمالت تنها
 :گفت و آمد جلو داشت،یبرم

 کی خونه، چشمشون کی مادرم و پدر نده هم یتیاهم! بتازون یخوایم تا-
 یروز  به رو من دار هیبن برادر که نده تیاهم نمیا به. اشک چشمشون
 کتهس یجوون اول و شهیم امرستانیب یراه اسرتس نیکوچکرت با که یانداخت
 ناقص رو تنت پاره خودت که نده تیاهم نمیا به یحت. دهیکش حبس و کرده
 .یکنیم شکششیپ جلو جلو یدار  االنم و یکرد

 .گرفت را رزا ی چانه و آمد جلوتر

 قرص جور هزار رضب و زور به ییتنها و یدبختب از که...شب کی یول-
 ونا... چارهیب یرزا آخ! کو ام بچه یگیم و یشیم داریب ،یدیخواب یافرسدگ
 از ور  رزا بچه ای کنم بغل رو فرمان بچه خوادیم دمل من ستین معلوم که موقع
 کی مامانت بگم بهش خوادیم دمل که موقع اون! ؟ییکجا تو بدم رس ها پله

 که موقع اون ای! ؟ییکجا نکرد، رحم هم تو به یحت پول برا که بود فاحشه
 ناال . یش راحت خودشم دست از یخواستیم و یداد سکته رو پدرش تو بفهمه

 کمی دمیم اجازه. نه خوشه کاغذ برگه و سکه تا چند به دلت که االن... رزا نه
 اشتهد یبرا تو. یا بازنده شهیهم تو یول. یا برنده یکن فکر و یباش خوشحال

 همونطور ،یدینجنگ مهراب با ازدواجت یبرا که همونطور. رزا یجنگیمن هات
 ات بچه یبرا که همونطور و یدینجنگ فرمان با نکردنت ازدواج یبرا که

 حاال. میریبگ میتصم برات ماها یکنیم صرب فقط و یاحمق کی تو. یدینجنگ
 پر ات بچه با رو وقتمون دیحم با یهرزگاه و کنم لطف فرمان درحق دیشا
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 ناال  اما نه؟ بدونه، ما یکوچولو  نیا دیبا که هستش داستانها یلیخ. میکن
 یراست! یزد نیزم رو ما یکن فکر و یباش خوشحال االن دمیم اجازه... نه

 ! شد؟ برطرف ادرارت سوزش

. بود هدینفهم امشب نیهم تا را بایفر یحرفها از چکدامیه کردیم اعرتاف دیبا
 فرمان. بود گذشته تر سخت هم جهنم از شیبرا یا خورده هما و چهار نیا

 ات رمرغیش از هرروز که دیدیم رزا اما امدین گرید بود، داده که یتعهد طبق
 و گوشت از که بود مردد زهرا. آورد یم شانی خانه درب به را زادیآدم جون
 مهه و کردیم راحت را الشیخ رزا که نه ای کند استفاده آورده فرمان که یمرغ
 متنع با دیگویم و گزدیم لب مادرش که دیدیم. کردیم آشغال سطل یراه را

. ودب زاریب شد،یم مربوط خانواده آن به که یز یهرچ از او اما نکن نگونهیا خدا
 از. ودشیم تر نیسنگ روز به روز که دیفهمیم. باشد یخوراک قلم کی اگر یحت
 "بایتقر  لیراح. نداشت هم رفنت رونیب دل اما بود، زاریب خانه وارید و در

 صدقه قربان زهرا و بود دانشگاه غروب تا صبح از. داشت کالس هفته هرروز
 را خود هرروز لیراح که دیدیم رزا. کردیم خطابش دکرت خانم و رفتیم اش
 به پدرش هیهد که روز به یگوش پوشد،یم بایز و نو یلباسها د،یآرا یم

. شدیم ارد غصه شرتیب ردیگیم دست در بود، یپزشک رشته در یقبول مناسبت
 و کرده ورم یپا و دست با نگونهیا نه فیظر و یا ترکه بود، بایز یروز  هم او

 حرست با. بود شده تر زشت هم بود، شده کبود که یزمان از یحت که یا چهره
 یزمان درست و بود رفته شیآرزوها ته تا یزمان هم او. کردیم نگاه لیراح به
 آخر زهرا. انداختند یقفس در و دندیچ را شیبالها داشت، دنیپر قصد که
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 در شاپور که بود خوشحال دل در رزا و دادیم ماساژ را شیپا و دست شبها
 ی خانه در رزا بودن ساکن آنهم و گذاشت رشط کی تنها رزا، رشوط متام یازا
 دوباره خواستیم و داشت یلجباز  قصد اول. بود امنیزا موعد تا یپدر 
 خورد،یم غذا موقع به. دیرسیمن دادش به چکسیه زهرا جز اما شود، یمتوار 
 امنیا. کردیم مرصف را شیداروها و رفتیم دکرت موقع به د،یخوابیم موقع به

 نجات را رزا خود جان زهرا داده، نجات را فرزندش جان فرمان اگر بود آورده
 یگاه کرد،یم استفراغ مدام. شک  بدون ردیمیم او نبود، زهرا اگر. است داده
 مه زهرا که کردیم هیگر و زدیم چنگ را ملحفه رحم و شکم درد شدت از آنقدر

 ردد از اوقات یگاه د،ینالیم لرز و تب از اوقات یگاه. ستیگریم شیپا به پا
 .کمر

 

 

 

 

 تیهان در زد،یم حرف نشیجن با و دیکشیم شکمش یرو  دست که شبها یبعض
 .دیکشیمن درد نگونهیا او بود، اگر دانستیم. شدیم فرمان دلتنگ حامقت

 صبح لیراح. بود خورده زهرا یارصارها با را سبکش شام و بود ماه ید لیاوا
 انجیب یلبخند با رزا و است دهیپر رنگ حد از شیب گفت و آمد رسش یباال
 دهیبر را امانش کمردرد صبح از. است یپزشک اول ترم تنها او که بود گفته
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. اددیم نسبت ودشیپر یشگیهم یدردها به را آن نبود باردار اگر دیشا. بود
 و تسوخیم اش معده. هم نهار نرفت، نیپائ شیگلو از صبحانه. نداشت اشتها
 شده، بزرگ حال که کوچکش یایلوب کردیم احساس. کرد استفراغ دوبار

 :ردک زمزمه و شد چپ یپهلو  به. اند دهیخواب یهمگ دانستیم. کندیم یقرار یب

 وقت هنوز ؟یخوایمن منو گهید مامان؟ یایلوب یکنیم یقرار  یب یچ یبرا-
 .مونده گهید دوماه... میباش هم کنار میدار

 .بفشارد شرتیب را پتو شد باعث نشیجن یقرار یب

 .بشه رس هم امشب بذار. نکن تیاذ رو مامان-

 نفرما امشب خواستیم اگر. دیکش درهم چهره و شد منقبض شکمش عضالت
 :دینال! بود؟ حامقت باشد، کناش

 .تسین ییجدا وقت االن. میباش هم شیپ هم گهید ماه دو قراره...مامانم نکن-

 در یدرد چنان. کرد تعجب هم خودش که دیکش درد از یادیفر ناگهان به
 :دیکش ادیفر بلندتر نباریا که دیچیپ کمرش

 ! مامان-

 اسانهر  لیراح و زهرا. شد باز اتاقش درب و دیرس گوش به ییقدمها یصدا
 از مردها چرا. کردیم نگاه ترسان یچشامن با هم پدرش و شدند اتاق وارد
 تدس از یایفوب ای دندیرتسیم اتیح و تولد از داشتند؟ وحشت زنها امنیزا

 ! داشتند؟ را فرزند مادر   دادن

 :افتاد هیگر به رزا. گرفت آغوش در را رزا و آمد جلو زهرا
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 .برس دادم به. مامان رمیمیم دارم-

 بلند یشانیپ یرو  از عرق درشت یها دانه لیراح و داد مالش را کمرش زهرا
 .کرد پاک را خواهرش

 .کن صرب هم ماه دو نیا. یشیم ینطور یا مادر که ستین اول بار-

 .نکشد ادیفر پدرش یجلو  تا گرفت گاز را لبش و داد فشار را زهرا دست رزا
 . است شده لیتبد مین دو به کمرش کردیم احساس

 .رمیمیم دارم... مامان رمیمیم دارم-

 .مامانش به کرد رو لیراح

 !مامان؟ هینطوریهم صبح از-

 .کرد نوازش را رزا یموها زهرا

 .داره استفراغ و اسهال صبح از اما روزشه و حال نیهم چهارماهه-

 :زد چنگ مادرش یبازو  به و دیکش ادیفر دوباره رزا

 .دمیم ات قسم. رهیمب ام بچه نذار. مامان رمیمب نذار-

 تنش متام و کرده وز را فرش یموها عرق. بود پوشانده را صورتش متام اشک
 .شد بلند لیراح. بود سیخ

 . ستین یعیطب حالتهاش نیا. دمیم امیپ دکرتش به رمیم-
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 اب لیراح. افتاد مادرش آغوش در حالیب و کرد یا ناله رزا برود آنکه از قبل
 و ستر  با. شد رهیخ بود، کرده سیخ را حفهمل که یرنگ یصورت عیما به بهت
 :گفت لکنت

 ...مامان-

 نگاه هم او و زد کوتاه یغیج. کردند وصل برق ییگو زهرا به لیراح لحن از
 هبست مهین شیچشمها که رزا صورت به آرام رضبه چند. کرد دنبال را لیراح
 :زد ترش لیراح به و زد بود،

 .فتر  دست از ام بچه اورژانس، بزن زنگ! بشه؟ یچ که یکنیم نگاه یسادیوا-

 

 

 

 

 وابج د،یپرسیم خط پشت فرد که یسواالت به تند تند و گرفت متاس لیراح
 :گفت مادرش و پدر آشفته ینگاهها جواب در شد قطع که متاس. دادیم

 .انیم االن-

 :زد رزا ی کرده عرق صورت به آرام یا رضبه زهرا

 بود؟ گرفتنش درد موقع چه النا" اصال رفت؟ دست از ام بچه یوقت ؟یک-

 .آمد جلو عباس
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 فکر قدرنیا بخواب ششیپ برو نذارش، تنها شبها گفتم بار صد. ییتو مقرصش-
 !ریبگ لیتحو. نکنه الیخ و

 :برآشفت زهرا

 رونمیب بزنم حرف باهاش خواستمیم کلمه دو تا اتاقش؟ تو دهیم راه منو مگه-
 همه علت گفتیم. رونیب تانداخ منو هیچ دردت دمیپرس هربار. کردیم

 و هیچ دردش نمیبب که کنهیم حساب آدم منو مگه. دییشام من یها یبدبخت
 نیا که گفته تو و من به رو دردش کدوم نیا گرفته؟ دردش ماه هفت رس چرا
 بچه نیا خوامیم گفت. ینگفت یچیه گرفت، طالق خود رس شد پا باشه؟ یدوم
 بعدش نیبب کن صرب حاال. یگفتن یچیه شه، زنده هام سکه دارم نگه رو
 .ات یشرت  نهیک دخرت نیا کنه چکار خوادیم

 :دیکش داد" بایتقر عباس

 اد؟یدرب آب از زرد تو مردک اون قراره که بودم کرده بو رو دستم کف-

 :کرد زمزمه و چرخاند کاسه در را شیچشمها لیراح

 !زدیمن االب هاش یکار  گند چاه هرروز و بود فرشته خودش رزا که نه حاال-

 یهمگ و بردند را رزا. افتی انیپا هم جان مهین بحث د،یرس رس که آمبوالنس
 را نیسزار دستور دکرت و شد یبسرت  رسعت به رزا. شدند روان آن دنبال به

 شیگلو در مدتها که یبغض کبارهی به اما بود اریهوش مهین رزا. کرد اعالم
 و گرفت آغوش در را رسش زهرا. دیترک بود، زده چنربه یمار  همچون
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 عمل قاتا ی آماده را رزا بود منتظر. کردیم نگاهشان یحوصلگ یب با یپرستار 
 :زد هق رزا. کند

 . نه االن... مامان نه االن-

 ار  اش برهنه یپاها کرد یسع و زد کنار را مادرش مجنون یآدمها مانند سپس
 .برساند تخت نییپا به

 وقت هنوز من. کنند جدا ازم رو ام بچه ذارمیمن. مامان ذارمیمن-
! همن ی بچه. بربند رو ام بچه نکهیا از قبل برم دیبا آره. برم خوامیم...دارم
 بچه توننیمن کرده، هیتغذ من خون از کردم، بزرگش من بود، ایلوب کی اندازه

 .کنند جدا من از رو ام

 ات ردیبگ محکم را فشینح بدن کردیم یسع پرستار و کردیم هیگر آرام زهرا
 :زد غیج رزا. نخورد تکان

 .برم خوامیم-

 زم؟یعز کجا-

 یرو  را دستش ناخودآگاه بود ستادهیا در چهارچوب در که بایفر دنید با
 و داد را جوابش زهرا. کرد سالم زهرا به و آمد جلو بایفر. گذاشت شکمش
 :گفت

 داد؟ خرب شام به یک-

 :رفت باال شیابروها و زد یپهن لبخند بایفر



 

 pg. 873 

87
3 

 داخ بازم اد؟یم ایدن به داره ام برادرزاده که دیبد اطالع دیخواستیمن یعنی-
 ودمونخ میتونست ما باوجدان یپزشک یدانشجو  کی یرس  صدقه از که شکر رو
 !میبود کرده اعتامد شام به ما. نجایا میبرسون رو

 به تدس. کردیم نگاهش کرده عرق و گلگون یا چهره با که رزا به کرد رو سپس
 :ستادیا نهیس

 امنشیزا موقع جان رزا هروقت بود قرار! معامله در غش میگیم کار نیا به ما-
 . دیبد اطالع بود،

 دیدکر  دخرتم حق در که یظلم همه آن با گفتیم بود یگر ید هرکس اگر دیشا
 نطورهام زهرا اما کنم خراب رو اعصابش شام دنید با نیا از شرتیب خواستمیمن
 ت،داش بایفر با نشدن چشم در چشم در یعس و بستیم را اش یرورس  گره که

 :گفت

 .گرفت دردش کدفعهی...رزا-

 

 

 

 

 . رفت در سمت به و زد رزا یرو  به یلبخند بایفر
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 اب سامل و حیصح و عمل اتاق برن جان رزا که میهست منتظر رونیب یهمگ ما-
 .برگردن ما یامانت

 هیرگ و غیج با اما بود دهیبر را امانش درد. دیترک رزا بغض دوباره رفتنش با
 ینچشام با زهرا و شد یراه تینها در. کردیم مقاومت عمل اتاق به نرفنت یبرا
 و شودگ را داشت فیک در شهیهم که ییدعا کتاب. نشست اتاق در پشت انیگر

 :کرد زمزمه

 .خوامیم تو از رو دخرتم ایخدا-

 مگا غرور تینها در بلندش پاشنه یکفشها با که بایفر شدن کینزد با
 زا را همه یچشم ریز بایفر. کرد جدا درخت از را اش هیتک فرمان داشت،یبرم
 .گذراند نظر

 رفت؟ کجا بابا-

 :گفت آشفته فرمان

 .بزنم حرف باهاش دیبا من خوبه؟ حالش باال؟ رفت شهیمن شد؟ یچ-

 :گفت ملتمسانه و گرفت را بایفر دست منظر

 خوبه؟ بچه مادر؟ گفت یچ دکرت-

 ارهاش همرنگش یورزش شلوار و رنگ یزغال یهود به و فرمان هب کرد رو بایفر
 .کرد
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 یواخیم ینطور یا! یشد پدر یناسالمت امرستان؟یب یاومد یمدل نیا چرا تو-
 باال؟ یبر 

 :گفت تیاهم یب فرمان

 چطوره؟ رزا حال بگو گمیم بپوشم؟ دویتاکس یداشت توقع شب نصفه-

 رچنده ره،یمیم افته یم وگرنه کنه امنیزا دیبا گفت دکرتش! عمل اتاق رفت-
 .شهیمن مرگش چیه. داره جون تا هفت گربه مثل اون

 :گفت زده بهت فرمان و زد چنگ را خودش دست یرو  منظر

 .ستین امنشیزا موقع که االن ؟یچ یعنی-

 .دوخت چشم برادرش اهیس یچشمها ین ین به و آمد جلو بایفر

 ندارم شک! بشنو االن خب نه؟! ؟یدیشن زودرس امنیزا اسم به یز یچ-
 سوراخ بچه نیا قلب تا که خوردیم یافرسدگ قرص مشت مشت که همونطور

 .بکنه زودرس امنیزا تا کرد یکار  االنم بشه،

 :گرفت رسش به را دستش

 باشه؟ دیپل تونهیم زن کی چقدر-

 از یگر ید سمت به را اش یاشک یچشمها و دیچیپ درهم را دستانش منظر
 را رسش دست هردو با و نشست مکتین یرو  فرمان. تگرف امرستانیب محوطه
 .رفت سمتش به بایفر شاپور، آمدن با. کرد احاطه

 بابا؟ یرفت کجا-
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 اعتس دو نیهم تا بوده حال بد صبح از گفتیم. کردم صحبت رزا پدر با رفتم-
 . شده پاره آبش سهیک که شیپ

 .بود دیام یکورسوئ دنبال به منظر

 نکنه؟ امنیاز  امشب کنن یکار  شهیمن-

 .گرفت را مادرش توپر و نرم یها شانه بایفر

 النا تا بشن؟ امنیزا مانع که ناستیا دست مگه ؟یزنیم حرفا چه جان مادر نه-
 ! هیاورژانس مورد نیا. عمل اتاق تو بردنش" احتامال

 .شد بلند کبارهی به فرمان

 .ششیپ برم خوامیم-

 :زد پوزخند بایفر

 کهینز . نه ای هست تو از بچه نیا" اصال نمیبب کن صرب حاال ؟ینسبت چه با-
 لشیتحو راحت رو ها سکه" لطفا بابا. کنه تحمل رو بچه ماه نه نتونست یحت

 .شهیم اش یادیز نده،

 .برداشت مکتین یرو  از را بچگانه رنگ یآب ساک منظر

 دارند؟ ارزش چه ها سکه نیا باشه، سامل ام بچه-

 .گرفت را شیها شانه ارهدوب بایفر و گفت بغض با را نیا

 کی دن،یمن شام و من دست که رو بچه ؟یر یم کجا مامان؟ یکنیم چکار-
 . ژهیو یها مراقبت ربنیم راست
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 .ستادیا فرمان جلو بایفر و ستیگر منظر

 وزائ همه اون نیب بخش تو بازم ،یبود هم اگر. یستین شوهرش ؟یر یم کجا-
 بذار گریج رو دندون کمی! دادندیمن راهت رونه،یب شون پاچه و لنگ که
 .شهیم یچ مینیبب

 .شاپور به کرد رو بایفر و رفنت رژه به کرد رشوع ها وانهید مانند فرمان

 .بخش ارنیب رو رزا تا باال میریم مامان و من-

 .داد تکان و آورد باال را اش اشاره انگشت و داد تکان رس شاپور

 نیا اگر. ننیبب رو چهب یذار یمن هم لحظه کی یحت! باشه حواست بایفر-
 .نمیبیم تو چشم از من افته،یب اتفاق

 :زد چنگ شیموها به کالفه فرمان 

 بده؟ ریش بهش دینبا مگه-

 .ستینگر کوچکش برادر به ریتحق با بایفر

 ! چاره؟یب آورد رست به یچ رفت ادتی یدید ازش ناله و آه تا دو باز-

 .پدرش به کرد رو فرمان

 .بده ریش رو بچه بذار بابا-

 ؟یفهمیم خواست،یمن رو بچه نیا" اصال اون! فرمان یاحمق تو چقدر که یوا-
  بده؟ ریش بهش ادیم یکرد فکر بعد

 :گفت دوباره و نکرد یتوجه بایفر به فرمان
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 ...یحاج-

 .برگردند سمتشان به نفر چند شد باعث شاپور ادیفر یصدا

 

 

 

 

 اون از رو ام گوشه جگر رو، خودم نوه دارم من! نه یعنی نه، گمیم یوقت-
 شکمش تو رو من نوه اگر که خودش خون متیق به خرمیم آبرو یب دخرت

 چون اما! رندیبگ رشیز ابونیخ تو سپردمیم واحد و احد یخدا به نداشت،
 دمیم خواد؟یم سکه. نداره اشکال گفتم و بستم دهن بود، سنگش ریز دستم
 تو االن که نفروختم رو امپ ریز نیماش و نزدم جا صد از چهارماه من! بهش
 یعنی نش،یبب دینبا گمیم یوقت! بده ریش اش بچه به بذار یبگ من به یبرگرد
 .نشیبب دینبا هم هیثان کی یحت

 :دینال یعصب فرمان

 .کنهیم دق قرآن به. بابا کنهیم دق-

 :گفت بایفر
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 شد؟ مرگش چه اون! اون نه یبود تو کرد سکته کرد، دق که یاون چاره،یب-
 اون نه ییتو بخورند قلب قرص عمر آخر تا اش بچه و خودش دیبا که یاون
 . ارهیپت

 .کرد اشاره یا شهیش در به شاپور

 شونن شد الزم اگر هم برگه اون. دیبد انجام الزمه یهرکار  باال دیبر مادرت با-
 و قول... افتاده بچه نیا به چشمش رزا بفهمم جان بابا با،یفر. بده دکرت

 !کنسله قرارمون

 :زد یلبخند بایفر

 ام؟یبرم یک پس از ام،یبرن مارمولک اون پس از من. بابا راحت التونیخ-
 .اش خانواده و رزا نه اس بچه رندهیگ لیتحو مامان

 و یقرار یب تخت یرو . بودند آورده بخش داخل به را رزا شدیم یساعت چند
 و گفتیم نایهذ. بخورد تکان توانستیمن یلیخ و بود رس شیپاها. کردیم ناله

 به رزا و آورد کینزد را رسش زهرا. دادیم تکان راست و چپ به را رسش
 .ستینگر مادرش یاشک یچشمها

 !بردند؟ کجا و ام بچه! مامان؟ کو ام بچه-

 زجه هق هق با هم او. افتاد هیگر به و باشد خوددار نتوانست زهرا که دید و
 :زد

 بردند؟ کجا و ام بچه... مامان کو ام بچه-

 ؟یاومد هوشب-
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 :دیکش غیج و افتی شدت اش هیگر بایفر دنید با

 .یدیدزد رو ام بچه تو کو؟ ام بچه-

 هق. دیچیپ شیها هیبخ در یدرد و شد مانع مادرش که شود بلند کرد یسع
 :زد

 .کنه لعنتتون خدا خربها؟ یب خدا از دیکرد چکارش کو؟ ام بچه-

 :گفت زهرا. تسیگریم بهار ابر مانند و بود دهیپر بشدت رنگش

 باهات هستش روا یشیم مادر یروز  هم خودت! ؟یدار  وجدان شام دخرتم-
 شام ارک نیا بخدا. شه آروم نهیبب رو اش بچه دخرتم بذار کنند؟ رفتار نطوریا

 . ادیمن خوش رو خدا. ستین درست

 .داشت خواب به ازین بشدت. زد کنار صورت یجلو  از را لختش یموها بایفر

 ؟یایب راه یتونیم-

 .انداخت پرستار به ینگاه. زد برق یا هیثان یبرا رزا یچشمها

 . نداره یمانع-

 بغلش ریز دست بایفر و انداخت رس بر یشال شد، بلند مادرش کمک به
 فتهر  خانه به پدرش همراه و رفتیم دانشگاه به صبح فردا دیبا لیراح. انداخت
 .بودند

 .میریم خودمون نفر دو ما دیبد اجازه اگر-

 .آورد باال جانیب را دستش رزا اما کرد مخالفت قصد زهرا
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 . مامان خوبم من-

 نبالد به را یا مرده ییگو. بروند آسانسور سمت به هردو تا کرد کمکش بایفر
 رب فکرش. بود شده تر فینح تنش و نداشت رو به یرنگ رزا. کشاندیم خود
 :شد یجار  زبان

 منظمه؟ نفست بازم و ادیم ترس  بال همه نیا چطور ؟یا زنده چطور تو-

 کجاست؟ ام بچه-

 و فرشد را دوم طبقه ی دکمه. شدند آسانسور وارد هردو و کرد کمکش بایفر
. تگرف نهیآ سمت به را شیرو و زد یپوزخند. آسانسور ی لهیم به داد هیتک
 یورتص راهنیپ در که رزا به نهیآ از. بود خواب جیگ. دیکش ابروانش به یدست
 چکشکو  دست که دید. شد رهیخ د،یرسیم نظر به تر رو و رنگ یب امرستانیب

 غضشب پر یصدا. افتدین فشار افت علت به تا فرشد را آن و شد حلقه لهیم دور
 :دیشن را

 .باشه مراقبت تحت دیبا اون. دیبرب نجایا از رو ام بچه دیتونیمن-

 .دیچرخ سمتش به بایفر

 .راحت التیخ شرته،یب اش تجربه تو از! دهییزا شکم تا سه من مامان-

 .فرشد بهم را خشکش یلبها رزا

 .برسه ام بچه به دستت ذارمیمن-

 .داد هل را رزا" بایتقر بایفر و شد باز آسانسور درب
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 .افتیب راه-

 ندک شیقدمها آمد یم سمتش به و شد بلند یصندل یرو  از که فرمان دنید با
 فرمان یموها. نخورد نتکا شیجا از منظر اما آمد یم رسش پشت شاپور. شد
 :گرفت را شیها رسشانه فرمان. هامنطور هم اش یهود بود، دار نم

  جان؟ رزا ؟یحالیب نقدریا چرا خوبه؟ حالت-

 :دیکش داد و برگشت بایفر سمت به سپس

 نجا؟یا شیآورد حالش نیا با یچ یبرا شعوریب احمق-

 :برد باال را شیصدا" متقابال و ستادیا شیروبرو خشم با بایفر

 کرد؟ حساب آدم تورو یک وگرنه بود بابا دستور-

 .دیکش عقب درهم یا چهره با بایفر و زد اش چانه به فرمان

 !حقته ادیب رست یهرچ! بدبخت حقته-

 :آورد باال را دستش شاپور

 ! ساکت هردو-

 .ستادیا صاف و رزا به کرد رو

 عروس؟ یخوایم رو هات سکه االن-

 .شد تر شیچشمها اما نکند هیگر تا گرفت گاز لب رزا
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 کجاست؟ ام بچه-

 .گرفت را شاپور کت یها لبه و آمد جلوتر رزا

 فقط...خوامیمن رو ها سکه من" اصال. کجاست ام بچه دیبگ کنمیم التامستون-
 .نمیبب رو ام بچه دیبذار

 .زد کنار را بایفر فرمان. آمد یم سمتشان به منظر

 ادرشم بغل ام بچه خوامیم من" اصال. کنمیم خواهش. نهیبب رو بچه بذار بابا-
 بخوره؟ مادر ریش دینبا نوزاد مگه! باشه

 :کرد زمزمه بایفر

 !کنهیمن رحم هم نوعش هم به مادره؟ گرگ ماده نیا-

 به زار  نگاه. ستینگر رزا به و آمد جلو منظر. ستینگر فرمان به زیت شاپور
 به یعصب فرمان. دیچک گونه یرو  به چشمش از یاشک قطره و رفت نوزاد ساک

 :گفت آرامش با شاپور. دیکوب وارید

 بحص هشت فردا ها سکه یگذاشت که یرشط طبق. دخرتم یشیم مرخص فردا-
 . ربزیفر به یدیم رو دیرس و شهیم داده لیتحو بهت

 .نمیبب رو ام بچه خوامیم-
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 دو ردمکیم فکر من. دهیم لتیتحو رو ها سکه امرستانیب رونیب ربزیفر فردا-
 ...یول دارم زمان گهید ماه

 .نمیبب رو ام بچه خوامیم-

 دخرتم؟ گمیم یچ یشنو یم-

 :فرمان سمت به کرد رو رزا

 ! بودم؟ کرده هیتک تو به من ؟"مثال یمرد تو-

 .گرفت را شیجلو بایفر اما برد هجوم سمتش به منظر

 .کن مراعات. شدند فارغ تازه مون اسبق عروس مامان؟ کجاست حواست-

 :گفت دوباره و دیکش اش ینیب ریز به یدست فرمان

 ...رو بچه رزا بذار بابا-

 :کرد نگاهش زیت شاپور

 همه نیا یبفهم که خنک آب ندازمتیم خودم ،یبد ادامه گهید کلمه کی-
 به بدم یخواست من از سکه تا چهارده و چهارصد! ستندین تو ی مسخره آدم
 !نشنوم اضافه رفح. چشم گفتم منم مبونه، زنده ات بچه که زنت

 :دیکش ادیفر یعصب فرمان

 شه؟یم یچ. نهیبب و اش بچه بذار خب-

 :گفت منظر



 

 pg. 885 

88
5 

 نه؟یا بچه مگه-

 یک د؟یهست یک گهید شامها! دیکرد آماده هم اش ساک که شامست مال البد-
 د؟یکنیم یخال داماد و عروس رس رو اش همه که کرده ظلم بهتون نهمهیا

 :گفت بایفر

 . یستین ها یار یبخت عروس گهید که تو زمیعز-

 ممن مال بچه اون. بدم ریش بهش. کنم بغلش. نمیبب رو ام بچه دارم حق من-
 نش؟یبرد کجا! هست

 .نره ادتی هشت ساعت. یشیم مرخص صبح فردا-

 .هم بایفر. رفتند منظر و شاپور

 !کهیکوچ داداش نکن معطلش ادیز-

 .شد رهیخ رزا به فرمان

 ؟یخوب-

 ضعف رغمیعل را آن رزا اما برد رزا ی گونه سمت به را دستش و آمد جلوتر
 .زد پس اش یبدن

 .کرده خوشگلرتت یحاملگ-

 کو؟ ام بچه-

 .زد زبان را لبش فرمان
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 ات؟ یزندگ رس یگردیبرم-

 !اونجا دمیند یزندگ من-

 :راند عقب را شیموها فرمان

 ؟یکنیم رجوع! یهرچ-

 

 

 

 

 یا لحظه رزا. کرد نوازش را شیموها و گرفت را رزا فیظر یها رسشانه
 رچقد رساند،یم روز به را شب تخت یرو  تنها که ماه چهار نیا متام دیشیاند
 :کرد زمزمه یمب لحن با فرمان. است بوده ها نوازش نیا ی تشنه

 . هانیک و تو و من. میکنیم یزندگ نفره سه-

 .کرد نوازش را کمرش فرمان و کرد نگاهش زیآم استفهام رزا

. توعه و من یایدن ی همه چون هان؟یک بذارم رو اسمش خوامیم گفتم بهت-
 زهیر خودت مثل. رزا کهیکوچ یلیخ... دستگاهه تو مش؟ینیبب میبر یخوایم
. کنه درش تا مبونه دستگاهه نیا تو دیبا مدت کی گفت دکرت. هیفسقل و زهیم
 رزا؟ شینیبب یخوایم

 .شد رهیخ فرمان مشتاق و آلود تب یچشمها به رزا
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 نم؟یبب رو ام بچه برم یذار یم-

 :زد پچ و کرد نوازش را تنش فرمان

 .مشینیبیم میریم نذارم؟ چرا... فرمان جون آره... فرمان عشق آره-

 .کند رها فرمان حصار از را خودش کرد یسع رزا

 ؟"واقعا-

 .دیرس شیموها به و کرد نوازش را گردنش فرمان

. مینیبیم رو مون بچه میایم بعدم کن، رجوع صبح فردا نیهم میبر ایب... آره-
 باشه؟

 .دیکش عقب را خودش نفرت با رزا

 . خورهیم بهم ازت حامل-

 .عاشقتم من یول-

 قیطر از یتونیم یکرد فکر چطور! یپست یلیخ! مونده اش یادگار ی آره-
 ؟یکن برگشنت به مجبور منو ام بچه

 .زد رزا ینیب ریز به گاریس گند یبو  و آورد جلو را صورتش فرمان

 ه؟ن یگردیبرمن! یکرد طالق به مجبور منو ام بچه قیطر از تو که همونطور-

 !نکبت یزندگ اون به برگردم دوباره که نگرفتم طالق-

 :زد رزا یشانیپ به حرص با فرمان
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 ه؟یچ دردت گهید. میریم اونجا از گفتم بهت! نفهم االغ-

 جدا ام بچه از نوم یتونیمن! متنفرم ازت! فرمان منتفرم ازت! ییتو دردم-
 .یکن

 رفته؟ ادتی ،یکرد امضا رو اش نامه اساس خودت-

 :زد چنگ فرمان یهود به کبارهی به رزا

 اون... اون...لحظه کی... کباری فقط... کنمیم خواهش ازت. نمشیبب بذار-
 !نیبب! گشنشه االن

 .کرد اشاره بود، شده مرطوب شیها نهیس قسمت در که خودش لباس به

 .نمیبب رو ام بچه بذار! نخواستم یز یچ ازت وقت چیه من فرمان-

 .دیبوس را رزا یدستها و شد خم فرمان

 م،یریم هم اونجا از خودت، بغل ذارمشیم قرآن به م،یکن عقد میبر ایب صبح-
 ؟یخوایم یچ گهید خوبه؟ خودت، برا هم ها سکه

 .رفت عقب عقب. گرفت فاصله رزا

 که من... برات رمیمیم من خره. دارم دوستت من بخدا! نکن تیخر! برگرد-
 هک برگرد االن پس یخودم مال آخرش و اول! بپلکه تو بر و دور یکس ذارمیمن
 .میکن بزرگ رو مون بچه هم با

 :گفت و کرد اخم باشد، افتاده یز یچ ادی که ییگو سپس

  کنم؟یم چکارت بپلکه برت و دور یکس اگه یدونیم-



 

 pg. 889 

88
9 

 .افتاد هیگر به رزا

 ا،یب وت! ها کنهیم وونهید رو پرسمون مامانم یاین. نکن تیخر درنقیا برگرد-
 . رهیبگ آرامش تو از ام بچه خوامیم

 .کرد دراز را دستش

 .کردم گم رو روزم و شب. خرابه حامل یلیخ. تنگه دمل یلیخ بخدا. رزا ایب-
 قول ایب. یدار  اجیاحت بهم هم تو دونمیم... ایب. کابوسه رفتنت کنمیم فکر
 ...رزا ایب...نزمنت گهید دمیم

 .کردیم هق هق بود، شده روان شیپا کنار از که یخون به توجه یب رزا

 . بدم نشونت رو ات بچه تا ایب-

 :شدیم یحرص کم کم لحنش

 برت زور به یبرنگرد. دادم طالقت نبود میحال موقع اون من! نفهم خر-
 ! گردونمیم

 کردیم فکر چرا. خودش نزار حال به کردیم هیگر" عمال. داد هیتک وارید به رزا
 ریزنج و غل در فقط فرمان بود دهینفهم هنوز چرا است؟ شده عوض فرمان
 شود؟یم کوتاه زبانش

 هب شده خاطرخواهت یکس بفهمم! ات یزندگ تو ادیب یکس ذارمیمن که من-
 رو تون هکیت هر کنمیم تون مثله رزا؟ یفهمیم! کشمیم رو جفتتون شبانه قرآن
 رس برگرد آدم بچه مثل. عربت درس دیبش کنمیم زونیآو شهر قسمت کی تو

 .زمنتیمن گهید قرآن به. کن بزرگ رو ات بچه ات، یزندگ
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 :زد غیج وجود متام با و ستینگر خون کهیبار به رزا

 !رونیب...برو...شو گم...من...یزندگ...از-

 تشمس به هراسان و شتابان فرمان که دید ببندد، را شیچشمها آنکه از قبل
 .دیآ یم

 

 

 

 

 دیاش را شیدوقلوها و همرس او،. نشستیم ربزیفر نیماش در که بود بار نیاول
 لیاستا و گذاشتیم شیر پدرش مانند ربزیفر. بود دهیند دوبار از شرتیب

. انداخت یم ها یبازار  یحاج ادی به را رزا. داشت فرمان از یمتفاوت" کامال
 اهنگ را نشانیماش داشبورد یوقت و دارند دست در یحیتسب مدام که آنها از
 به هستند یکیپالست جلد یال که ییدعاها و کوچک قرآن چند ،یکنیم

 نآ  حمل که گفت اما داد لشیتحو را سامسونت فیک ربزیفر. خوردیم چشمت
 .بگذارد بانک امانات صندوق در را آن داد شنهادیپ و است خطرناک شیبرا
 :گفت حال نیا با واندبخ اش چهره از زیچ چیه نتوانست رزا

 د؟یدادیم یک به رو حق د،یبود یقاض اگر شام-

 :داد ادامه اما گفت ی هللا اال اله ال ربزیفر که دیشن
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 یار یبخت خاندان از که یکس تنها. دمیند یاحرتام یب شام از وقت چیه من-
 هنکیا وجود با. دهیم آزارم داره نگاهتون... االن اما دیبود شام نداد، آزار منو
 آزار نگاهتون نقدریا اما دینکرد پرداخت ها سکه نیا بابت یا نهیهز شام

 یو ت. دونمیمن خودم و دمیدزد رو نایا نکنه کردم فکر یا لحظه که اس دهنده
 نه؟یا از ریغ اس، عنداملطالبه هیمهر شام نید

 . رستادف رونیب را نشیسنگ نفس و دیکش محاسنش به یدست ربزیفر که دید

 د؟یبگ یز یچ دیخوایمن-

 داره؟ یر یتوف-

 .داد تکان را رسش نانیاطم با رزا

 .ستندین وجدان یب همه خانواده کی تو که رسمیم باور نیا به حداقل! بله-

 :داد ادامه و گرفت دیند را ربزیفر زیت نگاه

 جدا خودتون خواهر و نیوالد دست از رو ات خانواده شام دونمیم من-
 باطن در اما هستند خانواده نیا عروس ظاهر در همرستون که دونمیم. دیکرد
 نیآذ دنید از خان شاپور اگر دیشا! ارندیمن بجا رحم ی صله هم کباری یسال
 .نبود فرمان فرزند ی تشنه نقدریا شد،یم رابیس نیآر و

 .جداست فرمان حساب-

 او تا کرد سکوت پس است شده همکالمش ربزیفر که شد خشنود یکم رزا
 :گفت مکث با ربزیفر و کرد نگاهش منتظر. کند صحبت
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 خرب برادرم با تیزندگ درشت و زیر از یلیخ دیشا من. یدخرتم یجا تو-
 دارم دم،یم بهت رو ها سکه نیا دارم که االن رو اش جهینت اما باشم نداشته

 که گفتمیم بهش شگاهیمنا اومد یم تنگ خلق با فرمان که یهرروز . نمیبیم
 سما که نرو یکس دنبال گفتم بهش. بودم کرده ینیشبیپ رو روزها نیا من

 تگفیم یحاج به کله کی محسن! خونه اون تو نربش یر یم اگر. روشه مهراب
 .انگار نبوده قسمت. نشد اما بره کن قشیتشو. کنه یبازساز  فرمان نذار

 . بود دهیشن شرتیپ را همه. بود یتکرار  حرفها نیا ی همه

 خاطرخواه که حاال گفتم بهش. کرد شدیمن اش یکار . بود شام ریگ دلش-
 نهیبب ارهیب طاقت که ستین یکس من مادر برب، بردار رو زنت دست ،یشد

 .شناسمیم رو خودم خواهر من. کنه سکوت و شده زن کی خوار و لیذل پرسش
 خودشه هم تشیاولو. رهیمن زور حرف بار ریز کرده، ییفرمانروا یعمر  کی
 ه،رب یم ینازک از زیچ همه دخرتم؟ هیچ یندو یم. داشت باد اش کله فرمان یول

 یز رو  کی دونستیمن یول بود مطمنئ خودش به یلیخ فرمان! یکلفت از آدم
 .کنهیمن هم فکرش که خورهیم رضبه ییجا از

 .نباخت را خودش نحالیا با خورد جا رزا

 عکس چیه برادرتون یانسان ریغ یرفتارها برابر در من دیداشت توقع شام نکنه-
 ندم؟ نشون یالعمل

 ی همه. میبود کرده ینیب شیپ رو روزها نیا متام یحاج و من اما دخرتم نه-
 یول نداره عاقبت و آخر عجوالنه یخاطرخواه و عشق نیا میدونستیم ما



 

 pg. 893 

89
3 

 هدیکش زحمت عمر کی. بکشه من پدر دیبا رو جورش حاال. نکرد گوش...خب
 ...رو پولش و برسه راه از نفر کی که

 .کردیم نگاهش باز دهان با رزا

 !هاست؟ سکه منظورتون-

 خودت نظر به. دینرس هم ماه سه به شام مشرتک یزندگ عمر. دخرتم بله-
 ،یرفتیم شیپ قانون و خودت انصاف با اگر شام انصافه؟ ات هیمهر کامل گرفنت
 نهیهز همه اون شیپ ماه چند من پدر. شدیم یبند قسط ات هیمهر حداقل
 زا بعد حاال نکرد، همرسم و من یبرا که یکار  ر،نف دو شام یعروس یبرا کرد
 .کنه پرداخت رو هیمهر متام دیبا ماه سه

 به پدر همراه دیبا االن که برم شیپ قانون و خودم انصاف با بود قرار اگر-
 .دیرفتیم برادرتون مالقات

 :گفت برادرانه رزا، زیت و تند زبان جواب در و کرد نگاهش قیعم ربزیفر

 رو ارزشش دوارمیام. دیدونیم برنده رو خودتون شام سابح نیا با پس-
 یودب خانم اونقدر... یوقار  با ،ینیمت ،ییبایز یلیخ تو دخرتم،. باشه داشته
 داشتم دیام هم لحظه نیهم تا من اما ینداشت یر یدرگ من خواهر و مادر با که
 یقاتفا اگر. دیمسئول بچه اون برابر در فرمان هم تو هم. ات بچه یبرا یمبون
 یها یدشمن و نهیک یقربان اگر بشه، تیاذ و آزار اگر افته،یب بچه اون یبرا

 التیخ. دیمسئول فرمان و تو بشه نادرست تیترب دچار اگر بشه، بزرگرتها
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 فردا داره ارزش امروز که یچمدون نیا با رو ات بچه یواگذار  سند که راحته
 ؟یکرد عوض نداره،

 نم؟یبب رو ام بچه من ذارنیم مگه-

 منتها! مادره اونم ،یمادر  تو. دخرتم یگذاشت مادرم ی ممنوعه رو دست تو-
 . ینکرد تو کرد حفظ رو اش بچه روش هر با اون

 :کرد زمزمه سپس

 ...یندار  هم یسن البته-

 

 

 

 :داد ادامه بلندتر یکم سپس

 تو با فرمان ،یمبون داشتم دوست. دادم انجام رو ام فهیوظ من صورت، هر در-
 ،نبود بند پا رو شدن پدر ذوق از بود، شده یزندگ گرم دلش بود، خوب شحال
 .بود رساب همش خب یول...بود تون یراه تو و تو ذکرش و فکر

 .نخواست خودش خواستم،یم من- 

 هب بهرته نیا. خواستندیمن هیبق یول خواستیم منم برادر ،یخواستیم تو-
 .نظرم

 .بذاره ریتاث وجدانتون و نصافا یرو  یلیفام نسبت دیذاریمن که ممنون-
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 .رفت در رهیدستگ سمت به دستش

 نم؟یبب هیثان کی یحت رو ام بچه بتونم من نداره وجود یراه چیه-

 .داد تکان ینف نشان به را رسش ربزیفر

 .شناسمیم رو مادرم من-

 ای نمتونیبب قراره دوباره دونمیمن...دیشناختیم هم فرمان کاش-
 .خداحافظ بگم تونمیم فقط. دارید دیما به بگم تومنمیمن...نه

 خاک تو که بذر کی مثل. یگذاشت ما ی خانواده تو رو وجودت از یبخش تو-
 ودوج از هانیک از یمین! تهیرو قابل شهیهم اش مثره. کنهیم رشد و یکار یم

 .شهیم رسیم دوباره دارید ناخواه خواه پس. توعه

 بسازند پرسم یبرا یدم و شاخ یب غول چه من از قراره دونهیم خدا یول بله-
 !خوش روز. مونه یمن ابر پشت ابد تا ماه هرچند

 

 

 

 

 یها الیرس دنید خاطر به را مادرش که ییرزا. بود شده بدتر بود، بد حالش
 ها الیرس متام غروب تا صبح از مادرش یپا به پا حال کرد،یم مسخره یطوالن
 اگر. دادیم تکان رس درشما یها لیتحل جواب در یهرزگاه و کردیم نگاه را
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 امتام به را درسش که افتاد یمن نیا رصافت به چگاهیه نبود میمر ارصار
 .است شده مرخص امرستانیب از فرزندش بود دهیرس گوشش به. برساند
 که بود کرده غرغر دانشگاه به آمدش و رفت خاطر به یبار  چند پدرش
 ودب شکسته رزا دل. دیایب و برود ابانیخ و کوچه در نقدریا رزا ندارد تیخوب
 یمیتصم چه بود دهیپرس یبار  چند رزا از. است کرده لج پدرش دانستیم اما
 شنهادیپ به روز هامن. بود کرده سکوت او اما است گرفته اش هیمهر یبرا
 در را آن بتوان که نبود یمبلغ. بود سپرده امانات صندوق به را آن ربزیفر

 مسکن ادد شنهادیپ و بود یاقتصاد میمر. کرد پنهان بالشت ریز ای کمد و گنجه
 میمستق یبار  چند زهرا. کند سکونت آن در نخواهد وقت چیه اگر یحت بخرد

 که حاال. باشد داشته را پدرش یهوا که بود گفته یلحن هر با میمستق ریغ و
 به را آن از یبخش و دهد خرج به معرفت او است کرده یخال را دستش روزگار
 شوهر زور به زحمت؟ کدام بود گفته رزا اما دهد او به شیازحمته جربان
 دمق حق وهیب دخرت که شیها هیکنا و طعنه ای پا و رس یب الت آن به دادنش
 بود شده لیالتحص فارغ یوقت از روزگارش. ندارد را ابانیخ و کوچه در زدن

 یا کافه به میمر با پدرش چشم از دور که هربار. بود یتکرار  و نیروت بشدت
 کریاست به غصه با. دیدیم را آشنا ییخودرو هیسا رفتند،یم بود، پاتوقشان که
 نخواهد شیرها فرمان دانستیم. کردیم نگاه BABY ON BOARD رنگ زرد
 هامن از فرمان. دیشیاند یم یا چاره دیبا. کندیم بشیتعق هیسا به هیسا و کرد

 اگر! هانیک بود، ردهک استفاده رزا خود که کند استفاده خواستیم یز یدستاو
 شیبرا فرمان و پدرش هم نباریا دادیم ادامه خود حامقت به هم باز
 شیبرا دوباره فرمان آنکه از قبل دیبا. کردندیم تن به و دوختندیم دند،یربیم
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 دایپ یراه انداخت، یم شیها سکه یبرا چرتکه پدرش ای دیکشیم یا نقشه
 را آرامش یها هیگر یصدا هک شبها یگاه زهرا. بود پرسش دلتنگ. کردیم
 را شیها نهیس زد،یریم اشک که هامنطور رزا دیدیم و کردیم باز را در دیشنیم
 یها یها آغوشش در. گرفتیم اش غصه شرتیب د،یدیم که را زهرا. دوشدیم
 ذره دیاب بود، یم بغلم پرسم دیبا االن مامان؟ ینیبیم گفتیم و کردیم هیگر
 .مادرشم من. کردیم حس رو من یبو  دیبا. شدیم ریس من وجود از جونش ذره
 یزندگ اون از من حق. بود من مال بچه اون مامان. آوردم اشیدن به من
 خورده هیبخ شکم کی جز االن. بود مونده برام که بود یز یچ تنها. بود ینکبت
 زهرا و میمر اگر. کردیم هیگر شیپا به یپا تنها زهرا و! مونده؟ برام یچ

 .آورد یمن دوام پرسش یدور  غم از یا هیثان او نبودند

 یرسد سوز هوا اما بود ننشسته نیزم یرو  به یبرف. بود ماه اسفند لیاوا
 دوباره پدرش. بود کرده حبس را خود اتاقش در درهم ییاخمها با رزا. داشت

 به چرا است شده متام هم درسش اکنون که بود شده یشاک یزبان یب زبان با
 به میمر شنهادیپ به آنکه حال. است رفته رونیب میمر همراه یالک ی بهانه
 فارغ که حال بود داده شنهادیپ میمر. بخرند کتاب تا بودند رفته انقالب
 را زار  که گفت یحت. کنند رشکت ارشد یشیآزما آزمون در اند شده لیالتحص
 به شرس در یانفعالت و فعل چه" قایدق پدرش دانستیمن. است کرده نام ثبت
 یم میمر به. داشت هراس رزا رفنت رونیب از حد نیا تا که آمد یم وجود
 وهیب ودب گفته خنده با هم میمر! که نکشتم آدم شدم، وهیب گرفتم طالق گفت
 !وهیم بگو نگو،
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 و ستیب در رزا. دیهراس یم آن از رزا پدر که بود یز یچ هامن نیا" قایدق و
 و ذیذل یا طعمه به هیشب و بود شده مطلقه یجوان و ییبایز اوج و یسالگ کی

 شپزخانهآ به داشت قصد که شب مهین کباری. دیرسیم نظر به گرگها یبرا آماده
 رزا گفتیم زهرا. بود دهیشن را آرامشان ی زمزمه بنوشد، آب یکم تا برود

 ار یز کند رجوع رزا کاش یا بود گفته جواب در عباس و است پرسش دلتنگ
 .ستین گذشته مانند گرید فرمان

 تنها که بود شده شکسته دل پدرش زبان از جمله نیا دنیشن از یحد هب
 اش هیبخ خط بود، شده بسته شیزخمها چون. ستیگر و کرد حبس را خودش
 چرا ت؟گشیبرم جهنم آن به دوباره دیبا نبود کبود صورتش و بود شده کمرنگ
 او ،شرفتن راه کوچه در دیرتسیم نیا از و دیدیم را بودنش مطلقه تنها پدرش

 ببمس که رفتیپذیمن چرا کند؟یم خجل اش ساله یس یها هیهمسا برابر در را
 کرد؟ لیتحم رزا به خود که بود یا یاجبار  ازدواج ،یتوافق طالق نیا

 

 

 

 

 که ینقاش تابلو چند عکس میمر. بود شیپاها یرو  تاپ لپ و نشسته تخت یرو 
 به رزا. خواستیم را وا نظر و بود فرستاده را بود شانیا دوره هم به متعلق
 نیا یقربان هم او اگر دیشا. کردیم ادداشتی را یمطالب یهرزگاه و نگاه دقت
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 ،کردیمن تجربه را بتیمص همه نیا کوتاه مدت نیا در و شدیمن شوم ازدواج
 چت هک بود شده رهیخ تاپ لپ صفحه به دقت به. کردیم ریدا را اش شگاهیمنا
 به و آمد بند یا لحظه یبرا نفسش MHR نام دنید با. آمد باال سبوکشیف

 راست. دوخت چشم" شد روشن سبز چراغ نیا باالخره ماه نه از بعد" عبارت
 "کامال که بود شده اش خانواده و فرمان یبدو  یزندگ ریاس آنقدر. گفتیم
 و بست را عکس ی پنجره. بود برده ادی از را یمجاز  یایدن و سبوکیف

 سببم او فضاحت؟ آنهمه از بعد نوشت؟یم هچ. رفت ربدیک سمت به شیدستها
 یینهات مسبب او! بود فرمان یقلب ی سکته مسبب او! بود رزا ی شکسته ینیب

 شمچ یبعد عبارت به گفت؟یم چه! بود فرزند و مادر ییجدا مسبب او! بود رزا
 . دوخت

 خرب ازت لحظه به لحظه که یبود مهم برام نقدریا یول یدلخور  ازم دونمیم" 
 سه" بایتقر تو و بود کسالهی اعتبار اون! ستین یلجباز  وقت االن. باشم داشته
 هک یکار  تنها. کنمیم فیرد نجایا رو کارهات متام منم. یدار  وقت گهید ماه
 !نیهم ،یکن دنبال رو آرزوهات و یبش امیهواپ سوار که نهیا یبکن دیبا

" نیهم" بود هنگفت کمرت گل از او به یکس حال به تا که مهراب یبرا ن؟یهم
 کی داشتند، مالقات گریکدی با مهراب و رزا دیفهم که یزمان فرمان یحت. بود
 چه؟ رزا اما کرد را ضشیمر حال مراعات رایز نزد مهراب به هم ناقابل یلیس

 ریتحق نخورد، کتک نشد، باردار زور به نشد، داده شوهر زور به که مهراب
 و رد تلخ نگاه نشد، جدا کودکش از نکرد، بزرگ ییتنها در را کودکش نشد،
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 االب یبعد امیپ. بود دهینکش را رزا درد چگاهیه مهراب نه... دیند را هیهمسا
 .آمد

 رو کارهات هم هنوز اروی نیا. یبد نشون رو خودت که فرصته نیآخر نیا" 
 ."کنهیم تتیحام و داره قبول

 کرد؟یم چه بود دهیند که یفرزند با

 کله قدرنیا. شناسمیم رو خودم یپرسعمو  من. رندیگب میتصم برات نذار گهید"
 رو یزندگ نیا تو! یبش زنش کنه مجبورت و کنه خفتت شبانه که هسست خر
 "؟یخواستیم

 کرد؟یم چه اش گوشه جگر با

 نم اما. رمیگیمن رو جلوت منم برگرد ینداشت رشفتیپ سال رس اگر ایب" 
 ."دش یخواه ها نیتر نام به از یکی نجایا تو دونمیم

 هرفت کفش از حال و کرده امرشیت روز و شب ماه هفت که یگل شدن دهیچ با
 کرد؟یم چه بود،

. یکنیم یزندگ خودت یبرا نجایا. یکن رشفتیپ حقته استعداد همه نیا با تو"
 هر با نجایا. کنندیمن دخالت ات یزندگ تو مدام. نداره کارت به یکار  یکس
 !"نهز یمن برچسب بهت یکس! یباش موفق یتونیم یا گذشته و ظاهر و پیت

 مهابا یب کرد؟یم چه هانشیک با کرد؟یم چه هانشیک با کرد؟یم چه هانشیک با
 اش هیگر تا گرفت دهانش یجلو  را دستش. شد تار دگانشید و ختیریم اشک
 چه؟ کردیم ازدواج به مجبور را او دوباره فرمان اگر. نکشاند اتاق به را زهرا
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 راگ چه؟ گرفتیم تازه یا لقمه شیبرا هیهمسا و در ستر  از دوباره پدرش اگر
 انهیک اگر چه؟ شدیم صاحب ها سکه پدرش اگر چه؟ کردیم اش یسالخ فرمان
  چه؟ برگرد جهنم آن به دوباره شدیم باعث

 هم اگر مبون، یداشت دوست اگر. یدیمن دست از رو یز یچ اومدنت با تو"
. شهیمن کس همه بینص که یدار  یفرصت اما! یبرگرد یتونیم ینداشت دوست
 کردم حقت در که یبد همه نیا جربان دونمیم! رزا کنم کمکت کباری بذار
 فرار هک بزدمل یترسو  کی نظرت در و نباشه تنم به رس یخوایم دونمیم. شهیمن
 چون .باال یبر  رو رشفتیپ یها پله کنم کمکت بذار اما داد حیترج قرار به رو

 هاتکار  یذار یم کنم؟ کمکت یذار یم. شدنه مانفر  همرس از باالتر یلیخ حقت
 "؟یکنیم اعتامد بهم بربم؟ جلو رو

 سک چیه و زیچ چیه به گرید که یا شده رشحه رشحه روح و شکسته قلب با
 شیبرا روزها نیهم مشابه یرسنوشت ماند، یم اگر کرد؟یم چه نداشت، اعتقاد
 را خودش ی خانواده و او ی خانواده و فرمان کنار در یزندگ او. خوردیم رقم
 یها شدن یفکر  نه داشت را فرمان یها یگر  یوحش طاقت نه. خواستیمن

 را شیها سکه و دهد شوهر ییپا و رس یب کدام به را او نباریا که پدرش
 خاک نیا در را وجودش و جان از یبخش اگر یحت رفتیم دیبا. شود صاحب

 :نوشت تاهکو  و درآمد حرکت به بوردیک یرو  شیدستها. بگذارد جا

 .آره-

 .زد Enter ی دکمه به یا رضبه انگشت رس با و
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 هجعب کنار در که اش نوشابه وانیل ته را گارشیس یچوب در زنگ یصدا با
 و ترف در سمت به عیرس یقدمها با. شد بلند رسعت به و انداخت بود، تزایپ
 زدیم نفس نفس که یمرد به رهیخ. گشود را آن کند، نگاه یچشم از آنکه یب

 :داد تکان را رسش صالیاست با و شد

 !شد؟ یچ-

 بود، هیاثاث از یخال" بایتقر ی خانه به نگاهش که هامنطور و زد کنار را او مرد
 :گفت

 . نجایا برسم تا شد آسفالت دهنم خرابه؟ چرا آسانسورتون-

 فسشن یکم تا دیکش رس را آن. افتاد زیم یرو  نوشابه یبطر  به چشمش سپس
 :دیغر و نتوانست جرعه چند از شرتیب اما برگرد

 کجاست؟ ام جوجه برق؟ به یزنیمن رو صاحاب یب اون چرا... گرمه! یلعنت-
  هنوز؟ خوابه

 راهرو سمت به محکم فرمان بگذارد، زیم یرو  دوباره را یبطر  آنکه از قبل
 .رفت درهم شیاخمها وارید به اش شانه برخورد با و داد هلش

 ! یشد اره تو باز! ؟یوحش چته-
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 .دیکوب وارید به را او دوباره و گرفت را اش قهی فرمان

 کجاست؟-

 .دینال در از نباریا محسن

 !بگرد ایب! من بیج تو-

. دنرو  باال شیصدا داشت یسع بشدت. داد تکانش و گرفت را اش قهی فرمان
 :دیغر حرص پر اما آهسته

 با ونما که دانشگاه ای بود کافه ای. رونیب زدیمن خونه از کتاب حساب یب اون-
 !اومد یم و رفتیم خواهرت

 :گفت شمرده و فرشد شرتیب را اش قهی

 ! کجاست؟ من زن-

 ادیفر و گرفت محکم را اش چانه کرد، ترش یعصبان محسن خونرسد ی چهره
 :دیکش

 دنبالش رو تهران کل دارم اس هفته سه که یکرد میقا کجا رو من زن-
 اون...یکرد مشیقا تو! نیزم ر  یز بره که هنشد آب کنم؟یمن داشیپ و کردمیم

 زر گوشش ریز نقدریا و یکرد پنهونش و کرد فرار ناموس یب یتو  با هم دفعه
  .یداد شیفرار زیچ همه یب یتو ...نبود رفنت آدم رزا! گرفت طالق که یزد

 :دیکوب وارید به بار چند را محسن

 ! کنه لعنتت خدا! کنه لعنتت خدا! کنه لعنتت خدا-
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 ! شه؟یمن تیحال چرا! ستین. زدم رس رو دادیم قد مغزم که هرجا نم-

 :داد را جوابش خشم با فرمان

 ! سگ مثل یگیم دروغ-

 . نیزم ریز رفته شده روغن... نگشتم که نبود جا! ستین قسم خودت به! ستین-

 و برداشت خش شیصدا. خورد رس نیزم یرو  آرام و داد هیتک وارید به فرمان
 :تگف التامس با

 دارم کجاست؟ من زن بگو یدار  دوستش هرکس جون محسن؟ کجاست رزا-
 ...ارمیم کم دارم قرآن به...شمیم وونهید

 او از یخرب  چیه کس چیه. بود شده دیناپد کبارهی به رزا شدیم یماه کی
 و بودند خواب در ظهر اواسط تا پدرش و مادر بود، رفته رزا که یروز . نداشت
 ارز  اتاق به ینگران و رخوت با مادرش. بودند کرده بتعج موضوع نیا از خود
 کامل در که اند شده موقع یب یخواب خوش نیا دچار چرا بفهمد تا بود رفته

 و کرده باز را کمدش هراسان. است مرتب و نخورده دست رزا اتاق دید تعجب
 یرو  یدیسف کاغذ به چشمش تینها در. بود شده مواجه یخال" بایتقر کمد با

 راگ! دینگرد دنبامل رفتم، من"  منت یحاو  رزا خط دست با بود فتادها تخت
 ."دمیم خرب بهتون بدونم صالح خودم

 کوچه وسط به نوشته دنید از بعد ها مجنون مانند. شد وانهید پدرش اول
 هک زهرا سپس. ندیبب دست به چمدان را نقش زیر یدخرت  دیشا تا بود رفته
 ...مانفر  تینها در و کردیم هیگر مدام
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 تینها در. دیآ یمن رونیب خانه از رزا بود شده متوجه که بود یروز  چند
 برصش و سمع به را اخبار میمر قیطر از محسن و شد محسن دامن به دست
 !رساند

 

 

 

 

 دم زا را همه. بود هانیک نشد، قهی به دست که یکس تنها با. بود شده وانهید
 کرد دیتهد را همه! بایفر و خودش نیدوال تا گرفته رزا نیوالد از. گذراند غیت

 امنیپش کردن یزندگ از را آنها ندیگویمن و کجاست رزا دانندیم اگر که
 اگر کرد دیتهد را شاپور و کرد جمع نداشت و داشت هرچه سپس. کرد خواهد
 بشدت شاپور. دید نخواهد را اش نوه و او وقت چیه گرید شود، رفتنش مانع

 شدت به که حاال" مخصوصا شد نخواهد یراض رمنظ دانستیم کرد، مخالفت
 به دیام. کردیم یدار  نگه او از مادر همچون و بود شده وابسته هانیک به

 در یپا از را منظر هان،یک و فرمان رفنت دانستیم و بود رفته باال اش یزندگ
 او کنند مخالفت اگر کرد دیتهد و نداشت یشوخ" ابدا فرمان اما. آورد یم

 را هانیک و او چگاهیه گرید و رفت ربزیفر که رودیم را یراه نیهم هم
 هب فرمان دنبال به داشت آغوش در را هانیک که هامنطور منظر. دید نخواهند
 .رفت اتاقش
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 و شودگ را کمد درب که دید. شکستیم را لیوسا متام و دیکشیم ادیفر که دید
 اب و دیکشیم هعربد که دید. کرد پاره بغض و حرص با را رزا یلباسها متام
 و کرد برعکس را نهیآ که دید. افتاد دونفره تختخواب جان به بزرگ یچاقو 

 .زد هق و نشست تخت گوشه فرمان که دید. شد لیتبد کهیت هزاران به نهیآ

 :کندیم زمزمه خشدارش یصدا با و زدیریم اشک پرسش که دید

 ...من یزندگ به دیزد گند-

 هرجا و شد کار به دست همه از زودتر سنمح. کرد رهن یا خانه شیبرا شاپور
 .زد بار نداشت و داشت هرآنچه فرمان. زد رس باشد آنجا رزا کردیم فکر که

 را امریب نوزاد تواندیمن ییتنها گفتیم و کردیم التامس کرد،یم هیگر منظر
 هب توجه یب و دیکش رونیب مادرش آغوش از را هانیک فرمان اما. کند بزرگ

 توجه ابیفر نیسنگ یها کهیت به نه. رفت بود، مادرش تدس که یر یش شهیش
 .بود هانیک به اش یوابستگ آن علت که مادرش یها هیگر نه کرد،

 و داشتیبرمن هانیک و او از چشم که منظر وقفه یب یها هیگر جواب در تنها
 :گفت کرد،یم نینفر را رزا

 گذاشت زنم اگر ضه،یمر ام بچه اگر! دییشام من یها یبدبخت متام مسبب-
 ور  من یزندگ شام! دییشامها علتش دمیرس فالکت نیا به خودم اگر رفت،
 خرابش شامها...داشتم دوست رو زنم رو، ام یزندگ من... دیکرد خراب
 هان،یک مونده، برام که یارزش با زیچ تنها و من بر و دور گهید! دیکرد
 .دینباش
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 یجار یاست آپارمتان در هانیک با را دشیجد یزندگ تا رفت و گفت را نهایا
 .کند رشوع

 

 

 

 ...شود یم متام هم محرم

 و میرویم امنیها خانه به

 .میا بوده که آنچه همه یبرا میشویم ایمه

 . گرید سال تا دیکن پنهان تانیها پستو درون هم را نیحس

 .تانیرهایزنج و نخل و کتل و علم چون

 !هم را عباس و قاسم و اصغر و اکرب

 !نه را عباس

 . دیآ یم کارتان به

 .دروغ هنگام خوردنتان قسم یبرا

 .تانیها خطر گاه یبرا

 .دیخواه یم یشاهد و دیبگذار کاله یگر ید رس دیخواه یم که یزمان

 .دیبده باال را تانیها مغازه کرکره هم صبح فردا
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 .دیکن حساب ال چهار را تانیال کی و دیکن باز را تانیدربنگاها

 .دیبگذار مردم رس خرخره تا دوباره نکهیا یبرا دیکن آماده را تانیها کاله

 . دیکرد تانیهاینذر خرج روزها نیا را آنچه

 برنجتان و مرغ یچا رشبت خرج

 .دیبکن جربان باره کی به

 .دیبگذار خود حال به را شیدردها و نیحس و دیبرو

 

 

 

 

. نشست زانو دو یرو  شیروبرو و رفت سمتش به شده حساب یقدمها با محسن
 . ستینگر اش خسته و خامر یچشمها به و گرفت باال را فرمان ی چانه

 بهم یشیم فیضع آدم کی و یدار یبرم رو ها بدبخت فاز نکهیا از حامل-
 !خورهیم

 :دیغر و دیکش عقب را صورتش شد، فرشده محسن دست ریز فرمان فک

 ! خورهیم بهم ادعات همه نیا از حامل منم-

 :داد ادامه ریتغ با فرمان و کرد نگاهش رهیخ یا هیثان چند محسن
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 ! خورهیم بهم حامل هم ات هیسف اندر عاقل نگاه نیا از یحت-

 !احمق نرفته یلیس و چک تا چهار خاطر واس رزا تو؟ ای داشتم ادعا من-

 :داد ادامه و زد فرمان ی مردانه و بلند یشانیپ به آرام

 هیکت بهت تونهیم ز،یچ همه ریز زده و ستین مردش مهراب که حاال کردیم فکر-
 ره؟یبگ طالق تونستیمن کنه؟ تیشکا تونستیمن لیاوا همون یکرد فکر. کنه

 :زد اش رسشانه به حرص با محسن و دیکش دندان به را لبش پوست فرمان

 ذارهب تونستیم هم یدونیم خودتم تونست؟یمن! رو لبت پوست نکن! توام با-
 اگه یلو  ستین تیحال تو! نکرد و موند یول کنه ستین به رس رو هانیک هم بره
 ان قبل از شرتیب هربار منتها موند که داشت دوستت گمیم یبپرس من از
 از مهراب دونستمیم. شناختمیم بهرت خودش از رو رزا من. یکرد دشیام

 هب دونستمیم اد،یم کوتاه اش خانواده خاطر واسه دونستمیم پره،یم رسش
 هب یزد گند ات یشعور  یب با...قاحم یتو  اما کنهیم عادتش دشیجد یزندگ
 کنم داشیپ فرض به. یداد لمیتحو جنازه دادم، بهت زنده آدم! زیچ همه
 ! کاسه و آش همون بازم ؟یچ بعدش خونه، نیا ارمشیب برات

 . دز  پلک کرد،یم نگاه سقف به که هامنطور و خورد تکان فرمان یگلو  بیس

 .ندارم رو ات حوصله برو پاشو-

 .زد اش یشانیپ به آرام اام دوباره محسن

  !شهیمن درست زیچ چیه ،ینکن درست رو هرزت دست و وبیمع مغز نیا تا-
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 .داد هلش و زد پس را دستش فرمان

 !رونیب برو گمشو گفتم-

 .تکاند نشیج شلوار یرو  از را خاک شد،یم بلند که هامنطور محسن

 چیه فرمان، کنمیم تکرار... زیچ چیه ،ینکن درست رو گندت اخالق نیا تا-
 ! رو هانیک فردا ،یدیم دست از رو رزا امروز! شهیمن درست زیچ

 :گفت اش گرفته یصدا هامن با و شد ترسناک فرمان چهره

 ...یداد اش یفرار  تو بفهمم-

 به ،ینکن درست رو گندت اخالق نیا تا یول ستین من کار گمیم! احمق-
 .مذار یمن من برگرده بخواد هم رزا اگر یحت قسم، خودت

 .رفت راهرو سمت به محسن و دیرس گوش به اتاق از نوزاد هیگر یصدا

 به وت و من. کنه زیمت رو نجایا ادیب بفرستم رو یکی کن جور و جمع رو خودت-
. نیپائ کنمیم پرتت جا نیهم پنجره از خودم شه، ضیمر هانیک... درک

 هبجع شده خونه کل! میبخور کن درست یکوفت کی برق به بزن هم خچالی
 . تزایپ یخال

 از محسن یصدا. تکاند را اش یورزش شلوار و شد بلند نیزم یرو  از فرمان
 شیهادست. دیرس گوش به رفت،یم هانیک ی صدقه قربان عشق با که اتاق یتو 
 درپو  و ختیر ریش شهیش درون فالسک از آب یمناسب مقدار شست، زیمت را
 .دیرس گوشش به محسن طلبکار یصدا. افزود آن به را خشک ریش



 

 pg. 911 

91
1 

 !شد هالک بچه ساعت؟ چهار یکنیم چکار-

 که محسن دنید با و شد اتاق وارد. داد تکان دستش در و بست را شهیش در
 .کرد اخم داد،یم تکان را یا جغجغه و بود نشسته تخت یرو 

 به که یشست رو دستهات من؟ تخت یرو  ینیبش فیکث لباس با گفت تو به یک-
 دهنش؟ یکرد پستونک یچ برا ؟یشیم کینزد هانیک

 .داد هل را محسن" بایتقر و نشست تخت یرو  سپس

 

 

 

 

 !اونور بکش-

 !خشن چه-

 :داد ادامه یلودگ با محسن

 ! تو یشد یوسواس هوی-

 وارید به محسن و دیکش آغوش در اطیاحت با را کوچک اریبس هانیک فرمان،
 یرو  خنتیر با را شهیش یمحتوا حرارت درجه فرمان. کرد نگاهش و داد هیتک

 .دیسنج دستش
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 یلفتک پا و دست نه فه،یلط دستشون پوست که گذاشتند مادرها یبرا رو نیا-
 !تو مثل

 رونیب کوچکش دهان از زد،یم مک ولع با هانیک که را پستانک آرام فرمان
 رتیح با و دیکش جلو را خودش نباریا محسن. کرد نیگزیجا را شهیش و دیکش
 .ستیرنگ داد،یم صدا قورت قورت و دیمکیم را شهیش رس تند تند که هانیک به

 .بود اش گشنه چقدر-

 .شهیم گرسنه زود-

 ؟یگرفت ادی کجا از رو نایا-

 .کرد اشاره یعسل یرو  قطور چندان نه یها کتاب به فرمان

 اشک با هرروز هم مامان. داره یخوب اطالعات. دمیخر شیپ روز چند رو نایا-
 .دهیم دستورات یکرس ی زنهیم زنگ آه و

 و شد پرت یا لحظه یبرا هانیک حواس که دیایب تر کینزد خواست محسن
 :دیغر فرمان. دیکش خوردن از دست

 .یکرد پرت رو حواسش! کجای بتمرگ-

 .شد رهیخ هانیک به و آمد جلو اطیاحت با نباریا محسن

 ؟یکن چکار یخوایم... کهیکوچ چقدر-

 .کنمیم بزرگش دارم! یشیم متوجه یکن باز رو کورت یچشمها-

 :کرد ینوچ محسن



 

 pg. 913 

91
3 

 .کرد خم منو کمر تنه کی فرمان گفتیم یحاج امروز...که شهیمن-

 :گفت و کرد نوازش را هانیک یصورت ی گونه میمال فرمان

 ساکت باش مطمنئ دونست،یمن مقرص رزا طالق یبرا رو خودش اگر-
 .نشستیمن

 خانم حاج دشیم یچ...نجایا یآورد رو نوزاد نیا و خودت ؟یچ که آخرش-
. یباش هانیک کنار یچار  و ستیب یتونیمن که تو کرد؟یم بزرگ رو هانیک

 .دهیمن آوانس بهت ادیز یحاج

 .هستم که" فعال-

 .گذاشت رس پشت را دستش هردو و دیکش دراز تخت یرو  محسن

 !ماهه شش امنیزا یمرخص ؟یک تا-

 :دیخند شرتیب محسن فرمان، اخم از

 هانیک. همونجا دیبرگرد هانیک و خودت گمیم من. هباش شده شرتیب نکهیا مگر-
 تا ارچه اونجا. یایبرمن پسش از تنها دست ؟یدار  قبول گهید که نویا امره،یب

 م؟ینک یدار  بچه میباش بلد که تو ای دمییزا شکم کی من. هست تجربه با آدم

 .کرد نگاهش معنادار فرمان

 یبحسا حرف شد حرفش آره؟ معبودت شد یحاج رسکار یبرگشت دوباره ه؟یچ-
 آره؟
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 نهیآ تو رو خودت... ام بچه نیا نگران توام، نگران من. فرمان نگو چرت-
 ! یخستگ از شهیمن باز چشمهات ؟یدید

 .دیکش رونیب بود، دهیخواب که هانیک دهان از آرام را شهیش رس فرمان

 یمن هم راه نهمهیا ،یندار  رزا از یخرب  یگفتیم تلفن پشت همون از کاش-
 .یومدا

 :شد زیخ مین محسن

 ! یمعرفت با یلیخ تو بابا آره؟ گه،ید هینجوریا-

 .برده خوابش نیپائ اریب رو صدات-

 وا از تیتبع به هم محسن. رفت عقب عقب آرام و گذاشت تخت یرو  را هانیک
 وانر  دنبالش به محسن و گذاشت باز مهین را در فرمان. شد بلند تخت یرو  از
 .شد

 هیاس یگیمن مگه منه؟ ریتقص یاحمق تو. برگردم من کرد ارصار خودش یحاج-
 . لیامف فک خونه مسافرت رفته دیشا! که نکرده پرواز ؟یبود دنبالش هیسا به

 و فک به برسد چه نداشت، هم مادر و پدر رزا. کرد روشن را یکرت  ریز فرمان
 یها یحراف حوصله. باشند بودنش مطلقه دوران در او یرایپذ که یلیفام
 . هم را ییتنها طاقت یطرف از و نداشت را سنمح

 ؟یبخر  خواب سیرسو بچه نیا یبرا یخوایمن-
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 یب محسن. کرد رو و ریز را ها نتیکاب ییچا دنبال به و گفت یی" چرا" فرمان
 بهار .کند یانداز  راه را آنها تا رفت ها شوفاژ سمت به باشد، اجازه منتظر آنکه
 :ادد ادامه. بود رسدش اما بود آمده

 افتنظ ارمیب رو یکی فردا رم؟یبگ ستیل. داره یکرس  و کم یلیخ خونه نیا-
 . بده انجام یاساس

 .برات کنم درست رو همون ؟"معموال یکنیم کوفت یچ شام-

 دیرخ میریم بعدم کنم؟ پاره میتا تسمه احساسات ابراز همه نیا با یگیمن-
 و رپد یب هانیک ،یبد مهادا ات هیتعذ روند نیا به گهید ماه کی. ییغذا مواد
 . شهیم یواقع مادر

 .شد نهیس به دست و ستادیا رسش یباال فرمان

 گفت؟ یچ گهید یحاج-

 .کرد تست را شوفاژ یگرما محسن

 .هانیک و تو بغل امیب نکم هودهیب ارصار. نیا کنار خوابم،یم نجایهم من-

 نه،ک بزرگ رو اش بچه تنها و تک داره و رفته گذاشته فرمان االن اگه ینگفت-
 شامست؟ خاطر به

 رفشا رزا به اول! فشار اهرم یکرد رو هانیک. رهیبگ رو یک طرف مونده اونم-
. فتر  گذاشت! الخیب گفت اونم شو، زنم ایب شینیبب یخوایم اگر که یآورد
 . یکرد جداش قصد از شده، وابسته بهش مامانت یدونستیم بعدم
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 .باشه داشته چنگش تو نویا تونهیمن ناراحته-

 وت مثل یتشن غول کی فقط ؟یچ نجایا. دیدیم آدم تا چهار حداقل بود اونجا-
 .شهیم تر یاجتامع هانیک از غار تو بچه. نهیبیم رو

 .انداخت باال شانه فرمان

 هم نمیقوان و من دیبا خواد،یم رو هانیک هرکس. بود خودشون ریتقص-
 .رفتیپذیم

 !رفت ،یکرد ورتیدا ور  همه که تو االن؟ یزنیم رو یچ حرص پس-

 .بازه براش شهیهم من ی خونه در...رزا بجز-

 .باشه باز قفس اون در اگر یحت ادیمن داخلشه، ریش که یقفس تو رزا-

 

 

 

 

 :ستادیا شیروبرو و شد بلند محسن

 بگرده، هم ایدن متام رزا. یر یبگ خودت به رو ها عزادار نیا افهیق خوادیمن-
. ردهگیبرم پس گذاشته نجایا رو روحش از یشبخ باشه یخاک کره نیا یهرجا
 هم کنار رو تا دو شام روزگار دوباره یروز  کی اگر بده، یقول کی بهم اما

 .کن مشیترم شد خراب هم اگر ،ینکن خرابش گذاشت
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 ...برگرده اگه-

 !گردهیبرم-

 اب. رفت بالکن به محسن و خوردند را بود کرده هیته فرمان که یحارض  شام
 امنجاه یساعت. ابدیب رزا از یرد بتواند تا کرد برقرار یتلفن سمتا نفر چند

. دیرسیم جهینت به کمرت کرد،یم فکر شرتیب هرچه. بود آشفته ذهنش. نشست
 هال وارد و برخاست یچوب تخت یرو   از کالفه! نداشت رفنت یبرا ییجا رزا
 و فتر  راهرو سمت به. بودند خاموش چراغها هیبق راهرو یها هالوژن جز. شد
 باز مهین یچشامن و دهان با هانیک. گشود آهسته را فرمان اتاق باز مهین درب
 رد فرمان و بود دهیخواب داشت، تن به یرنگ یآب ینوزاد یرسهم که یحال در

 تخت ی لبه از دستش در یخال ریش شهیش که یحال در پشت به کنارش
 .نشست تخت ی لبه آهسته و رفت جلو. داد تکان یرس  محسن. بود زانیآو
 یرو  را فرمان دست. گذاشت یعسل یرو  و کرد خارج دستش از آرام را شهیش

 خواب در غرق یها چهره به یاندک. شود رفتنش خواب مانع تا گذاشت تخت
 مارس  مبادا تا دیکش باال یکم را پتو. ستینگر منظمشان یها نفس و هردو

 ی لبه و شد بلند .گرفت آرام دوباره اما خورد یکوچک تکان هانیک. بخورند
 و هخان آن از فرمان که ند؟یبب را شبها و روز نیا بود کجا رزا. ستادیا پنجره
 ی مثره هان،یک از مراقب را خود ی فهیوظ تنها و بود دهیبر دل شیآدمها

 یداص تنها که مسکوت آپارمتان نیا به اهویه آنهمه از. دانستیم عشقشان،
 زا کمرت دنشیکش گاریس تعداد. بود آورده پناه بود، هانیک یها هیگر آن
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 دهش کس کی و زیچ کی اش یزندگ ی دغدغه تنها و بود شده دست انگشتان
 !هانیک: بود

 که ییروزها نربد، ادی از تا بود نوشته خانه یجا یجا در را شیواکسنها خیتار
 مخصوص یها رشبت از مملو کانرت یرو . هامنطور هم را داشت تیزیو

. ودب...  و ریش شهیش پستانک، مرطوب، دستامل خشک، ریش یقوط نوزادان،
 الح بود ها ویافرتش و ها ادکلن نیبهرت یبو  از مملو شهیهم که یفرمان اتاق
 و التهاب ضد پامد مو، کرم یجا به یشیآرا زیم یرو . دادیم نوزاد خوش یبو 

 یجا در شیپا رد اما بود نفره دو تخت یرو  روز متام هانیک. بود بچه پودر
 را انهیک نیریش نفس عطر و برگشت سمتشان به. شدیم حس خانه نیا یجا
 اموشخ ابد تا فرمان وجود شمع گذشت،یمن هانیک از رزا اگر دیشیاند. دیبلع
 راگ. بود فرمان ی تپنده نبض ییتنها به رنجور و ناتوان نوزاد نیا. شدیم
 .نداشت را فرمان یایاح ییتوانا یدکرت  چیه نباریا نبود، هانیک

 انگشت طول ی اندازه به یحت آن طول که را هانیک کوچک شدت به دست
 یانصاف یب یخرب  یب در رزا رفنت. دیبوس آرام و گرفت نبود، محسن شصت
 ادرشم تن یبو  آنکه یجا به شب نصفه هانیک که بود متام تیجنا. بود محض

 از د،یایب را مادرش ی نهیس آلود خواب یچشمها هامن با و کند حس را
 در و کند ایمه را خشک ریش بلدش نا و خسته پدر تا افتدیب هیگر به یرسنگگ

 :کرد زمزمه. بگذارد دهانش

 غیدر هانیک یبرا کردن یمادر  از رو خودت که داشته ارزش اونقدر یچ-
  ؟یکرد
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 :ستینگر ماه به پنجره از و گرفت باال رس

 رزا؟ ییکجا تو-

 .اومدم-

 .کند پاک را اشک نم تا دیکش صورتش به یدست و کرد قطع را تلفن

 بهشون؟ یگفت-

 .داد تکان رس و افتدین هیگر به دوباره تا فرشد لب

 رم؟یبگ دیجد کارت میس تونمیم. آره-

 :گفت نامطمنئ و کرد مکث یکم جوان پرس

. کنه تتیاذ تونهیمن کس چیه نجایا جان رزا...یول...یراحت هرطور...آره-
. نهک منع یکار  انجام از ای کنه یکار  نجاما به مجبور تورو تونهیمن کس چیه
 !یهست مستقل" کامال االن تو. ستین ترس همه نیا به یاز ین

 :کرد زمزمه آهسته و کرد مچاله را اشکش از سیخ یکاغذ دستامل

 .فاحشه گفت بهم-

 .ستین مهم-

 .نیزم یزد کردم جمع آبرو یهرچ گفت-

 .ستین مهم-

 .کشمتیم رتتیغ یب شوهر اون یبجا خودم برسه بهت دستم گفت-
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 .ستین مهم-

 .ییآبرو یب گفت-

 .ستین مهم-

 

 

 

 

 و ایح یب نقدریا گفت. افتهین چشمت به چشمم وقت چیه کنمیم دعا گفت-
 تگف. یننگ هیما تو گفت. گرفت رو اش بچه و داد طالقت فرمان که یرشف
 تونهیم مرگت فقط گفت. رمیبگ باال ابونیخ و کوچه تو رو رسم تونمیمن گهید

 ماس به یدخرت  میکنیم فکر لحظه نیهم از هم ما. کنه آروم رو ما سوخته دل
 چکار باهات. یبرد خوردن آب مثل رو ما یآبرو  که تو به ننگ. مینداشت تو
 رس رهیخ و آبرو یب نقدریا یک ؟یگذاشت دملون به داغ فرارت با که میکرد
 الشتب رو رست و ییایدن یکجا ستین معلوم االن و یکرد فرار شبانه که یشد
 ه؟یک

 .ختیریم اشک وقفه یب

 .ندارم رزا اسم به یدخرت  گهید گفت-

 :گفت و کرد یمکث پرسک
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 .ستین مهم نمیا-

 :افتاد هق هق به رزا

 ام؟ خانواده بکنم؟ رو کدوم یعزادار ... رمیمب کاش... رمیمیم دارم مهراب؟-
 خودم؟ ای ام؟ بچه

 .دندش دشید مانع شیاشکها و ستیگر بلندتر

 نه؟ گه،یم دروغ. ندارم رزا اسم به یدخرت  گهید گهیم من به-

 :زد لب مهراب

 .گهیم دروغ-

 :گفت نامفهوم و گذاشت مهراب ی شانه یرو  به رس هق هق با

 یز یچ برام عذاب جز که رو نحس فلیا برج نیا نمیبب نذار. کن بغلم مهراب-
 ارنذ. گذاشتم پا یچ رو و کردن یط رو یر یمس چه پاهام نمیبب نذار. ستین
 چقدر جونم، همه شد اما شد لیتحم بهم زور به که ییزهایچ از چقدر نمیبب

 ما هیروح رو، اعصابم... نجامیا االن که گذاشتم جا یچ بره ادمی بذار... دورم
 صورت رو، ام نخورده چاقو شکم رو، دمیسف شناسانه رو، ام ییبایز رو،

 ...رو خندونم

 :زد ضجه رزا و شد حلقه اش شانه دور مهراب دست

 ...رو هانمیک...رو هانمیک... رو هانمیک-
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 ار  مهراب فیضع و لرزان یصدا چگاهیه رزا گذشت،یم هم گرید سال صد اگر
 هوا و آب از قهیدق ستیب. ربدیمن ادی از کردیم صحبت یتلفن پدرش با که

 و مورب یچشمها. اوست کنار در نجایا رزا کرد اعالم تینها در و گفت سخن
 راه یادیفر و داد چه مهراب پدر که زد حدس رزا شد، بسته که اش یشیم

 دیفهم گفت،" مامان" لطفا" آهسته و رفت درهم که اش چهره. است انداخته
 که فرشد را چمدانش دسته آنقدر. ندارد اش یجار  از کم مهراب مادر که

 اعدف اش انوادهخ برابر در او از نتوانست هم نباریا مهراب. شد دیسف دستش
 :گفت تنها مهراب شد، قطع که تلفن. کند

 مرور به اما هستند مخالف همه اولش شه،یم مطرح دهیا کی هروقت شهیهم-
 خودت مقاومت به یبستگ. انیب کنار مجبورن ای انیم کنار باهاش ای زمان
 . داره

 :زد ادیفر. خورد تکان شیرسجا مهراب که برآشفت چنان رزا

 اون قشنگت یحرفها نیا! زنهیم یستادگیا از دم داره یک نیبب مقاومت؟-
 هن خوردیم بدرد نشم التت یپرسعمو  اون زن تا زدمیم یدر  هر به من که موقع
 تو! اومدم خودم یپا با که االن نه! نجایا اومدم کردم ول رو ام بچه که االن
. نجایا یکرد ام یراه و یداد امیپ خودت یبگ بهشون ینداشت جرات یحت
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 "لطفا پس یباش مخالف یز یچ با یر یگیمن ادی وقت چیه تو... مهراب یوا
 یمادرت و پدر لوس ی بچه همون تو! نزن مقاومت و مخالفت از دم من یبرا
 .شده عوض کشورت و شهر فقط

 .دیکش خودش همراه را چمدانش و شد بلند سپس

 .برب هتل کی به منو هست امکانش اگر" لطفا-

 :شد بلند معرتض مهراب

 ماا یباش یعصبان دمیم حق بهت من زم؟یعز یکنیم چکار هست معلوم رزا؟-
 تونمیمن من. باشه نامتعادمل یپرسعمو  با یزندگ حاصل تندت رفتار ندارم توقع

 .ستمیبا برابرشون در کدفعهی

 گهید شخص از وگرنه هتل برب منو" لطفا! مهراب کنهیم بد رو حامل حرفهات-
 .رمیگیم کمک یا

 ؟ادیمن ادتی! مهرابم همون من ؟یکنیم یتلخ نطوریا که رزا شده عوض یچ-
 منتظر چقدر یدونیم. نخوردم چاکلت هات گهید تو بعد... خوشمون یروزها

 ...باهم...نجایا ؟یباش کنارم که بودم روز نیا

 و رودب خواستیم دلش. دینگو خواستیم دلش. فرشد بهم محکم را شیلبها رزا
 رد را حرصش متام. نتوانست اما کند موکول فردا به را شیها ناگفته متام
 :گفت تلخ و ختیر شیصدا

 چهب و یشوخ یزندگ یبفهم تا بنداز برت و دور به نگاه کی شده؟ عوض یچ-
 ترسو احمق کی مثل فقط گذشته؟ من به یچ یفهمیم چه تو. ستین یباز 
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! شمب فرمان همرس ،یداشت دوست یکردیم ادعا که یمن تا گوشه کی یسادیوا
 اره،د دوستم گذره،یمن من از گفتم... مهراب یایب بودم منتظر عقد ی لحظه تا

 کمه عمرم من رزا گفته هربار و گذشتم بچه از خاطرش به که دارم دوستش
 هک دارم دوستش داره، دوستم. سال ده چه کسالی چه هستم آخرش تا گفتم
 یندنمو  پرس نیا ضه،یمر پرس نیا گفتند بهم هربار و سادمیوا خانواده رو جلو
 نم گفتم بکشه نفس که رگهاش تو رهیم یکن کار یهرچ پرس نیا ست،ین

 که دهیرس گوشت به گفتم مهراب؟ یکرد چکار تو اما. کردم رو انتخابم
 که دهنم تو زد. یافت یم جوش و جنب به" حتام و شده خاطرخواه پرسعموت

 چهارده و چهارصد متیق به منو و یخواستگار  اومد. یومدین ارم،ین رو اسمت
 شت،یپ اومدم من. یومدین شدم، نامزدش. یومدین د،یخر بابام از سکه تا

 !یومدین کردم، بوست و لبهام تو ختمیر رو عشقم همه

 از اما یایم زده ابونیب به یها مجنون مثل املیخ به! یاومد...شدم عروسش
 برات اگر...یخواستیم منو اگر. یدیرس خودت به شرتیب هم شب اون داماد
 . بشم وونهید اون زن یگذاشتیمن نه، ای باشم تو برا که بود مهم

 . شد بلند مهراب

 ...جان رزا-

 .زد پسش رزا اما ردیبگ آغوشش در تا آمد سمتش به

 ذارمیم خواب یجا و امیهواپ طیبل کی هوا به نکن فکر! نخوره بهم دستت-
 . باشه یهمدرد یبرا اگر یحت بخوره، بهم تو مثل ییترسو آدم دست
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 .گرفت زده بهت مهراب سمت به را اش اشاره انگشت

 تو ،یچ یعنی یخفگ یفهمیمن تو! ینبود من یجا هم کروزی یحت تو-
 ینخورد چک فرمان مثل یکی از حاال تا تو ،یچ یعنی کمربند درد یفهمیمن
 دش شب یک دمیفهمیمن و شدمیم هوشیب که زدمیم اونقدر! خوردم من یول
 به دیام همه یبخوا نکهیا درد ،یدینکش رو شکسنت درد تو...شد روز یک

 همون من! کن نگاه خوب. یدینکش رو ینتون اما یدار  نگه رو ات یزندگ
 جا رو ام خانواده... من یول یمامانت بابا دردونه و لوس پرس همون تو رزام؟

 حملش ماه هفت که رو تنم پاره...و ام بچه گذاشتم، جا رو شوهرم گذاشتم،
 روتهروب االن که ییرزا نیا. گذاشتم جا کنم، بغلش نگذاشتند یحت و کردم

 و نسایوا من یرو  یجلو  ادعا پر نقدریا پس. شکسته هم با روحش و خودش
 ام بچه دنید از و بستم رو بارم تو خاطر به نکن فکر! شده عوض یچ نگو

 مجبور منو ضشیمر عشق و فرمان دوباره که اومدم... کردم محروم رو خودم
 رید اومدم یمن اگر. بود نیهم داشتم که یراه تنها جهنم، اون به برگردم نکنه

 !جاعش پرس ومدمین تو دنید یبرا من. بشم زنش کردیم مجبورم دوباره زود ای
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 یو ر  را خانه دیکل. داد تکان رس آهسته و کرد تن به را نازکش ی بهاره مهراب
 .رفت در سمت به و گذاشت زیم

 ضورح اگر. نرو ییجا" لطفا... دوستام از یکی شیپ رمیم من". لطفا. نرو تو-
 صحبت هم با یبتون و یش آروم تا مونم یم اونقدر. رمیم من ده،یم آزارت من
 کمی کنمیم خواهش. درسته هم حرفهات متام دم،یم حق بهت من. میکن

 انزم هر و یرو  ادهیپ میریم هم با یبود لیما اگر صبح فردا. کن اسرتاحت
 مورد در هم خودمون مورد در هم. میکنیم صحبت مفصل هم با یدونست صالح
 ؟یموافق. کار

 :داد ادامه مهراب. داد تکان رس یعصب اما تیاهم یب و نشست مبل یرو  رزا

 .یبخواب و ینکن فکر یز یچ به امشب کنمیم خواهش ازت فقط-

 .دیکش دست اش یشانیپ به رزا

 !چپته هب ایدن کل که مهراب خوشبحالت-

 :انداخت باال شانه رزا و شد گشاده مهراب یچشمها

 !داشتنه یالر  و الت شوهر عواقب از نمیا-

 .کنم جربان خوامیم گهید اما دارم هم قبول کردم، یکوتاه-

 :دینال رزا

 !یتونیمن! یتونیمن! یتونیمن-
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. کنم جربان خوامیم االن خب کردم؟ یکوتاه یگیمن مگه تونم؟یمن چرا-
 کنم؟ چکار بگو. دمیم انجام کنه، آرومت که یهرکار 

 :زد لب. کرد نگاهش شک از پر و شده زیر یچشمها با رزا

 !یتونیمن-

 !بخواه ازم-

 :زد زبان را خشکش یلبها رزا

 ؟یتونیم. برگردون بهم رو پرسم-

 .کرد بند در ی رهیدستگ به را دستش مهراب

  ؟یر یبگ رتقلد و یعوض یپرسعمو  اون دست از رو ام بچه یتونیم-

 .شد بلند رزا و داد قورت را دهانش آب مهراب

 ،یدار  و یداشت دوستش" مثال که یزن خواسته یبرا که یهست مرد اونقدر-
 ؟یبکن نکارویا

 . نداد هم اش خانواده به یحت رو بچه اون فرمان یدونیم خودتم-

 .یبر  یخواستیم کنم فکر-

 :گفت من و من با و شد جابجا شیجا در مهراب

 ست؟ین یگستاخ یکن ام یهمراه بخوام ازت اگر دارم، قیتزر فردا...آره-
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 رس هآهست. بودند متفاوت پرسعمو دو نیا چقدر. دیکش صورتش به یدست رزا
 :داد تکان

 ...دمیمن یقول بهت! نه دمیشا ام،یب دیشا-

 کافه؟ میبر بعدش-

 .زد یتلخ لبخند رزا

 .داشتم یمزخرف یآرزوها چه-

 کرف بهشون. ینبود ات گذشته یآرزوها تو االن بودند، اگر .ستندین مزخرف-
 ...شغلت...فلیا برج... سیپار... کن نگاه. شدند محقق که یکرد

 :کرد زمزمه طعنه با رزا

 !تو-

 یبرا ام شهیهم از تر کمرنگ تو ذهن تو هان،یک و فرمان وجود با دونمیم من-
 !نیهم. یکن فکر تهاتیموفق و خودت به فقط نجایا خوامیم نیهم

 ...تو کنار! نجامیا من فهمهیم فرمان فردا تا-

 .ریبخ شب! باش مطمنئ. کنه تتیاذ کس چیه و زیچ چیه ذارمیمن گهید-

 ار  ینوزاد دیسف یرسهم چمدانش از و نشست مبل یرو  رزا شد، بسته که در
 دهش بشینص هانیک از محسن و میمر لطف به که یز یچ تنها. دییبو و درآورد
 خوش عطر نیا یروز  اگر. بود او تن یبو  به آغشته کوچک یرسهم نیا بود،
 ار  لباس رفت؟یم خواب به و گرفتیم آرام چگونه شبها کرد؟یم چه رفت،یم
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 آهسته و داد تکان را خود وار گهواره و آرام. گرفت آغوش در و دیبوئ قیعم
 :کرد زمزمه

 خونه در رفته بابات پونه گل الالالال-

 بايش برم در هميشه بايش گلم الالالال

 آلو زرد و سيب درخت آلو گل الالالال

 زنجريه به دستاش بابات زيره گل الالالال

 الال بلبلم اي بخواب الال گلم الالالال

 برگشتي تو رفنت همه دشتي گل الالالال

 بايش همدمم يش بزرگ بايش الالالالگلم

 فرزندم داغ نبينم زردم الالالالگل

 بيداري تو خوابن ههم ستاري تو خداوندا

 داري نگه را عزيزم بيداري و خواب حق به

 

 

 

 

 .شد تر وانهید بود، وانهید فرمان



 

 pg. 931 

93
1 

 شیعمو ی خانه در گرفتندیمن را شیجلو محسن و ربزیفر شاپور، اگر دیشا
 رس بر را مهراب و رزا از شیها یدل و دق متام یتالف و شکستیم را حرمت
 شخص منظورش آنکه یب دادیم نامدش و زدیم ادیفر. کردیم یخال شیعمو
 افتاد، یمن نیزم یرو  و رفتیمن قلبش سمت به دستش اگر. باشد یخاص
 . رفتیم شانیهردو کشنت یبرا هم سیپار خود تا" قطعا

 پرس آن دست شده هرطور دیبا افزود و کرد مواخذه را کوچکش برادر شاپور
 که ییخطا بابت ات باشد خودش نزد تا اوردیب رانیا به و ردیبگ را رسکشش
 .شود خیتوب کرده،

 شیعمو زن. نداشتند یروبراه و خوش چندان حال فرمان یعمو  زن و عمو
 به زد شیآت نحس دخرت نیا گفتیم و کردیم هیگر منظر آغوش در

 نیا یابرو  و چشم که اونور فرستادم رو پرسم بود خوش دمل. خاندامنون
 رو من رسپ بره بازم تا رهیبگ القط دهیچ برنامه خانم نگو افتهیب رسش از دخرت
 برتس گفتم بهت چقدر که بود داد ادامه همرسش به خطاب سپس. کنه اغوا
 خرجت به پرسمون، سمت بره و بکشه بو دوباره گرفته طالق دخرت نیا که حاال
 نهکیم عقدش هم فردا پس فردا اش، همخونه شده...ریبگ لیتحو حاال! نرفت

 ! خونه نیا تو ارهیم رهیگیم رو دستش

 ادامه او به خطاب شیعمو زن که بود شده بدتر حالش جمالت نیهم با فرمان
 خونه بشه که یداد طالقش چرا ؟یکن جمع رو زنت ینتونست چرا بود داده
 گه؟ید یها یزندگ کن خراب

 .برد آنجا از را فرمان زور به محسن جمع ارصار به تینها در
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 .گذاشتیم شیعمو ی خانه هب پا فرمان که بود یبار  نیآخر روز آن

 یتیکفا یب خاطر به را عباس ی قهی و برود رزا یپدر  خانه به خواستیم فرمان
 .نداد اجازه محسن اما ردیبگ اش

 طول. دیکشیم ادیفر کرد،یم یط را خانه عرض. نداشت قرار و آرام فرمان
 بدون رزا و مهراب بودن هم کنار فکر. دیکشیم عربده کرد،یم یط را خانه
 :گفتیم و رفتیم راه مدام. بود کرده اش وانهید نسبت چگونهیه

 شبه یرشف یب کدوم بره؟ و ببنده و بارش کرده وقت یک کرده؟ فرار چطور-
 طالق نیهم برا! کشمیم رو جفتشون رسه،یم بهشون دستم داده؟ راهکار
 بهت دستم ؟ینقاشباش مردک اون شیپ بره گرفت طالق آره؟ گرفت،
 اسم عمر خرآ  تا کنمیم یکار . گوشته بزرگت کهیت برسه بهت دستم فقط...برسه
 . گوشه کی یبتمرگ و یکن تشنج خورد، گوشت به مهراب

 باور توانستیمن. بود گرفته را رسش دست هردو با و نشسته نیزم یرو  محسن
 جان به را آدم همه نیا خشم درشت، و زیر اتفاق همه نیا وجود با رزا کند
 .باشد مهراب رکنا دوباره تا دهیخر

 .بودند خونش به تشنه خانواده سه خانواده، کی یجا به حال

 :مانند یعبارات با را هیهمسا و در یها هیکنا دیبا که رزا ی خانواده نخست
 از بعد انتیخ خاطر به شوهرش که مطلقه زن انکار،یخ همرس ،یفرار  دخرت
 و ددنیشنیم فت،گر  او از تیصالح عدم علت به را کودک و داد طالقش ماه سه
 یزندگ هب برگرد برو یب برسد، رزا به دستشان اگر دانستندیم اما. زدندیمن دم
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 یابر  که بود مهم شیبرا آنقدر. بود عباس قرمز خط فرار،. دهندیم انیپا اش
 او رنظ از. داد شوهرش فرمان به و گرفت را پاسپورتش واقعه نیا از یر یجلوگ
 .نداشت بخشش یبرا ییجا رزا، یخطا

: لیقب از رزا یکارها دست از هم هنوز که بودند فرمان ی خانواده دوم
 اخنتاند زندان به و ها سکه طلب هان،یک قتل به اقدام گاوصندوق، به دستربد

 ودوج با رزا که بود حواسش دورادور شاپور و بودند یشاک فرمان، به انتیخ و
 از شیب آنها یبرا. نشود همبسرت یمرد با ای نکند پا از دست بودن مطلقه
 نتواند چکسیه و کند حفظ را خود یپاک شانی نوه مادر که بود مهم اندازه
 هشد همبسرت یرسم ریغ شانی نوه مادر و سابقشان عروس با که کند ادعا
 یزندگ به شک بدون د،یدیم بعد ای عده نیح در او از ییخطا مورد اگر. است
 یسک نشود، باعث رزا کم سن و ییبایز بود مراقب بشدت لذا. دادیم انیپا اش
 .کند سواستفاده او از

 

 

 

 

 خالفم وصلت با رزا یامر یب علت به هم شرتیپ که بودند مهراب ی خانواده سوم
 ریناپذ جربان یکار  به دست جوان دو نیا مبادا داشتند هراس شهیهم و بودند
 ییابیز به اما بود، آگاه یحدود تا خود پرس بودن ناتوان از مهراب پدر. بزنند
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 بشدت شده رزا خواهان فرمان دیفهم که یزمان لذا. نداشت نانیاطم رزا
 مادر رزا، طالق از پس. شود امریب جوان دو نیا عشق مانع تا کرد استقبال
 تداش هراس یاندک اما ربدیم رس به فرانسه در پرسش نکهیا وجود با مهراب

 هم بودن، امریب بر وهعال  که بشود رزا خام دوباره پرسش نباریا مبادا که
 راحت را الشیخ شوهرش و زد بینه یبار  چند. داشت فرزند هم بود مطلقه
 بدون را رزا توانستیم اگر است، پرسش کنار در رزا دیدیم که حال اما کرد
 نیچن وجود از دیبا مادرها گفت و دینام االرض یف مفسد را او. کشتیم شک
 .نشوند اغوا پرسانشان تا برتسند ییزنها

 را یتراش دشمن نهمهیا ارزش مهراب ایآ دیشیاند محسن نمهمهیا با حال
 و آمد خود به انداخت، مبل یرو  را نشیسنگ کلیه که فرمان است؟ داشته
 شانه. ستینگر بود، شده رهیت که اش چهره به و ستادیا رسش یباال. شد بلند
 .داد ماساژ را شیها

 زنگ ؟یدار  رو صدام... فرمان ؟امرستانیب تخت رو یبتمرگ دوباره یخوایم-
 ! ادیب دکرتت زدم

 یسخت به. کردیم درهم چهره نفسش، هر با و بود باز مهین شیچشمها فرمان
 :گفت

 کجاست؟ هانیک-

 ست؟ین ادتی. بردش اومد بایفر-

 .شود بلند فرمان که شد مانع و
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 یدونیم. یبخور  تکون ذارمیمن کنه، ات نهیمعا دکرت ینذار  تا! امنه جاش-
 .شه بپا خاک و گرد نکهیا بدون رسجات نیبش پس. دارم رو زورش که

 قیتزر او به یآرامبخش محسن درخواست به شد، متام اش نهیمعا که دکرت
 رایهوش داشت یسع بشدت. بکشد دراز تخت یرو  کرد کمکش محسن. کرد
 ار  رسش محسن. کردیم ناله و گفتیم انیهذ. کند مقابله خواب با و باشد
 وشگ به زور به اش دهیچسب بهم یلبها از فرمان یصدا. بشنود تا ردآو  کینزد
 .دیرسیم

 نیهم...رمیم فردا. کشمیم رو جفتشون باشه، خورده بهش مهراب دست اگر-
 ...رمیم فردا

 زودتر یکم کاش. زد کنار را اش یشانیپ یرو  به آشفته یموها آرام محسن
 هم رفتنش زد، نیزم را فرمان جور کی ماندنش رزا. شدیم رزا رفنت متوجه
 .گرید جور

 ...باشه خورده بهش مهراب دست اگر-

 :کرد قطع تیقاطع با را جانشیب ی زمزمه محسن

 ادیبرب خودش پس از تونهیمن خودش یحت اون! ستین حرفها نیا مرد مهراب-
 ...زن کی با بخواد برسه چه

 اما دبو  مطمنئ اش گفته از. نداد ادامه فرشد، فرمان که را دستش مچ
 شد مخ. ردیپذیمن هم کنار را دو نیا بودن و ردیگیمن آرام فرمان دل دانستیم
 .کرد پاک یکاغذ دستامل با را فرمان یشانیپ عرق و
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 قول .گردونمیبرم بهت رو رزا. یکن جمع دیبا رو خودت منه؟ با گوشت فرمان؟-
 به ابر مه دست دمیم نیتضم دیند بهت االنم... گردونمیبرم ،یبخوا تو! دمیم

 که یکس رو نداره رو جراتش هم باشه ست،ین حرفها نیا مرد اون. نخورده رزا
 دست بخواد دونهیم. بذاره دست هستش، تو مال بگذره هم گهید سال صد
 دلت پس! نشیندازیم یمرد از" کال عموت و شاپور و تو کنه یدراز 
 اشهب قرار! کن جور و جمع رو خودت. دمیم هشدار بهت دارم فقط...قرص
 هک رفته. ارمیم جا رو حالت خودم ،یافتیب پس کلیه نیا با نطوریا هربار
 لهک و رس یزود هانیک خاطر به کردمیم فکر چون ازش خونه دمل منم... رفته
 دنش همخونه کنه، خطور ذهنم به بود ممکن که یز یچ نیآخر. شهیم دایپ اش
 !نشنو و باش کر تو اما کنهیم یناجور  یها زمزمه کی عموت! بود مهراب با

 

 

 

 !ارمشیم دارمیورم-

 دارخرب  شصتش نکن شک یبر  تو...یباش هانیک کنار دیبا خب؟! یتونیمن-
 و کردمیمن رو یچیه مالحظه خواستیم دمل. کنهیم عوض رو جاش و شهیم

 ادشی رو هانیک. بره ادشی یعاشق و عشق که چوندمیپیم رو گوشش چنان
 ...برسه بهش ستمد اگه آخ! نه رو مهراب اما...رفته
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 محصور که دستش مچ به محسن. نیسنگ شینفسها و شد بسته فرمان یچشمها
 رونیب ار  حرصش از مملو و نیسنگ نفس و ستینگر بود او ی دهیکش یانگشتها
 :کرد زمزمه. فرستاد

 یرفت .ارندیب درش توننیمن عاقل تا صد چاه، تو ندازهیم سنگ کی احمق کی-
 که رهباالخ... یگردیبرم که باالخره شد؟ متوم زیچ همه یکرد فکر مهراب شیپ

 !کنم سیرسو ازت یدهن چه من نیبب بعد...افته یم نوریا به گذرت

 

 

 

 

 ...بعد سال پنج

 دلش اام دیبوس را اش کرده عرق ی قهیشق و فرشد خود به شرتیب را هانیک رزا،
 ار  شیبهال و ها گونه د،یبوس هم را خامرش و باز مهین یچشمها. نگرفت آرام
 :افتاد هیگر به. دیبوس تند تند و آورد باال را کوچکش دست...هم

 زنه؟یمن هم پلک یحت کنم،یم بوسش یهرچ که اومده رسش به یچ-

 و دار تب صورت به را اش یاستخوان و رسد صورت و گرفت آغوشش در محکم
 .دیمال هانیک کوچک

 عمرم؟ هانم؟یک-
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 :زد یپوزخند محسن

 ،یخور یم شام اگر...ادیمن بهت". لطفا ارین در رو نهاماما یادا نقدریا-
 .خونه برسومنت وگرنه ایب همراهمون

 :زد اشاره بود، کرده قاب را اش مردانه مچ که رولکسش ساعت به

 که تو. گذشته قهیدق ده و ساعت دو االن و داده زمان بهم ساعت کی فرمان-
 ؟یش محروم هم بغل نیهم از و کنه شک یخوایمن

 :کرد زمزمه خفه. دیبوئ و دیبوس را هانیک صورت وبارهد رزا

 ...ساعت دو فقط...سال پنچ از بعد-

 :داد ادامه انزجار با

 من؟ دادن آزار نهمهیا از رسهیم بهت یچ د؟یهست ییوالهایه چه فرمان و تو-

 :زد لبخند و فرستاد باال را شیابروها محسن

 والست؟یه یک مینیبب میکن خاطرات دیتجد کمی یخوایم جان؟-

 فهخ را شیصدا در التامس تا کرد را تالشش متام. فرشد خود به را هانیک رزا
 .کند

 .بوده کیتراف یبگ...یمبون شرتیب کمی یتونیم-

 دم،یم جون براش و دادم رفاقت دست بهش که یکس به من. زمیعز رشمنده-
 .گمیمن دروغ

 :دیخند یعصب و اریاخت یب رزا
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 رو هانیک نکهیا. رنگهین و دروغ وجودت متام تو !ادیب بهت بگو یز یچ کی-
 تو! دروغ شهیم ،یبر  رترید کمی اگر اما نه؟ ست،ین دروغ من دنید یآورد
 رحم هم نتیزتریعز به اد،یب وسط که منافع یپا... محسن یپست یلیخ
 .یکنیمن

 .ردیبگ پس آغوشش از را هانیک تا دیکش جلو را خودش محسن

 سال جپن بذارم و بشم ناراحت ممکنه یگیمن. خورهیمبر  بهم داره گهید زمیعز-
  ؟یمبون هانیک حرست تو هم گهید

 .دیگز لب بغض پر و دیکش آغوشش در شرتیب را هانیک رزا،

 !بخوره بهم دستت ادیمن خوشم بهت گفتم! بکش رو دستت-

 یندلص بخوابومنش خوامیم. باشم داشته متاس تو با مشتاقم من که هم چقدر-
 رهیگب درد گردنش اگر و رهیگیم درد گردنش شیگرفت تو که یطور اون...عقب
 !منونه مادر شکنمیم رو تو گردن من

 سنف محسن. گرفت تر محکم را هانیک و داد تکان راست و چپ به را رسش رزا
 .گرفت رضب فرمان یرو  و دیکش یقیعم

 هانیک یدار ...ستمین ات نازکش من! رزا کنهیم ام یعصب تینفهم زبون نیا-
 .رونیب بندازمت نیماش نیا از خوادیم دمل و یکنیم تیاذ رو

 هانیک به سپس او به زده بهت رزا و بود نیخشمگ و یعصبان محسن لحن
 باال یمک را هانیک کرد؟یم رفتار جانب به حق نگونهیا او فرزند یبرا. ستینگر
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 قفل  و کرد نگاهش نیخشمگ محسن. رفت رهیدستگ سمت به دستش و دیکش
 .زد را یمرکز 

 و لیهردمب یهوا و آب به یدار  عادت تو! رونیب رسده! رزا رسجات نیبش-
 .سازهیمن بهش ییهوا همه بچه نیا! سامله قلبت

 .داشت فیخف یلرز  کوچکش یلبها. کرد نگاهش تر یچشمها با رزا

 ...بهت لعنت! محسن یپست یلیخ-

! یکنیم شتیاذ یدار ...من به بدش. نهینفر و لعن یخوب مزد دونستمیمن-
 ...یکنیم اش خفه االن

 .گشود را عقب درب و کرد باز را در. گرفت آغوشش از زور به را هانیک سپس
 .خواباند عقب یصندل یرو  را او محسن و کرد یا ناله هانیک

 باشه؟ م،یبرس تا بخواب...بابا شیپ میریم االن عمو؟ عشق جونم-

 با. رفت ضعف کوچکش یهابوت یبرا دلش رزا و شد پهلو به آلود خواب هانیک
 :گفت اش کودکانه لحن هامن

 .یداد قول خودت...یباز  نیماش میبر بود قرار-

 .گذاشت هانیک رس ریز و کرد تا را اش زهییپا کت محسن

 .ینبود خوابالو که یروز  یول هستم قومل رو من-

 ردنگ از تا آورد باال را شیدستها و دارد نگه باز را شیچشمها کرد یسع هانیک
 .شود زانیآو کرد،یم مرتب را شیجا که محسن
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 .ادیمن خوابم کن نگاه. محسن عمو ادیمن خوابم-

 اب. گرفت دهیناد را رزا ی زده حرست نگاه و زد آرام اش ینیب یرو  به محسن
 :گفت خنده

 .شهیم دراز دماغت االن-

 لندب زور به هانیک کند، دهیرسپوش یشهرباز  و شام به ارصار اگر دانستیم
 .شدیم اش یادیز رزا اما کندیم غلبه خوابش به و ودشیم

 باشه؟ م،یبرس تا بخواب-

 :ستینگر رونیب به رزا. نشست فرمان پشت دوباره و بست را در

 .یبر  رترید یتونستیم-

 

 

 

 

 . منونه مادر نکن خرج هم با و  کدفعهی رو ات کوپن-

 .ستینگر خواب در غرق هانیک به و برگشت عقب سمت به رزا

 بارت و کار. یشد تر خوشگل ساخته، بهت معلومه خوبه؟ سیپار یهوا و لحا-
 یدکر  ول و ات یزندگ و کار ستین خوب. نظرم به منون نجایا یلیخ گرفته؟
 برو...رضر و جهنم یموند هم گهید روز چهار سه حاال! یگرد تهران یاومد
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! ینش هوا به هوا برو یزود یشنو یم من از یول آشنا و دوست برا بخر یسوغات
 !رتینگ نجایا یهوا

 .نداد یجواب اما کرد نگاهش چپ چپ رزا

 تو. هیفرفر مو بچه پرس کی فقط که لتیپروفا عکس نه؟ ای یگشت رو اروپا-
 مون حامله ات یگرد اروپا یعکسها با که یهست یا رفته فرنگ چطور

 ...لتیفاپرو  رو عکس تا پنجاه و صد دیبا سال پنج نیا تو کم کم االن ؟یکنیمن

 ! محسن بسه-

 . انداخت او به ینگاه مین محسن

  گه؟ید. چشم-

 بود، گرفته را فرمان راست دست با که هامنطور و چرخاند دهان در را زبانش
 و کردند یسپر  سکوت در یمدت. کرد مشت دهانش یجلو  را چپش دست
 :گفت محسن

 هگرسن ،یداد شام قول زنم به نگه مهراب برات؟ رمیبگ شام یخوایم-
 .هیجرینیت رفتارهاش کمی شوهرت آخه. شیفرستاد

 .دکر  نگاهش شخندین با محسن. گرفت رسش به را دستش و نداد محلش رزا

 .سوسول مهراب  -

 .کرد نگاهش یچشم ریز رزا

 .رگ یب سوسول   مهراب  -
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 .کرد اخم رزا

 ! دزد زن رگ   یب سوسول   مهراب  -

 .کرد متوقف را خودرو محسن که دیبگو یز یچ خواست رزا

 یاباب یهوا بچه، یهوا به وقت کی که نشه نگران شوهرت برو. طلبت شام کی-
 .زرنگن یلیخ کنندیم فکر که ام ییآدمها عاشق من...رزا! ینکن رو بچه

 .زد رزا ینیب به رسانگشت با آرام

 .مهراب و تو مثل-

 آهسته را دستش و کرد لیمتام را خودش یکم. برگشت هانیک سمت به رزا
 :کرد زمزمه. فرشد

 .نمتیبیم زود زود  -

 :زد طعنه محسن و گشود را در

 .نداشت یقابل کنم،یم خواهش-

 را در. شد منرصف هانیک یادآور ی با اما بکوبد محکم را در داشت قصد رزا
 .شد دور رسعت به و فرشد گاز یرو  را شیپا محسن و بست آهسته
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 هانیک و شد ادهیپ. دکر  پارک فرمان آپارمتان یروبرو  را شیخودرو محسن
 تا انداخت او یرو  هم را خودش کت و گرفت آغوش در را خواب در غرق
 با. دز  را ریدزدگ و بست پا با را نیماش درب. نخورد صورتش به یز یپائ یرسما
 شیقدمها آمد، یم نیپائ را آپارمتان یورود یسنگ یها پله که یدخرت  دنید

 قهوه یموها رس از شال و کردیم نیف نیف که یحال در جوان دخرت. شد کند
 یندلص و رفت بود منتظرش ایگو که ینیماش سمت به بود، آفتاده لختش یا

 محسن و افتاد راه به بود انسالیم یمرد اش راننده که خودرو. نشست عقب
 .دش بلند احرتامش به مرد و داد تکان یرس  نگهبان دنید با. شد یالب وارد

 داخل؟ یار یمن و نیماش مهندس؟ احوال-

 .کرد اشاره هانیک به محسن

 .رمیم پدرش دست بدم رو هانیک. نه-

 .بهش هست حواسم راحت، التیخ برو-

. ادد هیتک نهیآ به و شد داخل. رفت آسانسور سمت به و داد تکان رس محسن
 نکهیا حدس. کردیم حس بود، دار خس که صورتش کنار را هانیک ینفسها

 دیشیدان و دیکش باالتر یکم را هانیک. نبود یسخت کار شده، پیک اش ینیب
 به اتنه هانیک باشد؟ نداشته اسرتس و نخورد قرص بود سخت رزا یبرا آنقدر
 یادعا رزا حال و بود شده تر حساس هم گل برگ از او یخودخواه خاطر
 درب به آزادش دست با و آمد رونیب شد، متوقف که آسانسور. کردیم یمادر 
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 و شد باز در. شناخت را فرمان نیسنگ و کممح یقدمها یصدا. زد یچوب
 :گفت فرمان

 ...معذرت گفتم که من جان روناک ؟یبرگشت-

 .شد داخل و زد کنار را او محسن

 !بود رفنت حال در بخار اسب شصت و صد با جانت روناک-

 .شد روان دنبالش به و بست را در فرمان

 ش؟یدید تو-

 .گشود را هانیک اتاق درب محسن

 کنهیم قهر داره که یکی حاال تا یک از ؟یپرسیم که دنبالش یرفت مگه. آره-
 دره؟ پشت اون یکرد فکر تو که گردهیبرم خودش دوباره بره،

 نهیبب شه داریب. بخوابه خودم کنار دیبا ضهیمر یوقت. خودم تخت رو بذارش-
 .کنهیم هیگر تنهاست،

 . واباندخ خودش تخت یرو  را هانیک.  نداد یتیاهم شهیهم مانند محسن

 آره؟ شه، بدتر گاریس گند بو با که بخوابه تو تخت رو-

 :فتگ کرده اخم و زد پس رفت،یم هانیک کاپشن سمت به که را دستش فرمان

 !خونه یبر  یتونیم هم تو... هیچ صالحش دونمیم. پدرشم من-

 .رفت عقب و شد بلند پوزخند با محسن
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 یکرد ردش هیگر با نیمه برا شده؟ یسگ اعصابت یزد رو دخرته تق ه؟یچ-
 رفت؟

 را محسن یحرفها. درآورد اطیاحت با و یکی به یکی را هانیک یلباسها فرمان
 یانگخ لباس دنبال به هانیک تخت ریز یکشو  در رسدرگم و کالفه و دیشنیمن
 :کرد زمزمه آشفته. بود زیمت

 ...شیبرب ذاشتمیم دینبا...داره تب-

 !توام با-

 او سمت به را اش اشاره انگشت که امنطوره و برگشت سمتش به فرمان
 :دیغر نرود، باال شیصدا کردیم تالش و گرفتیم

 هک یبود یگور  کدوم! ساعت سه نه باشه، رونیب ساعت کی فقط بود قرار-
 و رزا یفهمیمن. زدم زنگ بار هزار ؟یدادیمن هم صاحاب یب اون جواب یحت
  زنند؟یم پرسه شهر نیا تو دارند کهیمرت اون

 .شد نهیس به دست و داد هیتک وارید به نمحس

 .بود لنتیسا! دمینشن-

 !سگ نیع یگیم دروغ-

 تهگذاش گهی یکی ،یندار  رو آبت ریش اریاخت تو ؟یشد یشیآت یچ از االن-
 ؟یزنیم من رس رو دادش رفته،
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 یموها .دیکش رونیب را یا زهییپا یخانگ لباس ست لرزان ییدستها با فرمان
 .کرد ملس را اش یشانیپ و زد کنار ورتشص یرو  از را هانیک

 ...ذاشتمیم دینبا-

 پاچه یچ یبرا االن. ستین ادیز کردم چک رو تبش...دکرت ربمشیم فردا-
. یباش راحت روناک با هم تو که گردوندمش بردم ساعت دو فرمان؟ یر یگیم

 ؟"قایدق چته. رهیگیم منو داره برقت االنم رفت، یفرستاد وضع اون با که اونو

 باسل ی قهی داشت یسع لرزان یدستها و یشانیپر با که را فرمان و رفت جلو
 .زد کنار بدهد، عبور هانیک کله از را

 ؟دیبش مادر و پدر ها احمق شام گفت یک...اونور برو! یکنیم تشیاذ یدار -
 باال هعرض هنوز یوقت دیریبگ عهده به یتیمسئول نیهمچ خواست شامها از یک
 یکی حالتون و عشق برا داد اجازه بهتون یک د؟یندار رو دماغتون دنیکش
 د؟یکن بدبخت رو گهید

 فاژشو . هم را شلوارش کرد، برتن را هانیک لباس ناراحت اما متیمال با سپس
 اتاق رونیب سمت به و گذاشت فرمان کتف یرو  دست. کرد چک را اتاق
 .کرد تشیهدا

 وونهید دارم منم. شهیم وونهید شامها دست از داره بچه نیا! رونیب برو-
 ! دیکرد ام خسته. دیکرد ام وونهید...شمیم

 .داد هل در سمت به را او و گرفت اش قهی از فرمان
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 یرب یم رو هانیک آخره بار...رونیب برو گمشو! بازه یادیز گهید دهنت-
 .رونیب

 :ستادیا کمر به دست شیروبرو محسن

 اون .یندار  هم ات تنه نییپا اریاخت یحت تو احمق ؟یکنیم نییتع تو رو حق-
 امشب از نمیا ا،یدن اومد تونیعروس شب بعد ماه هفت هانیک که ازدواجت از
 .رفت ونیگر چشم با دخرته یزد یگند چه ستین معلوم که

 .دیکوب اش نهیس تخت به فرمان

 .نمتینب هانیک بر و دور هم گهید! رونیب برو گمشو من ی خونه از-

 . نخورد یسکندر  تا ستادیا محکم محسن

 تبه دوزار بگو. رزا دست یبد رو پرسم رتسمیم بگو...نکش خجالت! بگو-
 یشکا چشم با رو روناک که بوده هانیک و تو شیپ فکرم نقدریا و ندارم اعتامد

 .رفت فرستادم

 

 

 

 

 :رفت باال شیصدا

 !فرمان بگو-
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 :دیغر و گرفت را اش قهی

 رامب اونقدر بگو! هات دنیابنخو  شب پا به پا و رفاقت سال پنج پدر گور بگو-
 فکر و نمیبیمن رو هانیک یبرا کردنهات ولز و جلز سال پنج نیا که یاعتبار  یب
 ور  نفست نجایهم تا فرمان بگو. مادرش دست یبرسون رو بچه قراره کنمیم

 ...بنال! ندارم اعتامد بهت بگو! نگرفتم

 کالفه. ستینگر کیتار یراهرو  به و چرخاند راست سمت به را رسش فرمان
 :گفت

 حساب تو به هم شب آخر دیبا که ندارم یبدبخت کم خودم من. محسن برو-
 هم مامان و یحاج به یحت تو به تنها نه آره، ؟یبشنو  یخوایم یچ. بدم پس

 مدت همه نیا بعد یچ یبرا مردک اون و رزا مهیحال من. ندارم اعتامد
. رهیبگ ازم رو ام بچه مدهاو  االنم گرفت، ازم رو زنم شیپ سال پنج...برگشتند
 از قبل ،یپرستیم که ییخدا همون به بشه، کم ام بچه از مو تار کی...محسن

 ،ندارم بتیمص طاقت گهید من. زنمیم شیآت رو همتون رمیمب خودم نکهیا
 ته؟یحال

 :داد ادامه یعصب فرمان و شد شل محسن دست

 تو ؟بلرزه هانیک یبرا بدنم و تن قراره االنم که نبودنش از دمیکش کم مگه-
 مبر  که نگرفتم طیبل بودم، دنبالش در به در یدیند خودت ست،ین ادتی
 یزندگ رس گردهیبرم شهیم نرم دلش وهللا به نهیبیم رو هانیک گفتم ارمش؟یب

 ...اش
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 فرمان اهیس یچشمها به که اشک نم. کرد رها را اش قهی انزجار با محسن
 .شدیم زاریب زیچ همه از نشست،یم

 ردشد دونمیم که من برگشته؟ کهیمرت اون با االن که ارمشیب برم استمنخو -
 ...هیچ

 ؟رو اش افهیق و ختیر یدیند. برگشنت مهراب یبرا دیشا ؟یدونیم کجا از-
 ردم اون" اصال مونده؟ براش افهیق مونده؟ رسش رو مو شه؟یپ سال پنج مهراب
 ضعفت نیا زا ادیم بدم! رو خودت کن جمع پرست؟ و تو سمت ادیب هست
 هدونیم اونم. شهیم شل بدنت اد،یم رزا اسم سال پنج بعد ادیم بدم! فرمان
 ها؟ رفت؟ چرا روناک! خودشه ضعفت نقطه

 .گردنش سپس د،یکش دست صورتش به کالفه فرمان

 حال تو...کنم صداش خواستم...رفتیم شیپ خوب داشت...نبود حواسم-
 ".رزا" زدم صداش نبودم، خودم

 

 

 

 

 . داد تکان را رسش و دیخند حس یب محسن

 .نیپائ کردمیم پرتت باال نیهم از بودم روناک یجا-
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 .زد اش شانه به

 مه اگر. دکرت بربش مهد، نرب رو هانیک فردا. بخواب برو. نکن فکر بهش-
 . بربمش خودم بگو شگاهیمنا یایب یخواست

 به و هگذاشت رسش ریز را دستش. رفت هانیک اتاق به فرمان رفت، که محسن
 درد گلو دادیم نشان اش چهره آرامش اما کردیم خس خس. بود دهیخواب پهلو
 یرو  را اش یگوش و دیکش را تلفن میس. گذاشت باز کامل را در. ندارد حاد

. شد اتاقش وارد. آورد یم در روناک دل از فردا. داد قرار سکوت حالت
 هب و کرد وشنر  را گارشیس. داشت بپا یاسلش تنها و درآورد را رشتشیت

 فرستاد رونیب را دودش. ستینگر شد، روشن شیچراغها که محسن یخودرو 
 .دیکش باال ینیب از و

 .داشت ماه پانزده هانیک د،ید را روناک که بار نیاول

 یدردرسها فراوان یها وسواس و ها مراقبت با هانیک کردن بزرگ فرمان یبرا
 دهیرس" هستند کم نوزاد یدگیرس یبرا هم نفر ده"  ی جمله به. داشت یادیز

 چهب و دیروبیم و پختیم. آمد یم فرمان یکردنها ترش رو رغمیعل منظر. بود
 و ترفیم هانیک و او صدقه قربان د،یرسیم خانه به فرمان یوقت. کردیم یدار 

 ! چگاهیه امد،ین بایفر اما. کردیم یخداحافظ

 هک دیرس گوشش به فرمان و شد تر رهیت هم قبل از بایفر و فرمان ی رابطه
 یحت که بود هانیک ریدرگ آنقدر اما. دیآ یم جلو خاموش چراغ و آرام دیحم

 دانستیم اما کرد دیتهد را همه تلفن پشت از یبار  چند. نکند هم مشاجره
 خراب را اش وجهه" کامال اش یمتاهل ی ماهه سه و خورده شکست یزندگ
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 کنارش محسن و میمر. شد نخواهد خورد حرفش یبرا هم تره و است کرده
 از یخرب  بفهمد اگر گفت میمر به کند یستیرودربا آنکه یب فرمان. بودند

 را خواهرش محسن اما. دید خواهد او چشم از ده،یرس رزا گوش به هانیک
 اش یعاطفگ یب و رزا دست از آنقدر قتیحق در. بود کرده رفهمیش" کامال
 دیدیم. بسوزد هانیک تب در رزا خواستیم دلش فرمان از شرتیب که بود شکار
 یفشارها...هانیک یامر یب...رزا یدور  غم...است افتاده نفس از چگونه فرمان

 خانه آن به کنند مجبور ینحو  هر به را او که اش خانواده نامحسوس
 روز ار  فرمان که... و هانیک یها یقرار  یب یبرا یدار یب صبح تا شب...برگردد

 رو قهیقش قسمت در شیموها. ربدیم فرو خود در و کردیم شکسته شرتیب روز به
 رهیت اش چهره و شدیم تر فروغ یب شبقش رنگ به یچشمها رفت،یم یدیسف به
 ...تر

 کی ییبایز و اصالت مناد و بود دهید شگاهیمنا در روز آن که یفرمان به" ابدا
 همعشوق کنار در رزا و شدیم آب نجایا فرمان. نداشت شباهت بود، یار یبخت
 .کردیم زارشیب رزا از و آورد یم بدرد را دلش نهایا ی همه و ربدیم برس اش

 .باشد مهراب کنار در رزا دادیمن اجازه رتشیغ. برود تا گرفت طیبل فرمان
 ناشناس یمتاس قبلش روز. برنگردد او بدون خورد قسم و کرد رفنت قصد
 هگرفت متاس شام با...تاالر از"  که گفت مودب یلحن با یزن یوقت و داشت
 ام،ش یبرا ژهیو فیتخف ازدواجتون سالگرد مناسبت به ،یار یبخت جناب شده

 طعق را متاس تنها..." دیهست لیما. میگرفت نظر در هاتون مهمون و همرستون
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 نآ  یجاودانگ عمر که دانستندیمن آنها حداقل. شد بلند نهادش از آه و کرد
 . است بوده ماه سه تنها شکوه با یعروس

 هچگون دانستیمن. شد مانعش محسن داشت، رفنت قصد که یا لحظه درست
 سخن تینها در اما. نکند سکته حداقل ای و نشود وانهید فرمان که دهد حیتوض
 ممحر  گریکدی به مهراب و رزا"  گفت و کرد قول نقل مو به مو را فرمان یعمو 
 ".اند شده

 

 

 

 

 ککوچ یرورس  و ردهاو یدرن تن از هنوز را شیپالتو. بود نشسته تخت یرو  رزا
 اما داد ماساژ را شیها قهیشق یعصب. بود افتاده گردن دور گوشش چهار و

 دبلن مهراب دنید با و شد باز در. بود دار نم و قرمز روشنش و شفاف یچشمها
 اقات درب مکث با و کرد نگاهش متعجب مهراب. رفت لباس کمد سمت به و شد
 .بست را

 .ومدمین که یکن تخلو  خودت با گفتم شدم؟ مزاحمت-

 تخواسیمن. درآورد را آن و گشود را مانندش کت پالتو دکمه تنها حرص با رزا
 دلش برعکس...بگذارد شیتنها یکس خواستیمن...نباشد مزاحمش یکس
 تجربه را یحال و حس چه و شد چه شود ریگیپ و دیایب جلو مهراب خواستیم
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 چه به بودن آداب یدمبا. است دهید را پرسش سال پنج از پس یوقت کرده
 خفه را شیصدا دیبا و بود ادیفر و بغض وجودش متام یوقت خوردیم دردش

 . درآورد هم را اش یرورس  و فرستاد رونیب را نفسش کرد؟یم

 رون؟یب برم یخوایم-

 ...دینبا کرد،یم یتند دینبا

 . نشست تخت یرو  کنارش جذب شلوار و تاپ هامن با و برگشت سمتش به

 نگفتند؟ یز یچ پدرت مادر. ستین یاز ین نه،-

 و رهیت الک به. گرفت را رزا دیسف و فیظر دست و داد تکان را رسش مهراب
 .کرد ملسش و ستینگر اش ساده ی حلقه

 م؟یبزن حرف اش درباره یخوایم. یایم رید و دوستت دنید یر یم گفتم...نه-

 ور  فسمن داره تهران یهوا. مونیمرت یس تیسوئ همون میبرگرد خوادیم دمل-
 !نمیبب خوامیمن که نمیبیم رو ییآدمها کنم،یم نگاه رو طرف هر...رهیگیم

 الغرش دستان یرو  آمده رونیب یرگها به رزا و کرد نوازش را دستش مهراب
 بود، قرمز رژ به آغشته که را نشیپائ لب و شد تر دوباره شیچشمها. شد رهیخ
 .گرفت گاز

! اهم چند بلکه...روز دو یکی نه...میدکر  صحبت هم با ما اما...زمیعز دونمیم-
 من به. ینرفت ات خانواده دنید هنوز تو نکهیا ضمن. بود هردومون میتصم
 .یدیم عذاب رو خودت و خودم فقط ینطور یا...یداد قول
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 شفیلط یها گونه یرو  شفاف اشک قطره دو و فرشد بهم را داغش یپلکها رزا
 :دینال. خورد رس

 دارم...شمیم خفه دارم! برم خوامیم...میاومد یمن کاش...مهراب تونمیمن-
 م؟یمبون قراره چقدر...شمیم خفه

 .دیمال را اش رهیت یپلکها سبابه و شصت انگشت با مهراب

 با رتشیب مدت نیا قراره هم تو... بکشه طول ممکنه. زمیعز میکرد صحبت ما-
 .میکن یکار  میبتون که یباش ارتباط در هانیک

 ربدیم پناه ینقل تیسوئ هامن به دیبا. داد تکان نیطرف هب را رسش عجز با رزا
 ؟میدادیم جا کجا اونو وگرنه میندار بچه رو خدا گفتیم یشوخ به مهراب که
 در و بود یمرت  شانزده کوچک هال کی تنها اما دیکشیم دکی را آپارمتان نام

 شتدا قرار یکوچک خچالی و ییظرفشو نکیس نت،یکاب فیرد چند شیراهرو
 که مهراب و رزا یبرا. بود شده هیتعب هم یبهداشت سیرسو راهرو هامن در و
 آن در بود قرار را روز متام رزا اگر. بود خوب بودند، رونیب شب تا صبح از
 ارو ید هامن با بود، شده جا هامن دلتنگ حال اما. شدیم وانهید کند، رس النه
. کند پاکش بمهرا نداد اجازه رزا و بود قرمز سس به آغشته که یدیسف

 وش تختخواب مبل یرو  خسته شب و بزند رونیب خانه از صبح نکهیا دلتنگ
 رگبز  اش ماهه هفت پرسک...هانیک آخ. ندیبب را هانیک خواب و بربد خوابش
 .آمد رونیب چاه ته از شیصدا. بود نشده مادرش دلتنگ هم کباری و شده

  شه؟یم باورت شه،یم رسرسه سوار خودش... مهراب دهیکش قد-
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 .دیخند

 .نهیبش جلو یصندل داره دوست-

 

 

 

 

 .برگشت مهراب سمت به جیگ

 هشب هم کباری چرا نگرفتم؟ بغلش هم کباری من چرا پس منه؟ ی بچه" واقعا-
 اممت که نبستم محکم رو نتهایکاب و کمد همه در دستش از چرا ندادم؟ ریش

 یتات یتات موقع هک نرفتم دنبالش پا به پا چرا خونه؟ وسط زهینر رو لشیوسا
 بخوابه؟ که ندادم تابش بغلم تو چرا ن؟یزم رو افتهین

 :گرفت محکم د،یلرزیم که را رزا دست مهراب

 ...باش آروم! جان رزا-

 :زدود صورت یرو  از را اشکش خشم با رزا

 دیبا کنار؟ بذاره رو یلعنت ریش شهیش و پستونک اون نکردم قشیتشو چرا-
 حق گفتمیم بهش دیبا. دادیم جواب بهرت یور نطیا آره! روش زدمیم فلفل
 !دهنت یبذار  رو یلعنت ریش شهیش اون یندار 

 :داد هشدار نگران و گرفت محکم را رزا یها رسشانه مهراب
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 زدمل؟یعز یلرز یم چرا ؟یخوب...زمیعز...رزا-

 .دیکش را مهراب دست ریتغ با رزا

 اهر  دهن تو پستونک خونه تو لحظه هر و روز هر نداره حق گفتمیم بهش دیبا-
 ...کردمیم مرتب هرروز رو اونا من! رونیب زهیبر کشو تو از رو ها لباس و بره

 .دراند کاسه در را شیچشمها

  ه؟ز یبر بهم رو اونا هانیک که کردمیم مرتب رو فرمان و خودم یلباسها هرروز-

 .بود هراسان مهراب لحن

 ...یگرفت قلب تپش...ستین خوب حالت...جان رزا-

 .گرفت سمتش به را اش اشاره انگشت ارز 

 اون ریتقص همش...برق یزهایپر سمت یبر  یندار  حق بودم گفته بهش یحت-
 نیا وت بچه بودم گفته بهش. بود نیپائ اش خونه یزهایپر همه! خرفته شاپور
 .رفتیمن گوشش به...داره خطر...اس خونه

 پاب تیواقع عامل در رزا شبانه یکابوسها. زد چنگ را پشتش کم یموها مهراب
 . زدیم نفس نفس رزا. بودند خواسته

 .میندار دوستت بابا و من گهید ،یبخور  ریش شهیش با بازم اگه بودم گفته بهش-

 :گفت خفه. گرفت دهانش یجلو  محکم را دستش و افتاد هق هق به

 ردهک درست یماکارون براش کباری. بخوره شکالت نقدریا ذاشتمیم دینبا-
 سس یه...ختیریم سس یه...ختیریم سس یه ادته؟ی بودم،
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 کردم، پرت رو یقوط و شدم یعصبان رس آخر...ختیریم سس یه...ختیریم
! کرد قهر...کرد هیگر دمیشن خودم بخدا...کرد هیگر بعد مهراب؟ ادتهی

 بودم کرده درست اون یبرا. دور انداختمش جا با منم... نخورد هم یماکارون
 !نخورد و

 .دیکش را اش ییخرما یاموه حرص با مهراب

 ...خانومم بسه...رزا بسه-

 دوست که رو یآهن آدم اون برات ،ینخور  پستونک اگر بودم گفته بهش-
 . خرمیم یدار 

 :دیپرس جیگ

 از" قبال مگه خوره؟یم یچ غذا ه؟یچ اش عالقه مورد یباز  اسباب یراست-
 نبود؟ من وجود تو مگه کرد؟یمن هیتغذ من جفت

 هیگر به و نشست نیزم یرو  آرام اما کرد خفه دهانش گرفنت با را شیصدا
 کف یقرص  و گشود را دربش برداشت، را یعسل یرو  یقوط مهراب. افتاد

 مهراب رشتیت به رزا. گرفت آغوشش در و شد بلند درجا. انداخت دستش
 :دینال و زد چنگ

 کجاست؟ پس-

 :تگف نیخشمگ و زد پس را مهراب نبود، عامل نیا در که ییگو سپس
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 یدب دل خواستمیم! خواستمیم آرامش تو از فقط من فرمان کجاست؟ من بچه-
 وت! یند گوش احمقت خواهر اون یوزها وز به اونقدر و یکوفت یزندگ نیا به

 !یگرفت رو ام بچه ها؟ ؟یکرد چکار

 .افتاد مهراب جان به کوچکش یها مشت با

 چهب شامها! ات یوضع یپرسعمو  و تو... یگرفت رو ام بچه تو! اش یگرفت تو-
 ...متنفرم همتون از...دیگرفت رو ام

. دیبوس را شیموها یرو  و گرفت آغوشش در مهراب. کردیم هیگر مهابا یب
 . دیبلع را قرص مقاومت یب رزا و گشود را رزا کوچک دهان

 الغرش نهیس قفسه به داد،یم دشنامش کرد،یم هیگر رزا که بود سال پنج
 رفتیم خواب به و گرفتیم آرام کم کم سپس. کردیم نینفر را همه و دیکوبیم
 :کرد زمزمه آرام مهراب. کردیم آغاز را اش شبانه یها کابوس و

 .شهیم درست...رزا شهیم درست-

 

 

 

 

 از را اش هیتک روناک قامت دنید با فرمان و شد باز طرحدار یآهن درب
 هیتک یسنگ وارید به نهیس به دست و کرد یکمرنگ اخم روناک. برداشت نیماش
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 تن بر روشن یراهنیپ. کرد برانداز آمد، یم سمتش به که را فرمان. داد
 به یآسامن یآب و دیسف نیب انتخاب یبرا شیچشمها که روشن آنقدر. داشت
 مهین یمشک فوتر یپالتو . بود یخاکسرت  اش قهیجل و شلوار و کت. افتاد دیترد
 و همرنگ" کامال تشکراوا و چرم یها بوت مین با که داشت برتن یبلند

 و منر  آنقدر اما بود شده شانه باال به شهیهم عادت به شیموها. بود متناسب
 .کردیم ییخودمنا اش یشانیپ یرو  و بود افتاده چپ سمت به که بود لخت
 و نیدارچ عطر و شد بسته یا لحظه یبرا روناک یچشمها آمد، که جلوتر
 .دیبگشا چشم شد باعث فرمان گرم یصدا. دیبوئ وجود متام با را چرم

