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# پناهشدرونامشبه  

 

   قلم به

 

 : مقدمه#

 و بردی تاراج به را اش زندگی که همانی دخترست، همان او

کردی زندان را جهانش خاطرات، طناب با .  

 دیگر و کند می طلوع جهانش در تاریکی روزها که همانی

 جنس از عایقی دارد؛ وجود عایقی شما میان. ندارد غروبی

نفرت و کینه .  

 ویران برای و کشد می بیرون خود بطن از را نفرت قلب، آن

 که تویی برای کوبد می. کوبد می وار دیوانه دیوار، آن کردن

 تیری! کردی تباه هم را اش آینده اش، گذشته کردن سیاه با
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 بیرون. کرد اصابت اش زندگی حریم به کردی، رها که

مستحق تو و دارد درد کشاندنش  ... 

آمده، حاال   

 می. کشاندی قعقرا به گناه بی که بگیرد را روحی تقاص آمده

  !بینی؟

 کینه از حجم این تحمل توان انگار لرزد؛ می پایش زیر زمین

 دامن هایش لرزه پس که روزی آن از بترس بترس؛. ندارد را

شود روزگارت و تو گیر . 

 

 برگ خش خش صدای. دوید می و بود گرفته را آرزو دست

 ایجاد باغ در زیبایی سمفونی لبخندشان، و پایشان زیر های

 نسیم فرستاد؛ هایش ریه در را ماه شهریور هوای. بود کرده

 چند از پس. کرد می نوازش را صورتشان گاهی از هر خنکی
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 در دستشان. خوابیدند ها علف روی زنان نفس دو هر دقیقه

آسمان به نگاهشان و بود هم دست . 

- امروز بود خوب قدر چه .  

زد لبخندی آرزو . 

- بودی خوب توام چون آره . 

شم می بهترم: کرد زمزمه صدا بی و آرام . 

 روی نگرانش نگاه. نماند پنهان آرزو های گوش از حرف این

نشست شمیم صورت . 

- بری؟ خوای می فردا مطمئنی شمیم   

 به. آرزو ی مادرانه های نگرانی همین به بود گرم دلش

 شده تر بیش و تر بیش گذشته سال چند در که هایی محبت

کند حس تر کم را خواهرش و مادر خالی جای تا بود . 

- نبودم مطمئن قدر این حاال تا. مطمئن مطمئنِ .  
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-  چیه؟ غرضش و قصد اصالً کیه؟ اون که دونی نمی تو ولی

ندارم خوبی حس آدم این به اصالً من شمیم . 

بود مشخص صدایش از نگرانی فرط هم هنوز . 

-  چیزی که گذاشتن دست توی دست با. فهمید تا رفت باید

 یکی ها وقت بعضی که این از شدم خسته. شه نمی درست

بازیشون موشک قایم این از. باشه دنبالم سایه مثل .  

گفت متفکرانه و برگرداند آرزو سمت به را نگاهش :  

- باشه درست گه می که چیزهایی کن فک درصد یه ! 

گفت تند کشیده، درهم های اخم با و نشست آرزو : 

-  تا سر قضیه این شمیم. شی می خیال بی تو بگه، راستم اگه

 این تو هم باشن، گفته راستم اگه. داره دردسر. داره بو تهش

 دست به بسپر. بینن می تقاصشو دنیا اون تو هم و دنیا

 .قسمت
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-  وقتایی یه شه؟ می درست چی کردن حلوا حلوا با آرزو

 کار چی ماها ببینه تا چونش زیر گذاشته رو دستش تقدیرم

 قسمت؛ گردن انداخت شه نمی که رو چیز همه. کنیم می

ایم؟ کاره چی خودمون پس   

 سختی روزهای آن بود دیده خودش چشم با. شد ساکت آرزو

 اما کرد می درک را شمیم. کرد نمی رهایش هم زمان که را

گفت مالیمت با و کند قانع را او کرد سعی! نه را کارش این :  

-  راه این. گیری می تصمیم احساست با داری االن تو

 نه و شه می شروع کجا از معلومه نه که ایه جاده. اشتباهه

چیه پایانش . 

 صدایی با و نشست هم او. شد می کالفه داشت دیگر شمیم

زد لب نرود، باال کرد می سعی که :  

-  برای راست راست شبنم قاتل نخوام که اینه احساس اگه

 راهش. ام احساسی آره بگذرونه؛ خوش و بره راه خودش
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 و بوده مستقیم صراط راهشون اونا مگه. اشتباهه که اشتباهه

السالم؟ علیه خودشون  

 

 ... اما-

کرد قطع را حرفش . 

- چی؟ اما آرزو؟ چی اما   

 مانند و برگرداند تصمیمش از را او تواند نمی که فهمید

است عمل با برابر شمیم، تصمیم همیشه . 

-  نگیری، تنهایی فردا رو تصمیمی هیچ بدی قول باید اما

نندازی؟ دردسر توی رو خودت میدی قول باشه؟   

گذاشت هم روی را هایش چشم . 

- خوبه؟. قول باشه،   

**** 
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 اما نه، دستش سوزش. بود پیچیده قهوه فنجان دور دستانش

آورد می درش پا از داشت دلش سوزش . 

-  سرم از دست روز و شب که بودی تو مدت این تموم یعنی

داشتی؟ نمی بر   

 های پیام  آن و شد می تعقیب که روزها آن یادآوردن با

سایید هم روی را هایش دندان فراوان، ناشناس . 

 .مژگانم-

 مانند کرد سعی اما، بود کرده رخنه جانش تمام در استرس

باشد خونسرد رویش به رو دختر . 

-  معلوم کجا از کنم؟ باور رو هات حرف داری انتظار چرا

گی؟ می راست   

گذاشت دهان در را اش شکالتی کیک از ای تکه مژگان . 

- عزیزم کنم می کمک بهت دارم فقط من . 

- کنی؟ می کمک بهم داری چی برای   
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 می رخ به را اش خیالی بی و خونسردی که لبخندی با مژگان

داد جواب کشید؛ :  

-  کارها این به کاری تو.بچه کنی می فضولی داری دیگه

باش نداشته . 

- بچه نگو من به . 

- ای بچه . 

 استخوان که داشت را این پتانسل. شد رها محکم شمیم نفس

کند خورد را رویش به رو دختر گردن های . 

- زنی؟ می منو جوش چی برای  

 کمی و کرد فوت شمیم صورت روی را سیگارش دود مژگان 

داشت ای کننده خیره زیبایی. شد متمایل جلو به . 

- خواهی خیر برایِ کن فکر . 
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-  رفیقش نشه، کسی کیف بند عاشق کسی تا زمونه این تو

 .نمیشه

. کشید خط شمیم اعصاب روی مژگان دار صدا پوزخند

داد می معنا عجیب که پوزخندی . 

- باشی؟ داشته هم بندش که داری کیف مگه تو  

داد ادامه که کند نثارش چیزی خواست می شمیم :  

-  دارم دوست. دارم ماهور از قدیمی ی کینه یه کن فکر تو

ببینم رو شکستنش . 

 دلش کشید، می زبانه مژگان رنگ سبز های تیله در که نفرتی

 به میز چند توجه که بلند قدر آن خندید؛ بلند مژگان. لرزاند را

شد جلب ها آن . 

- شه می خورد جوری چه ببینم خوام می . 

شد محو و ماسید کم کم لبش روی لبخند . 
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- . کردی نابودش بدی انجام رو گم می که کارایی این تو اگه

 می اونم جوری این. وصله ماهور به معتمدی منصور نفس

 هر تونی می. دستت دم می رو مدارک که هم بعدش. شکنه

بکنی بخوای کاری . 

 

 هنوز اما زد تکیه اش صندلی به و کرد خاموش را سیگارش

چرخید می شمیم صورت اعضای تک تک در نگاهش . 

- جون بچه خب  ... 

 بینی روی را اش کشیده انگشت که بزند حرفی خواست شمیم

 .گذاشت

-  بودم؟ کجا. نپر حرفم وسط زنم می حرف دارم وقتی! هیس

 توی رو مدارک هم من کردی، رو کار این که این بعد. آهان

. کنی شکایت ازش تونی می راحت خیلی تو و ذارم می دستت

دیگه داره هم قیمتی یه چیزی هر باالخره . 
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 سوق میز روی به مژگان صورت از بار چند شمیم مردد نگاه

 اش شقیقه و شد باز هم از اش شده قالب انگشتان. شد داده

 را بهره تمام او ای لحظه چند سکوت از مژگان. داد مالش را

 .برد

-  با توام. کرد نابود رو خونوادت خواهرت، گرفتن با اون پدرِ

 یِمعامله. گیری می ازش رو خانوادش پسرش، کردن نابود

نه؟ خوبیه،  

 مشت دستانش. انداخت شمیم جان به رعشه ها حرف این 

 برای... .  قلبش و شد نزدیک هم به اش کشیده ابروان شد،

گنجید نمی ذهن در ای واژه هیچ قلبش . 

 .باشه-

 همان انگار داشت، تردید داشت، حسرت داشت، غم لحنش

بود داده جای خود در را جهان های حس تمام کلمه یک . 

- بینمت می کجا و کی بعد سری دم می خبر بهت . 
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 نظر به ضعیف خواست نمی اما، کرد می درد وجودش تمام

گفت وار تهدید و برداشت چوبی میز روی از را کیفش. برسد : 

-  می که مدرکی اون و باشه راست هات حرف امیدوارم فقط

نباشه اگه که. معتبر بیاری، خوای  ... 

 نما، دندان لبخند همان با خیالی بی عین در و خندید مژگان

زد لب :  

- کنی؟ کار چی خوای می مثالً   

 می هیچ،. ماند خیره مژگان خمار چشمان در لحظه چند

 جا از. نکرد تهی قالب اما، دهد انجام تواند نمی کاری دانست

شد بلند . 

- خیلی شه، می بد خیلی برات وقت اون . 

 

- تندتر تندتر،  
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 باز خنده به لبش و آمدند کش صورتش ی خسته عضالت

 .شد

- ها میوفتی !  

- تر محکم ماهور افتم نمی . 

 صدای. فرستاد جلو به را تاب قدرت با و برد عقب را دستانش

 شدن سپری از پس. بود پیچیده پارک در ماهگل های خنده

 سینه به دست دختر جلوی و داشت نگه را تاب دقایقی،

کرد اش داده جال ساعت به ای اشاره. ایستاد :  

- چنده؟ ساعت خانوم هی   

 انگشت با و خورد را اش خنده دید، را ماهگل آویزان های لب

زد ضربه ساعت ی صفحه به اشاره . 

-  ساعت یه حتی روزه دو. خونه برم بود قرار قبل ساعت یه

شرکت کارهای خاطر به نخوابیدم هم . 
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 حرکت به تاب و کرد بلند زمین از آرام را پاهایش ماهگل

گفت دلخوری با و چرخاند چپ سمت به را سرش. درآمد :  

-  هی بیرون، اومدیم که بارم یه. نیستی هم وقت هیچ حاال

 رو جلوت کسی برو، خب. خونه برم خوام می بگو کن فرار

 .نگرفته

 و جان در خستگی. شد کشیده ریشش ته به ماهور دست

 را دخترک قلب نیامد دلش اما، بود کرده نفوذ استخوانش

گفت و کرد ریز را هایش چشم. بشکند :  

-  هرجا اختصاصی هم بعدش طوری؟ چه شکالت شیک یه با

کنن امر بانو . 

 نرم ای بوسه و آمد پایین تاب از ماهگل زدنی هم به چشم در

 از پر و پربرق های عسلی. کاشت ماهور ی گونه روی کوتاه و

دوخت ماهور های چشم عشق با را شیطنتش . 

-  ... اما، کنم می قبول
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رفت باال ماهور ابروی تای یک . 

  اما؟-

- شد حلقه ماهور بازوی دور دختر دست . 

- بیای باید توام بابام، پیش برم خوام می فردا . 

کوبید دختر دماغ نوک روی و خندید ماهور . 

 !بابات؟-

- هاست طوری این دیگه، آره . 

**** 

# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:11] 

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
16 

 

# پنج_پارت  

 

 نیمکت روی و کرد پاک آستنش با حرص با را اشکش

 روح بی کالبدی به را او مژگان صبح های حرف. نشست

بود کرده تبدیل . 

. بودند رفته هفتم آسمان به اش توانایی و دانایی ی همه

 آن از قبل تا انگار. قبل ساعت در بود، مانده جا هم روحش

 حاال و بود خواب در انگار. بود نکرده باور را چیز هیچ قرار،

بودند کرده باز را چشمانش . 

" میای وقت سر همیشه ! 

 و ببازد را خودش نبود قرار. داد قورت را دهانش آب استرس با

باخت می داشت . 

- ببینی؟ رو مدارک خوای نمی   
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 که ترسید می ترسید، می. بود نکنده رو به رو از را نگاهش

ببرد پی چشمانش داخل ترس به هم رویش به رو دخترک .  

- کنم می شروع اولش از .  

 صدای و روشن را گوشی ای اضافه حرف هیچ بی مژگان

گذاشت پخش روی را شده ظبط . 

- بود من تقصیر. کشتمش من . 

شد گم ها وسیله شدن شکسته صدای در مرد صدای  . 

- مرد؟ فهمی می. رو دختره اون کشتم من   

زد می فریاد مرد . 

- منم پاکمهر شبنم دختر، اون قاتل . 

 را بعضش جانش ی مانده ته انگار و نبود بلند صدایش دیگر

شکست هم . 

- بود من تقصیر. بود من تقصیر .  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
18 

 

-  مطمئن. خودت برای نیستی آدمی کم تو. منصور باش آروم

شه می حل خونه و دیه یه با باش ."  

. شد می تکرار سرش در مدام مرگی ناقوس به صدایشان

 دل در که بزرگی غم انبوه از خشم، شدت از لرزید؛ دستانش

 شد، درد نریخت، اشک شد، بغض نریخت، اشک اما داشت

 اصابت جهانش به و رسید سر کینه از تیر یک نریخت؛ اشک

 .کرد

 خود بطن از را نفرت و شد کینه شد؛ کینه و نریخت اشک 

 داشت، درد تیر کشاندن بیرون اما نریخت اشک. کشید بیرون

بود او توان در که چه آن از بیشتر خیلی . 

 می اش تیره اقبال به و کرد می نگاه ها بچه به زده غمبرک

 .نگریست

 برابر در قولش شکستن به مژگان، به تعللش بی پاسخ به 

خواندش نامه معرفی مژگان که دستش در پاکت به آرزو، . 
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 نمی و کرد می فک چیز همه به خالی؛ از بود پر ذهنش 

 عکس. بود انفجار مرز در سرش. اندیشد می چه به دانست

 نه هشت، و بیست پسری. کرد باز را دستش در شده مچاله

دید می خواهرش قاتل کنار در را ساله .  

 

 

 

 [01.09.19 09:11] 

 

 

# شش_پارت  

 

 هم عکس در چشمانش برق. داشت گیرایی اما ریز چشمان

زد پوزخندی زیبایش، لبخند به خیره. بود مشخص . 
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-  بکشه پر همیشه برای خندت تا مونده باقی کمی روزهای

معتمدی ماهور آقای . 

 با خیابان جدول موازات. کرد گوش آهنگ و زد قدم ها ساعت

 پوشانده را چشمانش تار ای پرده. رفت می راه افتاده پایین سر

 آرام و داد قورت را بغضش. بود چیز یک هدفش تنها و بود

کرد می زمزمه :  

- دهی؟ پرواز ی وعده مرا که کجایی تو   

برسم، پایان به چون  

دهی؟ آغاز تٔ  جرا  

 خلوت بدای خواهرش برای دلش. بود تنگ مادر برای دلش

بود تنگ شان ی نفره سه های .  

-   دلم، که کجایی تو

توست پریشانی وقف  

من، دریایی دل  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
21 

 

توست طوفانی ساحل . 

 و کرد تند را احساسش نبض طوفانی های چشم آن یاد 

جوشان را بعضش . 

- ها، خاطره این موج  

گرفت آرام تو سوی  

را تو یاد ای لحظه  

گرفت وام من دل از  ... 

 خواهر. بخشد التیام را دردهایش وجودش گرمای که نبود مادر

شود هایش دل و درد و ها نشینی شب همدم که نبود .  

- جهانم که کجایی تو   

است تو اشعار همه  

از پر شعر این بغض   

است تو انکار حسرت  
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 و خانه وجب به وجب. چرخاند و انداخت قفل داخل را کلید

کردند می کجی دهن او به انگار هم وسایل تک تک .   

- تو غم از ای خانه   

است آوار سرم روی  

غمت که کجایی تو   

است تکرار پر ی آیه  ... 

 کوچکشان گرد حوض دور دویدن حال در را شبنم و خودش

 سر که دید می را خواهر و خودش تر طرف آن کمی. دید می

لرزید اش چانه. بودند نهاده مادر پای به . 

- ها آینه این شاید  

دارد کم را تو شرح  

غمت ز جهانی که  

دارد جهنم بوی  
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 پشت که پدرش روی حیاط، در گردش حین در نگاهش

 به لبخندی زد؛ لبخند. ماند ثابت کرد، می نگاهش پنجره

 چهار. کرد تند پا خانه سمت به و ؛بغض یک مهار ی اندازه

 و کرد بلندی سالم. شد داخل و رفت باال را ورودی ی پله

گفت پدرش اتاق به رفتن حین :  

- بابا امروز اومدین زود . 

-  فتحی دست سپردم رو ها کار بود؛ کم کارها امروز. سالم

خونه اومدم . 

 با. بوسید و آورد باال را پدر دست. نشست پدرش ویلچر کنار

بود گاه تکیه بهترین اما نبود، پاهایش زیر بهشت که آن . 

- نگذشت؟ سخت لیال بدون که امروز   

شد کشیده هم در پدرش های اخم که نکشید طولی به . 

- بود بهتر همیشه از اتفاقاً . 

زد لبخندی . 
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-  راحت خیالم طوری این اما نداری پرستار به نیازی میدونم

نداره تعریفی دستپختم که من. تره .  

داد تکان راست و چپ به را سرش پدرم . 

-  می شیره سرمو که ام بچه مگه. بابا خوشگل نکن دلبری

  مالی؟

-  به تا باشه باید دیگه بشم، استخدام اگه. برم شما قربون من

برسه کارها . 

- دخترم خدانکنه .  

چرخاند می دخترکش صورت در نگاه . 

- شمیم؟ میگم   

 کار به رفتن از را او طوری خواهد می که دانست می شمیم

گفت و نکشید طول ثانیه چند پدر تعلل. کند منع :  
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-  یا سخته کارش دیدی اگه دخترم. نداری کار به نیازی که تو

باشه؟ نرو، نیست خوب شرایطش   

 به سر، پشت به نگاهش. بود درآمده آب از درست حدسش

 نگران " بگوید خواست می. بود مادر و پدر ی نفره دو تخت

 شبنمتم تقاص میرم دارم. دلم عزیز نباش نگران بابا، نباش

 اما، "بگیرم رو مامان خالی جای تقاص میرم دارم. بگیرم

چرخید دیگری سوی به زبانش . 

 .چشم-
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# هفت_پارت  

 

کشید عمیقی نفس پدر . 

- بخواد خدا چی هر . 

 کشید پر دلش کبوتر "خدا؟". بود تخت به نگاهش هم هنوز

نحس بیمارستان آن در نشست و پیش چندسال به . 

"  با نگاهش انگار. بود نشسته بیمارستان سرد صندلی روی

 پدرش.  خواند می یجیب امن مدام. بود بسته داد قرار زمین

. شنید را دکترها شدن پبج صدای. بگیرد آبمیوه بود رفته

 سمت به دوان دوان که دید می را دکتری. بود گیج. ایستاد

 دکتر دل نگاهش عجز. گرفت را جلویش. رفت می سیو سی

آورد درد به را .  

- شده؟ چی...چ   
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 دکتر. بودند گرفته را نفسش راه انگار. زد می حرف مقطع

. دید نمی را مادر ای شیشه در پشت از. رفت و زد کنارش

بود پیدا مادر چشمان اما، بودند گرفته ها دکتر را دورش . 

 می هایش گونه روی دیگری از پس یکی اشک های قطره 

 دستگاه های خط اما، کنند می چه ها آن دانست نمی. ریخت

بودند سقوط حال در خودش همچو . 

 امن. زد مشت شیشه به. برید نفسش دید، که را شوک دستگاه

 کند؟ آرامش کمی تا رسید نمی پدر چرا پس. خواند یجیب

 استفاده مورد دوم بار برای شوک، دستگاه. رفت کف از اختیار

زد فریاد. گرفت قرار . 

- شو بیدار تروخدا. پاشو تروخدا مامان مامان، .  

 شوک دستگاه. کردنش آرام برای آمدند سمتش به پرستار دو

 می رقم را اش زندگی داشت بار، آخرین و بار سومین برای

کرد التماس و زد ضجه. زد :  
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- نذار تنهام دیگه تو خدا، همون به رو تو مامان. کنین ولم .  

 گونه از که دید را اشکی قطره. شد باز مادر چشمان الی انگار

. کشید جیغ قلبش و شد صاف ها خط. خورد سر مادر ی

کرد اعالم را مرگ ساعت زمختی صدای . 

 یجیب امن دیگر. هایش لب نه خورد تکان نگاهش نه 

. آمد دیر قدر چه. سمتش به دود می که دید را پدر. نخواند

کرد می کجی دهن رویش به رو گود سیاهی .  

 دیگرش عزیز و کرد باز دهان رحمانه بی دوم بار برای زمین

نداشت خوردن تکان نای و بود نشسته زمین روی. بلعید را . 

- گرفتی؟ ازم رو کی خدا   

. خواند نمی یجیب امن دیگر. دید می گودل آن مقصر را خدا

خواست نمی چیزی او از دیگر ."  

- دخترم؟ کجایی بابا؟ شمیمِ   
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 و شد بلند سریع. کشاند بیرون خاطرات از را او پدرش صدای

کرد پدر به پشت .  

- پیشتون میام کنم؛ عوض رو هام لباس میرم . 

*** 
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# عشق_شمیم  

# هشت_پارت  

 

 صدا دیگر بار برای را رویش به رو دختر مضاعفی استرس با

 .زد

  !خانوم؟-
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 تا میزد دور را میز که طور همان کسی. شنید نمی او انگار اما،

گفت بنشیند، :  

- . گذاشتن جا رو سمعکشون امروز ایشون. نکن تلف رو وقتت

 نمی ما درد به دختره این گفتم معتمدی آقای به بار صد

 .خوره

 و کرد می داشت یاد را چیزی. داد تکان سری تاسف نشانه به

 :پرسید

- امرتون؟ خانوم؟ بفرمایین   

گفت نفس به اعتماد با و شد صاف صدایش :  

- اومدم استخدام برای هستم؛ پاکمهر . 

 غلیظ آرایش زیر در تعجبش اما، آمد باال آسا رعد دختر، سر

زد ملیحی لبخند. ماند پنهان . 

- درسته؟ هست، کاری مصاحبه منظورتون  
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 کرد می فکر. تر گنگ منظورش و بود گنگ دخترک رفتار

خورد خط فکرش منشی حرف با اما، بماند منتظر باید . 

- اتاق اون پاکمهر، خانوم بفرمایین . 

 عمیقش نفس. بود محکم هایش قدم اما لرزید می قلبش

در کردن باز با شد همزمان . 

 میزش روی های برگه با ماهور. داد سالم و رفت تر جلو

بنشیند کرد اشاره دست با و بود مشغول . 

- درسته؟ پاکمهر خانوم خانوم؛ بفرمایین   

داد قورت را دهانش آب . 

 .بله-

. درآورد را عینکش و انداخت باال ابرویی تعجب با ماهور

گفت و آورد باال را سرش :  

-  شغلی چنین توی مدرکی چنین با کنین فکر شده باعث چی

میشین؟ استخدام   
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 تالقی یکدیگر با نگاهشان و شد کنده اش چانه از شمیم سر

  .کرد

  خب-

 اما، دهد ادامه باید که گفت می ماهور، ی خیره و منتظر نگاه

 در پشت پرورانده، مغز در که هایی حرف و ها ایده تمام انگار

بود گذاشته جا . 

- ببینین رو نامه معرفی این بشه اگه . 

 هم باز. گذاشت میز روی را نامه. برآمد زبانش از همین تنها

افتاد پایین سرش .  

- کنه نمی معرفی الکی رو کسی هر خردمند آقای . 

 اما، بود آرام لحنش. کرد مکث لحظه چند آمد، باال سرش

داد می نشان را درونش صدایش لرزش . 

-  ی تجربه اما، ندارم رو خواین می که دانشگاهی مدرک من

چرا رو براش گذروندن دوره و کار این . 
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# بهبودیالهه  
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# عشق_شمیم   

# نه_پارت  

 

بود کرده فروکش کمی درونش، تشویش . 

- بدم رو آمادگیم کنه مشخص که تستی هر حاضرم من . 

 که سکونی و آرامش ریخت، هایش چشم در را جرئتش تمام

 آوار را هایش ساخته تمام بود، پنهان ماهور نافذ نگاه پشت

کرد می . 

- پاکمهر؟ خانون برمیاین پسش از نظرتون به سختیه؛ کار   
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کرد ادا محکم را هایش حرف و کشید عمیقی نفس :  

-  اغراق خوام نمی باالخره؛ داره رو خودش سختی کاری هر

 با اینه مهم اما، نداره سختی من برای که بگم الکی و کنم

نزنی جا و بیای کنار داره کاری هر که هایی سختی ی همه . 

 کامل را حرفش شمیم و رفت باال ماهور چپ سمت ابروی

  :کرد

-  بیرون بذاری جا رو هست و بود چی هر زندگیت شرایط

کنی کار چاشنی رو پشتکارت و تالش و کار محل . 

-  نظر کردن جلب برای هم داشتی، زیادی تالش که معلومه

 من اما، برسی جا این به که این برای هم و خردمند آقای

کنم بازی پارتی کارم توی که نیستم آدمی . 

 پیراهن ی دکمه از نگاهش. خورد تکان دلش در چیزی

پرید صورتش به ماهور ای سرمه و رسمی . 
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-  کنجکاو خیلی میزم، روی گذاشتن بقیه با تورو فرم وقتی

کسیه چه گذاشته پیش پا که شخصی این ببینم بودم .  

کشید لبش روی را انگشتش بار چند و کرد مکث لحظه چند .  

- پاکمهر خانوم اومد خوشم جسارتتون از خیلی .  

 از ماهور و گرفت شکل شمیم های لب روی محو لبخندی

برد اش خوشحالی به پی چشمانش برق . 

- نیست ماجرا تموم این اما، . 

 قصد مرد این انگار. افتاد شماره به دیگر بار برای شمیم نفس

 داد می هولش خودش بگیرد، را جانش هایش حرف با داشت

کند سقوط گذاشت نمی خودش و . 
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# عشق_شمیم  

# ده_پارت  

-  بین از نکنم اشتباه اگه نفر، یک و میدین ورودی آزمون یه

میشه انتخاب نفر، ده حدوداً . 

- ورودی؟ آزمون  

-  براتون جرئیات ی بقیه. میشه برگزار دیگه ی هفته و بله

میشه ارسال . 

- لطفتون از ممنون هم باز عالیه؛ . 

- مطمئنین خودتون از خیلی . 

- باشم؟ نباید داره؟ ایرادی   

- عالی هم خیلی نه، . 
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 می زبانه آتش باطن در اما، بود اقتدار از پر ظاهر در شمیم

 امان را؛ چشمانش تاریک شب جنگل آن سوزاند می و کشید

هایش چشم آن از . 

 بلند داد؛ هل عقب به را چرخدار صندلی و داد تکان را سرش

 می تازه. رفت در سمت به ای جازه با گفتن از بعد و شد

 میزی و بود بزرگی اتاق. باشد داشته مکان از درکی توانست

نشست می راسش در ماهور که طویل . 

- پاکمهر؟ خانوم   

 پیشانی روی سرد عرق. زد صدایش ماهور که بود در نزدیک

برگشت. گرفته پیش در را سختی راه شد یادآور اش . 

- بفرمایین؟ بله   

 که بزرگی و قد تمام ی پنجره و  اتاق ای قهوه لیمویی ست

 را جگرش و آمد می چشم به زیادی ،بود ماهور به پشت دقیقاً

کرد می خون . 
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- باشین موفق نیست، چیزی . 

. رفت بیرون نامتقارنش های حس میان و کرد تعلل ثانیه چند

 آن. خورد می را مغزش ای خوره مانند که فکری و ماند ماهور

 فکر. برایش بود آشنا احساس از خالی و حس پر های چشم

 جا هیچ به ذهنش اما باشد دیده جایی را ها آن باید کرد می

ماند منتظر و گرفت را خردمند ی شماره. داد نمی قد . 

- ماهور؟ جانم  

- شدم مزاحمتون ببخشید خوبین؟ جان عمو سالم . 

 برای بود؛ پدرش دوست خردمند داشت یاد به که جایی تا

زد می صدایش عمو همین . 

-  و زنه می زنگ خان ماهور که درومده سمت کدوم از آفتاب

پرسه؟ می رو من حال  

 را ها پرسی احوال این وقت. برد موهایش الی را دستش

رفت مطلب اصل سر راست یک و نداشت . 
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- دختری یه که بگم زدم زنگ راستش  ... 

-  می تاییدش من گی؟ می رو پاکمهر شمیم. ماهور دونم می

 .کنم

- نامه معرفی همون مورد در بله، . 

پرسید مشکوک و کشید لبش به دستی :  

-  از خیلی که درحالی داره سابقه سال دو کم سن با طور چه

شما؟ مطمئنین نداره؟ رو کاری های لزومه  
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# عشق_شمیم   

# یازده_پارت  
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-  مطمئن چیزی از حال به تا کی. پسرم گفتم رو نظرم من

زدم؟ حرفی و نبودم   

 پس نم که نشست نمی جایی وقت هیچ او. گفت می راست

  .دهد

-  چی ببینیم بعدش تا کردم؛ موافقت آزمون توی شرکتش با

 .میشه

پرسید و کند غلبه اش کنجکاوی بر نتوانست :  

- رو؟ دختره این شناسی می کجا از شما عمو، راستی   

داد ادامه ات جدی با بعد اما کرد مکث ای لحظه خردمند :  

-  معرفی همکارهام از یکی. بودم کرده مطالعه رو پروندش

کرد می کار که جایی همون. من به کردش . 

- رسید می نظر به مطمئنی فرد منم نظر به . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
41 

 

رسید گوشش به خردمند آقای خنده صدای . 

-  دیگه سمت یه از مهتابم بلکه آفتاب تنها نه کنم فک ماهور

بودم شده امید نا کل به دیگه که من. درومده . 

 اش خداحافظی با مصادف و آمد تلفن پشت از زنی صدای

 .شد

- برم؟ من نداری؟ کاری جان ماهور   

. بود کرده عادت مضخرفش کارهای این به دیگر هم ماهور

فرستاد بیرون را بازدمش . 

- شما خداحافظ نه؛ . 

**** 

 مهلت هفته یک. گذاشت کنار را کتاب و زد تخت روی غلتی

. کرد می مرور را هایش رفته یاد از تمام باید و نبود زیادی

. بود شده کار بی کار از او خاطر به کسی وقتی سوخت دلش
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 می او از را این الاقل بود؛ خطرناکی و نفوذ پر شخص مژگان

  .دانست

"-  توی کنم جات یجوری تا داری مهارت چی توی بگی باید

بلدی؟ اینارو و ترجمه زبان،. شرکت اون " 

 می.  داشت عالقه و استعداد آن در که بود چیزی تنها زبان

 ظاهر به که شود مترجمی جایگزین مترجم عنوان به خواست

 و دختر آن اش سرچشمه عمل، این قطعاً و بود داده استعفا

بودند کارهایش . 

- ای مسخره واپیچ پیچ بازی چه !  

 تمام افتاد؛ تختش کنار میز روی عکس قاب به که نگاهش

 آخرین. عکس آن برای کردند باز را جا و شدند دود افکارش

 پیش، سال دو. بود گرفته مادرش و خواهر کنار که عکسی

بود سالش بیست تقریباً . 

کشید رویش دستی دلتنگ و برداشت را عکس قاب . 
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 [01.09.19 09:11] 

 

# عشق_شمیم  

# دوازده_پارت  

 

 ها رفتن از بعضی. بود پر هایش چشم ی کاسه و کرد بغض

 و گیج دانی؛ نمی انگار اما رفتند دانی می اند، نشدنی باور

 دانی می انتها، بی تونل یک تاریکی در شدن گم مانند. منگی

دانی نمی اما کجایی ! 

 با حاال اما،  بودند کرده تسخیر را قلبش تمام اش خانواده

 نیمی و پدرش جای قلبش از نیمی کرد می احساس رفتنشان
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 تنفر را دیگر نیمی! نه هم شاید. بود شده خال تو و پوچ دیگر

بود پوشانده کراهت و . 

شد تداعی ذهنش در ای خاطره . 

" 

 را اسمش بار سرزنش و کوبید اش پیشانی روی دست کف با

زد صدا . 

- کنی می جلو عقب هی ساعته یه! دیگه بجنب شبنم . 

- شه می تموم االن نکن؛ هولم . 

کرد نگاهش عشق با و خندید :  

- باش زود . 

 مرتب سرش روی را چادرش و کرد خاموش را ماشین شبنم

 .کرد

- کنم؟ پارک تونستم دیدی بفرمایین؛   
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- ساعت یه از بعد بله . 

زد لبخندی . 

- باشه خداتم از . 

زد صورتش روی آرامی ی بوسه . 

- بزرگه آبجی هست . 

- شدی مهربون . 

 را ماشین. شدند پیاده و برداشت عقب صندلی از را ها میوه

 به زود هوا و بود ماه پاییز. بود کرده پارک خانه از جلوتر کمی

شدند داخل و کرد باز را در. رفت می تاریکی . 

- خاموشه؟ ها چراغ چرا نیستن؟ خونه بابا و مامان شمیم،   

. بود عجیب کمی ساعتی چنین در هم آن خانه مطلق سکوت

زد لبخندی خبیثانه شمیم . 

- خرید باشن رفته شاید دونم؛ نمی . 
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 وارد با. رفت داخل و کشید را درشان دستگیره حرف این با

 ی نفره سه جمع و شد روشن ها چراغ تمامی شبنم شدن

زدند دست شان :  

- مبارک تولدت مبارک، مبارک،. مبارک تولدت تولد، تولد، . 

 با خانه تمام. گذاشت صورتش روی را دستش زده شوک شبنم

 دو پذیرایی وسط در سفید میز روی و بود شده تزئین بادکنک

 در یکی و شده کادوپیچ ها آن از یکی داشت؛ وجود کادو

بود گرفته قرار رنگی قرمز ساک . 

 خانوادگی تولد رویش های فشفشه و میز روی کیک

کرد می تکمیل را کوچکشان . 

 کشید؛ آغوشش به. داشت بر قدم مادرش سمت به شبنم

 سرازیر چشمانش از شوق اشک. بوسید را پدرش دست سپس

کند چه دانست نمی و بود شده !  

- بگردم دورتون الهی بگم، چی دونم نمی . 
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گذاشت کمرش روی را دستش شمیم  . 

-  مامان بزرگه؟ خواهر ام چی من پس دیگه؟ نکنه درد دستت

کردی؟ فراموش رو من دیدی رو بابات و   

خندید ملیحانه شبنم . 

- بغلم بیا. کوچیکه آبجی سری تاج که تو ." 

. بردارد دست گذشته به فکر از کرد سعی و داد تکان را سرش

 باعث آن یافتن تحقق که هدفی داشت؛ بزرگ هدف یک حاال

 زخم بر کوچکی مرحم و گشت می آزارش خود روح آرامش

مادرش و خواهر نداشتن بزرگ . 

 که کند قانع را خاطراتش تا بود یکی بود، یکی کاش فقط 

 نمی دیگر، بود دل. اند شده تمام ها آن اند؛ رفته ها آن

 به را شدنشان تمام و بپذیرد هم را خاطرات مرگ توانست

بنشیند تماشا . 
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 و فشرد اش سینه در را قاب شد، گرم کم کم هایش چشم 

افتادند هم روی هایش پلک . 
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# عشق_شمیم  

# سیزده_پارت  

 

 پیش محوی تصاویر. رسید می گوشش به گنگی صداهای

گرفت جان چشمانش . 

- مرده؟ آبجیش که خانومس همین این مامان   
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 سر درختان جز چیز هیچ. کرد نگاه را اطرافش سریع و ترسیده

داد قورت را دهانش آب. نبود کشیده فلک به . 

- کجایی؟ شبنم شبنم؟  

 صدای. بود برگفته در را تاریک فضای دودی. رفت جلوتر

شد تکرار دوباره ای مردانه زمخت . 

- مرده؟ آبجیش که خانومه همین   

گرفت بغضش  . 

- کجایی؟ آبجی، شبنم،  

 پشت دید، می را دخترک. بود کودک به متعلق زمخت صدای

. دوید سمتش به. شد می تر دور لحظه به لحظه و بود او به

 او. شد قایق سوار کودک. افتاد نفس نفس به که دوید قدر آن

 سمت آن و شد محو کودک تصویر. رفت سرش پشت هم

کشید فریاد بلند. گرفت جان رودخانه :  

- خوای؟ می چی هستی؟ کی تو   
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 می تکرار شیطانی ناقوس مانند سهمگینش های خنده صدای

 گلویش روی دست یکی انگار. کرد می درد گلویش. شد

 های مردمک. ماند ای نقطه در ثابت کودک نگاه. بود گذاشته

 زالل و شفاف آب زیر. چرخاند سمت همان به را لرزانش

. افتاد و رفت عقب قدم چند ترسیده. دید را قبرستانی رودخانه،

 شبنم". افتاد قبر سنگ ی شده حکاکی نوشته روی نگاهش

 با کشیدنش جیغ. آورد بند را نفسش که بود اسمی "پاکمهر

شد زمان هم ها کالغ پرواز . 

 .نه-

"  

- دخترم بینی می خواب داری. شو بیدار بابا؟ شمیم .  

 پیشانی روی سرد های عرق. پرید جا از ها گرفته برق مانند

 کشید طول. زد می نفس نفس.  کردند می بازی سرسره اش

 رویش دستی. بود اشک از خیس صورتش. بیاید خودش به تا

چرخاند مخالف سمت را صورتش و کشید . 
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- کردم بیدارتون بابا، ببخشید . 

 کاذب غرور با کرد می چه غرور،. شد شرمش متوجه پدرش

 دستش زخمش؟ روی بشود مرهمی گذاشت نمی که دخترش

کشید شمیم موهای دوی وار نوازش را . 

- بخور صبحانه بیا شو حاضر بیرون میرم من جان، بابا باشه . 

 از خیس صورت. داد بیرون محکم را بازدمش شد، بسته که در

کرد پاک را اشکش . 

"  زندگیت نخوری، غصه. نکن اذیت رو خودت مامان، شمیم

مادر بساز رو ."  

کشید آهی و زد قاب در مادرش صورت روی ای بوسه . 

-  حقیقتای برابر در بدنم فقط خوبه حالم من مامان؛ ببخش

میده نشون واکنش زندگی تلخ . 

 اهمیت که بود آنی از تر تکراری اش شبانه های کابوس

 هایش، لباس پوشیدن از پس و شد بلند جا از. باشد داشته
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 پاییزه. انداخت خود به آینه در نگاهی. کرد سر به را اش مقنعه

 جمع موهایش ی همه. کرد مرتب را رنگش ای سرمه بلند ی

 رنگش مشکی درشت های چشم کشیدگی باعث بود شده

 تر کودکانه را اش چهره هم، آرایشش بی صورت بود؛ شده

داد سالم بلند همیشه مثل و رفت بیرون. داد می جلوه . 
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# عشق_شمیم  

# چهارده_پارت  
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. کردند می تزریق خوبی حس بدنش به سرد های سرایک

گرفت ای لقمه خود برای و ایستاد خوری غذا میز کنار . 

-  جمعه صبح عجله این با کجا. جان بابا بخور چیز یه بشین

  ای؟

 آخرین تا رفت می مژگان دیدن به باید. کرد مکث لحظه چند

شود آماده فردا تست برای و بشنود هم را گوشزدهایش . 

-  مونده چیز کلی بابا؛ میام سریع دوستام؛ از یکی پیش میرم

بشه دوره باید که . 

کرد قفل هم در را انگشتانش علی . 

-  سرت بینم می که االن اما بری نبودم راضی اصالً اولش

تره راحت یکم خیالم گرمه، . 

 ای بوسه گذاشت، نانی جا در را نان. زد تلخی لبخند شمیم

رفت و زد پدر صورت روی . 

**** 
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 دختر های، حرف به دقت با و زد می موج صورتش در ذوق 

داد می گوش رویش به رو . 

- رهاست من اسم و . 

گفت متفکر :  

-  گفت بود کنارتون که دختره اون اومدم که اول روز

 .ناشنوایین

 می راه که همانطور و گذاشت پشتش دست و خندید رها

داد ادامه رفتند :  

-  هم این پاکمهر خانوم خب. طفلکی بوده خسته البد سارا؟

بشه آماده اتاقتون تا بنده کنار شما موقت میز . 

- نبود؟ سارا یعنی دختره اون جای جا این مگه   

-  من به کمک برای روز اون. ماست شرکت حسابدار سارا نه،

  .اومد
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برگشتند سمتش به دو هر ماهور صدای با. داد تکان سری . 

- میره؟ پیش مرتب چیز همه   

داد تکان سر رها . 

- دادم توضیح بهش رو چی همه تقریباً آره . 

بود داده قرار مخاطب را رها فقط و کرد نمی نگاه او به ماهور . 

-  تنظیم باالخره مالقات قرار. گم نمی رو پاکمهر خانوم کار

شرکت؟ اون با شد   

داد تکان تایید ی نشانه به را سرش رها . 

 .باالخره-

انداخت شمیم سمت به نگاهی نیم . 

- نشد؟ آماده فرمشون لباسای   
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. بود سپرده گوش شان ی مکالمه به ساکت و صامت شمیم

 چشم در حتی که کند باز جا کسی دل در بود قرار طور چه

نبود؟ هم هایش   

- رسه می خیاط دیگه دقیقه چند تا . 

برگشت شمیم سمت به رها . 

-  برای رو سایزت تا رسه می خیاط دیگه دقیقه چند عزیزم

 .... بشه، آماده که وقتی از و بگیره فرم لباس

پرید حرفش وسط ماهور . 

- دارم کارت اتاقم، بیا شد تموم کارتون . 

شد خیره رفتنش راه به شمیم چشم و رفت  . 

- بیاد هم خیاط تا پایین، طبقه برو جان شمیم . 

 نمی که کسی برای کردن بازی را عاشق نقش بود سخت

 هم آن بزند؛ پرسه جهانت حوالی در هم فکرش حتی خواهی

نبود خوبی بازیگر که او . 
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- گفتم؟ چی شنیدی عزیزم   

برگشت رها سمت به زده هول . 

- برم؟ کجا. نبود حواسم ببخشید ! 

کرد اشاره پایین سمت به انگشت با رها . 

- پایین ی طبقه . 

**** 
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# عشق_شمیم   

# پانزده_پارت  

 

داد می توضیح ماهور برای ایستاده . 
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- کارتابل توی گذاشتم بود هم دیگه چندتای . 

 مقنعه به دستی ناخودآگاه. شد کشیده باال ماهور سر باالخره

داد رنگش مشکی موهای به سامانی و کشید اش . 

-  بعد به این از. داشت مشکل جاهاش بعضی آخر قرارداد

کن دقت تر بیش . 

 کار حاال و میشد ایجاد مشکلی نباید گرفت؛ دندان به را لبش

 سعی و داد تکان سری. زد می چشم توی زیادی او دار نقص

باشد تفاوت بی کرد . 

- نیست؟ امری. باشه   

بماند جواب بی حرفش شد، باعث ماهور همراه تلفن صدای . 

  بله؟-

یابد اتمام شان ی مکالمه که ماند منتظر حوصله بی . 

-  . ًحتما دونم، می بله
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 می دیوارها روی را نگاهش و بود ایستاده سینه به دست

 .چرخاند

- خوبه؟ پدرم فقط، نه؟ که چرا  

 ماهور های لب به را هایش چشم و شد گوش وجودش تمام 

 .دوخت

-  بیاد بر دستم از کاری هر من. بده نتیجه که امیدوارم فقط

میدم انجام . 

داشت را فهمیدن تر بیش طلب وجودش تمام  . 

 .خداحافظتون-

زد پوزخندی ناامیدانه حرف این با . 

 "!لعنتی"

بود نشانده چهره در را اخمی اختیار بی . 

- شده؟ چیزی   
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- هستن؟ کجا پدرتون  

 خودش روی به اما خورده جا ماهور که فهمید پرسید؛ ناگهانی

 نفر یک چرا که نکرد شک هم ای لحظه هم ماهور و نیاورد

بپرسد پدرش ی درباره او از باید ! 

- آلمان رفت پیش وقت چند آلمان، . 

- اجازه با ببخشید، . 

 بیش حرف برای فرصتی که کرد ترک را اتاق سریع قدر آن

 را لیوان رفت؛ سالن گوشه کن سرد آب سمت به. نگذاشت تر

 هایش نفس خشم شدت از. کشید سر نفس یک و کرد پر

بود شده دار صدا . 

-  جا این زده، که گندی همه اون با. بره هم باید آلمان؟

داره تعجب جای موندنش . 
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 فکر خواهری به. شد مچاله دستش در مصرف بار یک لیوان

. رفت خواهر نبود غم از که مادری به و شد فدا که کرد می

خندید تلخ . 

-  عین. کنه می نوش و عیش دنیا سمت اون داره هم االن

 چیز هیچ اما کرده، کار چی و شده چی که نیست هم خیالش

 منصور میارم یادت سریع خیلی. مونه نمی جوری این

سریع خیلی معتمدی؛ . 

 ترازوهایی از بود شده لبریز جهان تمام. نبود عادالنه برایش

 برای چیزی دیگرش طرف کرد می سنگینی اش لبه یک که

نداشت آمدن باال . 
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# عشق_شمیم   

# شانزده_پارت  

 

 

 بر که وظایفی. گذشت ممکن شکل ترین سریع به ماه یک

 می فکر که بود چه آن از بیش کارش دشواری و داشت عهده

 شدت به ماهور جانب از و بود داده آب به را بند بار یک. کرد

شد توبیخ .  

 قانونمند، داد؛ می قرار تنگنا در را همه کار ی حیطه در ماهور

 دل هایش، گیری سخت ی همه ته ته اما، سختگیر و جدی

آمد می کنار و سوزاند می . 
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 مدت همان در ولی، بود پنداشت می چه آن از تر نفوذناپذیر 

 بود، شده ایجاد بینشان صمیمیت کمی فقط کمی، اندک

کارمندان باقی مثل درست . 

کرد سالم رها به و گذاشت میز روی را کیفش . 

- اومدی خوش سالم . 

 نشسته دلش بر عجیب سارا، خالف بر رها مهر. زد لبخندی

کرد روشن را سیستم. بود . 

  شمیم؟-

 شور. شد داده سوق رها سمت به مانیتور ی صفحه از نگاهش

 را رنگی ای قهوه کارت و بود؛ کرده خشک جا رها چشمان در

گرفت شمیم سمت به . 

- این؟ چیه   

کرد نثارش چشمکی و خندید رها . 

- ببینی خودت باید . 
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 به شروع و کشید بیرون را کارت درون کاغذ انگشتش دو با

کرد خواندن . 

"- زیباست برایم همیشه پاییز . 

است من عالقه مورد فصل همیشه پاییز . 

منم خودِ پاییز . 

ریخته های برگ آن با . 

خنک های نسیم آن با گاهی و ها باران آن با . 

منم پاییز . 

 عادت، رسم به و بود غزل و شور فصل من، پاییزی فصل

مبارک تولدم ." 

 لب بود، خیره نامه دعوت ی گوشه درخت به که طور همان

  :زد

  تولدته؟-
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- جان شمیم دعوتی توام . 

 در بغض. گرفت جا رها آغوش در طور همان و زد لبخندی

 کجای کاغذ؟ این در بود نوشته چه. کرد می خودزنی گلویش

بود خاطراتش مرگ پاییز بود؟ زیبا پاییز . 

 خط با نه شدند، می وزن ترازویی با نه پاییزی های دلتنگی 

 جا جهانت در طوری و بود تنهایی دیگر نام پاییز متر؛ کشی

ببینی را هایت خاطره ریزان برگ که کرد می خوش . 
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 "میام حتما" ی جمله گفتن با و آمد بیرون رها آغوش از

پرسیدن به کرد مجابش رها، ی خیره نگاه که شد مشغول :  

- رها؟ بگی میخوای چیزی   

 کرد مکث لحظه چند گفتن در باشد داشته تردید که انگار رها

کرد زمزمه آرام بعد و :  

- اتاقش بری قهوه یه با اومدی گفت معتمدی آقای . 

کشید هم در را هایش اخم . 

- خدمتکارشم؟ من مگه! چی؟ یعنی   

گفت متفکر و انداخت باال ای شانه رها : 

- بگم چی . 

 با را قهوه. رفت آبدارخانه سمت به و شد بلند جا از میلی بی با

 کابینت ی گوشه چیزی رفتن هنگام اما، کرد درست غضب
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 خوش های لب رو ای پیروزمندانه لبخند. کرد جلب را نظرش

 اتاق سمت به کارش دادن انجام از پس و گرفت شکل فرمش

دید زدن حرف مشغول که شد وارد نزده در. رفت ماهور . 

-  حسابشون به وام عنوان به رو مبلغ این حتماً پس. خانوم بله

کنین واریز . 

گذاشت میز روی را قهوه شمیم . 

-  نداشته کارها این به کاری شما. گرفته وام تازه میدونم بله

 کثر حقوقش از هرماه بعد سال بمون هم اش تسویه. باش

 .کنین

آورد حرف به را شمیم اش خیره نگاه و کرد قطع را تلفن . 

- اتون قهوه . 

داد ادامه نشنید، جوابی که هنگامی و بود گفته غیض با کمی :  

- معتمدی؟ آقای داشتین کاری  
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-  کاری چه باید اول میشین، وارد که جایی ندادن یاد شما به

بدین؟ انجام   

 که طوری زد، می حرف ات جدی با و بود بم کمی صدایش

 شده گرد چشمانی با و نشد کالمش مزاح متوجه شمیم

داد باال ابرویی ماهور بود؟ گرفته بازیش. کرد نگاهش . 

- سالم یاران به و سالم دوستان به . 

 سرخ ی چهره به نخندد کرد سعی و کرد تعلل لحظه چند

شمیم ی شده . 

- باشی آماده باید داریم، کاری مالقات چندتا فردا . 

 برگه با و گرفت او از نگاه ماهور و داد تکان را سرش شمیم

شد مشغول میز روی های . 

-  خارجی مهم قرارداد تا چند. نیست شرکت داخل بار این اما

داخلی البته و . 
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 و بود نمک از پر ی قهوه به نگاهش. داد تکان سر هم باز

 وصف پشیمانی ،کرده را کار این جرئتی چه با دانست نمی

بود شده دلش حال . 

- اینجاست؟ حواست پاکمهر خانوم  

گزید لب .  

- فرمودین می بله . 

 پر ابروهای و موها. داد ادامه او به مشگوکی نگاه با ماهور

 جلب اش چهره در که بودند چیزهایی اولین ماهور کالغی

 برق پر های عسلی. هایش چشم از قبل البته، کردند می توجه

 می درگیر لحظه چندین را ای بیننده هر چشم چشمانش،

 .کرد

- ندارین؟ سوالی   

داد تکان منفی ی نشانه به را سرش شمیم . 

- دارین؟ چی، زبون   
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گفت باالفاصله و گفت تمسخر با را این ماهور :  

- بری تونی می . 

 از که صدایی و شده ریز هایی چشم با و داد تکان سر شمیم

 او، از تقلید به بود، رفته معمول حد از باالتر کمی هیجان

کرد زمزمه :  

- خداحافظ یاران به و خداحافظ دوستان به . 

 گوشش به ماهور ی سرفه صدای که بود نبسته را در هنوز

 .رسید
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# عشق_شمیم  

 

 بی کمی صبح از. دوید می تقریباً نه که راه ماهور سر پشت

 نمی هنوز را عصبانیت این علت شمیم و و بود شده حوصله

. باشد داشته توانست می زیادی های منشا البته که دانست

 هم شاید و خودش رسیدن دیر دیروز، نمک پر ی قهوه

 میزی سر بر. بود نشده متوجه ترجمه، موقع که اشتباهاتی

  .نشستند

  خوبین؟-

. گرفت سمتش به و کرد آب از پر را لیوان حرف این از پس

 انتهاییش قسمت کوچکی ی کافه و بود شرکت باالیی سالن

 از را نگاهش و پیچید هم در را هایش دست. داشت وجود

 چندین و بود پینجره کنار میزشان. داد سوق بیرون به پنجره

شد می دیده پایشان، زیر شهر خیابان . 
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- دارین؟ میل چی   

گرفت بیرون از را نگاهش پیشخدمت صدای با . 

- قهوه دوتا . 

 بودنش خودرای این گاهی. دوخت ماهور به را نگاهش

کرد می تر سخت را کارش و ریخت می هم به را اعصابش . 

  قهوه؟-

داد باالیی ابرویی ماهور . 

- ندارین؟ که مشکلی  

 سمت ابروی خودش مانند ماهور، خندان نگاه برابر در شمیم

برد باال را چپش . 

- عالی هم خیلی .  

زد لب باطنش برخالف :  

- منه ی عالقه مورد نوشیدنی قهوه . 
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 این شده طور هر و کند نگاهش پروا بی او مانند کرد سعی

بدهد کش را زدن حرف . 

- کردین؟ فسخ رو آخر داد قرار چرا  

-  شرکت نفع به. کردیم می هم ضرر هیچی، که سود چون

 .نبود

رفت و گذاشت میز روی را ها قهوه گارسون . 

- که گفتین شما خود آخه اما  .... 

شود کامل شمیم حرف نگذاشت . 

- هست هم ای دیگه موضوعات. نزن حرف کار راجب فعالً . 

 شد مشعوف بود، کرده کمکش ماهور که این از. بود معذب

کرد می برقرار ارتباط توانست نمی آسانی به هم هنوز اما، . 

 !چی؟-

بالتکلیف و بود مانده نگفتن و گفتن بین . 
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- بخور رو ات قهوه . 

داد خرج به سماجت شمیم . 

- بگین چیزی یه خواستین می شما اما . 

-  تورو روز هر تقریباً من و همکاریم ماهه یه ما شمیم ببین

درسته؟ بینم، می  

 .درسته-

 اخم اش چهره. داد تکیه صندلی به و زد سینه به دست ماهور

 که طوری زد؛ می حرف تمام ات جدی با و داشت کمرنگی

 فرا گوش و کنی توجه کلماتش تک تک به کرد می وادارت

 .دهی

-  رو اطرافیانم نامیزون حال نمیتونم و نتونستم وقت هیچ

کنم سکوت و ببینم .  
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# نوزده_پارت   

# عشق_شمیم  

 

 

کرد اشاره سر با شمیم به . 

- باشه کارمندم شخص اون اگه حتی . 

 رها. شدند گیرش گریبان مختلف های حس اقسام و انواع

 کرده نقل ماهور عطوفت و مهربانی از زیادی های داستان

برداشت را چینی فنجان. بود . 

  شکر؟-
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 که نوشید ای جرئه و داد تکان منفی ی نشانه به را سرش

 تا رفت باال ماهور های لب انحنای بار چند. شد جمع صورتش

 را وقار با و شناس وظیفه دختر آن. کرد جلوگیری اما بخندد

 روی را فنجان شمیم را؟ لجباز یدختربچه این یا کرد می باور

 باشد، خوانده را دستش که این از ترسیده و برگرداند میز

گفت تردید با و زد لبخندی :  

- خوبم که من . 

داد تکان منفی نشانه به را سرش ماهور . 

- . زنن می حرف باهات هاشون چشم با آدما بعضی دونی، می

 ی سفره تو، اما زنه می موج نگاهشون توی حالشون و حس

 پشت از یکی انگار اما خوبی ظاهراً. پهنه چشمات تو دلت

 با دلت که کنه می تکرار داره مدام ها چشم اون ی پنجره

میکنه اذیتم چشمات توی غم. نیست یکی ظاهرت . 
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 متعجب توجه،  و ریزبینی دقت، آن از ماهور، کالم صراحت از

 این برای بود خوشحال. داد می موضع تغییر سریع، چه. شد

 چیزهای خیلی برای ناراحت و داشته توجهی ماهور فکر که

 .دیگر

کرد باریک را هایش چشم . 

- نبود قرارداد های بندنامه جزء . 

  چی؟-

- کارمنداتون حال برای نگرانی . 

 بینشان که سکوتی. نگفت هیچ و شد تر پررنگ ماهور اخم

شکست شمیم حرف با شد، ایجاد . 

- باشه شما با حق شاید .  

 ماهور اخم از پر سکوت و انداخت ماهور به زیرکی زیر نگاه

 پایین را سرش. برخورده زیادی غرورش به که کرد تفهیمش

 .انداخت
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- شد رو و زیر زندگیم کل سال دو توی تقریباً . 

 وجودش پنهان ی نیمه با و رفت می کف از داشت اختیارش

 آشنا بود، کردن دل و درد و شدن شنیده گفتن، به نیاز که

 .میشد

-  خوبه، چیز همه کردم می فکر وقتی درست اوج ی نقطه تو

 ی دره یه شاید بدتر، بعدشم. چاه نه، که چاله یه توی افتادم

 .عمیق

 کم اخمش ی سایه. انداخت ماهور به کوتاهی نگاه دوباره

 می گوش شمیم های حرف به دقت با و بود شده تر رنگ

 که این و گفت می سخن حسش از که بود بار اولین. کرد

کاست می را اش دشواری کرد، نمی نگاهش . 

-  خواهرم بارونی شب یه توی حادثه، یه توی پیش سال دو

دادم دست از رو . 

- کنه رحمتش خدا . 
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 می موج ماهور صدای در که تعجبی اما ببیند که نکرد بلند سر

 می درد به را دلش"هاکنهخدارحمت" همین. فهمید را، زد

 را محض حقیقت و اش ساله هشت و بیست خواهر برای آورد

کرد می روشن برایش . 

-  بعد سال یک که بودم نکرده عادت موضوع این به هنوز

رفت مامانمم. بیاره طاقت نتونست هم مادرم قلب . 
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. لرزید ماهور دل که گفت بغض با طوری را آخر ی جمله

 ماهور. شد نمایان بیشتر دهانش آب دادن فرو با بغضش

 رو بود، ریخته برایش شمیم پیش لحظه چند که را آبی لیوانی

گذاشت رویش به . 

- الزمی آب تو کنم فکر . 

خندیدند صدادار و کوتاه دو هر . 

 .مرسی-

 جدی نگاه. داد فرو آب با همراه را بغضش و برداشت را آب

 باال سر تسلیم باالخره و شد نمی کنده صورتش از ماهور

 .آورد

-  جز چی هیچ ها غم با ها، خاطره با بازی خاطره میدونی،

 نداره؛ آیندت توی و زندگیت توی بشه بیشتر نقششون که این

 تهشم و عمرته گذشتن اشکنکش بازی این که نکن بازی

نشن مهم تا نگیرشون جدی هارو غصه. خودت باخت . 
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 چیز هر یا بود او های حرف تاثیر زد، می حرف نفوذ با ماهور

 بریزد دایره روی را اش زندگی از کمی بود شده باعث دیگری

 نصیحت از که اویی دهد؛ فرا گوش هایش نصیحت به حاال و

بود فراری شنیدن . 

- میفهممت من . 

 بگوید خواست می. رفت باال لبش ی گوشه یک اما خندید

گرفت دندان به لب اما فهمد می مرده مادر را، مرده مادر درد . 

- کنی حساب من روی دوست یه عنوان به تونی می ببین . 

 سریع چیز همه. بگیرد را هایش چشم گردش جلوی نتوانست

 طبق اما خواستند می که بود چیزی همان این. رفت پیش

کرد می قبول سریع نباید مژگان های گفته . 

- شما اما...  اما، ... 

- معمولی دوست یه اون از بیرون و همکاریم شرکت داخل ما . 
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 همکار رئیس، و مافوق جای به را خودش که این قدر چه

بود زیبا کرد می خطاب . 

-  خالی جای این باید اما شعاره کنی فکر یا سختته دونم می

 داری، دوست که کارهایی دادن انجام با وقتت، کردن پر با رو

کنی زندگی باید. کنی کمرنگ کمرنگ . 

- کنم؟ نمی زندگی االن مگه   

- میگذرونن رو روزمرشون و ان زنده فقط آدما از خیلی . 

نزند لبخند نتوانست  

 .صحیح-

- نه؟ یا خوبی حاال   

 موهایش داخل دست و بیندازد باال ابرو داشت عادت که انگار

 .ببرد

- که گفتم  ... 
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 و کند جایگزین را حرفش شد باعث ماهور، سفیهانه اندر نگاه

بزند لب آرام :  

- خاموشم نه گریانم نه بیهوشم، نه باهوشم، نه  

جوشم می که دانم همین سوزم، می که دانم همین . 

خواند و شد متمایل جلو به کمی ماهور :  

- ستکاهی یذره زندگی  

کردیم کوهش که  

ستنکویی نام زندگی  

کردیم خوارش که  
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# ویکبیست_پارت  

 

**** 

 اجبار روی از لبخندی و دید آینه در را آرزو نگران ی چهره

 .زد

- خانوم؟ آرزو هستی چی نگران! نگاه رو قیافش   

 در را هایش دست. داد تکیه دراول به و زد دور را صندلی آرزو

 زدن حرف به شروع ملتمسانه اما، جدی لحن با و زد گره هم

 .کرد

-  می خودمون اصالً . شو کار این خیال بی و بیا تروخدا شمیم،

 معتمدی منصور که این کردن ثابت برای مدرکی یه گردیم

کنیم می پیدا مقصره؛ . 
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 و رنگ بی صورت انداخت؛ سرش روی را رنگی مشکی شال

 اصرار همه آن دلیل. بود آمده رو آرایش لطف به کمی روحش

دانست نمی را . 

-  که هست زرنگ و داره نفوذ قدر این آدم اون مدرک؟ کدوم

تو و من برای باشه نذاشته جا خودش از چیزی . 

داد ادامه قبلی پافشاری با آرزو :  

-  نگرانم من شمیم پیاز؟ ته یا پیازه سر چه؟ پسره اون به آخه

سوخت سر دو بشه برات بازی این . 

شد بلند صندلی روی از و کرد اخم . 

- چی؟ یعنی   

گرفت را شمیم دست آرزو . 

- وابستگی حسی، یه مدت این توی نکنه میگم... میگم یعنی  

... 
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 بود وقت خیلی عشق. کرد قطع نشده کامل را حرفش شمیم

نداشت جایی فهرستش در که . 

- ندارم؟ عقل یا دیوونم من ! 

-  منطق که عقلی نه میگیره؛ نشعت قلب از احساس و عشق

 و عقل که میکنه فرمانروایی قلبت توی جوری و میاد. داره

بیفتن زانو به جلوش منطق . 

سرش روی شد محکمی پتک آرزو های حرف . 

- بیفته بدی اتفاق نگرانم من .  

داری خنده محال چه. آرزو افکار به خندید !  

-  مجنون و لیلی کتاب یه برام وایسم دیگه دقیقه پنج

 بعد و معمولیه رابطه یه این. گرفتی سخت خیلی! مینویسیا

سالمت به هم منو و بخیر اونو چندوقت . 

کرد دستش روی ی داده جال ساعت به نگاهی . 
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- شه می دیر آرزو، بریم بیا . 

 به گذرایی نگاه او و کرد پارک خیابان ی گوشه را ماشین آرزو

انداخت آینه . 

- شمیم؟ کنی می نگاه خودتو قدر چه  

گفت شناسی قدر با و کرد نازک چشمی پشت شمیم : 

- شدم؟ خوب   

- شدی تر زشت . 

- نکنه درد دستت. دیگه توعه کارِ . 

 بود، زمین روی پایش یک که حالی در و کرد باز را ماشین در

پرسید اخر بار برای :  

- نمیای؟ مطمئنی   

- بگذره خوش آره، . 
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 که خیابانی و ماند او. شد دور او از کوتاهی خداحافظی با آرزو

 یک یعنی این و بود رها تولد. کرد می گذر آن از باید حاال

ماهور به نزدیکی درهای کردن باز برای دیگر کلید . 

- پاکمهر؟ خانوم   

برگشت. شرایط آن در نه اما، داشت را دیدنش انتظار . 

- کنین؟ می کار چی اینجا خوبین؟ سالم،..س  

 ماهور صورت روی محو محو چند هر لبخند از هایی رگه 

 بافت ی خیره شمیم و کرد نگاهش سکوت در بست؛ نقش

شد ایش قهوه کرم . 

- بشماریم؟ هارو ماشین و بایستی جا این خوای می صبح تا   

 شوم، اتفاق آن از پس که بداند ماهور خواست نمی دلش

بود افتاده پایین سرش هنوز. دارد خیابان از شدن رد فوبیای . 

- بفرمایین نه، .  
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 های پدیده بر توانست تازه سمت، آن و شد او همپای

بکشد آسودگی روی از نفسی و شود مسلط اطرافش . 
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# ودوبیست_پارت  

 

 اول همان. بود گرفته فرا را جا همه پایکوبی و آهنگ یصدا

 سمتشان به آمدگویان خوش شخصی شدند، وارد در از که

 .آمد

-  رو هاتون لباس باال ی طبقه اتاق اولین توی میتونین خانوم

 پاتند باال ی طبقه سمت به شمیم. بفرمایین. کنین عوض
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 پله لیز سفیدِ های سرامیک روی برایش کمی رفتن راه. کرد

بود سخت ها .  

 های عکس. داد پوشیده لباسی به را جایش بلندش، ی پاییزه

 بی خواست بودند؛ شده پخش اتاق از ای گوشه در زیادی

 عکس دنبالش به و رها عکس اما شود رد کنارشان از اهمیت

نشاندش جا هما و گرفت را زانوهایش توان دید؛ که دیگری . 

 عکس یک ی سوژه صمیمانه طور آن مژگان و خواهرش

 خبرهای بود؛ پیچیده شبنم کمر دور دست که مژگانی بودند؟

رساند نمی مشامش به را خوبی .  

پرید جا از باشد کرده خطا که کودکی مانند در صدای با . 

- میگذره؟ خوش   

 حضور. بود حالش وصف در کلمه ترین جان بی بهت

 صدای روی بر کنترلی که آن بی رها؟ تولد در هم آن ِمژگان

رفت نزدیک باشد، داشته خود . 
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 !تو؟-

خشمش شدت بر زد دامن مژگان ندادن پاسخ . 

-  ارتباطی چه من خواهر با هست معلوم هستی؟ کی تو

  داشتی؟

 این که رفت اش بینی روی هیس ی نشانه به مژگان دست

گفت تر بلند بار :  

- کردی؟ می چیکار من خواهر پیش تو   

بست را در مژگان . 

- نکن شلوغش خوب، خیلی . 

 اشتباه شود باورش تا کرد رصد را دستش در عکس دیگر بار

 اخم و بود خورده پیچ درهم حسابی افکارش. نفهمیده و ندیده

شدند نمی که شدند نمی باز هایش . 

- اما خیلی کرد، کمکم خیلی. بود منم دوست شبنم  ... 
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 را نگاهش و نشست تخت روی مژگان که کرد نگاهش منتظر

دوخت زمین به . 

-  میکنم کمک بهت دارم که دالیلی از یکی داشتم؛ دوسش

دوستمه هم رها. همینه . 

ایستاد شمیم روی به رو و شد بلند . 

- هستم؟ بدی آدم من کنین می فکر چرا   

کرد تغییر حرف، آن از پس نگاهش رنگ . 

-  خوشگل. گفتم بیشتر هم دونستی می باید که چیزی اون از

امروز شدی ! 
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# وسهبیست_پارت  

 

خورد تکان تاسف ی نشانه به شمیم سر . 

- نه؟ بود تو کار هام عکس. نمیفهممت   

شد دلرباتر لبخند با مژگان ی چهره . 

 .آره-

 می تر بیش چه هر. شد خارج اتاق از و زد او به ای طعنه

 شال. شد می رو به رو بیشتری های پیچیدگی با گذشت،

 و بلند لباس با که بود گرفته قاب را صورتش رنگی سفید

کرد می ایجاد دلنوازی سمفونی رنگش مشکی ی ساده . 

 کسی با صحبت هنگام را ماهور و چرخاند سالن در را نگاهش

داد سالم و رفت طرفشان به. دید . 

- دخترم اومدی خوش سالم .  
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 را او مرد آن انگار. کرد نگاه را رویش به رو میانسال مرد گیج

شناخت می . 

- ممنونم سالم، . 

پرسید شک از پر ماهور : 

- شناسی؟ نمی رو معرفت ! 

ریخت دلش . 

 بیشتر حرف برای فرصتی و کرد دستی پیش سریع خردمند

 .نگذاشت

-  خب اما ندیده رو من بود دوستام از یکی شرکت توی چون

بده؟ دست از رو خوبی این به کارمندی کسی میشه مگه   

زد کمرنگی لبخند و شد رها محکم شمیم نفس . 

- شما دارین لطف . 
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 و مژگان بلند سالم. داد می جوالن فکر هزاران سرش در اما

 تنها. کرد تر کور را شمیم افکار ی گره جمعشان به شدن وارد

 پیچ ابروهایی با ماهور بالفاصله و داد را مژگان جواب خردمند

گفت خورده، :  

- جان شمیم بریم بیا عمو؛ کنیم کم رو زحمت ما . 

 عمو،. ریخت فرو جمله دو همین با هم دلش ی مانده ته آن

 آشفتگی و ها حرف برای دلیلی توانست نمی! جان؟ شمیم

کند پیدا ماهور ی دفعه یک . 

- باباست شرکای از یکی خردمند آقای . 

 دانست، می کاش ای. دانست کافی را مختصر توضیح همان

 برای دیگری چیز هر از آن در مژگان راجع توضیح و صحبت

ها کاش ای این از امان دارد؛ اهمیت تر بیش شمیم . 

 حرف کم و آرام دختر صرف را تمامش او و گذشت زمان 

 چند شمیم، اما و اندیشید و نشست تماشا به فقط کرد؛ کنارش
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 همه آن. بود نگذاشته پا ها جشن طور آن در که شد می سالی

 خوانی هم هایش سال این روحیات با شادی؛ و شور هیاهو،

 .نداشتند

- بدیم؟ رهارو کادوی   

 همراهش و داد تکان سر کرد؛ می حس را ماهور کالفگی

 .شد
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# وچهاربیست_پارت  

 

کرد نگاهشان قدردانی با رها . 
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- ازتون مرسی . 

 که جا آن تا و داشتند همکار دو از فراتر ای رابطه ماهور و رها

بودند خانوادگی هایی دوست بود؛ فهمیده شمیم . 

- باشه مبارک هم باز تولدت. اومد پیش کاری میریم ما رها . 

 خودرای تحمل. کرد نگاهش تعجب با شمیم و اخم با رها

بود سخت شمیم برای واقعاً ماهور بودن . 

- میرین؟ کجا  

داد باال ابرویی ماهور . 

- نه؟ نبود؛ این قرارمون   

 گیج هم هنوز شمیم اما، گفت آرامی آهان که فهمید انگار رها

 .بود

-  خوای نمی رو تولدم شعر. عزیزین برام جفتتونم کن باور

بدی؟ امسال   
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گفت شرمنده و داد تکان تاسف برای سری ماهور :  

- رفت یادم کل به . 

 شمیم به و خندید حال آن با اما بود شده گرفته کمی رها

کرد اشاره . 

- بوده پرت حواستون . 

کرد شروع بم صدای همان با و زد کمرنگی لبخند ماهور . 

- رفیق کهنه ام تو با  : 

گذشت که قشنگی ایام یاد . 

است گرم قلبم کنج ! 

توست سبزی سر همه آرزویم . 

شاداب روحت و سالم تو تن . 

خواهانم توست شایسته آنچه . 
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 تولدت. باد خوش روزگارت بهاری، و سبز تو ی دانه یک دل

 .مبارک

 را اش همیشگی  خجالت بود، خاموش لحظه آن تا که شمیم

کرد شعری خواندن به شروع نما دندان لبخندی با و زد کنار :  

- شود می دنیا وارد زیبایت وجود . 

شود می آوا این سالروزش هدیه . 

شود می پروا بی من چون عاشقی . 

 ماهور به را نگاهش و انداخت رها گردن دور را دستش

 .دوخت

- شود می رویا غرق تولد شعر در . 

شود می آغاز تو عمر از دگر سالی گونه این . 

مبارک تولدت . 

گفت و گرفت آغوش در را شمیم خنده با رها :  
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- کردی پیدا رقیب ماهور آقا. عزیزدلم مرسی . 

 بودند، ماشین در که هم االن حتی مژگان سنگین های نگاه

چرخید می رویش انگار . 

- معتمدی؟ آقای   

 برای شمیم ابروان و داد تکان بله ی نشانه به سرش ماهور

شدند نزدیک هم به بودنش پروا بی از حجم این . 

-  و اومده پیش من برای کاری چه دقیقاً بدونم میشه ببخشید

 که حالی در بیام همراهتون باید من چی برای بپرسم میشه

شد؟ ناراحت رها   

داد تکان سر ماهور . 

- بپرسی میشه و بدونی میشه . 
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# وپنجبیست_پارت  

 

کرد نگاهش بهت با و شدند گرد چشمانش . 

  خب؟-

شد پارک و پیچید ای کوچه داخل ماشین  . 

-  نشم، متوجهش من که بود چیزی از تر واضح کالفگیت

پاکمهر خانوم . 

گفت تر جدی را حرفش ی ادامه :  

-  باهات حست، توی شد باعث که نفر چند حضور علت به و

بشم شریک . 

  !کی؟-
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گذاشت جواب بی را سوالش و شد کدر کمی باز ماهور نگاه . 

- پایین بفرمایین . 

- چی؟ برای   

- تونم؟ می باشگاه؛ داخل برم تونم نمی که ماشین با   

  !باشگاه؟-

-  باشگاه میرن، اونجا ورزش برای ها انسان که جایی به

 .میگن

پرسید ماهور، از روی دنباله به :  

-  اونجا ورزش برای ها انسان که جایی بیام باید من چی برای

  میرن؟

- کنی ورزش که این برای . 

 شد باعث و شد معمول حد از بیش شمیم های چشم گردی

بگیرد شکل لبانش رو لبخندی . 
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- کنی تشکر ازم برگشتنی میدم قول. میشی متوجه شو، پیاده . 

 پیچ ابروهای و آرامش با او و کرد نگاهش ناباوری با شمیم

 شدن باز قصد و میخوردند تاب هم در تولد از که ای خورده

گذاشت هم روی را هایش پلک نداشتند؛ . 

- کن باور . 

گفت "کردمی باور" لب زیر . 

- گفتی چی شنیدما خانوم هی . 

. رفتند داخل و شدند پیاده دو هر خورد؛ فرو را لبخندش شمیم

 می رصد را، بودند پوشیده آبی سراسر که دیوارهایی معذب

 بزرگ دری. نبود آنجا صندلی یک و میز یک جز چیزی. کرد

 سالن داخل به و شد باز ماهور توسط که بود رویشان به رو

 متری صد چن سالنی. زد خشکش اول قدم همان در. رفتند

بود شده پر بکس کیسه انواع با تمامش که . 

برگشت سمتش به ماهور . 
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- بایستی؟ اونجا خوای نمی که آخر تا   

زد چرخی هیجان با و برداشت قدم چند . 

- زیادن قدر چه. براوو . 

برگشتند سمت آن به دو هر آمد، که در شدن باز صدای .  

- خودمون ماهور داداش به، . 

 و رفت اش دیرینه رفیق سمت به حرف این از پس ماهور،

 و خوش ی خیره همانجا شمیم. کشیدند آغوش در را یکدیگر

 را او پسر نگاه که گفت چه او به ماهور نفهمید. بود ها آن بش

داد تکان سر زده خجالت و حجب با گرفت، نشانه . 

 .سالم-
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# وششبیست_پارت  

 

 

- هستم علیرضا من اومدین، خوش سالم . 

زد لبخندی شمیم . 

 .خوشبختم-

برگشت ماهور سمت به علیرضا . 

-  به کنم فکر. کردم پیدا چیزی یه ولی باشه کردم نمی فکر

بخوره دردش .  

 رفت بود، علیرضا دست در که کوچکی ساک دو به شمیم نگاه

زد اش شانه به دستی ماهور. آمد باال و . 

- گرم دمت مرسی؛ . 
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گفت رفتن حین و گذاشت چشمش روی دست علیرضا :  

- فعال خدمتم، در بود کاری. بود وظیفه چاکریم، . 

 سمتش به را ها ساک از یکی و رفت شمیم سمت به ماهور

  :گرفت

 .بگیر-

  چیه؟-

- ورزشی کیف . 

 و کرد جمع را بود آمده هایش لب پشت تا که لبخندی شمیم

گرفت دستش از را ساک . 

  خب؟-

داد نشان را سالن چپ ی گوشه دست با ماهور . 

- بهداشتیه سرویس راست سمت. اونجا برو . 
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 باعث رفت، هم در که هایی اخم و شمیم شده گرد های چشم

افتد بی خنده به شد . 

-  بعدش بشه؛ تموم حرفم کن صبر. مدلی اون چشماتو نکن

کن تعجب .  

 ماهور. دوخت زمین به زده شرم را نگاهش و شد مات شمیم

 ادامه کردن، تمرکز لحظه چند از بعد و کشید لبش به دستی

  :داد

- بیا کن، عوض رو هات لباس. رختکن چپش سمت . 

 با. ها تکلیف و تعیین این از امان. دوید شمیم صورت به خون

پرسید و کشید باال سر مکث کمی :  

 !چرا؟-

- میگم من چون . 

- بدم؟ گوش باید من چرا و   
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 نگاهش و انداخت باال ای شانه برداشت؛ سمتش به قدم یک

گذراند شمیم پای تا سر از را . 

- کنیم شروع االن میتونیم راحتی؛ ها این با اگه نیست حرفی . 

- رو؟ چی    

 فرو هایش جیب در را هایش دست و ایستاد شمیم به پشت 

کرد اشاره ها بکس کیسه به و برد . 

  من؟-

 آن قطعاً. انداخت هایش لباس به نگاهی شمیم. داد تکان سر

 حتی بودند، کرده لبریز را صبرش که هایی کفش و بلند لباس

نبود مناسب هم دیگر لحظاتی تا ایستادن برای . 

 خجالت شمیم آن کند پنهان کرد سعی و رفت عقب قدم چند

 که همانی بشود و ببرد پیش از کاری توانست نمی که ای زده

میشد باید . 

- باشین منتظرم .  
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داد جواب حین همان در ماهور و پیچید سالن در صدایش :  

 .هستم-
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# وهفتبیست_پارت  

 

 

 و شود پدیدار  هایش دست تا زد تا بار چند را هایش آستین

 در ماهور های مشت صدای. رفت سالن به دست به دستکش

بود پیچیده سالن کل . 

- اومدم من . 
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 شمیم، ورزشی سویشرت. برگشت و رفت کنار بالفاصله ماهور

 و گشاد مانتوی نقش سویشرت، از بیش و رقصید می تنش در

 سعی و برد موهایش داخل دستی ماهور. کرد می ایفا را بلند

 آستین حلقه روی به شمیم زار نگاه. وضعیت آن به نخندد کرد

گفت کنان ناله و رفت بودند، افتاده دستش روی که ها :  

- کردن انتخاب خودشون سایز برای کنم فکر . 

 از طرحی بار این. بود علیرضا درشت هیکل به اش اشاره

کرد خوش جا ماهور های لب روی لبخند . 

-  عرض به پاهایش. داریم بکس کیسه نوع چند اینجا، خب

برد فرو جیبش در هایش دست و کرد باز شانه . 

- . میکنی شروع آویز با تو. آویز و طرفه دو سرعتی، ایستاده،

یکی این . 

 حواسش ای لحظه. کرد می گوش او و داد می توضیح ماهور

 را عضالتش خم و پیچ و خورد سر گردنش از که عرقی پی در
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. شد میخ جا همان شرمساری کمال در و دوید گرفت، بر در

زد سینه به را دستش . 

- منه؟ با حواست   

کرد نگاهش تاخیر با و زده شرم شمیم . 

- آره..آ . 

- کن شروع خب .  

 باعث و زد کیسه به مشتی و کرد دستش را هایش دستکش

شد اندکش خوردن تکان . 

- بزنی باید تر محکم . 

- سنگینه خیلی . 

- بزن تر محکم تو . 

 بیشتری تکان بار این و آمد فرود کیسه روی بر دیگر مشت

   .خورد
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-  ادامه تو. کنم استراحت کم یه رختکن میرم من شد؛ بهتر

 .بده

کرد می درکش و فهمیدش می که بود خوب چه . 

 .باشه-

برگشت و کرد مکث ای لحظه رفت، رختکن سمت :  

-  ساحل و صخره به وقتا بعضی بزرگیش همه اون با دریام

 جایی یه باالخره باشه، دریام ی اندازه دلت اگه حتی. کوبه می

 جا هم تا ساحل به بکوبی مشت باید موقع اون. میاره کم

بیشتر آیندت برای رمق هم شه باز دلت برای . 

 اطمینان ماهور و گزید را لبش کرد؛ نگاهش خیره شمیم

رفت و زد لبخندی بخش . 
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# هشتوبیست_پارت  

 

 چیز دلتنگی. هایش دلتنگی بر احساساتش؛ بر زد می مشت

 را نفس بماند، گلو روی که ها دلتنگی پای رد بود؛ عجیبی

کند می ات خفه اما گیرد نمی . 

 ذره اما مردند نمی که خاطراتی. خاطراتش تمام بر زد مشت

گرفتند می را جانش ذره .  

 آن از بود؛ بهتر اما نه؛ خوب حالش. کشید عقب زنان نفس

باشند دنیا ته تا خواستی می که شدنی لمس های خوب .  

 به رو. کرد می لمسشان و زد می قدم ها بکس کیسه بین

ایستاد یکی روی .  
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 فرود را مشتش تر محکم بار این و زد لبخندی بود، سبک

 صدای از. زد زمینش و برخورد صورتش به شدت به که آورد

رسید سر ماهور که زمین با برخوردش یا بود جیغش . 

- کردی؟ چیکار خودت با علی، یا   

 شمیم، سر باال ی کیسه نرمک نرم خوردن تکان دیدن با

 تن دور به پیچک چون دردی. آمد دستش چیز همه حساب

دوید سمتی به ماهور که دید بود، گیج. پیچید می شمیم .  

- نشده چیزی خوبم، من . 

 پاهایش زیر زمین. برداشت قدم چند خوران تلو تلو ایستاد،

 نشستنش و خورد سر دیوار کنار. چرخید می دنیا یا نبود

ماهور رسیدن با شد مصادف . 

- صورتت روی از بردار دستتو . 

- که گفتم نشده، چیزی  ... 
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-  می خونریزی داره دماغت. المصبتو دست اون بردار گفتم

 .کنه

 ای پرده. لرزید شمیم که طوری. عصبی و بلند بود، گفته بلند

 دیوار به را سرش و بست را چشمانش بود؛ کرده تار را دیدش

داد تکیه . 

- سبکه؟ قدر چه ندیدی سرعتیه؛ کیسه اون  

 را اولیه های کمک ی جعبه. بود شده تر مالیم کمی لحنش

کرد آغشته بتادین به را استریل گاز و باز . 

 از. لرزید می کمی شمیم صورتش؛ با دستش برخورد هربار با 

 نفس برخورد از و هایش دست حرارت از نزدیکی، همه آن

 ضدعفونی، از پس. بود گرفته گر صورتش، با ماهور داغ های

کرد پاک را صورتش دیگر بار . 

- که درآوردی دماغو این پدر .  
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 زده شرم. ببیند را هایش اخم توانست می بسته چشمان با

گذاشت اش بینی روی را پنبه ماهور و نگفت چیزی .  

- شده پاره یکم لبتم . 

کشید عقب را صورتش و کرد باز چشم هراسان . 

- میتونم خودم . 

- ها کنم کمکت تونم می مطمئنی؟ ! 

 و زار حال همان با ماهور؛ شیطنت پر لحن به زد لبخند سخت

شدیدش ی گیجه سر . 

-  حال ی نشونه میزنی، لبخند شرایطی هر توی که این

بودنته قوی نشونه اما، نه خوبت . 

 نگاه ماهور اخم از پر و محو لبخند به بهت پر و مات شمیم

 شمیم چشمان حال. ها چشم آن حال به اندیشید ماهور و کرد

 انکار چشمانش غم اما کرد می گیج کرد، می منگ بود، گنگ

بود ناشدنی . 
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- بنده می سریع. لبت روی بذار رو این بیا . 

داد شمیم دست به را یخ . 

- مرسی اما . 

داد باال ابرویی ماهور . 

- اینجا؟ اومدی که این برای میکنی تشکر داری االن  

داد تکان سر . 

 جدی؟-

خندید بلند شمیم . 

 .جدی-

 

 هم کردن وانمود در حتی شمیم دیگر که بود روزی چند 

 بر اش ظاهری نقش پس از که شد می روزی چند. نبود موفق

بود نیامده . 
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وجودش و تاب بی قلبش بود، شده گیر بهانه دلش ... 

 حتی، فهمید نمی را او های روز این حال کس هیچ! دانم نمی

 .خودش

 ی همه ته و سر که اش، زندگی مهم های رویداد وقت سر

بود رسیده شد، می خالصه پاییز در شان . 

 آخر در و خواهرش تولد مادر، سالگرد زندگی، اول فصل شروع

. حسرت و اندوه غم، از ای سناریو. خودش شدن متولد هم

 قهوه چینی لیوان در را قهوه. بود روزها آن از یکی هم امروز

 راه و داد قرار رنگ همان به ای سینی در ریخت، رنگ ای

 اجازه کسب بدون اما، زد در. گرفت پیش در را ماهور اتاق

شد وارد .  

 همیشه مانند و بود ایستاده پنجره کنار او به پشت ماهور

 گذاشت میز روی را قهوه. بود کرده فرو جیبش در را دستانش

کرد رفتن قصد و :  
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- تون اجازه با . 

- اینجا بیا . 

 ریز های نگاه آن بار زیر از خواست می گذشته، روز چند مانند

 با و رفت نزدیک. بود افتاده گیر انگار حاال و کند فرار بینانه

ایستاد کنارش فاصله . 

- شده؟ چی شمیم؟ خوبی تو   

 چشم شلوغ خیابون آن و بیرون ی منظره به خودش مانند

داد ادامه ماهور که بود نکرده باز دهان هنوز. دوخت :  

- کنم نمی باور که آره، نگو . 

-  آقای نذاشتم سر پشت رو خوبی روز امروز، فقط خوبم،

 .معتمدی

 عصبی. برد موهایش داخل دست. چرخید سمتش به ماهور

زد تلخندی :  

- بینمت می حال این با دارم که روزیه پنجمین این اما . 
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 هم روی درد از پر را را پشتش پر و بلند های پلک شمیم

 .گذاشت

- کن نگاه منو شمیم، ببین . 

 

 

 

 [01.09.19 09:11] 

 

# سی_پارت  

 

 جلو قدم یک او و آورد باال نگاه میمش. کرد مکث لحظه چند

رفت تر . 

-  دونی می. کنه نمی ای افاقه زیاد دروغ، یا بگی راست تو

 دروغ اما کنه می نویس زیر رو چیز همه چشمات چون چرا؟
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 شنیدن برای رو آدم طاقت دروغ چون چرا؟ دونی می. نگو

میاره پایین حقیقت .  

 شمیم دل در چیزی و شد پایین و باال ماهور گلوی سیب

 بداند؛ خودش دوست مانند را او بود گفته. خورد تکان سخت

معمولی دوست یک . 

-  می نفس اونا با کنن، می زندگی باوراشون با آدما ببین،

 بره، زندگیش از که نفر یه باور. میرن راه و بینن می کشن،

 شاید. میره بین از چیزا خیلی بره، می خودش با چیزارو خیلی

 سر برگرده یکی رفته دست از باور که بکشه طول ها سال

 قرمز خط دروغ. کردمت باور بار یه فقط من، شمیم اما جاش

 تونی نمی خودتم حتی دیگه بگیری، ازم رو باورم اگه منه؛

گردونی برش . 

 لحن و تلخ لبخند اما گرفت را اش خسته و خیره نگاه شمیم

کرد بدتر را حالش ماهور، سرد . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
122 

 

- بری میتونی االن همین . 

 گره و کشید گلویش به دستی. نشست میز پشت و رفت ماهور

 کرد نمی هم را فکرش شمیم. کرد شل کمی را کراواتش ی

 می کاری یک باید. بریزدش هم به طور آن ساده جواب یک

 .کرد

رفت جلو . 

- من معتمدی آقای  ... 

شود کامل حرفش نگذاشت ماهور . 

- زنیم می حرف راجبش بعداً. باالخره میاد پیش نداره؛ عیبی . 

 که کرد می بانگ و زد می داد دلش اما گفت را این زبانش

 و کرد بغض اختیار بی شمیم. دارد ایراد هم خیلی دارد؛ ایراد

رفت عقب قدم چند . 

- فعالً باشه، . 
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# ویکسی_پارت  

 

 

 ها پله از و کرد فراموش را آسانسور که قدر آن بود؛ درمانده

 که کرد می فکر این به و بود شوکه ماهور رفتار از. رفت پایین

کرده اشتباه هم خودش .  

 و شدن دلخور. میشد روشن و خاموش راهنما، مانند چیز یک

 می نشان را کردنش پیدا نقش حداقل او؛ از ماهور عصبانیت

 .داد
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 خیابان میشد ساعتی چند! بود آمده پدرش ماشین با امروز 

بود گذرانده را مختلفی های .  

- بخر دونه یه تروخدا آقا آقا؟ . 

 توجهش  ای کودکانه صدای قرمز، چراغ پشت چهارراهی در

 و دخترک قد که بود بلند قدر آن که ماشینی. کرد جلب را

 به تمام رحمی بی با که ای شیشه و نرسد آن به پسرک

شد بسته رویشان .  

- پسر؟ آقا خانوم؟ دختر   

آمد نزدیک و گرفت را برادرش دست زبان، شیرین دخترک . 

- خانوم خوشگل سالم . 

مظلومش و خسته چشمان به داد تحویل لبخندی شمیم . 

- شمایی که خوشگل . 

 باقی های ثانیه ببیند تا انداخت قرمز چراغ به نگاهی دخترک

داد شمیم نشان را وسایلشان تند تند و زده هول. را مانده :  
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-  داداشمم. قرمز و آبی گل دارم، فال خوای؟ می چی خاله

کنه می دود اسفند برات بخوای اگه هست . 

مردند می چراغ، شدن سبز با آرزوهایش تمام انگار . 

- خوشگلت گل دوتا اون با بده؛ فال یه .  

- کنم؟ دود اسفند براتون منم خانوم  

 که غروری دید؛ را تلخی راز شد؛ خیره که پسرک چشمان به

داشت زیادی تضاد ملتمسش چشمان با . 

- عزیزم کن دود . 

 دست پسرک که دید. شد دود هم اسفند و گرفت را فال و گل

انداخت دختر گردن دور به . 

-  پاپیونی کفش اون برات کنیم، کار دیگه روز دو نیایش

خرم می رو صورتی . 

 و کرد فراموش را خودش دو آن دیدن با انگار. شد سبز چراغ

 چرا. آمد وجود به زیادی های سوال عالمت ذهنش، پستو در
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 بگوید؛ ها آن به بیاید که نبود بشر حقوق مدافعان آن از کسی

 خیابان دم و دود میان اینجا که بازی جای کار، کودکان

 نیست؟

 است خطرناک گفتند نمی بلندها ماشین همان از یکی چرا 

بستن دخیل ها خیابان و ها چهارراه در وقت بی و وقت ! 

 از. پرسیدند می هم آرزوهایشان از کاش که آن به کرد فکر 

 برای را غرورشان یا شوند مهندس دکتر، خواهند می که این

 هر در خواهرشان ی عالقه مورد پاپیونی کفش جفت یک

شد بیشتر و بیشتر ماشین سرعت بگذارند؟ جا خیابان . 
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# ودوسی_پارت  

 

 شهر از حاال و چرخید می شهر های خیابان در هدف بی

 نیرویی جمکران های دسته گل دیدن با. بود شده خارج تهران

 نیم شد، پیاده. کرد وادارش توقف به درونش در بیدادگر

 از دست که بود ها مدت. انداخت ابری آسمان به نگاهی

 سپرده فراموشی به را او و کشیده خدا با اش شبانه مناجات

 می غلیان درونش حسی لحظه همان در درست حاال، اما بود

رفت داخل میشد؛ بازرسی باید. خواست می آرامش و کرد . 

- بیای داخل باید چادر با طوری؟ همین میای کجا خانم . 

 فراموش یا بود پرت حواسش. کرد نگاهش خیره لحظه چند

بود؟ کرده   

- بگیرم؟ چادر باید کجا از   
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 را تپلش و گرد صورت رنگش مشکی چادر که کوتاهی قد زن

کرد اشاره سمتی به بود، گرفته قاب . 

- برین جا اون . 

 به باید که کانکس روی و گرفت را دستانش رد شمیم نگاه

نشست رفت، می سمتش . 

- کردین لطف ممنون، . 

 سبز های قفسه بین از را نگاهش. کرد پاتند سمت آن به

 رو زن به بودند، شده زده دیوار به مرتب صورت به که رنگی

داد سوق رویش به . 

- خواستین؟ می چادر. سالم  

- میشم ممنون. بله . 

- بدین تحویل ملی کارت یا شناسنامه یک . 

شد کدر کمی نگاهش . 
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- الزمه؟ چی؟ برای   

-  آوردی، رو چادر که وقت هر. ذاری می امانت دخترم، آره

دم می تحویل بهت . 

نشست صورتش در غمی . 

- نیست همراهم چیزی بدین؟ طوری همین شه نمی . 

 .نه-

 صدایش که برگردد خواست و انداخت پایین را سرش امید نا

 .زد

- نرو دخترم . 

 .برگشت

زد مهری پر لبخند و گرفت سمتش به را سفیدی چادر . 

-  ی مقنعه اون. ها نکنی شرمنده رو من فقط عزیزم، بیا

نیست؟ ماهم دختر تو حیف. جلو بکش هم رو خوشگلت   
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 را درونش خوبی حس اما برایش بود جان بی دخترم، ی کلمه

رود داخل تواند می فهمید که هنگامی گرفت فرا . 

 .چشم-

 وارسی از بعد و فرستاد داخل را پشتش پر ابریشمی موهای

رفت داخل دوباره، . 
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# وسهسی_پارت  

 

 کوچکی بچه پسر. کرد تند پا جمکران مسجد داخل سمت به

 روی لبخندی بگیرد، وضو پدرش از تقلید به داشت سعی که
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 اما، بود تر گرم مسجد فضای. رفت داخل. نشاند هایش لب

 تب و آشفته قلب سرمای فرونشاندن  حامی هم گرما این

 ریه وارد را جا آن مطبوع هوای عمیق و پی در پی. نشد دارش

 برایش همیشه ها مکان طور این در حضور. کرد می هایش

کرد انتخاب نشستن برای را ای گوشه. بود دلنشین . 

- نیومدی؟ جا این وقته خیلی   

 به کردن نگاه از دست شد باعث اش، کناری شخص صدای

بکشد برش دور . 

- طور؟ چه   

-  وارد جایی به انگار. کنی می نگاه داری کنجکاوی با خیلی

 سیر جا این انگار اصالً. هست دیگه دنیای یه برات که شدی

کنی نمی ! 
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-  دونم نمی اما، کنه می عوض رو حالم جا این راستش آره،

 یکی این شاید. بد نه خوب، خیلی بگم تونم می نه. طورم چه

باشه مزایاش بهترین از . 

-  برایِ بعضیا. میان جا این چیزی یه خاطر به کدوم هر آدما

 خاطر به بعضیا آرامش، و تسکین خاطر به بعضیا دعا، اجابت

 کدوم برای تو. تماشا برای فقط هم ای عده و شدن سبک

جایی؟ این   

داد بیرون را اش شده حبس نفس . 