 .جان روناک یبش آماده خواستم ازت من-

 یراض آنکه از بعد یحت. بود آماده فرمان یبرا شهیهم او. بود آماده که البته
 یناراحت و اکراه با را جوابش فرمان جانب از پاسخ یب متاس شش از بعد شد

 اش هرهچ از ینشدن جدا جزو میمال چندان نه شیآرا. بود آماده هم بدهد،
 به ینگاه. بود دهیکش سشوار و مرتب شهیهم اش کرده رنگ یموها و شده
 با را شیرکاکائویش و بود نشسته نیماش عقب مخصوصش یصندل در که هانیک
 .فرستاد عقب را لختش یموها از یا دسته و کرد خورد،یم ین

 اعرتاض وسط نیا هم کس چیه بشه؟ اجرا یخوایم تو که یز یهرچ قراره-
 نکنه؟

 دمیم قول. کردم یعذرخواه هم شبید بابت. نزدم یحرف نیهمچ من-
 .میبر شیپ یعال ندفعهیا
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 رد،کیم عبور که یجوان پرس دنید با روناک و شد جابجا شیجا در یکم سپس
 .چرخاند کاسه در را شیچشمها. دیفهم را فرمان حرکت علت

 !خونه برگردم تنها و تک و کنم قهر من یداد اجازه اما-

 .امیب دنبالت تونستمیمن-

 .فرشد خود به شرتیب را اشارپش و آمد جلو روناک

 هانیک یتونستیمن حداقل خوبه! یکن زنده رو زنت خاطرات که یموند البد-
 .یکن بهونه رو

 .گرفت را روناک دست و درآورد یا پارچه شلوار بیج از را شیدستها فرمان

 ناراحت قدر نیهم بود، تو یجا هم گهید هرکس دونمیم. کردم اشتباه من-
 اومدم و کردم یعذرخواه ازت هم نیهم یبرا. رفتیم ذاشتیم و شدیم

 . رساغت

 رهیخ پرسک نباریا. ستینگر هانیک به دوباره و کرد نازک یپلک پشت روناک
 . کردیم نگاه شانیدستها به د،یبگو خواستیم تر قیدق اگر. کردیم نگاهشان

 وابشخ هانیک نکرد، یبدقول محسن...دهیرسپوش یشهرباز  میبرب رو هانیک-
 .بود آلود خواب و منگ و جیگ نقدریا روزید چرا دونمیمن. برد

 :دیپرس شک با و گرفت دندان به را نشیریز لب روناک

 چطوره؟ االن-

 .یشهرباز  میبر کرده چارهیب منو صبح از که اونقدر. بهرته یلیخ-
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 :زد یپوزخند روناک

. نجایا یاومد و یکرد کج رو نیماش رس تو ستین خوشحال هم یلیخ" ظاهرا-
 .نداد تکون برام هم دست یحت

 تو دهن از حرفها نیا اما بود درست حرفت نیا ،ینبود کودک مهد یمرب اگر-
 ...یدار  کار و رس قرش نیا با مدام که

 کیزدن بهم یتخس با کمرنگش یابروها. کردیم نگاهشان رهیخ همچنان هانیک
 .گرفت دستانش در را فرمان دست هردو و فرستاد باال ییابرو روناک. شد
 رجلوت را کوچکش تن و کرده متوقف را خوردنش پرسک کردیم حس هم دهیند
 .ندیبب بهرت شهیش پس از بتواند تا دهیکش

 یرو  زا یفسقل نیا یکارها متام کردمیم فکر شناختم،یمن رو پدرش اگر منم-
 اونو اول من. دارم دوست ور  هانیک چقدر من یدونیم خودتم. غرضه و قصد
 یبرا عمر کی قراره من. وقت چیه شم،یمن دلخور ازش...تورو بعد دم،ید
 .باشم مادر هانیک

 هقیدق ده از شرتیب شدنش آماده. رفت خانه به روناک و داد تکان رس فرمان
 سمت هب اش یمشک یبوتها و یخاکسرت  کوتاه یپالتو  با یوقت و دینکش طول
 عقب به و شد سوار. نشست فرمان یلبها یرو  یمحو  ندلبخ آمد، یم نیماش

 .برگشت

 .گرفتیم رو رساغت مدام انیشا. مهد یومدین هم امروز هان؟یک یچطور -
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 اهشنگ جلو نهیآ از که هامنطور فرمان و گرفت گرید سمت به را شیرو هانیک
 :گفت کلفت ییصدا با و کرده اخم کرد،یم

 .یکرد فراموش رو یز یچ کی کنم فکر-

 :کرد زمزمه یناراض و آهسته هانیک

 .سالم-

 !هانیک دمینشن-

 روناک. شد شرتیب فرمان اخم و دیکوب روناک یصندل به را شیپا هانیک
 :زد یلبخند و گرفت را دستش

 ه؟شد ست لباسهامون یکرد دقت" اصال. کنه سالم یکن مجبورش خوامیمن-

 اخم وهرد حال .ستینگر هانیک یها یخاکسرت  به و دیکش یقیعم نفس فرمان
 را یکاغذ دستامل جعبه و کرد دراز دست داشبورد سمت به.  بودند کرده

 . گرفت هانیک سمت به و کند آن از یبرگ. دیکش رونیب

 !کن پاکش-

. شد رمزق یکم شیچشمها نیپائ و دیکوب روناک یصندل به پا با دوباره هانیک
 :زد یلبخند اما فرشد لب. انداخت هانیک به ینگاه روناک

 رو نرازهامو  بهم ادتهی. بگو من به ،یبگ بابا به شهیمن روت اگر زم؟یعز هیچ-
  م؟یگفتیم
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 ار  اش یمنیا کمربند فرمان و گرفت یگر ید سمت به اخم با را شیرو هانیک
 .برگشت سمتش به و کرد باز

 رو یصندل پشت هم ،یکن سالم واضح هم دمیم فرصت بهت هیثان یس هانیک-
 !یکن یخواه تمعذر  هم و یکن پاک

 

 

 

 

 :آورد باال را اش اشاره انگشت

 !هردومون از بلکه روناک، خاله از فقط نه نباریا-

 :زد زل پدرش اهیس یچشمها به متام یگستاخ با هانیک

 انیشا باشم؟ داشته هم خاله بخوام که کو مامانم. ستین من ی خاله اون-
 .یندار  هم ییدا و خاله پس ،یندار  مامان تو گفتیم

 :دیکش داد کبارهی به مانفر 

 !کارش و کس همه با کرد غلط انیشا-

 .بود شده گشاده شیچشمها که روناک به کرد رو غصب با سپس

 هزار و کنم صحبت باهات ان،یشا پرس، نیا درباره خوامیم گفتم بهت بار هزار-
 لپو  موقع ره؟یگیم پول فقط کودکتون مهد. یانداخت گوش پشت هم بارش
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 شهیم که شونیدوزار وضع اون به انتقاد وقت شن،یم خم برات کمر تا گرفنت
 شن؟یم گور و گم همه

 :دیتوپ جانب به حق روناک

 انیاش. کنم کنرتل رو ها بچه تک تک روابط تونمیمن که من منه؟ به منظورت-
 اچر . بودند نخورده مشکل به وقت چیه و دوسنت هم با وقته یلیخ هانیک و
 گن؟یم گهیهمد به یچ که کردمیم نظارتشون دیبا

 دم؟یم پول دارم باباشون خون اندازه یچ یبرا من پس-

 !رهیگیم صورت ها بچه نیب ییها مکامله چه که ستین نیا مسئول اونجا یکس-

 با. هم اش ینیب بود، شده قرمز شیچشمها که برگشت هانیک سمت به فرمان
 ردهشم و یجد. دیلرزیم کوچکش یلبها اما نکند هیگر داشت یسع یغد متام
 :گفت

 !هانیک منتظرم-

 همژ  که یمواقع متام مانند. کرد نگاهش نیپائ از و کرده اخم تخس، هانیک
 جان شیبرا فرمان و شدیم کینزد شیابروها به نگونهیا کمرنگش و بلند یها
 سنف. کند عبور زشتش رفتار از یسادگ به توانستیمن نباریا اما. دادیم
 را فرمان پهن ی شانه که روناک دست رکتح هانیک یچشمها و دیکش یقیعم

 . کرد دنبال باشد، آرام کرد زمزمه آهسته و داد فشار

 .شهیم یچ ،ینکن یخواه معذرت اگر یدونیم-

 :انداخت باال شانه بغض با هانیک
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 !مهد برم خوامیمن اصلنشم من! بهرت-

 توعه؟ دست مگه-

 .شد جمع خود در یکم فرمان ترش از

 ربا ادب یب رو تو منم! میندار یشکن قانون. االن نیمه! کن یخواه معذرت-
 .اوردمین

 ته به یدست فرمان و روناک به کرد رو اخمو و آمده جلو یلبها با هانیک
 .دیکش ششیر

 ازدواج خرب. بود اش یدرماندگ اوج که شد آشنا یموقع هامن روناک با
. آمد یبرمن امرشیب کودک پس از. بود زده نشیزم مهراب و رزا ناممکن
 یبرا دیحم. رفتیم و کردیم را کارها صد تا صفر آمد، یم اوقات یگاه منظر

 کرده شجاعش خانواده از فرمان شدن دور. بود آمده جلو بایفر یخواستگار 
 ودخ به را هانیک دارد یسع" دایشد منظر کردیم حس و دیفهمیم فرمان. بود

 شیبرا که یفرمان ستد از. بود کرده عادت منظر یبو  به لیاوا. کند وابسته
 به شبانه دش مجبور کباری. کردیم هیگر تنها و گرفتیمن ریش شهیش داد،یم جان
 کهنیا محض به هانیک. شد هم هامن. ردیبگ آرام هانیک تا برود یپدر  ی خانه
 یب زبان با منظر. دیخواب و گرفت قرار و آرام کرد، حس را مادربزرگش یبو 
 تداش که یخاطرات علت به فرمان. نوشت هنانوشت یقرارداد شب هامن یزبان
 بود، تهشکس را دستش شرتیپ که بود یدیحم کنار در نباریا که بایفر حضور و

 هر. شد هرروز و یشگیهم منظر حضور عوض در اما. نبود برگشت به حارض
 و آمد یم داشت قرار رشیمس در که فرمان آپارمتان به شاپور همراه صبح
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 بیغا یرزا به آشکارا و زدیم غر مدام بایفر. دکر یم خشک و تر را هانیک
 . بود کرده تر نیسنگ را او یکارها منظر نبود. کردیم نیتوه

 فرمان .بشنود پرسش از یتشکر  آنکه یب رفتیم منظر آمد، یم فرمان که شب
 . نشود مادرش زحامت متوجه که بود نیچرک دل و یشاک آنقدر

 انندم صورتش که دیبوسیم را او آنقدر. شدیم تنها هانیک با او و رفتیم منظر
 کردیم نگاه ونیزیتلو و بود داده مل مبل یرو  که شب کی. شدیم یصورت رزا

 بود کرده حس را هانیک یها یقرار  یب قبل شب چند از. داد رخ یمهم اتفاق
 یرو  هانیک دهان آب کند، یباز  تا خواباندیم خودش شکم یرو  را او یوقت و

 با و ودب نشسته شیپا یرو  هانیک شهیهم مانند هم شبام. شدیم روانه صورتش
 و ودب باز مهین فرمان یچشمها. کردیم دهانش در را فرمان انگشت متام یرستق

 که طورهامن و بود خسته. دیشنیم انیم در یکی را فوتبال کارشناس یصحبتها
 به برق ییگو ناگهان به. بود داده هیتک مبل پشت به افتدین هانیک بود مواظب

 به ینگاه. دیکش هانیک دهان از را انگشتش و گشود چشم اند، کرده وصل او
 درشت یچشمها به سپس و کرد بود افتاده خون یکم که ناخنش ی گوشه

 .هانیک
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 هردو کرد یسع که را هانیک نیپائ ی لثه گرشید دست سبابه انگشت با نباریا
 :کرد زمزمه.  کرد ملس کند، کینزد بهم را فکش

 ؟یآورد در دندون یک تو سگ، توله-

 تا بآنش. ستینگر هانیک نیپائ لثه در زیت اریبس اما کوچک دندان دو به و
. بود شده بزرگ آرام آرام هانشیک. امدین چشامنش به خواب ذوق از صبح
 نیزم یرو  تا چسباندیم شوفاژ و وارید به را کوچکش یدستها که موقع هامن

 را آخر قدم چند تا کردیم اش یتات یتتا محسن که ها موقع هامن. افتدین
 هم از را شیدستها و نشستیم زانو دو یرو  شیروبرو که او سمت به هانیک
 مخصوصش بلند هیپا یصندل یرو  هانیک که ها موقع هامن. برود گشود،یم
 هک یهانیک و کردنشان حامم. دادیم خوردش به را رسالک متام او و نشستیم

 میرژ مخصوص، یلباسشوئ نیماش خصوص،م یشامپو . بود یباز  آب عاشق
 یبرا یکی. بود شده نسخه دو زیچ همه...مخصوص یصندل مخصوص، ییغذا
 . پرس یبرا یکی پدر،

. بود اوکنجک هانیک. شدیم تر قیعم مشکالتش شد،یم بزرگرت هانیک هرچه اما
" کامال محسن و بود طنتیش حال در مدام و دیکشیم دست یسوراخ هر به
 اریبس یدخرت . دید موقع هامن را روناک. داد شنهادیپ را کودک مهد یجد

 لحظه هامن از و دانستیم ها بچه عاشق را خود که بشاش و زبان و رس خوش
 .دکر  خارج افکارش از را او روناک یصدا. کرد ضعف شیبرا د،ید را هانیک که

 .نداره یارزش برام. بشه یعذرخواه ازم تو اجبار و زور با خوامیمن-

 :داد قرار مخاطب را هانیک دوباره و دیکش لشیسب به یدست فرمان
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 !منتظرم...بابا...هانیک-

 پدرش دست یرو  که روناک دست به. بود گردش در دو آن نیب نگاهش هانیک
 ونخد با ییگو که روناک لبخند تیدرنها و فرمان منتظر نگاه به. داشت قرار
 به زد لز  جسارت متام با و تگرف باال را رسش. بودند دهیکش را شیلبها ینامرئ

 .روناک یچشمها

 ...رونیب برو هم ما نیماش از! نزن دست من یبابا به-

 

 

 

 

 سمت به لبخند هامن حفظ با روناک اما کرد یز یت و تند اخم نهیآ از فرمان
 از و دآور  باال را دستش روناک که دیبگو یز یچ خواست فرمان. برگشت هانیک
 از و بود ریدرگ اش یصندل یا پارچه ی لبه با نهایک. کرد سکوت درخواست او

 روناک. دارد اسرتس اندازه چه تا که بود مشخص" کامال شیپاها دادن تکان
 .دیکش عقب اخم با را دستش زودتر او که ردیبگ را هانیک دست کرد قصد

 شامکان. کنم صحبت تنها هانیک با قهیدق چند خوامیم ازت! زمیعز! فرمان-
 هست؟



 

 pg. 969 

96
9 

 کتپا گشود، را خودرو درب فرمان کند، یگستاخ هم باز هانیک آنکه از قبل و
 ردشگ و درشت یچشمها با هانیک. رفت رونیب و برداشت را فندکش و گاریس

 . شد رهیخ زد، آتش را گارشیس و شد دور یقدم که را پدرش رفنت

 دشید هیزاو در بهرت گستاخ پرسک نیا تا آورد جلو را خودش یکم روناک
 .کرد یکمرنگ اخم. باشد

 یکن اهنگ وارید و در به دینبا کنه،یم صحبت باهات بزرگرت کی یوقت! هانیک-
 .دادم تذکر بهت بار صد نویا. یبد تکون رو پاهات مدام و

 :گفت روناک و نداد یتیاهم هانیک

 تتدوس گهید و بشه ناراحت ازت پدرت شهیم باعث فقط زشتت یرفتارها نیا-
 .باشه نداشته

 راث چه جمله نیا دانستیم هم روناک! ممکن وقت نیبدتر در هجمل نیبدتر
 آزار بربرا در بود گفته پدرها و مادرها به بارها و باشد داشته توانستیم یمخرب

 برعکس و نکنند دیتهد خود عالقه عدم با را کودک چگاهیه فرزندان تیاذ و
 ،داشت اهندخو  دوست را آنها شهیهم که بدهند را نانیاطم نیا آنها به شهیهم
 شتهگذ شب به توجه با اما. شوند ناراحت شانیرفتارها یبرخ از است ممکن اما
 نیا آنقدر فرمان، یکش منت و بود گذشته ممکن وضع نیتر افتضاح به که

 و تیترب چیه به لحظه آن در که بود شده متام گران شیبرا هانیک ی جمله
 باز یکم کوچکش دهان و شد قرمز یآن به هانیک یچشمها. نکند فکر یاصول
 :داد ادامه حال نیا با ماند،
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! رفت و شد ادهیپ نیماش از که ناراحته دستت از نقدریا ینیبیم که هامنطور-
 گفتم بهت ؟یکن یاحرتام یب بزرگرتت به دادم ادی تو به سال نهمهیا من هانیک

 سالها نیا متام که یکار . بذار ونیم در من با افتاده یاتفاق اگر
 لندتب یموها ایعرش ای...یگفت بهم و داد هلت پارسا که یوقت مثل...میکردیم
 بهت انیشا که یزمان یحت ای...یدخرت  تو گفت بهت و بود کرده مسخره رو

 بابا نکهیا بدون میکرد حل هم با رو نایا همه ما ؟ینیبیم. یندار  مادر گفت
 با تا یبگ بهم خوامیم ازت افتاده یاتفاق اگر االنم. بشه ناراحت ای بفهمه فرمان
 . میکن حلش هم

 .نکشد پس دوباره تا محکم یاندک و گرفت را هانیک دست نباریا

 نیا از بابا یمطمئن یول رمیم و شمیم ادهیپ نیماش از االن من یبخوا تو اگر-
 شه؟یمن ناراحت کارت

 روناک .بود کوچکش ینیب بودن پیک آن علت و دیکشیم صدادار نفس هانیک
  ردهک روشن یقبل گاریس آتش مدد به را دوم گاریس. انداخت مانفر  به ینگاه
 :داد ادامه. بود داده هیتک کاپوت و

 لح هم میتونیم. یشهرباز  میبر و میکن حل رو مشکل هم با االن میتونیم-
 و هشیم ناراحت هم بابا ،یکرد ناراحت منو چون" مسلام و خونه برم من م،ینکن
 . شهیم کنسل یشهرباز  هیتنب عنوان به

 :داد ادامه یجد روناک و کرد نگاهش یناباور  با هانیک

 .دمیم تذکر بابا به محسن با ات روابط ی درباره من" قطعا و-
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 متام. دبو  آگاه محسن به هانیک یوابستگ از" کامال روناک و شد آشفته هانیک
 اش یواقع یعمو  از را او. شدیم خالصه فرمان و محسن به مهد در شیحرفها

 ار  جوانش و پیخوشت یعمو  پز اش یهمکالس متام به و داشت دوست شرتیب
 وتاب و آمد یم او رساغ به اش یمشک و دهیکش یخودرو  با یهرزگاه که دادیم

 گفنت نه قدرت هانیک یها خواسته برابر در هم محسن. کردندیم یشکن
 . نداشت

 :گفت روناک و شد تر هیثان به هانیک یچشمها

 محسنت عمو با آمد و رفت ی جهینت هاتیادب یب نیا علت" ظاهرا چون-
. خودته اب میتصم! باشه بزرگت پدر ی خونه به رفنت علتش ممکه یحت. هستش

 ؟یبش محروم هردو از یخوایم

 با .کردیم هیگر شک بدون نبود، نجایا روناک اگر. دیکش باال را اش ینیب
 :گفت یتخس

 .خب باشه-

 .نشود دایهو ندشلبخ تا گرفت گاز را نشیپائ لب روناک

 ؟یچ خب باشه-

 . ستینگر گرفت،یم کام قیعم که پدرش به و داد تکان دوباره را شیپا هانیک

 .خوامیم معذرت-

 رارق مخاطب را فرمان و فرستاد نیپائ را خودرو شهیش. زد یپهن لبخند روناک
 .داد
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 .رسده هوا شو، سوار ایب جان فرمان-

. کرد نگاهش رهیخ و برگشت وناکر  و دیکوب اش یصندل به دوباره هانیک
 نهایک سمت به یدستامل روناک و شد سوار کرد، خاموش را گارشیس فرمان
 :گفت فرمان رخ مین به رو سپس. گرفت

 زم؟یعز نه مگه. کنه زیمت رو یصندل خوادیم هم کرد یخواه معذرت هم-

 :کرد نگاه اش یاشک یچشمها به نهیآ از فرمان

 بابا؟...هانیک-

" لهب" زور به و کرد پاک کوچکش یدستها با را یصندل خاک بغض با هانیک
 .گفت یا

 بابا؟ یخوب-

 .میبگذرون خوش یکل یشهرباز  میبر قراره باشه؟ بد چرا-

 

 

 

 یصندل از. دیترک بغضش هانیک کبارهی به و کرد نگاهش نهیآ از دوباره فرمان
 یرو  از یاکخ یکفشها با که روناک داد و غیج به آنکه یب و آمد رونیب اش
 و انداخت پدرش آغوش در را خود بکند، توجه بود شده رد شلوارش و پالتو
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 اب و کردیم هیگر مهابا یب. کرد حلقه فرمان گردن دور محکم را دستش هردو
 :گفتیم تند تند و کرد بوسه غرق را فرمان صورت اش کودکانه یصدا هامن

 گهید و کردم تتیاذ دیشببخ بابا...دیببخش خدا تورو بابا...بابا دیببخش-
 .یندار  دوستم

 :زد غر و دیکش دست اش یخاک یپالتو  یرو  حرص با روناک

 کنه؟یم یرو  ادهیپ نیماش تو یدونیم یوقت یار یدرمن  رو هانیک یکفشها چرا-

 در و فرشد خود به را هانیک لرزان و فینح تن و آمد خود به کم کم فرمان
 .زد لب گوشش

 بابا...هر یمیم برات بابا ندارم؟ دوستت من گفته یک ،بابا هیزندگ بابا، جونم-
 !نمتیبب...من هیزندگ متام نکن هیگر کنه،یم فدات رو اش یزندگ همه

 او هب و انداخت او گردن دور دست دوباره یرستق با او اما دیکش عقب را هانیک
 فتادها سکسه به. داد ماساژ را کوچکش کتف فرمان و کرد هیگر دوباره. دیچسب
 .دبو 

 ...بابا...نکنم تتیاذ...گهید...دمیم قول...بابا-

. ارهد دوستت شهیهم و عاشقته بابا نره، ادتی نویا...یبودمن زنده لیدل تو-
 .نیهم نه،یبب یادب یب ازت نداره دوست فقط

 . دیکش باال را اش ینیب کرد،یم هق هق که هامنطور هانیک

 بابا؟-
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 بابا؟ جان  -

 

 

 

 

 فرمان گوش به را شیلبها و ستینگر روناک به یاشک یچشمها با هانیک
 :کرد اخم هیثان به فرمان و گفت یز یچ آهسته. چسباند

 !نه-

 .ذارهیم محسن عمو...خدا تورو! بابا-

 :گفت حرص با فرمان

 .نیبش خودت یصندل رس برو...کنه لعنت رو محسن عمو خدا-

 :گفت و کرد اشاره شیپالتو به اخم با روناک

 . یکرد فیکث منم لباس! کن وشگ پدرت حرف به-

 :گفت و فرستاد باال را شیابرو یرستق با هانیک

 .گرفتم اجازه هم خودش از. نمیبش بابام کنار خوامیم-

 روناک. کرد مهار اما گرفت اش خنده او تیمالک حس و حرکتش نیا از فرمان
 هک را او فاتح ی چهره یوقت اما نشد منظورش متوجه ابتدا. کرد نگاه متعجب
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 تا دید را کرد،یم نگاهش رفته باال یابرو  با و انداخته پدرش گردن دور دست
 یر ناباو  با و فرمان سمت کرد رو و فرستاد رونیب را نفسش. خواند را ماجرا ته
 :گفت بهت و

 ؟یکنیم یشوخ-

 :آورد باال را شیدستها فرمان

 که هیارب نیآخر و نیاول نیا داده قول هم هانیک. جان روناک نباریا فقط-
 نه؟ مگه. نهیشیم جلو یصندل

 :برد رهیدستگ سمت به دست حرص با روناک

 خوش من بدون هم بهتون... دیبر نفره دو دیتونیم! امیمن" اصال من-
 ...گذرهیم

 :آورد باال را دستش روناک که دیبگو یز یچ خواست فرمان

 نهایک ،یار یدرب دمل از" مثال یاومد شبید فضاحت بعد"...لطفا نده ادامه-
 بلکه ،یکنیم تیحام زشتش کار از تنها نه تو و کرده یاحرتام یب من به" عمال
 نم؟یشیم عقب یصندل رمیم من یکرد فکر" واقعا! یدیم باج بهش یدار 

 یبرا بود مانده کم. دیچسب فرمان به شرتیب هانیک و زد را یمرکز  قفل فرمان
 .اوردیب در هم زبان روناک

 .یشهرباز  تا فقط...کن صرب جان روناک-
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 یاحرتام یب هانیک... یبد باج دیبا هم فردا ،یبد باج االن اگر! فرمان نه-
 کارت نیا با حاال. کنه یعذرخواه کردم مجبورش من و کرد یادب یب کرد،
 .یکنیم خراب رو هانیک تیترب یدار 

 :کرد یپوف فرمان

 ؟یکنیم سختش نقدریا چرا-

 هر نم به ات بچه یخواستیم که تو رون،یب یبر  ات بچه با یخواستیم که تو-
 اغرس  یاومد یمن...یکن قشیتشو ه،یتنب یازا در آخرش و کنه یاحرتام یب

 ! من

 ...جان روناک-

 تو که همونطور. یکن دخالت یندار  حق کنم،یم تیترب دارم من یوقت-
 یز یچ من و یکرد ونیزیتلو و کودک مهد میتحر روز سه رو هانیک پارسال
 .نگفتم

 ؟یا متوجه! منه رسپ هانیک-

 تو مش،شناسیم من که نقدریا و کنمیم بزرگش دارم من یکسالگی از یول بله،-
 بزن ور  قفل نیا حاال! یکنیم اعتبار یب منو یدار  فقط ینطور یا. یشناسیمن
 ...برم خوامیم من

 شد،یم متام سالش پنج یزود به که امروز به تا یماهگ سه و سال کی از هانیک
 . بود کرده یسپر  او با ار  زمان نیشرتیب
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 یآغوش در را او که یمرد به یشباهت" عمال که بایز اریبس اما فینح یکودک
 که بود یکودک نیتر یداشتن دوست و نیباتریز هان،یک. نداشت بود، گذاشته

 کرد دعا دل در که شد اش فتهیش چنان موقع هامن از و بود دهید حال به تا
 دنیکش رو و ریز حال در مدام فرمان رایز. سندبر توافق به مهد ریمد با فرمان
 نزما آن روناک. دارد یقلب یامر یب پرسک شد متوجه موقع هامن روناک و بود
 اممت. بود شده متام ارشدش یکارشناس یتازگ به و بود ساله شش و ستیب

. داشت تیاولو شیبرا درآمد کسب و ربدیم برس کودک مهد در وقت
 دغدغه تنها و آمدند یم باال مدل یخودرو  با" اکرثا مادران که یمهدکودک

 نوبت ای برسند ها مزون و ها یدورهم به ساعت رس بتوانند که بود نیا شان
 اشتندد یصورت بر بایز اریبس یشهایآرا. ندهند دست از را کوریپد و کوریمان
 که یمرتب یها ناخن. بودند سپرده یجراح غیت دست به را آن شرتیپ که

 اب و اند نکرده نظافت را خود کودک هم کباری ببندد رشط ودب حارض روناک
 دندآور  یم آن مشابه ای ریکر با را کودک. اند نگذاشته دهانش به غذا حوصله

 در را کودک که یکس تنها. کردندیم محروم خودشان آغوش از یحت را آنها و
 یایجو و گرفتیم متاس آنقدر لیاوا. بود فرمان ربد،یم و آورد یم یآغوش
 شامره روزها از یکی روناک نکهیا تا شد کالفه ریمد که شدیم هانیک حال

 یر یتصو ای یصوت تواندیم بخواهد زمان هر گفت و داد فرمان به را متاسش
 کرونا و رفتیپذ بالفاصله فرمان و شود ایجو پرسش حال از و ردیبگ متاس
 که بود هدیشن شیب و کم همکاران از. شد هانیک از مراقبت مسئول" عمال
 فرمان. است بوده پدرش با تولد بدو از هانیک و است کرده متارکه فرمان

 نیسپلید و نظم...شیباال و قد...اش مردانه ییبایز. آمد چشمش به شرتیب
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 وا کباری که شیخوشبو و زیمت یخودرو  بود، شیکارها تک تک در که یخاص
 !اش ییتنها و بود رسانده مرتو کینزد تا را

 

 

 

 لیتحو را هانیک که بعدظهر چهار و صبح هفت به فرمان با دارشید متام
 وستد را هانیک تنها نه شد، متوجه کم کم. بود شده خالصه داد،یم و گرفتیم

 حس هم فرمان به نسبت بلکه دیآ یم وجد به او، یکار  نیریش هر با و دارد
 .دیپرسیم را هانیک حال مدام و گرفتیم متاس شبها. دارد یخاص و بیعج

 اشاره دارد، تیحساس ای دارد دوست هانیک که ییزهایچ به گفتگو وسط
 متاس آنقدر. دیپرسیم سوال و زدیم زنگ او به یهرزگاه هم فرمان. کردیم
 موقع هامن و دیمجرد شام دیپرس فرمان کباری که کرد دایپ ادامه شانیها

  .شد الکن زبانش بود، گرفته بر در را وجودش متام که یخوب حس از روناک

 ...جان روناک-

 .گشود را در و شد خارج افکارش از

 .دیبر ییتا دو دیتونیم! فرمان امیمن من-

 .میبر ییتا سه که نجایا اومدم تو خاطر به من-
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 جهینت همه نهایا. نهیبش خودش یصندل رو یبخوا پرست از یتونیمن اما آره-
 کی با پرست هدار  یلیدل چه فهممیمن" واقعا من! محسنه با آمدش و رفت ی
 ؟یکنیمن خطر احساس وقت چیه خودت اد؟یب و بره بزرگسال مرد

 :دیغر فرمان

 !یکنیم یرو  ادهیز یدار  گهید-

 ینک دعوا منو خوادیمن! اونه با آمدش و رفت ی جهینت فقط هانیک االن رفتار-
 محدود محسن با رو روابطش. زنهیم حرف انیشا با چرا باشم نیا مواظب که
 .کن

 :گفت یشاک یا بچگانه اخم اب هانیک

 .نداده ادی یبد حرف چیه من به محسن عمو. گهیم دروغ روناک خاله...بابا-

 :گرفت را دستش فرمان و برداشت را فشیک حرص با روناک

 ...جان روناک-

 :زد لب مردانه و شد رهیخ او یا قهوه یچشمها به

 یاز لجب...شخود یصندل رو نهیشیم هانیک بعدش باشه؟ ،یشهرباز  تا فقط-
 . زمیعز نکن

 اول روز هامن از. بود سخت شیبرا فرمان، از کندن دل. شد شل روناک دست
 کنار هانیک نبود ممکن چگاهیه. ردیبپذ هانیک با دیبا را فرمان بود دهیفهم

 ...شاپور ی خانواده ای باشد مادرش
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 مانفر . عقب یصندل اخم با روناک و نشست جلو یصندل یرو  فاتحانه هانیک
 با و بود شده خشک صورتش یرو  اشک که هانیک چشم از دور نهیآ از

 یکچشم رفت،یم ور نیماش یصوت ستمیس یها دکمه با کوچکش یانگشتها
 :زد روناک یبرا

 .یشیم ریپ زود نکن اخم-

 یندلص پشت به را رسش آهنگ یصدا دنیشن با و کرد نازک پلک پشت روناک
 .بود کرده رشوع را یرپوستیز جنگ هانیک. چسباند

 

 

 

 

 یو ر  گرید نیماش سه همراه به که بود نشسته یکوچک نیماش درون هانیک
 شیبرا لبخند با روناک. دیکشیم غیج یخوشحال از و دیچرخیم یا رهیدا
. گشتبر  بود، یدنینوش دو دستش در که فرمان سمت به سپس فرستاد یبوس
 :گفت آن زدن هم نیح و کرد یتشکر 

 .مهد ومدین هم روز ده جمع رس هانیک ماه نیا-

 ار  او که هانیک یبرا و گذاشت گرشید دست ساعد یرو  را شیپالتو فرمان
 :گفت نیح هامن در. داد تکان دست زد،یم صدا
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 کنم،یم یر یسختگ شرتیب یهرچ. رمیبگ سخت بهش تونمیمن گهید مورد نیا تو-
 .مهد ادین که ارهیم بهونه هرروز. شهیم بدتر

 .دوخت چشم شفافش یها قهوه به و شتبرگ روناک سمت به سپس

 هیقض نیا از هم یلیخ من رتیاخ یها یانگار  سهل به توجه با نکه،یا ضمن-
 .ستمین ناراحت

 :گرفت طلبکار و کرد گشاده چشم روناک

 یا شهیش یقوط کی یتو  رو هانیک یتونیم یکنیم فکر چرا من؟ یانگار  سهل-
 رساغ که ییمادرها یوابخ ازش و یببند رو چشمهاش یتونیم ؟یدار  نگه

 یچ انیشا نشنوه تا یر یبگ رو گوشهاش یتونیم ای نه؟ینب رو انیم دوستهاش
 منئمط و هیباهوش ی بچه اون! یبزن گول رو هانیک یتونیمن تو فرمان گه؟یم

 کار چیه انیشا! کجاست اش یعوض مادر اون پرسهیم ازت یزود به باش
 شهب مواخذه دیبا که یاون باشه، کردن محکوم به قرار اگر...نکرده یاشتباه
 هنکاشت دهنش تو رو لق تخم نیا اون معلوم کجا از. انیشا نه هستش محسن
  باشه؟

 .یافتاد چپ محسن با یلیخ" دایجد-

 .شد نهیس به دست پوزخند با روناک

 صالح من افتادنه؟ چپ ،یکن محدود هانیک با رو روابطش خوامیم ازت چون-
 که ینیا زا شرتیب رو هانیک اگر. باشند ارتباط در هم با نیا از شرتیب نمیبیمن
 عاشق اول من یدونیم خودتم. ندارم هم کمرت باشم، نداشته ،یدار  دوست تو
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 رماد اون آوردنه؟ ایدن به فقط فرمان؟ هیچ یمادر  مگه...تو بعد شدم، هانیک
 ...بازش هوس

 :دیغر و رفت درهم شیاخمها فرمان

 !روناک-

 شکشیپ رو اش بچه هوسش و هوا خاطر به کهیزن اون! مبزن رو حرفم بذار-
 یار هرک...ستین یمنت. کردم بزرگش دل و جون با سالها نیا متام من یول کرد
 ارمد حق یاونقدر  پس...هانیک و تو به عشقم بعد بوده خودم دل برا اول کردم
 . باشه ارتباط در ادیز محسن با دینبا بدونم صالح که

 :داد ادامه گونه التامس و گرفت را فرمان دست

 با که یآدم از وقت چیه" اصال! مهرابه دوست بازم باشه، هم یهرچ محسن-
 داشته، نگه خودش دور رو همه و قهیرف همه با و ستین دشمن کس چیه

 با...من با...تو با! دوسته همه با محسن...کن نگاه خودت ؟یدینرتس
 وت ینگفت مگه! رزا با یحت...وت ی خانواده با...مهراب ی خانواده با...مهراب
 ن،رو یب ربهیم رو هانیک که یزمان یمطمئن کجا از زد؟یم حرف رزا با یمهمون

  نگه؟ بهش رزا از

 کم کم شیحرفها نکهیا از روناک و بود شده تر رهیت یناراحت از فرمان ی چهره
 :داد ادامه تر آشفته گذارد،یم ریتاث
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 نیا بوسه؟یم و کنهیم بغل رو هانیک چقدر محسن یکرد دقت حاال تا" اصال-
 رس ییبال ییتنها نیهم تو و شه وسوسه کروزی اگر! فرمان نظرت؟ به هیعیطب
 ...ارهیب هانیک

 :رفت باال شده کنرتل اما خشم پر و یجد فرمان یصدا

 .یکنیم ام وونهید یدار ! روناک بسه-

 :داد هادام اما کرد نگاهش زد،یم دو دو که ییچشمها با و دهیترس روناک

 رفح یک با زنه،یم حرف یک با هانیک که باشم نگران دارم حق تو اندازه منم-
 ستد نذار عوض در هم تو! باشه نشه؟ کالم هم انیشا با یگیمن مگه. زنهیمن
 بدن و نت رو دستش نمیبب گهید ی دفعه وگرنه بخوره هانیک به محسن فیکث
 ! ارمین در رو اشچشمه هام ناخن با دمیمن ینیتضم ره،یم هرز هانیک

 :دیکش اش یشانیپ به دست حوصله یب و کالفه فرمان

 اعتامد چشمهام از شرتیب محسن به من! روناک بسه...یوا...یوا...یوا-
 تشدس سپرمیم رو هانیک که یکس تنها رم،یمب بذارم رو رسم یروز  اگر. دارم

 و داره دوستش نقدریا که یکس از رو ام بچه ؟یدار  یتوقع چه من از! محسنه
 بوده، من خونه محسن سال چهار نیا که نقدریا کنم؟ جدا اس وابسته بهش
 و تر رو هانیک محسن ،یخستگ از شدمیم هوشیب من! نبوده باباش خونه
 مامان نبوده، کنارش مامانش دهیفهم رو راستش و چپ هانیک. کرده خشک
 حسنم طفق! بوده محسن فقط...نبوده جونش عمه نبودن، بزرگش بابا و بزرگ
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 یچ و دمیکش یچ من دونهیم اون فقط! بوده من ییتنها و یبدبخت و درد تو
 ...اومده رسم به

 التامس چطور جون منظر رفته ادتی نگو منوندن؟ و مبونن کنارت یخواست-
 شعور به" واقعا که کنهیم بزرگش خودش و مهد ینرب  رو هانیک کردیم

 کنه؟ یمادر  هانیک یابر  خواست ازت کم مادرت! شهیم نیتوه هردومون

 :گفت متسخر با. دیکش رونیب را پاکتش و دیخند یعصب فرمان

 هجامع لیتحو گهید وونهید کی تا اونجا گذاشتمیم رو هانیک...آره! یمادر -
 ! بدن

 :دیمال را شیپلکها شصت و سبابه انگشت با روناک

 یوقت یبد خودت به رو لقب نیا ندارم دوست! فرمان یستین وونهید تو-
 سال دو بعد نداره توقع دکرتت حداقل. خودت رو یگذاشت وقت مدت نهمهیا
 روابطش کمی... دارم ازت خواهش کی فقط من! مجنون یبگ خودت به مین و
 !نیهم کن، محدود محسن با رو

 

 

 

 به دوان دوان که هانیک دنید با اما گرفت گاریس سمت به را فندک فرمان
 گاریس که ینیح و انداخت تشک بیج درون را فندک آمد، یم سمتش
 :گفت بود، لبش ی گوشه خاموش
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. رمیگب سخت بهش تونمیمن منونده عملش به یز یچ که االن حداقل...تونمیمن-
 !بفهم

 یلحن با او از و دیبوس کرد،یم بغل که ینیح در را هانیک و شد خم یکم و
 .است کدام شود، سوار خواهدیم که یبعد لهیوس که دیپرس میمال

 

 

 

 

 آه نفس. انداخت ساختامن ی کهنه یمنا و یمیقد یآهن درب به ینگاه زار 
 و داده هیتک نیماش ی شهیش به که مهراب سمت به و فرستاد رونیب را مانندش

 .برگشت بود، گرفته رضب فرمان یرو 

 .بگم بهشون یچ مدت همه نیا بعد دونمیمن یحت...تونمیمن-

 بود، کوچکش یرورس  رنگهم آن الک که را الغرش و فیظر دست مهراب
 .کرد وارد یاندک فشار و گرفت

 درسته؟. بود مساله نیهم اش یکی. میکند وا سنگامونو همه ما اومدن قبل-

 چشامنش شدن تر مانع نتوانست اما داد، تکان رس و گرفت دندان به لب رزا
 .شد رهیخ یآهن درب به دوباره محزون. شود
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 هم شده خراب نیا به اومدمنون. بود تو طرفه کی یها میتصم همه نایا-
 منو .بودم اومده کنار همشون یمهر  یب با که من وگرنه! مهراب بود تو میتصم

 ! یراحت نیهم به. خوامشونیمن گفتم منم نخواستند،

 سه ای...رانیا میریم گفتم بهت. من یرزا یکن تکرار نویا هرروز ستین یاز ین-
 !نفره دو ای...میگردیبرم نفره

 :زد هق و شد میتسل اما گرفت گاز محکمرت ار  لبش رزا

 !مهراب بهت لعنت-

. کند سبک را خودش رزا داد اجازه و گرفت آغوش در را رسش مهراب
 :کرد زمزمه د،یبوسیم و کردیم نوازش را رسش که هامنطور

 درستش دادم قول بهت یول خودمم، ها اتفاق نیا همه مسبب که من به لعنت-
 ازت هک یزمان. نهیبچ گلربگهات از دیرس راه از رکسه ذارمیمن گهید. کنمیم

 تو و من دوباره اگر شهیم درست زیچ همه کردمیم فکر شم،یپ امیب خواستم
 دمت،ید فرودگاه تو یوقت که یکرد قبول عجله با نقدریا. میریبگ قرار هم کنار
 همون من...بغلم یبنداز  رو خودت و یکن رها رو ات چمدون داشتم توقع
 کباری که دیخندیم بلند اونقدر و کردیم فراموش هیثان به رو هاش غم هک ییرزا
 ور  یز یچ نباریا دمیفهم هم لحظه همون. بود ذهنم تو افتاد، کافه یصندل از
 ازت ماالن! یچیه بشه، نشیگزیجا تونهیمن ایدن تو زیچ چیه که یگذاشت جا
 یهرچ جهیتن ،یدونیم خودتم چون...یبزن رو خونه اون زنگ و یبر  خوامیم

 تا هک اومدم من...کنارتم شهیهم من رزا ندفعهیا. کنارتم نجایا من بازم باشه
 فکر نیا به. یکن پاک نهیک از رو دلت و یایب خواستم ازت. باشم کنارت اش ته
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 با یتونیم...یباش یواقع ی  واقع مادر کی هانیک یبرا یزود به قراره که کن
 ؟یبورز  مهر هشب انتیاطراف از نهیک و نفرت همه نیا

 نهیآ یتو  از. داد تکان رس و کرد پاک دست پشت با را شیها گونه نم رزا
. برگشت سمتش به. گرفت را در رهیدستگ و انداخت وضعش و رس به ینگاه
 متیق گران رفته در زهوار یها نیج و رنگارنگ یها رشت یت هم هنوز

 چشامنش یرو  شیپ مهراب. بود منانده اش ییبایز از یاثر  اما دیپوشیم
 فروغ یب از پس که یا یکیتار از او و شدیم آب ذره ذره ،یشمع همچون
 .دیرتسیم شد،یم بشینص جان یب شمع نیا شدن

 مهراب؟-

 .جانم-

 :گشود در رزا

 درسته؟ ،یمون یمن...کن ولش ،یچیه-

 یرساغ من از هم صبح فردا تا که دیدار نگفته حرف نقدریا مطمئنم من-
 دیاش...زنمیم محسن به هم یرس  و کارهام دنبال رمیم کرسی منم. یر یگیمن

 .ینیبب ساعت دو یکی رو هانیک بشه یراض دوباره

 ییها سکه هامن پرسش دنید یازا در او نکهیا دانسنت است مهم دانستیمن
 یبرا آنقدر دانستیم اما ر،یخ ای کرده معامله آن یبرا یروز  که است داده را

 و دباش نداشته یداشت چشم آن به چگاهیه که ستا تیاهم یب ها سکه مهراب
 .نه ای دارد نگه را آنها رزا باشد نداشته یتیاهم شیبرا
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 چه نمیبیم یوقت! جانب به حق همونطور کنه،یم رفتار ها پدرخوانده هیشب-
 ومن مدت نیا که یز یچ تنها. شمیم وونهید گرفتند، رو ام بچه دور ییآدمها
 و بوده دور شیپر روان ی خانواده اون از هانمیک که بود نیا داشت نگه رسپا
 .ستین رسش باال ینامادر  هیسا

 ازدواج رشف در فرمان دانستیمن رزا که خوب چه. زد یجانیب لبخند مهراب
 :کرد روشن را خودرو. است

 . باش هم خودت مواظب.  زمیعز برو-

 فتر  نگز  سمت به دستش ابتدا. ستادیا در یروبرو  دیترد با رفت، که مهراب
 که را مادرش یها گفنت" هیک" دنیشن لذت خواستیمن. شد متوقف اما

 ها لهپ و کردیم رس بر را گلدارش چادر گشت،یم ییدمپا دنبال به که هامنطور
 چشم و زد در به بار نیچند را شیمفصلها. ردیبگ خود از آمد، یم نیپائ را

 نگز  نیا بازم " "متعاقبا و گفت یبلند ی" هیک..."را شیصدا دیشن. بست
 د؟بو  زهرا محزون یصدا نیا صاحب" واقعا ای کردیم اشتباه". انگار شد خراب
 . گشود چشم رزا و دیکش را در ریزنج یکس. شد تر کینزد قدمها یصدا

 شیبایز مادر شیابروها نیب اخم خط و چشم دور زیر یچروکها با زن نیا! نه
 کرد؟یم چه آن یالبال  دیسف یتارها نیا بود، ییخرما زهرا یموها. نبود

 از چادر. افتدین تا گرفت در به را دستش و شد گشاده زن درشت یچشمها
 و داشت تن بر کوتاه ییپالتو که دید را بایز یدخرت . افتاد نیزم بر رسش
. اشدب انیمنا سخاومتندانه اش نهیس و گردن بود، شده باعث کوچکش یرورس 
 نهات را آن اجبار رس از حال و بود هگانیب حجاب با سال یسالها که یکس مانند



 

 pg. 989 

98
9 

 رمزق یرژ  به کوچکش یلبها. است گذاشته رس بر انیاطراف دهان بسنت یبرا
 در اما بود، کرده چندان دو را شیچشمها ییبایز یمیمال هیسا و شده نیمز

 :دینال. بود ناموفق بود، کرده النه آنها در یغم پوشاندن

 

 

 

 ...یکرد چه ما با تو...رزا خآ  مامان؟ مظلوم دخرت ییتو...رزا-

 هدیکش آغوش به صانهیحر آنقدر. رفت فرو امن یآغوش در و بست چشم رزا
 دهیکش آغوش در دوباره و شد بوسه غرق صورتش. رفت درهم اش چهره که شد
 بودنش یواقع به یپ تا دیکشیم دست بدنش و صورت یرو  مدام یکس. شد
 شا صدقه قربان و آورد یم زبان به یتکرار  جمالت هیگر با مدام یکس. بربد
 .بود گرفته آرام. گرفت آرام لرزانش قلب و دیکش یقیعم نفس. رفتیم

 

 

 

 

 یاسب دم را شیموها که یدخرت  آن از یخرب  گرید. بود شده بزرگ لیراح
 اش ینیب بود، شده تر بلند شیموها. نبود زد،یم چشم به گرد نکیع و بستیم
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 تدااب رزا دنید با. زدیمن چشم به ینکیع گرید عمل طفل به و تر خوشرتاش
 یرو  که را خواهرش تا رفت جلو قدم چند اراده یب شیپاها یحت کرد، تعجب
 به و شد بلند رزا. شد منرصف اما ردیبگ آغوش در بود، نشسته زهرا کنار مبل

 و دهیچش را سکون درد سالها که بود یسنگ هامنند. شد رهیخ شیبایز خواهر
 .بود تحرک حرست در

 اما یدلتنگ با. رنجور و ناتوان یپرس  بود، مهراب همدمش تنها سالها نیا متام
 :گفت آرام

 ل؟یراح-

 :آورد باال را دستش لیراح

 هب رو در که ندارم احساساتش و مامان به یکار  من! ارین زبونت به منو اسم-
 ؟یبرگشت رو کدوم با که کنمیم تعجب تو از یول کرده باز روت

 :زد زل رزا یچشمها به و آمد جلوتر

 نداره؟ وجود تو در آبرو و رشم اسم به یز یچ ؟یدینکش خجالت خودت از-
" الاص شامها حرف یدید یبگ و پدر و مادر نیهم صورت تو یبزن که یبرگشت
  آره؟ کردم، رو خودم کار هم آخرش و نبود مهم برام

 :داد تکان را رسش انزجار با

 نگذاشت مامان سال همه نیا! رزا یهست یر یحق و پست موجود چه گهید تو-
 بادام که کردیم تحمل رو بابا تخم و اخم و تیعصبان متام. ادیب ابروت به خم

 و رس از بابا بود، خانم رزا یبرا ها نیبهرت سال همه نیا. بخوره تو به ترکشش
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 هم خودش انداز پس که مامان خوراکت؟ و خورد ای گذاشتیم کم ات وضع
! ینزن رو ات یبیج تو پول بودن کم غر که رتیتحر زیم کشو تو ذاشتگیم

 به داره؟ خونه کی مادرت و بازنشسته کی پدرت یکرد احساس موقع کدوم
 و ها وغنر  رنگ ای برداشت خرج شرتیب من کنکور من؟ ای ختندیر شرتیب تو یپا

 هک ییترسو و ضیمر یقبا ال کی زن خواستیمن کرد بد تو؟ یها یگرد کافه
 واستخیمن کرد بد ؟یبش بده، نشون اش خانواده به تورو ندونست قابلت یحت
 تچکار  ؟یبگذرون امرستانیب تو رو عمرت کل و یبکن یدار  ضیمر عمر کی

 کی یحت ،یشد جدا رسخود یشد پا ؟یآورد رسمون به بال همه نیا که کرد
 و پدر نیا هم صد در کی دیشا که ینداد انتخاب حق ات خانواده به لحظه
 رفمزخ میتصم کی ییتنها! باشند داشته رو اشون نوه بخوان بدبختت مادر
 خودت از هم رو، ماها ی همه و یکن معامله سکه با رو ات بچه که یگرفت

 هب آسمون یگرفتیم رو پدرت دست کمی" مثال حاال...بچه اون هم یکن محروم
 هک یشد یمتوار  و یداد آور خواب ها بدبخت نیا به شبانه که افتاد یم نیزم
 ...ی پرسه اون یبر 

 . شد بلند و اوردین طاقت گرید رزا

 .یکن نیتوه دمیمن اجازه بهت-

 :دیتوپ و ستادیا شیروبرو تیعصبان با لیراح

 رشوه! شه نیتوه هممون به یشد حارض عرضه یب و یمردن پرس اون خاطر به-
 پدر به بود اش دهخانوا و خودش قیال یهرچ و نجایا اومد بار هزار ات وونهید
 بهم یگفت و یزد زنگ که یشب همون مهراب مادر و پدر. گفت من مادر و
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 .یکرد اغوا رو پرسشون که کردند خطاب فاحشه تورو و اومدن د،یشد محرم
 تف رو همه! بسوزه دلت که نبودند تو مادر و پدر ها چارهیب نیا آخه...آره
 تو هوس و هوا خاطر به بابا! رو ات بچه هم رو نایا هم...دور یانداخت یکرد
. میکرد میقا رو تحفه یتو  ما کردیم فکر چون دیکش حرف یروان مردک اون از

 و پدر از بگذره، تنش پاره از که یکس بود دهینفهم هنوز چارهیب بدبخت  
 که یخوشحال ؟یخوب مهراب؟ به یدیرس شد؟ یچ! گذرهیم هم مادرش
 و یفرار  دخرت کی مامان یداد شونن همه به و یکرد آبرو یب رو ات خانواده

 همه از ننداخته، بهش هم تف که یپرس  خاطر به که کرده بزرگ آبرو یب
 و سک هر یوقت و نیزم یزد رو بابا و مامان که یخوشبخت یلیخ االن گذشته؟
 یتوار م سابقش معشوق با مطلقتون دخرت گنیم راسته پرسهیم ازشون یناکس
 ات چهب که یخوشبخت یلیخ االن شون؟ قهی تو بره رسشون شرتیب دیبا شده،
 رو لباسهات متام بابا فرزندم، تک گفتم همه به من ،یدار  وجود دونهیمن یحت
 رو گرانید نکهیا از تو بست؟ شهیهم یبرا رو اتاقت در مامان و هیریخ داد

 ؟یخوشبخت ،یکن بدبخت

 ندپوزخ با و انداخت د،یلرزیم که کوچکش یلبها و رزا تر یچشمها به ینگاه
 :داد ادامه

 خاطر به هک ستین یکس هیشب داغون و دهیپوک افهیق نیا! یستین نظرم به نه،-
 .باشه زده پا پشت همه به شیزپرت معشوق

 :گفت یجد و شد رهیخ شیچشمها به
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 و پدر نه...رزا یندار  یچیه گهید تو...بازنده! اس بازنده آدم کی هیشب-
 رزا، یچیه...اعتامد نه...اعتبار نه...ماحرتا نه...شوهر نه...بچه نه...مادر
 ! کردند عادت نبودنت به همه که ینیبیم! یچیه

 :زد شیصدا هیگر با زهرا

 ...ریبگ دهن به زبون! لیراح بسه-

 .کرد جدا بود، رزا وریپل بند که را مادرش دست خشم با لیراح

 ینگفت مگه مرده؟ برات رزا ینگفت مگه! نزن نجس آدم نیا به رو دستت-
 هممون تیشخص که هیآدم همون نیا ؟ینیچرک دل ازش و شکسته رو کمرت
 مانفر . ستین قائل برامون یارزش چیه داد نشون کارهاش با و کرد لگدمال رو
 معامله ؟یخواستیم نوه! گرفت طالق ازش ؟یداشت دوست داماد عنوان به رو
 پست حد نیا تا آدم نیا. نخوره بهش هم شامها چشم که اونا به کرد اش

 !ذاته بد و فطرت

 

 

 

 و فیک و پالتو. داد هلش در سمت به و دیکش را رزا دست خشم با سپس
 هب صورتش با برخورد از پس یهمگ و کرد پرت صورتش سمت به را اش یرورس 
 . افتادند نیزم
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 به ازین هن دلتنگته، یکس نه! برنگرد هم گهید رون،یب برو گمشو خونه نیا از-
 و یکرد فرار خونه از شبانه که ییجا همون برو گمشو! داره تو مرح صله
 !یرفت

 را زده بهت یرزا و کرد باز را درب. شد مانع لیراح که آمد رزا سمت به زهرا
 .کرد پرت دوباره هم را شیلباسها داد، هل اطیح سمت به

 ورحض خوامیمن. بسه ،یداد عذاب رو مامان گمشو؟ برو گمیم یفهمیمن ؟یکر -
 رد سوخته پا سگ مثل نقدریا! رزا کن گم رو گورت. بده آزار هم بابا ستنح
 چشم نجایا یکس! یکن ییگدا محبت که نزن رو خونه اون و خونه نیا

 .ستین انتظارت

 :گفت خت،یریم اشک که زهرا به رو زحمت به. بود افتاده نفس نفس به رزا

  مامان؟ آره-

 .کرد برخورد درخت تنه به پشت از رزا و داد هلش دوباره لیراح

 ! رفت و شد متوم روز شبانه چهل میگرفت هم عزات...بپرس من از! آره-

 :گفت زهرا به رو سپس

 گهید کنه لطف و کنه گم و گورش گهید دهیم قول نجا،یا اومده" اشتباها رزا-
 ...مامان میبر! نکنه ماها از یادی

 .رفت خانه به و دیشک داشت،یبرمن رزا از چشم که را ناتوانش مادر دست و
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 با. نداشت کردن هیگر قدرت اما زدیم نفس نفس! قد متام د،یلرزیم رزا
 فیک چفت زحمت به. برداشت را اش یگ ل یپالتو  و شد خم لرزان ییدستها

 تدانسیمن از که ییچشمها با. آورد رونیب را اش یگوش و گشود را کوچکش
 چند. شد برقرار متاس و دکر  جستجو را مهراب نام رسما، ای است اشک نم از
 رزا و رفت کنار یتور  ی پرده. بشنود را مهراب یصدا تا دیکش طول هیثان

 . نشست پنجره شهیش یرو  که یدست و شناخت را مادرش چشامن

 خانومم؟ جانم-

 مهامن رسم نیا. شد شیها هیر وارد رسد یهوا قشیعم نفس با و بست چشم
 :زد لب بود؟ ینواز 

 ؟ییکجا-

 زم؟یعز یچ برا. عمو شگاهیمنا رس کی اومدم-

 .دیکش را پرده لیراح. دیترک بغضش کبارهی به

 دنبامل؟ یایم-

 

 

 

 

 زم؟یعز شده یچ-
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 تپر  اطیح به را شیلباسها و کرده رونشیب خواهرش گفت؟یم چه. دیگز لب
 فسن...دیرسیم نظر به رسباال تف هیشب. نبود جالب" اصال...است؟نه کرده
 :گرفت

 مامان که امیم یوقت گفتم بهش یول مبون گهیم لیراح نبود، خونه مامان-
 .باشه

 یبر  رمیگیم نیماش برات. کشهیم طول ساعت دو کیتراف نیا تو برسم من تا-
 زم؟یعز باشه خونه،

 و لیراح یپوزخندها تا مباند رسد اطیح نیا در متام ساعت دو. بست چشم
 ...توانستیمن نه ند؟یبب را مادرش یها ماندن الل

 .برس کارت به تو رم،یگیم نیماش کی خودم-

 کرد قطع را یگوش بدهد، یگر ید سوال دنیپرس فرصت مهراب به آنکه بدون و
 دستش اخم پر لیراح و شد باز شتاب پر خانه درب. رفت اطیح در سمت به و
 .گرفت سمتش به را

 یکرد فکر! ممادا میدار آبرو ما! نرو راه ما ی محله تو وضع و رس اون با-
 زه؟یشانزل کوچه؟ تو یبر  یرورس  بدون یخوایم که کجاست نجایا

 رصارا. برگردد خواستیمن که او. بود آمده بند اشکش. برگشت سمتش به رزا
" دااب که کرد ییآدمها دارید به مجبور را او که بود فشیضع و یاحساس شوهر

 و مهراب یها خانواده نه و خودش ی خانواده نه. بود نشده دلتنگشان
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 ود،ب ستادهیا اخم و غرور با ها پله رس که لیراح به از و کرد زیر چشم...فرمان
 .ستینگر نیپائ از

 من؟ کیکوچ خواهر یباش جانب به حق و حیوق حد نیا تا که شده باعث یچ-

 .فرشد بهم را شیدندانها لیراح

 ازت. ..شهیمن نجس سگ پوزه به که ایدر آب! میدار آبرو محله نیا تو ما-
 ...فضاحت نیا با نه ،یبر  نیپائ یبنداز  رو رست صدا و رس یب خواستم

  ؟یکنیم فیتکل نییتع من یبرا تو-

 .بود ستادهیا لیراح کنار هم مادرش حال. دیخند خرابش حال انیم

 کنم؟ چکار یگیم یدار  نبود، مهم نظرت برام وقت چیه که یمن به تو-
 ره؟ب تاراج به من پوشش بدون رس یراب قراره که هیدست دم نقدریا آبروتون

 وهیب اب ساخنت، و سوخنت با نگرفنت، طالق با قراره که ییآبرو! بره بذار پس
 ارزش دوزار من یبرا آبرو اون! بره بذار بره، باد به نگرفنت هیمهر و نشدن
 اباب دست گهید که ام شناسنامه. جونم نوش کردم؟ فرار. خانم لیراح نداره
 کردم خوب رفتم،. نداشتم یروان مردک اون به ازین گهید که نامهگذر  برا نبود،
 دتیائت گرانید که نهیا ذکرت و فکر متام که گرفتمیم اجازه دیبا تو از! رفتم
 وندرم یب درد نهیبب نداد زحمت خودش به هم کباری یحت که مامان ای کنند؟
 و فتر  سال یس رو ریمس کی فقط ربات نیع یزندگ کل که بابا از ای ه؟یچ من

  اومد؟

 .زهرا سمت به کرد رو
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 نیب و بجنگم ام بچه برا که گرفتمیم ادی ازت من ،یداشت عاطفه اگه تو مامان-
 ادی من به نه ،یدیجنگ هات بچه برا خودت نه! نذارم تنهاش گرگ همه اون
 !بجنگم ام بچه برا یداد

 .لیراح سمت به کرد رو دوباره سپس

 رامب کدومتون چیه گهید. نداشتم اجیاحت یآدم چیه اجازه به رفتنم برا من-
 یپا هم کباری یحت که بابا کردم؟یم اعتامد دیبا کدومتون به. دینبود محرم
 مه کباری عمرش تو که مامان بگم؟ مهراب از نداد اجازه و ننشست من صحبت
 بابا برابر در ازم و بزنه تپق بدون و یحساب و درست رو حرف کی بود نتونسته
 که یحال در من، امنیزا شب و یبود رشم یب نقدریا که تو ای کنه؟ دفاع

 ها؟منا آدم اون به یزد زنگ کنم،یم نرم پنجه و دست مرگ با دارم یدونستیم
 نا رو من آوردم رو بهتون هربار یوقت کردمیم اعتامد کدومتون به دیبا من
 حرفم هر هیعل یوقت دونستمیم محرم رو کدومتون دیبا د؟یکرد دیام

 همم برام بازم من یمهر  یب همه نیا بعد دیکرد فکر چرا د؟یکرد سواستفاده
  باشم؟ شامها ی اجازه منتظر رفتنم یبرا که بود

 .دیکش یقیعم نفس لیراح

 .رزا رونیب برو-

 .زد یجانیب لبخند و گذاشت فیک درون را کوچکش یرورس  رزا

 اون و نیا دیتائ نیا دنبال مدام که یکس! لیراح یتر  بدبخت منم از یحت تو-
 . تره بدبخت همه از باشه، خوب همه چشم تو بخواد و باشه
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 :گفت هردو به رو و رفت عقب عقب هامنطور

 یحت...دمیدیمن برگشت یبرا یلیدل. برگردم خواستمیمن من دیبدون که خوبه-
 ازم مهراب...نبودم چکسیه دلتنگ من! شامها دنید امیب دمیدیمن یلیدل

 .خواستمیمن خودم جا،نیا امیب خواست

 !رزا یحیوق" واقعا-

 :زد یپوزخند رزا

 .جون خواهر میدار شباهت مورد نیا تو حداقل خوبه-

 

 

 

 

 :گفت هامنحال در و دیکش را در ریزنج

 دمل بهش ندارم یز یچ نجایا...اونوره ام یزندگ نجا،یا ستمین موندگار یلیخ-
 .شه گرم

 :افزود دل در

 .هانمیک بجز-

 یخداحافظ بدون و نداد یتیاهم. زد صدا نام به را او مادرش و گشود را در
 محکم. دکر یم هیگر دینبا. افتاد راه به یاصل ابانیخ سمت به. دیکوب بهم را در
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 در هک یکس تنها! نبود که یزور  خواستند،یمن را او. دیکش دست صورتش به
 هب را اش یکار  و کس یب چگاهیه و بود فرمان خواستیم ابد تا را او ایدن نیا

 نخواست لیراح از یحت. نکرد دفاع او از شهیهم مانند مادرش. نزد شیرو
 نگه را بود، آمده سال همه نیا بعد که را یمهامن حرمت قهیدق ده و شود خفه
 مادرش آغوش از که شرت،یب یحت داشت، حق لیراح اندازه به هم او. دارد
 ینامیس وارید به شد، سست شیدمهاق. بشنود را پدرش یصدا و شود رابیس
 زا یرهگذر . بست فرو چشم غصه از و خورد رُس  نیزم یرو  آرام آرام داد، هیتک

 با رزا مانند یجوان زن دنید. شد کند شیقدمها دنشید با و رد کنارش
 ت،نداش رس بر یپوشش و یرورس  که روشنش یموها و قرمز رژ کوتاه، یپالتو 
 و دیایب جلوتر خلوت ی کوچه و یز یپائ غروب نیا در تا داد را اجازه نیا او به
 . ستین محله نیا به متعلق زن وضع و رس و ظاهر تا کند را تصور نیا

 ...خوشگله توام با ؟یکرد فرار-

 یا هرضب که بود نگفته را یبعد ی جمله. بود بسته همچنان زن مورب یچشمها
 مرد دلخراش ادیفر از رزا. افتاد نیزم یرو  و آمد فرود صورتش یرو  ناغافل
 هدیچسب را اش ینیب دست هردو با که یرهگذر  به زده وحشت و گشود چشم
 شانهن را مرد شکم که رفت یچرم یبوتها به نگاهش. شد رهیخ د،ینالیم و بود

 وحشتش و شناخت را صدا صاحب. خواست پا به اش نعره دوباره و گرفت
 .کرد بلند قهی از را رهگذر و شد خم جوان مرد. شد شرتیب

 !کن تکرار رو ات جمله گهید کباری-
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 رهگذر یبدشانس حال به دلش یا لحظه یبرا رزا و افتاد هق هق به مرد
 به و دید را کرد اش حواله که یمحکم هل تنها گفتند چه دینفهم. سوخت
 .را حرصش پر یصدا و گرفتند قرار شیروبرو بوتها. رهگذر دنیدو رسعت

 عمو؟ عروس یگرفت اشتباه کجا با رو انجیا! رو ات یرورس  بپوش-

 البا و کرد جمع را خودش یکم. نشست پا دو یرو  شیروبرو فرمان و دیگز لب
 رتریپ اما بود فرمان هامن...سال پنج از بعد. ندیبب را او توانست تازه. دیکش
 اش ییبایز به یشانیپ یرو  چروک چند و قهیشق یموها یدیسف. بود شده
 زا تیعصبان با را رزا فیک و آورد جلو را دستش مانفر . کردندیم یکج دهن

 ییخودمنا نوا یب رهگذر خون رد دستش یمفصلها یرو . دیکش رونیب دستش
 بلق و زد تا قطر از. دیکش رونیب را رزا یرورس  و گشود را فیک چفت. کردیم
 ریز را آن نییپا و گذاشت رسش بر را آن دهد، نشان یواکنش رزا آنکه از
 :دیتوپ دوباره. زد گره شیگلو

 ؟ینکرد عادت کشورت نیقوان به هنوز ای شده زائل اونور مغزت-

 کوچه در و کردیم فیتکل نییتع شیبرا یحق چه به. آمد خود به تازه رزا
 وارید به را دستش! وانهید و احمق مردک انداخت؟ یم راه یناموس یدعوا
 هم ود،ب شده یگل مه شد،یمن پالتو شیبرا گرید پالتو نیا. شد بلند و گرفت
 االب رس. دیکشیم نفس تند تند و بود انداخته هیسا شیرو به فرمان. یخاک
 .آورد
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 کوچه تو رو مردم و کنه گل تون ینیفرد رگ خواستم ازتون من چه؟ شام به-
 به مزخرفات نیا دوره دیبفهم دیخوایم یک دونمیمن د؟یبد مال و مشت ابونیخ
 !یالر  یآقا ده،یرس انیپا

 .کرد عبور بود، کرده اخم که کنارش زا رزا

 زد؟ یزر  چه یدیشن" اصال...ناموس یب کهیمرت اون که نبودم اگه-

 .برگشت سمتش به رزا

 خواستم؟ کمک ازتون من ای د؟یا محله آژان داشت؟ یربط چه شام به-

 شیدستها به رزا. دیکوب گرشید دست کف به و کرد مشت را دستش فرمان
 رنگ به یچشمها به و آمد باال نگاهش. دندیلرزیمن میدق مانند گرید. ستینگر

 .شد رهیخ شبقش

 ...ستین مربوط بهتون که یز یچ تو-

 ! کنه هنگا چپ ام بچه مادر به یکس نمیبب سمیوا نشدم رتیغ یب اونقدر هنوز-

 ادامه فرمان و بست بپراند، گرید یا کهیت بود کرده آماده که را یدهان رزا
 :داد

 فیکث نگاه هانیک مادر به یکس رهیمن کتم تو یول! یالر  هن التم، نه من-
 !ات خونه برسومنت شو سوار هم حاال. یباش شده متوجه دوارمیام بندازه،
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 .امیبرم اش هیبق پس از شدم، ضیمستف لطفتون از یکاف اندازه به-

 بود گذشتهن هم هیثان چند. داد ادامه راهش به اما دیشن را فرمان نیسنگ نفس
 :گفت آمرانه و گرفت قرار شیروبرو فرمان که

 .رسومنتیم-

 او از حد نیا تا اطراف یآدمها یوقت چرا. شد نهیس به دست و ستادیا رزا
 داشتند؟یبرمن رسش از دست بودند، زاریب

 یحق چه به" اصال د؟یاریم رسم رو رهگذر یبال  همون د؟یکنیم چکار امین-
 ور  راه که کشورتون تو شده یدمیاپ یناموس یب د؟یستادیوا من راه یجلو 
 ! ستین خربها نیا از که من کشور تو د؟یبندیم متاهل خانم کی یبرا

 .دیکش دهانش دور یدست شصت و سبابه انگشت با حرص پر فرمان

 . بگو یخواست یهرچ بعدش برسومنت، بده اجازه-

 .کرد اشاره آسامن به سپس

 . شده کیتار هوا شته،نگذ هم قهیدق پنج هنوز! کن نگاه-

 .شد رد کنارش از رزا

 شهر نیا تو که یز یچ شکر رو خدا. یبرسون منو شام که ستمین چالق من آقا-
 .اتوبوسه و یتاکس فراوونه، مزخرف
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 :کرد زمزمه فرمان

 .یدار  نفرت نجایا از چقدر-

 .خودمم کشور دلتنگ. دارم نفرت هم آدمهاش از-

 .ستین تو کشور که اونجا-

 :برگشت سمتش هب رزا

 . منه وطن باشم، داشته آرامش که هرجا-

 .رفت عقب شیپالتو و کت و فرستاد شلوار بیج درون را دستش هردو فرمان

 آرامشه؟ بدون و تالطم پر ات چهره نقدریا چرا پس-

 قفسه به کوچکش فیک با و رفت جلو. اوردین طاقت. کرد نگاهش یناباور  با رزا
 .نخورد تکان شیروبرو مرد اما حرص پر و ممحک د،یکوب فرمان نهیس ی

 .گرفت ازم رو ام بچه وونهید ی  عوض نامرد   کی چون-

 :زد لب. رفت باال شیابروها آرام و کرد نگاهش باال از فرمان

 .یگرفت ازش رو خودت تو چون-

. دش خارج شیگلو از زدن هق هیشب ییصدا و دیمال را پلکش دست پشت با رزا
 .کرد پشت او به و گرفت فاصله

 ! همتون به لعنت-

 ".لطفا...برسومنت نیبش. من به لعنت باشه،-
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 نیماش. انداخت یرسرس  ینگاه شیخودرو به رزا و گشود شیبرا را در فرمان
 ماا ند،یبنش عقب یصندل و کند یلجباز  خواستیم دلش بود؟ نبود، پدرش

 مانفر . بست شیبرا را در فرمان و نشست جلو یصندل یرو  چرا دانستیمن
 بل هانیک مخصوص یصندل دنید با. برگشت عقب به رزا و زد دور را نیماش
 با ن،محس یخودرو  جلو یصندل یرو  نشسنت یبرا فرزندش نبود خودیب. دیگز
 دشخو  یصندل پشت به و درآورد را کتش و پالتو فرمان. شد نیسنگ و رس او
. بست را کمربندش لب بر یپوزخند با رزا. شد سوار سپس کرد زانیآو

. بود هنخفت که ییوالیه چه قهیجل و کراوات نیا پشت! بانهیفر عوام یرفتارها
 .ستینگر رونیب به حوصله یب

 .نبود شام زحمت به یاز ین-

 :دیشن را اش زمزمه. فرشد لب و دیشن را فرمان پوزخند یصدا

 ...مزاحم-

 .برگشت سمتش به و اوردین طاقت

 و من یبرا شهر نوریا یایب یبکوب شهر راونو  از شام نبودم یراض" واقعا! بله-
 ربخ کالغه نکهیا از بعد" انایاح! دیکن رشمنده تون شده طناب رتیغ رگ با

 بالدن به کوچه پس کوچه تو شد الهام پاکتون روح به ای دیکرد پرواز رسوند
 د؟یافتیب زنها نجات

 :دیدخن حرص پر رزا. بود شده رهیخ روبرو به و دیجویم را لبش تنها فرمان
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 فهممیم دورم که حاال...ستمین که حاال! اس مسخره...ایخدا! اس مسخره-
 ...من ی محله تو نجا؟یا یاومد یچ برا. متنفرم تکتون تک از چقدر

 :گفت برگردد، سمتش به آنکه بدون یخونرسد با فرمان

 .کرد یادیز غلط اروی-

 بود؟ یچ تو به ربطش-

 .کرد نگاهش یدود نکیع یباال از و برگشت سمتش به فرمان

 هگید م؟یکن نگاه و شه نیتوه عمو عروس به خانم؟ رزا یکرد فرض یچ رو ما-
 .برتاشم هم ها لیسب نیا برم بگو کدفعهی...یچ

 .برد زورش نیهم از و کرد حس را فرمان کالم متسخر. کرد نگاهش منزجر رزا

 تو هگید خوشحامل...یدونیم. خورهیم بهم ات دهیپوس افکار نیا از حامل-
 .یستین ام یزندگ

 :داد تکان یرس  متاسف و زد پوزخند فرمان

 یم راه بانیغر شام و کردمیم روشن شمع ات یدور  غم از هرشب من که نه-
 رندیگیم رو اش ته رندیگیم رو رسش خوادیم یچ شوهرت! انداختم

 !ساده کارگر یبرا مینزد یآگه اونجا؟ شه مشغول یسالمت به قراره شگاهه؟یمنا

 :کرد کج را رسش خنده با. نزند غیج تا فرشد لب رزا
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 شدن نیپائ باال رسوند خرب کالغه همون ؟یگیم رو تون ورشکسته شگاهیمنا-
 از هم هاتون نیماش یندگیمنا که روزهاست نیهم و آورده روزتون به یچ ارز
 .بره کنه جمع رانیا

 :گذاشت لبش گوشه را گاریس متسخر با فرمان

 گربه حرف به البته ؟یکرد نذر ور اون و ور نیا شمع رچقد االن؟ یخوشحال-
 .ادیمن بارون اهیس

 رزا. ستینگر رزا روشن یچشمها و دیسف پوست به حرف نیا دنبال به و
 :رفت باال یکم شیصدا

 پولها نیا که میدار درآمد شوهرم و من نقدریا شکر رو خدا ؟یبود من با-
 .خرده برامون

 :گفت مبش یصدا اب و زد آتش را گارشیس فرمان

 یلیخ سپ. شد متونیتقد شگاهیمنا نیهم از شام یها سکه مناند ناگفته البته-
 من! خانم رزا کن جمع پا و دست جلو از رو شوهرت. ستین ورشکسته هم
 ره؟یگیم کار به رو من کیرش مخ ادیم هرروز هیچ کارش فهممیمن
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 و نیچند یدوستها مهراب و سنمح رفته ادتی کنم فکر ؟یرتسیم یچ از-
 .ان ساله چند

 قصد شوهرت دوارمیام فقط ندارم، شون یار یخ دوغ آب رفاقت به یکار  من-
 .بسنجه منو ییبایشک و صرب باشه نداشته

 .زد شیرو به یپوزخند و شد نهیس به دست رزا

 تا دو وسط یبنداز  رو خودت و یباش معرکه وسط یکرد عادت شهیهم چرا-
 ...محسن و مهراب...مهراب و من آدم؟

 .فرمان یشاخکها کردن حساس یبرا بود زود یکم...فرزند و مادر نگفت

 .بغل نهیآ به سپس کرد، اش حواله یچپ نگاه فرمان

 یفتگیم هم زمانها اون یعنی. یبود قند معطل یچائ! که نشد بد یکی تو برا-
 پا کله رو من یخوایم ،یشد من زن مهراب خاطر واس که...ییزهایچ کی
 . یزنیم بلوف کردمیم فکر. دادمیمن تیاهم من یول...یکن

 :داد ادامه طعنه با

 یگذاشت رو پات! عمو عروس داشت نون تو برا نداشت، آب یهرک برا چاه نیا-
 ات یک! من زندان؟ رفت یک! من شد؟ ریتحق یک! باال یرفت من یها شونه رو

 تف شد یک! من کردند؟ ورتشیدا اش خانواده یک! من داد؟ سکه آخر قرون
 رپد گور...یمیقد اری با سیپار یرفت...نشد بد که تو یبرا! من باال؟ رس

 یچطور  نبودم من ها؟ من؟ از تر خر یک. کردند هم کارش و کس و فرمان
 ؟یبرس جونت مهراب به یخواستیم
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 .شم ادهیپ خوامیم بغل بزن-

 قت؟یحق حرف به نسبت یدار  یآلرژ -

 و نبود فرمان ی چهره در تیعصبان و خشم از یاثر . کرد نگاهش یجد رزا
 .فرستاد رونیب صدا پر را نفسش. کرد متعجبش نیهم

 ...دار نگه بغل نیهم کن لطف ؟ییگشا عقده ای قتیحق-

 :کرد اخم فرمان

 .عمو خونه رسومنتیم-

 :شد یشاک رزا

 !رمیمن اونجا-

 هرجا ؟یکن گز یخوایم رو کجا! شب وقت نیا خونه ینر  یکنیم خودیب-
 !شهر تو یبچرخ یالک نکرده  الزم برسومنت، بگو یخوایم

 زده یربط یب حرف چه شد متوجه تازه دید را رزا شده گرد یچشمها یوقت و
 :داد ادامه میمال و دیکش صورتش به یدست. است

 بدون و تنها و تک موقع نیا ستین درست یول نداره یربط من به دونمیم-
 "...خصوصام. یکن تردد شهر تو نیماش

 :داد ادامه من و من با

 ...پالتوت...نیا-

 :شد یشاک یکم اریاخت یب لحنش
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 کوتاهه؟ نقدریا پالتوت چرا-

 :دیپرس رزا و رفت درهم شیاخمها فرمان. نداد یجواب و چرخاند چشم رزا

  ؟یکنیم بیتعق منو ؟یکردیم چکار نجایا-

 :شد کج یکم لبش و رفت باال فرمان یابروها

 مک دست دینبا کرده ثابت تجربه هرچند ؟یکرد تصور کاریب درنقیا منو-
 که دیباش داشته من یبرا دیتونیم یخطر  چه شوهرت و تو" واقعا اما رمتیبگ

  کنم؟ بتیتعق بخوام

 :داد ادامه. بدهد تکان یرس  شد باعث رزا پرسشگر نگاه

 حسنم به که دمیشن. رونیب بزنم شگاهیمنا از خواستمیم من اومد، که مهراب-
 من اما دونه،یمن مهراب...یایمن حاالها حاال و ات یپدر  خونه یاومد تو گفت
 من ثلم هم تو دونستمیم...یستین موندن و رفنت اونجا آدم تو دونستمیم که
 نیهم برا...کنهیم ات کوچه یراه پایت با نرفته و یندار  شانس خواهر از

 .اومدم

 ودب کرده یزندگ ماه سه فرمان با و سال پنج مهراب با. داد تکان رس جیگ رزا
 :گفت یا گرفته یصدا با. بود آگاه اتیجزئ به چقدر فرمان اما

 به رحم صله اومدم...ندارم زیچ چیه و کس چیه به یمهر  گهید وقته یلیخ-
 یمن نادشو ی به هم گهید سال صد چ،یه نبودم که دلتنگشون وگرنه...ارمیب جا

 توق چیه کنم فکر. کردند بد بهم یلیخ...منن یبدبخت عامل اونا. افتادم
 ...ندارم یا خانواده ساله یلیخ من. نبخشمشون



 

 pg. 1111 

11
11 

 که چارهیب اون ؟یکرد ییهوا دوباره رو مامانت و دنشونید یرفت چرا پس-
 ...نبودنت با بود اومده کنار

 :گفت آرامرت

 ...من مثل-

 :داد تکان را رسش رزا

 مهم برام گهید رون،یب کنه رتپ منو لیراح داد اجازه یوقت. ستین مهم گهید-
 . کرد اش یقربون که بشه یدخرت  دلتنگ ای بشه تازه دلش داغ ستین

 را نآ  فرمان آنکه از قبل. شد بلند فرمان همراه تلفن یصدا و برقرار یسکوت
 نام دنید با و افتاد هانیک خندان صورت به رزا نگاه بردارد، دنده یجلو  از

 لعس" ،" بابا هان  یک" مانند یعبارات توقع دیشا. شد حبس نفسش مخاطب
 چفت را دهانش تنها" memento"  کلمه دنید با اما. داشت امثالهم و" بابا
 ؟یک یادگار ی بود؟ یادگار ی هانیک. نکشد ادیفر تعجب شدت از تا کرد

  خودش؟

 به رشوع یکوتاه دیببخش با و داد قرار گوشش و شانه نیب را لیموبا فرمان
 هرفت قرارش و آرام و شده آشفته. گرفت رسش به را ستشد رزا. کرد صحبت

 زمیزع چرا نبود؟" بابا هان  یک"  چرا بود؟ نداده هانیک نام به تیمالک چرا. بود
 خودش؟ ؟یک یادگار ی بود؟ یادگار ی چرا نبود؟...  و ام یزندگ و نفسم و

 ی کلمه پس. بود کرده فراموش را متعلقاتش ی همه و رزا او...نداشت امکان
 :دینال کرد؟یم چه وسط نیا ممنتو
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 ...دار نگه" لطفا-

 ختاندا ستین هانیک بود مشخص" کامال که اش مکامله انیم یا وقفه فرمان
 :دیکوب داشبورد به و دیکش غیج" بایتقر رزا. کرد نگاهش یسوال و

 !دار نگه گمیم-

 

 

 

 رد رزا. شد متوقف باناتو کنار خودرو و شد کندرو نیال وارد رسعت به فرمان
 فرمان یها جمله نشنود خواستیم دلش. افتاد راه به مخالف جهت و گشود را
. ردیبگ متاس" بعدا و کند قطع گفتیم خط طرف آن فرد به متیمال با که را
 :زد بینه خود به بود؟ ختهیر بهم کلمه کی نیهم با بود؟ شده مرگش چه

 ...محسن هم ن،یا هم...زنهیم گولت داره-

 نیال در ییخودرو یباال نور و مردانه ادیفر یصدا و دیکش را شیبازو یدست
 :ببندد چشم شد باعث کندرو

  ؟یچ یعنی ها یباز  بچه نیا رزا خودت؟ برا یافتاد راه کجا-

 :گرفت سمتش به را اشاره انگشت و دیکش را دستش حرص با رزا

 هر یم من برا داتص ای یزنیم من به دست باشه آخرت بار...باشه آخرت بار-
 ؟یدیفهم! یستین...من...کس چیه...تو! باال
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 .ستین نسبت داشنت به یاز ین یانسان فهیوظ یبرا-

 :دیکش غیج رزا

 وممت هم فیکث یباز  نیا! یکن خرج یانسان فهیوظ یکی من یبرا خوامیمن-
 !کنم خاکسرتت نذار...یا سوخته مهره من یبرا االنشم تو... فرمان کن

 چشم رزا. کرد کینزد خود به را او و گرفت را اش شانه رفط هردو فرمان
 یغشلو  همه نیا انیم که ییصدا تنها. نداشت را یکینزد همه نیا تاب. بست

 :بود فرمان بم یصدا د،یشنیم خودروها

 !؟ینکرد مگه-

 :دینال و داد قورت را دهانش آب رزا

 ...کن ومل-

 

 

 

 

 .کند نگاه شیچشمها به شود مجبور رزا تا داد تکانش یکم فرمان

 یخواستیم یچ گهید ؟یننشوند اهیس خاک به منو مگه...خانم رزا شامم با-
 ودنب میحال بودم خام...کردم تیخر کردم، یغلط کی من ؟ینکرد که یبکن
 همش! یآورد من رس رو برابرش صد تو رزا یول بشکنه دستم که زدمتیم
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 لشد کنهیم یهرکار  که داره نفرت و نهیک من از چقدر دخرت نیا مگه گفتمیم
  ؟ینکرد که یکن چکار بود قرار گهید تو. رهیگیمن آروم

 زا که بود گرفته محکم را او آنقدر فرمان اما کند رها را خودش کرد یسع رزا
 :دیکش ادیفر صورتش یتو  حرص با. نخورد تکان شیجا

 ؟یوجدان یب و یرشف یب یتو  یکرد یکار  کم تو مگه-

 .کرتینزد هم به شیابروها و شد تر تنگ شیبازو دور فرمان تدس حلقه

 ؟یبکش رو مون بچه نخواستم که-

 :گفت نفرت و حرص با رزا

 کی رو ام بچه من ینگذاشت یحت که یوجدان یب و رشف یب نقدریا تو-
 !نمیبب هیثان کی...یفهمیم...هیثان

 اما کرد هار  را رزا. نداد یتیاهم اما شد بلند فرمان لیموبا زنگ یصدا
 .نرود تا بود ستادهیا شیروبرو

 طفق بدم؟ گوش من که یداد گوش حرفم به بردارم؟ من که یبرداشت قدم تو-
 ناو  از خودت، برا ات هیمهر! ات یزندگ رس ایب گفتم... یکرد تر وونهید منو
 یردک چکار تو اما... مشاوره...دکرت... یبگ تو که هرجا رمیم منم میریم خونه
 رزا؟

 .دیکوب فرمان ی نهیس قفسه به حرص با رزا
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 یراب دیبا چرا کردم؟یم گوش تو مثل ییتوسو و فیضع آدم حرف به دیبا چرا-
 من هیعل یز یچ انیاطراف دهن از بود منتظر لحظه هر که یآدم به هزارم بار

 هباش خوش دمل که یگذاشت برگشت یبرا یراه چه کردم؟یم اعتامد بشنوه
 نیا ممتا دمیفهم کنار، رفت که صورتکهاتون. دیکرد دیام نا منو همتون بهت؟
 هزار اگر من فرمان؟ هیچ یدونیم! دادم فرصت همتون به کردم اشتباه مدت
 انداختمت یم! کردمیم کارو نیهم گشت،یبرم عقب به زمان هم گهید بار

 یها دنکر  غش تا کردمیم تیشکا ازت نم،یبب دستهات تو رو دستنبد تا زندان
 یها خوردن حرص تا گرفتمیم آخر قرون تا رو ام هیمهر نم،یبب رو مامانت
 بده جواب رو ات یگوش هم حاال! کردمیمن رحم بهتون... نمیبب رو بابات

 !رفت رسم هست، یهرک کرد هالک رو خودش

 همدر  ییاخمها با و دیکش رونیب کتش داخل بیج از را یگوش خشم با فرمان
 :ترف باال شیصدا. کرد برقرار را متاس

 ...رساغش؟ امیم االن نگفتم مگه ؟یزنیم زنگ یه هیچ-

 :رفت باالتر شیصدا

 !...نه گمیم...ربمشیم امیم خودم. یایب شام نکرده الزم رینخ-

 :گفت تر آرام و دیکش عقب به را شیموها گرشید دست با فرمان

 .بهش بده رو یگوش-

 فرمان .ستندینگر گریکدی به غضب با هردو و گذشت سکوت به یا هیثان چند
 :محبت پر و آرام م،یمال نباریا. شد صحبت مشغول دوباره
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 اباب دونمیم دونم،یم...رساغت امیم دارم کمیتراف تو من...بابا عمر...هانیک-
 حدس...دارم برات هم خوب خرب کی عوضش در یول کرده یبدقول
 .شمونیپ ادیم شام محسن عمو...بزن

 فرصت آدم. دیجو را لبش پوست حرص با. دیشن هم رزا را هانیک غیج یصدا
 هدف. ربدیمن منزلش به را محسن هان،یک یخوشحال خاطر به" قطعا! طلب

 کم هم ها آنقدر فرمان! مهراب یحرفها انتقال و بود او از دنیکش رو و ریز
 خود به و ردیبگ دهیناد را مهراب مداوم یها آمد و رفت نیا که نبود هوش
 . ندهد ربط

 .یزد زل هانیک عکس به دمید نیماش تو-

 خرب. گرداندیبرم اولش یجا رس را یگوش دوباره که او به زد یپوزخند رزا
 !او فعن به صفر کی نجایا به تا. بود دهیکش هم آغوش در را پرسش که نداشت

 پنج نیا مثل نم؟یبب رو پرسم چهره من که ادیب نیزم به خدا آسمون یدینرتس-
 .سال

 .مبد نشونت که ینخواست ازم-

 توانستیم کاش. داد فشار بهم محکم که آنقدر زدیم یدیسف به رزا یلبها
 وت و ام دهید اعتامدت مورد قیرف لطف به را پرسمان دیبگو و کند باز دهان
 گرید کباری و دیبگو توانستیم وگرنه داشت کار ها حاال حاال! یخرب  یب هنوز
 و شدبا زدنش پا و دست شاهد اتوبان نیا کنار و ردیبگ یباز  به را فرمان قلب
 ! نکند مطلع را یاورژانس چیه گرید نباریا
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 و بود رزا او ضعف سال هامن. خوردیم شکست ضعفش نقطه از شهیهم فرمان
 داشتن شک. بود لشیآش پاشنه هان،یک نباریا بزند، نیزم را فرمان توانست

 نفس .شودیم جانش یبال  دوم سکته نباریا ند،ینب را هانیک روز کی اگر یحت
 .دیکش یقیعم

 کمک یبرا رو تو دست سقوط، حال در و باشم پرتگاه ی لبه اگر یحت من-
 !رمیگیمن

 حالنیا با شد، منقبض فکش رزا جواب از. داد تکان رس نهیس به دست فرمان
 :گفت

 که؟ ادتهی! منه از که ینبود یا بچه دنید مشتاق یلیخ هم تو البته-

 :تگف خاص و شمرده و شد لیما شیلبها

 .وامخیمن رو باشه تو از که یا بچه من یگفت ادمه،ی من یول ستین ادتی تو-

 وا داد،یم ادامه فرمان اگر. شد رد کنارش از یعصبان. خورد فرو را بغضش رزا
 .برداشت را فشیک و گشود را خودرو درب. ستیگریم یها یها

 اچر ! تمنداش دوست بچه هم وقت چیه...ام یراض ام یزندگ از من! البته صد-
  د؟یمهم من یبرا ات بچه و خودت یکرد فکر

 ای هواست یرسد از دانستیمن و دیلرزیم شیدستها. بود گرفته حرصش
 .فرمان یحرفها
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 را رمانف ی چهره تا ردیبگ باالتر را رسش کرد یسع و گرفت محکمرت را فشیک
 .ندیبب کامل

 یول! موندم یم بدم، امهاد رو مسخره یزندگ نیا خواستمیم اگر من-
 !رو ات بچه نه رو تو نه نخواستم، که ینیبیم...نخواستم

 تهانداخ قلبش خشک ی شهیب درون را یا سوخته تیکرب چوب کردیم احساس
 یها بیج یراه را دستش هردو فرمان. است شدن ور شعله حال در و اند

 که یحنل با رزا .داد تکان رس دیتائ نشان به شده چفت یلبها با و کرد شلوارش
 :داد ادامه نباشد، مرتعش و بغض پر کردیم یسع

 ونورا من...ام یراض ام یزندگ از االنم! نکردم انتخابت وقت چیه که ینیبیم-
 !ام خوش شوهرم با

 :داد ادامه و شد منقبض فرمان فک که دید

 تو هن فرمان؟ ینیبیم. گذشتم خودم و تو بچه از که داشتم دوستش نقدریا-
 حامل یلیخ اونور من. باشه مربوط تو به که یآدم هر نه ،یدار  تیاهم برام
 !خوبه

 ؟یلرز یم یدار  چرا-
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 من...لرزمیم دارم چرا من ستین مربوط تو به" اصال! رسدمه چون...چون-
 تیاهم یب برام نقدیا...منتفرم ات بچه و خودت از من! خوامیمن تورو توجه
 و شدم جدا ازت کردم خوب ه؟یچ یدونیم" اصال! رفتم و گذاشتم که دیبود
 . شدم مهراب زن

 رد گفتیم انیهذ رزا. رفتیم تعجب به رو تیعصبان از کم کم فرمان ی چهره
 .نظرش

 رو مکرد ات شکشیپ خودم که یکس عکس برام که بودم نیا معطل من انگار-
  .یبش دور ات خانواده اون از و یبش آدم تو بودم معطل من انگار. یبفرست

 :دیشک غیج

 یزندگ نفره سه و کنار یبذار  و ات گه رفتار نیا تو بودم معطل من انگار-
 .میکن

 .آمد جلو ینگران با فرمان

 یعوض کی من باشه! نیماش تو میبر ایب...یلرز یم یدار  خوبه؟ حالت رزا-
 .ستین خوب حالت...برسومنت میبر ایب...آشغال

 .آورد باال شتاب پر را لرزانش دست رزا

 کرف یچ! نیپائ کنمیم پرت رو خودم پل نیهم یباال از بخوره، من به دستت-
 .متنفرم هم ات بچه و تو از. خوشه همتون بدون حامل من ؟یکرد

 !یستین-
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 :دیکش غیج رزا

 ات یتبدبخ اوج تو که کردم فیک! متنفرم متنفرم، متنفرم، ات بچه و تو از من-
 تا هم ،یداد طالقم هم خودت دست با که شد خنک دمل گرفتم، طالق ازت
 یشد پا خواب از روز کی که اومد حال گرمیج ،یداد رو هام سکه آخر قرون

 که بودم یخوش غرق من ستم،ین یدید اما یبزن چوب و ام اهیس زاغ یاومد و
 !یگشتیم دنبامل در به در ها وونهید مثل تو

 :گفت کند، رییتغ صورتش یجد حالت آنکه یب فرمان

 .یبرگرد ستمخوایم داشتم، دوستت-

 :زد قهقهه. دیخند رزا

 وت من نکهیا خرب آخرش و یبود دنبامل در به در تو که بودم یخوش غرق من-
 .دیرس بهت پرسعموتم خواب تخت

 :دیغر یلب ریز فرمان

 .یگیم پال و پرت یدار ! شده رمید منم...برسومنت ایب-

 ارکن را تشدس فرمان ی نشسته خون به چشامن برابر در و دیخند دوباره رزا
 :دیغر دوباره فرمان. برد باال اتوبان

 !کنمتیم نیماش سوار زور به خودم یاین-

 یزرد یتاکس خوبش بخت از. کرد پاک را چشمش اشک و دیخند دوباره رزا
 .شد متوقف جلوتر یکم اتوبان گوشه و کرد کم را رسعتش



 

 pg. 1121 

11
21 

 .برد باال را شیصدا رزا 

 ازمب گشت،یبرم عقب به زمان بازم...بفهم نویا! هیخوش غرق ام یزندگ من-
 !مهراب خواب تخت تو رفتمیم

 عقب یصندل و گشود را یتاکس درب فرمان ی زده بهت چشامن مقابل در و
 نفرما. برگشت عقب به یا لحظه یبرا رزا افتاد، راه به که نیماش. نشست

 .کردیم نگاهش زده بهت و بود ستادهیا شیرسجا همچنان

 

 

 

 

 شیاپ یرو  رس هانیک و نشسته نفره سه یراحت قسمت نیتر گوشه در محسن
 راههم به محسن که بودند یدیجد شنیمیان دنید مشغول هردو. بود گذاشته
 نبالک در داد شنهادیپ محسن. بود دهیخر پریها از مخلفات و یزعفران جوجه
 او هب توجه بدون که بود تنگ خلقش آنقدر فرمان اما کنند درست کباب جوجه
 . شد آنها طبخ مشغول و گذاشت پز کباب یتور  در ها جوجه

 در یکی. داشتیبرم عدد دو شد،یم خم پسیچ ظرف سمت به که هربار هانیک
 دهان سمت به کوچکش دست هامن با را یکی و گذاشتیم خودش دهان
 :چرخاند آشپزخانه سمت به یکم را رسش محسن. گرفتیم محسن

 ؟یخوایمن کمک-
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 درب سپس شود، پخته هم آن گرید طرف تا برگرداند را یتور  اخم با فرمان
 . آورد رونیب را ها نوشابه و ساالد و گشود را خچالی

 !کن نگاه رو کارتونت تو-

 شیموها در پنجه آرام و کرد نوازش میمال را هانیک یموها و دیخند محسن
 .دیکشیم

 .گرفت گاز رو بابات نیا خر باز-

 محسن. نداد نشان هم یواکنش" اصال و دیفهمن را اش حمله یمعن هانیک
 خط یرو  و رفت درهم شیاخمها هیثان به زد، کنار را اش یشانیپ کنار یموها
 دست داشت، ادامه اش یشانیپ کنار تا تا گوش کنار از که یملتهب و قرمز
 آتش محسن. گفت یآرام ی" عمو آخ" و رفت درهم هانیک ی چهره. دیکش

 :گفت ترش با. آمد یمن در خونش یزدیم کارد. گرفت

 ه؟یچ یجا نیا-

 .کرد ملس را زخمش چربش دست با هانیک

 .زد چنگم روناک خاله-

 شتشدر یچشمها به و دیکش باال را او برد، هانیک ربغلیز دست یعصب محسن
 .شد رهیخ

 ؟ینگفت بابا و من به چرا هان؟یک کرد چکارت-

 .دیکش کار از دست یا لحظه یبرا فرمان
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 محسن؟ شده یچ-

 صورت رس ییبال چه نیبب احمق ی دخرته ؟یکرد استخدام سگ! یچیه-
 و رمیبگ دمش از موش مثل و ادیب باال سگم یرو  یک فرمان نیبب! آورده هانیک

 . ات یزندگ از رونیب کنم پرتش

 .کرد برانداز را هانیک صورت و ستادیا رسشان یباال فرمان

 جان؟ بابا شده یچ-

 :کرد اخم محسن

 ات بگو جونت؟ روناک خاله کرده یغلط چه. میفهمیم بابات و من یبگ دروغ-
 .هانیک نکردم یقاط

 جمله و دیترد با و بود گردش در آنها یهردو  انیم ترسانش یچشمها هانیک
 :آمد حرف به ناکامل یها

 قبل شهیهم بابا...دنبامل ادیم فرمان بابا کردم فکر...اطیح برم خواستمیم من-
 .اومد یم شه کیتار هوا نکهیا

 .ستینگر فرمان به یچشم ریز محسن

 خاله با" ظاهرا! یباز  به چوندیپ کجا امروز بابات سواله منم یبرا البته-
 .خوردند مشکل به دوباره هم جونت روناک

 :زد برق شیچشمها هانیک

 مهد؟ رمیمن فردا یعنی-
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 :فرشد بهم لب یکفر  فرمان

 ؟ینزن حرف قهیدق دو شهیم محسن-

 .دهد ادامه خواست او از و هانیک به ردک رو سپس

 برم خواستمیمن من! ما ی خونه میبر ایب اد،یمن بابات گفت روناک خاله-
 یبر  ییجا جون بابا و خودمون خونه از ریغ یندار  حق گفته بابا...خونشون

 .نداره یاشکال گفت خاله اما

 :چرخاند هوا در را دستش و داد تکان رس محسن

 اش؟ هیبق...خب-

 :داد اخطار آمرانه و محکم فرمان و داد چیپ هم در شیدستها هانیک

 !هانیک-

 نشسته محسن یپا یرو  که هامنطور و فرستاد پشت را دستش هردو هانیک
 و شده قرار یب هانیک دانستیم فرمان. داد تکان را خودش وار گهواره بود،
 حرف به هانیک شد باعث محسن ی کرده اخم ی چهره اما بزند حرف خواهدیمن
 .دیایب

 صورتم به خاله و اطیح سمت دمیدو منم. رساغم ادیمن بابا گفتیم دروغ-
 .نرم تا زد چنگ

 :کرد زمزمه و گرفت گاز را نشیپائ لب محسن

 !داره یکوتاه به ازین شده، دراز یلیخ گهید دمش! براش دارم-
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 دهیند چطور. ستینگر دوباره پرسش صورت یرو  متهلب و قرمز رد به فرمان
 را او ،رفت هانیک رساغ به چگونه دینفهم که بود رزا ریدرگ فکرش آنقدر بود؟
 زد،یم غیج روناک. شد بحثش مهد اطیح در روناک با و کرد نیماش سوار
 نگه ار  نیماش خواست فرمان از که بود کنارش در یکس چه که دیکشیم ادیفر

 یباز  وانهید متام جواب در که بود ختهیر بهم اعصابش آنقدر فرمان و دارد
 .زدیم یحرف دیبا. ندارد یربط او به دیکش داد روناک یها

 مکک بدون رو مهد یها پله ای ییبدو تند دینبا گفتم بهت بارها...بابا عمر  -
 .یبر  باال ای نیپائ روناک خاله

 :گفت مالحظه یب و اوردین طاقت گرید محسن

 یم خط کنهیم غلط! یبد تفت و یبکش ماله بذارت فقط! فرمان شو خفه-
 یاه بچه که کنه کوتاه دیبا رو سگش یها ناخن اون...هانیک صورت رو اندازه
 داشته حق اط،یح بره خواستهیم هانیک چون یعنی! نشن یخط خط مردم

  ؟یار یم در رو اداش ای یخر " واقعا کنه؟ یمدل نیا رو صورتش

 فتگر  شآغو در را هانیک او به توجه یب محسن و کرد نگاهش غضبناک فرمان
 .شد بلند و

 حسابش به موقعش به تا شه کم زخمش التهاب کمی بساطت تو یدار  یچ-
 !برسم

 :گرفت سمتش به را اشاره انگشت محسن و کرد باز دهان فرمان
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 دهید! ارهیم در رو شورش داره گهید! دارم من ،یندار  رو اش عرضه تو اگه-
 رکاب از چطور بلدم من یول تازونهیم یحساب داره ده،یم یسوار  خوب طرفش
 .نیپائ بکشمش

 

 

 

 

 :گفت و گذاشت کنارش را داروها جعبه فرمان گذاشت، کانرت یرو  را هانیک

 .شه خوب خودش تا ینزن یز یچ بهش" اصال بهرته من نظر به-

 . شد مشغول و فرستاد عقب را هانیک یموها نداد، یتیاهم محسن

 .یدار  قبول خودت گهید که نویا. فهیکث هاش ناخن-

 :رفت باال یکم شیصدا و شد کالفه فرمان

 ؟یکنیم ول مگه گهید زدم، یحرف کی تو به کباری من حاال-

 :زد هانیک یبرا یچشمک و زد شخندین محسن

 .یکنیمن ول رو من تو-

 یانرژ  شهیهم او. نداشت را محسن به دادن جواب حوصله. دیچ را زیم فرمان
 او هیعل را هانیک و رفنت رژه او اعصاب یرو  کردن، کل کل یبرا داشت،
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 و نشست زیم پشت. بود هودهیب یکار  هانیک حضور در او با زدن حرف. کردن
 :گفت همزمان

 .شام دیایب شد، متوم کارت-

 :زد غر محسن و ندیبب بهرت را پدرش تا کرد کج را رسش یکم هانیک

 .عمو گر  یج نخور تکون-

 مهد؟ نرم فردا شهیم بابا-

. فرستاد رونیب صدا یب و آرام را نفسش و دیجو ار  لشیسب ی گوشه فرمان
 :شد ها وانیل کردن پر مشغول کند، نگاهش آنکه بدون

 .نه-

 !بابا-

 !نه گفتم-

 :فرستاد جلو را شیلبها هانیک

 .انداخته چنگ رو صورتم. برم ندارم دوست-

 .کرد نگاهش یجد و آورد باال رس فرمان

 منم به یحت داد،یمن تاب و آب بهش نقدریا ات محسن عمو اگر ؟"جدا-
 .نکرده نکارویا قصد از خاله یگفت خودتم نکهیا ضمن. یگفتیمن

 یز یچ آنکه از قبل اما کرد د،یخندیم شیچشمها که محسن به ینگاه هانیک
 :داد ادامه یانعطاف چگونهیه بدون و محکم فرمان دیبگو
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 نیاول ینر  مهد اگر بگم دیبا ،یش متوسل ات محسن عمو به یخوایم هم اگر-
 !اته خرس خاله یعمو  نیهم دنیند ات هیتنب

 .برگشت سمتش به محسن نباریا

 .نکن یخال من و هانیک رس پره، گهید یجا از دلت تو؟ چته-

 اوهی ربراب در خشمش کنرتل کم کم. دیکوب زیم به محکم یکم را وانیل فرمان
 :گفت آمرانه. شدیم سخت محسن، یها ییگو

 !بار هزار نیا! نکن لتدخا من ی بچه تیترب تو-

 :گفت متسخر با و زد یپوزخند محسن

 ...من ی بچه-

 .کنم رونتیب خونه از نکن یکار  محسن-

 :گفت اش کودکانه لحن با و دیکش جلو یکم را خودش هانیک

 ادب یب هم تو ادبه یب محسن عمو گهیم. یادب یب تو گهیم روناک خاله-
 .یمامان و جون بابا هم یادب یب خودت هم گهیم. یشد

 ارب چهار هانیک. کرد دایپ تیحساس" ادب یب" ی کلمه به. بست چشم فرمان
 به متعجب و باز مهین دهان با محسن. بود کرده تکرار اش جمله در را آن
 :داد ادامه او و کرد نگاه هانیک

 .ینیبب رو ات محسن عمو ذارمیمن گهید ،یکن یادب یب اگه گفت-

 :زد بهتش از یناش یا خنده تک حسنم و گرفت رضب زیم یرو  فرمان
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 خاله؟ نیا کنهیم تالوت یچ گهید. شد جالب-

 .میندار یکار  پنهون بودم گفته بهت هانیک-

 :کرد بغض. مرطوب شیچشمها و شد قرمز هیثان به هانیک یچشمها ریز

 .بابا دیببخش-

 ! نداره یمعن من یبرا دیببخش-

 انفرم به یامنیپش و یاراحتن با که کرد نوازش را هانیک صورت آرام محسن
 . کردیم نگاه

 ...بابا-

 .یر یمن جا چیه که ،یر یمن مهد تنها نه فردا. اتاقت برو بخور، رو شامت ایب-

 تو؟ مرگته چه-

 نمکیم پرتت وگرنه نکن، دخالت من ی بچه تیترب تو گفتم بهت کباری-
 ...رونیب

 :شد نهیس به دست محسن

 رو هانیک یچطور  اون نیبب بنداز کار به رو مغزت اون قبلش یول! بنداز-
 ...براش گذاشتم که یکی من. کرده دیتهد

 :داد ادامه و نشاند یصندل یرو  را هانیک

 !براش دارم...دهیم دست بهش بودن ریش توهم ،یبد رو که جامعت گربه به-
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 !نکن دخالت ستین مربوط بهت که یز یچ تو-

 وندر  کرد،یم نگاهش نیپائ از همچنان که هانیک یبرا جوجه تکه چند فرمان
 وجهگ از هانیک. گذاشت گوجه بدون ساالد یکم کنارش در و گذاشت بشقابش
 .بود متنفر

 بابا؟-

 .بخور رو شامت-

 وانیل. شد دنشیجو مشغول غم با و گذاشت دهان بر جوجه یا تکه هانیک
 .گرفت دست هردو با را اش نوشابه

 ...مگیمن یچیه یه! ها کنمیم لهت زنمیم فرمان-

 .افتاد هیگر به هانیک و رفت باال شیصدا فرمان

 نیب هست یهرچ. ستین مربوط تو به" اصال چون. یبگ یز یچ یندار  هم حق-
 ه؟یچ مشکل. گرفتم نظر در براشون هیتنب منم! روناکه و هانیک و من

 زیم یرو  را دستش هردو و ستادیا فرمان رس یباال زد، دور را زیم محسن
 .گذاشت

 رو هاتگوش خوب...فرمان اس؟ وونهید روناکش خاله نگفته نکهیا یابر  هیتنب-
 وروت هم قرآن به مهد، یفرستاد رو هانیک بفهمم ای برسه گوشم به! کن باز
 هانیک به چشمش دخرته نیا بفهمم! رو کهیزن اون هم کنمیم مونیپش

 ...افتاده
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 :شد متام صربش فرمان

 ور  محسن گهیم اون. داره رو نظر نیهم تو مورد در اونم" اتفاقا! محسن بسه-
 !گهید دیکن بس! کن دور هانیک از اونو یگیم تو کن، دور هانیک از

 نجایهم که داشت را نیا ییتوانا. دیکشیم نفس بلند بلند سکوت در محسن
 تانگش با و داد تکان یرس ! نبود هانیک اگر البته...کند پار و لت را فرمان
 .دیکش دهانش دور دست شصت و سبابه

 !یمرد یلیخ تو بابا. نکنه درد دستت-

 .دیبوس را شیموها یرو  و دیکش آغوش در را هانیک سپس

 کف اش روده و دل کنه، تتیاذ یکس عمو؟ عشق   یکنیم هیگر یچ برا-
 ...میبخواب میبر ایب! ابونهیخ

 .کرد کج را رسش و بلند محسن ی شانه یرو  از را رسش هانیک

 

 

 

 

 بابا؟-

 .دیبرچ لب هانیک و دکر  نگاهش فرمان

 .نکردم یمکیقا کار من-
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 .ینگفت هم رو زیچ همه یول-

 گفتم؟ یچ من یبگ روناک خاله به یخوایم بابا-

 :کرد مداخله محسن

 .نهیبیم هم رو تو نه،یبب رو گوشش پشت اون-

 .دیمال را شیچشمها فرمان. کرد نگاهش یسوال و نشد اش جمله متوجه هانیک

 .نه االن اما هانیک میکن صحبت هم با دیبا-

 بابا؟ یکن دعوام یخوایم-

 باشه؟ دوم بار نیا که کردم دعوا تورو یک من-

 هک بود یآنقدر  اش زمزمه. آمد قلقلکش هانیک و کرد زمزمه گوشش در محسن
 .بشنود هم فرمان بخواهد

 بابات. کن کوتاه رو موهاش خواب تو بردار یچیق کی کرد، تتیاذ اگه-
 .موهاشه وت قدرتش سامسونه،

 .گرفت فاصله محسن و شد بلند فرمان

 !رفتارم بابت دمیمن ینیتضم کنار، ینر  چشمم جلو از اگه-

 !میرفت ما! میتسل بابا خب-

 نگاه ریز را شامش محسن شد، شیدندانها زدن مسواک مشغول هانیک تا
 :گفت یخونرسد با و خورد فرمان چپ و نیسنگ
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 و کن جمع رو زیم" فعال نظرم به! دیابخو  هانیک که یوقت اما میکنیم صحبت-
 .بذار ییچا کی

 .بشکنم رو گردنت دارم دوست وقتها کی محسن-

 یخال خونه از رو رزنیپ. بشکون بزن کرت،یبار مو از من گردن گفتم منم-
 ؟یرتسونیم

 هب درشتش یچشمها با و ستادیا راهرو در اش چهارخانه خواب لباس با هانیک
 مگر. دیکش دست صورتش به درمانده و الفهک فرمان. شد رهیخ پدرش

 . دیایب جلو کرد اشاره دست با ازارد؟یب را جانش توانستیم

 .بابا نجایا ایب-

 رد را خودش و کرد تند قدم بلندش شلوار هامن با. آورد در بال ییگو هانیک
 .انداخت فرمان آغوش

 .دیببخش بابا-

 .میکردیمن پنهون رو یز یچ هم از تو و من. ناراحته دستت از بابا-

 .داد تکان رس هانیک

 درسته؟ م،یکنیمن پنهون هم گهید-

 .داد تکان رس دوباره هانیک

 . میکن صحبت هم با" بعدا تا بخواب برو حاال-

 :دیبوس را اش یشانیپ سپس
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 .ریبخ شبت-

 درب که محسن. است شده حل موضوع کردیم فکر. شد مغموم دوباره هانیک
 :گفت آشپزخانه هامن از مانفر  گشود، را هانیک اتاق

 .بخوابونش خودم تخت رو-

 هب رشوع سپس و پرتاب بود، نرم و بزرگ که فرمان تخت یرو  را خودش هانیک
 قاتا وارد داشت، دست در یکودک کتاب که یحال در محسن. کرد دنیپر باال
 ی هیسا تا گذاشت باز یآنقدر . نبست کامل اما کرد جفت آرام را در. شد

 رد را هانیک و نشست تخت ی لبه. ندیبب شود،یم راهرو وارد یوقت را فرمان
 .دیقاپ هوا

 .یوجب مین نمیبب نجایا ایب-

 .شد بپر بپر مشغول دوباره و رفت در دستش ریز از طنتیش با هانیک

 عمو؟ مهد رمیمن فردا-

 شده؟ تنگ روناکت خاله یها ناخن برا دلت ؟یدار  دوست یچ خودت-

 .کرد تر را لبش محسن و دیخند ینخود هانیک

 ؟یگفت فرمان بابا به رو زیچ همه باشه راحت املیخ هانیک-

 بلندش شلوار یها پاچه به محسن و داد تکان رس حالت هامن در هانیک
 .بدهد دست از را تعادلش هانیک شود باعث آن هر دیرتسیم. ستینگر

  ؟یگیمن که دروغ-
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 مهد؟ رمیمن فردا. عمو نه-

 تتخ تاج سمت به هانیک آنکه از قبل و گذاشت تخت گوشه را کتاب محسن
 شیپاها رو و گرفت محکم زد،یم نفس نفس که یحال در را او شود، لیما

 .نشاند

 م؟یبزن حرف مردونه کمی. گرفتمت-

 

 

 

 

 و دیگوب چه دانستیمن. فرستاد رونیب را نفسش محسن و داد تکان رس هانیک
 ردهنخو  مشکل به انشیاطراف با زدن حرف یبرا چگاهیه او. کند رشوع چگونه
 هاجاز  خودش به نه...هانیک برابر در اما. زدیم نیریش ای تلخ را حرفش. بود
 :کرد کج را رسش هانیک. مبالد رهیش را رسش نه و دیبگو دروغ دادیم

 .بشم تو هیشب شدم، بزرگ یوقت دارم دوست...عمو-

 او هیشب بخواد نهایک که بود هم یا تحفه چه. زد یجانیب کج لبخند محسن
 :داد فشار انگشت دو با را کوچکش ینیب. شود

 .که یشیمن یبرزنگ اهیس من   هیشب ،یبرف هیشب تو-

 :گفت و شد خم نیپائ سمت به هانیک یلبها
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 .عمو بشم تو هیشب دارم دوست اما-

 .زد کنار را هانیک صورت یجلو  یفرفر  یموها و انداخت در به ینگاه محسن
 حرف به یسخت به و زد زبان را خشکش لب کرد؟یمن و ردکیم منع گفت؟یم چه
 .آمد

 تو ،یکن پنهان فرمان بابا از رو یز یچ دینبا وقت چیه باشه ادتی...هانیک-
 دونب رو فرمان بابا که ادتهی ”مثال...ینگ من به رو مسائل یبعض یتونیم

  ؟یگفت بهم و یبود دهید لباس

 :داد ادامه محسن. داد تکان رس هانیک

 هر اام بوده فرمان بابا و تو نیب چون ینگ من به رو موضوع نیا یتونستیم-
 !دیبا! یبگ بهش دیبا رو افته یم اتفاق خونه نیا از رونیب که یاتفاق

 .روناک خاله مورد در" مخصوصا

. دیکش عقب به را رسش یموها درمانده محسن و داد تکان رس دوباره هانیک
 .مدآ  حرف به یتر  نیپائ یصدا با و مردهش شمرده. کردندیمن اش یار ی کلامت

 پارک؟ میرفت ادتهی اونشب-

 .شد درشت شیچشمها بعد هیثان چند و کرد اخم یکم هانیک

 دوست من اونشب؟ ینربد چرا ،یشهرباز  یبرب  منو یداد قول تو عمو...آره-
 .زنهیم دست بابام به همش...یشهرباز  برم روناک خاله و بابا با ندارم

 با و شد رهیخ هانیک یچشمها به سپس. شد رهیخ سقف به و دکر  یپوف محسن
 :گفت ممکن لحن نیتر نرم اما تیجد
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 وت رو خانم اون روز اون نکهیا ی درباره زیچ چیه" فعال خوامیم ازت...هانیک-
 . ینگ پدرت به یز یچ ،یدید من نیماش

 انداخته گفنت یور  یدر  و کردن غلط به" رسام را او هان،یک جیگ ی چهره
 :داد ادامه زور به اما بود شده مستاصل. بود

 یحرف "فعال یول باشه؟ م،یگیم هم فرمان بابا به موقعش به...زهیسورپرا کی-
 .میزنیمن

 :کرد تکرار. داد تکان رس و کرد یجانیب ی رسفه هانیک

 .میزنیمن یحرف-

 :شد کنجکاو اش چهره سپس

 بود؟ یک خامنه اون...عمو-

 آنقدر. ردکیم تیرسا اتاق به کم کم گاریس یبو . ستینگر در به غضب با محسن
 .بود استشامم قابل اما نبود ادیز

 . بود دوستم-

 رازد تخت یرو  کرد مجبور را او بپرسد، سوال دوباره هانیک آنکه از قبل سپس
 هیتک تخت تاج به او کنار خودش و آورد باال اش نهیس یرو  تا را پتو. بکشد
 :ردک رشوع و باز را کتاب. داد

 ...نبود یکی بود، یکی-

 خودش؟ برا بربه رو بابام خوادیم روناک خاله...عمو-
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! سک چیه. هانیک رهیبگ تو از رو بابات و بابات از رو تو تونهیمن کس چیه-
 .دمیم قول بهت

 قول؟-

 و بود فیظر بشدت هانیک. شد قالب هانیک کوچک انگشت در کوچکش انگشت
 .بدهد مردانه ستد که بود نشده بزرگ آنقدر هنوز

 .مردونه قول  -

 را یز یروم ساعت یباتر  و کرد کم را آباژور نور رفت، خواب به که هانیک
 از یا دسته. نشود اش یبدخواب و هانیک آزار باعث شیصدا تا درآورد
 وارد و گذاشت باز مهین را در. آمد نیپائ تخت از آرام و دیبوس را شیموها
 .شد سالن

 ینطوال  و محکم یها پک و بود دهیکش دراز ”بایتقر هنفر  سه مبل یرو  فرمان
 یرس  و آمد جلوتر. انداخت یدنینوش یبطر  و زیم به ینگاه محسن. دیکشیم
 .داد تکان تاسف نشان به

 ها؟ آشغال و آت نیا و یزهرمار  سمت یاومد که باز شده مرگت چه-

 بود، شده ولو مبل یرو  که را خودش اما گشود را بازش مهین یچشمها فرمان
 .دینکش باال

 د؟یخواب-

 :داد تکان رس و نشست نفره تک مبل یرو  محسن
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 .آره-

 گفت؟ یچ من از-

 :دیپرس متسخر با و مقدمه یب محسن

 کوچولو؟ پرس کنهیم ات یدستامل یادیز روناک-

 .کرد یکمرنگ اخم فرمان

 .نگو چرت-

 گه؟یم چرت هانیک-

 فظر  درون را امتامش به ور  گاریس و دیکش باال را خودش یکم نباریا فرمان
 .کرد خاموش یخور  وهیم

 وحشت ویسنار کی روناک کار از که یدید خودت! دارند اغراق"  کال ها بچه-
 .ساخت

 

 

 

 

 ی بچه کی یجلو  که دیدینرس شعور ی درجه اون به هنوز روناک و تو دمیشا-
 اقصن رو هانیک چشم زدیم دیبا" حتام ه؟یچ. دیکن رفتار چطور ساله پنج چهار

 ؟یکن باور تا کردیم
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 .ختیر وانیل درون را یدنینوش از یکم فرمان

 زیچ تو به. میداد دست بهم فقط روز اون روناک و من. کرده اغراق هانیک-
 نیا متام. نبوده عمد از هم صورتش یرو  چنگ گفته؟مطمئنم یا گهید

 یقال اخبد و تیشکا مورد کی یحت کنه،یم کار مهد نیا تو روناک که ییسالها
 .نداشته

 :داد ادامه و گرفت محسن سمت به را وانیل

. شهیم دوستهاش و روناک دلتنگ خودش دوباره مهد، نره که مدت کی-
 ! ستمین کوره گربه من...محسن

 بهم ار  شیچشمها. فرستاد حلقش ته و ختیر یدنینوش یکم گرید یوانیل در
 :داد ادامه و فرشد

 مادر هک بوده ییشبها. نذاشته هانیک ابر  باشه، گذاشته کم یهرک برا روناک-
 و اشهب هانیک رس باال صبح خود تا شب نکهیا یبرا فقط کرده رها رو ضشیمر

 دست بهم فقط روناک و من روز اون کنم،یم تکرار دوباره. شه قطع تبش
 و خودم به نسبت رو هانیک ذهن که نشده لیزا مغزم اونقدر هنوز من. میداد

 بذاره، شیپ پا روناک ندادم اجازه خودم به هم کباری. کنم حساس روناک
 یلباسها خونه تو روناک ندادم اجازه! باشه قیعم خواب تو هانیک اگر یحت
 داره پوشش گهید یطهایمح تو روناک بشه یرشط مغزش هانیک که بپوشه باز
 رون نقدریا پس هست، ام یزندگ به حواسم من! گردهیم لخت من کنار فقط و
 ...شناسمیم رو هانیک من. کودکانه ذهن کی دست نده رو رتافسا و منرب رو
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 :کرد قطع را حرفش محسن

 ! شناسمیم رو هانیک منم که نهیا مساله-

 :گفت آرامش با. داد تکان رس و زد آتش یگر ید گاریس فرمان

 رو هانیک داره اجازه که یکس تنها رمم،یمب اگر من یدونیم...محسن درسته-
 و چپ هانیک! روناک و رزا یحت نه...مامان نه...یحاج نه. ییتو کنه بزرگ

 رده،ک باز زبون. یبود تو کرده،یم یتات یتات. دهید تورو شناخته، رو راستش
 تو درآورده، دندون. یبود تو خورده، و اش ییغذا ی وعده نیاول. یبود تو
 .نتونستم و نبودم من هروقت دکرت اش یبرد شده، ضیمر کرده، تب. یبود
 معج نیا شهیهم. یخوابوندیم رو هانیک تو شدم،یم هوشیب مبل نیهم رو من
 من دست از! گهیم تو به نگه، من به رو اش ناگفته هانیک. بوده نفره سه

 وت بغل االن مثل نباشه، من کنار! تو سمت ادیم برتسه، ای و باشه ناراحت
 من ی خانواده به نه داره، روناک به نه داره، تو به که یحس. ربهیم خوابش
 ...دشیند حاال تا که یمادر  به یحت نه و داره

 .افتاد رسفه به و شکست محسن حلق درون وانیل یمحتو 

 ؟یبخور  یمدل نیا دینبا یدینفهم هنوز-

 :داد ادامه

 هانیک !هیبق نه دمیم تو به رو ام بچه رم،یمب هم یروز  من اگر که ینیبیم پس-
 اما اد،یب کنار دهیند حاال تا که یمادر  و من ی خانواده یدور  با تونهیم
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! وناکر  و تو نیب افتادم االن من که نهیا مشکل. ارهیب دووم تو بدون تونهیمن
 .بالعکس تو و کنه متوم تو با رو اش رابطه دیبا هانیک گهیم اون

 .دیکش جلو را خودش یکم محسن

 کی از دخرته اون و من یبگ که ؟ینیچیم یکرب  یصغر  نهمهیا یچ یبرا االن-
 م؟یقامش

 .داد تکان رس کالفه فرمان

 رو...بخواب برو ای! برو ،یر یبگ خون خفه یتونیمن امشب اگر" لطفا...محسن-
 سوق یخوایم که یسمت به رو من یهاحرف یدار  فقط چون! نرو من مخ
 .یدیم

 قتد با و زد آن ته به یا رضبه. دیکش خودش سمت به را گاریس پاکت محسن
 اب تا دیکش جلو را خودش و داد قرار شیلبها نیب. دیکش رونیب آن از ینخ

 :گفت نیح هامن در و کند روشن را آن فرمان گاریرسس

 ندادم؟ رو شبت رس سوال جواب که یناراحت االن-

 خاموش گاریس تا دیکش یقیعم دم محسن و فرستاد عقب را رسش فرمان
 .نشود

 !یگفتیم موقع همون ،یبگ یخواستیم و یبود آدم. گهید ستین مهم برام-

 ینیب از هم را بازدم دود که فرمان برعکس. فرستاد رونیب را دودش محسن
 .دیکشیم باال
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 .ندادم جواب یحساب و درست منم که داشته رادیا انتیب فن البد-

 کرد،یم نگاهش یا فاتحانه و کمرنگ لبخند با که او سمت به را گردنش فرمان
 :زد لب یجد و شد رهیخ یا هیثان چند. چرخاند

 چکارت ،یکنیم یاضاف غلط یدار  گوشم ریز بفهمم اگر یدونیم...محسن-
 کنم؟یم

 

 

 

 

 .زد پوزخند محسن

 مثل! ها یبکش حرف ازش و یبد بهش کیپ تا دو که ستمین رزا من زمیعز-
 واضحه؟ ،یر یگیم جواب هم آدم مثل بپرس، رو سوالت آدم

 رت نرم و چرب قمهل تا چهار واسه و یزنیم دورم یدار  بفهمم یدونیم...محسن-
 ارم؟یم رست ییبال چه ،یفروخت منو

 به سپس. زد شیرو به یلبخند دوباره و کرد مزه مزه را وانشیل یمحتو  محسن
 .کرد اشاره شیموها

 بهت شرتیب کن، کوتاهش برو فردا. شده بلند یلیخ موهات یجلو  کنمیم حس-
 .ادیم
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 از هم ،یخو یم توبره از هم و یدرآورد یباز  منافق بفهمم...محسن-
 ساله چند و اس وابسته بهت چقدر هانیک ندارم یکار  گهید...آخور
 !کنمیم ات کهیت کهیت خودم کشمت،یم خودم...میقیرف

 .دیخند محسن

 !حاال نرَُبه دستت-

 .ام یجد" کامال من-

 ؟یرفت یگور  کدوم بعدظهر. ام یجد منم" اتفاقا-

 گفت؟ یچ مهراب. هبهرت  ینطور یا م،یفهمیم رو گریهمد زبون پس خوبه،-

 :کرد تکرار تر شمرده را اش جمله. کردیم اثر محسن در کم کم الکل

 ؟یبود یگور  کدوم بعدظهر-

 کی شب رس از تو که گفت یچ بهت چشه؟" اصال. گفت یچ مهراب بگو اول-
 ؟ینزد حرف کلمه

 ؟یبود کجا بعدظهر-

 :دیغر. نبود محسن فیحر هم یمست در یحت. شد منقبض فرمان فک

 ...بنال حاال! رزا شیپ-

 .داد تکان رس تاسف با و دیخند آرام محسن

 نه؟ ،یشیمن آدم! یعقل یب کنن جونت به جون-
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 . دیکش باال را خودش یکم

 از و شده زشت نقدریا ینیبیمن. شده تر ضیمر یول بود، ضیمر پرسعموت-
! نه بود؟ ها ینقاش هیشب اش افهیق که شهیپ سال پنج مهراب نیا برگشته؟ شکل
 ای ؟یدید رو چشمهاش ریز...شده کچل رسش... رونیب زده استخوانهاش متام
 رانیا اومده...دهیپوک مهراب شد؟ نیپائ باال رزا بدن و تن رو چشمهات فقط نه

 که نهیا تصورشون همه...دونهیمن انیاطراف از چکسیه یول! نیهم کنه، عمل
 اونقدر...نم یول. کنند فراموش رو ها گذشته اومدند تادو نیا

! فروش آدم گهیم بهم که گمیم یآدم به رو نهایا امیم که خرم اونقدر...احمقم
 .هانهیک و تو برا کنمیم یهرکار  که احمقم یلیخ من...آره

 

 

 

 

 اش چانه گاه هیتک را دستش کف و گذاشت مبل دسته یرو  را آرنجش فرمان
 را رسش محسن. کرد زیر را شیچشمها و ستینگر او به شک و ظن سوء با. کرد
 :دیتوپ او به طلبکار و داد تکان

 چته؟-

 بگه؟ تو به رو درمونش یب درد ادیب دیبا چرا برشه، و دور آدم نهمهیا-

 :گفت متسخر با و زد دست شیبرا یشیمنا محسن
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 نابغه؟" قایدق برشه و دور یک ن؟یماش دالل   یشد چرا هوش همه نیا با تو-
 درد پرسش بفهمه تو یعمو  زن همون. کرد فرار مادرش و پدر دست از مهراب

 دارکشهم هیبق و پاسپورت کردن پاره کنهیم که یکار  نیاول گرفته، درمون یب
 .بدتر دمیشا...آورد تو مادر که ارهیم رزا رس رو ییبال همون بعدم! نره که
 رو نشسته مرده گرد! ستین یموندن" اصال ضه،یمر پرسش که فهمهیمن

 . دونهیم مقرص رو زار  ادیم اونوقت...صورتش

 با. ودب شده نیسنگ رسش. دیکش باال را اش ینیب و داد تکان رس آرام فرمان
 شیلبها. چرخدیم رسش دور ایدن بکشد، دراز مبل یرو  اگر دانستیم نحالیا
 .شد لیما

 ...رهیمب اگه-

 :زد طعنه و کرد قطع را حرفش محسن

 !شهیم تو مال زنش-

 .دینوش گرید یکم و کرد درهم را صورتش فرمان

 اش یدور  از هم ینطور یهم. شهیم وونهید عمو رهیمب اگه! محسن شو خفه-
 خوشحال چقدر و داشت یحال و حس چه یمهمون شب یدیند. شده داغون
 ...هنر  که کنه یکار  کی...کنه بند رو مهراب دست هیراه کی دنبال همش بود؟

 رزا؟ ی  پ یرفت یچ برا تو. چپشونه به بزرگرت حرف که هم احمق تا دو اون-

 رییغت هم بودنش چانه ریز به دست ژست یحت که آنقدر د،یخند حالیب فرمان
 .نکرد
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 . شدم قهی به دست هم پا و رس یب کی با خاطرش، واس یندار  خرب-

 :داد ادامه شمرده شمرده فرمان. شد زیآم استفهام و کرده اخم محسن نگاه

 شتم کی پاتوق شهیم غروبها و هتهران یکجا محلشون رفته ادشی! خره هنوزم-
 مزن اگر. رفتیم رو قدم کوچه تو داشت یرورس  بدون ینطور یهم. یعوض الت  
 ...بود

 :زد پوزخند محسن

 ! شیکشتیم-

 . نبود یواد نیا تو" اصال نمیا گفت،یم متلک بهش داشت اروی-

 .زد یپک و کرد روشن را گارشیس حوصله یب

 یزندگ نه بود، من به حواسش نه. کردیم ریس ها آسمون تو اولشم از" اصال-
 یکار  چیه یبود تو. کردیم نگاهش و زدیم زر یه داشت کهیمرت. مون
 ؟یکردیمن

! نه د؟کنن نگاه رو اش نهیس و رس و بشنوه متلک خواسته خودش که یکس برا-
 .ارهیم پسش بربش یهرک بنجوله، جنس رزا. بربنش دادمیم حیترج" اتفاقا

 :داد را جوابش یتند یلحن با فرمان

 ...یفهمیمن یچیه تو! محسن شو خفه-
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 گند هم جفتش هر ،یکرد یجد ات یزندگ تو رو زن تا دو ؟یفهمیم تو البد-
 کار به یکار  و یبکش رو گارتیس همون نده، یزندگ درس من به یکی تو! یزد
 . نزنه شاخت گربه ایب و برو آروم! هیکاف ،یباش نداشته هانیک

 یم نوجوان پرسان ادی را محسن که یلحن با فرمان و شد برقرار یسکوت
 :گفت انداخت،

 ادته؟ی ما، ی شفته یپرسعمو  نیا به بستیم هم یجان مهراب چه-

 که؟ کنه صداش" اروی یه" یندار  توقع. شوهرشه-

 .زمیعز گفتیمن من به یول بودم شوهرش منم-

 مهراب ؟یدار  گفنت زمیعز کلفت لیسب تو آخه-
 کنه،شیمن رو زنش یکوچولو  و خوشگل ینیب" مثال...آرومه...مهیمال...تهیال

 اماحرت  نظرش به خوادیمن بچه زنش یوقت بکشه، حرف ازش کنهیمن مستش
 زمیعز بودم، رزا یجا به من...کنهیمن الش و آش رو باردارش زن ذاره،یم
 .دمل جان   گفتمیم بهش هربار ه،یچ

 :گفت نامطمنئ و داد قورت را دهانش آب فرمان

 .یگیم روغد-

 :کرد باز را دستش هردو محسن

 پنج کینزد االن اما شد، جدا و بود تو زن ماه سه رزا! گهید کن نگاه خودت-
 .مهرابه زن ساله
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 ! داشت دوستش" قبال چون-

 ههفت رس کنند،یم ازدواج هم با یوقت یول دارند دوست رو گریهمد ها یلیخ-
 رنظ به. نندینب رو گریهمد ختیر خوانیم فقط و خورهیم بهم هم از حالشون

 .خوشبختند هم با که من

 و دش برقرار یسکوت. داد تکان رس آرام و شکاند را انگشتانش مفصل فرمان
 :گفت

 زار  چقدر کردمیم فکر یمهمون تو  روز اون. کردمیم رو فکر نیهم اولش منم-
 اون...کرده یقاط رزا. شد عوض" کامال نظرم...امروز یول حالشه به خوش

  !انگار شده وونهید...امروز یول...فیلط و آروم قبله، مثل کردمیم فکر زرو 

 آره؟ شد، یعروس بدنت یجا کی تو نهیا روزش و حال یدید هم تو-

 :داد تکان راست و چپ به را رسش فرمان

 !نه-

 

 

 

 

 رهیخ زد،یم دو دو که فرمان یچشمها به و دیکش جلو را خودش یکم محسن
 .شد
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 ،شناسمتیم خودت از شرتیب و بودم باهات روز و شب که یمن به گهید...چرا-
 زار  و یسوز  روغن به افتاده مهراب که یخوشحال تو. یبگ دروغ یتونیمن که
 . شده وونهید

 :کرد انکار شدت با فرمان

 !نه-

 رو انهیک و تو و سابقش معشوق شیپ رفته گذاشته اگر که یخوشحال...چرا-
 .بارهیم روش و رس از یتبدبخ و فالکت االن گذاشته، تنها

 ونا ذاشتمیم کنم، یتالف ای باشم خوشحال خواستمیم اگر من! محسن بسه-
 رزا به چپ نگاه نذاشتم یحت که یحال در کنه یادیز غلط کوچه تو مردک
 . بندازه

 .زد یکج لبخند و گرفت محکم را فرمان ی چانه محسن

 نیا. بگن دروغ توننیمن وقت چیه چشمها ،یگیم شهیهم خودت-
  گن؟یم یچ یدونیم...چشمها

 :داد ادامه محسن و کرد نگاهش سکوت در فرمان

 اش چهره که یمردن آدم کی خاطر به رزا چون. دارم یروز یپ حس من گنیم-
 هم اش یمعمول یکارها انجام از یحت و شهیم تر هیکر روز به روز داره

 هم ییزناشو مسائل نیتر یعاد از یحت رزا چون. زد پا پشت من به عاجزه،
 ...محرومه

 .دبشکن درهم را محسن جمالت ریزنج نتوانست هم فرمان ی شده منقبض فک
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 ،یزندگ تو شونیکی. اند دهیرس خط ته به ی درمونده تا دو هردوشون چون-
 سح چون! فرمان نمیبیم رو یروز یپ چشمهات تو من...یدلدادگ تو شونیکی

 و بودن تو خ  یم یمهمون کل وگرنه کنه، ریس رو رزا نتونسته مهراب عشق   یکرد
 پرت مهراب، یحت آدمها، همه از حواسش ،یزدیم حرف هانیک با یوقت
 . شدیمن

 .کرد وارد اش چانه به یفشار 

 داره؟ برنده برگ یک-

 رندهب برگ هان،یک. شد اریهوش یکم فرمان شبق رنگ به و باز مهین یچشمها
 . بود عمرش ی شهیش نه، که

ت یآدمها هیشب که یخور یم نقدریا متنفرم! توام با-  رگب یک. یشیم زده چ 
 داره؟ برنده

 !من-

 گرفته؟ فاصله یوحش آدم اون از و دکرت رفته سال نهمهیا یک-

 !من-

 نگاهش عطش با سال پنج بعد سابقش زن که قرباقه و سامل اونقدر یک-
 کنه؟یم

 !من-

 کنه؟یم یزندگ و شده رسپا یبدبخت همه اون بعد یک-
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 !من-

 نه؟یبیم رو رزا ی زده حرست نگاه و داره رو هانیک یک-

 رزا اگر. دیکش دهان به را نشیپائ لب و داد قورت را دهانش آب فرمان
. کردیمن غیدر مادرش از را هانیک او...خواستیم خودش از اگر...خواستیم

 :شد گرفته شیصدا! ندانست هم یتلفن متاس کی قابل یحت را فرمان

 !من-

 .گرفت را صورتش ستد هردو با محسن

 ه؟یک مال هانیک! رینگ خودت به رو ها مرده زن افهیق-

 !من-

 اس؟ وابسته یک به هانیک-

 !من-

 رو یک ه؟یک با حضانتش ه؟یک اش میق ه؟یک یبرا ابد تا ازل از هانیک. نیآفر-
 ستهب اون نفس به نفسش و شناسهیم کارش و کس همه و رسپرست عنوان به

 اس؟

 !من-

 وانیل دو درون یدنینوش یکم. داد هیتک مبل پشت به و ترف عقب محسن
 . داد فرمان دست به را آنها از یکی و ختیر
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 رگب ،ییجلو ازشون صفر سه االنم نیهم! درسته" کامال ات یروز یپ حس پس-
 . یبرب  لذت ات یشگیهم ی  روز یپ حس از یتونیم پس. توئه دست هم آس

 که همراهش تلفن صفحه به رزا ی زده تمما نگاه با اما داد تکان رس تنها فرمان
 محسن باشد؟ روزیپ توانستیم چگونه بود، آن یرو  بر هانیک عکس

 غیدر او از و دارد وجود که یمادر  آغوش از پرسش که یزمان تا... دیفهمیمن
 .بود بازنده ابد تا فرمان بود؛ محروم بودند، کرده

 

 

 

 

 یرفب گوله کی هیشب که ار  شیمو کش و نشست یصندل یرو  نهیآ یروبرو  رزا
 دست با آرام آرام را بافتش و کرد جدا اش شده بافته یموها یانتها از بود،
 را دستش هردو و دهیکش دراز تخت یرو  که مهراب به ینگاه نهیآ از. گشود

 به یکم و گشود را اش کننده مرطوب کرم درب. انداخت بود، فرستاده رس ریز
 :زد غر. دیمال خشکش یدستها

 . ادیم بدم زیپائ از نیهم یابر -

 هم الغرش یپاها به رزا. زد یکمرنگ لبخند و آورد باال را رسش یکم مهراب
 . آمد تخت سمت به و کرد مرتب دست با یکم را شیموها. زد کرم یکم

 ؟یخندیم یچ به-
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 .کرد اشاره آن به و درآورد رس ریز از را شیدستها از یکی مهراب

 .نجایا ایب-

 . گذاشت مهراب الغر یبازو  یرو  را رسش و دیکش دراز تخت یرو  رزا

 .رهیم خواب دستت نطور،یا یشیم خسته آخه-

 .فرشد خود به یکم را او و گرفت آغوشش در مهراب

 نش،زو یر برگ و بارون برا نه دارم دوست رو زیپائ تو برعکس من. ستین مهم-
 .ات یپرتقال کرم   نیا یبو  یبرا بلکه

 :کرد جانیب یا خنده تک رزا

 .وونهید-

 رزا راست گوش با شیلبها. بست را شیچشمها و دیبوئ قیعم را او مهراب
 .شد مامس

 کی چطور گفتمیم خودم به شهیهم...دارم دوست رو عطر نیا ساله یلیخ-
 نه؟ک استفاده حهیرا کی با کننده مرطوب کرم کی از سال نهمهیا تونهیم دخرت

 تدوس رو بوش و سازهیم پوستم هب که هستش یا کننده مرطوب تنها...خب-
 .دارم

 .کرد زمزمه و دیبوس را اش گونه آرام مهراب

 با اتدسته و پالتوت تنت، اگر یحت نه،یشیم تنت رو یوقت دارم دوستش منم-
 .باشه شده یقاط مردونه عطر یبو 
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. دش رهیخ او به و دیکش عقب را رسش. نیسنگ نفسش و شد منقبض رزا تن
 :زد یمهربان لبخند مهراب

 رو زیچ همه خودت باشه الزم اگر دونمیم چون رزا، خوامیمن حیتوض ازت من-
 .مهمرست صورت، بهر حاال من، که یر یگیم نظر در رو موضوع نیا و یگیم بهم

 .نشست تخت یرو  و کرد اخم رزا

 و یتاکس شهر نیا وونه؟ید اون شیپ رفتم من که خودت؟ با یکرد فکر یچ-
 خواهر که ساعت اون دیشا یکنیمن فکر خودت اب نداره؟ مرتو و اتوبوس

 ؟باشه داشته بهم یدراز  دست قصد یکی رون،یب انداخت خونه از منو زمیعز
 ...که داره وجود تهران تو مرد کی" کال

 .شد زیخ مین او مانند مهراب

 "...اصال من ؟یکنیم نطوریا که گفتم یچ من مگه جان رزا-

 .کند سکوت استخو  او از و آورد باال را دستش رزا

 ور  ام بچه و وونهید اون شیپ برم من که یکن فکر بهش یندار  حق یحت! نه-
 تو کبک مثل رست! یفهمیمن یچیه تو...مهراب نه ؟یفهمیم بخوام، اون از

 ...نمک صحبت هانیک یبرا اون با برم من اگه یدیفهمیم نبود، اگر که. برفه

 :گفت آرام. دیکش پشتش مک یموها درون یدست مهراب و گرفت گاز را لبش

 ...من یر یبگ یمیتصم هر گفتم بهت اومدن قبل-

 .برآشفت رزا
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 به ور  جمله همون گهید کباری! یگفت یکرد جایب تو! یگفت یکرد غلط تو-
 میتصم من یجا به یکنیم خودیب تو. یشنو یم یچ ینیبب نباریا تا اریب زبون

 شکشیپ منو یخوایم گهید چندبار ؟یکن بس یخوایمن مهراب... یر یگیم
 یذار ب و کنار یبکش ترسو یها احمق مثل یخوایم گهید چندبار ؟یبکن فرمان

 چهب زور به نبود؟ بس شدم، زنش زور به برسه؟ دلش مراد به فرمان هم نباریا
 نبود؟ بس شد، صاحب رو ام

 

 

 

 

 .افتاد مهراب جان به مشت با

 تو کباری یخوایمن رو؟ هانیک هم باشه داشته منو هم هم، نباریا یخوایم-
 یزندگ نیا یبرا و یزندگ تو هم تو و بکشم آسوده نفس من یبذار  عمرت
 نم؟ک تالش دیبا من همش نه؟ بودن، منفعل همه نیا از ینشد خسته ؟یبجنگ
 همش کنم؟ هموار رو راه دیبا من همش بخوام؟ تورو دیبا من همش
 ...من...من...من

 ،کردیمن خود از دفاع یبرا یتالش هک را یمهراب تر محکم و افتاد هیگر به
 .زدیم
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 و شدم فرمان زن تو خاطر به دادم، دست از رو ام خانواده تو خاطر به من-
 ودمخ گرفتم میتصم چندبار یفهمیم. دمیکش رو ها عذاب نیبدتر متام ماه سه
 جگرگوشه از تو خاطر به من ؟یدیکش درد خودت فقط ای یفهمیم بکشم؟ رو
 .گذشتم نمش،یبب دورادور تونستمیم ودم،ب اگر نجایا که یا

 هرفت درهم درد از مهراب ی چهره. دیکش باال را اش ینیب و افتاد سکسکه به
 با و دیکش پس را دستش رزا. دیبوس و گرفت را رزا کوچک دست هردو اما بود
 :گفت ریتغ

 از شدم خسته! خواستمت من و ینخواست منو بس از شدم خسته! کن ومل-
 ...شدم خسته! کردم یزندگ وتامونهرد یجا بس

 .شد رهیخ ینامعلوم یجا به و داد تکان تاسف با را رسش

 یخواستیم بازم ادته؟ی ام،یب من یخواستیمن...رانیا یایب تنها نگذاشتم یحت-
 میصمت نفرمون هردو یجا به بازم و یبگذار  تنها بازگشت یب سفر نیا تو منو
 .یر یبگ

 ...یکنیم اشتباه...رزا-

 چقدر! نیزم یافتیب ذارمیمن و یلعنت یعصا کی شدم که کنمیم اشتباه ،آره-
 ...یپست چقدر...مهراب یاحمق تو

 :زد هق و افتاد هیگر به دوباره

 ازت خندون لب با که کباری ؟یکرد فرمان شکشیپ منو نقدریا ینشد خسته-
  ؟یکنیم تکرارش یدار  نبارمیا که نبود یکاف برگشت ام جنازه و شدم جدا
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 :گفت ناباور و شد رهیخ مهراب پرآب یچشمها هب

 یزندگ نیا به ابد تا یخوایم ؟یبجنگ هردومون یبرا کمی یخوایمن...مهراب-
 انامرستیب یها پله باهات کم بود؟ ات یامر یب من درد مگه ؟یبد ادامه ینبات
 و یکن چیکادوپ منو یخوایم دوباره که یدید یچ کردم؟ نیپائ باال رو ها

 سک نه نجایا برگشتم تو یبرا من یبفهم یخوایمن مرگ؟ ی هخون یبفرست
 ندازم؟یمن رو وونهید اون به ام بچه یبرا من یبفهم یخوایمن گه؟ید

 .ستینگر در به هراسان مهراب و رفت باال یکم شیصدا

 دیبا گفت خواستم رو ام بچه ازش که یکبار ی همون با یبفهم یخوایمن-
 وت"! اصال یفهمیم یچ تو...نه خوام؟یمن رو هانیک ازش رممیمب ،یکن رجوع
 ...و خودت فقط

 :داد ادامه حرص با. کرد اشاره قیتزر یجا به و دیکش را مهراب الغر دست

 یزدنها پرپر نه عشقمون، نه رزا، نه مهمن، برات نهایا. یدار  دوست رو نهایا-
 ...من

 یرو  از شدن بلند قصد و زد پس آمد، جلو نوازش یبرا که را مهراب دست
 .داشت را تخت

 ...یکرد زاریب خودم از منو تو مهراب،...نزن دست بهم-

 زیچ چیه گهید م،یبرگرد یوقت دونستمیم. یایب باهام خواستمیمن نیهم برا-
 ...شهیمن قبل مثل

 .آمد کش متسخر پر و روح یب یلبخند به شیلبها نیغمگ رزا
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 ! یومدین تو طرفت، اومدم من بازم! نه بود؟ قبل مثل زیچ همه" قبال مگه-

 یشاک و آلود اخم نگاه جواب در و گرفت را دستش مهراب اما شد بلند سپس
 :گفت رزا

 زارتآ  خوامیمن بخواب، تو...زنمیم قدم کمی رمیم...رونیب رمیم من مبون، تو-
 .شهیمن هم بهرت نشه، بدتر یز یچ ،یهست یعصب االن. بدم

 شده رمزق رزا لطف به که یتن بر را ورشیپل. دیپوش را نشیج شلوار و شد بلند
 االب را اش ینیب و کرد پاک اشک از را صورتش رزا. هم را کاپشنش.  کرد بود،
 .دیکش

 .خورهیم رسما رست بپوش، کاله-

 ستادیا شیروبرو. دیکش رونیب کمد از را اش یبافتن کاله و زد یلبخند مهراب
 .نشست زانو یرو  و

 رزا؟-

 :داد ادامه مهراب. برگرداند رو و نداد جواب رزا

 .کنمیم جربان-

 :گفت حرص پر و کرد نگاهش رزا

 درست یخوایم رو یچ! یکن جربان یتونیمن چون ،یکن جربان خوامیمن-
 کدوم ام؟ بچه دنیکش یمادر  یب سال پنج ای رو من داغون روح مهراب؟ یکن
 ونا کنم؟یم جربان یگیم و یسیمیوا من یرو  تو که یکن درست یتونیم رو
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 بازم فتهایب یاتفاق هر االنم. یکرد نگاه و ینکرد ،یکردیم یکار  دیبا که موقع
 هم گهید! نیهم. میبر و میبد انجام رو عملت بذار...یکنیم نگاه فقط
 !ابد تا...میگردیبرمن

 

 

 

 

 :تکرارکرد مهراب

 .میگردیبرمن-

 نه .ندارند جمله نیا به یقلب اعتقاد چکدامیه که دانستندیم رزا هم و او هم
 با الس پنج که یهانیک از کندن دل توان رزا نه و داشت رفنت رمق گرید مهراب

 . بود رسانده صبح به را شب الشیخ

 گونه یرو  که را مهراب رسد و الغر دست رزا و کرد نوازش را صورتش مهراب
 هزمزم آهسته. گذاشت برهم چشم نیغمگ و گرفت دست در بود، نشسته اش
 :کرد

 ته هبست پا و دست غواص کی هیشب شدم! شهیمن خوام،یم یهرچ چرا دونمیمن-
 کنم، یکار ی خوامیم همش...شمیم غرق شرتیب کنم،یم تقال شرتیب یهرچ...آب
 زدن پا و دست همش اما کنم دایپ نجات تیوضع نیا از که بردارم یقدم کی
 .اس هودهیب
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 دستت؟ تو بذارم رو هانیک دست ندادم قول بهت مگه-

 :گفت زده حرست و فرستاد رونیب را مانندش آه و رسد نفس رزا

 فیحر ینتونست شیپ سال پنج تو! محاله که یدیم رو یز یچ قول یدار -
 ؟یبش فشیحر یخوایم االن ،یبش فرمان

 :زد یگرم لبخند مهراب

 .نداشتم کنارم رو تو موقع اون-

 .شد بلند و دیبوس را رزا ی گونه

 هدیفا چه ات رفنت رو قدم االن گهید ،یخورد که رو کتکت حاال؟ یر یم کجا-
 ...یبر  خوادیمن روز؟ و حال نیا با داره یا

 نرم؟-

 :کرد زمزمه. گشود را آن و برد مهراب کاپشن پیز به دست رزا

 .نکن بدترش تو هست، راهم ی بدرقه مادرت ی ناله و آه یکاف اندازه به. نرو-

 .داره دوستت مامان-

. اوردیب در هم را ورشیپل کرد کمکش سپس کرد، نگاهش هیسف اندر عاقل رزا
 پتو. آمد کنارش چراغ کردن خاموش از پس مهراب و دیکش دراز تخت یرو 
 باتریز فرمان با مشرتکش خواب اتاق یو یو. شد رهیخ سقف به و دیکش باالتر را
 ماه هب یهرزگاه. اطیح ی دهیکش فلک به رس درختان با بود یمهتاب شب. بود
 .یشیم مجنون نکن نگاه بهش ادیز گفتیم یشوخ به فرمان و کردیم نگاه
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 با. بود کرده مجنونش شانی یرحم یب و آدمها نیا. بود شده هم مجنون
 :گفت یا گرفته یصدا

 و درپ که مخالفه همونقدر تو مامان! مهراب یش متوسل دروغ به ستین یاز ین-
 تا دو ما کردن دور یبرا بفهمه رو قتیحق اگر یدونیم هم خودت! من مادر
 ...نهیا من حرف اما کنهیمن درنگ یا لحظه

 رس حوصله با و آرام که ستینگر شیها یشیم به و برگشت مهراب سمت به
 . دهد ادامه را حرفش که داد تکان

 اما ندک یر یگ جهینت و بزند حرف امشب مانند خواستیم دلش که بود ییشبها
 نفرما. دشیم عوض یکل به موضوع که گذاشتیم رسش رسبه فرمان آنقدر
 و دکر یم نوازش را تنش رفت،یم ور شیموها با کرد،یم را کوچکش یلبها ذوق
 یسخنور  نیح در را اعامل نیا آنقدر و دییبویم و فرشدیم آغوشش در را او
 یوشآغ هم علت به بحث و رفتیم در دستش از کالم رشته که کردیم تکرار رزا

 لحظه نیا در که دبو  شده مرگش چه. کرد یفیظر اخم. ماند یم نامتام
 کرد؟یم سهیمقا

 .زمیعز یگفتیم-

 :داد ادامه یکوتاه آهان با و آورد فشار ذهنش به یکم رزا

 اوانت دیبا یک تا باشه؟ مهم اندازه نیا تا بقا مسئله دیبا چرا نهیا من حرف-
 مجبور من م؟یبد پس خوان،یم ما از زور به قبل نسل که رو یبعد نسل ادامه
 من !نه د؟یرس اش نوه به ایآ نباشه، نوه دل به حرست پدرم ات شدم ازدواج به



 

 pg. 1163 

11
63 

 اونا ایآ ،یار یب سامل ی نوه مادرت و پدر یبرا تو که شدم ازدواج به مجبور
 سامل ی نوه صاحب هم شاپور و من پدر یحت! نه شدند؟ سامل نوه صاحب
 ...نشدند

 :گفت بغض با و شد تر یآن به شیچشمها

 یقربان رو هانیک دارند االنم. میشد یقربان هانایا خاطر به ماها ی همه-
 لیتحو پدرش مثل نیب دهن و مستبد وونهید کی بذارم هم رو چشم! کنندیم

 ! بربمش خوامیم شه، بزرگ نایا با ام بچه خوامیمن. دنیم جامعه

 .باش آروم جان رزا-

 چیه که مرد تا دو دست افتاده من ی بچه تیترب باشم؟ آروم گهید چقدر-
 .ندارند کردن یزندگ تیصالح یحت کدوم

 !یکنیم عجله یدار -

 :کرد درشت را شیچشمها رزا

 تندنگف هانیک به یحت ها فطرت پست نیا کنم؟یم عجله دارم سال پنج بعد-
 ها سکه آخر قرون تا شد حارض شاپور ؟یفهمیم داره، وجود اس، زنده مادرش

 به دافتادن همشون النما. مبونم دور پرسش پرس   و پرسش از من فقط که بده رو
 تکشون تک کنمیم یکار  کی بخدا! شاپور هم با،یفر هم منظر، هم...وحشت

 .میکرد غلط بگن ام یبوس دست انیب

 :گفت حیتفر با و زد یکمرنگ لبخند مهراب

 .داره دنید لیسب و بتیه اون با عمو ی افهیق-
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 .کرد نگاهش یدلخور  و اخم با رزا

 نم،یبیم رو هات یقرار یب نیا من. نکن ینطور یا...کنمیم درستش...جان رزا-
 . ربهیمن شدن یبسرت  به دمل و دست

 مطمنئ او و خودش از مهراب اگر. زد غر دوباره و دیکش باال را اش ینیب رزا
 .زدیم غر و بود شده حوصله کم که آنقدر است باردار گفتیم شک بدون نبود

 منم رفت، بدنت به وزنس هربار. خورهیم بهم گهید هیضیمر یهرچ از حامل-
 الهن من ،یدیکشیم زجر تو. کردندیم قلبم تو خار انگار. دمیکش درد باهات

 کمی خوام،یم یدلگرم کمی! بخدا شدم خسته...مهراب گهید خوامیمن. کردمیم
 ...هانمیک یبرا کردن یمادر  کمی ،یسالمت کمی خوش، حال

 :زد پچ و گرفت آغوشش در مهراب

 .شهیم درست-

 

 

 

 

 ربه؟یم خوابش من بغل تو انهیک-

 .ربهیم-

 رزا؟ مامان گهیم بهم-
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 .گهیم-

 گه؟یم یچ رو مادرت ای یدار  دوست شرتیب رو بابات بپرسن ازش روز کی اگه-

 :زد یروح یب لبخند مهراب

 ...رو مادرت گهیم-

 :گفت گرفته و دینفهم هم را مهراب کالم در نهفته طنز. کرد بغض رزا

 پرپر دنشید یبرا ساله پنج دونستیم کاش دارم، وجود من دونستیم کاش-
 ...کاش زنم،یم

 دست شیچشمها به آرام و کرد مرتب را پتو. بخوابد کرد مجبورش مهراب
 .شود بسته تا دیکش

 بهت هم ،یباش داشته کنارت رو هانیک هم دمیم قول بهت. جان رزا بخواب-
 ای یدار  تدوس شرتیب رو بابات دیپرس ازش یکس یوقت هم و مامان بگه

 ست؟ین بهرت ینطور یا. گفنت یبرا باشه داشته دیترد رو، مامانت

 باشه؟ داشته دوست رو وونهید پدر کی تونهیم یک-

 .زمیعز میبخواب-

 به رزا بعد قهیدق چند. شد نیسنگ خودش مورب یچشمها و گفت را نیا مهراب
 . ستینگر او خواب در غرق ی چهره

 .بود افتهی رسد و روح یب نقدریهم شهیهم را مهراب
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 ترک را او مهراب که یروز  از هفته کی. افتاد سیپار در اول یروزها ادی به
 ییجدا یعزادار  و رس النه، ، نه که خانه در را هفته متام رزا. بود گذشته کرد،
 خود تا خواهدیم و شده وانهید فرمان که دیرس گوشش به. کرد را پرسش از
 د،شیم خانه به که ییمتاسها. دیایب خشمش کردن فروکش یبرا هم سیپار
 هیکت وارید به لرزان یتن با رزا و رفتندیم ریغامگیپ یرو . بود ینشدن متام
 .سپردیم گوش و دادیم

 ...مهراب پدر

 ...مهراب مادر

 ...منظر

 ...شاپور

 ...محسن

 ...اخطار و دیتهد ترحم، التامس، عجز،. شدیم دایپ آن در هم یلحن همه

 به دوباره تا برگرداند وطن به را رزا کرد درخواست نهعاجزا مهراب پدر
 .کند رجوع شوهرش

 نیفرن زن نیا و دیایب نیپائ طانیش خر از کردیم التامس هیگر با مهراب مادر
 .نگذارد نوه و خانواده و ازدواج حرست در را او و کند رها را شده

 باز فهیطا نیا به را رزا یپا دوباره چرا گفتیم و شد وارد ترحم در از منظر
 .است کرده
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 به دست بخواهد اگر شد ادآوری او به و کرد دیتهد یعلن و" رسام شاپور
 . است انتظارش در یعاقبت چه بزند، عروسش

 ریش دم یرو  پا داد اخطار تنها! التامس نه و کرد دیتهد نه محسن...محسن و
 او یرو  تدس اگر. است فرمان مال و فرمان یبرا ابد تا رزا رایز نگذارد،
 !را رزا هم کند،یم نابود را خودش هم بگذارد،

 . شد هم هامن

 یدرم یپا از را ها خانواده نسبت بدون هم کنار دو نیا بودن دانستیم مهراب
 را هردو تا دیآ یم سیپار تا فرمان بخورد، رزا به دستش اگر دانستیم و آورد
 و مراسم چگونهیه بدون داد، ازدواج شنهادیپ رزا به لذا. بکشد آتش به

 .یفاتیترش

 یاالب و کرد مهراب نثار بود گرفته ادی فحش هرچه سپس شد، شوکه ابتدا رزا
 دیرسیمت فرمان از. گرفت آرام سپس. کرد خطابش نامرد و عرضه یب بار صد
 با ردک اعالم اش خانواده به مهراب و کرد موافقت لذا! برسد رس شبانه یحت که
 پشت مهراب پدر کرد فکر رزا و شد یبسرت  مهراب رماد. است کرده ازدواج رزا
 . شد زبان لکنت دچار خط

 و دیرس نخواهد آنها به یکس دست گرید دانستندیم مهراب هم و رزا هم اما
 . ستیخال تو شانی همه یدهایتهد

 آورد زبان بر یعرب جمله چند دیلرزیم که ییصدا با و نشست شیروبرو مهراب
 ازدواج آن از. بود داده را جوابش یعرب به و انداخته باال شانه الیخ یب رزا و
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 که یازدواج نیا از بود، نشده بشینص یز یچ یقانون و یرشع و یرسم
 دنامهعق و انگشرت چیه بدون و نشسته شیروبرو ینقل ی خانه نیا در همرسش

 و خودش انیم محکم عقد به نه او داشت؟ یانتظار  چه شدیم مالکش هیمهر و
 بودند شده محرم که خودش و مهراب یلفظ کالم به نه و داشت اعتقاد فرمان
 را مهراب هم و او هم فرمان خود نباشد، هم جمالت نیهم اگر دانستیم اما

 .کرد خواهد چال زنده زنده

 یو ر  ادهیپ خواستیم که موقع آن به نه. بود شده منظم مهراب ینفسها یصدا
 .ربدیم برس قیعم خواب در که حاال به نه و کند

 

 

 

 

 فحش مهراب. مشرتکشان یزندگ ی ساله پنج تکرار بود، نیهم شهیهم
 و دهش متحمل رزا که شدیم ییها یسخت متام کش بال و شدیم ریتحق د،یشنیم
 .شدیم منجر یطوالن سکوت به تینها در

 و االن بود، خسته شهیهم برش   مهراب. کرد پشت مهراب به و شد پهلو به
 هب مهراب انگشت رس شدند، محرم گریکدی هب که یشب هامن یحت! شهیهم

 آنقدر هم رزا خود. نشد شیدایپ هفته کی تا و رفت خانه از. نخورد بدنش
 رهنیپ با را شب تا صبح. نباشد ها یواد نیا در که بود نیغمگ و دلشکسته
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 انفرم دیرتسیم آن هر. کردیم رس داد،یم را هانیک یبو  که یکوچک یرسهم
 ییهاتن متوجه کم کم. برگرداند جهنم آن به را او دوباره و کند باز را خانه درب
 و کردیم یط را یفسقل ی خانه عرض قرار یب شبها. شدیم بیغر کشور در

 دیکل مهراب که هفتم شب. شدیم مواجه مهراب خاموش یگوش با هربار
 کرده الیخ و فکر و آورده فشار او به ییتنها آنقدر شد، خانه وارد و انداخت

 در سمت به تنها کند، یخال او رس را اش یدل دق و تیعصبان آنکه یب که بود
 و گرفت آغوش در زلزله آوار از بازمانده تنها همچون را مهراب و کرد پرواز
 :دینال. ستیگر یها یها

 رسم به یچ ینگفت ،یگذاشت تنها کریپ و در یب شهر نیا تو رو من ؟یبود کجا-
 اد؟یم

 :فتگ یسخت به و بود افتاده حسیب بدنش نارک شهیهم مانند مهراب یدستها

 .شم مطمنئ خواستمیم-

 . کرد نگاهش یاشک یچشمها با و گرفت باال را رسش رزا

 ؟یچ از-

 :داد قورت زحمت به را دهانش آب مهراب

 نارمک یرشع ینخوا عمو و بابا یدهایتهد یبرا که ،یباش نشده مونیپش که-
 .یباش منونده یستیرودربا تو که ،یمبون

 ؟یگفت رو یعرب کلمه تا چهار اون بابات ترس از تو ؟یچ تو-
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 ،نبود نگاهش در ییتنها از ترس و یدلتنگ نباریا و آمد رونیب آغوشش از
 به و تسینگر مهراب ی افتاده یها رسشانه به. بود یعصبان و طلبکارانه بلکه

 .زد اش رسشانه

 رو من وقت چیه" اصال ؟یکرد خودت محرم منو بابات ترس از! مهراب توام با-
 داشته حضور یجد ات یزندگ تو یداشت دوست وقت چیه ؟یداشت دوست
   باشم؟

 :کرد زمزمه مهراب

 !شهیهم-

 :زد پوزخند رزا

 نیا تحمل به مجبور من خاطر به خوادیمن! مشخصه رسا و محکم لحن نیا از-
 .یبش یزندگ تو تیمسئول همه

 .رفت چمدانش سمت به و زد طعنه

 مگیم هم بابات به...گهید یجا رمیم کنمیم جمع رو لمیوسا هم روزام نیهم-
 .بکشن راحت نفس تا ستمین کوچولوش پرس کنار

 .ستادیا رسش یباال و آمد جلو مهراب

 گفتم؟ یچ من مگه رزا؟ یکنیم چکار-

 :دیکش غیج یعصب و کرد پرت مبل یرو  را اش یزمستان لباس حرص با رزا
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 الل و کر یآدمها مثل یگرفت ادی ،یگیمن یچیه که نهیا مشکل" قایدق-
 . یکن نگاه و گوشه کی یسیوا

 درون زور به درهم و شلخته را همه کردیم یسع و افتاد شیلباسها جان به
 .کردیم یفحاش همزمان و دهد یجا چمدان

 متام سال سه. یندار  دوست رو من دمینفهم اول همون از که من رس بر خاک-
 هربار اما...جلو یار یب رو ات خانواده و یبد نتکو  خودت به بودم منتظر

 تو ه؟یچ یدونیم. یکرد یمخف من از رو اونا و ات خانواده از رو من شرتیب
 لغز  و ضمیمر من مردم یآ  که یکن ناله و یبخواب ،یبخور  یگرفت ادی فقط

 هیبش مدام یگرفت ادی...یکن یزندگ یستین بلد" اصال. یبخون یخداحافظ
 کی! یکن زجرکششون ،یبخور  رو خونشون و یبچسب اون و نیا به انگل کی

 گهم. دونهیم اش یامر یب مسئول رو همه که منطق یب متوقع    ت  یخاص یب آدم
 شچال به تو فقط مگه ؟یدار  درد تو فقط مگه ؟یضیمر ایدن نیا تو تو فقط
 رو یز یچ کی بذار ؟یکرد فرار شد، یجد برات یزندگ هربار که یشد دهیکش
 تو یگفتیمن فرمان به و یکردیمن باز رو ات دهن بزدل یتو  اگه...بگم بهت
 جا،نیا نه...ام بچه کنار! بودم ام یزندگ رس االن من افتاده، یاتفاق چه کافه
 تر یار فر  و تر درمونده و تر بدبخت کی کنار بیغر کشور تو سگ، لونه نیا تو
 !خودم از

 :دیخند یعصب یحالت با سپس
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 رو آتش ی الهه نیا اونور نه نوریا نه اومدم! بودم یقاحم چه بگو رو من-
 یخواستیم منو اگر دمینفهم که بودم شعوریب نقدریا. بود یقحط آدم دم،یبوس
 نکهیا نه ،یدادیم نشون خودت از یشور  پر عشق کی دیبا سال سه نیا تو
 شیپ رو من که ینبود مرد نقدریا. شه کم باهام صورتت فاصله یبرتس یحت

 !متنفرم بودم تو عاشق که خودمم از مهراب، متنفرم ازت! ینکن رابخ شوهرم

 :دیچسب محکم را شیها رسشانه و گرفت دستش از را لباس مهراب

 روز اون کردم؟ خراب رو ات یزندگ قصد از من یکنیم فکر رزا؟ یگیم یچ-
 !کرد مطرح رو زیچ همه خودش فرمان فرودگاه تو

 :دیکش غیج رزا

 !یگیم دروغ-

 خواستمیمن س،یپار اومدم یم داشتم من. گمیمن دروغ قسم خودت انج به-
 ...رو ات یزندگ هم تو تا شم گور و گم برم گفتم باشم، ات یزندگ تو گهید

 :دیکش غیج دوباره رزا

 حفهت یتو  به تونستمیم بلبشو اون تو من یکرد فکر احمق؟ بود یزندگ اون-
 اما شن حذف ام یزندگ از فمزخر  یعکسها اون تا زدم یدر  هر به کنم؟ فکر
 .زیچ همه به یزد گند حامقتت با تو
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 :گرفت تر محکم را او مهراب

 دارم من که نبود دلش تو دل ،یخداحافظ بود اومده فرمان! یکنیم اشتباه-
 و خوش باهام که بود خوب حالش نقدریا بود، ابرها رو! کنمیم گم رو گورم
 فراموش و دونمیم رو بوده زار  تو و نیب زیهرچ من گفت اش ته و کرد بش

 دیبا کجا از من. بوده زنم زمان اون رزا نکهیا با رو کافه یماجرا یحت کردم،
 با و محکم اونقدر یوقت دونهیمن رو زیچ تا ده و دونهیم رو زیچ کی دونستمیم

 فاقات بوسه اون خواستمیمن گفتم بهش فقط من زد؟یم حرف نفس به اعتامد
 ...که ام مندهرش  عمر آخر تا و افتهیب

 :داد هلش و اوردین طاقت رزا

! بود لش تن یتو  وجود تو فرمان رتیغ جو کی کاش! احمق! احمق! احمق-
 یکردیم گم رو گورت اول همون از" واقعا کاش خوره،یم بهم ازت حامل

 وت ،ینبود اولش از که تو. یدادیم ادامه ات یانگل یزندگ نیا به و یرفتیم
 ! خواستم من همش بودم، من همش...یاستخو یمن منو اولش از که

 ...رزا-

 هادام ات احمقانه یزندگ به تو تا رمیم سگ لونه نیا از منم! کن فراموشش-
 خدا نباریا و یکن علم... و اجاره نهیهز یخوایم هم فردا پس فردا چون! یبد
 .یکنیمن که کارها چه کردنم رس به دست یبرا دونهیم

 :رفت باال شیصدا بار نیاول یبرا مهراب

 !رزا بسه-
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 :دیکش داد شرتیب رزا

 نجایهم دارم نویا ییتوانا قسم بخدا که نرب باال من یبرا صداتم! کنمیمن بس-
 یروان مجنون کی با متام ماه سه. شدم یافع خوردم، مار من. کنم ات خفه
 رس هب رس ،یبذار  من رس به رس یبخوا پس. ترکوندم استخوون و کردم یزندگ

 خودت محرم رو من عموت و بابات ترس از اگر. یگذاشت خطرناک ی  انرو  کی
 جون و نجایا ادیب فرمان شهیم باعث بودمنون همخونه که یرتسیم اگر ،یکرد
 گذاشتم، رو ام بچه من چون! بگو االن نیهم! بگو رهیبگ رو ارزشت یب

 بودم شوهرم منتظر هرشب و کردمیم عادت بهت داشتم که یا یزندگ. اومدم
 تمگذاش رو مامانم بابا. اومدم گذاشتم، رو بخره یبار  اسباب مون بچه یبرا که
 دمب رو باور نیا خودم به و کنم اعتامد بهت گهید کباری خواستم چون اومدم و
 .نشدم یاشتباه آدم عاشق که

 :نشست زانو دو یرو  مهراب

 . کنم رو کار همون بگو رزا؟ کنم چکار االن دیبا من خب-

 :تگف حرست با. خواستیم هانیک و فرمان یکم احمقانه دلش. دیکش یآه رزا
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 من! ستین یاکتساب ه،یذات مهراب، داد آموزش شهیمن رو زهایچ یبعض-
 هیگر یوقت ،یباش داشته رو هوام ،یباش ام یحام بخوام ازت زور به تونمیمن
 دیبا! تسین یدادن آموزش نایا...یکن بغلم داغه تنم یوقت ،یکن درکم کنمیم
 شب تا صبح ،یبذار  هیما جون از براش ،یبفهم رو طرفت که باشه ذاتت تو
 .یکن جادیا رییتغ ات بچه و زن یزندگ تو که یبکن جون یبر 

 .بود یآجرپز  کوره فرمان تن آورد ادی به او و گرفت آغوشش در مهراب

 عشق از مملو و حرارت پر آنقدر فرمان آورد ادی به او و دشیبوس آرام مهراب
 .آورد یم کم نفس رزا که دیبوسیم ار  او

 وردآ  ادی به او و بود" یکنیم اشتباه" و" دیببخش" از مملو شیها زمزمه مهراب
 .بود دنیطلب و خواسنت فرمان جمالت متام

 و عشق عطش   فرمان مانند شیچشمها...یخی و رسد بود، روح یب مهراب
 و دیکش دراز کمر به تخت یرو  یوقت و نبود رابطه سکاندار. نداشت یعشقباز 
 هک نکند فکر فرمان به نتوانست رزا دوخت، چشم زده بهت یرزا به منتظر

 . برود شیپ نگونهیا رابطه بود، نداده اجازه هم کباری

 هک یمدت متام نشد باعث...بود هرچه بود، انتیخ بود، یفطرت پست اسمش
 که یفرمان نه. نکند فکر فرمان به داشت، قرار مهراب ی دهیکش دراز بدن یرو 

 که یفرمان بلکه. بود آورده رسش به را بالها نیبدتر و بود گرفته را فرزندش
 و لهنا تا و شدیم ایدن مرد نیتر رینظ یب اش عالقه مورد دیسف تختخواب در
 .دیکشیمن دست د،یشنیمن را رزا لذت از یناش شده ادغام ی هیگر



 

 pg. 1176 

11
76 

 !رزا یخور یم وول چقدر-

 :دیرغ و دیچرخ مهراب سمت به رزا

 تو؟ یدار  من چکار بخواب-

 :دیچیپ خودش دور شرتیب را پتو و شد جابجا شیجا در یکم مهراب

 .بخوابم تونمیمن ،یخور یم وول-

 ؟یکرد فتح رو ایدن یکجا یدیخواب نهمهیا حاال-

 :گفت نامفهوم و گذاشت رسش یرو  را بالشت مهراب

 .یدیمن ول ،ینکن خواب بد رو من تا! ها یگرفت رسش اون از-

  .یشیم خسته شب نیهم یبرا ،یمهم یکارها دنبال شب تا صبح از که نه-

 :گفت نامفهوم دوباره مهراب

 .امرستانیب رس کی برم دیبا فردا. نباش بداخالق نقدریا-

 تنها در نه که بربد ادشی از که بود پررنگ آنقدر مهراب یامر یب. فرشد لب رزا
 پنج نیا در چگاهیه بلکه نبود، یراض رزا بارشان رقت و فاجعه رابطه نیاول در
 بمهرا اسرتس از مملو دوبار یکی یماه یها رابطه نیا از بود نتوانسته سال
 :کرد زمزمه. شود بلند تخت یرو  از یراض

 .میبر هم با کن دارمیب-

 .چشم میبخواب یبذار  اگر-
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 حال به خوش. افتاد فرو بالش یرو  یاشک قطره و کرد پشت دوباره رزا
 نبود، هم خودش نگران یحت...نداشت یا ینگران و دغدغه چیه...مهراب

 .برود گاه مسلخ به خودش یپا با اگر یحت

 

 

 

 

 محسن داد،یم جواب فرمان که یهربار  و زد زنگ فرمان به یبار  چند روناک
 غر هشیهم مانند. کرد اش حواله بود، کار مشغول نکهیا رغمیعل را چپش نگاه
 به را او گفت شهیهم مانند هم فرمان و اوردهین مهد به را هانیک امروز چرا زد

 رسش که هامنطور محسن شد، قطع که متاس. است برده اش یپدر  ی خانه
 :گفت بود، کاتوریاند دفرت و ها چک یتو 

 !کنمیم یا قهوه رو سالش رنگ پات، و پر به چهیبپ نقدریا گهید دفعه-

 :دیمال را شیچشمها کالفه فرمان

 !کنم فرار کجا دونمیمن تا دو شام دست از-

 . هم فرمان شد، خودش کار مشغول دوباره و نگفت یز یچ محسن

 کیارب قامت و شد باز شگاهیمنا یا شهیش درب که بود نگذشته هم قهیدق چهل
 شیها چکمه با که بود کرده تن به یچرم یپالتو . انیمنا روناک بلند و
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 کوچکش" بایتقر فیک و رس بر یا چهارخانه و زهییپا شال. داشت یهامهنگ
 شدت از دنشید با فرمان. شد وارد و داد در به یهل. داشت قرار ساعد یرو 

 و محکم بلند، یقدمها با روناک. شد بلند و دیکش عقب را یصندل تعجب
 خوش جا اش شده تیال یموها یرو  یدود نکیع و آمد سمتش به موزون
 .شد نهیس به دست و ستادیا شیروبرو. کرد

 ده؟یم یا یمعن چه کارها نیا! فرمان-

 مانند را پوزخند جواب و چرخاند او سمت به را رسش. دیشن را محسن پوزخند
 .داد خودش

 : گفت تعجب با اما آرام فرمان

 ؟یکنیم چکار نجایا تو-

 با فرمان ریمتح نگاه جواب در و فرستاد باال را شیابرو یتا کی روناک
 :گفت یطلبکار 

 اجازه بود قرار ده؟یم یا یمعن چه رفتارهات نیا شدم؟ هم بدهکار شد؟ یچ-
 .بره در اومدن مهدکودک ریز از هانیک میند

 گاهن جواب در و شد دهیکش عقب به یگوشخراش و بد یصدا با محسن یصندل
 :فرمان به کرد رو سپس. زد قیعم یلبخند روناک تند

 قهوه؟ ای یچا-

 یب. برسند رس ربزیفر و پدرش آن هر دیرتسیم و بود روناک به نگاهش فرمان
 :گفت حواس



 

 pg. 1179 

11
79 

 .کنهیمن یفرق-

 شکر؟ بدون ای شکر با-

 .کنهیمن یفرق-

 ؟یکن اضافه خودت نجایا ارمیب زمینر شکر" اصال یخوایم-

 :گفت محسن و دیکش یقیعم نفس روناک

 بذارم؟ کنارش هم کیک-

 شاپه؟ یکاف نجایا-

 :روناک به کرد رو خونرسد محسن

 !خوانیم ساده کارگر برو، تر نییپا مغازه تا دو! نه ؟یاومد استخدام برا-

 نیب فرمان. کرد سپر نهیس شیروبرو محسن و آمد سمتش به خشم با روناک
 :گفت کرد،یم نگاه روناک به که هامنطور و ستادیا هردو

 .یار یب قهوه یبر  بود قرار محسن،-

 ارم؟یب تیم یکاف نبود، شکر-

 باال را دستش هردو محسن که کرد نگاهش نیخشمگ چنان فرمان نباریا
 :گفت یلودگ با و فرستاد

 .ستین خشونت به یاز ین شدم، متوجه-

 :گفت عیرس فرمان و رفت محسن
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 نجا؟یا یاومد یچ یبرا-

 :گفت یشاک و دیکوب زیم یرو  را فشیک روناک

 یهانیک دست یبد رو ارتیاخت یخوایم مهد؟ یاوردین رو هانیک یحق چه به-
 م،ینکن حل رو مشکل نیا اگر نگفتم بارها من بلده؟ رو خوابت رگ" کامال که
 اد؟یم شیپ هم دبستان تو مسئله نیهم

 .میکن صحبت رونیب میبر بذار اما درسته حرفت-

 !که ستین خاله خونه ،یدار  کتاب حساب-

 را خودش ماگ یمحتوا و گذاشت زیم یرو  را فرمان ماگ که محسن به هردو
 :دیغر فرمان .ستندینگر کرد،یم مزه مزه آرام

 .امیم زود-

 :زد یتصنع یلبخند و نشست زیم پشت محسن

 به یبر  یخواست زمان هر یتونیم تو و باباته مال نجایا زم،یعز یبر  یمختار -
 تو هرکس و زیهرچ از تر مهم خانواده یاعضا همه یبرا که هانیک مشکالت

 بورمج ور  سال هفت ریز ی بچه حاال تا یک از...سوال کی فقط. یبرس استیدن
 خوادیمن که یحال در مهد بره ذارندیم فشار تحت و کنندیم یکار  انجام به

 بره؟

 :کرد نگاهش حرص با روناک

 !شام نه کنم،یم صحبت دارم هانیک پدر با من-
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 :گذاشت زیم یرو  را دستش هردو و شد بلند محسن

 باغ اونجا" ظاهرا چون مهد، نفرسته رو اش بچه که دهید صالح هانیک پدر-
 !کنندیم یخط خط رو پرسش صورت ها سان گربه و درندگان و وحشه

 

 

 

 

 فرمان. شد رهیخ فرمان به و گرفت تعجب و بهت رنگ نگاهش نباریا روناک
 و پدر ی کله و رس آن هر دیرتسیم کند، دایپ را چییسو تا گشود را زشیم کشو

 .شود دایپ برادرش

 .میکن صحبت رونیب میبر-

 :داد ادامه روناک به رو یخونرسد با محسن

 عوض رو اش تیماه گهید یجا ای نجایا ،یدیشن که بود نیهم قتیحق-
 .کنهیمن

 :زد ترش محسن به رو و شد طاق طاقتش نباریا روناک

 نه؟ ای مهد ادیب هانیک دیکنیم دخالت که داره یربط چه شام به" اصال-
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 ،شدیم ساطع آن از آتش ییگو که روناک یچشمها به یا هیثان چند محسن
 را نفرما بدهد، رییتغ را دشید هیزاو آنکه بدون کوتاه یمکث با و ستینگر

 :گفت روناک صورت یتو  و داد قرار مخاطب

 ردم؟خو  نوفنیاستام ل،یادو جا به کردیم درد رسم شبید گفتم بهت...فرمان-
 .بودم منگ و جیگ و گفتمیم ونیهذ صبح تا...میقد یها قرص هم ها قرص

 هک هامنطور ماجرا اصل از خرب یب فرمان و دیپر وضوح به کرونا صورت رنگ
 :فتگ آشفته یحالت و یپرت حواس با داشت،یبرم یصندل پشت از را شیپالتو

 .دارند عوارض فقط. خورنیمن بدرد...آره-

 :بود رهیخ روناک ی دهیترس صورت به همچنان محسن

 .دهیم هم هیقب به زیتجو بدون که یکس حال به بدا! دارند عوارض...آره-

. رفت عقب یقدم چند و برداشت زیم یرو  از را فشیک. فرشد لب روناک
 :چرخاند انگشت دور را چییسو و انداخت ساعدش یرو  را پالتو فرمان

 .میکن صحبت ییجا کی زمیعز میبر-

 :گفت روناک و دیکش رس را اش قهوه یکم کمرنگ یلبخند با محسن

 یصمرخ افتاد ادمی االن م،یزنیم حرف" بعدا. ستین یاز ین. نیبش...نه...نه-
 .برگردم زود دیبا و کردم رد ساعته کی

 :کرد نگاهش شک با فرمان

 ؟یمطمئن-
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 :زد یلبخند زور به روناک

 .زنمیم رس بهت امیم شب...شد اگر" اصال. آره-

 :کرد یکمرنگ اخم محسن

 درسته؟ م،یهست یحاج خونه شب-

 رو. آورد یدرم را محسن زبان و اچشمه شیها ناخن با توانستیم اگر روناک
 :فرمان به کرد

 .تو از متاس پس-

 . پدر یآقا شد رسد ات قهوه-

 به ار  نکشیع که روناک یهولک هول رفنت به و داد تکان رس یجیگ با فرمان
 .ستینگر زد،یم چشم

 ن؟یا شد چش-

 .انداخت پا یرو  پا و داد هیتک محسن

 .یداشت دوست که شد یهمونطور -

 :کرد اشاره ماگ به محسن. کرد نگاهش زیآم فهاماست فرمان

 من افهک و ستایبار اکرث یدونستیم. اس اندازه" کامال شکرش. گمیم رو قهوه-
 خوندند؟ یمهندس ها

 .بود روناک ریدرگ فکرش. دینوش را اش قهوه فرمان
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 ؟یچ برا. نه-

 :دیخند محسن

 قهوه .دادیم ینمجا قهوه اش هیافتتاح مناسبت به که کافه کی رفتم کباری-
 اون نیب. بودم نخورده رو یمزخرف نیچن عمرم تو داد،یم آشغال مزه هم اش
. افتاد کتاب تا چند به چشمم شاملو و تیهدا صادق و کافکا عکس همه
 بودن؟ یچ یدونیم

 :داد جواب دوباره فرمان

 .نه-

 .کیاستات و مقاومت-

 یکم محسن و بست نقش فرمش خوش و پر لبان یرو  یکمرنگ لبخند فرمان
 .دیکش جلو را خودش

 گهید هانیک...منو نیبب بخندومنت، تونمیم من که خوبه و یخندیم که خوبه-
 !متام. ذارهیمن مهد اون تو رو پاش

 

 

 

 

 :گفت یفکر  فرمان
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 .دنبالش رفتمیم کاش. آخه شهیمن هم ینطور یا-

 هدم یبرب  رو هانیک ذارمیمن من...فرمان رو؟ کارهاش و حرفها یکن دیتائ که-
 ! ینیبیم یدار  خودتم که لیدل کی و هزار به

 شه قرص دمل که بسپرمش یک به بذارمش؟ کجا بعدظهر تا صبح از...کل عقل-
 بدم رو هانیک اسرتس و دغدغه یب تونمیم من که یزن تنها نره؟ راه هزار و

 .روناکه دستش،

 :زد یپوزخند حالت هامن با و بود کاغذها یتو  رسش محسن

 .بکشه یز یت رتشصو  رو که-

 !هزاربار نبوده، عمد از گفت-

 :گفت تند و آورد باال را رسش محسن

 یهرکار  ،یهانیک میق تو...فرمان نیبب. بود عمد از گمیم هزاربارش هم من-
 یلو  ؟یچکارش چه تو به یبگ من به هم اش ته یبکن یتونیم خوادیم دلت هم
 شیقم و قر و هیگر و اشک و زنا و قهر تا چهار واسه قراره اگر گم،یم بهت دارم
 ابحس من رو گهید کنم،یم تکرار...گهید شده، خراب اون یبفرست رو هانیک
 ! یکنیمن

 :گفت طعنه با و شد کارش مشغول کرده اخم دوباره سپس

 ور  هانیک یول برس، کتیرومانت و عاشقانه" مثال روابط به یداشت دوست-
 !نکن هات یکار  کثافت یقاط
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 !محسن-

 برده تو رس از هوش اش یخوشگل و باال و قد دیشا خوب پدر   نیبب! امانی-
 واه نکهیا به برسه اش ته و ادیب یخرک عشوه تا چهار ذارمیمن من یول باشه
 ای و هبد نظر تشیترب درباره تونهیم داره، هانیک یبرا یحقوق و حق داره برش
 . رفنت مهد به کنه مجبورش یحت

 :گفت یاکش و کرد روشن را گارشیس فرمان

 برده؟ من رس از هوش-

 :داد ادامه بدهد، لحنش به یتیاهم آنکه یب محسن

 ونگد شش سند قول طرف به گلوت ریز به چسبهیم زنهیم باال یوقت تو! آره-
 .یدیم هم سیآتالنت هتل

 هد،م ربمیمن گهید رو هانیک" گفنت با و کرد پرت سمتش به را فندک فرمان
 .داد امتهخ بحث به" ببند رو دهنت فقط

 رخ هب را بودنش کدبانو آنچنان شهیهم مانند. بود گذاشته متام سنگ منظر
 درب و زد رس آشپزخانه به و اوردین طاقت ورود محض به محسن که بود دهیکش

 لذت اب و دیکش بو قیعم کرد،یم قل قل که را یفسنجان. برداشت را ها قابلمه
 :گفت

 .خانم حاج دیکرد یچ-

 :گفت و بود عطر و رنگ خوش یچا خنتیر مشغول منظر
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 ؟یاوردین رو میمر چرا. پرسم نکردم یکار -

 .شد رسمست دوباره و زد رس یگر ید قابلمه به محسن

 دو خودش شهر نوریا ارمشیب شهر ور اون از که رساغش برم خواستمیم من-
 . دیکشیم طول یساعت سه

 و یطوس یهود با را شیلباسها که یحال در شسته یرو  و دست با فرمان
 از. آمد نییپا ها پله از بود، کرده عوض آن همجنس و همرنگ یشلوار 
 اب یباز  مشغول که را هانیک. بود مانده یپدر  خانه در دست چند شیلباسها
 انهآشپزخ وارد سپس. گرفت آغوش در و دیکش باال مبل یرو  از بود لشیموبا
 .نشست زیم پشت و شد

  ؟یدیکش زحمت نقدریا یچ برا. مامان ینباش خسته-

 .گذاشت زیم یرو  را یچا ینیس منظر

 .مادر بخور ییچا ایب. کردم چکار انگار حاال-

 نکرد؟ تتونیاذ که هانیک-

 بعق به یکم بود، یباز  محو و نشسته شیپا یرو  که را پرسش یموها سپس
 :ندیبب را کوچکش صورت بهرت تا راند

 ؟یکرد تیاذ رو یمامان-

 :گفت کودکانه بهت با و کرد درشت را شیچشمها هانیک

 .تازه کردم هم کمک. بخدا نه-
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 .ستینگر اش نوه و پرس به و دیخند منظر

 .آورد رفت ار،یب یترش اطیح از برام برو گفتم بهش ام، بچه گهیم راست-

 

 

 

 

 یز یچ نشست صورتش یرو  هیثان چند از کمرت که یاخم با فرمان آنکه از قبل
 :داد ادامه و کرد یشدستیپ د،یبگو

 تسین قرار جان، مادر هست بهش حواسم. کاپشنش هم د،یپوش رو کالهش هم-
 .  که شه تکرار هربار اتفاق کی

 :دیچرخ محسن سمت به و نگفت یز یچ فرمان

 !زنمیمن لب من ،یبزن دست غذاها به-

 .وستیپ جمعشان به و دیخند محسن

 دماغ؟ ای بخوره دهن با دونهیمن کنمیم درست غذا منه ی عمه-

 نیا کند کمک او به داشت یسع و کرد جابجا شیپا یرو  را هانیک انفرم
 .شود روزیپ را مرحله

 . خانم حاج نکن باور شام-
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 نیآست که محسن به رو و گرفت سمتشان به را نقل و خشک وهیم ظرف منظر
 :گفت زد،یم باال را اش مردانه راهنیپ یرو   وریپل یها

 بپزه تازه یغذا آدم یبرا شهنبا خونه تو زن یوقت. پرسم یگیم راست-
 .یکن چه چه به به دوستت املت و مروین یبرا یمجبور 

 :گفت حیتفر با فرمان. شد گرد وضوح به محسن چشامن و زد پوزخند فرمان

 ب؟یتخر ای بود فیتعر نیا االن-

 :گذاشت دهان بر خشک توت یمشت محسن

 کم من یزشهاار  از یز یچ یول نعل به یکی زنن،یم خیم به یکی خانم حاج-
. ادهیز رست از دمیم بهت که یاملت و مروین همون جهینت در پس. شهیمن

 .نکن هم یناشکر  بخور،

 .بود رفتهیپذ خانواده از یعضو  هامنند سالها را محسن. دیخند آرام منظر
 بدا تا گفتیم شهیهم فرمان کرد،یم فیتعر کار در تشیجد و هوش از شاپور
 انهیک است، کرده یپدر  هانیک یبرا او یپا هب پا محسن رایز اوست، ونیمد

. داشت کامل اعتامد او به ربزیفر و افتاد یمن دهانش از" محسن عمو" عبارت
 شیپ الس پنج یا نهیک هم هنوز! بود بایفر نبود، صاف او با دلش که یکس تنها
 هامنجا رزا بگذارد که محسن؟ از داشت یتوقع چه اما کردیم حمل خود با را

 نه و بود ییرزا نه امروز بود، نگونهیا اگر بدهد؟ جان فرمان دست ریز و مباند
 .بودند واقف موضوع نیا به همه و هانیک
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 حاال خواد،یم چراغ خواد،یم زن خونه نهیا بحثم. پرسم ستین حرفها نیا بحثم-
 شهیمن کرده، طوفان و اش یزندگ تو اومده ییپا و رس یب کی شیپ سال پنج
 پرسم؟ شهیم مبونه؟ یزندگ و نز  یب شهیهم تا که

 ستینگر بودند، میگ مشغول هردو هانیک با که فرمان درهم یاخمها به محسن
 :منظر به کرد  رو سپس

 پس باشم داشته خواممیمن...ندارم یزندگ و زن خودم من! بگم یچ...واال-
 ...که شهیحال...ستین بچه که هم فرمان. بدم ینظر  مورد نیا در تونمیمن

 :کرد اشاره هانیک به نامحسوس

 .شهیم تر سخت ندرالیس ینامادر  رشیپذ باالتر، بره سن یهرچ-

 :گفت خونرسد و دیکش یقیعم نفس فرمان

 .زمیعز شو خفه جان محسن-

 .زمیعز چشم-

"  یعنی که کرد اشاره فرمان به دست با منظر یبرا و گفت را نیا محسن
 ".بفرما

 دهان بر شده خشک ی انبه رنبایا محسن و فرمان سمت به کرد رو منظر
 رگید نیا. رفت وا اش چهره آن بیغر بیعج طعم بابت هیثان به اما گذاشت

 .شد اش ییچا خوردن مشغول بود؟ یکوفت چه
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 بزرگ و یبکش دندون به گربه مثل تنها و تک رو بچه نیا یخوایم یک تا-
 نیا یر دا میتصم نه شه، وا دلش که مبونه بابات و من کنار یذار یم نه ؟یکن

 ها؟ ،یکن بزرگ رو هانیک تنها یخوایم یک تا! یبد سامون و رس رو ات یزندگ

 :دیکش غیج هانیک

 !میبرد بابا-

 :دیبوس را رسش فرمان

 ...بعد مرحله میبر بابا، عمر آره-

 :گفت کند، نگاه مادرش به آنکه یب سپس

 یزندگ من شیپ ادیب گفتم بهش گشت،یم خونه دنبال محسن. ستمین تنها گهید-
 .کنه

 ردک  رو منظر. کرد نگاهش شده گرد یچشمها با و دیپر محسن یگلو  در ییچا
 :سمتش به

 آره؟-

 :گفت عیرس محسن

 .گهیم چرت! بکنم غلط من-

 :کرد نگاهش ضیغ با فرمان

 شم؟ جدا بابام از خوامیم ینگفت تو-

 !که تو ی خونه امیب خوامیم نگفتم شم، جدا خوامیم گفتم-
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 !فرمان-

 هم زن کی ،یپرس  و مادر گپ تو شام که نجایا ومدمین من من؟ مادر بله-
 لیشکت بخوام اگر. متنفرم هم یا شهیکل یصحبتها نیا از. من شیر به یببند
 .دارم رو ارشیاخت و ییتوانا خودم بدم، یزندگ

 :گفت و شد دگرگون اش چهره. برآشفت منظر

 هندفعیا که خونه نیا تو اش یآورد بود کم یپاپت ی دخرته اون ؟یچ گهید-
 ؟یکن انتخاب خودت یخوایم هم

 یمک نظر به که را او و کرد بلند فرمان یپا یرو  از را هانیک و شد بلند محسن
 :کرد کودکانه را لحنش و گرفت آغوش در بود، دهیترس

 .کنم یباز  بده ادی منم به میبر-

 هیتک یندلص پشت به کالفه و یعصب و کرد او به یا قدرشناسانه نگاه فرمان
 .داد

 پاره رو خودمون گلو چقدر خوره؟یمن بدردت دخرت نیا میگفت بهت چقدر-
 الس چند دخرت نیا دوننیم همه نرب، لیفام و فهیطا تو رو ما یآبرو  که میکرد
 اهم دو که بود اومده نقشه با هم اولش از دخرته! نه ؟یکرد گوش. بوده یک با

 تورو هم ره،یبگ رو هاش سکه هم ورز  و رضب هر با و کنه علم رو طالق بعد
 .کرد ضیمر هم مون نوه. زندان بندازه

 :دیغر یرلبیز فرمان

 ...بپرسه یسوال اگر و ارهیهوش" کامال هانیک! تر آروم کنمیم خواهش-
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 :گفت ملتمسانه و گرفت را فرمان دست منظر

 و یکنیم دل هفتم آسمون اون از نه رم،یبگ زن برات خودم دل به یذار یم نه-
 . نجایا یایم

 ورد رو لقمه نهمهیا. بوده نیمالنرصالد لحاف رس دعوا شد مشخص پس خوبه-
 نجا،یا امیب کنمیمن کوچ من چرا نکهیا به میبرس اش ته که دیچوندیپ دهن
 آره؟

 :داد تکان رس رصاحتا منظر

 بچه نیا...ضیمر خودت تنها، و تک خوام؟یم ازت اوله بار مگه. مادر آره-
 به هانیک ینگفت مگه تو برسه؟ دادتون به که باشه سوم نفر کی دینبا...ضیمر
 ...عمل یزود

 ار  رسش بودند، نشسته مبل یرو  که هانیک و محسن سمت به هراسان فرمان
 رس حوصله با محسن و دادیم حیتوض را یباز  محسن یبرا هانیک. چرخاند
 :دینال. دادیم تکان
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 هنوز منم نداره، یاطالع" صالا خودش! تر آروم کنمیم خواهش مامان-
 .کنم صحبت مورد نیا در باهاش ندارم شجاعت

 :آورد نییپا را شیصدا و شد کینزد بهم منظر ی شده تتو یابروها

 یدگزن آپارمتان اون تو هیثان کی ذارمیم من شه عمل بچه نیا یکرد فکر تو-
 ه،ش خراب ام بچه تیترب خوامیمن که یداشت رو بایفر بهونه قبلش د؟یکن

  ه؟یچ ات بهونه گهید بعدش

 :کرد نوازش و گرفت را فرمان دست مهربان

 تو مه،رسگر  بابات با خنده،یم گهیم نجاستیا یوقت بچه نیا برام، ادیب دردت-
 ینخوا تو تا بخدا موقعست، به خوابت است، آماده غذات یایم رسکار از هم
 یقبل اتاق کن، روبراه رهدوبا رو باال. ذارمیمن باال ها پله نیا از رو پام من

 ه؟یچ نظرت ها؟. خواست دلش یمدل هر م،یکنیم آماده هانیک برا هم خودت
 تو شوهرش با داره تهیعفر نیا...مادر یستین من دل تو که تو رتسم،یم بخدا

 نیا به دوختند چشم! ما جون   نیا شده غمشون و هم متام و چرخهیم شهر نیا
 و من جنازه بشه، کم بچه نیا از مو ارت کی الل زبونم هست؟ حواست بچه،
 .ربندیم رونیب در نیا از رو بابات

 :زد ترش فرمان

 ؟یدیشن یز یچ مگه مامان؟ هیچ حرفها نیا! جونتون از دور-

 .گذاشت برهم چشم و داد هیتک منظر

 .نجایا اومد پرسعموت شیپ وقت چند مادر، آره-
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 :فتگ آرام هانیک به و شد زیت محسن یگوشها و دیکش دندان به را لبش فرمان

 .میکن کم رو صداش بذار...رمیبگ ادی منم تا کن یباز  رو مرحله نیا-

 :زد لب آمرانه و یجد فرمان

 ؟"مثال آورده جا به رحم صله-

 خدا چوب گنیم دوم؟ بار بشه ندفعهیا که زدیم رس ما به یک اون مادر، نه-
 اش بچه زنم دیبذار گفتیم. نهاستیا تیحکا نداره، دوا بزنه اگه نداره، صدا
 اب سکه تا چهار برا و برد ما یآبرو  چطور یدید. شده مجنون دخرته. نهیبب رو

 شده وونهید اش، کاسه تو گذاشت خدا اومد؟ یم و رفتیم اومده باال شکم
 مادر؟ یخوب...نداره هم درمون

 :داد تکان رس. هم را دستش مشت کرد، رها را نفسش فرمان

 بهش؟ دیگفت یچ شام. خوبم-

 :شد بلند و گرفت زیم به را دستش منظر

. ارمیب برات آب وانیل کی بذار ؟یخوب کجا مادر، لبو نهویع شده صورتت-
 ؟یآورد رو قرصهات

 :داد را جوابش هال ته از محسن

 .گهید یجا داده رو حواسش و هوش که خودش. آوردم من-

 پهن ی شانه رامآ . دیکش رس نفس کی فرمان و ختیر شیبرا یآب وانیل منظر
 :گفت و داد ماساژ را پرسش
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. یشیم رو و ریز تو اد،یم هم اسمش یحت که رو نحس زن نیا کنه لعنت خدا-
 انجام یکار  پرسمون ی خواسته جز ما گفتم. دادم رو پرسعموت جواب منم
 . مینداد

 :داد تکان رس حواس یب فرمان

 .دیگفت خوب-

 نگاهش داشت، آغوش در را انهیک که یحال در آشپزخانه درگاه در محسن
 :کرد

 بدم؟ رو قرصت-

 .ستین یاز ین خوبم،-

 

 

 

 

 داخل به هانیک با سپس. گفت یا"  اجازه با" و گشود را خچالی درب محسن
 رونیب افض نیا از توانستیمن. کنند دایپ خوردن یبرا یز یچ تا ستندینگر آن
 دکن تیخر که شتدا را نیا ییتوانا رزا با دارشید نیآخر طبق فرمان. برود
 :داد ادامه و نشست دوباره منظر. دهد نشان او به را هانیک و



 

 pg. 1197 

11
97 

 چه کرده، درخواست اومده واضح نقدریا پرسعموت یوقت جان مادر گمیم من-
 چنگمون از رو بچه نیا و دنبالت افنتین فردا پس فردا که هست ینیتضم
 ارن؟یدرن

 :رفت باال فرمان یصدا

 !نده شکالت بهش-

 تیک خوردن از دست هانیک و برگشت سمتش به محسن د،یکش ینیه منظر
 فسن بلند فرمان. بود یشکالت دهانش دور و شد درشت شیچشمها. دیکش کت
 :منظر به کرد رو سپس. کرد نگاهش رهیخ یا هیثان چند محسن و دیکشیم

 گذر و یعاد طیرشا تو تونندیمن که زنندیم دستربد یز یچ به آدمها موافقم،-
 گم؟یم درست باشنش، تهداش زمان

. زدیم یدیسف به رو اش شده مشت دست که بود شده نیخشمگ آنقدر فرمان
 :گفت شمرده شمرده

 هن شه، کینزد من قلمرو به نه نداره جرات یکس! ببند...رو...دهنت...محسن-
 .بزنه ام ییدارا و جون به دست

 :زد پوزخند محسن

 ؟یدیم ینیتضم چه-

 .شناسمیم رو طرفم-

 !کنه یهاپول رو ها سکه و بره در که زندان انداختت طرفت-
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 هدیترس و متعجب که هانیک به خشم با. خورد تکان زیم و شد بلند فرمان
 :کرد اشاره کرد،یم نگاهشان

 ببندمش؟ ای یبندیم-

 .ماست مهمون محسن کردنه؟ صحبت وضع چه نیا مادر فرمان-

 یاز ب" کامال و کرد فادهاست حامقتت نیهم نیا از! نکرد که نبود کار طرفت-
 یکار  بود، گهید یجا حواست که یموقع اون. داد ادامه خودش نفع به رو
. یخورد کجا از یدینفهم و یاین بهوش حاالها حاال که زد بهت رو رضبه نیتر
 یقبل دفعه مگه بره؟ برنداره، رو جونت که یدیم ینیتضم چه دفعه نیا

  کرد؟ هرشو  یک س،یپار رفت یک شد، جدا یک یدیفهم

 :گرفت او سمت به را انگشتش فرمان

 !یداد اش یفرار  رشف یب یتو -

 :داد را جوابش خونرسد محسن

 !شیکشتیم دادمیمن اش یفرار  اگه گفتم هم بارش هزار ،یگفت بار هزار-

 .شد کمر به دست بلند ینفسها با فرمان و کرد اشاره محسن به ملتمس منظر

 سممرت...رتسمیم کنم؟ چکار. گفتم کردم اشتباه من" اصال مادر، نخور حرص-
 جانیا هانیک گفتم. ادیبرم یبگ یهرچ زن اون از. ارهیدرب چنگم از رو ام نوه

 .هست بهش حواسم شب تا صبح. چشممه جلو باشه،
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 خودش سمت به را هانیک صورت محسن. زد چنگ شیموها به کالفه فرمان
 :گرفت

 . نمیبب نوریا برگرد-

 انفرم به و دیکش عقب را رسش او اما گرفت هانیک هاند به خودش را شکالت
 :گرفت هانیک یلبها سمت به را شکالت دوباره محسن. کرد اشاره

 .بدم بهت خوب خرب کی تا بخور. باز گرفته گازش خر کن، ولش-

 :گفت کنجکاو و کرد باز را دهانش هیثان به هانیک

 عمو؟ یچ-

 دتربلن یکم و کرد ستینگریم فرمان به غصه با که منظر به ینگاه محسن
 :گفت

 .مهد یر یمن گهید فردا از-

 :دیغر رلبیز. داد صدا که دیچرخ سمتش به عیرس چنان فرمان گردن

 !محسن-

 :دیپرس جیگ منظر

 ره؟یمن یچ برا-

 یو ر  منظر. کرد نگاهش دیتهد با فرمان و دیکش عقب را هانیک یموها محسن
 :آمد جلو و دیکوب گرشید دست

 .مادر نمتیبب...یاله بشکنه دستش کرده؟ نکارویا یک-
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 اننش و خط که فرمان نگاه به توجه یب محسن و دیکش عقب را رسش هانیک
 :گفت د،یکشیم

 شیپ مدت کی هانیک نظرم به. رفتنه کودک مهد از چشمه کی فقط نیا-
 ! بهرته باشه، خودتون

 :شد آشفته یکم منظر و درآمد صدا به در زنگ

 هبچ گل برگ صورت رس به یچ. یاله بشکنه دستش...درما خدامه از که من-
 هتیعفر اون که یوقت تا حداقل مادر؟ مبونه نجایهم هانیک...فرمان. آورده ام
 !برن خاک نیا از شوهرش و

 درآنق. شد رد زد،یم یکج و فاتحانه لبخند که محسن کنار از خشم با فرمان
 فرمان. رفت درهم درد شدت از محسن چهره که دیکوب اش شانه به محکم
 :دیغر

 !ینش بلند جات از که بزمنت چنان دارم دوست وقتها کی-

 :گفت درد با محسن

 عهندفیا" استثنائا یول کرتهیبار مو از من گردن بزن، گفتم هربارش منم-
 .رفت در کتفم کنم فکر...شه چالق دستت

 .بودند آمده ها مهامن. فرشد را فونیآ دکمه و شد رد تیاهم یب فرمان
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 و دبو  درهم شاپور ی چهره. پدرش سپس بود، ربزیفر شد وارد که یکس نیاول
 .است کرده ناراحت و مشغول را ذهنش یموضوع دیرسیم نظر به

 :گفت ذوق با فرمان دنید محض به نیآذ. دوفرزندش همراه به میمر سپس

 کجاست؟ هانیک عمو، سالم-

 سالمش جواب از پس و کرد اشاره بود، ستادهیا محسن که یسمت به فرمان
 :افزود

 درد نبد دفعه اون فه،یظر بدنش. نده فشارش و نکن بغلش ادیز" لطفا فقط-
 .جان عمو داشت

 نیباتریز نظرش در که را هانیک تا رفت و داد تکان رس یخوشحال با نیآذ
 و دیچسب محسن به شرتیب دنشید با هانیک اما کند بغل را بود ایدن کودک

 .شدند گفتگو لمشغو  محسن و نیآذ

 یاحوالپرس خودش مانند هم فرمان و داد لشیتحو یخشک و رسد سالم میمر
 هم یلیخ شد، جدا فرمان که یروز . بود هیحاش در شهیهم شیبرا میمر. کرد
 و بایفر. امدین بدش است، شده ها یار یبخت عروس تک خودش دوباره نکهیا از
 المس کلمه و کرد نازک پلک پشت بایفر. شدند وارد آنها رس پشت هم دیحم

 لوج را دستش دیحم اما. دینشن فرمان که شد خارج شیگلو از زحمت به آنقدر
.  گرفت یجا بود شکانده که یدست هامن در دستش" ناچارا فرمان و آورد
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 آمدن قبل را خود" حتام. بود قرباق خودش و شاداب دیحم سبز یچشمها
 .بود ساخته

 فرمان؟ آقا یچطور -

 :زد یزور  لبخند. بود زاریب کردند،یم اضافه اسمش به شوندیپ و وندپس نکهیا از

 .دیاومد خوش د،یبفرمائ جان؟ دیحم یچطور -

 جز به گرفتند یجا ها مبل یرو  همه شد، انجام که ها یپرس احوال و سالم
 به که بایفر بود، کرده رسگرم روزش به یگوش با را هانیک که نیآذ نفر، چهار
 اتاق هب که ربزیفر و شاپور و زدیبر یچا تا بود رفته انهآشپزخ به مادرش کمک
 .رفتند

 رهیت یا قهوه یموها و داشت تن بر یمازرات دامن و کت شهیهم مانند میمر
 مکشک نه زد،یم رس منظر به نه آنکه با. بود بسته یا گوجه رسش پشت را اش
 رزم. بود خانواده پسند مورد عروس شهیهم اما دیپرسیم را حالش نه و کردیم
 هکرد جادیا ربزیفر ی خانواده با شیها بچه و خود انیم یا نانوشته قانون و

 قعتو  ای و تند رفتار او با نکنند جرات کدام چیه بود شده باعث نیهم و بود
 .باشند داشته

 به هم منظر. نشست میمر کنار تینها در و گرداند دور کی را ییچا بایفر
 :وستیپ جمعشان

 .دیاومد رید چقدر-
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 رانیا و پایسا دیندار خرب د،ینشست خونه تو! کیتراف جون، مادر کیتراف-
 .شهر نیا شدن خراب به بستند کمر تنه کی یچطور  خودرو

 :زد یآرام لبخند دیحم

 .دیکش طول ساعت دو بشن، آماده جان بایفر تا البته-

 :گذاشت چانه ریز را دستش محسن

 .اس ئلهمس نیهم رمیگیمن زن که یلیدال از یکی-

 :کرد زمزمه بایفر

 .کنه جمع بخواد نیا خته،یر زن حاال-

 :زد شیرو به یلبخند محسن

 .دمیشن-

 :انداخت باال شانه بایفر

 .ستین مهم برام-

 !جان بایفر-

 :برگشت دیحم سمت به اخم با بایفر

 .هست زدنم حرف به حواسم خودم من! که یدیمن اخطار ساله دو بچه به-

 منظر که یظرف از یکوچک ینیریش میمر و دیکش یا کالفه پوف فرمان
 :برداشت بود، گرفته شیروبرو
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 مد رو گربه اول همون. کنهیم جون بایفر رو درست کار گمیم شهیهم که من-
 .کشهیم حجله

 :آمد کش زور به شیلبها بایفر

 جرات خدا بنده. رو ربزیفر داداش یکرد اوتش ناک اول همون که شام-
 .بپرسه مادرش از یحال کی و نجایا بذاره رو شپا شام بدون نداره

 هب حواسش متام فرمان اما نشست شانیلبها یرو  یمحو  لبخند دیحم و محسن
 قربان و فرشدیم خود به را کوچکش و فینح فرزند برد هر با که بود نیآذ

 بش آخر تا دانستیم اما کردیم دایپ یراه توانستیم اگر. رفتیم اش صدقه
 همچون شد،یم برگزار که یمهامن هر مانند هانیک و است بساط نیهم

 دنیکش با مدام و دیچرخیم کوچک و بزرگ انیم دست به دست بایز یعروسک
 . کنندیم احساسات ابراز کوچکش بدن فرشدن و یصورت یها لپ

 ات اول از که هستند من یکار  برنامه انیجر در مامان جون، بایفر دینفرمائ-
 دست انیب تونندیم بخوان وقت هر هم جان ربزیفر. رمیدرگ چقدر هفته آخر
 ییجدا فرزند و مادر نیب شهیم مگه مادر؟ از تر زیعز یک. منظر مامان یبوس

 چهب از راحت یلیخ مادر کی شنومیم وقتها یبعض کنمیم تعجب من انداخت؟
 خانه فرستندیم رو مادر و پدر الل، زبونم ها، بچه یبعض ای...گذرهیم اش

 .ساملندان

  .خورد گره محسن نافذ نگاه در نگاهش و شد جابجا شیجا در کالفه انفرم

 !اس تهیعفر ست،ین مادر که گذرهیم اش بچه از که یاون زمیعز گهید-
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 :داد ادامه بایفر و وستندیپ آنها جمع به هم شاپور و ربزیفر

 .گذرندیم هم شون بچه از یعاشق و عشق خاطر واسه که مادرها از یلیخ-

 :دینوش را اش ییچا از یکم و انداخت راست یپا یرو  را پشچ یپا میمر

 قهیدق پنج نیآر و نیآذ روز کی من! بخدا بزرگه دلشون یلیخ گهید نهایا-
 نقدریا هازن یبعض چطور. شمیم وونهید دند،یرس رید بگن و بزنند زنگ رید بهم

 گذرند؟یم شون بچه از راحت

 

 

 

 

 :دیکش باال را خودش یکم و کرد صاف را شیصدا محسن

 کن، لنگش میگیم خوب دور از ماها ی همه اما کالمتون، ونیم قند و شکر-
 جیه یبرا دوارمیام البته! مهمه گرفنت رو میتصم نیبهرت و بودن طیرشا یتو 

 که یزمان تا معتقدم من یول افتهین یناگوار  اتفاق نیچن جمع افراد از کدوم
 .میبد یناسکارش نظر میتونیمن م،ینباش مشابه طیرشا تو

 د،ش اش رهیخ زده بهت یکم میمر و کرد اخم بایفر زد، ینیمنک پوزخند دیحم
 االب را شیابرو لنگه بایفر. نشست لبش یرو  یکمرنگ لبخند...فرمان اما

 :گفت آرام و فرستاد
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 یک ،یر ینگ رو طهیسل اون طرف تو. دمم گفت ه،یک شاهدت گفتند روباه به-
 ره؟یبگ

 .خانم بایفر زهیت یلیخ گوشهام متاسفانه-

 :گفت بلند و گرفت را مبل دسته هردو بایفر

. شهیم خارج یخانوادگ حالت از داره جمعمون" دایجد کنمیم فکر من-
 م؟یکن رسو رو شام میبر مامان؟

 :شد بلند و دیکش یقیعم نفس محسن

 ! یهمگ ی اجازه با گه،ید رمیم من-

 را شا ییچا که میمر و رفت آشپزخانه به که بایفر بجز کردند، اعرتاض یهمگ
 محسن دل از داشتند یسع که یجمع از و شد بلند میمر. کردیم مزه مزه

 خوردل ،یبر  اگر" ،"نداشته یمنظور  بایفر" چون یجمالت گفنت با و درآورند
" گفتیم یشوخ به که دیحم یحت و ”یز یعز پرسهام اندازه برام“ ،"میشیم

 .گرفت فاصله ،" کنندیم دق ها یشمعدون ،یبر  شمیپ از تو اگه

 جان؟ بایفر یخوایمن کمک-

 :کرد خاموش را غذاها ریز حرص با بایفر

 شول مبونه؟ پا و رس یب ی  موذ ی پرسه نیا کنهیم ارصار چرا مامان دونمیمن-
 مه مون یخانوادگ یها جمع تو دیبا که میدیکش ازش کم! گهید بره دیکن

 باشه؟ داشته حضور
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 .زمیعز کنم کمکت بده نخور، حرص-

 دلش "قلبا. نشست شیجا رس دوباره منظر و ربزیفر و شاپور وساطت با محسن
 در. ودب کالفه ند،یبچ را بایفر زبان بود نتوانسته نکهیا از و برود خواستیم

 فرمان یروبرو  هانیک. شد گفتگو مشغول و گفت ی" طلبت یکی"  دلش
 :ستادیا

 .گشنمه-

 هازن دنید با و رفت آشپزخانه سمت به. گرفت آغوشش در و شد بلند فرمان
 :گفت

 .کرده رسخ ینیزم بیس کمی با د؟یگذاریم بشقاب تو مرغ کهیت کی-

 رسخ یها ینیزم بیس که هامنطور بایفر اما برنگشت هم سمتش به یحت میمر
 :گفت اخم با د،یچیم مرغ و خورشت ی گوشه را کرده

 .نهک انگولک رو غذا یکس شام قبل ادیم بدم بشه، آماده زیم کن صرب کمی-

 :برداشت یبشقاب فرمان

 خوامیمن خودم برا کنه؟ تحمل تورو تونهیم خور یرس  تو دیحم اون جز یک-
 .گشنشه هانیک که،

 به و وستیپ آنها به هم منظر. کرد نگاهش رهیخ و دیکش کار از دست بایفر
 :گفت بود، ستادهیا برنج قابلمه رس یباال که میمر سمت

 .روش زمیبر یمحل کره کمی بذار قبلش-
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 و مینیبچ رو زیم تا. دهینکش دم هنوز برنجتون نکهیا ضمن خوره،یمن نیآر-
 .شهیم آماده نمیا م،یکن رسو رو مرغ و ها خورشت

 .کنمیم سوا اون برا-

 :گفت بایفر

  بخوره؟ غذا زیم دنیچ قبل دینبا ینداد ادی ات بچه به ادعا همه نیا با-

 مادر؟ شده یچ-

 شا یخاکسرت  یچشمها و کرد بلند فرمان شانه یرو  از را رسش خسته هانیک
 :زد پلک را

 .یمامان گشنمه-

 و رفتگ ست،ینگریم بایفر به شده منقبض فک با که فرمان از را بشقاب منظر
 :هانیک به کرد رو

 مادر؟ یخور یم یچ-

 :گفت هانیک یجا به اما بود بایفر به همچنان نگاهش فرمان

 تدوس". لطفا دیزینر روش مرغ آب ه،یکاف ینیزم بیس با مرغ کهیت کی-
 .نداره

 :زد پوزخند بایفر

 !دهیم سفارش رستوران، اومده-

 :برد باال را شیصدا یکم منظر
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 .دینیبچ رو زیم دیایب مادر...نیآر ن،یآذ-

 و ینیزم بیس مرغ، کامل ران تکه کی شامل که را امنیپ و پر بشقاب سپس
 .داد دستش به را بود مخلفات

 بدم؟ بهش من یخوایم-

 :گفت رفت،یم رونیب آشپزخانه از که هامنطور فرمان

 .خورهیمن غذا محسن ای خودم جز یکس دست از شده بدخلق االن نیا نه،-

 .ستین یهرکس و کرده خشکش و تر مامان خوبه-

 :برگشت سمتش به فرمان

 جنبه؟یم داره فکت یاومد یوقت از هیچ دردت-

 !ها کن صحبت درست من با-

 که نمیبیمن رو یکس نجایا ؟یار یم یدار یبرم رو بزرگرتت ؟یکنیم چکار نکنم-
 .یبگ خوادیم دلت یهرچ بدم اجازه و کنم مالحظه جلوش بخوام

 :شد واسطه منظر و زد برنج قابلمه به یرس  میمر

 .دینکن دعوا هم با رو امشب کی-

 :زد یدرار  حرص و یمصنوع لبخند و شد نهیس به دست بایفر

 ور  حرف گنیم راسته م؟یگفتیم یمادر  مهر از میداشت یشد ناراحت...یآخ-
 .دارهیبرم خودش صاحبش ن،یزم بنداز
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 :گذاشت میمر ی شانه یرو  را دستش منظر

 .کنمیم صدات خودم د،یکش دم برنج نداره؟ الزم یز یچ ربزیفر نیبب...زمیعز-

 . رفت اهیس نخود دنبال به و زد یمصنوع یلبخند میمر

 رخاط به اونم دینکن یالک بحث هم با نقدریا مادر، بده رو بچه نیا غذا ایب-
 امش! داره کراهت وهللا باشه، آورده خونه نیا تو زن اون اسم دینبا" اصال ؟یک
 .دیشکافیم کهنه قربستون یه هم تا دو

 

 

 

 

 روف لب منظر خاطر به هردو اما ستندینگر گریکدی خصامنه فرمان و بایفر
 نیاول یرو . رفت رونیب آشپزخانه از و گرفت را غذا فظر  فرمان. بستند
 یصخا وسواس با را ها بشقاب کردیم یسع نیآذ که یا ینهارخور  زیم یصندل
 ها بشقاب کنار را ها وانیل الیخ یب که را او و زدیم غر نیآر به و ندیبچ
 مرغ و نشاند شیپا یرو  را هانیک. نشست کرد،یم خطاب" قهیسل یب" دیچیم
 برد وا دهان سمت به و زد چنگال به را یا تکه. کرد میتقس کوچک طعاتق به را
 :کرد اخم هانیک اما

 !ینیزم بیس-
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 . زد درشتش و گرد یچشمها به یمنک با اخم و کرد نگاهش باال از فرمان

 !غذا اول-

 :کرد اشاره ظرف به کوچکش دست با هانیک

 .گذاشتشیمن یمامان وگرنه گه،ید غذاست اونم-

 .ستین یشوخ وقت االن هان،یک کن باز ور  دهنت-

 و تسینگر پدرش یجد ی چهره به سپس ش،یروبرو مرغ تکه به ابتدا هانیک
 بیس نباریا فرمان و کرد دنیجو به رشوع آرام. کرد باز را دهانش ناخودآگاه

 .گرفت شیرو یجلو  را کرده رسخ ینیزم

 .میدید هم رو یفسقل نیا خوردن غذا ما عجب چه-

 به شرتیب او شد باعث حرکت نیا و دیکش هانیک یفرفر  یموها به یستد ربزیفر
 .بچسبد پدرش

 ضیمر ای ادین خوشش نکهیا مگر خوره،یم کامل رو غذاش شهیهم هانیک-
 .باشه

 یاج دنبال به شیچشمها با آمد، رونیب آشپزخانه از خورشت ظرف با بایفر
 :گفت حال هامن در و بود زیم یرو  یخال

 متوقف رشدش انگار. بوده قواره و قد نیهم میدید رو هانیک یقتو  از ما واال-
 ست،ین یعیطب سنش به نسبت وزنش و قد دکرت؟ شیبرب رس کی یخوایم! شده
 مدرسه؟ بره خوادیم گهید سال سه دو زیر جثه نیا با چطور ربز؟یفر نه
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 ربزیفر. شد دیسف انگشتانش بند که فرشد یقدر  به دستش در را چنگال فرمان
 .دیخند پر دهان با هانیک و داد قلقلکش یکم شد، خم

 . وروجکه یحساب عوضش-

 .زد یپوزخند بایفر

 صلتو  یناکس و هرکس با گنیم نهیا! دیرس کجا به کجا از یار یبخت خاندان-
 از لکهب نداره، شباهت ما فهیطا به هم درصد کی یحت تنها نه بچه نیا د،ینکن

 ! فیضع و فیحن. رفته اون به هم قواره و قد لحاظ

 شا نوشابه وانیل. نبود رسش باال یها آدم یحرفها به حواسش یلیخ هانیک
 . دینوش را اش ینارنج یفانتا لذت با و گرفت دست دو با را

 :انداخت باال یا شانه ربزیفر

 کدفعهی اما بود هانیک مثل هم نیآر چون داد، یقطع نظر شهیمن که االن-
 .ترکوند استخوون

 :کرد کج را رسش بایفر

 !بوده دوقلو نیآر زم،یعز-

 :گفت آمرانه اما آرام و گرفت باال یکم را رسش فرمان

 و مر یم شمیم پا شام موقع...االن نیهم ،یبد ادامه گهید کلمه کی...بایفر-
 از شام بدون یکس شندیم ناراحت چقدر یحاج و مامان یدونیم هم" قطعا
 . رونیب بره شون خونه



 

 pg. 1113 

11
13 

 :زد برادرش یرو  به یلبخند بایفر

 کی هیبش و ستین یعیطب پرست وزن و قد که کنم روشنت خواستمیم فقط من-
 .شهیم سالش پنج گهید وقت چند که یکس تا اس ساله سه ی بچه

 ؟خان ربزیفر نه مگه. رسهیم مغزش به بهرت خون و داره میسل عقل عوضش-
 م؟یزد رس به یگل چه بلندها قد ما حاال

 ودموج کی مانند او به و برگشت عقب به بایفر. زد محسن شانه به ربزیفر
 :زد یلبخند محسن. ستینگر منفور و یاضاف

 به من که بود نیا. بود یدار  بچه مشغول هم فرمان بود، پر دهنش هانیک-
 .دادم جواب هردوشون یجا

 :گفت ربزیفر و شد رد کنارش از بدهد را جوابش آنکه یب بایفر

 .نذار رسش به رس-

 :گذاشت همبر  چشم محسن

 .ناراحتم دستش از نکنه فکر خواستمیم. یبگ شام یهرچ چشم،-

 :زد پوزخند فرمان

 !یچیپیم خودت به یدار  تو نهیبب که زنهیم شین اون" اصال-

 باال شهیهم مانند شاپور. ندیایب شام زیم رس به که کرد صدا را همه منظر
 و رس ند،نیبنش پدربزرگشان کنار یکی کدام نکهیا رس نیآر و نیآذ و نشست
 .کرد پاک را هانیک دهان دور فرمان. کردندیم صدا
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 بابا؟ یدیم رو ات یگوش خورم،یمن گهید-

 !یکرد یباز  لیموبا با یلیخ امروز-

 ماا بودند برند کی هردو. دیکش رونیب شلوارش بیج از را اش یگوش محسن
 .بود روزتر به محسن یگوش

 . عمو عشق   ایب-

 تشمیق گران یگوش که هامنطور محسن و انداخت او هب یترسناک نگاه فرمان
 :دیتوپ او به آرام داد،یم هانیک دست به را

  بشنوه؟ ور و رش نجایا سهیوا چته؟ ها؟-

 :گفت او به رو محسن و دیکش دراز مبل یرو  هانیک

 .صورتت رو افتهین یگوش ،یدیکش دراز اونطور باشه حواست-

 

 

 

 

 مشغول جمع و نشست فرمان کنار محسن و شدند جمع زیم دور یهمگ
 بود هگذاشت متام سنگ منظر. شدند خود یبشقابها کردن پر و معمول تعارفات

 دیحم. بود بایفر شد، ساالد خوردن مشغول شهیهم مانند که یکس تنها و
 ظرفش به یچشم ریز محسن. کرد چهیماه خوراک و برنج از مملو را بشقابش
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 یز یچ نیا و نبود معتاد فرد کی هیشب "ابدا دیحم. ستینگر کلشیه به سپس
 لکام یتضاد. گفتیم خودش با د،یدیم بار نیاول یبرا را او یآدم هر که بود
 آن از ییرها که یادیاعت ر  یدرگ اما مردانه و جذاب! داشت که یتیشخص با

 دنشید با یآدم هر که بود ییمعتادها از دسته آن جزو دیحم. نبود ممکن
 "ست؟ین وت فیح" گفتیم شک بدون

 یر پ کلیه و پهن یها شانه و بود بلندتر بایفر از یسانت چند قامتش و قد
 جذاب یفرد او از شیچشمها یسبز  همراه به برنزه صورت پوست. داشت
 هب را نشید و دل اول نگاه در داد حق بایفر به شدیم که آنقدر. بود ساخته

 ی زمهزم. باشد شتهدا نیهروئ به ادیاعت اگر یحت ببازد، یبیدلفر مرد نیچن
 :دیشن را فرمان

 !زیه کهیمرت نشامر رو هاش لقمه-

 :خورد یآرام تکان شیلبها محسن

 رو جونت خواهر دستپخت کنم فکر. خورهیم درسته جلوش یبذار  گاوم نکهیا-
 که خوبه...کن نگاه خوره؟یم غذا یدولپ ینطور یا یک وگرنه نداره دوست

 شیستا و مدح در اش یسخنور  مانع" ابدا یپ در یپ یها لقمه نیا دنیبلع
 .شهیمن جان زن مادر

 . جاتهیسبز و ساالد خودت بشقاب که نه-

 خونه تو بس از میبد قلش دیبا" احتامال ،ینیبب رو هانیک گهید ماه دو-
 .شهیم چله و چاق مادربزرگه
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 ود،ب فرمان که نفر نیاول آنکه از قبل و شد متام گفتگو و صحبت انیم شام
 :گفت شاپور شود بلند

 !دارم کارتون دینیبنش قهیدق چند-

 منظر و کردند بهم زیآم استفهام و دار یمعن اما کوتاه یینگاهها یهمگ
 :دیکش جلو یکم را خودش هراسان

 ؟یحاج شده یچ-

 دیترف ربزیفر داداش با هم یوقت...دیناراحت شب رس از افتاده؟ یاتفاق بابا-
 ...یول شدم نگران شرتیب اتاق

 :داد تکان رس و هیتک یصندل پشت به و کرد اخم شاپور

 .باش صبور جان، بابا گمیم-

 توندست"  جمله گفنت با و شدند بلند هردو. کرد اشاره نیآر و نیآذ به میمر
 ییاج رفتند، هال گرید سمت به و گرفتند فاصله زیم از" جون مامان نکنه درد
 .بود هانیک که

 یکم را کلفتش یصدا. کرد قالب مدره را چروکش و بزرگ یدستها شاپور
 :گفت و کرد صاف

 چون! اجباره یول درخواسته کی ظاهر در نیا گم،یم بهتون زیهرچ از قبل-
 .زهیعز اونم دیزیعز برام شامها که همونقدر
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 هب هم باز البد ست،ینگر فرمان به اش دهیدر یچشمها با و فرشد لب بایفر
 هب فرمان نگاه اما. شدیم مربوط اش دردانه و فرمان ینشدن متام یها خواسته
 :تگف تینها در اما بود دل دو گفنت یبرا. کرد مکث یکم شاپور. بود پدرش

 .شده یبسرت  امروز مهراب-

 خما که فرمان به یرچشمیز محسن. دیرس گوش به شانی همه گفنت" یوا یا"
 .ستینگر بود، کرده

 ونیم در خط کی د،بو  رانیا که هم یزمان مهراب. ستین یدیجد زیچ نکهیا-
 یمهلک یامر یب چه با مهراب میدونیم ماها ی همه. بود امرستانیب تخت رو

 .کنهیم نرم پنجه و دست داره

 و پر ابروان نیب یناراحت از یناش اخم گفت، بایفر که یتلخ قتیحق از شاپور
 .نشست دشیسف

 .داره فرق نباریا یول جان، بابا دونمیم-

 ؟یفرق چه-

 !واناستخ مغز وندیپ-

 ،خورد تکان شیجا در یکم محسن. دیچرخ محسن سمت به رسها متام نباریا
 :داد ادامه و کرد پاک را لبش گوشه دستامل با

 .دونهیمن یز یچ موضوع نیا از یکس بود گفته من به البته-

 ؟یچ برا وندیپ-
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 داره؟ رسطان مگه-

 االن؟ چطوره حالش-

 بهش دارن ایدن اومده یوقت از بچه نیا مونه؟ یم ازش یچ گهید یطفل-
 !زننیم سوزن

 .کردند سکوت یهمگ و آورد باال را دستش شاپور

 

 

 

 

 .بدن انجام رو هیاول اقدامات تا داده یبسرت  دستور دکرتش-

 :زد لب محسن

 .یدرمان پرتو-

 :گفت زده بهت دیحم

 .استخوون پاره دو شده هم االن نیهم مونه؟ یم نوایب پرس نیا از یچ گهید-
 اس؟ نهینطقر  االن

 پرسم؟ یدونیم کجا از رو نهایا تو-

 :منظر به کرد رو محسن
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 مغز وندیپ قراره. کرد صحبت مشیتصم مورد در من با مهراب...قتشیحق-
 ...و بشه انجام استخوان

 :گفت شاپور و کرد مکث یکم

 .دیدیم خون شیآزما دیریم همتون فردا-

 متدادا در شصت و سبابه شتانگ با بود، نزده یحرف لحظه نیا به تا که فرمان
 :گفت خشک و یجد و دیکش دست لشیسب طرف دو

 بشه؟ یچ که-

 هردو. شود منفجر یناراحت شدت از تا بود بهانه منتظر ییگو. برآشفت شاپور
 رد را گاریس رول یظاهر  آرامش با که فرمان به رو و دیکوب زیم به را دستش
 :گفت چرخاند،یم دستش

 ،HLA و دیدیم خون شیآزما دیریم. دیبد نجات رو آدم کی جون دیبتون که-
 !بایفر و ربزیفر تو،! نفرتون هرسه

 :گفت دیترد و شک با و انداخت ربزیفر به ینگاه بایفر

 ما؟ چرا-

 :داد ادامه بایفر و کردند سکوت یهمگ

 ناف ندب از تونندیم رند؟یبگ شیآزما ما از دیبا چرا. کرده رشفتیپ علم االن-
 ...هانیک
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 انیم از. ستندینگر زیم یرو  فرمان خورده گره مشت به همه و خورد یتکان زیم
 :دیغر یسخت به اش خورده دیکل یلبها

 مالحظه یب یلیخ امشب من چون رونیب ادیم در دهنت از یچ باشه حواست-
 !ام

 یتبدبخ و فالکت نیا از هم مهراب تونندیم هانیک ناف بند با یفهمیمن چرا-
 !بدن نجات

 و یحاج و من! ارین جوش هم تو فرمان! گلم خواهر باش آروم نجا بایفر-
 میبر نفر سه ما که هستش نیا ما تیاولو م،یکرد صحبت هم با عمو حاج
 نندهک اهدا م،یداشت مهراب با رو قیتطب نیشرتیب که هرکدوم و میبد شیآزما
 .بشه استخوان مغز وندیپ

 :کرد تکرار دوباره بایفر

 ...رو هانیک ناف بند توننیم-

 هردو. خورد تکان شیجا در هم محسن که یناگهان آنقدر کرد، غرش فرمان
 :فتگر  بایفر یجلو  دواریتهد را اش اشاره انگشت و دیکوب زیم یرو  را دستش

 .کنمیم چکارت من نیبب وسط، اریب رو من بچه اسم گهید کباری تو-

 :گفت جمع به رو کند، نگاه بایفر به آنکه یب محسن

 نددار  وجود پرسعموشونه، امریب قضا از که بزرگ آدم نفر سه یوقت" قطعا-
 تا کنه یبررس رو شام HLA امرستانیب که هستش نیا زیم رو ی نهیگز نیبهرت
 !میکن بال سپر رو کیکوچ بچه نکهیا
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 :زد یعصب یلبخند میمر

 .نشده یدار  نگه" اصال که نیآذ و نیآر ناف بند-

 ات سه یوقت ستین حارض هم یحاج خود" قطعا اما شده یدار  نگه هانیک مال-
 جلو، بندازه رو اش ساله چهار نوه باشند، دهنده نجات توننیم بزرگ آدم
 ...نکهیا ضمن

 شیچشمها هب میمستق و برگشت کرد،یم نگاهش نفرت با که بایفر سمت به نباریا
 :زد زل

 چطور د،یکردیم مسخره رو هانیک یبدن ضعف و جثه شیپ ساعت مین نیهم تا-
 بده؟ نجات شامها یجا به رو مهراب تونهیم که شد قهرمان براتون کدفعهی

 :گفت شاپور رو محسن و کرد مشت را دستش بایفر

 .دیببخش ام یگستاخ بابت منو-

 :گرفت نشانه را منظر سپس و

 آدمهاش و زیم نیا دوارمیام. بود العاده فوق نکنه، درد دستتون شام بابت-
 .باشه برقرار شهیهم

 .شد بلند و دیکش عقب را اش یصندل

 .اجازه با-

 گاریس که هامنطور همراهش به فرمان و انجام معمول تعارفات و یخداحافظ
 :شد بلند بود، لبش گوشه
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 .کنمیم اش بدرقه-

 :کرد نازک شد،یم دایپ آن در مادرانه یها رگه که یپلک پشت منظر

 ودمخ شیپ تا ؟یر ایم بهونه چرا گهید مادر، بکشم گاریس برم خوامیم بگو-
 ؟یچ االن ینکش ادیز که بود بهت حواسم ؛یبود

 .دیکش رونیب فرمان دهان از را گاریس و زد یکج لبخند محسن

 یهست کننده اهدا کی االن از تو...نکهیا ضمن هست بهش حواسم من االنم-
 !یباش یوحش بدنت و خودت با نقدریا دینبا پس فرمان،

 :ادد ادامه و کرد مچاله را گاریس

 .ام بدرقه یایب یتونیم یدار  دوست اگه حاال-

 

 

 

 

 دست هم فرمان. بست را درب و انداخت کنار یصندل یرو  را کاپشنش محسن
 .شد خم یکم و گذاشت خودرو سقف یرو  را راستش

 ؟ینگفت زودتر چرا-

 :انداخت باال شانه الیخ یب محسن
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 مهراب یمنتظر  که نهیا از ریغ کرد؟یم تو حال به یفرق چه گفتنش زود ای رید-
 ن؟یزم بذاره رو رسش زودتر

 :داد تکان را رسش تاسف با فرمان

  ام؟ یراض خودم یپرسعمو  مرگ به من که یکنیم فکر که یاحمق نقدریا-

 !ادیمن هم بدت ،ینباش هم یراض-

 هب اش یتوجه یب و رزا با دارشید. فرستاد رونیب را نشیسنگ نفس فرمان
. رزاست یپ در همچنان او که بود شده مشتبه محسن به امر نیا روناک
 ...دانستیمن! نبود؟. دیشیاند

 مونه؟ یم زنده م،یبد انجام رو یگفت که ییکارها نیا اگر یعنی-

 بخواد االن که اس زنده و سامل آدم کی هیشب مهراب یزندگ از روز کدوم-
 تو هگید کنم،یم باز رو چشمهام که صبح خوادیم دمل گفت بهم آخر بار باشه؟

 . نباشم ایدن نیا

 مونه؟ یم زنده میکن نکارویا! نده جواب من به ور و رش-

 یکرس ی و ستین هم ها یآسون نیا به دونمیم فقط! دکرت نه مهندسم، من-
 .بشه عمل که داره ارصار رزا اما داره سکیر باالخره. داره مراحل

 ره؟یمیم کنه عمل-

 :زد لب قاطع محسن
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 عموت و یحاج االن نداره، دادن دست از یبرا یز یچ! رهیمیم نکنه هم عمل-
 ! هانیک ناف بند...بعدم تاست سه شام به دشونیام تنها

 :داد ادامه رس دادن تکان با شد، چفت بهم که فرمان یلبها

 هرابم نسبت و وصله هانیک جون به جونم منم. ستین یمنطق" اصال دونم،یم-
 به هیقض دوارمیام. بزنند یدر  هر به خوانیم نهایا...خب اما دوره بهم هانیک و

 .نکشه اونجا

 ره؟یمب زودتر که کنه عمل نیا خوادیم رزا-

 :کرد نگاهش رتیح با محسن

  ؟یپرسیم سوال ها بچه هیشب چرا-

 :افزود و کرد روشن را شیخودرو

 "!لطفا! باش نداشته متاس رزا با فرمان-

 .شهیم وونهید عمو ره،یمب مهراب-

 .یگفت هم" قبال-

 ره؛یمن مهراب نکهیا االن ران،یا مبونه مهراب بود نیا آرزوش ته عمو روزید تا-
 .باشه یخاک کره نیا یهرجا حاال

 :گفت شمرده شمرده محسن

 .داره موندن زنده شانس یکل هنوز مهراب-

 .باشه نداشته دمیشا-
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 :ستادیا شیروبرو قد متام و گشود را نیماش درب کالفه محسن

 همتون مگه نه؟ ای مبونه زنده مهراب که ه؟یچ دردت ناال  فرمان، فهمتیمن-
 دهزن یقاچاق هم االن تا مهراب چطوره؟ احوالش اوضاع پرس نیا دیدونستیمن

 مه گهید امریب تا سه تونستیم کرده، مهراب خرج عموت که یپول با! مونده
 .کنه تیحام

 !محسن شو خفه-

  .شد سوار دوباره و کرد نثارش یی" بابا برو" محسن

 نقدریا. دمیم هشدار بهت دارم...فرمان! شهایآزما یبرا دیبر دیبا یزود به-
. کن جور و جمع رو خودت اس، گهید یکی زن االن اون! نپلک رزا بر و دور

 ...افتهین بهم نگاهتون

 :گفت یپرت حواس با و داد تکان رس فرمان

 .هست حواسم-

 تصور کفن تو رو بمهرا یدار  االن نیهم از تو! هست حواست یکرد غلط-
 !یکنیم

 :گفت خشن و شد پررنگ فرمان اخم

 و زنمیمن دست بهش من مبونه، وهیب هم گهید سال صد! ستمین دزد ناموس من-
 .اندازم یمن بهش چپ نگاه
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. ینباش رزا پر دم روز چند نیا خوامیم ازت عاجزانه یول یگیم راست که تو-
 !رشق برو تو غرب، سمت رهیم اون یدید اگه

 

 

 

 

 و ودب رفته فرو سکوت در خانه. برگشت خانه به دوباره فرمان رفت، که محسن
 :شد بلند منظر فرمان، دنید با. بودند فکر در غرق یهمگ

 .مادر زمیبر ییچا برات برم-

 :کرد اشاره مبل یرو  هانیک یخال یجا به اخم با فرمان

 کجاست؟ هانیک-

 .مهامن اتاق بردش ربزیفر بود، برده خوابش-

 .کم کم میبر کنم اش آماده برم-

 جان؟ بابا یندار  یمشکل که تو-

 :خورد یآرام تکان شیگلو بیس. ستندینگر او به همه و شاپور به فرمان

 بابت؟-

 .شیآزما-
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 را شیصدا لحن دهانش، آب دادن قورت اما بود وقفه یب و عیرس جوابش
 :داد رییتغ

 .نه-

 نکهیا ولو بود، بهیغر شیبرا جمع نیا. رفت مهامن اتاق سمت به سپس
 :آمد دست به ینیس منظر. باشند داشته حضور کسانش نیکرتینزد

 نه؟مبو  نجایهم یبذار  و شینرب گهید نشد قرار مگه. جان مادر نکن دارشیب-

 :گفت ربزیفر و شکفت گلش از گل شاپور رفت، باال بایفر چپ یابرو 

 مهد؟ شیربیمن گهید مگه-

 ملس به آن یانتها که دیکش شیموها درون یدست. بود افتاده ریگ فرمان
 .دیرس گردنش

 .نربمش مدت کی گرفتم میتصم نبود، جالب طشیمح...نه-

 !شد یابی شهیر هانیک یها یادب یب شکر رو خدا پس-

 بمخاط را فرمان با،یفر ی جمله به توجه یب شاپور و داد تکان یرس  ربزیفر
 :داد قرار

 برو نجایا از صبح مبون هم تخود. جان بابا نکن دارشیب گهید پس-
 .شگاهیمنا

 :زد زبان را لبش فرمان

 .مشرب یم غروب و نجایا ارمشیم صبحها فقط مبونه، نجایا شبها ستین قرار-



 

 pg. 1128 

11
28 

 .مادر بخور رو ات ییچا نیبش ایب-

 ؟یکنیمن عوض رو مهدش چرا-

 :داد جواب فرمان یجا به منظر

 وقت چند که خودت جا؟ همه به کرد اعتامد شهیم مگه دخرتم؟ بفرسته کجا-
 .گفت یچ ات خاله دخرت یدیشن شیپ

 خانم؟ حاج گفت یچ مگه-

 یو جل را نقل ظرف. ندیبنش فرمان تا ماند منتظر منظر. دیپرس میمر را نیا
 و ستنشیم شیرسجا دوباره که هامنطور سپس بخورد، ییچا با تا گرفت شیرو
 :گفت د،یمال یم را شیزانو

 مراقبت اش نوه از رسکار، رهیم دخرتش که ییروزها خواهرم وقته چند-
 راچ گفتم ام خواهرزاده به. سالشه سه دو کوچکرته، هانیک از اش نوه. کنهیم
 اشاره و امیا مدام میاومد یم مهد از یوقت پرسم گفت مهد، شیربیمن گهید
 ...گوشهاش به موهاش، به کرده،یم

 :داد ادامه منظر. فرمان یحت کردند،یم نگاه کنجکاو یهمگ نباریا

 هوورج ورجه و سهیوا ساکت نیا نکهیا یبرا مهدش یمرب اومد عمل به کاشف-
 .دهیکشیم رو موهاش ای چوندهیپیم رو گوشش ای نکنه،

 پرسش پشت به و شد بلند بود کشینزد که شاپور و دیپر فرمان یگلو  در ییچا
 .دیکوب
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 جان؟ بابا شد یچ-

 :آورد باال را دستش فرمان

 .خوبم-

 است؟ خوشحال لیدل یب شاپور کردیم کرف چرا

 :دیپرس جانیه با دیحم

 شد؟ یچ بعدش خب-

 دنرب  رو پرسش گهید اما کردند ادب رو دخرته و کودک مهد رفتند که بعدش-
 کنارمه، موقعها شرتیب هم یحاج تنهام، و تک خونه نیا تو که من حاال. مهد
  ست؟ین آدمهاش به یاعتامد که یمهد بره هانیک چرا

 :داد گردنش به یقر  میرم

 بچه گرنهو  دیهست نیبدب کمی شام یول نباشه جسارت. ستندین نطوریا که همه-
 .کردند یسپر  کودک مهد تو یادیز زمان مدت منم یها

 چه یهوا باشند، نداشته را لواسان ملک   مالک   یهوا. کرد ناز پلک پشت بایفر
 :شد بلند باشند؟ داشته را یکس

 !وقته رید د،یحم میبر پاشو-

 ار  مادرش" حتام توانستیم اگر. نداشت را خود کردن خراب قصد نیا از شیب
 بتمراق هانیک از سال و سن نیا با دارد یلیدل چه که گرفتیم انتقاد باد به

. بس و کندیم خراب را خود وجهه تنها بزند، یحرف هر دانستیم اما کند؟
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 ورد،خیم ییچا و بود نشسته همچنان که دیحم به رو و کرد تن به را اش یباران
 :زد ترش

 م؟یبر شو بلند نگفتم مگه-

 :گفت فرمان به رو منظر و شد بلند رسعت به دیحم

 ؟یکنیم سیرسو خودت فردا رو باال یشوفاژها-

 نت و دوختیم و دیربیم داشت دوباره مادرش. باشد خونرسد کرد یسع فرمان
 :گفت باشد، آرام کردیم یسع که یلحن با! کردیم

 .شگاهمیمنا من که شامست شیپ ییزمانها فقط هانیک مامان،-

 شب نه ساعت معصوم طفل نیا خونه، یایم شب ده تو! ها یزنیم حرفها-
 !داره گناه. که یکن خوابش بد هرشب شهیمن خوابه،یم

 :گفت خنده با و شد بلند ربزیفر

 هم امش...خانم میمر! نکن هودهیب تالش فرمان، یشیمن بابا و مامان فیحر تو-
 .اند خسته نایا یحاج م،یبر کم کم کن آماده رو ها بچه
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 جا نیماش در را اش یطب نکیع شاپور. کردند یخداحافظ و تشکر یهمگ
 دنید با و بست را یچوب درب منظر. اوردیب را آن که رفت و بود گذاشته
 و نشست کنارش. رفت سمتش به بود، نشسته مبل یرو  کرده اخم که فرمان
 را دستش یرو  دهیخواب یموها آرام. گرفت را اش مردانه و بزرگ دست
 :گفت عشق با و کرد نوازش

 نیا با ،یبود بابات و من کنار که روزها همون مثل...قبل مثل شده زیچ همه-
 ربز،یرف و تو بر عالوه نباریا و ستین نجایا آبرو یب دخرت اون گهید که تفاوت

 . دارم هم گهید پرس کی

 :دینال حرص و یاراحتن با فرمان

 .خانم حاج-

 :گرفت تر محکم را دستش

 مالکش روز کی که یا خونه تو مهدکودک یجا به هم هانیک نجا،یا یمبون-
 یسک گذاشتم نباریا اگه من...مادر بگو ها؟ افته؟ یم یاتفاق چه مبونه شهیم

 .من صورت تو بنداز تف ایب کنه، آزرده رو هانیک و تو خاطر

 :داد تکان را شرس کالفه فرمان

 آخه؟ هیچ حرفها نیا. خانم حاج بسه-

 ارند؟یب من ی نوه رس رو بال اون که کمرته مهد از نجایا-

 خونه از رو هانیک دهیم اجازه خودش به بایفر هم کروزی کنه؟یم یفرق چه-
 !باشه ضیمر کامل هفته کی من پرس و رونیب بندازه
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 :شد هراسان شیچشمها منظر

 چشمهام تخم مثل. کنه تشیاذ یکس ذارمیمن قسم خودت به مادر، ذارمیمن-
 .مراقبشم

 :کرد زمزمه فرمان

 ...گرگ بگن و چاه ته بندازنش که-

 :آمد سمتشان به شاپور و شد باز یچوب درب. کرد اخم خودش فکر از

 فرهن کی تخت البته بخواب هانیک کنار نیپائ اتاق امشب یخوایم جان بابا-
 .خودتون اتاق دیبر شد، یر یهواگ باال یها شوفاژ که فردا اس،

 .ها فنجان و یخور  وهیم یها بشقاب یآور  جمع مشغول و شد بلند منظر

 . کن اش یر یهواگ امشب نیهم ،یستین خسته هم اگر-

 :شد خارج شیگلو از یآه سپس

 یبود تو. مادر میبد سامون و رس رو باال مینکرد رغبت هم ما...یرفت که تو-
 رو ات یخال یجا برم ؟یچ االن. بود رسپا داشت، جون اشوارهید باال اون
 به گذرت یک نمیبب در نیا به بدم رو چشمم یه و شه شرتیب ام غصه نمیبب
 افته؟ یم نجایا

 .دیکش اش یشانیپ به یدست یعصب فرمان و نشست اشک به شیچشمها

 !بسه کنمیم خواهش مامان،-
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 هک نهینب اش یزندگ تو شخو روز کی کنه، لعنت رو اش یبان و باعث خدا-
 . کرد ضیمر رو ام نوه و گرفت ازم رو پرسم

 :گفت یعصب کلفتش یصدا با و شد بلند فرمان

 شیآزما و میش جیبس قراره همه نکهیا شام؟ نظر به خوشه روزش و حال االن-
 نگه که دمیچ من رو رزا... مامان خوبه؟ مبونه، زنده شوهرش دیشا تا میبد
 پرپرش خودم یدستها با شعوریب احمق   من  ! کردم پرپرش یول دارم اش
 !کردم

 :شد نازک شیصدا یناراحت و بغض شدت از منظر

 بدبخت رو پرسعموت بعدم انداخت، حال نیا به تورو! بود نحس کهیزن اون-
 .کنه بدبخت رو ما خاندان که اومد ”اصال. کرد

 شرس پشت و بره نباریا یخوایم ؟یز یریم بهم رو اعصابش چرا. زن کن بس-
 نکنه؟ نگاه رو

 :آورد باال را دستش هردو فرمان

 یلو  کنمیم یر یهواگ رو باال شوفاژ رمیم االن من"...لطفا کن متومش! مامان-
 نیهم...امه بچه مادر نباشه، یچیه...رزا! نده ادامه گهید کنمیم خواهش

 !رسمیمن فردا صبح به من افته،یب روش خط که یا بچه

 .شد یبهار  شیچشمها ارهدوب و دیگز لب منظر

 !رو حرفها نیا کن متومش گهید" لطفا پس-
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 :گرفت را چشمش نم و داد تکان رس منظر

 ستدر دم تازه زبون گاو گل کی برات هم منم تا برس کارت به برو مادر، باشه-
 راحت اعصابت یر یبگ دوش کی یبر  بعدش کنم آماده رو لباسهات هم کنم
 .بده بهش داره، الزم یچ مانفر  نیبب شاپور. مادر برو شه،

 شاپور. آمد یمن و شکستیم شیپا قلم کاش. بست چشم یا لحظه فرمان
 :گفت

 .جان بابا میبر-

 پدرش یدستها یک از. افتاد راه به یچوب ی نرده به دست او از جلوتر و
 اه نرده کمک به دست ها پله از رفنت باال یبرا و بود افتاده چروک نقدریا
 مگر اام نکن، گرفتار منجالب در را خود گرید بار و برو فتگیم عقلش شد؟یم
 آمد، یم باال طبقه به او خاطر به که پدرش فینح یقدمها از توانستیم

 تازه بیس و بود زبان گاو گل یقوط دنبال به اقیاشت با که یمادر  ای بگذرد؟
 کند؟ ترش عطر خوش و اندازدیب یقور  درون تا کندیم پوست

 درپ...امروز فرمان اما بود عاشق که بود فرمان تنها قبل، سال چند فرمان...نه
 و گذاردیم دل بر یداغ چه فرزند یمهر  یب که کردیم درک وجود متام با! بود
 . است داده دست از را فرزندش کند حس اگر کندیم النه دل در یترس چه

 گر بز  هانیک که یهرروز  با او. باشد رحم یب نقدریا توانستیمن فرمان...نه
 شکسنت دل طاقت حال و گرفتیم فاصله اش یوحش یخو  از روز کی شد،یم
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 با و گذاشت شاپور کمر پشت را دستش د،یکش یآه. نداشت را رشیپ نیوالد
 :گفت محبت

 .کنم کمکت بذار ،یحاج میبر-

 

 

 

 

 تزحم به را شیپلکها اش ینیب یرو  به میمال چندان نه یا رضبه احساس با
 دیسف و یفسقل یپا عدد کی بود، دگانشید یجلو  هک یز یچ تنها اما گشود
 رکا شده، جابجا بار هزار صبح تا شهیهم مانند هانیک نکهیا دنیفهم. بود
 رارقیب اول شب د،یخوابیم فرمان ای خود تخت از ریغ ییجا اگر. نبود یسخت
 و دیکش باال را خود یکم فرمان! بود او صورت یتو " کامال شیپا هم حال. بود
 تخت یرو  و کند جدا خود از را او کرد یسع. دیمال آهسته را اش ینیب

 که حال کند دارشیب آمد یمن دلش. دیچسب او به شرتیب هانیک اما بگذارد،
 مهد در غروب تا و شدن داریب زود صبح ی دغدغه یب هانیک مدتها از پس

 و گذاشت بالشت یرو  را رسش دوباره. بخوابد آسوده توانستیم بودن،
 یال دوباره فرمان و آمد نیپائ آرام در رهیدستگ. شد بسته امرشخ یچشمها
 لوج کرد، ییصدا یب ی خنده هانیک تیوضع دنید با منظر. گشود را پلکش
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. شد تخت دورتادور ها بالشت انبوه متوجه تازه فرمان و زد دور را تخت آمد،
 :دیکش ازهیخم همزمان و کرد یشدستیپ کلفتش و گرفته یصدا با

 .ریبخ صبح سالم،-

 فرمان به وار نیجن که را هانیک کرد یسع و شد خم تخت یرو  یکم منظر
 .کند جدا بود، دهیچسب

 دمیرتسیم همش. رستون باال اومدم بار چند شبید از مادر، ماهت یرو  به-
 آروم دمل ینطور یا دمید. نیسنگ خواب ماشاهلل هم تو ن،یزم رو افتهیب هانیک
 . دمیچ تخت دور و آوردم ور  متکاها نیا رفتم ره،یگیمن

 تتخ یرو  و کرد جدا آغوشش از را هانیک د،یکش باال شرتیب را خودش فرمان
 و پا کف آورد، نییپا را رسش فرمان. شد جمع خود در دوباره هانیک. گذاشت
 .دیبوس بود، شده جمع رسما شدت از که را کوچکش یانگشتها

 .شهیمن دور اش همحدود از بخوابه من بغل یوقت بود، بهش حواسم-

 او یاپ رسد یانگشتها ماساژ مشغول آرام نشود، داریب هانیک که یطور  سپس
 :کرد اخم و شد

 خاموشه؟ نجایا شوفاژ-

 صد یز رو  بابات! کنهیم ول ره،یگیم یه! داره رینگ ریبگ. درسته االن مادر نه-
 .ادیم و شوفاژخونه رهیم بار

 .اندازم یم بهش نگاه کی-
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 :گفت سپس و کرد پا آن و پا نیا یکم منظر

 مادر؟ یشیمن آماده-

 :دیکش ازهیخم دوباره فرمان

 .شگاهیمنا رمیم گهید ساعت مین تا شم،یم آماده االن-

 یه. رهیم رژه من رس یباال داره صبح مناز از بابات مادر؟ هیچ شگاهیمنا-
 .هشد رسکنده مرغ مثل. رهیمن گوشش تو خوابن نوه و بچه نیا گمیم بهش

 .آمد نیپائ تخت از و کرد مرتب را هانیک یجا فرمان

 مگه؟ شده یچ-

 د؟یبد شیآزما دیبر همه نبود قرار مگه-

 :شد یجار  زبان بر فکرش! را اش یامر یب و مهراب بود کرده فراموش یکل به

 .بود رفته ادمی-

 :رفت در سمت به منظر

 .رهیبگ آروم کمی یشد داریب بگم شاپور به منم ،یشیم آماده تا-

 او! شک بدون بود آنجا هم رزا. کرد عبور نور رسعت به فرمان ذهن از یکر ف
 اه خانواده از کدام چیه نکهیا ولو کردیمن رها امرستانیب در را همرسش که
 لیبس و شیر نیا با! رفتیم یهپل نقدریا دینبا. نباشند دنشید به یراض

 :کرد صاف را شیصدا. آشفته و درهم یموها و نامرتب

 .امیم بعد رمیبگ وشد کی من-
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 :گفت ینیسنگ لحن با و کرد نگاهش شک با منظر

 ...حامم یر یم تند تند نقدریا یخور یم رسما مادر؟ ینرفت مگه شبید-

 .رفت مسرت حامم سمت به و برداشت را حوله فرمان

 .امیم زود-

 که آن یز یمت از. ستینگر ملحفه به قیدق و رفت تخت سمت به دوباره منظر
 را وا تا رفت در سمت به غرغرکنان و گرفت آغوش در را هانیک ت،افی نانیاطم
 .بربد یبغل اتاق به

 چهار یخوایم بعدشم شه،یم تیاذ حامم بخار و شامپو یبو  با بچه نیا االن-
 .یکن دارشیب سشوار یصدا با یبرس روت و رس به ساعت

 

 

 

 

 ردنک شکخ مشغول که هامنطور. هم را لشیسب کرد، مرتب را ششیر ته فرمان
 گذاشته نجایا را شلوارش و کت کدام آورد ادی به کرد یسع بود، شیموها
 لباس کاور چند نباریا. شد وارد منظر و نواخته در به یا رضبه. است

 :زد منظر به یلبخند نهیآ در و کرد خاموش را سشوار فرمان. بود همراهش

 .رمشونیبگ امیب که بود ذهنم تو االن نیهم-
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 تخت ی لبه کرده اخم و محزون یا چهره با و گشود را هاکاور  پیز منظر
 :زد یعسل چوب به شیمفصلها با. نشست

 .مادر شه کور حسودهات چشم-

 :کرد من و من منظر. بود گردش در شلوارها و کت انیم نگاهش فرمان

 نخو  شیآزما کی یخوایم امرستانه،یب...مادر که شگاهیمنا یبر  یخوایمن-
 بشه که بپوش لباس کی" اصال...اس آلوده هم طشیمح! نیهم ،یبد
 ...تنگن همه هات مردونه رهنیپ. باال داد رو نشیآست

 :داد دستش به را رنگ یمشک وریپل و دورس کاور انیم از سپس

 .بپوش رو نهایا از یکی-

 :گفت و گرفت باال را اش زهییپا یمداد نوک شلوار و کت فرمان

 !خورهیمن بدرد اسپرته، یادیز-

 ! مادر یدیرسیمن وضعت و رس به نقدریا یبر  یخواستیم هم شگاهیمنا-

 :داد ادامه منظر و کرد نگاهش تعجب با فرمان

 ...نیزم بذارم رو رسم دیبا نشناسم، رو خودم پرس من-

 :کرد پرت تخت یرو  را شلوار و کت کالفه فرمان

 !بدم خون شیآزما برم رسمیمن دارم، کار امروز چقدر افتاد ادمی االن-

 :ستینگر فرمان درهم یابروها و یقرار  یب به منظر
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 ،فرمانم ؟یدیرس خودت به نقدریا ساده شیآزما کی یبرا چرا دمیپرس چون-
 شدو فقط و حامم رفت شبید که پرسمم. نکردم دیسف یالک رو موها نیا من

 و رس رفت و بده خون بره دیبا افتاد ادشی نکهیا محض به االن اما گرفت
 . شناسمیم هم کرد بمرت رو صورتش

 مامان؟ یگیم یچ-

 !که یعروس یر یمن مادر؟ یرسیم خودت به یدار  نطوریا تهیعفر اون برا-

 .اس زنده هنوز مهراب رم،یمن هم عزا-

 . دونمیم دیبع ،یکرد درست خودت برا تو که یلیشام و شکل نیا با-

 :گفت محکم و تیجد با فرمان

 اصالح رو صورتم و رس بخوام من نکهیا ؟یا متوجه داره، شوهر رزا! مامان-
 یدگزن از دوره کدوم تو! نداره متاهله، قضا از که سابقم زن به یربط چیه کنم
 دیدار! هم شام کن بس دوم؟ بار بشه نیا که بودم شوهردار زن دنبال ام
 .برگشتم دوباره نکهیا از دیکنیم مونمیپش

 دست هردو با داد،یم نادکل یبو  که را فرمان صورت و شد بلند هراسان منظر
 :گرفت

 آرامش یعمر  بعد رتسم،یم مادرم، چکارکنم؟ برام؟ دردت گفتم یچ مگه-
 بحص تا. داشتم یروز  و حال چه من یبدون اگه شبید...ام یزندگ به برگشته

 ...کردمیم نگاهتون اومدم یم همش. ربدیمن خوابم ذوق از

 :کرد نوازش را فرمان صورت
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 .تهیعفر اون بدون برگشت، بهم ام بچه دوباره که دمکر  شکر رو خدا هزاربار-

 :داد ادامه اما شد منقبض دستش ریز فرمان صورت

 بهش تون یکی خون دیشا...یدید چه رو خدا د،یبد انجام رو شیآزما نیا-
 .رهیم رهیگیم رو زنش دست شه،یم درمان هم پرس نیا. خورد

 .شد چفت بهم فرمان پر یلبها

 زنده شه، خوبه پرسعموت یخوایم درسته؟ ،یخوایم رو نیهم هم تو مادر؟ ها-
 ام؟ یتغار  ته نه مگه فرمانم؟ نه مگه باشه، زنش کنار مبونه،

 :داد ادامه ترس با. کرد تر آشفته و تر هراسان را منظر فرمان، سکوت

 درسته؟ ،یخوایم رو نیهم هم تو. مبونه زنده پرسعموت میخوایم هممون-

 :داد تکان رس آرام و گرفت مادرش دست فرستاد، رونیب را بازدمش فرمان

 . امرستانیب رمیم دارم نیهم یبرا منم. شامست با حق-

 چشامن به آنکه یب و برداشت تخت یرو  از را رنگ یمشک دورس سپس
 :افزود کند، نگاه مادرش

 .بپوشم شلوار و کت ستین یاز ین ،یگیم درست شام-

 و یمداد نوک شلوار و کت به همچنان فرمان نگاه اما شد گرم دلش منظر
 .بود همرنگش قهیجل
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 اب کرد،یم یط را هال عرض قراریب و بیج در دست که لحظه هامن تا که شاپور
 .آمد سمتشان به دنشانید

 .شد رید میبر جان؟ بابا یاومد-

 :کرد اشاره چرمش دسته یمچ ساعت به و کرد سالم فرمان

 .نشده هم هفت ساعت هنوز-

 :دیپوش را کتش شاپور

 . جان بابا شهیم رید-

 :گفت شاپور دست در چیسوئ دنید با و داد تکان یرس  فرمان

 . میبر من نیماش با یول باشه،-

 :دیچرخ کرد،یم نگاهش وافر یحظ با که منظر سمت به

 هارن بعد دیبا رو قرصش. دیریبگ متاس باهام" حتام داشت، کارم هانیک اگر-
 ...هم نهار د،یند تشکال  بهش ممکن یجا تا. بخوره

 :گذاشت برهم چشم منظر

 .نباش نگران دل نقدریا. هست حواسم مادر، دونمیم-

 "!لطفا نره، هم اطیح-
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 نآ  در هانیک که یاتاق سمت به. نشد آرام دلش هم باز اما کرد را سفارشاتش
 طوس که کوچکش پرس به و گشود را دربش آرام. کرد تند قدم بود، دهیخواب
. تسینگر ربد،یم برس یخرگوش خواب در باز طاق نباریا فرهدون خواب تخت
 را صورتش یجلو  اش یفرفر  یموها متام د،یخوابیم یوقت. بود نگونهیا هم رزا
 و کودکانه یایدن در هانیک که خوب چه. بود باز مهین شیچشمها و گرفتیم

 هک خوب چه. نداشت ایدن نیا یزشت از یتصور  چیه و ربدیم برس قیعم خواب
 بگذارد ای دهد نجات را شیپرسعمو که است شک به دو پدرش دانستیمن

 .ردیمب سابقش همرس   شوهر  

 شاپور. دادیم گوش تنها فرمان و زدیم حرف زیچ همه از شاپور ن،یماش در
 از تر نیپائ کوچه چند را نیماش. کردیم حس را نیا او و بود مضطرب

 ندک یکم ییرسباال یراب شیقدمها که پدرش همراه و کرد پارک امرستانیب
 و دندیرس مربوطه بخش به جو و پرس با. شدند امرستانیب وارد بود، شده
. شد بلند دنشانید با که بود ربزیفر افتاد، آنها به چشمش که یکس نیاول

 و سالم. ستینگر دستش یرو  گرد چسب و رفته باال نیآست به فرمان
 :گفت ربزیفر و کردند یاحوالپرس

 .برو تو بعدش بده، خون رفت هم بایفر-

. وستیپ آنها به شیعمو بعد قهیدق چند. داد هیتک و نشست یصندل یرو  فرمان
. کرد سنتیگر به رشوع اریاخت یب اریشهر و گرفت آغوش در را برادرش شاپور
. بود اش یزندگ ی مثره تنها که یمهراب یبرا دیلرزیم اش مردانه یها شانه
 سامان و رس تا بود گرفته را بالش و پر ریز داشت، پدر حکم شیبرا شاپور
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 ردک کمکش شاپور. دانستیم بزرگش برادر ونیمد را خود شهیهم او و ردیبگ
 .گذاشت او ی شانه یرو  را دستش ربزیفر و ندیبنش یصندل یرو 

 رو ونت هیروح نطوریا شام افتادهین یاتفاق که هنوز. خدا به کن توکل...عمو-
 .هیمقاوم پرس مهراب. دیباخت

 یراه ار  دستش هردو و داد هیتک یسنگ وارید به نهیس به دست شد، بلند فرمان
 رتهادک نکهیا با بود، شده دیناام" عمال شیعمو. کرد کتانش شلوار یها بیج
 اریهرش. بودند گفته او به یا دوارکنندهیام یحرفها استخوان مغز وندیپ یبرا

 یابر  چگاهیه که ساختامن امنکاریپ کی. بود کرده کار و دهیدو را عمر متام
 دلش مبادا تا بود آمده راه مهراب دل به آنقدر. بود نگذاشته کم فرزند و زن

 اب ازدواجش جز گذاشت احرتام مهراب قیعال ی همه به. شود دلخور و بشکند
 وا از را شدن دار نوه شانس که امریب و بود اش برادرزاده ی مطلقه که ییرزا

 اریهرش شد؟یم ثروت نیا وارث یکس چه مهراب مرگ با دیشیاند فرمان و گرفت
 بزند االب نیآست شیبرا و برگرداند رانیا به را مهراب خواستهیم که کردیم گله
 رونیب آن از بایفر و شد باز اش یکنار  درب. است شده خراب زیچ همه اما
 . نشست یصندل یرو  و شد اتاق وارد فرمان. آمد

 ینیب که رفت شیعمو زن سمت به بایفر. وستندیپ آنها به هم مهراب مادر و رزا
 .ختیریم اشک صدا یب و بود شده قرمز اش

 .دیافت یم پا از ینطور یا بخدا د،یکنیم هیگر دیدار که بازم-

 .نمشیبب کینزد از یحت تونمیمن. استخوون و پوست شده ام بچه-
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 امنساخت از یبهداشت سیرسو بهانه به رزا و ندیبنش یصندل یرو  کرد کمک
 دلش. نداشتند را دنشید چشم جمع نیا یآدمها. شد خارج امرستانیب
 .رفتیم محسن دنید به دیبا. خواستیم هانیک

 هیبق بوده، مهراب جون حافظ االن تا اون. ییباال اون به بسپر داداش، زن-
 .هست هم اش

 بود، برده ارث به او از هم مهراب که را اش یاشک یبایز یچشمها مهراب مادر
 :گرفت شاپور تسم به

 ارمیشهر به...داداش خان دستش سپردم رو ام بچه دونه کی عمر   کی من-
 .نهک خاک کنارش منم که بخره قرب تا دو دیبا بشه، اش یز یچ مهراب گفتم،

 ادامه او و کرد نوازش را کمرش بایفر. ستیگر یها یها دوباره و گفت را نیا
 :داد

 یعروس کی کنم، تنش یدوماد سلبا خواستمیم داشتم، آرزو ام بچه برا-
 رسمپ دخرته نیهم شد؟ یچ اما باشه دهیند چشم به فهیطا کل که رمیبگ براش
. گرفتم یعروس براش نه کردم، تنش یدوماد لباس نه! کرد بدر راه از رو

 اریب دارشبر  ریبگ رو دستش برو پاشو گفتم! این کوتاه گفتم مرد نیا به چقدر
 .رهیبگ زن خودرس  نکنه جرات گهید که نجایا
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 :برآشفت اریشهر

 طعق رو درمانم د،یکن دمیتهد اگر گفت دخرت نیهم خاطر به رفته ادتی البد-
 شه؟یم خاک فرانسه تو ام جنازه و کنمیم

. میدیکش دخرت نیا دست از یلیخ هم ما. داداش زن نکن ناراحت رو خودت-
  ؟انداخت ما فهیطا دامن تو رو دخرت نیا چرا خدا دونمیمن

 :گفت رسعت به شاپور و آمد رونیب در از فرمان

 جان؟ بابا یخوب-

 وجل اریشهر. کرد سالم شیعمو زن به و داد تکان را رسش دهیپر رنگ فرمان
 .فرشد را شیبازو و آمد

 . همتونم رشمنده. پرسم نکنه درد دستت-

 :کرد یاخم فرمان

. زمیریم بهم ور  ایدن هانیک واسه پدرم، خودم من عمو، نزن رو حرف نیا-
 ! فهممتیم

 :شاپور به کرد رو سپس

 ؟یحاج میبر-

 دست محسن جان، بابا شگاهیمنا برو تو. عموت شیپ مونم یم کمی من-
 .تنهاست
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 در از ها راهرو کردن یط و یخداحافظ از پس و گفت یا اجازه با فرمان
 .شد محوطه وارد بلند یقدمها با و چرخاند انگشت دور را چیسوئ. شد خارج
 را جانش ابد تا مهراب صورت نیا در باشد، اهداکننده او آمد یمن بدش
 که یجوان دخرت دنید با ست،ینگریم اطراف به که هامنطور. بود او ونیمد
. شد ندک ناخودآگاه شیقدمها بود، نشسته دمجنونیب ی هیسا ریز مکتین یرو 

 فحهص از چشم رزا. رفت سمتش به سپس و انداخت ساختامن در به ینگاه
 ت،سینگر شیروبرو رنگ یمشک مردانه یها بوت مین به و گرفت اش یگوش
 نیسترسآ که یگرد قهی رهیت دورس تینها در و یا سورمه کتان شلوار به سپس
 اتنه. بود زده رونیب آن ریز از کمرنگ یآب مردانه راهنیپ یانتها و قهی ها،
 یگوش صفحه. بود ستادهیا نور یجلو  که بود نیا حارض حال در فرمان تیمز
 یانزمست شال و داشت تن بر یکوتاه مانند کت پالتو. شد بلند و بست را اش
 . بود کرده قاب را شیبایز و فیظر صورت که رس بر

 .دیاومد که ممنون-

 :شد خم یکم و زد یکج لبخند فرمان

 .کردم نکارویا پرسعموم یبرا-

 :داد تکان رس بود؟ شده زیعز شیبرا مهراب. زد یپوزخند رزا

 . ممنون صورت هر در-

 پا ی پاشنه یرو  فرمان. رفت یخروج سمت به کند یخداحافظ آنکه یب و
 بر یشیآرا رزا. کردیم یمبهم رسدرد دچار را او رزا پوشش نحوه. دیچرخ
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 شانیپر و رها شیموها و نبودند برجسته اش زنانه یها اندام نداشت، چهره
. اشدب داشته همراه به یفیک یحت کهآن یب شیآرا بدون و ساده" کامال. نبود
 رهچه نیا و کوتاه یپالتو  نیا با بخواهد رزا که دهد اجازه نتوانست فرمان اما
 د،کن نگاهش هیثان چند رهگذر هر شود باعث توانستیم هم شیآرا بدون که

 .ستدیبا یتاکس یبرا ابانیخ کنار

 برسومنت؟ ییجا کی تا یخوایم-

 یپاها که یمیضخ ساپورت و یطوس یربلندهامیت به فرمان و کرد اخم رزا
 . ستینگر بود، گرفته بر در را الغرش و فیظر

 .ستین یکی شام با رمیمس ممنون،-

 لکپ پشت رزا. ستادیا شیروبرو و کرد تند قدم فرمان. افتاد راه به دوباره و
 ات آورد باال را رسش بود، کرده بان هیسا را دستش که هامنطور و کرد نازک
 .ندیبب بهرت را فرمان

 فکر ای دیکن درست دردرس من یبرا ادیم خوشتون! کنار دیبر راهم رس ار-
  بربم؟ لذت شام یها یباز  نیا از که دارم یا آسوده الیخ یلیخ من دیکنیم

 ...شام و کنهیم نرم پنجه و دست مرگ با داره امرستانیب تخت رو من همرس

 :گفت یخاص لحن با و کرد کج را رسش فرمان

 هنوز! بودم شوهرت منم! خانم رزا بودم امرستانیب تخت رو یزمان کی منم-
 یومدین هم کباری یحت تو یول کردم رد رو سکته کی که بود نشده سامل یس
 . نه ای ام زنده من ینیبب
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 :گفت انزجار با و داد تکان را رسش رزا

 . کنار برو راهم جلو از". لطفا بسه-

 :گفت تحکم با و ستادیا صاف فرمان

 باسل کشور همون فرهنگ مطابق یر یبگ ادی که یوقت تا حداقل رسومنت،یم-
 . یبپوش

 .ستادیا کنارش فرمان و فرشد لب حرص با رزا

 ؟یگردیم ولنگار نقدریا تو ستین مهم براش هم عمو ه،یگالب ببو شوهرت-

 .کرد نگاهش حرص با رزا

 غدغهد! کنندیمن ادهافت پا شیپ مسائل نیا ریدرگ رو خودشون شام مثل همه-
 ...ناستیا از فراتر من یها

 :گفت پوزخند با فرمان

 ...یشوهردار  ،یدار  بچه مثل آره-

 دنبالش به هم فرمان. شد خارج امرستانیب در از و کرد تند قدم حرص با رزا
 . افتاد راه

 .رسومنتیم گمیم ؟یر یم کجا-

 متاس محسن با دیبا. افتاد راه یاصل ابانیخ سمت به و نداد یتیاهم رزا
 یگوش! ندیبب ساعت دو تنها را فرزندش که بود نکرده نهیهز همه نیا. گرفتیم
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 تسم به او و حلقه شیبازو دور یدست که دیکش رونیب پالتو بیج از را اش
 :کرد رها را شیبازو حرص پر. شد دهیکش فرمان

 !کن ومل-

 !رسومنتیم-

 

 

 

 

 لشیسب و دهان به یدست کالفه فرمان و کرد نگاهش شده زیر ییچشمها با رزا
 :دیکش

 مجبور ،یرفتیم خودت برا همونطور یداشت نداشتم، یبد منظور...من-
 ...یعنی...رمیبگ رو دستت خواستمیمن...شدم

. رسدب نظر به خونرسد کرد یسع. چرخاند چشم و فرستاد رونیب را نفسش رزا
 آرام! بس و بود هانیک بود، بخش نیتسک دنشید حارض حال در که یکس تنها
 :گفت

 ابقمس همرس   نیماش سوار نمیبیمن هم یاز ین ست،ین یکی شام با رمیمس من-
 مشکالت یکاف اندازه به من. ختهیر شهر تو اتوبوس و یتاکس نهمهیا یوقت بشم
 یمتلک ای امه پوشش بدم تیاهم بهش ممکنه که یز یچ تنها که اونقدر دارم،
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 یرو  زا نسبت کی شام با یزمان کی من! بندازه بهم ممکنه یکار یب آدم هر که
 جادیا دردرس من یبرا نقدریا" لطفا! نه...االن اما داشتم اجبار
 ...شام با رو من نکهیا از انیاطراف از چکدومیه...دینکن

 ...عمل   ی درباره باهات خوامیم وقته یلیخ اما رزا، دونمیم-

 ؟ییکجا هست معلوم زم؟یعز فرمان،-

 تیال یموها یرو  را نکیع قامت بلند دخرت. دیچرخ صدا صاحب سمت به رزا
 پهن یابروها. کرد نگاهش قیدق رزا. آمد جلو وار گربه و گذاشت اش شده
 رباتیز اریبس شیآرا لطف به که یمانند آهو چشامن و داشت یرنگ یا قهوه
 یراحج غیت دست به شیپ سالها بود مشخص که یخوشرتاش ینیب. بود شده

 گخورشن و لخت یموها ،یا حرفه کاپیم. یگوشت و پهن ییلبها و شده سپرده
. ودب ساخته جذاب و پیخوشت اریبس یدخرت  او از روزش به پیت و یا نسکافه
 لندب یها ناخن سمت به رزا نگاه و نشست فرمان نهیس قفسه یرو  روناک دست

 .رفت زشیت نوک و

 ؟یدیمن جواب رو تلفنت چرا-

 :گفت ترش با و آورد نیپائ را ناکرو  دست بود، خورده جا" عمال فرمان

 نجام؟یا من گفت تو به یک-

 :دیخند روناک

 .کردم وصل ابیرد بهت کن فکر-

 :گذاشت قهیشق کنار را دستش یشیمنا و رزا به کرد رو سپس
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 .آشناست یلیخ تون چهره بشناسم، رو شام کنم فکر...اوم-

 :آورد جلو را دستش

 ...و مهراب همرس درسته؟ رزا،-

 :زد یچشمک

 ...من ی  داشتن دوست یکوچولو ! هانیک مادر  -

 خطاب" من ی  داشتن دوست" را، او جگرگوشه هان،یک. آورد کم نفس رزا
 مه حال محسن؟ منظر؟ شاپور؟ بودند؟ شده فرزندش صاحب نفر چند. کردیم
 تکان را رسش زحمت به و فرشد او دست در را دستش...ناشناس دخرت نیا

 :داد

 شام؟...و بله-

 :داد تکان و گرفت محکم را دستش اکرون

 ...نامـ و هانیک مهد   معلم زم،یعز روناکم من-

 :کرد قطع را حرفش فرمان

 درسته؟ ،یآورد نیماش-

 .دیکرد بزرگ رو من پرس شام پس-

 رمانف د،یبگو یز یچ آنکه از قبل اما فرستاد گوش پشت را لختش یمو  روناک
 :گفت یجد

 !روناک برو-
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 !فرمان-

 دستش در را چیسوئ حرص با روناک و کرد نگاهش رهیخ و یجد فرمان
 :زد یزور  لبخند و رزا به کرد رو. چرخاند

 هانیک مامان   داشتم دوست شهیهم. زمیعز شدم خوشحال باهات ییآشنا از-
 .نمیبب کینزد از رو

 :شد نهیس به دست رزا

 دیخواستیم دمیشا ای بود شده گفته ازم که ییها افسانه خاطر به چطور؟-
 آدمهاست؟ هیبق مثل و نداره دم و شاخ هانیک مادر   دیبش مطمنئ

 بار هب بکشه! میکن صحبت هم با تا رسکارت برگرد و نتیماش تو برو روناک-
 .کنمیم ات یراه گهید اتیادب کی با سوم،

 :دیخند رزا به رو روناک

 پگ باهات شرتیب وگرنه زد حرف فرمان حرف رو شهیمن" اصال که ینیبیم-
 .هانیک مامان   زدمیم

 و فتاس با بود، شده قرمز که ییچشمها با رزا رفتنش با. شد دور و زد یچشمک
 :داد تکان رس بغض

 ...یهست یر یحق آدم! فرمان برات متاسفم-

 چنگ شیپالتو به. هم شیچشمها سوخت،یم قلبش. فرشد بهم محکم را شیلبها
 الشش. شد یجار  مشچش از یاشک قطره و بست چشم. بکشد نفس بتواند تا زد
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 او نیمرمر ی نهیس به نگاهش تا گرفت چشم فرمان و بکشد نفس تا گشود را
 شلوارش فرمان. نشست جدول ی لبه و زد هق جان یب و یسخت به رزا. افتدین
 هب را لبش رزا. شود رزا تراز هم تا کرد خم را شیزانوها و دیکش باال یکم را

 و شد رهیخ فرمان صورت به. دش یجار  شیاشکها دوباره و دیکش دندان
 :زد لب نامفهوم

 ارتچک مگه فرمان؟ یکن نکارویا من با یتونست چطور...یهست یپست آدم-
 ؟یگرفت ازم رو حقم نیتر یعیطب که بودم کرده

 :گفت یعصب فرمان

  رزا؟ یگیم یچ-

 :دیترک بغضش رزا

 نکهیا یبرا فقط ؟یبساز  والیه کی هانیک یبرا من از یتونست چطور-
 ات رو کوچولوش خود و من شدیم وونهید یوقت که باباش دست از خواستمیم

 قهرمان کی خودت از من نبود تو یتونست چطور. کنم فرار زد،یم مردن حد
 کی ینداشت حق خواد؟یمن رو اش بچه که بزدل یترسو  کی رو من و یبساز 
 و ککت و بتیمص همه اون با ماه هفت من یوقت یباش قهرمان هانیک یبرا نفره
 و زدیم کشت قصد به رو من اش وونهید یبابا هربار یوقت کردم، بزرگش ریتحق
 درپ براش االن! نخوره بهش باباش نیسنگ دست که بود نیا ام ینگران متام
 ؟یچ من پس ؟یشیزندگ قهرمان االن ؟یر یم اش صدقه قربون االن ؟یشد
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 :دیکش غیج

 که یمن ؟یچ کردم، بزرگ رو هانیک و کردم تحمل رو یزندگ اون که یمن-
 من ؟فرمان نبودم قهرمان من ؟یچ نکنه، یزندگ کثافت اون تو هانیک تا رفتم
 تو فقط ؟یخوب تو فقط خواستم؟یمن رو هانمیک من نستادم؟یوا مون یزندگ یپا

  ؟یز یعز هانیک یبرا تو فقط ؟یدار  دوست رو ات بچه

 .ختیریم اشک وقفه یب و گرفت صورتش یجلو  را دستش هردو رزا

 !یکنیم اشتباه...رزا-

 ود،ب شده تر خورشنگ هیگر با حال که شیچشمها به فرمان و آورد باال رس رزا
 با را رزا درد توانستیم تا نبود انشانیم ینام مهراب کاش یا. شد رهیخ

 :داد تکان را خشکش یلبها رزا. ببخشد نیتسک آغوشش

 بشم، رها بود، شده آوار رسم رو که یا یبدبخت اون از خواستمیم فقط من-
 مزدیم یدر  هر به. کنم فرار کردم،یم تحمل که یرنج و درد اون از خواستمیم