- دونم نمی . 

 می خودش فقط را اش تلخی عمق که کشید آهی ناخودآگاه

رفت کنارش شخص. فهمید . 

- . دادم سفارش کیک براش رفتم. شبنمه تولد دیگه روز دو

 خوام می اصالً بگیرم؟ شمع تا چند باید امسال دونی می

داشت دوست که جوری همون کنم، سوپرایزش . 
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 دسای با.شنید می سختی به هم خودش را آرامش های زمزمه

کشید صورتش روی را چادر لرزان . 

_  میتونم تا بغلم، بپره بشه، زده ذوق خوام می... خوام می

 همه؟ کنار دوتا ما دیدن عاشق مامانم دونی می. کنم بوسش

 خدا دونی، می تو اگه مامانمه؟ سالگرد دیگه روز دو دونی می

گرفتشون؟ من از چرا پس نه؟ بدونه، باید هم   

 و عمیق نفسی گرفت، نفسی و فشرد هم به را هایش پلک 

کننده مهار . 

-  و کرد قهر باهام خدا که شد شد؟چی اینجوری که شد چی

 چرا پس دنیاست، اون جهنم گفتن نمی مگه گرفت؟ زندگیمو

سوزم؟ می دارم االن  

 روشن و خاموش گوشی ی صفحه روی معتمدی ماهور اسم

 .شد
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# وچهارسی_پارت  

 

 عظیمی سیل میان در اطرافیانش. شد خود اطراف متوجه تازه

 همه اما، نبود ضریحی اینکه با. بودند شده غرق روشنایی از

 قرآنی به نگاهش. کرد می تزریق وجودش به را آرامش چیز

 از را قرآن. شد کشیده بود، شده رها زمین روی کنارش که

 عمیقی نفس. نشاند رویش ای بوسه و برداشت زمین روی

. بود نکرده صاف خدایش با را دلش هم هنوز انگار کشید،

شد تلگرام افزار نرم وارد و کرد روشن را گوشی . 

- چنده؟ ساعت پاکمهر خانوم  
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 زمین سرد های سرامیک کف از را پاهایش تعجب، کمال در

داد جواب و کرد جمع :  

- کنین نگاه رو دستتون روی ساعت . 

 تصور توانست می هم دیدن بدون. زد ای پیروزمندانه لبخند

را ماهور ی رفته باال ابروهای کند . 

-  ساعت پایان به هنوز میده نشون و نیمه و شش ساعتم

مونده ساعت یک کاریتون، . 

ماند گوشی مات نگاهش خورده یکه . 

-  و لیست توی. کنم می جبران رو نبودم که تایمی این حتماً

معتمدی جناب بدین قرار حتماً کاری شیفت . 

 نمی را رفتن کس منت بار زیر ی اجازه غرورش وجه هیچ به

 .داد

- خوبی؟ طوری، چه  
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 تزریق اش پی و رگ به که بودند حسی دو ذوق و تعجب

 نحوی به باید ماهور، دلخوری و کوتاه بحث آن از پس. شدند

کرد می کدورت رفع . 

 .خوبم-

 !خوبی؟-

 اما، کرد می تصور هم را ماهور متاسف و دلخور نگاه حتی

 ماهور حرف. بیاورد کم یا برود پایین موضعش از خواست نمی

 باز پیام. "منه قرمزه خط دروغ". چرخید می مدام سرش در

شد تکرار هم : 

 خوبی؟-

-  هام خوشحالی و بودن خوب دلیل فقط نیست؛ بد حالم من

کردم گم رو . 

- باشه؟ کنیم، می پیداشون   
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 روی تظاهر بی لبخندی باالخره روز چند از پس زد؛ لبخند

 بود، گفته حسش از و بود زده دریا به دل هم باز. نشست لبش

 و بود رفته کنار ها حرف از بودن هدف بی یا بودن هدف با

 و آسودگی مانند چیزی داد؛ می جوالن سرش در دیگری چیز

 و جا آن از دل ساعت دو از پس. ماهور با زدن حرف در راحتی

کند هوایش و حال .  

 رفت مسجد ی گوشه ی کتابخانه سمت به و شد بلند جا از 

 روی گذرایش نگاه. داد قرار دوم ی طبقه روی را قرآن و

 برای را نبود و بود بلد چه هر ها کتاب آن از. ماند ها کتاب

 جانش به هم باز دلتنگی عطش. بود خوانده مادر سالمتی

 دور جا آن از بیفتد، تقال به دلش کویر که آن از قبل و افتاد

 .شد
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# وپنجسی_پارت  

 

 

. سال دو ی اندازه به شاید گذشت؟ اصال گذشت، دیگر روز دو

حالش از امان اما بود اتمام به رو اش کاری ساعت .  

 دلش میشد؛ دلگیرتر نفس به نفس و لحظه به لحظه حالش

 اشتباه کارهایش انجام در بار هزاران صبح از. زد می نبض

کرد می کمکش و بود کنارش رها بود؛ کرده . 

. بود میز روی را سرش و بود داده لم اش چرمی صندلی روی

زد صدایش و رفت سمتش به رها . 
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- خونه برو پاشو خوابیدی؟ عزیزم جان، شمیم . 

کشید هایش چشم به دستی و کرد بلند را سرش . 

- بیدارم نه، . 

-  کردی؟ شکلی این چرا رو درشت چشای اون. خدا خدا، نگاه

نکردم بیرونت تا خونه برو بیا نخوابیدی؟ شبه چند . 

 بود، رود به رو دیوار روی که بزرگی ساعت به نگاهی 

 .انداخت

- شد تموم هم امروز باالخره . 

-  چته، نمیگی که من به. خونه بری زودتر گفتم بهت که من

 چشمات از داره خوابی بی. نکن لج قدر این خودت با حداقل

ریزه می .  

زد رها ی شانه به دستی . 

- کردی کمکم خیلی. رها رو کارهات کنم می جبران . 
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زد لبخندی رها . 

 .خداحافظ-

 بدهکار خواب که میشد شبی دو. رفت آسانسور سمت به

 منظری بد تصویر آسانسور قدی ی آینه. بود شده چشمانش

 داشت؛

 مشکی چرم پالتوی که روح بی صورت با دختری از تصویری

 موهای. بود شده ست سیاهش ی مقنعه و شلوار با رنگش،

فرستاد مقنعه زیر را، بود شده آشفته کمی که  اش مخملی .  

 ختم خروجی درب به مستقیم که سالنی عرض آمد، بیرون

. شد ماشین سوار و رفت پایین ها پله از کرد، طی را میشد

 همیشه، برخالف امروز. داد قرار کناری صندلی روی را کیفش

برود ماشین با بود خواسته خودش علی .  
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 گفته آمدن هنگام. برود خواهد می کجا دخترکش دانست می

 نفس دم از و  ".شود می درست دخترم، نباش غمگین" بود

دخترکش به بود داده جان هایش .  

 هم باز. بود گرفته خاموشی به قصد ماشین اما، زد استارت

بار سه دوبار، بار، یک کرد؛ تکرار . 

- ها نیست شدن خراب وقت االن ! 

 روی محکم. نشد حاصل ای نتیجه اما، کرد امتحان دیگر بار 

کوبید فرمان . 

 !لعنتی-

 بین را زارش نگاه. داد باال را کاپوت و شد پیاده ماشین از

 دانست نمی هیچ هیچ،. چرخید ماشین غریب و عجیب اجزای

داد تکیه ماشین به و بست را کاپوت. ها آن از . 
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# وششسی_پارت  

 

 

گرفت را رها تلفن ی شماره . 

- شمیم؟ جانم   

نالید و داد دیگرش دست به را تلفن :  

- . نمیشه روشن شده چش ماشین این دونم نمی. رها ببخشید

بیاد آژانس یه بزن زنگ میشه اگه . 

- بری؟ میخوای کجا. زنم می زنگ عزیزم باشه   

- زهرا بهشت . 
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 !کجا؟-

 از را گوشی شمیم که گفت تعجب با و بلند چنان را کجا

داد جواب کوتاهی مکث از پس و داد فاصله گوشش :  

- جان رها زهرا بهشت . 

- زنم می زنگ االن باشه . 

 دوست را شب سیاهی. کرد قطع را تلفن خداحافظی از پس

 از پس یکی ها ماشین. آلودگی از حجم آن زیر حتی داشت

 روزهای مثل درست گذشتند، می کنارش از سرعت به دیگری

 صدای که نگریست می اش تیره احوال به. اش زندگی

 سر آرام. کشید بیرونش ذهن، های بلندی و پستی از شخصی

داد تکان . 

 .سالم-

ماند اما برود داشت انتظار . 

- بریم بیا سالم، . 
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 صورتش روی لبخند از طرحی شمیم، مبهوت و گیج حالت آن

 .نشاند

- بریم؟ کجا ! 

- زهرا بهشت . 

برد باال ابرو تای یک خودش، از تقلید به . 

-  با رها بود قرار هستین؟ تلفنی تاکسی تاکسی شما ببخشید

بگیره تماس اونجا . 

 جمع را بندیلشان و بار چیز همه ماهور، دیدن از پس انگار

شوند گور و گم و بروند خواستند می و بودند کرده . 

داد باال ابرویی ماهور .  

- رسونمت می و میکنم لطف که ام کسی من اما، نیستم خیر . 

 جمع بندیل و بار هایش غم. کرد کش فرو چشمانش شیطنت

انداختند چشمانش در لنگر بلکه هیچ، که نکردند . 
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-  و طوالنیه من راه واقعا اما ازتون ممنونم. نمیشم مزاحمتون

 ممنون هم باز. بشم معطل اونجا قدر چه که نیست هم معلوم

لطفتون از . 

خورد تکان کلمه هر با و رفت باال ماهور ی اشاره انگشت . 

- اینه؟ ماشینت. کنار بذار رو تعارف رفاقت، اول قانون   

 را کتش. داد تکان سر او و کرد شمیم سر پشت به ای اشاره

درآورد بود، گرفته تعجب رنگ نگاهش که شمیم مقابل در . 

-  استارت گفتم وقت هر. بشین رل پشت برو. بگیر رو این

 .بزن

 ماشین درون ای اضافه حرف هیچ بی و گرفت را کت شمیم

 چشم برابر در مانعی ماشین ی زده باال کاپوت. گرفت جای

 به سرش باز نیمه چشمان با خسته،. میشد کنجکاوش های

گذشت دقایقی. داد تکیه صندلی نرم بالشتک . 

- بزن استارت . 
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 باعث ماهور غرولند صدای. کرد امتحان هم سر پشت بار چند

بکشد خود بیهوده تالش از دست شد، . 

بار یه گفتم - . 

 می کرسی به بار یک همان با و زد می را حرفش بار یک

 شمیم برای ماهور های نهی و امر برابر در بودن مطیع. نشاند

آینده مدت چند تا الاقل داشت، ارزش و بود مهم . 

- کن امتحان دوباره . 

دیگر نشدن یک و دیگر بار یک ! 

- تعمیرگاه بره باید! ست فایده بی! نمیشه درست جوری این . 

 پیش از بیش شد باعث دقیقه، پانزده و هشت ساعت دیدن

رفت ماهور سمت به و شد پیاده. کند عجله رفتن برای . 

 ... معتمدی، آقای -

ایستاد حرکت از زبانش ماهور وضعیت دیدن با . 
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# وهفتسی_پارت  

 

 به سیاهش، های دست و خورده تا های آستین از را نگاهش

بامزه و زدن پلک بی کرد، می نگاهش خیره. رساند صورتش . 

- شدین؟ اینجوری چرا   

- شکلی؟ چه   

 او دفعه یک تغییر از ماهور ابروهای کرد، ای خنده تک شمیم

زد لب لبخند با شمیم و رفت باال :  

- شده سیاه صورتتون . 
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- نوروز؟ عمو شبیه   

گرفت عمق لبخندش . 

- نوروز عمو شبیه ولی شدت اون به نه . 

افتاد شمیم حرف با و رفت صورتش سمت به ماهور دست . 

- شه می بدتر االن کثیفه، هم دستتون نه نه، . 

خندید محو هم باز و . 

- کنین پاکش یکم کنم کمکتون من کنین صبر . 

. رفت ماهور پیش و برداشت دستمالی رفت، ماشین سمت به

 کردن پاک برای را دستمال و گرفت باال کمی را سرش

! نه حواسش اما بود زمین به ماهور نگاه. برد پیش ها سیاهی

 کوتاه از دختر، این به نسبت توجهاتش پی. بود او پی حواسش

 وضعیت تا اش ناخواسته و خواسته و گاه بی و گاه های آمدن

 .االنشان

- زهرا؟ بهشت میری چی برای   
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 نمی نگاهش هم هنوز. خورد شمیم صورت به داغش نفس

 و کرد می شیفته را شمیم حیا و مهربانی مردانگی، این. کند

 همسرش داشت دوست نوجوانی دوران از. کرد نمی کاش ای

 همین نافذ، قدر همین باشد، داشته رنگ عسلی هایی چشم

 خودش به ماهور ی سرفه با. داشت نمی کاش ای و زالل قدر

کشید عقب. آمد . 

- کنین پاک دستاتونم تقریباً، شد بهتر .  

داد دستش به را دستمال . 

گفت کرد، می پاک را هایش دست که طور همان ماهور :  

- بریم بیا . 

برداشت مخالفت از سر . 

- بشم مزاحمتون خوام نمی که گفتم . 

- نیستی مزاحم که گفتم منم . 
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-  معلوم. دارین زندگی و کار. میشین معطل دوره، راه اما

ترم راحت آژانس با. برگردم بخوام کی نیست . 

-  نیست معلومم که شب وقت این تری؟ راحت غریبه یه با

 بگم داری انتظار حالت؟ همین با برگردی؟ خوای می کی

تنهایی؟ اونم برو، باشه   

 کرد؟ می برداشت اشتباه او یا بود کرده خرجش غیرت ماهور

. را چشمانش مردمک لرزاند و لرزید بنیادش و عقل پایه

 هم باز اما بود دلخور نگاهش بود، اخم پر مقابلش مرد صورت

شمیم قرار بی قلب به داد می آرامش . 

- بیارم پارکینگ از رو ماشین برم من کن صبر . 

 آمد یادش. شد سوار. برگشت دقیقه چند از پس و رفت ماهور

. سوخت درون از و کرد یخ بدنش. برود خواست می کجا

 نمی کمکی هیچ ماشین روشن بخاری و بود کرده یخ بدنش

 .کرد
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- دارین نگه نگار فروشی شیرینی جلوی زحمت بی . 

- خیابونه؟ سر که همین   

 

 

 

 

 [01.09.19 09:11] 
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- خیابونه سر که همین . 

. شد پیاده خودش گرفتن، تحویل برای ماهور اصرار وجود با

 شد، فروشی شیرینی وارد. داشت غم داشت، سوز بود، سرد هوا
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 نداشت سوز نبود، سرد هوا دیگر. خورد صورتش به گرمی باد

 پر بود، بزرگی فروشی شیرینی. هم غم داشت، قراری بی اما

شده چیده های شکالت و کیک های یخچال از .  

 قرار مخاطب را بود شده همراهش تلفن غرق که جوانی پسر

 .داد

 .سالم-

نشنید جوابی . 

- بودما شما با آقا، ببخشید . 

آمد پایین صندلی روی از گیجی با پسر . 

- خانوم؟ گفتین چیزی بفرمایین، بله   

- بودم داده سفارش کیک یه . 

 بی فهمیدند می شهر این مردم کاش. نبود صبر و حوصله

 دادن دست از و نداشتن چه، یعنی دلتنگی چه، یعنی قراری

چه یعنی ! 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
153 

 

- بگیرم تحویل رو سفارشم امروز بود قرار باشه، یادتون اگه . 

 .بله-

کرد فوت بیرون به را نفسش عصبی. ایستاد سینه به دست . 

-  می نگاه رو خانوم بِر و ِبر وایسادی چی برای یادته اگه

دیگه بیار رو کیک برو کنی؟ . 

 شیرینی های پله از که جوانی مرد سمت به دو هر نگاه

رفت آمد، پایین فروشی . 

-  حواسش هست، وقتی چند شازده این خوام می معذرت من

شریفتون؟ اسم. نیست جاش سر  

- هستم پاکمهر . 

- بیار برو سریع پسر، بدو . 

 گذاشته جعبه داخل که رفت گردی کیکی پی شمیم حواس

 .میشد
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- هستین؟ محل همین اهل شما   

 .نه-

- اینجاست کارتون محل پس . 

را مقابلش شخص قرض و قصد نفهمید و بود پرت حواس .  

 .بله-

- بفرمایید آقا .  

گرفت تحویل شاگردش از را جعبه جوان مرد . 

- تاخیر این برای خوام می معذرت هم باز من. بفرمایید خانوم . 

گفت جوان مرد به رو و زد مصلحتی لبخندی :  

- کنم؟ تقدیمتون باید دیگه قدر چه. ممنونم  

- نداره شمارو قابل . 

 .ممنون-
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-  کیک روی چیزی. مونده باقی دیگه تومن هزار بیست

  ننویسم؟

 این که بودند دنیا کجای ها بغض این. ماند مات خورده جا

داد تکان آرام را سرش رسیدند؟ می راه از سریع قدر . 

- ممنون نه، . 

شد سوار و آمد بیرون کرد، پرداخت را هزینه .  

 زد، شیشه به باران نم نم. بود جاری ماهور و او بین سکوت

 کشید، ای دایره شیشه روی شمیم. گرفت بخار را ها شیشه

 باران. چشم دو و کشید لبخند. اش کودکی های آدمک مانند

 تلخی لبخند. خورد سر پایین به آدمک چشم از ای قطره و زد

بست را هایش چشم و داد تکیه شیشه به را سرش زد، .  
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 که بود آن از تر خسته انگار اما، زد صدایش چندبار ماهور

زد کنار. بشنود .  

  شمیم؟-

 چند. شد خوابش در غرق معصوم ی چهره محو لحظه چند

 مشکی ابروهای و فر های مژه از بگیرد نگاه نشد لحظه

 .رنگش

 رو به رو به نگاهش. داد تکان را سرش و آمد خودش به 

 را هایش چشم شمیم. زد صدایش تر بلند بار این و شد دوخته

نشست سرجایش معذب و کرد باز . 
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- بترسونمت خواستم نمی .  

- نترسیدم نه، . 

االن؟ برم باید کجا   

. خورد می پیچ دلش جاده، پیچ هر با و داد می آدرس شمیم

 زیر خیابان آسفالت که طور همان و میشد تر نزدیک ماشین

میشد له اندوه، حجم زیر قلبش میشد له ها الستکی .  

 می تکان درختان برگ و شاخ. کرد باز را ماشین در رسیدند،

 تهران آلوده هوای در که نور پر و زیبا های ستاره از و خورد

نبود خبری شدند، نمی دیده . 

بود شده عزادار شمیم برای امشب هم آسمان انگار  . 

 از تر اهمیت بی گذشته اند گفته طور چه که دانست نمی هنوز

بسوزی پایش به که است آن .  

شد خیره رفتنش راه بر ماهور و بست را در که شمیم .  
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! کنی زندگی بگذارد که آن از تر رحم بی بود، رحم بی دلتنگی

روحت و قلب به زند می چنگ . 

 مخوف های قبر و انگیز وهم های قبر کنار از شمیم 

 پاهایش توان رسید، که آشنا مزار دو بر. کرد گذر قبرستان

 بین. شد سخت برایش هم کم وزن آن تحمل و رفت تحلیل

نشست مزار دو . 

- خواین؟ نمی ناخونده مهمون   

 روی را خاطرات دلتنگی،. دستانش مانند لرزید می صدایش

آورد می در نمایش به پرده . 

 - نه؟ تولدته. شبنمم سالم. مامانم سالم   

چکید اشکش کند، می سرازیر را ها اشک دلتنگی .  

آورد می بیرون را کیک و برداشت را جعبه در . 

- خریدم کیک برات کن نگاه . 
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 کرد، می بازی مادر با که هنگامی داشت، که سال شش پنج

 پیدایش شادی و خنده با. کند پیدایش او تا میشد پنهان مادر

برد می پناه آغوشش به و کرد می . 

 شکسته کمر. نداشت خنده و جذابیت نبود، بازی دیگر این اما،

 سنگ به نمیشد، ختم مادر آغوش به پایانش. داشت دلتنگی و

کرد پا را هایش اشک و زد لبخندی. میشد ختم قبرش . 

-  تورو من بینی می اما نامردی ام خیلی نامردی، تو آبجی

 دیوونه برای دلت تو دیوونه شنوی؟ می رو صدام نرفت؟ یادم

نشده؟ تنگ بازیامون   
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# چهل_پارت   

 

 

 گذشته ساعت دو. انداخت ساعتش به نگاهی دیگر بار ماهور

 و برداشت را بود کرده خریداری پیش دقایقی که گالبی. بود

 بود رفته شمیم که راهی گر جستجو هایی چشم با زنان قدم

گرفت پیش در را، . 

 و بود گرفته بغل در را زانوهایش  که دخترکی دیدن با 

 باد. زد لبخندی اراده بی بود، داده قرار رویشان را سرش

شد جمع خودش در بیشتر شمیم و وزید سردی .  

- رفته یادش رو من خدا کنم فکر .  

-  که وقتی ،مونه می رفتنا همه بعد که هست کسی تنها خدا

 بازم میگی، کفر ازش که وقتی حتی و داری آغوششو تنهایی،

کنه می آرومت . 
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برگشت سرش پشت به ترسان شمیم . 

- منم نترس . 

 .نترسیدم-

غرور همه آن به زد لبخندی ماهور . 

- نترسیدی کنیم، می فرض باشه . 

 شمیم. انداخت شمیم های شانه روی و آورد در را کتش تک

نداشت را انتظارش. خورد جا وضوح به . 

- خوبه هوا . 

- شمیم لرزی می داری . 

 را ام زندگی دارد قلبم سرمای معتمدی ماهور بگوید خواست

کرد تشکر تنها اما هوا نه لرزاند، می . 

 .مرسی-
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 با. بود انتظارش خالف بر رویش به رو درست ماهور، نشستن

 گاه و صمیمیت این بود، شنیده مژگان از که هایی تعریف

گنجید نمی باورش در ماهور از رفتارهایی  

-  های لحظه تو نبینم رفاقت، دوم قانون. نداشت قابلی

ها کنی فراموش خدارو سخت، ! 

 دوست را بود رفته تاریکی در جا همه که این. زد تلخی لبخند

  .داشت

- دارد غریبی حس خود ریشه با شاخه   

دارد عجیبی پاییز چه امسال باغ  

نیست شدنش شکوفا به شوقی غنچه  

دارد فریبی چه دنیا که گشته خبر با دگر  

تشنه کویری مثل شده اب کم خاک  

دارد شیبی مزرعه دگر جای از شاید  
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شد می شکوفا فصل این در سال هر سیب  

دارد سیبی که فراموش کرده باغبان   

داد تکان متفی عالمت به را سرش ماهور . 

- گریانی که لحظه آن بسپار، خدا به را خود  

حیرانی و تابی بی ها،غم از که لحظه آن  

نوازشگر اوست چون بسپار، خدا به را خود  

بنگر درون ز را او خواهد،می تو ناز چون  

 

 از امان صدایش، و داشت اطمینان داد، آرامش ماهور لحن

  ... صدایش

کرد ای اشاره بودند، شده ذوب بیشترشان که هایی شمع به . 

-  خراب زد رو کیک هارو؟ شمع این کنی خاموش خوای نمی

که کرد . 
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"  شده قرمز دماغ نوک انگار. بود او به شمیم جواب تنها "نه

 که شبش رنگ به چشمان و متورمش های پلک پشت اش،

 برمی را واقعیت از ای پرده نداشت، را اول های روز برق

 کند، جلوه قوی خواست می که این عین در دختر این. داشت

بود شکننده و ظریف . 

  شمیم؟-

  جانم؟-

 آن جواب در انگار اما، شد سرخ. گفت چرا و گفت چه نفهمید

 را دهانش آب. نیامد زبانش به کلمه آن جز چیزی آرامش همه

 مکث از پس که نداشت توقع هم ماهور انگار. داد قورت

گفت کوتاهی :  

- الْقُلُوبُ َتطْمَئِنُّ اللّهِ بِذِْکرِ أَالَ . 

《 یابد می آرامش ها دل خدا یاد با که باش آگاه .》 
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# ویکچهل_پارت  

 

 معتمدی، ماهور زیباست هایت حرف بگوید خواست می دلش

 برای را خوبی شب که حیف حیف، اما دهنده تسکین و زیبا

ای نکرده انتخاب گفتنشان !  

نبود ای خنده نقاب هیچ نبود، تظاهری هیچ . 

-  دیگه کنه، صدام مامان بار یه بار، یه فقط خواد می دلم

خوام نمی هیچی . 

 فهمیدش، می. برد فرو موهایش داخل را هایش پنجه ماهور

فهمیدش می که خدا به . 
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-  میشی، آروم خودت هم بخون، قرآن براش تنگه، دلت اگه

مامانت هم . 

 را کرد می اش خفه داشت که بغضی ماهور خواست نمی

  .ببیند

-  برای تنگه، عطرشون برای نیستا، تنگ خودشون برای دلم

 یه دونی می. اونا با روزهای برای. پاشون رد برای شون، سایه

 عجین آدم روح و زندگی با بمونن، که اومدن دردا از سری

 درد زندگی، های آدم نبودن درد مثل. نرن که اومدن. شدن

خالیشون جای . 

 توانست، نمی. کشید پلیورش ی یقه به دست عصبی ماهور

نداشت را رویش به رو دختر های چشم غم تحمل .  

 دو هر و شد بلند ماهور. بود شده تر سنگین شمیم برای هوا

 ی شده نگاشته شعر به دو هر نگاه. شست گالب با را مزار

بود مادر سنگ روی . 
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" مناز خود خورشید جلوه به آسمان  

است پرور خورشید که ایست ستاره مادر  

خاک به رود می گر رود نمی دلش از مهر  

است مادر خاک دهد می عشق بوی که خاک  

مهر ز تر فروزنده است دلی اش سینه در  

است منور پاکش تربت چراغ آن وز " 

 شده پیچیده گالب بوی و کشید مزار روی به را دستش شمیم

 فرو اشکی دیگر ماهور آمدن ی لحظه از. کرد استشمام را

بود نریخته . 

-  بود خوابیده آروم قدری اون ولی بود خوابیده. اتاقش رفتم

 کشیدم می جیغ من. نخورد تکون زدم، صداش قدر چه هر که

 از تر آروم. بود خوابیده آروم خیلی اون اما کردم می گریه و

کنه باز رو هاش چشم که اونی . 
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 کننده سرزنش ماهور. نشست اش پیشانی روی سردی عرق

زد صدایش . 

- خب؟ بیارم، بخرم آب برات برم من. باش آروم کافیه، شمیم؟   
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نکرد توجهی . 

-  اون. کنیم جدا ازش رو ها دستگاه باید گفتن می ها دکتر

 قلبش روی رو سرم و گرفتم رو دستش خودم. کشید می نفس
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 مامان گفتن می. کرد نمی گوش رو حرفم کس هیچ. گذاشتم

کشه نمی نفس من . 

- لحظه یه کن نگاه رو من شمیم . 

شنید نمی انگار و شنید می را ماهور صدای بود، شده دیوانه . 

-  گفتن. نکشه نفس دستگاهم با حتی که کنم دعا گفتن می

نداره ای فایده هیچ . 

 و پیچید می درختان الی کشان زوزه باد کرد، عرق هم تنش

برداشت ناسازگاری سر قلبش. نبود جاری هوا . 

- نفس نفس،  ... 

 اکسیژن ای ذره برای. شد تمام هوا. دهد ادامه نتوانست دیگر

 اما، کرد تقال و فشرد قلبش به تر بیش و تر بیش را دستش

. کرد نمی حس هم را قلبش میان در یکی های تپش دیگر

نه؟ دیگر، بود همین مرگ  
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 زد، ترمز. رسید بیمارستان به گونه چه و طور چه نفهمید

 گوشخراشی صدای خیابان آسفالت روی ها چرخ شدن کشیده

 .داشت

 بوی. دوید بیمارستان داخل به. نشست رویش نفر چند نگاه

شد پر اش بینی در بیمارستان، داخل صنعتی الکل .  

 ایستگاه سمت به. کند چه دانست نمی بود، شده گیج

کرد تند پا پرستاری . 

- برانکارد یه خانوم،  ...  

را خرابش حال فهمید مقابلش شخص انگار .  

- بیمارتون؟ کجاست   

- ماشین توی بیرون، . 

 رنگ سفید های سرامیک روی برانکارد های چرخ صدای

 گم پزشکان مکرر و تکراری های سوال پی در بیمارستان،

آمد سمتشان به بلندی قد و الغر دکتر. بود شده . 
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- شد؟ بیهوش که شد چی   

تکراری سوالی دادن پاسخ به بود مجاب هم باز  . 

- دفعه یه که زد می حرف داشت. دونم نمی ... 

 بخشی، به ورود با و آورد باال سکوت نشانه به را دستش دکتر

ندادند را او به روی پیش ی اجازه دیگر . 

 ". آن روی نوشته و بود بسته درب دید می که چیزی تنها 

احیا اتاق  ". 

 همان و رفت می قدم چند کرد، می متر را قسمت آن ناآرام

 و گذاشت دیوار روی را دستش. گشت برمی را قدم چند

داد تکیه آن به را سرش .  

- مادر؟ هستی چی نگران   

 پیرزنی مهربان صورت روی نگاهش. کرد بلند را سرش

شدند نمی جور و جفت ذهنش در ها جمله. نشست . 
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-  سالمت و سالم که انشاءاهلل. پسرم نکن اذیت رو خودت

 یکم برو. زنی می پر پر هی پا سر موقع اون از. میاد بیرون

دیگه دره همین جلوی صندلیام اون. بشین . 

انداخت پایین را سرش زد؟ می پرپر . 

- براش کنین دعا مادر، چشم . 
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 بیمارستان رنگ آبی های صندلی از یکی به را اش خسته بدن

 هایش چشم. شد نمی کنده در از ای لحظه نگاهش. رساند

 آمدن بیرون با. کند رصد توانست نمی را جا آن جز جایی

قرار بی مضطرب، برخاست،  دکتر . 

- ایشون؟ با زندگی تو کنین می کار چی. زیاد عصبی فشار ! 

 درِ از دید، را زارش حال که دکتر. منگ و بود گیج نگاهش

شد وارد صلح . 

-  به که هست این من تشخیص. خوبه حالشون باشین، آروم

 خوب براشون اصال این و شده وارد زیادی عصبی فشار ایشون

 .نیست

 هیجان، هر از و کنند مصرف مرتب رو داروهاشون لطفا

 ها توصیه بعضی. دارین نگهشون دور عصبی فشار و استرس
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 می بهتون پرستارها و نویسم می پروندشون تو که هست هم

نشه وارد فشار قلبشون به تا گن . 

 !قلب؟-

پرسید بسیار تاکید و تعجب با . 

  .بله-

گذاشت ماهور شانه روی و آورد باال را دستش دکتر . 

- شه نمی ایجاد براش خطری کنه، رعایت اگه. نباش نگران .  

 گفت او. گذاشت تنها سوال از بازی کوله با را ماهور و رفت او

نباشد نگران که نمیشد نمیشد، اما نباش نگران . 

 دخترک آن کردن رویت و اتاق آن درب شدن باز بالفاصله

 فهرست پایین فرستاد را افکارش هوش، بی تقریباً  و حال بی

  .ذهنش

 پرتکرار های سوال نه داد، می آزارش ها چرخ صدای نه دیگر

الکل بوی نه و . 
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 های تخت از یکی به دادنش انتقال از پس ها بهیار کمک

 مستطیل و تخته دو بود، ای تخته دو اتاق. رفتند بیرون اتاق

  .شکل

 را شمیم های چشم نور تا کشید را پرده رفت، پنجره سمت به

 امشب. نشست و کشید عقب را تخت کنار صندلی تک. نیازارد

بود شنیده دختر همین زبان از را محض حقیقت . 

 می چنگ کند، می درد زندگی توی ها آدم بعضی خالی جای

 داشت وجود امیدی هم باز میشد، هم باز اما زد می زخم زد،

 نشود، کاری دست رویشان اگر. شوند ترمیم ها زخم که

کنند نمی هم عفونت . 

 

 های لب. نباشد نگران بود گفته دکتر. صورتش به زند می زل

 خورده گره ابروهایش. پریده رنگش و بود سفید هنوز شمیم

 نفس ریتم اما بود شده جمع اش پیشانی روی عرق و بودند

دیگر بود بس همین. بودند شده تر منظم هایش . 
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 و کرد استغفاری. بود نکرده نگاهش دقیق طور این االن به تا

آمد داخل دکتر لحظه، همان که انداخت زیر را سرش . 

- نشده؟ هوشیار هنوز چطوره؟ ما مریض حال   

 .نه-

کرد چک را عالئمش دکتر . 

-  خانوم که نفر یه بهتره. هستن ما مهمون شب چند ایشون

. کنم می چک رو وضعیتش میام هم باز من. کنی خبر رو باشه

شده رفع خطر. نیست نگرانی هیچ جای . 

 اش خانواده به کرده فراموش که فهمید تازه ماهور و رفت او

 اتاق از و داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش. دهد خبری

کرد می پیدا شمیم های وسایل در ای شماره باید. زد بیرون . 

** 

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
177 

 

 [01.09.19 09:11] 

 

# وچهارچهل_پارت   

 

 

 بار چند. شدند باز سختی به تار، ای پرده پس در چشمانش

 در نگاهش و کشید باال را خودش. شد واضح تصاویر زد، پلک

چرخید بیمارستان غریبِ محیط . 

- کنم؟ می چیکار بیمارستان توی من ! 

 دار دنباله فیلم یک مانند ذهنش، در اتفاقات تمامی کم کم

 آمدن یاد به کردنش، دل و درد زهرا، بهشت او،. بست نقش

بیمارستان هم آخر در و گیر نفس های روز آن . 

 بر را کیلویی هزار ده باری کرد می احساس بود؛ خسته

 در. کرد دلگیرش رفتنش. نبود ماهور. اندگذاشته دوشش
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 دیواری ساعت به نگاهش بیهوشی، از حاصل گیجیِ همان

شد پاگیرش دلشوره و افتاد رویش به رو گردِ . 

- بابام وای !  

 روی از را سرمش و آمد پایین تخت دیگر سمت از زده هول

 قدم در سمت به و زد پا به را سفید های دمپایی. برداشت پایه

 باز در که بود نکرده لمس را دستگیره دستش هنوز. کرد تند

آمد اتاق داخلِ به پرستاری و شد .  

- شدی؟ بلند جات از چی برای کنی؟می چیکار جا این تو   

 به را او که دستش و پرستار یکننده توبیخ لحنِ برابرِ در

 سرم و نشاندش تخت روی. ماند ساکت راند، می تخت سمت

کرد آویزان را . 

- خب؟ بیاد، کنم خبر رو دکتر تا نخور تکون دیگه   

نداشت را خشکی آن دیگر پرستار لحن . 
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-  امروزی جوونای شما چرا دونمنمی من. آوردین شانس خیلی

 می پس داشت بیچاره شوهرت! کنینمی کارو این خودتون با

  .افتاد

شد پدیدار اش درچهره بهت کرد؛ تعجب . 

 !شوهرم؟-

- خودت؟ برای افتادی راه پاشدی االن کجا. نامزدته پس   

 به و کند باز سر اش دلشوره تا بود کافی پرستار حرف همین

افتدبی پدرش یاد . 

- برم باید من . 

 نگاهش. کرد مکث لحظه چند. آمد داخل ماهور و شد باز در

آمد حرف به باالخره و چرخید پرستار و شمیم بین . 

  خوبی؟-

داد تکان را سرش شمیم . 
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- خونه برم باید... بابام . 

 از حرفی. هم را دلشوره دید، چشمانش در را نگرانی ماهور

نزد بود دیده شمیم کیف داخل که خودش عکس .  

رفت ماهور سمت به پرستار  . 

-  می مرخص باشه امکانش اگر کنین، صحبت دکترشون با

برین تونین می و کنن . 

رفت بیرون پرستار و کرد تشکر ماهور . 

- کجاست؟ من لباسای   

-  شمیم، باشه؟ خطرناک ممکنه میدونی لجبازی؟ قدر این چرا

 میرم خودم من اصالً. باشی نظر تحت جا این امشب باید تو

باشه؟. دممی اطالع پدرت به   

 .نه- 

  شمیم؟-
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 نه اش، چهره در نه نبود؛ قبل مالیمتِ از اثری دیگر بار این

 را هایش انگشت و انداخت پایین را سرش شمیم. لحنش در

پیچید هم در . 

-  ترسم می. گذاشتممی تنها امشب رو بابام نباید من...  من

 که هست چیز امشب برای کافی یاندازه به. بشه بد حالش

بخوره غصه بخاطرشون . 

گرفت نگاه ماهور . 

- زنم می حرف دکترت با میرم منم. شو آماده . 
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. کشید هایش لباس به دستی و آمد خودش به در صدای با

آمد داخل سفیدپوشی، مرد همراهِ به ماهور . 

- کشیدین زحمت خیلی امشب ممنونم، . 

 نقاب دیگر انگار بود، غمگین نیز لبخند با کرد می احساس

نداشت فایده هم زدن . 

- عجله؟ این با رینمی کجا پاکمهر، خانوم   

انداخت پایین سر . 

-  اطمینان برای. بیاین حتما فردا ولی برین تونین می باشه،

 انجام کارهاتون یادامه تا بشین دوباره معاینه یه شده هم

 اتفاقی هر. کنین امضا باید هست برگه یه هم االن. بشه

خودتونه یعهده بر مسئولیتش بیفته، .  

 .حتماً-

زد نمایی دندان لبخند دکتر . 
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- دیدار امید به و ممنون . 

رفت و . 

- بریم؟ خب   

- بریم بله، . 

 به مو را دکتر های توصیه حوصله با راه طول تمام در ماهور

 در کمی شاید تا گفت سخن چیز همه از. داد شرح برایش مو

 را نهان آرامشی. داشت و باشد داشته نقش حالش شدن بهتر

 بی بفهمد، که آن بی بود، کرده تزریق شمیم های رگ به

 بین. برگشت سمتش به شمیم ایستاد که ماشین. بداند آنکه

 مرد این مدیون را امشبش زندگی بود، مانده نگفتن و گفتن

 به شمیم نگاه و بود رو به رو خلوت خیابان به ماهور نگاه. بود

 .او

- . کردم خراب رو شبتون. امشب کردین لطف معتمدی، آقای

افتادمی برام اتفاقی چه نبودین اگه نیست معلوم .  
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کردمی تضمین را بودن این یادامه باید . 

 کردن پیدا به راجع هستین؟ حرفتون روی هنوزم راستی،

 ..دلیل

گذاشت هم روی را هایش پلک آرامش با ماهور .  

-  به که جا همین کجاست؟ زندگی جای زیباترین دونیمی

 و ها بدی تا دیمی فرصت خودت به دی،می فرصت زندگی

 زندگی به دوباره که جا همین. کنه فراموش رو ها تلخی

کنیمی اعتماد . 

چیزها خیلی بود؛ ها چیز خیلی حاصل لبخند، این. خندید .  

- شده؟ طوری   

. گرفت گاز را لبش و کرد حس را صورتش به خون هجوم

دید را ماهور محو لبخند . 

 .نه-

 .خدانگهدار-
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. بود نرفته هم هنوز ماهور. شد پیاده بگوید، چیزی آنکه بی

 قفل داخل را کلید مضاعفی استرس با. رفت کوچه داخل

 را ماشین رفتن صدای. شد خانه کوچک حیاط وارد و چرخاند

 .شنید

 سپری شب از پاسی آنکه وجود با خانه هایچراغ بودنِ روشن

نبود عجیب هم زیاد بود، شده . 

- اومدی؟ شمیم؟   

 اش واژه به واژه از شدمی را نگرانی که پدر عصبانیِ صدای با

چرخید راستش سمتِ به ترسیده کرد، حس . 

- االن؟ تا بودی کجا   

 پدر یشده متورم گردنِ رگِ. بود کرده گم را پایش و دست

شد پدر دلواپس نه، خودش نگران. کرد نگرانش ترساندش، . 

- من بابا،  ... 

- شمیم کن نگاه من به .. 
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 علی چشم دو به مستقیم را نگاهش شد باعث حرف این

 زد،می سرخی به که مهربانش همیشه صورت دیدن با. بدوزد

. لرزید اش چانه بود؟ آورده روزگارش به چه. کشید تیر قلبش

 تمام سهم، این و بود پدرش تنها جهان، این تمام از سهمش

بود دنیایش .  

- بوده؟ کجا ساعت این تا من دخترِ بگو فقط  
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نشست زانو دو بر پدر ویلچر روی به رو و رفت جلو قدم چند . 
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- بابا بودم بیمارستان .  

- چی؟ برای بیمارستان   

 چنگ را لباسش یگوشه دستش و شد انداخته زیر به نگاهش

 شود، دلواپس و پریشان ای ذره حتی پدرش خواستنمی. زد

توانستنمی . 

-  رفتم نزدیکه، کارش محل دیدم. زد زنگ دوستام از یکی

بشم سرگرم و بشه عوض خودمم هوای و حال که پیشش . 

 اخم قبل از ناباورتر علی حرف، این گفتن از بعد بالفاصله

 دروغی از شد شرمش. کشید آغوش در را او و شد باز هایش

 فرق جنسش کرد، احاطه را قلبش که آرامشی اما گفت که

نبود هم شدنی تکرار نبود، شدنی وصف داشت؛ .  

-  ماشین صبح از دادی؟می من به خبر یه نباید قشنگم، دختر

 کلی. نبودی رسیدم که مادرت مزار سر. رفتی برداشتی، رو
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. رفت جا هزار دلم. نبود دخترم اما بود پال و پخش وسیله

پلیس یاداره رفتممی داشتم کم کم دیگه . 

- تعمیر برای گذاشتم شد، خراب ماشین . 

بود نیامده دیگر و رفته شب یک هم شبنم .  

گفت لبخند با و کرد جدا آغوشش از را شمیم علی :  

- . کنی کمک خودت به خوایمی که خوشحالم. سرت فدای

 ساخته کسی دست از کاری هیچ نخوای، خودت تا باشه یادت

خوبی؟ االن. نیست  

نشد؟ بهتر و دید پدر از محبت همه این شد می! اندکی شاید !  

- شده سرد هوا داخل، بریم بهتره. بابا خوبم . 

 گونه از را اشکش یقطره و رفت خانه داخل به پدر از جلوتر

 دیگری از را غمشان خواستند می دو هر انگار. کرد پاک

کنند پنهان !  
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 اگر. انداخت نفره تک مبل روی و آورد در را چرمش پالتوی

ماند می منتظرش هم او بود، مادرش .  

- برات؟ کنم داغ رو شام دخترم، شمیم،  

درآورد هم را اش مقنعه . 

- خوردین؟ شام شما. خوردم چیزی یه بیرون. خورم نمی بابا نه   

 لبخندی آشپزخانه ورودی درب جلوی پدر دیدن با و گشت بر

 .زد

- خوردم منم . 

 علی. نشاند اشگونه روی ای بوسه و برداشت گام سویش به 

بوسید آرام را دخترکش پیشانی عوض در هم . 

-  بودی سرکار که صبح از دخترم؟ کنی استراحت خوای نمی

 خسته خیلی حتماً. رفتی جاها خیلی معلومه که هم بعدش و

باشی سرکار باید صبحم. وقته دیر که بخواب برو. ای . 
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 و گذاشته علی زخم روی مرهمی که بود این تالشش تمام

 های نگرانی از کمی شاید تا  کند الپوشانی را خودش درد

 خون ی کاسه با هایت چشم چرا پدر نپرسید. بکاهد پدرش

پریده؟ من چون هم تو رنگ چرا ندارد، تفاوتی   

- بابا خیر به شبت .  

- دخترم بخوابی خوب . 

 ماهور اسم کرد، روشن را گوشی و کشید دراز تختش روی

نمود جلب را توجهش که بود چیزی اولین معتمدی .  

"  نیست نیازی که بگم خواستم فقط وقته، دیر دونممی. سالم

 فکر. نره یادت  بیمارستانو. کن استراحت. بیای سرکار فردا

آرامش از پر شبت. نباش هم چیزی . " 

 و بماند بود خواسته او از که این. کرد خاموش را گوشی

 که راهنمایی. داشت را شدن ارزش با معنای کند، استراحت

است گرفته فاصله ابتدایی روزهای های گام از داد می نشان . 
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 را دیدنش انتظار کرد تظاهر برداشت، چشم روی از را عینکش

 .نداشته

- معتمدی آقای سالم . 

 برخوردِ صدای. رفت جلو قدم چند او و ایستاد ماهور

 روی چکشی مانندِ ها سرامیک بر هایشکفش بلندِ هایپاشنه

شدمی کوبیده ماهور اعصاب .  
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- کردین ما از یادی کجا؟ جا این کجا؟ شما. اومدین خوش .. 

 برای کدام هیچ اش،زنانه هایعشوه و دروغین لبخندهای

نداشت جذابیتی ماهور .  

- ببینم رو خردمند آقای اومدم .  

 نقض را قبلش یجمله زبانیبی زبانِ با ماهور حرف، این با

 لبخند نپروراند؛ سر در الکی هایخیال که فهماند او به و کرد

نه خودش اما باخت رنگ مژگان . 

-  خودتون شما ایستادین؟ جا این چرا. داخل بریم بفرمایین

شینمی حساب شرکت صاحب . 

شد کج لبش یگوشه ناخواسته و داد تکان سری ماهور . 

-  وارد ندارن، حضور اتاق توی خودشون وقتی دممی ترجیح

نشم شونخصوصی حریم .  

 مژگان دیگر بار این. گفت فراوان تاکید با را خصوصی حریم

کند ظاهر حفظ نتوانست . 
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- من روز اون ماهور،  ...  

 صدای با ماهور بزند، را حرفش یادامه مژگان که آن از قبل

 حین آرام، بعد و داد سالم شد دفتر وارد که خردمند به بلندی

کرد زمزمه خردمند سمت به رفتن : 

-  گذشته توی بهتره پس. خردمند خانوم گذشتن هاگذشته

نه؟ مگه بمونن، باقی   

 او برای. افتاد شماره به نفسش و شد مشت مژگان های دست

داشت خاطر در خوبی به را روز آن هم هنوز. بود نگذشته .  

*** 

 

 به بود گرفته تصمیم بیمارستان، در معطلی ساعت چند از بعد

. چرخاند اطراف در را نگاهش و فشرد را زنگ. برود آرزو دیدن

 و بکشد را راهش خواست. زد زنگ دوباره لحظه چند از پس

شنید را آرزو آلود خواب صدای که برود . 
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 کیه؟-

- آرزو کن باز . 

- بود دیگه چیز یه سوالم جواب اما . 

خندید تاسف با . 

- منم جان آرزو . 

رسید گوشش به آرزو آرام یخنده صدای . 

- کیه؟ منم  

کرد تهدید خندید، :  

- برم؟ یا کنیمی باز رو در آرزو   

- داخل بیا ؟نگفتی زودتر چرا. تویی شمیم عه . 

 رفیق بود، دوست آرزو. خندید. رفت کند، باز را در که آن بی

 آرزو بود، که ناراحت بودند، خندیده هم با. بود همدم بود،

 می برایش آرزو کرد،می که بغض کرد،می بغض برایش
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 و واقعی قدر همان بود، دوست ینانوشته معنای آرزو. گریید

 !شیرین

-  زنگ مگه زنی؟ می زنگ هی خبرته چه. دیگه تو بیا

باباته؟ یخونه   

-  کره قدر چه ماست من یه بگم بهت تا تو بیام کن باز رو در

 .داره

- بگو جا همین خب . 

  :نالید

- آرزو دیگه کن باز رو در . 

-  الکی منم وقت. دیگه ساعته یه بگو خب نکردم؟ باز مگه

گیریمی . 

 ده واحد به زنان نفس و کرد طی را ساختمان باریک یپله راه

چرخاند چشم و رفت داخل. بود باز در. رسید . 
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- آرزو؟ کجایی خونه؟ صاحب   
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- جا این بیا. اتاقم تو شمیم، . 

گذاشت هایشچشم روی را هایشدست. رفت اتاق سمت به . 

  بیام؟-

- داره؟ پرسیدن سوال   
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گفت پرمعنا لحنی با و خندید ریز :  

-  اتاقی یه واردِ خوایممی وقتی که دادن یاد ما به باالخره

 متاهل آدم یه مالِ که مخصوصاً. بگیریم اجازه اول بشیم،

 .باشه

- باشه نشده صادر اشاجازه قبل از که وقتیه برای اون . 

کشید سرش از را شالش و برداشت را هایشدست . 

-  دراز تختت روی راحت خیال با بعد کنی،می دعوت مهمون

داری؟مهمون رسم بود این! کشی؟می   

نشست و کشید باال را خودش زد، لبخندی آرزو . 

- خبرم؟بی خودم که کردم دعوت رو تو کی من. سالم علیک  

نشست کنارش هم شمیم . 

 پذیرایی طوری این خدا حبیب از انسان یه. هستم که مهمون

کنه؟می   
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. بود خورد جا شمیم، ییافته تغییر و شاد لحنِ از که آرزو

کرد ریزتر را ریزش چشمانِ و شد تر عمیق کمی لبخندش . 

-  کجا؟ جا این و کجا تو. خانم شمیم اومدی خوش اوه، اوه،

 این تو که آسمون به رفته زمین یا اومده زمین به آسمون

 جایی؟

- شده تنگ برات دلم کدوم، هیچ . 

زد لب گوشش کنار آرام شمیم. کشیدند آغوش در را یکدیگر :  

- نداری رو لیاقتش توام بینم می که . 

 رنگ که شمیم نگاه به خیره نگاه با آرزو. شد جدا آرزو از

گفت بود، گرفته خباثت :  

 .بدجنس-

 این بدانی کاش! مهربانش همیشه آرزوی. خندید شمیم

است دلچسب قدر چه هایت خواهرانه . 

- خانوم؟ آرزو میاد کی سفیدش رخش با شوهرت این   
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- غروب طرفای .  

- مهمونم ناهار پس خب . 

- بوسه می رو تو دست امروز ناهارِ که بینممی . 

خندید شیطنت با .  

- میکنی؟ مسخره منو آشپزیِ   

خندید تر بلند و داد تکان راست و چپ به را سرش آرزو :  

- سوزه می کنم، درست خیارم دوغ آب که منم اونم فقط نه، . 

- تو؟ یا بدجنسم من حاال   

 چشمان پیش ماهور، تصویر و رفت باال آرزو ابروی تای یک

گرفت جان شمیم . 

-  یه برو حداقل نیستی؛ بلد که غذا. تالفی جهت صرفاً

بیام من تا کن درست چیزی ای، آبمیوه شربتی، . 
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 را پرتقال شربت. رفت آشپزخانه به و شد بلند تاسف با شمیم

 با بود، او مقابل ی نقطه درست آرزو. کشید بیرون یخچال از

 چیز همه کوچکش ی آشپزخانه وجود با. حوصله با سلیقه،

 در و برداشت کنارش کابینتِ از لیوان دو بود شده چیده مرتب

گذاشت سینی . 

- خوابی؟ روز وقتِ این تا خبره چه. دیگه جا این بیا پاشو آرزو ! 
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- جام این . 

 کامال آشپزخانه. بود نشسته نفره دو مبلِ روی آرزو. گشت بر

داشت قرار خانه نشیمن روی به رو . 

- کردی رنجه قدم . 

-  چیکار پسره؟ اون از خبر چه. حاال رو حرفا این کن ول

  کردی؟

کشیدمی رخ به را اشنگرانی آرزو زدن حرف . 

- دیگه کنهمی زندگی . 

کرد نثارش ایدیوانه آرزو . 

- کنیم؟نمی زندگی ما مگه   

-  و دور آدمای کنیم،می ما که اینه زندگی اگه. آرزو دونمنمی

 ما کنن،می اونا که اونیه زندگی اگه کنن؟می چیکار برمون

کنیم؟می چیکار داریم  
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خندید آرزو . 

- کننمی ترزندگی اونا . 

 از و برداشت را شربت سینی. بود آماده هاشربت. زد لبخند تلخ

 مبل وسط در که بزرگی میز روی را سینی. شد خارج آشپزخانه

گذاشت داشت قرار ها . 

- کنی زندگیتو نشدی، خیالبی که تو . 

 بیخیال صدد در آرزو و بیاید پیش بحث این نداشت امکان

نباشد او کردن . 

-  من. خوادمی امید. خوادمی انگیزه زندگی آرزو؟ زندگی کدوم

 رو روزم بگیرم رو نامردیا اون تقاص که این امیدِ به روز هر

 داره نامرد اون تا من شم؟ خیالبی جوری چه. کنممی شب

. باشم راحت تونمنمی رهمی راه راست راست و کشهمی نفس

 عذاب باید بیشترها این از. کرد خودش قربونی رو نفر سه

عوضی فطرتِ پس بکشه؛ . 
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 چشمان در که غمی از نامردی، همه آن از گرفت آرزو دل

پدر بی حسِ آن از. نشست شمیم . 

-  توی سنگم نره، سنگ توی که آهنی میخ گفتن قدیم از

رهنمی آهنی میخ . 

 را شمیم حواس و بکشاند دیگری جای به را بحث خواستمی

کند پرت .  

- چی؟ یعنی گفتن؟ کِی ! 

- شد گرم که بخور بخور، . 

 را دیگری و داد آرزو دست به و برداشت را ها لیوان از یکی

 با شد مصادف آرزو دهانِ به لیوان شدن نزدیک. خودش هم

 لیوان گرفت، دهانش جلوی را دستش. اشتهوع حالت شروع

 نگران شمیم. دوید دستشویی سمت به و گذاشت میز روی را

برخاست جا از . 
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- خوبه؟ حالت آرزو، آرزو،   

برگرداند سرش آرزو . 

 ...خوب-

 با انگار. شد بد حالش دوباره که نشده کامل حرفش هنوز

 را آرزو لیوان شمیم. شدمی گرفته نفسش زدن، عق هربار

نوشید آن از کمی و برداشت . 

- آخه؟ یهو شدی چی. نداره چیزی که این   

 از تازه که آرزو به و رفت بهداشتی سرویس سمت به دوباره

بنشیند تا کرد کمک بود، شده خارج جا آن . 

- آرزو؟ بهتری   

  .آره-

گذاشت آرزو پای روی دست ناراحت، و شرمنده . 

- بخوری؟ تونینمی نگفتی چرا. خوام می معذرت   
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شد کشیده چالش به ذهنش کرد؛ مکث ای لحظه . 

- بودی پرتقال شربت عاشق که تو . 

 و تردید با شمیم نگاه. کرد اشحواله جانیبی لبخند آرزو

 قرار شکمش روی که آرزو دست و صورت بین ریزبینی

چرخید داشت، . 
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- تو نکنه ... 

 تبعیت به اما دهد خاتمه اشجمله به شد سبب آرزو، شدن بلند

کشید را دستش. نیامد کوتاه موضعش از و ایستاد او از . 

- کنی؟ می فرار کجا... ببینم وایسا   

 شک بر شد تاییدی مهرِ اششده سرخ صورت و آرزو یخنده

 افتادنِ. کشید آغوش در سخت را آرزو خنده، میان در. هایش

 کم ساخته، برایت دنیا که جهنمی میان در معمولی اتفاق یک

ندارد معجزه از . 

- باشه مبارک نگفتی؟ زودتر چرا. شممی خاله دارم .  

خندید آرزو . 

-  خاله داره خودش گهمی شم،می مامان دارم من گهنمی

شهمی . 

 آرزو حرف. خورد سر چشمش از ذوق شدت از اشکی یقطره

کند باز را دستانش یحلقه شد باعث . 
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- دیگه بسه کردی، خفم شمیم . 

 اشخنده به آرزو کشیدنِ خجالت. نشستند مبل روی دو هر

عجیب و بعید بود، بعید. انداختمی . 

- ببینمت آرزو، . 

آورد باال را سرش و داد قرار آرزو یچانه زیر را هایشپنجه . 

-  چرا حاال. شنیدم سال چند این تو که بود خبری بهترین این

عاشقشی؟ که چیزی به   

زد لبخندی. رقصید آرزو چشمان در برقی :  

-  به که اینم. تو حتی دارم؛ ویار چیز همه به تقریباً. دونم نمی

شد اضافه هااون لیست . 

 ناهار خندیدند، هم با. ماند آرزو کنار هم دیگر ساعت چند

 برایش را نبود و بود چه هر. زدند حرف و کردند گله خوردند،

 شرکت، و جدید کار از گفت، ماهور های رفتار از کرد، تعریف

 تمام آرزو. را ناخوشش حالِ و بیمارستان جز همه پدرش، از
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 سر با گاهی و سکوت در گاهی. کردمی گوش را هایشحرف

 بود گفته نگران آخر در اما خنداندنش؛ و شمیم گذاشتن سر به

 دلت گروی در را عقلت که باش مواظب باش، مواظب

دیوونم؟ مگه راحت، خیالت" بود داده جواب او و نگذاری "  

بودند خیابان از شدن رد حال در . 

-  می شدن رد تنهایی از هنوزم تو که شهنمی باورم شمیم

 .ترسی

ایستادند خیابان سوی آن . 

-  بهم االن از اما نشدی، خیالبی و نکردی توجه حرفم به

 رو چیز همه. رهنمی یادت گفتم که چیزایی و دیمی گوش

 بود این برای شدم کمرنگ وقته چند اگه. گیمی من به هم

 دوست دونستممی. اسخاله سالگرد دیروز دونستممی که

باشی تنها داری .  
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 رفیق آن کشید آغوشش در دیگر بار. ایستاد رنگی زرد تاکسی

را شفیق . 

-  اومدی، که این از مرسی. باش کوچولوت و خودت مراقب

نخوردی سرما تا خونه برو . 

کرد مرتب را اش گلیگل چادر آرزو . 

- کردی معطل ساعته سه برم؟ نمیای اگه خانوم .  

 شمیم کمر پشت را دستش آرزو. بود تند کمی راننده لحنِ

کرد زمزمه آرام و گذاشت : 

-  ساعته یه.. میگه راست خدا یبنده. نگیا بهش چیزی شمیم

زنیم می حرف داریم . 

 از بیش او و بست را در و کرد تاکسی سوار را شمیم رسماً

 "زندگانی دوست بی ندارد چنان شوقی" یجمله به پیش

آورد ایمان .  
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# ویکپنجاه_پارت  

 

 کهآن زدن حدس. شد خوبش حال پایانِ گوشی، خوردنِ زنگ

 سخت شد،می وصل مژگان به ناشناسی یشماره هر تهِ و سر

  .نبود

-  حواست بودم گفته بهت! خانم؟ شمیم بهت گذرهمی خوش

 ماشینِ یه توی شرکت جلوی. نذار کج رو پات و کن جمع رو

نکن معطل. منتظرم مشکی . 

 شناختنِ. کشید زوزه گوشش در ممتد بوق و شد قطع تماس

 هیچ. ترغیرممکن هدفش فهمیدنِ و بود غیرممکن مژگان
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 دستِ به را اشزندگی بادبادک نخِ  و دانستنمی اشدرباره چیز

زد لب ایگرفته صدای با. بود سپرده او :  

- آدرس این به برین شد، عوض مقصد آقا . 

 زمختِ صدای با و رسیده بفهمد نداد اجازه درگیرش ذهنِ

آمد خودش به راننده . 

- جاست؟ همین خانوم  

 ماشین. چرخاند را نگاهش. شد پیاده و کرد حساب را کرایه

 اما برداشت، قدم خونسرد ظاهری با. زد بوق باالیی مدل

 تربیش نفسش نشست، که ماشین داخلِ. لرزیدمی درونش

 .رفت

 .سالم-

پوشش سیاه سرتاپا یراننده بود، مژگان . 

- چطورن؟ جان نامزد  جاست؟ این کی ببین به،به   

رفت باال مژگان صدای. کرد نگاهش گیج :  
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-  یا بود کنی؟ تعریف برام رو نشد و شد که چی هر نبود قرار

تو؟ بودی کجا دیروز نبود؟   

بشنود زور بدهد، باج نداشت عادت شد، جوابش تنها سکوت . 

-  با کردی نامزد. بودی بیمارستان بگم؛ بهت من بذار خب

  ماهور؟

شد کورتر ابروهایش یگره . 

- نه که معلومه . 

 بریده خنده، میان در و هیستریک؛ و بلند خندید، بلند مژگان

زد لب بریده :  

-  خیلی بزه آقا دهن به بچه، بودی خوبی علفِ که این مثل

بوووم! بمبی چه. اومدی شیرین ... 

خورد جا وضوح به شمیم و گفت کشیده و بلند را بوم . 
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-  انتخاب رو درستی راه معلومه. گممی چی ببین کن گوش

 فکر. ذاریمی خبربی منو بفهمم حالت به وای ولی کردی،

باشی زرنگ بچه قدر این کردمنمی . 

 که کارهایی به کردمی فکر و زدمی دل دلش سکوت؛ هم باز

برگشت. زد صدایش مژگان. شد پیاده و کرد باز را در. نکرده . 

-  به نزنه عاشقی و عشق خیالِ. مونهنمی پنهون من از چیزی

 ورت گونهبچه خیاالی. اسطعمه یه تو برای فقط اون. سرت

 زحمت تو مارو هم و شی اذیت خودت شه باعث هم که نداره

  .بندازی

 سریع خیلی اما دید را افتاد مژگان چشمان در که غمی یسایه

شد گور و گم چشمانش اعماق در . 

-  رو بمب این ضامن فقط تو که باشه حواست دیگه؟ شنیدی

بسوزی انفجار این آتیش تو خودتم نذار کشی؛ می . 

- سوزمنمی . 
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 تلخی اوقاتِ با. کشاند شرکت به را او پاهایش. بست را در

. داد مالش را اش شقیقه و نشست صندلی روی میزش، پشت

 بمبی انفجارِ آتشِ در نه بدهد عقل گروی در را دل بود قرار نه

 .بسوزد
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# ودوپنجاه_پارت  

 

 اتمام به رو هم کاری ساعتِ و رفته رها بود، خلوت شرکت

خواهدمی چه جا آن دانستنمی او و بود ! 
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- خبره؟ چه مگه؟ آوردی سَر   

 ترمزاحم همیشه از برایش سارا پیچیده، وضعیتِ این این در

  .بود

- لطفاً نپیچ پام و دست به االن. ندارم حوصله اصالً سارا .  

- بیچاره.. آخی !  

 الک هایانگشت از نگاهش! تحمل قابل غیر و تر مزاحم

. شد کشیده صورتش تا گرفت قرار میز روی که سارا یزده

 .ایستاد

- تو؟ چیه من با مشکلت   

 .خودت-

 که کرد کج پا ماهور دفتر سمت به. فرستاد بیرون را بازدمش

 را شمیم رنگ مشکی شال و زد لبخندی شد؛ راهش سد سارا

کرد مرتب اششانه روی . 
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- . باشی نداشته کارش به کاری امروز کنممی پیشنهاد بهت

استدوستانه پیشنهاد یه فقط! نداره خوبی عاقبتِ .  

 و کند اشعصبی خواهدمی دانستمی. بود بودار سارا حرفهای

 فکرش اما گذشت کنارش از و زد ایطعنه. بود شده هم موفق

 در پیش لحظاتی و طبقه این در سارا چرا اصال که شد درگیر

بوده؟ ماهور دفتر ! 

رفت داخل و کشید پایین را در آهنیِ یدستگیره .  

داخل؟ بیای داد اجازه بهت کسی-ّّ   

 به هایپرونده مشغول خودش و بود بلند نسبتاً ماهور صدای

 خوبی ی بهانه ماشین، ی بهانه. میز روی زیادِ و ریخته هم

دیگر بود . 

- معتمدی جناب سالم . 

نداشت را شمیم دیدن انتظار آمد، باال نگاهش . 

- بدین رو سوییچش کنین لطف اگه. ببرم رو ماشین اومدم . 
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پرسید حواسبی ماهور :  

  سوییچ؟-

- برنمی تعمیر برای که گفتین گرفتین، ازم دیروز . 

داد تکان را سرش و گفت آهانی .  

- کنممی پیگیری حتماً فردا. بودم کرده فراموش کل به . 

- شه؟نمی االن   

 جلو کمی را میز یگوشه تلفنِ  گفت، لب زیر یاالاهللالاله

برداشت را گوشی و کشید . 

- هستم معتمدی... بخیر وقت سالم، .  

 سر معذب شمیم و شدنمی کنده او یچهره روی از نگاهش

شدند باز لبخند به هایشلب. بود انداخته پایین . 

-  ممنون... فردا؟ برای باشم مطمئن... ماشین همون بله،

  .خداحافظ
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بگیری تحویل تونی می رو ماشین فردا، تا .  

. گذاشتمی جا در پشت را نبود و بود ذهنش در چه هر انگار

 آمده که حاال اما بود سخت همیشه برایش دیگران با ارتباط

برگردد خالی دستِ خواستنمی بود، . 

رفت جلوتر قدم چند . 

- دیروز خاطر به ممنون هم باز . 

کرد تغییر ماهور نگاهِ رنگِ . 

- بیمارستان؟ رفتی امروز بهتری؟   

داد تکان سر آرام شمیم .  

- خوبین؟ شما   

 چه دنبال ها چشم آن در. رفت باال ماهور ابروی تای یک

  بود؟

 .ممنون-
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شد ترسخت برایش کالف این نخِ کردن پیدا و زدن حرف . 

- معتمدی؟ آقای شده چیزی  

- نیست مهمی چیز نه، . 

- شده پس . 
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# وسهپنجاه_پارت  

 

 با و گرفت دلش. کردمی نگاه او به کنکاش با هم هنوز ماهور

زد لب تردید :  

  .شده-
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 هیجان ولی بگوید چیزی خواستمی. نداشت تردید اما شمیم

 دلشوره و ترس و گفتن برای هیجان! داشت دلشوره و ترس و

شدن رد برای . 

- بیرون؟ بریم   

. کرد درخواست سخت و گفت ناگهانی آمد، در جانش

 ذهن در بودند، شده گرد کمی هیجان شدت از که چشمانش

 اش خنده هم خودش و زد لبخند. شد هک خوبی به ماهور

دلیلش برای گرفت :  

-  به همیشه دوستا. بیرون بریم میگین وقتا جوراین شما

کننمی کمک همدیگه . 

 اما کنند می کمک هم به ها دوست... جان شمیم دانینمی

 یخ هم هایشان دست رود،نمی باال طور این قلبشان ضربان

دانینمی. زندنمی ! 

- دیروزتون های محبت از قسمتی جبران برای و . 
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 دوشش از را کیلویی هزار بار یک انگار شد، تمام که حرفش

. را ماهور خنداند و بود بامزه هم هنوز اشچهره اند،برداشته

 با خودش و کرد مچاله دست در را مانتو ظریفش های انگشت

پرسید خجالت :  

- خندین؟ می چی به  

- باش منتظرم پایین هیچی، . 

 هزارمین برای نفسش. رفت بیرون و داد تکان آرام را سرش

شد رها بار . 

 به چشمکی داشت،برمی میز روی از را کیفش که حالی در

زد سارا . 

- جانشکر خانوم نباشین خسته . 

داد خبر مژگان به جمله یک در و کرد روشن را گوشی .  

 در ماهور یسایه. بود زده تکیه شرکت جلوی درخت تک به

 برای و افتاد بود شده خیره که جایی روی درست شب تاریکی
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 مثل ماهور دستان. نگریست او به و آورد باال را سرش همین

 نگاهش اما بودند رفته فرو شلوارش های جیب در همیشه

کرد نمی . 

 در که کسی ابهت پر چشمان در لحظه چند شمیم نگاه

 هم تاریکی آن در لعنتی. شد قفل بود، شده او ناجی خیالش

بود پیدا چشمانش برق . 

- فکرین تو ! 

شد قدمش هم شمیم برداشت، که را اول قدم . 

- نیست چیزی نه، . 

 درختان میان باد داشتند؛می بر قدم خیابان کنار رویپیاده در

. رقصاند می را زمین بر افتاده های برگ و کشیدمی زوزه

گرفت بغل در را دستانش . 

- . کنین می فکر هیچی به و خندین می هیچی به! جالب چه

دیگه زندگیه . 
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. اسجاده مثل آدما ما زندگیِ حکایتِ شمیم، دونیمی -

 و خوشیه و شیرینی از پر مستقیمه، و صاف ها وقت بعضی

 خم و پیچ از پر برعکس، هم هاوقت بعضی. شهمی طی راحت

 که اینه خوبیش اما.. گذرهمی تلخی و سختی با اندازه،دست و

شنمی تموم جفتشون باالخره . 

 را هایششانه و کشید آغوش در قبل از بیشتر را هایشدست

انداخت باال :  

-  تا اول از! چالوسه یجاده شبیهِ بعضیا زندگیِ ..نه ولی

پیچه آخرش .  

 حالی بود آمده سرش خیرِ. شد برقرار سکوت لحظه چند برای

 کوتاه خندیدند،. بود رفته یادش اما بدهد امیدی کند، خوب را

آرام و . 

- دیگه طوریه این منم کردن جبران مدل .  
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# وچهارپنجاه_پارت  

 

 

کرد تایید ماهور :  

- ای خنده اسبابِ . 

داد ادامه شمیم بهتِ به توجهبی و :  

-  باعث هم ها،سختی! داره زیاد قشنگی اما پیچه پرِ چالوس

 و برسی خوب روزای و خوب آدمای خوب، اتفاقای به شنمی

 رو چیزا زیباترین ها، خم و پیچ اون از شدن رد با کهاین هم

کنن می اتپخته ببینی، .  
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- سوختم من . 

خندید خودش . 

-  می سازیم، می کوه کاه از نداریم، تحمل گاهی داری قبول

خاکی؟ جاده توی زنیم ! 

- خاکی جاده توی بزنی شنمی باعث بقیه گاهی اما .  

پدرت مثل" کرد زمرمه آرام لب زیر و " 

- توئه با حق بار، این . 

- نبود؟ قبالً   

بود کرده را کردنش اذیت قصد ماهور انگار . 

 .شاید-

 نگاهِ. بود پایان به رو رو،پیاده. کرد نگاهش حرص با شمیم

. کرد دنبال را آن رد شمیم و ماند ثابت اینقطه روی ماهور
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 در بود، ایستاده اشجگرکی بساط و چرخ پشت که پیرمردی

رفتند جا آن به. گرفت قرار نگاهش تیرراس . 

- کامه؟ به اوقات قربان؟ طوری چه اسماعیل، حاج سالم به،   

 گرم ای خنده دارد، نام اسماعیل حاج بود فهمیده که پیرمردی

داد جواب و کرد : 

- . دیگه گذرهمی جان؟ ماهور بگم چی پسرم، سالم

  .خداروشکر

 داد، سالم آرام او و نشست شمیم روی اسماعیل حاج نگاه

نه یا شنیده خودش کرد شک که طوری . 

- اومدی خوش. دخترم سالم .  

 با بود، مشغول کاو و کند به شمیم صورت در که طورهمان

گفت مهربانی :  

-  با قدر این که گفتی خانوم دختر این به چی ماهور، پسرم

کنه؟ می نگاه من به تعجب  
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- حاجی مدلشه . 

 را ماهور حرص پر و شد پر بهت و تعجب از شمیم چشمان

 سمت به را سرش و کشید لبش به دستی ماهور. کرد نگاه

کرد متمایل شمیم : 

-  مشتریِ که منم پدرمه، قدیمی دوستان از اسماعیل حاج

 .دائمشونم

. کرد اکتفا سرش دادن تکان به تنها و شد پر بد حس هزار از

 قاتل دوستِ با آشنایی از بخواهد که آن فکر گفت؟ می چه

 منزجر داد، می درد ی مزه کند، خوشبختی ابراز خواهرش

بود کننده ! 

- بذاری؟ برامون چی که دونی می خودت اسماعیل حاج  

- بشینین بفرمایین پسرم، آره . 

- خانم؟ شمیم  

خوردند کور گره ابروهایش نداسته، و ناخواسته . 
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- گفتم؟ اشتباه رو اسمت دخترم؟ کردم جسارت  

میشد خالی بیچاره کیف ی دسته سر بر حرصش تمام . 

- نگفتین اشتباه نه، . 

- باشه؟ ماهورمون آقا سفارش مثل هم شما برای   

 بود که تکی میز سمت به تر، طرف آن کمی. داد تکان سر

گرفت جا صندلی روی و رفت .  

 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وپنجپنجاه_پارت  
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- نه؟ جا، این خوبه قدر چه   

نبود کار در تمسخری . 

- نیست بد بگیریم، فاکتور رو غذاها دورِ هایمگس اگه . 

-  ترکثیف قدر چه هر غذا بمونه؛ خودمون بین بگم چیز یه

تره خوشمزه باشه . 

گرفت شکل شمیم های لب روی لبخند از طرحی .  

- نکردم امتحان حاال تا . 

-  امتحان به عالقه زیادم که مشخصه چشات و صورت از

نداری کردنش . 

 را هایشچشم نتواند کسی که بود این بارزش خصوصیات از

 حاج! زیاد خیلی داشت، فرق معتمدی ماهور انگار اما بخواند

 و جگر حاویِ هاآن از یکی که فلزی سینیِ دو اسماعیل

گذاشت میز روی بود، چنگال و نان دیگری . 
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- کنیم جبران تا باشه عمری. حاجی نکنه درد دستت . 

 روی هم را دستش در فانوسِ زد، لبخندی ماهور قدردانیِ به

گذاشت میز . 

- جونتون نوش . 

 گرفت، خود برای ایلقمه و کند نان از ایتکه ماهور. رفت و

گفت طورهمان و گذاشت دهانش در اشتها با :  

- میاد خوشت کنی امتحان مطمئنم . 

 هیچ بی رفته، شسته رفتارهای همه آن به زد لبخند دلش در

سیاستی و آالیش . 

- واقعاً اگه بشی معذب خوامنمی بریم؟ خوایمی   ... 

- بهتون گفتم می نداشتم، دوست اگه .  

 سوخت، می شدت به دستش که حالی در و برداشت جگر یک

 و رفت باال ابرویش تای یک. گذاشت دهانش در و کرد فوت
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 خورد، زنگ شمیم گوشی. نخندد تا انداخت زیر را سرش

داد جواب . 

- بیرونم...  بابا؟ جانم . 

نشست ماهور روی نگاهش و کرد مکث . 

- خدافظ باش، خودت مواظب شمام چشم،. ... دوستم با... با .  

داد تکیه صندلی به ماهور . 

-  اتفاق بار یه بار، یه فقط زندگی توی آدما از بعضی حضورِ

 لبخندشون هر با. خورهمی گره وجودشون به زندگیت. افتهمی

کشیمی راحت نفسِ یه . 

 از داشتن، دوست از عشق، از داشت، برق ماهور های چشم

کردمی گوش هایشحرف به دقت با شمیم و ترس . 

-  باعث هم گاهی. نیست بلبل و گل فقط که زندگی اما

 که وقته اون. رو شونناخوش حال ببینی، اخمشونو شهمی

. بزنن لبخند دیگه بار یه تا بدی انجام کاری هر حاضری
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 وفق بر دیگه بار یه دنیا تا بدی رو چیزت همه دنیاتو، حاضری

بگرده مرادشون . 

 خم جلو به کمی و گذاشت میز روی را هایشدست شد، بلند

 .شد

- ندارم زن نترس، ! 

 ذکاوتش و تیزبینی آن از اش، خیره نگاه آن از شمیم نفسِ

 .رفت

-  قدر هست تا شمیم، بدون رو پدرت قدر توام. میگم رو بابام

 .بدون

 

# بهبودیالهه  
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# وششپنجاه_پارت  

 

 

 برابر در مرد، این برابر در هم باز او و کند حساب رفت ماهور

شد مات کارهایش و رفتارهایش . 

- تعجب عالمت بیا . 

نشست ماهور صورت روی اش حرصی نگاه خندید، . 

 و کردند بحث زدند، قدم گذراندند، هم با را دیگر ساعت یک

 اما عجیب گرچه شمیم رفتارهای. داد انگیزه داد، امید ماهور

بود متفاوت برایش . 

- بخیر یادش آره، . 

-  حس خیلی. برم راه جدوال این روی داشتم دوست بچگی از

بود خوبی . 

- برو االنم خب . 
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گفت تعجب با و کرد ای خنده تک ایستاد، :  

- نیست قشنگ هم اششوخی کنین؟می شوخی . 

شد بسته و باز نفی ینشانه به ماهور مهربان چشمان . 

- کنم نمی شوخی تعجب، عالمت نه .  

 با ماهور بود؟ چه دیگر تعجب عالمت. بهت از پر خندید؛

داد ادامه خودش به مخصوص جدیتِ : 

-  روی نقاشی. بود همینا مونبزرگ آرزوهای بودیم، که بچه

 با کردن بازی پفک، و چیپس و بستنی خوردنِ دیوار،

 شدیم، بزرگ که حاال اما. شدن بزرگ وقت، دیر تا دوستامون

 حسرت نذار. سختند دوراند، کلی هم مونکوچیک آرزوهای

 انجام کاری خواست دلت روز یه اگه بمونه، دلت به چیزی

 که قدر اون. بده انجامش دیگه، چیز هر یا بزنی حرفی بدی،

نیان دنبالت هاحسرت و آرزوها برگشتی، عقب به وقتی . 
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بود رفته فرو فکر در عمیق شمیم . 

- کنن می اممسخره بقیه . 

- کنمنمی من . 

 را، بودنش همراه را، بودنش کرد یادآوری هم باز مستقیم غیر

 روی رفت؛ هایشکودکی پای به پا ماهور.  را بودنش دوست

تند گاهی و آرام گاهی رفت، می راه خیابان هایجدول . 

 او اید؟شده خیره هایشانخنده به اید؟دیده را کودکان 

 پیشِ اتفاق و ساده حرف یک خاطر به که دید می را کودکی

 لبش روی خنده سادگی همین... خنددمی دل ته از پاافتاده

نشاند می .  

- تر آروم! شمیم .  

 به ماهور یاشاره! نه جمعیت از خالی اما بود خلوت خبابان

 را خودش. خورد پیچ پایش که بپرسد برگشت بود؛ هایشخنده

 باال و شد حلقه کمرش دور دستی که دید می جوی  وسط
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 حرارت شب، سرمای در. خورد گره هم در نگاهشان. کشیدش

کرد نفوذ استخوانش مغزِ و جان تا ماهور دست . 

 

# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وهفتپنجاه_پارت  

 

 

 و خواسته شد؛می غرق شمیم چشمان سیاهِ شبِ در ماهور

 پر. بود تناقض از پر که نگاهی در. ندانسته و دانسته ناخواسته،

حسبی و بود حس از پر حرف، از . 
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-  شعر دیوان یه براش شهمی که داره حرف قدر اون چشمات

رو سال رمان ترینطوالنی شایدم نوشت؛ . 

 چنگ دستش در لباسش یگوشه کشید، عقب. آمد خودش به

 باخته رنگ صورتش. بکشد نفس باید آمد یادش تازه...شد

  .بود

 بیش حرف، کم و خجالتی دخترِ این. بود نکرده اغراق ماهور

 به را منزوی ماهورِ مختصات، همین شاید. بود گنگ اندازه از

 گاهی اما بود کرده گرفتار خلوت این شکستن یوسوسه

زد می دامن خوبش حس بر شمیم رفتارِ تناقضاتِ . 

- یعنی. برم باید من...  من  ...  

 نمی و بود مانده واج و هاج زد، می نفس نفس بود، کرده هول

کند چه دانست . 

 .خداحافظ-
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 در. کشید راحت نفس یک بست، سرش پشت که را خانه در

. بود نکرده نگاه ماهور صورت به هم دفعه یک حتی راه طول

 حس خود صورت روی را ماهور هاینفس گرمای هم هنوز

 حیاط وسط حوضِ کنار.  سوختمی صورتش پوست. کردمی

 به بعد. زد صورت به آب بار چند و کرد باز را آب شیر. نشست

 داد تکیه تاب یکناره به را سرش. برد پناه حیاط یگوشه تاب

بود شده ترآرام. دوخت آسمان به را نگاهش و . 

- بشه؟ جوری این کردیمی فکر خودت خدایا،   

 دادندمی مانور چشمش جلوی فیلمی چونهم شب هایرویداد

. گرفت آسمان از چشم. خوردمی وول درونش در حسی و

 مادر، فوتِ از بعد و آمد می خانه به دیر پدرش هاشنبهسه

 در کسی دیگر کهاین از. نداشت را رفتن خانه به تنهایی جرئت

 باالیش و قد یصدقهقربان مدام کرد،نمی باز لبخند با را

 به را نگاهش هم باز. ترسید می شد،نمی نگرانش و رفتنمی
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 آن و داشت خوبی حس بود، شده سبک کمی. دوخت آسمان

گذاشتمی هدفش به شدن نزدیک پای به را . 

**** 

 

 به انتظار سالن داخل. شد بود باز درش که مجتمع واردِ ماهور،

 آکواریوم، از ترطرف آن کمی را او که گشتمی نگهبان دنبال

دید خواب در میزش پشت . 

- رمضون؟ مش   

بیفتد خنده به شد باعث لبخندش. نداشت ای فایده . 

- بینهمی رو پری هفت خواب داره انگار ! 

گرفت اش خنده خودش فکر از . 

- رمضون؟ مش   

پرید خواب از ترسیده پیرمرد . 
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- آقا؟ جانم جانم؟   

 که نیامد دلش و انداخت سفیدش هایریش به نگاهی

کند اشنکوهش . 

-  مگه. بود مونده باز در. ها نخوابی دوباره فقط. بالبی جانت

نیست؟ امانت جا این رحیمی آقای هایوسیله   

- آقا چشم چشم، . 

- باشه بالبی . 

 انبوهِ. رفت بود، اش قدمی چند در که آسانسور سمت به

 را دکمه که دادنمی اجازه خرید برای خواهرش هایسفارش

 را خودش و شد موفق بود، که کندنی جان هر به. دهد فشار

رساند چهاردهم طبقه به . 

 ناخودآگاه شد، ظاهر ورودی درِ چهارچوبِ در ماهگل یچهره

زد لبخندی . 

- نباشی خسته داداشی، سالم . 
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- وروجک سالم . 

 از پس ماهور و گرفت دستش از را ها خرید تمام خواهرش

 داشت، قرار در کنار که کمدی آویز به را کتش در، بستن

نشست مبل روی و شد رد خانه باریک سالنِ  از آویخت، . 

 از پر را ها پنجره تمامیِ کنار. داشت دلبازی اما نقلی آپارتمان

 خانه، این وسایل در شده استفاده ایِ فیروزه تم. بود کرده گل

کرد می آرامش عجیب . 

 

 

# بهبودیالهه  
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# وهشتپنجاه_پارت  
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 !داداش؟-

 ساخته داریخنده یصحنه عصبانیتش، و ماهگل زارِ یقیافه

 .بود

- زنی؟می داد چرا ماهگل؟ جانم   

-  یادت هم باز بخری، چی نره یادت که دادم لیست بهت

  رفت؟

- گرفتم رو همشون که من. پایین بیار رو صدات یکم . 

زد لب طلبکاری با سینه، به دست ماهگل : 

- رفته یادت چیز یه معمول طبق نخیر، . 

درآورد کتانش شلوارِ جیبِ از را خواهرش پیمانِ و پر لیستِ . 

- ماکارانی قرمز، سس پیاز، خیار، گوجه، رب، ... 
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بود خواهرش با حق. کرد مکث رسید، که جاآن به . 

- نریز رو یکی این حاال. نداره عیبی خب . 

 بندِ تا بود برده پشت به را دستش که طور همان خواهرش

 ماهور، کنارِ و شد خارج آشپزخانه از کند باز را پیشبندش

نشست مبل روی چهارزانو . 

- ماکارانی؟ یرشته بدون ماکارونی !  

کشید ریشش ته به دستی ماهور .  

- که نداره غصه میخرم، میرم . 

زد صدایش آمیز تهدید لحنی با ماهگل :  

  داداش؟

- ماهگل؟ شده چی  

 داداشی؟-

- ماهگل؟ شده چی   
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 خدا انگار. کشید می نشان و خط ماهور برای چشمانش با

 گرفته کار به دختر این ساختنِ دلنشین برای را قدرتش تمام

 و سفید پوست و بود شیطنت برقِ  از مملو هایشعسلی. بود

کرد می خیره را ای بیننده هر چشم براقش . 

- خونه؟ اومدی دیر چرا امروز داداش،   

- داشتم کار طور؟ چه . 

- رسوننمی زود رو خبرا کالغا که نیست اخه ... 

 دستگیرش چیزهایی شد باعث ماهگل، شیطنتِ از پر نگاهِ

 .شود

- نه؟ دیگه، جانشکره خانوم هم کالغه این   

 درستی از کند پیدا اطمینان شد باعث ماهگل آویزانِ هایلب

 می هم را جانشکر سارا حسابِ باید. کشید را لپش. حدسش

 درازتر گلیمش از را پایش حد از بیش گاهی روزها، این رسید؛

کردمی .  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
245 

 

 داداش؟-

 هوم؟-

کرد روشن را تلویزیون و برداشت را کنترل . 

- کن نگاه منو ماهور، . 

داد ماهگل به را نگاهش. داشت مهمی حرف یعنی این . 

  جانم؟-

- نیست خوب منصور بابا حال. بودن زده زنگ امروز . 

 ینقطه گاهی. شدمی دیده زحمت به که زد کمرنگ لبخندی

 و شدندمی خسته نیز هاگاهتکیه. بود سخت عجیب بودن، اتکا

ریختندمی فرو نباید . 

- زدن زنگ منم به ماهگل، دونممی . 

 یهمه. بود دنیایش تمام ماهگل. کشید آغوش در را خواهرش

 با تنه یک. نکند احساس کمبودی او که کردمی را اشسعی
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 ماهگل دل در غم پدرش، نبود در تا جنگیدمی مشکالت تمام

نکند النه . 

 

 

# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# ونهپنجاه_پارت  

 

 

 و داد دست رویش به رو مردِ دو با کرد، امضا را قرارداد زیر

! شدنی لمس هایخوب آن از بود؛ خوب حالش. کرد شانراهی
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 شده رها صندلی روی زیاد خستگیِ از که شمیم به نگاهش

شد کشیده بود، .  

نشست اشصندلی روی . 

- نه؟ بود، خوبی خیلی  ِقرارداد   

- بودن پرحرف زیادی فقط خیلی؛ بله، . 

- بیاری کم و بشی خسته سریع قدر این کردمنمی فکر . 

 هایشچشم به دستی و نشست سرجایش صاف شمیم 

 شوخی کسهیچ با کار در ماهور که بود نرفته یادش. کشید

 .ندارد

-  زدن،می حرف زیاد بگم خواستم فقط. نشدم خسته نه،

خستگی؟ منو وگرنه ! 

کند جمع را لبخندش کرد سعی :  

- مشخصه کامالً چیز همه. توئه با حق آره، . 
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شد بلند جا از شمیم . 

- توناجازه با . 

 - بیار قهوه یه برام . 

- بکشن رو زحمتش گممی فتوحی آقای به باشه، .  

- بکش رو زحمتش خودت . 

رفت بیرون حرصی از پر یباشه با همراه شمیم . 

 دیدنِ با همیشه از بیش گاهی. زد لبخندی و داد باال ابرویی 

افتادمی مادرش یاد به او . 

 قرارداد، این پول سودِ با داشت قصد. بود کوک حسابی کیفش

 سرپرستبی هایبچه به را آن از نیمی کند؛ عمل قولش به

آمد خودش به در صدای با. بود داده اختصاص . 

 .سالم-
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 این و آمدمی شرکت به کم او. داد خواهرش به را نگاهش

بود کرده متعجبش . 

- کنی؟می چیکار جا این سالم،   

- خوبم منم مرسی،. داداشی بله . 

- سوالم؟ جواب و شکر خدارو   

- خب جوری همین . 

  ماهگل؟-

نشست میز روی آرام . 

- دیگه ببینمت اومدم داداش خب .  

رفت باال چپش سمت ابروی . 

  ماهگل؟-

 بر از را خواهرش تمام. گفت برانگیزی سرزنش لحن با را این

باشد توانستنمی دلیلبی ماهگل آمدن. بود ! 
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-  دختره این اومدم بودم؛ کنجکاو یکم راستش داداش، چیزه

ببینم رو . 

داد تکان تاسف ینشانه به سری ماهور . 

- دیگه؟ بود شده تموم کالسات   

- داداش آره . 

 از شدت به. گرفت نفسی دید که را ماهور لبخند ماهگل

 مهربان برادری برایش همیشه ماهور. بردمی حساب برادرش

 و شنویحرف به وادار را او که جدیتی جدی، اما بود دلسوز و

کردمی اطاعت .  

 

 

# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 
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# شصت_پارت  

 

 

 زدن در بدونِ اش،گذشته عادت طبق و همیشه مانند درست

 روی که نگاهش. بود دستش در سینی به حواسش. شد وارد

 وصل بدنش تمام به فاز سه برق جریان انگار نشست، ماهگل

 باعث و کرد پا به ایزلزله درونش او، بلند یخنده صدای. شد

کند سنگینی دستش در فنجان، ناچیز وزن شد . 

" نامزدشه؟ این " 

 زیبای فنجان و افتاد دستش از قهوه حاوی سینیِ فکر این با

 اش خنده صدای قدر چه. شد تکه هزار رنگ، ای قهوه چینی

بود دلنشین ! 
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 سفت و آمد پایین میز روی از بلندی هین کشیدنِ با ماهگل

بود ترسیده زیادی بیچاره دخترکِ. چسبید ماهور بازوی به . 

 را برادرش بازوی همچنان ماهگل ولی رفت جلو ماهور

بود چسبیده . 

- خوبی؟ شد؟ چی   

بزند پس را بغضش کرد سعی و شد خم زمین سمت به . 

- معتمدی آقای خوبم . 

کرد دستیپیش ماهور که کند جمع را لیوان هایتکه خواست :  

-  جمع بیاد فتوحی آقای زنممی زنگ بزنی؛ دست خوادنمی تو

 .کنه

 بازوی آویزانِ هم هنوز که ماهگل و ماهور از را نگاهش

گفت بغض با و گرفت بود برادرش :  

- بشه طوریاین خواستمنمی متاسفم؛ .  
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لرزید می صدایش نباید گرفت، نفسی . 

 ... یعنی-

- که نشد چیزی نداره، عیبی . 

 رو دختر  بعد و لیوان از دلزده و ناراحت نگاهش شد، بلند جا از

کرد گذر رویش به . 

 !ببخشید-

 ترک را دفتر بگذارد واکنشی برای فرصتی آنکهبی و گفت

 .کرد

- لَاَلا اوه . 

کرد بیشتر را جراتش ماهور لبخند . 

- شد سوتفاهم کنم فکر. الکی شد ناراحت خیلی بیچاره دخترِ . 

   ماهگل؟-

نشست ماهور کنار صندلی روی ماهگل . 
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- آره؟ همونه ببخشید، خب   

زد برقی ماهگل چشمانِ که داد تکان را سرش ماهور . 

- ها نزنه سرت به خودیبی فکر ماهگل، ! 

**** 

 داخل را جوشیده یقهوه و چسباند گوشش به را گوشی

ریخت هافنجان .  

-  بعد بهش؛ بود چسبیده کنه مثل دختره گممی دارم من آرزو،

باشه؟ آشناشون شاید گیمی تو   

-  بود نگفته مژگان مگه نامزدشه، نیستی مطمئن هنوز که تو

نیست؟ زندگیش توی کسی   

- معلوم؟ کجا از   

- که نداره خوردن حرص . 
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-  برای مجبورم االن بود، کم معتمدی نخورم؟ حرص

 ببر، قهوه روز هر. امآبدارچی من انگار. ببرم قهوه هم نامزدش

بیار قهوه .  

بود گرفته بغضش . 

- چی؟ باشه نامزدش واقعاً دختره این اگه آرزو،  

-  خوبی به چیز همه شی،می کار این خیالِبی توام باشه؛ خب

میشه تموم دردسر بی و میمنت و .  

 آن که ایلحظه شود؟ تمام. کرد سقوط وجودش در چیزی

 جان چشمانش جلوی بود، چسبیده ماهور بازوی به دختر

 .گرفت

 

# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 
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# یکوشصت_پارت  

 

- . متنفر متنفرم، برش و دور آدمای تمامِ و معتمدی ماهور از

کنم تحملش مجبورم مدارک، اون داشتن برای فقط . 

نگران و آزرده دل بود، عصبی .  

 عقب سمت به سریع زمین، روی شیئی افتادن صدای با

 .برگشت

- برم من فعالً آرزو، . 

. انداخت نگاهی آبدارخانه از بیرون به و کرد قطع را گوشی

کرد راحت را خیالش زمین بر افتاده تیِ! نبود خبری . 

- آخه؟ افتادی چی یواسه تو  

 که ایبسته مدار دوربین از و برداشت را هاقهوه سینیِ

ماند غافل بود، کرده خوش جا اتاق یگوشه . 
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" بلرزی بادها این با نبودی بیدی که تو. شمیم باش آروم ."  

کشید عمیق نفسی . 

" آروم آرومِ آرومم، ." 

 نشانه را زمین جز جایی نگاهش. گذاشت میز روی را هاقهوه

نشد نگاهش مسیرِ  تغییرِ باعثِ هم ماهگل صدای. گرفتنمی . 

- عزیزم نکنه درد دستت . 

- برم؟ تونممی ندارین؟ امری معتمدی، آقای. جان نوش  

- بشین لطفاً نه، . 

گفت کنایه از پر و آمد باال سرش :  

- باشه شلوغ سرتون االن کنم فکر . 

کرد کامل را اشجمله تمسخر با و :  

- دارین تریمهم کارهای . 

زد لب مصمم اما ماهور :  
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- لحظه چند بشین . 

 روی نیشخندِ. نشست و کشید عقب را هاصندلی از یکی

 بفهمد داشت میل عجیب اما نبود خودش دست صورتش،

ماهور با را دختر آن نسبتِ . 

- کنی؟ مونمعرفی خواینمی   

 مهار را لبخندش و انداخت ماهگل به باریتاسف نگاه ماهور

 یلحظه چند تا انگار که کردمی وانمود طوری ماهگل. کرد

 به و کردمی پیچسوال را ماهور طورآن که نبود خودش پیش،

بیابد را هایشکنجکاوی جوابِ تا زدمی دری هر . 

- بنده همکارهای از یکی شمیم و خواهرم ماهگل . 

 خوردِ به هاحرف تا کشید طول لحظه چند. خورد جا شمیم

 حاال. همکار یک او و بود خواهرش ماهگل. برود مغزش

دادمی آزارش بیشتر خودش نسبت .  

- جدیدم دوستان از یکی البته و . 
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 چشمانِ از تغییر این و باخت رنگ شمیم یکردهبق نگاهِ

 آرامش در که حاال. نماند پنهان ماهور و ماهگل تیزبینِ

. را ماهور به ماهگل چشمان شباهتِ دید می کرد می نگاهش

 ماهگل. بود کرده جلوگیری ایدره به افتادنش از ماهور انگار

 را دستش لبخند با شمیم و کرد دراز را دستش سریع خیلی

 .فشرد

- ایبامزه قدر چه تو شمیم، وای !  

پرسید تعجب با و خندید :  

- من؟ کی؟ ! 

 این وجود و حضور. کرد نگاه را اتاق برِ و دور نمایشی، ماهگل

 این از نشناخته و ندیده. برایش بود معجزه یک مثل دختر

بود آمده شوق سر بر حضور . 

- جا؟ این هست هم ایدیگه شمیم  
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# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# دووشصت_پارت  

 

 

گفت ماهگل و خندید شمیم :  

-  عکاسی البته و گرافیکه امرشته. سالمه چهار و بیست من

چی؟ تو کنم؛می هم  

 به این و بود خورده جا ماهگل صمیمیتِ همه آن از شمیم

کردمی خودنمایی اشچهره در وضوح، . 