 یم اهپن یشیم هر به... بود دهیپوس زدم،یم چنگ یسمونیر هر به...بود بسته
 که موندم یم کردم؟یم دیبا چکار. داشت تن به گرگ لباس رشیز آوردم،
 با رو ام بچه و خودم که موندم یم ؟یکن چامل یلعنت اطیح اون تو آخرش
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 کردمیم بزرگ شکمم تو رو هانیک داشتم من بودم، حامله من ؟یکن شکنجه هم
 ...نوزاد از مراقبت کتاب مامانت بعد

. زد گچن شیگلو به و افتاد رسفه به نفس یتنگ شدت از دهد، ادامه نتوانست
. دیشکیم سنف یسخت به و کردیم هیگر وقفه یب. رفتیم یاهیس شیچشمها
 :داد تکان و گرفت را شیها شانه. بود کرده گم را شیپا و دست فرمان

 ...بکش نفس ؟یشد ینطور یا چرا زم؟یعز رزا...رزا-

 .دیکشیمن کردن هیگر از دست اما بود افتاده شامره به نفسش

 ...ازت! فرمان متنفرم ازت-

 .یستین یدونیم خودتم رزا، یستین-

 :رفتیم لیتحل رزا یصدا

 رو من نکهیا یبرا ،یکرد تارش شب که روشنم یروزها یبرا نه بخشمت،یمن-
 ...یکرد رو استفاده سوء...تینها ام بتیغ از و یانداخت ام بچه چشم از

 ...رزا کنه؟ خراب هانیک شیپ خوادیم رو تو یک...یکنیم اشتباه بخدا-

 در یپ هرسف به و باشد داشته یکاف بازدم نتوانست اما دیکش یقیعم نفس رزا
 کمرت و رفت مقابل ی دکه سمت به دوان دوان و شد بلند فرمان. شد دچار یپ
 ردک مجبور را رزا و گشود را دربش. برگشت یمعدن آب یبطر  با قهیدق کی از

 و ها گونه و دیلرزیم شیلبها. آمد یمن بند رزا ی هیگر. بنوشد جرعه چند
 .بود شده قرمز اش ینیب
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 چیه...رزا شه؟ خوب حالت یوقت تا مینیبش نیاشم تو کنم خواهش ازت شهیم-
 ! دمیمن اجازه من. کنه خراب هانیک شیپ رو تو تونهیمن کس

 :ستینگر فرمان تبدار یچشمها به ملتمسانه و زد هق رزا

 ...رشیز یزدیم و یدادیم قول که ییموقعها اون همه مثل! یگیم دروغ-

 :گفت سپس دیایب جا نفسش تا بنوشد آب دوباره کرد مجبورش فرمان

 ای دهیشن مادرش از یز یچ هانیک که یبپرس خواست دلت هرکس از یتونیم-
 یر نطو یا تو جنگه،یم مرگ با داره مهراب که حاال نکن، ینطور یا خودت با! نه
 .افتین پا از

 :گفت یجگرخراش و مظلوم لحن با. بود هیگر و بغض از مملو رزا یصدا

 همه حرست تو موندم، صداش حرست تو سال پنج. یدرآورد پا از رو من تو-
 ...اش یچ

 اش گرفته و دار خش یصدا با اریاخت یب و دیکش باال را اش ینیب فرمان
 :گفت

 برم؟ خوشگلت یچشمها اون قربون کن یمادر  براش مبون نگفتم-

 دست هردو با کالفه فرمان و کرد نگاهش باز مهین دهان با و مبهوت رزا
 اسشلب یناش و شد بلند شتاب با بود؟ گفته چه .دیکش طرف دو از را شیموها
 :گفت کند، عوض را جو نکهیا یبرا و کرد مرتب را
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 دیبا شد، انجام مهراب وندیپ عمل نکهیا از بعد! کن ول رو ها گذشته...رزا-
 . کنم صحبت باهات یمهم موضوع درباره

 و داد تکان رس زحمت به. داد قورت را دهانش آب و شد بلند یسخت به رزا
 :بود دهیبر را امانش قلب تپش که یحال در برداشت عقب به یقدم

 ؟ی درباره-

 !هانیک...مشرتکمون فصل-

 

 

 

 

 :گفت لکنت با و هراسان رزا

 افتاده؟ براش یاتفاق-

 عذاب کاش. شد رهیخ زد،یم دو دو که اش یاشک یبایز یچشمها به فرمان
 هک ییها یخاکسرت  به نگونهیا تا زدیم او به یمحکم یگردن پس وجدانش

 به و دیکش گردنش پشت به یدست کالفه. نزند زل بود، برده ارث به هم هانیک
 :گفت یسخت

 ...فقط نه،-

 :گفت ترس با و عیرس رزا
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 ؟یچ فقط-

 رمانف. گرفت فاصله ناخودآگاه و زده وحشت و ستینگر فرمان رس پشت به رزا
 لتع آمدند، یم گریکدی دوشادوش که اش خانواده دنید با و برگشت عقب به

 ندمان دو و تند یها قدم با رزا اما بدهد حیتوض تا برگشت. دیفهم را رزا ترس
 و برد باال را دستش یتاکس نیاول با رزا و گفت لب ریز" یلعنت. "بود شده دور
 ار  او تا گرفت متاس محسن با شد سوار که همزمان. آورد رونیب را اش یگوش
 را وا تواندیمن شگاهیمنا به فرمان و ربزیفر آمدن تا گفت محسن و ندیبب

 منتظرش آنجا ظهر کینزد گفت و آورد را یرستوران نام سپس کند، مالقات
 نگاهش مدت متام جلو نهیآ از که راننده سمت به را یاسکناس رزا. باشد

 هیتک وخودر  شهیش به را رسش باشد، آن هیبق منتظر آنکه یب و گرفت کرد،یم
 کی یروبرو  خواستیم دلش. شود یجار  آرام آرام شیهااشک داد اجازه. داد
 و ندک هیگر. شود قضاوت آنکه یب کند، دردل شیبرا و ندیبنش طرف یب آدم
 د،یآ یم رانیا به کردیم فکر...بود آورده کم. شود سبک که آنقدر بزند، حرف
 او و است مادرش دیگویم او به و کندیم مالقات را هانیک کند،یم عمل مهراب

 ماا نباشد شیروانپر ی خانواده در نیا از شیب تا ربدیم سیپار به خود اب را
 ...بود کرده اشتباه

 !بود شده عوض فرمان

 ؟یآبج شده یز یچ-



 

 pg. 1161 

11
61 

 زقرم شامر هیثان به و کرد پاک را اشکش قطره شد، جابجا شیجا در یکم رزا
 یگلو  دهان آب زحمت به. امدین خوشش نهیآ درون مرد نگاه از.  ستینگر
 :گفت و داد قورت را شخشک

 .نه-

 :آورد رونیب را رسش مرد. شد ادهیپ و گشود را در سپس

 !بدم رو پولت هیبق ایب خانم؟ یرفت کجا-

 را او که یمردک آن از را پول هیبق. شد رو ادهیپ وارد و دیپر جدول یرو  از رزا
 درون را دستش هردو داشت؟ یارزش چه کرد،یم تصور برهنه نهیآ هامن از
 تا زهنو . رفتیم ادهیپ را راه هیبق. کرد آهسته قدم و فرستاد شیپالتو بیج

 و رفت جلو یکم. کرد یکوتاه مکث ها مغازه دنید با. داشت وقت یکل ظهر
! تنداش عالقه جواهر و طال به چگاهیه او نه،. شد رهیخ یطالفروش نیرتیو به
 سفته، و چک ت،انداخ یم فرمان ادی به را او...بود بد خاطرات ادآوری شیبرا
 ی زده ماتم دل که یلحن با رفت؟یم شیچشمها قربان   فرمان. دیگز لب...ادی

 انواع .ستینگر یبعد مغازه به و گرفت فاصله مغازه از...بود کرده یخال را رزا
 یروشف کفش یبعد ی مغازه. بودند کرده ها مانکن تن به را ها زهیپائ و پالتو
 بود، مجرد که ییها زمان چه. بود دهینپوش بلند پاشنه کفش چگاهیه رزا. بود
 حاال چه و داشتند یفاحش یقد اختالف و بود فرمان همرس که ییزمانها چه
 مغازه یجلو  که بود کرده رها را جانش مهین مهراب  . سوخت شیچشمها...که

 یکم یبعد ی مغازه کند؟ فکر فرمان با قدش اختالف به یفروش کفش
 ذرت لیاست ظرف از بخار که کوچک دتبش ی مغازه کی! بود ترسناک
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 سفارش کرده رسخ ینیزم بیس یرو  تند تند یمرد و شدیم بلند یکیمکز
 و دیگز لب برن منت دنید با و آورد باال رس رزا. زدیم قرمز سس ،یمشرت 
 .خواند را ترسناک یجمله

 "تومن هزار هشت تزایپ"

 دهید رگید ییجا کمرت مبلغ با را برن نیهم کند، ترک را کشورش آنکه از قبل
 .کنهیم ترت یقو  نکشه، تورو اگه تزایپ نیا گفتیم خنده با میمر و بود

 سوخته روغن یبو  تا گرفت فاصله و نشست کوچکش لبان یرو  یکمرنگ لبخند
 سبابا انواع که یبزرگ" نسبتا فروشگاه دنید با اما ندهد آزارش نیا  از شیب

 کی شهر کالن نیا در او. شد ستس زانوانش خورد،یم بچشم آن در ها یباز 
 یکادوئ چیه او یبرا بحال تا و داشت بود، نشده سالش پنج هنوز که پرس
 خود یجا که رزا اورد،یدرب یپا از را یزن هر توانستیم درد نیا. بود دهینخر

 نگاه اش ندهیآ برهوت   به تنها و درآمده یپا از بود وقت یلیخ و داشت
 اسقبالش به جوان یدخرت  و گذاشت فروشگاه لداخ به قدم دیترد با. کردیم

 .آمد

 اد؟یبرم من از یکمک. ریبخ روزتون سالم،-

 :گفت رک و فرستاد گوش پشت را شیموها رزا

 امیم و دمیم انجام رو دمیخر خودم من. دیافتین راه من رس دنبال" لطفا نه،-
 .کنمیم حساب صندوق
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 که یمرد اما کردند نگاه هاآن به یا هیثان چند هم همکارها و خورد جا دخرت
 :کرد اشاره ها قفسه به دست با بود، دخل پشت

 در من د،یداشت یدرخواست د،یکن دنید دیبفرمائ. شامست با حق بله،-
 .خدمتم

 

 

 

 

 دانستیمن یحت. شد رهیخ ها یباز  اسباب انواع به و داد تکان رس تنها رزا
 را ها نیجورچ و ها ازلپ کرد، ملس را لگوها. دارد دوست را یز یچ چه هانیک
 زیچ چه به هانیک دانستیم کاش. شد رهیخ رنگ یکرم بزرگ خرس به...هم
 ار  زمان گذر که بود شده ها یباز  اسباب محو آنقدر است؟ مند عالقه شرتیب

 .نکرد حس

 کنم؟ کمکتون دیلیما-

 پشت که یمرد هامن بود، فروشگاه صاحب. برگشت صدا صاحب سمت به رزا
 :فرستاد رونیب را نفسش رزا. بود ستادهیا رزا کنار حال و نشسته دخل

 .دونمیمن-

 :زد یلبخند مرد
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 ونچ کمرته، ها بچه یبرا یر یسختگ نیا خب اما دشواره شهیهم کادو انتخاب-
 .کنندیم استقبال ییا یباز  اسباب هر از" معموال اونها

 .دیشن مرد اما ییگو زدیم حرف خودش با رزا

 .هدار  دوست یچ دونمیمن-

 شهیم خوابشون اتاق لیوسا از" معموال برادرزادتونه؟ ای خواهرزاده یبرا-
 یضبع کنند،یم یباز  لگو فقط ها بچه یبعض" مثال دارند، دوست یچ دیفهم

 ...یکنرتل نیماش ها یبعض اند، نیجورچ عاشق

 !حاال تا دمیند رو اتاقش-

 :گفت متفکر. شد لیما شیلبها مرد و بود زده حرست یادیز رزا لحن

 پرس؟ ای دخرته. شد سخت کمی-

 ...ساله پنج پرس کی-

 تک که ساله پنج پرس کی کرد اضافه دل در اش یگوش خوردن زنگ با
 ینز  نظر که باستیز اونقدر مهدش معلم...و محسنشه عمو عاشق رسپرسته،

 محسن نام دنید با...به برسه چه کنهیم جلب خودش به هم رزا مثل
 . کرد برقرار را متاس و گفت مرد به ی" دیببخش"

 مادمازل؟ ییکجا-

 .فروشگاه کی تو رستوران، کینزد-

 .کرد قطع را متاس آن نام گفنت از پس رزا و دیپرس را فروشگاه نام محسن



 

 pg. 1164 

11
64 

 هعالق یز یچ چه به داره؟ دوست همه از شرتیب رو یچ نگفته جمع تو حاال تا-
 داره؟

 :انداخت باال شانه رزا

 !دونمیمن-

 :دش متعجب مرد

 داره؟ باهاتون ینسبت چه-

 جذاب تینها یب که یرنگ مداد یها جعبه یرو  نگاهش و چرخاند چشم رزا
 زمزمه بدهد، را مرد جواب آنکه یب و زد یکمرنگ لبخند. ماند ثابت بودند،
 :کرد

 .داره دوست یچ بدونم کنم فکر-

 :آمد جلوتر مرد

 ...دوست یچ ؟"جدا-

 سمت به هردو شد باعث یا دانهمر  یصدا و نشست اش شانه یرو  یدست
 :برگردند صدا صاحب

 ها قفسه نیب پاش به پا و دیذاریم وقت نقدریا یمشرت  هر یبرا شهیهم شام-
 !کمر نه مونه یم براتون زانو نه ینطور یا نگراتونم، د؟یریم رژه

 برداشت اش شانه یرو  از را محسن دست اخم با مرد و گرفتند گاز لب دخرتها
 و وریپل محسن. ستینگر او به و آورد باال رس رزا. رفت صندوق سمت به و
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 شیوهام بغل به یدست. داشت تن به یرنگ یمشک کاپشن و آن همرنگ یشلوار 
 .دیکش بود، شده کوتاه موزر با" کامال که

 و بزنه زر یه طرف یسیوا ای یبزن الس دیرس راه از یخر  هر با بذارند هم تو-
 .یکن نگاهش ماست مثل

 یحت. شد روان دنبالش به محسن و رفت ریتحر لوازم قفسه تسم به رزا
 .دادیم را فرمان ادکلن یبو  هم ادکلنش

 .یدیرس زود چقدر-

 .رونیب زدم هیسگ اخالقش دمید د،یرس زود فرمون داش-

 یمدادرنگ یفلز  جعبه کرد، اش یخرگوش یها دندان ریاس را نشیپائ لب رزا
 :گفت تنها و گرفت دستش در را

 .خوبه-

 حنل با و گرفت قرار رزا ینیب یجلو  اش مردانه دست ستاد،یا کنارش محسن
 :گفت خودش خاص

 دوران که دهیم رو رستق یکوچولو  مامان کی یبو  نه؟ ،ییآشنا یبو  چه-
 .شدیم پخش پرتقال حهیرا نشست،یم من نیماش تو یوقت اش ییدانشجو

 دست هردو سنمح. دیکش کنار صورتش یجلو  از را محسن دست انزجار با رزا
 :انداخت باال شانه و فرستاد بیج در را
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 دست یرو  دادم، دست فرمان من به که یزمان خوش ی حهیرا نیا چرا حاال-
 چشم از دور کباری هیثان سه هر هم احمق اون که مباند! اعلم هللا مونده من
 ! شدیم خامر و کردیم بو رو دستهاش من

 را یمعدن آب زور به فرمان که یانزم آمد ادشی فرشد، را جعبه حرص با رزا
 شرس محسن. شود مانع تا است گرفته را دستش بود، داده قرار دهانش یجلو 
 :کرد خم را

 نباش؟ فرمان بر و دور نگفتم-

 :زد پوزخند رزا

  بهش؟ بزنن انگشت یرتسیم عسله-

 بخوره؟ بهم معامله یدار  دوست پس-

 

 

 

 

 :ستادیا شیروبرو و کرد نگاهش خشم با رزا

 .یکرد یمخف ازم رو زهایچ یلیخ" ظاهرا بزنم، حرف باهات دیبا-

 یحال رو کف تو فرمان   اون پرتقال عطر با ای یکن عمل رو شوهرت یاومد تو-
 ؟یحال به
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 :گرفت او صورت کینزد را اش اشاره انگشت رزا

 ! باش زدنت حرف مواظب-

 فروشگاه؟ نیا تو یبست لیدخ که حاال یبخر  یخوایم یچ-

 :گفت آرام نهات رزا

 .یادگار ی کی یبرا یادگار ی کی-

 :دیمال بهم را شیدستها محسن

 .رسترم یلیخ اروی نیا از چون کنم، کمکت مورد کی نیا تو بذار پس-

 بود، رفته یبهداشت سیرسو به شیدستها شسنت یبرا که رزا آمدن تا محسن
 رفته ستد از یها متاس به ینگاه و درآورد را کاپشنش. داد سفارش را غذا
 نیا نکهیا دنیفهم! روناک و فرمان روناک، روناک، فرمان،. انداخت اش

 شیروبرو رزا. نبود سخت یلیخ دارد را دیتهد و یکش فحش قصد دخرت
 ار  شیدستها نم و کند جعبه از یدستامل. دیکش جلو را یصندل و نشست
 .گرفت

 دیخر هروشگاف تو من ینگذاشت نکهیا به نه ها سکه گرفنت به نه فهمت،یمن-
 .کنم حساب رو خودم یها

 :زد یشخندین محسن

 .کن حساب رو نهار یخوایم-
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 رنیم زن کی با یوقت که یرانیا یمردها ی مسخره تعارفات نیا با متاسفانه-
 نهار مبخوا اگر دونمیم بشه، بیج به دست خودشون از ریغ یکس دینبا رونیب

 .یگرفت رو نهایا زا شرتیب یلیخ...هرچند. یشیم مانع کنم حساب رو

 !ینداد مواجب رهیج من به بوده، هانیک یبرا که اون-

 !خاندان نیا با یافتاد شده ادیز اشتهات-

 هنوز وت نکهیا" مثال. من ی حهیرا خوش شهیم هم شرتیب اشتهام نمیبیم تورو-
 !یبدهکار  من به

 :فرستاد رونیب لرزان را نفسش رزا

 رو ام بچه من که یحال در یگرفت نم از سکه همه اون تو! محسن یدیچائ-
 !شده پنهون ازم زهایچ یلیخ و دمیند شرتیب کباری

 عسل   نیریش نبود قرارمون نیا زم؟یعز یند رو اش هیبق یخوایم یعنی-
 .ام یپرتقال

 .دیکش اش یشانیپ به یدست و چرخاند چشم رزا

 مونث نیع یطفل نیهم برا آره؟ یاومد هم فرمان یبرا رو اصول و ادا نیا-
 .سوختیم تب تو ها دهیند

 وت زن کی ینگفت بهم چرا ندارم، تورو یها یلودگ حوصله من! محسن بسه-
 فرمانه؟ یزندگ
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 :زد یشخندین و رفت باال متسخر و تعجب حالت به محسن یابروها

 نیا زن دوباره یگرفتیم طالق شوهر اون از داشت؟ تو حال به یر یتوف چه-
 ؟یشدیم شوهرت یکی

 :رآشفتب رزا

 یزندگ تو ینقش کی نکهیا یبرا زنمیم له له من یکرد فکر چرا! احمق نه-
 وعرج شیپ سال پنج همون برگردم، خواستمیم اگر من باشم؟ داشته قتیرف
 .کردمیم

 :گفت لذت با و داد هیتک محسن

  ه؟ن شدند، عوض آدمها. االنه االن بود، شیپ سال پنج ش،یپ سال پنج! د   نه د  -

 :دیکش سنف قیعم و

 .رسهیم مشامم به زنونه حسادت یبو  نکنم، اشتباه اگر-

 :زد پوزخند متسخر با رزا

 !کردم فرار دستش از خودم که یکس ؟یک یبرا ؟یک به-

 :دیکش جلو را خود و گذاشت زیم یرو  را دستش هردو یشاک سپس
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 خودش به که هیک کنه؟یم صدا" من هان  یک" رو من پرس که هیک دخرته نیا-
 کنه؟ نگاهم قاتل کی هیشب و قضاوت ام گذشته یرو  از رو من دهیم اجازه

 :دیکش صورتش به یدست محسن

 . ترسناکه ه،یهمونجور نگاهش مدل" کال اون-

 خواد؟یم من ی بچه جون از یچ زن نیا. زنمیم حرف یجد دارم محسن-
 اما نم،یبب رو ام بچه یکن کمکم که یگرفت رو من یهست متام تو! بهت لعنت
 .یکرد پنهان ازم رو زیچ ههم

 ؟یگرفت اش یجد چرا"! کال کنمیم حذفش من روناکه؟ مشکلت-

 رو من بچه که اومده و نداره یشوخ که مشخصه" کامال دخرت اون چون-
 .شه صاحب

 ...مادر یا بچه هر و خوادیم همرس یرس  هر باالخره-

 :رفت باال یکم شیصدا رزا

 هم خواب تو که سکه همه اون یازا در یعوض یتو ! داره مادر هانیک-
 .یداد قول من به یدیدیمن

 ارنه قبل یدار  جون تو خوب گه؟ید ش،ینیبب ارمیم نخور، حرص بابا باشه-
 هم یومد کرد، سکته اولت شوهر ستین خودیب. یر یبگ شهیت ،یبد ارّه نقدریا

 .امرستانهیب تخت رو

 :دیخند محسن و فرشد لب حرص با رزا
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 .چشم گفتم منم یخوایم رو هانیک. نخور حرص کنمیم یشوخ جون،-

 :دینوش را اش تویموه از یکم محسن و دیچ زیم یرو  را غذاها جوان پرس

 .بود هانیک مهد معلم روناک-

 !دونمیم-

 دامها لبخند با و ستینگر عشیرس و تند جواب و درهم چهره به لذت با محسن
 :داد

 .رمانف...و هانیک یزندگ زن تنها...گفت شهیم بوده، کنارش هانیک یبچگ از-

 :برد فرو جوجه درون را چنگال حرص با رزا

 .شد مشخص اش قهیسل شکر رو خدا-

 :گذاشت دهان به را کبابش و برنج از پر قاشق محسن

 پدرسوخته کی...یول هستش یا یسکس و خوشگل دخرت روناک موافقم،-
 !ارهیع متام

 :گفت لکنت با. شد رها دستش از چنگال و کرد نگاهش دهیپر رنگ رزا

 ؟یدید ازش یز یچ تو...تو-

 :خورد را اش یدنینوش از یکم محسن

 . میریمن نجایا از ،ینخور  رو غذات-

 ؟یگیم نویا که یدید ازش یچ مگه-
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 :گفت و کرد نگاهش خونرسد محسن

 شرتیب فرمان بجز تو و انشیاطراف همه از رو هانیک کنم ادعا تونمیم من! رزا-
 پدرسوخته اون از من اس پدرسوخته اون اگر باش مطمنئ پس دارم، دوست
 .ترم

 :کردیم یباز  شیغذا با نحالیا با دیکش یراحت نفس رزا

 ه؟یچ فرمان با نسبتش-

 !نه نگو کنهیم کار درست مشامم گمیم یوقت مهمه؟ برات-

 :داد تکان کالفه را رسش رزا

 . هستند ما بچه بر و دور ییآدمها چه بدونم دارم حق من! محسن نگو چرند-

 مشغول دوباره و گفت یا" باشه یگیم تو که نطوریهم دوارمیام"  محسن
 . شد خوردن

 محسن؟-

 .انداخت بشقاب درون را چنگال دوباره رزا و گفت یهوم پر دهان با محسن

 فتگ اما کردم ارصار! کنه صحبت باهام هانیک مورد در خوادیم گفتیم فرمان-
 ! گهیمن یز یچ نشه، انجام مهراب وندیپ تا

 :افتاد هیگر به کبارهی به رزا و داد قورت زحمت به را شیغذا محسن

 افتاده؟ هانیک یبرا یاتفاق! بگو بهم یدونیم اگر میمر جان  -
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 ،یظاهر  شباهت بر عالوه هانیک که جالبه دهنت؟ بذارم غذا یخوایم-
 دهنگ کلیه فقط! پرس فهیضع فرمان ژن چقدر. برده ارث به هم رو تو یرفتارها
 ...کرده

 ندونم؟" فعال قراره که هیچ موضوع-

 !گفتیم بهت خواستیم اگر-

 ...محسن-

 ه،ش ثابت هم بهت نکهیا یبرا! یباش نگرانش االن یبخوا که ستین یز یچ-
 .ینیبب ارمیم یزود به رو هانیک

 :شد ینوران رزا فروغ یب چشامن

 ؟یک  -

 زسب فرمان یجلو  راه به راه ،ینزن قرارمون و قول ریز ،یبخور  رو غذات یوقت-
 !یکن اعتامد من به...و ینش

 

 

 

 

 :دوخت نامعلوم ییجا به را خامرش یچشمها و داد تکان تاسف با یرس  رزا

 !تو به اونم...اعتامد-
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 :گفت آرامش با و کرد پاک را دهانش گوشه دستامل با محسن

 .یدار  اعتامد بهم یدونیم خودتم-

 راه وجل ادیم خوشم من یکنیم فکر چرا نکهیا ضمن نداشتم، یا گهید ی چاره-
 که االن کنم، حساس رو مهراب نکردم یسع وقت چیه من بشم؟ سبز فرمان

 .داره خود یجا کرده عود اش یامر یب

 خونه؟ برسومنت ه؟یچ ات برنامه-

 نم؟یبب یار یب رو هانیک امروز یتونیم-

 :دیخند محسن

 ندکشو  رو هانیک و رمانف دوباره خانم منظر یاومد تا. نهیسنگ یلیخ قدمت-
 .خودش سمت

 :گفت یدیام نا با و کرد نگاهش رفته وا و باز مهین دهان با رزا

 مادرش؟ شیپ برگشت دوباره-

 :داد تکان رس محسن

 .ینیبب ارمیم رو هانیک روز چند نیا تو من اما آره-

 :انداخت او به یسپاس رسارس نگاه بغض با و گرفت گاز را لبش رزا

 .گهید آوردم کم...بهرت زودتر، یهرچ
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 یخوش دل هم مهراب مامان بابا دونمیم من...رزا م؟یمر شیپ بربمت یخوایم-
 که مدت نیا یخوایم. هیبسرت پرسشون که االن" مخصوصا ندارند، ازت
 ؟یباش ما خونه امرستانه،یب

 ؟یکنیم لطف بهم یدار  یچ برا-

 .مهراب پدر خونه ینر  تا یزنیم یدر  هر به یچطور  نمیبیم دارم چون-

 .گشتمیبرم و گرفتمیم طیبل کی داشتم، جرات اگر دیشا-

 ؟ییاونجا ی دلبسته نقدریا-

 :کرد نگاهش رهیخ رزا

 . برم نجایا از من تا دیکنیمن یشامر  لحظه همتون که نه-

 یار ک من یمبون یبخوا هم عمرت آخر تا نباشه، رست تو احمقانه یفکرها اگر-
 تعلق ییجا به هانیک...دور هست،بنداز لوتکوچو  کله اون تو یهرچ. ندارم
 .فرمان که داره

 که ارز  یغذا به ینگاه و شد بلند محسن. کرد سکوت اما دیلرز رزا نیپائ لب
 .انداخت بود، نخورده دست" بایتقر

 ؟یکنیم لج ات معده با چرا ،یقهر  ایدن با-

. ربندب خود همراه تا کند یبند بسته را غذا کرد درخواست شخدمتیپ از سپس
. شد سوار رزا و گشود شیبرا را جلو درب محسن شدند، خارج که در از
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 رسما از که رزا صورت دنید با. افتاد راه به و زد دور را نیماش هم خودش
 :گفت و کرد روشن را یبخار  بود، شده یصورت

 اد؟یم یک شیآزما جواب-

" الکام و ممکن شکل نیبدتر به محسن اول روز. بست را کمربندش رزا
 اه سکه از یمیعظ بخش که حاال هم دیشا...حاال اما بود کرده رفتار خصامنه

 :فتگ حوصله یب. بود شده مهربان شیم لباس در نگونهیا بود، شده صاحب را

 .دید رو مهراب شهیمن که"  فعال گه،ید هفته کی" احتامال-

 هدکنن دلگرم لحن با و مطمنئ و گذاشت رزا دست یرو  را دستش آرام محسن
 :گفت

 هم اگر...گهید خورهیم بهش تا سه نیا از یکی خون باالخره شه،یم درست-
 ...نخوره

 تا. ستینگر د،یکشیم رونیب او دست ریز از را دستش که رزا به یچشم ریز
 زانیم تا کنند استفاده هانیک ناف بند از توانندیم دیبگو آمد شیدندانها پشت
 ناف بند او نظر از که مهراب؟ ای ستا ارجح هانیک که. بسنجد را رزا عالقه

 آنقدر اما مادرش؟ شوهر   جان   نجات ای است تر یاتیح کودک خود   یبرا هانیک
 مانده یسال چند هنوز رزا. شد منرصف که بود درمانده و خسته رزا ی چهره
 چشامنش در یشوق و شور چیه اما برساند امتام به را یسالگ یس ی دوره بود
 یب مرخین به و داد هیتک شهیش به محسن ستادند،یا که مزقر  چراغ پشت. نبود
 یب نیمرمر یا مجسمه مانند اما بود بایز هم هیزاو نیا از. شد رهیخ رزا رینظ
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 .ردیبگ جان دوباره تا شدیم دهیدم وجودش به مردانه یدم دیبا دیشا. روح
 و کرف و ستینگریم ابانهایخ به حرست با مغموم و ساکت نطوریا که ییرزا نیا

 در هک یزمان. شدیمن سابق یرزا گرید بود، شهر نیا ی گوشه گوشه در ذهنش
 امروز چرا که بود پدرش غرولند اش دغدغه تنها نشست،یم او نیماش

 مهراب شیپ فکرش از یبخش...رزا نیا اما است کرده پنهان را اش شناسنامه
 شطرد که بود یا خانواده شیپ فکرش از یبخش کرد،یم جدل مرگ با که بود
 با رزا. هانیک اش یزندگ دیام تنها کنار فکرش اعظم بهش و بودند کرده
 :گفت یا گرفته یصدا

 اب رو یکرد حقش در یبد هر و رسوندت نجایا به که یقیرف مرگ از تو دیشا-
 ...اما یبش خوشحال داد، جواب یخوب

 

 

 

 

 :کرد قطع را حرفش محسن

 روبروت نمیبش کباری نهیا آرزوم ه؟یچ آرزوم یدونیم رزا؟ یگیم چرت چرا-
 .میکن صحبت هم با م،یبکن هم بار کهیت نکهیا بدون

 :برگشت سمتش به طلبکار رزا



 

 pg. 1178 

11
78 

 هیچ یدونیم باشم؟ داشته تو مثل یکالهربدار  با تونمیم یصحبت چه من-
 وجل رو آبروت نداشتم، رو هانیک دنیند ترس اگر! رهیفق ذاتت تو...محسن
 اونقدر مهراب. کنم بدتر نیا از رو وضع خوامیمن که فیح. ربدمیم فرمان
 یکی تو به وگرنه زنهیم نشیزم یخرب  هر دنیشن دونمیم که اس دهید بیآس
 ! ذارمیمن جواب یب من که یدونیم...موقعش به یول! کردمیمن رحم

 یبر  یتونیم یبخوا وقت هر تو. کنهیمن رییتغ تیوضع نیا ینخوا خودت تا-
 یپا عواقبش یول گذشته، تو و من نیب یچ که فرمان دست کف یبذار 

 !خودته

 نیا مذار یمن. شهیم منم نوبت یول محسن، یبتازون تا کردم سکوت من" فعال-
 فرمان. یکن حال و عشق بوده، من حق که ییها سکه با و یبر  در قرس وسط
 .بشناسه رو قشیشف ق  یرف دیبا هم

 :گفت شمرده و یجد محسن

 میریم االنم. نره ادتی قرارمون و قول فقط! تراح التیخ کشه،یمن اونجا به-
 یکار  یکس اونجا. میمر شیپ بربمت کن جمع رو لتیوسا مهراب یپدر  خونه
 . یکن مخالفت یبخوا که ستمین منم نداره، کارت به

 :گفت انزجار با رزا

 ارین در رو نواز مهمون یآدمها یادا هم خودیب ندارم، تو ترحم به یاز ین من-
 !کدخدا نه ،یا رسگردنه دزد تو. ادیمن بهت" اصال که
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 یادآور ی بهت" حتام نداشتم دوستت اگه خوره،یبرم بهم داره" واقعا گهید-
 راگ کنه؟ ترحم بهت داره گریج یک ،یگرگ ماده خودت تو. دزده یک کردمیم

 و حال مهراب مادر پدر االن دونمیم که نهیا یبرا میمر شیپ یبر  خوامیم ازت
 .ستین خودشون دست زبونشون اریاخت یا فهیطا" کال و ندارند یخوش روز

 :زد یپوزخند متسخر با رزا

 بشنوم؟ نیسنگ کهیت که ینگران-

  ؟یبشنو  یخوایم رو نیهم آره،-

 :کرد زمزمه زند،یم حرف خودش با که ییگو و دیکش باال را اش ینیب رزا

 وت و اشتند رو هوام مهراب که ییزمانها محسن، یبود نیبهرت برام زمان کی-
 منم و هکن حتینص که داشتم رو بزرگرت برادر کی حرست که یی،زمانهایداشت
 .ندم گوش

 .هم رزا د،یخند آرام بود روبرو به نگاهش که هامنطور محسن

 چم قصد به یهرزگاه و رهیمن ادشونی کهیکوچ خواهر تولد که برادرها اون از-
 من که یسالگ چهارده دهز یس همون از. خواهره دانشگاه   در یجلو  انیم یر یگ
 ونیم در یکی کیفابر یها لیسب اون با تو و میسوزوندیم شیآت میمر و
 شد، باز ام یزندگ به مهراب یپا که یموقع تا یکنیم مهارمون یخواستیم

 اهاشب. ینداشت قبول رو مهراب تو...میمر یبرا که یبود پررنگ برام همونقدر
 .ینداشت قبولش وقت چیه اما یبود دوست ظاهر به ،یزدیم حرف



 

 pg. 1181 

11
81 

 یجلو  را گرشید دست مشت و گرفت را فرمان دست کی با کالفه محسن
 :داد ادامه و کرد تر را لبش رزا. گرفت دهانش

 که دبو  گفته بهم میمر. ادیم بدت مهراب از خودت خاطر به کردمیم فکر لیاوا-
 شیپ دلت چون کردمیم فکر. یکن فکر من ی درباره خواسته ازت یچندبار 

 و شگاهیمنا یرفت یوقت. یکن بدر دونیم از رو مهراب یخوایم ره،یگ نم
 رارهق دونستمیمن اما میرفت ادتی از مهراب و من گهید کردم فکر ،یشد مشغول
 .بربه رو هوشت و عقل فرمان

 !رزا بسه-

 .یکرد جهنم اون وارد رو من خودت دل   خاطر به تو-

 .برگشت سمتش به و کرد پارک یا گوشه را شیخودرو زد، راهنام محسن

 یلگ چه ،یزنش االن شد؟یم بهرت اوضاع یلیخ یشدیم مهراب زن یکرد فکر-
! اشباب خونه بفرستمت کنمیمن جرات که اس عرضه یب اونقدر زده؟ رست به

 هیکنا و طعنه به کنندیم رشوع داخل، یبذار  در اون از رو پات دونمیم چون
 .زدن

 میتصم ام یزندگ یبرا یداد اجازه خودت به که بودم خوشبخت فرمان با-
 به کهبل یاوردین ام یزندگ تو رو وونهید اون صالحم و ریخ خاطر به تو ؟یر یبگ

 ...خودت دل   خاطر
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 :دیکش ادیفر" بایتقر محسن

 ! دیبش خوشبخت هردوتون خواستمیم من-

 .شدیم نیپائ و باال اش نهیس قفسه محسن و بست فرو لب رزا

 مذاشتیم دیبا یچ یبرا. هست هم هنوز که احمقه اونقدر بود، عاشقت فرمان-
 هیتغذ هیبق خون از و داره یانگل یزندگ کی خودش که یشدیم یمهراب زن
 مه خودش یازهاین پس از یحت که یلیطف کی بود، انگل کی مهراب کنه؟یم

 ی رابطه به ذاشتمیم دیبا چرا. باشه زنش ی  حام بخواد برسه چه اومد یبرمن
 به افتخار با تورو نداشت جرات یحت یوقت یبد ادامه باهاش اساست یب

 ...که ترسو ی عرضه یب کی همونه، االنم بده؟ نشون اش خانواده

 ...محسن-

 براش االن که شوهرت وسط، یانداخت رو بحثش خودت که حاال رزا بگم بذار-
 ات شهیش بار تو بود منتظر فقط که هستش ییترسو آدم همون یکنیم پاره قهی
 پا و دست خودش که یجهنم همون کشوندت خام وعده با و نیزم یبذار  رو
 ...رزا. زدیم

 :دیکوب داشبورد یرو  محکم محسن

 همه هک ساخته رو یا یزندگ برات سال پنج نیا که بخور قسم هانیک جان   ایب-
 ایب ،یگذشت هانیک و فرمان از یزندگ اون خاطر واسه و یداشت آرزوش عمر
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 ایب ،یتسین مونیپش سقف کی ریز یرفت باهاش نکهیا از بخور قسم هانیک جان  
 سمبر عشقم به من ینذاشت که یخورد گه محسن بگو بخور قسم هانیک جان  
 خودم ،یبخور  قسم قرآن به! کنمیمن عوض ایدن با رو موش تار کی یوقت

 !ینیبب هرروز ه،یچ هرهفته رو هانیک کنمیم یکار  سمیمیوا پشتت

 نگر  تیعصبان و حرص شدت از. بود شده برآشفته صورتش محسن و زد هق رزا
 :داد ادامه اش گرفته یصدا با. بود شده تر رهیت صورتش

 بدردنخور   کهیمرت نیا زن زدم یدر  هر به که رزا بودم دهید رو روزها نیا من-
 و ستیب با که یا عرضه یب پرس نیا با تو بود روشن برام روز مثل. ینش انگل
 به یزناشوئ کی حرست و یشیمن خوشبخت د،یخر رهیم اباشب با سن سال دو

 راگ من که دیپوشیم ییلباسها...بود برند رستاپاش مهراب. مونه یم دلت
 کدوم اما بخرم، رو اش قلم کی تونستمیمن کردمیم کار هم سال ماه دوازده
 یمهراب چرا نکرد خطور ذهنت به وقت چیه بود؟ کرده یمال ساپورت تورو وقت
 یدنکر  فکر درصد کی کنه؟ تیحام تورو تونهیمن پولداره خانواده کی از که
 و محدوده هم اش یبیج تو پول یحت که اس ننه بچه و سوسول نقدریا

 ده؟یم انجام خانواده با رو دهاشیخر

 :دیکش شیموها به یدست و گرفت نفس محسن

 اب هزاربار. بدم یزندگ بهت تونستمیمن من رزا، یشدیمن خوشبخت من با-
 دلسوزت ،یبود زیعز برام داشتم، دوستت شد،یمن یول رفتم کلنجار خودم
 ودمخ زن   اول همون از اگر دونمیم ؟یفهمیم باشم، شوهر تونستمیمن یول بودم

 هک یا محله هم تا دو میشدیم. افتاد یمن اتفاقات نیا از چکدومیه ،یشدیم
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 زده ذوق من مان  ما و هستند کفو هم دارند، قبول رو گریهمد هاشون خانواده
 پز" احتامال هم تو مامان   شده، بشینص یخوشگل نیا به عروس کی شهیم

 با کار دنبال دربدر دخرتش خاطر واسه که دادیم رو کارشیب مهندس   داماد
 زن   تو تا کردم یهرکار  من...جان رزا شدیمن یول نبود هم روزها نیا. رشافته
 رو رکا نیبهرت دارم کردمیم فکر. ینش زونه،یآو گرانید به مدام که یمهراب

 ربد،یم یمرد هر رس از هوش ات یخوشگل...رزا یبود نیبهرت تو کنم،یم
 سال هزار مهراب مثل یاحمق کی رو نهایا اما یبود ساده و صاف ،یبود بینج
 مهم براش بره کجا هر ساعت هر زنش که االن مثل! کردیمن درک هم گهید
 ؟یبود امان در یلیخ بود کنارت من جز یکس اگه یکرد فکر تو. ستین
 لمث نبود، مهم مهراب یبرا نهایا ات؟ یلوند و یخوشگل همه نیا از گذشتیم

 خواست ازت راحت یلیخ و بود فرمان با دارمونید روز نیاول که موقع همون
 ؟یشدیم اون مثل یاحمق زن   گذاشتمیم دیبا چرا! یبچرخ یعتیرش تو یبر 

 بازوش نون داشت؟ جرات داشت؟ عالقه و قعش داشت؟ رتیغ داشت؟ یمردونگ
 بود کرده تن به یضیمر لباس که یخنث آدم کی جز بود یچ آورد؟ یدرم رو
  بپوشونه؟ رو اش یرفتار  یها بیع تا

 :گفت گرفته و گرفت را اش ینیب د،یکش رونیب جعبه را یدستامل رزا

 زد؟ مرس  به یگل چه خود،یم بازو نون و داشت رتیغ و بود مرد که فرمان-

 یکی داشت، دوستت بشه؟ ینطور یا خوادیم بودم کرده بو رو دستم کف من-
 هب داشتنت دوست شدت از فرمان بوده، ات اضافه غلط یبرا گفتم زد دوبار
 خوردیم تا اومدم در خجالتش از ،یبود هوشیب تو روز اون! دیرس جنون
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 هسکت و نیزم افتاد یوقت یول کنهیمن یتالف چرا کردم تعجب اول. زدمش
 زبون از یوقت دهیکش درد چقدر. اومده فشار بهش چقدر دمیفهم تازه...کرد

 روز اون به تورو که دهیکش زجر چقدر ده،یشن رو تون عاشقانه مهراب
 ! کرده سکته که اومده فشار بهش چقدر...انداخته

 .داد هیتک اش یصندل یپشت به و فرستاد رونیب را نفسش محسن

 

 

 

 

. راند مهراب یپدر  خانه سمت به سپس دیایب جا حالش تا کرد مکث یکم
 پارک رت نیپائ یکم محسن دند،یرس یوقت. نزدند یحرف چکدامیه گرید نباریا

 .برگشت رزا سمت به و کرد

 .ما ی خونه یایم بگو هم بهشون ار،یب بردار یدار  الزم یهرچ برو-

 :گشود را رزا سمت درب و شد خم دید که را او دیترد

 سپ ؟ینیبب رو هانیک یخوایمن مگه. میبر ار،یب رو لتیوسا برو...رزا برو-
 .بجنب

 ...نخوره بهش چکدومیه خون اگه-

 :کرد قطع را حرفش محسن
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 درمان رو خودش نجایا برگشته که هست یحکمت کی ال؟یواو مرگ از شیپ-
 .کنه

 :کرد زمزمه رزا

 .مسائل نطوریا به ندارم یاعتقاد-

 :انداخت باال شانه محسن

 هم االح. یشیمن ریتقد فیحر بازم یکنیم یهرکار  وقتها، کی یول ندارم منم-
 . رسمیمن کار به" کال امروز من رسعتت، نیا با! ایب عیرس و برو

 سمت به و شد ادهیپ نیماش از تینها در اما فرستاد رونیب را نفسش رزا
. ودگش شیبرا را آن و دید یا شهیش درب پشت از را او نگهبان. رفت آپارمتان

 ی رهچه به موردنظر طبقه به دنیرس تا. شد آسانسور سوار و کرد یتشکر  رزا
 نگونهیا. بود خسته و زشت خودش نظر در. شد رهیخ نهیآ در خودش

 درب به رضبه چند و شد باز آسانسور درب برود؟ هانیک دارید به خواستیم
 . شد انیمنا مهراب مادر فیظر قامت و آمد ییقدمها یصدا. زد یچوب

 .سالم-

 االن؟ تا یبود کجا. جان رزا سالم-

 .رفت کنار در یجلو  از مهرانه و زد یجان یب لبخند رزا

 د؟یبهرت داشتم، کار جا چند-

 .بود قرمز و اشک از یا هاله در خورشنگش یچشمها مهرانه
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 ندذار یمن یحت امرستانه؟یب تخت رو ام جگرگوشه یوقت باشم بهرت چطور-
 .میکن نگاهش

 .هم را شالش درآورد، را شیالتوپ رزا

 شدت به بدنش مقاومت االن مهراب. دنیم انجام خودش خاطر به نکارویا-
 .اومده نیپائ

 دلش هنوزم. شمیم زنده و رمیمیم هزاربار یروز  من ادیب شیآزما جواب تا-
 .نگفت ما به تشیوضع از یز یچ چرا که نشده صاف باهاش

 .زانیگر نگاهش و شد جابجا شیجا در یکم رزا

 ...یکس خوامیمن یبسرت  روز تا گفت خواست،یم نطوریا خودش-

 !مادرشم جان، رزا ستمین یکس من-

 :آمد کش زور به شیلبها و داد تکان رس رزا

 .رمیبگ دوش برم تون اجازه با من. شامست با حق بله،-

. تنشس تخت یرو  و شد اتاق وارد. کند گفتگو نیا از شرتیب تا نکرد صرب
 حامم سمت به و برداشت را حوله. هامنطور هم را بافتش درآورد، را ساپورتش

 که بود زده غر بارها مهراب. کرد قفل ساله پنج عادت به را حامم درب. رفت
 آن رد بخورد، زیل ای افتدیب یاتفاق حامم در است ممکن است، خطرناک نکاریا

 زهاجا نه سالها نیا در. رفتیمن بار ریز رزا اما است دشوار در کردن باز صورت
 از او. باشد باز در قفل دادیم اجازه نه و کند حامم همراهش مهراب بود داده
 به تلخش خاطرات. داشت وحشت باشد، آن در خودش جز یکس که یحامم
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 حامم در یمرد با نکهیا از د،یرتسیم حامم وان از. شدیمن پاک یآسان نیا
 نت متام آب بخش لذت یرماگ داد اجازه و ستادیا دوش ریز. دیرتسیم باشد
 را شامپو حرص با. بود رفته اش صدقه قربان فرمان.  ردیبربگ در را انشیعر
 تا بود داده خوردش به آب زور به. داد ماساژ و کرد یخال شیموها یرو 

 یپدر  خانه حامم نجایا. گرفت آب دوش ریز به را رسش. بکشد نفس بتواند
 یچشامن با آب دوش ریز نکهیا از را او چکسیه اما بود همرسش، مهراب،

 فیل .کردیمن مواخذه د،یشیاند یم فرمان رفنت صدقه قربان به بسته مهین
 فیل را فشینح تن متام و کرد بدن شامپو به آغشته را رنگش ینارنج یاسفنج
. نشست یفرنگ توالت یرو  و کرد بغض...هم را نشیسزار هیبخ خط. دیکش
 اش هیگر یصدا تا گرفت دهانش جلو را دستش و بود گرفته بخار را حامم متام

 ند،ک بزرگ خودش را کودکش و مباند که بود گفته راست فرمان. نرود رونیب
 اما بود حرف حرفش نباریا که بروند، خانه آن از شهیهم یبرا تا مباند که

 ...افسوس

. ستا مانده او منتظر یادیز مدت که افتاد محسن ادی به و کرد یآبکش عیرس
 اتاق وارد و کرد تن به را حوله. بود زده زنگ بار ده از شرتیب االن تا "حتام
 را رشیز لباس و جمع رس یباال را سشیخ یموها. بپوشد چه دانستیمن. شد
 بافت همراه به کرد پا به را رنگش یا رسمه ساپورت. کرد تن به رسعت به

 کرد هشان رشتد دندانه شانه با را شیموها. بود باسن ریز تا یکم که همرنگش
 .کرد برقرار را متاس دکمه. شد بلند لشیموبا یصدا و
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 ؟یا زنده-

 .کن صرب کمی شم،یم آماده دارم-

 اقرتبر  شد، باتریز شیفرها. کرد آغشته شیموها به را مو موس و قطع را متاس
 پشت. رفت هیسا پالت سمت به دستش و ستادیا نهیآ یجلو . تر تاب و چیپ پر و

 چشم خط کرد، براق یا نقره هیسا به آغشته یکم را اش تهبرجس یپلکها
 هک بود یمرد با قرار نیاول ییگو. کرد پاک اسرتس با و دیکش یا انهیناش

 او بود؟ نیا از ریغ مگر شد، رهیخ نهیآ در خودش ریتصو به. است عاشقش
 انشج را، زشیعز ند،یبب را هانیک بود قرار...حاال اما کردیمن شیآرا چگاهیه
 ...ار 

 و دیبخش رنگ شیها گونه به کرد، آغشته ملیر به را کمرنگش یها مژه
 محبوب عطر یکم. رساند امتام به یکمرنگ و یگلبه لب رژ با را ششیآرا

 اه دلقک هیشب خودش نظر از. ستینگر خود به دوباره و زد را اش یفرانسو 
 آمدهدر  حدقه از ییگو شیچشمها. آمد یمن او به شیآرا" اصال. بود شده
 پاک دیبا. آمد یم چشم به شرتیب شیها گونه استخوان یزدگ رونیب و بودند

 صدق به دیکش رونیب را کشو. را وار دلقک و نیدروغ لعاب و رنگ نیا کردیم
. دش رهیخ بود، شده جابجا که یلوازم به تعجب با اما کن رپاکیش یجستجو 
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 چطور و بود شده جابجا هم شیلباسها. گشود هم را کمد و شد بلند هراسان
 به اتاق درب. دیچرخ خودش دور و دیکش اش یشانیپ به یدست بود؟ دهینفهم
 :ستینگر شیرستاپا به مهرانه. ستینگر مهرانه به بهت با رزا و شد باز یآرام

  ؟یرفتیم ییجا-

 هم یچلفت پا و دست زن نیا از بود، خورده بایفر و منظر از. آمد جلوتر رزا
 :ردک اخم خورد؟یم دیبا

 د؟یزد دست مهراب اتاق لیوسا به شام-

 :داد ادامه ترش با رزا و خورد جا یکم مهرانه

 و من به متعلق حارض حال در که یاتاق لیوسا به دیداد اجازه خودتون به-
 ؟یجرات چه به د؟یبزن دست هستش مهراب

 :بود یفرار  شیچشمها مهرانه

 .بودم پرسم شناسنامه دنبال-

 :گرفت آتش رزا

 وت براش که ستین ساله پونزده پرس! دادیم بهتون خواستیم خودش اگر-
 د؟یبود مدارکش دنبال یچ برا! دیدار نگه گاوصندوق

 ...امرستانیب برا-

 :کرد قطع را حرفش رفته باال یکم یصدا با رزا
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 فقط هم اش ییشناسا مدارک داد، انجام رو کارهاش متام خودش مهراب-
 یلیخ کارتون د؟یکن شیتفت رو اتاق دیتتونس چطور. کجاست دونهیم خودش
 .بوده زشت

. انداخت تخت یرو  را چمدانش یعصبان رزا و داد قورت را دهانش آب مهرانه
 آنکه یب و داد یجا آن در را اش یرضور  لوازم و لباسها. بود شده جور بهانه

 :داد ادامه باشد، داشته یمشخص مخاطب

 دنبال که است بچه شام پرس همگ کنه، نیتوه دهیم اجازه خودش به هرکس-
 من دیبذار د؟یببند رو پاش و دست ینطور یا دیخوایم د؟یهست مدارکش
 . جا نیهم مونه یم هم بخواد ره،یم بخواد مهراب! دیتونیمن! بگم بهتون

 را اش یطوس یزمستان کاله و دیپوش  را کاپشنش بست، حرص با را چمدانش
 .کرد رس بر

 به یا عالقه یلیخ هم شام دونمیم م،یمر مدوست خونه رمیم مدت نیا من-
 !منه تحمل از خارج هم تون یاحرتام یب. دیندار من دنید

 و ودب نداده هم یشنهادیپ بد محسن. دیکش یراحت نفس رفت، رونیب که در از
 بمهرا خود مانند مهراب مادر. ستین منظر مانند که بود سپاسگزار مهرانه از
 . نشستیمن دلش به یکس گرید او اما بود آرام و خو نرم

 صندوق در را آن. گرفت را چمدانش و شد ادهیپ خودرو از دنشید با محسن
 :بست را کمربندش رزا. شدند سوار هردو و گذاشت عقب

 .ام آماده من م،یبر-
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 :دیکش یقیعم نفس و زد ییباال بلند سوت محسن

 یچ یدبو  یچ تو، یبهار  لطف عجب ،ییرو و رنگ عجب ،ییبو و عطر عجب-
 تو؟ یشد

 :دیکش سوت دوباره محسن و کرد نگاهش یتصنع اخم با رزا

 نیا به شفته  زشت   دخرت   اون یچطور  ؟یکردیمن رو و یداشت هرن نهمهیا تو-
 شد؟ لیتبد جذاب و لوند خانم

 .شیآرا ی معجزه گنیم بهش-

 :کرد روشن را شیخودرو و داد تکان رس متفکر محسن

 دنیکش ماله نیا. یکن خوشگل رو خودت ینطور یا برامون مینشد هم هانیک-
 !ها بود جواب یلیخ یدادیم انجام شهیهم رو ها

 .شدم نتیماش سوار نکهیا از یکنیم مونمیپش یدار  محسن-

 .داشتیبرمن رزا گذاشنت رس به رس از دست اما افتاد راه به

 شدند؟ خوشگل نقدریا چرا دیجد نسل یمامانها-

 ؟یبش من مامان شهیمن-

 مونن؟ یم صورت رو ساعت چند ها بتونه نیا الحا-

 ود،نب خشک نباریا که لبانش یرو  یکمرنگ لبخند مدتها از پس که ییرزا و
 با یرزا روشن، روز. بود ایمه پرس و مادر دارید یبرا زیچ همه. بود نشسته
 .نبود آلود خواب گرید که یهانیک و آراسته و نفس به اعتامد
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 :کرد باز را کمربندش و پارک فرمان ی  پدر  خانه یروبرو  محسن

 .امیم االن نیبش-

 ندچ از پس و زد را در زنگ. رفت خانه سمت به بپوشد را کاپشنش آنکه یب و
 رد هک یا خانه تا کرد کج را رسش یکم رزا. شد باز یکیت با یآهن درب هیثان
 بود؟ دهش خانه نیا دلتنگ. ندیبب بهرت بود، مشهود یخوب به آن در زیپائ یپا

 کرد،یم یزندگ آن در یروزگار  یروز  که یاتاق پنجره به و شد ادهیپ آرام
 یدیسف یرهایحر هامن و نشده ضیتعو ها پرده. کرد زیر چشم. شد رهیخ

 دتش از را شیدستها و برگشت شیرسجا. بود کرده انتخاب خود رزا که بودند
 به رس درختان از مملو یباغ خانه نیا به چگاهیه او. کرد مچاله درهم رسما
 خانه نیا در شیقدمها شد،یم بزرگ نجایا فرزندش. نداشت تعلق دهیکش فلک
 او اما هستند هانیک و فرمان شاپور، یاصل وارث دانستیم و شدیم سفت
 . بود زاریب اصالت و ییبایز همه نیا با خانه نیا از او...نه

 و یخوشحال زا یناش غیج کرد احساس که بود گذشته قهیدق چند دانستیمن
 ودشخ به و دیکش نیپائ را ریآفتابگ. دیشن خانه اطیح در را هانیک جانیه

 نظر رصف بود کرده پاک متام یقگیسل یب با که یچشم خط از اگر. ستینگر
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 صورتش اطراف شیموها فر. داشت یخوب ظاهر دیبگو توانستیم کرد،یم
. دیشک کاپشنش به یدست و فرستاد باالتر یکم را کالهش. بود شده ختهیر

 نیا به شیکوچولو پرس. بود شده وسواس دچار جهت یب و بود زیمت شیبوتها
 کرد،یم فرق نباریا اما بود دهید یکیتار در را او قبل دفعه کرد؟یم توجه زهایچ
 را شرس شد باعث شانیها خنده یصدا. دیرسیم نظر به نقص و بیع یب دیبا
 هب بود گرفته آغوش در را هانیک که هامنطور محسن. بچرخاند آنها سمت به

 با اش تازه کشف از هانیک. سپرد گوش دقت به رزا و آمد یم خودرو سمت
 اش، عالقه مورد کارتون یکرکرتها به را انشیاطراف تک تک که گفتیم شوق
 ار  نیآذ و" خرچنگ یآقا" را ربزشیفر عمو. است داده نسبت ،یاسنفج باب
 یموها آن با که" یسند" را روناک و" فپا خانم" را منظر کرد، خطاب" پرل"

 تینها در و دینام" پالنکتون"  را شاپور. نبود شباهت یب هم یلیخ یا قهوه
 ".کیپاتر" را خود و" یاسنفج باب" را فرمان ،"اختاپوس"  را محسن

 از منظر یصدا. دیچیپ کوچه در شیصدا که دیخند بلند بلند آنقدر محسن
 رفتهگ فاصله سال پنج نکهیا وجود با یحت. کرد خی رزا و دیرس گوش به فونیآ

 . دیرتسیم آنها از اما نداشت ینسبت خانواده نیا با گرید و بود

 نکنم؟ سفارش گهید جان محسن-

 :کرد کینزد فونیآ به را رسش محسن

 .میشیمن دور ادیز. راحت التونیخ خانم، حاج هست حواسم-

 یکم د،یبگشا را عقب درب سنمح آنکه از قبل رزا و دندیرس خودرو به هردو
 :ندیبب بهرت را آنها تا دیکش جلو راننده شهیش سمت را خودش
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 ...نمیشیم عقب من-

 هب کرد رو اسرتس پر یلبخند با رزا اما کرد نگاهش مکث و تعجب با محسن
 .دیخندیمن گرید و بود شده رهیخ یکنجکاو  با او به که هانیک

 ...جلو نیبش تو-

 ملهمکا نیا خواستیمن و بود رسد هوا. دیکش اش ینیب ریز به یدست محسن
 .شود دار ادامه یلیخ

 .دارم بهرت نظر کی من البته ؟یفسقل هیچ نظرت-

 انپنه اش یپشم کاله ریز آن از یمین که هانیک گوش به را شیلبها سپس
. کرد اخم و دینشن یز یچ رزا که گفت آهسته آنقدر و کرد کینزد بود شده

 و تسینگر رزا به دوباره. داد جلو را شیلبها هانیک و دیکش عقب رس محسن
 :گفت یا کدفعهی

 .قبوله-

 قبوله؟ یچ-

 را هانیک. گشود را او سمت درب و زد دور را نیماش نداد، را رزا جواب محسن
 :گفت و گذاشت شیپا یرو 

 یک و نهیبش جلو یک نکهیا رس دوباره دیخوایم االن دیا بچه جفتتون دمید-
 !بهرته د،ینیبش جلو هردو کردم فکر. دیکن کل کل اره،بذ یآهنگ چه

 . شد سوار رسعت به هم خودش و بست را درب محسن اما بود شده هول رزا
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 د؟یا آماده-

 هب بودند، الغر و فیظر هردو که هانیک و رزا که بود بزرگ آنقدر جلو یصندل
 را آن عیرس و نشست بود یصوت ستمیس که یسمت هانیک. بشوند جا یراحت
 :گفت من و من با رزا و افتاد راه به محسن. کرد روشن

 ؟یار یدرب رو کاپشنت کنم کمکت یخوایم-

 سنمح و داد تکان ینف نشان به را رسش برگردد سمتش به آنکه یب هانیک
 :زد پوزخند

 .میکن عوض رو لباسهاش میدار حق فرمان و من فقط-

 و داد عبور هانیک و خود زا را یمنیا کمربند رزا و آورد باال را رسش هانیک
 چه هب بچه نیا. شدیم آزاد فضا یکل آوردند یم در را کاپشنها نیا اگر. بست
 بود؟ کدندهی نقدریا که بود برده یکس

 ...صدات برا شده تنگ دلش عمو برا کن فیتعر هان؟یک یکرد چکارا امروز-

 کمرنگ یلبخند با و درآورد را خود کاپشن رزا و شد جابجا شیجا در هانیک
 الهک ریز از شانشیپر یفرها رزا خود مانند هم او. ستینگر هانیک رخ مین به
 .بود آمده رونیب

 

 

 



 

 pg. 1196 

11
96 

 

 شدم رتریپ نکهیا برا گفت ،یچ برا گفتم بهش. خونهیم کتاب همش که یمامان-
 .نره ادمی تورو

 .صدا یب اما هم رزا د،یخند محسن

 ! ه؟یسگ توله چه ینیبیم-

 :شد قرمز هیثان به که دیکش اشاره و یانیم انگشت ود با را هانیک لپ سپس

 بعدش؟-

 هیعنب یبرا رفت ضعف دلش رزا و چرخاند را درشتش یچشمها متفکر هانیک
 .بود شهیش همچون رخ مین از که شفافش

 .ختمیر شکالت سس یکل روش منم کرد درست کیک برام بعد آها...هوم-

 . کرد باز ار  کوچکش دست هردو" یکل"  کلمه یادا هنگام و

 .یبخور  شکالت دینبا شام عمو، عشق   یکرد یبد کار-

 :دیپرس اریاخت یب رزا

 چرا؟-

 :دیچرخ رزا سمت به نباریا هانیک

 التشک یوقت گهیم محسن عمو اما داره رضر برات شکالت گهیم فرمانم بابا-
 ...سیرسو رو دهنمون یخور یم
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 !هانیک-

 :کرد اشاره رزا به ابرو و چشم با محسن

 .زدملیعز کن یآبرودار -

 گل برگ همچون صورت به اطیاحت با و شد گشاده ذوق از شیچشمها رزا
 :دیکش دست بود، انیمنا یصورت یها رگ خودش مانند که هانیک

 ؟یشکالت عاشق من مثل هم تو-

 :گفت کشدار هانیک

 . ادیز-

 :زد بغض پر یلبخند رزا

 ...تو مثل...منم-

 و برگشت محسن سمت به دوباره باشد دهافتا یز یچ ادی که انگار هانیک
 :گفت جانیه با و دیکوب بهم را شیدستها

 ! عمو! عمو-

 :ستینگر روبرو به و گذاشت پنجره لبه را آرنجش محسن

 عمو؟ دل   جان  -

 .دمید رو اتاقم باال رفتم یمامان با امروز-
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 االب لبش گوشه محسن و ستندینگر گریکدی به یا لحظه یبرا محسن و رزا
 :ترف

 ؟یداشت دوستش بود؟ چطور خب،-

 :دیبرچ لب هانیک

 دوستهام برا دمل. خودمون خونه برم دارم دوست...هیجور کی یمامان خونه-
 .دارم دوست رو خودم اتاق...شده تنگ

 . میزنیم برات یداشت دوست هم یطرح هر نجا،یا میاریم رو لتیوسا خب-

 نباریا و شد باز ممکن حد نیشرتیب تا دهانش و افتاد یز یچ ادی دوباره هانیک
 :گفت غیج با

 !عمو-

 :دیلرزیم شیها شانه و بود گرفته اش خنده محسن

 آره؟ رو یمامان یکرد سیرسو س؟یرسو دهن هیچ گهید-

 :گفت شعف با و داد تکان راست و چپ به را رسش ذوق با هانیک

 هاگ خرهب ها گنده انویپ اون از تولدم برا خوادیم جون بابا گفت یمامان نه،-
 ات خرهیم رهیم نمیبچ رو اتاقم زود زود   اگر گفت! ها خودم خود   مال  . مبونم من
 . بزنم آهنگ بتونم تولدم روز

 جانیه با که شد رهیخ یهانیک به باز مهین یدهان با و دیکش سوت مغزش رزا
 جوجست را انویپ یعکسها یمامان تبلت با امروز کردیم فیتعر محسن یبرا



 

 pg. 1199 

11
99 

 هب هم خودش که دیپرس آرامش با و دادیم تکان رس حوصله با محسن. کردند
 اباجونب گفت و انداخت باال شانه تنها هانیک اما نه ای است مند عالقه ساز نیا

. دیآ یم شانی خانه به معلم بعد ی هفته از و ردیبگ ادی را ساز نیا دیبا گفته
 اسفت شانهن به را رسش یپوزخند با محسن و ستینگر محسن به بغض با رزا

 :داد تکان

 ؟یدار  انتظار ازش نیا از ریغ گه،ید شاپوره-

 و داد هیتک یصندل پشت به را رسش. نشنود ییصدا شیگوشها خواستیم دلش
 تیعصبان شدت از تا دیگز لب و شد یجار  چشمش از یاشک قطره. بست چشم
 و کچ با را فرمان. کردیم بلوکه شیاسکناسها با را آدمها شاپور. نکشد غیج

 از !خرفت رمرد  یپ...الیرو یانو یپ و لواسان آپارمتان با را هانیک حال سفته،
 هنگونیا دادیمن اجازه و ماند یم کاش رفت،یمن کاش بود، متنفر شانی همه
. بروند باال آنها از و بچسبند رند،یبربگ در را هانیک و فرمان عشقه اهیگ مانند
 یراب و رفتیمن کاش...دیدیمن را فرزندش اسارت نگونهیا تا رفتیمن کاش

 ذارمیمن گفت کن، یمادر  و مبون گفت. کردیم اعتامد فرمان به گرید کباری
 فرمان   چاره،یب یرزا...آه...کنه بزرگش خودت و خودم جز یکس
 شدست حرص با. بودند شده مسخ منظر و شاپور قدرت برابر در آنها...چارهیب
 لحظه نیهم توانستیم کاش. دنده ناسزا و فحش تا داد فشار دهانش جلو را

 پرس با ابد تا. کند فرار هانیک همراه و اندازدیب رونیب نیماش از را محسن
 درد بود، دهیچش سکون درد رزا. شدیم خوشبخت و کردیم یزندگ کوچکش
 ییایپو هانیک به توانستیم...یبندگ و اسارت درد بودن، بسته یپا و دست
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 رو هانتیک...چارهیب یرزا آه...را یآزادگ و یآزاد و اموزدیب دنیدو اموزد،یب
 یچشمها با او و خارج افکارش از را او محسن یصدا. یکرد رها گرگها گله تو
 :کرد نگاهش یاشک

 ؟یگفت یز یچ-

 :دیمال اشاره و شصت انگشت با را شیچشمها کالفه محسن

 از امبر  داشتم بابابزرگ کی من کاش واال ه؟یچ یبرا افهیق و ختیر نیا االن-
 ؟یموافق ده،یرسپوش یشهرباز  میبر میخوایم. کردیم نکارهایا

. کرد نگاه اش یاشک یچشمها به کنجکاو هانیک و داد تکان رس آرام رزا
 :کرد زمزمه و دیکش گردنش پشت به یدست محسن

 مثل که ارمیب رو هانیک خرمیمن جون به رو فرمان از فحش نهمهیا هربار من-
 ؟یفهمیم ،ینکن برقرار تباطار  باهاش و یکن رفتار مجسمه

 را هانیک هربار د؟یفهمیم چه محسن اما داد تکان رس دوباره بغض با رزا
 ارکن بودن به آسوده توانستیمن و آمد یم درد به قلبش خرب هر با د،یدیم
 از ار  مظلومش بره توانستیم چگونه بود، شیم خود رزا. شدیاندیب هانشیک

 کند؟ اره گرگ همه نیا زیت یدندانها چنگ
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 و کوچک پرس که یهربار  رزا و نشد سوار شرتیب یباز  لهیوس چند هانیک
 بهیغر هانیک. شدیم روان دنبالش به د،یدو یم آنها سمت به فشیظر

 وا با و کرده حمل شکم در را او متام ماه هفت. بود اش یزندگ آدم نیآشناتر
 از ریش یا رهقط ای ندیبب را اش چهره یحت آنکه یب سپس بود، گفته سخن

 یمک با محسن آمدند رونیب یوقت. بود کرده شیرها زد،یبر او کام به وجودش
 یچندبار  شیصدا. شد همراهش تلفن با کردن صحبت مشغول آنها از فاصله
 ودک،مهدک ادیب نذاشتم من آره گفت خط پشت فرد به که دیشن رزا و رفت باال
 ود ریمس کرده اخم کرد،یم بحث که هامنطور محسن ؟یکن یغلط چه یخوایم

 رس پشت رزا. گشتیبرم دوباره و دیچرخیم پا پاشنه یرو  کردیم یط را یمرت 
 باندهچس یبستن یصنعت خچالی شهیش به را کوچکش دستش هردو که هانیک

 لیاست یظرفها در که ها یبستن طعم و رنگ محو آنقدر هانیک. ستادیا بود،
 شهیش به ناخودآگاه هم کشکوچ ینیب که شد بودند، شده دهیچ هم کنار
 :گفت خط پشت فرد به اخم با که انداخت محسن به ینگاه مین رزا. دیچسب

 ".فعال دارم، یخط پشت-

 و رفت درهم شیاخمها شامره دنید با و داد فاصله گوشش از را یگوش سپس
 :شد تر یعصب شیصدا

 از دیاب...تو؟ مرگته چه یشهرباز  آوردمش...؟یزنیم زنگ کله کی فرمان چته-
 گرفتم؟یم اجازه تو
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. شود کوچکش هان  یک همسطح تا کرد خم را شیزانوها و برگرداند یرو  رزا
 :گفت بود، شده نوتال و کرزیاسن یطعمها محو که او به آرام

 .میکن امتحان هم رو کتش تیک میتونیم-

 نباریا و زد یلبخند رزا. شد رهیخ او به و چرخاند او سمت به را رسش هانیک
 ار  هانیک صورت دوباره خواستیم دلش. ستندینگر هم صورت به قیدق هردو
 .دیترس اما کند ملس

 ه؟یچ شام اسم-

 بود، شده یصورت خچالی شهیش با برخورد اثر در که هانیک ینیب به رزا
 :ستینگر

 .رزا-

 :داد نیچ اش ینیب به هانیک

 ؟یچ یعنی-

 :گفت مهربان و چرخاند کاسه در را شیچشمها رزا

 تا یدید رو فلیا برج کجاست؟ فرانسه یدونیم...ُرز گل یعنی یانسو فر  به-
 حاال؟

 کاپشنش بیج از را اش یگوش رزا و داد تکان ینف یمعنا به را رسش هانیک
 او متس به را یگوش. گشت فلیا برج دنبال به شیعکسها در و دیکش رونیب

 در نیج ارشلو  و دیسف تاپ با فلیا برج کنار که رزا عکس به هانیک و گرفت
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 بود، گرفته نیدورب یجلو  یروز یپ ی نشانه به را دستش هردو که یحال
 :ستینگر عکس به دوباره سپس رزا به کنجکاو. ستینگر

 اونجاست؟ خونتون-

 نگاه عکسها به تعجب با و داد نشان مند عالقه را خود هانیک نکهیا از رزا
 :گفت جانیه با و شد گرم دلش یکم کرد،یم

 ؟یرفت سفر حاال تا تو. هیالعاد فوق و قشنگ یلیخ شهر سیپار آره،-

 :زد زبان را لبش رزا و داد تکان ینف یمعنا به را رسش دوباره هانیک

 ؟ینیبب رو سیپار یدار  دوست-

 اد؟یم بابامم-

 فحش لب ریز که هامنطور محسن. زد یلبخند زحمت به و بست فرو لب رزا
 :کرد شلوارش بیج یراه ار  لشیموبا آنها دنید با. آمد جلو داد،یم

 د؟یبخور ییها یطعم چه دیگرفت میتصم قشنگها، چشم خب-

 و ردینگ را آن تا کرد را تالشش متام رزا که را کوچکش سبابه انگشت هانیک
 را هانیک کلامت" نایع هم رزا گفت، را شیطعمها و گذاشت شهیش یرو  نبوسد،
 :داد رزا دست به را چیسوئ محسن و کرد تکرار

 دیارد جفتتون رسده هوا ن،یماش تو دیبر هانیک با دمیم سفارش منم تا ه،باش-
 .دیزنیم خی
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 سمت محسن اما گرفت را چیسوئ آزادش دست با و آغوش در را هانیک رزا
. ودش دهیکش سمتش به یکم رزا شد باعث که فرشد محکم را چیسوئ گرید
 :زد یشخندین

 .هیچ یاز ب زرنگ عواقب گفتم بهت! وقت کی ینش خر-

 ؟یبسنج رو من به اعتامدت ای یز یت یلیخ یبگ یخوایم االن-

 .هردوش کن فکر تو-

 :گفت طعنه با و دیکش دستش از را چیسوئ رزا

 ه،ش آروم خودت دل کمی که یکن یکار  یخوایم تو کنمیم فکر من برعکس-
 !نیهم

 بعجت با که هانیک برا یچشمک و فرستاد باال را شیابروها حیتفر با محسن
 :گفت حال هامن در و زد کرد،یم نگاهش

 ومن" واقعا. یکنیم حساسش یدار  چون نکن تالوت رش نقدریا جان، رزا برو-
 هنقش نه، بکشم؟ نقشه ات عرضه یب شوهر و تو یبرا که ؟یشناخت نطوریا

 ثلم رو آدمها تونندیم کنندیم فکر که کهیکوچ و احمق یآدمها مال دنیکش
 و وت تالش چقدر که بدم نشون بهت خوامیم فقط من. کنند کنرتل ربات کی
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 مقانهاح نقشه کی با یگرفت میتصم که یزمان مثل. مزخرفه و هودهیب شوهرت
 ادتهی ،یگردیبرم قبل از تر مونیپش که گفتم بهت من اما یکن رها رو خودت

 نگزر  از یلیخ پس بشه انجام قراره که کنمیم رو یکار  همون فقط من زم؟یعز
 من منتظر   هانیک با و نیماش تو یبر  یتونیم حاال. ندارم حشتو  هات یباز 
 . دیمبون

 سمت به داشت، آغوش در را هانیک که هامنطور و برگرداند یرو  حرص با رزا
 مشغول جوان پرس با که بود محسن به نگاهش همچنان هانیک. رفت ابانیخ

 یمک شیصدا. کند انتخاب را ها طعم تا زدیم خچالی شهیش یرو  و بود صحبت
 :داشت لرز

 اد؟یمن محسن عمو-

 در پرسش. بود دوخته چشم محسن به که شد رهیخ هانیک به بغض با رزا
 . کردیم یناامن احساس او آغوش

 .بشه معطل محسنت عمو ممکنه و شلوغه اونجا که ینیبیم اما چرا،-

 اه یبستن. شد ملحق آنها به قهیدق چند از پس هم محسن و شدند سوار هردو
 گند به را نیماش که کرد التامس آنها به نگاهش با اما داد دستشان هب را

 ضعو  که ییزمانها چه. است زیمت و مرتب شهیهم محسن دانستیم رزا. نکشند
 جلب شیخودرو و خودش ظاهر که حاال چه و داشت ینیپائ و متوسط یمال

 استهآر  و دیپوشیم مردانه و عرف مطابق و مرتب یلباسها شهیهم. کردیم توجه
 تا دکن جعبه از یدستامل و شد خم تشیحساس به توجه با رزا لذا. بود زیمت و
 وچکشک دهان مشتاقانه که هانیک رایز. دیجنب رید اما نکند یخرابکار  هانیک
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 اسکوپ جهینت در و بزند یمحکم گاز نتوانست بخورد، یبستن تا بود کرده باز را
 شیروبرو صحنه به بهت با نمحس. افتاد کنسول و دنده نیب ییجا شینوتال
 به لدستام رزا و بود دهیکش گند به را شیخودرو" عمال یبستن که ستینگر

 از هردو هانیک غیج با. نخندد محسن عزادار ی   چهره به تا دیگز لب دست
 :شدند خارج بهت

 برام؟ یخر یم گهید یکی افتاد، ام یبستن عمو-

 خارج دهانش از یصدار  پوف و دیکش صورتش به یدست محسن و دیخند رزا
 شاهکار و رزا ی خنده از هم هانیک. آمد یمن در خونش یزدیم کارد. کرد

 یدرماندگ صورتش یاجزا تک تک از که محسن و افتاد خنده به خودش
 :گفت تنها د،یباریم

  .خرمیم یبستن براشون و یشهرباز  ارمیم رو بچه تا دو که منم یواقع خر-

 و دش خم رفت،یم سهیر و بود یشکالت دهانش دور که هانیک سمت به سپس و
 :گفت یشیمنا حرص با دادیم قلقلکش که هامنطور

 ...کن صرب دمیم نشونت االن سگ؟ توله یخندیم یچ به-

 بود خواب. کردم غلط عمو نه گفتیم خنده و غیج با که شد یهانیک سپر رزا و
 را دلش ته از یها خنده یصدا و داشت آغوش در را هانشیک ؟یدار یب ای
 .دیشنیم
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 امان در محسن یقلقلکها دست از تا رفت فرو رزا آغوش در شرتیب هانیک
 به خودش لیم با پرسش که کردیمن تصور را یروز  هم خواب در رزا و مباند

 دستامل خودش سمت در کنار از و آمد کوتاه باالخره محسن. دیایب آغوشش
 که یهانیک و رزا. شد نیاشم کردن زیمت مشغول و آورد رونیب را یا پارچه
 افتد،یب هیگر به بود مانده کم که کردند نگاه محسن به هردو زدیم نفس نفس
 . دندیخند دوباره و گریکدی به سپس

 .رسهیم منم خنده موقع د،یبخند آره-

 و یباش داشته تیحساس شرتیب یموضوع هر رو هرچقدر کرده ثابت تجربه-
 . یشیم دچارش شرتیب ،یکن یدور  ازش

 یتنبس از یاثر  که بود نیا مترکزش متام و نداد یجواب بار نیاول یبرا محسن
 سپس د،بخورن کامل شانی یبستن هانیک و رزا کرد صرب. باشد منانده یشکالت

 هب آنوقت و شستند را شانیدستها هردو درآورد، را یرت یچهارل عقب صندوق از
 مدام یکس و بود روشن محسن یگوش صفحه نور مدت نیا متام. افتاد راه
 نیماش در را یخوراک چگونهیه خوردن حق گرید که کردیم غر غر. زدیم زنگ

 چون اهدخو یم گرید یبستن کی گفت کند توجه یحت آنکه یب هانیک و ندارند
 شیپا یرو  هانیک. کردیم ریس ابرها در رزا. است افتاده نیماش در آن از یمین

 یشمیابر یها یفرفر  آرام. برود ور یصوت ستمیس با بود برده ادی از و نشسته
 :گفت آرامش و فیلط یصدا هامن با و کرد ملس را کالهش از آمده رونیب
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 .بلنده چقدر موهات-

 به اول چپ چپ که یمحسن سمت را شیپاها و داد هیتک شهیش به هانیک
 هانیک زد، لبخند رزا. گرفت ست،ینگریم کوچکش یها چکمه به سپس خودش

 ،ربدیم لذت یباز  نیا از حال و است حساس نشیماش یو ر  محسن بود دهیفهم
 هک کرد اشاره رس با و کرد اش حواله یمصنوع اخم محسن. ها بچه اکرث مانند
 و ستادفر باال را روشنش و کمرنگ یابروها حیتفر با هانیک اما ندیبنش درست
 یها یفرفر  از یا دسته و اش خنده یصدا یبرا رفت ضعف دلش رزا. دیخند
 :کرد زمزمه و گرفت را او

 ...منه یموها همرنگ-

 :انداخت باال شانه هانیک

 .کنهیمن کوتاه بابام-

 :زد غر یکفر  محسن

 دم؛ببن موهاش به کش کی ذارهیمن خدا یرضا محض نمیا کنه،یمن کوتاه اون-
 !صورتشه و رس تو همش

 که ییگو. شد رهیخ د،یخندیم که هانیک به دوباره و گرفت محسن از چشم رزا
 که یخاطرات از. شد رهیخ رونیب به و کرد یاخم باشد؛ افتاده یموضوع ادی
 نهام... آمد ادشی. بود زاریب رفتند،یم رژه چشمش یجلو  وضوح به نگونهیا

 مانند و کند رشد خانه آن در کودکش دیلرزیم تنش متام که بود ییروزها
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 هگرفت یصدا با مردش و داشت شکم در را امرشیب کودک. شود وانهید پدرش
 :کردیم زمزمه اش کننده وانهید و

 بهاش بعدم. کنم ستشیفوتبال خوامیم. شد شد، یهرچ یدوم شه؛ پرس یاول-
 .ادیم خوابم یبزن غر یه هم تو میکن یباز  باکس کسیا مینیبش

 :داشت جانیه مردش یصدا

 موهاش باشه، تو هیشب دارم دوست من! شه؟یم مامانش هیشب پرس گنیم راسته-
 !شه؟یم شونیپر و یفرفر  خودت یموها مثل. کنمیمن اهکوت هم

 آهسته و دیکش یلرزان آه اریاخت یب و کرد نوازش دوباره را هانیک یموها
 :گفت

 ...وفادار چه-

. بود دهش نیریش و یداشتن دوست اریبس بلکه نشده وانهید تنها نه هانشیک 
 ینشان چیه دکر یم دقت هرچه رزا اما داشت، کودکانه یرستق و یلجباز  یکم
 رزا و کرد یاخم هانیک. دیدیمن او در را خانواده آن یشیروانپر و جنون از

 .شد یخواستن بس از بدهد قورت انار لواشک همچون را او خواست دلش

 .شمیم دخرتها هیشب عمو، خوامیمن-

 :گفت محبت با و دیخند آرام محسن

 .یدار  لیسب و شیر من کی بابات اون هیشب و یستین االن که نه-

 :فرشد خود به را هانیک ناخودآگاه و کرد اعرتاض رزا
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 هم شرتیب بشه که بزرگ داره، خاطرخواه یکل پرسم ؟یدار  ام بچه چکار-
 نه؟ مگه. شنیم

 به ار  نشیپائ لب که انداخت محسن به ینگاه. شد برقرار ینیسنگ سکوت
 یسع و کردیم نگاهش یبدگامن با و متعجب که هانیک به سپس و دیکش دهان
 :بود تلخ و دلخور یکم لحنش. دیایب رونیب او آغوش از داشت

 !ستمین شام بچه که من-

 :کرد زمزمه محسن

 .جان رزا یزد گند-

 :رفت باال یکم شیصدا سپس

 "مثال میدار دوست رو یکی یوقت آدمها ما زم،یعز نداشت یبد قصد جان رزا-
 ...مثل ،یمادرم مثل ،یبچم مثل تو میگیم بهش

 :گفت یتخس با و مرص و کرد اخم شرتیب هانیک

 مامانم هم یمامان ست،ین مامانم هم روناک خاله. ندارم مامان من یول-
 .ستین

 :گفت یر یز یصدا با و کرد کج را لبش محسن

 !زده گند مورد کی نیا تو هم فرمان-
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 :گفت سپس

 .همونه یبگ تو یهرچ ز دمل،یعز باشه-

 تهگف چه مادرش درباره او به فرمان بپرسد خواستیم دلش. بست فرو لب رزا
 یمادر  که داشت ارصار متام یتخس و یلجباز  با هانیک. کرد سکوت اما است
 یدخرت  آن به نسبت حداقل هانیک که گرفت آرام یکم دلش ته رزا و ندارد
 عنوان به را او که ندارد ندیخوشا حس آنقدر است روناک نامش و دهید که

 و نیزم از شیبرا فرمان نداشت، حضور خودش گرا حداقل. ردیبپذ مادر
 هآنک از قبل که مردان یبعض مانند بود، اوردهین بوجود یدروغ مادر آسامن

 یجا به را آن حامقت کامل در و کردندیم ازدواج یزن با شود بزرگ فرزندشان
 شدیم ماجرا متوجه سال چند از بعد هم کودک. زدندیم جا کودک یواقع مادر
 ادامه و افتاد یم راه خود یواقع مادر دنبال به" زنبورعسل اچه" همچون و

 ... ماجرا

 اب. بود کرده رفتار عاقالنه فرمان حداقل مورد نیا در. دیکش یقیعم نفس
 مادر   هم یزن اما بود، وابسته محسن و خودش به تنها هانیک آنکه وجود
 که حال! بود زاریب واژه نیا از اصال...ینامادر . بود نشده هانیک نیدروغ

 .کند داص مادر را بهیغر یزن هانیک شدیمن یراض یمتیق چیه به بود، برگشته
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 کنارش رزا. برود باال رسرسه یها پله از حوصله با هانیک کرد صرب محسن
 هوا اما بود، نشده غروب کامل هنوز. گرفت آغوش در را شیبازوها و ستادیا

 .بود موقع یب یستنب خوردن آن علت هم دیشا. آمد رسدتر نظرش در

 .کشت رو خودش ات یگوش-

 .ندارم رو هاش یور  یدر  حوصله فرمانه،-

 .نمیبب یار یب رو هانیک نذاره گهید ممکنه ،یکنیم لجبازترش فقط ینطور یا-

 :زد شخندین حال یب محسن

 ش  یپ ارمیب رو هانیک من کنه تصور ذهنش تو تونهیمن یحت اونه؟ دست مگه-
 .تو

 شه؟یم یچ بفهمه-

 :انداخت باال را پهنش یها شانه حسنم

 یکار  کتک که یبار  نیآخر. دمینچش رو شصتش  رضب   حاال تا دونم،یمن-
 نم...کنمیم چکار دارم نبودم متوجه" اصال بود، تو خاطر به میکرد یاساس
 دمت،ید وضع اون با یوقت یول...رزا ستمین بزن بزن و دعوا آدم

 بود، گرفته رو چشمهام یجلو  خون ماا بود خراب هم فرمان حال  ...نتونستم
 دیترک لبش که صورتش و رس تو زدم نقدریا ادمهی فقط...کنمیم چکار دمینفهم
 .کرد سکته بعدم

 افتاده شیابروها نیب اخم که هامنطور محسن و داد قورت را دهانش آب رزا
 :گفت بود،
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 رمانف بفهمم که یروز  دونمیم فقط...نه ای کنمیم دارم یدرست کار دونمیمن-
 !نیهم منه، مرگ   روز روز، اون افتادم، چشمش از و نداره اعتامد بهم

 پا پاشنه یرو  و فرستاد رونیب هوا بخار همراه را شیصدا و رس پر نفس سپس
 :دیچرخ

 یز یچ کی نیماش تو از برم من تا باشه هانیک به حواست کوچولو مامان-
 .امیب و بردارم

 

 

 

 

 :گرفت را کاپشنش ی لبه برود، محسن آنکه از قبل رزا

 !محسن-

 :کرد زمزمه نگفنت، و گفنت در مردد و آمد جلو یکم

 .یمرس-

 کابوسهات از مهراب ؟یدید رو هانیک یوقت از یبهرت  یکنیم حس خودت-
 حرف یالیخ شخص کی با مدام گفتیم ات، ییایخولیمال یرفتارها از گفت،یم
 ...یزدیم
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 یرو  به یاشک قطره اما گذاشت مبره چشم دیتائ یمعنا به و کرد بغض رزا
 :دیچک اش گونه

 خودم به یحت رو یهانیک اقت  یل من محسن شدم، راحت کنمیم حس آره-
 دارم؟ رو کنم انتخاب اسم براش ندادم زحمت

 انداخت داد،یم تکان دست رسرسه یباال شیبرا که هانیک به ینگاه مین محسن
 :رزا ی هرهچ به کرد رو سپس. گفت ی"  هانیک باش مواظب"  و

  ؟یکنیم فکر یچ خودت-

 داره؟ دوست رو باباش یلیخ هانیک-

 ردنب فکر کنمیم دیتاک مدام که نهیهم یبرا رزا، رندیمیم هم یبرا تا دو نیا-
 !کنمیمن رحم بهت موقع اون چون نباشه خوشگلت رس اون تو هانیک

 یگوش کرد،یم نگاهش زدن پلک بدون که هامنطور محسن و کرد سکوت رزا
 زنگ که فرمان نام به رزا. گرفت رزا صورت یروبرو  و درآورد بیج از را اش
 بش به مربوط که نهیزم پس عکس به او و شد قطع متاس. ستینگر زد،یم

 در دیخندیم رسخوش و بود کرده کج را رسش فرمان. زد زل بود، اش یعروس
 هک بود زنده عکس آنقدر. زدیبر بهم را شیموها داشت یسع محسن که یحال

 یب و بود بایز و جوان عکس نیا در فرمان چقدر. دیکش یآه ناخودآگاه
 یصدا...را اش لحظه به لحظه بود، بر از را شب آن او د،یخندیم دغدغه
  .برگرداند تیواقع عامل به را او چشامنش یجلو  از یگوش شدن دور و محسن
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 دست یول اره،د اعتامد من به زنه،یم زنگ که دومه و ستیب باره نیا ؟ینیبیم-
 اگه یکنیم فکر تو. ستین هانیک نکهیا از شهیم وونهید داره ستین خودش

 و فرمان رس ییبال اگر ای مونه؟ یم زنده فرمان افته؟ یم یاتفاق چه شیبرب
 !؟یکن یزندگ ایدن نیا تو یادیز لحظه کی ذارمیم من ادیب هانیک

 هانیک. دیایب نیپائ متسال  به هانیک تا ستادیا رسرسه کنار رزا محسن، آمدن تا
 محسن و نشستند مکتین یرو  هردو. شد خسته زود و کرد یباز  تاب هم یکم
 او به یسپاس رسارس نگاه رزا. شد ملحق آنها به یبزرگ" بایتقر یکادو  جعبه با

 .ستینگر جعبه به کنجکاو هانیک و انداخت

 عمو؟ هیچ نیا-

 :گفت محسن یجا به و گرفت ینفس رزا

 ؟یکن بازش خودت یخوایم. یباش داشته دوستش دوارمیام اس، هیهد کی-

 منه؟ یبرا-

 ...یر یگیم من از که یا هیهد نیاول. هانیک تو، یبرا آره-

 شمچ با محسن و ستینگر محسن به. بود جانیه با یکم و متعجب هانیک لحن
 بود، یزرشک روبان به نیمز که را جعبه در هانیک. کرد دیتائ گذاشنت، برهم
 ،رنگ اهیس لیمستط جعبه دنید با و زد کنار را اطراف یها کالتش. گشود
 :گفت لیم یب. شد یخال بادش

 ه؟یچ گهید نیا-
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 داد رارق مکتین یرو  و آورد رونیب اطیاحت با را فابرکاستل باکس کارل محسن
 :گفت یا وسوسه پر لحن با سپس

 ...اههیس یچوب جعبه نیا کردن   باز ماجرا خوب قسمت-

 لیر و گشود را آن مانند کمد یدرها رزا، لبخند و کنجکاو امنچش مقابل و
 .آورد رونیب یکی یکی را کشوها

 چطوره؟-

 تل،پاس ک،یماژ ،یمدادرنگ از مملو که ییکشوها به باز یدهان و بهت با هانیک
 خودش. نزند هق تا دیگز لب رزا. شد رهیخ بود خودکارها انواع و یمدادشمع

 ذوق اب که یاتاق به کشان کشان را او فرمان. بود دهید را صحنه نیا کباری هم
 که داشت را یحال هامن رزا. داد نشانش و کشاند بود، کرده آماده و دهیچ
 :فتگ یفیضع یصدا با و زحمت به و خورد فرو را بغضش. لحظه نیا در هانیک

 ؟یدار  دوستش-

 .دیچرخیم رنگها انیم نگاهش و زدیم پلک تعجب با هانیک

 منه؟ مال   نیا-

 :برداشت را یآب فیط یمدادها از یا دسته کوچکش مشت با سپس

 منه؟ مال همشون...یرنگ مداد چقدر-

 :دیبوس را رسدش ی گونه و دیکش خود سمت به را او محسن

 چطوره؟ عمو، عشق   خودته مال همش-
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 محسن به شرتیب. ستینگر بود، اشک از یا هاله در شیچشمها که رزا به هانیک
 :گفت امآر  و دیچسب

 .رزا ممنون-

 آب زحمت به اما دیلرزیم شیلبها. داد تکان رس و دیخند هیگر انیم رزا
 :داد قورت را دهانش

 کنم؟ بغلت تونمیم. کنمیم خواهش-

 یمقد هانیک. گذاشت برهم پلک دوباره محسن و ستینگر محسن به هانیک
 و رس اممت. ستیگر و دیکش آغوش در را او صانهیحر نباریا رزا و آمد جلو

 :گفت بغض با و را کوچکش یدستها د،یبوس را اش زده بهت صورت

 ؟یبکش برام ینقاش کی باهاشون یدیم قول-

 اش یاشک یچشمها با رزا. داد تکان رس و شد رهیخ رزا چهره به هانیک
 :دیخند

 ش؟یاریم برام نمتیبب که بعد ی دفعه ،یمرس-

 دبلن محسن. گرفت دهانش یجلو  را دستش رزا و داد تکان رس دوباره هانیک
 رس به عمرش لحظه نیهم اگر رزا و بروند تا کرد جمع را لیوسا و شد
 !بود دهیرس شیآرزو به. کردیمن گله د،یرسیم
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 و بودند راه در یساعت دو. رساند خودشان ی خانه به را رزا ابتدا محسن
 رارق کوتس حالت در را همراهش تلفن" ناچارا او که گرفت متاس فرمان آنقدر
 یانرب یم هر به" بایتقر که بود ادیز آنقدر کیتراف نداشت، یگر ید ی چاره. داد
 و بود برده خوابش عقب یصندل یرو  هم هانیک. شدیم گرفتار زد،یم زیگر

 کیارت" بایتقر هوا دندیرس محسن یپدر  خانه به یوقت. دیکشیم نفس منظم
 نیا دیرتسیم. بود شده منتقل هم رزا به داشت محسن که یاسرتس و شده
 را ندشفرز  نتواند او و نسپارد محسن به را هانیک گرید فرمان شود باعث ریتاخ
 آخ رزا که گرفت آغوشش در محکم آنقدر و دیکش غیج دنشید با میمر. ندیبب

 وارد کردند،یم صحبت در دم میمر و رزا که یزمان مدت محسن. گفت یبلند
 زده حرست نگاه جواب در. برداشت را اش یرضور  لوازم و لباسها  و شد خانه
 آمد یمن بدش و ستین ایدن نیا به یلیخ مهراب عمر بود دهیشن که مادرش ی

 رسم و آنهاست مهامن یروز  چند رزا گفت تنها ردیبگ سامان و رس پرسش
 ابتدا رزا. نکنند باطل الیخ و فکر و اورندیب جا به کامل را ینواز  مهامن
 احساس" ابدا شد باعث آنها یمیصم و گرم برخورد اما دیکشیم خجالت

 نجایا ماا کردیم رونشیب لیراح و بود گانهیب خودشان خانه در او. نکند یبیغر
 ...نه

 پر و شد سوار رسعت به محسن اش، دهیخواب پرسک با رزا بغض پر وداع از پس
. درسیمن هم گرید ساعت دو نباریا دانستیم. راند شاپور خانه سمت به گاز
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 ار  لبش پوست آنقدر. خوردیم زنگ مدام  و بود کنار یصندل یرو  شا یگوش
 ردنک پرواز تنها و بود کیتراف کیپ. سوختیم زد،یم زبان هربار که بود کنده

 وشنر  دوباره اش یگوش نور. برساند شیتجر به وقت ارسع در را او توانستیم
 .کرد راربرق را متاس کالفه قرمز چراغ یرقم سه عدد دنید با نباریا و شد

 تلفن بجوا! شکنمیم رو گردنت برسه، بهت دستم که؟یمرت یهست یگور  کدوم-
 ؟یدیمن یچ برا رو

 :گفت آرام و دیکش یقیعم نفس محسن

 .کمیتراف تو-

 :رفت باال کدفعهی فرمان یصدا

 ؟یکیتراف تو ساعته چهار که یهست یگور  کدوم! رشف یب یخورد گه تو-
 ...رسهیم بهت دستم قرآن به ؟االن کجاست ؟یبرد کجا رو هانیک

 کردن گز ای بود یرانندگ حال در ای االن به تا ظهر از. بود خسته محسن
 :گفت یخستگ از یناش آرامش با. ابانهایخ

 .دهیخواب ارمش،یم دارم-

 !ارمیدرم رو یکی تو پدر من-

 مین و کرد پرت را لشیموبا هم محسن. کرد قطع را یگوش و گفت را نیا فرمان
 را امروز از زیچ چیه او بود دواریام. انداخت خواب در غرق هانیک به ینگاه
 خودش و او نیب راز نیا بود گفته او به خواب از قبل...دینگو پدرش یبرا

 بود یکاف. دیرتسیم فرمان از اما بود کرده دیتائ رس تکان با هم هانیک و است
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 هب مو کاست و کم نبدو  او و بکشد رو و ریز هانیک از اش نکره یصدا هامن با
 دارید کی. بود کرده یغلط عجب. زد چنگ را شیموها. کند فیتعر را مو

 زار  مت  یق گران اریبس یکادو  بابت را حسابش از یادیز بخش یفرزند و مادر
 مهم همه از تینها در و یشهرباز  و رستوران نهیهز نیهمچن بود، کرده یخال
 رفتهگ یصدا. است یعصبان زانیم چه تا کند حس توانستیم...فرمان خشم   تر
 بود داده اخطار او به آنکه حال داد،یم دنشیکش گاریس تعدد از نشان اش

" اصال. کند مراعات دیبا و شود انتخاب مهراب به وندیپ یبرا است ممکن
 ! نبود او روز امروز،

 اش یمچ ساعت صفحه  به ینگاه. شد کینزد شاپور ی خانه به باالخره
 قهیقد ده ساعت. دیکش اش کرده عرق یشانیپ به یدست آن ندید با و انداخت

 شانی خانه یرو  ادهیپ ریمس که فرمان بتیه پر هیسا دنید با و بود شب نه به
 و کم را رسعتش د،یکشیم گاریس و داشت تن به یورزش ست که یحال در را

 را شیپا گشود، را اش یمنیا کمربند. کرد خاموش را شیخودرو یجلو  چراغ
 نیکمرت با را آن سپس و خفه را خودرو موتور یصدا و برداشت گاز یرو  از

 شیخودرو دنید با و آمد باال یناگهان فرمان رس. کرد پارک درخت کنار صدا
 رسعت به محسن که کرد پرت ضیغ با را گارشیس و فرشد بهم را شیلبها چنان
 یقدمها با فرمان آنکه از قبل و آورد باال میتسل نشانه به را دستش هردو

 ریز فرمان. بست را در و شد ادهیپ خودرو از عیرس د،یایب سمتش به بلندش
 خودرو در به محکم را او بزند یحرف محسن آنکه از شیپ و داد ییناسزا لب

 .خورد تکان آن اتاقک که آنقدر کوباند،
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 ؟یعوض کهیمرت یخورد یگه چه-

 :گفت تند تند محسن

 داریب خوامیمن! بکن یخواست یکار  هر عدب خونه بذارمش بذار خوابه، هانیک-
 .نهیبب رو صحنه نیا شه

  ؟یبرد یبرداشت رو من بچه یک اجازه با-

. ادد هل کوچه وسط قدرت پر را او و گرفت را کاپشنش قهی گفت، را نیا فرمان
 با حکمم و کند حفظ را تعادلش نتوانست که بود آشفته و  خسته آنقدر محسن
 اما رفت درهم درد شدت از شیاخمها. افتاد وچهک آسفالت کف یرو  زانو

 فسن نفس به تیعصبان شدت از. کرد بلندش قهی از دوباره و نداد امان فرمان
 هساعت چند بتیغ. است رفته باال فشارش بود مشخص" کامال و بود افتاده

 حق بکشد را او فرمان اگر یحت دیشیاند محسن و بود کرده وانهید را او هانیک
 ...ربدیم را هانیک و کردیم استفاده سوء غفلتش از رزا راگ. دارد

 

 

 

 

 .آمد خود شد،به فرشده فرمان دست در که فکش
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 یکی آسفالت نیهم با رو ات نعش نجایهم تا بگو محسن؟ یخورد یگه چه-
 ناو  خودم وگرنه بنال...اهللی! نذاشتم بابات ننه دلت به رو داغت و نکردم
 ...بکن جون...اهللی...رونیب کشمیم ات حلقوم از رو چربت زبون

 مطمنئ هانیک بودن خواب از تا انداخت شیخودرو درون به ینگاه محسن
 متام با و برد عقب عقب وضع هامن با را او که شد یحرص آنقدر فرمان. شود

 :کوباند روبرو خانه وارید به زورش

 ارمت؟یب حرف به خودم نه؟ ،یزنیمن حرف-

 سنمح نباریا و کوباند را او دوباره فرمان اما رشدف بهم لب درد شدت از محسن
 .درآمد اش ناله

 ! زنمیم شیآت رو نتیماش و خودت نجایهم هانمیک جان   به ینزن حرف-

 :آمد حرف به او اما کند، محسن شکم حواله یلگد تا آمد باال شیپا

 تدل یهرچ بعد خونه بذارم رو هانیک بذار فقط...گمیم قسم بخودت گم،یم-
 . ینکن سکته دوباره و شه یخال حرصت تا بزن تخواس

 درد از که یحال در محسن و شد کم اش چانه و فک یرو  فرمان دست فشار
 :داد ادامه د،یکشیم قیعم نفس

 دمید نه،یمعا یبرا دکرت برم نبودم، شگاهیمنا  امروز که حاال خواستمیم-
 .رفته رس ام حوصله عمو گفت و زد زنگ یحاج خونه از هانیک

 نشانش را متاسها نخواهد او از یوانگید نیا در فرمان که کرد دعا دل در و
 :گفت تند تند اما بود دهیبر را امانش درد. دهد
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 گه شانس! نیهم ،یشهرباز  میرفت رساغش اومدم بشکنم، رو دلش ومدین دمل-
 ...بپرس خودش از شه داریب بذار" اصال...بود کیتراف همش من

 زا را تعادلش زانو درد شدت از محسن و کرد شیرها رتنف با و رضب به فرمان
 تشپش که فرمان به خطاب و افتدین تا داد هیتک وارید به. زد لنگ و داد دست
 :گفت زد،یم چنگ را شیموها و بود کرده او به را

 ؟یترکوند رو من یزانو  شد خنک دلت االن خوبه؟ کردم، غلط من-

 به لنگان لنگان محسن. گشود را عقب درب و رفت نیماش سمت به فرمان
 خون شیزانو از. ستینگر شلوارش یرو  رهیت لکه به درد با. افتاد راه سمتش

 :رفت جلوتر و نداد یتیاهم. بود شده پاره شلوارش و آمد یم

 !شهیم تیاذ یدیم گاریس گه بو بربمش، خودم بذار-

 :کرد نگاهش زیت و تند فرمان

 .نکردم القچ هم پات اون تا ات خونه برو گمشو-

 و ودگش مهین تا را شیچشمها هانیک. گرفت آغوش در را هانیک و شد خم سپس
 :گفت آلود خواب

 ...بابا-

 ینیب. برداشت را اش کوله و کاپشن گرید دست با و را او دست کی با فرمان
 :کرد زمزمه یدلتنگ با و چسباند هانیک صورت به را اش
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 یرسجا خونه میریم االن رفت؟ راه زاره دلش بابا یبود کجا...بابا دل   جان  -
 گذشت؟ خوش بهت...بخواب خودت

 تا ردک جابجا او شانه یرو  را رسش و دیچسب فرمان به شرتیب آلود خواب هانیک
 :کرد زمزمه نامفهوم. باشد تر راحت

 .بابا آره-

 محکم را در حرص با فرمان و داد هیتک کاپوت به شده درهم ی چهره با محسن
 :زد غر یاکش محسن. بست

 !بهم یکوبیم یاونطور  ستین ات عمه ارث-

 حواله یلگد نباریا فرمان. شد جابجا شیجا در محسن و آمد جلو یکم فرمان
 :گفت کلفتش یصدا با و کرد شاگرد سمت در

 ه؟یمشکل هوا، بره شه دود زنمیم شیآت هوی رو کلش بکشه عشقم-

 :داد تکان رس و دیکش اش ینیب ریز به یدست محسن

 ...نه ای خوابهیم ات شیآت نمیبب بزن شیآت...موت تار کی فدا نه،-

 :کرد اشاره هانیک به سپس

 .شهیم ضیمر رسده هوا داخل برو-

 ره که محسن شلوار یرو  لکه به ینگاه مین. گذشت کنارش از اخم با فرمان
 ماا گشود شیپا با را خانه یآهن در. کرد عبور و انداخت شدیم بزرگرت لحظه

 شتم را دستش درد شدت از که محسن سمت به و دیکش یقیعم نفس. ستادیا
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 شتپ دوباره و فرشد بهم لب. دیچرخ د،یکوبیم شیپا ران به آرام و بود کرده
 رگبز  کیالست به و نشست نیزم یرو  اورد،ین طاقت درد شدت از محسن. کرد
 صحر  با فرمان. بود دهیبر را امانش و نفس درد. داد هیتک شیخودرو پهن و
 :دیچرخ دوباره او سمت به و زد یمشت در به آرام اما

 نمک پانسامن رو زخمت شهیم دایپ یز یچ نمیبب خونه اریب کن جمع رو ات لش-
 ...نه ای

 :گفت متام یغد با محسن

 !نسوزه بدزدن، رو ات بچه خوانیم که راه مهین یها قیرف برا دلت! خوبم من-

 اشوپ کشومنت،یم خونه در دم تا قتچال  یپا همون از یاین منه، با صشیتشخ-
 ...ندارم یکش نعش حوصله

 و ادد تکان تاسف نشان به یرس  فرمان. نتوانست اما شود بلند زد زور محسن
 محسن. شد بلند کمکش به محسن و داد قرار او یجلو  را دستش. آمد جلوتر
 خودش گردن دور را محسن دست  فرمان کند، سقوط آنکه از قبل و زد لنگ
 :کند هیتک او به تا ختاندا

 .ینرب  ییجا رو من بچه رسخود که کنمیم قلم رو پات جفت گهید دفعه-

 .شدند روان خانه سمت به هرسه و داد تکان رس دنیفهم نشانه به محسن
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 :گفت بلند یکم و دیکش رسک آشپزخانه از منظر در یصدا دنیشن با

 مادر؟ یبساز  ای یبخر  ماست یرفت-

 بود، دهیخواب فرمان آغوش در که هانیک و محسن روز و حال دنید با اما
 :آمد جلوتر. شد نگران اش چهره

 .نده بد خدا جان؟ محسن شده یچ-

 :گفت خشک فرمان و کرد من و من یکم محسن

 خانم؟ حاج کجاست هیاول یکمکها جعبه! جوب تو افتاد االن نیهم-

 شا چهره درد شدت از و رفتیم راه لنگان لنگان که محسن به یجیگ با منظر
 .ستینگر بود، شده کبود

 یدکرت  تو مگه فرمان...شکسته نکرده یخدا دمیشا مادر، دهید رضب دیشا-
 ...امرستانیب دیبر ؟یکن درمونش یخوایم که

 تخت یرو  را هانیک و گشود را آن درب رفت، خواب اتاق سمت به فرمان
 .آمد رونیب د،ببن کامل را در آنکه بدون و دیکش شیرو را پتو. گذاشت

 ه؟یقبل یجا همون جعبه. نشده مرگش چیه نیا-

 یتسخ به محسن. گشود را نتهایکاب از یکی درب و رفت آشپزخانه به سپس
 :دیپرس و نشست یراحت یرو 
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 کجاست؟ یحاج. کردم نگران هم رو شام-

 ونهیگر چشمشون خداها بنده نیا بزنه، برادرش به رس کی رفت غروبدم-
 پرسم؟ آخه کجاست حواست جان؟ محسن یدار  درد یلیخ...همش

 د،کر یم شیر را دلش که یزخم و محسن ی شده پاره یرسزانو  به ابتدا سپس
 :آشپزخانه سمت به آنگاه انداخت،

 کن نگاه...شکسته دیشا...بخواد هیبخ دیامرستان،شایب برب رو محسن ایب مادر-
 ! خدا بنده نیا نداره رو به رنگ

 :نشست شیزانوها یرو  محسن یروبرو  و شد ملحق اآنه به جعبه با فرمان

 .هنش داریب هانیک د،یکن صحبت آرومرت کمی! ستین مرگش چیه گفتم-

 :کرد زمزمه آرامرت

 ور  شلوارت خوامیم جلوتر اریب رو پات! شدم اوستا بستم، زخم رزا یبرا ادیز-
 .کنم یچیق

 رزا امروز. ستادیا قلبش هانیک و رزا نام دنیشن با هیثان از یکرس  در محسن
 بشقل رضبان...شک بدون که بود دهیبوس و گرفته آغوش در را هانیک آنقدر

 یتسخ به کند، یچیق را شلوارش فرمان آنکه از قبل و گرفت اوج حامقتش از
 :کرد اخم فرمان. دیکش عقب

  ؟یکنیم رم چته-



 

 pg. 1228 

12
28 

 یا چاره و کند داریب را اش رفته خواب به مشاعر یسخت به کرد یسع محسن
 :گفت یپرت حواس با. کردیم یفکر  دیبا...شدیاندیب

 .بشورم رو زخمم دیبا اول من...من-

 :کرد اشاره بود، دهیخواب آن در هانیک که یاتاق به یمعطل بدون سپس

 کنم؟ استفاده حاممش از تونمیم-

 حامم در دم تا را محسن. شود بلند کرد کمکش و شد بلند یکفر  فرمان
 :کرد یهمراه

 ؟یاخو یمن کمک-

 به را دهانش آب و دیچرخ خواب در غرق هان  یک سمت به شیچشمها محسن
 :داد قورت زحمت

 ...شورمیم رو زخمم من تا ؟یکن جور برام شلوار کی یتونیم فقط...نه-

 و دلهره با رفتنش محض به محسن. شد خارج اتاق از و داد تکان رس فرمان
 در به ینگاه و نشست تخت یرو  ساملش یزانو  با. رفت تخت سمت به لنگان

 دهیترس و درمانده. دیبوئ را هانیک یموها و صورت و کرد خم رس. انداخت
 !دادیم پرتقال خوش یبو  هانیک. دیگز لب و دیکش صورتش به یدست
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 از فرمان آمدن نیپائ یصدا. انداخت اتاق به ینگاه یشانیپر و یرسدرگم با
 :گفت که دیرسیم گوش به ها پله

 . خرمیم ماست رمیم بعدش ببندم، رو محسن خمز  دیبد مهلت-

 ورد. برسد فرمان آنکه از قبل کردیم یکار  دیبا. زد چنگ شیموها به محسن
 یرو  شیچشمها هیثان از یکرس  در و کرد رصد یچارگیب با را فضا دور تا

. دخور  یسکندر  و برداشت یبلند گام! بود خودش. شد قفل فرمان یادکلنها
 زد شیدستها کف به رسعت به یکم مقدار. برداشت را نادکل و کرد دراز دست

 د،یکش هانیک یموها در پنجه آرام و شد خم. رفت هانیک سمت به دوباره و
 :کرد زمزمه آرام و ملس را فشیلط و کوچک صورت سپس

 !ممنوعه پرتقال عطر و حهیرا نجایا...من نیهروئ...هانیک-

 شد،یم بلند تخت یرو  از که محسن دنید با فرمان و شد باز کامل باز، مهین در
 . کرد توقف شیجا رس

  ؟یکنیم چکار تخت  رو حامم؟ یبر  یخواستیمن مگه-

 :آمد جلو و داد تکان رس محسن

 .شد داریب هانیک کردم فکر لحظه کی چرا،-

 :گفت بدخلق و دیکش یقیعم نفس فرمان

 ؟یکن استفاده من یادکلنها از گفت تو به یک-
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 :زد اش شانه به و دیقاپ ستد از را شلوار محسن

 ...یبزن نویا بودم دهیند حاال تا...بدونم رو اسمش خواستمیم-

 :داد تکان رس تیاهم یب فرمان

 !تو مال خورد، سگ...دار برش یدار  دوستش اگه یول بود، مونده جا نجایا-

  ؟یکشیم دستامل یدار  یگرفت وجدان عذاب-

 ...یحساب برات گذاشتم. نشده متوم باهات کارم هنوز نه،-

 :زد یلبخند حال یب محسن

 پانسامن زحمت به دوبار که بده انجام االن نیهم مونده یحساب خرده اگر-
 .یافتین کردن

 :دیکوب اش شانه به فرمان

 همه ،یر یبگ دوش یخواست هم اگر! ایب زود بشور رو زخمت برو نگو، چرت-
 .هست زیچ

 :زد شیصدا د،برو  آنکه از قبل و کرد نگاهش دیترد با محسن

 ...فرمان-

 :داد قورت را دهانش آب و زد زبان را لبش برگشت، که سمتش به

 تبه و ادیب برادرش خونه از یحاج نکهیا از قبل...بشنو من از رو یز یچ کی-
 .بگه
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 نرو یب را نشیسنگ نفس محسن و کرد نگاهش زیآم استفهام و یجد فرمان
 .فرستاد

 منم م،یمر شیپ بره خواستیم رزا...رزا...رونیب زدم بابا خونه از من...من-
 ...تا کردم جمع رو ام لیبند و بار

 رفت؟ عمو خونه از یچ برا-

 یتالق فرمان یچشمها با نگاهش تا گرفت چشم و انداخت باال شانه محسن
 :نکند

 ...بگم بهت گفتم! گهید کنندیم تشیاذ البد...دونمیمن-

  زیم اول یکشو  از و کرد عبور کنارش از. داد تکان رس شیبرا متاسف فرمان
 و جانیه و درد شدت از داد، هیتک وارید به محسن. برداشت یدیکل دسته

 :دیکوب اش نهیس به را دیکل دسته فرمان. دیکشیم نفس منقطع اسرتس

 گه؟ید ا،یب-

 :زد لبخند اضطرابش، انیم محسن

 !نیهم ات، یسالمت-

 :کرد عبور کنارش از و داد تکان یرس  فرمان

 یکشب درد کمی خوبه برات هرچند. دکرت بربمت ،یبدحال یلیخ ینیبیم هاگ-
 ...ادیب دستت کار حساب

 :داد تکان ینف نشانه به را رسش محسن
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 به یچ یبفهم تا مبونن دیبا زخمها یبعض...مبونه جاش بذار ست،ین یاز ین-
 من فرمان...یدار  قبومل چقدر تو ندازهیم ادمی زخم نیا من حداقل...هیچ

 .ستمین کردن انتیخ آدم

 :داد ادامه محسن اما گرفت را اش قهی و آمد جلو شده منقبض فک با فرمان

 پامم یکی نیا بزن...گمیم راست قسم خودت به! باشم انتکاریخ تونمیمن من-
 انهیک و تو برا اول برداشتم یقدم هر...نکردم اشتباه کار من یول کن چالق
! یبذار  پا ریز رو زیچ همه راحت نقدریا یتونیمن هم تو...خودم برا بعد بوده
 ...دمیمن اجازه من

 :گفت مرص محسن. کرد شیرها رضب به فرمان

 گوب! یستین یآدم نیهمچ تو کردم، فکر اشتباه موردت در محسن بگو بهم-
 ...فرمان

 :داد هل" بایتقر را محسن و گشود را حامم درب فرمان

 .زخمت نیا با یکشیم گند به رو یزندگ کل یدار  حامم برو گمشو-

 .بست را در محسن درد   از تر چشامن مقابل در سپس
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 بازه نیا در فرمان. دیکش طول ساعت مین قه،یدق چند یجا به شیپا یشستشو 
. ردک تنش بر یراحت لباس و ضیتعو خواب در را هانیک یلباسها ابتدا یزمان

 ،دیشن که را فشیضع یصدا و دیپرس را محسن حال حامم در پشت از سپس
 و برگشت که یزمان اما. دهد انجام را منظر دیخر تا رفت و شد راحت الشیخ

 منظر بهمراه. شد نگران یجد طور به امده،ین رونیب هنوز محسن شد متوجه
 محسن فیضع یصدا هامن نباریا اما زد رضبه در به دوباره و شدند اتاق وارد
 با. دیکش نیپائ را در رهیتگدس فرمان و ستندینگر بهم هردو. دندینشن هم را

 یرو  پاره شلوار هامن با محسن. شدند وارد هردو و زد پس را حامم بخار دست
 وان به تهبس یچشمها با و شدیم نیپائ و باال اش نهیس قفسه. بود نشسته نیزم
 گرفته مشت در را شلوارش ی پاچه درد شدت از آنکه حال بود، داده هیتک
 :دیکوب خودش صورت به آرام و گرفت ازگ را نشیپائ لب منظر. بود

 جان؟ پرس یشد یچ ،یوا یا-

 هب فرمان نگاه. گشود را شیچشمها یسخت به اما نبود اریهوش یلیخ محسن
 و بود افتاده شامره به شینفسها محسن. رفت اش مرده خون و متورم یزانو 
 :فرمان به کرد رو و بست را آب منظر. زدیم گچ یدیسف به صورتش رنگ

 تلف داره چارهیب پرس امرستان،یب بربمش جانم؟ فرمان یهست یچ طلمع-
 .ینکرد گوش گفتم، بهت اول همون من...شهیم

 هب را محسن اگر یطرف از. بود شده یشانیپر و اسرتس دچار خود فرمان حال
 یطرف از و مانند یم تنها شاپور آمدن تا هانیک و منظر ربد،یم امرستانیب

 به یر یدرگ لحظه آن در. بود دوانده شهیر دشوجو  در یبد وجدان عذاب
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 کندن فکر آن بعد عواقب به" ابدا که بود شده یعصبان و خودیب خود از یقدر 
 به یخوب درس هم و شود یخال دلش حرص هم که بود نیا هدفش تنها و

 رشفک. نربد را هانیک و نکند یغلط نیهمچ او اجازه یب گرید تا بدهد محسن
 نیا سبب بود، خودش قواره و قد هم بایتقر که محسن دندا هل کردیمن هم را

 :ستینگر منظر به یدرماندگ با. شود حادثه

 کنم؟ چکار رو هانیک و شام-

 بچه نیا ادیمن خوش رو خدا مادر، بربش هست، هردومون به حواسم من-
 .خودداره اما کشهیم زجر داره نداره، رو به رنگ...بکشه درد نقدریا

 دهش قرمز شیچشمها که بود ادیز دردش شدت آنقدر اما کردیمن هیگر محسن
 :گرفت را شیبازو فرمان. بود

 !یدردرس  و عذاب هیما همش امرستان،یب بربمت کن جمع رو خودت پاشو-

 :گفت یسخت به محسن و داد یا اخطاردهنده" فرمان" منظر

 ...بدم تکونش ای کنم راست رو زانوم تونمیمن" اصال شم، بلند تونمیمن-

 :بست چشم درد از و داد هیتک وان به را رسش دوباره پسس

 ...رمیمیم دارم-

 داد تکان یرس  متاسف فرمان. دیکشیم درد از یادیفر" حتام نبود، منظر اگر
 :کرد زمزمه گوشش در و کرد بلند بازو از را او محسن، درد   به توجه یب و
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 خونه ماه چند! ینکن یاضاف غلط گهید که اومد دستت کار حساب عوضش-
 ...ستین بد برات من آپارمتان تو هم ینینش

 :دیغر خشم با محسن

 عمر خرآ  تا شده رند،یبگ گچ ای کنند عمل رو پام بذارم من درصد کی کن فکر-
 !دمیمن نکارویا اجازه بزنم، لنگ

 محسن یپا از یوگرافیراد با ابتدا دند،یرس اورژانس به یوقت. شد هم هامن
 به ردنک نگاه از پس دکرت و گرفتند عکس د،یکشیم ادیفر نباریا گرید که

 شد دهز  شوک یحد به محسن. است شکسته شیزانو کشکک کرد اعالم عکسها
 و دشیمن مانعش فرمان اگر و شد زیمخین و داد هیتک آرنجش به تخت یرو  که
 در هامن از بکشد، دراز دوباره تا دیکوبیمن اش نهیس قفسه به دست کف با

 عجز با .بود نخورده امرستانیب به گذرش بحال تا او. کردیم ارفر  لنگان لنگان
 به اشتد قصد دکرت که یرسنگ. ستینگر داشت، دست در یرسنگ که دکرت به
 .کند خارج را زانو خون آن لهیوس

 .کنم اسرتاحت صبح تا دیبا فقط من...نکارهایا به ستین یاز ین" واقعا دکرت-
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 ییعنار  جوان چرا که داد تکان رس ینیمنک فتاس با و زد یکمرنگ لبخند دکرت
 ییاالب آستانه آنقدر او البته. باشد داشته وحشت دکرت از دیبا محسن مانند
 کهنیا تصور یحت اما بود بسته فرو لب لحظه نیا تا که داشت درد تحمل در
 هب را رسش دکرت از پس محسن. کردیم اش وانهید باشد، گچ در یمدت شیپا

 کرد،یم نگاهش منا دندان لبخند و حیتفر با و نهیس به دست که فرمان سمت
 :چرخاند

! کوگالس کنمیم رو ژکوندت خوشگل   لبخند اون و ارمیدرم رست رو اش یتالف-
 رند،یگب گچ رو پام دسته تا بذارم تونمیمن دارم کار تا هزار من ،یوحش کهیمرت
 خورمیم مسکن کی رون،یب برب شده خراب نیا از رو من...توام با ؟یفهمیم

 ...توام با فرمان! شمیم خوب

. بود دهیند را محسن حال نیا امروز به تا" قتایحق. بود گرفته اش خنده فرمان
 دایپ یفرار  راه تا کوبدیم ها لهیم به را خود مدام که قفس در یجگوار  مانند
 :گفت اش خنده  ته هامن با. کردیم تقال کند،

 ؟یش بخو  و یبخور  مسکن که مگه هکشک شکسته، زانوت کشکک پرسشجاع،-
  اصال؟ یفهمیم

 :چاندیپ را فرمان دست مچ حرص با و دیکش باال را خودش یکم محسن

 دمیمن اجازه ستم،ین کاریب و عالف تو مثل دارم کار تا هزار من فهمم،یمن نه-
 تیوضع نیا با تونمیمن من شعوریب! ببنده رو پام و دست مسخره گچ نیا

 ست؟ین تیحال اچر ...کنم یرانندگ
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 اش خنده فرمان همراه به بود لیوسا کردن آماده حال در که هم دکرت نباریا
 :دینال. زد چنگ را شیموها و دیکوب تخت به را رسش محسن. گرفت

 ! دارم کار یکل من...برم دیبذار بابا-

 و دهخن با که یفرمان و شناخت را دکرت ی هیسا. شدیم گرم کم کم شیچشمها
 :گفتیم حیتفر

 رست؟ باال ادیب مامانت بگم یخوایم نکن، هیگر-

 :دیغر اش دشدهیکل یدندانها نیب از محسن

 ! خر کهیمرت...فرمان بدم نشونت یمامان کی-

 :دیکش ادیفر سپس

 ...احمق احمق، احمق،-

 یمن فرود آسفالت کف زانو با فرمان دادن هل از آنطور نبود، خسته اگر دیشا
 :گفت شخندین با انفرم و شد مشغول دکرت. آمد

 م؟یاریب برات ادتیع موقع یدار  دوست یکمپوت چه حاال-

 از را یلعنت ی خنده آن و شدیم بلند توانستیم اگر حرص شدت از محسن
 یال .نشود شاد او شدن نینش خانه از نگونهیا فرمان تا کردیم پاک صورتش
 :فتگ یبدجنس با جانکاهش درد رغمیعل  و شد زیمخین یکم گشود، را پلکش

 ...مونده کف تو بدبخت   یکن بو و یبخور  هم تو بلکه! پرتقال-
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 وبارهد که دیکوب محسن شانه به چنان و کرد یوحشتناک اخم هیثان به فرمان
 بود، شده خنک دلش اما. برد ادی از را شیزانو درد و شد ولو تخت یرو 

 و ستادفر رونیب را نفسش! بود کرده پاک را فرمان درار حرص لبخند حداقل
 همه. شدیم نینش خانه" عمال شده، گرفته گچ یپا نیا با. شد رهیخ سقف به
 :دینال! بود شده خراب زیچ

 ...فرمان کنه لعنتت خدا-

 

 

 

 

 تا رفت داروخانه به فرمان آن از پس و گرفت گچ را محسن یپا دکرت
 یپا هب و بود نشسته تخت یرو  اخم با محسن برگشت یوقت. بخرد را شیداروها

 :زد ساملش یپا یرو  و رفت جلو. کردیم نگاه اش شده گرفته گچ

 .میبر پاشو-

 و ابدیب یا لهیوس تا کرد اطراف به ینگاه و آورد باال رس یعصبان و تند محسن
 :دز  ترش و گرفت را داروها سهیک خشم با. افتین اما کند پرتاب سمتش به

 !سالمت به-
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 عقب یصندل یرو  کرد مجبور را او که فرمان یقلدر  و ییزورگو فیحر اما
 که است آن از تر غد اما دارد وجدان عذاب فرمان کردیم حس. نشد ند،یبنش
 کردیم فکر ذهنش اعامق در همچنان رایز. کند یعذرخواه بابتش محسن از
 را هانیک نداشت حق یکس. است خودرسانه و مشورت بدون کار یسزا نیا که

 ن،یتر نیام فرد آن اگر یحت اورد،یب زیپائ شب نه و بربد رونیب اجازه بدون
 .باشد محسن، یعنی

 خودتون؟ خونه بربمت-

 :کرد نگاهش نهیآ از فرمان و نداد یجواب محسن

 ...توام با-

 !نزنن ور ادیز هم انتیاطراف بخواب، مسکن نیا بعد گفت دکرت-

 :گفت خونرسد فرمان

 . دشیم عوض نظرش دیشا شده، قلم پات یچ یبرا یگفتیم دکرت به-

 یب. ابدی کاهش رسدردش یکم تا گذاشت شیچشمها یجلو  را دستش محسن
 :گفت حوصله

 .ندارم حوصله" واقعا فرمان، شو خفه-

 برسومنت؟ کجا بگو خب-

 :تسینگر فرمان بشاش و رسحال رخ مین به و دیکش باال را خود یکم محسن
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 و ینیبب رو جونت رزا دوباره بلکه که خودمون خونه برو بگم من یمنتظر -
 ؟یش یحول به یحال

 :کرد اخم فرمان

 !گچ تو بفرستم رو کلتیه کل نکن یکار  هنوز، میامرستانیب کینزد-

 :داد هیتک عقب شهیش به دوباره محسن

 ...خودت آپارمتان سمت برو. خودمون خونه رمیمن من-

 ...تنها و تک که، شهیمن-

 :زد یصدادار  پوزخند محسن

 ات؟ خونه داره لولو چرا؟-

 ای ما خونه ؟یایبرب خودت پس از یخوایم چطور چالق، یپا نیا با! لهاب-
 .هست یکی حداقل خودتون

 گم و گورت خودت بغل بزن ای آپارمتانت، سمت برو ای! ترم راحت ییتنها من-
 !کن

 :شد تندرو نیال وارد و گرفت رسعت فرمان

 !درک به-

 :افزود پسس فرمان و شد ادهیپ خودش یخودرو  از فرمان کمک به محسن

 .ارمیم برات صبح فردا اونم م،یدار عصا نیرزمیز تو کنم فکر-
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 گرفنت گچ بار ریز دینبا. شدیمن باز اخمش اما داد تکان رس هم باز محسن
 نکرده هم ساده یخواه معذرت کی یحت فرمان و بود شده فلج" عمال! رفتیم

 . شدند آسانسور وارد هردو و کرد قفل را خودرو فرمان. بود

 مبونه؟ اونجا قراره یک تا حاال-

 وطسق تا فرشد دستش در را آسانسور لهیم و کرد نگاهش یچشم ریز محسن
 ار  خود یبدجنس با اما است شده رزا ریدرگ فرمان ذهن   متام دانستیم. نکند
 :زد ینفهم به

 ؟یک-

 :شد جابجا شیجا در یکم فرمان

 .رزا-

 :زد یجان یب شخندین محسن

 کنندیم فکر هم نهایا البد گرفته؟ ازشون تورو رزا کردیمن فکر خانم حاج مگه-
 یب نقدریهم ؟ینیبیم شده، مهراب یتاالسم یامر یب باعث چارهیب دخرت   نیا

 تنها؟ و تک مبونه خونه اون تو چطور! منطق

 :دیکش لشیسب به یدست فرمان

 سوخت؟ براش دلت هوی-
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 یکرد تعجب یلیخ دمید فقط! هستم حرفم رس هنوزم براش، نسوخته دمل-
 ات هفیطا و ریت با انگار که یطور  بشنوه، چاریل و خونه اون تو منونده رزا چرا
 !کنم روشنت گفتم ،یندار  ییآشنا

 :فرستاد باال را شیابروها محسن و کرد نگاهش زیت فرمان

 ...یپرسیم سوال احمقها مثل یوقت-

 :رفت باال شیصدا فرمان

 !دوستش خونه بره شه پا داره شوهر یوقت نداره یلیدل-

 م؟مرد زن برا یشیم رتیخرغ و باال رهیم آمپرت عیرس که هیچ تو به دخلش-

 در را محسن کاپشن قهی حرص با و آمد جلو د،یسائ هم یرو  را فکش فرمان
 :دیغر سپس. کرد مچاله دستش

 که ییجا گشتیبرم هم رزا خودتون، خونه یدیتمرگیم تو اگر که نهیا دخلش-
 اونور؟ و نوریا بره داره یلیدل چه! باشه

 :زد پس اش یخستگ متام با را فرمان دست و زد یپوزخند محسن

 ...دهیرس ما به تو از ادیز! یالر  فرمان بکش و دستت-

 :گفت و زد را چراغ فرمان. شدند آپارمتان وارد هردو و ستادیا آسانسور

 هال؟ ای یخوابیم اتاق تو-

 .راحتم نفره سه مبل نیهم رو-
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 پتو و بالشت با و رفت اتاق به سپس بکشد، دراز مبل یرو  کرد مکشک فرمان
 :داد قرار محسن رس ریز را بالشت و برگشت

 .برات کنمیم دیخر رمیم صبح فردا-

 اهم و کی. شد جابجا یسخت به شیجا در و گشود را شلوارش کمربند محسن
 مین و اهم کی کرد؟یم یزندگ چگونه بگذرد؟ اسفناک وضع نیا به بود قرار مین

 :زد کنار را پتو حرص با کند؟ متاشا را وارید و در بود قرار

 .یزندگ نیا به لعنت-

 

 

 

 

 :ندیبب بهرت کرد،یم چک را ها شوفاژ که را یفرمان تا گرفت باال را رسش

 ...نرو رژه من رس باال نقدریا گه،ید برو پاشو-

 :ستادیا رسش یباال فرمان

 .یبکن رو کارهات ییتنها یتونیمن-

 ؟یکن شکشیپ رو دخرتت دوست ای برام یر یبگ پرستار یخوایم ه؟یچ-

 .کرد قهر روناک درضمن ببند، و دهنت-
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 را یپاک آب هم محسن و شده یزخم گرگ کی هیشب روناک. بست چشم محسن
. برود مهدکودک به دوباره هانیک بگذارد بود محال. بود ختهیر دستش یرو 

 . نرود فرو هانیک یپا به خار اما ندیبب بیآس نگونهیا خودش بود حارض

 ! یسیل کاسه از ادیمن بدت که تو ار،یدرب دلش از برو-

 !کهیمرت کردم دعوا باهاش تو خاطر به من-

 :شد ظیغل اخمش درد از که یطور  شد، زیخیمن شتاب با محسن

 ،یگفت اشتباه حالت و عشق وسط رو اسمش که اوندفعه! یکرد غلط تو-
 .رزا به گردهیبرم که یکرد یکار  کی مطمئنم هم ندفعهیا

 اطالع یب رزا و روناک شدن رودررو یماجرا از که کرد تظاهر نگونهیبد و
 تضاد در زبانش و چشم که کرد حس وضوح به را فرمان چهره رییتغ اما است
 :بود

 ! نه-

 :کرد رها بالشت یرو  را رسش دوباره محسن

 تنها خوامیم. ندارم رو ات حوصله" واقعا فرمان، رونیب برو! نکمه-
 نیا با قراره کنمیم فکر دارم مدام و داشتم یمزخرف و گند روز امروز...باشم
 یخوایمن اگر...بدم ادامه رو یعاد یزندگ مدت نیا چطور ییلویک چند گچ

 ! رونیب برو ،یکن یخواه معذرت

 :رفت باال فرمان یابروها
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 بابت؟-

 رو من یها برنامه متام تو! مکردن نینش خونه و من یزندگ به زدن گه بابت-
 برو پاشو! یزنیم زر کله کی رسم باال یسادیوا االنم و یکرد خراب

 ازمب برسم، هم جنون به اگر اما هست داغون یکاف قدر به اعصابم من...رونیب
 ! برسونم بیآس یکس به خشمم کردن یخال یبرا تونمیمن

 :داد ادامه حرص با محسن و کرد نگاهش رهیخ فرمان

 ؟یکن ینطور یا اش ته که مشاور شیپ آوردم و بردم تورو من همه اون! الغا-
 بش ربمش،یم ظهر باره نیاول مگه رون؟یب ربمیم رو هانیک باره نیاول مگه
 ارمش؟یم

 :رفت باال شیصدا

 نتدرمو  بگو تو مرگته چه ؟یسپار یم من دست رو ات بچه که باره نیاول مگه-
 کنم؟

 :داد ادامه خشم با محسن و کرد یظیغل اخم فرمان

 کرده؟ چکار باهام باباش بگم هانیک به یخوایم-

 :دیکش داد محسن و آمد جلوتر فرمان

 ...مامانش با بگم بعدشم-

 !محسن شو خفه-
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 تیعصبان شدت از. بست را شیچشمها و کرد سکوت فرمان عربده از محسن
 :گفت گرفته. کند پودر را فرمان یها استخوان متام خواستیم دلش

 یول ستم،ین کردن انتیخ آدم من گفتم بهت کباری! فرمان رونیب برو-
! زار  به کنم میتقد یدست دو رو هانیک که جونت به افتاده خوره! یفهمیمن
 کهنیا از خورهیم بهم حامل! یفهمیمن یچیه تو...فرمان یفهمیمن...یخر  یول
 هانیک ، برو بکش راهتو...گرفته رو دورم خودخواه و احمق آدم مشت کی

 ...کنهیم هیگر ،یستین نهیبب شه داریب! تنهاست

 :داد قورت را دهانش آب محسن. داد تکان رس و رفت عقب عقب فرمان

 !فرمان-

 :داد ادامه مکث با

 ...هانهیک مال نه،یماش عقب صندوق تو هیهد کی-

 . رفت وا فرمان

 مشچش شد داریب صبح که تخت کنار بذارش ره،یگیم رو رساغش شه داریب-
 ...افتهیب بهش

 :داد ادامه

 .خوامیمن رو ات یخواه معذرت من! نگو یز یچ-

 :فتگ اش مردانه و کیش یصدا هامن با و دیکوب خودش نهیس قفسه به مشت با
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 به...یفهمیمن تو که! داره درد یشکستگ نیا از شرتیب هیاعتامد یب نیا-
 ...نه یول انداخته پا از درد نیا رو من التیخ

 ماا خورد تکان شیلبها. کرد مشت را دستش و خورد تکان نفرما یگلو  بیس
 را ساعدش و شد جابجا یکم محسن رایز نداشت هم یتیاهم. نگفت یز یچ

 :داد قرار شیچشمها یجلو 

 فردا خودم هم یحاج به! رتکهیم داره رسم کن، خاموش هم چراغ رفنت قبل-
 یب" مالکا تو !نمینش خونه" فعال و کردم یاطیاحت یب گمیم زنمیم زنگ صبح
 ،یدیچش خودت! داره درد یاعتامد یب...یدونیم! کوچولو پرس یر یتقص
 !نکن...اومده رست

 :دیرس گوش به یکیتار در فرمان یصدا آن از پس و فندک یصدا

 مدونیم...یکنیمن انتیخ رفاقت تو دونمیم! دارم اعتامد بهت من...محسن-
 ...یزنیمن نمیزم و وصله هانیک به نفسم من یدونیم

 شگو به در دنیکوب بهم یصدا بعد هیثان چند و رفت فرو یخاموش در سالن
 .بود کرده پر اونتوس یبو  را سالن یفضا که یحال در د،یرس
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 تا ورد به ینگاه اش یپشم یجورابها دنبال به و کرد پا به را نشیج شلوار رزا
 نهاآ  و رفت تشسم به افت،ی شوفاژ کنار را آنها یوقت. انداخت میمر اتاق دور
 .دیپوش را

  ام؟یب همراهت یخوایمن یمطمئن-

 :گفت و کرد تن به را اش یذغال یهود داد، تکان ینف نشان به را رسش رزا

 ؟یکنیم دعا برام میمر...برم تنها دمیم حیترج...نه-

 !؟یچ که-

 یابد رفنت و مهراب یبهبود کند؟ دعا چه یبرا گفتیم راست. دیگز لب رزا
 یمو  و کرد رس بر را یپشم کاله. ستادیا نهیآ به رو و برگرداند رو...ای اش
 .انداخت نهیس یرو  به کج را اش شده بافته

 .شه متوم زیچ همه که-

 و شه درمان مهراب یبخوا نکهیا" مثال! رزا داره یمتفاوت یمعان شدن متوم-
 زا فرمان اومدن نیپائ ای...بهش یکرد عادت یگیم که ییجا یبرگرد دوباره

 !طونیش رخ

 ! کنمیمن طلب رو ام بچه آدم اون از رممیمب من-

 بدشون که روناک امثال یبرا آماده لقمه کی شده! کرده رییتغ فرمان رزا،-
 . بشن یار یبخت شاپور   یتغار  ته عروس   ادیمن

 :زد طعنه و کرد نگاهش نهیآ از رزا
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 ؟یگیم متاهلت دوست یبرا رو مرد کی بودن خوب وصف-

 :شد براق میمر

 دقت رفتارش به که وقتها یبعض ؟یگیم یچ رو هانیک با رفتارش-
 و نیزم رو گذاشته رو قلبش انگار فرمان کنمیم حس...کنمیم

 شباها...براش رهیمیم که نقدریا داره، رو هانیک یهوا که نقدریا...دنبالشه
 ...مثل

 .نرفت رزا قرمز یچشمها یپ حواسش و بود واژه دنبال

 ...مراقب و میمال و فیلط همونقدر کنه،یم ررفتا گلربگ کی مثل-

 :زد یشخندین حرص با رزا

 فقط من به چون! نبوده بد هم یلیخ من رفنت شکر رو خدا پس خوبه-
 ...رفتم من! دیرس ترکشهاش

 کوله درون را پولش فیک و لیموبا و انداخت نهیآ به را نگاهش نیآخر
 :کرد تر را لبش میمر. انداخت کوچکش

 ...رهیمب رزا شوهر اگر اگر،...گفتیم نماما شبید-

 هکالف میمر. شد خشک اتاق رهیدستگ یرو  دستش و کرد نگاهش بهت با رزا
 .دیکش یفرض خطوط یروتخت یرو 

 ...بره در دستم در رزا ذارمیمن ندفعهیا گفتیم-

 . رفت وا رزا
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 و شوهر یهرچ از رزا ینگفت ؟یگفت یچ تو...توام با میمر ؟یگفت یچ تو-
 وبارد یرزا ینگفت کشه؟یم نفس اس، زنده مهراب هنوز ینگفت زاره؟یب ج  ازدوا 
 نهایا" اصال شه؟یمن مجرد محسن   زن داره، ساله پنج پرس کی که کرده شوهر

 ور  پرسش ینطور یا خوادیم ست؟ین گرفنت زن آدم محسن ینگفت...یچیه
 ،شدم فرمان زن زور به ندارم؟ تیشخص م؟یمر ستمین آدم من کنه؟ بندیپا
 نبود یکاف دم،یکش زجر سال پنج و مهراب به آوردم پناه فرمان از نبود؟ یکاف
 ...که یمحسن با بخوام حاال که

 ! رو حرفاش دادم انتقال کردم تیخر منم گفت، یز یچ کی مامانم حاال-

 .داد تکان یرس  متاسف رزا

 مایم اومدم که امرستانیب از مادرت، هم تو هم...ینواز  مهمون بابت ممنون-
 .ربمیم رو لمیوسا

 :شد بلند شیآت رو اسپند مانند میمر

 اول از من هرچند...رینگ یجد رو حرفهاش" اصال ؟یچ گهید رسم، بر خاک-
 . یبش خودمون عروس داشتم دوست هم

 :گفت آرام. بود گرفته رسدرد. بست را شیچشمها کالفه رزا

 .رفتم من-

 :دیمال را اش شانه ناراحت میمر

 ،باشم گفته نجایا یاین یتونیمن...یبرگرد خوب یخربها با سالمت، به-
 داره؟ مطابقت یک با خونش خودت نظر به! نجاستیهم لتیوسا
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 رو مهراب جان ابد تا که بود فرمان اگر. گرفت دندان به را نشیپائ لب رزا
 بودن فرمان ن  ید ریز...خواستیم دلش که نبود یز یچ نیا و بود ونشیمد
 کردیم رفتار یطور  ابد تا داشت، یمشخص موضع هم بایفر! بود شکنجه شیبرا
 :انداخت باال شانه...مهراب تا داده نجات را رزا جان ییگو که

 .باشه ربزیفر شون نهیگز دوارمیام اما دونمیمن-

 زا شون یخانوادگ جمع تو گفت کباری محسن ؟یچ نباشند چکدومیه اگر-
 .کردند صحبت هانیک بندناف

 رونیب شیگلو از ییصدا اما شد، باز مهین تا شیلبها و ردک نگاهش اشک پر رزا
 نیا هب دینبا هانیک یپا. بکشد آنجا به کار گذاشتیمن. گشود را در. امدین

 !وقت چیه شد،یم باز ماجرا

 زا دوباره میمر رفنت، از قبل و دیپوش رسعت به را بنددارش یمشک یبوتها
 مگر اما برگردد دوباره تا گرفت قول او از و کرد یعذرخواه مادرش طرف