- سالمه دو و بیست . 
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 باعث بود، حرفش یدنباله شنیدنِ منتظرِ که ماهگل اشتیاقِ

بدهد ادامه شد : 

-  زبان بچگی از. بینیمی که هم االن. بود داروسازی امرشته

 چیزایی و دارم دستی یه هم گرافیک تو البته. گرفتم یاد رو

 .بلدم

 به رو دخترِ با بود الزم. گذاشت میز روی را اشقهوه ماهگل

شود آشنا بیشتر رویش . 

- میگی؟ جدی   

 .اوهوم-

 بشناسد، بیشتر را او بتواند تا خواستمی بهانه یک که ماهگل

شد جاری زبانش بر و کرد خطور ذهنش به چیزی :  

-  باید که دارم پروژه یه فردا برای کنی؟می کمکم پس

کنه همراهیم که دارم نیاز یکی به. بدم تحویل . 
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 با هم زمانهم اما افتاد سرفه به و پرید ماهور گلوی در قهوه

کشیدمی نشان و خط ماهگل برای هایشچشم . 

  !ماهگل؟-

 و جمع کمی را خودش ماهگل تا بود کافی کلمه یک همین

کند جور . 

- ! ها بمونی رودربایستی توی خوامنمی جان، شمیم البته

نکن تعارف . 

 نبود ایحرفه قدر آن. کرد دست آن و دست این کمی شمیم

 یک توانستمی کند،اما مهمی کمکِ ماهگل به بخواهد که

داد تکان موافقت ینشانه به سری. بردارد بزرگ قدمِ : 

- کنم کمکت بتونم اگه شممی خوشحال . 

- تعارف شمیم  ... 

- عه داداش، !! 
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 شد باعث و کرد قطع ملتمسانه را ماهور حرف که بود ماهگل

 همان را کسی دل اشخنده کهآن از خبربی بخندد، شمیم

گیردمی بازی به حوالی . 

- دیگه؟ میای پس  

 ماهگل رفتار اما بود نشده سپری شانآشنایی از دقایقی

 کسانی برای بارز خصوصیتِ این البته و بود صمیمانه عجیب

دیگر بود ماهگل نبود؛ عجیب اصالً شناختندمی را او که !  

 

 

# بهبودیالهه  
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# سهوشصت_پارت   
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. شد درگیر فکرش دید، را آپارتمان که ابتدا همان از

ببیند را ویالیی که بود این انتظارش حدِ ترینپایین .  

 داخل به که طور همان و درآورد را هایشکتانی ماهگل

گفت رفت،می :  

-  ترجلو ببخشید. میاد االن ماهور داداش. بذار باز رو در شمیم

 وحشت نباشه، ریخته هم به خونه ببینم برم. داخل رممی

 .کنی

زد مصلحتی لبخندی شمیم رفت، داخل زدههول .  

- ذارممی باز باشه، .  

 اختیاربی و ماند ثابت نقطه یک در نگاهش ورود، محضِ به

زد لب : 

- اینا خوشگلن چه. اینجاست گل قدر چه . 
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 قرار هم از سانتیمتر چند یفاصله با که ایپنجره دو سمت به

کشید نرگس هایگلبرگ به دستی و رفت داشتند . 

گذاشت میز روی را چای سینی ماهگل . 

-  ها گل این جون به ماهور داداش جونِ دیدی؟ رو کجاش

 بیشتر هم من از کنممی احساس گاهی. هست وابسته

داره شوندوست .  

-  تازگیِ یه اصالً باشه؟ نداشته دوست گل کسی شهمی مگه

کننمی تازه هم رو روح. دارن خاصی . 

 وجد به بود شده باعث رنگارنگشان های گلدان و ها گل

 .بیاید

- ببین رو ها یاس این وای، !  

 زمزمه لب زیر و اندخت باالیی ابرویی برادرش مانند ماهگل

تفاهمی چه": کرد "  
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-  داغ چای یه سرد، هوای بعد. بخور چایی یه بیا جون شمیم

بود گفتن من از! هاچسبهمی خیلی . 

برداشت را چای و نشست اینفره تک مبل روی شمیم . 

- کشیدی زحمت نکنه؛ درد دستت . 

- شنیدم خیلی ماهور داداش از رو تعریفت . 

کرد نگاهش خیره تعجب با شمیم . 

- منو؟ تعریف   

- شیمی بامزه کنیمی تعجب وقتی قدر چه . 

. شد تکرار چندبار گوشش به نزدیک صدایی ماهگل، حرف با

تعجب عالمتِ " ." 

- کنیم شروع که بیارم رو هابرگه برم من. تو بله، . 

 به جا کمی معذب شمیم،. داد را ماهور آمدنِ ندای در، صدای

ایستاد افتاد، شمیم به که ماهور نگاه. شد جا . 
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- باش راحت اومدی، خوش . 

 بود، کرده خوش جا پذیرایی یگوشه که اتاقی از ماهگل 

 ها مبل بین خالیِ فضای در را هابرگه از سیلی و آمد بیرون

کرد رها . 

 

# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وچهارشصت_پارت  

 

 

- خوری؟می چای داداش،   

- کنم استراحت رممی من. مرسی نه، . 
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 کرده را کار این او راحتیِ برای دفهمی خوبی به هم شمیم

 تک روی ماهور. افتاد راه دنبالش به هم ماهگل و رفت. است

 ماهگل. نشست داشت، قرار آینه رویروبه که اتاقش صندلیِ

شد مشغول برادرش تماشای به و بست آرامی به را در . 

-  تیپ، خوش استایل، خوش خوشگل،. من برم داداشم قربونِ

پوش خوش ... 

کرد نگاهش سینه به دست ماهور . 

- وروجک؟ سرته تو چی   

- گممی رو یکیش ولی. چندتاست . 

- ببینم بگو . 

- تو با امشب شام زحمتِ . 

 جا از اخم با. داد باال را ابرویش تای یک عادت طبق ماهور

شد راهش مانع ماهگل که رفت تخت سمتِ به و شد بلند . 

- کردم شوخی داداش؟ عه . 
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کرد ریز را هایشچشم . 

- بعدیا؟ خب ! 

- خودم و من بین رازه دیگه بعدیا . 

 صدای. کرد رها برگه روی را اتود و داد گردنش به تابی شمیم

 و زد می هم بر را تمرکزش ماهور، گاهی و ماهگل هایخنده

 دقیقه چند. کشید آهی حسرت با. کردمی متشنج را اعصابش

 زمین روی شمیم، کنار و آمد بیرون اتاق از ماهگل بعد

 رنگی لیمویی شومیز و بود درآورده را مانتواش ماهگل. نشست

داشت تنش بر یخی، جین با همراه . 

- شدن خوب چقدر . 

- خطه چندتا فقط. نکردم کاری هنوز که من . 

- هستی حرفم کم ! 

گفت بکند، برگه از را نگاهش که این بدون :  

- گیمی رو این که نیستی نفری اولین . 
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داد باال ابرویی ماهگل . 

- ماهور داداش دست سپردم رو شام . 

- . شده تاریک هم هوا وقته، دیر. جان ماهگل برم باید من

تنهاست میاد، دیگه یکم بابام . 

پرسید جدیدش کشف درصدد ماهگل :  

- کجاست؟ مامانت پس   

 عیان را دلش غم نبازد، را ظاهرش باشد، خونسرد کرد سعی

 .نکند

- کرده فوت . 

شنید را شکستنش صدای و کرد سقوط چیزی دلش ته . 

-  باشه خوب دنیا اون تو جاش که انشاءاهلل. کنه رحمتش خدا

هست مطمئنم که . 
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# بهبودیالهه  

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وپنجشصت_پارت  

 

 

کشید دیگر صافِ خطِ یک . 

  چطور؟-

-  بس از! ببین رو مادر بشناس، رو دختر گنمی قدیم از خب

البد خب هستی، داشتنی دوست و خوب تو  ... 

 که نگاهی با و کشید باال کوتاه یلحظه چند را سرش شمیم

رد لب بود نامفهوم و گنگ ماهگل برای مفهومش : 

- نیستیم هم شبیه ما نه، . 
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 جمع کمی که هایی لب با ماهگل. شد کارش مشغولِ هم باز

داد تکان را سرش بود، شده . 

- عجیب چه ! 

 مادر اگر نبود؛ رحمدل مادرش شبیه او. کرد سکوت اما، شمیم

 مادرش. نبود خانه آن در االن قطعاً بود، مادر شبیه او اگر بود،

 ماهگل، برابر در حداقل را خودش او و بود فرشته یک

دیدمی گناهکار . 

گفت بغض با ماهگل که بود شده حاکم فضا بر سنگینی جو :  

- تو به داده رو عمرش هم من مامان . 

. افتاد کاغذ روی دستش از مداد و آمد باال آسا رعد شمیم سر

 اطمینان هایشگوش به گویی. نماند پنهان آشکارش تعجبِ

 .نداشت

  مامانت؟-

- مامانم آره . 
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- باشه خوب دنیا اون جاش ! 

 مشترک درد. نشست ماهگل یشانه روی ناخودآگاه دستش

 بیرون هوا و حال آن از کرد سعی! بود خبربی و داشتند هم

 .بکشاندش

- بوده برو دل تو خیلی مامانت مطمئنم من . 

کرد نگاهش سوال از پر چشمانِ با ماهگل . 

- گنمی هاقدیمی که جایی همون از ! 

 .دیوونه-

 چه. شدنمی باورش. زد کمرنگی لبخند شمیم و خندید ماهگل

بود چه و کردمی فکر !  

 حال به تا که بودند ایخانواده ترینخرم هاآن تصورش در

 چشیده را دردی چنین طعم کردنمی گمان هرگز اما بود دیده

  .باشند
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-  دست از غم بودم؛ قهر باهاش رفت، مامانم که روزی اون

 طرفِ یه سوختممی توش که وجدانی عذاب طرف، یه دادنش

 .دیگه

دهد ادامه توانستنمی انگار. کشید عمیقی نفس . 

- فهمممی . 

 کند باور بخواهد بود دشوار. سخت خیلی باورش، بود سخت

 یتجربه شود،نمی جدا هایشلب از خنده ایلحظه که دختری

باشد داشته را دردها این . 

- . شناسهنمی آدمارو سالِِّ و سن سختی گه،می ماهورم داداش

 دختر، یه از مرد، پسر یه از بسازه؛ قوی ضعیف، یه از تا میاد

  .زن

کردنمی باور هم هنوز . 

"  صبورم سنگ و بودی دیده رو روزهایی چنین تو! ماهور آخ

شدی؟می "  
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- گهمی راست ماهورت داداش . 

- شدم؟ زن کافی یاندازه به   

 خوبی به را پارادوکس ماهگل، شوخِ لحن و بغض از پر صدای

 باشد، قوی دارد قصد هم او انگار. کشدمی دویشان هر رخ به

بگذارد سرپوش .  

زد لبخندی شمیم :  

- جورم چه اووف، . 

 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وشششصت_پارت  
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 زد، حرف دری هر از ماهگل. گذشت هم دیگر ساعت چند

 شمیم. پرسید سوال و گذاشت سرش به سر کرد، دل و درد

چرخاند راست و چپ به را گردنش و شد کار خیالِبی . 

- کردم اذیتت ببخشید. امروز شمیم شدی خسته . 

-  گردنم فقط. میده آرامش بهم دارم، دوست رو کار این نه

بود شده خشک . 

شد بلند جا از . 

- بیاد که هاستاالن بابام و وقته دیر که برم باید دیگه . 

 قرار نگاهش راسِ تیر در شمیم. آمد بیرون اتاق از ماهور

 .داشت

- موندیمی شام ری؟می کجا .  
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 ماهور برای را ها حرف همان شمیم و شد بلند هم ماهگل

کرد تکرار . 

-  بابا هم و شهمی دیر هم. برم باید اما دارین، لطف ممنون،

برم که بهتره خونه؛ میاد دیگه یکم . 

- راحتی جور هر ! 

انداخت باال ابرویی ماهگل، یرفته وا یقیافه دیدن با ماهور . 

-  بره،می زدن حرف تورو ببره آب دنیارو ماهگل؟ شده چی

شدی؟ ساکت قدر این چرا   

داد تکان منفی ینشانه به آرام را سرش ماهگل . 

- هنشد چیزی نه، . 

گفت و کرد ماهگل به رو شمیم :  

- بگیر ازم بیا صبح فردا. من بده کن جمع رو هااین . 

آمدند کش ماهگل هایلب . 
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- شمیم کشیدی زحمت خیلی. بود کافی قدرم همین نه، .  

 آغوشش در بعد اما خورد، جا اول شمیم. کرد بغلش بعد و

  .کشید

- شرکت میارم فردا. کنم تکمیلش دارم دوست .  

 هابرگه کردن جمع مشغول بعد و گفت آرامی یباشه ماهگل

کرد همراهی در دمِ تا را شمیم هم ماهور. شد . 

 دست آن و دست این کمی زد، پا به را هایشکفش شمیم

گفت باالخره و کرد :  

- قشنگن خیلی هاتونگل . 

زد لبخندی ماهور . 

- اسخونه توی تازگی و طراوت یمایه گل، .  

زد لبخندی شمیم . 

- حیفه نشن؛ پژمرده باشه تونحواس . 
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داد ادامه و : 

- خودتونم مراقب باشین، شونمراقب ... 

 که کودکی چونهم شمیم و رسید در دم ماهگل وقت همان

 ماهگل. کرد سکوت و نداد ادامه شده، مرتکب خطایی انگار

 هم هنوز ماهور، چشمانِ اما داد شمیم دست به را بزرگی کیف

نشد گفته که بودند حرفی یادامه منتظر . 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وهفتشصت_پارت  
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**** 

 روی را هایاس و گذاشت مادرش قبر سنگِ روی را هانرگس

 گور سنگِ دو بین همیشه مثل درست. کرد رها خواهرش مزار

گرفت بغل در را زانوهایش و زد چنباتمه . 

 قبر چند از شیون صدای. بود شلوغ زیادی زهرا بهشتِ

بود برگرفته در را فضا تر،طرفآن .  

 آرامی به و برداشت را هایاس از ایشاخه کرد، دراز دست

کرد شانکردن پرپر به شروع   

-  که شبی همون. شد شروع بارونی شبِ اون از چیز همه

 بری که بود کرده اتراهی نگرونی دل با صبحش مامان

 از هم نگرانی این گفتم خودم با. نبود چیزیم اولش. شرکت

 فرق. نبود خب اما مامانه، همیشگیِ هایشوره دل اون

 و گذشته شب نه از ساعت که فهمیدم وقت اون اینو. کردمی

 تسبیح مامان که موقعی اون از. بودی برنگشته خونه هنوز تو

 همون از. خوندمی الکرسیآیت و فرستادمی صلوات دست، به
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 به چیزی ولی گرفتمی تماس گوشیت با مدام بابا که موقع

شدنمی نصیبش "باشدمی خاموش نظر مورد مشترک" جز ... 

 از بعد. بود روشن هنوز هوا. برداشت هایاس از دیگر ایشاخه

 خواست می خواهرش، با بزند حرف خواستمی ها مدت

کند تعریف . 

-  دستت از قدر چه رفت مامان که موقع اون یادته شبنم،

. تو سمت اومد و کرد ول منو مامان بازم آخه بودم؟ دلخور

و ارشد دختر بودی، اشدردونه عزیز خب ... 

خندید بغض، میانِ در . 

-  تا زدن سر کنی فکر که جایی هر به شب، اون بابا و مامان

 اصالً فکرم اما بودم نگرانت. بودم خونه من. کنن پیدات شاید

رفتنمی چیزی همچین سمت به . 

 پیش در را صورتش راه و خورد سر چشمش یگوشه از اشکی

 .گرفت
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-  نیست قرار. نمیای وقت هیچ که دونستمنمی موقع اون

 هایچشم اون نیست قرار دیگه دونستمنمی خدا به. ببینمت

 دوست که گلی عطر عطش، با و کنی باز رو ایتفیروزه

 بو تونیمی آوردم؟ یاس برات بینیمی. بکشی بو رو داشتیم

شن می پرپر تو مثل دارن اینام بینی،می کنی؟ . 

فهمیدم دیر خیلی! شبنم فهمیدم دیر  . 

 قبر سنگ روی و آمد فرود چشمش از دیگر یقطره یک

 همان گفت؛می سخن اشلعنتی پاییزیِ شبِ همان از. ریخت

 صورت به ظاهر به خواهرش که شبی همان. بارانی شب

 تمام، رحمیِبی با راننده و کرده تصادف ماشین یک با اتفاقی

بود گریخته تصادف محلِ از . 

-  گفت بابا. اومدن خونه صبحش شب، اون از بعد مامان و بابا

 بود عجیب خیلی. شمال رفتی و گرفتی تماس باهاشون که

 یه فقط ناامیدی اوج توی هاوقت بعضی. کردم باور.. اما برام،

 اگه حتی کنه؛ آرومت که خوایمی کنندهخوشدل دلیلِ
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 منطقی غیر و بودن باور قابل غیر تموم با. باشه عجیب

 می نفس امیدش به  که چیزی شهمی دلیل اون بودنش

 .کشی

 و کردمی سنگینی کیلویی هزار یوزنه یک مانند سرش

بود بریده را امانش . 

- نشد باید، که جوریاون هیچی شبنم، . 

 ذهنش در انتقام تنها و کشید صورتش روی محکم را دستش

 کرده تباه را اشآینده که هاییگذشته از انتقام. بست نقش

 دردِ و را شاننبودن زجرِ از قسمتی کند جبران شاید تا بودند

شد حسرت که آرزوهایی . 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 
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# وهشتشصت_پارت  

 

 

- گیرممی پس تقاصتونو تنه یه من ها،نباشی نگران تو  

 گرفتند؛ را دیدش جلوی ایلحظه دو هر ماهگل، و ماهور

بودنش بودنش بودنش، ماهور؛ حضور کارهایشان،  .... 

- خوبن خیلی شونجفت شبنم، . 

دیگر اشکِ  قطره یک . 

- . بسوزه جنگل بزار سوخت؛ که من درختِ تک خب اما،

کنن؟ نگاهم جوری چه اونا بعدش داره فرقی   

 تمامِ. نمیشد راهش سد اما هم خیلی داشت، فرق برایش

گذاشت مادرش مزار روی سر. بود شده پرپر هاگل . 
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-  قاتلت عنوان به رو یکی ولی جوری،چه یا چرا نفهمیدم

 که بودم فردایی منتظر وجودم تموم با من. کردن بازداشت

 ... شب، اون. نشد هم باز اما شدمی داده حکم دادگاه توی

 

 شده فروزان که کینه آتش نکرد؛ اعتنایی لرزید، اشگوشی

بودند شده باز ها زخم سرِ بود، . 

-  حتی فطرت پس اون. بود کشته رو خودش برنج قرصِ با

 برده ازش اسمی مبادا تا برسه دادگاه به پاش پسره بود نذاشته

 پیدا اشکله و سر مژگان دختره اون که روزی تا. بره لو و بشه

باشه پسره همون قاتلت کردم می فکر بشه، . 

 

 سه. کشید بیرونش کیف از لرزید؛ دوم بار برای که گوشی 

 سمت به ذهنش. ناشناس ایشماره از رفته دست از تماس

 کنار را گوشی هنوز. نداشت را اش حوصله شد، کشیده مژگان
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 نقش اشگوشی یصفحه روی شماره همان که بود نگذاشته

کرد برقرار را تماس و فرستاد بیرون را بازدمش. بست . 

 ..بله-

-  داداش ولی ببینمت، شرکت اومدم خوبی؟ عشقم، سالم

رفتی زودتر ساعت دو امروز که گفت . 

 که بود ها سال انگار بود، سخت ماهگل، کارهای برای تعجب

شد مانع اشحوصلگیبی اما شناخت می را او :  

- داشتی؟ مهمی کار   

- کرد تعریف ذوق با ماهگل :  

خب بگو. دانشگاه رفتم گرفتم، ازت رو ها برگه که امروز ... 

 .خب-

- خب بگو دید؛ رو کارها یهمه استادمون ... 

 خب؟-
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-  تو کار از. گلی چه اونم بودی؛ کاشته گل دیگه، هیچی

بود خوب خیلی اومد، خوشش خیلی . 

فرستاد بیرون را بازدمش .  

  خب؟-

- نشدی؟ خوشحال شمیم،   

 را ذوقش شمیم برخورد بود؛ شده آرام کمی ماهگل صدای

کرد کور حسابی . 

- کنی کاملشون تا کنم کمک بهت تونستم که خوشحالم . 

- ضعیفه؟ قدر این صدات چرا کجایی؟ تو؟ خوبی   

کشید جلوتر را شالش کالفه . 

- مامانم پیش اومدم ماهگل، خوبم . 
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 [01.09.19 09:14] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# ونهشصت_پارت  

 

 

 

- مامانم پیشِ اومدم ماهگل، خوبم . 

-  بهانه. ببینمت خواممی شمیم، زهرا؟ بهشتِ مامانت؟ پیشِ

نمیاری هم . 

- یحوصله. اسگرفته حالم  ... 

- چطوره؟. پارک میریم. بهونه بی بهونه  

 تنهایی این مقصرِ که ماهگل. بشکند را دلش خواستنمی

 .نبود
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- بفرست برام رو آدرس. باشه . 

 

 به! بود گرفته اشخنده هم و عصبانی هم بود، کالفه هم

شد بلند صدایش که برگشت ماهگل سمت :  

-  رو روت نگفتم مگه کنی؟می خراب رو من عکسِ  چرا عه،

  برنگردون؟

. ایستاد کنارش و آمد نزدیک هم را شده دور قدمِ چند آن

خندید بلند بعد و کرد متمایل چپ به کمی را شمیم . 

- شمیم؟ شدی شکلی این چرا تو   

بود گرفته اش خنده هم شمیم . 

- نیست؟ کافی شدم؛ خسته خدا به   

رفت عقب به قدم چند و کشید را شمیم لپ . 
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-  تو جذابیِ و بامزگی این به سوژه یه کافیه؟ رو چیچی نه،

 این از کنم؟می ولت هاراحتی همین به کردی فکر کردم، پیدا

اشتباهی در سخت که سرت به نزنه فکرها !  

 گردن به که را اشعکاسی دوربین بالفاصله حرف، این از بعد

 تلفنی از پس. گرفت دیگری عکس و آورد باال بود، آویخته

 با حاال و بود شده بدش حال متوجه شمیم، با کردنش صحبت

 مورد کارِ به وافر، شوقی با و کشانده پارک به را او زیاد اصرارِ

بود مشغول اشعالقه .  

- گرفتی عکس چی هر بسه دیگه. ماهگل شدم خسته . 

نشستند مجنونی بید درخت زیر پارک، چمنِ روی دو هر . 

-  این یا بود خوبی یسوژه برات مشکی هایلباس این

من؟ نزارِ یقیافه   

کشید بیرون گردنش از را دوربین ماهگل . 

- زدم شاهکاری چه ببینیم هم با بیا . 
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 هایعکس. دادمی نشان شمیم به یکی یکی را ها عکس

 می فاکتور را هایشلباس اگر. متفاوت های ژست با مختلف،

بودند افتاده خوب هایشانبعضی گرفت، . 

داد تکان آرامی به را سرش . 

- شدن قشنگ . 

بودند نشسته هم روی به رو  . 

- تونست؟می باشه، تونستنمی این جز به   

برد باال تسلیم ینشانه به را دستش شمیم . 

- امتسلیم من. باشه تونستنمی جان، ماهگل نه .  

 و شد جمع خودش در کمی شمیم و وزید سردی باد

کرد حلقه بدنش دور را هایشدست :  

سردمه من خونه؟ بریم چطوره گممی . 

گفت کشیدمی باال را سویشرتش زیپِ که طورهمان ماهگل، :  
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 من بیاد، ماهور داداش اما دارم رفتن به عالقه خیلی هم من

کنهمی آویزحلق رو . 

کشید را شمیم لپ دیگر بار و خندید بعد . 

- رو جفتمون شایدم . 

 لحنِ با و طلبکارانه دید، که را شمیم متعجب های چشم

گفت شوخی : 

-  داداش با. دیگه نکن نگاه تعجب عالمت شبیه جوری این

 نخود دنبال فرستادمش نباشی، راحت شاید گفتم. اومدم ماهور

 .سیاه

شد بلند ماهگل . 

- بریم که بیاد بگم. کرده دیر خیلی دنبالش، برم من . 

. گذاشت تنها خیال و فکر جور هزار با را شمیم و رفت ماهگل

 برای دریغی هیچ بی توانستندمی چطور. بود عجیب برایش

 بود؛ چه هر بکنند؟ کاری هر نفعی، هیچ بدونِ و شدنش بهتر
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 ماهور هایمحبت جبرانِ فکر به حتی و نبود رو و چشم بی

 .بود
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# هفتاد_پارت  

 

 

. افتاد چمن روی شخصی یسایه که گذشت قدر چه نفهمید

 خاطر به را مرد این یسایه خوب خیلی. ایستاد و شد بلند

داد تکان آرامی به را سرش. بود سپرده . 

- خوبین؟ سالم،  
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انداخت اطراف به نگاهی . 

- کو؟ ماهگل پس   

 ترنزدیک او به قدم یک و کشید اشریش ته به دستی ماهور

 .شد

-  یکم. اومد که بودم صف توی من. بگیرم آش گفت ماهگل

بیاد که هاستاالن. بود شلوغ زیادی . 

دیگر صمیمیتی هم این . 

داد باال را ابرویش تای یک ماهور  . 

- بگم هم دیگه چیز یه راستی . 

  بفرمایین؟-

 کمتر بود، کم شانفاصله. برداشت جلو به دیگری قدم ماهور

 .شد

- کی؟ و من بفرمایین؟   
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 و چشمانش جدیتِ این. کرد می دستپاچه را شمیم عجیب 

گفت ناکوکی صدای با. خواندند نمی هم با محو، تبسمِ آن :  

- دیگه گممی رو خودتون نه، . 

 داشت، داشتنش پنهان در تالش که محوی لبخند با ماهور

  :گفت

- کی؟ و من یعنی خودمون   

 تا رفتمی که هایی نفس اما داد، قورت را دهانش آب شمیم

بود کافی کردن رسوا برای شود نامنظم . 

- خودت یعنی . 

 شالش سمت به بار چندمین برای دستش و گرفت گاز را لبش

کند مرتبش تا رفت . 

-  کار به کن سعی پس نمیاد، خوشم اضافی هایشناسه از

خب؟ نبری،   

- شما اخه  ... 
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- شما شدم که باز . 

 بر میهمان لبخند با افتاد ابرویش دو بین که خطی آن حتی

 اما کند بینی پیش توانستمی را همه شمیم. خواند.نمی لبش

 مانند موهایش از شاخه چند. میشد غافلگیر بار هر. نه را او

 کمی باد تکان هر با و بود ریخته اشپیشانی روی مواقع اکثر

شد می جا به جا . 

-  یه جااون جز به کجا هر و همکاریم کار محل تو فقط ما

رفته؟ یادت معمولی، دوست   

 سر در که چیز یک. نبود هم خبری اما نبود امری اشجمله

 یک تنها بود؛ جمله آخرین از کلمه آخرین شد، تکرار شمیم

معمولی دوست ! 

- خوشبوان؟ قدر این که زنیمی موهات به چی تو   

 در! زد زل او به متعجب و خیره ناباور، نزد؛ پلک دیگر

 دلش به بدی حس که نبود شهوت از اثری ماهور هایچشم
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! آمدمی بالعکس نظرش به شرمساری، کمال در و شود سرازیر

 عوض رنگ هایشگونه. بکشد نفس بود رفته یادش انگار

بودند کرده .   

- کنین؟می کار چی. داغه اش تا بیاین شمیم داداش،  

 و کشید صورتش به دستی ماهور. گرفتند فاصله هم از

 را اشاراده چشمانِ  بو، این انگار. فرستاد بیرون را بازدمش

مختل را فکرش و بود کرده کور . 
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- ماهگل اومدی !  

گذاشت کنارش را سینی و نشست ماهگل.بود کرده هول . 

-  دیگه آدم؟ همه اون خبره چه! بود شلوغ خیلی اوه، اوه

 داشتم خوشمزگی این به آش خریدنِ خیرِ از کمکم

گذشتممی . 

شد ساکت هاآن سکوت با و خندید حرفش به خودش .  

 موقعیتی چنین هم دیگر بارِ یک باشد، آرام کرد سعی شمیم

! کرده چه بیاورد یاد به کرد سعی. بود آمده پیش برایش

نباید کرد،می نگاهش نباید. بود نکرده نگاهش . 

- دیگه بشینین .  

کرد ماهور به ایاشاره سر با ماهگل . 

- شده؟ چی   
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 با ماهگل. داد تکان سر تنها "هیچی " معنای به ماهور و

 یکاسه ساکت شمیم و گذاشت دهانش در آش قاشقی اشتها

کردمی نگاه را اشآش . 

- نداری؟ دوست شمیم،   

را اشدگرگونی فهمیدمی ماهور نباید. آورد باال را سرش .  

-  یکم فقط. هوا این تو اونم دارم، دوست خیلی آش اتفاقا نه،

خورممی شه، سردتر. داغه . 

 هر توجه نزدیکی، همان کودکی شدیدِ یگریه صدای

 یک و بود دستش در جعبه یک که کرد جلب را نفرشانسه

پشتش بر پشتیکوله ...  

کند کمکش نبود کسهیچ بود، شب. لرزیدمی و کردمی گریه . 

 خیابانِ انتهای در تنها روزی او، مانندِ خواهرش که آن فکر 

کرد اشدیوانه بوده، شب .  
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 طی را دختر تا مانده باقی قدمِ چند. شد بلند جا از آن یک در

لرزیدمی رنگش آبی هایتیله. نشست کنارش و کرد . 

- کنی؟می گریه چرا کوچولو؟ خانوم شده چی   

 حاصل اطمینان خواست انگار. آمد باال لرزان نگاهش لرزید،

ندارد کارش به کاری که کند .  

 خس خس اشسینه و زدمی نفس نفس. شد شدیدتر اشگریه

. فشرد آغوش در را او محکم. کند آرامش کرد سعی کرد، می

کشید بلندش لختِ و جوگندمی موهای روی را دستش . 

-  کنی؟می گریه چرا عزیزم؟ شده چی. آروم آروم،! هیس

شدی؟ گم باشه؟ نترس،  

 آغوشش از. آرام اما کردمی گریه هم هنوز. بود شده ترآرام

آمد بیرون . 

- خوشگلم؟ چیه اسمت   

 .شبنم-
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# ودوهفتاد_پارت  

 

 شبِ جنگلِ و گرفت آتش دلش. شکست شمیم بغضِ

شد بارانی و ابری چشمانش . 

- عزیزم؟ کجان بابات مامان! شبنم قشنگی، اسم چه   

 هم باز. رسیدمی گوشش به دختر هاینفس نفس صدای

بود شده ناآرام .  
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-  خواستنمی اونا. حاال تا ندیدمشون ندارم، یعنی... نمیدونم

ترسممی خیلی من خاله،...  دنبالم بیان ! 

 سردش ترسیده، فهمید خوب اما شدنمی هایشحرف متوجهِ

 این مناسبِ اصالً ای پارچه شلوار و سفید شرتِتی یک. شده

نبود فصل . 

-  حرف باهم بعدش بشه، خوب حالت یکم مونخونه بریم

هوم؟ بزنیم،   

داد تکان را سرش تند تند ترسید؛ دخترک . 

- میکشه منو سعید...  باید اینارو خاله...  بفروشم باید نه، . 

- باشه؟ من برای همش   

 آمده کی. برگشت مخالفش سمت به ماهور، صدای شنیدنِ با

بود؟ نشده متوجه که بودند   

- دی؟می شونوهمه پول یعنی عمو،   

- دممی شونوهمه پول عمو، آره . 
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 حاال که هاییچشم به و خندید اشک و بغض میان در شمیم

 از چیزی چه ساله شش پنج دخترِ یک. کرد نگاه درخشید،می

 پارک از شبنم، دست در دست دانست؟می مادیات و پول

 از را مهرش پر نگاه. بودند ماهور یخانه در حاال و شدند خارج

داد ماهگل به خورد، می آش ولع با که رویش به رو کودکِ . 

-  شهنمی که شب هر. خودمون یخونه برم ذاشتیمی کاش

گرفتم رو تونآرامش. بشم تونمزاحم بیام . 

کرد اخم ماهگل . 

-  تنهایی؟ رفتیمی کجا. هاشمیم گیمی چیزایی چه اوهوع،

 میاری کجا از تعارفو قدر این آخه؟ بگیری چرا مارو آرامش

  تو؟

کرد پافشاری بود؛ معذب واقعاَ شمیم . 

- جوری این اخه  ... 
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-  و پدر دونیمی کنی؟ چکار خواستیمی تنهایی! شمیم کافیه

 بسه کنن؟ شکایت ازمون دزدی بچه جرمِ به تونن می مادرش

نیستی مزاحم! دیگه .  

. است کرده کالفه حسابی را ماهور هایشحرف فهمید

را اشرفته درهم های اخم دیدمی خوب اما کردنمی نگاهش . 

رفت شبنم نزدیک ماهگل . 

- شدی؟ کثیف قدر این تو چرا خاله   

 شمیم اغوش به و کرد رها نیمه و نصفه را آش خوردنِ شبنم

بود کرده اعتماد او به تنها انگار. برد پناه . 
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# وسههفتاد_پارت  

 

 

خندید مبهوت ماهگل . 

-  منو که این مثل. حموم ببرش خودت پاشو شمیم. اوه اوه

نداره دوست .  

 دوست بازهم اما بود نشسته صورتش روی دوده و سیاهی

رسیدمی نظر به داشتنی .  

- عزیزم؟ حموم بریم  

- بشی تمیز . 

- شم؟می خوشگلم   

اشمعصوم و کودکانه لحن آن از رفت ضعف شمیم دل . 

خندید ماهگل  . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
306 

 

- بیاین بشین، خوشگل برین خاله، آره .  

 داخلِ به ماهگل، راهنماییِ با و شبنم دست در دست شمیم

 در و کرد شمیم به ایاشاره آرام ماهگل،. رفتند ماهور اتاق

گفت گوشش :  

-  بیار در سر. کجان کارش و کس شده، چی ببین بپرس اول

چیه قضیه .  

 روی ماهور. آمد بیرون اتاق از ماهگل و داد تکان سر شمیم

 و  کرده اشچانه گاهِتکیه را هایشدست و بود نشسته مبل

داد تکیه ماهور روی به رو دیوار به ماهگل. بود فکر در عمیقاً . 

- باشه الکی همش ممکنه داداش، گممی .  

داد تکان سر ماهور . 

-  ازمون بخوان و باشه نقشه یه اصالً ممکنه گممی یعنی

نه؟ کنن، اخاذی   

 .اره-
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- آوردیمش؟ خودمون با چرا پس   

کرد نگاهش ماهور . 

-  رو؟ بچه اون کردمی ولش نظرت به رو؟ شمیم حال ندیدی

تنهایی بیوفته دردسر به بود ممکن . 

- تونهمی خودش گفت برم؛ من نذاشت . 

 جلب بود، ایستاده در چهارچوب در که شمیم به دو هر توجهِ

بود زمین به نگاهش. شد . 

-  قدش آخه زمین، گذاشتم رو بود الزم که وسایلی و شامپو

رسیدنمی .  

رفت نزدیکش ماهگل . 

-  یه باالخره. طفلی کشیده خجالت. نداره عیبی عزیزم، باشه

ماست پیش که شهنمی هم ساعت . 
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 از پر بغض، با و اشکی چشمانی با کرد، نگاه را ماهگل شمیم

 .درد

-  جای از پر تنش روی باال دادم که رو لباسش ماهگل،

 یکی امروز گفتمی ماهگل،. بود سیگار با سوختگی

به بزنه دست خواستهمی  ... 

 هجوم بغض. نداد ادامه دیگر نشست، ماهور روی نگاهش

 را اش شانه ماهگل. کرد می خودزنی گلویش در و بود آورده

زد لبخندی اش،مهربانی همه این برای و مالید آرام . 

- زنیممی حرف بعدش. بیا عزیزم، بشینیم بریم بیا . 

 یک با و رفت آشپزخانه به بعد و برد هامبل سمت به را شمیم

برگشت آب لیوان . 
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# وچهارهفتاد_پارت  

 

 

نوشید آب از کمی شمیم . 

-  قدر چه هر. میکنه زندگی شهاب اسم به نفر یه پیشِ گفت

 هیچ به گفته بهمون شهاب گفت. نداد جواب کجا، پرسیدم

کنه می مونتنبیه وگرنه بگیم رو جاش نباید کس .  

- ؟نداره مادر و پدر یعنی   

- نکنم فکر .  

-  باید پول تومن پنجاه با شب هر گفته بهش شهاب میگه

شهمی تنبیه باشه کمتر اگه برگرده، .   
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- بود؟ دستش که فاالیی همین با   

داد تکان سر شمیم . 

- همینا فروختن با . 

بود شنونده تنها ساکت، چنان هم ماهور و کشید آهی ماهگل . 

-  بعدش کخ میشن دار بچه ندارن صالحیتشو وقتی چرا

 احساس یکم چرا این؟ بشه معصوم های بچه سرنوشت

 بیدار وقتی روز هر که سخته ماهگل، کنن؟ نمی مسئولیت

 تونهمی آیا شب تا که باشه داشته رو این ترس باید شهمی

 ممکنه قدمش هر که این ترس نه؟ مگه دربیاره، تومن پنجاه

باشه داشته تنبیهی یه . 

مالید آرام را شمیم یشانه ماهگل . 

  !شمیم-
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 تمامیِ از و دنیا از خدایش، از خودش، از آمد، خودش به شمیم

 خجالت. کشید خجالت کار کودکان و سرپرستبی هایبچه

هایشناشکری تمام برای کشید . 

-  دونم،میچه. بخریم وسیله یکم براش بریم کاش داداش،

چیزا این و کفش و کیف مثالً .  

- کنه نمی جبران رو دارن که کمبودایی کفش و کیف .  

 گرفت، دلش. شد همزمان او شدن بلند و دختر صدای

 و فشار هر با جسمشان اگر حتی. شد تکه تکه شکست،

 نگرانی یعقده شد؟می چه روحشان کرد،می رشد سختی

 شدن، مریض هنگام یعقده خانه، به رفتنشان دیر برای کسی

 داشتن را کسی ی عقده بردنشان، دکتر به و کسی رسیدگی

رفت اتاق داخلِ. ماند می دلشان به همیشه . 

- شدم؟ خوشگل   

داشت زمرد شبنم مانند هم هایشچشم خندید، . 
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- عزیزم آره . 

بود ترتیره خیسش موهای رنگ .نشست کنارش . 

-  به بلدی؟ شهاب از شماره یه گی،نمی که رو شهاب آدرسِ

دی؟می من   

 فقط و انداخت سایه هایش چشم در وحشت و ترس هم باز

داد تکان را سرش . 

- خوامنمی . 

- خوای؟می چی   

- بگم؟ چی هر   

خندید و داد تکان را سرش شمیم . 

- بگی چی هر . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# وپنجهفتاد_پارت  

 

 

 

 و زده چانه زیر را دستش. گرفت اشخنده بامزه ژست آن از

کردمی فکر داشت و بود کرده غنچه را هایشلب . 

- . بابا و مامان یه با اینا، سارا یخونه مثل خوام می خونه یه

 تنها برگردم، اونا با شبا. کنم کار بیام بابام مامان با سارا مثل

باشن داشته دوستم هم همه این. نباشم . 
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 عالمتِ و شده باز هم از که بود شبنم هایدست به نگاهش

نچکد اشکش تا گرفت گاز را لبش. دادمی نشان را زیاد . 

- کیه؟ سارا   

-  همه اخه باشی؟ سارا مثل داری دوست توام خاله،. دوستمه

ها بچه یهمه. باشن اون مثل دارن دوست .  

کشید اغوشش در دفعه یک شمیم . 

- توئه؟ کیِ شهاب   

  .رئیسمونه-

کردمی فکر که بود همانی زد، تلخی لبخند . 

 

گذاشت ماهور یشانه روی را سرش ماهگل . 

- کنیم؟می کار چی حاال   

- کالنتری برمش می نباشه، پدرش شهاب اگه . 
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- چی؟ بعدش   

- بهزیستی به میدن انتقال . 

 .طفلی-

-  این از. امنه جاش.  کنه کار نیست الزم دیگه اونجا حداقل

 پول که این برای یا بمونه خیابون تو ها شب که ترسهنمی

بشه تنبیه درنیاورده .  

- مهربونه خیلی دلش حساسه، خیلی. نازکهدل قدر چه شمیم . 

داد تکان سر تنها ماهور . 

- گی؟نمی هیچی تو زنممی حرف بهش راجع من چرا داداش،   

- ماهگل؟ برسی خوایمی چی به   

انداخت باال ای شانه ماهگل . 

 .هیچی-

شد بلند جا از ماهور . 
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- کنه حاضرش بگم رممی نیست، جایز موندن بیشتر . 

زد در و رفت اتاق سمت به ماهور . 

  شمیم؟-

دیگر بار یک . 

  شمیم؟-

 شمیم بغل در شبنم. رفت داخل و کرد باز را در نگرفت، جوابی

بودند رفته خواب به تختش روی دو هر و بود . 
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 به را او پاهایش اما برو بیرون اتاق از که دادمی فرمان مغزش

 رسیده امن ماوای یک به که انگار شبنم. کشاند تخت سمتِ

نبود پریده رنگ و ترسیده دیگر باشد، .  

 یکارها برای لبخندی. بود کرده بغل محکم را شمیم دست

کرد خوش جا لبش روی شمیم .  

- گفته بهش چی نیست معلوم ! 

 از قبل، ساعتی و کمبود از بود پر هم خودش شمیم

 جای قدر چه فهمیدمی. بود زده دم بچهدختر یک کمبودهای

 چه برای فهمیدنمی و داده آزار را او خواهرش و مادر خالی

او کنار هاییبودن از شده پر اشزندگی . 

. کرد روشن را تخت کنار آباژور و کشید رویشان را پتو آرام

 شمیم صورت روی باالخره بود فراری که نگاهی اختیار،بی

 .نشست
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. بود کرده خوش جا صورتش روی اشک، از ایشده خشک ردِ

 جلوی هایش اشک تا بود داشته نگه را خودش بارها امروز

کند حفظ را غرورش و نریزد ماهگل . 

 و کرده قبول دوست، عنوان به را او سرانجام که یعنی این

 شکل لبش روی لبخندی. بود زده کنار غرورش روی از پرده

 .گرفت

بود آرایشی هیچبی صورتش اوقات، اکثر مانند . 

 خشک هوا در دستش اما کند لمس را اشگونه تا برد دست

 .شد

 افتاد،می نباید اتفاق این. ریخت هم بر اعصابش هم باز

 تا نه بفهمد، را هویتبی حسِ این اسم که وقتی تا نه حداقل

گردد روشن برایش او هایبودن این دلیل که وقتی .  
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 آشپزخانه به و کشید بیرون اتاق از را خود بلند هایگام با

 نفس یک و کرد پر شوییظرف شیرِ از آب لیوان یک. رفت

کشید سر . 

- داداش؟ شدچی   

زد لب حوصلهبی :  

- بودن خواب . 

- کردی؟می چیکار ساعته یه پس   

 .برگشت

-  رممی االن کنی،می نگاه جوری این چرا باشه، خب

کنممی صداشون .  

 درحال شمیم گوشیِ. رفت هامبل سمت به و کشید نفسی

 که دوم بار برای اما شود خیالشبی خواست. بود خوردن زنگ

 یک و هزار با باشد؛ پدرش شاید که این گمان با خورد، زنگ

کرد برقرار را تماس نگرانیدل جور . 
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  شمیم؟-

- خانوم سالم .  

 در نوایی هر از ترغریبه اما آشنا، برایش شدت به که صدایی

بود ذهنش ... 

- خانوم؟ الو   

 دنبالِ  به اشحافظه توی. شنیدمی را تندش هاینفس صدای

 گوشش در که ممتد بوق. نشناخت اما گشتمی آن صاحبِ

انداخت شماره به نگاهی و آورد پایین را گوشی پیچید، . 

شناختنمی نه،  ! 
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# وهفتهفتاد_پارت  

 

 شبنم. آمدند بیرون اتاق از سه هر ساعت، نیم از پس

 رسیدمی پاهایش مچِ تا قدش. بود پوشیده را شمیم سویشرتِ

بود مشخص هایشانگشت تا چند زور، به هادست از و .  

- میاد بهت قدر چه . 

- عمو؟ گیمی راست   

پرسید شمیم از بار این شبنم و خندید آرام ماهور : 

- خاله؟ گهمی راست  

کرد دستیپیش ماهگل و زد لبخندی شمیم :  

-  لباسه این کن، گوش منو حرف تو. خاله اینارو کن ولشون

 خوادمی دلش و کرده حسودی عمو اون که میاد بهت قدر این

بگیردش ازت .  
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 را شمیم و ماهگل دستِ و کرد ماهور به پررنگ اخمی شبنم

 بیرون هاآن. داد تکان تاسف به را سرش ماهور. فشرد محکم

رفت پایین ها پله از و کرد قفل را در ماهور و رفتند .  

- راهه؟ بهترین این مطمئنین   

داد تکان سر ماهور . 

- شینهنمی تنش روی زخما اون دیگه حداقل آره، . 

شد سیخ هردوشان تن به مو چیزی چنین تصور از . 

-  حالش شدن بهتر به کلی و هست روانپزشکم اونجا مطمئناً

کنهمی کمک .  

 از کندن دل بود سخت قدر چه. داد تکان سر طمانینه با شمیم

 .او

- زنیممی سر بهش بار یه وقت چند هر نکن، فکر بهش زیاد . 

نشست لبش روی واقعی لبخندی بار این . 
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- شه؟می واقعاً   

- شهمی واقعاً . 

 و دوان دوان بودند، رفته سوپرمارکت به که شبنم و ماهگل

آمدند سمتشان به کنانخنده .  

- بابایی اومدیم ما .  

- باباته؟ آقاهه این خاله،   

داد تکان سر ماهگل . 

-  بابا که بهتر همون بداخالقه؟ قدر چه میبینی خاله، آره

 مگه. کردمی اخم برات اینجوری دقیقه به دم وگرنه نداری

  نه؟

 شمیم دور را ظریفش هایدست شبنم و خندید ریز ماهگل

کرد حلقه . 

- خوبه خیلی مامانت ولی خاله آره . 
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 بیشتر، نبستنِ دل برای شمیم و کرد نگاهش غیض با ماهور

نگفت هیج . 

- کالنتری رممی بعدش رسونم،می شمارو اول .  

- رممی خودم من نه، . 

کرد اخم ماهگل . 

- شد شروع باز . 

خندید شمیم . 

-  االن تا. دنبالم بیاد آرزو گفتم. کنمنمی تعارف دیوونه، نه

رسیدمی باید . 

 لبخند با زدمی چراغ که ماشینی دیدن با و گرداند را نگاهش

داد، ادامه  

- رسیده که . 
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# وهشتهفتاد_پارت  

 

 

- دوستمه بهترین آرزو .  

گفت ماهور به رو ماهگل :  

- خودمون یخونه رممی باهاشون منم داداش، پس .  

. کرد پا به غوغا وجودش در اما نه، که اشچهره در ناباوری

داشت وجود هم ایخانه سپ . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
326 

 

- رسونمتمی خودم . 

کرد دستیپیش شمیم : 

-  طول خیلی احتماال کارِتون. برین شما رسونیمش،می ما

کشهمی . 

داد تکان سر ماهور . 

  .باشه-

 به رو ماهور. بود نشده معنا خانواده این برای تعارف انگار و

کرد تاکید ماهگل : 

-  بمونی شب نبینم ماهگل،. زنیمی زنگ شد، تموم کارت

جااون .  

- عشقم چشم . 
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- . خورد زنگ گوشیت بودی که اتاق توی شمیم، راستی

. شد قطع اما بشه نگران و باشه پدرت شاید گفتم دادم؛ جواب

بودی؟ خاصی تماسِ منتظر   

- نه... نه، . 

 نگاه دیگر. گرفت شمیم یترسیده نگاهِ از چشم شک با

. بگوید چه دانستنمی کس هیچ و بود شبنم به شانهرسه

نشست زانو دو روی ماهگل . 