 و خورد بوق چند. گرفت را محسن ی شامره و شد یتاکس سوار توانست؟یم
 :دیچیپ گوشش در محسن بم و آلود خواب یصدا

 جانم؟-

 رهدوبا سپس شود، مطمنئ دوباره تا انداخت ساعتش به ینگاه تعجب با رزا
 :گفت یشاک و چسباند گوشش به را لیموبا

  ؟یبود کجا روزید ؟ییکجا هست معلوم-

 :دیکش یا ازهیخم محسن
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 .گهید شگاهمیمنا باشم؟ دیبا کجا-

 !ینبود شدم، رد شگاهیمنا جلو از روزید من! یخودت-

 .داشتم کار-

 ده؟یم یا یمعن چه هات یباز  موشک میقا نیا! ینبود شدم، رد هم روزیپر-
 حرفهات؟ ریز یزد نم؟ینب رو هانیک گهید یخوایم

 :دیکش ازهیخم دوباره محسن

 ...نه-

 ؟یچ پس-

  درسته؟ اد،یم جوابش امروز امرستان؟یب یر یم یدار -

 :داد ادامه محسن و گفت یا آره رزا

  رزا؟. رساغت اومدم یم تونستمیم اگر-

 بله؟-

 ور  هانیک بندناف اسم یحت نده اجازه یطیرشا چیه تحت شد، یهرچ جهینت-
 .ـیمب قراره مهراب اگر یحت نخوره، بهشون چکدومیه خون اگر یحت...ارندیب
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 :گفت کالمش انیم نزار حال با رزا

 ؟یدونیم یز یچ تو-

 :بود یجد" کامال محسن لحن

 به حواست گمیم بهت دارم اما بودم دور همه از روز شش پنج نیا من نه،-
 اعتس پنج چهار نکهیا خاطر واسه که هست دیپل اونقدر بایفر. باشه اطرافت

 همه زا دستم من! جلو بفرسته رو هانیک نباشه، هاهداکنند و نکشه یهوشیب
 .امرستانیب اومدم یم خودم وگرنه شده، کوتاه زیچ

 با. بود مانده راه انهیم در همچنان بغضش اما داد قورت را دهانش آب رزا
 :گفت آمد، یدرم چاه ته از که ییصدا

 جلو؟ بفرسته رو من بچه دیبا چرا-

 :گفت خونرسد محسن

 ! هیاصل ث  وار  هانیک چون-

 :داد ادامه محسن و زد خی ،یتاکس یبخار  وجود با رزا

 ذارهنگ فرق هاش بچه نیب نگرفته ادی سال یا خرده و هفتاد بعد شاپور چون-
 ربزیرف متانت و ییآقا به نگاه! افتندین هم جون به گربه و سگ مثل نهایا که

 رصح اما مکاره! بدذاته خل   بایفر منتها. نداره بایفر از یکم دست اونم نکن،
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 شقشع نکهیا یجا به کارها نیا با فهمهیمن شاپور. دهیم نشون هم رو خشمش و
 ! رتاشهیم دشمن براش بدتر بده، نشون فرمان به رو

 سب بود؛ شده طعمه فرمان. شدیم خفه داشت. گرفت شیگلو به را دستش رزا
 :گفت دهیبر دهیبر بود؟ اش جگرگوشه نوبت حال نبود،

 کنم؟ چکار دیبا من...من...محسن-

 دستت یگوش هم تو اما دهیمن رو اجازه نیا فرمان راحته املیخ من! یچیه-
 تیلواو  ممکنه! هانیک نه یکرد یزندگ مهراب با سال پنج تو...باالخره. باشه
 ! باشند متفاوت هات

 دمانن هم محسن. کرد نگاهش نهیآ از تعجب با راننده مرد و دیترک رزا بغض
 کهس با و بسته اش بچه قتل به کمر کباری که یمادر  یبرا کردیم فکر...همه

 رارف و گذشته همه از خاطرش به که یشوهر  یبرا هم نباریا پس کرده، معامله
 شد،یم باعث هم فکرش یحت...رفت بند نفسش. گذردیم هانیک از بود، کرده
 . ندیبنش صورتش یرو  رسد عرق

 !یتر  رحم یب هم فرمان از تو-

! محسنم همون من...رزا نیبب. کردم مشخص رو ام انتخاب فقط من نه،-
 و ینیبب تا آوردم رو هانیک هم اونور از اما ینر  یرآبیز هست بهت حواسم
 یشنهادیپ نیچن بهت اگر گمیم بهت دارم االنم. شه آروم کتیکوچ دلت

 رمنظ جواهرات   و لواسون وارث ادیمن بدش بایفر! نیهم برو، بذار فقط دادند،
 شامل یال یو ستین دیبع شاپور یها زمزمه از. شه محو نیزم رو از دغهدغ یب
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 رو انهیک یزندگ فقط داره فهمهیمن! شهیم زائل داره مغزش بزنه، نامش به هم
 .ندازهیم مخاطره به

 نوزادش! ترس شدت از گرفت، تهوع حالت. گرفت دهانش جلو را دستش رزا
 ؟نداشت یوابستگ بود؟ آزاد حال ؟یآزاد برسد؟ زیچ چه به تا بود کرده رها را

 منه؟ با گوشت...رزا-

 نم؟یبب رو هانیک تونمیم یک...آره آره،-

 .کنمیم درستش...بذار گریج رو دندون کمی-

 دهیترس یرزا و قطع خط یآنسو  مخاطب به ”اومدم“ گفنت با را متاس محسن
 شفرزند بابت از الشیخ االن به تا اگر که بود دهیترس آنقدر رزا! کرد رها را

! داشتن تیامن گرید کودکش. کردیم فکر هانیک بردن به تنها حال بود، راحت
 را دخو  االرث سهم بود، منرده نشانیوالد هنوز که گرسنه گرگ گله نیا انیم

 احبص و محق را خود و بود خانواده دخرت تنها که ییبایفر و کردندیم محاسبه
 .دانستیم کرد،یم یبرابر  وخودر  کی پول با اش تکه هر که مادرش جواهرات

 .نبود امان در هانشیک جان  

 هانیک دیبا چگونه. شد شیتشو دچار شیپ از شیب د،یرس امرستانیب به یوقت
 انفرم ی خانواده به متعلق نیسنگ نگاه نیاول شد، که راهرو وارد ربد؟یم را
 .دیکش یقیعم نفس و آمد جلو آرام. مهرانه تینها در و اریشهر سپس...بود

 .میکرد ارتیز روز پنج بعد رو شام ما عجب چه! ریبخ اوقور-

 .نشست یفلز  مشبک کمتین یرو  همه، نیسنگ نگاه ریز و کرد تر لب رزا
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 .خان اریشهر باشم تنها مدت نیا داشتم ازین من سالم،-

 :داد تکان رس و زد یپوزخند بایفر

 !یهست میریم هرجا رون؟یب یبر  ما فهیطا از تو" کال شهیم یک-

 :مهرانه به کرد رو رزا

 ومد؟ین شیآزما جواب-

 رهمد را دشیسف یدستها و قرمز شیچشمها. فرستاد رونیب را نفسش مهرانه
 .بود کرده قالب

 .گهید ساعت مین-

 زربیفر جوار در که فرمان نیسنگ نگاه متوجه تازه و داد تکان را رسش رزا
 انفرم. شود اعالم جهینت تا بودند ستادهیا در کنار هردو. شد بود، ستادهیا

 .بود گردش در رزا یهود و کاله انیم زشیت و تلخ نگاه و بود درهم شیاخمها
 :زد غر و کرد یا کالفه پوف تینها در

 ممنوعه؟ امرستانیب تو گاریس چرا-

 :دیچرخ مهرانه سمت به دوباره و گرفت رو آنها از رزا

 چطوره؟ حالش مهراب-

 :داد شاپور نباریا را، رزا جواب

 ؟یبود کجا االن تا! شام یها یاحوالپرس از-

 :بزند یلبخند کرد یسع رزا و شد جابجا شیجا در یکم فرمان
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 ...بدم، پس جواب شام به نمیبیمن یلیدل نکهیا وجود با-

 نگشر  مهرانه و کرد اخم اریشهر. گرفت رو منظر و کرد نگاهش زیت و تند بایفر
 شکالم انیم تند شاپور بود؟ اصحبته نیا وقت چه االن. دیپر شیپ از شیب

 :گفت

 ! یبد پس جواب یموظف ،یا فهیطا نیا عروس یوقت تا-

 دفاع انتظار دیشا. کرد داد، قورت را دهانش آب که فرمان به ینگاه مین رزا
 .داشت

 

 

 

 

 ؟یر یگیم رو من برادرزاده رساغ یاومد حاال یخرب  یب هفته کی از بعد-

 ...داداش-

 شرتیب فرمان و شد بلند رزا. کند سکوت اریشهر تا ردآو  باال را دستش شاپور
 بلند یپالتو  کرد،یمن رس بر یرورس  د،یپوشیمن لباس آدم مثل چرا. کرد اخم
 رزا و دیکش اش کرده عرق یشانیپ به یدست پرحرص د؟یپوشیمن دار دکمه
 :گفت
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 سال پنج! منه همرس حارض حال در د،یکنیم صحبت ازش که یا برادرزاده-
 ور  امرستانیب یها پله پاش به پا کردم، رو اش یپرستار  بودم، اقبشمر  متام
 ارهد شجاعت اونقدر اصال یک که بذارم منت بخوام که نه...رفتم نیپائ و باال

 تمخواس فقط! نه بذاره؟ منت و ستهیبا یار یبخت خاندان شام رو یجلو  بخواد
 یلیفام معج از شیآزما جواب شدن مشخص تا که داشتم حق یاونقدر  دیبدون

 حداقل دوارمیام. باشم دور نداره، ییجا اون در داماد و عروس که گرمتون
 .دیباش قائل برام رو حق نیا

 :گرفت رزا رسد دست مهرانه

 پروانه مثل چطور سال چند نیا یتو  تو دونمیم من دخرتم؟ هیحرف چه نیا-
 ...ام بچه ینذاشت و یدیچرخ مهراب دور

 :شد یاشک شیچشمها و کرد بغض

 مثل نمدو یم اد،یب کنار دردش با ییتنها تو و بکشه غربت درد ام بچه ینذاشت-
 مداوا رانیا ادیب یکرد اش یراض تو دونمیم یحت ،یکرد مراقبت ازش مادر
 ...شه

 :زد ینیغمگ پوزخند رزا

 .گرفتند ازم و باشم داشته خواستمیم که ی  مادر  حس حساب به دیبذار-

 را زار  تا شد بلند بایفر اما گفت ی هللا اال الهال و کرد مشت را دستش شاپور
 .بدهد هل

 ...حیوق یلیخ رسجاش، بشونه تورو دیبا یکی-



 

 pg. 1259 

12
59 

 ،کند برخورد او به یحت بایفر دست آنکه از قبل اما بست را شیچشمها رزا
 شیها نوسیس وارد فرمان عطر آنکه از شیپ  و گرفت را نور یجلو  یا هیسا

 :دیشن را فرمان دار خش و یگار یس یصدا شود،

 یخوایم که ستین تیحال هم مکان و زمان ،یدار یمن نگه که رو عمو احرتام-
 ؟یافتیب مردم جون به یجنگ خروس مثل

 کممح را بایفر مچ فرمان. برداشت عقب به یقدم اریاخت یب و گشود چشم رزا
 خما شاپور. دیکشیم بلند یها نفس ،یظاهر  یخونرسد با و بود داشته نگه
 :کرد

 !فرمان کن ول رو خواهرت ستد-

 :دینال منظر

 ...زشته ه؟یچ نکارهایا پرسم-

 . تنشس شیرسجا دوباره پوزخند با بایفر و کرد رها رضب به را دستش فرمان

 !یجنگ خروس گهیم یک به یک-

 !بایفر-

 :گفت یدرار  حرص لبخند با و نداد یتیاهم پدرش زیر ترش به

 که رزاست، همون نیا! کن نگاه خوب فرمان؟ یکنیم دفاع یک از یدار -
 !باشه گوشش بزرگش کهیت د،یرس بهش دستت یخواستیم

 . شد چشم در چشم ربزیفر با و داد هیتک یسنگ وارید به رزا
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 ! هم تا دو شام گهید دیکن بس-

 :گفت اخم با و فرستاد گوش پشت را لختش یموها بایفر

 به هم دتیجد رشاهکا خرب! من نه ده،یچیپ جا همه ات آوازه تو خوبه-
 !یالر  فرمان دیرس گوشمون

 :دینال مادرش و ستینگر منظر به زیت فرمان

 .مادر نگفتم یز یچ من-

 :رفت جلو ربزیفر

 .نبود نیا قرارمون بایفر-

 :شد براق بایفر

 که هباالخر  کرده؟ اش نینش خونه و کرده قلم رو اش قیرف یپا برادرم نگم که-
 ه،بد یمرخص هم پرسش به یحت که ستین یآدم بابا! همه میدیفهمیم ؟یچ

 !بخوابه و بخوره هفته کی محسن بذاره اونوقت

 روز چند نیا محسن چرا دیفهمیم حال. کردیم نگاهشان ریمتح و جیگ رزا
 .نبود شگاهیمنا و مالقات یبرا آورد یم بهانه مدام

 .دخرتم ستین حرفها نیا موقع االن-

 درب دیسف روپوش با یدخرت  که دیبگو یز یچ شیعمو جواب در خواست بایفر
 هب اخم و یدلخور  با که فرمان جز برگشت، او سمت به نگاهها همه و گشود را
 او تیحام از. شد چشم در چشم او با یا لحظه یبرا رزا. بود شده رهیخ رزا
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 حاال هن خواستیم شیپ سال پنج را بایفر برابر در تیحام نیا نشد، گرم دلش
 همه برابر در او از فرمان نحالیا با. یاحساس نه داشت، یرمق نه گرید که

 یآور اد ی با که اندازدیب او به یسپاس رسارس نگاه کرد قصد بود، کرده دفاع
 نفرما و ستینگر او به درهم یابروها با. کرد اخم اش یدگید بیآس و محسن
 یچشمها با که یافراد انیم نگاهش جوان دخرت. رفت باال متعجب شیابروها
 . دیچرخ کردند،یم اهشنگ نگران

 ؟یار یبخت یآقا-

 

 

 

 

 ردگ دخرت یچشمها و گفتند" بله" همزمان یهمگ بایفر و مهرانه و منظر بجز
 ارنبیا و کرد زیر را شیچشمها انداخت، کالسورش به ینگاه اسرتس با. شد

 :گفت رساتر

 ؟یار یبخت فرمان   یآقا-

 شیدستها و نشست یلصند  یرو  منظر. داد هیتک یسنگ وارید به و رفت وا رزا
 نور زد، برق مهرانه یچشمها اما. زدیبر یاشک مبادا تا کرد مچاله درهم را
 زا فرمان و انداخت ربزیفر به ینگاه بایفر. بود شده روشن دلش در یدیام
 وجل را ستربش نهیس. ستادیا صاف و آمد جلو. کرد عبور پدرش و عمو انیم



 

 pg. 1262 

12
62 

 کار تازه و جوان دخرت به باال از اش یمشک و خامر یچشمها با و فرستاد
 .ستینگر

 .منم-

 بود قرار مگر. ختیریم اشک آرام که چرخاند منظر سمت به را رسش رزا
 شده دیسف اش قهیشق یموها که یپرس  یبرا نگونهیا که کنند یسالخ را فرمان
 هم بایفر به یحت...باشد ربزیفر اهداکننده خواستیم دلش ست؟یگریم بود،
 ان  ج دینبا مهراب و او! کفه نیا بود نیسنگ یادیز نه...مانفر  اما بود یراض

 زا حرص با و شد بلند اش یگوش امکیپ یصدا...بودندیم او ونیمد را مهراب
 صفحه .گرفت چشم بود، شده رهیخ یفتگیش با فرمان به" عمال که جوان دخرت

 .خواند شیچشمها با را محسن امکیپ و گشود را

 "اومد؟ شیآزما جواب"

 .کرد پیتا حرص با. بود یعصبان محسن یکار  پنهان از رزا

 "ادتت؟یع امیب"

 هم حدسش. است شده متعجب اندازه چه تا محسن بزند حدس توانستیم
 االب رس. داشت بهتش از نشان که نداد را امشیپ جواب محسن رایز بود، درست
 :گشود کامل را در دخرت و گرفت

 .دیبرب فیترش دیتونیم هم هیبق د،کنن صحبت باهاتون دکرت داخل دیبفرمائ-

 .گشود را صفحه و دیلرز دوباره اش یگوش

 ."بخر برام هم یشکالت یبستن کی. گمیم بهت که یآدرس به ایب"
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 :زد فرمان شانه به شاپور

 .مینجائیهم ما پرسم، برو-

 هک فرمان کنار از! نداشت یکار  نجایا گرید. برداشت وارید از را اش هیتک رزا
 و بایفر گزنده و رهیت نگاه. کرد حس را خوشبوئش و پرحرص سنف شد، رد

 :دیپرس مهرانه. شد راهش بدرقه هم منظر

 جان؟ رزا یر یم کجا-

 :گفت رسد رزا

 .گردمیبرم-

 

 

 

 

 که را یآدرس سپس شد، سوار دربست نیاول و کرد دیخر مارکت سوپر از
 هیکت عقب یصندل گوشه به. کرد قرائت راننده یبرا بود کرده امکیپ محسن
 و جوان دخرت از. داشت خاطر به هنوز را منظر چهره. ستینگر رونیب به و داد
 بایفر و ربزیفر خون است مطمنئ دیپرسیم یشانیپر با دپوشیسف نابلد  

 رسشپ بود کرده اضافه سپس است؟ نهیگز تنها فرمان و است نداشته یهمخوان
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 ار  اهدا طیرشا" اصال و گذرانده را یقلب سکته کی است، قهار یگار یس کی
 . ندارد

 بود، مادرتر او از منظر. بست نقش شهیش یرو  بخار و فرستاد رونیب را نفسش
 اش ساله پنج و یس پرسک یپا به خار تا زدیم چنگ یسامنیر هر به حداقل
 حارض بود، گفته یزبان یب زبان با و نکرده را یاحد مالحظه حداقل...نرود
 و ورز  با را فرمان منظر،...نه فرمان اما باشند ندهاهداکن بایفر و ربزیفر است
 دوباره یهمگ که هم حال. بود کرده حفظ دندان و چنگ با را هانیک و اجبار
 !بود یادیز او تنها و بودند شده جمع هم دور

 را او ات ابد تا شاپور و منظر کرد،یمن فراهم را هانیک و او نیب دارید محسن اگر
 شیپ از شیب رزا و بود یابر  بشدت هوا. کردندیم محروم پرسش دنید از

 و شدیم انجام مهراب وندیپ شد،یم متام روزها نیا کاش. گرفت دلش
 خوش عطر نیا نصفه، مهین یدارهاید نیا گرفتندیم را جانش. گشتیبرم

 رد یتهایحام نیا نبود، یمهامن روز ینیخشمگ به که یینگاهها نیا فرمان،
 یحسها...هانیک دنید یبرا اش یتاب یب...بایفر برابر و کوچه پس و کوچه
 یرحم یب با خواستیم دلش رزا و داشت ییشکوفا قصد وجودش در یا تازه
 مشت در و بکند شهیر از و ردیبگ را فیظر احساس   نیا فینح ی ساقه

 سال نجپ مانند توانستیمن گرید او. توانستیم اگر البته...بفشارد کوچکش
 ی بچه پرس از ییتابلوها و کند بسنده هانیک ینوزاد راهنیپ عطر   به تنها شیپ

 از ات برود خواستیم. خواستیم را هانیک متام   او. بکشد چهره فاقد   یموفرفر 
 یوچکک هان  یک...نداشت رفنت یپا اما زدیبگر گرفته پا تازه و نو یها حس نیا
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 یخود همهمه و یزندگ و کار انیم یهرزگاه و بود مغزش کوچک گوشه در که
 بزرگرت هرلحظه دیسف راهن  یپ یرو  جوهر ی لکه کی مانند حال داد،یم شانن
 :آمد خود به راننده یصدا با. شدیم

 نجاست؟یهم خانم-

 را لپو  آپارمتان، نام و ییطال پالک دنید با و انداخت آپارمتان به ینگاه رزا
 .خورد زنگ اش یگوش و کرد عبور ابانیخ عرض از. شد ادهیپ و داد راننده به
 .داد جواب را متاس محسن نام دنید با

 کو؟ ات یشکالت یبستن-

 از تدمم یبوق با ییخودرو. ستینگر آپارمتان یها پنجره به و آورد رسباال رزا
 انب هیسا را دستش رزا. کرد خطاب کور را او کیرک یفحش با و شد رد کنارش

 .زد را چشمش آفتاب نور اما کرد

 به دادن پس جواب حوصله رو، ودتخ ینکش من دن  ید عشق   از حاال-
 .ندارم رو شوهرهات

 :گفت آرام اما محسن ی طعنه از کرد اخم رزا

 چندم؟ زنگ-

 . یهست یز یمهر دکرت واحد مهمون   بگو دیپرس ینگهبان زم،یعز بازه در-

 یجلو  را دستش رسفه ی بهانه به. فرشد را درب و کرد قطع را متاس رزا
 چرخدب سمتش به بود، مکامله مشغول که هباننگ آنکه از شیپ و گرفت دهانش

 تپش مخاطب به مرد رایز نشد، موفق یلیخ اما. کرد عبور شیچشمها یجلو  از
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 را رسش و کرد باز را کوچک شهیش و گفت یا" باشه دستت یگوش"  خط
 .آورد رونیب

 خانم؟ یدار  کار یک با-

 یرو  را دمر  ص  یحر نگاه اما بود دهانش و ینیب یجلو  دستش همچنان رزا
 تراشش خوش و فیظر یپاها به و آمد تر نیپائ که اش شده بافته سیگ
 ار  محسن جمالت   نامفهوم رزا و دیپرس دوباره را سوالش مرد. کرد حس د،یرس
 :کرد تکرار فاعل و فعل رییتغ با

 .هستم یز یمهر دکرت مهمون-

 .افتاد گره شیابروها نیب مرد

 . بدم آب گلهاش به نهم دست دشیکل سفره، که یز یمهر دکرت-

 نآ  در محسن که بود کجا نجایا" اصال. هیثان چند اندازه کرد،به سکوت رزا
 یرزانل نفس بدهد؟ نگهبان به غلط آدرس بود خواسته رزا از اما کردیم یزندگ
 خود با ای رفتیم رونیب در از" تاینها! باداباد هرچه گفت دل در و دیکش

 :برد باال یکم را شیصدا. گرفتیم متاس محسن

 .اجازه با نجا،یا انیب نکردند فرصت هنوز دند،یرس تازه شبید-

 مگ راهرو چیپ در بپرسد، گرید یسوال ای کند وراندازش مرد آنکه از شیپ و
 انامک همکف طبقه به آمدنش تا. انداخت آسانسور یباال عدد به ینگاه. شد

 االب رسعت به و ختاندا ها پله به ینگاه. دیایب رونیب اتاقکش از مرد داشت
 ورزش به مجبور را او مهراب که سال پنج نیا لطف به اما بود فیظر رزا. رفت
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 ی هطبق آمد، نفس کی چهارم ی طبقه تا. بود شده فرز و چابک اریبس کرد،یم
 زانو کاسه یرو  را دستش هردو ششم ی طبقه و سوختیم شیها هیر پنجم

 .شد خم زنان نفس و گذاشت

 

 

 

 

 چهارچوب در که محسن دنید با و آمد باال یسخت به و آرام را رگید طبقه دو
 .آمد جلوتر بهت با. شد گرد شیچشمها بود، زده هیتک شیعصا به در

 ها پله از آسانسور یجا به سابقش زن   و دهیم شارژ پول داره بفهمه فرمان-
 .کنهیم کسانی خاک با رو نجایا" حتام باال، ادیم

 یکم شیها رسشانه و بود شده الغر. انداخت محسن به ینگاه یناباور  با رزا
 یگشاد یورزش شلوار و بود نامرتب لشیسب و شیر. دیرسیم نظر به یاستخوان

 رب است، فرمان به متعلق بود مشخص" کامال که همرنگش رشت یت همراه به
 :دینال زد،یم نفس نفس که شیلبها انیم از. داشت تن

 ؟یبرد رونیب رو هانیک روز اون چون باهات؟ کرده نکارویا فرمان-

 :دینال. شد وارد رزا و رفت کنار در یجلو  از لنگان محسن

 فرمانه؟ آپارمتان   نجایا-
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 یبرا هن بهتش. ستادیا سالن وسط و رفت جلوتر بهت با رزا و بست را در محسن
 دنید یبرا بلکه مزبور، ی  گلبه فرش و کیکالس و یراحت مبلامن دنید

 حس کشینزد را محسن یصدا. بود سالن یوارهاید یرو  اش ینقاش یتابلوها
 .کرد

 نسکافه؟ ای یخور یم یچا-

 رد حال و بود جهازش به متعلق یروزگار  که رنگ یصدف شزلون   دنید با رزا
 به را دستش و شد رمق یب شیپاها کرد،یم ییخودمنا خانه یجا نیتر دنج
 . گرفت وارید

 باال؟ یایب پله با رو طبقه هشت فتگ تو به یک برات؟ ارمیب قند آب یخوایم-
 .دهیپر رنگت

 :گفت یلودگ با سپس

 هب سابقش ی  دیل بفهمه فرمان. درننداز شوهرات با رو ما با نقدریا جون رزا-
 .شکنهیم رو کمرم ندفعهیا افتاده، روز و حال نیا

 :برگشت سمتش به تند رزا

 ؟ینگفت چرا-

 .شد یچا خنتیر مشغول و رفت گاز یپا عصا کمک به محسن

 .بشند نگران مامان و میمر خواستمیمن-

 :انداخت او به شانه از ینگاه مین
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 .آواره هم تو-

 هیرگ داشت، بغض. داد هیتک نتیکاب لبه به و رفت جلو درآورد، را کالهش رزا
 و در به چه یبرا را شیتابلوها. کردیم هیگر ریس دل کی نبود محسن...داشت

 بود؟ زده خانه نیا وارید

 نیا اب...یبش آواره نطوریا تو که نه مهراب، ی  پدر  خونه گشتمیبرم" تایانه-
 !تنها دست...شکسته یپا

 ؟ینگرامن-

 .ندارم دل به ازت یا نهیک تو برعکس   من محسن-

 یرو  هم محسن. نشست یتک مبل یرو  و برداشت را یچا ینیس خودش سپس
 مبلامن همرنگ یپشم پاف یرو  را اش یگچ یپا و نشست نفره سه مبل

 .شود برطرف شیگلو ته یخشک تا کرد مزه را یچا از یکم رزا. گذاشت

  کرد؟ نکارویا شب همون-

 فرمان. ستینگر را خانه دورتادور زده وحشت رزا و داد تکان رس آرام محسن
 :کرد زمزمه بود؟ شده عوض یراست به

 خودش؟ خونه گردهیبرمن چرا-

 :گفت کالفه زار  و زد یشخندین کرد، نگاهش یرچشمیز محسن

 االن تا درسته،. شه بزرگ خونه اون تو ام بچه خوامیمن من ؟یفهمیمن چرا-
 !باشه ها یعوض اون کنار ام بچه خوامیمن االن...هستم که االن یول...نبودم
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 :گذاشت دهانش گوشه را یشکالت محسن

 .مونه یمن خونه اون تو یلیخ فرمان. شهیم درست-

 

 

 

 

 :زد لب و شد متعجب رزا

 رسته؟ تو یچ-

 :گفت کشدار و داد هیتک مبل پشت به را رسش و زد یحال یب چشمک محسن

 .خوب یزهایچ-

 ...کنـ تیشکا ازش یتونستیم-

 و گرفت سمتش به تند را رسش محسن که بود دهینرس امتام به اش جمله
 :داد ادامه رزا اما. کرد نگاهش یبرزخ

 تو برا باشه شده خوب هرکس برا یگفت شده، عوض فرمان گفتم بهت-
 ! دروغه حرفت ظاهرا اما...همونه

 .گشنمه عمو-
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 راهرو در که هانیک دنید با اما بدهد را رزا جواب تا کرد باز دهان محسن
 د،یمال یم کوچکش مشت   با کردن کور قصد به را چپش چشم و بود ستادهیا

. دش بلند اریاخت یب و برگشت صدا صاحب سمت به تعجب با رزا. بست دهان
 از ودب مشخص" کامال که شانیپر یموها و یزمستان شلوار و زیبل با پرسکش
 نمحس با که یزمان دیفهم حال. کردیم نگاه شانیهردو به شده، داریب خواب
 و دیچرخ محسن سمت به. بود یکس چه اش" اومدم" مخاطب کرد،یم صحبت

 :گفت رایز افت،یدر را نگاهش منظور ییگو هم او

 .کردیم یبدقلق کمی بود شده خراب خوابش آوردش، نفرما که صبح رس-

 :فرشد لب حرص با رزا

 !یبگ بهم یتونستیم-

 بود، دهش نرم حال که را یا یشکالت یبستن و گشود را اش کوله بغض با سپس
 :انداخت زیم یرو 

 .هبش نطوریا ذاشتمیمن و خرمیم نویا دارم یک و یچ برا دونستمیم حداقل-

 را هانیک تا کرد کج رس و کرد بود، شده تر شیچشمها که رزا به یاخم محسن
 :گفت یمهربان و میمال لحن با. ندیبب

  ؟یشد داریب ما یصدا و رس از. عمو عشق   نجایا ایب-

 با و شد رد رزا چشامن یجلو  از. آمد جلو کوچک و آرام یقدمها با هانیک
 یو ر  را او و شد خم محسن اما زد برق شیها یخاکسرت  ،یشکالت یبستن دنید
 .نشاند شیپا
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 ارهدوب تا زریفر تو ذارشیم جون رزا هم موقع اون تا. صبحانه از بعد یبستن-
 درسته؟ بزنه، خی

 قرمز   پلک ریز به آرام محسن. کرد اجرا را محسن ی گفته و آمد خود به رزا
 :زد ترش آهسته و دیکش دست هانیک

  ؟یاملیم رو چشمهات محکم نقدریا یچ برا-

 .داد یجا بزرگش دست در رسدش و کوچک یپاها سپس

 ؟یداشت رو نکارهایا اجازه بود، هم فرمان بابا. یدینپوش که هم هات پاپوش-

 نق و چسباند محسن نهیس به را رسش آلود خواب و باز مهین یچشمها با هانیک
 :زد

 .عمو گشنمه-

 :گفت عیرس رزا د،یبگو یز یچ محسن آنکه از قبل

 هان؟یک یخور یم یچ م،کنیم آماده رو صبحانه من-

 :گفت محسن و آورد باال را رسش هانیک

 .کورنفلکس-

 .داد تکان ذوق با را رسش هانیک

 .ادیم بدم یعسل از! یعسل نه ،یشکالت-

 :زد لب. ستینگر شیبایز هان  یک به و زد جان یب یلبخند رزا
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 همب دونم،یمن رو جاشون من کنم؟ درست نفر دو اندازه تونمیم یراست.  منم-
 ؟یگیم

 :زد غر و کرد یا ناله محسن و شد بلند محسن یپا یرو  از ذوق با هانیک

 . خورهیمن جوش حاالها حاال صاحاب یب نیا-

 :گفت هانیک و دندیخند زیر رزا و هانیک

 عمو؟-

 و تگف یهوم لب ریز. بود بسته شیپلکها و رفته درهم شیاخمها درد از محسن
 :داد ادامه هانیک

 .بکشم ینقاش پات رو مخوایم صبحانه بعد-

 ،ینیبیم دور رو فرمان چشم چرا تو بدونم من! هانیک بود آخر روز قرارمون-
 ! خوبه یلیخ یشیم ریش نقدریا

 ریش کاسه دو درون را کورنفلکس کمکش به و دیکش را هانیک دست رزا
 همین و روشن یچشمها به ست،ینگر اش جگرگوشه به لذت با رزا. ختندیر

 از یبخش هم باز و گرفتیم یدست دو را قاشق که کوچکش یدستها به بازش،
 یاه تکه خوردن هنگام که یا لحظه به گشت،یبرم کاسه درون به آن یمحتوا
. ندک حس بهرت و شرتیب را آن طعم تا بستیم را شیچشمها لذت با شکالت
 یر یش که را هانیک کوچک لب گوشه محبت با و آرام و کند جعبه از یدستامل
 رسشپ گردن به شبندیپ که بود نیا حرستش متام   یروز . کرد پاک بود، شده

 .کند پاک را دهانش و بدهد غذا او به زد،یاویب
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 بدم؟ نشونت رو اتاقم یایم جون، رزا-

 .کرد دیتائ رس تکان با و خورد فرو را بغضش رزا

 باشه؟ م،یبخور کامل رو مون صبحونه اول اما". حتام زم،یعز آره-

 :زد داد و گفت یا" باشه" هانیک

 .بخورم تزایپ تونمیم نهار گفت فرمان بابا محسن، عمو-

 را خودش یکم. دیخند آرام رزا و گفت ی" خورد شکر بابات"  رلبیز محسن
 زد،یرب آن یمحتو  نکهیا بدون را قاشقش نباریا هانیک کرد کمک و دیکش جلو
 ار  هانیک ک  کوچ و نرم دست   پشت عاشقانه و لرزان یقلب با. بربد دهان به

 یبو  و رنگ محاالتش متام یک از هان؟یک خواب   اتاق دنید. کرد نوازش
 که سنمح نگاه در نگاهش کرد؟یم تشکر یکس چه از دیبا بود؟ گرفته قتیحق
 گره ،بود لبش گوشه یشخندین و شده رهیخ یمعن با و خاص یحالت با آنها به

 کرد؟یم تشکر محسن از دیبا. خورد

 

 

 

 

 هم باز رزا. گفت یکشدار  شیآخ و انداخت کاسه درون را قاشقش هانیک
 .کرد نگاهش عاشقانه
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 ؟یشد ریس-

 . آمد رونیب زیم پشت از و داد تکان را رسش هانیک

 بحانهص دراومد، صدا به اون زنگ یوقت دیبا گفتیم بابا مهد، رفتمیم که قبلنا-
 .یباش خورده رو ات

 فرمان از همه چرا. دیگز لب رزا. کرد اشاره بود، کانرت یرو  که یمر یتا به و
 انرو  رفت،یم راهرو سمت به که هانیک دنبال به او؟ جز دانستند،یم زیچ همه
 .داد قرار اش بسته یپلکها رو را ساعدش و دیکش دراز مبل یرو  محسن. شد

 بس از امروز گرفتم رسدرد. بزنم چرت کی من د،ینکن صدا و رس قهیدق ده-
 . دادم لیموبا و خونه زنگ جواب

 :زد غر هانیک و رفت رسش یباال رزا

 .رزا ینیبب رو اتاقم بود قرار-

 تنها بود، شده اخت او با اندازه نیا تا اگر هانیک. دیپاش شیرو به یلبخند رزا
 هب قدش، متام بت و بود محسنش عمو عاشق   هانیک. بس و بود محسن خاطر   به
 . کردیم راربرق ارتباط و زدیم حرف راحت رزا با هم علت نیا

 .زمیعز امیم االن-

 هنیس یرو  تا را پتو هم رزا. رفت اتاقش به و گفت یا باشه لیم یب هانیک
 محسن و کرد نگاهش تعجب با. شد او دست ریاس مچش اما آورد باال محسن
 :گفت اخم با و دیبوئ را رزا فیظر دست   کف. آورد باال یکم را رسش
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 !گفتم یک نیبب ده،یم فاک هب رو ما تو پرتقال   یبو  نیا آخرشم-

 بذارم ارهکبی کنم،یم استفاده سال ان  یسال که رو یصورت و دست کرم تونمیمن-
 .کنار

 نقدریا ،یکردیم فرمان خرج رو کارها نیا درصد   کی اگر! خودخواه همونقدر-
 .یبود هم ات یزندگ و خونه رس! نبود زده حرست

 باالتر را خود و گرفت تر محکم را آن محسن اما دیکش را الغرش مچ رزا
 :گفت کالفه. دیکش

 که کنم یآدم خرج محبت دمیدیمن یلیدل! کردیم فرق شیپ سال پنج-
 دقهص از قراره بار نیا که دیلرزیم تنم متام و بودم لگدش و مشت ریز هردفعه

 .ادیب برسم یچ خواهرش، و مادر یرس 

 که یبود غد قدرنیا...ینخواست مشاوره، بره کردمیم مجبورش یخواستیم تو-
 .یبردار  هاش دنیدو رس با یازا در قدم کی ینبود حارض

 :شد براق رزا

 کردم؟یم چکار دیبا خواستمیمن که یا یزندگ یبرا-

 :داد ادامه و زد کنار محسن یرو  از را پتو سپس

 انجرب  رو لطفت خواستمیم...ینخور  رسما خواستمیم کن، فراموشش" اصال-
 نکهیا وجود با یحت. نمیبب رو هانیک من تا یخر یم جون به خطر هربار که کنم
 ...شکسته پات
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 کنارش مبل یرو  شد مجبور رزا و دیکش خود سمت به را رزا مچ محسن
 :دینال. ندیبنش

 ...منتظرمه هانیک-

 :گفت بم و شد کرتینزد محسن

 ؟یخواستیم رو ات یزندگ بازم بود، االن فرمان   ش،یپ سال پنج فرمان اگر-
 ؟یکردیم خرجش محبت

 :زد طعنه رزا

 .کنهیم قلم پا که هم االن فرمان  -

 :داد تکان را رسش محسن

 رو من سوال جواب! کوستین رسد، دوست از هرچه من یبرا! من یبابا گور  -
 !بده

 و دکر  رها را دستش سپس شد، رهیخ محسن منتظر یچشمها به هیثان چند رزا
 :دیغر محسن. شد بلند

 !رزا-

 از چکدومیه توقع   من! نه راحته؟ من یبرا اتفاق همه نیا هضم یکرد فکر-
 انفرم نداشتم توقع من باشم، صادق بذار آره. نداشتم رو دمید که ییزهایچ
 دمبو  دهیشن ییزهایچ کی سالها نیا متام میمر از...باشه شده عوض نقدریا
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 باهاش شدن روبرو از. بود یاهیس همش من یبرا فرمان. کردمیمن باور اما
 ...محسن نمیبیم دارم اما داشتم وحشت

 .خورد فرو را بغض

 

 

 

 

 منیبب که آره؟ نجا،یا یآورد منو قصد از...یمادر  هم کرده یپدر  هم نمیبیم-
 اولش روز مثل رو ام هیزیجه شزلون  ...منه یها ینقاش نجایا وارید و در رو
 ساعت رس دیبا یحت که آورده بار منظم اونقدر رو هانیک و کرده یدار  نگه

 نیا محسن،. باشه داشته سامل ییغذا میرژ کی و کنه متوم رو اش صبحانه
 ! ستین زندان انداختمش و گرفتم هیمهر ازش من که یفرمان اون

 !ربتیم خونه اون از گفت بهت سالها همون-

 :زد یپوزخند رزا

 فرصتهاش همه. نداشت یکوپن گهید فرمان سهراب؟ مرگ   از بعد نوشدارو-
 !بود سوخته

 ...زندگـ باهاش ؟یموند یم ؟یچ بود االن فرمان   ش،یپ سال پنج فرمان   راگ-

 ؟یایمن رزا-
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 ی کرده اخم و رهیخ نگاه جواب در و رفت عقب عقب هانیک یصدا با رزا
 :گفت تنها محسن

 .هانیک اومدم-

 یرو  هانیک. رفت بود، باز مهین آن درب که یاتاق سمت به و شد راهرو وارد
. دیچیم بود، گرفته را دورش تا دور که قطارش یها لیر و بود نشسته نیزم

 و ابیز صورت د،یتابیم آن به آفتاب که شیها یتونیز و بود شده خم رسش
 یآب وارید رنگ. انداخت اتاق به کوتاه ینگاه رزا. بود پوشانده را کوچکش
 هم بود اتاق کف تا آن یبلند که یر یحر ی پرده بود، میمال و کمرنگ
 یگرن دیسف و ساده تخت. بود زانیآو ستاره و ماه چند اتاق سقف زا.  هامنطور

 درون. نرده مجاور  سمت   دو و داشت یبلند" نسبتا ارتفاع آن سمت کی که
 یبآ  و دیسف ،یصورت کوسن سه نبود، یراحت مبل   به شباهت یب که یتخت

 بخش که بود کنارش هم تخت همرنگ یا بوفه. خوردیم چشم به یآسامن
 چند آن درون که بود ییها قفسه باال بخش و داشت کشو شش آن ینیپائ

 ی چهیقال. خوردیم چشم به یشیپول عروسک چند و یآب خوک   قلک   کی کتاب،
 هختیآو وارید به هانیک مختلف یها حالت از عکس چند و اتاق وسط یکوچک
 .بود شده

 م؟یکن درست رو قطارم یایم-

 .زد اتاق در یچرخ دوباره اما گفت یزمیعز" حتام رزا

 . کنم یکار  کی دیبا قبلش اما-
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 اب و کرد جستجو یکم. دیکش رونیب را یاول و رفت کشوها سمت به سپس
 ادهس و یمشک مو کش. دیکش یراحت نفس مو کش و شانه و برس انواع دنید
 :گفت و نشست هانیک پشت و برداشت را یا

 ؟باشه بشه، فیضع چشمهات رتسمیم م،یببند رو موهات اول-

 ورد را کش رزا. کند چفت بهم را آنها تا بود قطارش یلهایر گرم رسش هانیک
 سپس. گرفت دست در را هانیک یشمیابر و نرم یموها متام و انداخت مچش
 شهیش یها یخاکسرت  حال. نشست شیروبرو ذوق با و بست ییسامورا را آنها
 :گفت یشرسخو با. نطوریهم را نرمش و یصورت یلپها د،یدیم بهرت را یا

 .هانمیک یشد خوشگل چقدر اد،یم بهت چقدر-

 ودب دستش در که یا تکه هردو غر با هانیک و فرشد آغوش در یکم را او سپس
 .گرفت او سمت به را

 .کنم وصلشون تونمیمن-

 :گفت یمهربان با سپس. دیبوس را کوچکش یدستها و شد خم رزا

 .میکن درستش هم با بذار-

 غلش کی هرکدام که یانگشت یعروسکها با رزا د،کردن یقطارباز  هانیک با
 دندیکش ینقاش گواش و پاستل با. کرد اجرا یا بامزه و کوتاه شیمنا داشتند،

 وصلهح یب هان  یک یبرا. ستینگریم ینقاش در رزا تبحر به رتیح با هانیک و
 شکوچک یقدمها با هانیک. بود انتظار از فراتر کردن، یباز  مین و ساعت کی
 ضیمستف" گشنمه عمو" جمله گفنت با را محسن هم باز تا رفت در سمت به
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 مجاور ی بسته در به ناخودآگاه نگاهش اما شد روان او دنبال به هم رزا. کند
 یباال و قد آن با. ستادیا هم هانیک. دیچرخ در سمت به و ستادیا. شد ثابت
. شد رهیخ رزا به یتخس با و ستادیا در و او نیب و رزا یجلو  اش زهیم زهیر

 شیابروها رزا. کند محافظت کوچکش قلمرو از بخواهد که یر یش توله مانند
 .گرفت باال را رسش متام ی  غد با هانیک و انداخت باال را

 !فرمامنه بابا اتاق نجایا-

 بارانش بوسه و بدهد فشار را هانیک خواستیم دلش. نشست زانو دو یرو  رزا
 !یرتیغ ی  فسقل. کند

 نمش؟یبب نمتو یمن من یعنی-

 لیما چپ به را رسش و فرستاد باال را شیابروها کرد، یا بامزه اخم هانیک
 :گفت تخس. کرد

 .اتاقش تو بره اجازه بدون یکس نداره دوست فرمانم بابا! نه-

 .چرخاند کاسه در را شیها یخاکسرت  و کرد یفکر  سپس

 .محسن عمو بجز-

 .زد یمیمال لبخند رزا

 .محسنم عمو دوست   منم خب-

 خواب محسن. شد رهیخ راهرو یانتها به و دیکش جلو را رسش یکم هانیک
 و بدهد قورت را او خواستیم دلش که ییرزا انیم دیترد پر نگاهش. بود
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 یب ی باشه و شد بند رهیدستگ به کوچکش دست. بود گردش در راهرو یانتها
 .زد برق رزا یچشمها. گفت یلیم

 

 

 

 

 لحظه هر رزا. شدند وارد هردو و کند باز را رد خودش تا کرد یبلند قد هانیک
. ودب گرفته قرار اتاق وسط اش هیزیجه خواب سیرسو. بود یر یغافلگ حال در

 دهش بسته هانشیک نطفه فرمان، با اش یآغوش هم نیاول در که یتخت هامن
 انواع شهیهم مانند   زیم یرو . بود کرده نیمز دیسف ریحر را ها پنجره. بود

 ،رفت جلوتر...دادیم را فرمان یبو  و رنگ زیچ همه. خوردیم چشم به ها ادکلن
. ردک بغض رزا. بود یعسل یرو  یکوچک قاب در فرمان و هانیک نفره دو عکس
 و زیمت و آرام اما یجار یاست آپارمتان   نیا در فرمان...بود خوشبخت فرمان
 اب و دیدویم پاپوش بدون خانه در که یهانیک وجود با بود، خوشبخت مرتب

 که یانهیک وجود با زد،یم برق چشامنش شده آب هرچند یشکالت یبستن دنید
 اخت زود شد،یم دلتنگ زود شد،یم گرسنه زود شد،یم خسته زود
 خوشحالش الیرو انویپ از شرتیب یباز  قطار و رزا با کردن ینقاش...شدیم
 امروز آنکه ذوق...تزایپ دادن سفارش یبرا محسن کردن داریب...کردیم

 یو ر  یاشک قطره. است خورده شرتیب شکالت   با و مریتا بدون را اش انهصبح
 ،داشت آرامش داشت، یزندگ که بود فرمان یواقع خوشبخت. دیچک اش گونه
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 آتش و آب به را خود شیها داشته یبرا گذشت،یم د،یبخشیم کرد،یم اهدا
 تا کرد شکشیپ رزا که یهانیک. داشت را هانیک فرمان...زد هق. زدیم
 فرمان تخت   یرو  که یفرفر  یکوچولو  نیا از که بود احمق چقدر آخ...ودبر 
 نه ،بود فرمان آرامش صاحب   و یواقع خوشبخت. بود گذشته کرد،یم بپر بپر
 !او

. رفت ،کردیم استفاده شرتیب سالها آن در فرمان که یادکلن سمت به رزا دست
 ات رفت هال و اهرور  سمت به بدو بدو. شد خسته کردن نیپائ و باال از هانیک

 دیدج ظاهر از که محسن یصدا. کردیم یتاب یب تزایپ یبرا. کند داریب محسن
 و کردیم خطاب ”خوشگل ی پدرسوخته“  را او و بود آمده خوشش هانیک

 آرام زار . دیرسیم گوش به شد، منجر هانیک شدن یشاک به که دیبوسیم محکم
 دیکش بو قیعم. برد ینیب سمت به و گشود را درش کرد، ملس را ادکلن
 و شلوار و کت انواع صاحب   فرمان   دار، نیپلیسید فرمان  ...را دیکر اونتوس
 فرمان   باال، و قد خوش فرمان   پدر، فرمان  ...ست یکمربندها و کفش و کراوات
 داشته را مهراب هم را، رزا هم باشد داشته را خانواده هم خواستیم که مجنون
 به فرمان ی نهیآ در...را رزا هم باشد داشته را هانیک هم را، رزا هم باشد

 .شدیم ختم رزا خود   به نهایا متام ته. شد رهیخ خودش

 .اتاقش تو ادیب یکس نداره دوست-

 و ستادهیا در چهارچوب در عصا با محسن. چرخاند چپ سمت به را رسش رزا
 تا دانستیم رزا و کردیم وورجه ورجه کنارش در هانیک. بود دستش در میسیب

 :گفت آرام. ردیگیمن آرام افتد،ین نیزم یرو  نوایب محسن   نکند یکار 
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 .نداشتم یفضول قصد  -

 :انداخت باال شانه محسن

 یچ نهار. ببنده و موهاش یبش هانیک فیحر تو مگر. یستین یهرکس هم تو-
 بدم؟ سفارش یخور یم

 .آنها به سپس انداخت وارید یرو  ساعت به ینگاه ابتدا رزا

 .برم دیبا-

 .نوریا ادیمن شگاه،یمنا رهیم فرمان. میخوریم نهار ینفر  سه مبون-

 نیا مالقاتها، نیا...شدیم وانهید رفت،یم دیبا. کرد عبور کنارشان از رزا
 قرار د،بو  یرفتن او. کردیم اش وانهید شد،یم رسپا داشت آرام که یا یوابستگ
 هان  یک نیا...فرمان د  یدج یرو  نیا...مالقاتها نیا. بربد را هانشیک و دیایب بود

 محسن نارک که هانیک به و دیپوش را کالهش! کردیم سستش...فرمان به وابسته
. ستینگر کرد،یم تکرار را" یپپرون"  کلمه مدام و خوردیم تکان ویوی مانند
 هب آنگاه...خانه خانم   هم او...باشد اش خانه نجایا شدیم. برداشت را اش کوله
 سس مه ینیب به و کنند درست یخانگ یتزایپ هانیک کمک   به ،یپپرون یجا

 به! دشیم کرد،یم اعتامد فرمان به اگر رفت،یمن اگر ماند، یم اگر. بزنند قرمز
 :گفت محسن و رفت در سمت

 از باال، ادیب آسانسور از نکهیا از قبل تشینها. مبون یدار  دوست نکنم؟ ارصار-
 . یبر  فرستمتیم ها پله
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 دوست" اصال بخورد، یپپرون هانیک با داشت تدوس مباند، داشت دوست
 لوتاب و هیزیجه...مباند نجایهم ابد تا و بگذارد نیزم یرو  را اش کوله داشت

 خواستیم دلش اما خواست؟یم چه گرید...هم هانشیک بود، نجایا شیها
 هلحظ یبرا. محسن نه نرود، که بخواهد او از هانیک مباند، کند ارصار هانیک
 بازم اونوقت! مامانت ام؟ یک من یدونیم دیبگو هانیک به زد رسش به یا
 تا یکردیم نگاهش مظلومت یچشمها با و یدیچسبیم محسن یپا به نطوریا

 از یا کلمه تا فرشد بهم را شیلبها اما ؟یآورد یم پناه من به ای کند بغلت
 شهانیک کوچک   قلب  ...بود یانصاف یب تینها گرید نیا. نشود خارج دهانش

 نیپائ را رهیدستگ و زد حلقه شیچشمها در اشک. نداشت را یکی نیا تاب
 .آورد

 .شده یطوالن بتمیغ االنم تا. شم ایجو مهراب حال از امرستانیب برم دیبا نه،-

 و گفت یی" رزا یبا یبا"  تنها. نخواست اما خواست،یم هانیک اگر امندیم
 هپل سمت به عترس  به و گشود را در! نیهم" . بده خرب بهم یدیرس"  محسن

 .رفت ها
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 تدس بودند، یوار ید کاغذ نصب مشغول که یجوان پرس دو به ظاهر در فرمان
 با هک منظر دنید با. بود یگر ید یجا فکرش اما کردیم نگاه اخم با و کمر به
 نرده رگید دست با و بود گرفته را یشکالت کیک و یچا یحاو  ینیس دست کی
 .آمد جلو را، یچوب یها

 . امیب خودم دیگفتیم خانم؟ حاج یدیکش زحمت نقدریا یچ برا-

 با سپس برگردد، نفسس تا ستادیا یکم و آمد باال هم را ها پله نیآخر منظر
 :گفت یر یز یصدا

 .نجایا شده دلباز و قشنگ چه. نکردم یکار  مادر نه-

. دیسف یابرها همراه به یآب آسامن بود، میمال اریبس یوار ید کاغذ طرح
 .افتاد آنها نیب قیعم یخط و رفت درهم فرمان یابروها

 همه هکنیم فکر بندازه، نگاه بهش یحت ومدهین هم کباری صبح از ده؟یفا چه-
 .منه ریتقص زیچ

 :گفت بلند یکم و رفت پرسها سمت به منظر

 !دیبفرمائ. افته یم دهن از شه،یم رسد یچا-

 رمنظ. شدند خوردن مشغول و دندیکش کار از دست کردند، یتشکر  پرسها
 .گرفت را فرمان یبازو 

 به درد خودم حارضم! کبابه دمل من بوهللا...مادر خودته دست اش چاره-
 صبح از بزن، حرف باهاش کمی برو. توهم نره بچه نیا اخم اما بخرم جون
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 که یشهرباز  بربش...ییدوتا رونیب دیبر هم شام. یینجایا راتیتعم ریدرگ
 . نکنه التامس محسن به هربار

 .دیکش حرص با و کرد شیموها در پنجه فرمان

 هانیک از فقط سال همه نیا محسن، ش  یپ نربدمش چرا که ناراحته نمیا از-
 !خوردم که بودم نخورده فحش

 .شد همراه او با خودش و کرد تیهدا ها پله سمت به را او منظر

 هنکن نگاه ونیزیتلو نقدریا بگم شمیمن فیحر من ار،یدرب دلش از ایب-
 . شهیم فیضع شمهاشچ

 دنید با فرمان. آمدند نیپائ ها پله از هردو و داد تکان یرس  مادرش یبرا
 شیمهاچش شصت و سبابه انگشت با نخورده، دست یشکالت کیک و ریش وانیل
 دهیکش دراز نفره سه مبل یرو  هانیک. رفت جلو او و کرد اشاره منظر. دیمال را
. دبو  شده رهیخ صفحه به فرستاده، جلو را شیلبها و کرده اخم که یحال در و

. ستین شد،یم پخش که یشنیمیان به حواسش" ابدا هانیک دانستیم فرمان
 .نشست مبل ی گوشه کنارش

 ؟ینیبب رو اتاقت یایب یخوایمن-

 :کرد اشاره زیم به سپس

 ،یبود یمامان یها یشکالت کیک عاشق که تو ؟ینخورد چرا رو ات عرصونه-
 انگار نه انگار! جیهو وسط نیا که هم من...زده هم شکالت سس برات تازه
 .قدغنه شکالت گفتم
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 یراب را شیچشمها فرمان. بود صفحه به همچنان نگاهش نگفت، یز یچ هانیک
 و بود شده سبز راهش یجلو  که روناک دنید...بود خسته. بست یا لحظه
 ب  مط به هانیک بردن. بود کرده ترش خسته کرد،یم دیتهد و زدیم غر مدام

. دبو  زده نشیزم بلکه نکرده اش خسته یکی نیا! نه...هامنطور هم دکرتش
 :گفت گرفته و کرد نوازش را هانیک یپا آرام

 .بابا...هانیک-

 .کرد تر را لبش. سکوت هم باز

 کنم؟ دعوا رو دکرت برم-

 رسد و کوچک یپا یانگشتها. دیکش ریت فرمان قلب   و دیلرز هانیک نیپائ لب
 .دیمال آرام را رستقش پرسک

 .تونل تو یر یم که باشه یآخر  نبار  یا دمیم قول بهت...بابا عمر   هان؟یک-

 آن با فشیلط و روشن پوست شد، قرمز شیچشمها هیثان به و کرد بغض هانیک
 .ردک فوران و شد منفجر کبارهی به...ملتهب هم بنفش و یصورت یها رگیمو

 یرب یمن رو من گهید یگفت...ییدروغگو تو! دروغگو یبابا! یگیم دروغ-
 !بزنه دست بهت روناک خاله یذار یمن گهید یگفت دکرت،

 و رساند آنها به را خود هراسان منظر که کرد ادا یغیج چنان با را جمالتش
 .دیبوس را هانیک یموها اسرتس با و تندتند

 .برام دردت شهیم خراب گلوت مادر، نزن غیج-
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 :گفت دلهره با و ستینگر فرمان به سپس

 گه؟یم یچ بچه نیا ه؟یک روناک-

 هانیک اما ردیبگ آغوشش در تا رفت جلو فرمان. افتاد هیگر به حرص با هانیک
 حال   نیا. کند حفظ را خود آرامش کرد یسع فرمان. دیکش یبلندتر  غیج
. آورد یم درد به را رنجورش قلب دلخراشش، یها غیج و هیگر نیا...هانیک
. ختیریم هانیک که یاشک قطره هر با دندکر یم فرو قلبش در یا دشنه ییگو

 شا یجراح عمل   از ایآ که بپرسد نداشت جرات یحت...وزنش کم و زیر پرسک
 مانند دکرت. دانستیم دیبع کند؟یم یتاب یب نگونهیا که نه ای دهیشن یز یچ
.  کرد مشخص یقطع را عمل خیتار تینها در و نهیمعا نیروت و شهیهم
 اشک کامل ساعت کی یا آر ام یبرا تنها. ودب دهینشن یز یچ هانیک...نه
. کرد لیتکم را روزش شد، سبز فرمان یروبرو  که هم روناک دنید و ختیر
 کرده وحشت روناک یکیزیف یها متاس از...کرد هیگر خانه خود   تا هانیک

 کهنیا از مطب، ط  یمح از بود، شده شرتیب اواخر که دکرت یها نهیمعا از بود،
 . کند تصاحب را درشپ داشت قصد روناک

 فرمان؟-

 :گفت مهربان و گشود را شیدستها و نداد را منظر جواب فرمان

 هم اب یخوایم" اصال بره؟ در اش یخستگ باباِ   بغل یایم بابا، عمر  ...هانیک-
 ...یبگ تو که هرجا رون؟یب میبر
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 عجم شیچشمها در اشک منظر و دیلرزیم شیلبها. کرد بغض دوباره هانیک
 :دینال و نشست مبل یرو . شد

 .کنه لعنت رو اش یبان و باعث خدا-

 االب را رسش و دیکوب یاپیپ چندبار نهیس قفسه به را اش خورده گره مشت
 :گرفت

 ...یجراح غیت ر  یز بره دیبا من طفل که نگذره ازش خدا-

 

 

 

 

 چشمش کی اشکه، ام بچه چشم کی که ریبگ پس رو ما تقاص خودت خدا یا
 .خون

 .فرستاد رونیب را نفسش ینیب از و کرد چفت بهم را شیلبها فرمان

 :گفت آرامش با هانیک به رو دوباره

 قبوله؟ تونل، یتو  ینر  گهید دمیم قول-

 اش وانهید هان،یک یقرار  یب اما دهدیم نیدروغ قول دانستیم هم خودش
 .کردیم
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 به رو فرمان. کرد جمع را کوچکش یپاها و دیکش باال را اش ینیب هانیک
 .فرستاد باال را شیابروها هانیک

 بابا؟ عمر   یخوایم یچ گهید-

 ارهدوب یخوایم ؟یدار  رس ریز رو یک تو میبفهم دینبا ما فرمان؟ هیک روناک-
 به میگذاشت رو اوندفعه نبود؟ بس کباری ؟یبکش شیآت به رو ات یزندگ

 دهاد اجازه خودش به که هیک نیا! اوردین دووم شرتیب ماه سه خودت، انتخاب
 بشه؟ سبز راهت جلو

 :گفت کالفه فرمان

 .هانیک مهد   یمرب-

 :گفت اش کودکانه لحن و حرص با و تند و شد براق هانیک

 ...رهیگیم رو دستت همش ندارم، دوستش. ستین-

 .دیکوب راستش دست یرو  به چپ دست با منظر

 ناو  ؟یکرد دایپ کجا از گهید رو پا و رس یب نیا فرمان؟ آره رسم، بر خاک-
 گهید ندفعهیا آورده؟ رسمون به یچ ینیبیمن نشد؟ عربت درس برات یغربت
 ...گفتم بهت یک نیبب م،یندار بتیمص طاقت بابات و من

 !مامان بسه-

 انگشت فرمان. کرد جمع را خودش هم هانیک چ،یه که منظر فرمان؛ داد با
 :گفت محکم و گرفت منظر سمت به را اش اشاره
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 رو من نه گهید قسم خدا به وسط یبکش رو بحث نیا گهید کباری مامان،-
 !رو هانیک نه ،ینیبیم

 یقدمها دنید با فرمان. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند دلخور منظر
 یرو  اشک کرد،یم نگاهش رهیخ هانیک. شد امنیپش هیثان به مادرش، ن  یسنگ

 شیهاو م به کالفه فرمان. بود شده فرمان رفتار   به رهیخ تنها و خشک صورتش
 از...که نبود سنگ از بود، زادیآدم. فرشد دست هردو انیم را رسش و زد چنگ
 هک زیهرچ خواستیم دلش بود، کرده مشخص را عمل خیتار دکرت که یا لحظه
 ودشخ بکشد، داد تنها و برود ییجا خواستیم دلش. بشکند را بود دستش دم
 هم وزنس هانیک به یحت نکهیا توان دیبگو. است دهیبر دیبگو و کند یخال را

 آورد، یمن دوام...بشکافند را فرزندش ی نهیس آنکه به برسد چه ندارد بزنند،
 از خودش قلب ند،یبب گان در را هانیک کوچک و فینح تن   آنکه از قبل" اصال
 باال آن جوان پرس دو اگر کرد،یمن نگاهش نگونهیا هانیک اگر. افتاد یم کار

 دهینکش عربده قبل هیثان چند اگر د،نبودن یوار ید کاغذ نصب مشغول
 را منظر و هانیک مالحظه آنکه یب! کردیم هیگر شک بدون و" حتام...بود
  .دیکش اش ینیب ریز به یدست. برود سوال ریز ابهتش برتسد و بکند

 در هابار  فرمان. بود رزا داد،یمن قرار متسخر مورد را شیها هیگر که یکس تنها
 وششآغ در باشد، کنارش توانستیم هم نباریا کاش. بود کرده هیگر برابرش

 نشیسنگ نفس. کنند هیگر کوچکشان پرس   یبرا هم با اصال...کند هیگر و ردیبگ
 :گفت دورگه و فرستاد رونیب را

 محسن؟ عمو شیپ میبر یخوایم-



 

 pg. 1293 

12
93 

 عمو دلتنگ بود، خودشان ی خانه دلتنگ. زد برق هانیک یها یخاکسرت 
 .فرستاد جلو را کوچکش یلبها...هم محسنش

 

 

 

 

 م؟یبخور تزایپ یک پس-

 .داد فشار یکم و گرفت را کوچکش ینیب فرمان

 زد؟ تزایپ از حرف یک-

 مطمنئ دانست،یمن اش یجراح از زیچ چیه هانیک. زد یتلخ لبخند سپس
 یحرفها یکم...یمست یکم...داشت آرامش یکم به ازین بود، خسته. بود
 یکم...هانیک جز کس چیه و زیچ چیه به نکردن فکر یکم...دوارانهیام

 ...محسن

  خوبه؟ م،یخوریم ییتا سه خودمون خونه میریم میخریم شام-

 .کرد امتحان را شانسش دوباره فرمان و داد تکان نامحسوس را رس هانیک

 بابا؟ بغل   یایم حاال-

 وا حرص پر و قیعم فرمان و برد پناه پدرش آغوش به وار گربه و آرام هانیک
 .گرفت آغوش در و دیبوئ را
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 ...رفت ادمی هم دردهام. دراومد ام یخستگ...بابا عمر  ...آخ-

 وا توانستیم چگونه. کرد حل خود در را کوچکش تن و دیبوس را شیموها یرو 
. دکر  پنهان هانیک شان  یپر یموها انیم را صورتش بسپرد؟ جراح دست به را
 دیهمفیمن که هانیک د؟یفهمیم ش،یموها یرو  را اشک نم   دیفهمیمن که هانیک

 شد،یمن رابیس او آغوش از تشنه یر یکو مانند که را پدرش قیعم درد  
 :کرد زمزمه دورگه و کرد بارانش بوسه فرمان د؟یفهمیم

 ...رهیمیم برات بابا ؟یقهر  بابا با هنوزم-

 ؟یزد داد یمامان رس   چرا-

 .ارمیدرم دلش از رمیم-

  محسن؟ عمو ش  یپ میریم بعد-

 دبدان بود حقش رزا. کرد نوازش شصت انگشت با را هانیک چشم ریز فرمان
 اتاق   راتیتعم موقع آن تا. مهراب وند  یپ از پس اما دارد، یجراح عمل پرسش

 انیجر در را رزا آنگاه. شدیم مستقر نجایهم در او و دیرسیم امتام به هانیک
 یپاها آن اب ش،یروانپر حاالت آن با بود، دهید که یرنجور  یرزا. دادیم قرار
 دنیشن توان   االن بود، امرستانیب آمد و رفت در مدام که الغر و فیظر

 .خوردیم نیزم نداشت،

 یبخور  رو ات کیک و ریش هم شام ارم،یب در یمامان دل از منم برن، کارگرها-
 عدب...ینیبب رو اتاقت یایب بعدش و نکنه قور و قار کوچولوت شکم اون که
 له؟قبو  محسن، عمو شیپ میریم
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 شیجلو را کیک و ریش. گذاشت مبل یرو  را او فرمان و داد تکان رس هانیک
 به نهایناش منظر. کرد صاف را بلندش قامت و دیبوس را رسش دوباره گذاشت،
 سمتش به و زد یکمرنگ لبخند فرمان. کرد مشغول را خود و رفت آشپزخانه

 .رفت

 

 

 

  

 مامان؟ بانو؟ منظر خانم؟ حاج-

. گذاشت آن درب یرو  را دستش فرمان و دیکش را خچالی رهیدستگ منظر
 :زد لب فرمان و نکرد نگاهش منظر

 .خوامیم معذرت-

 ندینب ار  اش یتغار  ته زیآم طنتیش شخندین که نه. بود روبرو به نگاهش منظر
 پرسک یجلو  فرمان. بدهد نشان خوش یرو  یزود نیا به خواستیمن دلش اما
 برده البا را شیصدا د،یمکیم شصت انگشت شبها یگاه هنوز که اش ساله پنج
 :گفت کشدار و دورگه فرمان. بود

 ...خانم منظر-

 !فرمان نکن لوس رو خودت-
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 :داد ادامه و برگشت سمتش به سپس

 تخس پرس شکوندن کله و رس از! یالر  فرمان کی و بود محله کی ها میقد-
 تلکم محله دخرت   به که یا بهیغر نیماش شکوندن شهیش تا ریبگ کوچه یها

 .بود گفته

 شیب گنیم بهش باشه یمدل نیا بچه االن بودم؟ خر کله نقدریا یچ یبرا-
 .فعال

 ضعف شیبایز پرس صورت یبرا نتوانست منظر و گفت را نیا یلبخند با فرمان
 . نکند

 . بودم ریمد دفرت تو هرروز ،یرفت که مدرسه االن؟ یستین-

 :دیخند فرمان

 .شدمیمن مزاحمت گهید رستانیدب-

 .چاندیپ را کوچکش گوش یشوخ به منظر

 .اومدن یم ربزیفر و شاپور گهید زمان اون...آره-

 گزن گفتند یهرچ شکوندم، رو یتجرب یها بچه از یکی جلو دندون کباری-
 .اومد ربزیفر هم رس آخر...نرفتم رباریز ادیب بابات بزن

 :تگف میمال و کرد نوازش را اش روزه چند شیر عشق با منظر

 متوم ات یمحصل دوران...ام یتغار  ته یستین یالر  فرمان گهید که االن-
 .نطوریهم هم یبود البازداشتگاه دائم که ات یرسباز  دوران شده،
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 :داد ادامه منظر و نشستند یصندل یرو  هردو

 ادی کنه،یم نگاه بچه نیا...باال بره صدات آسون به آسون دینبا گهید-
 و زنهیم داد کی کنم یحتینص بزنم، یحرف بخوام من فردا پس فردا...رهیگیم

 .راهشه نیا کنهیم الیخ! خالص

 .گذاشت برهم چشم فرمان

 .خوامیم معذرت من د،یگیم درست شام-

 :تگف کننده نگران یلحن با و گذاشت فرمان دست یرو  را دستش آرام منظر

 وت. شهیمن نیچرک دل اش بچه از که مادر وگرنه گمیم خودش خاطر به من-
 و داد از ،یمن جون   همه تو. ات یخام و یجوون به بخشمیم ،یبزن هم داد
 یخوایم گهید صباح چند تو. کن نگاه اما...مادر نه برنجم؟ خوامیم ادتیفر

 ناال  اگر! شاپور و من ه؟یک کنار بچه نیا ،یر یبگ سامون و رس ،یکن ازدواج
 نیع بچه نیا. دهیم انجام رو نشیع فردا ،یکنیم یاحرتام یب ما به تو نهیبب

 .هیطوط

 :زد لب و داد قورت بهت با را دهانش آب فرمان

 شام؟ شیپ مبونه هانیک یچ یعنی ه؟یچ منظورتون-

 توحش یکم را منظر د،یرسیم نظر به تر رهیت و بود کرده اخم که فرمان چهره
 .انداختین تا و تک از را خود اما کرد زده

 به ،یبر  مطلقه و وهیب رساغ تو ذارمیمن که من! گمیم یکل مادر، دونمیم چه-
. کنمیم دایپ برات باشه، من یتغار  ته قیال که متوم زیچ همه دخرت کی وقتش
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 اشه،ب نتونیب بچه کی هللا بسم اول شهیمن یراض که یدخرت  همه...فرمانم اما
 شه؟یم

 :گفت یسخت به شد، مشت دستش فرمان

 هم با رو هانیک و من دیبا رم،یبگ بخوام هم هرکس ستم،ین ریبگ زن من-
 .باباش خونه رهیم نخواست...بخواد

 :گفت هراس با و گرفت را اش شده مشت دست منظر

 اما کرد، قبول ظاهر به دخرته دیشا کسم همه خب...برام دردت نخور حرص-
 ؟یچ کرد، تیاذ رو بچه نیا...الل زبونم...نکرده یخدا فردا پس فردا اگه

 و وا. است هانیک عاشق   بود، گفته بارها روناک. آورد باال تند را رسش فرمان
 چنگ را هانیک صورت گوشه...اماها نیا از امان...اما خواهدیم هم با را هانیک

 یرو  را دستش هردو. بود افتاده اتفاق نیا ناخواسته، ای خواسته بود، انداخته
 .شد بلند و گذاشت زانوانش

 .خانم حاج هست حواسم-

 .کرد نگاهش نیغمگ و مهربان منظر

 ؟یدار  یرسّ  و رس زد،یم حرف ازش هانیک که یدخرت  با تو. مادر ستین-

 :گفت ملتمس و گرفت را دستش منظر که برود خواست
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 هم انهیا بذار. میدینکش بتیمص کم ما...شه فدات مادر نکن فرمانم، نکن-
 هک دخرته نیا. رمیگیم رو شهر دخرت نیبهرت برات خودم م،یبذار رس پشت

 باهاتون؟ داره چکار ه؟یک زدیم حرف ازش هانیک

 :گفت کالفه و دیکش عقب را دستش فرمان

 هانه،یک ت  یرضا من آخر و اول رشط رم،یبگ زن بخوام یروز  دیباش مطمنئ-
 !متام

 :گفت بلند منظر

 .محسن یبرا یبرب  بدم ظهر یغذا از بنداز ادمی رفنت قبل. کنه خدا-

 .رفت هانیک سمت به سپس و گفت یا" باشه"  فرمان

 شیپ میبر بعدم بدم نشونت رو باال میبر ؟یخورد رو ات عرصونه بابا،...هانیک-
 .محسن عمو

 "نسبتا کتاب بود، دهیکش دراز مبل یرو  محسن آمدند، آپارمتان به یوقت
 .بود یا مساله حل مشغول رنگ یمشک یاتود با و داشت دست در را یقطور 
 اب هانیک انداخت، دیکل که فرمان .خوردیم چشم به تنقالت یکم زیم یرو 

 محسن. زد شیصدا و رفت محسن سمت به زنان غیج و شد خانه وارد دو حالت
 کرد پرتاب او آغوش در را خودش هانیک یحت که آنقدر خورد، جا یکم ابتدا
 و تبس را در فرمان. شد کینزد بهم شیابروها یکم تنها و نکرد ناله پا درد از

 .درآورد را شیبوتها
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 سمت یرفت تو شده یچ مهندس؟ جوجه که مینشد ات مشق و درس مزاحم-
 کتاب؟

 :زد طعنه و گذاشت یا گوشه را کتاب محسن

 رو ییجا وارید و در جز و یکرد چالق رو پام یزد که  یجنابعال یرس  صدقه-
 !کنم پر رو اوقاتم مجبورم نم،یبیمن

 آغوش در را هانیک مه محسن. گذاشت کانرت یرو  را غذاها و دیخند فرمان
 .بست چشم و دیکش

 رس یایب و یبکن رو من یهوا تو مگه. عمو ی  فرفر  بود شده تنگ برات دمل-
 . نداره معرفت دوزار که بابات ،یبزن

 و دیپرس را اش روزانه عیوقا شهیهم مانند   او از محسن و دیخند زیر هانیک
 مهه بود، غذا کردن گرم مشغول فرمان که یمدت متام. نکرد ینامرد هم هانیک
 ات ریبگ روناک دارید و رفنت دکرت از. کرد منتقل محسن به تاب و آب با را

 .نبود و باشد آن یرو  امیهواپ چند خواستیم دلش که اتاقش یوار ید کاغذ
 را ذوقش آنکه یب شود، خسته آنکه یب داد،یم گوش عالقه و عشق با محسن
 هم محسن. بدهد شیپا درد و یرفتگ خواب به یتیاهم یحت ای کند کور
 لبج را نظرش بزند، گپ شاپور مانند یا ساله چند و هفتاد مرد با توانستیم
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 نجپ چهار یکوچولو  پرس یها یروزمرگ به اقیاشت با هم و باشد نشیام و کند
 در را نآ  و رفت نتیکاب یرو  نام ثبت نتیپر به نگاهش فرمان. کند گوش ساله
 :گفت اخم با. گرفت دست

 توئه؟ مال نیا-

 .کرد دیتائ و چرخاند را رسش محسن

 .کردم رشکت ارشد یکارشناس آزمون برا آره،-

 :گفت خشک و کرد پرت کانرت یرو  دوباره اخم با را آن فرمان

 بشه؟ یچ که غلطا، چه-

 .بخونم ارشد یکارشناس که-

 !میشگاهیمنا شب تا صبح از تو و من مگه؟ یبخون یدار  وقت-

 .نمینش خونه تو لطف   به که" فعال-

 نه؟ ای اهشگیمنا یایب دیبا بعدش باشه، گچ تو گهید هفته سه دو" تاینها پات-

 .کرد کج را رسش هانیک

 .گشنمه بابا-

 :داد قلقلکش محسن

 .یخورد یشکالت کیک یکل یگفت االن-

 !محسن توام با-
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 .دیکش باال یکم را خودش کالفه محسن

 االن؟ هیچ دردت شگاه،یمنا امیم بعدش-

 رو اه یباز  یقرت نیا ما کار   ه؟یا یباز  مسخره چه گهید شدنت یکنکور  پشت-
 .دارهیبرمن

 یرو  اهاتز یپ جعبه حرص با فرمان. نگفت یز یچ اما کرد نگاهش نیسنگ محسن
 رد کروفریما از هم نیچ ته و یسبز  قرمه. گذاشت شانیروبرو یا شهیش زیم

 :گفت رسخوش و دیکش بو وافر یحظ با محسن. ختیر ظرف در و آورد

 . بودم گرفته هیتغذ سوء نکنه، درد دستش فرستاده؟ من برا خانم حاج-

. دبر  دهان به لذت با را تزایپ گوش سه پر   نیاول و نشست نیزم یرو  هانیک
 یرو  که یتست کتاب کرده اخم فرمان اما ختیر پلو یرو  خورش یکم محسن
 و خورد یدنینوش یکم محسن. شد رهیخ عنوانش به و برداشت را بود مبل
 .داد تکان را رسش

 ؟یخور یمن چرا چته؟-

 ور  ها ور و رش نیا یدار  نیهم برا درسته؟ شگاه،یمنا یایب یخوایمن گهید-
 .یخونیم

 .دیکش خوردن از دست محسن

 ینتو یمن که یستین ناراحت" اصال نیهم برا اس، خسته چشمهات نیهم برا-
 ! شگاهیمنا یایب
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 .دیکش خوردن از دست هم هانیک و برد باال یکم را شیصدا

 همم برات" اصال حاال رسکار، یاومد یم زودتر هم ربزیفر و اکرب از که ییتو-
 خوب برات یلیخ یاجبار  ق  یتوف نیا چون. یبش نینش خونه ماه کی که ستین

  آره؟ شده،

 .کرد پرت یا گوشه به یحرص را کتاب

  آره؟ شگاه،یمنا یایمن هم بعدش! یخونیم رو ها آشغال نیا ینیشیم-

 انشیهردو به درشتش یچشمها با هانیک اما گذاشت یکنار  به را غذا محسن
 :داد ادامه یعصب فرمان. کردیم نگاه

 قه،یرف که هست یکی آدم همه نیا نیب گفتم! من رس بر خاک-
 چه یلعنت عمل   اون با قراره دونهیم دم،یکش ییروزها چه من دونهیم...پشتمه
 ...بکشم ییروزها

 ...فرمان-

 گذاشت نبودم، عاشقش که هم یاون! رفت گذاشت بودم، عاشقش که یاون-
 ام چهب به حواسش کنم، سکته افتمیب کنارمه، قمیرف وسط نیا گفتم! رفت

 کی بعد شه صاحب رو هانیک و رمیبگ زن من منتظره که مامانم مثل نه هست،
 !بده جامعه ل  یتحو من مثل یگه

 .کرد بغض ترس از انهیک و شد متام طاقتش محسن
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 ؟یکشیم هوار نقدریا خربته چه! نیپائ اریب رو صدات فرمان بسه-

 .گرفت سمتش به دیتهد با را اش اشاره انگشت فرمان

 هندوستان ادی لتیف که تو ات، مشق و درس رساغ یبر  یخواستیم که تو-
 ...کرده

 :رفت باال شیصدا کدفعهی

 که ام بچه و من یزندگ وسط یاومد یکرد جایب رسکار، یاومد یکرد غلط-
 با داره دوست چون! نجایا امیب کنه مجبور رو من شب ده و رهیبگ رو ات بهونه
 یکرد لطغ تو! کنه ییگو خاطره تو با نه،یبب ونیزیتلو تو با بخوره، تزایپ تو

 وت روز اون ات نحس قدم دونستمیم اگر تهشه، نیا دونستمیم اگر که یاومد
 رو پات جفت روز همون کنه،یم درست من برا رو گه روز و الح نیا شگاهیمنا
 ! ینکن من برا رو ات نیدروغ خواهر یجاکش که! کردمیم قلم

 یرو  کوچک یچوب جعبه دنید با و انداخت اطراف به ینگاه خشم پر محسن
 .کرد پرتاب سمتش به و برداشت یمعطل بدون را آن ز،یم

 ! فرمان ببند رو دهنت-

 :افتاد هیگر به و دیترک هانیک بغض
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 ...بابا-

 ریز به آرام فرمان. افتاد نیزم یرو  فرمان صورت به برخورد از پس جعبه
. رفت وا محسن. ستینگر اش یخون انگشتان رس به و دیکش دست چشمش

. گرفت را رسش و رساند او به را خود. خورد یسکندر  اما شود بلند کرد یسع
 ملس را زخم ترس و بهت با محسن. سوختیم پلکش نیپائ کرد، اخم فرمان
 هب محسن و دیکشیم نفس بسته دهان با فرمان کرد،یم هیگر هانیک. کرد
 .زد چنگ شیموها

 ...شه...ینطور یا خواستمیمن من...من-

 .گذاشت صورتش یرو  و کند جعبه از یدستامل فرمان

 ور  فرصتش یول ،یار یدرب رو پات یتالف یخواستیم مشخصه! ستین مهم-
 !ینداشت

 :دیکش ادیفر صورتش یتو  محسن

 ! احمق-

 .کرد نوازش را هانیک صورت فرمان

... کهیکوچ زخم کی. اومد بند خونش. ستین یز یچ نیبب بابا، عمر   نکن هیگر-
 .کنهیمن غلطا نیا از گهید اما داشت، حساب خرده کی عمو

 :گفت ضیغ با و شد فرشده محسن فک

 !لعنت زد، رو وت یعمد و  غرض و قصد با که یاون پدر بر-
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 !بشامر-

 .دیبوس را هانیک یاشک یچشمها آرام  و گفت را نیا فرمان

  دور؟ دور نیماش با میبر. خوبم من بابا، عمر   گهید نکن هیگر-

 و تیانعصب با محسن. داد تکان ینف نشان به را رسش بغض و یلجباز  با هانیک
 .شود نیزم بر نقش نبود مهم شیبرا. شد بلند عصا بدون

 مگ رو گورم من بتمرگ،! تهیزندگ خونته، نجایا! رمیم من نیبش چرا؟ وت-
 !کنمیم

 :زد پوزخند فرمان

! شدن بد که یکی تو برا بود، بد یهرک برا سال چند نیا! شد جور هم ات بهانه-
 یآورددر  اونقدر بخرم، تونمیمن هم گهید سال چهار من توئه پا ریز که ینیماش
 ولپ ه؟یچ! براش بخرم تونمیمن من خود که یخر ب رو ییکادو من پرس برا که

 زد؟ رو دلت ادیز و مفت

 اما فرشد مشتش در را فرمان ی قهی و آمد جلو. نکرد مالحظه گرید محسن
 :گفت کشدار و کرد تر قیعم را پوزخندش یخونرسد با فرمان

 !کرده هارت دمیشا-

 :داد ادامه مکث با

 !ادیز پول  -
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 خامر پلک   ریز شده خشک خون به و کرد چفت بهم را شیدندانها محسن
 :گفت ضیغ با و کرد شیرها رضب به. شد رهیخ فرمان

 هچ دهیمن امفتی پول پرسشم که منم به یحاج گفتیم بود یک مفت؟ پول  -
 نهامو  لحظه و مکاملات تک تک من...ادمهی من یول رفته؟ ادتی تو، به برسه

 صورتت تو بزنم رو خودت حرف حداقل که خورد دردم به امروز باالخره! ادمهی
 کارل هانیک به یادیز پول از ای دمینخر رو نیماش اون مفت پول با من که

 !احمق...یاحمق شهیهم تو فرمان؟ هیچ یدونیم! ندادم هیهد باکس

 .کرد برخورد مبل پشت به محسن و دیکوب اش نهیس تخت به فرمان

 

 

 

 

 هم یچیه ،یستین یچیه تو ؟یدار  یچ تو ؟یهست یچ تو احمقم من اگه-
 ! یندار 

 :زد یکج لبخند محسن

 که یاون داده، باباش رو شیپ پول و مستاجره که یاون ،یگیم راست آره-
 نشیماش تونهیمن یحت که یاون کرده، میتقد هیمهر یبرا سکه تا پونصد کینزد
 !ممن داره باباش دست سفته و چک ونیلیم صد چند که یاون کنه، روز به رو
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 را اش قهی دست هردو با و فرستاد رونیب را نفسش غضب و صحر  با فرمان
 :گرفت

 آره؟ گه،ید هینطوریا-

 نیننچیا که بود حقش خورد،یم هم اگر که بست چشم محسن. آمد باال مشتش
 فرمان دست و شد بلند هانیک غیج. است انداخته فرمان صورت به یخط

 ...متوقف

 ...بابا-

 د،بودن افتاده هم جان به گربه و سگ انندم که بزرگ مرد دو ینادان از هانیک
 :داد ادامه هق هق با. بود دهیترس

 ؟یبزن رو محسن عمو یخوایم-

 :شد رهیخ فرمان به محسن

 خوب یلیخ رو احمق نیا من متاسفانه یول! یاحمق هنوزم گفتم بهت-
 نکهیا از ،یناراحت کردم رشکت ارشد یکارشناس من نکهیا از تو. شناسمیم
 ...نباشم گهید

 :دیکوب اش نهیس قفسه به و کرد شیرها فرمان

 باشم؟ نبودت نگران دل که" مثال یهست یخر  چه-

 یقیعم نفس نحالیا با سوخت فرمان نیسنگ دست   از اش نهیس قفسه محسن
 :گفت آرام و دیکش



 

 pg. 1319 

13
19 

 .یگیم راست که تو-

 رمانف شلوار به را اش یاشک یچشمها. دیچسب فرمان یپا به و آمد جلو هانیک
 هنگونیا هانیک بود، نجایا احمق یرزا اگر. شد تر شیچشمها محسن و دیالم

 یادعو  وسط شب وقت نیا داشت، مادر اگر" اصال. شدیمن فرمان ای او وابسته
 امهاد و گرفت را شیچشمشها نم سبابه و شصت انگشت با کرد؟یم چه مرد دو
 :داد

 .شده تنگ خودم یراب دمل االن اما ده،ینرس بهم شاپور و تو از کم مهیحال-
 اما .بخونه کیمکاترون خواستیم که کیتکن یپل خون   درس   بچه همون یبرا
 !نیماش دالل   کی ه؟یچ االن

 :زد شخندین فرمان

 روش؟ ینیبش یبر  گذاشتند برات یاستاد یکرس-

 یامام محسن   بشم و برگردم دوباره تا کنم امتحان رو شانسم خوامیم اما نه،-
 . کردندیم حساب روش همه که گاهدانش ممتاز شاگرد  

 ؟یچ بعدش-

 . دارم هم پول دارم، وقت...دونمیمن...دکرتا بعدش-

 .داد تکان رس و کند را لبش پوست فرمان

 ! خوبه-

 .داد قورت را دهانش آب و گرفت آغوش در را هانیک
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 ستین قرار...کنه عادت دیبا هم هانیک. یخواست هروقت تا نجایا مبون-
 .باشه تهداش عمو شهیهم

 !فرمان یمعرفت یب یلیخ-

 یزهرمار  کی! شه کم ام یروح فشار شه، کم دردم نجایا اومدم من تو؟ ای من-
 شد؟ یچ یول! نکنم فکر یلعنت یجراح عمل   اون بخورم،به

 !که منردم-

 !یمرد یکی من واسه یبر  اگه-

 :زد پوزخند محسن

 شهیم تازه مرد، یوقت خوره،یمن بدردت طرف زنده! قهار پرست   مرده که هم تو-
 !معبودت

 .فتر  رهیدستگ سمت به دستش فرمان. رزاست محسن منظور دندیفهمیم هردو

 !فرمان-

 !نکن تلف وقت! برو االن نیهم ،یکن گم رو گورت یخوایم-

 .آمد جلو لنگان محسن

 ارک کی کنارتم، یجراح عمل یبرا. ستمین یموندن شگاهیمنا تو یلیخ من-
 .ینیبیمن منو گهید! کنمیم گم رو گورم چشم بدم انجامش دارم، هم متوم مهین

 :دیغر و زد اش چانه به حرص با فرمان



 

 pg. 1311 

13
11 

 اونوقت زه،یبر اشک بخواد وجود یب یتو  خاطر به من پرس   حالت به یوا-
 !زمنتیم سگ مثل و کنمیم داتیپ

 :زد یتلخ لبخند محسن

 پانسامن ور  زخمت بذار حداقل...فرمان. راحت التیخ کشه،یمن اونجا به-
 ! کنم

 ناخودآگاه محسن یچشمها که دیکوب بهم را یچوب در محکم آنقدر فرمان
 .شد بسته

 

 

 

 

 دنیشن با. شد داخل و دیکش نیپائ را در رهیدستگ تینها در اما بود مردد رزا
 خواب. برداشت تخت ی لبه از را رسش و شد باز پلکش محسن در، یصدا
 :گفت رامآ  و دیکش صورتش به یدست. بود آلود

 نش؟یبب یتونست چطوره؟ مهراب ؟ییتو-

 :کرد زمزمه تخت به اشاره با و داد تکان ینف ی نشانه به را رسش رزا

 ومده؟ین بهوش هنوز. نه-

 .گرفت دهانش یجلو  را دستش و دیکش یبلند ازهیخم محسن
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 شه؟یم مطلوب یک مهراب طیرشا...نه-

 تر املس تو از نجا؟یا یموند تتیوضع نیا با چرا تو. کنهیم اعالم خودش دکرت-
 کنارش؟ مبونه نبود

 :کرد زمزمه و داد تکان رس محسن

 یچ داره رضر براش یچ خوره،یم یقرص چه دونمیم من. خواستم خودم-
 هگید... نداشت یفیتعر احوال اوضاع یلیخ هم شاپور. بودمیم دیبا نداره،
 رسشون به یچ نهایا بره، فرمان دست به سوزن یدونیم من از بهرت خودت

 . ادیم

 :گفت محسن و داد تکان رس آرام رزا

 ،یکرد ضشیمستف و یزد صبح رس که رو حرفهات هنوز؟ یینجایا چرا تو-
 .خونه برو. ینیبب یتونیمن حارض حال در هم مهراب

 .کرد دگر  عقب. دیبلع را آن اما بود زبانش رس کلمه کرد، تر را نشیپائ لب رزا

 .رفتمیم داشتم...دونمیم-

 !رزا-

 .آمد جلو و شد بلند شیعصا کمک به آرام محسن

 اتاق؟ نیا یاومد یچ یبرا-

 . آمد حرف به صادقانه رزا

 .کنم تشکر ازش-
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 .داد هیتک شیعصا به و زد یپوزخند محسن

 .یزدیم گهید یحرفها وندیپ قبل-

 وندیپ یبرا دکرت که را ییقرصها فرمان، روز چند نیا. کرد نگاهش دلخور رزا
 دهش نیرسسنگ گریکدی با هردو فرمان و محسن. خوردیم بود، کرده زیتجو

 رمانف نه. هم را شیفندکها کرد، پنهان را گارشیس یپاکتها محسن اما بودند
 نحالیا با. کرد یعذرخواه محسن نه و داد یتیاهم پلکش ریز کوچک زخم به

 شود، همواج او خاموش تلفن با اگر یحت بود، او به حواسش دور راه از مدام
 ییوگ شاپور. باشد داشته حضور تا آمد امرستانیب به مشقت با که امروز تا

 قاتمال  به است متاسف گفت و گرفت آغوشش در است اش یقیحق پرس   محسن
. شد فرمان و محسن شدن چشم در چشم به منجر جمله نیا که است امدهین

 اگر یحت د،گذار یمن فرمان آپارمتان   به را شیپا شاپور دانستندیم هردو
 بایفر و منظر. بود آرام ظاهر به زیچ همه. باشد گرفته اجاره را آن خودش
 نگه یبرا شاپور  درخواست   طبق بایفر و هانیک یدار  نگه یبرا منظر. نبودند
 ستین قرار گفتیم بایفر هرچه. کردیم یقرار  یب فرمان یبرا که منظر، یدار 
 تنها بایرف. ستیگریم تنها  و نبود بدهکار گوشش منظر اما افتدیب یاتفاق چیه
 هک یهانیک جواب در و دادیم تکان رس مادرش وار جنون عشق   یبرا تاسف با

 .دونمیمن گفتیم و کردیم اخم کجاست، بابام دیپرسیم مدام

! نداشتم ات قیرف یخودگذشتگ از به یاز ین من محسن، نهیهم نظرم هنوزم-
 !بره خواستم ازش هم وندیپ قبل

 .دوخت اتاق وارید و در به را نگاهش و دیخند لحایب محسن
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 ابمهر  حامقت. یخوب یلیخ تو بابا نشه؟ دار خدشه تو غرور که رهیمب مهراب-
 تخت رو و هپروت تو مدت نیا اون که خوبه آره؟ کرد، اثر هم تو یرو 
 وگرنه ندادند دونیم عقل کم یتو  به هم مهراب مادر و پدر و بود امرستانیب

 دلش خانم چون چرا؟. رسدخونه کردندیم منتقل رو مهراب ازهجن دیبا االن
 .نشید ریز بره و باشه سابقش شوهر کننده اهدا خوادیمن

 :داد تکان رس تاسف با و شد کمرنگ لبخندش

 رو صبح یپرتها و چرت که رسش باال یاومد االن! شو بزرگ رزا، شو بزرگ-
 را؟و  و رش نیا و باشه تو منت ریز شوهرم خوامیمن من که ؟یکن تکرار دوباره

 !رفت رسم-

 

 

 

 

. ندبرگشت بود، گشوده مهین تا را شیچشمها که فرمان سمت به متعجب هردو
 شیچشمها. شد معطوف چشمش ریز کوچک زخم به یا لحظه یبرا رزا نگاه
 زحمت به را دهانش آب شد باعث فرمان نیسنگ و رهیخ نگاه و آمد باال یکم

 .کرد اخم محسن. بدهد قورت

 ردک سکته چارهیب رمردیپ رو خودت کن جمع پاشو که، یدینزائ! خواب ساعت-
 . یکن باز رو خامرت یچشمها نیا تو منتظرن یجامعت کی. اسرتس و ترس از
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 :گفت الیخ یب و رزا به کرد رو سپس

 تیقموف متاسفانه که بود منونده شدنش کور تا یز یچ شیپ روز چند البته-
 . نشد حاصل

 ونهبه داره االن...بشنوم رو صداش بزنم، زنگ بده رو ات یگوش خوبه؟ هانیک-
 .رهیگیم

 . زد چنگ شیگلو به ینشناس وقت بغض رزا و بست چشم دوباره فرمان

 .یکن گم رو گورت بود قرار ؟"اصال نجایا یایب گفت تو به یک-

 کرف کرد، نگاهش شده درشت یچشمها با و گرفت او سمت به تند را رسش رزا
 :گفت خونرسد و رفت جلو عصا با محسن اما اوست طبشمخا کرد

 تا ارمیم رو ات خسته دل پرستار   ،یزنیم حرف یادیز نمیبب. هستم که" فعال-
 رو از نداره دوست" اصال" ظاهرا. کنه یخال ات رسم نیهم تو گهید مسکن کی
 یهوشیب تو دونهیم خدا...داره قبولت ینطور یهم! یبر  و یش بلند تخت نیا

 .زده دید رو دستگاهت و دم چقدر

 :دیغر فرمان

 !خفه-

 . دیخند محسن

 .رونیب زدیم بغلش از یالر  فرمان تا صد گفت،یم یار یبخت یآقا کی-

 :گفت و بود ستادهیا در کنار که ییرزا به کرد رو سپس
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 که مطلقه مرد کی زن   یحارض  خودت تو شن؟یم وونهید نیا یچ عاشق   آدمها-
 سابقه سوء و دهیکش حبس شتم و رضب جرم به تازه ه،کرد سکته و داره پرس کی

 ؟یبش داره

 :کرد زمزمه حالیب فرمان

 !ببند محسن-

 :داد ادامه الیخ یب محسن و فرشد لب حرص با رزا

 روناک اندازه به هم پرستار نیا من نظر از شن،یم کجات عاشق دونمیمن-
 ور  ذارندیم رو ندمشو  بشناسند، من اندازه تورو تیماه اگر قتیحق در. احمقه

 !دادن یفرار  وقتها کی...خوبه فرار وقتها کی. رنیم و کولشون

 رهیدستگ به دستش. بود اشتباه آمدنش" اصال. نداشت ماندن طاقت گرید رزا
 . داد خراش را روحش فرمان یصدا که رفت

  رزا؟...یداشت یکار  من با-

. دهد قرار طبمخا را او داد افتخار فرمان باالخره. برگشت سمتش به رزا
 :گفت آهسته

 .بله-

 او و زدیم شخندین بایز نهمهیا یک او دیشیاند رزا و زد یکج لبخند فرمان
 فرمان. افتاد یم اش گونه یرو  یعمود یخط د،یخندیم یوقت بود؟ دهیند

 :گفت بود، آور رعب رزا نظر در یروزگار  که ییصدا با و کرد یا رسفه
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 .شنومیم  مونده؟ متوم مهین صبح یحرفها-

 .شد بلند شیعصا کمک به او و دوخت محسن به چشم رزا

 

 

 

 

 .یاومد بهوش بگم عموت و یحاج به رمیم-

 :داد ادامه محسن و کرد نگاهش ملتمس رزا

 رمان،ف. برسم بهشون گهید ربع کی" احتامال رفتنم راه رسعت نیا با البته-
 .ینکن َعلَمش عیرس و ینش شناور کف تو! باش یخوب پرس

 هآمد بهوش فرمان. رفت رونیب خنده با محسن و کرد یوحشتناک اخم نفرما
 .داد رزا به و گرفت در از چشم فرمان. کردیم خوب را حالش نیهم و بود

 .شنومیم-

 و بود حرص پر بود، دهید را او کوچه در که یروز  مانند نه. بود خشک لحنش
 زمزمه و آمد لوج یکم رزا. عشق پر امرستان،یب درب یجلو  روز آن مانند نه

 :کرد

 .کنم تشکر اومدم...اومدم-
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 بشه، زیآم تیموفق وندیپ بذار نشده؟ مشخص اش جهینت هنوز که یکار  بابت-
 . ندارم تو تشکر به یاز ین من هرچند کن، تشکر یخواست اگر بعد

 شیبرا صبح یحرفها" ظاهرا. نداشت آمدن کوتاه قصد رقمه چیه فرمان! نه
 قیعم یدرد اما بکشد، باال را خود یکم کرد یسع مانفر . بود شده متام گران
 .مدآ  جلوتر رزا. شد رها بالشت یرو  رسش دوباره و دیچیپ اش نهیس قفسه در

 خوبه؟ حالتون-

 ؟یدکرت -

 مردانه دست   یرو  وکتیآنژ به یا لحظه و نشست یصندل یرو  دلخور رزا
 . شد رهیخ فرمان

 ؟یر یبگ سکوت روزه نجایا یاومد-

 ردهک باتریز را شیچشمها رنگ د،یتابیم پنجره از که ینور . آورد باال رس رزا
 فرمان و آمدند چشم به شرتیب شیپلکها ریز بنفش و یصورت یها رگیمو. بود
 :گفت یجد قیعم یَدم از پس

 !بربن رو چشمهات شور مرده-

 . دیکش جلوتر را اش یزمستان شال و شد نیغمگ رزا نگاه

 .کنم تشکر اومدم-

 !بکن-

 :داد ادامه خونرسد فرمان گزنده؟ و تلخ همهنیا
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 یراب نکردم، نکارویا تو یبرا من اما! برو و کن تشکر کنه،یم ات یراض اگر-
 داغ عمو چون...پدرم کی هم خودم چون. تختم نیا رو االن عمو و مهراب

 . میدید داغ هممون انگار نه،یبب

 .داد تکان رس آرام رزا

 .یکن تکرارش شام ستین یاز ین ندارم، خاطر دونمیم خودمم-

 اب. نشود چشم در چشم او با کرد یسع رزا. او  حامقت   از شد مشت فرمان دست
 :گفت زانیگر ینگاه

 . دیبگ بهم رو یموضوع کی وند،یپ از بعد بود قرار-

 . دیکش لشیسب یانتها به یدست و کرد لیما را شیلبها فرمان

 من. باال یایب رو پله همه نیا یدیمن زحمت خودت به من یبرا تو گفتم-
 بودم؛ امرستانیب  تخت   رو و کردم سکته یوقت که یزن از نه؟ خرم، یلیخ
 هک یا وعده نه باشه اومده خودم خاطر به االن که دارم توقع مالقاتم، ومدین

 یحت ادیمن ادمی که من. هیقو ات حافظه نقدریا که خوبه. بودم داده بهش
 . خوردم یچ نهار روزید

 . شد بلند بغض و حرص با رزا

 طفق من. یشد محسن، ن،یهمنش کامل   لطف به که ینبود زن هیکنا و شین-
 .میونیمد بهت مبونه، شرتیب صباح چند مهراب اگر که...ازت کنم تشکر اومدم

 :زد شخندین فرمان
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 آره؟ زندان، میانداز یم قتل جرم به ندفعهیا البد ؟یچ منونه-

 

 

 

 

 .داد تکان را رسش یناباور  با و زده بهت رزا

 .یزدیمن طعنه اما یداشت یبد صفت   همه تو! یباش خودت کنمیمن باور-

 .شد کامل صفاتم حساب نیا با پس-

 لحظه نیا در فرمان. نبود یخوب ی دهیا نجایا به آمدنش. کرد گرد عقب رزا
 . یتالف و بود چزاندن یپ تنها نداشت، ُخلق

 چه باشه زیآم تیموفق چه وند،یپ نیا. کنم تشکر خواستم صورت، هر در-
 .داره ارزش یلیخ من یبرا نباشه،

 :گفت حوصله یب و زد خشکش یلبها یرو  زبان فرمان

 .یدار  رو مهراب شرتیب صباح چند آره-

 و رکشدا را" صباح"  کلمه که یزمان" مخصوصا کرد حس را کالمش متسخر رزا
 فرمان خوش یبو  از کرد یسع و شد کینزد یکم. کرد ادا دار خنده یکم

 .هم اش کننده کالفه رهیخ نگاه از کند، نظر رصف
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 بهم هانیک مورد در رو یمهم موضوع یخوایم وند،یپ از بعد یگفت خودت-
 .یبگ

 به. کند حس کامل و متام را پرتقال حهیرا تا دیکش یقیعم نفس فرمان
 هب او از را شیچشمها رنگ تنها هانیک. شد قیدق رزا روح یب یها یخاکسرت 

 . بود فرمان به هیشب" کامال آن طنتیش و یرسزندگ اما بود، برده ارث

 باال یانداخت یم قرص مشت مشت که هم موقع اون هان؟یک مادر   یشد نگران-
 ؟یبود نگران هم ،یش راحت دستش از که

 وانت اگر فرمان. گرفت گاز را نشیپائ لب و اشک نم از شد شفاف رزا یچشمها
 رمن پنجه و دست مرگ با امرستانیب نیهم در شیموپرسع اگر داشت، یبدن
 اسارت از رزا کوچک لب خودش، یلبها با و آورد یم باال را رسش کرد،یمن

 . کردیم رها شیدندانها

 من ؟یکنیم متهم منو یدار  هنوزم سال پنج از بعد ؟یستین متوجه چرا-
 بگم؟ بار چند باردارم، دونستمیمن

 نیا دادیم زهر ی مزه. ردیبگ کام خواستیمن دلش گرید نه،. شد آتش فرمان
 :گفت غضب با! لبها

 ! شهیمن عوض یز یچ ،یبگ هم گهید بار هزار-

 :دینال رزا

  ؟یکرد صرب امروز تا که یبگ یخواستیم یچ-

 ؟یاومد سال پنج از بعد که یبود یچ دنبال تو-
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. تسوخیم اش نهیس قفسه. شد جابجا شیجا در اخم با فرمان و کرد سکوت رزا
 از یا دسته. کرد مرتب را فرمان بالشت و آمد جلو. گذاشت کنار را غرور رزا
 کتش یرو  را دستش فرمان و کرد برخورد فرمان دار نبض گردن   به شیموها فر

 کاهش دردش شد، جابجا که بالشت. نشود حلقه رزا کمر دور تا کرد سفت
 نیپائ یفلز  یور غذاخ زیم کنار رزا. دیارز یمن حالش یدگرگون به اما افتی

 .ستادیا تخت،

 بچه منیبب که! ناقابل عکس   کی فرمان، یکرد غیدر من از هم عکس کی یحت-
 . داره یلیشام و شکل چه دادم پرورشش وجودم تو ماه هفت که یا

 .گرفت باال را رسش فرمان

 ! یبرگشت هانیک یبرا پس-

 :گفت یجد و آمرانه فرمان و کرد نگاهش یاشک یچشمها با رزا

 نمم ،یکرد که یکن تشکر یاومد بودنت، نجایا نداره تیخوب! خانم رزا برو-
 !راحت التیخ ،یستین من ونیمد گمیم بهت

 .یکرد غیدر من از رو ام بچه چهره سال پنج-

 :گفت یسخت به و شد فرشده بهم شیدندانها فرمان

 غل  ب تو توئه؟ بچه کشهیم دکی رو من یلیفام که یار یبخت هان  یک ات؟ بچه-
 ! رو پرسم نکش لجن به ؟یکنیم فکر هانیک به مهراب،

. دندش رهیخ بهم دیتهد با هردو. شد زیخ مین فرمان و آمد جلو تیعصبان با رزا
 .کرد پاک اش گونه یرو  از را اشک حرص با رزا زد،یم نفس نفس فرمان
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 !مادرشم من فهمهیم که باالخره-

 دمانن بود، فیظر و رسباال همچنان اش ینیب. شد رهیخ رزا صورت به فرمان
 :دیغر. اول روز

 مغزت کنم، خورد و ات ینیب نکهیا یجا به روز اون کاش...کاش...رزا کاش-
 و مکردیم رو ات یعزادار  کباری. شدمیم راحت دستت از و گرفتمیم نشونه رو

 ...قهیدق هر لحظه، هر...االن مثل نه! متوم

 :گفت یحرص و ختل. کرد کینزد خود به و گرفت را رزا یبازو 

  رم؟یمب خودم درد به یذار یمن چرا کشورت؟ یگردیبرمن چرا-

 را شدست رزا و گرفت تر محکم را او یعصب فرمان اما بکشد عقب کرد یسع رزا
 درد زا را فرمان چهره دستش، فشار. افتدین تا گذاشت فرمان نهیس قفسه یرو 

 . نرود کَّفش از رزا تا دیخر جان به درد و فرشد بهم لب. کرد درهم

 ...شه درمان مهراب نکهیا محض به! رمیم-

 شرس. یدلتنگ و درد از شد، تر هم او یچشمها. فرشد شرتیب را شیبازو فرمان
 :گفت رزا صورت به رهیخ و داد تکان را

 !خرم هنوز من چون! کن گم رو گورت زودتر یهرچ منم نظر به آره-
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 .فرمان ی رفته باال یصدا از بست چشم رزا

 ورگ" کی و ات یزندگ و خونه رس یایب کنم مجبورت تونمیم که خرم اونقدر-
 رد یکس چنگ از رو یکی کباری که یکس واسه! کنم مهراب حواله" باباش
 . ستین سخت دوم بار آورده،

 امهاد بم و دورگه و خورد رزا گردن به گرمش نفس. دیکش باالتر را خود درد با
 :داد

 همونه نیا بگم. کنم یمعرف هانیک به تورو زد رسم به هابار  که خرم اونقدر من-
 یخوشگل و یعروسک مامان   چه نیبب بگم. رهیگیم رو رساغش من از مدام که
 اس؟ شکننده و فیظر چقدر ینیبیم ،یدار 

 .زد یشخندین فرمان و داد قورت را دهانش آب رزا

 هشیم لش تنت کنم، زمزمه هات یخوشگل از گوشت در نکهیا از هنوزم پس-
 آره؟

 :گفت آمرانه و گرفت را او محکم فرمان اما دیکش عقب را خود رزا

 ! کن گوش رو اش هیبق-

 .برداشت بود، گرفته گر که فرمان نهیس قفسه یرو  از را دستش رزا

 !کن ومل-

 :زد پوزخند فرمان
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 !بکشه تورو خواستیم عروسکت و خوشگل مامان   نیهم بگم بعدش-

 :زد یندبل چندان نه ادیفر رزا

 .دونستمیمن من-

 !معشوقش بغل   بره زودتر که شه راحت دستت از خواستیم-

 نجپ از بعد هنوز نکهیا از ش،یبازو دور فرمان دست   فشار درد از نه. دینال رزا
 :افتاد هیگر به. ندانستیم مقرص را او فرمان سال

 .فرمان دونستمیمن من-

 !منونه ازش یثر ا که آشغال سطل تو انداخت رو چک یبیب بعدم-

  ؟یفهمیمن چرا! نه نه، نه،-

 یها و گذاشت صورتش جلو را دستش هردو رزا و کرد شیرها رضب به فرمان
 ربدب درونش بودن شکننده به یپ فرمان داشت یتیاهم چه گرید. ستیگر یها
 هانیک و او مانع ابد تا تلخ قت  یحق نیا است؟ آمده هانیک دن  ید یبرا بفهمد ای

 .بود

 رو هانیک جون   یخواستیم که تو خالف من چون. رزا کنمیمن نکارویا یول-
. کنمیم ناراحتش کنه، ناراحتش بخواد رو هرکس. دمیم جون براش ،یر یبگ

 !کنه هیگر خون کنمیم یکار  اره،یب در رو اشکش. دمیم آزارش بده، آزارش
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 هک آنقدر بود، یعصبان. گرفت رسش به را دستش و کرد یعصب یا خنده رزا
 تا بدهد، فشار فرمان صورت یرو  و بردارد را دیسف بالشت خواستیم دلش

 :گفت تاسف با و برگشت سمتش به. نکند تقال و نکشد نفس گرید

 . اونه به هیشب حرفهات تکتک ،یزنیم حرف محسن هیشب-

 مرد نیا ییجا کی ،یروز  کی. او به رزا و شد رهیخ روبرو به اخم با فرمان
 شتدا دوستش گذاشت،یمن احرتام قشیعال به و داشت تشدوس. بود همرسش

 حال. زدیم تهمت او به و داشت دوستش داد،یم قرار شتم و رضب مورد را او و
 چرا دانستیمن هم خودش...مهراب و او خاطر به بود، امرستانیب تخت یرو 
 هیبخ خط رزا. آورد یم درد به را دلش موها یالبال  دیسف یتارها با فرمان نیا
 یشانیپ یرو  متعدد یها  خط فرمان و داشت شکم نیپائ یسانت ده یا

 از. وردخ فرو را بغضش. بود شده ریپ" قتایحق سال پنج نیا در فرمان. بلندش
 کستهش د،یدیم نگونهیا را او یوقت. بود زاریب داشت، فرمان به که یترحم حس

 یو ر  اشک .شدیم مچاله دلش ده،یپر رنگ و امرستانیب لباس با کرده، اخم و
 شمچ. شد رهیخ داشت قرار یفلز  زیم یرو  که یبنسا به و کرد پاک را اش گونه
 از چشم. داد صیتشخ آن کنار کوچک کارت یرو  را"  محسن"  نام و کرد زیر

 میضخ" نسبتا شهیر سه. دوخت چشم یبنسا خود به و گرفت دیسف گلدان
  .بردارد خودش یبرا را آن کرد وسوسه را رزا اش تازه و سبز یبرگها و داشت

 .دار برش ،یدار  دوستش اگه-
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 دارند، مکامله هرروز ییگو. بود یعاد" کامال فرمان لحن. کرد نگاهش رزا
 دهیخر قشیرف که ییبایز یبنسا او حال و کنندیم مالقات را گریکدی هرروز
 .داد تکان ینف نشان به را رسش. کندیم شکشیپ را بود

 اره،د یخاص مراقبت به ازین هم یبنسا. ندارم هایگ و گل به یا عالقه ممنون،-
 .شهیم پژمرده زود ینرس بهش

 پنج نیا متام را چهره نیا رینظ. ردیبگ چشم نتوانست رزا و کرد نگاهش فرمان
 کرده مشاهده کرات به را خودش روح یب و رسد چهره مانند. بود دهیند سال
 قشب یچشمها و حالت وشخ و بلند یابروها نیا با فرمان، چهره رینظ اما بود
 رزا به اعاملش یزشت. بود دهیند ایدن یجا چیه خامر، و باز مهین شهیهم رنگ
 . ندیبب را رینظ یب ییبایز نیا نداد اجازه

 .شهیم پژمرده نباشه بهت حواسش ،ینکن محبت ،ینرس بهش هم زادیآدم-

 :داد ادامه کالفه و گفت را نیا فرمان

! مدینکش گاریس من اس هفته کی. کنند رخصم رو من انیمن چرا دونمیمن-
 ...یعنی ساعت، هشت و شصت و صد یعنی...روز هفت یعنی

 ؟یکشیم گاریس هم هانیک یجلو -

 :گفت آرام و شمرده و دیخند حالیب فرمان

 دمیمن اجازه یحت من عفونته، مستعد هاش هیر. جان رزا هیقلب امریب هانیک-
  کشم؟یم گاریس جلوش نظرت به بعد. بره کنهیم رسفه که یآدم سمت
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 هم جا نیهم تا. شد بلند آرام رزا. بست چشم درد از و دیکش یقیعم نفس
 یتح تشکر یبرا نکهیا از و رفت یبنسا به دوباره نگاهش. بود مانده یادیز
 یو ر  مهراب و او خاطر به فرمان. شد رشمنده شرتیب بود، اوردهین گل شاخه کی
 . کردیم درد اش نهیس هقفس و بود دهیکش دراز تخت نیا

 و دیسف رز من عالقه مورد گل دهینفهم هنوز محسن نیا. بربش ،یخوایم اگه-
 . هیصورت

 مهراب که یدرماندگ از ،یخوش از رشم، از دانستیمن. شد داغ رزا یها گونه
 هب. دادیم گوش فرمان یها یمند عالقه به او و ربدیم برس باالتر اتاق چند
 :گفت یسخت

 .خداحافظ. ندارم اهیگ و گل به یا عالقه که، گفتم-

 دستور و داد تیارجح فرمان یصدا به مغزش اما برداشت یقدم و گفت را نیا
 .کرد صادر را توقف

 ؟یرفت چرا-

 .برگشت رزا

 یفتگ هم شام که کنم تشکر اومدم فقط من. ستین حیصح موندنم نجایا چون-
 . یندار  بهش یاز ین

 .گمیم رو شیپ سال پنج-

 یها خط و دیسف یموها تعداد اگر یحت تخت یرو  مرد نیا. کرد گاهشن رزا
 :داد ادامه آرام فرمان. بود ینیزم اروس همچنان شد،یم شامریب صورتش یرو 
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 کنم؟ درست رو زیچ همه ینگذاشت چرا رزا؟ یرفت چرا-

 .کرد صاف را گردنش. ستدیبا استوار کرد یسع و داد قورت را دهانش آب رزا

 .یکن درست یبخوا که بود منونده یباق یز یچ رونهیو اون از-

 :داد را جوابش گرفته فرمان

 تو اغرس  امیب بعدم برم، خونه اون از خواستمیم. کردمیم رو تالشم داشتم یول-
 ...ینفر  سه که

 :دیکش داد یعصب رزا

 و تو و من شامل که ینفر  سه چیه! ینفر  سه ،ینفر  سه ،ینفر  سه نگو نقدریا-
 سال پنج من یدونستیم که فهیکث ذاتت نقدریا تو! نداره وجود هباش هانیک

 زده ام یافرسدگ کنم،یم مرصف قرص شم،یم وونهید هانیک غم   از غربت تو دارم
 . یبفرست ام بچه از لمیف ای عکس کی ینشد حارض بازم اما باال

 بودم نامرد ،یکردیم درخواست ازم کشورت، یموند یم! ینخواست خودت-
 .دادمیمن نشون رو هانیک خود عکس یاج به اگر

 .گرفت یشانیپ به را دستش و دیخند وار جنون رزا
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 آره؟ ات، نداشته ی خونه خانم شدمیم و گشتمیبرم دیبا هم بعدش البد-
 !یتکرار  یحرفها

 تخود به. دیبود مهم برام هانیک و تو فقط. میباش هم با خواستمیم من رزا،-
 .ات یبچگ حساب به زدم. گذشتم خطات از من قسم

 :دیغر حرص با رزا

 یب هم تو کردم، یکار  اگر من ؟یذار یم من رس رو لطفت کدوم منت یدار -
 .ینگذاشت جواب

 . کوچولو هرنمند   مامان   کی. یکن یمادر  هانیک یبرا تو خواستمیم-

 :داد ادامه فرمان و کرد بغض رزا

 دمکر  فکر ولشا ،یستین دمید. شد خراب رسم رو ایدن گذاشتم، هم رو چشم-
 شد ماه، کی شده هفته، کی شد روز، دو شد روز کی اما یلیفام و فک خونه

 .یکن انتخاب رو مهراب بازم که یبود رفته! رزا یبود رفته...سال کی

 کنم؟ یزندگ باهات بشم مجبور دوباره که موندم یم-

 .داد تکان رس یناراحت با فرمان

 . هانیک خاطر به یموند یم من، یبابا گور نه،-

. دیدیم را امرستانیب خواب یگاه هم هنوز. فرستاد رونیب را لرزانش نفس رزا
 به را اه اتاق تک تک انیگر و شدیم سیخ شیها نهیس ریش از گلدارش راهنیپ

 :فتگ رسد. دیدیم را بایفر و شاپور منظر، تنها اما گشتیم هانیک یجستجو 
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 .رمندا دنیشن به یا قهعال  من. مینکن قرب نبش رو گذشته خاطرات بهرته-

 :گفت کبارهی به فرمان

 ! رزا داشتم دوستت من-

 دست شا قهیشق کنار کمرنگ هیبخ خط به و فرستاد عقب را شالش نفرت با رزا
 .دیکش

 !هست تنم و صورت رو هنوز ات داشنت دوست آثار آره،-

 !بودم عاشقت من-

 !یکرد خورد رو ام ینیب نیهم برا آره،-

 :گفت گرفته. شد شفاف شیچشمها و فرشد بهم را شیلبها فرمان

 وت فقط که بگذرم همه از بودم حارض بودم، عاشقت داشتم، دوستت قرآن به-
 ...یمبون ،یباش

 یفهمیم مهرابم، همرس من. ستین یانسان و درست" اصال رفتارت. فرمان بسه-
 اصال؟ یگیم یچ

 :برداشت خش شیصدا و دیکش داد فرمان

 عشق نه. یکرد انتخاب رو مهراب بازم تو اما برات، مردمیم من! فهممیمن نه-
 یعکس چیه چرا یگیم سال پنج بعد یاومد حاال! هانیک نه بود، مهم برات من
 احساس مگه ؟یدار  عاطفه تو مگه بشه؟ یچ که ندادم؟ نشون بهت مون بچه از
 زنده و مردم من هانیک تب هر با یبفهم تا یبود من یجا کباری مگه ؟یدار 
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 شده ؟باال رفته فشارت کرده، کم وزن گرم صد ات بچه نکهیا یبرا حاال تا م؟شد
 شبه اش یامر یب خاطر به ینتون تو و بخوره حرست ییغذا کی یبرا ات بچه
 دامم که یا بچه با یزندگ یدونیم ه؟یچ یقلب یامر یب یدونیم" اصال ؟یبد

 در مرع کی ات بچه نکهیا یدونیم ؟یچ یعنی زنه،یم نفس نفس و شهیم خسته
 رداریواگ یامر یب یکی مبادا نکهیا ترس از تو اما باشه سفر و یمهمون حرست
 نکهیا یبرا حاال تا ؟یچ یعنی شینرب ییجا بشه، مبتال ات بچه و باشه داشته
 شبش و یدیکش گاریس پاکت دو کنه،یمن رشد و رهیگیمن وزن ات بچه
 ات بچه االن که هبلرز  بدنت و تن هم اونجا بعد یشد یبسرت  امرستانیب

 کنارشه؟ یک و کجاست

 :داد جواب خودش و زد ینیغمگ پوزخند فرمان

 ! بود یکوفت فلیا برج اون غمت و هم متام یوقت رزا؟ یدیکش یچ تو! نه-

 سوسهو تا کرد مشت را دستش فرمان. نشست تخت لبه دوباره و رفت جلوتر رزا
 به. ودنب نیمز یا حلقه چیه به که رزا د  یسف و کوچک دست گرفنت یبرا نشود

 شدن متوجه را نگاهش منظور رزا اما کرد نگاهش یسوال و شد رهیخ شیچشمها
 :کرد زمزمه و

 !نبود مهم یک با و کجا. برم خواستمیم فقط من-

 :داد تکان رس فرمان

 .ینربد رو هات یادگار ی و یرفت خودت فقط که خوبه-

 :گفت یکمرنگ لبخند با و اریاخت یب رزا
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 ...که یشزلون ای وارید و در به یزد که تابلوهام ثلم آره-

 قعش ساعتها آن یرو  به که یشزلون" دینگو و ندهد ادامه تا خورد را اش جمله
 .کرد یپررنگ اخم فرمان اما" کردندیم یباز 

 زدم؟ ام خونه وارید و در به یچ من یدونیم کجا از تو-

 .شد مات رزا

 

 

 

 

 آشنا هنگا نیا. ردیبگ دهیناد بود، ظن سوء از مملو که را فرمان نگاه کرد یسع
 با بود، نداده و داده انجام که ییخطا هر یبرا هم قبل سالها. شناختیم را
 نگاه بود، مهربان و نرم پدرش نگاه. شدیم متوجه یبرزخ یچشمها نیهم

 دایپ یحس همه شیها اهچالهیس ته نه، فرمان اما دوستانه و خسته مهراب
 :کرد اخم آن سوزش از و کند را ناخنش گوشه. شدیم

 روتو  یزندگ ندارم یا عالقه من وگرنه. بود کرده فیتعر مهراب یبرا محسن-
 .باشم آپارمتانت ونیدکوراس ریگیپ و کنم دنبال

 :انداخت باال ابرو فرمان

 .یکردیم کار یچ یبود ریگیپ نه،یا نبودت ریگیپ آپارمتان؟-
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 :گفت پوزخند با سپس

 یابر  ادیم شنوهیم محسن از یور  و رش هر که باالتر بکشه رو کالهش مهراب-
 .کنهیم نقل تو

 حال و بود کرده عالقه ابراز قبل قهیدق چند. فرشد بهم را شیلبها حرص از رزا
 :گفت طعنه با. کردیم انکار و گفتیم دروغ یعاد" کامال

 وارید و در به ینزد رو ها تابلو اون هم تو گه؟یم دروغ محسن یعنی-
 ! نده عذاب رو خودت دم،یبخش بهت رو اونا کنمیم فکر! خوبه متانت؟آپار 

 اقلحد. بود منانده رسم شدن متام تا یز یچ. فرستاد رونیب را نفسش فرمان
 با و در یگیم بهانه هانیک دانستیم. شود مرخص بتواند آن از بعد داشت دیام

 بل،ق بار دمانن دیرتسیم یحت. کندیم یباز  نه و خوردیم غذا نه بایفر وجود
 اطیح یراه را هانیک و استفاده سوء منظر پرت حواس و یر یپ از خواهرش

 :گفت یعصب و آشفته دهد، پاسخ رزا سوال به آنکه یب. کند

 !بده رو لتیموبا-

 .کرد اخم رزا

 ؟یخوایم یچ یبرا-

 :گفت یکفر  فرمان

 ! زمیبر یدوست طرح باهات ات، یگوش تو بزنم رو ام شامره خوامیم-

 :گفت تر میمال نباریا فرمان و شد درشت رزا یاچشمه
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 .بپرسم رو هانیک حال خونه، بزنم زنگ خوامیم-

 حسادت فرمان حال و حس به آنقدر یا لحظه یبرا اما بود، مردد یکم رزا
 تا ردب برداشنت لیموبا قصد به کاپشنش بیج درون دست اریاخت یب که کرد
 از ار  او" بایتقر فرمان و گرفت سمتش به را لیموبا. کند کم رشکش از یکم

 تشکر بود، یا شامره گرفنت مشغول تند تند که هامنطور. دیقاپ دستش
 که یناخن جان به و نکرد نثارش ی" کنمیم خواهش"  چیه رزا. کرد یکوتاه
 .افتاد د،یرسیم نظر به یخون یکم آن ی گوشه حال

 ار  فرمان حال نیا. کند انکار ای و پنهان را بغضش و یناراحت توانستیمن
 درد و بود دهیکش دراز تخت یرو  که یفرمان به او. بود داریخر و خواستیم
 ت،اس شده مطلع او منزل ونیدکوراس از چگونه نکهیا درباره او از و دیکشیم

 را رزا یحت و آمد یم شیچشمها یجلو  هانیک لحظه در اما دیپرسیم سوال
 اهچگیه رزا. کردیم حسادت ،بود مهم شیبرا شیتابلوها و او گرید و دیدیمن

 یتات یتات هنگام به هانشیک مبادا که. بود دهینچش را یواقع ینگران دل طعم
 غفلت یا لحظه مبادا شود، کینزد برق زیپر به و نباشد حواسش مبادا افتد،یب

 "اصال. شود خفه و بشکند شیگلو در غذا مبادا افتد،یب ها پله از و کند
 غولمش فرمان و شد وصل متاس. زنندیم واکسن یزمان چه کودکان دانستیمن

 انهیک که ییشبها متام فرمان. کرد نگاهش زده حرست رزا. منظر با صحبت
 به انهیک. شدن بلند و افتادن هر با ،یتات یتات هر با. بود کنارش داشت، تب
 درد، یجا به رزا و ردیبگ گاز خوردن ریش هنگام را  رزا ی نهیس آنکه یجا
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 گرفته گاز را فرمان انگشت درآورده، دندان کودکش که دشو  یخوش غرق
 :کرد زمزمه آرام. است

 . بود تو یبرا خوب یها لحظه متام هم اول از-

 :داد فاصله را یگوش یا لحظه یبرا فرمان

 ؟یگفت یز یچ جانم؟-

 

 

 

 

 تخت نیهم یرو  داشت هم حق فرمان. شد بلند تخت یرو  از و کرد اخم رزا
 شرتیب! یدرد هر یدوا داشت، را هانیک او. باشد داشته آرامش و باشد آرام
 منظر از کالفه فرمان. داد گوش مکاملاتشان به فاصله با و شد یحرص

 لشد رزا. است منانده شدنش مرخص به یز یچ گفتیم و نکند هیگر خواستیم
 دیبگو و ردیبگ او دست از را اش یگوش و برود جلو ها بچه مانند خواستیم

 با و بود زده جانش در شهیر حسادت. ردیبگ متاس خودش لیاموب با" اصال
 مهربان تینها یب لحن با اما برداشت یقدم. ستیگریم بهار ابر مانند یتلنگر 

 . شد حبس نفسش و برود جلو نتوانست فرمان، عشق از مملو و

 . شده تنگ برات دمل منم ؟یچطور  بابا عمر   هان،یک-
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 را یا عاشقانه مکامله نینچنیا عمرش، متام در. فرشد را یآهن زیم ی لهیم رزا
 لمهک تک تک از. بود نکرده صحبت نطوریا هم او با فرمان یحت. بود دهینشن
 سمتش به را گلدان و یبنسا خواستیم دلش رزا و دیباریم عشق فرمان یها

 خود   هب سپس د،یکش دست آرام شیگلربگها به و شد رهیخ گلدان به. کند پرت
 ی قانهعاش مکاملات و کند یخودآزار  شرتیب که بود؟ برگشته چه یبرا. گلدان
 وجود با االن مانند فرمان ایآ ربد،یم را فرزندش اگر بشنود؟ را هانیک و فرمان

 دقهص قربان و دیخندیم و کردیم مکامله رسحال و رسمست نگونهیا یامر یب
 ندک قطشس اورد،ین ایدن به را او توانستیم! بود هم او ی بچه هانیک رفت؟یم
 .نخندد نگونهیا فرمان که! نرسد آنها به چکسیه دست تا شود یمتوار  ای
 دهیبخش فرمان به را وجودش از یا تکه ها احمق مانند او و بود او مال   هانیک

 متام سال پنج! باشد داشته یزندگ ی زهیانگ  و عمرش ی شهیش بشود که بود
 .فرشد لب. بسوزد عکس کی حرست در او و بگذراند هانیک با را روز و شب
 را هانیک که بزند جار" اصال. دیبگو را زیچ همه و بزند غیج خواستیم دلش

 چون. یبکن یتوانیمن یغلط چیه تو دیبگو و بربد را او خواهدیم و است دهید
 .است مرگ است، گذاشته فرزندش حرست در را او سال پنج که یکس یسزا
 شیراب و گرفته آغوش در است، دهیبوس را هانیک دینگو تا فرشد لب شرتیب

 یها اتفاق همه از که شیپ یسالها مانند! یخرب  یب تو اما است دهیخر هیهد
 حرص یکم تا دیبگو را نهایا متام خواستیم دلش. یبود خرب یب اطرافت
 در وت نباریا و ربدیم را هانیک دیبگو. بسوزاند را فرمان و شود یخال درونش

 ...یر یمیم هانیک بدون تو ،یر یمیم و یسوز یم او فراق غم
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 هب را رسش بود، دستش در یگوش که هامنطور فرمان و آمد شکسنت یصدا
 و سیخ اشک از صورتش که رزا انیم اش زده بهت نگاه. گرفت او سمت
 پشت مخاطب به آرام فرمان. درآمد گردش به بود شکسته حال که یگلدان
 و دیلرزیم رزا. کرد قطع ار  متاس و" امیم یزود من بابا، هانیک"  گفت خط
 :کرد زمزمه فرمان. بود افتاده نیزم یرو  شیپا ریز بایز یبنسا

 ؟یچ یبرا ش؟یشکست-

 را او اگر فرمان. کرد نگاهش نفرت با و رفت جلو یحرص لرزان یتن با رزا
 با. دکن صحبت هانیک با تا بدهد دستش به را یگوش توانستیم خواست،یم

 به و دیکش کرد،یم نگاهش رانیح و متعجب که فرمان از را یگوش خشم
 :زد زل شیچشمها

 ! شکنمیم رو قلبت گلدون، نیهم مثل هم روز کی-

 .دیکوب بهم محکم را در خروج نیح و کرد لگد را یبنسا سپس

 

 

 

 

 شرتیب فرمان و او نیب یدارهاید گذشت،یم هرچه. دیبخش رسعت شیقدمها به
 تحرس  در که یسال پنج متام جربان به بربد را هانیک بود آمده. دادیم آزارش
 و ور شعله را آتشش یپرس  و پدر ی عاشقانه اما بود سوخته وجودش متام
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 و کخش یرزا یجا به هانیک گرفتند،یمن را فرزندش اگر که. بود کرده تندتر
 از. فرمانش بابا همچون کرد،یم صدا رزا مامان ای جونم مامان ماما، را او یخال
 یابر  یا بهیغر هر از تیواقع در اما بود هانیک مادر   یعلم رنظ از تنها نکهیا
 رسش به را دستش. آمد رونیب محوطه از. گرفتیم حرصش بود، تر بهیغر او

 نکهیا از کرد،یم عالقه ابراز فرمان نکهیا از. داد هیتک وارید به و گرفت
 هشد کننده اهدا شیابرو به آوردن خم بدون او و شده فرمان سهم فرزندشان

 مان  فر  با و بود کرده ترک را یالر  فرمان نکهیا از بود، نید ریز نکهیا از بود،
 . گرفتیم حرصش بود شده مواجه پدر

 ت،رفیم دیبا زودتر هرچه. رفتیم دیبا. گرفت را دستش هردو و خورد رس آرام
 یا قهیدق چند. شوند پرسشان رفنت مانع نباریا مهراب مادر و پدر اگر یحت

 .زد شیصدا یکس که گذشت

 ؟ینشست نجایا چرا-

 لوارش. آمد باالتر. ستینگر شیروبرو یعصا یانتها و یمشک یبوتها به رزا
 رب عالوه مرد دو نیا. داشت تن به کاپشن همراه به آن همرنگ دورس و کتان
 تابآف اما ندیبب را اش چهره تا آورد باال رس. داشتند مشابه یها پیت رفتار،

 . ستادیا شیروبرو و شد بلند. زد را چشمش

 ؟یافتاد راه من دنبال عصا نیا با که یدار  یمهم اتیعمل-

 .شد رهیخ او به هیسف اندر عاقل و کرد کج را رسش محسن

 !باز شوهر متوهم   هپروت   تو  یرزا شده؟ آدم یقحط تو؟ دنبال  -
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 دفعه مانند اما بکوبد محسن صورت یرو  تا آورد باال را دستش حرص با رزا
 .آورد نیپائ را دستش میمال محسن. ماند موفقنا قبل

 به شکنمشیم یبعد دفعه نره، هرز دستت باشه حواست گفتم بهت هم" قبال-
 یهرچ که صبح از اون چته؟ امروز هست معلوم. یشکست که یگلدون یتالف
 اتاق   تو ات یکار  نیریش از اونم ،یگفت فرمان به نخواست و خواست دلت

 درمانت بگو جان رزا چته" قایدق. یبزن منو یخوایم هک حاال از نمیا فرمان،
 کنم؟

 .کرد رها را دستش انزجار با رزا

 ! کنه درمان تورو دیبا یکی-

 .گذاشت برهم چشم محسن

 نیام رمیم راست کی خودم بعد کنم، درمان رو ها وونهید شام اول. چشم-
 ! آباد

 :گفت ملتمس و نداد یتیاهم اش یلودگ به رزا

 همب شه،یم انجام وندیپ یوقت گفت. قولش ر  یز زد بار نیهزارم یبرا فرمان-
 .حرفش ریز زد اما گهیم

 :گفت آرامش با و داد هیتک شیعصا به محسن

 یب بزنه حرف باهات خواستهیم نداره وجود یز یچ چیه. گمیم بهت من-
 .بوده موضوع
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 باور. ستین یز یچ بگو و بخور قسم رو فرمان و هانیک جون. بخور قسم-
 . کنمیم

 را شکاپشن ی لبه رزا. خورد تکان شیگلو بیس و ماند ثابت محسن یمردمکها
 :گفت درمانده و گرفت

 دروغ اونم که بود فرمان به بودمنون برادر و خواهر ،یگفت که یدروغ تنها-
 نبودم؟ بودم، خواهرت. نبود

 .داد تکان رس آرام محسن

 . یبود-

 .بخور قسم پس-

 .گرفت را رزا الغر یو باز  آزادش دست با محسن

 .دهیپر رنگت کن، اسرتاحت کمی. ما خونه یبر  رمیبگ نیماش برات ایب-

 !بخور قسم-

 

 

 

 

 . کرد اخم و فرشد شرتیب را شیبازو محسن
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 .برسومنت ایب-

 گرفت، را محسن کاپشن لبه هردو نباریا. کرد رها را دستش یعصب رزا
 :دینال و دوخت او به را اش یاشک یچشمها

 یچ مگه نگفت؟ و دید رو رخسارم که بگه خواستیم یچ فرمان! بخور قسم-
  ؟یگیمن و سوزهیم دلت هم تو یحت که بشنوم قراره

 هب را او و کرد فشیظر یها شانه حصار را دستش آرام محسن و افتاد هیگر به
 هانپن محسن ی نهیس در را رسش و زد چنگ را کاپشن شرتیب رزا. فرشد خود
 :تگف هق هق با. کرد

 و ورهخیم که هستش یقرص تا چهار نیهم بگو ست،ین یز یچ بگو! بخور قسم-
 .بگو زتیعز جون...محسن بگو! متام

 و رس یب آنقدر. شدیم متام روز کی. گذاشت رزا رس یرو  را اش چانه محسن
 آنگاه. است نداشته وجود اول از که انگار. مناند او از یاثر  که رفتیم صدا

 شد،یم گم هانیک یها قهقهه و ها دنیدو یالبال  در ههم شیها خاطره و محسن
 رد بازدم با و آورد یم ادی به را او کیش چهره گاریس از قشیعم دم با فرمان

 به دست پرسش دنید یبرا گرید هم رزا. ربدیم خاطر از دود، انبوه انیم
 و فرستاد رونیب را نفسش. خواستیمن را او کس چیه گرید.شدیمن او دامان
 :زد لب

 . یکنیم هیگر نقدریا یشیم کور-

 :کرد زمزمه و دیخند حالیب محسن و افتاد هیگر به یشرت یب شدت با رزا
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 . یبدهکار  فرمان به گلدون کی-

 .دیکش باال را اش ینیب رزا

 .کرد شکششیپ من به. نداره دوست یبنسا فرمان-

 :کرد یکمرنگ اخم. شد رهیخ رزا چهره به و دیکش عقب را رسش محسن

 ش؟یشکوند نیهم یابر -

 ،دنیم هیهد یکس به یوقت که یهست ییآدمها دسته اون جزو تو ؟یناراحت-
 .نهک استفاده ازش و نده یا گهید کس به رو هیهد طرف که شنیم ریگیپ سالها

 .زد قیعم یلبخند محسن

 آشغال سطل انداخت یم رو اون فرمان اگر یحت! رزا عشقه تیخاص نیا. نه-
 انتخاب هیهد هانیک یبرا تو" مثال! رزا داره تیاهم دمهاآ  تین. نبود مهم هم
 بود تو تین مهم اما. کردم پرداخت رو اش نهیهز خودم خواست به من و یکرد
 یجودمو  اگر یحت یباش داشته رو انتخاب نیبهرت هانیک یبرا یخواستیم که

 .نباشه یکاف حسابت

 .کرد نگاهش یشاک رزا

 .شمیم مردد بودنت بد و خوب نیب وقتها یبعض-

 :دیکش یقیعم نفس. کرد جدا خود از را رزا و دیخند نباریا محسن

 .ستمین یخوب آدم من-

 :گفت یکوتاه مکث با سپس
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 حاالها الحا تو پرتقال عطر نیا وگرنه کنه،یمن بغل رو یکی من فرمان که خوبه-
 . رهیمن بوش

 ه؟یچ هانیک مورد در اش ناگفته یگیمن چرا-

 قطف تو و من که داره لیدل کی و هزار خودش یبرا یعنی ،نگفته االن تا اگر-
 و شنیم داریب خواب از همه برسه، زمانش بذار. میدونیم رو لشیدل کی
 . فهمنیم

 .هانمیک مادر من-

 :زد زبان را لبش محسن

 !دور همونقدر. یا همه اون جزو یول-

 ...محسن-

 !رزا-

 و فتگر  فاصله یکم نمحس از. برگشت آشنا یصدا صاحب سمت به متعجب رزا
. افششف و خسته یچشمها به سپس و ستینگر مرد دیسف کدستی محاسن به

 :گفت خفه و گذاشت دهانش یرو  را دستش

 .بابا-
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 اما بود نشمرده. کرد رصد را مرد ی چهره متام شیچشمها و آمد جلو آرام رزا
 مشت دست. هم شیچشمها انیم نهفته غم د،یرسیم نظر به شرتیب شیچروکها
 شتم. شد رهیخ آنها به نگران محسن. بست چشم رزا و رفت باال عباس ی شده
 که داشت رزا شکسنت دوباره از ترس محسن. دیلرزیم و بود هوا در عباس
 بغضش. دیکش آغوش در سخت را رزا و شد باز عباس ی خورده گره مشت

 ریز هب رس محسن. دیبوئ و دیبوس را رزا یتونیز یها شمیابر ولع با و شکست
 و کند یدلتنگ رفع سالها نیا متام جربان به پدرش داد اجازه رزا و انداخت
 یحرف چکدامیه. گذاشت پدر نهیس یرو  به رس. شود برطرف خودش عطش
 لگ برگ همچون و فیلط پوست یرو  به عباس خشک یلبها ی بوسه اما نزدند
 ار  رزا فیظر و کوچک صورت دست هردو با عباس. بود زیچ همه گر انیمنا رزا

 انبار  بوسه را صورتش باره چند و دوباره و ریس دل کی کرد، نگاهش. گرفت
 خود فیلط و کوچک دست هردو در را پدرش چروک و ریپ دست رزا. کرد
 .داد یجا

 نجام؟یا من دیدیفهم کجا از-

 نگاه با رزا. برد اش کهنه کت بیج درون دست و زد یتلخ لبخند عباس
 باال را دستامل عباس. دیکش یکوتاه آه و کرد نبالد را پدر دستان حرکت
 .گرفت

 .نیا از-
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 هک را اش شده یگلدوز  یبیج دستامل. کرد ملسش و آورد باال را دستش رزا
 هیشحا که کنف جنس از یمربع پارچه. بود داده سفارش سیپار در شیپ سالها
 یرزها هفرانس اعالء دمسه یها نخ با آن یها گوشه از یکی در و یژوردوز  آن

 به R یسیانگل حرف یگلدوز  هامن یباال و بود شده یگلدوز  قرمز و یصورت
 را آن عباس بود؟ نشده آن بتیغ متوجه چطور. خوردیم چشم به یصورت رنگ
 :گفت و دیبوئ

 و زهرا دونستمیم. باغچه تو بود افتاده که دمید نویا خونه، اومدم که شب-
 دادیم تورو یدستها یبو  برداشتمش یوقت. ستندین زهایچ نیا اهل که لیراح
 .جان بابا

 ادرشم. گفتیم راست عباس. نکند بغض تا دیگز لب رزا و زد یلبخند محسن
 به برسد چه ست،یچ یبیج دستامل دانستیمن یحت که بود ساده آنقدر زهرا
 و مرطوب دستامل از شهیهم هم لیراح. باشد خودش نام به و یاختصاص آنکه
 ار  دستش هردو رزا اما گرفت سمتش به را آن عباس. کردیم استفاده یکاغذ
 .گذاشت پدرش دست یرو 

 .من از یادگار ی کی شام، شیپ مبونه-

 و مادرت از یبار  چند. بمهیج تو شستمش، و کردم دایپ نویا که روز همون از-
 اشف رو رازشون دستامل نیا اما. نه گفتند دارند یخرب  تو از دمیپرس لیراح
 .محرمته اون و میمر شیپ یر یم دونستمیم. کرد

 :گفت من و من با و آمد جلوتر محسن
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 .کجاست بدونه یکس خواستیمن خودش رزا-

 سپس. گذاشت هم بر چشم آرام و انداخت محسن به یسپاس رسارس نگاه رزا
 .برگشت عباس سمت به دوباره

 وا نگس م،یکن گله م،یبزن حرف. باشم شام کنار مدت نیا که شتونیپ اومدم-
 نه. باشم داشته رو شامها بود حقم لیراح اندازه منم...یدلتنگ رفع و میبکن

. کنه پر برام رو شام و زهرا مامان یجا تونستیمن گهید کس چیه نه و مهراب
 از. میبود خون کی از بازم دلخور، هرچقدر هم شام و دلشکسته هرچقدر من
 فهعاط یب به دیکرد متهم رو من همتون بعد د،یگذشت بودم تون بچه که من

 دیشا" اصال...کنمیم چکار کجام، ندیبب د؟یگشت ام یپ د؟یبود دنبامل. بودن
 د؟یرفتگیم ازم یحال کی دینبا بود، کرده ستمین به رس سیپار همون تو مهراب
 به بزنم رو ام هیمهر و بشم فرمان زن   دوباره خواستمیمن نکهیا خاطر به فقط