-  چیزِ عالمه یه رینمی اول. برو عمو با شما خاله؛ شبنم،

 جای یه برندتمی که جایی یه رینمی بعدش. خرینمی خوب

باشه؟ تر،خوب   

 او بود منتظر. دوخت شمیم به را نگاهش کرده، بق شبنم

 به میلیبی با دید، را سکوتش که هنگامی. بگوید چیزی

 برنداشته بیشتر قدم چند شبنم و ماهور. رفت ماهور سمتِ

زد صدایش و نیاورد طاقت شمیم که بودند . 
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- باشه؟ پیشت، میام  

 به شبنم و ماهگل. داد تکان دست و خندید بغض با شبنم

 خیلی ماهگل و آرزو. شدند سوار و رفتند آرزو ماشینِ سمت

 حتی و شدند صمیمی باهم کردمی فکر که چه آن از ترسریع

 او و زدند حرف راه طول تمام در. گرفتند را یکدیگر یشماره

کرد ترمز ویالیی جلوی آرزو. شد شنونده تنها . 

- جاست؟ این   

-  وقت این ببخشید. کشیدی زحمت مرسی،. جان آرزو آره

گرفتم رو وقتت شب . 

- دارم کار باهات حاالها حاال. گذشت خوش خیلی عزیزم، نه . 

خندید ماهگل .  

- شمیم خداحافظ. هواتو.. دارمت .  

زد سوتی آرزو بالفاصله شد، پیاده که ماهگل :  

- ایخونه عجب شمیم، اووف ! 
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کرد نگاهش غیض با شمیم . 

- زشته آرزو، شنوهمی . 
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افتاد راه به و کرد روشن را ماشین آرزو . 

-  که کوچیکه قدر چه شونوخونه نگاه گفتم مگه بشنوه، خب

باشه؟ زشت  
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 تونیمنمی هاخونه این توی که تو منو دونی،می اصالً... آره 

 هایخونه این! میگیره نفسمون بزرگه، بس از کنیم؛ زندگی

 خونه. شهمی گم باغش توی رهمی آدم! بابا چیه کالسبی

. دیوار به بخوره کردی، دراز که پاتو. باشه کوچیک باید

بابا دونممی ... 

خندید شمیم . 

- آرزو خدابه ایدیوونه . 

  

-  به قدر این تاحاال کی از آوردی؟ کجا از منه؟ برای آش این

تو؟ منی فکر  

کرد دستش در یکاسه به نگاهی شمیم . 

"- شمیم بگیر رو این . 

- چی؟ برای   
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-  نشد، قسمت که خودت آشِ داری؟ دوست آش نگفتی مگه

تو برای آش این "  

-  جای دیمی من تحویل ژکوند لبخندِ خیاالتت، تو رفتی باز

 گذرهمی کثیفت ذهنِ اون توی چی نیست معلوم ببین، جواب؟

شمیم؟ گممی! شدی جوریاین که   

 بله؟-

- کارواش ببرم ماشینو رسوندم، رو تو بنداز یادم . 

کرد نگاهش سوالی شمیم . 

- چی؟ برای کارواش که، بود تمیز  

- افکارت از شه تمیز ماشین این بلکه .  

خورد را اشخنده شمیم . 

- خوری؟می. افتادم اون یاد. ماهوره برای آش   

زد لب جدی کامال و انداخت شمیم به چپی نگاه آرزو :  
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-  هوسم یچشمه اصالً. نکن من به هالطف این از عزیزم، نه

َاه. کرد پیدا جریان آش به ویار شد، خشک .. 

خندید و کند کنترل را خودش نتوانست بار این شمیم . 

-  اون دادم رو آش من. اصالً نشد وقت بهش؛ نزد دست

داد من به رو آشش اونم خورد، دختره .  

- انداختین راه آش به آش یمبادله خوبه، .  

 درست شد؛ جدی کامال چشمانش مهربانش، لبخند خالف بر

داشت گفتت برای مهمی حرف که همیشه مثل . 

- که تو شمیم  ... 

 و افکار از باری کوله با کرد؛ قطع را حرفش ی دنباله شمیم

خستگی دنیا یک . 

-  تکرار رو حرفا این دیدی منو سری هر خوادنمی آرزو، اووف

خدا به دیگه شدم حفظ. کنی . 
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زد راهنما آرزو . 

- اسفاجعه! بدیه خیلی اتفاقِ که بدونی خواستم فقط . 

 به آرزو. دوخت پنجره به را نگاهش و داد تکان سر شمیم

 این. کند تلخ را اوقاتش خواست نمی اما نگران و بود فکرش

 کرد کمانه گلوله چون بار این اما، بود شده زده بارها ها حرف

خورد گلویش به و . 

-  باید تو االن. دارم رفیق منم دارن، دوست بقیه خدا؛ ترو نگاه

 رژ یه بود، کرده پیدا ارتقا باال سمت به درجه چهل دماغت

 آهنگ یه باهم بعدش. اتچونه پایینِ تا دماغ زیر از زدیمی

 و کردیم می زمزمه رو فهمیمنمی ازش هیچی که خارجی

 نه. باال رفتمی فالوورام اینستا؛ ذاشتممی. گرفتممی فیلم منم

بشینی دلم ور صورتش، رو مالیدن گچ که میت مثل . 
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خندید اخم با شمیم، . 

- خوبی این به چمه؟ من مگه واا، . 

- عالی تو عزیزم، آره . 

 از بود پر کنارش. داد باال ایشانه نفس، به اعتماد با شمیم

خوب حس . 

-  آنفالوت میخواد دلم کنم، نگاهت دیگه یکم خودمم اگه فقط

کنم بالکت ماشین از و کنم . 
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-  چیزی امیر. خلی هنوزم اما شیمی مادر داری آرزو، که واقعاً

که؟ نگفت   

بود آرزو همسرِ امیر . 

-  رو کنی هوس شب خوایمی چی هر اومدنی گفت فقط نه،

نکنی زابرا منو که بخر . 

 را عالقه و عشق. همسرش و آرزو برای بود خوشحال قدر چه

دید می دیگری به نسبت هردو، چشمان در .  

- چی؟ یا کنیمی تعریف رو امروز خودت خب،  

- گممی .  

* 

 از هایشپیام تمامیِ کرد؛ نگاه را اشگوشی سوم بار برای

 رو داروهات " شب، ده ساعت به متعلق و بود ماهور جانبِ

نره یادت "  
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-  مرغای این مثل صبح از خوب، دخترِ بزن زنگ یه خب

شدی سرکنده .  

- بگم؟ چی بزنم زنگ. نمیشه روم رها، نه   

 متمرکز کارش بر کرد سعی شمیم و انداخت باال ایشانه رها

شد؟می تمام کاری ساعت اگر آمد،نمی اگر. شود  

بود باقی دیگر ساعت سه تنها  . 

 

- ام قهوه پاکمهر، خانم .  

 رها. شد محو دیدش از تر سریع ماهور و آمد باال سریع سرش

 .خندید

- اومد؟ دیدی بیا،   

شد بلند جا از شمیم . 

- شده چی ببینم برم . 
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 به بعد و کرد درست شربتی. رفت آبدارخانه سمت به اول

 و گذاشت میزش روی را ماگ. کرد تند پا ماهور اتاقِ سمت

گرفت فاصله قدم چند .  

- خوای؟می چیزی  

. آمد باال ماهور سرِ. این جز داشت را جوابی هر انتظار

دیشب خوابیِبی از نشان و بود سرخ چشمانش . 

- شد؟ چی...  فقط نه،   

برداشت را لیوانش و شد بلند جا از ماهور . 

- است؟ قهوه   

- بخشهآرامش زبونه، گاو گل . 

رفت جلو قدم چند و داد باال ابرویی .  

- پرسیدی؟ چی خب... عجب  
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"  جاری دیگری چیز زبانش بر اما دلش در "آزار مردم لعنتیِ

 .شد

- کالنتری رفتین که دیشب از یعنی شد؟ چی پرسیدم . 

انداخت پایین را سرش. رفت جلوتر قدم یک ماهور . 

-  کنه نگاه رو جایی هر کسی زنم،می حرف وقتی ندارم عادت

خودم جز . 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# ویکهشتاد_پارت  

 

 

 کشیده ته انگار اتاق  اکسیژنِ تمامِ. داد قورت را دهانش آب

. صورتش با مماس درست برداشت، دیگری قدم ماهور. بود
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 عجیب. شمیم برای بود آورعذاب نزدیکی از حجم این

زد لب نفوذ پر کرد،می نگاهش :  

- شرکتم که االنم کالنتری، رفتم دیشب از اووم، .  

 به هایشنفس که حاال کرد؛نمی درک را هایشحرف انگار

 چند. هضم قابلِ نه و بود تحمل قابل نه خورد،می صورتش

 و نوشید را شربتش از جرعه یک ماهور. رفت عقب قدم

داد باال ابرویی :  

-  چرخهمی خیلی چشمات مردمک کنی،می هول که وقتی

پاکمهر خانومِ !  

 راحت قدر آن طور چه. شد حرص از پر و زده شرم متعجب،

 او به پشت و رفت سرتاسری هایپنجره سمت به ماهور بود؟

 .کرد

-  فکر که جوری پرورشگاه،همون به دادن انتقال رو شبنم

داد هم رو شهاب آدرس. کردیممی .  
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کرد سکوت رسید، که جااین به .  

  خب؟-

گفت لحظه چند از بعد و کرد مکثی و تعلل :  

-  رفتم؛ باهاشون خودمم من. اونجا بودن زیادی هایبچه

 از بعضی به پلیس، گزارش به. کرد شونراهنمایی شبنم چون

بود شده تجاوز بارها و بارها ها، بچه .  

 صدای تنها و ایستاده دود از پر رحمِبی شهرِ به خیره

 اما شمیم. بود اتاق سکوتِ یشکننده اش،عصبی هاینفس

 پاهایش توانِ. بود خیره ماهور به هم هنوز درد، از پر و مات

رفتمی تحلیل . 

- کشممی خجالت شمیم، شهمی شرمم بودنم مرد از گاهی . 

 هم پزشکانروان و پزشکان قهارترین کمکِ با دیگر بال این

 تباه کودکان از بسیاری یآینده ساده چه. بود ناشدنی جبران

گذشتندمی کنارشان از ترساده چه و... ساده چه. بود شده ! 
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 تبدیل کابوس به رویاهایشان رحمانهبی چه و ساده چه 

 و من عزیزانِ  روزی که آن برای بود تضمینی مگر! شدمی

نبود نشوند؟ دچار درد آن به شما ! 

آمد داخل و زد در شخصی . 

-  از کمتر کنم، یادآوری رو تونجلسه خواستم معتمدی، آقای

شهمی شروع دیگه ساعتِ نیم . 

 رها به شبیه. برگشت شمیم بود، رها به شبیه صدایش قدر چه

 باید اما نبود رفتن به دلش. داشت گنگ حالی. بود خودش نه،

رفتمی .  

- معتمدی آقای توناجازه با ! 

 ؛کند استراحت را ساعت نیم این ماهور، تا دادمی فرصتی باید

 بود، شاهدشان که چیزهایی خیالِ  یپیله اگر! توانستمی اگر

شدمی باز ذهنش دورِ از . 
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*** 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# ودوهشتاد_پارت  

 

 به کردن نگاه از شنید، که را پدرش با آرزو پرسیِاحوال صدای

رفت بیرون و برداشت دست خودش . 

-  پارسال مثل رو دخترتون که میگم دارم االن از من عمو،

برممی گیرم،می قرض .  

زد لبخندی اطمینان با شمیم پدر . 

-  شب فقط. دخترم راحته من خیال باشه، تو کنار که شمیم

دارم کارش منم. نکنین دیر . 
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 اما نشود متوجه او که بود شمیم تولد به مستقیم غیر اشاشاره

 همیشه. کند فراموش را تولدش که بود آن از ترباهوش شمیم

 تواندمی کسی مگر اصال. بود باور غیرقابل و عجیب برایش

بسپارد فراموشی به را تولدش .  

- . نکردی سالم یعنی این و خانوم؛ شمیم السالم علیک

کشید آغوش در را آرزو و خندید . 

-  تولد شمعِ برام یزدی کیک یه روی پارسال مثل قراره بازم

  بذاری؟

 گرفته تولد برایش آرزو پارسال. نشنود پدرش که گفت طوری

 عوض را هوایش و حال بود خواسته خاصش کیک آن با و

 و مادر مرگ بعد که چیزی. بیاندازدش خنده به و کند

بود شده دور شمیم از هم آن یسایه خواهرش، . 

- شمیم کرده تغییر چیزا خیلی امسال .  
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 نگاه جوابِ مهر، با شمیم. شدند جدا هم از و گفت آرام هم او

داد را پدر عشق پر . 

- بریم؟ نباید دکتر مطمئنی شدی؟ بهتر بابا،   

داد تکان سر پدرش . 

-  کسالت یه که، گفتم. نباش نگران. خوبم دخترم، آره

بمونم خونه امروز کردی وادارم تو و ستساده .  

- بشه رفع مجبوره اونم عمو، حله پس .  

خندید پدرش . 

- کنم استراحت رممی من. نشه رفع مگه داره جرئت .  

کرد هدایت اتاقش سمت به را ویلچر پدرش . 

- بابا؟ کمک بیام   

کرد اخم علی . 

- رممی خودم نکرده، الزم .  
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 با آهی شمیم. بود شده نشین ویلچر او مادرش، رفتنِ از بعد

کشید اشیادآوری .  

-  انتخاب عکسِ کلی باید خوشگله؟ کردی انتخاب لباس

  .بگیریما

 خواستنمی هم خودش بود، گرفته پیش در را درستی راه آرزو

 خراب را روزش کرد، نمی درست را چیز هیچ که افکاری با

 .کند

- کردی؟ دیر قدر این چرا. بودم تو منتظر نه،  

نالید و کشید اش پیشانی به دستی آرزو :  

-  کجا ماشین همه این دونم نمی. دیگه ترافیکاش و تهرانه

 !میرن

 شد ترنزدیک کمی آرزو. بود کرده شروع نیامده خندید، شمیم

زد لب خریدارانه نگاهی با شمیم، صورت در کنکاش با و : 

- نه نگو شمیم، ها شیمی چیزی یه نخوری، ترشی . 
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- شدم؟ خوب   

زد لبخندی مهر با . 

- عشقم شدی هافرشته مثل . 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وسههشتاد_پارت  

 

- کنیم پیدا خوشگلم لباس یه ات،قیافه از نشدم خسته تا بیا . 

رفتند اتاقش سمت به هم با و کشید را دستش . 

- بهزیستی؟ امروز رفتی   
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نشست تخت روی شمیم . 

-  هفته هر حالش. رفتممی که بود ایجمعه سومین این آره،

شهمی بهتر داره .  

 به رو دیواریِ کمد سمت به و داد تکان سر رضایت با آرزو

 وجودِ اما رسیدنمی متر سی به اتاقش متراژ. رفت تخت روی

 شدمی باعث کنارش، در پاتختی یک و نفره دو تختِ یک

برسد نظر به بزرگ .  

-  گوشزد باید کنی؟می چیکار داری هست حواست شمیم،

ایبچه این به شدن وابسته خطرِ  در که کنم . 

زد لب آرام شمیم :  

-  مثل چیزاش بعضی نیست؛ که اسمش فقط دونی،نمی آخه

واقعاً شبنمه . 
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 از بود پر که ایگذشته. گذشته به بود شده پرت هم باز

 روی لباسی برخورد با افکارش یرشته. شیرین خاطراتِ

برداشت صورتش روی از را لباس. شد پاره صورتش . 

- دیوونه؟ میکنی چیکار   

داد جواب کردمی پرت را دیگری لباس که زمان هم آرزو :  

-  بپوشی چی ببینم تا کنممی جدا رو نخور درد به لباسای دارم

 .بهتره

بود نشیبش و فراز پر زندگیِ یفرشته دختر این . 

-  یعنی! دی؟می انجام برعکس داری نمیکنی فکر عزیزم،

بیاری؟ بیرون رو خورهمی درد به که لباسی نباید احیاناً   

 .نخیرم-

. شد باز خنده به هایشلب شمیم که بود گفته جدی قدر آن

 ینتیجه به سرانجام ها،لباس بیشتر کردنِ انبار از پس آرزو

 کمی اشبلندی که کاربنیآبی مانتوی یک. رسید دلخواهش
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 را رنگ سفید روسری و شال همراهِ به بود، پا مچِ از باالتر

کرد نگاه شاهکارش به رضایت با. کرد انتخاب .  

- امسال جان شمیم شدی تحمل قابل اما رسمیه استایلش .  

بود روبرویش شمیم . 

-  مثل امسال چیِ کنی؟می پارسال امسال هِی شده چی

نیست؟ پارسال   

-  تو شمیم،. بزن حدس خودت رو اشبقیه گم،می رو اشیکی

یادته؟ تولد؟ اومدی جوریچه پارسال   

بود پذیرفته آرزو تالشِ با و باالجبار بود، یادش . 

-  لحظه یه موندگاریش من، تالش کلِ با تو هایخنده شمیم،

 می اگه که این نیستی؛ قبل مثل که همین االن، اما. نبود هم

خودتی و واقعیه خندی ... 

 این بابت من و کردی فرق یعنی کنی،می تالش که همین 

ممنونم هست اون مسببِ که کس هر و هرچیز از تغییر، .  
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آرام و متفکر بود؛ سپرده گوش هایشحرف به شمیم . 

 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# وچهارهشتاد_پارت  

 

 

 آرزو شکم سمت به ناخودآگاه نگاهش و کشید عمیقی نفسِ

بود آمده باال و نبود تخت قبل، مثلِ  دیگر. رفت .  

- چطوره؟ خاله جوجوی   
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 شکمش روی را دستش ناخودآگاه، و زد عمیقی لبخندِ آرزو

داد قرار . 

- اونه پای به امشب رستورانِ بگو شمیم خاله به گهمی خوبه، . 

رفت جلو شمیم . 

-  خاله میای دنیا کِی. نذار بچه دهن توی حرف خود،بی

کوچولو؟ ببیندت   

 هر و کرد نگاه آرزو به مهر با شمیم. خورد تکان دستش زیر

خندیدند دو . 

- آرزو فهمید . 

-  حاالم. ترهعاقل خیلی اشخاله از امبچه فهمه،می که بله

شده معطل کلی االنم تا بیچاره امیرِ که بریم بلندشو .  

کرد نگاه آرزو به تردید با شمیم . 

- آرزو؟ اومده چی برای امیر   
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- بریم بیا دیگه؛ اومد .  

 به و برخاست جا از شک از پر شمیم و رفت در سمت به آرزو

 جاکفشیِ از را رنگشمشکی هایکفش. رفت بیرون دنبالش

 را ورودی یپله چند. کرد پا به و برداشت در جلوی چوبیِ

. کرد نگاه لذت و حسرت با را خانه کوچک حیاطِ و رفت پایین

. داشت دوست را تصویر این مادرش قدر چه و برگ از بود پر

 جلوی درست را سمندش امیر،. رفت بیرون و داد تکان سر

شد جاگیر عقب. بود کرده پارک خانه . 

- امیر آقا سالم . 

برگشت شمیم سمت به امیر . 

- باشه مبارک تولدت. دیدم تورو من عجب چه شمیم، سالم . 

- بودم کار درگیر دیگه، ببخشید. مرسی . 

کرد اخم آرزو . 

- تولدشه نبود یادش امیر، عه .  
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کرد روشن را ماشین و گذراند نظر از را شمیم یچهره امیر . 

- شد غافلگیر قدر چه مشخصه کامالً خانومم، بله .  

 این زوجِ شادترین و ترینداشتنیدوست آرزو، و امیر نظرش در

بودند جهان . 
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# وپنجهشتاد_پارت  

 

رسیدند باالخره ساعت نیم از پس . 

- میام کنم، پارک رو ماشین من. برین شما .  
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 باغی. رفتند رستوران سمت به و شدند پیاده شمیم و آرزو

 چیده هم کنار که هایی تخت از پر و  بود رویشان به رو بزرگ

 کردمی برابر چند را اش زیبایی وسط، بزرگِ یفواره. بود شده

خندید شمیم. بود شده فرش ریزه، سنگ با راه تمام و . 

-  جا یه بشینیم بیا. داره فرق امسال واقعاً که این مثل نه،

 .دیگه

گفت جوگرشوجست نگاهِ با آرزو :  

- کنم پیدا رو ماهگل وایسا . 

- مگه؟ هست هم ماهگل !  

 که ایوانی. دنبالش به هم شمیم و افتاد راه جوابی هیچبی آرزو

 میزی تک و ماهگل دیدن با. رفتند باال را خوردمی پله چند

 گلدانی با گردی، و بزرگ میز. رفتند سمتش به بود، آنجا که

 با آرزو. بود شده تزئین رویش، بر رنگ ایقهوه ایپارچه و زیبا

داد دست ماهگل . 
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- نشدین؟ معطل که زیاد. سالم   

 فکر. بود بسته جمع آرزو،. کرد نگاهش گرد چشمانی با شمیم

 که بود دلخور کمی دلش در. باشد هم ماهور که این به کرد

 یرشته ماهگل یخنده... .  حاال اما نگفته تبریک را تولدش

برید را افکارش . 

- بهش؟ بودی نگفته   

خندید هم آرزو . 

   .نچ-

- خانوم شمیم مبارک تولدت . 

کرد نگاهش قدردانی با شمیم .  

- دلم عزیزِ مرسی . 

. شد جاگیر ماهگل کنار هم شمیم و نشستند ماهگل و آرزو

چرخاند اطراف در نگاهی شمیم . 
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-  این میز یه فقط چرا نیست؟ چشم تو خیلی جا این ها بچه

پایینه همه بقیه هست؟ باال !  

زد چشمکی ماهگل . 

- دیگه اسویژه . 

. شد اشروبرویش یمنظره زیباییِ محوِ و انداخت باال ایشانه

 نظر به طراوت پر و سرسبز جا همه بود؛ پاییز که این برخالف

  ِزیبایی در بیشتر همه از باغ وسطِ  یفواره و حوض. رسیدمی

داشت نقش رستوران .  

 باال ها پله از ماهور بندش، پشت و برخاستند ازجا امیر آمدنِ با

 .آمد
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# وششهشتاد_پارت  

 

 

 شروع هیجان با چنان قلبش دید، را ماهور که وقتی همان از

 معرفی و پرسیاحوال  ِمتوجه حتی که کرد خیز و جست به

 صندلیِ تنها و نشست آرزو کنار امیر. نشد یکدیگر به هاآن

 بیرون را نفسش. بود خودش کنار ماهور، برای مانده باقی

 و ماهور ابتدا در. بدهد جمع به را حواسش کرد سعی و فرستاد

 اعتراضِ با بعد و بودند کرده بحث کلی کار، یدرباره امیر

 و آرزو و امیر بین بحث و شوخی. کشیدند آن از دست ماهگل

بودند داده را سفارششان همه. گرفتمی باال گاهی ماهگل . 

-  شام جوری چه االن آخه، خوردم ناهار پیش دوساعت من

  بخورم؟
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 لحن با شمیم، به رو امیر. بود هشت ساعت خندید؛ شمیم

گفت ایزیرکانه . 

- داره یکسانی یسلیقه دوست انتخاب توی شمیم . 

  چرا؟-

- داد ناهار اومدن دم ما به جانم آرزو آخه . 

 به همه شد باعث کرد، حواله امیر یشانه بر آرزو که مشتی

 آرزو، گوشِ در ماهگل. شد خورده سکوت در شام. بیفتند خنده

 شمیم نگران، گاهی و خندید می گاهی آرزو و کرد می پچ پچ

 کرده شروع را کار از بحث دوباره ماهور و امیر. کردمی نگاه را

 .بودند

بود دلخور ماهور از کمی و شده کالفه  .  

. نداشت تولدش به هم کوچکی یاشاره حتی ابتدا، همان از

 خودش. برد پناه اینستاگرام یبرنامه به و کرد روشن را گوشی

بود اشسرگرمی یمایه اما نداشت فعالیتی . 
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-  که داشتم اعتقاد من اما حرفی؛کم خیلی گفتمی ماهگل

کشیمی خجالت . 

زد لب و انداخت اطراف به نگاهی. آورد باال را سرش :  

- رفتن؟ کجا بقیه   

-  جا جابه رفت بود، کرده پارک بدجایی رو ماشین امیر آقا

رفتن یهویی که هم ماهگل و آرزو. کنه . 

 با بود؟ شده گوشی در غرق قدرآن کِی داد، باال ابرویی

 را بودند ریخته صورتش روی سماجت با که موهایی خجالت

 چه دانستنمی کرد، تر زبانش با را لبش. فرستاد گوش پشت

 به را سرش. داد نجاتش شده پخش موسیقیِ صدای که بگوید

 گروهِ یک. ببیند را صدا منشا تا برگرداند مخالف سمت

بودند کرده نواختن به شروع موسیقی . 

- ترهراحت جوری این. کن نگاه و شو بلند .  

هم شمیم و شد بلند جا از ماهور ... 
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رفتند هانرده کنارِ دو هر  . 

- زننمی قشنگ قدر چه .  

- داری؟ دوست زنده موسیقیِ   

 و زنده اجرای او مثل که ماهور به نگاهی نیم هیجان با

انداخت کرد،می نگاه را العادهفوق . 

- امموسیقی عاشق کالً .  

زد لب رخشنیم به خیره پرسشگر، نگاهی با بعد :  

- فهمیدین؟ کجا از شما   

- نگات از . 

- شما؟ دارین چشم سرتون کنار   

 خودش اما گرفته اشخنده فهمید رفت، باال ماهور لب انحنای

 قدر آن نداشت انتظار. شد قطع موسیقی صدای. داشته نگه را

شد پکر. شود تمام سریع . 
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 همین؟-

 به زده شوک بود، گوشش نزدیک درست که صدایی با اما

برگشت سرش پشت . 
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# وهفتهشتاد_پارت  

 

 

 سرِ پشتِ که آرزویی و شدمی زده گوشش کنار که ویولونی

 غافلگیر یصحنه بود؛ ایستاده دست در کیک ویولونیست، مرد

 اما بود تولدش دانست می. بودند زده رقم برایش را ایکننده
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 گویی جاهمان. نداشت انتظار را شدن سورپرایز حد این تا

 جلو ماهگل. شد جمع چشمانش در اشک. بود زده خشکش

 شمیم اسمِ  و داشت دست در که هاییبادکنک با آمد،

 در انگار، بود چسبیده کام به زبانش. بود شده نوشته شانروی

رفت ماهگل آغوشِ . 

- خوشگلم شمیمِ مبارک بازم تولدت . 

. کرد می حس را مردم نگاه سنگینی و بودند کرده توجه جلب

 آهنگ داشت هم هنوز ویولونیست. کرد دانیقدر چشمانش با

را مبارک تولدت زد،می . 

- شما؟ کردین چیکار   

داد باال ابرویی برادرش مثل درست ماهگل . 

- بود داداش ریزیِبرنامه اشهمه .  

 ناباور. بگنجاند ذهن در توانستنمی را این کرد،نمی باور

زد لبخندی ماهور. ماهور سمت به برگشت . 
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- جان شمیم باشه مبارک تولدت . 

. کرد نگاهش دانقدر و ریخت هایشچشم در بود حس چه هر

شرمنده زده، خجالت ناباور، . 

 .مرسی-

زد پهلویش به ای سقلمه آرزو .  

 !خوردیش-

 رویشان هانگاه تمامیِ . برد میز سمتِ  به و کشید را دستش بعد

 تشکری ماهور. کردمی حس هنوز را مردم نگاه سنگینیِ بود،

. نشستند جایشان سرِ همه. رفت ویولونیست مرد و کرد

 عالمت به شبیه که شمعی بود، کیک روی شمعِ  به نگاهش

کرد اخم ماهگل. بود سوال . 

- بودا منم داداشِ تولد .  
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 انتظار انگار. ماهور حتی خوردند، جا همه خودش، جز به

. کند بیان لحظه این در و االن را موضوع این ماهگل نداشت

زد پررنگی لبخندِ آرزو. شدنمی ترشرمنده این از دیگر . 

-  بهشت کل خاک انشاءاهلل ماهور، آقا باشه مبارک تولدتون

بشه شما عمر بقای زهرا، . 

خندید ماهور . 

- ممنونم. شما دارین لطف .  

کرد روبوسی ماهور با و شد بلند امیر . 

- داداش مبارک تولدت . 

 حاال او و بود ماهور تولد بود، برده ماتش هم باز اما شمیم

 او و بود کرده کار همه آن تولدش برای ماهور. شدمی متوجه

دانستنمی هم را تولدش تاریخ حتی . 
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. بودند ماه یک و روز یک متولد دو هر! تصادفی چه

 برای ناراحتی اما... ناراحت یا باشد خوشحال دانستنمی

. کردمی جبران طوری یک باید. بعد برای گذاشت را ندانستن

انداخت کیک به نگاهی . 

- کنین فوت شما رو شمع شد، من برای تولدکه کل . 

خندید ماهور . 

- ام؟بچه من مگه   

 به دانه خواستمی دلش گاهی. کند اخم شد باعث اشجمله

بکند ریشه از را حالتشخوش موهای آن یدانه . 

- ام؟بچه مگه من  

گفت ماهگل و کرد مصلحتی ایسرفه آرزو :  

-  سالت سی شما داداش،. کنین فوت باهم میگم که من

 بیایید قبلش ولی شماریم،می شمیم سنِ از. شدی پیر شه،می

 امسال، آخر تا ماهور داداش کنممی آرزو من. کنیم آرزو همه
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 همین هم شمیم برای. بگیره سامون و سر و بیاد عقل سر

  .طور

 نگاه را ماهگل جدیت، با ماهور و بهت و خجالت با شمیم

 به لبخند با آرزو. زد دیگری راه به را خودش ماهگل و کردند

گفت شمیم :  

-  شه، تموم خوشی و خوبی به چیز همه کنممی آرزو

همینطور شمام برای و بشی خیربه عاقبت و خوشبخت .  

 زیر تشکری ماهور بود، گنگ آرزو هایحرف ابتدای که این با

شد؟می تمام باید شمیم برای چیز چه. کرد لب   

خندید امیر . 

-  شمیم خوب هایدوست به روز به روز که کنممی آرزو

 پیشِ موفقیت از پر سال یه هم ماهور آقا برای و بشه اضافه

باشه رو . 
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. شمردند دو و بیست از سه هر و کرد روشن را شمع امیر

 شمیم. انداختند هم به کوتاهی نگاه ماهور و شمیم

 ماهور. بست را هایشچشم و کرد قفل هم در هایشدست

زد اشسادگی و یکدستی به لبخندی .  

-  ... سیزده، چهارده، پونزده،

 نامردِ رسیدن جزا به برای  پدرش، سالمتی برای کرد آرزو

 ترسریع چه هر برای کرد آرزو. همه زندگیِ نامردِ و اشزندگی

 هضم قابلِ او برای اتفاقاتش دیگر که بازی این شدن تمام

کرد زمزمه نشوند بقیه که طوری آرام، ماهور. نبود : 

-  تند تند جوری این که آرزوهایی همه به کنممی آرزو

برسی شونشماریمی . 

 یجمله از. کرد باز را هایشچشم و کشید دعا از دست باالخره

 برای نبود فرصت اما بود گرفته گر هم باز نزدیکی آن و ماهور

العملیعکس هیچ . 
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- تمام و یک دو، سه، ... 

 برای. شد بلند هازدندست صدای. کردند فوت باهم دو هر 

گفتند تبریک را تولدشان بار چندمین . 

گرفت شمیم سمت به را کوچکی ساک آرزو . 

- باشه مبارکت امیر؛ و من طرفِ  از ناقابله، .  

گفت ماهور به رو بعد :  

 

-  بعد سال انشاءاهلل. تولدتونه دونستمنمی راستش شرمنده،

کنم جبران . 

 لرزید شمیم دل باشد، کنارش بعد سال ماهور کهاین گمانِ با

 با ماهور. کرد سرایت چشمانش مردمکِ به هایشلرزهپس و

زد لب نیت :  

- کافیه حضورتون من برای کوچولوهاست، برای کادو . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
369 

 

 ماهگل. داد نشان اطراف پرتِ را حواسش حرص، از پر شمیم

 عنوان به را هم به شبیه ساکِ دو بازیگوشی، با و زد لبخندی

گرفت سمتشان کادو، . 

- جینگولیام برام بمونین باشه، مبارک جفتتون تولد .  

 در ایافاقه هیچ شمیم یخنده و ماهور زدن صدا تاسف با

نکرد رفتارش تغییر . 

- بمونین جینگولی .  

 ماهگل و شد سرو بود شده ترصمیمی حاال که جوی در کیک،

 زوایا تمامِ از و هاژست انواع با توانست که جایی تا آن، از پس

کرد عکاسی .  

کرد آرزو به ایاشاره و انداخت ساعتش به نگاهی امیر . 

-  از یکی. بودم شیفت امشب من بریم، باید دیگه ما

کرده لطف کلی االنم تا وایستاده، من جای به همکارهام .  
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 دوستش عاشقانه شغلش، سختیِ  تمام با و بود پرستار امیر

  .داشت

 وقت دیر نه و شناختمی تعطیلی نه شغل این که حاال مانند

را بودن .  

گفت ماهور به رو ماهگل :  

-  برم باید. دارم سخت امتحانِ یه فردا منم داداش، اووف

بخونم درس صبح تا بشینم، خونه .  

- ریممی باهم همه خب . 

- چی؟ یعنی.. نه،   

 را اشجمله شد باعث ماهور، همه از بیش و بقیه سنگین نگاهِ

 واهمه حتی و شک لحنش در اما کند؛ بیان دیگری طور

بود مشهود :  
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- . خونه برین دیگه یکم خب تولدتونه، دوتا شما گممی یعنی

 آژانس با خودم من شه؟ تموم زود قدر این امشب نیست حیف

رممی . 

 خواستمی شمیم اما بود شمیم جانب از مخالفتی منتظر آرزو

. بکشد خجالت حتی و کند فرار نداشت خیال بار این. بماند

. برآید خودش کاریِ کم و ماهور کارِ جبران پسِ از خواستمی

بیاید حرف به شد باعث شمیم سکوت :  

-  باهم مسیرمونه، توی عزیزم؟ آژانس با چرا جان، ماهگل نه

دیگه رسونیممی راه سرِ رو تو ریم،می . 

کرد قبول تعارفی هیچ بی ماهگل .  

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 
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# نود_پارت  

 

زد لب ماهور به رو محو، لبخندی با آرزو. شدند بلند جا از :  

-  رسونمشمی سریع دادم قول عمو به من... نکنین دیر فقط

بیا لحظه یه شما جان، شمیم. خونه . 

غرید طرفتر،آن کمی و گرفت را شمیم دست :  

-  اون با وزغ، مثل دختر؟ بودی گرفته مونیالل چی برای تو

 بعداً که نشو مظلوم و من به نزن زل باباغوریت چشمای

خداحافظ. رسممی رو حسابت . 

. گذاشت سر پشت را هاپله دشواری کمی با ماهگل کمک به 

 یلحظه تا که هاییچشم با آرزو آمدند، بیرون که رستوران از

شد ماشین سوار کشید،می نشان و خط شمیم برای آخر . 
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 را ماهور یگونه آرام لرزید،می سرما از که درحالی ماهگل

رفتند و داد گاز و زد بوقی امیر. شد سوار و بوسید .  

 که کردند می نگاه ماشین خالی جای به هردو لحظه، چند تا

شکست را شانبین سکوتِ ماهور، . 

  ..خب؟-

 هم باز اما دارد سوال جای ماهور برای تصمیمش که فهمید

شد دستپاچه . 

  خب؟-

-  هایساعت این بریم کجا بگم، بهتر یا االن؟ کنیم کار چی

رو؟ تولدمون از مونده باقی   

 .پارک-

 روی. بود گفته را کرد خطور ذهنش به که جایی اولین

نشست لبخندی ماهور هایلب . 

  پارک؟-
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 مسخره اگر حتی کند، نشینی عقب تصمیمش از خواست نمی

رسیدمی نظر به  

 .اوهوم-

گرداند چشم ماهور . 

- . بریم جایی یه تا ماشین با بیا نیست، پارک که جا این خب

 رو ماشین برم سختته اگه یا میای. پارکه جلوتر کم یه ماشین

  بیارم؟

- میام نه، . 

شدند قدمهم یکدیگر با .  

- تولدتونه؟ امروز بودین نگفته چرا  

- گفتم؟می باید  

 می خوشش زند،می سر ماهور از گاهی که هاییشیطنت از

گویدمی تخس. افتدمی گیر االن مثل درست گاهی و آید :   
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 .آره-

- مگه؟ بودی گفته تو   

 درست ماهور. کرد نوچی افتاده، پایین سری با و زده خجالت

 نکردش که تبرئه حرفش که فهمید او و بود زده خال وسط

 برای ماهور. رسیدند ماشین به. کرد هم بدتر را وضع هیچ،

شد جاگیر خودش بعد و کرد باز برایش را در بار اولین .  
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 را دستش حرفی، هیچبی شمیم و کرد روشن را ماشین بخاری

 دست و بود فرمان به ماهور دستِ یک. گرفت آن برویرو

بود گذاشته در روی را دیگرش . 

- سرما؟ این توی پارک؟ بری خوایمی جوریاین   

 قبل از بیش که نشست طوری و کشید کنار را دستش شمیم

باشد متمایل ماهور سمت به . 

-  بستنی مثل چسبه،می بیشتر سرد هوای توی زدن قدم

سرما توی خوردن .  

شد متعجب بیشتر و کشید لبش به دستی . 

 .عجب-

 .اوهوم
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-  خجالتی باریه. ای پیچیده خیلی شمیم؛ گاهی شناسمتنمی

 زور به رو بقیه جواب گاهی. پرحرف و لجباز باریه حرفی،کم و

گاهی و دیمی ...  

 اعصاب غرورت بار یه. نه دفعه یه خوبه، حالت خیلی بار یه

 تکلفبی و آالیشبی خیلی دفعه یه و ریزهمی هم به آدمو

هستی؟ کی دقیقاً تو. شیمی   

 به تک بودن حق حال عین در و ماهور کالم صراحتِ  برابر در

آمد زبانش بر کلمه یک تنها جمالتش، تکِ . 

- دونمنمی .  

 دختری بایستمی و کردمی بازی نقش باید. دانستمی اما

 به االن تا بود نتوانسته چند هر بود، گفته مژگان که بشود

 کرده گم هم را اشواقعی خود انگار. کند نقش ایفای خوبی

 حقیقی شمیمِ از همیشه از بیش ماهور، کنار در گاهی. بود

نه هم گاهی و بود شده برداریپرده ! 
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 ماهور کنارِ در کهاین رسیدمی نظر به بدتر همه از که چیزی

 که حالی در. هایشغم از و بود گفته دردهایش از. بود راحت

بزند حرف هاآن از توانستنمی دیگری فردِ هیچ به . 

 نمی را خودم دیگر هم من بخواهی؛ را راستش بگوید، خواست

 بازی باید که نقشی و خودم کنارِ در! معتمدی ماهور شناسم

 اما اید؛ساخته دیگر شخصیت یک من از رفتارهایت و تو کنم،

توانستنمی شد،نمی . 

- خودت توی بری و کنی اخم جوریاین که نگفتم اینارو .  

زد لب عجیب حس یک با و زد لبخندی :  

- میشناسمتون خوبم خیلی شناسمتون، می من اما . 

- خانم شمیم نفرم یک من .  

گفت لب زیر ایباشه . 

- ام؟جوری چه خب،   

زد لب تر عجیب حس یک با :  
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-  هر توی رو بدت و خوب کارهای پاداش خدا گننمی مگه

 من که هستی هاییخوبی تموم پاداشِ تو ده؟می دنیا دو

  .نکردم

 

 

 

 

 [01.09.19 09:14] 

 

# ودونود_پارت  

 

کرد زمزمه لب زیر و : 

- خوب حس یه .  

- شمیم نه ... 
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کرد قطع را حرفش شمیم : 

- اتمنکرده بدیای تموم پاداش منم. هستی نیستی؛ که نگو . 

 شده گنگ هم باز کرد؟می چه عجیبش هوای و حال با ماهور

 خوب شمیم اما نانوشته؛ ناخوانده، هایکتاب تمامیِ  مثلِ بود،

 در را کسی دل خواستمی و بود آمده. گویدمی چه دانستمی

برود و بگذارد جایش بعد و بکشد خود بند . 

 باعثِ قطعاً بگیردکه را پدرش به مربوط مدارکِ آن خواستمی

 ماهگل بود فهمیده که را پدری جنایتِ سندِ  شد،می اعدامش

 هستم: گفت دلش در. هستند اشوابسته قدر چه ماهور و

 گفت، خواهی را این خودت دیگر ماه چند معتمدی، ماهور

 چه دانمنمی... اما من و شویمی متنفر من از و گوییمی

شوممی .  

انداخت اطراف به نگاهی و آمد خودش به ماشین توقفِ با . 

- آتش؟ و آب پارک   
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داد باال ابرویی ماهور . 

- هست؟ مشکلی آره،   

کرد باز را ماشین در ذوق با . 

- دارم دوستش خیلی نه، . 

 توانستمی دلتنگی با شمیم. شدند پارک وارد دیگریک کنار

. بگذراند نظر از هم دیدن بدون حتی را اشنقطه به نقطه

 فروزان هاآن از آتشی ساعت، نیم هر که آتشین گوی چهار

 کشتی یکافه. رودمی باال شانبین از که آبی و شودمی

بود خودش و شبنم آرزو، همیشگیِ پاتوقِ که هم مانندش . 

- میگم؟ درست اومدی، جااین خیلی   

 جلوی از روزهایش و ها خاطره تمام که انگار لبخند، با

زد لب شدند،می رد چشمش : 

- شبنم و آرزو با... خیلی آره، .  

کرد اشاره صندلی یک به دست با ماهور . 
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- بشین برو . 

کرد کج سمت آن به را راهش تردید با شمیم . 

- نمیاین؟ شما   

- میام سریع دارم، کار جا یه برم .  

داد تکان سری . 

 .باشه-

 نشد، محو دیدش از ماهور که تاجایی و نشست صندلی روی

 دیدنِ با و کشید بیرون کیفش از را اشگوشی. کرد نگاهش

 دیگر، پیام یک دیدن با اما خندید آرزو هایپیام سیل

زد پر لبخندش . 

-  تبریک رو تولدش. ماهور پیش ریمی امروز بودی نگفته

دیگه؟ گذشت خوش گفتی؟ !  

 ها، پیام این پشتِ دانستمی. داد مالش را اششقیقه

باشد تواندنمی مژگان جز هیچکس . 
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 به نگاهی ناخواسته. کند حفظ را اشخونسردی کرد سعی

انداخت اطرافش .  

- کنی؟می سوال چی برای دونی،می رو چیز همه که تو   

- . بگی شد چی هر بودیم گذاشته قرار! خانم شمیم دیگه نه

 کنممی جبرانش خوب و مونهمی یادم. کنیمی کوتاهی داری

 !عزیزم
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سرت تو بخوره عزیزمت: کرد ایقروچه دندان حرص با .  

کرد تایپ :  

- بود خودم تولد چون میان، دونستمنمی .  

 بود توانسته. بزند لبخندی شد باعث مژگان ندادنِ جواب

کند قانعش . 

 !مشغولیا-

 متعجب هم ماهور، دست در بستنی دو دیدن با. کرد بلند سر

 بهتر خاصی طور یک امروز، کردمی احساس. خندید هم شد

ترکننده غافلگیر کارهایش بود، ترجذاب هایشلبخند.. است . 

  !بستنی؟-

- که؟ جریانی در. کنم اضافه خوبت حس به خواستم  

... را آرامش یزمزمه بود شنیده پس کشید، دندان زیر را لبش

 خودش را امشب یک خواستمی. زد ندانستن به را خودش اما

شدمی اگر باشد، . 
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انداخت باال ابرویی او مثلِ درست زیرکی، با  . 

- زیاده که خوب حس! خوب؟ حس .  

 جا از شمیم. داد دستش به را بستنی و برد باال ابرویی ماهور

کردند حرکت نامعلوم مقصدی سمتِ به و شد بلند . 

-  موقعِ باشه ایمدرسه هایبچه ذوقِ  تونهمی خوب حس مثالً

شدن تعطیل . 

بود شیرین بازی این قدرچه و بود انداخته راه بازی هم باز . 

- دعواست سرش که باشه دیگیته اون خوردن تونهمی . 

- داری رو آرزوش که جاهایی به رفتن . 

- هاخونه توی نفره دو هایتاب .  

- درختا روی یرسیده هایمیوه عطر . 

خندید و آورد باال را دستانش شمیم . 

- تسلیمم من .  
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- نرسیدیم خواستیممی که جایی به اما . 

  کجا؟-

- رسیدی ماشین توی قبل یلحظه چند تو که جایی . 

 کرده هول داد، قورت را دهانش آب. کوبید دهانش در قلبش

 چند از پس عاقبت. شد نمایان کامال اشچهره در این و بود

زد لب بازدم یک با سکوت، لحظه :  

- خوبن که باشه آدمایی کنار بودن تونه می خوب حس . 

 رضایت، با اما ماهور. بیابد ایکلمه جمله، آخر برای تا داد جان

 یخوبه آدم بود شده. سپرد خاطرش وبه کرد ضبط داد، گوش

که نفری یک نفر، یک زندگیِ ...  

 از آه ناشناس، یشماره دیدن با خورد، زنگ شمیم گوشیِ 

 اگر. انداخت ماهور به نگاهی چشمی زیر. شد بلند نهادش

چه؟ است کسی چه خط پشت فرد فهمیدمی   
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- دی؟نمی جواب چرا   

- االن شهمی قطع نیست، مهم . 

 صدای که بگوید چیزی خواست و داد تکان سری ماهور

 و گوشی بین شمیم، نگرانِ نگاه. شد بلند دوباره شمیم گوشیِ

بود چرخش در ماهور . 

- مزاحمه؟ شمیم؟ دینمی جواب چرا   

 پراخمش یچهره از نگاه سختی به استرس، از پر شمیم

 .گرفت
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  .نه-

کرد برقرار را تماس و . 

  بله؟-

- نشدم؟ که مزاحمتون دادی؟نمی جواب چرا خب   

 نگاه زیرِ سختی به. دانستنمی را مژگان رفتارهای دلیل

زد لبخند ماهور . 

- شدی امخیلی عزیزم، شدی .  

کشید خط اعصابش روی مژگان یخنده صدای . 

- خداحافظ جان، ماهور به بزنم زنگ من پس طور؛ این که .  

 دور را اشدهنده آزار افکار نتوانست گوشی، ممتدِ بوق صدای

 .کند

- شمیم؟ خوبی   

داد تکان سر آرام .  
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 دامن اشریختگی هم به این بر ماهور، گوشی خوردنِ زنگ 

 باشند، داشته ایرابطه ماهور و مژگان که این تصورِ. زد

کردمی اشدیوانه .  

 بفرمایین؟-

شد گوش وجودش تمام . 

- ممنون مرسی، .  

بود گرفته نظر در را ماهور یچهره هایحالت تمام . 

- زنیممی حرف بعداً مژگان، بیرونم . 

 و داشت کار خط پشت فردِ بود مشخص. کرد قطع را تلفن

 پر و مصنوعی لبخند یک با شمیم. بود کرده قطع سریع ماهور

گفت فکر هزار از :  

- خب زدینمی حرف . 

داد باال ابرویی ماهور . 
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- مزاحم یه بیشتر نبود، مهمی شخص .. 

 کرد، ترآرام را او مشوشِ ذهن حرفش، و ماهور کالم صداقت

 چه ماهور زندگی در مژگان فهمیدمی باید. نه را دلش اما

 تاریخ و گیردمی تماس او با راحتی به که کیست داشته، نقشی

 طریق از آن فهمیدن دانستمی اما داند؛می هم را تولدش

 توانستمی ماهگل. سخت ماهور از و بود غیرممکن مژگان

 رویپیش زبانش اما دانستمی چیزهایی قطعاً کند؛ کمکش

  :کرد

- کنین؟می صدا اسم به رو مزاحماتون همیشه شما   

- هستی حسودم بودی نگفته .  

 خودش رفتار بر عالوه چیزها، سری یک امشب.. خورد جا

. نگاهش حتی و هایشحرف ماهور، برخوردِ. بود کرده تغییر

 بود، شده دور عجیبش کارهای و مژگان از کامال ذهنش

زد لب نبود، خنده به شباهتبی که پوزخندی با و ایستاد :  
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-  وجود حسودی برای چیزی کنم؟ حسودی چی به باید دقیقاً

  .نداره

زد لب متفکر و ایستاد سینه به دست ماهور :  

- هستی؟ امترسو چی؟ ترسو حسود، خانوم خب  
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 یخنده این فهمیدنمی و بود انفجار حال در حرص شدتِ از

شده پیدا کجا از اشکله و سر موقع،بی و مزاحم . 

- ترسو نه حسودم، نه ! 
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 به که دانستمی خوب  او و بود رفته باال ماهور لب انحنای

کرده کنترل را اشخنده سختی . 

- نیستی؟ که !  

 مثل درست. کردمی تداعی  را هستی ترسو تو هزاران سوالش

داد باال ابرو خودش . 

- نیستم که معلومه خیر، .  

- کنیم امتحان پس . 

 ترش،جدی هایحرف و جدی های چشم به به واج و هاج

شد خیره . 

 !ترسیدی؟-

 به خطاب و کشید سمتی به را راهش لجبازی و حرص از پر

 با شدن دور حالِ در بود، زده خشکش جا همان که ماهور

گفت بلندی صدای :  

- ایستادین؟ چرا. دیگه بیاین   



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
393 

 

- خوب؟ دخترِ ریمی کجا   

- دیگه کنیم امتحان . 

 رویشروبه دختر دیدن از بود شده غافلگیر عجیب اما ماهور

 زیباتر بسیار رفتارهایش و شده زیبا عجیب ظاهرش امشب که

 حاال مثل درست بود، سرجایش اشلجبازی اما تر؛ دلبرانه و

برسد ماهور تا بود ایستاده تخسی با که . 

- شدی؟ خسته خب،   

 سینه به دست غرور با. بود شده نامنظم کمی هایشنفس ریتم

 .زد

- بکنیم خوایممی کار چی دونمنمی فقط . 

- اومدی؟ جا این تا چی برای پس   

 افتاده گیر که کسی مثل. انداختش خنده به شمیم یقیافه

بود جواب دنبال و کردمی نگاهش باشد . 

- شدیم خسته بشینیم؟ گممی .  
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 و بود کرده عوض را بحث ممکن شکل ترین افتضاح به

 را کار این دلیلِ کرد،می فکرش که حاال هم خودش

انداختمی خنده به را او به هم تصورش. فهمیدنمی . 

  .بشینیم-

 بازی حال در که ها بچه شمیم،. نشستند چوبی نیمکتی روی

 دایره محیطی در هافواره. کرد می نگاه را بودند آب بین در

 خیلی خاطر، همین به و بودند شده طراحی زمین زیرِ و مانند

 برای شاد و نظیربی فضایی. کرد عبور رویشان از شدمی راحت

بودند کرده مهیا ها بچه سرگرمی و بازی آب . 

- بود کنارمون بچه یه کاش . 
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داد توضیح خودش بپرسد، سوالی ماهور که این از قبل :  

-  یبهونه به خودت بعد و کنه بازی فرستیمی رو بچه آخه

اونجا ریمی بیاری، رو اون که این . 

- بازی؟آب بری داری دوست   

 آنجا، به بود زده زل که ماهور جدیِ  رخِ نیم به خیره و برگشت

زد لب : 

- نرفتم حاال تا اما اومدم خیلی کهاین با آره، .  

شد بلند جا از ماهور . 
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 .پاشو-

  !کجا؟-

 آن از که وقتی تا. برخاست جایش از متعجب او و رفت ماهور

 بدهند، راه هم را هاآن شانبازی در که بود نخواسته پسربچه

 قدر چه. باشد داشته را ها بچه میان رفتن قصد کردنمی فکر

 کمی! بود آمده او آرزوی کردنِ عملی برای و بود دیوانه

گفت آرام و شد نزدیکش :  

-  سنم، از کشممی خجالت من گممی یعنی! کنین؟می چیکار

دونمنمی شمارو . 

-  تاحاال رو ندادی و بدی انجام داشتی دوس که کارایی

  شمردی؟

- کنممی فکر بهشون هاوقت بعضی خب . 

نشست لبش روی لبخندی او یصادقانه جوابِ از ماهور . 
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-  که جوری بده، انجام رو همه بعد به این از دخترخوب، خب

 معلوم. باشی نداشته حسرتی هیچ بشماری؛ خوایمی وقتی

بکن رو زندگیت پس کنن،می عمر قدر چه آدما نیست .  

 خطاب آن با که جدیدی اسم به کرد فکر او و رفت ماهور

 و زیادش ینکرده کارهای به کرد فکر. خوب دختر شد،می

ماهور بخشِآرامش و زیبا افکار . 

. آمد بیرون افکارش دنیای از دستش، شدن کشیده با

 محوطه داخلِ به را او داشت سعی زیبایی، بورِ یدختربچه

 .ببرد

- بازی بریم بیا گفت عمو خاله، . 

 اشنظاره سینه به دست که ماهور به و آورد باال را نگاهش

 سمت همان به او دستِ در دست و زد لبخندی. داد کردمی

 .رفت
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 خندید؛ ماهور. بودند بازی مشغول و شده تقسیم گروه دو به

 بود زده حرف نبودن بچه از پیش چنددقیقه که شدنمی باورش

 بچگی بیشتر، هم شاید و دیگر کودکان مثل درست حاال و

کرد می . 

 را ماهور که بود شده رقابت و بازی در غرق قدر  آن شمیم

 زندگی گویی ها،آب رفتن باال با. کرد جدیت به مجاب هم

 صدای آمدن، فرود با و بردمی باالتر را اشزیبایی

شدمی پاشیده اطراف به هایشانهخند . 

 شمیم برای امشب و شدمی پخش فضا در تازگی و طراوت

ترخوب حس یک و خوب حال یک بوی داد،می زندگی بوی . 

 هم کردمی حس خود روی گاهی از هر که هایینگاه حتی

تمسخری نه و لبخندی نه نبود، مهم . 

 هم باز و دادند منفی جواب ماندن بیشتر برای هابچه اصرار به

گفت سرخوش و نشست شمیم. رفتند نیمکت همان سمت به :  
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- شدم ناراحت براتون بود، انگیزغم خیلی باختتون. بردیم ما .  

- مونهنمی جوریاین هم همیشه . 

- کنه ناراحت هم رو خودم برد اون اگه حتی برم،می من .  

 ماهور ولی ناگفته، هایحرف از پر و بود معنا با ایجمله

 تکرار را اشقبلی جواب اتفاقات، تمامِ و چیزهمه از خبربی

 .کرد
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 بدتر را وضع وزید، می که سردی باد و بودند شده خیس

 شمیم هایشانه روی آرام و درآورد را خود کتِ ماهور. کردمی

 .انداخت

- شهمی سردت نبود حواسم . 

- ماهور مرسی .  

 طور را "و". بود خاص شمیم زبان از اسمش شنیدنِ قدر چه

 زده صدا را اسمش بار اولین برای شمیم. کردمی تلفظ خاصی

 که این به توجه برای نبود، کت برای تنها تشکر این. بود

داد ادامه وجدان عذاب و بغض با. نبود هم شده سردش : 

-  که موقع اون از. خوبی خیلی تو هستی، که این از مرسی

 دنیا هستی، که وقت هر بگم، طوریاین بذار نه، یا.. دیدمت

 زندگیم که کردی کاری تو... تو،. داره امقشنگی نیست، بد

 از حتی من که اومدی وقتی تو. بشم عوض خودم بشه، عوض
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 هاقصه توی فقط شبیهت کردممی فکر. بودم خسته خودمم

بودنت برای مرسی. باشه .  

 کرد نگاهش گیج رفت، کت آستین سمت به که ماهور دست

 بدون را هایش اشک و رفت صورتش سمت به وقتی و

 با ماهور. کرده گریه شد متوجه کرد، پاک پوستش با برخورد

گفت ایکننده دلگرم لحنِ و مهربان نگاهی :  

-  پیدا رو خودت کردم کمکت فقط من. نریز رو اینا الکی هی

همین کنی، .  

 و داد تکان را سرش تند تند بود، شده باز هااشک راه

 این  دریغبی هایخوبی برای دلش. کرد پاک را هایشاشک

 هایشحرف. گرفت خودش برای و سرنوشت بازی برای و مرد

شدند جاری زبانش بر دل از و نبودند خودش دست :  

-  یا امبدی آدمِ من نکنی فکر وقت هیچ بده قول بهم

 حرفایی نکنی فکر ام چیزی هر بده قول. هستم رو و چشمبی
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 فراموش رو من وقت هیچ بده قول. الکیه زدم بهت امشب که

دی؟می قول باشه؟ نکنی،  

گفت وقتی لرزیدمی صدایش :  

-  نزنی، صدا خوب دختر من، جز به رو هیچکس بده قول

  باشه؟

 خانواده و شودمی دار بچه کند، می ازدواج باالخره دانستمی

 هم شاید یا توانستنمی توانست؛ نمی اما دهد،می تشکیل

 پر و گیج ماهور. باشد داشته یادگار به را اسم این خواستمی

پرسید بود افتاده اشپیشانی روی که اخمی با شک، از :  

- خوبه؟ حالت شمیم؟ گیمی چی   

 این به فکر. داد می آزارش چیزی یک. نبود خوب اما، شمیم

 چه شمیم نقش فهمیدن و پدرش مرگ از پس ماهور که

شود؟می حالی   
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 است؟ اندازه چه بیفتد بود قرار که اتفاقی از پس او، از تنفرش

اندازد؟می نگاهی صورتش به دیگر اصال  

 دیگر شاید. نکند هم گذر پارک، این از دیگر حتی شاید 

. نخورد خنجر پشت از تا کند خوبی نخواهد وقتهیچ دلش

 امان دلش اما خواندمی گوشش در کسی انگار را هااین تمام

 باور خواستمی. بود گرفته پیشی منطقش بر دلش. دادنمی

 و کند فکر هایشحرف به ماهور روزی است ممکن که کند

بدهد او به را حق کمی روزآن شاید . 

- لرزیمی داری شمیم؟ خوبی .  

 کرد ترنزدیک کمی را کت هایلبه که ماهور هایدست به

انداخت نگاهی .  

- دی؟می قول! شممی خوب بدی، قول تو   

- دممی قول . 
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# نودوهشت_پارت   

 

 

 را خودش کمی شد باعث ماهور، یشدهگیج و مهربان نگاه

 به بزند تیشه تا بود کافی شک یک تنها. کند وجورجمع

کند وضع را بحث کرد سعی و زد لبخندی. تالشش یریشه :  

اومدین؟ دنیا به ساعتی چه شما راستی، _   

 حتی او... نبود موفق هاکردن رفتار گونهاین در وقت هیچ

 بازی بزند، حقه شود، مژگان شبیه توانستنمی هم درظاهر

داد پاسخ لبخند با ماهور را اشمعنیبی پرسش. کند :  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
405 

 

بوده مغرب اذان موقع میگفت مامان ظهر، از بعد _ .  

انداخت باال ابرویی . 

بزرگترم ازت پس صبح، من _ .  

ساعته؟ به مگه _   

 که حاال کند؛ بحث او با طوالنی زمانی برای داشت دوست

 بهتر خیلی نظربه بود، شده منحرف هاحرف آن از فکرش

رسیدمی . 

چیه؟به پس بله، _   

کوچولو بزرگترم ازت سال هفت من _ !  

 را او هم شبنم بچگی، از. داشت حساسیت کلمه این به

 ختم مابینشان بحث و دعوا به  بار هر و نامیدمی کوچولو

 و شد تسلیم. آمد چشم به بیشتر اشدلنشینی حاال اما شدمی

کرد سکوت . 

شمیم؟ بریم _   
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 .بریم _

 از ماهور. برداشتندقدم ماشین سمت به و شدند بلند

 شنیدن توقع! باید که درحدی نه اما بود متعجب هایشحرف

 کهکسی مثل درست بود؛ شنیده حاال و نداشت را جمالت این

 ندارد، را تابستان اواسط در همآن جنوب، در باران بارش انتظار

 هم، جنوب گرمای در باران بارش اما... بود شده غافلگیر

ناگفتنی دارد لذتی خودش ! 

خوب دختر - !  

 لبخند و برسد شمیم گوش به که بود آن از ترآرام اشزمزمه

 جمعیت جلوتر، کمی. شود دیده که آنی از ترپوشیده چشمانش

 هم را دلیلش قدم، چند طی از پس. شدمی دیده بیشتری

 .فهمیدند
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 هم یکیشان و نواختندمی گیتار دونفرشان که نفره سه گروهی

 ماهرتر و ترپخته بقیه از که گیتارزنی میان،آن در و ویولن

خواندمی هم آواز رسید،می نظربه . 

 هایکاستی ها،سیم  نواختن باالی قدرت و بود زیبا کارشان

 درست باشد، متوجه خود کهآنبی شمیم. پوشاندمی را خواندن

 را صدایشان و کردمی نگاهشان و ایستاده دیگر تعدادی مثل

شنیدمی خوبیبه . 

 

احوالت؟ و حال چطوره دور، از اومدی فرشته _   

بالت و پر رو غباره راهی، یخستهتن یکم !  

تابیدم شوق از ببین دور، از اومدی فرشته   

دیدم خواب توی من رو تو حاال، میای دونستممی   

تسکینهیه این هستی تو پیشم، اومدی خوبه چه   
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 را صدایشان. دیدشاننمی دیگر اما بود آنها به هایشچشم

شنیدمی خوب ولی .  

 

شیرینه حرفات قدرچه خوبه، آرامشت قدر چه _   

 

 مرد چرا کرد فکر و برگشت کنارش به نگاهش ناخودآگاه،

 کهاین و رسدمی نظر به جدی حد این تا رخنیم از همراهش

 کردمی لمس... بود نزدیک آهنگ این به وهوایشحال قدر چه

 شیرینش هایحرف و بخشیدمی تسکین که را ماهور آرامش

  ...را

 و برگرداند رو  سریع چرخید، سمتش به لبخند با که ماهور سر

انداخت زیربه را سرش . 
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# نودونه_پارت  

 

- بالت دوتا تو اسخالصه انگار، آسمون فرشته،   

دنبالت ماه از میان شب، یک آخرش گیمی تو   

آسمونایی مال تو مونی،نمی ری،می میای،   

زیبایی که تو برای نیست، قشنگی جای زمین  

 

 کنارش، در ماهور بودن قطعاً. کرد قیاس زمین با را خودش

رساندمی ضرر ماهور به همه از بیش . 

 را تولدش کردن فراموش نحوی،به خواستمی که امشب 

 و بودند گرفته دست در را ذهنش افکار، این کند، جبران
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 جملهاین با ".خون برابر در خون". کردندمی اشمچاله داشتند

 خود بود، میاناین هم دیگری چیز حاال اما بود آمده جلو

 پسرت》. باشد داشته گناهی آنکهبی بود شده بازیچه. ماهور

 هم تو کاش معتمدی، منصور خوبیه آدم خیلی

 این به بود، داده را پیشنهاد این مژگان کهروزی《.بودی

 و اندیشیده بدی خیلی اتفاقات به حتی و کرده فکر موضوع

بود مالیده تن به نیز را اشهمه یپیه .  

 مانندبه رحمبی و کثیف بود مردی ماهور تصوراتش، در ابتدا 

 هم را آوریشرم هایآمدپیش و هاصحنه حتی او. پدرش

بود کرده تصور . 

 مرد آن پسر یشرمنده که کردنمی هم را فکرش وقتهیچ

 هم شاید. بودنش طور،همین و هایشخوبی یشرمنده شود؛

آمدمی نظر به ساده قدرآن دور از تنها چیزهمه . 
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- پیشم بمون که گمنمی دونم،می آره ریمی تو   

شممی عاشقت عالمیه آخر، یلحظه تا ولی   

 

 و کند آرام را خود کرد سعی... است گناهبی بود، گفته اما آرزو

 رفت،می که روزی. بکشد خویش کردن نکوهش از دست

 او جای را خودش خواستمی. گفتمی را چیز همه حتماً

 دختری دست در مادرش قاتل حکم اگر که کند فکر و بگذارد

میکرد چه داشت، را درخواست این که باشد . 

 آوردن دست به و عدالت اجرای برای کاراین به مجبور یا

بود؟ مدارک  

 قصدش. کردمی چنین بود، او شرایط در اگر حتماً  هم ماهور 

کند آرام را خودش خواستمی افکار این با. نبود او با بازی . 

 

- شممی عاشقت عالمیه آخر، یلحظه تا ولی . 
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 و خواند را این باالتری صدای تن و سوز با بار، این خواننده

 را خودش هم باز شمیم. گذاشت نمایش به را مهارتش

 و رویمی تو"نمود، اصالح طوراین را جمله و کرد جایگزین

 باشم، عاشقت نباید وقتهیچ ولی... بمانی که گویمنمی

 ".نباید

 سختیبه را دهانش آب و گرفت قاصله قدم یک فکر این با

شد بلند جمعیت تشویق صدای. داد قورت . 

 آن اگر حتی داری، راه یک تنها هدفبه رسیدن برای گاهی 

 باید کند، زخم را قلبت پای که هاییخرده شیشه از باشد پر راه

 کاش》. بخری جان به را خوردنزخم و برسی مقصودبه

 ماهور شدممی آشنا باهات دیگه جوریه و دیگه جاییه

《.معتمدی   
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. نداد نشان واکنشی. رفت گروه آن سمت به ماهور که فهمید

 با رویشبهرو فرد که گفت چیزی خواننده گوش زیر ماهور

کرد تایید لبخند . 
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# صد_پارت   

 

 

 و شعرها بعضی. شد نواخته ها قلب سلطان آهنگ بعد،

 همراهبه باخود را اتزندگی وبویعطر که هستند هاآهنگ

 ورق را آدم زندگی یصفحه به صفحه شاعر، که انگار. دارند

نوشته را هاآن و زده . 
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 میان از. رفت باال جمعیت تشویق صدای باز و شد تمام آهنگ

شدند ماشین سوار و آمدند بیرون هیاهو . 

. کردمی رانندگی درسکوت، هم ماهور و بود ساکت شمیم

 مژگان زیاد هایپیام خواندن بدون و کرد روشن را اشگوشی

نوشت برایش :  

 یه. بیاد آلمان از ترسریع ماهور، پدر تا بکنیم باید فکری یه _

بشه تموم زودترهرچه بازی این که فکری .  

 یشانمحله به. فرستاد کیفشته و کرد خاموش را گوشی

 طورهمین و آمد و رفت پر و شلوغ. بودند شده نزدیک

بود بند هاچشم به حرکتشان سرنخ که هاییزبان . 

 که جایی همان درست شد، متوقف شانکوچه سر ماشین

 که را کادوهایی تا شد متمایل عقببه کمی. ایستادمی هربار

بردارد بود، داده جای پشتی صندلی روی . 

دقیقهیه وایسا _ .  
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 در کمی شمیم و کرد دراز داشبورد سمت به را دستش ماهور

 سمتش به را رنگیمشکی مخملی یجعبه.  شد جمع خودش

  .گرفت

من کادوی هم این _ .  

 سورپرایز و تولد آن از پس. باخت رنگ صورتش زده،شرم

 شدمی. کرد لعنت را خودش بیشتر هزاربرابر بار، این قشنگش،

نزد؟ دم و دید را خوبیهمه این   

- دیگه بگیر . 

من... شما اما _ ... 

گذاشت همروی چشم ثانیه چند ماهور . 

-  تریننشدنیفراموش و بهترین از یکی امشب راستش

ممنونم ازت خاطرش به و شمیم بود زندگیم هایشب .  

 شمیم. گفت منظور از پر و تاکید با را نشدنیفراموش یکلمه

گرفت دستش از را جعبه و زد لبخندی زدهخجالت . 
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نداره؟ که اشکالی کنم، بازش االن دارم دوست _  

 که ساعتی. گشود را جعبه در او و داد را جوابش سر با ماهور

 و مشکی یصفحه با رسمی، یا است اسپرت گفت شدنمی

 هاییساعت تمام از زیباتر خیلی بود، زیبا... سفیدرنگبه بندی

داشت حالبه تا که .  

بگم چی دونمنمی واقعاً من قشنگه، خیلی _ . 

شنید شدمی جملهاین در را اشقدردانی و خوشحالی تمام . 

بده لحظه یه _ .  

 و آورد بیرون را ساعت ماهور. داد ماهور دست به را جعبه

 شمیم، مبارک تولدت". داد نشانش را اشصفحه پشت

 دیگر. بود شده نوشته ریز که متنی "!باشم ترینیادماندنیبه

. بود آمده بند زبانش بگوید، نتوانست هم جمله یک حتی

داد توضیح بیشتر ماهور :  
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 رو چیزها خیلی بیاره یادتبه که باشه ایهدیه یه خواستم _

زمان گذشت با و هادقیقه و هاثانیه تکتک گذشتن با . 

چیزها؟ خیلی _   

گذاشت جواببی را سوالش .  

جلو بیار رو دستت _ . 
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# صدویک_پارت  

 

 

کرد نگاهش متحیر و گیج . 
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باش زود _ . 

 هر از ترمحکم هم شمیم قلب و همیشه از ترجدی بود، جدی

داد قورت را دهانش آب و برد جلو را دستش. کوبیدمی زمانی .  

. بست مچش دور را ساعت تمام، ظرافت و دقت با ماهور

شدمی شنیده خوبی به خودش هاینفس صدای . 

شد خوب _ !  

 .مرسی _

! نه یا شنید خودش کرد شک که بود ضعیف حدیبه صدایش

 قدم یک هنوز. کرد خداحافظی و شد پیاده ماشین از سریع

زد صدایش ماهور که بود نداشتهبر . 

- پاکمهر خانوم موند جا جعبه .  

 و نکرد توجهی. بود مشهود ماهور صدای در خنده هایرگه

 درست، و کرد پیدا شلوغش کیف از را کلید. داد ادامه را راهش

 در. شنید را ماشینش ویراژ صدای شد، خانه داخل که ایلحظه
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 با لحظه، چند از پس. کرد تکیه آن به دقیقه چند و بست را

 داخل بود، ساعت به که نگاهی داشت، لب روی که لبخندی

  .رفت

 سرکی. بود نیامده استقبالش به پدرش اما بود روشن هاچراغ

 سمت به پاورچین. دید خواب در غرق را او و کشید اتاقش به

 خالی جای به نگاهش. کشید رویش را پتو و رفت تختش

 عمیقی نفس مکث، لحظه چند از پس. شد خشک مادرش

آمد بیرون و کشید . 

 بود، اتاق ابتدای در که را برق پریز و رفت اتاقش سمت به

 .فشرد

 را لبخندش کرد،می خودنمایی تخت روی که دستیساک

بود رویش یادداشتی. کرد ترپررنگ :  
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"  رو امشب نخواستم بودن، آورخواب خوردم که داروهایی

 مبارک تولدت. بگذره خوش بهت حسابی گفتم کنم، خراب

بابا شمیم باشه " 

 روی و درآورد را مانتویش سرخوش،! بود زیبایی تولد چه

. نشست تخت روی و کشید سر از را روسریش انداخت، تخت

 سفیدرنگ دامن و کت دیدن با و کرد باز را آرزو کادوی

آورد ایمان بودنش سلیقهخوش به دیگر بار مجلسی، .  

 چوبی ی جعبه یک. کشید بیرون ساکش از را ماهگل کادوی

 مواجه عکس قاب یک با و کرد باز را درش آرام. رنگایقهوه

 نگاه دریا به و بود نشسته صخره یک روی! ماهور عکس شد؛

 جذب شرتتی و بود عکس هدف جدیش رخنیم کرد،می

داشت هارمونی دریا رنگ با عجیب رنگش،آبی . 

 پاسخش و کرد فکر لحظه چند. داد بهت به را جایش شادی

 شده جاجابه احتماالً  و بود همبه شبیه هایشانساک. یافت را
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 سومین". کردمی خودنمایی عکس قاب کنار یادداشتی. بود

آمد پاییزی ماه   

را پاییزی هایبرگ انقضای تاریخ کند تمدید تا . 

آمد ماه این از روز هشتمین   

را بودنت تاریخ کند تمدید تا .  

مبارک بودنت تولد "  
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# صدودو_پارت  

**** 
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 درست خودم برای رممی دارم بیارم؟ برات خوریمی قهوه _

 .کنم

زد رها به مهربانی لبخند . 

کنیمی لطف. ممنون بله، _ . 

. شد خیره مانیتور به دوباره و کشید هایشچشم به دستی

 قرار با. بود مانده باقی نشده، ترجمه متن یک از نیمی تقریباً

زد لب کند بلند سر کهآنبی میزش، روی ماگ گرفتن :  

رها نکنه درد دستت _ .  

جان شمیم کنممی خواهش _ . 

 یک تنها سارا، دیدن با و کشید باال سر. نبود رها صدای صدا،

آمد بیرون دهانش از کلمه :  

  !تو؟ _
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 کرد سعی. چرخید سارا و چینی لیوان بین نگاهش. کرد اخم

کند پنهان آن پشت را حسش و بزند لبخند . 

- کردی گم راه داری؟ کاری ! 

 برابر در را اششانه رها. شد زمانهم رها آمدن با سارا، پوزخند

انداخت باال شمیم سوال از پر هایچشم . 

خصوصیه کارم میاری؟ تشریف لحظه چند جان، شمیم _ .  

 بعدی، یجمله گفتن با سارا و کرد نگاهش تردید با شمیم

خودش با همراهی به کرد مجابش  

گیرمنمی رو وقتت زیاد نترس،! واجب و _ .  

 و رفت بیرون سالن از سارا، دنبالبه و شد بلند جا از شمیم

 محیط دیدن با و کرد نگاه را اطراف سارا. شد پلهراه وارد

 سینه،بهدست شمیم. نشست پله اولین روی جا،آن خلوت

ایستاد رویشبهرو . 

 خب؟ _
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 و کشید بیرون فلش یک کوتاهش، مانتوی جیب از سارا

گرفت شمیم سمتبه . 

 .بگیر _

چیه؟ این _ ! 

 آسون جاییبهجا و اطالعات یذخیره برای وسیله یه فلش، _

هاستاون . 

پرسید کنایه از پر سارا، مثل درست و متعجب : 

بگیرمش؟ باید چی برای من وقتاون _ !  

 اتاق کامپیوتر به کنیمی وصل. مژگانه برای فلش این _

 که چیزایی کل کپی نه؟ بدونی، کنم فکر دیگه شوبقیه. ماهور

تمام و اونه داخل . 

 سارا. افکند سایه شمیم چشمان در حیرت و بهت

 از یکی هم شاید بود؛ مژگان ینشاندهدست

. شدمی ترسناک داشت دیگر بازی این. هایشنشاندهدست
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 ندهد، نشان را اشدستپاچگی کرد سعی. طورهمین هم مژگان

نداشت خوبی ینتیجه اما . 

چرا؟... بکنم رو کار این باید چی برای _   

 خستگی یک با. داد تکان را سرش و زد لبخندی سارا

شد بلند جا از و کرد فوت بیرون به را نفسش نمایشی، . 

 باوجود. بپرس خودش از دیگه اینو! ترسیدی؟ آخیی، _

 او از گردن و سر یک شمیم هم باز سارا، بلندپاشنه هایکفش

 دستش در را فلش و کرد باز را شمیم مشت سارا. بود تربلند

 .گذاشت

جان شمیم خوش روز بهتر؛ زودتر، هرچه _ . 
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# صدوسه_پارت  

 

 جیب در را فلش رفت،می پایین سارا که هاییپله به خیره

. پرسیدمی را کارهایش دلیل سارا از باید. گذاشت مانتویش

 و برداشت را قهوه لیوان. ایستاد میزش کنار و رفت داخل

پرسید نگرانی با رها. کشید سر نفسیک :  

- گفت؟می چی سارا. پریده رنگت شمیم؟ خوبی   

داد تکان سر شمیم . 

- نبود مهمی چیز. پرت و چرت . 

 شمیم سمتبه کاغذ سرییک و گفت شکی از پر یباشه رها

 .گرفت
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-  برای استخدام هایفرم معتمدی؟ آقای برای بریمی اینارو

 .حسابداریه

 محل در همیشه داشت، نزدیکی دوستی ماهور با رها کهاین با

 رفتار طورهمین نیز ماهور زد؛می صدایش معتمدی آقای کار

گرفت را کاغذها. نبود گونهاین او با اما کرد،می . 

- عزیزم باشه . 

 سمت به. بود سالن انتهای در و هاآن چندقدمی در ماهور اتاق

 در حرف رویش،بهرو یصحنه دیدن با. شد داخل و رفت اتاق

ماسید دهانش . 

 را فلش و رفت جیبش سمت به دستش. زدنمی هم پلک

کرد لمس . 

 را خودت است، بخشآرامش نماز که گفتمی همیشه مادرش

 اوج در کند،می آرامش در غرق را زندگیت و کندمی آرام

گرفتاری و هیاهو . 
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 هایپلک پشت در آرامش قدراین دلیل،همیشه همینبه شاید

بستمی نقش ماهور نافذ .  

 منتظر و داد تکیه سرش پشت دیوار به بردارد، قدمی کهآنبی

شود تمام نمازش تا ماند . 

 یقبله و کرده باز خود برای جایی قلبش، در او روزهااین

 مدفن جاآن دیگر، مدتی تا دانستمی اما. بود شده آمالش

 خاطراتش نباشد، حضورش یقبله وقتی. شد خواهد خاطراتش

قلب نام به گورستانی در شوند،می دفن هم . 

 هم رااین ولی سمتش، به دارد کشش اخیراً  دانستمی

 عزادار دوباره، تا گردد ایجاد ایعالقه نباید که دانستمی

نشود دیگر قبری ! 

 چه برای سارا فهمیدنمی تا. بود دستش در فلش هم هنوز

. کند کاری چنین بود محال دهد، انجام را کار این خواهدمی

 هم خودش او، نماز با کرد احساس گفت،می سالم که ماهور
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 در فلش سبکی میزان به است؛ شده سبک و کرده پیدا آرامش

  .جیبش

 او حضور یمتوجه انگار و کردمی جمع را جانمازش ماهور

کشید عمیقی نفس شمیم! بود نشده . 

 در هم ماهور بود، غرق افکارش در او که میزان همانبه

بود شده غرق خدایش با صحبت . 

 کهآنبی. کرد جلب خودش به را ماهور توجه عمیقش، نفس

اوست بود فهمیده. زد صدایش برگردد، . 

  !شمیم-

 کهاین بدون. برگشت و زد پابه را خود مشکی چرم هایکفش

اوست بود، فهمیده ببیندش، .  

-  نماز داری دیدم. بیارم براتون رو فرما این گفت رها

بشم مزاحمت نخواستم خونی،می . 
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# صدوچهار_پارت  

 

 یگوشه بود، شده خطاب مفرد و جمع درمیان،یکی که این از

 و رفت میز سمت به شد، رد کنارش از شمیم. رفت باال لبش

 چند در و کرد برگشت قصد. گذاشت آن روی را هافرم

کرد متوقفش ماهور، حرف که بود ماهورقدمی . 

شمیم شده جابهجا کادوهامون کنم فکر _ .  

 کمی اما دانست،می کهاین با. برگشت ماهور طرف به

بود شده دستپاچه . 
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- فهمیدم دیشب منم بله، .  

زد لب حیندرهمان و رفت میزش سویبه ماهور :  

- عکست با داری فرق خیلی! پاکمهر خانوم عکسیخوش !  

 قاب عکسش کدام که بود نکرده فکر اصالً. خورد یکه باراین

 سوی و رفت جلو کمی! است ماهور دست در حاال و شده

ایستاد میز دیگر . 

- بیارین شمام میارم، رو کادوتون فردا من . 

- کنممی فکر بهشراجع . 

. خندیدمی چشمانش اما بود کرده بیان جدی کامالً  را حرفش

داد باال ابرویی شمیم . 

- بود؟ چی دارم فرق خیلی که این از منظورتون   

- نداشتم خاصی منظور !  
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. بردمی لذت خوردنشحرص از داشت و بود انداخته دستش

زد لب کوتاه، مکثی با و گفت ایبااجازه شمیم :  

- یادگاری بمونه نیست؛ مشکلی هم نیاوردین البته، . 

 !یادگاری؟-

 گیج،. کرد حس خوبیبه را این نخندید، ماهور چشمان دیگر

زد لب :  

 .آره-

 یک به بود زده زل. کردنمی هم نگاه را، شمیم دیگر اما ماهور

نامعلوم ینقطه . 

-  دفترچه توی... ماهگل و من برای برامون، شب یه مامانم

 گفت. جمله چندتا. نوشت خاطره داشتیم، که خاطراتی

 رو هانوشته اون هنوزم من. موند و بمونه براتون یادگاری

 وقت،هیچ. نداشتم دیگه خودشو شب، همون فردای اما دارم،
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 برای گذاشتن یادگاری. نذار یادگاربه من برای رو چیزهیچ

نمونن و برن خوانمی که کسایی . 

 دردمندانه که ماهور هایجمله به بد، حس هزار از پر اما شمیم

 با کشید؛ درد او با هم خودش و شنید. داد گوش شدند،می ادا

 و باال گلویش سیبک با که بغضی همراه و عجیب احساسی

گفت شد،می پایین :  

- اجازه با ببخشید،! نداره خبر فرداش از کسهیچ . 

زد بیرون اتاق از و  .  

 کاری روز یک رساندن پایانبه و چندساعت گذشت از پس

 یک. آمد بیرون شرکت از ببیند، را ماهور کهآنبی دیگر،

 این در که برسد هاتاکسی به تا کردمی طی باید را خیابان

بود سخت برایش پاییزی، ماه آخرین سرد هوای . 
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 رسانده را او و آمده دنبالشبه خیابان همین در ماهور چندبار

 چرخاند، خیابان سمتبه را اشافتادهپایین سر فکر، این با. بود

نبود او از اثری اما . 

 هایگام با را ماندهباقی راه و گرفت دربغل را خودش

 ایدقیقه چند و شد زردرنگ تاکسی سوار. کرد طی تریبزرگ

کشید طول تاکسی، پرشدن تا . 

 همان از بود، کچلی یگذاشتهسنپابه مرد که تاکسی یراننده

 از رادیو یگوینده. بود کرده روشن را رادیویش مسیر، ابتدای

 آن سر بر دیگر، مسافر سه و گفتمی کشور سیاسی مسائل

 راحتی نفس شد، که پیاده. کردندمی بگومگو گاه، و وگوگفت

رفت کوچه داخل به و کشید . 

- رفت سرم خدا، وای ! 

رفت یادش زدن غر یشان،خانه در جلوی جوانی مرد دیدن با . 
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# صدوپنج_پارت  

 

 

 شنیده را پایش صدای انگار هم رویشروبه فرد رفت، جلوتر

کرد تالقی هم با نگاهشان و برگشت که بود . 

 !علیرضا-

 انتظار. بود همین آمد، بیرون دهانش از که ایکلمه تنها

 که علیرضا. بود کرده اششوکه همین و نداشت را دیدنش

زد بزرگی لبخند بود، آمده خودشبه زودتر انگار . 
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- شمیم سالم . 

داد ادامه کوتاهی مکث از پس و : 

- شدی بزرگ چه !  

- کردی تغییر خیلی شمام . 

 کمی برآن، عالوه تو بگوید و بزند لبخند نتوانست شمیم

 داشت سنی اختالف شبنم با سال یک علیرضا! شدی شکسته

 از! نبود بزرگی نشان اش، شقیقه کنار سفید موهای تار چند و

 اما نه، یا است درستی کار دانستنمی. بود خوشحال دیدنش

گفت باالخره :  

- داخل بریم بیا . 

دوخت خانه به را غمگینش نگاه علیرضا . 

- باشین رفته جااین از کردممی فکر . 

 در علیرضا. فهمیدمی را او شمیم کسی، هر از بهتر اآلن شاید

 وجود با قبل، چندسال و بود او و خواهرش بازیهم کودکی
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 به خواهرش و او متفاوت هاینگاه یمتوجه کمش، سن

 کوتاهی نگاه با فرستاد، بیرون را بازدمش. بود شده دیگریک

زد لب و گذراند نظر از را خانه :  

- گذاشت تنها خاطره همه اون با شدنمی رو جااین . 

 از. داد تکان را سرش بود، خانه به هنوز که نگاهی با علیرضا

 را حالش خاطرات، تداعی که بود مشخص اشچهره حالت

 آن تا شمیم که کاری. زد لبخند هم باز اما کرده، دگرگون

کردمی موقع . 

-  مامان نذریه،. بدم بهتون رو این بودم اومده راستش نه،

براتون بیارم گفت. پخته . 

 قطع را خانه با نگاهش پیوند ظرف، برداشتن برای شدن خم

 را بود گذاشته خانه یپلهتک روی که کوچکی یقابلمه. کرد

 وسعت شمیم لبخند. گرفت شمیم سمتبه و برداشت

پرسید کنجکاوی و تعجب با و کرد پیدا تریبیش : 
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  !برگشتین؟-

-  شیممی مزاحم بعداً انشاءاهلل دارم، کار ن۰اال. برگشتیم آره،

مامان با . 

 .مراحمین-

 از پس حاال و بودند رفته شهر از هاآن شبنم، مرگ از پس

بود برگشته سالدو . 

 که دانستمی خدا فقط. گرفت دستش از را قابلمه شمیم

 و جانی جان هایرفیق علیرضا، مادر با قدر چه مادرش

 چیزی خواست. رفتمی در هم برای جانشان و بودند صمیمی

گفت که بود آمده بس علیرضا تحمل انگار اما بگوید :  

- بعداً بینمتمی فعالً، جان شمیم . 

 کیف از را کلید. کرد خداحافظی و داد تکان سری ناچار شمیم

 و کرد باز را در و کشید بیرون رنگش سفید کوچک دستی

رفت داخل . 
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# صدوشش_پارت  

 

 

. گذاشت کابینت روی را آش و رفت آشپزخانه سمت به اول

شد کشیده گازاجاق سویبه نگاهش .  

 و آمده هم امروز سارا که شد مطمئن غذا، هایقابلمه دیدن با

 دیروز، خستگی امروزش، زیاد کار بر عالوه. شد خوشحال

بود تنش در هم هنوز . 
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 مانتویش هایدکمه رفت،می بیرون آشپزخانه از که طورهمان

 خاله آمدن از هم. بزند حرف پدرش با خواستمی. کرد باز را

 تشکر تولدش کادوی بابت هم و بگوید علیرضا و اشفرزانه

 .کند

 جابه هم قدر چه و بود او به پدرش یهدیه جدید، همراه تلفن

 جا،همان و برداشت مبل کنار میز روی از را خانه گوشی. بود

نشست مبل روی . 

. چرخید پذیرایی در نگاهش پدرش، دادن جواب فرصت در

خواستمی دگرگونی یک خانه، این . 

 یک و بودند شده چیده گرد صورتبه نفره دوازده هایمبل

 هامبل کنار هم، کوچک میز چند. داشت قرار وسط بزرگ میز

نبود بد شانچیدمان در تغییر یک. بود گرفته قرار . 

 ایدقیقه پانزده هایشان،صحبت و داد جواب باالخره پدرش

 روی ساعت با آزادش دست صحبت، ضمن. کشید طول
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 خوب پدرش حال شد مطمئن وقتی. کردمی بازی مچش

کرد قطع را تلفن است، . 

 بیرون را جدیدش گوشی و برداشت زمین روی از را کیفش

 نکرده عادت گوشی این به هنوز کرد، نگاهش ذوق با. کشید

داشت دوستش اما بود . 

. بود شده تمام عمرش کلمه، واقعی معنای به اشقبلی گوشی

 از سر و کند کشفش بگذارد، وقت هاساعت داشت دوست

 گذاشتمی باید. بود خسته حاال اما بیاورد در جدیدش هایچیز

هفته آخر برای . 

 پیام دیدن با. رفت تلگرامش سراغ به ابتدا همیشه، مثل

 این از خوبی پیام وقتهیچ. کشید ایکالفه پوف مژگان،

 آلمانش شاید": بود این پیام مضمون. نداشت وجود مخاطب

گلم طورههمین مطمئنم نه، که شاید البته. باشه تهران توی ." 
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 بهتری تعبیر شاید تا خواند را پیام بار چند رفت، وا مبل روی

 بود، درهم که هاییاخم با و عصبی! نداشت اما باشد، داشته

چی؟ یعنی: نوشت ! 

 را شانسش داشت حاال و دانستمی خودش را اشچه یعنی

 جمله این. بود درصد یک امکانش اگر حتی کرد،می امتحان

 تمام در ماهور پدر گفت،می درواقع. دادنمی خوبی معنای

 جمله این. بوده تهران در است، آلمان کردیمی فکر که مدتی

 دروغ، بود گفته که ماهوری. گفته دروغ تو به هم ماهور یعنی

است قرمزش خط ! 
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# هفتصدو_پارت  

 

 

 بد خبر هزاران از اما نداشت، آمیزیتوهین مطلب هیچ پیام

 نظرشبه فحش یک مانند آخرش یکلمه. بود بدتر هم

 قسمت همان و انداخت مبل روی را گوشی عصبی. رسیدمی

زد چرخ خود دور و کرد پایین و باال را خانه . 

 بودن برای عصبانیتش، که دیدمی بود، صادق خودش با اگر

 گفتن دروغ خاطربه بلکه نیست، تهران در معتمدی منصور

است ماهور . 

 تا است، تهران او کردمی فکر هم ابتدا همان از شمیم

نبود روراست اما رفته، آلمان به گفت ماهور که هنگامی .  

گرفت ضرب زمین روی پایش با و کشید رفتنراه از دست . 
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 به را جایش و کردمی فروکش داشت کمکم عصبانیتش

دادمی اوضاعش ریختگیهمبه و ناراحتی . 

 و شک. بودند کرده باز راه سرش به اگر و اما هزاران

 او به باختن احساس و زدمی برهم را حالش که تردیدهایی

 کسی کمک با که داشت را ایمسابقه در شرکت حس. دادمی

 و رسانیمی پایان به تیمت، در او بودن همراه خیال به و

 فرد، همان ببری، خواهیمی کهزمانی و اوج ینقطه در درست

شودمی باختت باعث و آیددرمی.آب از رقیبت . 

 و برود سمتشبه نداشت دوست. شد بلند گوشیش پیام صدای

 بر کنجکاوی حس اما بخواند، دخترآن از دیگر پیامی

کرد غلبه اشعالقه . 

 نفسی ماهگل، هایپیام دیدن با و نشست مبل روی چهارزانو

شد ممنون مژگان نبودن از و کشید . 
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 "بود نوشته آخر در. بودند عکس ده به قریب ماهگل هایپیام

شمیم؟ اومد خوشت کادوت از "  

 جلوی ببیندش، کهآنبی و رفت ماهور عکس سویبه فکرش

 و کند ناراحت را ماهگل خواستنمی. بست نقش چشمش

ندیده را کادوهایش هنوز که بگوید . 

" عزیزم مرسی ماهگل، داشتم دوستش خیلی ." 

. است تولد شب هایعکس دید کرد، باز که را اول عکس

 آرزو. بودند نشسته میز همان دور ماهگل، جزبه شانهمگی

 دست روی امیر، دست و گذاشته امیر یشانه روی را سرش

بود شکمشبر آرزو، . 

 گاهتکیه و گذاشته میز روی را دستش یک هم خودش

 حس هم جاهمین از را محوش لبخند. بود کرده اشچانه

کردمی . 
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 بود، فراری اشکناری فرد رویبه نشستن از که نگاهی

ماهور به زد زل و شد تسلیم باالخره .  

 باجدیت، و سینهبهدست بود، داده تکیه عقب به کهدرحالی او

 مثل شمیم اما خندیدنمی هایشلب. کردمی نگاه دوربین به

دیدمی را مهربانش چشمان لبخند همیشه، . 

 منطقش. شدند تررنگکم اندکی ذهنش در اگرها و اما

 زد،می داد قلبش و کند باور را مژگان حرف هر نباید گفتمی

چه؟ بگوید راست اگر  

 بود، گفته دروغ  ًواقعا ماهور اگر. نکرد باز را بعدی هایعکس 

گفت؟می دروغ باید چرا اصالً چه؟   

. مالید کمی را اششقیقه و گذاشت کنار را گوشی بادودلی

 از خستگی این بلکه بخوابد، کمی و برود اتاقش به تا برخاست

برگردد کردن فکر توان و برود جانش . 
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# وهشتصد_پارت  

 

 مژگان پیام خواندن از روز سه. چرخید دیگرش پهلوی به

 چشمانش از خواب که بود شبی سومین این، حاال و گذشته

کردمی فرار .  

 گوشیش. داد تکیه تخت پشتی به و کشید باال کمی را خودش

خواند را پیام آن هزارم، بار برای و کرد روشن را . 

-  فکر بازی؛ وسط فرستادمت من که بودی ایمهره تنها تو

 گفته دروغ بهت ماهور. باشی هاحرف این از ترزرنگ کردممی
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 همین جایی نیست؛ و نبوده خارج پدرش عزیزم؛

هاستنزدیکی . 

آمددرنمی خونش زدند،می کارد بهش اگر لحظه آن . 

- ! بردار سرم از دست مهره؟ کدوم بازی؟ کدوم گی؟می چی

گی؟نمی دروغ تو که معلوم کجا از   

 اما بود، جمله یک تنها بود کرده دریافت که جوابی

است نهفته دردسرهایی و هدف چه نبود معلوم بندشپشت ! 

- کن پر ترسریع هرچه رو فلش ! 

 بداند تا. بیاید دستش کار حساب تا بود کافی جمله یک همین

یابدمی رهایی یافتنش،پایان با تنها که پاگذاشته دنیایی وسط . 

 که بوده چیزی از بیش دختر، آن نفود و قدرت که بفهمد تا 

نیست طرف نفر یک با تنها و کردهمی را فکرش . 
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 از بادست. بود کرده اشکالفه و ریخته دورش بازش موهای

 هایشبچگی پازل مانند هایشدانسته. زد کنارشان گردن زیر

بود شده . 

 و کردمی گم  را هایشانتکه همیشه که هاییپازل همان

 بوسیدمی را او مادرش کهتازمانی کند، شانکامل توانستنمی

دادمی قرار سرجایشان و کرده پیدا را شدهگم هایتکه و .  

 دختر. شدنمی کامل هم پازل این انگار نبود، مادرش که حاال

 کیست نبود معلوم اما شده، پیدا اشوکلهرس ناگهان که زیبایی

دارد کردنشکمک از هدفی چه و .  

 دادنجوالن به شروع ماهور، به نسبت تردیدهایش دوباره

 نشدنی حل پازل به کردن فکر از ذهنش شدند باعث و کرده

بردارد دست . 
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-  بگه باید چرا اصالً بگه؟ دروغ من به که داشت دلیلی چه

 هم بار یه اآلن، تا که کجاست پس نیست؟ ایران پدرش

 " ندیدمش؟

 تمامی روز، دو این کل در شاید. زدمی حرف ماهور با باید 

 از کرد،می فرار او از. رسیدنمی هم دقیقه پنج به دیدارهایشان

 تعویقبه روز دو را خواندنش که پیامی از حتی و خودش

بود کرده بازش قبل، ساعت چند و انداخته . 

 صبح چهارونیم. ساعتش یصفحه به زد زل و خوابید پشتبه

 را علیرضا و فرزانه خاله. داشت کار کلی امروز، برای و بود

دیدمی تدارک باید و بودند کرده دعوت شام برای . 

 رضا دلش اما دهد، انجام را کارها و بماند تربیش سارا بود قرار

شدنمی .  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
451 

 

 باید. شدمی درچشمچشم ماهور با باالخره مهمانی، این برای

 زودتر ساعت چند بتواند تا گرفتمی اجازه و زدمی حرف او با

بازگردد خانه به . 
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دانشگاه یمحوطه به دوختم چشم و نشستم پنجره کنار . 