 ودب یرگ یب آدم مهراب د؟یکردیم نکارما راحت نقدریا دیبا خانواده، زخم کی
 کارم و کس دینبا شامها اما رو بودنم خانواده یب نزد روم تو هم کباری و
 و لهیح با فرمان دوباره تا رفتم و کردم فرار خونه از شبانه چون د؟یشدیم
 کنم یزندگ خودم دل به و خودم یبرا کباری تا رفتم چون نکنه، عقدم رنگین
 ونکار یا اوالدش با یمادر  و پدر کدوم متام؟ و مرده رتموندخ دیگفتیم دیبا
 !هن شامها اما ام یپ ادیب خواستیم بود، بهیغر پشت هفت که فرمان کنه؟یم

 :داد ادامه رزا و انداخت نیپائ رس عباس

 نچو  نیزم گذاشتم رو غرورم من. شام شیپ اومدم من هم باز سال پنج از بعد-
 یچطور  هاش غروب دیدونیمن د،یدینکش ربتغ شامها. بودم تون همه دلتنگ
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 زا رو من لیراح شد؟ یچ اما باشم داشته کار و کس دوباره که اومدم. گذرهیم
 فرو و اوردیم آشپزخونه از هم کارد کی تونستیم اگر. رونیب انداخت در
 . اشمب مرده" واقعا من و نشه تا دو حرفتون آشنا و در شیپ تا قلبم تو کردیم

 ...رزا-

 سنف. کرد اشاره خوبش چندان نه حال و عباس به که کرد نگاه محسن به رزا
 :گفت و فرستاد رونیب را مانندش آه

 و مامان دنبامل، دیاومد و دیدید نشونه کی حداقل که یمرس حال، نیا با-
 .کردند رونمیب و دندید رو خودم لیراح

 .کنه جدا ما از تورو یکس ذارمیمن گهید م،یبر من با ایب-

 

 

 

 

 بار هزار یروز  و چشمم جلو ارهیب رو هام ناکرده و کرده متام لیراح که امیب-
 طورنیا رفتم، و کردم ولش ماجرا و آشوب همه اون با که فرمان بگه؟ بهم ناسزا
 چکارش من مگه. باشه تن به رس خوادیمن لیراح. ستین تشنه من خون به

  کردم؟

 .جان بابا ذارمیمن-
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 :داد ادامه د،ید را دشیترد که عباس

 به ،یدار  هم تو. دارم حرف باهات سال پنج و ستیب بلکه نه، که سال پنج قد-
 .ندادم گوش و ننشستم حرفت یپا که ییسالها متام اندازه

 :کرد زمزمه گرفته و داد قورت را دهانش آب رزا

 داد. االن نه خواستم،یم گوش موقع اون سهراب؟ مرگ از بعد دارو نوش-
 کورانهکور  دیتقل کبک و یزاغ مثل خوامیمن بشم، فرمان زن امخو یمن که زدمیم
 امیدن داشتم، رو خودم روش و راه من. باشم داشته رو افکارتون و شام از

. دیرفتگ ازم رو همه اما باشم سیپار تو نقاش نیبهرت خواستمیم بود، رنگارنگ
 یوانر  و اعصاب االنم. بابا غربت تو رفتم ییتنها از من...تون یتیحام یب با

 . بشنوم رو لیراح یها زبون زخم که ندارم

 آخر یصحبتها انیم. ستینگر محسن به لیراح نام ی دوباره دنیشن با عباس
. دارد محسن گرو در دل لیراح که بود دهیشن زهرا، با اش یشوهر  و زن شب

 نیمنک و مردانه یا چهره و استوار یقامت و قد. بود یقابل جوان محسن
 و حد در. بود اش برازنده داشت، هرآنچه و دیپوشیم لباس روز به. داشت
 یو ر  به چشم لیراح که بود بیعج شیبرا. بود پزشک و بایز ل  یراح ی اندازه
 او به یچشم گوشه چگاهیه که یمحسن به و بسته شیها یهمکالس متام

 اندوه و غصه با شبانه یها زمزمه نیهم انیم در زهرا. بود داده دل ننداخته،
 فتگیم دخرتش از نقل به و است داده محسن به دل سالها لیراح که بود گفته
 فرارش و زننده یرفتارها با که است رزا او، به محسن یتوجه یب مسبب
 قتیحق در. نکند فکر او به محسن است شده باعث و برده هم را او یآبرو 
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 هآنک حال. دانستیم محسن از یدور  مسبب را او و آبرو یب را رزا ل،یراح
 کمشرت  یزندگ و ازدواج فکر در نه و کردیم توجه لیراح به نه چگاهیه محسن
 . شدیم خالصه هانیک و فرمان در او یزندگ متام. بود

 .جان بابا ذارمیمن نباریا-

 ای دکن هیتک او به تواندیم دوباره دانستیمن. کرد سکوت پدرش جواب در رزا
 ار  او کند زمزمه مادرش که شتندا هم یا سکه نبود، فرمان همرس نباریا...نه
 دوا را یدرد او تیحام گرید دیبگو آمد زبانش نوک تا. بدهد پدرش به
 . گرفت دهان به زبان اما است مرده و دهیغلط خون در سهراب کند،یمن

 دمیمن اجازه گهید بده، آزارت یکس ذارمیمن گهید جان؟ بابا یایم من با-
 .بذاره من ُرز گل یرو  پا یکس

 آرامش پر و گذاشت برهم چشم آرام او اما ستینگر محسن به دیترد پر رزا
 :گفت

 ینخوا هم اگر هرچند. فرستمیم برات کنه جمع رو لتیوسا گمیم میمر به-
 .منه چشم رو ات قدم ،یبر 

 در یحت لیراح دانستیم چه اما نشست عباس دل به شیپ از شیب محسن مهر
 تنها و ندارد ییجا هم نمحس یاهو یه پر و شلوغ ذهن خورده خاک گوشه
 . هستند هانیک و فرمان او ی دغدغه

 .یبود رزا مواظب پرسم ممنون-

 .دیکش شیموها درون یدست محسن
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 . آقا عباس منه خواهر رزا-

 . کرد دراز رزا سمت به را دستش و داد تکان رس لبخند با عباس

 م؟یبر-

. اشدب گرم او به پشتش و کند اعتامد خواستیم دلش. کرد حبس را نفسش رزا
 غم او مانند هم عباس. کندیمن رونیب را او گرید لیراح باشد، عباس اگر که

 شرتیب یا لحظه نبود حارض یمتیق چیه به نباریا و بود دهیچش فرزند فراق
 :زد لب و داد یجا پدرش دست در را دستش. بدهد دست از را او با بودن

 .میبر-

 

 

 

 

 :داد ادامه و کرد یمکث کبارهی به

  د؟یکنیم صرب قهیدق چند-

 حسنم سمت به رزا. گرفت فاصله یکم و داد تکان رس موافقت یمعنا به عباس
 .ستادیا شیروبرو و رفت

 .یافتیب زحمت به تو خوامیمن. ربمیم رو لمیوسا و خونتون رمیم خودم-

 :گفت متسخر با و کشدار. کرد نگاهش شده کج رس با محسن
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 .یراحت هرطور بازم اما خونه برم رس کی خوامیم ست،ین یزحمت-

. یگفتن بهشون بفهمن یوقت شن،یم دلخور ازت یحساب گرفته؟ گچ یپا نیا با-
 .بودند ناراحت ،یزدیمن رس بهشون نکهیا از یکاف اندازه به مدت نیا

 .فهمندیم رو لشیدل امروز که نهیا اش تیمز خب-

 :گفت مردد و دیکش یقیعم نفس رزا

 بپرسم؟ سوال کی. منتظرم غروب پس-

 .بپرس-

 ...فرمان پلک ریز زخم-

 :گفت خشک و کرد قطع را حرفش محسن

 ! بود من کار-

 :گفت مبهوت و رفت وا رزا

 ؟یکن کور رو چشمش یخواستیم-

 پارس حد از ادیز. شد جابجا یکم و داد تکان ینف ی نشانه به را رسش محسن
 .بود شده خسته و مانده

 هب خودشون اونها. کنم کور رو خامر و خوشگل یچشمها اون فهیح" واقعا نه،-
 .ان یزندگبه دیام ییتنها

 ؟یچ پس-
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 . کرد نگاهش طلبکار و رهیخ محسن

 کی. که شمیم قهی به دست باهاش تو خاطر به ستین اول بار ؟یچ پس یچ-
 ؟یاوک. گرفت هم جوابش زد، یمفت حرف

 :گفت آرام و گذاشت برهم چشم رزا

 رقرا اما...یزنیم هیکنا و شین من به که همونقدر. شدم مطمنئ گهید حاال-
 دمیتهد که همونقدر و شه، آروم دمل و نمیبب رو هانیک که یذار یم مالقات

 اگر یحت یار یدرم رو چشمش بزنه، حرف رسم پشت یکس اما...یکنیم
 ...باشه فرمان، زت،یعز

 :کرد اخم محسن

 ؟یر یگ جهینت خب،-

 رسش پشت یکس یذار یمن اما ،یزنیم هیکنا و شین فرمان به هم همونقدر-
 . بزنه حرف

. ردک ملس را اش الکست برند   و کیش کاپشن لبه آرام رزا و کرد سکوت محسن
 :گفت آرام

 . اریدرن رو ها بد آدم یادا نقدریا-

 . شد رتید-

 :کرد زمزمه رزا
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 یلیخ اش دارانهیخر و نیسنگ یها نگاه هرچند کن، تشکر دوباره مادرت از-
 .بود سخت برام

 سمت به و زد یآرام لبخند رزا. دیخند و شد باز شیاخمها باالخره محسن
 ندچ. افتاد راه به عباس و بست را کمربندش شدند، سوار یوقت. رفت پدرش

 .شکست را آن پدرش اما گذشت سکوت به یا قهیدق

 . جان بابا دارم حرف باهات یکل-

 هانیک از کاش. بست ارهدوب و کرد روشن لیدل یب را اش یگوش صفحه رزا
 رشط البد. زدیمن حرف کرد،یمن زجرکش را او تا فرمان. داشت یخرب 
! گفت نخواهم تو به هانیک از یز یچ ،ینشو  جدا مهراب از یوقت تا گذاشتیم
 تتخ یرو  کرد،یم عالقه ابزار مردک. فرستاد بشیج درون را یگوش حرص پر
 که یزخم! پلک ریز یزخم و...خامر یچشمها و دهیپر رنگ آن با امرستانیب

 ملتهبش صورت به یدست کالفه! رزا خاطر به بود، آورده بوجود را آن محسن
 .برگشت پدرش سمت به جیگ. بود وانهید هم هنوز فرمان. دیکش

 بابا؟ دیگفت یز یچ-

 نوازش را رزا حلقه فاقد انگشت آرام و برداشت دنده یرو  از را دستش عباس
 .کرد

 .جان بابا بزنم حرف و کنم دل و درد ریس دل کی اتباه دارم دوست گفتم-

 .فرستاد گوش پشت را شیموها رزا

  د؟یبپرس سوال ای دیبزن حرف-
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 .نکرد رها را رزا دست اما شد نیاندوهگ اش چهره عباس

 

 

 

 

 یخرب  چیه مدت نیا چرا شدم؟ مهراب همرس چرا رفتم؟ چرا دیبدون دیخوایم-
 یپ دیاومد خودم خاطر به کردمیم فکر تم؟برنگش چرا ندادم؟ بهتون خودم از
 .سوالهاتون جواب" رصفا نه ام،

 :گفت تر آرام و گرفت دست به را فرش یموها از یا رشته

 . منه نوبت اول کردنه، گله و دنیپرس سوال به اگر-

 .شد رهیخ عباس مرخین به دلخور

 یبرا د؟یدیپرسیم تون نوه از یحال دینبا شام غربت، تو و بود کوتاه دستم من-
  گه؟ید هست خاطرتون! بشم مهراب زن   من دینذاشت که یا نوه همون

 حقوقش و حق متام تو اما هست هم ما ی نوه هانیک. جان بابا بودم دنبالش-
 . یبود کرده واگذار اونها به رو

 :زد یپوزخند رزا

 یلیخ من. ستین مهم. گرفتم ادی یک از رو پشتکار و سامجت دمیفهم خوبه-
 اعثب خونه به من اومدن دیکنیم فکر هم اگر. ندارم توقع یکس از گهید وقته
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. دیبگ االن نیهم د،یریبگ قرار لیراح و مامان تیاذ و آزار مورد شام که شهیم
 که تهس فیضع اعصابم اونقد اط،یح تو کنه پرت رو چمدونم لیراح اگر نباریا

 شه؟یم ادیز زورشون ها وونهید گنیم دیدیشن! رمیبگ رو نفسش

 .جان بابا شهیمن یز یچ-

 :گفت و شد رهیخ رونیب به رزا

 . دوارمیام-

 :گفت عباس و شد برقرار سکوت دوباره

 . بپرسم ازت یز یچ کی خوامیم بابا،...رزا-

 .دمیم جواب بخوام و بتونم اگر د،یبپرس-

 کنه؟یم کار شگاهیمنا تو هم هنوز محسن-

 و او خود از یدور  سالها از پس پدرش سوال کردیم فکر. داد تکان رس رزا
 :گفت حوصله یب! محسن نه است، اش یزندگ

 ! شاپوره راست   دست محسن-

 رو خودش یحساب سال چند نیا دمیشن. هستش یجنم با و زرنگ پرس-
 .شده خوب اش یمال وضع و باال دهیکش

 سخن او از مشتاق نقدریا پدرش چرا دانستیمن. گفت یآرام اوهوم رزا
 :کرد زمزمه. دیگویم

 !فرمان جز بود منی خوش همه یبرا یلعنت شگاه  یمنا اون-
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 .باال رهیم داره سنش جان؟ بابا کنهیمن ازدواج چرا-

 .کرد ترش رو. شود هانیک ی  نامادر  نداشت حق یکس. کرد اخم اریاخت یب رزا

 زنش خواست هرکس داره؟ تیصالح مگه" اصال کنه؟ ازدواج دیبا یچ یبرا-
 یقانون یپزشک یها پرونده منم تا قاتیتحق یبرا خودم شیپ ادیب رس کی بشه،
 نیا به حارضن نمیبب بدم، نشونش رو بدنم و صورت یها یکبود یها عکس و

 رسپ کی ترس از ستندین شام مثل که همه نه؟ ای بدن رو دخرتشون یجان آدم
 .بدن یروح امر  یب کی به رو دخرتشون ،یجسم امر  یب

 اهکوت و شد رشمنده نگاهش عباس ش،یراغ نطق از پس دیکش یقیعم نفس
 :گفت

 .جان بابا کنمیم جربان اما نداره دهیفا یخواه معذرت دونمیم-

! ندارم چکسیه توجه و ترحم به ازین یحت من. ندارم شام جربان به ازین من-
 باشه؟ مهم شام یبرا دیبا چرا آدم اون ازدواج دونمیمن

 . مرد اون نه بود، محسن منظورم من اما-

 :داد ادامه عباس و کرد نگاهش متعجب رزا

 هسال چند و نیچند دوست خواهرش رسه،یم دهنش به دستش ه،یمعقول پرس-
 .توست
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 !داشت کم اش کارنامه در را محسن با ازدواج فقط. کرد حبس را نفسش رزا
 به یدست. است کرده ازدواج اطرافش یمردها متام با دیبگو توانستیم آنوقت
 او ،فرمان از پس نباریا... چارهیب محسن  . دیکش بود، خی نباریا که صورتش
 :گفت یعصب. بود شده عباس ی طعمه

 فتر  سنش کمی یپرس  هر د؟یدار محسن ازدواج به چکار شام بابا؟ دیگیم یچ-
 از امش مگه" اصال بده؟ خانواده لیتشک دیبا د،یرس گاهیجا و شغل به و باال

 هم خودش داره، مادر و پدر د؟یچیپیم هنسخ براش که دیآگاه اون احساسات
 موقع چه رسهیم شعورش یاونقدر ! باال معدل با اونم کهیتکن یپل خونده درس
 !؟"اصال چه شام و من به کنه، ازدواج

 :گفت آرام. بود خورده جا رزا یناگهان یطرفدار  نیا از عباس

 جان؟ بابا گفتم یچ من مگه-

 نوریا برام که منرده. امرستانهیب تخت رو منتها! دارم شوهر من د؟ینگفت یچ-
 !دینرم و چرب لقمه یپ اونور و

 :گفت میمال اما یاخطار  عباس

 ...رزا-

 نه؟ نداره، جواب حساب حرف بابا؟ هیچ-
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 یرو  به بطالن خط و گشود لب تینها در اما فرشد لب یا هیثان چند عباس
 .دیکش رزا افکار

 . جان بابا نبود تو به منظورم من-

 نود،نش شود، کر خواستیم دلش. فرشد در رهیدستگ به را دستش و رفت وا رزا
 .آورد زبان بر را او افکار پدرش، متاسفانه اما شود متوقف نیماش

 ...لیراح دمیشن مادرت از-

 :داد ادامه عباس و کرد حبس را نفسش رزا

 .محسنه خاطرخواه-

 خواسته هم باز ل،یراح هم باز. شد خارج شیگلو از ناله همچون ییصدا
 :کرد یعصب یا خنده اریاخت یب...شیها

 چطور !دندیند رو گریهمد شرتیب دوبار یکی محسن و لیراح! دیکنیم یشوخ-
 هک نکرده رفتار یطور  هم کباری که یپرس  به بده دل رسعت نیا به تونهیم

 بشه؟ عاشقش یدخرت 

 مهم هبست رس و باز رس. زدیم حرف دیبا اما عباس متعجب نگاه به نداد یتیاهم
 .نبود

 نبود؟ یکاف شدم شام افکار یقربان من کباری د؟یکن متومش دیخوایمن بابا-
 و چشم و شاپور ن  یماش و منظر  جواهرات   یپ رفت چشمتون شیپ سال پنج
 کاپشن و محسن یوندایه هم حاال. دیکرد بدبخت رو من و فرمان یابرو 

 د؟یکن بدبخت هم لیراح دیخوایم و برد رو دلتون باالش و قد و برندش
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 .جان بابا داره دوست رو محسن خودش لیراح-

 :زد یعصب یا قهقهه رزا

 مهراب با من یها یگرد کافه! بودند ریگ سخت یلیخ باباها ما زمان ؟"جدا-
 و نیپائ اومد یم مانتوم نیآست خونه، دمیرسیم تا. بود شام چشم از دور به

 ونا دکرتتون؟ خانم یبرا شوهر یپ دیافتاد شده؟ یچ حاال...جلوتر ام مقنعه
 هب دستش که االن. بود پول یب مهندس یدانشجو  کی براتون محسن موقع
 اجیب یلیخ خانم؟ لیراح یبرا ذیلذ و چرب ی لقمه کی شده رسه،یم دهنش
 .رهیبگ دل ابد تا ستین قرار یوقت داده دل کرده

 چند! ونتهخ هم! خواهرته لیراح جان؟ بابا یدار  خرب محسن دل از مگه تو-
 .یکن یخواهر  حقش در یتونیم تو...داره دوست رو پرس نیا ساله

 .شد رهیخ پدرش درهم مرخین به یاشک یچشمها با رزا

 .داشتم دوست رو یپرس  کی زمان کی منم-

 .برآشفت عباس

 ! نه ؟یکرد گوش ما حرف به! یزنش گهید که االن-

 موقعش به یز یهرچ! االن نه داشت، ارزش برام موقع اون! جان بابا نه-
 لیراح دنبال دوره دیافتین هم شام. افته یم دهن از بگذره، زمانش چسبه،یم

 نداره خرب هم روحش یحت...چارهیب محسن. دهیرُس  یک یبرا دلش که خانم
 دیباش مطمنئ بفهمه، ای برسه گوشش به اگر! بسته دل بهش من خواهر که

 .کنهیم عوض رو اش محله
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 متنفره؟ لیراح از مگه-

 لیراح یکم توانستیم کاش. دیبگو چه دانستیمن. زد زبان را نشیپائ لب رزا
 :شد دلخور نگاهش...زشتش رفتار متام جربان به. بچزاند را

 ی  عاشق و عشق تا تره مهم مشکالتم و من مدت، همه نیا بعد کردمیم فکر-
 محسن؟ یخواستگار  برم خواهرم یبرا که دنبامل؟ دیاومد نیهم یبرا. لیراح
 به یتح محسن من؟ رفنت   ای بود ییآبرو یب نیا د؟یدیرس کجا به! بابا که واقعا
 .ادیمن بر من از یکار . کنهیمن هم فکر لیراح

 و آمد یم ها چمدان آوردن یبرا بعدظهر محسن. بودند خانه کینزد
 ادامه خونرسد. گذشت ذهنش از یفکر ! نبود بد لیراح چزاندن یکم...رزا
 :داد

 کمی دمیم قول ننداخت، رونیب خونه از دوباره رو من اگر...شام خاطر به-
 . بدم یقول تونمیمن اما کنم صحبت باهاش خواهرانه

 .فرشد یکم را رزا دست عباس

 مادرت از رو اش یدلدادگ سال نهمهیا بعد منم. جان بابا یکنیم خوب-
 .دمیشن

 

 

 



 

 pg. 1362 

13
62 

 

 :دیخند تلخ رزا

 .دیدار شنوا گوش االن که خوبه-

 و شین دنیشن به نبود رضا یلیخ دلش. نزد یگر ید حرف خانه به دنیرس تا
 محسن یپدر  ی خانه در ماندن از بود، هرچه اما زهرا سکوت و لیراح ی هیکنا
 که فرزندان ای نیوالد بود؟ کدام از قصور. بود بهرت مادرش یها نگاه و
. دیخر ینیریش جعبه کی راه رس عباس. نبودند بلد را گریکدی زبان چکدامیه

 یس...سال ستیب...سال ده از بعد و گشتیبرمن رزا اگر" مثال بود؟ خوشحال
 حفظ را لبخند نیا هم باز د،یایب خاکش رس تا آمد یمن آنقدر" اصال...سال
 است؟ رفته چرا و کجاست رزا نبود مهم زهرا و او یبرا سال چند نیا کرد؟یم

 رزا. شدند خانه اطیح وارد دوهر  و کرد پارک کوچه در را اش نیماش عباس
 :گفت داشت،یبرم قدم آرام پدرش رس پشت که هامنطور

 .خطرناکه کوچه تو ؟یعموم نگیپارک دیربیمن رو نیماش چرا-

 کی اط،یح داخل به آن یورود تنها که یمیقد آنقدر. بود یمیقد شانی خانه
 .دکردنیمن عبور آن از همزمان فربه آدم دو که بود لنگه دو یآهن در

 .زنمیم رس بهش مدام باشه، خودم کنار نجایا. دوره نگیپارک-

 .شد همگام پدرش با و کرد تند قدم یکم رزا

  د؟یدیخر تازه-

 .دیکش شیمو کم رس به یدست عباس
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 .نمکیم کار باهاش. شده متوم قسطهاش تازه شه،یم یکسالی جان، بابا آره-

 زمزمه امآر . کردیم یافرکشمس اش بازنشسته پدر. کرد چفت بهم را شیلبها رزا
 :کرد

 .باشه مبارک-

 ارز  بود، دهیخر را یمل یخودرو  نیا و کرده اندازه پس سالها عباس که یپول
 با عباس و شدند داخل هردو. آورد یم بدست شیتابلو کی فروش با تنها
 :گفت یبلند یصدا

 د؟ییکجا جان، لیراح زهرا،-

 .بود شیدستها کردن خشک غولمش حوله با و آمد رونیب آشپزخانه از زهرا

 ...کار شب تا یگفت عباس، امروز یاومد زود چه-

 یجک لبخند رزا. شد هراسان اما تر شیچشمها. ماند نصفه رزا دنید با حرفش
 :زد

 یپرس احوال یحساب و درست نشد اوندفعه. خوبم منم یمرس. مامان سالم-
 . میکن

 انکن ازهیخم لیراح و شد باز بود، رزا به متعلق یروزگار  یروز  که یاتاق درب
 سیخ و دار نم شیموها. داد هیتک قاب به بود، بسته" عمال که ییچشمها با و
 .نبود نگاهش ررسیت در رزا و دیرسیم نظر به
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 بود برده خوابم تازه. خوندمیم درس و بودم داریب صبح هشت تا شبید از-
 د؟یدار چکارم! بابا

 .گرفت باال را ینیریش جعبه عباس

 . جان بابا یکن نیریش رو کامت تا یدار  دوست که دمیخر فهیطل-

 خفه و کرد مهار را دومش ازهیخم و گذاشت دهانش یجلو  را دستش لیراح
 :گفت

 و اه منره اومدن از بعد قرارمون د؟یدیخر دیجد یگوش نکنه مناسبت؟ چه به-
 .بود من معدل

 هشد حالش به وشخ یادیز گرید! کدانهی یکی ل  یراح. زد یتلخ لبخند رزا
 :گفت فشیظر و ناز لبخند با و دیکش جلو یکم را خود. بود

 .من برگشنت مناسبت به-

 و شد اخم صورتش متام. دیپر رسش از خواب و شد گشاده لیراح یچشمها
 .آمد جلو

 داخل؟ یاومد پنجره از رون،یب انداختمت در از ؟یکنیم چکار نجایا تو-
 ونه؟خ نیا تو داد راه تورو یک" اصال

 اشاره عباس به و انداخت دشیسف و کوچک یگوشها پشت را شیموها رزا
 .کرد

 .صاحبخونه-
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 .دوخت عباس به را خشمش پر نگاه نباریا لیراح

 گذرش دینگفت مگه خونه؟ نیا تو دیداد راه رو آبرو یب نیا شام بابا؟ آره-
 د؟یکنیم ستشین به رس ابونیب تو شبانه و یگون تو دشیکنیم نجایا افتهیب

 رفته؟ ادتونی خونه نیا در دم سابقتون داماد یها هوار و داد دمیشا

 .گرفت را رزا یبازو  و آمد جلو

 ...رونیب برو گمشو! روت به تف رشم؟ یب آدم   یآورد رو بزرگرتت یرفت-

 !لیراح-

 .زهرا به کرد رو و نداد را پدرش ترش جواب لیراح

 رو زیچ همه! بابا دست کف یذار یم شه،یم یز یهرچ که تو ؟یساکت چرا تو-
 نطوریا اباب یگفتیم اگه نجا؟یا بود اومده آبروت یب دخرت نیا نکهیا اال یگفت

 ...خونه نیا تو ارهیب گرفتیمن رو دستش و گشتیمن دنبالش

 !کن بس لیراح-

 :دیکش ادیفر لیراح

 !شوهره دو کهیزن نیا ای منه یجا ای نجایا! جان بابا کنمیمن بس-
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 .داد هلش در سمت به و کرد رها را رزا یبازو  نفرت با سپس

 و دور سوخته پا سگ نیع دوباره که رونیب انداخت در از تورو دیبا بار چند-
 ؟ینباش ما بر

 هم زهرا گرفت، نداشت، ها وانهید از کم که را لیراح دست و آمد جلو عباس
 . شود بلند کرد کمکش و  را رزا یبازو 

 نیا ی نداشته خون به رو دستم ستمین احمق اونقدر د،ینرتس! بابا دیکن ومل-
 . کنم آلوده آدم

 :گفت یبلند یصدا با لیراح و کرد شیرها دیترد با عباس

 !رمیم من نجا،یا مبونه نیا-

 ل؟یراح-

 خواب   اتاق. رفت خوابش اتاق سمت به لیراح اما کرد شیصدا عجز با زهرا
 ...رزا سابق  

 یطور " عمدا. داشت نامتام کار کی او...نه اما آمد یم دیانب. فرشد لب رزا
 :گفت عباس به رو بشنود، هم لیراح که

 اجازه اگر...شد باعث شام ارصار. بود اشتباه هم اول از نجایا به من اومدن-
 رمیم بعدش اره،یم رو هام چمدون غروب محسن. مبونم یساعت چند د،یبد

 .مهراب یپدر  خونه
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 در تر یچشمها با را رزا دوباره و آمد جلو زهرا و شد دکن شیقدمها لیراح
 .دیکش آغوش

 یم. شه رفع ام یدلتنگ کمی  بذار...مبون روز چند حداقل. یبر  ذارمیمن-
 .بگو بهش تو عباس ؟یمون

 در و شد اتاقش وارد سپس کرد، نگاهش خشم پر و برگشت رزا سمت به لیراح
 .زهرا به کرد رو رزا و بستند چشم هرسه. دیکوب بهم را

 .دهیم امرستانیب یبو  تنم رم؟یبگ دوش کی تونمیم-

 رت مهم نهایا کردن محو...فرمان معطر یها نفس و اونتوس یبو  یکم البته و
 .رفت یوار ید کمد سمت به زهرا. بود امرستانیب آور تهوع یبو  از

 االن هم لیراح...نرو فقط تو. خودته خونه نجایا ؟ینتون چرا جان، مادر آره-
 . رهیم ادشی بعد قهیدق دو ه،یعصبان

 و یطوس چهارخانه شلوار کی ف،یظر وریپل کی همراه به ینارنج حوله کی
 .گرفت سمتش به داشت، زیر یگلها که یر یز لباس ست

 . خودته یلباسها مادر، ایب-

 .کرد ملس را وریپل و زد یکمرنگ لبخند رزا

 .ناال  نه بودم، رنگها عاشق که هیزمان مال...آره-

 جان؟ مادر یهست یچ عاشق االن-

 .شد رهیخ زهرا یچشمها به رزا
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 . دمنهیکش نفس لیدل هانیک فقط ایدن نیا تو االن! هانیک-

 سمتشان به دست به حوله لیراح و شد باز اتاق درب که گشود را حامم درب
 بود، یظرف در ها ینیریش دنیچ مشغول آشپزخانه در که هم عباس. آمد

 :گفت زهرا. ردآو  باال را رسش

 .جان لیراح یبود حامم شیپ ساعت دو نیهم که تو-

 .انداخت باال را شیابرو و زد کنار را رزا غرور با لیراح

 ".فعال! شده حالت بد موهامم گرفته، بو بدنم کنمیم حس اما آره-

 یجلو  را درب و شد وارد داشت، دست در لباس و حوله که رزا به توجه یب و
 لشایخ که عباس! کردیم جربان را همه امروز! نداشت یاشکال. بست صورتش
 ازهت و تر فهیلط دو رد،یبگ صورت خواهر دو انیم یجنگ ستین قرار شد راحت

 دور. زد قیعم یلبخند مدتها از پس رزا. داد زهرا و رزا خورد به زور به را
 را رزا رس سپس. گذاشتیم رسش به رس عباس و بود شده یا خامه زهرا دهان
 خاطر به خواست او از زهرا. کند کار شب تا و برود دیبا که گفت و دیبوس

 فتنشر  با. رفت و کرد موافقت عباس و کنند هیته رونیب از را شام رزا، بازگشت
 .نشاند مبل یرو  و گرفت را رزا دست زهرا

 مادر؟ شیدید باالخره-

 .داد تکان رس و گذاشت برهم چشم آرام رزا

 .ماهه قرص نیع گفتیم میمر داره؟ یلیشام و شکل چه ؟یدید یک-

 .زد یتلخ لبخند رزا
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 . حساس و فیظر هاست، فرشته هیشب آره-

 .نشست اشک به شیچشمها و فرشد را دستش اقیاشت با زهرا

 مادر؟ یدار  ازش یعکس-

 .کرد روشن را اش یگوش صفحه و داد تکان بار چند تند را رسش رزا

 .فرستاده برام محسن آره،-

 با اما آرام و فرشد را زهرا دست زده وحشت یچشمها با و  نهراسا سپس
 :گفت اسرتس

 .دیبگ یکس به مبادا! دونهیمن هیقض نیا از یز یچ فرمان-

 .دیکوب خودش صورت به زهرا

 

 

 

 

 ؟یدید رو بچه اش اجازه بدون یعنی. رسم بر خاک-

 شیلبها یو ر  یعمود را اش اشاره انگشت و کرد حامم در به اشاره رزا
 .گذاشت
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 یقاط رو روزم و شب من دونستیم. بود ریخ تشین محسن! مامان سیه-
 .دستم تو گذاشت رو هانیک دست کردم،

 .زد چنگ را دامنش و گرفت گاز را نشیپائ لب زهرا

 .دهیم باد به رو مون همه دودمان برسه، شاپور گوش به-

. بشه یمدع کنهیم غلط دمبع! فهمهیمن هم اش هیبق ده،ینفهم االن تا. رسهیمن-
 .کنه انکار تونهیمن که نویا هانم،یک مادر من

 :گفت ترس با و کرد نوازش را رزا صورت زهرا

 شکمت از رو ات بچه. بدترن جگرخوار هند از نهایا گلم، برگ زکم،یعز-
 شاپور یکرد فکر. افتهیب بهش ما چشم هیثان کی نذاشتند و رونیب دندیکش

 نه؟یشیم ساکت یدید رو هانیک شونچشم از دور تو بفهمه

 .داد تکان را رسش رزا

 زنگ برام نهایا مامان، دمیچش مرگ از بدتر من. ستین مهم برام گهید-
 ! حهیتفر

 باالخره. بشه دامادمون داشتم دوست شهیهم. هیخوب پرس محسن نیا چقدر-
 خدا .دبو  نگفته شون یبد از حاال تا یکس. بود مون هیهمسا باالتر، کوچه چند

 .کنه حفظ مادرش و پدر یبرا رو پرس نیا

 :زد هیکنا و گفت یبلند" نیآم"  طعنه و ظیغ با رزا

 ؟یبگ محسن وجنات از شب تا یخوایم ای بدم نشون رو عکس یخوایم حاال-
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 . کرد تر کینزد را خودش مشتاق زهرا

 .مادر بده نشون ومدهین لیراح تا...آره آره،-

 ،یگوش ی صفحه متام و کرد ملس را هانیک عکس ، عکسها انبوه انیم در رزا
. شد طنتیش از مملو یخاکسرت  یچشمها و یتونیز یفرفر  یموها با یپرس 
 و زدیم زل وسد،ییم و زدیم زل. دیکش دستش از را یگوش زده بهت زهرا
 و غضب با. شد خاموش صفحه تا کرد تکرار آنقدر. وسدییم و زدیم زل بوسد،یم

 .دیترک زهرا بغض. کرد روشن را صفحه دوباره رزا و دش رهیخ رزا به التامس

ُ  َفَتَبارَكَ  - َسنُ  هللاَّ  قرص   خود نیا ماست؟ ی نوه نیا...ماشاهلل. ال َخال ق يَ  أَح 
 ...اکرب هللا. ماهه

 رزا و کندیم تند پا آشپزخانه سمت به. کرد پاک را اشکش و شد بلند کبارهی به
 .کندیم دنبالش نگاه با مبهوت

 مامان؟ شد یچ-

 تینها در و کندیم بسته و باز را نتیکاب یها درب آشفته و پاچه دست زهرا
 . دیجویم را اسپند یقوط

 . اکرب هللا هزار. ام بچه نخوره چشم کنم، دود اسفند. پاش کف چشمم-

. دیچک آن یرو  به اشکش قطره و گذاشت گاز شعله یرو  را یاسپند جا
. دش خون دارد، رنجور و امریب یقلب ییبایز نیا به اش نوه نکهیا از جگرش

 کاله و کرد تر محکم را اش ییپالتو حوله گره. آمد رونیب حامم در از لیراح
 :گفت زهرا به خطاب کند نگاه رزا به آنکه یب. دیکش بلندش یموها یرو  را
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  کجاست؟ بودم دهیخر شیپ هفته دو که ام نیج شلوار اون مامان،-

 .کند پنهان را شیصدا یگرفتگ کرد یسع و دیشک باال را اش ینیب زهرا

 ؟یبر  یخوایم ییجا. کردم زونیآو اتاقت پشت یجالباس به-

 م،بپوش میدیخر سیتند از هم با که یهفت قهی قرمز وریپل با نظرت به. نه-
 شه؟یم قشنگ

 .بود اسپند انیم یرنگ یها دانه به حواسش زهرا

 . ادیم بهت مادر، آره-

 را شیموها تا رفت اتاقش به هم لیراح. رفت حامم متس به و شد بلند رزا
 شده فرمش خوش پاهاش جذب" کامال که را نشیج شلوار دکمه. کند خشک
 آن من تا کرد جمع حوله با را شیموها. کرد تن به را قرمزش وریپل و بست بود

 یرو . برداشت را قرمز الک و انداخت اش یشیآرا زیم به ینگاه. شود گرفته
 یا قهیدق ده. شد شیپا و دست یها ناخن زدن الک مشغول و نشست تخت

 هچ دانستیم هم دهیند لیراح. شد نواخته در به میمال یا رضبه که گذشت
 :گفت حرص پر. زدیم در نگونهیا یکس

 !تو ایب-
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 شتن دور یلیمستط و یاستخر  حوله که یحال در برهنه مهین رزا و شد باز در
  .کرد فوت را انگشتانش و گرفت او از چشم لیراح. شد اخلد بود، دهیچیپ

 کنم؟ استفاده ات نهیآ از تونمیم-

 .داد تکان رس اعتنا یب لیراح

 !هیکاف ست،ین تو اتاق گهید نجایا یفهمیم که نیهم آره،-

 .کرد تن به را رشیز لباس کمد در دو انیم و گرفت را بدنش نم رزا

 . هستش تو یبرا اتاقم کردم ازدواج اگر بودم، گفته هم اول از من-

 :زد هیکنا لیراح

 فکر. بودم نکرده حساب رو شوهرهات تعدد و ها برگشت و رفت نیا من خب-
 کی و یبرگرد هربار که نه ات، یزندگ رس یمبون یعنی! یبر  که یر یم کردمیم

 .یکن حراج رو ما یآبرو  از یقسمت

 به د،بو  شیپا قوزک یباال تا نآ  قد که را کشیش و زهیپائ چهارخانه شلوار رزا
 .بست را پهنش کمربند و کرد پا

 .ذارنیم خودش قرب تو رو هرکس-

 :گفت نفرت پر سپس. شد رهیخ رزا یبازو  یکبود به لیراح

! نیپائ یکشوند خودت با رو ما. یبود کرده درست یخانوادگ قرب تو اما آره-
 !یبرد رو ما یآبرو 
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 .کرد تن به را بود افتاده رسشانه طرف کی از که را موهرش وریپل رزا

 تبزرگ خواهر دندیفهم بودند دهیکش صف خواستگارها ل؟یراح شده یچ االن-
 رفتند؟ گذاشتند ه،یفرار و اس مطلقه

 !رزا یحیوق یلیخ-

 .کرد اشاره رزا لخت ی رسشانه به سپس

 ؟یدیپوش که هیا مسخره لباس چه نیا-

 :گفت آرام و آمد جلو رزا

 ؟یکرد امتحانش حاال تا. ادیم بهت هم فر م؟یبد حالت رو موهات یخوایم-

 حالت یب و لخت یموها نیا کردن فر رصافت به گاه چیه. کرد اخم لیراح
 کنارش و آمد جلوتر رزا! آمد یم محسن. کردیم فرق امروز اما. بود افتادهین

. دیکش عقب را دستش رسعت به او اما گرفت را لیراح دست. نشست تخت یرو 
 :گفت میمال رزا

 .تیدلدادگ از دارم خرب-

 :داد ادامه رزا و کرد نگاهش زیت لیراح

 و زنمیم حرف باهاش نخواد، تورو محسن شدم باعث من یکنیم فکر اگر-
 ...گمیم

 :برآشفت و دیکوب رزا پوشش یب نهیس قفسه به خشم پر لیراح
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 وت مثل یکرد فکر آوردم؟ راه رس از رو ام آبرو خودت مثل منم یکرد فکر تو-
 مثل یکرد فکر بچشم؟ رو همشون طعم تا مرده اون و مرد نیا دنبال چشمم
 توام؟

 دادیم را لیراح یها یتلخ همه جواب امروز نیهم. زدینر زهر تا فرشد لب رزا
 شیهالب به زور به کرد یسع. نبود برچسبها و الفاظ نیا مستحق او! رفتیم و

 .بدهد هیزاو

 هست خوب یاونقدر ...هیخوب پرس اونم. یار د دوست رو محسن دونمیم من-
 . کنه قبولش بسته چشم بابا که

 .کرد نوازش و گرفت را لیراح دست

 هرتب یک کامل، و جامل همه نیا با تو، اقتیل. دیشیم خوشبخت هم با دونمیم-
  محسنه؟ از

 .ودب شده نرم یکم. دینکش عقب را دستش نباریا اما دیکش درهم ابرو لیراح

 :داد ادامه امشآر  با رزا

  نبنده؟ دل بهش و نهیبب رو محسن که هیک" اصال-

 .دیکش باال را اش ینیب لیراح

 از هم دمیام ذره کی همون ،یرفت که هم تو...دیند منو وقت چیه! دهیفا چه-
 ...نه ای هست اش یزندگ تو یکس دونمیمن" اصال. رفت نیب

 :داد ادامه لیراح و کند را لبش پوست رزا
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 وستد رو یکس نمیبب. بزنم حرف باهاش کارش محل برم زد رسم به یبار  چند-
 امدته. کنم فراموشش شهیهم یبرا ره،یگ یکس شیپ دلش اگر. نه ای داره

 خودش خونه و سابقت شوهر خونه به هاش آمد و رفت کل اما کردمیم دنبالش
 .شدیم خالصه باشگاه و شگاهیمنا و

 هم او از خواهرش. داد فشار را شداغ یپلکها شصت و سبابه انگشت با رزا
 :گفت درمانده لیراح. بود تر بدبخت

 و بزنه ههقهق تلفن پشت ای قرار رس بره گل شاخه با باشه، یدخرت  چیه با دمیند-
 یاکخور  و غذا یکل فروشگاه از شبها شرتیب دمیدیم فقط. بره صدقه قربون

 یدونیم نه؟ ای هشیزندگ تو یکس یدونیم تو. فرمان ی خونه رفتیم و دیخریم
 نه؟ ای داره دوست رو یکس

 ردهنک بارش تهمت و ناسزا کم لیراح  نه؟ ای بود ظلم. گرفت باال را رسش رزا
 .شد بلند و داد قورت را دهانش آب. بود

 بخواد؟ رو یک نخواد، رو تو. کشمیم زبونش ریز از امروز نیهم-

 در .نشاند یشیاآر  زیم پشت یصندل یرو  را او و دیکش را لیراح دست سپس
 .گذاشت لیراح یها شانه یرو  را دستش هردو و شد رهیخ او به نهیآ

 .کن شاد رو مامان و بابا تو حداقل نشدم، خوشبخت که من-

 .کرد نگاهش نهیآ در نیغمگ یچشمها با لیراح

 ن؟مس یها زن ای پولداره یدخرتها دنبال نکنه. نهیبیمن رو من" اصال محسن-
 .شه دوست باهاش ادیمن شبد یکس گه،ید جذابه
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 تحمل یکم شد،یم متام گرید ساعت چند. دیکش یقیعم نفس و بست چشم رزا
 :کرد یتصنع اخم و داد فشار را لیراح یها شانه! کردیم دیبا

 رو خودش وقت چیه خال و خط خوش مار نیا ؟یشناخت نطوریا رو محسن-
 التیخ نه،کیمن پرست شهوت مسن یها زن و پولدار یدخرتها دست ملعبه
 .نخورده یدخرت  چیه به حاال تا هم دستش! راحت

 .شد گشاده شیچشمها لیراح

 شه؟یم مگه ؟یدونیم کجا از تو-

 :گفت نیح هامن در و گشود یکی یکی را یشیآرا زیم یکشوها رزا

 یکل و بلنده موهات. میندار وقت یلیخ کجاست؟ موت فرکننده و سشوار-
 ! مهیات آن یحساب هم محسن. ربهیم زمان

 به یلبخند هم رزا. شد رهیخ نهیآ به نیغمگ و داد را سوالش جواب لیراح
 .دیپاش شیرو

 

 

 

 

 :زد لب آرام. بود شده بایز و دار حالت ل،یراح ییخرما و لخت یموها حال

 .یشد خوشگل-
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. شد صورتش کردن شیآرا مشغول و کرد اکتفا رسش دادن تکان به تنها لیراح
 وم کرم یکم انداخت، شانه طرف کی را شیموها متام. نشست تخت ی لبه رزا
 یجلو  از را آنها شد، خشک مهین که شیموها. کرد اسکرانچ و زد آنها به

 .زد کنار صورتش

 یشیم خاله نکهیا از چقدر شم، دار بچه یروز  اگر کردمیم فکر شهیهم-
 .یخوشحال

 نگونهیا نداشت عادت. فرستاد گوش پشت را شیموها هردوطرف از لیراح
 ستتوانیمن او! متام و بستیم یبست دم زمان همه در و شهیهم. باشد شانیپر

 ینگاه خواهرش به نهیآ از. باشد صورتش دور شیها یفرفر  شهیهم رزا مانند
 .دیکش یلیطو چشم خط و انداخت کوتاه

 ادیم دمب بچه از یگفتیم خونه نیا تو نقدریا. ینبود بچه بند و دیق تو که تو-
 .زدم رو شدن خاله دیق منم که

 یر ب باهاش و کنه صدات خاله ینخواست ش؟ینیبب ینداشت دوست وقت چیه-
 رون؟یب

 .کرد نگاهش طلبکار و دیچرخ یصندل یرو  لیراح

 ما از یتوقع چه" واقعا خدا، امون به یکرد ول رو بچه اون خودت تو! رزا-
 هک نهیا مثل دمش،یند سالها نیا تو هم کباری یحت که یمن یبرا ؟یداشت
 ،ینبود تو. کنهیم دایپ یمعن مادر واژه کنار در خاله واژه! ندارمش" اصال
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 یتیاهم چه هانیک با مامان و بابا و من یها نسبت گهید. نبود هم ات بچه
 داشت؟

 نهیآ. گفتیم راست اش یرحم یب متام با لیراح. داد تکان رس آرام رزا
 آرام در ی رهیدستگ. کرد یمیمال شیآرا و برداشت را یعسل کنار کوچک

 بود، تر ینیریش و دمنوش یحاو  که دستش در ینیس به رزا و آمد نیپائ
 اب که سوخت؟یم صحنه نیهم حرست در و بود گذشته سال چند. ستینگر
 را گریکدی بزنند، حرف خواهرش با برود، حامم ترس یب و آسوده الیخ
 . شود قملح جمعشان به عرصانه با مادرش و ندیارایب

 .مامان یمرس-

 .رفتگ دست به را بلندش" بایتقر یمو  رشته و نشست تخت لبه کنارش زهرا

 .شده زبر مادر، کنم کوتاه رو موهات نیپائ بذار-

 .خورد را دمنوشش از یکم و زد یلبخند رزا

 . بود خودت کار شهیهم. کنم مرتبشون نکردم وقت-

 :گفت شوخ و مهربان .انداخت رزا به سپس و لیراح به ینگاه زهرا

 د؟یدیرس خودتون به نقدریا تا دو شام هیخرب-

 .کرد اخم لیراح و دیخند کمرنگ رزا

. ندهست خودتون مثل همه دیکنیم فکر میقد یزنها شام. مامان یزنیم حرفها-
 به لچک کی هم آخرش و دیپوشیم رو شوهرتون یها کهنه لباس خونه تو
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 ،رونیب چه خونه یتو  چه ما. ستین ورنطیا ما نسل یول. دیانداز یم رستون
 .مهمه برامون یلیخ یآراستگ

 یمو  رشته مادرش. دیگز لب رزا و شد نیغمگ یکم زهرا یبایز یچشمها
 .دفرستا یرورس  داخل کرد،یم ییخودمنا آن انیم دیسف یتارها که را لختش

 . نبود ینطور یا ما زمان-

 .رزا به دکر  رو شد، کردن شیآرا مشغول دوباره لیراح چون و

 رهذ کی فقط من. بود بابات یعمو  یعروس. بودم حامله تو رس کباری ادمهی-
. ردک پا به یقشقرق چنان عباس. لبهام به زدم بود، ام یعروس مال که کیمات
 که کرد دادیب و داد یکل یول. بره هرز دستش بخواد ای کنه نیتوه که نه
 و رسخاب تا چهار اون هم موقع همون ؟یبرب  لیفام جلو رو من یآبرو  یخوایم
 . دور انداخت رو داشتم که یدابیسف

 :کرد یاخم لیراح. دیکش یآه رزا

 ! ها بوده امل هم بابا-

 .گذاشت مادرش دست یرو  را دستش رزا

 ههم تو مامان. شهیم رهیخ شام به چشمها همه د،یکن شیآرا اگر دونستهیم-
 . شیآرا بدون یحت ،یخوشگل جوره

 .دیکش دست زهرا صورت به سپس
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 رو پوست نیا گهید ،یکردیم شیآرا مدام اگر. نازه و فیلط چقدر نیبب-
 .نکردم تصورت شیآرا با وقت چیه من! لک و چروک شدیم همش. ینداشت

 .برگشت سمتشان به زده ذوق لیراح

 .دارم ینظر  کی من-

 :گفتند همزمان و زد برق شیچشمها رزا

 .میکن شیآرا رو مامان-

 

 

 

 

 یرو  را او و کند فرار نگذاشتند لیراح و رزا اما. کرد مخالفت ابتدا زهرا
 ار  خود مادرش تا انداخت یبزرگ ی پارچه نهیآ یرو  لیراح. نشاندند یصندل

. نگیبراش رزا و کردیم شیآرا لیراح. شدند مشغول خواهر هردو سپس. ندینب
 دادیب و داد دوباره مدبفه عباس اگر گفتیم. برود تا آورد یم بهانه مدام زهرا
 رغ زهرا. میهست ما حسابش طرف زد یحرف اگر گفتند لیراح و رزا اما. کندیم
 دندیخندیم هم لیراح و رزا...  و شد کنده میموها سوخت، میچشمها که زدیم
 زهرا و برداشت را پارچه لیراح شد، متام یوقت. کردندیم را خودشان کار و
 دیکش نهیآ سمت به را خود یکم و شد شفاف شیچشمها. دیکش یکوتاه نیه
 و شده دهیشک سشوار بایز اریبس کوتاهش یموها. ندیبب بهرت را رییتغ نهمهیا تا
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 صورت بر بود، دشیسف پوست و روشن یچشمها مناسب که یمیمال شیآرا
 انهش یرو  را اش چانه و شد خم. دیکش باال را اش ینیب و کرد بغض رزا. داشت
 .شد رهیخ او به نهیآ در. گذاشت زهرا راست

 .مامانم یشد خوشگل چقدر-

 .دیخند و گذاشت او چپ شانه یرو  را اش چانه گرید سمت در هم لیراح

 . مامان یشد عروسک. یکن شیآرا ذاشتهیمن داشته حق بابا-

 :گرفت را چشمش ریز نم دست با زهرا

 .دخرتا نکنه درد دستتون-

 نخودشا یروبرو  و برداشت را اش یفانتز  دیپوالرو نیدورب زیم یرو  از لیراح
 .کرد میتنظ

 .بیس دیبگ-

 هنکیا از. شد انیمنا شیها یخرگوش و دیخند رزا. زد منا دندان یلبخند زهرا
 یا لحظه یبرا. بود شده زده ذوق د،یدیم لیشام و بتیه نیا در را مادرش
 لیراح دستان در یآب نیدورب هامن رنگ مانند شیبرا و برد ادی از را زیچ همه
 چند از پس و دیرس گوش به یمانند کیت یصدا. شد یپاک و آرامش از مملو
 یاهکوت مدت از پس عکس. آمد رونیب نیدورب یانتها از یکوچک کاغذ ه،یثان

 لبخند بلکه نبود، ییبایز مشرتکشان وجه. ستندینگر آن به هرسه و شد ظاهر
 .اه نهیک و ها یدشمن و ها یدور  متام از فارغ بود شانیبایز



 

 pg. 1383 

13
83 

 ود،ب اش نهیآ یباال که یا سهیر به یکوچک یچوب رهیگ کمک به را آن لیراح
 :گفت و کرد متصل

 . امروز عکس از نمیا-

 :گفت و شد بلند زهرا

 . شد رسد کنم، عوض رو ها دمنوش برم-

 .ستندینگر بهم هرسه در زنگ دنیشن با اما

 

 

 

 

 . شد بلند آرام ارز  و ستینگر خود به مضطرب نهیآ در لیراح

 .آورده رو هام چمدون. محسنه-

 صورتش به هراسان زهرا. اش چارهیب خواهر   بود، ملتمس نهیآ در لیراح نگاه
 .دیکش دست

 .کنم پاکش برم-

 .گرفت را مادرش دست و کرد یکوتاه اخم رزا

 .کنم باز رو در رمیم من.  بشه رشوع ییجا کی از دیبا رییتغ مامان، نه-
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 :گفت من و من با سپس. انداخت رزا به سپس ل،یراح به ینگاه ابتدا زهرا

 .مادر داخل ادیب کن دعوتش-

 نیپائ را اطیح یها پله. داد تکان رس موافقت یمعنا به و زد یکج لبخند رزا
 و دهیند چگونه لیراح. بودند شده فکر روشن شبه کی پدرش و مادر. آمد

 قبع صندوق درب محسن. دیکش یسست با را در ریزنج بود؟ داده دل نشناخته
 لندب سوت رزا دنید با. اوردیب رونیب یکی یکی را ها چمدان تا بود گشوده را
 .دیکش ییباال

 .امرستاننیب تخت رو که جفتشون ؟یکرد ورگل ترگل نقدریا یک برا-

 .شد نهیس به دست و داد هیتک در به رزا

 .نداره یمتوم هات یباز  لوده-

 :گفت حال هامن در و بست را عقب صندوق درب محسن

 .هیکاف یدرآورد رو عزا لباس که نیهم-

 :فتگ میمال و کند پنهان را لختش رسشانه تا دیکش باال یکم را بافتش رزا

 . هستند ام یمیقد یلباسها-

 .یشد عزادار که منرده هنوز مهراب-

 دم؟یپوش اهیس اون برا من گفته یک-

 یموها از. ستینگر رزا یپا تا رس به و آورد جلو لنگان را ها چمدان محسن
 چپش سمت رسشانه که یصورت موهر. شدیم ساطع یخوش یبو  مندارش
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 در قاب یرو  را دستش و ستادیا شیروبرو. آمد یم فشیظر تن به بود، افتاده
 .گذاشت یآهن

 ؟یفرمان عزادار پس-

 تکان محسوس اتاقش ی پرده. چرخاند خانه داخل سمت به را رسش رزا
 :زد لب و شد رهیخ محسن به ارهدوب. خورد

 محروم هانیک از رو من که موقع همون مرد، من برا شیپ سال پنج ات قیرف-
 . کرد

 .داد تکان رس محسن

 به زهایچ نیا از ها تر قبل ،یستین سابق یرزا. ادیم بهت...صورت هر در-
 یتصور  بافت با. یزنیم قرمز رژ قرمزت، یرورس  با االن. یدیمال یمن صورتت

 دربستت خر ،یکردیم اجرا فرمان یبرا رو اش چشمه کی. یصورت رژ ت،ا
 .نبود سخت اونقدر کردنش رام. شدیم

 .کرد اخم رزا

 !یکنیم نیتوه بهم یدار -

 نهایا بذارم کجا. اس دهیند زن حد نیا تا که کردم نیتوه فرمان به کنم فکر-
 رو؟

 ردهپ آسرت گوشه. ستیگرن اتاق پنجره به دوباره رزا. کرد اشاره ها چمدان به و
 ندهپدرخوا برادرش، قش،یشف قیرف. شد رهیخ محسن به دوباره. بود شده جمع
 متام مدافع   لیوک و شاپور راست دست ک،یتکن یپل ممتاز شاگرد فرزندش، ی
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 محسن کاپشن ی لبه آرام و آورد باال را کوچکش و فیظر دست... فرمان قد  
 را ورق که. بود داده جوالن رسش در ار  فکر جور هزار صبح از. کرد ملس را

 محسن و او که کند یشیاند کج و ندیبب لیراح که کند رفتار یطور  و برگرداند
 .کرد اشاره ها چمدان به دوباره محسن. دارند یرس  و رس

 .دارم کار یکل. برم دیبا بذارمشون؟ کجا-

 .آورد باال رس رزا

 فرمانه؟ کار ت-

 .دیکش شیموها درون یدست محسن

 و ربخو  یهرچ بسه. شگاهیمنا بعدم صش،یترخ یکارها دنبال برم دیبا. آره-
 .اومده در همه داد. کردم بخواب

 .کرد یمحسوس اخم محسن و کرد ملس را کاپشنش ی لبه دوباره رزا

  نبود؟ آدم تر سامل تو از-

 رهیخ رزا زانیگر یچشمها به سپس  فرشد، یکم و گرفت را دستش مچ محسن
 .شد

 چون ،یبگ هم یمال دست بدون یتونیم رو حرفت. ادیم بدم یباز  لش از-
 !خورهیم بهم حامل

 هدوبار  رزا. کردیم نگاهشان لیراح. داد هیتک اطیح سمت از یآهن درب به رزا
. چاندیپ را دستش محسن نباریا که بگذارد کاپشنش یرو  را دستش کرد یسع
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 چهره تیعصبان شدت از. گرفت را اش چانه و کرد خم رس محسن و دینال رزا
 :دیغر. بود شده قرمز اش

 الس صد که یمن یبرا و یشد شجاع نقدریا که منرده یگالب ببو اون هنوز-
 هچ. یپرونیم هرز رو دستت و یکنیم ورگل ترگل یایمن چشمم به هم گهید

 یو پرسعم تا دو اون به یکار  ،یکنیم اضافه غلط یدار  بفهمم  رزا؟ شده مرگت
 .شمیم رد روت از نیماش نیمه با ندارم، احمق

 خم او صورت یرو  که یمحسن به لیراح دانستیم هم دهیند. بست چشم رزا
 نیا بود بس نجایهم تا لیراح یبرا! بود بس. است شده رهیخ بهت با شده،
 :کرد زمزمه! دنیکش زجر

 .یر یبگ فاصله ازم شهیم-

 .داد تکانش و گرفت را اش رسشانه هردو خشم با محسن

 یار یدرم یباز  لش یدار  نمیبب قسم، هانیک جان به! رزا نباش یعوض نقدریا-
 دم یایم نصفه مهین لباس نیا با که کرده شجاعت نقدریا یچ. کشمتیم خودم
 ...من برا اونم ؟یار یدرم رو ها اطوار و ادا نیا و در

 :کرد تکرار و زد پوزخند یناباور  با

 ؟یشناسیمن رو من ؟یکردن انتخاب اشتباه رو آدمت ست؟ین مسخره! من برا-
 رتب و دور چون یکرد فکر بزننت؟ خیم چهار به اریشهر و شاپور یکرد هوس ای
 ،یننک متوم رو ها یباز  بچه نیا رزا ؟یبکن یغلط هر که غافلن ازت ستندین

 .کردم بزرگ رو فرمان که همونطور! کنمیم بزرگت خودم
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 لیراح و شد باز خانه درب. کرد مرتب را اش کاپشن نفرت با و رها را او سپس
 رزا. شد نگران محسن گچ در یپا دنید با اش چهره. آمد نیپائ ها پله از

 را اش چهره حال که بود دهیند پنجره پشت از یعنی. زد یمحو  و کج لبخند
  داد؟یم نشان نگران نگونهیا

 دب خدا یراست. دیافتاد زحمت تو یحساب. داخل دیبفرمائ. محسن آقا سالم-
 شده؟ یچ پاتون نده،

 .زد لبخند زور به و برگشت سمتش به محسن

 . ستین یخاص زیچ ؟یخوب جان، لیراح سالم-

 رمزق فشیظر ی رسشانه و چانه. ستینگر بود، نیپائ رسش که رزا به لیراح
 مزقر  یچشمها. کردیم ییخودمنا آنها یرو  محسن ی مردانه انگشتان رد و بود
 .گرفت محسن سمت به را اشکش از

 فیضع یلیخ. دیاریب بدست رو تون یسالمت زودتر هرچه دوارمیام...بد چه-
  کنه؟ کمکتون هست یکس. دیشد

 .داد تکان رس محسن
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 دکرت؟ خانم رهیم شیپ خوب درسها. بله-

 .فرستاد گوش پشت را شیموها رشمزده لیراح

 .بشه یعال منراتم نهیا هدفم همه. بله-

 .دیخند محسن

 بگو یر یبگ یخوایم یتخصص چه. تیمسئول با دکرت خانم کی نگیم تو به-
 .امیب خودت شیپ فقط ،یزد مطب

 یگلو  دور دست و برود محسن خواستیم دلش. ظاهر به اما د،یخند لیراح
 :داد شیصدا به یا غمزه. کند حلقه رزا

 ادامه قصد هم هنوز ؟یچ شام. راهم اول" فعال. رمیبگ تخصص من تا کو-
 ؟دیندار لیتحص

 ی نهچا دست نیهم با. فرشد لب لیراح و دیکش اش یشانیپ به یدست محسن
 ...رزا آخ بود؟ دهیبوس را شیلبها و گرفته را رزا

 .دارم یامتیتصم کی-

 :گفت شوق با و زد برق لیراح یچشمها

 . داره ازین شام مثل ییآدمها وجود به دانشگاه. شدم خوشحال چقدر ؟"جدا-

 . دیدار لطف شام-

 .شد مانع و رفت جلو لیراح اما رفت ها چمدان سمت هب سپس
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 دیکن رد یخستگ کی داخل دیبفرمائ. بذارم نداره امکان وضعتون؟ نیا با شام-
 دوش یرو  مدام رزا زحمت مدت نیا. دیکرد رشمنده رو ما چقدر. حداقل
 . بوده تون خانواده و شام

 :دیخند یسخت به سپس

 . زحمته و دردرس اسباب من خواهر نیا" کال-

 :گفت کشدار و کرد کرد،یم نگاهش نیغمگ که رزا به ینگاه مین محسن

 . شهیم حل اونم که هواست رسبه کمی فقط نه،-

 ریاس" مجددا آنکه از قبل محسن و داد هیزاو شیلبها به زور به لیراح
 . رفت در سمت به شود، او یارصارها

 . دیبرسون سالم آقا عباس و خانم زهرا به اجازه، با-

 :کرد زمزمه شد،یم رد کنارش از محسن که ینیح رزا

 .یکردیمن رد رو لیراح دعوت حداقل ندارم، خاطر یکس یبرا که من-

 :دیغر لب ریز و کرد نگاهش زیت و تند محسن

 العاط تا ،ینش یمرد هر قهی زونیآو یبفهم نکهیا و ات اضافه غلط نیا یبرا-
 !وعهممن هانیک دنید و یشیم تیصالح رد یثانو 

 طول یلیخ اما. شد رهیخ بسته در به بهت با رزا. دیکوب را در رفتنش با و
 خواهرش قرمز یچشمها به. شد ریاس لیراح دست در شیبازو رایز دینکش
 :دیکوب صورتش یرو  را کلامت نفرت با لیراح. ستینگر
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 آره؟ بخواد، رو یک نخواد رو من ؟یکن یخواهر  حقم در یخواستیم ینطور یا-

 دیچک چشمش از یاشک قطره. شد رهیخ رزا قرمز ی رسشانه و چانه به دوباره
 یمتالش درون از محسن آخر جمله که ییرزا به زد، زل شده مسخ یرزا به و

 همب را شیلبها محکم لیراح ند؟ینب را هانیک توانستیم مگر. بود کرده اش
 که یا یلیس شدت از رزا صورت هیثان از یکرس  در و برد باال را دستش فرشد،

 .دیچرخ راست سمت به شد، دهیکوب آن به

 

 

 

 

 منتقل خانه به مهراب. گذشتیم وندیپ زمان از هفته دو. بود جمعه روز ظهر
 بود، خورده ناحق به که یا یلیس و لیراح برخورد از پس روز هامن رزا و شده
 دیپرسیم هیگر با و زدیم غیج د،یکشیم داد لیراح. رفت اش یپدر  ی خانه از
 او به محسن گفت تنها کرد،یم حس صورتش در که یدرد وجود با رزا اما چرا

. دباش داشته یگر ید یها نهیگز دهدیم حیترج و ندارد یا عالقه نیکوچکرت
 آنها ریز و نشست اشک به لیراح کرده شیآرا یچشمها چطور که دید رزا
 سالتام داشت، رزا به که یتنفر  متام با نگاهش ین ین در که دید شد، اهیس
 کیموزائ یرو  که یلیراح و دیکش کنار تنها اما است دروغ دیبگو که کردیم

 اش یخواهر  مهر مانده ته هامن اگر دیشا. گذاشت تنها را کرد هیگر و نشست
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 ار  لیراح بود کرده جان نوش که یآبدار  یلیس جربان به بود، شده متام هم
 را صورتش دست هردو با که نیهم اما. شود ولو اطیح کف تا دادیم هل

 هک نیهم. بود یکاف شیبرا بود، شده شانیپر دارش حالت یموها و پوشانده
 ،بزند پس را بود دلباخته سالها که را لیراح تا شده دایپ ایدن در نفر کی

 داردبر  رسش از دست لیراح بود شده باعث که نیهم" اصال. بود یکاف شیبرا
 و کرد جمع را لشیوسا. کردیم تیکفا کند، فکر خودش شدن زده پس به و

 نم شاوندیخو. دارم لیراح اسم به یخواهر  که کنمیم فراموش امروز منم گفت
 وت که ارمیم جا به رو رحم صله یزمان. هستند بابا و مامان فقط خونه نیا تو
 . ینباش نجایا

 ود،بر  حامم ترس یب بخوابد، کند، یدخرت . باشد یپدر  ی خانه در توانستیم
 ابانیخ هم با غروب هر کردیم مجبور را زهرا هم دیشا. نندیبب الیرس مادرش با

 لیراح غصه و غم و یخور  خود و مباند آمد یمن بدش دلش ته و کنند یگرد
 ودخ به خورده زخم یگرگ همچون رسانجام یب یعشق غم از چطور که ندیبب را
 هانیک دنید از را او" عمال محسن یوقت نبود زیجا ماندنش. نشد اما چدیپیم

 یپدر  ی خانه در. بزند یتفاوت یب ماسک توانستیمن. بود کرده محروم
 نداشت اعرتاض حق مهراب کرد،یم ناله هانیک ی  دور  از اتاق در اگر مهراب،

 تهگذش متام اش مالحظه یب خواهر رایز کردیم سکوت دیبا لیراح وجود با اما
 دافزو  یم انیپا در و کردیم یادآور ی شیبرا کنون تا اول از را اشتباهاتش و
 . است مانده دور فرزندش از است حقش که
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 از مهرانه. دادیم حیترج خورده زخم ل  یراح دن  ید به را مهراب از یپرستار 
 و رنجور چهره دنید یطرف از و است شده انجام وندیپ که بود خوشحال یطرف
 ،آمد یم نظر به تر وزن کم هم رزا از یحت که مهراب یاستخوان و فیضع بدن

  .مباند اتاق در شرتیب دادیم حیترج مهراب رو نیا از. زدیم آتش را جگرش

 یعسل یرو  را مهراب ی شده متام یغذا ینیس. نشست تخت ی لبه رزا
 زیر یچشمها با سپس. گذاشت مهراب دهان در و کند را قرص زرورق. گذاشت
 .کرد ملس را همرسش لب گوشه رسانگشت با آرام شده

 شده؟ زخم چرا لبت ی گوشه-

 :گفت زیآم استفهام و دیکش دست مهراب

 ؟یخورد نهار خودت. ستین مهم. دونمیمن-

 .داد مهراب به را آب وانیل و کرد اخم رزا

 هن روغن، نه منک، نه! هیمیرژ حد از شیب مادرت یغذاها. نداشتم اشتها. نه-
 تارش،رف خالف بر منظر دستپخت مبونه؟ فرم رو کلشیه نکهیا یبرا فقط! مزه
 .نداشت حرف

 .ندیبب بهرت را رزا یبایز رخ مین تا کرد کج را رسش خسته مهراب

  بدم؟ سفارش غذا رونیب از-

 یاه استخوان و بود نشسته گود به مهراب یچشمها ریز. کرد نگاهش زیت رزا
 سکال  وسط که ییبایز مهراب. زدیم ذوق یتو  اهیس رشتیت نیدرا اش ترقوه
 ار  نقصش یب و بایز صورت همه تا گرفتیم ژست و شستنیم یصندل یرو 



 

 pg. 1394 

13
94 

 جاک زنند،یم مثال شمیابر به را بلندش مهین و ییخرما یموها و کنند یطراح
 خرمن آن از یخرب  گرید و نشسته گود به شیچشمها ریز که یمهراب نیا و

 او هب باشد، پروا یب و رک ذهنش در یکم توانستیم اگر دیشا. کجا نبود، موها
 هیکر نظرش در مهراب رفت، کلنجار ذهنش در هرچه اما دادیم" زشت" صفت

 کپرس  شیبرا شهیهم مهراب. بود دهیند یتند او از چگاهیه چون دیشا. امدین
 اخم .مباند زنده شرتیب تا کردیم مراقبت او از مدام که بود یفیضع و رنجور
 .کرد

 .ندارم لیم که گفتم. نه-

 .یشیم فیضع-

 .شد بلند سپس. گذاشت یعسل یرو  و گرفت دستش از را آب وانیل رزا

 .هافتیمن پا از نخوردن غذا وعده چند با مواجبت و رهیج یب پرستار! نرتس-

 .کرد نگاهش ملتمس و گرفت را دستش مهراب

 .نباش تلخ نقدریا...رزا-

 .من درد   از یفهمیم چه تو-

 .نبود روزت و حال نیا شیدیند سال پنج-
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 :گفت تلخ زد،یم حرف ایدن آدم نیتر احمق با ییگو انزجار با رزا

 یچ دن،یم گوارا آب بهش قطره کی و داشته عطش سال پنج که یآدم از تو-
 ؟یدونیم

 . ندیبنش کنارش دوباره شد مجبور رزا و دیکش یکم را دستش مهراب

 . بود ساده زیچ همه نداشتمش، بودمش، دهیند تا-

 .کرد بغض رزا و گرفت آغوشش در مهراب

 رو صداش کاش. بود نخورده مشامم به تنش یبو  کاش. دمشیدیمن کاش-
 . درد کی و هزار االن داشتم، درد کی شیپ سال پنج. بودم دهینشن

 .انداخت اش شانه دور دست و دیبوس را شیموها یرو  مهراب

 .ینیبب رو هانیک تا زنهیم زنگ بهت محسن هفته نیا" حتام-

 .فرستاد رونیب را نفسش نیغمگ رزا

 متاس رد هربار و زنمیم زنگ دارم اس هفته دو. دهیمن رو من تلفن جواب-
 . زنهیم

 شده؟ بحثتون هم با مگه-

 و کندیم چه و رودیم کجا رزا دانستیمن مهراب که خوب چه. کرد سکوت رزا
 .داد تکان ینف ی نشانه به را رسش. دیگویم چه

 .نه-
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 و زنهیم زنگ روزها نیهم" حتام کرده، باز رو پاش گچ امروز دمیشن خب-
 .ینیبیم رو هانیک

 :گفت آهسته و نیغمگ رزا

 ؟یچ اش ته-

 .دیکش پشتش کم و کوتاه یموها درون یدست مهراب

 یواقع چهره تنها نه و خوشه دنشید با حالت االن که نیا. ستین مهم اش ته-
 .مهمه ،یکرد ملسش بلکه ،یدید رو اش

 .دیکش باال را اش ینیب رزا

 یونتیم یگفت دروغ...شم دور ازش دیبا که باالخره م،یبر دیبا که باالخره-
 تو! یستین االنم ،ینبود فرمان فیحر شیپ سال پنج تو. میبرب رو هانیک
 . یا بازنده برابرش در شهیهم

 ییرزا نیا. شودیم درست دیبگو توانستیمن. گرفت آغوشش در شرتیب مهراب
 به او درمان خاطر به تنها گفتیم قاطعانه که ییارز  با بود، هانیک دلتنگ   که
 :کرد زمزمه گوشش در. داشت تفاوت آسامن تا نیزم از دیآ یم رانیا

 .کنه صحبت عمو با بره فرستمیم رو بابا-

 .زد یپوزخند رزا
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 گرا شاپور. یشناسیمن هم رو عموت یحت و یغافل اطرافت از نقدریا که خوبه-
 به یکرد فکر. بود کرده ربارونیت رو من بار هزار االن تا داشت، ریت حکم

 ده؟یم تیاهم پدرت درخواست

 :گفت مردد. شد دهانش زخم متوجه شرتیب نباریا و زد زبان را لبش مهراب

 .کنمیم صحبت فرمان با رمیم خودم تشینها-

 .کرد نگاهش خشم با و برداشت او ی شانه یرو  از زده شتاب را رسش رزا

 که نیهم بگه کنه؟ لگدمال پاهاش ریز هم تتیشخص و غرور مونده ته که-
 .یبنداز  رو آدم اون به یندار  حق تو باش؟ شاکر برو دادم نجات رو جونت

 .ام نداشته غرور تا تره مهم برام تو روز و حال-

 :رفت باال یکم متشنج و یعصب شیصدا رزا

 یا تهخواس فرمان از وقت چیه یندار  حق هم تو! تره مهم غرورت من برا یول-
 ،یردکیم حفظ رو ناموست و جلو یرفتیم دیبا شیپ سال پنج. یباش داشته
 . یبخوا یز یچ ازش یندار  یحق چیه االن

 :گفت غرغر با. رفت لباسش کمد سمت به و شد بلند سپس

 اون از یول بدم جون خونه نیهم یتو  نجایهم یدلتنگ شدت از حارضم من-
 ات خفه خودم ،یزد رو بهش بفهمم که یروز . نکنم طلب رو ام بچه دنید آدم
 !مهراب کنمیم
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 شیاچشمه با مهراب. گذاشت رس بر یپشم کاله و زد تن به را کوتاهش یپالتو 
 .کردیم دنبال را ها بوت و دستکش یبرا شیجستجو و او آمد و رفت

 ظهر؟ رس یر یم کجا حاال-

 .گرفت باال را اش یگوش و کرد نازک یپلک پشت رزا

 با "واقعا. بخرم پریها از هم عیرس یغذا کی. محسن به بزنم زنگ کی رمیم-
. شمبا جا دنبال بگو ،یبش موندگار قراره اگر. دارم مشکل مادرت یغذاها طبخ
 !شدم خسته بکشم، یگشنگ و باشم حبس اتاق کی تو مدام نکهیا از

 :گفت بهت با سپس. کرد نگاهش واج و هاج و باز مهین دهان با مهراب

 .یبود نزده موندن از حرف وقت چیه-

 :گفت خونرسد و فرستاد فوترش یپالتو  بیج در را دستش هردو رزا

 یاپ نه تو برم، بخوام نباریا من! بودم دهیند رو مهرانه یها هیگر حاال تا چون-
 .رو توانش نه ،یدار  رفنت

 !سیپار میریم. شمیم رسپا دوباره-

 یحت اما گرفت را محسن شامره شدن خارج محض به. رفت و زد یپوزخند رزا
 . نشد هم متاس رد
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 و کرد نگاهش چپ چپ و اخم پر فرمان

 :گفت یر یز یصدا با سپس

 .کن قطع رو اش ربهیو باش آدم حداقل ،یدیمن جواب اگر-

 دسرتس از را اش یگوش و داد متاس رد تینها در رزا نام دنید با محسن
 پسس. دیکش بو قیعم را برنج عطر و برداشت را قابلمه درب منظر. کرد خارج
 :گفت حال هامن در

 . برد خوابش یگرسنگ از بچه نیا. مادر کن دارشیب کم کم-

 منظر دستپخت الیخ یب خواستیم دلش. بود آلود خواب هم خودش فرمان
. ودب محال ییآرزو اما بزند یا لولهیق چرت تا بربد پناه تختخواب به و بشود
 ندچ داور ندیبب تا شد رهیخ ونیزیتلو به منتظر و شد جابجا یکم مبل یرو 
 یو ر  که هانیک یموها در پنجه آرام محسن. ردیگیم نظر در اضافه وقت قهیدق
 :کرد زمزمه و دیکش بود، برده خوابش او یپا

 د؟یخواب رید شبید مگه-

 :گفت آشپزخانه از منظر

 جان؟ محسن یندار  که درد-

 .بود یشوخ یکم و ییخورشو با محسن جواب

 به رو بعدش درد. نعمته کی خودش شدم، راحت گچ نیا رش از که نیهم-
 .خرمیم جون
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 :گفت بفهمد، را اضافه وقت زمان تا کردیم زیر چشم که هامنطور فرمان

 یزندگ گچ تو یپا تا دو با یبعد دفعه چون! باش خودت مواظب یحساب-
 .شهیم سخت یلیخ

 .میشد یمساو  کی کی سال پنج بعد تازه! محله الت   مونینکش-

 :زد یشخندین محسن و کرد نگاهش زیت فرمان

 . کن نگاه ات میت یها تالش نیآخر به زم،یعز نه من به-

 .افتاد دارش حالت یابروها انیم یخط سپس

 برد؟ خوابش چند ساعت شبید خوابه؟یمن ادیز" دایجد هانیک-

 .کرد اشاره بود، زیم یرو  که خودش همراه تلفن به یشاک فرمان

 .کنهیمن ول نشه، یخال شارژش تا بخوابه؟ ذارهیم صاحاب یب نیا مگه-

 چانه آرام و شد رهیخ هانیک خواب در غرق معصوم ی چهره به دوباره محسن
 . کرد ملس را کوچکش

 خورد؟ رو اش صبحانه-

 .لقمه دو یکی-

 هانیک رس ریز را کوسن و دیکش کنار را خود آرام محسن و زد شانیصدا منظر
 را ونیزیتلو. آورد باال هانیک یگلو  ریز تا را یمسافرت یپتو  سپس ددا قرار

 انیپا تا قهیدق کی تنها که فرمان ی زده بهت چهره جواب در و کرد خاموش
 :گفت بود، مانده یباز 
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 . بشه ریس خواب از یحساب تا کنمیمن دارشیب-

 .رفت آشپزخانه سمت به سپس

 فرمان به رون،یب میاومد که گاهدرمان از. دیکرد رشمنده یحساب خانم حاج-
 .نکرد قبول یول خونه برسونه رو من گفتم

 به و کند نباشد کرس و کم یز یچ ندیبب خواستیم که زیم از را نگاهش منظر
 .داد محسن

 رمب منم تا افتهین دهن از دیبفرمائ. مادر که نکردم یکار . یاومد یکرد خوب-
 .شم آماده کم کم

 هم محسن نشست، اش یشگیهم یصندل یرو  و شد آشپزخانه وارد فرمان
 .دیکش برنج یمقدار . شیروبرو

 جمعه؟ ظهر   یسالمت به کجا-

 .گذاشت زیم یرو  هم را دوغ پارچ منظر

 .ییجا میبر دارم قرار دوستم نیمه با-

 .کرد اخم فرمان

 ن؟یمه-

  ست؟ین ادتی. نیمه مادر آره-

 .شد متوقف دشخو  بشقاب و سید انیم ریکفگ و کرد اخم شرتیب فرمان

 . ادیمن ادمی نه،-
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 .زد گاز و برداشت گید ته یا تکه محسن

 ؟یبشناس رو خانم حاج یدوستها همه قراره حاال-

 .مادر بگو رو نیهم-

 

 

 

 

 و منظر یکردنها تعارف بجز. شد برقرار سکوت و نگفت یز یچ گرید فرمان
 و دش بلند منظر. نشد بدل و رد یا مکامله" بایتقر محسن یها گفنت ممنون
 .کرد دنبالش نگاه با فرمان

 .خلوته ها ابونیخ رسظهر خانم؟ حاج برسومنت-

 :گفت منظر

 . رساغم ادیم خودش ن  یماش با مادر، نه-

 اممت و کرد جمع پرسها کمک به را زیم نهار، رصف از پس. داد خامته بحث به و
 با مشرتکش تاقا به سپس و کرد دم یچا. انداخت نیماش درون را ظروف
. درآمد صدا به در زنگ که بود نگذشته قهیدق ده. شود آماده تا رفت شاپور
 توریمان به ینگاه. نشود داریب آن یصدا از هانیک تا شد بلند زودتر محسن
 .دیکش یسوت و انداخت
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 و دور. باشه یز یچ یا یمام شوگر ادیم بهش کالسن، با چه مامانت یدوستها-
 .شاهن نینارصالد یها یسوگل هیشب من مامان یهایبر

 آماده دارند خانم حاج داخل دیبفرمائ"  گفنت از پس و برداشت را یگوش
 و آمد نیپائ در رهیدستگ که بود نگذشته قهیدق کی. فرشد را دکمه" شنیم
 یمشیابر یرورس  با بنفشش رژ آراسته، و مرتب شهیهم مانند. شد وارد نیمه
 فیک و داشت تن به یمشک دوخت خوش فوتر یپالتو . داشت یهارمون اش

 و دکردن سالم پرس هردو. بود انداخته دستش ساعد یرو  را جونز دیوید کوچک
 ار  دستش. داد سالم جواب کرد،یم نگاهش دقت با که محسن به ابتدا نیمه
 :گفت زیآم استفهام و آورد جلو

 شناسم؟یم رو شام من-

 .زد را مخصوصش لبخند و فرشد یکم را دستش محسن

 .خان شاپور یخانوادگ دوست هستم، محسن-

 لیما شیابروها فرمان دنید با اما گفت یخوشوقتم  و داد تکان یرس  نیمه
 و بدهد دست احرتام ی نشانه به تا آمد جلو هم فرمان. دیدیمن را او کاش شد،
 .داد تکان ناباورانه را رسش نیمه

 باهات وزگارر . جان فرمان یشد عوض چقدر دمتید که یبار  نیآخر از-
  کرد؟ چکار

. اختاند باال شانه فرمان، یسوال نگاه جواب در و کرد تر را نشیپائ لب محسن
 .زد یلبخند زور به فرمان
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 ارم؟یب براتون دیخوریم یچا. خدمتتون ادیب مامان تا دینیبنش دیبفرمائ-

 یرو  از محسن لبخند شد باعث و بود فرمان به رهیخ همچنان نیمه نگاه
 :گفت یرسخوش با. ردیبگ عتوس طنتیش

 .نیبش برو تو ارم،یم من-

 ردک یراهنامئ داشت، قرار سالن گرید ی گوشه که ها مبل سمت به را او فرمان
 فرمان و گذاشت مبل یرو  خودش کنار را فشیک نیمه. نشستند هردو و

 . انداخت پا یرو  پا شیروبرو

 ؟یچ پرسعموت ه؟خوب خودت حال االن. کرد فیتعر برام رو زیچ همه منظر-
  بود؟ زیآم تیموفق وندیپ

 یبرا را او یزندگ بم و ریز مادرش داشت یلیدل چه. شد منقبض فرمان فک
 :گفت کوتاه و شد جابجا شیجا در یکم کند؟ فیتعر دوست کی

 .کرد صرب دیبا. خوبه شکر،-

 به نیمه رهیخ نگاه نیا از آنقدر و وستیپ جمعشان به یچا ینیس با محسن
 شیجلو پا خواستیم دلش فرمان که کردیم حیتفر و بود شده فوریک فرمان

 عارفت نیمه به ابتدا محسن. کند نیزم بر نقش ینیس هامن با را او و ردیبگ
 :دیغر ریز یصدا با و کرد اخم او گرفت، فرمان یروبرو  را ینیس یوقت و کرد

 .دارمیبرم خودم زیم رو بذارش که، ستین یخواستگار -

 و آهسته. بلرزند یکم ینیس و شیها شانه شد باعث که دیخند زیر محسن
 :گفت رسخوش
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 نیریش رو کامت ارمیب ینیریش ات؟ یخواستگار  ومدهین یدونیم کجا از-
 یدیم بوس کی. بکشه رو لپت داره دوست آدم ،یا یخجالت پرس چه ؟یکن

  عمو؟

 خودش یبرا یفنجان آنکه از پس محسن و کرد اش حواله یا غره چشم فرمان
 و دز  اش قهیشق به سبابه انگشت با آرام نشست، فرمان یروبرو  و برداشت
 :گفت متفکر

 یعروس. دمتونید کجا دمیفهم باالخره یول بود آشنا برام یلیخ تون چهره-
 .شیپ سال پنج فرمان،

 :گفت محزون و داد تکان رس آرام نیمه

 مه زنونه یها رهدو  اونور، و نوریا میریم هم با ادیز منظر و من. پرسم درسته-
 .دمید ندرت به رو ربزیفر و فرمان سالها نیا متام اما میدار

 دش باز اتاق درب. دینوش را شیچا از یکم محسن و گفت ی" حیصح"  فرمان
 هردو و شد بلند هم نیمه. گشود را شیدستها و آمد جلو. آمد رونیب منظر و
 .گرفتند آغوش در را گریکدی

 .یشد معطل یبحسا ریتقص عذر جان، نیمه-

 دوباره خوشحامل. کرد جربانش رعنا جوون تا دو با یهمصحبت زم،یعز نه-
 خودش با هم نیریش بادوم   مغز کی نه، تنها نباریا تازه کنارت، برگشت فرمان
 .آورد

 :دیخند و گذاشت نیمه یبازو  یرو  دست یمهربان با منظر
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 .آوردم بدست ور  پرسم دوباره تا دمیکش یچ من یدونیم که تو. نیمه آخ-
 یب هم هانیک عمل شاالیا.  برگردوند بهم دوباره رو فرمان و کرد نظر بهم خدا
 ادمی پومل فیک...یوا یا. رضا امام پابوس میریم هم با همه شه، رد خطر
 . ندارم حواس گهید. رفت

 :داد ادامه نیمه به رو منظر و کرد یکمرنگ اخم فرمان

 .امیم االن بخور، رو ات یچا نیبش-

 و تگذاش زیم یرو  را فنجان نیمه. کرد تشکر ییرایپذ بابت محسن از سپس
 ات گرفت گاز را لبش محسن و فرمان سمت به کرد رو. خورد فرو را دهانش آب

 . نخندد

 درسته؟ نه،یبب رو اش بچه نتونسته هنوز برگشته، همرست یوقت از-

 .شد اریهوش و آمد باال فرمان خامر یچشمها

 

 

 

 بود، شده ختهیر شلوارش یرو  یچا یکم که او به هردو و گفت یآخ محسن
 . ستندینگر

 :گفت یتند نفس و اطراف به ینگاه با فرمان و برداشت یدستامل محسن

 .بود نیا بر قرار اول از بله،-
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 سابقت همرس دمیشن یوقت از. بگم رو یا مسئله کی بهت خوامیم هیمدت-
 ؟آره بود، رز اسمش...برگشته

 :کرد حیتصح آرام محسن

 .رزا-

 .داد تکان رس نیمه

 ینقص یب تن و ناز ی چهره چه ادمهی هنوزم بود، یفیلط دخرت چه...رزا آره-
 .داشت

 ی بارهدر  نداشت حق یکس. کرد اخم شرتیب و دیکش لشیسب به یدست فرمان
 :داد ادامه زحمت به و فرشد را فشیک دسته نیمه داشت؟ بدهد، نظر رزا تن

 ای و افتاد یمن اتفاق اون روز اون اگر که رمیدرگ وجدانم و خودم با لهاستسا-
 .نه ای شدیم یمتالش نفر دو شام یزندگ هم باز ایآ کردم،یمن سکوت من

 دخو  یکم. شد رهیخ نیمه به باز مهین دهان با محسن و رفت وا فرمان ی چهره
 :دیکش جلو را

 ه؟یچ منظورتون-

 به مرده گرد ییگو که فرمان به سپس محسن به زده غم یچشمها با نیمه
 .ستینگر بودند، دهیپاش شیرو

 صبور سنگ شهیهم من. کرد فیتعر برام رو زیچ همه منظر طالقت، از بعد-
 تیحالل زنت از برم خواستم بار هزار من. عاشقته چقدر دونمیم و بودم مادرت
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 رهام بودم اش یقربان هم خودم که یکار  وجدان عذاب. نتونستم اما رمیبگ
 . کردیمن

 :گفت یعصب و شد بلند محسن

 نه؟ ای شده یچ دیگیم ؟یچ یعنی هاحرف نیا خانم، نیمه-

 :گفت رسخوش و شد ملحق آنها به دوباره منظر

 . کنهیم مون چارهیب برسه، ما از زودتر بایفر. جون نیمه میبر گهید-

  :زد را خالص ریت و فرمان به کرد رو و دیکش یقیعم نفس نیمه

 !بارداره دونستیمن زنت-

 

 

 

 

 تاج محسن و کرد نگاهش مبهوت و جیگ یآدمها مانند شده کج رس با فرمان
 :کرد یاخم منظر. فرشد بود، نشسته آن یرو  فرمان که را یمبل

  ه؟یچ حرفها نیا. گهید میبر پاشو-

 :گفت منظر به خطاب و دیکش یقیعم نفس نیمه
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 نذاشت که هیوجدان عذاب چه نیا. االن نه زدمیم حرف پبش سال پنج دیبا-
 بگم؟ تو به یحت

 :دیپرس زده وحشت و گرفت را نیمه رسد دست منظر

 ؟یبگ یخوایم یچ شده؟ یچ-

 و ردک جمع را توانش متام. ستینگر بود، اش رهیخ همچنان که فرمان به نیمه
 :گفت یسخت به

 قلبم یرو  راز نیا که سالهاست. نه ای یکنیم حالل رو من پرسم دونمیمن-
 ترس م،بردار  فیکث قتیحق نیا از پرده خواستمیم که هربار و کنهیم ینیسنگ

 ! منظر...دوستم نیبهرت دادن دست از ترس دیشا شد،یم مانع یا ناشناخته

 نقدرآ  او اما بود محسن کند، درک" قایعم توانستیم را او که یکس تنها دیشا
 یدرد هم نیا به" ابدا که کرد،یم فکر جور هزار و داشت شیتشو لحظه آن در
 . شدیاندین

 .دوخت دهانش به چشم آشفته و نشست کنارش منظر

 زنمب یحرف بخوام اگر که شدم دیتهد محرتمانه و میرمستقیغ هم یبار  چند-
 .جرمم کیرش خودم

 با نمحس. فرستاد رونیب تکه تکه را نفسش و فرشد را مبل یها دسته فرمان
 :گفت تیعصبان با فرمان حال   دنید

 د؟یبد سکته رو هممون دیخوایم ای شده یچ دیگیم-
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 دش اش رهیخ آورد، باال را رسش و گذاشت فرمان چانه ریز دست یعصب سپس
 :گفت نگران و

 ...توام با زونه؟یم فشارت ارم؟یب رو قرصت برم ؟یخوب-

 :گفت دار خش نیمه به رو و دیکش عقب را رسش فرمان

 اش؟ ادامه-

 .دیکش یآه نیمه

 لهمسئ نیا به چقدر بعدش و قبل یها اتفاق و همرست از ییجدا دونمیمن من-
 .شدم یقربان خودمم من اما داشته ربط

 :داد ادامه و دیکش اش یاشک یچشمها به یدست

 عروس گفت منظر یوقت اما کردمیم فراموشش داشتم هم خودم کم کم-
 .گرفت ازم رو راحت خواب وجدان عذاب برگشته، سابقش

 :فرشد را دستش منظر

 .شده رسم به یخاک چه بگو! یکرد لبم به جون نیمه-

 .ستینگر دهیپر رنگ فرمان   به دوباره نیمه

 گهید من چون ر،یبگ نظر در یخواست یمجازات هر بعد بشنو کامل رو حرفهام-
" اقعاو  سابقت همرس. نزنم دم و نمیبب مادر بدون رو مبل یرو  بچه نیا تونمیمن
 همب گفت نجا،یا امیب کرد درخواست من از بایفر روز کی. بارداره دونستیمن
 دمیفهم اومدم یوقت اما بدونه ماجرا از یز یچ یکس خوادیمن و داره اجیاحت
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 حدسش اگر گفت و بود مشکوک رزا یباردار  به بایفر. اس گهید زیچ هیقض
 . کنه ریغافلگ رو خانواده یاعضا هیبق و تو خوادیم باشه درست

 :داد ادامه نیمه. محسن یحت بودند، شده جیگ یهمگ. کرد اخم فرمان

 یوقت چون بود ختهیر آور خواب یدارو  اش یدنینوش یتو  روز اون" ظاهرا-
 خواستمیمن من قسم خدا به. بود قیعم خواب   یتو  رسش باال اومدم من
 ،برم من اگر گفت بایفر اما رونیب بزنم خونه از اومدم! بدم انجام نکارویا

 بهش بود ممکن چون موندم، یم دیبا. دهیم انجام انهیناش نکارویا شخود
 . برسونه بیآس

 :کرد زیر چشم محسن

 کار؟ کدوم-

 . دیکش یلرزان و قیعم نفس نیمه

 .ادیم رشمم خودم بودن پرستار از من-

 :زد لب خشک و انعطاف یب و شد اش رهیخ فرمان

 . دیپرس سوال ازتون محسن-

 .فرشد را منظر دست و افتاد هیگر به نیمه
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 من .رمیبگ ادرار منونه ازش و کنم وصل سوند چارهیب دخرت به کرد مجبورم-
 ...مشد مونیپش لحظه همون افته،یب یاتفاقات چه قراره بعدش دونستمیمن

 :دینال و زد چنگ طرف دو از را شیموها محسن

 !یوا یا-

 :دیپرس شمرده و جیگ ها زده خواب مانند و دیپر فرمان چپ پلک

 ؟یچ یعنی-

 مقد چند زد،یم چنگ را شیموها که هامنطور محسن و افتاد هیگر به هم منظر
 .رفت راه

 ...یوا یا ،یوا یا ،یوا یا-

 :دیکش جلو را خو یکم و گرفت نفس یسخت به فرمان

 لختش د،یداد آور خواب من زن به یعنی...فهممیمن االن من ؟یچ یعنی-
 ؟یک ی اجازه با نه؟ ای بارداره دیبفهم که دیکرد وصل دسون بهش د،یکرد

 با و محسن به کرد رو د،یکش دست اش یشانیپ به لرزان یدست با و وار کیت
 :گفت لکنت

  نا؟یا گنیم یچ-

 .دیکوب شیپا ران هردو یرو  و دینال هیگر با منظر

 ...تو یکرد چکار با،یفر با،یفر با،یفر-
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 دار خش یصدا. دیکش عقب زده وحشت نیهم و شد بلند کبارهی به فرمان
 :دیخند کیسرتیه. بود خاکسرت ریز آتش   فرمان

 بارداره؟ دیبفهم که دیکرد وصل سوند من زن به-

 :زد هق منظر

 اون رس تو مو من بخدا. یکنیم سکته االن باش آروم برام، دردت فرمان،-
 . نکن یخودخور  نطوریا فقط تو ذارمیمن مرده لیذل یبایفر

 یا هشیش زیم ی حواله یلگد کبارهی به فرمان و کرد نگاهش سکوت در نیمه
 رهزا به و آمد فرود یسنگ کف یرو  شد، چپه یوحشتناک یصدا با زیم. کرد
 ورتص یتو  فرمان. نکرد یتوجه هانیک هیگر یصدا به یکس. شد لیتبد تکه
 :دیکش ادیفر نیمه

 !شامم با-

 :آمد حرف به لرزان نیمه

 ...ادیبرم دستم از یهرکار ! نیهم جان، رمانف ام رشمنده من-

 :کرد بود، تر شیچشمها که محسن به رو و زد قهقهه کمر به دست فرمان

 مگه؟ کشکه نا؟یا گنیم یچ-

 در. رفت کرد،یم هیگر و بود دهیترس که هانیک سمت به دوان دوان محسن
 لشد و بود شده پر تشیظرف. دیبوس را صورتش و رس متام و گرفت آغوشش

 ...چارهیب یرزا. بکوبد وارید به را اش کله خواستیم
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 ادتهی. نجامیا من ؟یکنیم هیگر یچ یبرا. ستین یز یچ عمو، عشق   جونم-
 خوابت بعد یکردیم فیتعر رو یبود دهید که یدیجد کارتون برام یداشت
 .عمو نفس   نکن هیگر  برد؟

 فت،این یوقت. شد شیبهایج یجستجو  مشغول شهیهم مانند و یعصب فرمان
 :دیکش عربده

 کجاست؟ من ی مونده راثیم نیا-

 :دیکش داد دوباره و محسن به کرد رو

 !نکن دور ازم رو من فندک و گاریس نیا گفتم ناموس یب یتو  به بار صد-
 ،یاحمق. ینزن دست من یشخص لیوسا به یندار  شعور ذره کی ،یفهمیمن
 .هباش کنارم گارمیس دیبا من یفهمیمن! ستین تیحال یچیه ،یشعور یب

 خود سمت به بود شده رهیخ آنها به متعجب که را هانیک صورت محسن
 جخار  شوک از او به یفحاش با نگونهیا فرمان اگر نداشت، یاشکال. چرخاند

 :گفت گرفته. بود یراض او شد،یم

 . بود اونجا بار نیآخر شبید. تهیمشک پالتو بیج تو-

 .کرد پاک را کشاش و دیکش دست هانیک صورت یرو  آرام سپس

  باال؟ میبر-

 . بود آمده بند اش هیگر. شد رهیخ او به درشتش یچشمها با هانیک

 زنه؟یم داد چرا بابام-
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 یرو  را هانیک و گشود را اتاق درب. رفت باال ها پله از و نداد را جوابش محسن
 :گفت محکم و گرفت را کوچکش صورت دست هردو با. گذاشت نیزم

 داد انفرم بابا نذارم که نیپائ برم باشه؟ باش، خودت ظبموا قهیدق چند فقط-
  باشه؟ شه، خراب حالش نذارم بزنه،

 منظر. آمد نیپائ ها پله از دوان دوان محسن و داد تکان را رسش هانیک
 :شد بلند هراسان

 زا کله نیا. بایفر رساغ بره خوادیم ریبگ رو جلوش برام دردت جان، محسن-
 . شتشکیم کنه،یم ناقص رو بایفر زنهیم. زهیریم رو خونش بخدا ست،ین خودش

 سنمح نهیس قفسه به را چیسوئ و آمد جلو ها خرده شهیش به توجه یب فرمان
 قطعمن ینفسها و بود دهیپر رنگش. افتدیب نیزم یرو  شد باعث که دیکوب
 . دیکشیم

 . میبر کن روشن-

 :دینال یناراحت با بود، شده یجار  فرمان یپا کف از که یخون دنید با محسن

 ...پات احمق-

 :داد تکانش و دیچسب را اش قهی فرمان

  نه؟ ،یندار  نمیا عرضه-

 .برداشت را چیسوئ و شد خم

 .رمیم خودم! دیریمب دیبر همتون! درک به جهنم، به-



 

 pg. 1416 

14
16 

 :زد ضجه منظر. رفت در سمت به اما شد درهم اش چهره درد از

 .نرو جونم به دردت. نرو فرمان،-

 

 

 

 

 .گرفت را پرسش یبازو  و رفت جلو شتابان. کرد رها دیلرزیم که را نیمه

 نمیبب رو داغش که یا. رسمیم رو حسابش خودم نرو. شه فدات مادر نرو-
 .کرد جگر به خون رو تو نقدریا

 :گفت تلخ و زد پس را مادرش دست فرمان

 !خوامیمن رو چکدومتونیه گهید-

 ستشد محسن اما شد یر یگ شامره مشغول و شتبردا را میس یب هیگر با منظر
 .شد مانع و گذاشت آن یرو  را

 با،یرف ی خونه بره ذارمیمن من. دینکن خربدار رو یکس" فعال کنمیم خواهش-
 . تنهاست باال طبقه د،یباش هانیک مواظب فقط. کنمیم آرومش

 رمانف یپالتو  از را گاریس پاکت و قرص. رفت یجالباس سمت به بلند یگامها با
 سمت به دوان دوان. برداشت هم را پالتو و کرد مکث یا لحظه یبرا. درآورد
 .رساند را خود رفت،یم شیخودرو سمت به که فرمان
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 حالت؟ نیا با یر یم کجا! سایوا احمق-

 نفس نفس با و گذاشت در یرو  را دستش کند، باز را در فرمان آنکه از قبل
 :گفت

 .میشوک تو همه االن-

 .گشود را در و کرد پرت را محسن فرمان

 .ارمیدرب شوک از رو هممون خوامیم منم-

 ،بود شده منقبض بدنش متام که او ی شانه یرو  را دستش و آمد جلو محسن
 .گذاشت

 با،یرف رزا، شیپ. ربمتیم یبگ هرجا. کنم یرانندگ من بذار اما باشه، باشه،-
 خوبه؟ ،یبگ تو هرجا...قربستون

 .خوبه-

 یحال با محسن.  نشست شاگرد سمت و زد دور را خودرو ت،گف نورایا فرمان
 پالتو و دش سوار سپس ستینگر بود، ستادهیا ها پله یباال که منظر به شانیپر
 دهیشن هنوز کدام چیه. شد رهیخ روبرو به. کرد پرت عقب یصندل یرو  را
 ،نداشت یمترکز  چگونهیه فرمان. بودند نکرده هضم را قبل قهیدق چند یها

 االن...نه االن. نه ای آمد بند اش هیگر هانیک دینپرس یحت که رآنقد
 باردار دانستیمن خوردیم قسم که اوردیب ادی به را رزا ی چهره خواستیمن

 ...خوردیم قسم. است

 :زد داد ناگهان به. دیکوب بار چند یصندل پشت به را رسش و بست چشم



 

 pg. 1418 

14
18 

 ! خدا! خدا! خدا-

 .افتاد هیگر به و پوشاند دست هردو با را صورتش

 

 

 

 

 یرو  را رسش تینها در و دیکوب خودش یشانیپ به بار چند کالفه محسن
 ی دکمه که بزند داد بار نیاول یبرا خواستیم دلش. گذاشت خودرو فرمان  
 و فیلط یرزا یهرکس مانند هم او نکهیا از بکشد ادیفر کجاست، برگشت
 ندمان توانستیم کاش. است امنیپش نکرد، باورش اما شناختیم را صادقش

 مالحظه آنکه یب هم او کرد،یم هیگر یها یها کنارش که یا گنده خرس   نیا
. واندتیمن دانستیم هم خودش اما هیگر ریز بزند راحت الیخ با بکند را یکس
 سکته داده دست از پوچ و چیه رس را هانیک مادر   که یغم نیا از فرمان اگر
 را اش یجوان از سال پنج و نکرده باور را رزا نکهیا از" قطعا او کرد،یمن

 تحال هامن با و دیکش باال را اش ینیب. کردیم سکته" حتام بود، سوزانده
 :گفت

 ؟یکنیم هیگر مرگته چه االن-

 گاز را شنیپائ لب. دیمال شصت و سبابه انگشت با را اشکش پر یچشمها فرمان
 در ینیسنگ بغض سال یلهاسا که یکس همچون. نکند هیگر دوباره تا گرفت
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 به ینگاه مین. شد ریرساز شیچشمها از اشک اما نکرد هق هق دارد، گلو
 یچشمها. انداخت بود، عذاب و غم رسارس ن  یمه کنار ها پله یباال که مادرش
 ییاج به تا بود نیمه منتظر که را قبل قهیدق چند شوق گرید. بود مرده منظر

. ودب اش رفته دست از یتغار  ته سوگوار منظر نیا. نداشت بروند، نامشخص
 گرید پرسش دانستیم هم خودش که. بود شده پنبه بود، رشته هرچه که

 .کرد پاک دست کف با را صورتش نم. شودیمن سابق فرمان  

 برم؟ خودم رونیب کنم پرتت ،یافت یمن راه اگه-

 .شد رهیخ متورمش و قرمز یچشمها به محسن

 نز  اون اگر که یرزنیپ نیا و هانیک و من ؟ینکن رد رو سکته ندفعهیا که-
 ،میندار ارزش یز یپش برات هم افته یم ها پله از غصه از کنه، ول رو دستش

 نه؟

 .گشود را محسن سمت درب و شد خم فرمان

 من وقت و یکن موعظه یخوایم! ندارم رو ورهات و رش دنیشن حوصله االن-
 !نیپائ برو گمشو ،یر یبگ رو

 یپالتو  یصندل دو انیم از. فرشد بهم را شیلبها تینعصبا شدت از محسن
 ندکف و گاریس پاکت بغل بیج از خوشش، یبو  به توجه یب. برداشت را فرمان

 رونیب را نخ نیدوم. گرفت فرمان سمت به و کرد روشن را یاول. برداشت را
 وا که بد چه و زد حرص پر و یاپیپ پک چند. گذاشت لبش ی گوشه و دیکش

 .نبود مشکش دم اشکش نفرما مانند
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 ینیسنگ محسن. شد گشاده تعجب از یکم فرمان یاشک و خامر یچشمها 
 یکم گرفت،یم عقب دنده که هامنطور و زد را موتیر اما کرد حس را نگاهش
 ودروخ فرمان   و شد کوچه وارد. تکاند را گاریس خاکسرت و داد نیپائ را پنجره

 :گفت حس یب. زد یگر ید پک و چرخاند انگشت رس با را

 املس یچ یبرا" اصال. دنیمن مدال آدم به سامل هیر واسه ،یگفتیم راست تو-
 دارمش؟ نگه سامل بخوام که باشه خوش یزندگ نیا یچ به دمل دارمش؟ نگه

 ستد و خوردیم تکان وار کیت و یعصب چپش یپا. شد رهیخ رونیب به فرمان
 را دهانش آب محسن. زدیم رضبه آرام و بود کرده مشت ران یرو  را آزادش
 شانشیپر ذهن   در یا کلمه و نداشت مترکز فرمان که زانیهرم به. داد قورت
 . داشت حرف محسن نبود،

 داشته؟ دهیفا کردم، یزندگ ضیمر ذهن   و سامل هیر با سال همه نیا مگه-

 :داد جواب خودش و

 ! نه-

 ترمز قرمز چراغ یرقم دو عدد دنید با محسن. بود ساکت همچنان فرمان
 :کرد زمزمه حرص با. زد رضبه بار چند و گرفت دهانش یجلو  را مشتش. کرد

 یه. کردمیمن باور االغ من   گفت،یم یه. کردمیمن باور من گفت،یم یه-
 . کردمیمن باور کور و کر من   گفت،یم

 فرمان رخ مین به ینگاه. شد شدت با و دار حرص یکم شیلبها به مشتها
 .فرستاد رونیب ینیب از را نفسش و انداخت
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. افتهیب کار از قلبت با هم مغزت که شم، آروم یجور  تونستمیم کاش-
 نیماش راست کی با،یفر رساغ میبر نکهیا یجا به تونستمیم کاش" اصال...نه
 ه؟یچ نظرت. دره ته بفرستم رو

 محسن چراغ شدن سبز با. شد ینارنج گاریس رس و زد یمحکم پک فرمان
 .زد فرمان ی چانه به شد، روبرو به نگاهش که هامنطور یحرص

 و خورد رو ات فک چنان خودم وگرنه رینگ سکوت ی روزه یکی من برا-
 !یمبون الل شهیهم یبرا که کنمیم ریخاکش

 :زد داد و دیکوب خودرو فرمان   یرو  محسن و نگفت یز یچ هم باز فرمان

 رو فتمونج ای لیگاردر تو زنمیم ای. میرسیمن بایفر خونه به ،یر یبگ یمون الل-
 هک ییبابا نیا هانیک چکار؟ خوادیم رو بابا نیا هانیک. دره ته فرستمیم

 هب چکار؟ خوادیم د،ینشن رو رزا هم کباری و بود عقده رسارس زن   نیا مرتسک
 ؟یخور یم دردش چه

 

 

 

 

 .برداشت خش شیصدا که دیکش داد بلند آنقدر ناگهان به
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 اون و کنهیم اش معاوضه سکه با یکی که رو ییا ننه بابا نیا هانیک" اصال-
 چه هب چکار؟ خوادیم رو جونش به افته یم بارداره دونستهیمن زنش چون یکی

 حامله رو ات یزور  زن که یخورد گه تو" اصال تا؟ دو شام دیخوریم یدرد
 ! داشت نگه رو عرضه یب یتو  بچه که خورد گه اونم ،یکرد

 به را آن و ادفرست نیپائ را شهیش. دیلرزیم بود، هگرفت را گاریس آن با که یدست
 :گفت خسته. دیکش دست مانند مسح صورتش به محکم. کرد پرت رونیب

 کنم؟ صدا رو یک من پس ،یکنیم صدا رو خدا تو اگه-

 .دیکوب اش نهیس به مشت با

 فکر یب یها احمق شام دست از من بگم؟ یک به رو صاحاب یب درد نیا من-
 و کنم ولت یچطور  دونستمیم کاش...یوا...فرمان یوا رم؟ب پناه یک به
 . رتکهیم داره مغزم...یوا یا. نشناسمت گهید که برم برم، برم، نقدریا

 نهات. نگفت یز یچ گرید غصه شدت از هم محسن با،یفر ی خانه به دنیرس تا
 دندیشکیم گاریس یگر ید از پس یکی هردو باشد، انیم در یا مسابقه که ییگو
 یخودرو  بغل نهیآ بود منانده یز یچ که بود پرت حواسش آنقدر نمحس و

 حواست"  گفنت از پس و کرد ارشیهوش فرمان که بزند را اش یکنار 
 فرمان و شدند ادهیپ هردو. دیکش خود سمت به را خودرو فرمان  " کجاست؟

 شکفش کف با انداخت، نیزم را گارشیس ی مانده ته. زد را مربوطه واحد زنگ
 :گفت محسن به خطاب و کرد له

 !مهندس جوجه ادین دماغت از خون نیماش تو نیبش برو ،یرتسیم اگر-
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 :دیکش یقیعم نفس محسن

 .دارم یشخص حساب هیتسو کی نجایا من-

 آپارمتان به بود، شده ریمتح دوباره که فرمان به کردن نگاه یجا به و 
 ونتسک وشنامخ یا محله در بایفر شاپور، یرس  صدقه از. ستینگر شیروبرو
 .منظر را هیزیجه و کرد پرداخت شاپور را کامل رهن. داشت

 :دیرس گوش به دیحم یصدا

 ،یبرس نهار رس گنیم. دیگذاشت منت. داخل دیبفرمائ فرمون، داش احوال-
 .داره دوستت مادرزنت یعنی

 کی فرمان. شد باز یکیت یصدا با در سپس. دیخند بلند بلند و گفت را نیا
 در. داد هل را یآهن در یگر ید با و بود اش یورزش شلوار بیج در دستش
 :کرد زمزمه محسن به خطاب حال هامن

 کن،ن باالش و قد به نگاه! هیکاف من یبرا ،یببند رو یکی نیا دهن که نیهم-
 !باده همش

 .افتاد راه رسش پشت محسن

 ؟یدیم هیروح بهم نگیر به رفنت قبل یدار  االن-

 .زد را آسانسور دکمه و ستیگرن او به یچشم ریز فرمان

 ! نه دم؟یچش رو شصتش رضب که یکس به-
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. دشدن شانیخانگ یها لباس متوجه تازه و گذاشتند اتاقک درون به پا هردو
 هامن به اسلش و دورس محسن و داشت تن به رنگ یمشک یورزش ست فرمان
 .زد پوزخند رشانیتصو به نهیآ در فرمان. رنگ

 مهقولنا یتو  فقط رو آدرسش که خواهرم تنها ی خونه مر یم دارم سالها از بعد-
 ست؟ین دار خنده. بودم دهید شگاهیمنا تو

 بودن، گریکدی کنار سالها. بودند شده بهم هیشب. کرد نگاهش نهیآ از محسن
 لیسب و شیر همرنگ، یلباسها همرنگ، یچشمها. بود کرده حل هم در را آنها
 یحت. همرنگ یها یکتان و برند و مدل کی یها یمچ ساعت مدل، کی

 :زد لب محسن. بود بهم هیشب هم شانی خسته و زده غم یچشمها

 .یچیه ست،ین دار خنده برام یچیه گهید-

 که یحال در خندان لب با دیحم. شدند خارج هردو و شد باز آسانسور درب
 :گفت بشاش و بود ستادهیا در چهارچوب در داشت، تن به یشلوارک و تاپ

 ونهخ دیآورد فیترش رسمون بر دیگذاشت منت. زمیعز زن برادر ل  احوا به به-
 ...نیزم میبزن پاهاتون جلو یشرت  یگوسفند یگاو  دیگفتیم.خواهرتون

 شده ریغافلگ که دیحم و دیکوب اش نهیس تخت به مالحظه یب و محکم فرمان
 باال را اش یهود یها نیآست فرمان. کرد برخورد یچوب در به پشت از بود،
 :گفت و دیکش

 !نیزم مشونیبزن میاومد فقط هست، نجایا که گوسفند و گاو-

 :دیکش عربده و
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 !بایفر-

 

 

 

 

 یشکم جذب شلوار و رنگ یطوس ک  یش یبافتن. آمد رونیب آشپزخانه از بایفر
 همدر  شیاخمها محسن دنید با. بود بسته یاسب دم را شیموها و داشت تن به

 شدت از اش چهره که فرمان سمت به سپس. گرداند یرو  او از نفرت با و رفت
 .دیچرخ بود، شده قرمز تیعصبان

 خواهر   محقر   کلبه به افتاده گذرت یاند و سال چند بعد ؟یآورد رس چته؟-
  ؟یکشیم عربده ینطور یا بزرگرتت،

 یکوتاه غیج بایفر شد باعث که گرفت محکم را دستش مچ آمد، جلو فرمان
 هلش غضب با و برد اتاق نیاول سمت به را او انکش کشان حرف یب. بکشد
 را شیصدا و دیایب جلو دیحم شد باعث که افتاد نیزم یرو  ناله با بایفر. داد
 :بربد باال

 ؟یکنیم یغلط چه-

 .گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت فرمان

 .نمکیم قلم رو دستهات جفت ندفعهیا وگرنه یهست که ییجا همون بتمرگ-
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 !طفق ینش خر-

 و کرد قفل را آن. بست نگرانش ی چهره یرو  را در و نداد را محسن جواب  
 رونیب ینیب از را نفسش سپس انداخت اش یورزش شلوار بیج درون را دیکل

 .فرستاد

 !شنومیم-

 یدیحم به چکدامیه. آمد جلو و شد بلند نیزم یرو  از خشم و حرص با بایفر
 .ندادند یتیاهم ،کند باز را آن تا دیکوبیم در به مدام که

 هرسزد مدت نهمهیا بعد رست؟ به زده ؟یبشنو  یخوایم رو یچ تو؟ یگیم یچ-
 ؟یالر  فرمان یبد نشون رو ات یشگیهم زن بهم حال یرفتارها نیا که یاومد
 تا رونیب بنداز من خونه از هم آشغال پرسه اون...برم خوامیم کن باز درو

 !نکردم پرتش باال نیا از خودم

 . برود عقب به یگام شد باعث که دیکوب بایفر نهیس قفسه به فرمان

. بزن حرف آدم مثل خودت پس نشده، بلند یزن چیه یرو  دستم ساله یلیخ-
 .بره ادمی هم یبرادر  خواهر ذره کی اون نکهیا از قبل

 .رودن باال شیصدا کرد یسع و کرد مشت تیعصبان شدت از را دستش بایفر

ت ی  روان تو یگیم یچ-  رتدک یبر  تو تا داد بابا که یپول همه اون فیح ؟زده چ 
 ...بو که یهست یپوک کله همون شد؟ یچ. یش آدم و

 و رفت عقب به یکم. ماند نامتام فرمان محکم یلیس با اش جمله ادامه
 از مرطوب لبان یرو  یناباور  با و آهسته را دستش. شد درشت شیچشمها
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 چند .شد رهیخ د،یکشیم قیعم ینفسها که برادرش به ریمتح. دیکش خونش
 :دیکش غیج کدفعهی و بود مبهوت هیثان

 نزبو  فردا که اتاق نیا تو یآورد رو من! کنمیم ات چارهیب ؟یکرد یغلط چه-
 االنم. کرده نطوریا داداشت که یکرد ییخطا چه بگه و مرت سه بشه دیحم

 سما به یبرادر  من! من ی خونه از رونیب برو گمشو ؟یکنیم بلند من رو دست
 !گمشو ندارم، فرمان

 یب و گرفت را دستش مچ فرمان که کند حمله او به داشت یسع و زدیم غیج
 ،بود دایهو اش چهره از درد که بایفر گوش کینزد را رسش. چاندیپ  مالحظه

 .کرد کینزد

  نه؟ داره، درد-

 قلبش یخودخور  و تیعصبان فرط از اما آرام هم شیصدا بود، خونرسد لحنش
 . دیکوبیم سوخت،یم که یا نهیس قفسه به کممح و تند

 نه؟ داره، درد یبخور  یدهن تو نکرده، یخطا یبرا-

 .کرد نگاهش زیآم استفهام بایفر

 تو؟ یگیم یچ-

 دلش بود، انفجار حال در رسش. داد هلش و کرد رها را دستش فرمان
 تر چشامن و بغض یب کرد یسع هرچقدر. بکوبد ییجا به را آن خواستیم

 .نتوانست بدهد، را بایفر سوال جواب
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 یندکمرب از ،یگفت که یدروغ از زنم،یم حرف ،یکرد رزا با که یفیکث کار از-
 . کنم اطالعت مامان و تو از برده مثل تا یداد احمق من   دست که

 .داد تکان هوا در را دستش کالفه بایفر

 رچطو  یدید که فرمان رست بر خاک ارزشه؟ یب ی کهیزن اون بحث بازم-
 دنشید محض به اما دیخواب مهراب بغل رفت و کرد تف رو ات بچه و خودت
 ههم اون جلو عمو یمهمون تو که روز همون از. گوشش به حلقه غالم   یشد بازم
 اهیس ور  روزگارمون کهیزن نیا برگشنت که دمیفهم ،یگرفت رو ازم آشنا و بهیغر
. کنه خامت دوباره خوادیم اون من؟ یکوچولو  داداش یفهمیمن چرا. کنهیم

 هر به داره شه،یم دهیبر خاندان نیا از پاش" کال گهید مهراب مرگ با دهیفهم
 هرتب رو بدکاره اون من! بفهم کنه، دتیخر زر بنده دوباره تا زنهیم چنگ یدر 
 ...شنایم یهرکس از

 .بست را دهانش فرمان، ی عربده

 

 

 

 

 .زیچ همه یب رشف   یب شو خفه! شو خفه-

 با. بدای کاهش نفسش یتنگ تا داد ماساژ یکم و گذاشت قلبش یرو  را دستش
 :داد ادامه دار خش و گرفته یصدا
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 خون خفه و کشهیم یمادر  یب داره من هان  یک یدید سال نهمهیا چطور-
 ؟یگرفت

 .داد قرار اش یخون فرمش خوش لبان یرو  و کند جعبه از یدستامل بایفر

 یدار  دوباره دکرت، یبر  دیبا! رست به زده وت" اصال بشکنه، دستت یاله-
 بفرستند و ببندن رو پات و دست دیبا ندفعهیا. یشیم یجان و خطرناک

 ماها خون یخوایم افتاده، خال و خط خوش مار اون به چشمت بازم. نهیقرنط
 نخواست خودش ات فاحشه زن  . رونیب برو من ی خونه از. شهیش تو یبکن رو
 رس اون رفت و فروخت میس و زر به را هانیک ودشخ مبونه، اش یزندگ رس
 ؟"اصال یگیم یچ مقرصم؟ من ا،یدن

 رد را نفرتش متام. شد اش رهیخ بود، خون ی کاسه که یتر  چشامن با فرمان
 :گفت و ختیر اش گرفته و یگار یس یصدا

  ؟یکرد نکارویا چرا-

 :برد باال را شیصدا کالفه بایفر

 فکر چرا بزنه، واکس رو من یکفشها ارهند اقتیل یحت اون کردم؟ چکار-
 نم؟یبچ توطئه اش هیعل که مهمه برام اونقدر یکردیم

 را فیاراج نیا بود تر پاک گل از که او یرزا به. داشت یبلند گام فرمان
 شیقالت و غیج به توجه یب. دیکوب وارید به و دیچسب را بایفر یگلو  گفت؟یم

 .داد فشار شرتیب را شیگلو
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 شت  پ. داشتم دوستت ،یبود ناموسم ،یبود خواهرم با؟یفر یکرد ونکار یا چرا-
 . داشتم رو هوات و بودم تو پشت   نقدریا که نبودم رزا

 هب بایفر که یچنگ به توجه به.  دیچک نیپائ خامرش شبق از یاشک قطره
 :گفت انداخت، ساعدش

 بودم؟ کرده چکارت-

 ادیز ناخودآگاه را تشدس فشار فرمان و رفتیم یرگیت به رو بایفر ی چهره
 :گفت نفس نفس با و آورد جلو را صورتش. کرد

 سترا گفتم ،یگفت رزا یناپاک و یبینانج از و یکرد وز وز گوشم در اونهمه-
 عروسم تازه حرف و کجا میا سفره هم عمره کی که یخواهر  و مادر حرف. گهیم
  کجا؟ ختیریم اشک مهراب یبرا هم ازدواج بعد که

 :گفت زحمت به رسفه، چند از بعد بایفر و کرد کم را دستش فشار

 یبوالهوس چوب. بود حقش رسش اومد یهرچ بدبخت؟ یدار  شک هنوزم مگه-
 ی خونه از گمشو کنم،یم تیشکا دستت از...توام با کن، ومل.خورد رو اش
 !من

 :دیکش غیج سپس

 !بده نجات یجان نیا دست از رو من ادیب یکی-

 را شیگلو دوباره برادرش شد باعث بلکه د،ینشن دیحم از ییصدا تنها نه اما
 دنشانش دهیساب یصدا که فرشد بهم را شیدندانها محکم آنقدر فرمان. بفشارد

 .دیرس گوش به
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 هم با و افتهیب پرسه اون به چشمش مبادا که رون،یب بره نذار ناپاکه دیگفت-
 ندازه،ب رو بچه تا خوردهیم قرص قصد از دیگفت! چشم گفتم بذارند مدار و قرار

 ! چشم گفتم ره،یمب تا بزنش نقدریا یگفت و دستم یداد کمربند

 یختس به نفسش. نداشت توان گرید. دیکش عقب درمانده و کرد رها را بایفر
 :دیکش داد و شد ریرساز شیاشکها. آمد یم باال

 وامخیم بچمه، مادر عشقمه، زمنه، دارم، دوستش گفتم بده، طالقش دیگفت-
 وت بودم؟ کرده چکارت با؟یفر چرا. چشم گفتم هم نایا بعد اما م،دار  نگهش

 ،دمیدیم ازش هم ییخطا هر اگر یدونستیم خوامش،یم چقدر من یدونستیم
 ؟یزد چاقو پشت از چرا. بره رزا ذاشتمیمن اما کردمیم کور رو چشمم

 :زد ترش معرتض قیعم نفس چند از پس و دیمال را گردنش بایفر

 !بزن حرف آدم لمث تو؟ یگیم یچ-

 یسوند از. زنمیم حرف یکرد هانیک و رزا و من حق در که یتیجنا از دارم-
 .زنمیم حرف ،یکرد وصل ناموس یب من   زن   به که

 بهم شیلبها. ماند ثابت کبودش گردن یرو  دستش و شد باز مهین دهانش بایفر
 آن دنب پشت و زد در به رضبه چند یکس. نشد خارج ییصدا اما کردند برخورد
 .محسن یصدا

 ونمتیمن در نیا پشت از باال بره فشارت احمق! درو نیا کن باز ؟یخوب فرمان-
 .بکنم یغلط چیه

 .دیکوب در به تر محکم یکم نباریا
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 !فرمان-

 هتت با. شد زوم برادرش یرو  ترسانش یچشمها و انداخت در به ینگاه بایفر
 :گفت پته

 ...دروغ...بهت...رزا-

 :گفت غصه پر. داد تکان راست و چپ به را شرس تاسف با فرمان

 یداز بن رو رزا هم باز و بپره رنگت نطوریا که یوقت تا" قایدق لحظه، نیهم تا-
 اد،یم بدش من زن   از هم هرچقدر بایفر گفتم. دروغه کردمیم فکر وسط،
 .کنهیمن حقش در یتیجنا نیهمچ

 

 

 

 

 کانت هوا در را دستش. کند داریب را اش رفته خواب به مشاعر کرد یسع بایفر
 .داد

 دروغ بهت من؟ جون   به یافتاد ها یوحش مثل و یاومد نجایا تا نیهم یبرا-
 با یتح به،ینانج ناپاکه، اون. کنه سفت رو پاش چا و برگرده دوباره تا گفته

 آورد؟ رسمون به یچ رفته ادتی! نکن باور رو حرفهاش مونه، یمن هم مهراب
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 منیا ؟یچ داد، بهت ها سکه یبرا بابا که یخفت همه اون ؟یچ ات رفنت زندان
 ...یکنیم باور تو دونهیم فرمان، گفته دروغ بهت رفته؟ ادتی

 . کرد فیتعر رو زیچ همه مامان دوست  -

. نشد خارج ییصدا اما خورد تکان دهانش آب از دور به یماه مانند بایفر
 :دیپرس یسخت به. افتدین تا گرفت وارید به را دستش

 مامان؟...دوست  ...کدوم-

 :دیکش غیج بایفر و آمد جلو. زد یرمق یب و کج لبخند فرمان

 . بهت گفته دروغ-

 به توجه به و داد فشار. کوباند وارید به را او و گرفت را کبودش یگلو  فرمان
 ار  دلش داغ ز،یچ چیه و بود آتشفشان درونش. کرد زیر چشم با،یفر یتقال 

 :گفت شمرده شمرده نحالیا با. کردیمن خنک

 الحیب. رزا شیپ رفتم خونه، اومدم تا روز اون. ادمهی من یول س،ین ادتی تو-
. ستین خوش حامل دارم، ادرار سوزش   گفتیم احمق من   به. بود آلود خواب و

 یتگف یداد نشونم رو چک یبیب. ادتهی هم تو رو نجاشیا...نیپائ اومدم منم
 ! بود نمز  مال یگفت راست زنته، مال

 .تر فیضع شیتقالها و شدیم خارج شیگلو از یمانند خرخر یصدا بایفر
 رد فرمان اما کند باز را در خواستیم او از و دیکوبیم در به وقفه یب محسن
 تقال کوچکش یرزا. بود دهید هم تر شیپ را صحنه نیا. بود یگر ید عوامل

 :ادد ادامه آهسته. دادیم فشار را شیگلو تنها او و کردیم
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 آور خواب زنم به" مثال که. ینگفت رو اش همه اما یبود گفته رو راستش-
 و من و یکرد استفاده سو، اش یهوشیب از ،یکرد تجاوز مشیحر به ،یداد
 گه؟ید گفتم درست م،یشیم مادر و پدر میدار که یکرد زیسوپرا رو رزا

 . شدیم نیسنگ کم کم بایفر یچشمها

 دیترد و شک از من که یدید بارداره، دونستیمن خورد قسم رزا که یدید تو-
 کهیت کهیت رزا تن رو که دستم یداد رو خودم کمربند بودم دهیرس جنون به

 بهت بذار پس نشه؟ کم تو سهم که ایدن ادین من ی بچه یخواستیم کنم؟
. نهز یم دو سگ شب تا صبح که ربزیفر نه تو، نه ام، یحاج وارث من نه...بگم
 ور  من تا یکرد فیکث فکر نهمهیا که همون! من پرس ه،هانیک شاپور وارث
 . رو ام بچه هم بکشم رو زنم هم تا رزا جون به یبنداز 

 باز یبد یصدا با در. دیکش یلرزان و قیعم نفس فرمان و کردیم خرخر بایفر
 راستش دست یها کنیس. گذاشت اتاق درون به قدم آشفته محسن و شد
 وحشت نحالیا با. هامنطور هم اش پاره چپش چشم و لب ی گوشه بود، یخون
 در یجان" بایتقر که را فرمان و آمد جلو. ستینگر شیروبرو ی منظره به زده
 :دیکش ادیفر تیعصبان با اش یبدن ضعف رغمیعل. داد هل نداشت، تن

 یافتیب عمد قتل   جرم به نباریا یخوایم ؟یکنیم یغلط چه شعوریب احمق  -
 زندان؟

 یدستها یرو  بازش مهین نگاه. نشست آرام آرام و خورد رس وارید یرو  بایفر
 را بایفر ی چانه و نشست شیروبرو یسخت به فرمان. ماند ثابت محسن یخون
 .آورد باال
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 ...من نیبب یول. یندار  هم شدن کشته اقتیل یحت تو-

 فسن یآور  ترحم طرز به یخفگ شدت از که بایفر جانیب صورت   به یا یلیس
 .زد د،یکشیم

 بود، کشته رو من روز همون فرمان کاش یبگ بار هزار یروز  کنمیم یکار -
 ! یبزن واکس رو رزا یکفشها کردم مجبورت نکهیا از بعد البته

 .گذاشت اش آورده باال راست یزانو  یرو  را دستش و نشست نیزم یرو  سپس
 یاالب یسیخ متوجه آنکه یب و شد روان یشانیپ یرو  به بلندش مهین یموها
 :داد تکان رس تاسف با و کرد محسن صورت و رس به یا اشاره ،بشود لبش

 کتک مهندس   جوجه یافتاد ختیر از یحساب ؟یآورد خودت رس به یچ-
 .خور

 تخشون یکم با را آن و نشست فرمان یروبرو . کند جعبه از یدستامل محسن
 . داد قرار بود، آمده خون یعصب فشار شدت از که او ینیب ریز

 !یالر  جوجه من برا نکن قوقول یقوقول نقدریا رشیبگ-

 کنار را آن. گرفت یرضور  تلفن شامره و دیکش رونیب را لشیموبا سپس
 رهیخ د،یکشیم نفس یسخت به که فرمان قرمز یچشمها به و داد قرار گوشش

 :گفت و شد

 . نبرب  برانکارد با رو همتون نعش تا اورژانس بزنم زنگ دیبا دونمیم فقط-

 یاهنگ مین فرمان. نداشت زدن حرف توان و کردیم یپ در یپ یها رسفه بایفر
 .انداخت او به
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 !نره ادتی ،یبزن واکس رو کفشهاش کنمیم مجبورت-

 . داد ماساژ را قلبش و سوخت دوباره اش نهیس قفسه

 غضب با شد، متام اش مکامله یوقت و کرد صحبت خط پشت فرد با محسن
 :گفت

 اورژانس که یزمان تا و یبکش دراز قهیدق چند کنمیم خواهش ازت فرمان،-
 نیمتض چون. ینزن یحرف چیه کنمیم تکرار ،یحرف چیه بربه، رو نعشت ادیم
 و دیکش دراز نیزم یرو  حالیب فرمان! نربم رو نفست دفعه اون مثل دمیمن

 :کرد زمزمه

 ...محسن-

 .جان-

 را رزا یایدن آنوقت بود شیپ سال پنج االن کاش دیبگو خواستیم دلش
. هانشانیک و باشند خودشان تنها تا رفتیم و گرفتیم را دستش. کردیم لستانگ

 :گفت تنها اما بود یبرگشت راه کاش. شدیمن رید زود، نقدریا کاش

 ...یچیه-
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 که هامنطور بایفر امرستانیب ی محوطه در. بود شده بدتر بود، بد اوضاع
. ردکیم یفحاش فرمان و محسن به" علنا بودند، گرفته را او ربزیفر و منظر
 نشخو  فشار کرد اعالم تنها دکرت و شد نهیمعا اورژانس  توسط هامنجا فرمان
 یها کنیس یطرف از. است بوده نیهم به هم دماغش خون علت و رفته باال

 هم دیحم راست سمت گونه و ییجلو دندان بود، شده خرد محسن چپ دست
 .شد یچککو  یجراح عمل به منجر که هامنطور

 تا مال  و بود ستادهیا بود، آتل در مچ تا دستش که هامنطور شاپور کنار محسن
 یفلز  مکتین یرو  که یکس تنها. نزد حرف بایفر یها یفحاش جواب در کام

 را شیاصد بایفر. بود فرمان انداخته، پا یرو  پا یخانگ لباس هامن با و نشسته
 :برد باالتر

 ! یوحش هار   یهاسگ کنمیم تیشکا جفتتون دست از-

 هیبخ چپش چشم و لب گوشه که محسن سمت به را اش درنده نگاه سپس
 .چرخاند بود، خورده

 ونن به من یبابا یرس  صدقه از ات خانواده کل! یپاپت نشناس   منک ی پرسه-
 یوئپاد و شگاهیمنا یاومد یم یختیر چه لیاوا رفته ادتی البد. دندیرس نوا و
 تبه ادیز گوشت   صاحبت. چارهیب بدبخت   یشتندا هم لباس پول ؟یکردیم

 رو پدرت ؟یزنیم رو من شوهر   ؟یر یبگ گاز رو تنش پاره که یشد هار داد،
. کنمیم آدم رو ها ابونیخ و کوچه ولگرد یکی تو من. مادر و پدر یب ارمیدرم
 ازت. یرسونیم آسب بهمون و یشیم ماها ی خونه وارد اجازه یب که دومه بار
 !کنمیم تیشکا
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 سمت به و شد بلند فرمان. منقبض اش چهره و شد مشت محسن سامل دست  
 :کرد زمزمه و فرشد را محسن پهن ی شانه شاپور. رفت بایفر

 ...هیعصبان االن بابا، محسن-

 .کرد دیتهد را بایفر اشاره انگشت با فرمان

 شوهر   همون شیپ عمل اتاق فرستمتیم شینبند بازه، یادیز گهید دهنت-
 .کشتمتیم کاش کردم،یم ات خفه کاش. تا یمفنگ

 :گفت یحرص و دراند را شیچشمها اما کرد مکث ابتدا بایفر

  ره؟یگیم رو فاحشه اون طرف کنهیم ول رو من بابا یکرد فکر ؟یسوخت یچ از-

 .دیکش عقب را او و رساند را خودش محسن که آورد باال را مشتش فرمان

 !ریواگ ریهاگ نیا تو هم تو نیبش ریبگ-

 دانستیمن یحت. بود دشوار یکم شیبرا زدن حرف. بایفر به کرد رو سپس
 نیا با. برتاشد دشیجد ظاهر   نیا یبرا یا بهانه چه اش خانواده یجلو  نباریا

 :گفت حال

 یکی! امش نه هستش دیحم کنه تیشکا یکس باشه قرار اگر" اوال! خانم بایفر-
 .گمیم منم ،خورده کتک یچ یبرا بپرس شام! زده یکی خورده،

 و رایگ یصدا با. زد یشخندین محسن و کرد سکوت یا لحظه یبرا بایفر
 :داد ادامه اش مردانه
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 انیاطراف کنجکاو یها نگاه نیا هم دهیند چون گم،یم من یول یپرسیمن شام-
 خانم؟ حاج هیچ شام نظر. کنمیم حس رو

 :دینال و کرد نگاهش ملتمس منظر

 بایفر شیپ یرب یمن رو فرمان گفتم خودم با ؟داره یا دهیفا چه گفتنش گهید-
 . شه آروم یکنیم صحبت باهاش و

 هنوز خودمم که یخرب  نیا دنیشن بعد که ام یک براش من شه؟ آروم یچ با-
  کنم؟ آرومش بتونم شوکم،

 :گفت و داد تکان رس تاسف با

. ودب شده عوض زهایچ یلیخ االن افتاد، یمن اتفاق اون اگر دیدونیم خودتم-
 امش بغل   تو شب کی نکهیا نه! داشت خانواده هانیک که بود نیا نشیکمرت

 !من بغل   تو شب کی باباش، بغل   تو شب کی بربه، خوابش

 ه؟یچ یبرا هیحاش نمههیا بابا؟ محسن هیچ انیجر-

 .برگشت شاپور سمت به محسن

 .گفتم قرارداد تو روز اون که هیزیچ همون به مربوط انیجر-

 هاماستف و آمد ادشی کبارهی به و شد رهیخ نامعلوم ییجا به کرده اخم شاپور
 :گفت زیآم

 داره؟ امروزتون خاک و گرد به یربط چه هیقض اون-

 :دیپرس تلخ فرمان
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 قرارداد؟ کدوم-

 .رفت پدرش سمت به و دیکش رونیب ربزیفر دست از را شیبازو بایفر

 ی خونه دهاوم یاپتپ ی پرسه نیا بابا د؟ینگفت یچیه و دیدونستیم شام یعنی-
 د؟یا متوجه کرده، پار و لت رو شوهرم و من

 :داد قرار مخاطب را محسن شاپور،

 داره؟ دیحم و تو یکار  کتک به یربط چه مهراب و رزا بوسه ی هیقض-

 هک پدرش به واج و هاج ربزیفر و دیکوب خودش صورت به انیگو یوا یا منظر
 کرد یعس و تر را نشیپائ لب نمحس. شد رهیخ کرد،یم صحبت خونرسد نگونهیا

 را صورتش گرید سمت و شود بلند بود ممکن لحظه هر که فرمان چشم در چشم
 را شاپور دست بایفر. نشود اورد،یب نیپائ جمع در رزا کردن آبرو یب بابت
 :دینال ملتمسانه و گرفت

 .کرده استفاده سوء همتون از. دیشناسیمن رو کالش آدم نیا شام-

 

 

 

 

 نمحس. داد ماساژ را شیها شانه ربزیفر و نشست مکتین یرو  ناله با منظر
 به نبودش در هم باز رزا یآبرو  خواستیمن دلش. بود مردد گفنت در هنوز
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 مانفر  از دفاع یبرا بلکه خودش، دفاع   یبرا نه. زدیم حرف دیبا اما برود تاراج
 :گفت یجد و شاپور به کرد رو. رزا و

 یب یآدمها مال کارها نیا. ستمین یکار  کتک و دنیکش عربده آدم   من-
 فکر هیثان کی یحت نکهیا بدون و زبونشونه نوک مغزشون که اونها مال منطقه،
 بزن م  آد من یدونستیم شام یحاج. کننیم یکار  کتک ای دنیم فحش ای کنند
 متام   یداد اجازه بهم نیهم برا شهیم رسم ناحق و حق یدونستیم ستم،ین بهادر

 گهید حرفها یبعض کارها، یبعض یول. باشم فرمان و شام کنار سال پنج نیا
 نه؟ داره،یبرمن منطق

 :گفت خشک و آورد باال را دستش شاپور اما کرد باز دهان بایفر

 .جان بابا بگو تو بعد شه، متوم محسن حرف بده اجازه-

 :دینال بایفر

 .گهیم دروغ آخه-

 فرستاد نرو یب را نشیسنگ نفس سپس شد، رهیخ بایفر به یا هیثان چند محسن
 :داد ادامه و

 .شد مجازات کوپنش از شرتیب رزا. دیداشت خرب تا دو اون انیجر از شام-

 :گفت و اوردین طاقت بایفر

 ره؟یبگ یک ،یر ینگ رو بدکاره اون طرف تو-
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 اب سپس انداخت، بایفر به ینافذ نگاه محسن و کرد مشت را دستش فرمان
 :گفت پوزخند

 !خانم بایفر یزنیم ییپا و دست هچ-

 :داد ادامه و شاپور به کرد رو

 سال پنج دیبا که یحرف بزنه، رو حق حرف که خورد کتک یاونقدر  دیحم-
 ور  کوچکش برادر حسام خواسته ازش خانم بایفر که کرد اعرتاف. زدیم شیپ

 به پاکت که یعروس روز صبح درست. رهیبگ رو عکسها و رزا دنبال بفرسته
 .کنهیم تجربه رو مرگ رزا روز همون و رسهیم فرمان تدس

 :گفت ترش با اما گرفته و انداخت جمع به ینگاه

 هب خانم بایفر که نبوده یکاف" ظاهرا یول نه؟ بود، یکاف براش نظرم به-
 بود شده مطمنئ یادیز حد تا که یحال در برادرش زن به داد اجازه خودش
 .کنه وصل سوند بهش و کنه لختش بده، آور خواب قرص بارداره،

 . افتاد هیگر به منظر و شد گرد شاپور و ربزیفر یچشمها

 هاستفاد چک یبیب یبرا ادرار منونه از خانم بایفر! بود نیهم اش همه کاش-
 رو هبچ داشته قصد و کرده انگار اما بارداره دونستهیم رزا که شد یمدع و کرد

 .ببندازه

 و ادد فشار را رسش دست هردو با بود، ستهنش یصندل یرو  که هامنطور فرمان
 اب. بود کرده رسباز لبش ی گوشه زخم و برداشته خش محسن یصدا. شد خم
 :داد ادامه شاپور ناباور نگاه برابر در نحالیا
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 مرصف رو قرصها اون دونست،یم اگر که. بارداره دونستیمن" واقعا رزا-
 .کردیمن

 :زد لب گرفته فرمان

 .ردمنک باورش منم یحت-

 نیهم خاطر   به دیحم و من یر یدرگ. گفت دروغ شامها ی همه به خانم بایفر-
  ت  دوس.  داد انجام که یعیشن عمل نیا خاطر   به دخرتتون و فرمان نزاع و بود
 مهه یبرا امروز سال نهمهیا بعد هستند، هم پرستار که ینام نیمه خانم، حاج
 .بوده یچ ماجرا اصل که کرد بازگو ماها

 .افتاد هیگر به ابیفر

 .بابا گهیم دروغ-

 .دیکش یقیعم نفس محسن

 .کنن تیشکا توننیم حاال. گفتم رو ها یگفتن من-

 .آمد حرف به باالخره زده بهت ربزیفر

 ؟یآورد چارهیب دخرته اون رس رو بالها نیا تو گه؟یم راست محسن با،یفر-

 :دیکش باال را اش ینیب بایفر

 هیمهر لک تونست کتکها همون خاطر به ؟یپاپت ی گشنه گدا شد بد براش مگه-
 ما ی چارهیب یبابا داد؟یم سکه بهش دادگاه یکرد فکر. رهیبگ کجای رو اش
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 زا رو ها سکه اون. نشه یز یر آبرو تا بفروشه رو پاش ریز نیماش شد مجبور
 !داره من یبابا

 :کرد زمزمه منگ و جیگ فرمان و انداختد بهم ینگاه شاپور و محسن

 نیا یتگف یحت ست،ین پاک یگفت بزنش، یگفت تو! زدمش تو خاطر به ارهرب-
 .ستین تو از بچه

 :گفت شاپور و فرشد شرتیب را رسش

 جان؟ بابا یکرد نکارویا" واقعا تو-

 :گفت یمدع و زد کنار اش یشانیپ یجلو  از را لخت یمو  رشته بایفر

 اون نذاشتم و دمیفهم همه از زودتر کردم بد کنه؟یم دوا رو یدرد چه االن-
 کنه؟ مرصف رو قرصها

 .داد تکان راست و چپ به مبهوت را رسش ربزیفر

 ات کرده یمخف رو شیباردار دیگفت که انیجر نیهم رس با؟یفر یگیم یچ-
 نیهم رس بود ممکن. زدیم کتکش فصل کی هرروز ما داداش   نیا کنه سقطش
 !افتهیب اش بچه کتکها

. ذاشتگ لبش ی گوشه و کرد روشن را گارشیس د،یکش باال را اش ینیب فرمان
 .کرد ملش را قطورش یبازو  منظر
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 .برات داره رضر مادر، نکش-

 همون از. ستین ما ی اندازه و حد در دخرته نیا دیبفهم خواستمیم فقط من-
 .بود حقش ییرسوا. بود انداخته راه به یز یآبرور اول روز

 :دیرس همه گوش به اما کرد زمزمه خودش با فرمان

 کرد؟ نکرد، یز یآبرور گهید بعدش یول-

 .برگشت شاپور سمت به یحرص بایفر

 رو تون نوه جون قصد من بخدا. کنندیم استفاده سوء جو از دارند نهایا! بابا-
 . نداشتم

 :گفت شاپور

 زد، کتک رو رزا و رونیب انداخت اتاقش از رو ما فرمان که روز همون یعنی-
 جان؟ بابا اطالعه یب که یدونستیم تو

 :دینال بایفر

 !بابا-

 شتاب اب ربزیفر و کرد کمکش محسن. شد سست زانوانش و اوردین طاقت شاپور
 زانو دو یرو  پدرش یروبرو  بایفر و نشاندند مکتین یرو  را او. آمد جلو

 :گفت ملتمس. نشست
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 ش؟یتخواسیمن هم اول از که یعروس ای من ؟یکنیم تیحام یک از یدار ! بابا-
 زا ریغ باشه، دلتون ور دوباره و بده طالقش فرمان بود خداتون از که شامها

 نه؟یا

 .کرد مشت را چروکش دست و اخم شاپور

 هچ داشته، رو هانیک جان قصد   میکرد فکر ما. جان بابا بود اش یزندگ رس-
 اباب یکرد بد با،یفر یکرد بد. اس حامله نداشته خرب خودشم میدونستیم

 !جان

 :افتاد هیگر به بایفر

 ! بابا-

 :محسن به کرد رو و شد بلند حرص پر

 !مکار روباه   کنمیم تیشکا ازت-

 له پا ریز را گارشیس. ستادیا اش شانه به شانه و محسن کنار و شد بلند فرمان
 :گفت خونرسد و کرد

 صاحبخونه از رو ات خونه رهن پول کنمیم مجبور رو یحاج ،یکن تیشکا اگر-
 .یار یب در تهران اطراف یها غولهیب از رس نباریا و رهیبگ

 :دیخند یعصب بایفر

 ؟یکن کار نیا به مجبور به رو بابا که یهست یک تو-

 .انداخت باال شانه فرمان
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 .یکن امتحان یتونیم-

 !غلطا چه-

 . بدم نشونت نذار-

 او تا انداخت محسن ی چانه ریز دست حال هامن در و شاپور به کرد رو فرمان
 .اوردیب باال ار  رسش

 یچ و یک خاطر به و کرده چکار راستت دست   با دامادت نیبب خوب یحاج-
 تیاشک محسن از دیحم نباشه، اشیدن خوامیم که هانمیک جان   به. خورده کتک
 و هنکن دامونیپ چکسیه که ییجا کی ربمیم رمیگیم رو هانیک دست کنه،
 !کنمیم بایفر ونهخ رهن پول کل گرفنت و قولنامه فسخ رو موندنم رشط

 :دیکش غیج بایفر و کرد اخم شاپور کرد، نگاهش هراسان منظر

 رشوط و رشط هممون یبرا یدار  به،یغر کی خاطر   واسه! وجود یب بدبخت-
 خودت از یمرد! رونیب یبنداز  ام خونه از رو من یکنیم جایب تو ؟یذار یم
 !امرتیب و یمردن بچه اون از نه بذار هیما

 ربزیرف پشت بایفر. دیچسب را دستش مچ محسن اما کرد حمله سمتش به فرمان
 :داد ادامه هیگر با و شد پنهان

! رهیمب بچه نیا مبادا که بلرزه دیبا هربار مامان و بابا تن گم؟یم دروغ مگه-
 دیتهد رو بابا ست،ین فردا و هست امروز که یا بچه یبرا یدار  هم حاال
 .یکنیم
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 رشاپو  به رو بود، شده یعصب بشدت که یحال در فرمان و گفت ینیه منظر
 :گفت

 فرداش هانمیک جان   به کنه، تیشکا دیحم! منه آخر و اول حرف نیا! یحاج-
 .رمیم کنمیم جمع رو لمیبند و بار

 .زد محسن ی شانه به سپس

 هم ور اون از میریبگ لیتحو مامان دوست   از رو هانیک خونه، میبر افتیب راه-
 رو خودت یالک. داره شرتیب کردن فکر به ازین یحاج "ظاهرا. آپارمتان میبر
 . یانداخت ختیر از

 :گفت هشدار با ربزیفر

 !فرمان-

 .کرد باز را شیدستها فرمان

 .بازه دستش انتخاب یبرا یحاج من، برادر ستین یاجبار  چیه-

 :گفت بغض با بایفر

 شهیش مکار روباه نیا. نگفتم یچیه شکوند، رو من شوهر دست فرمان! بابا-
 اومدن االنم. نگفتم یچیه بست رو من یپا و دست و شکوند رو تون خونه

 لیشام و شکل از رو من شوهر. کردند پار و لت رو دیحم و من و اپارمتانم
 ...که دیکنیم فکر دیدار بعد انداخته

 .دیجو را لشیسب شاپور
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 .جان بابا-

 :دینال بایفر

 !بابا-

 .نداره تیشکا میش مطمنئ و چطوره حالش دیحم مینیبب میبر پاشو-

 !بابا-

 .زد محسن شانه به و کرد روشن را گارشیس. زد پوزخند فرمان

 .میبر-

 

 

 

 

 دهیخواب ترس از یناش فراوان یها هیگر از پس هانیک شد مطمنئ که یهنگام
 مانند هانیک پوست   دانستیم. دیبوس را شیموها یرو  آرام و شد خم است،

 دیشک باالتر را پتو. آزارد یم را او شیلهایسب و شیر ته و است فیلط مادرش
 چشم به شعر و یداستان کتاب چند آن یرو . رفت یچوب شلف سمت به و
 گلدان و داشت قرار آن در مداد و خودکار چند که یسفال وانیل کی. خوردیم

 به علقمت که یشعر  کتاب آرام. بود جان یب یکاکتوس نگهدار که رنگ ینارنج
 از ودخ که یعکس و گشود را آن. نشست تخت ی لبه و دیکش رونیب را بود رزا
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 تهنشس پنجره ی لبه رزا...آمد ادشی. آورد رونیب آن یال از را بود گرفته رزا
 شکوچک صورت یتونیز و فر یموها. داشت تن به را اش یگلگل راهنیپ و بود
 غم رسارس شیچشمها اما داشت لب بر یمیمال ی خنده و بود کرده قاب را
 خواست او از رزا. بست چشم فرمان و دیچک عکس یرو  یاشک قطره. بود

 و شده پهلو به که هانیک به و چرخاند رس آرام بود؟ نخواسته کند، باورش
. دیشک یقیعم نفس. ستینگر بود، ختهیر اش یاشک صورت یرو  شیها یفرفر 
 از رزا نستدایم گرید که حاال نبود، شاپور دست   ارشیاخت گرید که حاال
 را هانیک دیبا داشت باور را او گرید که حاال بوده، اطالع یب اش یباردار 
. دیکش رونیب اش یورزش شلوار بیج از آرام را یگوش. دادیم نشانش

 یتح کرد؟یم قبول" اصال. فرشد را لیموبا. بگذارد یمالقات قرار توانستیم
 شیاچشمه و رگرداندب شیرسجا را عکس یعصب. شود همکالم او با نبود حارض
 .ماند ثابت کلامت یرو 

 :کرد زمزمه 

 ستیچ که گفت کنان خنده دخرتک-

 زر حلقه نیا راز

 مرا انگشت که حلقه نیا راز

 بر به است گرفته تنگ نیچن نیا

 او چهره در که حلقه نیا راز

 است یرخشندگ و تابش نهمهیا
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 گفت و شد رانیح مرد

 است یزندگ حلقه است یخوشبخت حلقه

 باشد مبارک:  گفتند مهه

 مرا که غایدر:  گفت دخرتک

 .باشد شک آن یمعن در باز

 و آمد بهم جسم دو برخورد یصدا. بود نکرده خوشبخت را او. فرشد لب فرمان
 شیچشمها دوباره و خورد یکوچک تکان هانیک. محسن ی ناله آن متعاقب

 قرار یسفال وانیل کنار حواس یب و بست حرص با را کتاب فرمان. شد نیسنگ
 با که محسن به رو. رفت آشپزخانه سمت به و کرد جفت مهین تا را در. داد
 :دیغر بود، ستادهیا ها نتیکاب کنار و دیمال یم را اش یشانیپ درهم یا چهره

 و در تو ینر  نقدریا کجای نیبش ،یزنیم جیگ که تو ؟"قایدق یکنیم چکار-
 .وارید

 .کنم عوض رو ام نپانسام ام هیاول یکمکها جعبه دنبال-

 گریکدی با لحظهنیهم تا غروب از. شد آشپزخانه وارد و زد دور را کانرت فرمان
 . بودند نیرسسنگ

 وت یها یباز  چلمن با خوامیمن خوابوندمش، زور به. ارمیم خودم نیبش برو-
 . شه داریب
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 ونیزیتلو صفحه به. شد ولو نفره سه مبل یرو  حالیب و گرفت فاصله محسن
 و هکرد خم زانو از را شیپا کی که یحال در بعد هیثان چند فرمان و تسینگر
 دگر  ه،یاول یکمکها جعبه کنار در. نشست کنارش بود، گذاشته مبل یرو 
 وشنر  آشپزخانه لوسرت. خوردیم چشم به یستالیکر کوچک ظرف در یدیسف
 آنها از یبرخ عمر که بود نور کم یها هالوژن راهرو و هال یروشن تنها اما بود
 پنس اب را را محلول به آغشته ی پنبه فرمان. زدندیم چشمک و دهیرس انیپا به

 .چرخاند خود سمت به و گرفت را محسن ی چانه سپس برداشت،

 .نمیبب نوریا برگرد-

 بود، شسته زیمت قبل یا قهیدق که مندارش یدستها با فرمان و کرد اخم محسن
 :دیغر و درآمد آخش که دکن محسن یشانیپ ی گوشه از را چسب آهسته

 ".اصال یکن عوض پانسامن خوادیمن تو-

 .نشاند مبل یرو  را او و گرفت محکم را شیبازو فرمان که شد بلند خواست

 .نوریا ریبگ هم رست! رسجات بتمرگ-

 شیوزان کی هم او که ندیبنش یطور  شد مجبور و کرد عمل اش گفته به محسن
 :گفت گرفته. کند خم مبل یرو  را

 .تونستمیم دمخو -

 :داد را جوابش متسخر با. کند را لبش ی گوشه چسب و زد یپوزخند فرمان

 . یوار ید و در تو و یزنیم جیگ همش بعدظهر از ستین تیحال. خودت جون  -
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 به شده، زیر یچشمها با و کرد ملس را چشمش گوشه زخم آهسته سپس
 .شد رهیخ اطرافش ورم و یکبود

 . کنه کورت نزده یداشت یشانس چه پرس-

 :گفت نیغمگ و داد رونیب را نشیسنگ نفس محسن

 بودم؟ نایب" قبال مگه-

 .نکن اش یفلسف-

 یبد سوزش چنان محسن. داد فشار زخم یرو  را پنبه و گفت را نیا فرمان
 را شا سبابه و شصت نیب ییجا و دیکش عقب را رسش ناخودآگاه که کرد حس
 :دیغر حرص با سپس. نکشد هوار تا فرشد

 امخو یمن اونور برو پاشو. یکنیم زجرکشم قصد از یدار ! فرمان بهت لعنت-
 .یکن پانسامن

 و فتگر  را شیبازو تر مالحظه یب نباریا فرمان که شود بلند خواست دوباره و
 لبخند فرمان اما کرد نگاهش زیت محسن. نشاند مبل یرو  قبل از تر محکم
 :گفت خونرسد و زد یمنائ دندان

 تا ارچه رو من االنشم نیهم. یبر  راه یحساب و درست یتونیمن که تو. نیبش-
 .ینیبیم
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 گوشه به هوا یب آنقدر دیحم مشت. گفتیم راست فرمان. فرشد لب محسن
 ینهارخور  زیم به یبار  چند و بود شده دید یتار  دچار که شد دهیکوب چشمش

 :ودب التامس یکم اش، یحرص یصدا ته. کرد برخورد کانرت و

 .یسالخ نه کن، پانسامن و باش آدم پس-

 .برداشت را لیاسرت گاز و داد تکان یرس  فرمان

 .تونمیمن زه،یمت دستهام من مهندس جوجه حاال کن روشن شیآت کی-

 :زد پوزخند

 .عقب یافتاد یحساب هم مشقت و درس از-

 دکفن. دیکش رونیب پاکت از ینخ. کرد چفت بهم را شیلبها حرص با محسن
 .گذاشت فرمان لب گوشه را آن و دیکش یپ در یپ پک چند .زد

 ! کن کوفت ریبگ-

 :گفت حیتفر با بود، کرده حفظ لبش گوشه را نخ که هامنطور فرمان

 .کنم زیمت رو زخمت دوباره نذار-

 اطیاحت با را کوچک لیاسرت گاز. آمد جلو یکم فرمان و نگفت یز یچ محسن
 گاریس دود   از محسن. کرد اش مهیمض را چسب و داد قرار محسن چشم گوشه
 :گفت خونرسد فرمان اما افتاد رسفه به
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 د؟یزدیم حرف قرارداد کدوم از یحاج با-

 ثباع که دیکوب اش دهید بیآس یزانو  به محکم فرمان و کرد سکوت محسن
 .افتدیب ناله به شد

 !توام با-

 !بهت لعنت-

 مهزمز  آهسته. کرد دبرخور  مبل پشت به محسن رس و گرفت را اش چانه فرمان
 :کرد

 وسطه؟ هاش یگندکار  و من ناموس یپا که هیقرارداد چه-

 .زد یجانیب شخندین ،یدرماندگ اوج در محسن

  ؟یحسن چکاره تو! رفت شد متوم بود، ناموست یزمان کی-

 یبرا. رفت درهم محسن ی چهره. فرشد شرتیب را اش چانه و شد یحرص فرمان
. ودب یکاف شکسته، شیها کنیس و کردیم درد صورتش و رس متام که امروز
 دیکش یقیعم کام یظاهر  خونرسد با فرمان. نداشت را فک و دندان درد تحمل
 بشل زخم   با یا فاصله که گاریس ته به ناخودآگاه محسن نگاه   شد باعث که

 .شود وارد یگر ید در از کرد یسع. افتدیب نداشت،

. ردکیم هیگر داشت هم االن نیهم ات هانیک شه، یر یدرگ خوامیمن من فرمان،-
 . کرد جمعش شهیمن گهید میافتاد هم جون به هم تو و من نهیبب شه داریب
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 قیعم یسوزش و درد. شد ختهیر محسن زخم   یرو  گاریس خاکسرت   از یکم
 :گفت دوستانه اما کرد حس

 باور چرا تو کنم، آچمز رو بایفر تا گفتم یپرت و چرت کی وسط اون من-
  ؟یکرد

 یرو  را محسن رس او از تر زیت فرمان اما. بکشد باال را خود کرد یسع سپس
 را دستش هردو. داد قرار او ی نهیس قفسه یرو  را شیزانو و کوباند مبل تشک
 :گفت حرص با و گرفت

 .شه خراب نیا از شرتیب فشیکث یعمو  ی وجهه ندارم دوست منم-

 اگر. بود اشتباه نجایا به آمدنش. افتدیب هیگر به بود مانده کم محسن
 آپارمتان نیا به" عمرا است، دهید براش یخواب نینچنیا فرمان دانستیم

 :دینال. آمد یم یلعنت

 مبونه؟ شمیپ دیبا یکی کنهیم درد قلبم باالست، فشارم ینگفت من به تو فرمان-
 متوم مگفت یچرت کی لحظه اون گمیم! کهیمرت یکشیم منو یدست یدست یدار 
 .رونیب بکش. رفت شد

 قهی یال و بود افتاده راه محسن لب گوشه از که یخون یب توجه یب فرمان
 :گفت رفت، اش دورس

 .بخور قسم-

. ستینگر بود، آرام ظاهر در که درشتش و خامر یچشمها به تنها محسن
 ارنبیا محسن یچشمها. برداشت را دیسف گرد از یمقدار  و شد خم یکم فرمان
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 رامشآ  با و تکاند محسن دورس یرو  را گاریس خاکسرت فرمان. شد ترس رسارس
 :گفت

 .کنمیم چکارت ،یرفت یآب ریز بفهمم بودم گفته بهت-

 .نرفتم-

 ...وگرنه ستین ونیم در یقرارداد هانیک جون   به بخور قسم. باشه-

 خانه روشن و کیتار انیم شیچشمها که را یمحسن دست هردو و گفت رانیا
 سپس. کند را پانسامن. داد قرار خودش یو زان ریز زد،یم برق اشک نم از

 پلک ی گوشه زخم یرو  را منک گرد و گذاشت او دهان یرو  محکم را دستش
 ماا افتاد تقال به و دیکش ادیفر درد از. اوردین طاقت محسن. دیپاش محسن
 هب یز یچ نامفهوم ییصداها جز که بود گرفته محکم را دهانش آنقدر فرمان
 :دیغر محسن دیشد یتکانها به توجه یب حرص با. دینرس گوش

 هب محسن، آره؟ احمقهاست؟ هیشب من افهیق. نداره وجود یقرارداد بخور قسم-
 شخو زبون اون هم اول کنمیم ات کهیت کهیت نجایهم ،ینزن حرف امشب قرآن
. مکنیم نکارویا که یدونیم! سگ جلو اندازم یم و ربمیم رو چربت و گوشت
 و تسین میحال یچیه ندارم، سواد تو قد   التیخ هب. زنمیم شتیآت ینزن حرف
 دومک با رو هانیک یکادو  اون ؟یکنیم وز وز یحاج گوش در کله کی نمیبیمن
 من و بود ینقاش اهل یک هانیک ؟یدیخر یچ یبرا" اصال ؟یدیخر پول
 من ی اجازه بدون که شب کی رهیگیم میتصم مهربونش یعمو  که دونستمیمن
 آخ. بخره رسه،یمن زورم منم که یتومن خدا یو کاد براش رونیب ربشیم

 !کشمتیم...محسن
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 نفس نفس و بود افتاده راه اش یشانیپ ی گوشه از عرق درد شدت از محسن
 .کرد یسوال هوم   و انداخت باال را شیابرو فرمان. زدیم

 ور  بپاشم رو منک نیا نه اگر. بردارم رو دستم ،یبزن حرف یخوایم اگر ه؟یچ-
 .کرد استفاده ازش شهیمن گهید شده لیم و فیح چون صورتت، کل

 یوقت. برداشت لبش ی گوشه از را گاریس فرمان و بود سیخ محسن یچشمها
 :زد یپوزخند د،ید را محسن ی دهیترس نگاه

 هیقض کن فیتعر آدم بچه مثل حاال. کنمیمن خاموشش صورتت رو نرتس،-
 ه؟یچ قرارداد

 شدست و کرد له ستالیکر کوچک ظرف هامن در را گاریس حرف نیا متعاقب و
 ستد کف به ابتدا انزجار با فرمان و کرد یاپیپ رسفه چند محسن. برداشت را

 زا را شیزانو. شد رهیخ محسن لب گوشه شده پاره زخم به سپس و اش یخون
 .کند جعبه از یدستامل و برداشت او ی نهیس قفسه یرو 

 .بزنن گندت-
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 و ودب شده شانیپر روزش به یموها. دیکش لبش پشت به یدست حالیب محسن
. ردکیم درد وجودش بند بند. شدیم خارج اش نهیس از لرزان و بلند ینفسها
 هک یدست هامن با سپس. زد فندک و نشست یتک مبل یرو  خونرسد فرمان

 .کرد اشاره محسن دورس به بود، گرفته را گاریس

 .انگار سوخت لباست-

 اش هر یخ سکوت در. نشست مهین و نصفه و دیکش باال حمتز  به را خود محسن
 .زد یلبخند فرمان و شد

 خون داره هردوتاش از کنم؟ پانسامن رو زخمت یجد یجد نباریا یخوایم-
 .ادیم

 :داد ادامه نفرت با

 !یدیکش گه به رو ام یزندگ-

. ستنتوان شیزانو به فرمان رضبه یرس  صدقه اما شود بلند کرد یسع محسن
 :گفت هگرفت

 .ستین خوش حامل" اصال من. اریدرن یباز  خر برم، بذار-

 !یدیکش گه به رو ام یزندگ که یدرآورد رو بزرگها آدم ادا نقدریا-

 .ینبود قشیال خودت. باشه گفتم خوام،یم رو رزا یگفت-
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 از. رفت عقب رسش و دیخند هوا یب. زد یحرص از مملو و قیعم پک فرمان
 و رفتیم عقب که لختش یموها به تنها محسن دشیم باعث که ها خنده آن

 :گفت و دیخند هیثان چند. کند نگاه شد،یم بسته که خامرش یچشمها

 !یداد طالقش رشف یب یتو -

 :داد ادامه شمرده شمرده و گرفت سمتش به را گاریس

 .یداد...طالقش...تو. یگرفت...ازم...رو...من...زن...تو-

 وشهگ و کند یدستامل سپس ستینگر فاطرا به درمانده یپوزخند با محسن
 .بود زاریب نشوند، محو و درمان چگاهیه زخمها نیا نکهیا از. گذاشت لبش
 :گفت خسته

 تهدس تا اّره کی خانم رزا نیهم ؟یخر  امروز کال نه ای یداشت پرونده تهیحال-
 یغلط چه یخواستیم. شیپ راه نه یداشت پس راه نه ماتحتت، تو بود کرده
  ؟یدنکر  که یکن

 بآ  محسن که نشست خون به شیچشمها و فرشد بهم را شیلبها چنان فرمان
 :گفت تر آرام و داد قورت را دهانش

 . خوب پرس   موند یمن بخدا-

 !یدیکش گه به رو ام یزندگ-

 .بوده تو یبرا کردم هرکار من-

 :گفت نیخشمگ و بست را شیچشمها فرمان
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 شیفرستاد ،یداد طالقش ،یداد اش یفرار ! یدیکش لجن به رو ام یزندگ-
 .بخنده من شیر به و بشه عرضه یب ی پرسه اون زن که اونور

 رهیخ راهرو به نگران محسن. رفت باال شیصدا د،یرس که آخر یها جمله به
 بود، شده کبود و زدیم نفس نفس که فرمان یرو  شیچشمها دوباره و شد

 :دیغر و زد شیموها به یچنگ فرمان. برگشت

 ...یدادیمن اش یفرار  اونروز اگر-

 .مردیم تو دست ریز-

 ...یگرفتیمن رو طالقش اگر-

 .کردیم سقط رو هانیک-

 ...سیپار شیفرستادیمن اگر-

 اگه یول نکردم نکارویا من نباشه، اتیدن خوامیم که قسم خودت جان   به-
 تا شیزدیم نقدریا یلعنت ی خونه همون تو و یکردیم عقدش دوباره رفت،یمن

 !رونیب بره اونجا زا اش جنازه

 یب اما دینفهم هم خودش. دیمال شصت و سبابه با را شیچشمها یعصب فرمان
 :گفت حرست با و هوا

 . دادمیمن انجام وندیپ مهراب یبرا کاش-

 از که بود شده اهیس حد نیا تا فرمان. رفت ادشی دردش. شد الل محسن
 باشد؟ امنیپش ش،یپرسعمو مهراب، جان نجات  
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 صفر به احتامل نیا بود، رزا برگشت احتامل   هم درصد کی اگر موقع اون-
 .دیکشیم

 :گفت حوصله یب فرمان

 .محسن شو خفه-

 .کرد کج را رسش سپس

 هگید تو شم، بلند مبل نیا یرو  از من ه؟یچ قرارداد انیجر کن، ولش ”اصال-
 . باشم گفته ،یستین زنده

 :گفت دار خش. دیکش یقیعم نفس و آورد جلو را بدنش یکم

 دستت مچ من کرد، خرد رو هات کنیس دیحم کنم؟یم چکارت یبدون یخوایم-
 . شکنمیم رو

 ار  شیلبها و فرستاد رونیب را دودش ق،یعم یپک از پس و داد هیتک سپس
 .کرد لیما

 دو با رزا مثل یکی داره، یقلق کی یهرک. ارمیم حرفت به یجور  کی باالخره-
 .دستش مچ شکوندن با تو مثل یکی کیپ تا
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 :داد ادامه یشیمنا یحالت با سپس

 نه؟ مهندس، جوجه یبزن تست یتونیمن گهید کنم خردش...آخ-

 ماا کردیم درد وجودش متام  . دیکش داغش و دار تب یشانیپ به یدست محسن
 حمله او به یزخم گرگ   مانند فرمان بخورد، تکان مبل یرو  از دانستیم
 .کردیم را نکاریا" حتام کند،یم خرد را شدست مچ گفتیم اگر. کندیم

 .پروندم یحرف کی موقع همون گمیم-

 :گفت یهوم فرمان

. دهیبوس رو اش برادرزاده رفته عروسش نکرد تعجب" اصال که هم یحاج-
 رد دستم از حسابش. شکوندم پا و دست و کله و رس بخواد دلت تا من محسن،
 ؟یالر  گفتندیم بهم یچ یبرا التیخ به. رفته

 حداقل کاش. دیکش ششیر ته به و آورد نیپائ را دستش درمانده محسن
 را یبعد و خاموش یا شهیش زیم یرو  را گارشیس فرمان. شدیم داریب هانیک

 :زد یلبخند. انداخت پا یرو  پا و داد هیتک خونرسد دوباره. کرد روشن

 .برسونم بیآس تو به برام سخته. بزن حرف پس-

 :گفت صورتش به اشاره با و زد یتلخ پوزخند محسن

 !مشخصه-

 .دیکوب مبل دسته به یبار  چند فرمان
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 ومر  گهید که کنم ناقصت خوامیمن. یرب یم رس رو ام حوصله یدار  بزن، حرف-
 .کنم نگاه میمر و مامانت یچشمها تو نشه

 هدیرس جنون به" کامال فرمان. صامت و ساکت کرد،یم نگاهش تنها محسن
 با محسن را نیا و بود کرده جنون دچار را او لحظه نهام از رزا برگشت  . بود
 کاش یا دادم،یمن طالقتش کاش یا گفتیم که. کردیم حس وجودش متام
 کاش یا گفتیم حال و...گرید یها کاش یا و بودم کشته را او موقع هامن
 :گفت خسته. دادمیمن نجات مرگ از را مهراب

 .وسط گذاشتم رو جونم من کن فکر تو-

 :زد یزخندپو  فرمان

 فقط اون خوره؟یم یحاج درد چه به تو جون   بعدم. یستین حرفها نیا مال-
 چک، ابربر  در نقد پول. خوادیم کاال به کاال مبادله فقط. شناسهیم سفته و چک
 کرده؟ معامله یچ با تورو جون سفته، برابر در طال

 رهیخ فرمان یچشمها به روشن و کیتار در. داد قورت را دهانش آب محسن
 :زد لب و شد

 !تو با-

 :گفت انکار با و کرد یا خنده تک یعصب فرمان

 . نداره یکار  آدمها جون با شاپور. یگیم چرت-

 .زد زبان را نشیپائ لب محسن
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 به هیسا سپرد پاسداران، یندگیمنا لیاسامع آقا به زد زنگ سالها همون اما-
 .رندیبگ رشیز نیماش با همونجا کرد خطا پا از دست اگر که باشند رزا ی هیسا

 :دیغر. زد خی بود، کوره مانند تیعصبان شدن از که فرمان تن

 .سگ مثل یگیم دروغ-

 :گفت کالفه و دیکش دست صورتش به دوباره محسن

 دروغ دیبا چرا هان،یک و تو یبرا گذاشتم رو ام یزندگ کل که یمن! االغ-
 بگم؟

 را شلباس قهی فرمان و ستادیا شیروبرو. هم محسن شد، بلند پرشتاب فرمان
 ونمجن نیا زد،یم نفس نفس ترس شدت از محسن. چاندیپ و گرفت مشتش در

 !کردیم سکته امشب

 یمک را محسن. کند خاموش چشمش یرو  را گاریس فرمان نباریا نبود هم دیبع
 ود،ب نشسته خون به تیعصبان شدت از که یچشامن از و کرد کینزد خود به

 :گفت دورگه

 کنه؟ یکار  نیچهم دیبا چرا-
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 :گفت هراس با و گشود هم از را خشکش یلبها محسن

 قسم اسمم رس شاپور. مبونه خودت و خودم نیب بخور قسم رو هانیک جون  -
 .خورهیم

 بدبخت؟ کرده قامر جونت رو نیهم یبرا-

 :داد تکانش محکم

 .بنال-

 . رفته ازش که ییآبرو و شده متحمل که یرضر  خاطر به کن فکر-

 :زد لب ناباور. بود مانده مات فرمان

 ه؟یچ تو به دخلش-

 جواب ،یدیپرس! کن ول رو گه رس دو چوب من   هانیک جون  ! فرمان کن ول-
 . دادم

 رونیب را بازدمش محسن. نرفت عقب اما کرد رها زده شوک را اش قهی فرمان
 .شد ولو مبل یرو  و فرستاد

 سفته و چک همه اون برات رهیمیم ،ریمب یبگ بهش االن که تو از شاپور-
 برم کومل رو بذارم رو دمم یراحت نیهم به من ذاشتیم یکرد فکر. گرفته
 ؟یبده و خرج تو رفت دسته تا تو هوس   و هوا ماه سه یبرا یوقت

 .کرد نگاهش باال از فرمان

 .گرفت ازم رو اش سفته و چک-
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 .آورد باال را رسش محسن

 ازت رو طالقش یک. من رزا؟ دست تو تگذاش تورو دست یک یول آره،-
 خواهر گرفت؟ سکه تا چهارده و چهارصد وسط نیا یک حاال. من بازم گرفت؟
 ؟یهپروت تو هنوز ای بگم بازم. من هیتقلب

 .داد فشار را رسش دست دو با و شد ولو محسن کنار فرمان

 هچ تو جون   به. یگیم یچ فهممیمن هانیک جان   به محسن، فهممیمن قرآن به-
 تهگذاش که هم پوشال کی واسه. زنمیم حرف باهاش میبر ایب آخه؟ داره یدخل
 داره؟ یربط چه تو به. گرفته رو اش چک من دست   کف

 .فرشد را فرمان ی رسشانه و برد جلو را دستش اما بود مردد محسن

 . رمیم کنمیم گم و گورم منم شه، متوم هانیک عمل. گهید گذشته اش یسخت-

 .داد تکان ار  رسش فرمان

 .شدم جیگ فهمم،یمن-

 باشه؟ ،یزنیمن یحرف یحاج به. یفهمیم رو زیچ همه موقعش به ،یفهمیم-
 .مردونه بهم، بده قول

 .چرخاند او سمت به را رسش فرمان

 رند؟یبگ رتیز قراره یک نمیبب که رمیبگ خون خفه-

 .کنهیمن گهید االن حداقل کنه،یمن نکارویا یحاج-



 

 pg. 1468 

14
68 

 در شد پنجه آرام و آمد باالتر ساملش دست زد، یجان یب لبخند سپس
 :دیغر و شد فرشده فرمان فک. فرمان شبق رنگ   به یها یشمیابر

 .کنه خودش نوچه هم تو ذارمیمن-

. بود یکی هم شانیمو کرم یحت. کرد ملس را فرمان یمو  تار چند محسن
 :کرد زمزمه محسن. زدیم یرسخ به تیعصبان شدت از فرمان گردن

 نیا وسط از رو هانیک یکن جربان یخوایم وسط، گذاشتم تو برا رو مجون من-
 ! نیهم رون،یب بکش میزنیم پا و دست که یگه

 شیموها انیم در محسن ی پنجه و پوشاند را صورتش دست هردو با فرمان
 .شد مشت

 یوشگ خوامیم فقط. ربمیم رو نفست قرآن به ه،یگر ریز یبزن بدبختها مثل-
 کردمیم التامسش که موقع اون چه! نشد زدم، زور یلیخ من. باشه دستت
. هانیک نام به نزن رو لواسون گفتم که االن چه نکنه، یبازساز  رو باال طبقه
 دو وگرنه. کنم دک رو روناک که نهیا واسه اونجا، یبرگرد گذاشتم اگه االنم
 ملک نه،ک ریزنج و غل رو هانیک" کال نکهیا واسه شاپور ،یمبون شرتیب صباح
 .نامش به زنهیم هم شیتجر

 :زد لب گرفته فرمان

 .ذارمیمن-

 برگرد دوباره بعد کنم، شوت رو روناک بذار! نیهم بده، زمان بهم کمی-
 . نجایهم
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 .داره دوست رو هانیک روناک-

 :گفت ضیغ پر و بست چشم محسن

 تدوس رو هانیک گمیم دارم وسط، گذاشتم رو جونم برات که یمن اگه! نداره-
 ! دور بنداز بکن رو لق دندون نیا! نداره یعنی نداره،

 .بود گردش در محسن صورت یرو  شیچشمها فرمان

 چه نجایا اصال. دونمیمن رس بر خاک من   که کرده چکار ه؟یحاج مثل اونم-
  خربه؟

 .برگرداند یرو  محسن

 درست رو زیچ همه بده، زمان بهم. چشم بگو کن، ولش گمیم! فرمان کن ول-
 .ینیبیمن گهید رو من. شمیم گور و گم رمیم بعد کنمیم

 ؟یبر  کجا-

 شده آتل مچ و آش و الش صورت نیا محسنم؟ همون من فرمان،! قربستون-
 دهیکش گه به تو یزندگ ؟یدید اول روز که اس دهیکش اتو پرس همون مال
 یفهمیمن من؟ ای یباخت رو ات یزندگ تو ؟یندار  تو که دارم یچ من؟ ای شده
 !یبود که یهست یخر  همون شهیهم ،یفهمیمن وقت چیه...فرمان
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 ینگاه با هردو. شد بلند هانیک ی هیگر یصدا که بدهد جواب خواست فرمان
 به مانفر  و ماند جا تشیمصدوم علت به محسن. شدند بلند شتابان بهم کوتاه
 تهنشس تخت یرو  که هانیک سمت به و گشود را در. دیبخش رسعت شیقدمها
 هیرگ هانیک و فرشد خود به را کوچکش تن. رفت کرد،یم هیگر وقفه یب و بود
 .کرد نوازش را تنش متام و دیبوس را شیموها یرو  فرمان. افتی شدت اش

 .بابا عمر   شد متوم ،یدید بد خواب. نجامیا من بابا، جانم-

 :گفت میمال و ستادیا درب چهارچوب انیم محسن

 برات؟ ارمیب آب. گهید نکن هیگر عشقم؟ شده یچ عمو، هانیک-

 مرک یرو  دستش ناگهان به کرد،یم نوازش را کوچکش تن که هامنطور فرمان
. ردک ملس را هانیک سیخ لباس   و پشت به را او تعجب با. ماند ثابت هانیک

. شد رهیخ بود، رنگ زرد و مرطوب وار رهیدا که تشک به و آمد جلو محسن
 :گفت مسملت و افتاد هیگر به دوباره هانیک

 .بابا دیببخش-

 .دیکش را آنها یکم و زد شیموها در یچنگ محسن و شد سست تنش فرمان
 :دینال

 دینبا ،یدیکشیم عربده دینبا گفتم بهت چقدر بهت، لعنت! فرمان بهت لعنت-
 رو نیهم...ریبگ لیتحو ایب باال، یربدیم رو مصبتو سگ یصدا اون
 ؟یخواستیم
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 که فرمان گردن دور را کوچکش دست هردو. چسباند فرمان به را خود هانیک
 :گفت هق هق با و کرد حلقه بود، زده خشکش مجسمه مانند

 ...تو گفتیم دوستش خامنه اون به یمامان امروز بابا، دیببخش-

 :داد ادامه نحالیا با گرفت اش سکسکه

 .هربونهم همه با. کشهیمن رو یکس من یبابا گفتم من. یبکش رو عمه یرفت تو-

 .خورد رُس  آرام و داد هیتک کمد به محسن و بود یاشک هانیک صورت متام

 گهید بخدا کنم،یمن تکرار گهید بخدا. یزدیم داد دمید خواب د،یببخش بابا-
 .کنمیمن سیخ جامو

 :دینال محسن

 !فرمان بهت لعنت-

 و سیخ تشک به نفس یب فرمان و افتاد هیگر به فرمان آغوش در دوباره هانیک
 دل یکجا بتیمص همه نیا وسط را هانیک یادرار  شب. شد هر یخ رنگ زرد
 گذاشت؟یم اش پاره پاره

 

 

 

 

 :کرد زمزمه کرد،یم نوازشش آرام که هامنطور فرمان
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 محسن؟ یار یب آب وانیل کی یر یم. بابا عمر   نداره اشکال-

 یمزخ که صورتش و ورس بتیه دنید با هانیک. شد بلند و آمد خود به محسن
 با محسن. چسباند فرمان به را خود و کرد وحشت شرتیب د،بو  مرده خون و
 یصندل یرو  تر عقب یکم و داد فرمان دست   به را آن. برگشت یآب وانیل

 :گفت دوباره و دیمال یخستگ از را شیچشمها. نشست

 .کنه لعنتت خدا-

 و آرام فرمان. دیچسب پدرش به دوباره و دینوش کامل را آب وانیل هانیک
 و دیرس هم محسن گوش به اش یعذرخواه. کرد صحبت شیبرا نجواگونه
 و آمد بند اش هیگر شد، آرام هانیک که گفت آنقدر فرمان. زد یپوزخند

 محض به. کند ضیتعو را لباسش و برود حامم به پدرش همراه   شد یراض
 لحفهم. انداخت یلباسشوئ نیماش درون و کرد جمع را ملحفه محسن رفتنشان

 تشصور  یزخمها به ینگاه نهیآ از و کرد نیگزیجا را یز یمت یها یروبالشت و
. بود نشده ناراحت خودش چهره دنید از اندازه نیا به تا چگاهیه. انداخت

 با کیبار خط نیا دانستیم هم خودش. دیکش دست پلکش زخم یرو  آرام
 یمحسن یبرا. هامنطور هم لبش کنار زخم است، ماندگار ابد تا زیر یها هیبخ
 ودز  باشد، آراسته و مرتب کردیم تالش شهیهم و نبود اش چهره در یرادیا که
 به لیسب و شیر و موها شهیهم تا کردیم شیرایپ و رفتیم شگاهیآرا زود به

 بود آرام یکم دلش ته اما. بود دقش ی نهیآئ ها زخم نیا باشد، مرتب روزش
 و زدیم غیج هانیک. است ستادهینا ساکت رزا از دفاع یبرا حداقل که
 یباز  آب درخواست یشب نصفه فرمان از که بود مشخص" کامال. دیخندیم
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 را شیپا که یفرمان نیا. دیکش دست آن ی  مردگ خون و لبش ی گوشه به. دارد
 یمعطل یب دیفهمیم را بم و ریز اگر د،یپاشیم زخمش به منک و کردیم قلم

 در کرد عهد خود با و زیمت اطیاحت با را شده خشک خون. گرفتیم را جانش
 یدلدار  را خود سپس. دهد قرار تیاولو را صورتش از حفاظت ،یآت یدعواها
 .کندیم پنهان را زشت زخم   نیا و شودیم بلندتر یزود به لشیسب که داد

 هبقچ" بایتقر پدرش آغوش در پوش حوله هانیک. آمدند رونیب حامم از هردو
 با و نشست ختت یرو  محسن. بود سیخ" کامال فرمان رشت یسوئ و شده چیپ

 تن هب اش یگوشیباز متام با را گرمش یلباسها و خشک را هانیک تن حوصله
 :گفت فرمان به متام یمحل کم با سپس. کرد

 .ریبگ دوش برو-

 نیا در که هانیک یموها کردن خشک مشغول و آورد رونیب کشو از را سشوار
 زرو . بود همناند اش یهوشیب تا یز یچ. شد نداشت، قرار و آرام شب از ساعت
 .درب یم خوابش گذاشت،یم سنگ یرو  رس اگر یحت و بود گذرانده را یمزخرف

 دکرت؟ بربمش فردا-

 یصدا که شد خوشحال و انداخت او به یا هیسف اندر عاقل و زیت نگاه محسن
 هحوصل یب. نشنود را پدرش ی احمقانه سواالت هانیک شودیم باعث سشوار
 :گفت
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 یکوفت کی تا دکرت یر یم فردا خودت بجاش. هنکرد الزم ؟یادرار  شب واسه-
 رو تصدا که یش درمان دیبا تو دکرت؟ بره چرا هانیک. ینکش عربده بده بهت
 .ینرب  باال جا همه

 .که یدید رفتم،-

 . بوده یدوزار  م،یکنیم عوض رو دکرتت پس-

 یشفح و رفت رونیب بود، دستش در زیمت یلباسها و حوله که هامنطور فرمان
 ونر یب قفسه از یداستان کتاب اش، یخستگ متام با هم محسن. ادد لب ریز
 زهایخم کی خواند،یم که یا کلمه ده هر از و دیکش دراز هانیک کنار. دیکش

 . شدیم خارج دهانش از کشدار

 !عمو-

 عمو؟ جان  -

 یازخمه ابتدا. ستینگر محسن به درشتش یچشمها با و دیچرخ یکم هانیک
 کهنیا از محسن و افتاد نیچ کوچکش ینیب. دیکاو یکنجکاو  با را صورتش

 نارک اطیاحت با و آرام هانیک. کرد یجانیب ی خنده بود، شده چندشش هانیک
. دیبوس عشق با و گرفت را کوچکش دست   کف محسن و دیکش دست پلکش
 :کرد زمزمه سپس

 .شهیم خوب-

 !عمو-

 عمو؟ جان  -
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 رون؟یب میریمن خامنه اون با گهید-

 نم،خا کدام دیبگو آنکه از قبل اما افتاد اش یمشک ابروان نایم یاخم محسن
 :گفت آهسته عوض در و شد اریهوش

 ؟یگیم رو رزا-

 .کرد رسش گاه هیتک را دستش محسن و داد تکان رس آرام هانیک

 ش؟ینیبب دوباره یدار  دوست-

 :گفت سکوت یلخت از پس و داد جلو را شیلبها هانیک

 هم روناک خاله. شده تنگ دوستهام برا دمل. مهد ربهیمن رو من گهید که بابا-
 .کنه درست ها خوشمزه یماکارون اون از نجایا ادیمن گهید

 

 

 

 

 به تنسب را موضعش زود نقدریا هانیک نکهیا از. دیکش ازهیخم دوباره محسن
. ستا ییتنها آن لیدال از یکی دانستیم اما. خورد جا بود، داده رییتغ روناک
 سالها. بود مهدش یمرب تر مهم همه از و داشت آمد و رفت لمنز  نیا به روناک

 یو جل را دستش. زدیم دست پدرش به اگر یحت بودند، شده اخت گریکدی با
 :گفت نامفهوم دهانش بسنت نیح در و داد قرار دهانش
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 یلیچ و چرب و تر خوشمزه روناک خاله یماکارون از کنم،یم درست برات من-
 خوبه؟ تر،

 . فرستاد باال را شیروهااب رستق هانیک

 .تسین بلد هم یمامان. یستین بلد تو. کنهیم درست خوشمزه فقط اون. نه-

 دور روناک از را او ذهن   چگونه دیشیاند و برد شیموها درون یدست محسن
 :داد ادامه هانیک. کند

 ست؟ین یمامان خونه تو من اتاق   مگه نجا؟یا آورد رو ما چرا بابا" اصال-

 .کن تحمل کمی. میریم زم،یعز میریم-

 :گفت قهرآلود و شد نهیس به دست درازکش حالت هامن با هانیک

 . دیگیم دروغ همتون! دروغگو-

 :شد یجد و دهنده هشدار یکم لحنش محسن

 !هانیک-

 براش هامیرنگ مداد با دادم قول بهش. جون رزا شیپ برب رو من حداقل-
 . بکشم ینقاش

 را رزا جواب مدت نمهمهیا! داشت کم را قلم کی نیهم. دیکش یپوف محسن
 هانیک خاطر   به او با دیبا حال و بود نداده بشیغر و بیعج حرکت   آن بابت
 تتهم بابت کردیم تیحالل طلب دیبا هم بعد البد. گذاشتیم مالقات قرار
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 برابر در رزا دیفهمیم اگر هم فرمان! کردیم امتیق رزا. بود زده که ییناروا
 :داد تکان را رسش! کردیم پا به خون کرده، چه محسن

 .عمو نفس   هنوز یدینکش رو ات ینقاش که تو. روز کی ربمتیم-

 .نشست محسن یروبرو  تخت یرو  چهارزانو و شد بلند چابک هانیک

 جون؟ رزا با ؟یشهرباز  میبر دوباره بعد. کشمیم صبح فردا-

 .کرد کج را لبش محسن

 .کنه درست یماکارون ستین بلد جونت رزا-

 یو ر  را اش سبابه انگشت که هامنطور و چرخاند کاسه در را شیچشمها هانیک
 :گفت یفکر  بود، داده قرار اش یصورت لپ

 .کن درست برامون تو خب-

. دیچیپ اش ینیب در مو کرم یبو  و داد قرار بالشت یرو  را رسش نباریا محسن
 :زد غر

 . داره رو حامل نقش وسط نیا" کال محسن عمو. گهید آره-

 عمو؟ یچ یعنی حامل-

 .فرستاد رونیب نیسنگ را نفسش محسن

 چهار کنهیم یغلط چه حموم تو ستین معلوم که بابات بخواب، ریبگ! هانیک-
 برسم رید. شگاهیمنا برم دیبا صبح من عمو، نفس   بخواب. تو اون دهیچپ ساعته
 . کنهیم دعوام شاپور بابا
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 .ارهد دوستت یلیخ جون بابا گفتیم روز اون عمه-

 :گفت حرص با و کرد یپوف محسن

 !هانیک-

 و الصیاست با محسن. شد رهیخ او به مظلومش یچشمها با و دیبرچ لب هانیک
 .کرد نوازشش و دیکش صورتش به یدست یدرماندگ

 جون، رزا شیپ ربمتیم بکش رو ات ینقاش چشم، ؟یخوایم یچ عمو؟ جانم-
 ه؟خوب ،ینیبب رو دوستهات مهد میریم هم اونور از

 تزا؟یپ با-

 نصفه حامم و آمد یم خوابش. بکوبد خودش رس بر خواستیم دلش محسن
. دز  را برق دیکل و دیکش جلو یکم را خود. بود کرده رسحال را هانیک یشب

 .شد کیتار مهین اتاق

 بابا اگر چون بخواب حاال. مونه یم خودت و خودم نیب بازم یول تزایپ با-
 .شهیم یعصبان دوباره ،یدیابنخو  هنوز نهیبب و ادیب فرمان
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 محسن به سفت و فرستاد پتو ریز را خودش داد، تکان رس تند تند هانیک
 ادد قلقلک را محسن ینیب مندارش یموها و بست یزور  را شیپلکها. دیچسب
 از. ودش زاریب یوابستگ نیا از یزندگ در بار نیاول یبرا محسن شد باعث که
 و ادد هنگام نکهیا از شد،یم قرص دهانش فرمان ربراب در او یبرا هانیک نکهیا
 تن هب را شیلباسها او دادیم اجازه نکهیا از ربد،یم پناه او به فرمان یها ادیفر
 ...کند خشک را شیموها و

 :گفت یر یز یصدا با و خفه هانیک

 براش؟ بکشم یچ عمو،-

 : گفت دورگه و گرفته

 .یدار  دوست یهرچ-

. دیکش آغوش در کامل را او و باالتر یکم را توپ محسن. گفت یا باشه هانیک
 چند از پس و شدیم گرم کم کم نرمش و گرم یجا وجود با هانیک یچشمها

 خواب هان  یک که دید تعجب کامل در آورد، جلو را رسش محسن یوقت قهیدق
 هنکیا از داد، ادامه را یقبل جمالت ذهنش. کشدیم نفس منظم اش، یخرگوش

 از هانیک و رفتیم اگر. شد زاریب هم رفتیم خواب هب او آغوش در هانیک
 . کشتیم را خودش فرمان، یجا به خودش کرد،یم هیگر اش یدور 

 خشک را شیموها حوله با  و داشت تن بر یورزش ست که هامنطور فرمان
 خفه یصدا با محسن که برد برق دیکل سمت به را دستش. شد اتاق وارد کرد،یم
 :گفت یا
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 . برد خوابش االن نیهم نکن، روشن-

 .شد مانع فرمان که شود بلند خواست سپس

 .هال رمیم من نجا،یهم مبون تو پس-

 .یشیم سیرسو مبل یرو  صبح تا-

 آرام. دیکش رونیب را یسفر  پتو و بالشت و گشود را کمد درب آرام فرمان
 :گفت

 شگاه؟یمنا یر یم صبح. بهرته نباشم، کنارش من امشب-

 باال را خود یکم و شد گشاده کیتار مهین یضاف هامن در محسن یچشمها
 .بود ترس و وحشت یکم شیصدا در. دیکش

 ؟یایمن تو مگه-

 .رفت در سمت به فرمان

 !نه گذره،یم گوشم ریز یچ نفهمم یوقت تا-

 :گفت خفه اما یحرص محسن

 .نباش نامرد نقدریا! میزد حرف هم با ما فرمان-

 .کرد نگاهش رسشانه از فرمان

 .دمیکشیم حرف ازت خودم روش به که باشم نامرد خواستمیم-
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 دستت یگوش که گفتم یاونقدر  من ؟ینکرد که یبکن یخواستیم چکار گهید-
 .باشه

 هچ نفهمم تا من. کن رو اش یگر  نوچه برو ،یراستش دست و کرده زیعز تو-
 .ذارمیمن شده خراب اون تو رو پام خربه،

 دهش کنرتل یصدا با. دیکشیم ادیفر نداشت، آغوش در را هانیک اگر محسن
 :گفت یا

 . ودتخ شیپ گردونتیبرم دوباره رهیگیم ازت رو نجایا لج رس افتهیم! احمق-

 :گفت میمال محسن و برگشت سمتش به کامل فرمان

 . لج رس نندازش! یبد زمان من به شد قرار. میزد حرف هم با ما پرسخوب،-

 .ستادیا در چهارچوب در فرمان

 .برو صدا و رس یب بخور، رو تا صبحونه فردا-

 !فرمان-

 .ضهیمر هانیک گمیم زنمیم زنگ بهش-

 :گفت خشم با و کرد رها بالشت یرو  را رسش محسن

 .رونیب ربمیم رو هانیک امیم بعدظهر فردا! بهت لعنت-

 خودم؟ چالقم-

 .زد را ششین فرمان، امدن  ین جربان به. کرد یتالف محسن
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 ازت هنوز دور؟ دور ادیب باهات فردا مروزتا گند نیا با یدار  توقع البد-
 !رتسهیم

 شیازا در. است گفته چه موردش در هانیک دینپرس. رفت درهم فرمان یاخمها
 :دیپرس

 ...یواقع ی  واقع ندفعهیا کنم؟ پانسامن رو زخمهات یخوایم-

 .بست را شیپلکها محسن

 .رونیب یش گم اتاق از که نهیا کار نیبهرت" فعال-

 .بود رفته فرمان گشود، مهین تا که را پلکش

 

 

 

 

 را اش یگوش آالرم یصدا اگر. رفت فرو یقیعم خواب به یک دینفهم
 اونتوس یبو  شهیهم که یاتاق در و تخت نیهم یرو  حاالها حاال د،یشنیمن
 باز مچش توانست یسخت به که بود خسته تنش و روح آنقدر. دیخوابیم داد،یم

 باالتر را پتو بود، شده جمع خود در که هانیک دنید با و چرخاند رس. کند
 هال به سپس آورد، رونیب دورس و شلوار کی فرمان، لباس   کمد از. دیکش
 گاریس ته چند یا شهیش زیم یرو  و بود دهیخواب نفره سه مبل یرو  فرمان. رفت
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. دیکش باال هم او ی نهیس تا را یمسافرت یپتو  و رفت جلو. خوردیم چشم به
 نفره تک مبل یرو  تینها در و دیپوش را شیلباسها زد، واکمس رفت، یدستشوئ
 تا ندک اش یراض چگونه دیشیاند و شد رهیخ فرمان بسته یچشمها به. نشست

 هینثا چند. کرد یپوف و فرشد را دردناکش رس و گرفت رو او از. دیایب همراهش
 مسکوت" کامال یفضا در صبح اول فرمان دار خش و گرفته یصدا که گذشت

 . ترساند یکم را او رمتانآپا

 . یر یم رژه یدار  رسم یباال ساعت چهار گهید برو پاشو-

 احافتض شیصدا نقدریا شبید بود؟ خورده رسما. کرد نگاهش متعجب محسن
 هیانث به شیاخمها اما شد پهلو به. بود بسته شیچشمها همچنان فرمان. نبود
 هب پهلو و زده غلت شیجا در را شبید متام که بود مشخص" کامال. رفت درهم
 ی ختهیر بهم یموها. ستادیا رسش یباال و شد بلند محسن. است شده پهلو

 یز آجرپ کوره. گذاشت بلندش یشانیپ یرو  را دستش کف و زد کنار را فرمان
 :دیغر! بود

 یدیمترگ یاومد ینطور یهم نه؟ ،ینکرد خشک رو موهات شبید. یدار  تب-
 نجا؟یا

 . کرد یشکخ ی رسفه و نداد محل فرمان

 نیا یک بخواب؟ خودت یجا رس ایب نگفتم بهت شبید. دکرت بربمت بپوش-
 تیمسئول یبفهم و" قایدق یش آدم یخوایم یک ؟یکنیم متوم رو ها یباز  بچه
 ؟یکن راحت رو من الیخ یخوایم یک ؟یدار 
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 :دیغر و دیکش رسش یرو  کامل را پتو فرمان

 صاحبت...پاشو! من مغز رو یر یم یه صبح اول ،یدییسا گهید برو پاشو-
 .یکن یگر  نوچه براش یبر  منتظرته

 .شد فرشده محسن فک

 .ارمیدرم رست هم با رو االن و شبید یتالف ینبند رو دهنت فرمان-

 صحر  نکهیا یبرا اش یحالیب و یضیمر رغمیعل و دیشن را پوزخندش یصدا
 :گفت اورد،یدرب را محسن

 از ور  صورتت یگرت دیحم یبود نکارهیا. یدوزار  نوچه یستین حرفها نیا مال-
! یبش راست دوال یحاج یجلو  یبلد فقط تو. انداخت یمن ختیر

 ! نهیهم کارت. راست...دوال...راست...دوال...راست...دوال

 آوردن؟ باال گند ه؟یچ تو کار-

 و حرص پر نباریا. دیکش کنار رسش یرو  از را پتو هیثان از یکرس  در فرمان
 ای ودب گارهایس ته و یخوابیب ریتاث دانستیمن محسن .کردیم نگاهش نهیک

 :زد لب یجد فرمان. بود خون کاسه دو خامرش یچشمها اما آنفوالنزا

 ! نکردم متوم رو شبید نصفه مهین کار تا رونیب برو گمشو-

 .شد بلند و داد قرار رانها یرو  را دستش هردو محسن

 !نخور غصه رم،یم-

 .دستته شگاهیمنا بم و ریز کل مگه؟ اس هخال خونه. یبر  یخور یم گه تو-
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 و ودگش را هود کنار نتیکاب درب. رفت آشپزخانه سمت به یپوزخند با محسن
 یشگو. دیکش رونیب را خوردیم چشم به قرصها انواع آن در که یکوچک سبد
 پرست گل جان، یحاج"  کرد پیتا شاپور یبرا و آورد رونیب بیج از را اش

 شابخ چند سبد از سپس." دیبد اجازه اگر امیم رترید کمی گرفته آنفوالنزا
 رصق زرورق. برگشت هال به دوباره و کرد پر را آب وانیل. دیکش رونیب قرص
 .ستادیا فرمان رس یباال و کند را

 . دکرت بربمت شو آماده بعدم بخور، رو قرصت پاشو-

" انج بابا باشه" منت به ینگاه با محسن و شد بلند اش یگوش امکیپ یصدا
 :گفت طعنه با و زد یپوزخند فرمان. کرد بشیج یراه را آن دوباره

 ضعو  در جان، بابا رست فدا نگفت گفت؟ یچ ؟یایمن یداد خرب ات سیرئ به-
 بده؟ سفته جاش به

 .نشست شیروبرو زانو یرو  محسن

 .یکنیم یانصاف یب یدار  گهید-

 .شد مشتاق یکم یخامر  و یخستگ متام با فرمان یچشمها

 .وسط یگذاشت رو جونت که ؟یگفت چرت شبید ینعی-

 کرد مجبور بود، درازکش که را فرمان و خوراند او به زور با را قرص محسن
 :گفت یعاد سپس. بنوشد را آب وانیل

 .نه-
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 ردنک زیمت مشغول و کند جعبه از یدستامل محسن. شد زهر فرمان نگاه متام
 :گفت حال هامن در. شد گارهایس ته و خاکسرت از زیم

 ینقاش زیم نیا یرو  و ونیزیتلو جلو ادیم شهیهم هانیک یدونیم که تو-
 یو ر  که نداره یگار یرسیز لونه نیا روش؟ یز یریم رو آشغالهات چرا کشه،یم
  ؟یکنیم خاموش زیم

 ؟یبر  یخوایم بعد وسط یگذاشت رو جونت چطور-

 :گفت دادن جواب جواب به و ختیر زباله سطل درون را آشغالها محسن

 یبد الانتق هانیک به رو ات یضیمر اگر یفهمیم که شاالیا. دکرت میبر بپوش-
 . شهیم یچ

 هبچ درک به که من. توئه دست شگاهیمنا متام ؟"اصال یبر  ذارهیم شاپور-
 رس مرتسک نقش هم ربزیفر دونهیم هم خودش یحاج اما ستم،ین یدیام
 .میدونیمن ربزیفر و من که یدونیم تو رو گاوصندوق رمز. داره رو زیجال

 حداقل نبود، بلد که سوپ. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند محسن
 را روانش فرمان ناسامل هیر و خشک یها رسفه. کند درست دمنوش توانستیم

 .زدیم بهم
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  ؟یکر ! توام با-

 دیبا االن. کرد روشنش و داد قرار گاز شعله یرو  و کرد آب از پر را یکرت 
 که یزمان ای و شدیم مطلع شاپور میتصم و دیحم احوال از .بودیم شگاهیمنا
 و ودب ستادهیا نجایا اما زدیم تست گرفتیم قرار کامل سکوت در شگاهیمنا
 :کرد اخم. کردیم درست دمنوش ایدن ی پرسبچه نیتر نفهم یبرا

 .دونمیمن رو رمزش منم-

 . آورد نرو یب پرتقال چند خچالی از محسن و افتاد رسفه به دوباره فرمان

 . بشکنم رو گردنت دارم دوست ،یگیم دروغ خودم یجلو  یوقت-

 ؟ینکرد هک یبکن یخواستیم یچ گهید. بشکن! کرتیبار مو از گفتم هربار منم-
 . خورد سگ اومدم، رو راه نیا ته تا من. بزن ایب باشه، هنوز؟ ینشد یخال

 یگد ید بیسآ رغمیعل که او به حرص با هیثان چند  و نشست مبل یرو  فرمان
 داد،یم قرار ریگ مرکبات آب دستگاه درون را شده مین دو یها پرتقال دستش
 منرده هنوز نکهیا از و بود یعصب توانش و حد از شیب. بود یعصبان. ستینگر
 نیا متام مانند خواستیم دلش روزید از. کردیم تعجب بود، نکرده سکته و

 لگدش و مشت ریز رزا وزر  هامن اگر که. باشد جانب به حق همچنان سالها
 مرگ تاوانش پس کرده، پنهان را یباردار  رایز. است بوده حقش شد، هوشیب

 در دوباره شیپ وقت چند نیهم مگر...چرا شیپ سال پنج" اصال. است
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 انهمرص  هم باز رزا و داشته را هانیک جان قصد که نکرد محکومش امرستانیب
 .دانستمیمن من بود گفته

 تهمت و فرمان شصت رضب درد کند، ثابت نتوانست نست،دایمن. گفتیم راست
 یحت ماند وفادار قتیحق به همچنان اما دیخر جان به را انیاطراف یناسزا و

 تیحالل کرد؟یم چه دیبا. زد چنگ را شیموها. نداشت یشاهد چیه اگر
 با ود،ب بایفر آن منشا رس که شیحامقتها متام جربان به را هانیک د؟یطلبیم

 دیبا جربان برا ابد؟ی امیالت اش سوخته دل تا کردیم چه کرد؟یم رو رد رو رزا
. رودب رونیب ذهنش از رزا یها دانستمیمن متام تا گذاشتیم هیما یکس چه از
 چه رسش پشت ی شکسته و  فرسوده پل با کرد؟یم چه وجدانش عذاب با
 بازگو شیبرا چگونه" اصال. گرفت را اشکش نم و افتاد رسفه به دوباره کرد؟یم
 ملع دنیشن توان دانستیم که ییرزا زد؟ینر فرو اش پژمرده یرزا تا کردیم

 و دبشنو  را خودش هیعل تیجنا نیا توانستیم چگونه ندارد را هانیک یجراح
 را خودش جان وجدان عذاب گفت؟یمن. شکستیم رزا گفت؟یم اورد؟یب تاب
 رفنت ف،یثک قتیحق نیا یافشا هان،یک یجراح. بود آورده کم. گرفتیم

 زانشیعز جان   بودن خطر در...رزا جان  ...هانیک جان  ...محسن جان   محسن،
 انج شاپور شد،یم وانهید قتیحق دنیشن با رزا یجد یجد اگر کرد؟یم چه را

 ...ناموفق هانیک عمل گرفت،یم را اش، یزگرامیعز محسن،

 یرو  اخم با فرمان. شدند پراکنده افکار چشمش یجلو  پرتقال آب وانیل با
 پا اب یجد محسن که بردارد را گارشیس پاکت زیم یرو  از تا شد خم. برگرداند

 .ردک اشاره وانیل به خونرسد د،ید که را فرمان یبرزخ نگاه. زد دستش ریز به
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 . نداره رو نفر کی تو یدار  ضیمر حوصله یکس اوضاع نیا تو. بخور-

 :گفت طلبکار و دینوش را آن از یکم فرمان

 .یهرّ  بازه، در خواست؟ تورو یرستار پ حاال یک-

 و چپ چپ نگاه به توجه یب و چپاند خودش شلوار بیج درون را پاکت محسن
 :گفت فرمان نیخشمگ

 .هست بهش حواسش میمر خودمون؟ خونه بفرستم روز چند رو هانیک-

 بشه؟ یچ که-

 یتالف شه، ضیمر هانیک. رهینگ یرسماخوردگ روسیو احمقش یبابا از که-
 . ارمیم در رست کدفعهی رو کارهات نیا همه

 .کرد پاک را دهانش دور و دیکوب یا شهیش زیم یرو  را یخال وانیل فرمان

. یسوخت انداختم ختیر از رو صورتت و کردم قلم رو پات نکهیا از بگو، پس-
 داشت؟ درد

 :کرد اشاره یخال وانیل به یشخندین با و کرد تر را نشیپائ لب محسن

 یواخیم شه؟ ضیمر دینبا هانیک که رسهیم شعورت! نبود یزحمت جان، نوش-
 .ندارم یحرف من یحاج شیپ شیبفرست
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 :گفت یکفر  فرمان

 شده؟ خراب اون نرو ده،ید یخواب چه براش یحاج ینگفت شبید تو-

 . دکرت بربمت بعدم خودمون خونه بربم رو هانیک بذار پس-

 دو رو ام بچه و کنمیم داعتام یحاج نوچه به من یکرد فکر چرا" واقعا-
 کنم؟یم مشیتقد یدست

 :دکر  زمزمه. بود گردش در وارهاید انیم نگاهش و زد ینیغمگ پوزخند محسن

 ...شاپور ی نوچه-

. شد منرصف فونیآ زنگ یصدا دنیشن با که دیبگو یز یچ کرد باز دهان فرمان
 توریمان قاب در منظر دنید با. افتاد رسفه به دوباره فرمان و شد بلند محسن
 .فرشد را دکمه

 بود؟ یک-

 .کرد مرتب را لباسش و گشود مهین تا را یچوب درب محسن

 یمرس  هم ام یضیمر. هستم خودم بگو بربم، رو هانیک گفت اگر. خانم حاج-
 . ستین

 .شناسمتیم توام، با روز و شب ساله پنج من محسن، ستین شاپور دردت تو-
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. گذاشت او یشانیپ یرو  را دستش دوباره و ستادیا رسش یباال محسن
 کف و بودند شده دما هم هردو هم دیشا آمده، نیپائ تبش کردیم احساس
 :گفت یجد. داشت حرارت خودش دست

 و جاش فالن فرستهیم سوند و کنهیم هوشیب رو زنت که ییبایفر به اگر-
 رو هانیک خانم حاج بذار. ستین یحرف ،یدار  اعتامد دستت دهیم کمربند
 .بربه

 . انداخت باال شانه محسن و کرد نگاهش دار تب و رفته وا نفرما

 رو و زخمش رو یپاشیم منک و یکنیم قلم رو پاش که یمحسن به هم یتونیم-
 نه،کیم رو ات یدار  ضیمر و کنارته بازم یول یکنیم خاموش گاریس لباسش
 مه گهید بار صد چون وسط گذاشته رو جونش نکهیا یبرا نه. یکن اعتامد
 گهید نمحس نکهیا یبرا بلکه. کردیم کارو نیهم بازم گشت،یبرم عقب هب زمان
 یبرا. ستین خودش گهید ”اصال...هانهیک فرمانه، محسن ست،ین محسن
 .کشهیمن نفس خودش

 محسن؟-

 .جان-

 شه،بس یول شهیمن هام یکار  گه جربان دونمیم نه،یبب رو هانیک رزا خوامیم-
 نه؟
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 اش دهیکش و مردانه انگشتان بند که دفرش  چنان و گرفت را مبل پشت محسن
 افت مه دیشا نکند، شیپا کله اش دهید بیآس یپا تا افتد،ین تا شد، دیسف

 :گفت یسخت به...فرمان یناآشنا جمالت هم دیشا فشارش،

 ؟"جدا-

 .فرشد را اش شانه محسن و داد تکان رس آرام فرمان

 آب به گدار یب و میکن صحبت اش درباره هم با که یدیم زمان یاونقدر -
 ؟ینزن

 :گفت پرت و حواس یب فرمان

 ...مادر هم رزا هانم،یک یبابا اگر من کنه؟ چکارم خوادیم شاپور گهید-

 !پرسم فرمان-

 .چرخاندند رس در سمت به هردو و خورد را حرفش منظر، یصدا دنیشن با

 

 

 

 

 ،دباش فرمان یآنفوالنزا بودن دار ریواگ نگران آنکه یب و آمد جلو منظر
 .داشت بغض. دیبوس را پرسش یشانیپ

 .ینش ضیمر غصه از نطوریا تو که رهیمب منظر مادر؟ یشد یچ-
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 !خانم حاج-

 :داد ادامه و دیکش عقب رس سپس گفت اخم با را نیا فرمان

 .یشیم ضیمر من مادر   اونور برو-

 .کرد مداخله محسن

 به دهیخواب سیخ یمو  با شبید ه؟یچ حرفها نیا. خانم حاج جونتون از دور-
 . کرده عود تشینوزیس ادیز احتامل

 .کرد یپوف فرمان

 !شمیم هم بهرت یبر  تو خوبم، من-

 .زد بود، گردش در آنها نیب که منظر متعجب نگاه به یزور  لبخند محسن
 :گفت آرامش با سپس

 بخوره، کنهیم زنده رو مرده که رو شام معروف یها چهیماه سوپ کاسه کی-
 .شهیم خوب خوب  

 :گفت رفت،یم آشپزخانه سمت به که هامنطور نظرم

 دمنکر  وقت. بدحال و ضهیمر ام بچه که برسون رو خودت الساعه گفت شاپور-
 خچالت؟ی تو یدار  یچ. گذاشتمیم بار رو سوپ خونه تو وگرنه مادر

 به و کرد عبور کرد،یم نگاهش چپ چپ که فرمان دگانید یجلو  از محسن
 .رفت آشپزخانه

 .خرمیم رمیم االن من دیبگ ستین هم اگر. هست دیاهبخو  یز یهرچ-
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 زمزمه ناراحت و دیگز لب. افتاد محسن به چشمش و برداشت را زودپز منظر
 :کرد

 ...دیحم نیا آورد برست یچ-

 .دینکن ناراحت رو خودتون هم شام. خورد یکی زد، یکی. نداره اشکال-

 کرد،یم نیپائ باال را نو یزیتلو یها کانال کرده اخم که فرمان به ینگاه منظر
 :گفت آرام و انداخت

 وبارهد فرمان اگر الل زبونم گفتیم رفتیم راه. نربد خوابش صبح تا شاپور-
 وروت خدا. راحته املیخ یکی من باشه کنارش محسن گفتم ؟یچ کنه سکته
 .نداره دوستت فرمان از کم شاپور که بخدا. کنه حفظ ما و ات خانواده یبرا

 محسن به را متعجبش یچشمها و دیشن هال از را فرمان صدادار پوزخند
 :دیپرس مردد و دیکش لشیسب به یدست محسن. دوخت

 نگفت؟ یز یچ-

 نیاندوهگ. نشست آن یرو  و دیکش رونیب را ها یصندل از یکی منظر
 بود، ستادهیا رسش یباال که او جواب در و کرد مچاله درهم را شیدستها
 :گفت

 آواره رو دخرتش تونهیم. دخرتشه هم بایفر شه،پرس فرمان مادر؟ بگه یچ-
 یحاج کردیم نکارویا هم اگر گرفته، پس رو تشیشکا دیحم مطمئنم کنه؟
 براش. رونیب آوردت یم ذاشتیم سند...مادر که تو اون یمبون تو ذاشتیمن
 ...هم یطرف از. یز یعز یلیخ
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 . کرد کمکش محسن و شد یطوالن منش و من

 رزا؟-

 :داد تکان رس و دیکش یآه منظر

 یندو یم که تو. میستین خودمون حال تو شاپور و من روزید از. رزا پرسم، آره-
 ...انگار شکسته دلش. داره دوست چطور رو بایفر یحاج

 :گفت مشتاق و زد برق دیام از یا لحظه یبرا محسن چشامن

  کرده؟ تیجنا رزا حق در دخرتتون کرده قبول یعنی-

 کر یصدا کیرسام یرو  یصندل شد باعث که ادد تکان خود به یکم منظر
 .آورد بوجود یا کننده

 .مادر کردمیمن رو فکرش منم چرا دروغ. نداشته توقع بایفر از اما نه،-

 :گفت یمحسوس اخم با و دیخواب محسن باد

 یپ رهیم" حتام و کنه ینیسنگ دوشش رو بار نیا ذارهیمن یحاج کردمیم فکر-
 . تیحالل

 رسش به یچ بایفر بفهمه دخرت اون یکرد فکر جان؟ محسن یچ تیحالل-
 نرسمو  به بتیمص اونهمه و بود سنگ ریز دستش گذاره؟یم راحت رو ما آورده
 ،نهیشیمن ساکت. کرده چکار باهاش دخرتم بفهمه نکهیا حال به یوا آورد

 .است عقده وجودش همه دخرت نیا. محاکمه زیم یپا کشونهیم رو هممون
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 اما نکند منظر بار ینیسنگ کهیت تا داد قرار دهانش یجلو  را مشتش محسن
 :گفت یکلفت یصدا با. نتوانست

 دیبذار کرده، پنهان همه از دخرتتون که یتیجنا جربان به حداقل دیتونیم-
 .کنه بغل لرز و ترس یب رو اش بچه رزا

 دهش گشاده ییچشمها با. درآمد لرزه به آرام شیلبها و دیپر منظر رخ از رنگ
 یسک مانند است، زده یبیغر و بیعج حرف ای کندیم یشوخ محسن که ییوگ
 :گفت باشد دهیترس ای داشته لکنت که

 شده؟ یچ اش دهیند االن تا مگه.  بشه ییهوا ام نوه مونده نیهم ؟یچ گهید-
 منیا از بدتر اگر بایفر گذاشته؟ کم براش فرمان ای اومده نیزم به آسمون

 یاه بچه از شده پر ایدن. پرسم شدیمن هانیک شدنید جربانش بازم کرد،یم
. عکسبر  و مادرشون شیپ رنیم ابروئه چشمت باال بگه باباشون تا که یطالق

 .کنهیم امتیق برسه، شاپور گوش به. ینزن رو حرف نیا گهید جان محسن

 یصدا دنیشن با. کندیم شهیر از را خودش یموها توانستیم اگر محسن
 او رس را حرصش و برگشت سمتش به یعصب دوم، بار یبرا فرمان پوزخند

 .کرد یخال

 !بخواب ریبگ اومد؟ یمن خوابت مگه تو-
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. ندیبب را محسن ی کالفه و یعصب ی چهره" کامال تا دیکش باال را رسش فرمان
 :گفت دورگه

 من. مبود خواب یرفتیمن رژه هال تو طعمشه، رس یباال که کفتار مثل تو اگر-
 هنر  قرارداد فسخ رو موندنم رشط کنه، تیشکا بره دیحم زدم،" قبال رو حرفم
 .متام کنم،یم بایفر خونه

 :گفت وال و هول با منظر

 .نه شد؟ یشاک ،یشکوند رو دستش هم اوندفعه. مادر کنهیمن تیشکا-

 :گفت معرتض و داد تکان یرس  تاسف با فرمان

 همشون. کردیمن ول رو بایفر هم ردیمیم اگر که دوسته پول اونقدر دیحم-
 ...سیل کاسه چاپلوس   مشت کی نن،یهم

 پول هم او نظرش در. ستینگر محسن به یمعن پر اش جمله گفنت از بعد و
 محسن. باشد شاپور رکاب در تا دادیم یخوار  و خفت هر به تن که بود پرست

 .برداشت یجالباس یرو  از را کاپشنش و آمد هال به

 دکرت؟ میبر یایمن-

 .شد رهیخ ونیزیتلو به و گرفت دست در را کنرتل فرمان

 !منتظرته کورلئونه، یبوس دست برو! سالمت به-

 وپس تدارکات مشغول را خود و برخاست بالفاصله. شد نیسنگ جو متوجه منظر
 :گفت یبلند" بایتقر یصدا با و کرد
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 مادر؟ خورهیم سوپ هم هانیک-

 .مامانش مثل متنفره،-

 .کرد جور و جمع را خودش نحالیا با فرمان لحن از خورد جا یکم منظر

 .کنمیم درست یماکارون براش پس-

 :گفت عیرس محسن

 !نه-

 هانیک. انداخت باال شانه محسن و کرد نگاهش یترسناک اخم با فرمان
 زبان را لبش. زدیمن هم سوپ به لب و نداشت دوست را منظر یها یماکارون

 :گفت آهسته و زد

 .رینگ سخت بهش رو امروز کی-

 .خورهیم آشغال و آت داره هرروز تو لطف به که" فعال-

 هب ترکشهات نذار من، برا کتکهات و فحش. استخوون بدون براش، بخر جوجه-
 لبشق مگه. داشته اسرتس هم کرده، هیگر هم توانش از شرتیب. بخوره هانیک

 چقدره؟

 رهیخ ونیزیتلو به دوباره و داد تکان رس کند، نگاهش آنکه یب اخم با فرمان
"  تنوش عیرس و کرد جستجو را رزا نام. دیکش رونیب را اش یگوش محسن. شد

 "؟یکن درست یبلد یماکارون
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 هیادو به. شهیم آماده زود کنم؟ درست االن. آره" داد جواب هیثان به رزا
 "نداره؟ تیحساس یخاص

 فرمان و است هانیک او مقصود   دیفهم رزا که نیهم. نداد جواب گرید محسن
 از یآنقدر  فرمان. بود یکاف شیبرا بود، شده فرزند و مادر دارید به یراض
 اگر یحت ندهد، منظر یها زمزمه دل به دل که بود شکار اش خانواده دست
 .باشد یراض هم محسن مرگ   به حارض حال در

 

 

 

 

 :گفت بلند یکم محسن

 .رفتم من-

 ضمح هب. نچرخاند را رسش یحت فرمان اما دیشن را منظر گفنت" سالمت به"
. ردک یخال کنرتل قرمز دکمه یرو  را حرصش و دیکش یقیعم نفس هم رفتنش
 کهت تکه را محسن نبود، منظر اگر و توانستیم اگر. بود انفجار حال در رسش

 ازهت پرتقال آب و یرسماخوردگ قرص اما بود زده دور را او که یمحسن! کردیم
 خوردب قسم بود حارض فرمان رفت،یم رترید یکم محسن اگر. دادیم خوردش به

 . زدیریم را خونش

 خوبه؟ گه،ید ادین گمیم هم بایفر به. مادر خونه میبرگرد ایب بعدظهر-
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 رزا نام یرو  مخاطبها انیم. گرفت دست در را اش یگوش و نداد محل فرمان
 یمدع گرید که حاال گفت؟یم چه زد؟یم امکیپ گرفت؟یم متاس. کرد مکث
  کند؟ صحبت ارز  با توانستیم چگونه نبود،

 .یمامان سالم. بابا سالم-

 کردن کور قصد به را راستش چشم کوچکش، مشت با که هانیک دنید با
 خودش یپا به و انداخت مبل یرو  را آن. فرشد دستش در را یگوش د،یاملیم

 .کرد اشاره

 .نمیبب نیبش نجایا ایب بابا، عمر   سالم-

 و افتاد رسفه به. است رامیب آمد ادشی که بود نشده کشینزد هنوز هانیک
 .ندیبب بهرت را او تا کرد کج را رسش منظر

 . بدم صبحانه بهت مادر نجایا ایب ؟یخوب ،یمامان نورچشم سالم-

 .آمد فرمان سمت به و دیکش کیرسام یرو  را کوچکش یپاها هانیک

 بابا؟ یشد ضیمر-

 .کرد نگاهش عشق با فرمان

 .شمیم خوب زنمیم آمپول دکرت رمیم عرص. بابا نفس   هیرسماخوردگ-

 یلصند  یرو  مغموم. رفت آشپزخانه به ناراحت یا باشه با و دیبرچ لب هانیک
 .نشست بود، کرده آماده شیبرا منظر که یا

 عسل؟ کره مادر؟ یخور یم یچ-
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 منظر اما است زاریب عسل از او دانستیم فرمان. گرفت بغضش شرتیب هانیک
 :گفت یدماغ تو و آورد باال را اش یاشک یچشمها. نه

 .کنم بغلش نذاشت فرمان بابا-

 تدس آنکه یب هانیک اما دیچ را صبحانه زیم. نشد اش یناراحت متوجه منظر
 رونیب یکروسان کشو یتو  از اش یمامان ران  یح یچشمها برابر در بزند آنها به

 هک یحال در بعد یا قهیدق و رفت اتاقش به سپس. شد خوردن مشغول و آورد
 شهیش زیم کنار   نیزم یرو  داشت، بغل در را شیها یرنگ مداد و ینقاش دفرت

 .نشست صاف او دنید با و زد کنار صورتش یرو  از را پتو فرمان. نشست یا

 جان؟ بابا یکنیم چکار-

 :گفت یدلسوز  با و گذاشت زیم یرو  را گرم یرکاکائو یش یحاو  ماگ منظر

 . که ینخورد صبحانه مادر، بخور نویا حداقل-

 :گفت میمال فرمان که داد باال سمت به را رسش یرستق با نهایک

 .یدار  دوست که هیطعم همون. زهیریمن شکر توش هم یمامان. بخور-

 :گفت اش کودکانه یصدا با و گذاشت زیم یرو  را دفرتش هانیک

 .بخور هم تو پس-

 نفرما. برگشت گرید یماگ با بعد یا قهیدق و گفت ی"  االن نیهم"  منظر
 به حواسش متام و بود نزده لب هم هنوز هانیک اما دینوشیم رعهج جرعه
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 فرمان ذهن به را عبارت کی کوچکش صورت و یفرفر  یموها. بود اش ینقاش
 .کوچک راس   باب:  آورد

 با و داد هیتک. زد یلبخند شد؟یم دست رهیچ ینقاش مادرش مانند هم او یعنی
 حال در مدام هانیک. ستینگر بود، خودش یایدن در غرق که هانیک به لذت
 یرو  را زرد مداد و گفت که یمحکم اه. بود ها یرنگ مداد ضیتعو و دنیتراش
 .بکشد جلو یکم را خودش فرمان شد باعث کرد پرت دفرت

 شد؟ یچ بابا؟ عمر   جانم-

 غضب با. دیرسیم نظر به قرمز یکم شیچشمها دور. داد جلو را شیلبها هانیک
 :گفت

 . مونده جا یمامان خونه هم کنم پاک. شد خراب دوستم ینقاش-

 .افتاد رسفه به و کرد یکمرنگ اخم فرمان

 .بکش دوباره. جان بابا که نداره هیگر-

 :گفت بلند منظر

 .ارمیم االن کردم، درست اهیگ چهار برات-

 .برخاست سپس شد رهیخ نامعلوم ییجا به هیثان چند متفکر فرمان

 .بدم بهت میبر ایب. دارم کن پاک لمیوسا تو کنم فکر-
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 همچون انیگو جون آخ و ذوق با و گرفت دست در را اش ینقاش برگ هانیک
 فرمان و شدند اتاق وارد. افتاد راه فرمان دنبال به ییطال و کوچک یا جوجه

 .رفت شلف سمت به

 .باشه دیبا نجایهم-

 هب خودکار و اتود چند آن در که یسفال وانیل سمت به دستش آنکه از قبل
 :گفت شعف با و دیپر جلو کنان وورجه ورجه هانیک برسد، خوردیم چشم

 . دارمیبرم خودم-

 زا یفیخف غیج هانیک. شد شعر کتاب و وانیل همزمان افتادن به منجر که
 .کرد نگاهش اخم با فرمان و دیکش ترس

 .نشه یزخم پات نوریا ایب بابا؟ عمر   یکنیم چکار-

 شد مخ زودتر هانیک اما بردارد را بود دهش مین دو که یسفال وانیل تا شد خم و
 :گفت جانیه با و

 .محسنه عمو دوست جون رزا نکهیا فرمان بابا-

. کرد خی رس فرق تا پا نوک از کرد حس یا لحظه یبرا اما داشت تب فرمان
 مدهآ  رونیب کتاب یال از که یعکس به بهت با  و شد حبس ناخودآگاه نفسش
 .شد رهیخ بود، گرفته صورتش یجلو  و داشت دست در هانیک  و بود
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 :دیپرس ناباور و داد تکان زحمت به را خشکش یلبها نشست، زانو دو یرو 

 ؟یچ-

 تصور  یرو  را کوچکش ی سبابه انگشت و گرفت او سمت به را عکس هانیک
 :گفت  مرص و داد قرار رزا

 .مطمئنم جونه رزا نیا-

 و شناختیمن را رزا هان،یک. بود دهیشن اشتباه. دیکش یقیعم نفس فرمان
 نهاآ  فرمان، خود   و شاپور ی اجازه یب که بود نکرده دایپ شجاعت آنقدر یکس
 به. بود شده متوهم هانیک. کردیمن را نکاریا محسن نه،. کند رو در رو را

 :دیپرس دوباره احمقانه و یساختگ آرامش با و یسخت

 ؟یچ-

 ادی از را محسنش عمو یها زمزمه متام یا لحظه یبرا ییگو. شد خسته هانیک
 یپا. "یچ" نپرسد دوباره او تا شناسدیم را زن نیا کند ثابت پدرش به تا برد

 .دیکوب نیزم به محکم یکم را راستش

 کی برام تازه. میخورد یبستن ،یشهرباز  میرفت هم با. گهید جونه رزا نیا-
 . بکشم ینقاش باهاشون گفت دیخر یمدادرنگ عامله
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 ییوگ. فهمدیمن را پرسک یحرفها که بود یکس هیشب فرمان ی زده بهت نگاه
 اش ینقاش برگه و شد خم پدرش یناباور  از ناراحت هانیک. داشت فرق زبانش

 :داد ادامه مرص و گرفت باال را

 . فرمان بابا نیبب رو نیا...ناهایا-

 دخرت کی نقش که بود یمعوج و کج خطوط. انداخت ینقاش به ینگاه فرمان
 و دکن تحمل را وزنش نتوانست. دادیم نشان را اطرافش یفرفر  و زرد یموها با
 :زدیم حرف همچنان هانیک. نشست نیزم یرو  زانو با

 ...و بکشم ینقاش باهاشون تا داد تولد کادو بهم رو ها یرنگ مداد-

 هک هامن. گفتیم را یلعنت باکس کارل. گرفت شیگلو به را دستش فرمان
. بود برده رونیب را هانیک که یشب هامن در است دهیخر خودش گفت محسن
 به هانیک. شد مشت دستش. گرفتیم را نفسش ش،یپا کردن قلم یجا به کاش

 شدهان یجلو  را دستش. شد گشوده حد نیآخر تا شیچشمها و ساکت کبارهی
 :گفت آشکار یترس با. افتاد سکسکه به و گرفت

 .گفتمیم دینبا...بابا-

 :زد یوزخندپ بدش، حال   اوج در فرمان

 ینک پنهان من از که ؟ینگ یز یچ  من به که درسته؟ بود، خواسته محسن عمو-
  آره؟ ؟یر یم کجا

 .دیچسب شیپا به هانیک و شد بلند یسخت به

 .بابا دیببخش...بابا-
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 :گفت رحم یب و شد فرشده فرمان فک

 یندار  حق نه گهید! هانیک یفهمیم کردم محرومت زیچ همه از یوقت-
 با یدار  حق نه رون،یب یبر  خودم جز یکس با یدار  حق نه ،ینیبب ونیزیتلو
 زیچ چیه نه و یبزن دست من لیموبا به یدار  حق نه ،یبزن حرف محسنت عمو
 ...گهید

 او به شرتیب و افتدیب هیگر به هانیک شد باعث که گفت داد با یکم را آخرش
 یتو  از رمنظ. کند تر محکم او یپا دور را کوچکش دستان حلقه و بچسبد

 :گفت بلند یکم آشپزخانه

 شده؟ یچ هان؟یک فرمان؟-

 .برس کارت به شام. خانم حاج یچیه-

 به تیعصبان هامن با سپس کرد جدا خود از را هانیک و گفت را نیا فرمان
 صورت هیگر شدت از. افتاد راه دنبالش به هانیک. رفت لباسش کمد سمت

 . بود اشک از سیخ کوچکش

 ...دیببخش بابا-

 .دز یم حرف خشم و حرص با کرد،یم ضیتعو را شیلباسها که هامنطور فرمان

 شد یز یهرچ نگفتم نگفتم؟ ه،یچ یکار  پنهان عاقبت بودم گفته بهت بار هزار-
 ،یباز شهر  باهاش یرفت محسنت؟ عمو بعد من اول نگفتم بگو، خودم به اول ایب

 کردم ومتمحر  که جا همه و زیچ همه از ؟یگیم االن بعد یخورد یبستن
 .ندارم یشوخ باهات من یفهمیم
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 :افتاد هق هق به هانیک

 .بابا دیببخش-

 

 

 

 

 . فرستاد عقب را شیموها و زد تن به حرص با را کاپشنش

 یگیم محسن عمو برا یر یم. ارمیم در هستم وجودم یب خود   که رو پدرت من-
 گفتمن دفعهاون من ؟یشیم رازدار من یبرا بعد زنه،یم دست بابا به روناک خاله
 ؟یبگ رو یچ همه ینداد قول من به تو نکن؟ پنهون ازم رو یز یچ

 نفرما ران به صورتش و دیچسب او به دوباره هانیک. بود رفته باال فشارش
 . خورد

 .بابا دیببخش-

 یاستخوان و فینح یها رسشانه و نشست زانو دو یرو . کرد جدا را او فرمان
 نچشام دور و ینیب. شد رهیخ اشکش زا سیخ صورت به. گرفت آرام را هانیک

 لحظه نیا در فرمان اما دیلرزیم کوچکش تن و بود شده قرمز روشنش
 شرتیب قهیدق چند اگر که بود دهیرس جنون به آنقدر و آورده جوش. دیفهمیمن
 به دست نکهیا از. افتاد یم کار از هانیک قلب هم و خودش قلب هم ماند، یم
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 را معصومش طفل خواستیم دلش. دیرتسیم د،بزن جربان رقابلیغ که یکار 
 گردش به که بهیغر با دیبگو آنگاه. ردیبگ آغوش در را کوچکش تن و ببوسد
 نستتوایمن د،یخوابیمن خشمش تا. نتوانست اما. است بوده مادرت ،یا نرفته
 وبارهد و بست را شیچشمها کالفه. بگذرد هانیک یکار  پنهان از و ردیبگ آرام
 .گشود

 ! نکن هیگر. نداره ات یکار  بابا. نکن هیگر لحظه کی هانیک...هانیک-

 غضب با. دیمال را چشمش هردو شیمشتها با و دیکش باال را اش ینیب هانیک
 :گفت هزارم بار یبرا

 .بابا دیببخش-

 اشه؟ب ،ینگ یمامان به یز یچ و ینکن هیگر خوامیم ازت االن. میرسیم اونم به-

 رگهب سپس. گفت ی" نیآفر"  فرمان و داد انتک تند بار چند را رسش هانیک
 .داد دستش به و برداشت را اش ینقاش

 باشه؟ نفهمه، یز یچ یمامان-

 .زد زبان را لبش فرمان و داد تکان رس هانیک

 .بکش رو ات ینقاش برو حاال. نیآفر-

 بغض پر. شد رهیخ او به ملتمس یچشمها با. داشت بغض همچنان هانیک
 :گفت

 ؟یندار  وستمد گهید...بابا-
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 . برداشت نیزم یرو  از را کن پاک. افتاد یا لحظه یبرا فرمان پهن یها شانه
 :دیکش یمانند آه نفس و داد هانیک دست به

 ! یبش هیتنب ات یکار  پنهان یبرا دیبا یول دارم دوستت شهیهم من بابا، عمر  -

 را شیاهپا بود، دستش در کن پاک و برگه که هامنطور زانیآو ییلبها با هانیک
 هیثان چند. برداشت را رزا عکس فرمان رفتنش محض به. دیکش نیزم یرو 

 جنون به را او بودند، همدست هم با رزا و محسن نکهیا فکر. کرد نگاهش
 حرص با را شیلبها...محسن و رزا...شاپور و رزا...محسن و شاپور. رساندیم

 آنکه از قبل و دکر  پرت درونش را عکس. دیکش رونیب را کشو و کرد چفت بهم
 تولد یبرا محسن خود هیهد که یدار  ضامن یچاقو  به چشمش ببندد،

 هک یمشک متام ییچاقو. فرشد محکم و برداشت را آن. افتاد بود، پارسالش
 حمل از یا هیثان یبرا. بود شده حک فرمان تولد ماه مناد اش دسته یرو 

 دوستش شقانهعا که یزن تنها هم رزا بود، قشیرف محسن. شد مردد چاقو
 یجا. بودند کرده استفاده سوء او حامقت از قتیحق در او، از هردو اما. داشت
 را چیسوئ و انداخت اش یمشک کاپشن بیج درون را چاقو. نداشت بخشش
 از منظر که رفت هال سمت به بلند یقدمها با. چرخاند انگشتش دور

 .کرد نگاهش آشپزخانه

 وانیل کی واسه رو بچه اشک یچ یبرا ضت؟یمر حال نیا با مادر یر یم کجا-
 ؟یدرآورد یسفال

. دیکش باال را پشیز و کرد پا به را شیبوتها مین. نکرد هم نگاه. دینشن فرمان
 :گفت تنها
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 .امیم زود د،یباش هانیک مواظب-

 امرهش مشغول آن آمدن تا و فرشد را آسانسور دکمه د،یکوب بهم بایتقر را در
 محسن کیش یصدا. بود افتاده نفس نفس به یخودخور  شدت از. شد یر یگ
 .دیچیپ گوشش در

 دکرت؟ بربمت امیب ؟یشد مونیپش ه؟یچ-

. تادفرس عقب را مزاحمش یموها و دیکش لشیسب به یدست. شد آسانسور وارد
 :گفت دورگه

 ؟ییکجا-

 :گفت حوصله یب و دیکش یگوش درون یقیعم نفس محسن

 یفارشس یماکارون شام بگو هانیک هب. شگاهیمنا دمیرس تازه باشم؟ دیبا کجا-
 .بخوره هم انگشتهاش ارمیم

 :گفت زحمت به و دیکوب آسانسور نهیآئ به بار چند مشت با فرمان

 .اونجا امیم رس کی پس-

 :دیخند محسن

 اخمهاش ه،یشاک ازت یلیخ یحاج ن؟یپائ یاومد طونیش خر از شکر رو خدا-
 یخود کی ایب خوب، پرس نیآفر .شهیم شکفته گلش از گل نه،یبب رو تو. توهمه
 ...بده نشون
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! ترفیم نشانه را قلبش صاف. فرشد و کرد ملس را بشیج درون یچاقو  فرمان
 بهرت نگونهیا ،یآر ...دادیم جان و زدیم غلت خودش خون در وقت فوت یب

 . بود

 مزنیم زنگ دمیرس. اونجا مونده جا ام مهیب دفرتچه کنم فکر داخل، امیمن-
 .یشتپ کوچه ارشیب

  تو؟ یشد خر باز-

 عقط یخداحافظ یب را متاس نگیپارک به دنیرس محض به تنها نداد یجواب
 .کرد

 

 

 

 

 هردو د،یکش یقیعم نفس خودرو سکوت در. شد سوار و زد را نیماش موتیر
. دش دیسف رسانگشتانش که فرشد آنقدر و کرد حلقه فرمان دور را دستش
 اهیس خاک به را او رزا سکوت و دهیچش را انتیخ درد   او دانستیم محسن
. آمد نرو یب نگیپارک از بود؟ کرده تکرار او یبرا را خیتار هم باز است، نشانده
. نه داشت؟ یاشکال...را هانشانیک...را هانشیک. بود دهید را هانشیک رزا،

 ماا دانستیمن محق را رزا نداشت، یآگاه بایفر تیجنا از که یزمان تا حداقل
 و باشد مهراب یبرا اهداکننده تنها که بود شده نرم دلش آنقدر اواخر نیا
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 درد. فرشد لب خشم و یناراحت از. بدهد نشان رزا به را هانیک بخواهد دلش
 زار  که...بدهد نشان رزا به را هانیک خودش خواستیم دلش فرمان! بود نیهم

 نه کند، حواله وا به را سپاسش و مهر از پر و یمخمل نگاه و بشود نرم دلش
 ! محسن

 لقت ی صحنه نه. کرد تصور هزاربار ،یطوالن چندان نه مقصد به دنیرس تا
 که سالها آن نخواست؟ خودش از رزا چرا...را هانیک و رزا دارید بلکه محسن

 در هم باز د،یرتسیم هم فرمان ی هیسا از و بود شده یمتوار  اش خانه از
 وا نکهیا نه مگر. کرد طلب را هانیک و زد چنگ خودش ی قهی به امرستانیب

 زا که یمحسن نخواست؟ خودش از را هانیک هم نباریا چرا پس بود شده عوض
 گریکدی فرزند و مادر گذاردیمن گفتیم و بربد را رزا نفس تا گرفتیم رخصت او
 به و ردکیم انتیخ بود، زده پشتش به خنجر نگونهیا چه یبرا حال نند،یبب را

 .گذاشتیم مالقات قرار او چشم از دور

 .کرد خاموش را خودرو و پارک یا خانه وارید کنار آرام د،یرس کوچه به یوقت
 را شیها قهیشق شصت و یانیم انگشت هردو با و گذاشت پنجره لبه را دستش

 چه مردیم ر،یمب گفتیم هانیک اگر که یمحسن. زدیم تند قلبش رضبان. دیمال
 داشت؟ رس در چه رزا بود؟ گذاشته را یپنهان یقرارها نیا که داشت رس در
 به ار  شیموها و گرفت یجان کم کام. زد را فندک و گذاشت لب گوشه یگار یس

 کنار هم را او داشت، رس در را هانیک بردن یسودا هم رزا اگر. راند عقب
 هنکیا از بودند، دهیچش را شصتش رضب هردو نکهیا از. کردیم خاک محسن
 جنون به را او یز یچ چه دانستندیم و بودند اهآگ شیقرمزها خط از هردو
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 از را دست خوش یچاقو . بود شده یحرص دادندیم انجام هم باز اما رساندیم
 نزد، دم اما شد قلم شیپا که یمحسن. کرد نگاهش دوباره و آورد رونیب بشیج
 پر و فرشد مشتش انیم را چاقو. آمد یمن حرف به عربده و ساده چک دو با
 :زد لب ظیغ

 .باالخره ارمیم حرفت به-

 یصدا یالبال  در. برداشت بوق نیاول با محسن و گرفت را اش شامره
 .کردیم تر یعصب را فرمان که دیرسیم گوش به خنده از ییها رگه نش،یدلنش

 ؟یدیرس-

 .پاتوقمون ،یبغل کوچه ایب آره-

 هب دهن ای بکشد گاریس خواستیم دلش فرمان که یهرزگاه. بود پاتوقشان
 دلش و نداشت را یتکرار  یها آدم حوصله که یهرزگاه نشود، یکس دهن
 خودرو متیق دارانهیخر نگاه و ظیغل شیآرا با که ییزنها با خواستیمن
. آمد یم نجایا به شود همکالم داشتند،یبرمن محسن و او از چشم اما گرفتندیم

 همدمش کنار خلوت ی کوچه نیا تنها. نبود کردن دود و رفنت کافه آدم
 رشته بود، جستجو در کشوها انیم ییگو که محسن یصدا. کردیم آرامش
 .کرد پاره را افکارش

 ده،ب نشون یرخ کی داخل ایب. ستشین گردم،یم ات مهیب دفرتچه دنبال دارم-
. میزنب رو آمپولت دکرت میبر بعدش...پرس گل ایب. نهیبب یحاج رو ماهت یرو 
 ...قربونش ایب
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 صورتش به. دیربیم را زبانش اول بود، دستش دم لحظه نیا در محسن اگر
 :کرد قطع را حرفش حوصله یب. شود کاسته التهابش از تا دیکش یدست

 ؟یایمن-

 ...اومدم-

 یانآس نیا به محسن چگونه؟ اما آورد یم حرفش به. کرد قطع را تلفن دوباره
 هک دنشید با بود؟ چه محسن ضعف نقطه. کرد فکر یکم. دادیمن پس نم ها

 شلوارش بیج درون را چاقو و کرد صاف را بدنش یکم شدیم کوچه وارد
 رد دستش مچ زد،یم لنگ یکم. داشت تن به را فرمان خود یلباسها. فرستاد
. خوردیم چشم به خون و هیبخ یجا اش مردانه و کیش صورت یرو  و بود آتل
 تستوانیم را غم رد کرد،یم دقت اگر. بود سامل اش رهیت یها قهوه حال نیا با
 ضعف نقطه. کرد اخم. بود شاد نگاهش یکل حالت اما ابدیب آن ین ین در

 به منک نکرد، خاموش لباسش یرو  را گاریس شبید مگر بود؟ چه محسن
 یابر  و گرفتیم شیبرا تازه پرتقال آب صبح امروز چرا پس دینپاش زخمش

 و هر یج یب پرستار شد؟یم یچراغان نگونهیا شیچشمها برود دکرت به او نکهیا
 که ییاو بشناسد؟ را او توانستیمن چرا زد؟یم خنجر پشت از و شدیم مواجبش

 ...بود گذرانده او کنار را روزش و شب

 دور ار  گارشیس و دیکش نیپائ را پنجره برسد، محسن که بود مانده قدم چند
. گشود را در و کرد پرت کنار یصندل یرو  درآورد، را کاپشنش. انداخت
 هب را شیدندانها فیرد که محسن شدن کینز به و اشتگذ دهان بر یآدامس
 .ستینگر بود، گذاشته شیمنا
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 ...کنه شک اگر. دکرت میبر بعد بده، شاپور نشون رو خودت میبر ایب-

 دورسش قهی دور انداخت دست فرمان د،یبگو را اش جمله ادامه آنکه از قبل
 :دیغر کوباندیم وارید به را او که هامنطور و

 وستشوند نشسته، تنت به خوب لباسهام. یقرت مهندس   جوجه نمیبب نجایا ایب-
 ؟یدار 

 

 

 

 

 .ستینگر او به سپس کوچه رس به ابتدا تعجب با محسن

  رست؟ به زد بازم ؟یکنیم چکار-

 ماا بفرستد عقب به را فرمان ساملش دست با کرد یسع حرف نیا دنبال به و
 :گفت یشاک. نتوانست

 که یحاج به دنیم غلط آمار رنیم بعد شه،یم بد نهیبب یکی رو قهی کن ول-
 من به هرروز مرگته چه گرفت؟ گازت خر بازم! هم جون به افتادند نهایا
 .ادیم خوشت ملسه من خور کتک انگار نبود، بس شبید ؟یپر یم

 یبرا محسن. کرد شلوارش بیج در دست و دیکش عقب را خود یکم فرمان
"  برلیز کردیم مرتب را لباسش که هامنطور و دیشک آسوده ینفس یا لحظه
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 فلز رسد یصدا دیایب خود به آنکه از قبل اما کرد زمزمه ی" احمق کهیمرت
 شچپ چشم کنار ییجا آن یز یت و دیچیپ گوشش در شد رها ضامنش که چاقو
 یقال ت برابر در خونرسد و گرفت محکم را اش چانه گرید دست با فرمان. نشست
 :گفت شوحشت از یناش

 ...آروم ش،یه-

 و درشت یچشمها از محسن. زد یپوزخند فرمان و دیپر محسن یرو  از رنگ
 هب کرد یسع نحالیا با ستین کار در یا یشوخ چیه که بود دهیفهم خامرش

 .بزند یلبخند زور

 که ییشبها برا گرفتم نویا قشنگ چشم ؟یخود به گل فرمان؟ یکنیم چکار-
 ؟شیکشیم من یرو  یچ یبرا. یکن شون یخط خط کردند خفتت و نبودم من

 .چشمم تو رهیم یشوخ یشوخ االن عقب بکش

 :داد را لبخندش جواب فرمان

 ...گهید که نجایا بذارم نویا دیبا. یگیم راست-

. گذاشت داشت قرار شیگلو بیس که ییجا گردن یرو  یافق را چاقو و
 :داد ادامه و دیجو را آدامسش

 .یبگ دروغ بهم ینتون-

 .بود دهیچسب وارید به" کامال اما دیکش تر عقب محسن

 ! دستت یگرفت که ستین یباز  اسباب نیا...فرمان-
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 ...نجایا دمیشا-

. ادد فشار گردنش رگ یرو  درست را چاقو نباریا و گفت خونرسد را نیا فرمان
 را آدامسش فرمان. شد آلود خون چاقو نوک و دیکش یقیعم نفس محسن
 :گفت و ترکاند

 هک ینفر  نیاول یکردیم فکرشم...زهیت هم چقدر. بگو خودت بزنم، رو کجا-
 ؟یخودت شه یسالخ باهاش قراره

 . زد زبان را لبش محسن

 ه؟یک یدوم-

 .ترکاند را آدامسش دوباره فرمان

 .مباند-

 ،یکنیم یچاقوکش شگاهیمنا بغل کوچه تو روشن روز تو یدار ...فرمان-
 ته؟یحال

 ؟نجاستیا تو و من جز االن یک-

 شرتیب را چاقو اش یباز  زرنگ از یحرص فرمان که آورد باال را دستش محسن
 .داد فشار

 .زنمیم رو شاهرگت یبخور  تکون...شیه-

 .یستین حرفها نیا مال-

 :گفت و شد رهیخ محسن نگران یچشمها به فرمان
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 ذبح؟ قبل یخوایمن که آب. هیمجان امتحانش-

 یرو  رضب به اما هیثان کی از کمرت در بیار را چاقو حرف نیا دنبال به و
 ملسا دست با و کرد یا ناله محسن. کرد شیرها و دیکش محسن گردن پوست
 فرمان و شد روان انگشتانش یالبال  از رسعت به خون. دیچسب را گردنش عیرس

 هب یا لحظه یبرا محسن و داد ادامه دنشیجو آدامس به خونرسد. دیکش عقب
 ناباور و فرشد محکم را گردنش بارهدو  سپس شد رهیخ اش یخون دست کف
 :گفت

  احمق؟ یکرد چکار-

 .کنمیم هم کار نیهم ،ینزن حرف اگه یول...نزدم رو رگت! نرتس-

 :داد ادامه ظیغ با و شد فرشده فکش

 .کشمتیم سگ مثل ،ینزن حرف-

 

 

 

 

 .شد خم یکم حالیب بود، داده وارید به هیتک که یحال در محسن

 ؟یار یم دستامل برگ چند نیماش تو از-

 .ذاشتگ لبش گوشه را نخ و دیکش رونیب را پاکتش. داد هیتک خودرو به فرمان
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 .شنومیم-

 :داد ادامه و فرستاد رونیب را دودش زد، آتش

 ...اول اون از...رو اش همه-

 شرس محسن. ختیریم نیزم به و کردیم چکه محسن انگشتان یالبال  از خون
 :گفت تیعصبان و ضیغ با و آورد باال را

 بود قرار که تو ؟یالت گنده یلیخ یکرد فکر ؟یکرد نکارویا یچ یبرا! احمق-
 .شمیم آدم گهید یگفت یکرد غلط ،یبود که یگه همون یبش آخرش

 .زد یگر ید پک. شد لیما شیلبها و داد تکان رس آرام فرمان

 !شنومیم-

 :دیکش داد و شد زیلرب صربش گرید محسن

 ؟یروان حمق  ا یشنو یم رو یچ-

 زیخ مین. آمد جلو و برداشت خودرو از را اش هیتک. گرفت یقیعم کام فرمان
 چشمش گوشه دوباره را چاقو. آورد باال شیموها کمک به را محسن رس و شد

 که کرد رها محسن صورت یرو  را دهانش در شده محبوس دود و گذاشت
 . شد اش رسفه به منجر

 ...وگرنه. بزن فحر  پس ام، وونهید من یدونیم تو-

 آورد نیپائ داد،یم فشار که هامنطور گوش یکینزد تا چشم ی گوشه از را چاقو
 :داد ادامه و
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 ه؟یچ نظرت. شه نهیقر تا کشمیم اونور هم یکی. دمیم جر رو نجایا تا نجایا از-

 دانستیم. فرستاد رونیب را لرزانش نفس و داد قورت را دهانش آب محسن
 دست به ینگاه فرمان. دهدیم انجام" حتام پس د،یوگیم را نیا فرمان اگر

 گوشه بود، شده یخون" کامال. انداخت بود، گرفته را زخم یجلو  که محسن
. بود هشد خشک شیلبها و زدیم یدیسف به صورتش رنگ. هم اش رسشانه و قهی

 :داد ادامه و کرد لیما را شیلبها فرمان

 .زدمیم حرف بودم، تو یجا من...رهیم داره ازت خون یلیخ-

 .یشد وونهید تو بگم؟ یچ-

 یرو  دارد، دست در مو قلم که یکس مانند و یساختگ آرامش با را چاقو فرمان
 رعبو  شیپلکها و لبها یرو  از یبار  چند. دیکش محسن صورت مختلف یجاها
 :دینال بسته یچشمها هامن با. شد محسن حد از شیب وحشت باعث که کرد

 .یکشیم منو یشوخ یشوخ یدار -

 با. دیبگشا چشم کرد مجبورش و قرارداد چپش پلک ریز را یز یت نوک فرمان
 :گفت لبش گوشه گاریس هامن

 .کنمیم کارو نیهم یجد یجد ینزن حرف-

 هب. افتاد لرزه به بود، داده دست از که یخون و رسما از یا لحظه یبرا محسن
 :گفت یسخت

 ؟یگذاشت هم حرف یجا مگه تو-
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 .کنندیم ها ئنخا با که هیکار نیا-

 :درآمدند حرکت به دشیسف یلبها و آورد رسباال محسن

 .نکردم انتیخ بهت من-

 :زد یکج پوزخند فرمان

 نش؟یبب رزا تا یربدیم رو هانیک نیهم یبرا-

 . برنداشت چشم فرمان و ماند باز مهین دهانش. برد ماتش محسن

 !هیچ انتیخ عاقبت بودم گفته بهت-

 :گفت دورگه و دیشک باال را اش ینیب محسن

 .بگم بهت خواستمیم قسم خودت به-

 :داد قرار محسن چانه ریز را چاقو نوک حرص با فرمان

 !بگو االن-

 

 

 

 

 :گفت و بست چشم یکفر  محسن
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 هشیمن گهید توئه، کار بفهمن مامانم و بابا! درک به من...نشو خر فرمان-
 .میزنیم حرف هم با کن غالف نویا. کرد جمعش

 .فرشد شرتیب را چاقو نوک فرمان

 رو ام بچه مامان و یحاج قراره اش ته ندارم، یباک که من ؟یتیوص یحرف-
 و هید و زندان از رو من پس ست؟ین نیا رس دعواها همه مگه. بشن صاحب
 .نرتسون اعدام و حبس

 :زد یجانیب لبخند محسن

 اثر و امضا نبوده تو کار سمینویم قبلش ،یکن هم یسالخ رو من اگر تو احمق-
 !اونور بکش رو مصب سگ نیا االن یول زنمیم هم انگشت

 رتپ سبابه انگشت نوک با را گاریس. داد تکان راست و چپ به را رسش فرمان
 :گفت کند، کم چاقو فشار از یا ذره آنکه یب و کرد

 ...شاپور رقصان   ی گربه بگو هات یکار  نیریش از کمی. شنومیم-

 .شه ینطور یا تمخواسیمن من بخدا-

 .خاراند را پلکش گوشه فرمان کرد که سکوت

 رو نم پس. کنم یخال تو رس رو هام نکرده متام که دارم زهیانگ االن من نیبب-
 قصنا کنم یکار  نذار نشده، خوب پات هنوز باشه؟ بزن، حرف فقط و نکن سگ
 . یبزن لنگ عمر آخر تا و یش

 .داد تکان رس محسن
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 .دارم رشط کی فقط یلو  گمیم باشه...باشه-

 .یکنیمن نییتع رشط من یبرا تو-

 .زنمیمن حرف کام تا الم بدم، جون نجایهم شده ،ینکن قبول! چرا-

. ردک یخال محسن صورت یرو  را حرصش پر نفس و دیکش یپوف یکفر  فرمان
 :گفت سپس

 رشطت؟ هیچ-

 :گفت یا رفته لیتحل یصدا با محسن

 .هانیک ی  جراح لعم از بعد تا حداقل...نفهمه یحاج-

 .قبوله-

 :گفت یسخت به. شود غالب بدنش لرزش به کرد یسع محسن

 آخرش و اول بازم چون گمیم رو زیچ همه من. شه ینطور یا خواستمیمن من-
 ،یختیر که یخون نیا خاطر به حداقل...مردم اگه اما دیمهم برام هانیک و تو
 .نکن اعتامد هم روناک به. اونجا برنگردون رو هانیک

 :داد ادامه محسن و کرد زیر را شیچشمها فرمان

 مشغولت ساعت چند بود قرار. شتیپ مبونه شب اون خواستم روناک از من-
 که رشفه یب نقدریا دونستمیمن یول رزا شیپ بربم رو هانیک بتونم منم تا کنه
 .هانیک حلق تو زهیبر یادیز نوفنیاستام
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 محسن. شد رها محسن چانه ریز از چاقو آن دنبال به و شل فرمان یزانوها
 :زد یجانیب لبخند

 هم خواستیم رو خر هم یحاج! کن گوش رو اصلش حاال. بود تیوص نیا-
 کی از ایدن ادیب سامل اش نوه که کنه یهرکار  بود حارض طرف کی از. خرما
. بره داشت، رو زور پول حکم براش که سکه همه اون بار ریز خواستیمن طرف
 تخواسیمن. افتهیب اتفاق دیدید همه که یز یچ همون میبذار شد قرار اش ته

 دمیم اره،یب رسش ییبال گفت. کشهیم رو ات نوه رزا گفتم. بده رو ها سکه
 . رندیبگ رشیز

 .زد زبان را دشیسف و خشک یلبها محسن. کردیم نگاهش زده بهت فرمان

. شا یزندگ و خونه رس برگرده روز شصت رس رزا دمیم قول من بده، تو گفتم-
 خرج گهید یکی نیا. ببنده ریزنج و غل به رو پات و دست بازم خواستیم

 ؟یفهمیم بود، سکه تا چهارده و چهارصد. نبود طال کهیت تا چهار و یعروس
 ات نوه حداقل که بده رو ها سکه تو. برگردونم رو رزا دمیم نیتضم من گفتم
 . رینگ سفته و چک فرمان از نباریا گهید اما یباش داشته رو

 :کرد زمزمه نامفهوم فرمان

 ؟یکرد یغلط چه محسن؟ یکرد چکار تو-

 :داد قورت زحمت به را دهانش آب محسن

 یجا نم گفتم. رونیب یایب ینتون و گه تو یبر  خرخره تا دوباره خواستمیمن-
 که یکار  نه، اگر...یچیه که برگردوندم، بهت رو ها سکه اگر! فرمان
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 بهم رو فرمان و رزا من یگیمن مگه. اریب من رس ،یبکن رزا با یخواستیم
 .رینگ یچیه گهید فرمان از اما کور چشمم نرم، دندم پس رسوندم،

  بود؟ یصور  گرفت؟ چک برابرش من از چطور پس کرد؟ قبول-

 فتادها یحال چه به شاپور یکن تصور یتونیم! دیپر رزا کنم درستش اومدم تا-
 . رسهیمن بهش ستشد و دهیپر سکه همه اون دیفهم یوقت بود

 :فتگ نحالیا با بود شده کند شینفسها. داد هیتک وارید به را رسش محسن

 یر رض  کل االن ای گفت. بودم من گرفت رو اش قهی که ینفر  نیآخر و نیاول-
 ریز بکنن رو رست اطراف نیهم دمیم ای یگردونیبرم رو شدم متحمل من که
 با هک حاال. گذاشتم آزاد رو رزا بچه الف کی تو حرف اعتبار به من گفتیم. آب
 .یدیم پس تو رو تاوانش ده،یپر ها سکه

 .دیکش اش یشانیپ به یدست فرمان

 اون نگرفت؟ رزا خود از چرا" اصال. زنهیمن رو حرفها نیا یحاج. یگیم دروغ-
 نه؟ک طلبشون رزا از زور با تونستیمن آب، ریز بکنه تورو رس خواستیم که

 :داد تکان کالفه را رسش محسن

 بزنه؟ لطمه اعتبارش به راحت نقدریا اومد یم نظرت به! یاحمق تو چقدر-
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 :دیغر تیعصبان با فرمان

 طوس من یپا بوده قرار اگر" اصال داره؟ اعتبار یک شیپ االن تونست؟یمن-
 گرفت؟ چک ها سکه برابر ازم چرا نباشه

 .کرد تر را لبش محسن

 دیرس یگرم ستیب دستبند کی یبرا که یشاپور  اچر  ینش چیپ سه تا گرفت-
 اون همه یجا وگرنه کنهیمن طلب یچیه سکه تا چهارده و چهارصد برا ره،یگیم

 .زدم امضا من ها، سکه

 :دیغر فرمان

 !نه-

 :دیخند کج محسن

 ،باش راستم دست مبون، گفت. پام ریز انداخت رو نیماش نیا! اش بهره با-
 رو ات یبده که یبر  یتونیم یزمان فقط یول وبگ خودم به یخواست هم یهرچ
 .یکن صاف

 :فرشد را رسش فرمان

 .یگیم دروغ-

 . شده متوم گهید ؟یناراحت یچ از االن-

 شده؟ متوم یچ-
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 :فرستاد رونیب را رسدش نفس محسن

 .تو و من یها یبده-

 :داد ادامه فرمان، ی رفته وا ی چهره دنید با

 هر هباش دستت یگوش گفت بهم. برگرده قراره رزا که دیرس گوشش به یحاج-
 خرجشون حاال تا" اصال معلوم کجا از گفتم. یزد خودت رس به یزد یگل

 رو ات یبده یگردون برشون اگر ست،ین میحال حرفها نیا من گفت باشه نکرده
. یکن افص رو فرمان و من یبده نکهیا رشط به گردونمیبرم گفتم. کنمیم صاف
 هک باال بود دهیکش اونقدر سکه دونستیم خودشم یول رفتیمن رباریز اول

 .بشه میزدیم پا و دست توش که یلجن نیا همه جربان

 :گرفت را محسن صورت طرف هردو یناباور  با فرمان

 .ینکرد یغلط نیهمچ تو! بگو...محسن دروغه بگو گه؟ید یگیم چرت-

 :داد قورت را دهانش آب محسن

 دنید تشنه چقدر رزا بودم دهیشن مهراب از. نداشتم یا گهید ی چاره-
 وا رزا یو جل تو. نره نکاریا سمت فکرت" اصال تو که کردمیم یکار  دیبا. هانهیک
 . یدادیم نشونش رو هانیک کرد،یم یزار  و هیگر بار دو ،یدادیم

 انیم از. دیچسب را محسن قهی دست هردو با و کرد پرت را چاقو فرمان
 :دیغر اش شده دیکل یدندانها

 محسن؟ یکرد یغلط چه-
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 تو" اصال! بود داغون رزا. دیرس ذهنم به نیهم فقط. نداشتم یا گهید راه-
 تو دیفهمیم بود اگر که گذرهیم برش و دور یچ نبود شیحال بود، هپروت
 . یبش هانیک و خودش دنید مانع یتونیمن پس یکنیم نگاهش مشتاق چقدر

 ...یکرد چکار تو محسن یوا...یوا-

 دنید تاب و تب تو یاونقدر . بود نکرده خارج رانیا از "اصال رو ها سکه-
 ...رو ها سکه دنش،ید یازا در کرد قبول که بود هانیک

 به را اش جمله نتوانست و آمد فرود چشمش ریز ییجا فرمان محکم مشت
 یکم مچ از را دستش. زدیم نفس نفس تیعصبان شدت از فرمان. برساند امتام
 :کرد زمزمه حرص پر و دورگه. ابدی کاهش دردش تا داد تکان

 !یکرد چکار بگو دوباره-

 :گفت نحالیا با نداشت را توانش. نکرد هم ناله یحت محسن

 .ستین یالیخ گهید رم،یمب هم اگر االن. کردم آزادت عوضش-

 !بود فرمان خود   محسن، ضعف نقطه. دیکشیمن نفس فرمان
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 هب" بایتقر که یمحسن صورت یرو  هدوبار  تا گرفت دهانش یجلو  را مشتش
 ندک فکر خواستیمن دلش یحت محسن و اوردین فرود بود، افتاده کندن جان
 از خون که لحظه نیا در. است شده اضافه صورتش به یگر ید یکبود که

 کامل یار یهوش و کردیم ذوق ذوق درد از صورتش و زدیم فواره گردنش
 نهیآ در صورتش به یوقت رداف که شدیندیب نیا به خواستیم دلش نداشت،

 . ستین آن یرو  یزخم و یکبود چیه یجا نگرد،یم

 کجاست؟ ها سفته و چک االن پس-

 لب حالیب بود، داده هیتک وارید به که هامنطور و گشود چشم یا لحظه محسن
 :زد

 . امنه جاشون من، شیپ-

 :گفت بهت با و آورد جلو یکم را صورتش. بود نشده باورش هم هنوز فرمان

 م؟یحساب یب گهید یعنی...بود سفته و چک یهرچ برگردوند؟ رو همه" واقعا-

 خمز  آن با که یدست و افتاد تنش به یلرز . داد تکان رس و بست چشم محسن
. ودب بسته شیچشمها و دهیغلت خودش خون در. شد شل بود، گرفته را گردنش
 رگ نبود، زانو کشکک  شکسنت گرید نیا. کرد وحشت و آمد خودش به فرمان
 ! بود روشن روز در قتل. بود مرگ و شوک و یز یخونر و گردن

 ؟یدرمانگاه یامرستانیب بربمت یش بلند یتونیم-

 .زد یصدادار  پوزخند اش یبدحال متام با محسن

 ...دستم رو یافت یم...یر یمیم یدار ! پاشو-
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 ؟یخواستیمن رو نیهم مگه-

 نیزم یرو  از را یخون یقو چا محسن. کرد سکوت و شد چفت بهم فرمان یلبها
 :داد ادامه و گرفت باال و برداشت یسخت به

 چهدفرت  دنبال که یمن به یوقت نجا،یا یاومد و بتیج تو اش یگذاشت یوقت-
! بوده نیهم قصدت یعنی یدیکش یز یت ناغافل دکرت بربمت تا بودم ات مهیب
 رگ ور  یبزن نکهیا نه صورت، رو یانداخت یم خط کی ،یبرتسون یخواستیم

 ! ارین در هم ها قیرف ادا نکن، هم یالک یدلسوز  چاک به بزن پس. گردنم

 و بابهس انگشت با. گردنش پشت سپس د،یکش دست شیموها به کالفه فرمان
 .بود طلبکار شیصدا لحن اما گرفت را شیچشمها نم شصت

 .یکرد انتیخ ،یگفت دروغ اما یداد رفاقت دست-

 . بکشد باال یکم را خود کرد یسع و زد یکج لبخند متسخر با محسن

 چشمت. کردم انتیخ باشه پات و دست به ریزنج خواستیمن دمل چون آره-
 خرج تو یپا به پا چرا که بود نیا حرصت همه. بود من نیماش دنبال یلیخ
 بگو همه به برو حاال شد؟ راحت التیخ اومد؟ کجا از یدیفهم االن. کنمیم

 ! بدبخته محسن سه،یل کاسه محسن اس، نوچه محسن

 .یگیم ونیهذ یدار  ،ییجا کی بربمت پاشو-

 دهد پاسخ بتواند خودش آنکه از قبل و درآمد صدا به محسن لیموبا زنگ
 او به ظیغ با رزا نام دنید با. دیکش رونیب شلوارش بیج از را آن فرمان
 شتانگ گذاشت،یم پخش یرو  را آن که ینیح و کرد برقرار را متاس. ستینگر
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. داد قرار پرش و فرم خوش یلبها یرو  یعمود سکوت یمعنا به را اش اشاره
 .دیچیپ یگوش در رزا نگران یصدا

 یاتفاق نکنه. نمتیبیمن اما شگاهمیمنا یروبرو  من ؟ییکجا محسن...الو-
 ؟یدیمن جواب چرا...الو...محسن ؟یگیمن و افتاده هانیک یبرا

 چیه" اصال. بود نشده وا نگران نگونهیا وقت چیه رزا. زد یپوزخند فرمان
 یجد اما آرام. کندیم چه و کجاست او شود ریگیپ که زدیمن زنگ او به وقت
 :زد لب

 . نجایا ادیب بگو-

 اشاره همراه تلفن به اخم با فرمان اما ختیر شیچشمها در را التامس محسن
 .آورد جلو یکم را رسش یناچار  با محسن. کرد

 .اونجا ایب. ام یلبغ کوچه من ؟یشنو یم رو صدام...رزا-

 .کرد ذکر را کوچه نام سپس

 :دینال داشت، که یدرد متام با محسن و کرد قطع را متاس فرمان

 و لش هم رو رزا برسه گوششون به بخدا. نکن درست رش! شو الیخ یب فرمان-
 تا ود نیا یخواستیمن خودت مگه" اصال. کرد جمعش شهیمن گهید ،یکرد پل
 نند؟یبب رو گریهمد

 :دیغر و زد اش چانه به حرص با فرمان

 .نندیبب رو گریهمد خواستمیم خودم! نهیهم مسئله-
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 . زدمیم رو ام یآزاد و ات یآزاد دیق دیبا اونوقت-

 وا یها مشت یبرا ییجا گرید محسن صورت. فرشد بهم را شیدندانها فرمان
 :دیغر و ردک مشت را دستش تیعصبان با. گذاشتیمن بشینص یب وگرنه نداشت

 بر خاک و ریحق نقدریا بدبختم؟ نقدریا سابقم؟ زن هیمهر گرفنت مت؟یق چه به-
 کچ سال صد خوامیم رم؟یبگ پس ازش رنگین با رو زنم به دادم که یمال رسم
 .نشه آزاد ام سفته و

 

 

 

 

 یدیسف انیم قرمز یها رگه و بود زده رونیب گردنش رگ حرص شدت از
 :کرد یا رسفه محسن. خوردیم چشم به شیچشمها

 هم نیا صورت بزن...باال زنهیم فشارت دوباره االن ارین جوش خب، یلیخ-
 ! بخوابه ات درمون یب درد برتکون

 :دیکش ادیفر فرمان

 !محسن شو خفه-

 :دینال که رزا ی زنانه و فیظر یصدا آن متعاقب و آمد یز یچ افتادن یصدا

 ...محسن-
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 یصورت و کوچک ی قابلمه. ستینگر کوچه آسفالت به و چرخاند رس فرمان
 مچش یا لحظه یبرا. بود ختهیر رونیب آن یمحتوا و افتاده نیزم یرو  یرنگ
 اش یروغن گید ته و رو و رنگ خوش یماکارون نیا دنید با چرا. بست
 زیخ مین محسن یروبرو  او به توجه یب و آمد جلو رزا مرد؟یمن چرا مرد؟یمن
 مین شهیهم. شد اش رهیخ ناخوآگاه و خورد فرمان مشام به پرتقال یبو . شد

 شده هبافت یموها و زرد یبافتن کاله نیا با بود شده هم باتریز. بود بایز رخش
 ...انیگر عروسک  . دیرسیم نظر به زنده عروسک هیشب که

 :زد هق و داد قرار محسن گردن یرو  را دشیسف و فیظر دست هیگر با رزا

 شده؟ یچ اومده؟ رست ییبال چه-

 :دیکش ادیفر صورتش یتو  و برگشت شده مسخ فرمان سمت به

 هم فردا محسن، امروز من، روزید ؟یش آدم یخوایمن! یوحش آره؟ کارتوئه،-
 وت مثل امریب و یوحش آدم کی رو ام بچه نکهیا از! متنفرم ازت آره؟ هانیک

 ...متنفرم کنهیم بزرگ داره

 محسن او نکهیا از بود؟ متنفر او از رزا. زد زبان را لبش و آمد خود به فرمان
 و درد همه نیا از پس حداقل نداشت، حق! نه بود؟ متنفر بود، زده چاقو را

 نامطمنئ و دورگه گفت؟یم چه. نداشت تنفر حق هانیک و او کردن رها و یدور 
 :گفت

 ...نزدم من...من-
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 دتش اش هیگر و ستینگر بود، جان مهین" بایتقر به محسن به قرار یب رزا
 محسن بدون اما آورد یم دوام فرمان و او بدون هانیک دانستیم. گرفت

 جلو را دستش. اوردیب باال دیدیم که یخون همه نیا از بود مانده کم...نه
 :گفت یزار  با و گرفت دهانش

 بود، قتیرف که نیا! اورژانس بزن زنگ...متنفرم ازت! فطرتته پست خود کار-
 ارک و ییدروغگو و انتیخ یبرا که دمنبو  من. بود پات ریز خاک بود، همدمت
  چرا؟ گهید نیا. بخورم کتک نکرده

 :دیکش غیج رزا. کردیم نگاهش تنها فرمان

 ! رهیمیم داره اورژانس بزن زنگ ؟یشنو یمن-

 اعرمش شیخودرو دنید با. ستینگر اطراف به و داد تکان رس تند تند فرمان
 :گفت اسرتس با و شد داریب اش رفته خواب به

 . هست خودم نیماش-

 را شدست رزا. اوردیب کرتینزد را آن تا رفت خودرو سمت به و شد بلند رضب به
 به دوباره رزا. کند ناله درد از شد باعث که گذاشت محسن رسد صورت یرو 
 .افتاد هیگر

 جونت منم بذار ،یداد نجات رو من جون تو! نخواب کنمیم التامست! نخواب-
 لبش تو با هانیک. ستین پدر هم وونهید اون ستم،ین مادر که من. بدم نجات رو

 ...محسن باشه؟ نبند، رو چشمهات کنمیم خواهش. خندونه
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 با...درس  رسد  . بود رسد. فرشد را دستش نباریا رزا و داد تکان رس حالیب محسن
 :داد ادامه بغض

 ؟یکنیم باور. نداشتم یمنظور  اونروز محسن،-

 داده رو قولش هانیک به ؟یداد فاک به یچ یبرا رو یماکارون. کنمیم باور-
 .بودم

 :زد هق رزا

 .نخواب فقط کنمیم درست براش دوباره-

 تدس به که اخمش پر نگاه و کرد حس رس یباال را فرمان ی هیسا ینیسنگ
 . نشود چشمش در چشم کرد یسع و شد بلند. شدیم ختم محسن و خودش

 .امرستانیب مشیبرب میکن سوارش کن کمک-

 یرو  را دستش کرد مجبور را محسن. نشد باز فرمان یابروها انیم رکو  ی گره
 :گفت حال هامن در و بگذارد او ی شانه

 اگر خودت. کن باز رو عقب در فقط. ستین تو یامداد یها کمک به یاز ین-
 و تپا رو یبذار  رو محسن رس امرستانیب به دنیرس تا یندار  قصد شاالیا هم

 !جلو نیبش ،یبگ ییالال براش

 رزا. کرد اش حواله یکوفت فرمان و زد یصدادار  پوزخند حال هامن با محسن
 را محسن اطیاحت با فرمان. گشود را عقب درب سپس کرد، نازک یپلک پشت
 :کرد زمزمه و زد شیبازو به آرام یمشت و خواباند عقب یصندل یرو 
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 خب؟ بذار، گریج رو دندون کمی مهندس جوجه-

 :زد لب آهسته بسته یچشمها با محسن

 .ماست جگر در نهان تو عشق ز که یداغ آب، شود گذارند کوه جگر بر گر-

 نمحس شود، زده بهت شیپ از شیب آنکه از قبل و شد سوال فرمان نگاه متام
 :دیخند صدایب و یکجک

 !بده ت-

 

 

 

 

" بایتقر را در و نشست جلو یصندل یرو  که رزا سمت به فرمان متعجب نگاه
 :زد ترش رزا. شد دهیکش د،یکوب

  گه؟یم ونیهذ داره یستین متوجه" واقعا ؟یافت یمن راه چرا-

 کالمش لحن. کرد غرغر حرص با رزا. شد سوار و داد تکان رس جیگ فرمان
 که گفت بلند یآنقدر  اما زندیم حرف خودش با دیرسیم نظر به که بود یطور 

 .بشنود هم فرمان

 .کنه رشیتفس که گهیم یچ یآخر  دم نهیبب سادهیوا دهیم جون داره نهیبیم-
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 یز یچ اما رفت درهم شیاخمها. افتاد راه به و آورد در را کاپشنش فرمان
 در قغر  محسن ای بشنود او زبان از را ییناسزا هر بود حارض قتیحق در. نگفت
 بدهد دست از خواستیمن را یصحبت هم نیا. باشد کنارش رزا اما شود خون
 یالیخ یب و سکوت از رزا. باشد فحش و تلخ حرف آن یمحتوا اگر یحت

 حسنم به یصندل دو انیم از و برگشت چپ سمت به. شد یکفر  شرتیب فرمان
 :زد ترش هم او به. ستینگر بود، بسته را شیچشمها که

  نبند؟ رو چشمهات نگفتم مگه-

 :زد ترش هم زد،یم چشم به را اش یدود نکیع که فرمان به سپس

 ...انگار ربهیم عروس ره؟یمن تندتر نیا از ات نیماش-

 نیا در که ییرزا. نخندد طیرشا نیا در تا چسباند بهم را شیلبها فرمان
 یحت .داشت دوست شرتیب را زدیم ترش ه،یگر و سکوت یجا به بغرنج طیرشا

 شرتیب را رسعتش یکم. کند مواخذه یکار  پنهان بابت را او خواستیمن دلش
 :گفت آرام و کرد

 .رمیم تند منم ببند، رو کمربندت اول شام. چشم-

 :کرد نگاهش نهیآ از فرمان و افتاد خنده به محسن

 ؟یدیند جنتلمن ه؟یچ-

 و گذاشت رسش ریز را کاپشن داد، تکان بابا برو یمعنا به را دستش محسن
 ار  رزا تا دیکش باال را خود یکم. دیچیپ شیها نوسیس در فرمان عطر یبو 

 . بخوابد گذاشتیمن. کردیم پرت را اسشحو  زدن حرف. ندیبب بهرت
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. یودب جرم کیرش که توئه نوبت من بعد. ینخور  رو گفتنهاش چشم نیا گول-
 . گفت خودش

 نهیآ از دوباره فرمان. بست هم را کمربندش زد، چشم به را نکشیع رزا
 :کرد نگاهش

 !خفه-

 هروقت درضمن بخوره؟ رو یپوشال و پوچ خاندان   نیا گول احمقه یکس-
 ماا دمید رو ام بچه چرا کنه محکومم و رهیبگ رو من قهی ادیب تونهیم خواست
 .نخواستم خودش از چرا بپرسه قبلش

 در کخش. داد هیتک شهیش به را اش شانه و کرد ترمز قرمز چراغ دنید با فرمان
 :گفت بود، محسن مخاطبش که یحال

 بچه که دمنکر  فراهم براش خواست ازم یچ نخواست؟ خودم از چرا بپرس-
 نمیبب که...سال پنج! بودم منتظر سال پنج بگو بهش کنم؟ غیدر ازش رو مون

 . نه ای زنهیم رو خونه نیا در ادیم و شهیم اش بچه دلتنگ

 :داد قرار مخاطب را محسن رزا

 اریب ادشونی ”لطفا جان محسن ؟یکرد فراهم و خواستم یچ" قایدق بگو بهش-
 .شکشیپ کردن بغل نم،یبب رو ام بچه یحت هیثان کی یبرا نذاشتند

 :گفت فرمان و ستینگر خودرو سقف به کالفه محسن

 کنم؟ درست رو اوضاع که یکرد صرب بگو بهش-
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 داد تکان بود، نیمز ییطال ساعت به که را فشیظر دست و دیخند یعصب رزا
 متسخر پر خنده با رزا. شود پرت فرمان حواس یا لحظه یبرا شد باعث و

 :گفت

 شام بگو بهش. زنهیم حرف اوضاع کردن درست از داره یک خدا وروت نیبب-
 رو پاشون و دست روشون، نکش چاقو و نکن خفت کوچه تو رو آشنا و دوست
" امالاحت محسن، کنهیم مزاح یلیخ دوستت! شکشیپ کردن درست نکن، قلم
 حرفها نیا از منظورش که دونهیم خودشم وگرنه شه عوض جو خوادیم

 همون و آدمها اون تحمل و منحوس ی خونه اون به من ردوندنبرگ" احتامال
 .اس کاسه همون و آش

 

 

 

 

 محسن از رزا یمعن یب یها یطرفدار  نیا. خوردیم را خونش خون فرمان
 نمحس به رزا یها توجه دست از که آنقدر. دیایب جوش به مغزش شدیم باعث
 . نبود اش یکار  پنهان از بود، یکفر 

 به و کند جعبه از یدستامل بود، روبرو به نگاهش که هامنطور و شد مخ یکم
 :گفت هیکنا با. گرفت رزا سمت
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 خاندان! شده آلوده جانت محسن خون به که کن پاک حداقل رو دستت-
 !خوبه یامام نه؟ خوره،یمن درد به یار یبخت

 فرمان. شد الغرش یها انگشت کردن پاک مشغول و گرفت را آن لیم یب رزا
 :گفت محسن به یحرص و کرد کج را لبش

 . کنهیم پاره برات هم یا قهی چه-

! یمبون توهامت یتو  یتونیم یار یبخت فرمان   یآقا بگو بهش جان محسن-
 سه و میبر خونه اون از خواستمیمن...آخه نکردم پاره قهی تو یبرا بگو بهش
 یکوفت یها تهسف اون که بابات اتاق تو نرفتم تو خاطر به...میکن یزندگ ییتا
 .گفتنشون داره یارزش چه. گمیم رو نهایا دارم چرا" اصال...کنم نابود رو

 :گفت حوصله یب محسن که بدهد جواب خواست فرمان 

 رو من مه مرگ دم. که ستمین بر نامه کبوتر من. دیبگ گهید بهم رو حرفهاتون-
 .دیذاریمن راحت

 .یدار  نازکش که" فعال-

 چهره. دنیبب بهرت را رزا ی برافروخته صورت تا دیکش باال را خود دوباره محسن
 تو بود، مالحظه یب یدخرت  اگر و شده رسخ تیعصبان شدت از دشیسف ی
 . زدیم فرمان به یمحکم یدهن

 .نشه اش یحسود بکش رو ما پرس خوشگل نیا ناز هم کمی جان رزا-

 :کرد جمع را صورتش رزا
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 !سال صد-

 :دیغر و کرد جمع را شیلبها فرمان

 .نکردم کرسهی رو کارت تا رسجات بتمرگ محسن-

 :داد ادامه بکشد، درد کمرت تا شدیم جابجا که یحال در غرغر با محسن

 . دیکن یسالمت چاق سال پنج بعد شام شد باعث من حال   نیا که الحمدهللا-

 رنگش که محسن به سپس انداخت فرمان رخ مین به ینگاه ابتدا اخم با رزا
 .بود شده خشک شیلبها و دهیپر

 .دایب اورژانس میبزن زنگ گفتم اول از که من ؟ینگ ونیهذ نقدریا شهیم-

 رزا. شدیمن باز شیابروها کور گره. شد امرستانیب محوطه وارد فرمان
 هان،یک خرج...او یبابا گور" اصال. کند او خرج را محبت نیا توانستیم

 محسن به خطاب. دگشو  را عقب درب و شد ادهیپ! محسن نه کردیم پرسش،
 :گفت

 .کن تحمل گهید کمی-

 :کرد زمزمه محسن. ستادیا کنارشان هم رزا

 .گمیم رو نیهم منم. رفته در زده یکی بگو شده، یچ دندیپرس ازت اگر-

 :داد تکان رس تاسف با و شد نهیس به دست رزا

 و یمبون زندان همون تو ذاشتمیم و دادمیمن تیرضا شیپ سال پنج اگر-
 تو" اصال! یدیکشیمن چاقو ابونیخ تو راحت نقدریا ناال  یبپوس
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 ما بچه جون. کنمیم من نکنه، تیشکا ازت کف بر جان نیا اگر...یخطرناک
 .خطره در

 کنار ار  فرمان حرص رس از و تند ینفسها. گشود و فرشد بهم را شیپلکها محسن
 متام با. توانستیمن و بدهد جواب خواستیم دلش که کردیم حس گوشش

 :گفت خشن اش یالحیب

 ! رزا بسه-

 و ددا قرار شیموها یرو  را یدود نکیع فرمان. ستینگر فرمان به نفرت با رزا
 رزا رس بر چه بایفر که دانستیمن اگر دیشا. شد اش رهیخ یا لحظه یبرا

 چه محسن را بوده اش یقانون و یرشع حق که ییها سکه ای و آورده
 بچه کدام از گفتیم و زدیم هیکنا نهمچنا کرده، غارت او از ناجوامنردانه

 بایرف اگر. کرد سکوت اما یا نبوده رسش یباال هم شب کی یوقت یزنیم حرف
 یم ارز ...گرفتیمن لگد و مشت ریز را رزا او اگر شد،یمن مرتکب را تیجنا نیا

 گوشه به را مهراب و گذاشت شاپور اتاق به پا او خاطر به که ییرزا. ماند
 با و زد رزا درهم ی چهره به یمهربان لبخند. ماند یم بود، سپرده ذهنش
 :گفت اش دورگه یصدا

 حداقل...هست یآدم جور همه تو اون کاله؟ ریز یبفرست رو موهات شهیم-
 .نندازم راه خون اونجا گهید

 یرفتارها اما...یهرچ ای بود شوک عالئم دانستیمن. دیخند دوباره محسن
 به کرد رو. بود دار خنده شیبرا امطلوبشن حال رغمیعل آنها، یهردو  کودکانه

 .رزا
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 تو ی چارهیب نیا...خواهرم رو آتش یها رشاره نیا تو بفرست. گهیم راست-
 .شده داغ نفسش نقدریا رو ما کشت مونده کف

 !خفه-

 ار  کاله یها گوشه و فرستاد کاپشن ریز را اش شده بافته یموها اخم با رزا
 .دیکش تر نیپائ

 

 

 

 

 به یخون صورت و رس با را او و بود برانکارد یرو  که یمرد سمت به نگاهش
 از. بود خسته. داد قورت را دهانش آب. شد دهیکش ربدند،یم اورژانس سمت

" اورژانس" و" امرستانیب"  یها کلمه به چشمش یا بهانه هر به هربار نکهیا
 مزخ دست با که چرخاند محسن سمت به را رسش. بود زاریب و خسته خورد،یم

 زا پر شیچشمها دوباره. بود شده خشک خون آن اطراف و دهیچسب را گردنش
 چه و افتاده حال چه به محبوبش محسن عمو دیفهمیم اگر هانیک. شد اشک
 اما بود مردد رزا ی دهیپر رنگ دنید با فرمان کرد؟یم چه است، مسببش یکس
 :گفت

 .نشه رسدت نیماش وت نیبش ”لطفا...چیسوئ نمیا. ربمشیم خودم من-

 .کرد متعجبش رزا تلخ و یشاک لحن اما گرفت سمتش به را چیسوئ
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 یشکیم یزنیم! یدار  ییآشنا روالش به یشد اوستا که، ستین اولت بار آره-
 یا ذره یدیکش چاقو روشن روز تو نکهیا از" واقعا. مداوا دنبال یافت یم بعد

  ؟یستین ناراحت

 :کرد مداخله حالیب محسن

 . ستین حرفها نیا وقت االن-

 با رزا و رفتند اورژانس سمت به هردو. کند اش یهمراه خواست فرمان از و
 .کردیم اءیاح و کشتیم. بود نگونهیهم فرمان. داد هیتک خودرو به حرص
 رسما احساس با. بود تر جان سگ هم او از محسن. گرفت رسش به را دستش
 و خواباند عقب سمت به یمک را یصندل. شد سوار و گشود را خودرو درب

 شیدان مثبت یکم بازار آشفته نیا انیم خواستیم دلش. بست را شیچشمها
 ندیبب ار  هانیک تواندیم دوباره که افتد، یمن محسن یبرا یبد اتفاق که. باشد

 وبارهد که است، برگشته چرا نکند لعنت را خود که بپزد، یماکارون شیبرا و
 چه دیشیاند یا لحظه...بوسدیم د،یبویم کشد،یم آغوش در ند،یبیم را هانیک
 خط ار  فکرش رسعت به کرد؟یم یتالف را شیچاقو رضبه هم محسن اگر شدیم

 نیسنگ یکم شیچشمها. آورد یمن دوام هم فرمان بدون هانیک. کرد یخط
 . دیچیپ اش ینیب ریز فرمان عطر و شد باز راننده سمت درب  که شد

 ؟یبود خواب-

 ازهیمخ کرد یسع و نشست صاف. بود محسن دنبال به اهشنگ با و گشود چشم
 .کند مهار دست پشت با را اش
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 ؟یگذاشت تنهاش یچ یبرا کجاست؟ محسن-

. دیکش عقب را خود یکم ناخودآگاه رزا و بست را در نشست، داخل فرمان
 فتادها شیها شانه و نه ای بکند اخم نه، ای بربخورد فرمان به نبود مهم شیبرا
 کی در او با یا لحظه یبرا یحت خواهدیمن دلش دانستیم فقط. نه ای شود
 بسته که را یشکالت کیک یمثلث تکه و چاکلت هات وانیل فرمان. باشد مکان
 . گرفت سمتش به داشت، شفاف یبند

 کی....بخرم رو داروهاش اومدم. زنهیم هیبخ داره دکرت ستین قیعم زخمش-
 .دمیخر برات رو نایا. دهیپر رنگت. بزنم تو به هم رس

 . داد تکان رس تاسف با و زد یپوزخند رزا

 االنم .خورهیمن بهم شون یزندگ نیروت هم قتل از بعد که یهست ییاونا از تو-
 .شده یخون که هستش هات یصندل روکش ات یناراحت تنها" احتامال

 بودم؟ ایدن مال   بند و دیق تو یک-

 .فرستاد باال را شیابروها و چرخاند او سمت به را رسش رزا

 !یباش بندش در که یندار -

 یم هند از ؟یر یبگ دستم از رو نهایا شهیم حاال. مفلسم بدبخت   کی من. باشه-
 .افته

 ادیم خوشم یکنیم فکر چرا دارم؟ اجیاحت تو یدلسوز  به من یکنیم فکر چرا-
 ...شوهرم یپرسعمو 
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 !ات بچه پدر  -

 دستش از را چاکلت هات یکاغذ وانیل رزا. بود یجد" کامال فرمان لحن
 .دینوش یکم و گرفت

 یا مزه چه سیپار یشکالتها. اس خوشمزه بخور، هم یشکالت کیک نیا از-
 داره؟

 .زد یلبخند فرمان و کرد نگاهش چپ چپ رزا

 .یبد بهش رو هانیک یها یسوغات یبخوا دیشا گفتم-

 . دیکش یقیعم نفس و گذاشت کنسول یرو  را وانیل رزا

 من به دستت...فرمان. دادنیم آب چاکلت، هات یجا به ذبح قبل ما زمان-
 .کنمیم اهیس رو روزگارت بخوره،

 :کرد غضب رزا. دیکش لشیسب به یدست و دیمال را شیپلکها یخستگ با فرمان

 کی ؟یآورد محسن رس به یچ یفهمیم ؟یباش لکسیر نقدریا یتونیم چطور-
 ادی نمشیبیم یوقت...استخوون و پوست شده! ستین صورتش تو سامل یجا

 ...کبود صورتم هرروز که افتم یم خودم بار فالکت دوران

 :دیپرس مقدمه یب و زد زبان را لبش فرمان

 ؟یداد رو هات سکه متام-

 ارز  یصندل پشت را راستش دست فرمان و شد اش رهیخ باز مهین دهان با رزا
 :گفت میمال. گذاشت
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 .مهمه برام. جان رزا بگو-

 ؟گفت بهت خودش-

 :گفت و دیکش یقیعم نفس. کرد دیتائ شیچشمها کردن بسته و باز با فرمان

  گرفت؟ ازت هانیک دنید یازا در فقط رو ها سکه اون محسن-

  ه؟یچ منظورت-

 قفل فرمان اما برد رهیدستگ سمت به را دستش و دیپرس را نیا اخم با رزا
 .زد را یمرکز 

 !نیبب. خونرسدم االن من .میکنیم صحبت میدار نیبش زم،یعز جان، رزا-

 . دندیلرزیمن. آورد باال را شیدستها

 .زنمیم غیج وگرنه کن باز درو. برم خوامیم من-

 رو نم بچه یتونیم ها، سکه یازا در که نکرد ات عیتطم یبگ یخوایم یعنی-
 ا؟یدن رس اون یبرب 

 

 

 

 

 :رفت باال یکم شیصدا و برآشفت رزا
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 ی بچه من ی بچه بازم نبود، ونیم در خواهرت و مامان یپا اگه من؟ ی بچه-
 از ور  من سال پنچ. بخشمیمن رو یکی تو ببخشم، رو هرکس من ؟یکردیم من
 هکرد مغرورت نقدریا یچ ؟یبزن بهم رو حرفها نیا االن که یکرد دور هانیک

 عشق محسن؟ رفاقت مامانت؟ یها رفنت صدقه قربون بابات؟ تیحام فرمان؟
 ...که یدار  نگه خودت یبرا یتونیم رو یک تو" اصال هان؟یک

 !رزا-

 یفتگیم من به راحت نقدریا نبود، گرم نهایا به پشتت اگر بدونم خوامیم نه-
 یبرا بازم داشتم، هم سکه تا هزار اگر من...نیبب کرده؟ ات عیتطم محسن

 .انداختم یمن رو تو مثل یآدم به اما کردمیم خرج هانیک دنید

 من؟ مثل یآدم-

 و یعوض آدم همون هنوزم نه ؟یشد عوض ،یکرد بزرگ رو هانیک یکرد فکر-
 .یهست نخور درد به

 :گفت و کرد روشن را یبخار  د،یلرزیم فیخف که رزا دنید با فرمان

 بهش؟ یداد رو ها سکه همه. میکن نقد رو من تیشخص هم بعدا میتونیم-

 :دیکش غیج رزا

 .نداره یربط تو به-

 .ردونمگیبرم بهت رو همه-

 :داد ادامه فرمان و شد خارج شیگلو از تعجب از یناش یمانند هه رزا
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 رو اش همه بوده؟ چقدر...تا صدیس...تا ستیدو...تا صد. یداد تا هرچند-
 . دمیم پس بهت یول بربه زمان کمی ممکنه. گردونمیبرم بهت

 :گرفت رو و کرد اخم رزا

 فکر باشه؟ دومت بار نیا که یداشت پول یک تو. ندارم بهشون یاز ین من-
 !هانمیک یمو  تار کی یفدا. صدقه دادم کنمیم

. دیکش رس را اش یدنینوش از یکم. افزود هانیک نام به تیمالک میم عمد از و
 هم فرمان اگر. داشت دوست را نیماش مطبوع یگرما و زشیعز چاکلت هات
 .شدیم بهرت نبود،

. شدیمن ریس رشیتحق از رزا .ستینگر رونیب به خورده گره یابروها با فرمان
 گوشه ار  نخ نکهیا محض به و برداشت لومرتیک صفحه یجلو  از را گاریس پاکت
 :کرد اعرتاض رزا گذاشت، لبش ی

! رونیب برم من بگو ،یبکش گاریس فرت و فرت یه جا ذره کی نیا تو یخوایم-
 .هم هاشآدم تره، سامل هواش

 انشانگشت یال را گاریس اما کرد خاموش بود، کرده روشن که را یفندک فرمان
 .کرد حفظ

 . تو شده زیت و تند زبونت چه-

 :گفت فرمان و نداد یجواب رزا

 .مینبز  حرف دیبا االن اما بزن هیکنا و شین من به خواست دلت هرچقدر ”بعدا-
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 .ندارم تو با یحرف من-

 !داره یجراح عمل هانیک-

 

 

 

 

 اما بود مردد ابتدا فرمان. افتاد رسفه به و دیپر رزا یگلو  در چاکلت هات
 رزا کتف انیم آرام رضبه چند د،ید را رسخش صورت و تر یچشمها یوقت
 یاچشمه. افتاد هیگر به آمد، جا نفسش و رفت کنار که فرمان دست. دیکوب
 .چرخاند کرد،یم نگاهش قیدق که فرمان سمت به را اش یاشک

 ؟یچ عمل-

 :گفت مستاصل و ردب شیموها درون یدست فرمان

 ...گفنت یبرا ادهیز حرف-

  آره؟. بود نیا ،ینگفت و یبزن یخواستیم که یحرف اون-

 .کرد دیتائ و داد تکان رس آرام فرمان

 خواستم .نشد یول نباش االنم ،ینبود حاال تا گفتم...نگم بهت خواستمیم. آره-
 ،ینبود هاش یدار یب شب و واکسن و تب موقع تو که کنم هیتوج رو خودم
 .نشد...رزا نشد یول نباش، االنم
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 ار  دستش کند، یاقدام دوباره فرمان آنکه از قبل. افتاد رسفه به هم باز رزا
 :گفت آرام سپس داد تکان ستین یاز ین یمعنا به و آورد باال

  چرا؟-

 :گفت درهم یابروها با و انداخت رونیب به ینگاه فرمان

! امام گفتیم فقط هاش ونیهذ تو بود، لحایب کرد، لرز کرد، تب هانیک هربار-
 ...ماما گفتیم اما...بود نکرده هم حس یحت رو تو

 :فرستاد رونیب را محکمش نفس

 ...یرفتیمن کاش-

 ناال  دیبگو و کند بارش نیسنگ کهیت هم باز خواستیم دلش. کرد اخم رزا
 فرمان یگندم جو یها قهیشق به لحظه کی یبرا اما ستین حرفها نیا وقت
 دیخورش نور وجود با که چشمش دور فیظر یها چروک سپس شد، رهیخ
 . آمد یم چشم به شرتیب

 باشم؟ کنارش عمل موقع من ذارندیم ات خانواده-

 . ندارم یمشکل که منم هانیک میق-

  ؟یندار  یمشکل چرا-

 رشیاس دوباره رزا یچشمها آنکه یبرا و شد رهیخ رونیب به دوباره فرمان
 :تگف و گرفت رو نکند

 ...محسن شیپ برم. ستین موقعش االن اما ادهیز حرف-
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 .کرد کج را رسش رزا شود، ادهیپ آنکه از قبل

 درسته؟ ست،ین سخت-

 هرفتینپذ هنوز خودش. شد فرشده فکش. زد برق اشک نم از فرمان یچشمها
 مغ نگاه اما. گرفتیم جنون کرد،یم تصور عمل اتاق در را هانیک یوقت و بود
. ردیبگ دهیناد توانستیمن را بود او جانب از یمنف جواب منتظر که رزا ی زده
 :تر فیضع اما کرد، تکرار دوباره و افتاد نیپائ رزا چشم از یاشک قطره

 مرصف به یربط هم" اصال آره؟ اس، ساده عمل کی درسته؟ ست،ین سخت-
 .نداره قرصها

 :داد جواب گرفته فرمان و رفت لیتحل رزا یصدا

 ...برم قربونت ینداشت یر یتقص که تو. یباردار  رو هانیک یتدونسیمن که تو-

 اشک. رفت د،یبگو گرید یا کلمه آنکه یب فرمان اما کرد نگاهش ناباور رزا
 به رخا اما ببخشد را شیچشمها دوما الکساندر مادر داستان مانند توانستیم
. ردک صرب آمدنشان تا اما کردیم اش خفه نیماش اتاقک یهوا. نرود هانیک یپا

. دادیم گوش و کردیم یپل. شدیم تکرار ذهنش در مدام فرمان ی جمله
 :کرد زمزمه... باره ده...باره سه...دوباره

 .برم قربونت ینداشت یر یتقص که تو-

 ملع هنگام که درخواستش و شدنش مهربان فرمان، ی کبارهی رییتغ نهمهیا
 ست،ا دهیترس تگفیم اگر. بود بیغر شیبرا یکم باشد هانیک کنار یجراح
 از یسادگ به حال بود، کرده پنهان او از سال پنج را فرزندش. بود نگفته دروغ
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 طمع یب سالم نیا. کند باور توانستیمن...نه گذشت؟یم یپنهان یمالقاتها
 نارک دغدغه یب توانستیم که یفرصت نیا از توانستیمن یطرف از اما! نبود

 ... خرب یب او و باشد یا سهیدس و توطئه اگر یحت. بگذرد باشد، پرسش

 دیشیاند رزا و بود شده پانسامن محسن گردن. دینکش طول یلیخ آمدنشان
 الهاس نیا متام   یتالف سبز باغ در نیا اگر کرد؟یم اعتامد فرمان به دیبا چرا
 گونهچ د،یکشیم چاقو شیرو به محسن یکار  پنهان یبرا که یفرمان چه؟ باشد
 سوار .نبود یمنطق..نه باشد؟ هانیک کنار خواستیم و بود گذشته او یخطا از
 .برگشت محسن سمت به رزا افتاد، راه به فرمان و شدند که

 ؟یبهرت -

 .چسباند شهیش به را بلندش یپاها و دیکش دراز محسن

 .نه-

 ؟یدار  درد-

 .نه-

 ؟یبد اطالع مادرت و میمر به یخوایمن-

 .نه-

 وتسک در هم فرمان. دیپرسن یسوال گرید و نشست شیرسجا صاف دوباره رزا
 هحیرا و ستینگر محسن به یصندل دو انیم از دوباره رزا. کردیم یرانندگ
 .زد فرمان ینیب به پرتقال
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 ؟ینگفت هانیک تیوضع از چرا یدونستیم که تو-

 به شدست و شد رهیخ کرد،یم نگاهش نهیآ از که فرمان به زیآم استفهام محسن
 . داد تکان بگم یچ یمعنا

  .یکن اشاره و امیا ات قیرف به ستین یاز ین. کنمیم صحبت باهات دارم-

 غر یناراض. گرفت باال را داروها کیپالست و شد جابجا شیجا در یکم محسن
 :زد

  بخورم؟ رو قرصها نیا همه قراره یعنی-

 :دیکش درهم چهره رزا

 . بده رو من جواب-

 !نخوره نتکو  دلت تو آب قراره دونستمیم چه. یافتیب پس میدیترس-

 :فرشد لب رزا و زد یتلخ پوزخند فرمان

 رو نهایا منک و نون! ستین مهم ؟یگیم نویا که یدار  خرب من دل از تو-
 .ستین بهت یحرج. یگرفت رو نهایا یخو  و خلق ،یخورد
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 :گفت د،کن نگاه فرمان به آنکه یب سپس. زد چشم به را نکشیع و نشست صاف

 . شمیم ادهیپ من دار هنگ یتونست هرجا-

 .رسومنتیم یبر  یخوایم کجا-

 خواستمیم کردم ات یهمراه هم اگر! یبرسون رو من که ندارم یاز ین" واقعا-
 .شم باخرب محسن حال از

 .قربون گرتویج-

 تشدس. دیکش باال را خود و نداد یتیاهم او اما ستینگر محسن به زیت فرمان
 .مدآ  جلوتر و گذاشت فرمان یصندل پشت را

 مهراب؟ یپرستار  ه؟یچ ات برنامه-

 فرمان. انداخت نداشت، یا فاصله که او به ینگاه مین یشاک و تلخ رزا
 :گفت و کرد صاف را شیصدا

  چطوره؟ مهراب حال یراست-

 ! شام یها یپرس احوال از-

 زونه؟یم حالش-

. زد آن به یگاز  و برداشت کنسول یرو  از را کیک سپس. دیپرس محسن را نیا
 :داد ادامه خورد،یم که نیح هامن در

 من یدینفهم سال نهمهیا بعد هنوز ؟یدیخر من یبرا رو نیا پرس خوشگل-
 . زمیعز رست بر خاک ندارم؟ دوست یشکالت کیک
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 . کرد سکوت و گفت لب ریز یجان نوش رزا

 س؟یپار دیبرگرد دیخوایم شد خوب مهراب-

 .چرخاند فرمان سمت به را رسش نباریا و نداد را محسن جواب رزا

 د؟یکن ادهیپ قرمز چراغ بعد رو من شهیم-

 ایب وت بره، میفرستیم رو خانم حاج ؟یکن درست یماکارون هانیک یبرا میبر-
 . یداد فناش به که همون مثل. کن درست یماکارون هممون برا

 را قلم کی نیهم. محسن حرف نیا از بود شده گرد هم فرمان یچشمها حال
 .ردیبگ را رزا عطر هم آپارمتان نیا تا داشت کم

 :داد ادامه پر دهان با محسن

 .شیریبگ رسپا و یبد ریش یمامان مهراب   به یبر  یخوایمن اگر البته-

 !شو خفه محسن-

 :گفت محسن و شد رهیخ رونیب به بغض با رزا

 ؟یرتسیم یچ از! نداره ها جرات نیا از نمیا خطرم، یب تیکرب که من-
 .که متیخوریمن

 :گفت یرسد لحن با و رامآ  رزا

 .یگذر یم راحت زیچ همه از نقدریا که خوبه-

 نگذشتم؟ راحت یعنی شاهرگش تو بزنم کارد کی-
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 ار  پنجره یکم رزا، اعرتاض از یر یجلوگ یبرا و کرد روشن را گارشیس فرمان
 با حسنم اگر یحت داشت یشرت یب درد نداشتنش، و رزا بودن نیا. دیکش نیپائ

 :گفت دورگه و فرستاد رونیب را دودش. رفتیم انهنش را قلبش کارد

 . دیکن مشخص رو ریمس باالخره؟ کنم چکار-

 :کرد اخم رزا

 .شمیم ادهیپ چهارراه بعد من-

 . شهیم راحت الشیخ ،یمن با بدونه. رمیگیم شوهرت از رو ات اجازه ایب-

 .شمیم ادهیپ من دار نگه فرمان آقا ؟یش ساکت" لطفا شهیم محسن-

 را هانیک رزا تا بود کرده را تالشش محسن. داد قورت را دهانش آب فرمان
. بدهد سامان و رس کرد یسع را اش آشفته ذهن. بود او نوبت حال. ندیبب
 هکرد اش کالفه خون و پرتقال یبو . بود منانده چهارراه به دنیرس تا یز یچ
 رکک و وار فرشته رخ مین...ییطال ساعت آن با رزا کوچک و فیظر دست. بود
. انداخت رونیب را گاریس ته و زد یگر ید پک...صورتش یرو  کمرنگ یها

 :کرد صاف را شیصدا

 . بده نشون بهت خواستیم بود، دهیکش ینقاش کی صبح هانیک-

 :داد ادامه یکمرنگ لبخند با فرمان و کرد نگاهش بهت با رزا

 مثل شمامان یموها بگم بهش رفت ادمی...زرد یموها با. بود دهیکش رو تو-
 .هیتونیز خودش
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 :گفت و دیکش رونیب را اش یگوش محسن

 .یمن با بگم بزنم زنگ اس؟ خونه مهراب-

  .شکستیم را گردنش توانستیم اگر. کرد نگاهش نهیآ از دوباره فرمان

 توئه؟ با بگم یخوایم چته؟-

 .چرخاند محسن سمت به آرام را رسش رزا

 دن  ید اومدم دمیم امکیپ بهش. خوابه ساعتها نیا ،یبزن زنگ ستین یاز ین-
 .هانیک

 .هانیک یبابا و-

 :زد ترش فرمان

 !شو خفه محسن-

 یجلو  فرمان یوقت. نزد یحرف مقصد به دنیرس تا گرید و گرفت رو رزا
 نظرم یبرا تا رفت فرمان و نشست جلو محسن رفتنش با کرد، پارک آپارمتان
 .بکند ودشخ ی خانه یراه را او و ردیبگ آژانس
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 محسن؟-

 اش بسته یچشمها دنید با. برگشت سمتش به دهدیمن یجواب دید یوقت
 :گفت معرتض

 محسن؟-

 .جان-

  درسته؟ ،یبست رو چشمهات راحت که ستین سخت هم اونقدرها عملش-

 ؟ییگو ور و رش به یافتاد تو ره،یم جیگ رسم و حاملیب درد از من-

 :کرد بغض رزا

 !محسن-

 یتات یدیند ،ینبود که تو داغونم؟ خودم یوقت بدم یالک یدلدار  رزا؟ هیچ-
 که رو درآوردنش دندون رو، گفتنهاش محسن عمو رو، هاش رفنت راه یتات

 م،یننز  حرف اش درباره" فعال ایب. گرفتیم گاز حرص با رو من سبابه انگشت
 . فرمان یجلو  حداقل

 :گفت یشاک و برگشت سمتش به کامل رزا

 که ییبالها نیا متام یبفهم یخوایمن یحت! فرمان ،فرمان فرمان، همش-
 امره،یب ،یدیم جون براش که آدم نیا! فرمانته نیهم مسببش اومده رست
 ...رو هانیک اش ینادون با خوادیم هم حاال. رسونهیم بیآس همه به. ضهیمر
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 هان،یک دادن دست از. دینچرخ دهانش در و کند کامل را اش جمله نتوانست
. داختان رونیب به ینگاه محسن. کند فکر آن به بتواند یحت هک نبود یز یچ

 ستادهیا فرمان و بود زن اش راننده که شد ییخودرو سوار که دید را منظر
 .کردیم اش یهمراه

 ضیرم غصه و هیگر از هانیک تا زندان بندازمش کنم تیشکا برم کنم؟ چکار-
 آشغامل؟ نقدریا شه؟

 .گرفت را محسن دست ملتمس رزا

 ارمذیمن من! نیهم بدم، نجاتش نهایا دست از و بربم رو هانیک کن کمک. هن-
 .بره غیت ریز نجایا ام بچه

 :گفت حال نیا با شد ملتهب تیعصبان از صورتش محسن

 کنه؟ عمل ران،یا نجا،یا یآورد یبرداشت رو مهراب یچ یبرا پس-

 .باشه اش خانواده کنار خواستیم! بود خودش ی خواسته-

 هشداردهنده لحن با سپس چاندیپ یکم و گرفت را فشیظر دست مچ محسن
 :گفت یا

 فکر! تا کله تو بره که گمیم هم گهید بار هزار باشه الزم گفتم، هم" قبال! رزا-
 یبال  شمیم خودم! دمیمن امونت باشه، ات یفندق مغز تو هانیک بردن
 متیتقد یدست دو پس ،ینیبب رو هانیک شده یراض چون نکن فکر...جونت

 .کنهیم

 :گفت و نداد دستش درد به یتیاهم رزا
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 نیا تو جاش من ی بچه یدونیم خودتم. بربمش تونمیم یکن کمکم تو-
 . شه بزرگ نهایا فرهنگ با دینبا. ستین خانواده

 دنید با فرمان. شد باز خودرو درب که دیبگو یز یچ کرد قصد محسن
 .داد محسن به را چیسوئ اما کرد اخم تشانیوضع

 . داخل اریب رو نیماش رفت، انمام-

 ات شد آپارمتان وارد کند، نگاه رزا صورت به یحت آنکه یب زودتر خودش و
 .ردخو یم را خونش خون محسن. نباشد تنها نیا از شیب هانیک و برسد زودتر

 !نداره یخوب عاقبت چون رونیب بنداز ات کله از رو هانیک بردن فکر! رزا-
 ...یدار  یقصد نیهمچ تو که سونهبر خرب شاپور به باد هیکاف

 !کنند یسالخ رو ام بچه ذارمیمن من-

 .شد نگیپارک وارد و زد را موتیر محسن

 

 

 

 

 کدوم به و میبرب امرستانیب کدوم رو هانیک هست حواسمون خودمون ماها-
 دونهیم و داره نظرت ریز شاپور هم االن نیهم باش مطمنئ. میبسپار دکرت
 .ییکجا
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 :گفت زند،یم بلوف محسن نکهیا تصور با اما کرد وحشت یکم ارز 

 ره؟یبگ رو جلوم ادیمن چرا پس-

 :داد ادامه مرص رزا و شدند آسانسور سوار هردو. کرد پارک را خودرو محسن

 ارمد که چسبونهیمن انگ بهم چرا دم؟ید رو ام بچه که کنه دمیتهد ادیمن چرا-
 اش؟ یتغار  ته خونه رمیم

 ارز  به و کند آسانسور یها دکمه از را نگاهش و دیکش یقیمع نفس محسن
 :زد لب یجد. دوخت

 .کنمیم اهیس رو روزگارت یکی من باشه، رست تو هانیک بردن فکر! رزا-

 مهندس   خودت تو آره؟ چاقوکشش؟ یپا و رس یب الت   یبابا شیپ مبونه-
 هت شه؟ بزرگ سواد یب ی خانواده نیا تو هانیک شهیم یراض دلت. یمملکت
 برق رو ها نیماش بدست لنگ و بشه نوچه یلعنت شگاهیمنا اون تو هم اش

  بندازه؟

 :دینال و زد چنگ محسن لباس به ملتمس

 یکی .شهیم نابود شه، بزرگ نهایا نیب من ی بچه اگر یدونیم هم تو...محسن-
 ادشی...دانشگاه نیبهرت مدرسه، نیبهرت اونور، ربمشیم...باباش مثل شهیم

 هانمیک بذار. یکن کمکم یتونیم تو فقط.اومده ایدن به یا خانواده چه وت بره
 هم ام بچه خوادیم آدم نیا ز؟یچ همه یرو  یبست چشم چرا. بدم نجات رو
 .بشه خودش مثل
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 مشت در را لباسش که هامنطور و آورد در را حرصش محسن یتفاوت یب
 :دینال بود، گرفته کوچکش

 رو ام بچه کن کمکم...اس وونهید آدم ونهم. شهیمن عوض آدم نیا! محسن-
 . کنمیم التامست...خدا تورو. بربم

 . ردک مرتب را لباسش سپس آورد نیپائ میمال و گرفت را رزا دست هردو محسن

 !شه باباش مثل یکی نذار! مبون تو-

 رونیب به را رزا محسن و شد باز آسانسور درب. کرد نگاهش واج و هاج رزا
 . کرد تیهدا

 ! بگذر ات سیپار زا تو-

 .اونجاست من یزندگ-

 :کرد تر را لبش محسن

 ؟یدار  دوست رو هانیک-

 :داد جواب یمعطل یب رزا

 . هیزندگ به من دیام متام هانیک-

 ،یبرب  رو هانیک و یبرب  در به سامل جون شاپور دست از اگر یحت یدونیم-
 کنه؟ تحمل رو فرمان یدور  تونهیمن روز کی از شرتیب بچه اون

 .کرد سکوت زار 
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 و نهک هیگر نقدریا ممکنه شده دور فرمان از ها فرسنگ بفهمه یوقت یدونیم-
 هب یکار  کنم،یم چکارت من نیبب موقع اون بعد شه؟ ضیمر که بخوره غصه
 !ربمیم رو نفست خودم ندارم شاپور و فرمان

 .کنهیم عادت-

  ناآشنا؟ طیمح کی و غربت ،یچ به-

 ...بربمش کن کمکم محسن-

 از یعار  یچشمها به کرد مجبورش. فرشد یکم و گرفت را رزا یبازو  سنمح
 ی مردانه و مهربان ی چهره نکهیا از کرد، بغض رزا و شود رهیخ احساسش
 . بود شده ترسناک ها، زخم نیا وجود با محسن

 و آش صورتم شد، قلم پام من یروز  چه از" قایدق نیبب! رزا کن نگاه خوب-
 ادعا چطور ؟یهست یعاشق چجور تو آخه. برام دیکش چاقو فرمان و شد الش
 دو هبچ نیا ش؟یبکش یدست یدست یخوایم اما یدار  دوست رو هانیک یکنیم

 ؟نشه بزرگ نهایا با یخوایم! افته یم کار از قلبش سوم روز کنه هیگر روز
 یخوایم .نکنند تشیترب شاپور و منظر که دمیم نیتضم بهت من! شهیمن باشه

 یبرا یزن چیه نذارم که دمیم نیتضم بهت من باشه نباشه؟ رسش باال ینامادر 
 نجاتش بردنش با یخوایم که یکنیم فکر تو. کنه یمادر  خودت جز هانیک
 !شیکشیم اما یبد

 :دیلرز رزا یلبها

 .خودمه کنار گهید. بخوره غصه ذارمیمن-
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. هر ب دانشگاه و مدرسه نیبهرت تونهیم. باشه موفق تونهیم هم نجایا هانیک-
 وت ؟یدار  دوست رو هانیک. نشه شگاهیمنا اون ریدرگ" ابدا و کنه رشفتیپ

 هک یکس نره، زشیعز یپا به خار خوادیم که یکس عاشقه، که یکس! مبون
 معشوق یابرو  به خم ستین حارض خودشه جون از تر مهم براش معشوق جون
 .ادیب اش

 !شه خراب ام بچه ندهیآ خوامیمن-

 خرب یچ از آخه؟ یدونیم چه تو...منه جون   انهیک. شه خراب ذارمیمن-
 جانیا ام یچ من شه؟ بزرگ شاپور دست ریز هانیک قراره یکنیم فکر ؟یدار 
 ...آخه یفهمیم چه تو منه؟ وضع نیا االن یچ یبرا پس؟

 

 

 

 

 :دیکش یقیعم نفس محسن و کرد نگاهش جیگ رزا

 ماا اونور برو و ریبگ رو ات ننه بچه شوهر دست هم ینخواست. مبون یخواست-
 اپورش که یاونقدر  و دهیمن تو به بچه یکس نکهیا خاطر به نه! هانیک بدون

 نیمه بدون هانیک نکهیا خاطر به بلکه. ستین فرمان به هانه،یک به حواسش
 ارتکر  گهید بار هزار برات یخواست. ارهیمن دووم چاقوکش یپا و رس یب الت
 .کنمیم
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 :داد ادامه تر شمرده

 از ،یدور  از غصه، از ه،یگر از! ارهیمن...دووم...فرمان...بدون...هانیک-
 ،یکنیم لطف بهش بردنش با دیشا یکنیم فکر که یهرکوفت از ،یبیغر
 .هیدج حرفم بفهم! رونیب ایب هپروت از عمرت تو کباری رزا؟ یفهمیم! رهیمیم

 نیاول. زار  سپس شد، وارد محسن اول. گشود را آن فرمان و زد را در زنگ
 .بود درهم فرمان ی چهره. پز منظر سوپ  . بود سوپ یبو  کرد، حس که یز یچ

 کی از نشان سشیخ یموها و داشت تن به آن همرنگ یاسلش و یطوس یهود
 :گفت نحالیا با. دادیم یرسرس  دوش

 قهوه؟ ای یخور یم ییچا. یاومد خوش-

 عقب را آنها و ختیر بهم هم را فرمان یخوشبو  و مرطوب یموها محسن
 .ندیبب بهرت را بازش مهین و مرطوب یچشمها تا فرستاد

 ؟یشیمن آدم ؟یر یم رژه خونه تو یدار  سیخ یمو  با باز یخورد رسما! احمق-

 :دیپرس گرفته فرمان، جواب در رزا و

 کجاست؟ هانیک-

 . زد پس را محسن دست و دیکش عقب را رسش فرمان

 قهوه؟ ای دمنوش. خوابه-

 هنگا در نگاهش. شزلون به سپس ستینگر وارید یرو  شیها ینقاش به رزا
 ...انیگر یکوچولو  پرس بودند؟ نیغمگ چرا شیچشمها. خورد گره فرمان
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 مآرا و نشست یتک مبل یرو  هم رزا. کرد یا ناله و دیکش دراز مبل رو محسن
 :گفت بود، منتظر که یفرمان به

 . دمنوش-

. دگشو  را زیم یرو  یچوب بهجع درب و برگشت آبجوش یحاو  ماگ سه با فرمان
 . داد قرار ماگ درون و برداشت عدد کی رزا و گرفت رزا سمت به را آن

 . ستادیا محسن رس یباال فرمان 

 . گرفت من از رو رساغت زد زنگ یحاج-

 ؟یگفت یچ تو-

 داده یجواب چه بداند بود مشتاق هم او ییگو. انداخت رزا به ینگاه فرمان
 .ستیگرن محسن به دوباره. است

. ادمند جواب ؟یدونیمن چطور دکرت، بربت اومد تو یپ گفت. دونمیمن گفتم-
 ؟نه. گهید روت دمیکش یز یت دونهیم" حتام هست زیچ همه رهیگیپ یوقت

 و آورد باال را شیداروها کیپالست فرمان. نگفت یز یچ و بست چشم محسن
 .دیکش رونیب را یقرص خشاب

 کنم؟ عوض رو پانسامنت دیبا یک کباره؟ی ساعت چند نهایا-

 دبودن افتاده موضوع کی ادی هردو یگوئ. گشود عیرس را شیچشمها محسن
 . کرد سکوت کبارهی به هم فرمان رایز

 . یکن پانسامن رو من زخم یکی تو نکرده الزم-
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 :داد قرار مخاطب را رزا فرمان

 ؟یبخون رو دکرتها خط یبلد-

 :دیپرس دادن، جواب یجا به رزا

 شه؟یم داریب خواب از یک هانیک-

 :داد جواب فرمان یجا به بسته یچشمها با محسن

 . بخوره بهش یماکارون یبو  یوقت-

 .شد بلند رزا

 .کنمیم درست االن پس-

 :گفت سپس. درآمد اش ناله که دیکوب محسن ی شانه به فرمان

 اگر...بعد بخور رو ات دمنوش. ستین یا عجله نیبش. زنهیم خودیب حرف-
 . کنهیم هم کمکت شه، اردیب هانیک

 زیر چشم قرص زرورق یرو  فرمان و نشست رزا یلبها یرو  جان یب یلبخند
 .کرد

 . کباری ساعت هشت هر نوشته-

 کی یحاو  که دست به ینیس بعد قهیدق دو. رفت آشپزخانه به و شد بلند رزا
 :دیپرس متعجب فرمان. برگشت بود، آب وانیل و سوپ کاسه

 ؟یتدونسیم رو ظرفها یجا-
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 :گفت حال هامن در. گذاشت زیم یرو  را ینیس و نشست محسن یروبرو  رزا

. نتهیکاب کدوم تو ظرف هر و هیچطور مادرتون دمانیچ زدمیم حدس یول. نه-
 .ینخور  قرص یخال معده با بخور رو سوپ نیا پاشو محسن؟

 کیرسام یرو  را شیپاها و نشست مبل یرو  یکمرنگ ی خنده با محسن
 که فرمان چشم در چشم. داد دستش به قاشق همراه به را سوپ رزا. گذاشت

 استحامم بار هر از پس هم هنوز که شیچشمها در. شد کرد،یم نگاهش قیعم
 ی همه از حرست اما خشم، حسادت، تعجب،.. بود زیچ همه شدند،یم قرمز
 :داد قورت را دهانش آب. بود تر پررنگ آنها

 ارم؟یب اتونبر  د؟یخوریم هم شام-

 :داد تکان را رسش فرمان

 .شه آماده غذا کنمیم صرب. نه-

 :شد معرتض محسن

 نخورم؟ یماکارون که یکنیم رمیس پویز آب نیا با یالک یدار -

 .انداخت دستش کف را قرص و کند را زرورق رزا
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 ،بخور کامل رو سوپت. حلقت ته یننداز  قرص یخال معده با خواستمیم. نه-
 یبخور  لهیف داره؟ پز کباب نجایا. خورهیمن دردت به یارونماک. قرص بعدم
 .بهرته

 فرمان   ات چرخاند اطیاحت با را رسش. بخورد نتوانست شرتیب قاشق چند محسن
 :گرفت سمتش به را کاسه. ندیبب را رزا مسخ  

 . هیادو و منک بدون بود، کرده درست تو یبرا رو نیا خانم حاج-

 :رزا به کرد رو

 ازم و بود نداده بهم آب وانیل کی یکس بود وقت یلیخ .دیچسب یول-
 .نخورم قرص یخال معده با که بود نخواسته

 یرو  را یمسافرت پتو محسن. رفت آشپزخانه به و شد بلند. نگفت یز یچ رزا
 :دیپرس فرمان و دیکش خودش

 ؟یندار  الزم یز یچ-

 . بهش بده داره، اجیاحت یز یچ رزا اگر نیبب برو. نه-

 رونیب را کرده چرخ گوشت بسته رزا. انداخت آشپزخانه به یاهنگ فرمان
 :گفت آهسته. آورد

 .چرخهیم دورت پروانه مثل-

 .بوده پرستار هم مهراب یبرا-

 !دینچرخ من دور یول-
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 باشه داشته رو اش یواقع مادر هانیک یخوایم. بودم کنارت من هم تو یبرا-
 ! ها کنهیم فرار یکنیم نگاهش عیضا نقدریا نه؟ ای

 . ستین روز کی هست روز کی رزا بشه؟ ییهوا که-

 :کرد نگاهش هیسف اندر عاقل محسن

 .بشه تو زن رهیبگ طالق مهراب از بره یخوایم! نه-

. بود ازیپ کندن پوست مشغول. شد دهیکش رزا سمت به نگاهش دوباره فرمان
 مو لمق تنها که فیظر و کوچک یدستها آن با که بود شده بزرگ نقدریا یک از
 :گفت یمب یصدا با و گرفته کرد؟یم یآشپز  گرفت،یم

 قطف ندارم بهت یکار . مبون گفتمیم. نجایهم کردمیم حبسش...شدیم اگه-
 .شد هم هیبق و مهراب بابا گور. باش

 !یشد شجاع کردم آزاد رو هات سفته-

 :گفت مردد و زد زبان را لبش فرمان

 نیهم مبونه بذار داره، ولتقب ده،یم گوش تو حرف به! بره نذار...محسن-
 رو مادرش هانیک حداقل اما رسهیمن بهش دستم ندارمش، که من...رانیا

 از رو تو تونندیمن مامانم نه یحاج نه بگو. کن صحبت باهاش. باشه داشته
 ه؟یچ نظرت ها؟. نهیبب رو هانیک ادیب خواست هروقت" اصال. کنند دور هانیک

 :گفت الفهک و دیکش اش یشانیپ به یدست محسن

 . خورهیم بهم حامل ،یر یگیم رو ها بدبخت افهیق یوقت گفتم بارها-
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 بعدظهر منم! نره یول"...اصال شوهرش شیپ مبونه! محسن بره خوامیمن-
 . روناک رسوقت برم خوامیم

 :دیکش باال را خود یکم محسن

 بشه؟ یچ که-

 .ذاشتگ شلب گوشه را نخ و دیکش رونیب اسلش بیج از را گاریس پاکت فرمان

 یاساس یگوشامل کی" حتام بودم دهیند هانیک به رو اش یخدمت خوش اگر-
 جون یپا. بزنم حرف باهاش خوامیم فقط ندارم اش یکار  یول. دادمیم بهش

 درسته؟ بود، وسط هانیک

 .کرد دیتائ و دیکش اش ینیب ریز به یدست محسن

 ور  حرفت یتونیمن یدار  ضعف جامعت زن یبرا تو. امیب باهات بذار یول آره-
 . رهیم ادتی زیچ همه کنه ات یدستامل! یبگ درمون درست

 لندب اش ناله و ولو مبل یرو  که دیکوب محسن شانه به محکم یقدر  به فرمان
 . کرد نگاهشان و دیکش کار از دست متعجب رزا. شد

 شد؟ یچ-

 ی گوشه همچنان گاریس نخ. آمد سمتش به و برخاست مبل ی لبه از فرمان
 .بود لبش

 شام؟ یخوایمن کمک. یچیه-
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 به صورتش متام. دیکش باال را اش ینیب و کرد نگاهش انیگر یچشمها با رزا
 ود،ش آشپزخانه وارد فرمان آنکه از قبل. بود شده یاشک از،یپ کردن رنده علت

 :آورد باال دست به رنده را دستش

 .کمکه نیبزرگرت ،یاین نجایا گاریس اون با که نیهم شام-

 :گفت و زد یپوزخند محسن

 .کن تف رو اش هسته ؟یخورد-

 

 

 

 

 فنتر  بالکن به را رزا کنار بودن" قطعا. انداخت بشیج درون را گاریس فرمان
 .آورد باال را اش یخال یدستها. دادیم حیترج دنیکش گاریس و

 ؟یچ حاال-

 :گفت ریز هامن از و برد پتو ریز را رسش او اما ستینگر محسن به رزا

 . یبر  نجایا از تو ذارهیمن نزنه رو حرفش تا نیا. بخوابم خوامیم-

 مرتب را شیموها دست با که هامنطور فرمان و دیکش یحرص پر نفس رزا
 یب لبش. نشست آن یرو  و دیکش جلو را یصندل آرام. آمد جلوتر کرد،یم
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 یمک یقد اختالف بود، ستادهیا رسپا آنکه وجود با رزا که آمد کش اریاخت
 . داشتند

 ! یزنیم زل بهم ادیم بدم-

 دست پشت با رزا. گفت یآرام دیببخش و شد جابجا شیجا در یکم فرمان
 :گفت من و من با فرمان و کرد پاک را اشکش

 .یشیم تیاذ یدار  یلیخ کنم؟ رنده من یخوایم-

 . کرد نگاهش طلبکار و انداخت ظرف درون را رنده. دیکش کار از دست رزا

 نیا گول یکی من. گذرهیم رست یتو  یچ فهممیمن نکن فکر! بگو رو حرفت-
 محسن و من یکار  پنهان از خدا یرضا محض دونمیم. خورمیمن رو تو یکارها
 . نجایا ینکشوند رو من ساده یغذا کی یبرا و ینگذشت

 .خورد تکان فرمان یگلو  بیس

 . برسونه یبیآس تو به خوادیمن یکس...یکس-

 .کرد یخال ازیپ رس را اش یدل دق و شد کارش غولمش دوباره حرص با رزا

 بیآس ستین قرار یگیم اگر. دنیم وارونه یمعن همه تو یحرفها! فرمان بسه-
 .شم پا کله قراره یعنی نم،یبب

  !نیهم. بزنم حرف باهات کمی...خوامیم فقط! نه مون بچه کدونهی جان به-

 :گفت ظن سوء با و کرد زیر را شیچشمها رزا

 باشم؟ داشته تو با تونمیم یحرف چه من-
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 ی گوشه را آن. آورد رونیب بشیج از را گاریس ناخودآگاه و دوباره فرمان
 رگید رزا. گشت را شیبهایج فندک دنبال به شهیهم مانند و گذاشت لبش
 .کرد مچاله و دیکش رونیب فرمان لب گوشه از را آن خشم با و اوردین طاقت

 رو زباله نیا کنهیم یزندگ من یقلب امریب ی بچه که یا خونه تو یندار  حق-
 ؟یفهمیم ،یکن دود

 :گفت معرتض و دیکش کنار رسش یرو  از را پتو محسن

 !بابا یا-

 :گفت دورگه و آرام فرمان

 . لحظه کی شد پرت حواسم...دیببخش-

 . فتر یم نیپائ و باال اش نهیس قفسه که دیکشیم نفس حرص پر آنقدر رزا

 ام، نهیس رو یبذار  رو رسم صدا و رس یب که شده خراب نیا تو یآورد رو من-
 پدرش چرا و رفته یچ یبرا مامانش فهمهیم هانیک حداقل. نداره اشکال آره؟
 رنهوگ نکرده اش معامله سکه با مامانش که فهمهیم حداقل. گذاشته تنها رو
 اچر  فهمهیم حداقل. دیبخشیمن رو اونها اش دوباره دنید یبرا راحت نقدریا

 مسمومتون افکار با رو ام بچه ذارمیم یکرد فکر. خوردهیم قرص رشماد
 ه؟یچ وال؟یه بشم من فرشته یبش تو. گذشته رسم از آب من د؟یکن خام الیخ

 و یبد حال بهم یآخر  دم یخوایم ره؟یمن هرز دستت چرا ؟یزنیمن داد چرا
 .ینامرد خود   خود   تو نه، ؟یمرد یلیخ یبگ

 . درآمد درازکش حالت از و دیکش یپوف محسن
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 کنهیم جمع رو لشش تن فرمان. مینخواست یماکارون بخدا جان رزا نیبش ایب-
 .خرهیم غذا رهیم

 :زد ترش محسن به و کرد بغض شرتیب رزا

 خواست؟ نظر تو از یکس-

 یدککو  مانند فرمان و زدیم نفس نفس رزا. آمد سمتشان به و شد بلند محسن
 او هب و ستادیا فرمان رس یباال. دادیم نتکا وار کیت را راستش یپا خطاکار
 .کرد اشاره

 . کنه رسهم جمله تا دو تونهیمن نه،یبیم تورو یوقت ؟ینیبیم نویا-

 :گفت خسته. برد شیموها درون دست و گذاشت زیم یرو  را آرنجش فرمان

 .زنمیم حرف خودم برو محسن-

 .شد نهیس به دست محسن

 . نه ای یبگ روون و سیسل رو جمله کی یتونیم نمیبب! بزن-

 بافته سیگ دو با. کردیم نگاهش منتظر هم رزا حال. دیکش یقیعم نفس فرمان
 رمانف یبرا که دهیخشک شهیهم یلبها با منتظر، و معصوم ییچشمها با شده،
 بل گرفته فرمان. دارد ساله پنج فرزند که یمادر  نه بود سن کم دخرت هامن
 :زد

 ...محسن برو-

 .کرد اشاره یصندل به فرمان. دیکش دراز مبل یرو  دوباره و رفت محسن
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  ؟ینیبش" لطفا شهیم-

 :گفت آرام فرمان. نشست عیمط رزا

 . کردم گم رو ها کلمه...راستش-

 :گفت غرض یب. ابدی ییرها یرسدرگم نیا از تا کند کمکش کرد یسع رزا

 ه؟یچ ی درباره-

 .شد اش رهیخ و گرفت باال را رسش فرمان

 . ات یباردار -

 :داد ادامه فرمان و کرد نگاهش زیآم استفهام رزا

 .زدم کتکت ناحق به شب اون من و یباردار  یدونستیمن" واقعا تو-

 بود؟ حق به شبها هیبق مگه-

 . نه-

 رزا . ندیبچ ذهنش در یحت را جمالت توانستیمن فرمان. شد برقرار یسکوت
 :دیپرس عاقبت. کردیم نگاهش منتظر
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 دونستم؟یمن ”واقعا یکرد باور چطور-

 .انداخت رزا به یخواهش پر نگاه و فرشد لب فرمان

 کنم؟ روشن گاریس کی تونمیم-

 !نه-

 آلود خواب محسن. داد تکان را راستش یپا دوباره و گفت یا باشه فرمان
 :گفت

 .هبگ هم رس پشت نتونسته جمله دو لحظه نیا تا! بده کنفرانس فقط تو-

 !خفه-

 .شد رهیخ رزا به دوباره

 هم هانیک به یول...پشتتم خودم من. یبکن خواست دلت یهرکار  یمختار -
 . کن فکر

 .یگیم یچ فهممیمن-

 یم انسمتش به که ینیح و شد بلند. زد کنار را پتو محسن و کرد سکوت فرمان
 :گفت آمد،

 ...رزا-

 .گمیم دارم خودم شو ساکت محسن-
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. یبود گفته هم درست و یباردار  ینستدو یمن تو رزا. خورهیم ات عمه درد به-
 بیآس هانیک به تا ینکرد مرصف رو ها قرص قصد از تو که میدونیم همه االن
 .یبرسون

 فرمان صورت. کرد تر را نشیپائ لب محسن و کردیم نگاهشان واج و هاج رزا
 .کرد فیتعر کاست و کم یب را روز آن یماجرا متام محسن اما بود شده قرمز
 ات گذاشت اش نهیس قفسه یرو  را دستش. شدیم تر دهیپر لحظه هر رزا رنگ
 یتلخ به د،یرس انیپا به محسن حرف یوقت تینها در. بکشد نفس بتواند
 تا دچسبان نیزم به را شیپاها فرمان. پوشاند را شیچشمها ساعد با و ستیگر
 .نشست رزا کنار یصندل یرو  محسن. ردینگ آغوشش در و نشود بلند

 . درومد خجالتش از رفت فرمان شاهده خدا...جان رزا...انمخ رزا...رزا-

 :داد ادامه محسن و کردیم هیگر همچنان رزا

 .میکن کارو همون ما میکن چکار بگو رزا،-

 :گفت گرفته و گرفت را چشمش نم فرمان

 ور  خودم بعدم. بایفر رسوقت برم خوادیم دمل یکنیم هیگر که ینطور یا-
 . رمیم یبگ تو ها؟ رساغش؟ دوباره برم کنم؟ یلطغ چه بگو...رزا. کنم خالص

 .کرد نگاهش نفرت و خشم با و گرفت باال را رسش رزا

 حرست سال پنج ؟یچ ام یجوون یسالها ازاش؟ در گردهیبرم من یزندگ-
 . رسوقتش برو آره گردهیبرم نهایا اگه ؟یچ رو هانیک از یدور 

 ...رزا-
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 .گرفت سمتش به هیگر با را اش اشاره انگشت رزا

 ور  جسمم و روح و ینکرد باور و گفتم که ییها دونستمیمن تک تک بابت-
. یتنخواس اما ،یکن باور رو من حرف یتونستیم چون. گذرمیمن ازت ،یشکست

 ...یبذار  و یسیوا همشون رو جلو یتونستیم

 :داد ادامه بغض با و و کرد مکث هیثان چند. نداد امانش هیگر

 . کنم لشبغ هیثان کی...خواستمیمن شرتیب بخدا...هیثان کی ام بچه من یبذار -

 .ختیر شیبرا یآب وانیل فرمان و افتاد هیگر به دوباره

 .کنمیم خواهش ؟یبخور  نویا شهیم-

 :گفت غیج و هیگر با رزا

 یزمان کی نکهیا از متنفرم، ازت عمرم آخر تا. متنفرم ازت یار یبخت فرمان  -
 به الس همه نیا نکهیا از متنفرم، یام بچه پدر نکهیا از متنفرم، هم بودم زنت

 آرزوهام متام و ام یجوون نکهیا از متنفرم، یکن باورم ینداد زحمت خودت
 دم،ش داریب و دمیخواب قرص با سال پنج نکهیا از متنفرم، خاک ریز یبرد رو
. متنفرم یکرد غیدر ازم رو یمادر  حق نیکوچکرت نکهیا از
 بچه دنید یبرا و خورده گره تو با رمیتقد نکهیا از من! متنفرم...تو...از...من
 ازت...یر یمب کاش...فرمان آخ. متنفرم کنم تحمل تورو مشتاق نگاه دیبا ام

 .متنفرم

 و تگرف را شیها رسشانه محسن و بکشد نفس توانستیمن هیگر شدت از رزا
 .داد خوردش به آب یکم
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 ! یر یم حال از االن رزا، بسه-

 ردک پنهان محسن ی نهیس در را رسش. بود شده رسخ هیگر شدت از رزا صورت
 .دیکش غیج خفه و

 ...رممتنف ازش...متنفرم ازش. رمیم من نره، اگر بخدا! رونیب شه گم بره بگو-

 حال هامن در و رفت رزا یپاسپورت فیک سمت به یشانیپر با و رسدرگم فرمان
 :گفت محسن به خطاب

 کنه؟یم مرصف یخاص یدارو -

 .کرد پاک را رزا صورت و کند جعبه از یدستامل محسن

 ...توام با...رزا ؟یبخور  آب کمی شهیم جان رزا-

 محسن. کردیم تکرار را" متنفرم ازت" ی جمله مدام و آمد یمن بند اش هیگر
 .زد صورتش به آرام

 ! بابا یا...رزا...کن باز رو چشمهات تو؟ یکنیم ینطور یا چرا...جان رزا-

 یالخ را اتشیمحتو تا کرد برعکس را آن و گشود را فیک درب عجله با فرمان
 دمش. شد متوقف دستش افتاد، نیزم به که رزا ی شناسنامه دنید با. کند
  بود، افتاده زیم یرو  که یتیوضع هامن و لرزان یدست با را آن. نشد بازدم
" پس شد یچ"  یصدا. زدیمن هم پلک. آورد باال دوم، ی صفحه یرو  قایدق

 .شد اش رهیخ ثابت یمردمکها با. دیشنیمن هم را سنمح یها گفنت

 .نبود رزا ی رفته در زهوار ی شناسنامه در یگر ید مرد نام خودش، نام جز
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 درون را شناسنامه. برداشت را قرص یقوط فرمان و زد شیصدا دوباره محسن
 یاحنک و عقد چیه بدون رزا. کندیمن سکته چرا دیشیاند و انداخت بشیج

 ار  شانیهردو خون است؟ بوده اش عرضه یب یپرسعمو  کنار آزگار سال   پنج
 هآشپزخان وارد. شدیم بسته و باز خشم شدت از اش ینیب یها پره. ختیریم

 .داد نشان رزا به و گرفت او از را یقوط محسن و شد

 ...کن باز رو چشمهات جان؟ رزا نهیا-

 :دینال و کرد دیتائ رس تکان با آرام رزا

 ...متنفرم ازش. افتهیب بهش چشمم خوامیمن. برم خوامیم-

. بنوشد آب یکم کرد مجبورش و انداخت حلقش ته زور به را قرص محسن
 ات بود رزا اعرتاض منتظر. زد فندک و گذاشت لبش گوشه یگار یس فرمان
 و داد تکان یعصب را شیپا. بگذرد آن از که نبود یز یچ گرید نیا. کند فوران
 :گفت آمرانه محسن. زد یقیعم پک

 . بکش بالکن برو-
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 امنطوره و گرفت را اش ینیب دستامل با رزا. دیکشیم نفس قیعم و تند فرمان
 :گفت زد،یم زار که

 رو هانیک ایب یخواست هروقت و دمیم پس رو هات سکه یگفت نیهم یبرا-
 !کردیم ات خفه داشت وجدان عذاب چون آره؟ ن،یبب

 :دیکش غیج" بایتقر

 .نسوخت من یبرا دلت وگرنه یمردیم وجدان عذاب از یداشت چون-

 را نامهشناس لرزان یدست با و تکاند زیم یرو  را گاریس خاکسرت حرص با فرمان
 .دیکش رونیب بشیج از

  من؟ تیثیح و آبرو به یزد گه که یچ تو داشتم، وجدان عذاب من باز-

 :گفت زیآم استفهام محسن

 تو؟ یگیم یچ-

. بود شده کبود خشم شدت از صورتش و دیلرزیم محسوس شیدستها فرمان
 . کرد پرت زیم یرو  و گشود را دوم ی صفحه

 بچه دارهن اشکال گفتم کهیمرت اون بغل کافه تو یرفت من؟ یبرا یگذاشت آبرو-
 مگفت زندان میانداخت یکرد تیشکا! گذشتم کرده، خامش الیخ مهراب اس،
 یو م تار کی یفدا گفتم بود، نیپائ آشنا و همکار جلو شاپور رس. بوده حقم
 ههمخون پرسش دوست با سال پنج که زنم با ها؟ کنم چکار یکی نیا با! رزا
 جلو رو رسش چطور پرسم فردا ینگفت کنار، به رشف یب من   کنم؟ چکار بوده
 ...نگن که رمیبگ گل دیبا رو نفر چند دهن کنه؟ بلند لیفام
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 :دیکش عربده

 ! دهیخواب سال پنج پرسش دوست با زنت-

 و شد هر یخ شناسنامه به تعجب با محسن. هم گردنش بود، شده رسخ شیگوشها
 :زد لب

 ؟یچ یعنی-

 :گفت حال هامن در و کرد حمله رزا سمت به و شد بلند فرمان

 .یچ یعنی یفهمیم االن-

 شیجلو محسن برسد، او به فرمان دست آنکه از قبل و شد بلند شتاب با رزا
 .زد اش نهیس هقفس به و ستادیا

 ؟یکرد یقاط باز خربته؟ چه! یهو -

 اهنگ د،یلرزیم و بود ستادهیا تر عقب که رزا به محسن ی رسشانه از فرمان
 :گرفت او سمت به را اش اشاره انگشت. کرد

 . ارمیدرم رو ناموسم یب یپرسعمو  اون و تو پدر من-

 گارشیس مانفر . دارد اش نگه بتواند محسن دانستیم دیبع. رفت تر عقب رزا
 :گفت یعصبان و کرد پرت را

 . من ارمیب در تا دو شام از یپدر -

 .بود کرده یزندگ فرمان یرو  نیا با او. شود ترسش منکر توانستیمن رزا
 به یتیاهم و بنددیم زیچ همه یرو  به چشم تیعصبان و خشم موقع دانستیم
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 ودب نکرده هضم را بایفر انتیخ هنوز. دهدیمن مقابلش طرف بودن مرد ای زن
 شیبرا فرمان رفتار نیا. نداد او به یسوگوار  اجازه فرمان یوانیح یخو  اما
 داشته را انهیوحش یخو  نیا طاقت که نبود یآدم گرید او اما نبود بهیغر

 آنکه به برسد چه نداشت، هم را ساده ادیفر و داد کی تحمل یحت رزا. باشد
 کانرت به کمرش و رفت تر بعق. ردیبگ قرار فرمان شتم و رضب مورد دوباره
 :گفت یلرزان یصدا با. دیچسب

 نمک ثابت که رمیم اش ته تا بخوره، من به دستت ؟یبکن یخوایم یغلط چه-
 .رمیبگ ازت رو هانیک و یندار  تیصالح

 :گفت یشاک محسن و گرفت آتش فرمان

 !هیچ انیجر نمیبب ریبگ آروم هم تو فرمان! شو ساکت قهیدق دو رزا-

 رس بر خاک اشه؟ شناسنامه تو رشف یب من   اسم فقط ینیبیمن ه؟یچ انیجر-
 و وابهبخ باهاش سال پنج و رهیبگ پرس دوست بره دیبا ام بچه مادر زنم، که من
 . کشمیم رو جفتتون قرآن به رزا...شه داریب

 باال داشت، که یضعف رغمیعل را گردنش رزا و گرفت تر محکم را او محسن
 .کرد زبا رس شیها عقده. آورد

 ام؟ هشناسنام تو بره هردوتون نحس اسم که دیا تحفه یلیخ دیکرد فکر ه؟یچ-
 دیبا که یزد رسم به یگل چه کردنهات منم منم نیا با کبکبه، و دبدبه نیا با تو
 یلیمفا و اسم تونستمیم اگر من ام؟ شناسنامه تو آوردم یم هم پرسعموت اسم

 .داره خود یجا که اون ش،دوم صفحه از کردمیم پاک هم رو تو منحوس
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 :داد ادامه رزا. آمد سمتش به و داد هل را محسن فرمان

 یایب یخواستیم یچ یبرا! خواستمتیمن وقت چیه من یدونستیم که تو-
  دنبامل؟ سیپار

 به زار . دیکوب اش نهیس قفسه به فرمان که شود مانعش خواست دوباره محسن
 .شد رهیخ انفرم نشسته خون به یچشمها

 ره؟آ  م،یافتیب گناه به مهراب و من مبادا که دیکرد فکر نیا به فقط همتون-
 و نم اما ستین گناه دینداد بهم لحظه کی یحت رو من رخوارهیش بچه نکهیا

 اپورش نکهیا گناهه؟ تختخواب رو میبر یعرب کلمه تا چهار خوندن بدون مهراب
 چیه ستین قرار چون نداره یبیع گرفت سفته و چک ازت رست یموها اندازه
 پرداخت رو بهاش ام بچه دنید یبرا بخوام من اما بگذاره اجرا به رو اونا وقت
 دوقگاوصن کی شاپور بود؟ بد من یبرا فقط زیچ همه فرمان؟ هیچ به؟یع کنم،
 ه،کن خراب تو چشم شیپ رو من ابد تا بایفر کنه، جمع دیرس و سفته و چک

 ! یمبون یهست که یاحمق همون هم تو...هم تو شه، صاحب رو ام بچه مامانت

 رهیخ .نبست چشم رزا نباریا اما رفت باال فرمان دست و شد کمرت شانی فاصله
 :داد ادامه و شد اش
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 نکرد بزرگ ات یزندگ یسخت تنها تو مبونم؟ که یکرد خوش رو دمل یچ به-
 یس ی نهخو  کی تو پرسم دوست با رفتم یرسخوش از ؟یچ من بود، نوزاد کی

 حاال هک رفتم یچ یبرا یبفهم یخواست کباری کردم؟ یزندگ سیپار تو یمرت 
 سنمح ،یداشت رو هانیک که تو ؟یبکش رو من مهراب اسم نبودن یبرا یخوایم
 مهراب چرا که نهیا ات دغدغه متام لحظه نیا تو االن" واقعا...یداشت رو

! ان یسطح و چپو  هات دغدغه چقدر! فرمان حالت به خوش ست؟ین شوهرم
 وت من مثل. یندار  تفکر که حالت به خوش" اصال! آسونن مشکالتت چقدر
 و یکردن نگاه نیسزار هیبخ خط به سال پنج. یستین نرفنت ای موندن یدوراه
 . یندار  رو ستین بغلت تو که یا بچه یخال یجا حرست

 :زد یانیگر پوزخند

 با االح تا. دیریمیم غصه از د،یباش دور هم از روز کی هانیک و تو گهیم محسن-
 شرس و یپخت یماکارون براش التیخ تو ؟یکرد یزندگ ات بچه ینوزاد لباس
 یحت ات بچه یدونیمن که یحال در غذات رو زینر سس نقدریا که یزد داد
   دم؟یخواب پرسم دوست با چرا که نهیا ات دغدغه همه االن داره؟ یا چهره چه

 :کرد نگاهش ریقتح با رزا و دیلرزیم فرمان دست

 قبلش...نرتس یول! هیسطح و پوچ هات دغدغه نقدریا که حالت به خوش-
 !گرفت کام بعد شد گفته َقب لُت 
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 آن هب رزا که یکانرت  یرو  به مشتش و بست چشم رزا و آمد نیپائ فرمان دست
 و یکینزد همه نیا از کرد یسع و گشود چشم رزا. شد دهیکوب بود، دهیچسب
 ینگرد با و گرفت باال را رسش. نرتسد کرد،یم دشیتهد مهابا یب که یخطر 

 :گفت افراشته

 نوزاد اب راه همه نیا شهیم زحمتتون میگفت. گهید دیببخش شد؟ حل مشکلت-
 .دیباش تمونیمحرم شاهد دیاریب فیترش

 هامن مانند رزا ی چهره. بود شده اش رهیخ و دیکشیم نفس تند تند فرمان
. واهدخیمن را باشد او از که یا بچه گفت و زد زل او به گستاخانه که بود یشب

 دنیچیپ درهم و بزند شین شیحرفها با بخواهد که یکس مانند. بود نگاه هامن
 فرمان .چسباند کانرت به شرتیب را خود یکم رزا. ندیبب درد شدت از را یقربان
 و خشم رسارس ینگاه با بزند پلک یحت آنکه یب و کرده اش احاطه" عمال
 و شد روان اش ینیب از آرام یا کهیبار خون. بود شده اش رهیخ تیعصبان
 و کرد وحشت رزا. افتاد نیزم به و کرد چکه د،یرس پرش یلبها به یوقت

 یم خون اش ینیب از و دیلرزیم شیدستها که فرمان دنید با. آمد جلو محسن
 مکک به. کند جعبه زا یکاغذ دستامل یبرگ و داد تکان یرس  تاسف با آمد،
 .ردک تشیهدا یصندل سمت به حال هامن در و گرفت را فرمان ینیب محکم آن

 . ارمیب رو قرصت تا باال ریبگ هم رست نجایا نیبش ایب-
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 :رزا به کرد رو

 ؟یخوب تو-

  کنه؟ چکار خواستیم یدیند! برم خوامیم-

 شانه رامآ  سپس. ستادیا رسش یباال و داد خوردش به را فرمان قرص محسن
 :آمد یمن کوتاه رزا. داد ماساژ را شیها

 ایب که ارهذیم منت من رس بعد کنم؟ سکوت و بزنه که شهیپ سال پنج کرده فکر-
 .گردونمیبرم بهت رو هات سکه و نیبب رو هانیک

 :گفت محسن

 . گهید نداره وجود یا سکه! زده زر رو یکی نیا-

 :زد یپوزخند رزا

  نه؟ یبخر  ازش رو رمانف که شاپور به یداد البد-

 دهیرب را امانش رسدرد و دیکوبیم نهیس به قلبش که را او تا کرد کج را رسش
 .ندیبب بهرت بود،

 ؟پات و دست به انداخته ریزنج گهید یکی ؟یکرد دایپ دیجد صاحب فرمان-
  محسنه؟ دست االن هات سفته و چک

 نهیس به دست زار . شد بلند رضب به فرمان و ستینگر رزا به خشم با محسن
 :شد

 !یر یحق چقدر-
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 رزا. انداخت آشغال سطل درون را یخون دستامل و شد رد کنارش از فرمان
 :داد ادامه

 در ابیفر یدیفهم یوقت یکرد چکار...یالر  فرمان ادیم رتتیغ یادعا که تو-
  متام؟ و یزد چک تا دو ها؟ کرده؟ یظلم نیهمچ من حق

 . برگشت سمتش به و ستادیا فرمان

. نکن ریتحق نقدریا فقط! کنم کارو همون بگو شه؟ خنک دلت کنم چکار-
 اون نداشتم کنم؟ چکار! من رس تو نکوب رو آشغال یها چک اون نقدریا

 سقط رو بچه ،یند رو ام هیمهر و طالق اگر که یبود کرده لج هم تو موقع
 نقشه وت من انداختم؟ یم رو یک به رزا؟ کردمیم یغلط چه دیبا بگو تو. کنمیم
 هچ یبرا و تین چه با رو ها سکه که نداشت خرب روحمم. نبودم محسن فیکث

 بهت یعنی دمشونیم بهت گمیم! دمیفهم امروز نیهم. گرفته ازت یهدف
 ود؟ب یخال بتیج یک گذاشتم؟ کم برات یک یبود زنم که یمدت متام! دمیم
 شاپور غو ی ریز برم دوباره شده دم؟ینخر و یکرد هوس و یخواست یز یچ یک
 یپا که دید رو شیکالهربدار یسزا هم محسن. شه خورده حقت ذارمیمن

 وننش بهت رو هانیک ،یخواستیم رشفم یب ناموسیب خود از. کبوده چشمش
 یب! چک نگو...برده نگو...قالده نگو...ریزنج نگو...صاحب نگو یه. دادمیم

 تو که کردم یهرکار  رس بر خاک من. کردم امضاء رو اونها تو برا من انصاف
 . یمبون

 :دیکش اش ینیب ریز به یدست فرمان. نگفت چیه رزا
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 ؟بکشم رو بایفر یخوایم. کنمیم کارو همون شه خنک دلت کنم چکار بگو-
 وارهآ  یخوایم! کنمیم کنن؟ تر یمفنگ رو دیحم ها بچه بدن یخوایم! کشمیم

 چکار مزن با نگزه ککم که رزا ستمین رتیغ یب من بخدا! کنمیم کنم؟ شون
 همب یرتیغ یب انگ یول کنم کارو همون کنهیم آروم رو دلت یچ بگو. کردند
 شیآت خوبه؟". اصال یعشقم ،یهانیک مادر ،یبود زنم زمان کی تو بابا. نزن
  کنم؟ن اعرتاض نزنم؟ حرف شده؟ صبح شبت وزیپف اون با سال پنج که رمینگ

 :دیکوب خودش دهان به محکم

 . نکن ریتحق رو من درنقیا فقط شمیم خفه چشم-

 :دیغر و آمد دردش او یجا به محسن

 !احمق نکن-

 .ستینگر بود، شده اش رهیخ تنها که رزا به دوباره فرمان

 وبهخ خوبه؟ باش، هانیک کنار یداشت دوست هرچقدر. رمیم من مبون تو االنم-
  رزا؟

 .برگشت محسن سمت به بغض با رزا. رفت اتاق به و نگفت یز یچ گرید

 شبیج تو دوزار. بود گردنش باباش افسار بازم نبودم من تشکرشه؟ عوض-
 . دمیم رو هات سکه گهیم بعد ستین

 :گفت و زد چنگ شیموها دست هردو با کالفه محسن

 .کنهیم سکته یبرب  ناغافل رو هانیک اگر کردمیم فکر االن تا...رزا-
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 :داد ادامه و فرستاد رونیب را نفسش

 .شهیم وونهید ،یبر  هم تو مطمئنم االن-

 لوارش و کت. برگشت سالن به متفاوت یظاهر  با فرمان که گذشت قهیدق چند
 فوتر یپالتو . داشت برتن دیسف یراهنیپ و آن همرنگ یکراوات و یمشک
 محسن. بود زده شانه ساده را شیموها و انداخته ساعد یرو  به را اش یطوس

 :دیپرس متعجب

 ؟یسالمت به کجا-

 

 

 

 :گفت رسد و انداخت ساعتش به ینگاه انفرم

 .دیبخور رو نهارتون دینباش من منتظر. روناک دنید رمیم-

 .آمد جلوتر محسن. فرشد را کانرت ی لبه ناخودآگاه رزا

 .میبر هم با بود قرار-

 :گفت خشک و شد رهیخ محسن به خونرسد فرمان

 اسرتاحت نمبو  تو. برم تنها دمیم حیترج. لحظه نیهم شد عوض قرارمون-
 .کن

 .فرستاد رونیب را نفسش حرص با رزا
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 .مینباش تنها ام بچه و من که باشه دیبا نفر کی. خب آره-

 :گفت یکج و محو لبخند با و چرخاند رزا سمت به را شیچشمها فرمان

 و دادم دست از تورو شیپ سال پنج. شمیمن دهیگز سوراخ کی از دوبار. آره-
 . بدم دست از هم هانیک نباریا خوامیمن ،یرفت

 آن با بود، نچسب و دراز لنگ دخرت هامن روناک. شد رد کنارش از رزا
. تاس گرفته حرصش چرا دانستیمن رزا و آراسته ظاهر و حیمل و کیش شیآرا
 : گفت یمشهود خشم با

 رارتق به شام. شده گرسنه" حتام کنم دارشیب دیبا بوده خواب یادیز هانیک-
 !چسبهیم نافرجام مشت و زدن بدهعر  و یچاقوکش بعد برس،

 :شد سمج محسن و رفت در سمت به فرمان

 . میبر هم با بود قرار ؟یر یم االن یدار  یچ یبرا-

 هست؟ رزا به حواست. فهممیم رو زبونش بهرت خودم-

 .شهیم زونیم حالش بده، فحش که تو به. آره-

 خب؟ دار، نگه منم یغذا سهم-

 دیبع که من. نه ای کنه درست رو ساده یماکارون کی تونهیم" اصال نمیبب-
 . دونمیم

 نهیس ورشاپ با گشود که را در. دیکش نیپائ را رهیدستگ و داد تکان یرس  فرمان
 .شد نهیس به
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 با اما گشود است، خواب در او نکهیا تصور با را هانیک اتاق درب آرام رزا
 نیا تا که داشتند وجود ایدن در مادر چند. زد خی شیروبرو ی صحنه دنید

 یا د؟بتپ نهیس در همچنان قلبشان و نندیبب را خودشان فرزند یپناه یب حد
 :دینال عجز با. دیدیمن را یا صحنه نیچن اما بود کور کاش

 !هانیک-

 دهش سیخ اشک از صورتش. دیلرزیم و بود ستادهیا اتاق ی گوشه در هانیک
 . رفت جلو بغض با رزا. بود

 ...هانمیک-

 یرو  ادرار رد اما بود چسبانده بهم را شیپاها و دیلرزیم مهابا یب کودک
 یم را اش یاشک یچشمها کوچکش یمشتها با. بود مشهود" کامال شلوارش

 ردکیم احساس رزا. افتاد هق هق به رزا دنید با. ختیریم اشک صدایب و دیمال
 هک بود کرده یدار  بچه عمرش در بار چند" اصال. است شده تکه تکه قلبش
 یحت و است گرفته ادرار یار یاخت یب ترس از که کودکش با بداند حاال
 هانیک و آمد جلو اطیاحت با کند؟ چه برود، رونیب به اش هیگر یصدا رتسدیم

 فیثک شلوارش نکهیا از هانیک دانستیم. نشست زانو دو یرو  رزا. دیکش عقب
 :دینال و کرد قاب ار  صورتش آرام نیهم یبرا. کندیم یدور  او از است، شده
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  باهات؟ کردم چکار...هانیک نمینب رو روزها نیا رمیمب من-

 .بود افتاده سکسکه به. دیکش باال را اش ینیب هانیک

 . کنندیم دعوا همش محسن عمو و فرمان بابا-

 با هانیک. بلرزد کمرت فشیضع و فینح کودک تا گرفت آغوشش در سفت رزا
 :داد ادامه سکسکه و بغض

 .کرد دعوام هم صبح فرمان بابا-

 جونم؟ چرا-

. کند لیتحل و هیتجز نتواند که بود کوچک یآنقدر . انداخت باال شانه هانیک
 دیفهمیمن اما است کرده دعوا رزا نیهم دنید یبرا را او فرمان صبح دیفهمیم

 . کندیم چه او اتاق در رزا االن

 ؟یدیترس صدا و رس از-

 یموها ادرار تند یبو  به توجه یب رزا و داد تکان را رسش آرام هانیک
 .دیبوس را پرسش یشمیابر

 ده،ز  داد چرا که میکنیم دعواش برگشت یوقت. رونیب رفت االن فرمان بابا-
 م؟یکن درست یماکارون میبر هم با بعد حامم بربمت یخوایم خوبه؟

 هکودکان تعجب هامن با. ندیبب را رزا ی چهره تا دیکش عقب را رسش هانیک
 :فتگ اش

 کنه؟یمن دعوام فرمان بابا-
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 .زد یتلخ لبخند رزا

 . کنه دعوات نداره حق فرمان بابا گه،ید وقت چیه نه االن نه--

 ت،گرفیم هم را جانش فرمان اگر نباریا! بود کرده را شیدعواها فرمان" اصال 
. ودب کرده مزه دندانش ریز یواقع عشق خوش طعم. دیکشیمن دست هانیک از
 عشق ،نبود یکارتون یتهایشخص به شباهت یب که یفرفر  یلو کوچو  پرس نیا

 قرار شیموها یانتها در که را خودش یمو  کش. بود اش یقیحق و یواقع
 ی چهره حال. بست ییسامورا را هانیک یها یفرفر  و دیکش رونیب داشت،
 در. شد بلند و گرفت آغوشش در کامل. بود مشخص شرتیب ماهش همچون
 :گفت حال هامن

 !میبد موهات به هم یر ییتغ کی وقتشه کنمیم فکر-

 انفرم پهن ی شانه یرو  را چروکش دست آرام و زد ییاستهزا پر لبخند شاپور
 .گذاشت

 جان؟ بابا یرفتیم ییجا-

 محسن. گذاشت خانه درون به یپا و شد رد کنارش از. مناند جوابش منتظر
 زمزمه. کند رت زبان با را خشکش لبان کرد یسع و داد قورت را دهانش آب
 :کرد

 .یحاج سالم-

 گریدکی به ینگاه محسن و فرمان. انداخت سالن به ینگاه و آمد جلوتر شاپور
 .انداختند
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 .خورده رسما یگفت جان؟ بابا دکرت یبرد رو فرمان-

 .دیکش رونیب را یا مهیب دفرتچه کتش بیج از

 ؟یبود نیا دنبال-

 .گرفت را آن و برداشت یگام محسن

 .گشتم دنبالش چقدر صبح بود؟ شام دست...ا-

 . شد دهیکش هم محسن دست آن دنبال به و دیکش عقب را دفرتچه شاپور

  جان؟ بابا شده یچ گردنت-

 .آمد سمتشان به بود، کرده اجرا شاپور که یتئاتر  از کالفه فرمان

 وگرنه درسته؟ گه،ید رسوندند بهتون رو خربش! کردم اش یخط خط من-
 که دهش یچ لونه، نیا یتو  دیایب دیدونستیمن قابل لسا به سال که ییشام

 د؟یگردیم یز یچ ،یکس دنبال افتاده؟ نجایا به گذرتون

 هب برو...انگار یبر  یخواستیم ییجا. جان بابا ندارم یکار " فعال تو با من-
 . برس قرارت

 .درآورد را کتش و انداخت مبل دسته یرو  را شیپالتو فرمان

 که دیکن یکش بهره محسن از دیخوایم یچطور  گهید مبدون خوامیم" اتفاقا نه-
 .نداره صورت به رنگش شام دنید با

 :زد شیصدا هشدارگونه محسن

 ! فرمان-
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 .کرد باز شانه عرض به را شیپاها و شد نهیس به دست فرمان

 

 

 

 . شنومیم-

 :گفت و رفت بود راهرو که یسمت به شاپور

 خانم حاج اونور، ایب یخواست اگر هم شب. جان بابا ستین دنیشن یبرا یحرف-
 .باهاش یخور یم هم انگشتهات پخته، برات یآش

 یروبرو  محسن. کرد سکوت اما دیفهم را شاپور ی جمله بودن دوپهلو فرمان
 . نشود راهرو وارد تا ستادیا شاپور

 م؟یکن صحبت هم با رونیب میبر دیخوایم-

 هیخب و کبود صورت به سپس شد، رهیخ پانسامن به نافذش چشامن با شاپور
 :رفت باال پشتش پر و دیسف کدستی یابروها. اش خورده

  ؟یسیمیوا من یرو  تو یک از جان بابا محسن،-

 :داد تکان را رسش محسن

 نه وقتشه نه. کنمیم خواهش. دیایب کوتاه" فعال رو یکی نیا یول وقت چیه-
 .جاش

 بود؟ یچ قرارمون جان بابا محسن،-
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. آمد رونیب داشت، آغوش در را او که هامنطور رزا و شد باز هانیک اتاق درب
 یرنگ یمشک و ساده کش با رزا و بود یاشک و آلود خواب هانیک ی چهره
 و دخور  جا واضح شاپور، دنید با. بود بسته ییسامورا رسش یباال را شیموها
 و دیکش یا خفه غیج ذوق با هانیک. چسباند خود به یرارادیغ را هانیک

 :گشود را شیدستها

 . جون بابا-

 :شد درشت شیچشمها پانسامنش و محسن دنید با

 محسن؟ عمو یشد یچ-

 .کرد اشاره رزا به و انداخت ینگاه مین فرمان به شاپور

 ! جان بابا بودم زرنگ موش   نیا دنبال-

 :رزا به کرد رو

 نورا؟یا از دخرتم؟ یخوب-

 :گفت یمرتعش یصدا با. گرفت باال را رسش و داد قورت را دهانش آب رزا

 چشم برقش که سکه همه اون برگردوندن بعد کنم فکر. ستمین شام دخرت من-
 نه؟ نم،یبب رو هانیک داشتم حق بود، گرفته رو همتون

 :گفت میمال اما بود انفجار حال در تیعصبان از شاپور

  دخرتم؟ حق کدوم-

 :گذاشت شاپور ی شانه یرو  را دستش آرام محسن
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 . ستین وقتش االن بوهلل ،یحاج-

 .زد پس را محسن دست شاپور

 جان؟ بابا بود یچ قرارمون-

 و ردک یکمرنگ اخم فرمان. دیکش اش یپبشان به یدست و کرد سکوت محسن
 .رزا به کرد رو هانیک

 جون؟ رزا برام یکنیم درست یماکارون یک-

 :کرد زمزمه یپرت حواس با و آرام. بود شاپور به نگاهش رزا

 .زمیعز ناال -

 که دبو  گرم محسن به دلش لحظه نیا به تا. بود دهیبر را امانش قلب تپش اما
 یلیخ شاپور برابر در محسن سکوت اما بود کرده حفظ یگزند هر از را او
 . نبود دبخشینو

 .گذاشت گوشش ی الله پشت را چپش دست شاپور

 .بگو بلندتر. جان بابا محسن دمینشن-

 .دیکش لشیسب و شیر ته به یدست محسن

 .ستین وقتش االن. میکن حلش هم با رونیب میبر ایب یحاج-

 :کرد تکرار آمرانه و محکم شاپور

 !بگو بلند. جان بابا دمینشن-
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 ؟یبرتسون رو هانیک یخوایم...الیخیب نوکرتم ،یحاج-

 .داد تکان و آورد باال را اش اشاره انگشت شاپور

 بود؟ یچ قرارمون کن، ولش رو نهایا نه-

 :دینال یا گرفته یصدا با حسنم

 ...یحاج-

 بود؟ یچ قرارمون. بابا محسن، بشنوند هم هیبق بگو بلند--

 :کرد زمزمه یر یز یصدا با و دورگه و دیمال را شیپلکها محسن

 هخون برگردونم هم فرمان و هانیک. بره بفرستم رو رزا و رمیبگ رو ها سکه-
 .شیتجر

 !بگو بلندتر-

 :داد جان شیصدا به یکم و برد شیموها درون دست محسن

 هخون برگردونم هم فرمان و هانیک. بره بفرستم رو رزا و رمیبگ رو ها سکه-
 .شیتجر

 تر محکم را هانیک رزا، و شد رهیخ محسن به شده کج رس و بهت با فرمان
 .داد تکان رس آرام شاپور. گرفت

 کنه؟یم چکار من ی خونه تو زناکار نیا پس-

 :دیغر فرمان
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 ...یحاج-

 :داد قرار مخاطب را محسن و بزند حرف نداد امان شاپور

 بابا نهیا از ریغ ،یزد امضاء حرفت ریز م،یگذاشت قرار و قول ،یزد حرف-
  جان؟

 :کرد زمزمه آرام محسن

 .نه-

 :کرد تکرار یا خنده با شاپور

 ور  فرمان یها سفته کنه؟یم چکار من پرس ی خونه تو زن نیا االن پس! نه-
 هسک جان؟ بابا درسته من، ی خونه به یبرگردون رو هردوشون که یردک آزاد
 دخرت نیا حاال و یداد یفرار  ام خونه از که رو پرسم ،ینگرفت کامل که رو ها
 ؟کن دور ازش رو زن نیا نگفتم کنم؟ چکار باهات. نجایا یآورد یبرداشت رو

 .رزا به کرد رو فرمان

 ؟یکن قفل هم رو در و اتاق تو دیبر هانیک و تو شهیم-

 . ستادیا انشانیم زودتر فرمان که آمد جلو شاپور

 !هوا فرستمیم رو خاندان کل شه، کم جفتشون از مو تار کی...نیبب-

 شارها انگشت شاپور. رفت عقب عقب, فرشدیم خود به را هانیک که هامنطور رزا
 :گرفت او سمت به دواریتهد را اش

 !درک به فرستمتیم دبع ارم،یدرم رو یکی تو سنگسار حکم-
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 شهگو. کرد قفل لرزانش یدستها با را در و شد اتاق وارد پشت به هامنطور رزا
 رسکشپ خواستیمن دلش. نشاند شیپا یرو  را هانیک و نشست اتاق ییانتها ی

 صورت دست هردو با و زد یلرزان و کمرنگ لبخند. بشنود را شانی مشاجره
 هانیک ای کند رسگرم را خودش دیبا دانستیمن. گرفت قاب را هانیک کوچک

 ار  هانیک امریب و کوچک قلب ای کند مهار را خودش قلب امان یب کوبش را؟
 غضب با و دیلرز شیلبها شد؟یم سپرده یجراح غیت دست به گرید یچند که

 :گفت

 برام؟ یبخون شعر یبلد-

 :خورد فرو را بغضش رزا. داد تکان رس آرام هانیک

 باشه؟ م،یبشنو تو و من طفق که یطور  کی ؟یخونیم-

 

 

 

 دبو  مشخص" کامال. شد رهیخ نامعلوم ییجا به و داد جلو را شیلبها هانیک
 نخواند به رشوع را یا کودکانه شعر تینها در. است مردد شعر انتخاب یبرا
 دهانش یجلو  را دستش رزا. دادیم تکان را کوچکش یدستها همزمان و کرد

 شصورت و رس متام و گرفت آغوش در را هانیک. نرود ونر یب هقش هق تا گرفت
 :گفت بود، شده سیخ اشک از صورتش متام که یحال در و دیبوس را

 باشه؟ بخون، شعر برام شهیهم-
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 :گفت و داد تکان رس باشه یمعنا به هانیک

 ؟یشد ناراحت باباجونم دست از جون؟ رزا یکنیم هیگر-

 .داد تکان راست و چپ به را رسش و کرد پاک را شیاشکها رسانگشت با رزا

 . شمیمن ناراحت زیچ چیه از من یباش تو نه،-

 بخونم؟ گهید شعر کی-

 ...دانمیجاو عشق   بخون کسم، همه بخون زدمل،یعز بخون-

 یرو  را شیدستها داد،یم تکانش وار گهواره که هامنطور و فرشد خود به را او
 یمن یاتفاق چیه داد، یدوار یام خود به. گذاشت هانیک کوچک یگوشها
 ...کند دیتهد تواندیمن گرید شاپور...شودیمن بدتر نیا از گرید. افتد

 جون؟ رزا" اصال یکرد گوش-

 .کرد ملس را صورتش عشق با و شد اش رهیخ رزا

  گه؟ید یایدن کی میبر یایب من با یدار  دوست هان؟یک...زدملیعز آره-

 و رپ فرمان یلبها هیشب" کامال که را شیلبها و چرخاند را شیچشمها هانیک
 :داد تکان بود، فرم خوش

 . ادیب هم فرمانم بابا-

 ژهم سپس. کرد نوازش را صورتش دوباره و فرستاد گوش پشت را شیموها رزا
 ...را کوچکش ینیب و بلند یها

 ؟یچ ادین فرمان بابا اگر-
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 .فرستاد جلو را شیلبها و زد وارید به را شیپا رستق هانیک

 .ادیب هم فرمانم بابا نه،-

 یلیخ گمیم بهت دارم که یا گهید یایدن ؟یایمن فرمان بابا بدون یعنی-
. ینیبب یتونیم رو اش یواقع اونجا ،یدید ها کارتون تو یهرچ. هانیک قشنگه

 . قرصهاشون تو یبر  یحت. یبزن حرف باهاشون

 :گفت بهتش و تعجب متام با و شد باز ممکن حد نیآخر تا هانیک یچشمها

  ؟یوود کالنرت یحت االف؟ یحت ؟"واقعا-

 :گشود و بست چشم رزا

 اش یواقع ،یدید کارتونها تو یهرچ" اصال. یوود کالنرت یحت االف، یحت-
 . نشه متوم و میبزن قدم قرصها تو روزها میتونیم. هست اونجا

 :گفت متفکر و کرد کینزد بهم را شیابروها هانیک

 شه؟یمن آب ه؟یبرف شهیهم االف اونجا-

 :زد لب مطمنئ و چرخاند شیبایز پرس صورت یاجزا انیم را نگاهش رزا

 هان؟یک یایم من با. شهیمن آب-

 در یا لهب برگشت و برو یب لند یزنید فاتیتوص با هانیک داشت توقع رزا دیشا
 شیاچشمه که هامنطور و داد تکان را رسش یرستق با هانیک اما دیبگو جوابش

 :گفت بود، کرده درشت را
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 بمراق دیبا گهیم. میدار گرویهمد فقط ما گهیم بابا. ادیب هم فرمانم بابا-
 . میباش دلهامون

 ادامه و گذاشت قلب کینزد ییجا اش نهیس قفسه یرو  را کوچکش دستش
 :داد

 چون میباش هم کنار دیبا. من بدن یتو  تو قلب توئه، بدن یتو  من قلب گهیم-
 .میریمیم شهیم دور نبدمنو  از هم قلبهامون م،یبش دور اگه

 چه. نشد خارج شیگلو از ییصدا اما داد تکان یچندبار  را دهانش رزا
 ککوچ ی نهیس در هم او قلب کاش. فرستاد رونیب را لرزانش نفس گفت؟یم
 انهیک یگوشها دوباره را شیدستها رفت، باال که شاپور یصدا. بود هانیک

 .گذاشت

 :رفت باال شیصدا شاپور

 ! رونیب ینداز یم ات خونه از االن نیهم رو زن نیا-

 :زد یپوزخند فرمان

 به یدید نند؟یبب رو گریهمد پرس و مادر که ینکرد یباندباز  نهمهیا مگه چرا؟-
 سال نجپ! بابا نشد بد که تو یبرا بره؟ کجا بره؟ یگیم حاال ،یدیرس هات سکه

 دشر  پایت با و یکن یهاپول رو هاش سکه بشه، زنم دوباره یخواستیم شیپ
 رو اتپ بعد به نیا از گهید. کرد مشونیتقد بهت خودش دست با االن بره، یکن

 .من ی  سگ ی  زندگ از رونیب بکش

 . شد رهیخ او به غضبش پر چشامن با شاپور
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 رمردیپ من یرو  یجلو  نطوریا که گرمه پشتت یچ به جان، بابا فرمان،-
 ؟یسیمیوا

 

 

 

 واسه ؟یبکش رو ام بچه مادر رو، زنم یخواستیم که بود گرم یک به پشتت شام-
 یشارالتان و ناموس یب من دست از سال اون اگر. خواستیم رو حقش نکهیا

 با د؟شیم یچ اش یزندگ و خونه رس گشتیبرم زور به و کردیمن فرار شام مثل
 حسن  م نیا ست،ین بند جا چیه به دستت یدید ؟یگرفتیم رو ها سکه ازش یچ

 موقعش به که یگرفت رو بالش و پر ریز. وسط یانداخت رو من از تر بدبخت
 ییپادو شده من! بسه...یحاج بسه! خالص و پرهاش به یبزن تیکرب کی

 شیپ سال پنج. بشه مامل یقات تو تومن هزار ذارمیمن گهید بکنم رو مردم
 فرستمتیم یبزن حرف یگفت نهیبب رو هانیک رزا، بذار کردم التامست
 شده سنگم ریز از خواست،یم سکه رزا. نبود یالیخ امبر  که من. یهلفدون
 یفرق چه گهید بدم نزول و سفته و چک بود قرار یوقت. کردمیم جور براش
 یدیکش رو محسن یپا چرا گهید به؟یغر کی ای باشه بابام حسابم طرف داشت
 محسن بود، راستت دست که نیا ؟یکرد قامر بدبخت نیا جون با چرا وسط؟
 خوب...یحاج ؟یکرد آلوده رو نیا چرا افتاد، یمن دهن از تگفتن جون بابا

 تو ذارمیمن اما کنمیم بزرگ یکارگر  با رو هانیک من. گمیم یچ نیبب کن گوش
 زنب لواسون ملک یخوایم. یبنداز  نمیا گردن و یکن درست ییطال قالده کی
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 کل یخوایم بخر، رو یکوفت یانو یپ اون تولدش یبرا یخوایم نامش، به
 !وسط یبکش رو ام بچه یپا گهید ذارمیمن من نامش، به بزن رو ات یهست

 نیا از. بوده ها یبده هیتسو قبل داشته، باهات قرار و قول یهرچ هم محسن
 گهید نه من چون. ییتو مسببش فته،یب راه دماغش از خون بعد به لحظه
 هب یزد ندفعهیا. شمیم رزا و هانیک دارید مانع نه و خونه، اون به گردمیبرم

 !کاهدون

 ته؟یحال! کنهیم دق مادرت-

 .سخته چقدر پرس و مادر یدور  بفهمه دیبا پس ؟یجد-

 .محسن به کرد رو شاپور

  ها؟ ؟یکرد چکار رو پرس نیا یها سفته-

 :گفت غضب با و دیچرخ فرمان سمت به

 ؟یافت یم در پدرت، من، با یدار  سفته و چک تا چهار یبرا-

 .آورد رونیب را پاکتش و دیخند یعصب فرمان

 پدر، ،یحاج بابا،. زنهیم حرف افتادن در از داره یک خدا تورو نیبب-
 مزن. بود خودم الک تو رسم که من! کردمیم رو ام یزندگ داشتم که من...ابو
 کرده یهرکار  رزا گفتم داشتم، دوست رو ام یزندگ داشتم، دوست رو
 دیکن ومل بابا. دیشتنذا من یبرا آروم روز کی دخرتت و زنت و تو. بخشمیم
! خوادیمن لواسون ملک هانیک. دیبردار پرسم و من رس از دست گه،ید
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 کارل! خوادیمن الیرو یانو یپ! خوادیمن شامل یال یو! خوادیمن جواهرات
 .خوادیم خانواده خواد،یم مامان خواد،یم بابا! خوادیمن باکس

 

 

 

 سنف. بود شده اش رهیخ تنها محسن. زد یقیعم پک و کرد روشن را گارشیس
 :داد ادامه. افتاد رسفه به و فرستاد رونیب را حرصش پر

 یتونیمن گهید. شه بزرگ آدم مثل یکی نیا بذار. جون یحاج کن وملون-
 مو ارت کی نیبب بعد! بکن ؟یکن دمیتهد محسن و رزا با یخوایم ؟یر یبگ چک
 .بکنم برپا یامتیق چه من بشه کم تا دو نیا رس از

 .گرفت هانیک اتاق سمت به را لرزانش دست اپورش

 مون نوه ،یکرد باز ات خونه به رو پاش. زندان انداختت که هیهمون زن نیا-
 .اومده نیهم یبرا" اصال. ربهیم دارهیبرم رو

 یو ر  کرد مجبور را شاپور. برگشت یآب وانیل با و رفت آشپزخانه به محسن
 .دیوشن آب یا جرعه محسن زور به و دیلرزیم بدنش متام رمردیپ. ندیبنش مبل

 همه زن نیا! جان بابا دلت به ذارهیم حرست عمر کی ربهیم رو مون نوه-
 !ستین صاف تو با دلش اس، نهیک وجودش

 . مادرشه اونم هانم،یک یبابا اگه من! ربهیمن-
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 !بربم خواستمیم-

 :گفت رسا و آمد جلوتر. برگشتند رزا سمت به هرسه

 دادنش، سکته قصد به خواستمیم فقط اولش که بود رپ ازش دمل نقدریا-
 باباش یرو  یجلو  نداشت عرضه که یمرد. بربم نشون و نام یب رو هانیک
 محسن از !بود درو بزن فقط اقتشیل نهیبب رو اش بچه هیثان کی زنش، تا سهیوا

 ...االن اما .بکنم نکارویا تونستمیم و بربم رو هانیک خواستمیم دونهیم...بپرس

 . نشود یجار  اشکش تا زد پلک دبارچن

 دهن به چشمش که عرضه یب مرد اون فرمان، نیا کنم فکر خوامیم االن-
 رو رفح و سهیوا شام یرو  تو نتونست بودم، زنش موقع اون. ستین بود، باباش
 کنار من که سادهیوا پشتم ندارم، باهاش یصنم نکهیا با االن اما. ارهیب حرفت
 .باشم ام بچه

 :گفت مردهش شاپور

 .یندار  من ی نوه به نسبت یحق تو-

 یا هسفت و چک گهید د؟یکنیم فیتکل نییتع شام بعد داره میق من ی بچه-
. رهیگیمن رسمشق شام از یکس گهید. دیکن یرقصون گربه باهاش که دیندار
 شاهکار صورتش، و رس و محسن به دیبنداز نگاه کی. شده پر خطتون چوب
 تیترب شاهکار کنه،یم هیگر دعوا یصدا و رس از هانیک. شامست تیترب

 . تشامس شاهکار اونم کنه،یم تجاوز من میحر به روشن روز تو بایفر. شامست

 .کرد اشاره زد،یم پک یعصب و هم رس پشت که فرمان به
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 پنج و یس نیا متام که چاقوکش الت   کی. دیکن نگاه تون یاصل سیتند به-
 هاش یخال یدستها نیهم یبرا یول. هیالخ دستهاش االن و بوده بدهکار سال
 ان،خ شاپور. ندارم گهید االن داشتم، رسم تو رو هانیک بردن فکر اگر من که

 مواجب رهیج کی د؟یکن تیترب فرمان ی لنگه هم هانیک دیتونیمن که دیناراحت
 النا. کنه درخواست خودتون به یز یچ هر دیخر یبرا بعدها که وابسته ر  یبگ
 کی و دیکن تصاحب رو من ی بچه که دیبزن وارید و در کدوم به دیخوایم گهید

 د؟یبساز گهید فرمان

 :گفت آمرانه و شد بلند. ندانست دادن جواب قیال یحت را او شاپور

 .جان بابا میمنتظر اونور ایب شب فرمان،-

 :گفت خونرسد فرمان

 . میایب هانیک و من عیرس که ستین یباز  خاله. دیآورد فیترش تازه شام حاال-

 :گفت رزا به ضیغ پر شاپور و زد شیموها به یچنگ محسن

 . نباش منم ی نوه و پرس یزندگ بر و دور. برو بردار رو شوهرت دست-

 .کرد نگاهش کج یرس  با و نهیس به دست رزا
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 هم شیپ سال پنج همون. راحت التونیخ ستم،ین که تون دردونه یزندگ تو-
 از دیدار نمیبب و گوشه کی سمیوا که دینخوا ازم یول نخودتو  به دمشیبخش
 .دیسازیم یالر  هانیک کی هم پرسم

 .برداشت سمتش به یقدم رزا و رفت در سمت به شاپور

 یزندگ زن و کنم بزرگ رو ام بچه خواستمیم بودم، ام یزندگ و خونه رس من-
 برام ینقدر او  هم ها سکه. نبود یلیس و چک چهار از منم درد. باشم ات شازده

 شاپور من. کردم هانیک دنید لحظه کی یفدا رو همه که بود ارزش یب
 ور  یجواهر  و طال یک. بفروشم و بخرم پول با رو آدمها که ستمین یار یبخت
 خونه ازش یک گردنم؟ به انداختم بود، رفته قرض ریز فرمان تکشون تک یبرا
 ارکن شوهرم با شتمدا. خان شاپور بودم ام یزندگ رس من خواستم؟ نیماش و
 د؟یکرد چکار شامها اما ام خونه زن مادرم، که کردمیم باور داشتم. اومدم یم
 و دیدرسون لبم به رو جونم. شد طاق طاقتم که دیزد زنبور لونه به چوب نقدریا

 سال جپن. بکشم وسط رو ام بچه یپا مبونم، زنده نکهیا یبرا که دیکرد یکار 
 یول مکن یمادر  براش باشم، هانیک کنار تونستمیم رو عمرم یروزها نیبهرت از

 دیکرد تباه رو فرمان نداره؟ مادر هانیک که دیخوشحال االن. دیداد ام یفرار 
 ونهخ اون با که دیبرس دیخوایم یچ به داشتنه؟ دوست چطور نیا ست؟ین بس
  د؟یدینرس بهش شگاهیمنا و ثروت و

 :داد ادامه یلرزان یصدا با. زدیم نفس نفس رزا

 ! دیکن جدا هانیک از رو من ذارمیمن گهید رممیمب...من-
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 دیشک رونیب بشیج از دیکل دسته چند و شد بلند مبل ی دسته یرو  از فرمان
 .کرد صدا را شاپور و

 ...یحاج-

 .داد قرار رشیپ دست کف را آنها و رفت سمتش به

 . نیماش چیسوئ نمیا شگاه،یمنا دیکل نیا-

 آسرت و دیخند کردند،یم نگاهش واج و هاج هک رزا و محسن به رو فرمان
 :دیکش رونیب را شیبهایج

 . شهیهم مثل پاس و آس-

 :کرد اخم شاپور

 آدم و عامل یجلو  رو من یآبرو  یخوایم ؟یش مردم کارگر یبر  یخوایم-
 ؟یبرب 

 هب را وندایه چیسوئ هم او. آمد جلو و برد شلوارش بیج در دست مردد محسن
 .گرفت سمتش

 .خش و خط بدون. تون یامانت...جان یحاج-

 .کرد نگاهش زیت و تند شاپور

  وصله؟ نیا به دمت هم تو-

 . خورد تکان شیگلو بیس محسن

 .رمیم شد متوم کارم بودم گفته که من-
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 :گفت و فرشد مشتش در را دهایکل یعصبان شاپور

  د؟یبد سکته رو من دیکرد یکی به دست-

 :زد طعنه نمحس به خطاب و کرد کج را لبش فرمان

 کننیم معامله آدم یول نهیماش شگاهیمنا اسمش. مبون ،یمبون اونجا یخوایم-
 !خوبه پولش اونجا،

 . نشنوم هم اضافه حرف. شگاهیمنا دیایم جفتتون فردا-

 :گفت متسخر با و برد بیج درون را دستش هردو فرمان

 برات خرمب نیماش فرمان دیبگ. دیبرتاش دیجد نهیهز برام بعد. امیب تا دیباش-
 رو پول نیا ایب داره عمل ات بچه وقت چند ؟یخوایمن زن ،یچ زن جان؟ بابا
 ور  را قفس یها داربست دیکن رشوع کم کم بعد...جان بابا بتیج تو بذار
 ! دیبزن

 :زد یپوزخند

 حداقل االن کردمیم کار گهید یهرجا سال هفده نیا. خدا تورو کن وملون-
 . داشتم رو یوطن نیماش کی و آبادتورقوز  تو خونه کی رهن پول

 :گفت آرام شاپور

. یخواب تو هرجا. ضامنت یب بزنم سند برات میبر ایب فردا نیهم. برات خرمیم-
 ت؟سین دلت به رنگهاش. بردار یخواست هم شگاهیمنا یها نیماش از هرکدوم

 .ارنیب یدار  دوست که یرنگ برات گمیم
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 کشیسرتیه یرفتارها محو سنمح. رفت عقب رسش و داد رس قهقهه فرمان
 خواهدیم دلش چقدر و کندیم درد رسش چقدر کرد حس رزا و بود شده
 :داد ادامه خنده با فرمان. نباشد پرسش یزندگ در شاپور همچون یکابوس

  ؟یگفتیم... خب...خب-

 .کرد اشاره محسن به دست با شاپور

 من راگ بدم انجام برات رو گفتم رو ییکارها ابن میبر فردا ایب شاهد، محسن-
 .صورتم تو کن تف گرفتم، ازت دیرس برگ کی

 .افتاد خنده به دوباره فرمان

 

 

 

 و شام دل ور امیب بعدم آره؟ کنم، دور مادرش از رو ام بچه ازاش در یول-
 .کنه بزرگ من مثل وونیح کی جون منظر بدم

 را رگایس. بودن یعیطب شیها خنده و بود شده رسخ خشم شدت از شیگوشها
 به ردک رو حیتفر با سپس زد یمحکم پک و گرفت شصت و سبابه انگشت با

 .رزا و محسن
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 میدار زهیم زهیر جوجه کی. میدار معاوضه ه؟یچ شام نظر ها؟ بچه خوبه نه؟-
 یبرا یر یپذ تیترب آماده! شهیم راممون دستش میبد هم شکالت کی که
 ...عدد کی با معاوضه...یالر  نژاد نیبهرت

 :شاپور به کرد رو خونرسد و یجد یلیخ صحبتش انیم

 آپارمتان؟ ای خونه یگفت-

 :کرد تکرار دوباره فرمان. بود شده رهیخ ششیمنا به و نداد یجواب شاپور

 آپارمتان؟ ای خونه یگفت-

 . کن تر لب فقط. یبخوا تو...هرکدوم-

 :گفت یهوم فرمان

 دیکل آپارمتان عدد کی اب معاوضه گفتمیم داشتم. ادیمن خوشم خونه از-
 ! هیخوب شنهادیپ نظرم به. یا کره یخودرو  عدد کی و نخورده

 :کرد کج را رسش و شاپور به کرد رو

 وروت فقط خونه اون تو که هانیک یبرا بابا؟ یگذاشت متیق منم بچه یبرا-
 یابر  بابا. یبد شکالت بهش بتیج تو از بود منتظر شهیهم و داشت دوست

 تهداش یندار  روا نمیا ؟یبخر  ازم هم ام بچه یخوایم ؟یکرد نییتع نرخ هانیک
 سگ برات همه اون ،یگرفت ازم رو ام یجوون که تو...انصاف خوش بابا باشم؟
. یگرفت هم زنم دارم، پول شه خوش دمل که دستم کف ینذاشت زار دو زدم دو
  ش؟یبخر یگذاشت متیق نمیا رو بود، مونده برام ایدن کل از هانیک کی
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 :دیخند همچنان اما کرد بغض اش خنده انیم

 .باشه تو مثل کردنم یپدر  خوامیمن که یخوب اونقدر. یخوب تو یلیخ-

 مورد در را نهایا چرا. فرشد را شیها قهیشق شصت و اشاره انگشت با رزا
 دیاب او و کردندیم معامله را اش بچه روشن روز در مرد؟یمن و دیشنیم فرزندش
 هانیک به نسبت یحق چون نبود، میق چون ود،ب زن چون کردیم سکوت
 ؟یآزار  وانیح ای شدیم محسوب یکش آدم شاپور قتل نداشت؟

 نجایا بچه نیا. رمیگیمن دیرس ازت گفتم...شامهاست یبرا دارم یهرچ که من-
 ...تنهاست هم مادرت. کنهیم دق تنها

 رزا که رفت شتاب پر آنقدر. کرد تند قدم در سمت به بلند یگامها با فرمان
 . ودگش انتها تا را در و آورد نیپائ محکم را در رهیدستگ. دیکش یکوتاه نیه

 !سالمت به-

 :گفت رفته وا محسن

 ؟یکنیم چکار...فرمان-

 .گرفت رضب شیپا با فرمان

 عروس با که دیارین فیترش رسزده هم گهید. جان یحاج دیاومد خوش-
 . دیبش روبرو سابقتون

 ...فرمان-

 .دینذار متیق من ی بچه رو هم گهید-
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 ...بابا...فرمان-

 ناو ! هانیک و من یبرا حداقل د،ینباش کردن درست قالده فکر تو هم گهید-
 و شامل یال یو ،اونیفروشیم و یخر یم آدم توش که یشگاهیمنا اون...خونه

! بردار...من...رس...از...دست...فقط! خودت برا اش همه  و همه...و لواسون
 ...ینیبب ییطال یخوابها برامون اگر که ،یبرندار  اگر که

 :رفت باال کبارهی به شیصدا

 نیهم دمیم رو هانیک رون،یب ینکش ام بچه و ام بچه مادر و من از اگر که-
 .نرسه بهش شامها دست اما اونور بره مامانش

 .بود زده رونیب فرمان یشانیپ یرگها. دیپر شاپور رخ از رنگ

 خودم مال که سقف کی هنوز و شهیم دیسف داره موهام که یمن یزندگ از-
 رو مالت برو...یهست که یهرچ...یحاج...پدر! رونیب بکش ندارم، باشه
. نباش ام یزندگ و من بر و دور گهید یول کن خرج گهید یکی یبرا
 و خونه و نیماش. خوامیمن پول. خوامیمن تیحام. خوامیمن خانواده...خوامیمن

 ام بچه و من یزندگ رس از دست. کن ملو  فقط. خوامیمن زهرمار و کوفت
 . بردار

 بگذرم؟ من که یگذر یم ات بچه از تو مگه-

 :گفت خشم و جانیه با فرمان
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 و عمر دارم بفهمم یروز  اگر گلوش، رو گذاشتم پا بفهمم یروز  اگر! آره-
 براش یز یچ ینابود و رضر جز بفهمم یروز  اگر کنم،یم تباه رو اش یجوون

 . کنه یط سالمت به رو راه هیبق که کنمیم مگ رو گورم...نداشتم

 .دیچرخ رزا سمت به شاپور

 عزب؟ و بهیغر مرد تا دو ی خونه نجایا یاومد داره خرب شوهرت-

 

 

 

 خندلب به یشباهت نیکوچکرت اما داد کش را لبش و دیکش یقیعم نفس رزا
 .نداشت

 ان خواه و امه بچه پدر هم یکی اون برادرمه شون یکی دونهیم. داره خرب بله،-
 . دنشید به مجبورم هانیک خاطر به خواه

 .نباشه خونه فرمان که یزمان بذار رو مالقاتهات-

 یمصنوع لبخند اما بکشد غیج خواستیم دلش یجانب به حق همه نیا از رزا
 .کرد حفظ رسدرد اوج در را اش

 ازش خودم اریاخت با که رو یکس کردن اغوا قصد" ابدا من دیباش مطمنئ-
 . ندارم رو شدم جدا

 .کرد اشاره رونیب به دست با فرمان
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 یخرب  دتونیجد یایرو و خواب تو گهید که شاهلل ان! جان یحاج سالمت به-
 . نباشه هانیک و من از

 .رفت در سمت به شاپور

 .شگاهیمنا دیایم جفتتون فردا-

 . دیکن تشکر هم سوپ بابت ازش. دیبرسون سالم هم مامان به-

 :گفت بهت با محسن رفت، که اپورش

 رون؟یب یانداخت رو شاپور" واقعا-

 تدس در هم را شیپالتو و دیپوش. برداشت را آن و رفت کتش سمت به فرمان
 .گرفت

 .هیعال حسش بکن، کارو نیهم هم تو کنمیم شنهادیپ-

 کار؟ کدوم-

 گفتم یراست. ینسبت هر از فارغ ،یعوض یآدمها انداخنت رونیب-
 .برسم روناک با قرارم به رمیم من...یعوض

 و فرمان قرار مانع آنکه یبرا و باشد بدجنس یا لحظه یبرا زد رسش به رزا
 ندک باور خواستیم دلش اما. دیبگو هانیک ادرار یار یاخت یب از شود، روناک
 حرفش یرو  تواندیم پس انداخته، رونیب اش یزندگ از را شاپور که یفرمان
 یطرف از. یگر ید زن چیه نه کند، یمادر  هانیک یبرا وا تنها بگذارد و مباند
 شکلم کردن مطرح. بود زده رونیب تیعصبان از فرمان گردن و یشانیپ یرگها
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 نداد را اش یخداحافظ جواب لذا. کند پدر یب را فرزندش بود ممکن هان،یک
 فرمان کند باور خواستیم دلش. کرد اش بدرقه نگاه با آخر ی لحظه تا اما
 .آورد یمن فرزندش رس یباال را یا ینامادر  چیه ی هیسا

 ؟یخوب-

 .ستادیا محسن یروبرو  و آمد رونیب افکارش از رزا

 محسن؟-

 هگید نیا خودش، سمت بکشونه رو فرمان که زنهیم یدر  هر به شاپور جان؟-
 .نه ای برگرده که فرمانه خود   دست

 ؟یچ اره،یب ام بچه رس ییبال اگر-

 یچ یبرا اد،یب ابروش به خم ذارهیمن. کنهیم پرستش رو هانیک شاپور ؟یخل-
 اره؟یب رسش ییبال دیبا

 .گرفت رسش به را دستش عجز با رزا

 .گذرهیمن هانیک و فرمان از که اون-

 .بست چشم و کرد دیتائ رس تکان با محسن

 نیا نره پول. هیکاف شگاهیمنا نره فرمان که نیهم...کم کم اما گذرهیمن بله-
 . کردم زادآ  من هم خونه

 :داد ادامه د،ید که را رزا تلخ نگاه

 ! تو لطف به البته-
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 :گفت یشانیپر با رزا

 عموم عربت یبرا چهارراه رس دیبا که رو تا دو شام وگرنه دادم هانیک یبرا-
 .کنند اعدام

 .مردان به خشونت هیعل نه-

 سنمح سمت به و کرد یمکث اما اوردیب را هانیک تا رفت راهرو سمت به رزا
 :دینال. دیچرخ

 محسن؟-

 جان؟-

 خودش ترس از شام، یها عربده خاطر به هانیک. کنه لعنت رو هردوتون خدا-
 .کرده سیخ رو

 :زد لب ناباور و رفت وا محسن

 بازم؟-

 حالیب. شودیم مورمور رسش مغز کرد حس و دیکش پر وجودش از رمق رزا
 :دینال

 ازش راحت نقدریا و شده تکرار اتفاق نیا بود؟ افتاده اتفاق هم" قبال مگه-
 د؟یکرد عبور

 :گفت حال هامن در و رفت هانیک اتاق سمت به رزا از زودتر محسن
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 مین کنه،یم قرار قرار یه زنهیم زر فرمان نیا کن درست رو غذا برو تو. آره-
 رتیل رتیل من. گفتم یک نیبب. رسونهیم یماکارون یبرا رو خودش گهید ساعت
 . داشتیبرمن قابلمه از چشم خر کهیمرت نیا بعد رفتیم ازم خون

 :دیخند صدایب اش یبدحال متام با رزا

 کردم؟یم چکار ینبود تو اگر" اصال...نداشتم تورو اگر من! محسن-

 گهید برو. رهیبگ دوش کی ربمشیم بعدم کنمیم صحبت هانیک با رمیم من-
 . رهیم در کردن درست غذا ریز از یه! تنبل

 محسن؟-

 !درد-

 درسته؟ شه، کینزد ام بچه به شاپور یذار یمن-

 .برگشت سمتش به محسن

 

 

 

 ...گاماس گاماس کنم؟ دورش اش شهیر و خاندان کل از کدفعهی تونمیم مگه-

 ته؟درس بکشه، یپول یب اگر یحت کنه خام دوباره رو فرمان شاپور یذار یمن-

 . ذارمیمن-
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 :زد یلبخند رزا

 .یمرس-

 .زد نزبا را لبش محسن

. نرو یب بره هانیک یزندگ از کدفعهی شاپور باش نداشته توقع...رزا یول-
 خدا امون به رو تا دو نیا ادیمن. پدربزرگشه اونم ،یمادرش تو که همونطور

 نیا برگرده، خونه اون به دوباره فرمان ذارمیمن اما. بگذره ازشون و کنه رها
 .راحت التیخ رو یکی

 محسن؟-

 .جان-

 .چشامشه یجلو  همش. کنم کوتاه رو هانیک یاموه خوامیم-

 دیانداخت ختیر از رو من صورت. ننداز در فرمان با رو من مورد نیا تو-
 .کن صحبت خودش با! شامها

 ؟یچ کرد مخالفت اگه-

 :زد یشخندین محسن

 .رسهیمن زورش تو به! وهللا. بکن رو خودت کار-

 و شور پر یصدا. گشود را هانیک اتاق درب و گذاشت تنها افکارش با را رزا
 .دیرسیم رزا گوش به یبدن ضعف متام رغمیعل نشاطش

 .میریبگ دوش میبر ایب ؟یشد میقا کجا...هانیک کجاست؟ عمو عشق-
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 گرید بار توانستیمن یکس. کند را ناخنش گوشه و برد دهان به را دستش رزا
 خواستیم دلش. ماند یم حرفش یپا نباریا فرمان. کند جدا هانیک از را او

 ی قهقهه با اش یگوش زنگ یصدا. شدیندیب دیسف یکم کارزار نیا وسط
 آن و رفت بود ختهیر بهم آن اتیمحتو که فشیک سمت به. شد ختهیآم هانیک
 متعلق یهمگ و داشت پاسخ یب متاس یادیز تعداد. گرفت چشمش یجلو  را
 هب شاپور کردیمن فکر. کرد یاخم ار،یشهر نام دنید با. مهراب ی خانواده به
. ندیبب را فرزندش بود آمده خب گفت؟یم چه. بدهد را راپورتش یزود نیهم
 ی کاسه برادر دو نیا بعد نداشتند یمخالفت فرمان و مهراب بود؟ چه رادشیا
 یپوف. شد قطع متاس که زد زل صفحه به آنقدر. بودند شده تر داغ آش از
 نقش یگوش صفحه یرو  هرابم مادر نام نباریا که بود نگذشته هیثان چند. کرد
 .کرد برقرار را متاس" ناچارا. بست

 بله؟-

 .بود انیگر و گرفته مهراب مادر یصدا

 .یدیمن جواب میزنیم زنگ بهت یهرچ چرا ؟ییکجا...رزا-

 .رونیب رمیم که گذاشتم ادداشتی مهراب یبرا صبح. داشتم کار ییجا-

 :دیترک مهرانه بغض

 دامم. گمیم که یامرستانیب به برسون رو خودت یهست هرجا. شده بد حالش-
 . زنهیم صدا رو تو اسم

 :داد تکان را خشکش یلبها و شد ولو مبل یرو  رزا
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 .بود خوب حالش که صبح ؟یچ یبرا امرستانیب-

 :گرفت شدت مهرانه هیگر

 .برسون رو خودت فقط. نهیبب تورو خوادیم-

 یوشگ پشت تند تند. دیپوش را شیپالتو و کرد رس به را کالهش  عجله با رزا
 و گشود کامل را مهین در. کرد تند قدم راهرو سمت به و گفت یاومدم باشه
 .زد صدا را محسن زنان نفس

 !محسن-

 :دینال بغض با کند، یشاک را محسن آنکه از قبل و

 ...مهراب-

 

 ...بعد ماه شش

 

 کمربندش و زد چشم به را اش یدود نکیع. کرد مرتب را رنگارنگش شال رزا
 و دهش کوتاه روز به شیموها شهیهم مانند. برگشت مرد سمت به سپس. بست را

 شم،چ گوشه. داشت یمرتب لیسب و شیر ته. بود انداخته هیسا را شیموها بغل
 مشهود بودند، خورده جوش" کامال که یا هیبخ یها خط گردنش یرو  و لب
 تن به یادآز " بایتقر یخنک و  دیسف راهنیپ و رنگ یخاک کتان شلوار. بود
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 به گرن هامن به ییها یکتان و بود داده باال آرنج تا را شیها نیآست که داشت
 :زد یلبخند رزا. بود کرده قاب را اش مردانه دست مچ یهوشمند ساعت. پا

 .میبر-

 وارد و چرخاند راست به را فرمان. زد جا را دنده و چرخاند را چیسوئ محسن
 .شد ابانیخ

 . یکنیم یخداحافظ ازش ،سفر قبل هنوز که خوبه-

 . کرد روشن را کولر محسن و داد تکان قهی قسمت از یکم را شیمانتو رزا

 .داره یلید یرانیا نیماش. شهیم خنک االن کن صرب کمی-

 :دیخند رزا

 .که بهرته یچیه از-

 

 

 

. شد رهیخ رونیب به و نگفت یز یچ مقصد به دنیرس تا رزا و کرد دیتائ محسن
 زار  دست که. آورد یم ادی به را مهراب جمالت گشت،یبرم رسخاک از که ارهرب
 یدور  رنج که ییسالها متام بابت او از و فرشد کرد،یم هیگر مهابا یب که را

 که کباری. کرد تشکر شد، مادر او یبرا عوض در و دیخر جان به را فرزند
 او از بار صدها انشیم در کی ینفسها و خراب حال هامن با مهراب...نه
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 اندم کنارش رزا اما کرد یتیکفا یب او اگرچه سالها، نیا متام که شد قدردان
 هشناسنام در نامشان آنکه یب دیخر جان به را اش یامر یب رنج او یپا به پا و
 لشد" اصال. نباشد گرید مهراب کند باور توانستیمن رزا. باشد گریکدی ی
 خاک خروارها ریز یا اسطوره چهره و بایز یچشمها نیا ردیبپذ خواستیمن

 که تاداف یم یلحظات ادی به یوقت بود یمعن یب شیبرا مهراب یتشکرها. برود
 دیبا او. زدیم کوچکش یمشتها با را فینح پرسک نیا و رفتیم کفش از عنان
 . مهراب نه کرد،یم تیحالل طلب

 تر بانمهر  او با توانستیم که سوختیم دلش شرتیب رفت،یم خاک رس که هربار
 شود،یم زیلرب یزود نیا به عمرش ی کاسه دانستیم اگر" اصال. نبود و باشد
 شدل به دل د،یکشیمن داد رسش کرد،یمن رشیتحق زشیت و تند جمالت با
 ره اگر شدیم چه یراست به. زدیم رقم بهرت شیبرا را آخر یروزها نیا و دادیم

 ایآ رسد؟یم رس زانشیعز و خودش عمر ی کاسه یزمان چه دیفهمیم یانسان
 و ردکیمن خرج محبت شرتیب دانست؟یمن را بودنشان یها لحظه قدر شرتیب

 رد،کیم تیحالل طلب و تشکر او از مهراب د؟یکشیمن رسشان به نوازش دست
. او ونیمد مهراب نه است، مهراب ونیمد او که دانستیم هم خودش رزا اما
 و شکل شانی رابطه هب و نشد شقدمیپ چگاهیه ازدواج یبرا اگرچه مهراب که
 و نکرد فروگذار یکمک چیه از توانستیم که یزمان اما نداد، یرسم لیشام
 رپ و بال قشیعال به و گرفت بود مناها آدم متام از خسته که را ییرزا دست
 برگشت و برو یب را امروزش یشغل تیموفق دانستیم هم خودش رزا. داد
 . است خاک در خفته مهراب   ونیمد
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 که یاشک قطره. شد خارج افکارش از هم رزا کرد، پارک را ودروخ که محسن
 غولمش محسن. کرد پاک فشیظر رسانگشت با را بود دهیچک اش گونه یرو  به

 عقط و زد غر خط پشت فرد به یکم شد برقرار که متاس. شد گرفنت شامره
 . کرد

 شد؟ یچ-

 لشیسب و شیر گونه وسواس جلو ی نهیآ در و دیکش باال را خود یکم محسن
 :گفت حال درهامن و کرد یبررس را

 یم داشتم که صبح از خوبه. بشن آماده کشهیم طول یساعت چهار! یچیه-
 زونم؟یم. گفتم بهش رونیب اومدم

 .داد تکان نهیطامن با را رسش رزا

 .آدمکش" اصال و پرسکش و دخرتکش! یعال...بله...بله-

 ".مخصوصا ها هیبخ نیا با-

 .دیکوب سفتش یبازو  به آرام رزا

 . هیادگاری-

 هب هردو. رزا سپس شد ادهیپ محسن ابتدا د،یانجام طول به که انتظارشان
 . شد اش رهیخ ساعتش به دوباره محسن و دادند هیتک خودرو کاپوت

 . بود شده آماده حاال تا بود هم عروس-

 .چرخاند او سمت به را رسش رزا
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 محسن؟-

 .جان-

 .برگردند دوباره روزها اون ادخو یمن دمل باشه؟ راحت املیخ-

 ؟یبست رو چمدونت. کن فکر ات شگاهیمنا به فقط. راحت راحت  -

 فرمان قامت و باز آپارمتان درب. گفت یفیضع ی آره و داد تکان رس آرام رزا
 با .داشت تن به ینیج شلوار و دیسف رشتیت هانیک. شد داریپد هانیک و
 :زد غیج و رساند آنها به را دشخو  تند و کرد رها را فرمان دست دنشانید

 .محسن عمو...جون رزا-

 حکمم شهیهم مانند را اش گونه. بود محسن گرفت، آغوشش در که ینفر  نیاول
 :گفت و دیبوس

 از قبل برد خوابم بودم خسته گذشت؟ خوش شبید  عمو؟ عشق   یچطور -
 .بپرسم ازت نشد وقت. دیایب نکهیا

 .آمد کش شیلبها رزا

  ؟یکن اش یاطالعات هیخلت یخوایم بازم-

 :گفت تاب و آب با و دیخند ینخود هانیک

 یشکالت کیک برام جون مامان. کردم یباز  نیآر و نیآذ با یکل. عمو آره-
 .شهیم رشوع کالسهام هفته نیا از گفت هم جون بابا. بود کرده درست

 :زد غر رزا
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 !بسازه ستیانیپ هانیک از خوادیم زور به-

 مطلب ادی انگار که کبارهی و پرداخت فشیتعار ادامه به هانیک و دیخند محسن
 :گفت ذوق با و دیکش یکوتاه غیج بود، افتاده یمهم

 ی خونه ادیب خوادیم. داره ین ین شکمش تو بامیفر عمه...عمو...عمو...عمو-
 . ما شیپ ادیب ین ین تا مبونه یمامان

 نیهم. چرخاند کاسه در را شیچشمها و فرستاد رونیب را حرصش پر نفس رزا
 با. منحوس ی خانه آن در بایفر یشگیهم حضور! داشت کم را قلم کی
 هنکیا اما بود آمده کنار اش یپدر  خانه به هانیک و فرمان یهفتگ یدارهاید
 کیزدن آنها به فرمان. بود تحملش یورا باشد آنجا" دامئا بایفر بعد به نیا از
 رزا .داشت تن به کتان شلوار همراه به جذب و دیسف رشتیت. کرد سالم و شد

 :گفت اخم با و کند یخوددار  نتوانست

" ظاهرا بشن؟ موندگار اونجا شاالیا قراره. رو شدنتون ییدا گمیم کیترب-
  !شام یپدر  منزل اومدند و کردند جمع رو لیبند و بار که مطلقه اسرتاحت

 شرس د،یخندیم ینخود که هامنطور او و کرد هانیک به یز یر غره چشم فرمان
 .شد جابجا شیجا در یکم فرمان. کرد پنهان محسن ی نهیس در را

 .سالم کیعل-

 .کرد اخم شرتیب رزا
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 یماه سه دو حداقل و دارم پرواز فردا من یدونیم که تو. سالم که فرض به-
 دیبا همش برسم ام شگاهیمنا به راحت الیخ با تونمیمن که ینطور یا. ستمین

 . زهیبر هانیک به رو زهرش قراره چطور نباریا که باشه نجایا فکرم

 هنکیا از و دوخت او رنگارنگ شال به را نگاهش. خورد فرو را لبخندش فرمان
 با. شد گرم دلش بود، رفتهیپذ را عرف با مطابق پوشش مدت نیا در رزا

 :گفت آرامش

 . یکن مشغول رو فکرت االن از ستین یاز ین-

 را صورتش ابتدا. دیکش رونیب محسن آغوش از را هانیک و نداد محل رزا
 را هانیک یموها که یروز . بود شده کوتاه که را شیموها سپس کرد، نوازش
 یها یفرفر  نیا آمد یمن دلش. داد قرار یا جعبه در را آن کرد، کوتاه

 هانیک که بود خوشحال" قایعم یطرف از اما کند آشغال سطل یراه را یتونیز
 تهنرف. ستین پنهان مو انبوه انیم کوچکش صورت و کرده ادیپ یدیجد چهره

 دو نیا هم هرچقدر گذراند خواهد را یسخت ماه دو دانستیم. بود دلتنگش
. کرد خواهند برقرار یر یتصو متاس هرشب که باشند داده دینو او به مرد

 :گفت رسد د،یکشیم هانیک یموها درون پنجه که هامنطور

 یهفتگ یدارهاید نیا تو و یباش واقف بودنت پدر تیمسئول به دوارمیام-
 . یبرندار  هانیک از چشم

 .خاندچر  را چیسوئ و برداشت کانرت از را اش هیتک محسن و گفت یچشم فرمان
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 نهگش دیبردار من رس از دست بدم بهتون رو یقبول نهار که میبر گه،ید خب-
 یوز ر  شبانه من ی رتبه دنیفهم محض به رزا و تو قراره دونستمیم اگر من! ها
 . بدم کنکور کردمیم غلط د،یکن رسچ رو لوکس یها رستوران ستیل

 :شد معرتض رزا

 ؟یکن ردش سمبوسه با یخواستیم نکنه-

 دور محسن آنکه از قبل و برد بشیج درون دست یا مردانه لبخند با فرمان
 .زد شیصدا شود، سوار و بزند

 آزمون پنجم و چهل نفر ر،یرکبیام پ  یخوشت ،یامام محسن یآقا! مهندس-
 ...ارشد یکارشناس

 :دیخند محسن

  اش؟ هیبق خب،-

 :گفت و شد انیمنا اش یخرگوش یدندانها رزا

 بندهیم مهندس مهندس نقدریا که کرده دایپ تر گرون رستوران کی" احتامال-
 . شتیر به

 . ربمتونیم دیخواست یرستوران هر گفتم که من-

 .شد رهیخ هانیک به عشقش متام با رزا
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 ؟یباش خودت مواظب ماه دو نیا یدیم قول-

 :گفت حرست با و داد تکان رس آرام هانیک

 ؟یوود کالنرت و االف شیپ یر یم یدار -

 رسپا تواندیمن حاالها حاال فرمان دانستیم. انداخت ینگاه فرمان به رزا
 که دو نب یز یچ شاپور یشگیهم یتهایحام از دنیکش دست کبارهی به. بشود
 عمل یها نهیهز متام شاپور هرچند. کرد برخورد یسادگ به آن با بتوان
 فرمان حساب به یکم چندان نه مبلغ هرماه و کرد پرداخت را هانیک یجراح
 ار  مبلغ آن از هم الیر کی یحت. بود گرفته را مشیتصم او اما کردیم زیوار

 . کردیم انداز پس هانیک ی ندهیآ یبرا و کردیمن خرج

 میصمت که یمحسن کمک و یهمفکر  با یر یگیپ و دنیدو یکل از پس تینها در
 بود، هکرد مکان نقل او آپارمتان به و مباند او کنار در شهیهم یبرا بود گرفته
 که ودب یمحکم لیدل بودن نوپا اما. کردند ریدا را وندایه یتخصص رگاهیتعم
 به دشیام تنها. ندارد را سیپار به آمدن توان حاالها حاال فرمان بفهمد رزا
 متقبل را سفرشان یها نهیهز توانستیم. بود سیپار در ینقاش شگاهیمنا نیا

. ردینگ را یکارتون یتهایشخص رساغ او از حرست با نگونهیا هانیک گرید تا شود
 هب را هانیک و فرمان سفر یکارها تواندیم گرید ماه تا که بود روشن دلش
. فرشد خود به عشق پر و دیبوس را هانیک بارهدو  اریاخت یب. بربد شیپ سیپار
 هان؟یک خوش   تن یبو  یب کردیم رس چگونه را ماه دو نیا
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 یرنگ یمشک موتیر فرمان که شود سوار خواست. گشود را خودرو درب محسن
 در را آن. زد یکج و مهر پر لبخند فرمان و کرد زیر چشم محسن. گرفت باال را
 :داد تکان هوا

 .مهندس میبر خودتون نیماش اب دیبد افتخار-

 :زد لب ناباور محسن

 !نگو چرت-

 دنیشن با محسن یچشمها و زد را موتیر ی دکمه فرمان اما شدیمن باورش
 شده پارک دورتر یکم که خودش یمشک یوندایه سمت به ر،یدزدگ یصدا
 و داشتیبرمن خودرو از چشم محسن. بود شده متعجب هم رزا. دیچرخ بود،

 :دیخند فرمان

 مهالزح حق نیماش نیا گفتم بهش یهرچ االن تا گفت. داد یحاج شبید نویا-
 . دانشگاهش یقبول حساب به بزنه. نکرده قبول اس

 :داد قورت را دهانش آب محسن

 .یگیم چرت یدار -

 یم دستش ای کندیم یشوخ فرمان نکهیا تصور با و زد دور را کاپوت سپس
 نگاهش بار چند. رفت خودرو سمت به و دیقاپ دستش از را موتیر اندازد،
 ینتلع خود  ...ها رهیدستگ بغل، نهیآ ها، شهیش د،یکش دست کاپوت به. کرد
 .شد جمع چشامنش در اشک. اش دهیکش و یداشتن دوست عروسک. بود اش
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 را اش یشانیپ و گرفت آغوشش در فرمان. وستندیپ او به هم فرمان و رزا
 .دیکوب اش شانه به سپس. دیبوس

 ! خره نکن هیگر-

 .زد قیعم یلبخند و کرد جابجا آغوشش در یکم را هانیک رزا،

 ژیپرست و تو به فقط نیماش نیا...بگم بهرت رو ام جمله بخوام. ادیم بهت-
 . یامام مهندس ادیم خودت

 داخت،ان لکه فرمان دیسف رشتیت یرو  که یاشک قطره مانع نتوانست محسن
 و دلخواه ی رتبه با یقبول اتفاق، همه آن از بعد. نبود خودش دست. بشود

 احساساتش یرو  پا محسن که نبود یز یچ کم ش،یخودرو ی دوباره دنید
 .نکند هیگر و بگذارد

 :زد غر هانیک

 .گشنمه من-

 .آمد خود به و خورد تکان شیگلو بیس محسن

 .دیکن صرب هیثان چند فقط. عمو عشق   میبر م،یبر-

 آن پشت شهیش از را یز یآو. فتر  پدرش یخودرو  سمت به بلند یگامها با
 :داد تکان رس شیبرا خنده با رزا. آمد سمتشان به و زد را فرمان قفل. کند

 ما ینگران دل نمیبیم رو رفتارهات نیا. یکنیم راحت رو املیخ که یمرس-
 .شهیم کمرت رفنت یبرا



 

 pg. 1637 

16
37 

 عبارت آن یرو  که یرنگ زرد کریاست محسن و دیکش یپوف حرص پر فرمان
baby on Board دکر  زانیآو شیخودرو پشت شهیش به را خورد،یم چشم به. 

 .میبر میتونیم حاال-

 :گفت فرمان و کرد جابجا آغوشش در را هانیک دوباره رزا

 .نیزم بذارش یشد خسته اگر-

 : گفت رسد رزا

 .باشه خودم بغل هستم، رانیا که یساعت دوازده نیا خوامیم. نه-

 و کرد برقرار را متاس. آمد در صدا به شا یگوش زنگ و داد تکان یرس  فرمان
 :گفت محسن و رزا به ینگاه با

 .روناک سالم-

 گوشه فرمان. داد هیتک در به نهیس به دست محسن و کرد اخم محسوس رزا
 :داد ادامه و خاراند را شیابرو

 .خداحافظ. امیم رس کی بعدظهر برسم باشه باشه،-

 :گفت حرص با و شود قطع کامل متاس نگذاشت یحت رزا

 شده فرما فیترش که خواهرت از اون! نرم من دیکنیم یکار  همتون نمیبب-
 بدنم و تن دیبا ایدن رس اون من ،یهفتگ دارید یبر  یبخوا هربار و اونجا
 .دیذاریم تید هم با که جونتون روناک از نمیا. بلرزه

 :دیپرس جیگ فرمان
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 ه؟یچ تید-

 :گفت حیتفر با محسن

 .گذاشنت قرار-

 :داد ادامه دهخن با

 یرقم دو شون رتبه من مثل که همه. بزن حرف پلمید ریز نیا با رزا بابا-
 . شهیمن

 یشاک و کرد کنرتل را اش خنده رزا. زد قهقهه محسن و گفت یا خفه فرمان
 :گفت

 یباال ینامادر  داد قول تو یرو  یجلو  آقا نیهم برم؟ یدیام چه به االن من-
 نداد؟ قول اره،یمن هانیک رس

 :گفت فرمان

 گفتم مهدکودک تو مونده جا هانیک لیوسا از تا چند گفت بود؟ کجا قرار-
 .ربمشونیم امیم بعدظهر

 

 

 

 :رفت یا غره چشم رزا



 

 pg. 1639 

16
39 

 هروقت! کن مشخص خودت با رو فتتیتکل و مبون حرفت نیا رس حداقل-
 هم هوچک تا دو الحمدهلل! بربم رو هانیک من بگو زد، رست به گرفنت زن هوس
 .ستین شرتیب فاصله

 ...بابا یا-

 .زد یقیعم لبخند محسن

 ور  گریهمد نجایا شام دیخوایم کنسله؟ رستوران شده، دعواتون بخواد خدا-
 م؟یبزن یپپرون میبر هانیک و من دیبکش و دیبزن

 .کرد صاف را گردنش رزا

 نه؟ مگه. میکن درست یخونگ تزایپ هم با قراره شب هانیک و من! ریخ-

 :گفت محسن و داد تکان را رسش هانیک

 م؟یستین دعوت که هم ما-

 :انداخت باال را شیابروها رزا

 .نه-

 نشت ولهل نیبب بده، آب گلهام به برو محسن یگیم یزنیم زنگ... باشه باشه،-
 .نداره یاشکال باشه باشه،...باشه نکرده

 نیا رزا دانستیم. کرد اش حواله یچشمک محسن. کرد نگاهش چپ چپ رزا
 .بگذرانند یفرزند و مادر صبح تا و باشد تنها هانیک با دارد ازین آخر شب
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 رس پشت هم را ماه دو نیا بتواند تا کند رهیذخ هانیک عشق   از یآنقدر 
 :زد چشم به را نکشیع و گشود را خودرو درب. بگذراند

 م؟یبر-

 :تگف آرام و نشست عقب رزا اما ندیبنش جلو تا کرد تعارف رزا به فرمان

 . دیبفرمائ شام. هانیک کنار نمیبش عقب دمیم حیترج-

 را خودرو بود، کرده حفظش که یلبخند با محسن و شدند سوار نفر هرچهار
 رهیخ کرد،یم صحبت هانیک با آرام که رزا به بغل نهیآ از فرمان. کرد روشن
 دانستیم دارد؟ وجود مادر آغوش در فرزند از باتریز یا صحنه کرد فکر. شد
 .شودیمن رابیس هانیک عشق   از حاالها حاال ارز 

 گرید هانیک جز رزا. بود کرده دایپ را دانشیجاو و یقیحق عشق سالها، از پس
 دهکر  او وقف دل و جان با را اش یزندگ متام. ندیبب توانستیمن را کس چیه

 هب هانیک و رزا بودند، رگاهیتعم در فرمان و محسن که ییزمانها اکرث. بود
 آن اه سکه ی تتمه با که اش ینقل آپارمتان در رزا. دندیورزیم عشق گریکدی
 ینقاش زیم یرو  هانیک و پختیم کیک هانیک یبرا بود، کرده اجاره را
 از یخشب. بود کارتون پخش به متعلق شبکه، نیاول هم او ونیزیتلو. دیکشیم

 ییجا اش آشپزخانه در عسل. بود افتهی اختصاص هانیک یلباسها به کمد
 اب و بکشد دراز آن یرو  بتواند هانیک که بود یطور  مبل دمانیچ و داشتن
 محسن که ییها هوله هله از و ندیبنش شنهایمیان یمتاشا به راحت الیخ

 .بخورد د،یخریم انهیمخف همچنان
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 از مملو که را ها یقال هرروز. کردیم درست یفانتز  و مختلف یغذاها رزا حال
 شیپا داشت،یبرم قدم که هوا یب. کردیم روجا بود، کن پاک و تراش آشغال

 کیرسام کف. دیکشیم هوار درد از و رفتیم هانیک یها یباز  اسباب یرو 
 خچالی از را زیچ همه خودش داشت ارصار که یهانیک دست از آشپزخانه

 ش،خود زرد یها ییدمپا بر عالوه ییدستشو در. بود چسبناک اورد،یب رونیب
 توت حهیرا با دندان ریخم و مسواک داشت، رقرا هم کوچک ییدمپا جفت کی

 یرنگ مداد عدد چند شهیهم هال و ینهارخور  زیم یرو . هامنطور هم یفرنگ
 معوج و کج یخطها طنتیش با رزا یبومها یرو  هانیک. خوردیم چشم به
 هامن خچالی یرو  و بود زانیآو کوچک یلباسها زیآو رخت یرو . دیکشیم

 را نیهم رزا مگر. بود وصل مگنت با بود، دهیکش را رزا که هانیک ینقاش
 "باش مراقب" نیا ن،یروت یها نظافت نیا ،یختگیر بهم نیا خواست؟یمن

. دبو  نیریش شیبرا همه و همه د،یچرخیم مبل دور یوقت هانیک به ها گفنت
  ود؟ب کرده دایپ را اش یقیحق عشق رزا یوقت داشت یتیاهم چه گرید اش هیبق

 ینخوند و کرد پچ پچ رزا گوش در هانیک یوقت تگرف وسعت فرمان لبخند
 کردن   یعاشق یبرا بود، اریبس زمان. نداشت یا عجله گرید حال. دیخند

 یکس چه اش یقیحق مادر که هانیک به قتیحق گفنت یبرا...دوباره
 میترم حال در اش دهید آسب یپرها که ییرزا...رزا کردن   عاشق یبرا...است
 رد شگاهیمنا مقدمات کرد،یم یمادر  د،یکشیم ینقاش کرد،یم یزندگ. بود
 .بود انسان بود، انسان بود، انسان بود، زن کرد،یم فراهم را سیپار
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 ردهک عبور سالمت به وحشت ریکو نیا از که حاال. نداشت یا عجله گرید...نه
 را عرقش مجنون دیب ی هیسا ریز و بود دهیرس رسسبز یآباد به که حاال بود،

 پرواز رپ گرید. اموزدیب یعاشق و کند یعاشق تا بود اریبس وقت کرد،یم خشک
 .شکستیمن را رزا

 :گفت یهمگ به خطاب محسن 

 م؟یبر-

 همردان ش،یها داشته متام از رسخوش فرمان و بستند را شیکمربندها یهمگ
 :زد لب

 .میبر-

 

 انیپا

 هشت و نود اسفند چهاردهم

 .بعدظهر مین و سه ساعت

 

 