-  یعنی فهمی؟می بود، عجیب خیلی زندگیم توی اون بودن

 داشتم، دوستش. هاقصه مثل بود، قشنگ زیادی چیهمه

داشت دوستم . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
452 

 

 خیره گاهی که قشنگ قدر این خندید،می قشنگ خیلی

 فکرایی یه کم کم اما بخندم رفتمی یادم و بهش شدممی

جونم به افتاد خوره مثل . 

 اون و شدن باال مدل ماشین سوار دوستاش که روزی همون

 این خاطر به خورد، سرما اون که شبی همون. من موتور سوار

نداشت بخاری موتور که ! 

 همزمان کردم، جور بار رو کار خودم برای و افتادم فکر به

 بود شده خسته نذاشتم، وقت براش دیگه. خوندممی هم درس

نیاوردم روم به اما . 

! برو خوایمی اگه گفتم بهش بار یه بود، شلوغ خیلی سرم

 داشت غرور هم اون خب اما خوامنمی زدمی داد چشماش

خودش برای . 
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 برای کنهمی التماس چشماش دیدممی من اما بره خواستمی

 چیزا این و عشق که زندگی خب! بمون نگفتم اما موندن

داشت خرج شد،نمی سرش . 

 زدیم، حرف کافه، یه رفتیم هم با بره خواستمی که شبی اون

 فرق همه با ما کالً. کرد نگاهم کردم، نگاهش خندیدیم،

دیگه داشت فرق هم شدنمون جدا داشتیم، !  

 هم بعدش! داشت جریان زندگی نمیشد، شب هزار که شب یه

 عادت گفتم شدن جدا موقع. کردیم متر هم با خیابونارو

کنیمی عادت کنم،می . 

 فکر که چیهر االن زدم، آتش و آب به رو خودم رفتنش بعد

 یه جز چیز همه باال، مدل ماشین خوب، یخونه دارم؛ کنی

 که اونی جز بزنه، لبخند و ببینه اینارو یهمه بودن که کسی

بپیچه صداش خونم توی و شه گرم ماشینم توی نبود . 
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 خالیش، جای به کردم عادت من اما دونمنمی رو اون راستی،

کردم؟ عادت جوریچه دونیمی اما نبودنش، به  

 کردم عادت نخوابیدم، و کردم عادت نخندیدم، و کردم عادت

 اشک بود، اومده کش لبام که هامونخاطره مرور وسط و

 .ریختم

 برای انگشتام بین که ایفاصله به کنارم، خالی صندلی به

کردم عادت همش به موند، خالی همیشه . 

 یکافه اون به رسممی روز هر جوریچه و کی نمیدونم حتی

 چیکافی بعدش. رومبهرو یقهوه به میشم خیره و همیشگی

بندیممی رو کافه داریم آقا " میگه ترحم با و میزنه صدام ". 

نمیاد اون و بندنمی رو کافه! نمیاد امروزم مطمئنم ببین، . 

 این به من خب نیومدن؟ همه این از نشده خسته نظرت به

 چه به اما کردم، عادت چیزهمه به من کردم، عادت هم

 !قیمتی؟
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 این شد؟ شب هزار شب یه اون بعد که گفتم رو این راستی

گفتم؟ چی، رو نداشت جریان اون بعد زندگیم که  

 !استاد؟-

 تو شبیه نگاهی ایستاده، کنارم تو شبیه دختری کنم،می مکث

 اشچهره به جون بی لبخندی. ترشبیه هاییلبخند داره،

زنممی :  

-  فقط. گذشته سال بیست دیگه االن! ها این یهمه خیالبی

 روزای آدم تو باش مواظب باش، مواظب بگم، رو این خواستم

خب؟ نکنی، گم رو تنهاییت ! 
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# نهصدو_پارت  

 

 بازی مقابلش بستنی با و داده ماهور به را نگاهش ماهگل

 سر کند،می حس را نگاهش سنگینی باالخره ماهور. کردمی

کندمی اشاره اشنخوردهدست بستنی به و کشدمی باال : 

-  برای... بیرون بریم بیرون، بریم شب،نصف دوازده ساعت

خوری؟نمی چرا کردی، بستنی هوس نگفتی مگه این؟   

زد لب مرموز عمیقش، نگاه همان با ماهگل : 

- نخوردی؟ چرا تو   

 متمایل جلوبه کمی و گذاشت میز روی را هایشدست ماهور

گفت تفاوتبی و حوصلهبی و شد :   

-  چی برای دلم شب دوازده ساعت ماهگل، درنیار بازیکارآگاه

امخسته بریم، بخور! بخواد؟ بستنی . 
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 با را بستنی قاشق یک و فرستدمی بیرون را بازدمش ماهگل

 چند هوایش و حال نداشت، حوصله برادرش. بلعدمی حرص

بود شده ابرینیمه که بود روزی . 

 حال بابت توانستنمی اما کردنمی دخالت ماهور کارهای در

 چند این هم شمیم که بود این ترعجیب. نکند دخالت بدش

دادنمی را جوابش روزه . 

-  روزه سه منو، جواب آخه خوبه؟ شمیم... که گممی داداش،

 .نداده

 مثل دیگر، صندلی و میز چند با که روییپیاده از ماهور نگاه

 سریع بود، شده اشغال اندنشسته خودشان که هاییهمان

شد گرفته . 

- نداده؟ جواب  

 معنای به ابرویی ماهور، جدی سوال برای تخسی با ماهگل

 هایشلب روی خواستمی که لبخندی و انداخت باال نه،
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 است عصبی که هنگامی دانستمی. کرد پنهان را بنشیند

 مثل درست دوزد،می ناکجاآباد به را نگاهش و کرده سکوت

 .اآلن

 بستنی از دیگر قاشق یک! بود مربوط شمیم به حال این پس

 مادرشان، مرگ از پس. گذاشت دهان در را اشتوتیشاه

 خودش از بیش خیلی او چون شد؛ تنها تربیش همه از ماهور

پدرش و او از تربیش خیلی بود، وابسته مادرش به . 

 دوش بر چیزهمه بار پدرش، رفتن و اتفاقات آن از پس ولی

 خسته گاهی دیدمی آورد،می کم گاهی فهمیدمی. بود برادرش

 روزگارش از دمار پدرشان، نبود کردمی حس... شودمی آزرده و

زندنمیدم اما درآورده، . 

 هایبازی تمام با بود، کرده غرق کار، در را خود برادرش

برود کنار خواهرش لب روی از لبخند بود نگذاشته اما روزگار . 
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 خودش از بهتر را برادرش. کند حس کمبودی بود نگذاشته

 حاال و نبوده زندگیش در دختری دانستمی شناخت،می

 یک کردمی حس نبود، عادی دوست یک شمیم. هست

کردمی فرق که هاییچیز افتاده؛ اتفاق وسط این چیزهایی . 

 شمیم، به کردن نگاه هنگام کردمی تغییر برادرش نگاه رنگ

شمیم بهراجع زدن حرف هنگام . 

 کرده، پیدا راه زندگیش به دختری که حاال خواستنمی

 راهش ماهور، سنگین هایمسئولیت و مسئله هزاران دلیلبه

شود بسته .  

- نگفته؟ چیزی موضوع اون بهراجع شمیم داداش، میگم  

 باال هیجانش بگوید، دروغ خواستمی که هنگامی همیشه

 به را اشکردهعرق هایدست. حاال مثل درست رفت؛می

 تا گذاشت دهانش در بستنی قاشق یک و کشید شلوارش

برسد نظربه تفاوتبی کمی . 
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# صدوده_پارت  

 

 

- موضوع؟ کدوم  

 ایشانه. کرد ترسخت را کارش ماهور، قاطع و محکم جواب

انداخت باال . 

-  خوادمی بود گفته! داداش دیگه خواستگاری همین بابا،

شد؟ چی نفهمیدی بیاد، خواستگار براش  
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 وارد بهش ماهگل هایحرف شنیدن با که شوکی از ماهور

خندید شد، . 

- ماهگل؟ خواستگاری چه ! 

 برادرش اگر دانستمی بود؛ زده تاریکی در تیر یک ماهگل

 خواستمی فقط. کشدنمیپاپس آسانیبه بخواهد را چیزی

کند شاننزدیک و بفهماند . 

-  رو پسره دونممی فقط دونم؛نمی زیادی چیز من

باشه گفته تو به شاید گفتم. شناختنمی . 

 پیدا را شمیم هایرفتار دلیل کشید، گردنش به دستی ماهور

بود کرده .  

 !نگفته-

شد بلند ازجا مختلف حس هزار از پر و گفت را همین . 

- بریم که کنم حساب میرم . 
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 خانه به رویپیاده دقیقه ده از پس و کرده حساب ماهور

 ماهور اتاق در که بگوید چیزی خواست ماهگل. بودند رسیده

شد بسته . 

کرد زمزمه آرام در، به خیره : 

-  عمر، یه برای که کردم ناراحتت شب یه داداش، ببخشید

 تونتکلیف باید. بخشیمی دونممی. باشه خوب حالت

شدمی مشخص . 

 انداخت، زمین روی و درآورد را هایشلباس کالفه، اما ماهور

نشست تخت روی و کرد پابه راحتی شلوار یک .  

 مشغول را فکرش نباید دوست یک برای خواستگار یک

 یادش به بود دیده را شمیم که اولی روز. بود کرده اما کرد،می

 خودش خواستمی که پریدهرنگ و مضطرب دختر یک. آمد

دهد نشان محکم را .  
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 شمیم که شباهتی اول، بار همان. نشست لبش روی لبخندی

 بعد و او سمتبه کرد جلب را توجهش داشت، مادرشان به

  . ...ها

 سوال عالمت به تبدیل هم خودش ذهن در بعدها آن دلیل

 و شمیم اشتباهات را، روزها تمام کرد دوره. بود شده بزرگی

 دخترک. را بیمارستان و زهرا بهشت هایش،گیریسخت

را کالنتری و فروشفال ... 

. بودند آویزان در پشت که کت دو سمتبه شد کشیده نگاهش

بود کرده جدا کمد، داخل هایکت بقیما از را دو این . 

 آن در شمیم با دادنادامه دلیل همان شاید هم دلیلش

 پارک. آمد یادش تولدشان و دوتایی خوردن جگر. بود "هابعد"

 حس که شبی تنها. شمیم خوب حال آن و شب آن رفتنشان،

 نگران شمیم، هایچشم در چیزی است؛ درست چیز همه کرد

نیست ترسیده و . 
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 خوابیده تخت روی شد، تمام وقتی و کرد دوره را همه و همه

 تختش اما بود کرده جدا را هایشکت. سقف به بود زده زل و

داشت دیگری عطر بوی گویی، هم . 
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# صدویازده_پارت  

 

 

 پیچیده اشبینی زیر اما بکشد، نفس را عطر آن خواستنمی

 کشف شمیم از رازی خواستنمی که هربار مثل درست بود؛

بود کرده و کند . 
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 چیزی شد؟می چه بود، مثبت خواستگارش به شمیم جواب اگر

خورد تکان دلش در . 

 تخت، یمالفه و رفت درهم هایشاخم که نبود خودش دست

 راه هم بعدش نشست، و شد خیزنیم. شد مچاله دستش زیر

 این تمامی در اما. رفت راه باز و نشست باز و خوابید باز. رفت

کرد فکر و کرد فکر هاحالت . 

 ماه و آسمان به بود زده زل و ایستاده اتاقش یپنجره دم حاال

 .زیبایش

 میشد؛ بلند آن از که بخاری و بود دستش در قهوه لیوان یک

سرد هوای آن در بود چسبدل عجیب . 

 شاید بود؛ شده ترکوچک ذهنش در سوال عالمت آن شاید

 تصمیم یک حاال بود، که چه هر اما. بود رفته بین از هم

بود گرفته . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
466 

 

 انداختمی شمیم زیبای یچهره یاد به را او ماه نوازچشم نور

 این قدرچه. شدمی کشیده او سمتبه فکرش ارادهبی و

داشت دوست را فکرش ارادگیبی . 

 و ذهن برای. هاآدم تمامی از شویمی دور گاهی دانی،می

 را نفر یک باز زندان، آن در و کنیمی درست زندان یک قلبت

 هاخیلی. شویمی غرق شلوغی اوج در هم گاهی. بینیمی

 نه اما بینیمی هم شاید بینی؛نمی را کسی و هستند کنارت

 که انیزند همان در که اویی را، هستند کنارت که کسانی

 طوراین را کسی روز یک اگر. ایدیده بودی، کرده درست

ایشده عاشق... نکن معطل دیدی، !  

 و کرده باز جا ذهنش در شمیم هم باز بخواهد، کهآنبی

 عجیب بود؛ شده سرد کهاین باوجود اش،قهوه. بود نشسته

آمدمی خواستنی . 

 ماه، به اشخیره نگاه و بود درهم هنوز که هاییاخم همان با

گرفت اعترافش اولین شاهد را ماهش و خدا و زد لبخند . 
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تعجب عالمت دمنمی دستت از - ! 

 سرما سوز. بود رفته اتاقش بالکن به حال همان با اما شمیم

 تعاملی اما بود نشسته جانش در باد وزش اولین همراهبه

کردنمی .  

 زیر هایشستاره گرچه که آسمانی بود؛ آسمان به نگاهش

 دیگر که ماهی هالل اما بودند، شده پنهان آلودگی از غباری

بود کافی شهر کردن زیبا برای هم، شدمی کامل داشت . 

 با پیش، یدقیقه چند همین نفر، یک دانستمی باید کجا از

 هاچیز چه و گفته هاچیز چه ماه با آرزو، و امید هزاران

 !خواسته
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# صدودوازده_پارت  

 

 

شب ده ساعت برای و بود ماهور جانب از همه قبل هایپیام . 

" نره یادت داروهات ." 

 ماهور نوشتن از خبر که صفحه باالی ینوشته دیدن با 

زد لبخندی داد،می .  

- شمیم؟ شده چیزی  

 او کرد،می رفتار موقر ماهور با خودش که اندازه همان به

 گفتنش اما بود شده چیزی بگوید، چه دانستنمی. بود راحت

نبود درستی کار . 
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. بود خودش. لرزید دستش در گوشی که بود درگیر افکارش با

 داد قورت را دهانشآب! صبح موقع این همآن بود، زده زنگ

چرخید گوشی و آسمان بین نگاهش هیجان، از پر و شوکه و . 

 و کرد وصل را تماس باتردید گذاشت، قلبش روی را دستش

برد گوشش نزدیک را گوشی . 

 .سالم-

بود کنندهمواخذه ماهور لحن .  

- خوبه؟ حالت   

 کرد؛ تعجب. آورد پایین بود، ممکن که حدی تا را صدایش

بپرسد؟ را این فقط که بود زده زنگ ساعت این   

- خوبین؟ شما ممنون،   

 چهار ساعت کسیچه حالتابه مگر بگوید، چه دانستنمی

 کوتاه جواب همین به! کند چه بداند که بود زده زنگ صبح
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 همه که بود هاییسوال دستهآن از سوال این. بود کرده اکتفا

ماهور همین تا گرفته پدرش از پرسیدند؛می او از . 

-  زیاد که کنممی احساس روزه دو موندی؟ بیدار االن تا چرا

شمیم؟ شده چی. نیستی خوب   

 را دهانش آب مدام. رفت باالتر قلبش ضربان خورد، یکه 

. کرد لعنت را خودش بگوید؛ چه دانستنمی و دادمی قورت

 را دستش راحتی این به ماهور که داشت رفتاری چه مگر

داشت؟ هم را روزهایش حساب حتی و بود خوانده  

- خطی؟ پشت شمیم،   

فشرد دستش در را لباسش یگوشه . 

-  شبنم و مامان هوای عجیب روزا، این راستش. بله... ب

شهمی حس خیلی شونخالی جای زده، سرمبه . 

 شدمی مادرش و خواهر تنگدل همیشه او. بود نگفته دروغ

 که "روزهایی این". بود کرده دیگر برداشت یک ماهور اما
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 به و اشزندگی از مهمی روزهای یعنی بود، گفته شمیم

 را افکارش کرد سعی اما نرسید خواستگاری جز چیزی فکرش

بزند پس . 

- نیست تلخ هایخاطره حاوی فقط گذشته . 

-  که اینه ترمهم اما باشه، شاید... نیست مهم تلخ؟ خاطرات

 شن،نمی تکرار وقتهیچ که شیرینی خاطرات آوردنیادبه

دهمی عذابم تربیش . 

ماند ثابت ماه رویبه دوهر نگاه . 

- قشنگه خیلی امشب ماه . 

داد جواب نشست، لبش روی که لبخندی با همراه شمیم : 

 .خیلی-

 بود ممکن که دروغی یاد به اما شمیم... شد سکوت ثانیه چند

 و خشک لحنش بخواهد، که آنبی. افتاد باشد، گفته ماهور

شد سرد :  
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-  مهمی خیلی قرارداد صبح موندین؟ بیدار چی برای شما

کنین استراحت برین بهتره دارین؛ . 

 سکوت هنوز خط سمت آن اما بست، را بالکن کشویی در

بود فرماحکم . 

 ...الو-

-  نخوابیده، ساعت این تا و رهمی و میاد هی که دختربچه یه

کرده نگرانم . 

 از شمیم که صداداری نفس شد، زده اختیاربی ماهورحرف این

بود اشکالفگی از نشان شنید، خط پشت . 

- کرده نگران رو مونهمه یعنی . 

 یک دیگر باشند، زده دهانش روی بر قفلی انگار اما شمیم

 صاعقه چونهم ماهور حرف گویی. نشد خارج آن از هم کلمه

بود کرده خشکش و خورده بدنش به . 

- نیما مثل شعری از پر لیلی، مثل رازی از پر . 
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 انگار پاهایش آمد، خودش به پیچید گوشی در که بوق صدای

رساندند تخت به را خودشان باشند، گرفته رمقی که . 

 ناشدنی،حل پازل این که نداشت اهمیتی برایش حتی دیگر

 کرده جلب را رضایتش ماهور نگرانی. ماندمیباقی نشده حل

 اشتباهی و وسوسه از پر راه این یادامه برای که رضایتی. بود

 همروی هایشپلک کمکم. بود کافی گذاشته، آن در پا که

بازگشت چشمانش به خواب شب، دو از بعد و افتادند . 
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 را حرفش تا شود تمام ماهور به رها توضیحات که بود منتظر

 و بگیرد مرخصی ساعت چند شبش، یبرنامه برای و بزند

برود زودتر . 

 پشت او، هم و رها هم. داشتند مهم قرارداد یک امروز

بودند ایستاده میزهایشان .  

- بیاد پیش مشکلی خوامنمی رها، خب . 

داد تکان سر رها . 

- راحت خیالت . 

 خارج میزش پشت از و زد صدایش شمیم که برود خواستمی

 .شد

- معتمدی؟ آقای ببخشید   

 تا کند متمرکز را ذهنش کرد سعی شمیم و برگشت ماهور

 کرده بدل و رد دیشب که هاییحرف. بزند را حرفش بتواند
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 کردمی تالش حاال اما بود، شده اشدستپاچگی باعث بودند،

گفت باالخره.  بگیرد ندیده را هاآن : 

-  زودتر یکم باید. خواممی پاس ساعت چند امروز برای من

دارم مهمی کار یه خونه، برم . 

- کاری؟ چه   

 از بیش شمیم شد باعث و پرسید جدی خیلی را سوالش ماهور

کند گم را وپایشدست قبل . 

- برسم کارهام به برم زودتر باید داریم، مهمون . 

 همیشه او. باشد داشته تازگی که نبود چیزی ماهور جدیت

. دارد فرق کمی بار،این که کرد احساس شمیم اما بود، جدی

. نفهمید را دلیلش  که انداخت سایه هایشچشم روی چیزی

نفهمید را نگاه آن سنگینی دلیل . 

- داریم؟ کار قدرچه بینینمی مگه! شهنمی نه،   
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. بود طلبکارانه بسیار لحنش و شدند بیان محکم ماهور کلمات

 حرفی اما بگوید، چیزی تا داد تکان را هایشلب ناباور، شمیم

 کهوقتی تا ماند؛ زدهبهت جاهمان و نشد خارج دهانش از

رفت پایین یطبقه به و شد خارج سالن از ماهور . 

 حس را رها سنگین نگاه. نشست و برگشت جایش سر

 رها به رو.  بود شنیده را هایشانحرف تمامی قطعاً. کردمی

 :کرد

-  انجام رو کارهام یهمه که من گه؟می رو کار همه کدوم

 .دادم

خندید رها . 

- رفتاری چنین نداشته سابقه حالتابه . 

. نشست هایشلب روی لبخندی هم او رها، یخنده از

گفت کند،می حرص از را لبش پوست کهدرحالی : 

- مگه؟ داره خنده زهرمار،   
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 ماهور از را رفتاری چنین انتظار بود، صادق خودش با اگر

 کمی رها. برود نتواند که کردنمی هم را فکرش. نداشت

 به نگاهی با و کرد ترنزدیک شمیم به را دارشچرخ صندلی

پرسید آرام اطراف، : 

- شمیم؟ هست، چیزی نفر دو شما بین  

گرفت رها از را نگاهش سریع، خیلی و کرد اخم شمیم . 

- باشه؟ یعنی چی بابا، نه  

 و برگرداند خودش جای سر را صندلی لبخند، همان با رها

  :گفت

- واال دونمنمی . 
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# صدوچهارده_پارت  

 

 این اما. داد نجاتش و خورد زنگ اشگوشی موقع همان

 خط پشت مژگان چون نکشید، طول هم ثانیه یک ،خوشحالی

 .بود

  !بله؟-

-  تا بده انجام رو کارت برو سریع پایینه، یطبقه االن ماهور

کرده سرگرمش سارا . 

. گذاشت میز روی را گوشی حرص، با شمیم و شد قطع تماس

دهد انجام کاری چنین خواهدمی کند باور خواستنمی . 

 فعالً اما شدند؛ گیرشگریبان همه ،ناراحتی و عصبانیت بغض،

کند هزینه احساساتش برای که نداشت وقتی . 
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 مشخص پس کند،می سرگرم را ماهور سارا تا بود گفته مژگان

دارد کمی زمان و داده انجام را کارش ماهور که بود . 

 بلند جا از. شدنمی متوجه را نبودش و بود مسافری سرگرم رها

 خارج سینه از داشت قلبش. رفت ماهور اتاق سمتبه و شد

لرزیدمی هیجان شدت از هایشدست و شدمی . 

 نظرش زیر کسی شود مطمئن تا انداخت اطراف به نگاهی

 اتاق داخل را خودش و کرد باز را در آن، از پس. ندارد

 .انداخت

 از کمیدست که رفتنی راه با و داد قورت را دهانش آب

. کرد روشنش و رفت ماهور کامپیوتر سویبه نداشت، دویدن

آمد باال هم جانش بیاید، باال سیستم تا .  

 گفته مژگان قبل از که رمزی و نشست ماهور صندلی روی

 مانیتور یصفحه به دقت، با را هایشچشم و کرد وارد را بود

  .دوخت
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 پیدا گفته، مژگان که را فایلی کرد سعی و شد هافایل وارد

 اشپیشانی به عرق. زد را کپی و کرد وصل را فلش. کند

بود مانده آن یبقیه و شده کپی درصد ده تنها. بود نشسته . 

 ورودی در به نگرانی، و استرس از پر بار،یک ثانیه چند هر

 هم ایپیچهدل. بود شده آورخفقان اتاق هوای. کردمی نگاه

 فایل درصد پنجاه. کردمی اذیتش بود، استرس ینتیجه که

بود مانده باقی . 

 و رفت راه قدم چند و شد بلند جا از بشیند، نتوانست دیگر

 سمت به و گذاشت میز روی را هایشدست. بازگشت دوباره

بود ماندهباقی کار اتمام تا دیگر درصد سی. شد خم مانیتور . 

 بلد که هرچه با کند آرام را خودش کرد سعی و نشست دوباره

درپیپی و عمیق هاینفس مانند بود، . 

 بود، حوصلهبی عجیب، که را ماهوری بود نتوانسته اما سارا

 و کند مشغول رسید،می ذهنشبه که هاییچیز با این از بیش
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 اما گرفت؛می تماس شمیم گوشی با ماهور، رفتن از پس حاال

کردنمی دریافت جوابی . 

 جاگذاشته کارش میز روی را اشگوشی شمیم، کهآن ازغافل

 داخل و کشید را فلش شد، تمام کارش باالخره شمیم. است

انداخت جیبش . 

 شدمی بلند صندلی روی از داشت و کرد خاموش را سیستم

 نمایان در چهارچوب در ماهور، بلند قامت و شد باز در که

 .گردید

 دیدنی ماهور، یچهره در تعجب و خودش یچهره در ترس

 !بود

- کنی؟می چیکار جااین ! 
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# صدوپانزده_پارت   

 

 حال از داشت. بدهد رخ برایش بدتر آن از توانستنمی دیگر

 رنگ ایقهوه پولیور به بود زده زل منگ، وگیج. رفتمی

 آن از پس. بود شده ست اشمشکی کتان شلوار با که ماهور،

. گذراند نظر از را رنگش ایقهوه چرم هایکفش زیر،سربه هم

 آسمان به بود رفته و شده دود بارهیکبه بود، ذهنش در هرچه

 .هفتم

- کنی؟می چیکار جااین! توام با شمیم،   

 رفت جلوتر ماهور. کشید باال بود، که سختی هر به را نگاهش

 ایولوله که درونش برخالف. راند جلوبه را هایشقدم هم او و
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 دیگریک به. داشتمیبر محکمی هایقدم بود، پابه آن در

ایستادند هم رویروبه و رسیدند . 

بود جواب منتظر جیب، به دست ماهور . 

- نه یا بدم انجام که هست کاری جا این ببینم اومدم . 

. بود همین برآمد، گفتنش پس از زبانش که چیزی تنها

 تواندمی باور غیرقابل و احمقانه قدرچه حرفش دانستنمی

نبود کنندهقانع جوابی اما ماهور برای. باشد . 

 کج ناخودآگاه لبش یگوشه و آمد پایین کمی قلبش ضربان

شد گفته بیشتری تسلط با بعدش یجمله و شد :  

-  از اشهمه. نیست کاری هیچ هیچ، که کار کلی دیدم که

ستآماده و شده انجام قبل . 

 دادمی هشدار که ذهنش تلنگر به و زد سینهبهدست او حاال

 یدقیقه چند ناراحتی. نکرد توجهی شده، خوبی دروغگوی چه

 که بود مشهود قدرآن مرخصی، نگرفتن برای پیش
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 آن حرص هم هنوز طرفی از و کند جلوه طبیعی هایشحرف

 آن در تغییری هم ماهور مشکوک لحن که خوردمی را موقع

نکرد ایجاد . 

- گردی؟می من میز روی کارها دنبال تاحاال، کِی از وقتاون  

-  قلم از کاری بشم مطمئن خواستم راستش... راستش خب

باشه نیوفتاده . 

 میز پشت و خود اتاق در شمیم حضور از هم هنوز که ماهور

پرسید بود، متعجب کارش : 

-  نه مگه نیست، ترواجب که مهمونی یه از شرکت، توی کار

پاکمهر؟ خانوم !  

. شد دور کامالً بود کرده که کاری و فلش از فکرش خورد، جا

 صمیمیت کرد، القا روحش به را سردی ماهور، جمالت

ناشناخته و بود عجیب نبود، هم اول روز مثل حتی. نداشت . 

- باشه خاص مراسم یه مهمونی، اون که این مگه ! 
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 همانبه فکرش هم ابتدا از بود، خواستگاری به ماهور منظور

آوردنمی در هایشحرف از سر شمیم اما شد کشیده سمت . 

- مراسمی؟ چه !  

رفت کنار شمیم جلوی از ماهور . 

- زنیممی حرف بهشراجع بعداً کارت، سر بری بهتره . 

 نبود، درست چیزی یک بیاورد، طاقت نتوانست دیگر شمیم

 توانستنمی دلیلبی ماهور رفتار. لنگیدمی کار جای یک

 .باشد

- شده؟ چیزی   

 حرف ظاهراً . داد تکان نفی ینشانه به را سرش ماهور

 که گفتمی مبهمش نگاه اما... نداشت گفتن برای تریبیش

 سوی به شمیم و رفت میزش سمتبه او. شده چیزهایی یک

 .در
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 قفل ماهور نگاه در نگاهش. برگشت رسید که در جلوی شمیم

 با که حس هزار از پر. کردمی نگاهش موشکافانه که شد

 بیرون و گفت زیرلب آرامی یاجازه با بودند، درگیر دیگریک

 .آمد
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# صدوشانزده_پارت  

 

 تازه و شد برداشته هایششش روی از فشار همهآن انگار 

 اما بماند، جلسه اتمام تا بود گفته ماهور. بکشد نفس توانست

 جز طبقه، این کارمندان تمامی. بود کشیده درازابه جلسه
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 یک هم اشکاری ساعت اتمام از. بودند رفته رها و خودش

 داشت حرص و خوردمی را خونش خون،. بود گذاشته ساعت

گفت پدرش جواب در. کردمی اشخفه : 

-  خب کنم؟ چکار من گیمی. جان بابا داریم مهمون دونممی

است؟ آماده چیزهمه. داریم مهم خیلی یجلسه یه  

 نشسته مبل روی کهدرحالی و کشید ریشش به دستی علی

بود کار حال در هم هنوز سارا. کرد آشپزخانه به نگاهی بود، . 

- جان بابا ستآماده . 

 جوییدل با. است خوردل کمی فهمید پدرش لحن از شمیم

زد لب :  

-  رو خودم بیان، اونا تا. کن تشکر هم سارا از. من برم قربونت

رسونممی . 

 به رو بود، ایستاده که طورهمان و کرد خداحافظی آن از پس

نالید رها :  
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- شه؟نمی تموم چرا اتاق؟ داخل کننمی کارچی  

گذاشت شمیم یشانه روی را دستش دردی،هم با رها . 

-  رو خودت قدراین. نزن جوش الکی. میاد پیش نداره، عیبی

رسیمی موقعبه که انشاءاهلل دیگه، نده حرص . 

داد تکان تاسفبه سری شمیم :  

-  شکر، خدارو. بگیرم تونمنمی دوشم یه! رسیدنی چه ولی آره،

بده انجام رو کارا بود سارا حداقل . 

 شمیم. شناختمی دورادور شمیم، هایتعریف از را سارا رها،

 بود داده تکیه میز به را پشتش هم رها و رفتمی راه سالن در

 حرف شمیم با هم گاهی. شدمی مشغول اشگوشی با گاهی و

زدمی . 

 سمت همان به نگاهش شمیم شد، کشیده که در دستگیره

ایستاد سرجایش صاف رها و برگشت .  
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 کردمی نگاه را اتوکشیده شلواری کت مرد دو طوری شمیم

 با اما رها. بودند شرکت در ماندنش مسبب هاآن انگار که

کرد شانهمراهی آسانسور تا گشاده، رویی .  

 با و برداشت میز روی از را کیفش و کشید عمیقی نفس شمیم

زد بیرون شرکت از کوتاهی، خداحافظی . 

 طی هاتاکسی جایگاه تا باید که خیابانی برای نرفته، هنوز

 ناسزایی زیرلب. باریدمی شدتبه باران. بود گرفته عزا کرد،می

 حائل اما، کیف. گرفت سرش روی را کیفش و گفت ماهور به

 از بعد کهآن تصور از. بود شده خیس تقریباً او و نبود خوبی

 باحرص ببینند، سرووضع این با را او هاآن و برسد هامهمان

  :گفت

- شدنمی بهتر این از! عالیه . 
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. راندمی عقب به را اشمقنعه و بود گرفته شدت هم باد

 تربیش هرچه انگار اما نبود، دو به شباهتبی هایشقدم

میشد دورتر برایش مقصد رفت،می . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# صدوهفده_پارت  

 

 اصالً. نبود خوبی ینشانه سرش،پشت از ماشینی بوق صدای

 بکشد جا همان به را راهش خواست رفت؟نمی روپیاده از چرا

دکر متوقفش آشنا صدایی که . 
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- منم شمیم، ! 

 به پشتش هم هنوز. داد فشار همروی حرص از را هایشچشم

است ماهور صاحبش شد مشخص که بود ماشینی .  

 !شمیم-

 از را سرش و داد تکیه ماشین به را دستش یک و برگشت

کرد متمایل داخل به کمی باز یپنجره . 

-  کاری تایم از نیم و ساعت یک معتمدی، آقای شده دیرم

باشم مجبور نکنم فکر. گذشته هم  ... 

کرد قطع را حرفش ماهور . 

- نیستم رئیست منم نیست، شرکت جااین . 

 شمیم، امروز شد باعث که بود همراه خاصی تندی با اشجمله

 به را نفسش ماهور. بخورد جا رفتارش از بار، چندمین برای

 از پس. شد باز در. کشید را در یدستگیره و کرد فوت بیرون

گفت محکم و زد زل روروبه به آن :  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
492 

 

- دارم کارت شو، سوار . 

 تردید با. زد یخ هایشرگ در خون ماهور، لحن سردی از

 را خیابان ماهور. شد کنده جا از گاز، یک با ماشین و نشست

 از حرفی شنیدن منتظر شمیم. گذاشتمی سر پشت باسرعت

نداشت حضور جاآن در اصالً انگار اما بود جانبش . 

- بگین؟ رو کارتون خوایننمی معتمدی، آقای   

 به واکنشش تنها فرمان، روی دست با ماهور گرفتن ضرب

 دوست هم. بگوید باید چه دانستنمی هم شمیم. بود او حرف

 دوست هم و بداند را ماهور امروز هایرفتار دلیل داشت

شود صحبتشهم که نداشت . 

-  قراری چه بودیم، کافه توی که اولی روز ما شمیم، خب

باهم؟ گذاشتیم   

 هفت یبچه یک از انگار که بود پرسیده طوری را سوالش

 رفتار تحمل. بود شده بدتر وضع. کندمی سوال دارد ساله
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 ارادهبی قلبش بود، دردناک شمیم برای ماهور یگونهآن

داد ادامه باشد، جوابی منتظر کهآن بدون ماهور. گرفت :  

- نه؟ مگه دوستیم، تو ومن   

. گفت آرامی یآره آورد،درنمی سر هایشحرف از که شمیم

 نگاهش اما ماهور. بود چرخیده او سمتبه کامالً شمیم حال،

 ماشین سرعت از دفعهیک. کردنمی رصد را روبهرو جز جایی

داردنگه ایگوشه تا زد راهنما ماهور. شد کم . 

 زیادی وقت. بود پرشده امروزش غافلگیری ظرفیت شمیم

بود کرده دیر خیلی هم االن تا نداشت، . 

- شده دیرم خونه، برم باید من . 

-  نکن، تکرار هی لعنتی، مهمونی اون به رسینمی دیر نترس،

نکن یادآوری . 
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 کشیده فریاد شمیم، سر بر انگار اما نبود بلند ماهور صدای

 متوقف ماشین. بود خیره او به گیر،دل. شد مچاله قلبش. بودند

کرد روشن را بخاری ماهور و شد . 

 در. برگشت کتی با بعد، دقیقه چند و شد پیاده ماشین از سپس

گرفت طرفشبه را کت و کرد باز را شمیم سمت . 

- ماشین توی بود همین . 

 یک را سرمایش انگار بود، ماهور هایچشم در عجیبی حس

فراگرفت را شمیم وجود تریعجیب حس. باشند گرفته لحظه . 

 چه برای ماشین که فهمید تازه شمیم و بست را در ماهور

... بیاورد کت برایش تا بود داشته نگه. است شده متوقف

است سردش که بود شده متوجه اما بود، نکرده نگاهش . 
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 [01.09.19 09:18] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# صدوهجده_پارت  

 

 

. لرزاند را چشمانش مردمک هایش،لرزهپس و لرزید دلش

 هویتش که احساسی با شمیم و افتاد راهبه ماشین

گفت بود، غیرمشخص :  

 .مرسی-

 را کت شمیم. بود فرورفته سرسختش جلد در هم باز اما ماهور

بود گذاشته پاهایش روی طورهمان .  

- بپرسم؟ من یا شدهچی گیمی خودت خب،   
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 همین با درارتباط مشکل فهمید خواست،نمی فکرکردن دیگر

 فرار و گرفته فاصله ماهور از مدت تمام که است روزی چند

زد ماهور اخموی رخنیم به لبخندی ارادهبی. کردمی : 

- همین بودم، حوصلهبی یکم فقط . 

  !همین؟-

 سرمای. آمدنمی خوش مذاقش به وجههیچبه ماهور سردی

کرد نفوذ هم لحنش و میمش وجود به انگار هایشحرف :  

- همین بله، . 

- دلیلش؟ و   

 به کردمی شک نبود، خودش ماهور هایحرف مخاطب اگر

 در غرق که قدرآن. زندمی حرف خودش با و شده دیوانه کهآن

بود رو پیش یجاده . 

- نبود مهمی چیز . 
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-  کنه،نمی تغییر کسی رفتار نیست، مهم که چیزی برای

شمیم؟ نه مگه طور،همین هم حالش   

 آن از شد سرریز صبرش یکاسه که انگار کرد، بغض شمیم

بودن خشک باالی حجم .  

- نبود مهم ! 

 کردمی اعتراف حاال و بود ندیده گونهاین وقتهیچ را ماهور

است ترسناک بودنش، تفاوتبی و سرد قدر چه که . 

 از و کرد باز را در شمیم. بودند رسیده یشانکوچه سر به دیگر

 هنوز ماهور. گذاشت صندلی روی را کت. آمد پایین ماشین

کردنمی نگاهش هم . 

- خداحافظ رسوندین، ومن که مرسی . 

 روی جا،همان ماند دلش اما رفت، خودش و بست را در

 در، جلوی نفر دو دیدن با و شد کوچه وارد. ماهور کنار صندلی

کرد فراموش هم را خودش سرووضع حتی . 
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گفت دلتنگی از پر طورهمان و بخشید سرعت هایشقدم به :  

- فرزانه خاله !  

فرورفت او آغوش در چطور که نفهمید و گفت . 

- دختر بود شده تنگ برات دلم قدرچه . 

 بود، شده الغر. آمد بیرون آغوشش از باالخره و زد لبخندی

 صدایش گردالو خاله، ها،موقعآن. بود شده الغر هم خیلی

بود مانده هیکل آن از کوتاهش قد تنها حاال اما زدمی . 

-  وقت این تا بودی کجا اوضاعیه؟ چه این. دخترم برات بمیرم

  شب؟

 شروع نرسیده، راه از که اشفرزانه خاله نگرانی و بودنرک به

خندید بود، شده . 

- خاله بودم سرکار من، برم دلت قربون . 

شد ترشانبیش هایصحبت مانع علیرضا حرف :  
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-  برای بمونه سالمتیاچاق یبقیه. دیگه تو بریم کردم، یخ بابا

خانه داخل . 

 رفته یادش کلبه که کرد علیرضا به رو شرمندگی با شمیم

را او بود . 

- نبود حواسم اصالً ببخشید، خوبی؟ شما سالم، . 

چرخاند قفل داخل و آورد بیرون کیفش از را کلید . 

- داخل بفرمایین بفرمایین، . 

 به نگاهش ورود، از پیش و شد خانه وارد خودش نفر آخرین

 مانده خودش پس شد،می دیده ماهور ماشین. افتاد کوچه سر

  .بود

- جا؟اون موندی چرا بابا، شمیم،   

 شد حیاط داخل ناچار کرد، باز را نگاهش قفل پدرش، صدای

بست را در و . 
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# صدونوزده_پارت  

 

 و بلند تونیک یک با را هایشلباس و کرده خشک را موهایش

بود انداخته سرش روی هم شال یک بود، کرده عوض شلوار . 

 در را شیرینی و دست، یک در را بشقاب چهار کهدرحالی

 لبخند، با و شد خارج آشپزخانه از بود، گرفته دیگرش دست

رفت هامهمان نزدبه . 

 را رنگش ایسرمه بارانی و شد بلند جا از دیدنش با علیرضا

انداخت مبل روی . 
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- من به بده . 

بود شیرینی یجعبه به اشاشاره . 

- خودم من. بشین شما نه، ... 

گرفت دستش از را جعبه علیرضا . 

- وجبینیم من، برای کنهمی پارهتیکه تعارفی چه ! 

 میز روی را بشقاب دو ابتدا زد؛ لبخندی باخجالت شمیم

 میزی روی را بعدی هایبشقاب و گذاشت فرزانه خاله کناری

داد قرار بود نفرهتک مبل دو بین که . 

- ندیدمتا درست هنوز من دخترم، بشین بیا !  

. نشست اشفرزانه خاله کنار نفره،سه مبل روی و زد لبخندی

 وگفتگپ مشغول. کرد رد را شیرینی برای علیرضا تعارف

بود کرده دلتنگی ابراز فرزانه خاله به حسابی، و شده . 

 برای سوال کلی هنوز وجودش کنجکاو و نگران قسمت اما

بود نپرسیده را کدامهیچ فعالً که داشت پرسیدن . 
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-  که شد چی خب. بود ناگهانی توناومدن مثل هم تونرفتن

تهران؟ بیای گرفتین تصمیم یهویی  

. کشید راآن زحمت پدرش که هایشلسوا از یکی هم این

داد پاسخ علیرضا که بود دونفرشان هر مخاطبش :  

- عمو؟ بگم چی   

داد ادامه وقتی زد،می موج ناراحتی صدایش در :  

-  بودیم کرده باز شمال تو رفیقم با که کوچیکی یمغازه اون

رفتمی پیش خوب داشت کارش یادتونه؟ که رو . 

 هایدوست از یکی با علیرضا بود، یادش کامالً شمیم

 و فرزانه قدرچه و بودند کرده شروع را کاری اش،صمیمی

 سعی. کردند ذوق و بودند خوشحال باره این در مادرش حتی

 یپوسته علی. دهد گوش و کرده منحرف را افکارش کرد

بلعید را شیرینی و گذاشت بشقابش در را شیرینی . 

- دیگه؟ سهیل همون   
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-  بازار توی داشتیم و گرفت کمکم کارمون خالصه عمو، آره

 رفتممی داشتم وقتی صبح، روزیه که افتادیممی جا رقبا بین و

 فروخته اونم که نمونده مغازه خود جزبه هیچی دیدم مغازه،

بود شده . 

 او از کمیدست البته، صد هم پدرش و شد شوکه شمیم

گفت مندانهگله شمیم، پدر به رو عصبی، فرزانه،. نداشت :  

-  دست رو اموالت اختیار پسرم، گفتم بهش هرچی آقاعلی،

 یه و بود در گوشش یه. نکرد که نکرد گوش نده، دوستت این

 رو اموالش وکالت کالً، آقا که فهمیدم روزیه. دروازه گوشش

خورد رو سادگیاش چوب آخرم. دوستش اون دست داده . 

 یشانه به دستی پدرش. زدمی موج پشیمانی علیرضا، نگاه در

 برای را گفتن نباید و باید و زدنسرکوفت وقتهیچ علی. زد او

پسندیدنمی شده، که کاری . 
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-  جوون پسرم؟ داره فایده چه سهراب مرگ بعد دارونوش

کن شروع اول از. راهی اول تازه هم االن. تجربهکم و بودی . 

کرد تایید سر با علیرضا . 

-  همین برای تره،بیش کار تهران گفتم کارم، دنبال آره،

جااین اومدیم . 

کشید آهی فرزانه . 

-  جوری این رو بچم که نگذره پسره اون از خدا

 این و جااین برگرده نبودم راضی که من. کرد واالخونآالخون

گوره لب پامیه که کنه من خرج همه . 

 

 

 

 [01.09.19 09:18] 
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# صدوبیست_پارت  

 

 

 و گفت بلندی یخدانکنه بود، جمع فرد ترینساکت که شمیم

کرد صدا شاکی و ندامت با را مادرش علیرضا بندشپشت . 

-  که بخری تونستی خونهیه آخر، تا اول از! که گمنمی دروغ

 اومدی پاشدی و رفت فروختی من درمون دوا برای اونم

 .تهران

- دیگه کافیه جان،مامان !  

 درمان و دوا. بست پیله شمیم افکار دور قبل، ازبیش نگرانی

آورد باال را دستش فرزانه گفت؟می را مریضی کدام . 

-  هاملباس کجا من دخترم، شمیم،. گمنمی هیچی من باشه،

دربیارم؟ رو   
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 اشفرزانه خاله از باید. زد لبخند و شد بلند جا از شمیم

او با خلوت برای بود خوبی یبهانه چه و پرسیدمی . 

- من اتاق بریم بیا خاله، . 

 تخت روی را کوچکش کیف فرزانه خاله و رفتند اتاق به باهم

 باز را رنگشطوسی پشمی پالتوی هایدگمه و گذاشت او

 .کرد

- جااین گرمه قدرچه دختر، پختم . 

پرسید چرخید،می اتاق در نگاهش کهدرحالی :  

-  ندادی اتاق این یقیافه تو تغییری هیچ هنوز تو شمیم،

  دختر؟

شدمی جاری هم زبانشبر بود، دلش در هرچه! دیگر بود رک . 

چرخاند نگاه یک خودش مثل و نشست تخت روی شمیم . 

- کنممی حس کمتر رو نبودش جوریاین خاله، نه . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
507 

 

 پیش را بحث این که این از و کشید عمیقی نفس فرزانه

شد ناراحت هم خودش کشیده، . 

-  اومدیم روزی یه همه دیگه، داد کفاف جاهمین تا اونام عمر

ریممی هم روزی یه و . 

درآورد را پالتویش حال همین در . 

- نکن ناراحت رو خودت توام  ... 

 پیراهن زیر از که چیزی به شد خیره دفعهیک اما شمیم 

 از ترپایین درست. آمدمی چشمبه بدجور اشبرآمدگی فرزانه،

 حس را نگاهش جهت فرزانه. اششانه سمت کمی و گردن

زد تلخی لبخند و کرد . 

- . جااین گذاشتن کار همون، برای اینم دخترم، شممی دیالیز

 که سانت چند درحد. کوتاهه خیلی شیلنگ یه نیست، چیزی

شهمی وصل هادستگاه اون به . 
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 اشفرزانه خاله که شده مدلی چه اشقیافه دانستنمی

. ناباور و زدهشوک بود؛ شوکه اما دهد،می توضیح دارد طوراین

رفت درهم اشقیافه و کشید تیر قلبش .  

- خاله؟ وقته چند !  

- پیوند برای نوبتیم توی شه،می سالی یه . 

 شمیم ذهن در فکر یک تنها و آمد جلوتر و زد لبخندی فرزانه

کاربی علیرضای خورد، چرخ ... 

- بشی من نگران خودبی خوادنمی خاله، خوبم . 

 چیزی درون از. خندید هایشلب اما زد، پوزخند ذهنش توی

 دیالیز طورچه است، کاربی علیرضا وقتی زد،می فریاد

گفت هایشلب اما شوی،می :  

-  اصالً من. نخوردی تکون. قبلی مثل ماشاءاهلل خاله، دونممی

شهمی حل چیهمه دیگه بزنی، که پیوندم. مریضی نفهمیدم . 
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 چنین شنیدن انتظار انگار زد؛ حیرت از پر لبخندی فرزانه

 چند شمیم! البته داشت هم حق. نداشت شمیم از را هاییحرف

 از پر شمیم. کجا رویشبهرو شمیم این و کجا پیش سال

 است آن از نامردتر گاهی روزگار، که بود گرفته یاد احساس،

 هستند، خواستنی هاچیز خیلی گاهی بشود، بخواهی، هرچه که

نه داشتنی، ولی !  

- شدی بزرگ! دختر کردی تغییر قدرچه . 

 که خبری هضم پس از هنوز انگار اما زد، لبخند فقط شمیم

 تخت روی از را روسریش فرزانه. بود برنیامده بود، شنیده

 سرش دور سفت شود، مشخص موهایش، کهآنبی و برداشت

گفت او به بود زده زل که شمیمی به و پیچید :  

  بریم؟-

کرد اشاره فرزانه پالتوی به شمیم :  

- بیام کنم آویزون رو این . 
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 و درهمش افکار و ماند شمیم و رفت و گفت ایباشه فرزانه،

شدمی تنیده ترمحکم لحظههر داشت که نگرانی یپیله . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# ویکصدوبیست_پارت  

 

 

 چرخ سرش در فکر یک تنها و کرد آویزان در پشت را پالتو

گفت جمع به رو و رفت بیرون. خورد :  

- بخوریم شام بچینم، رو میز برم من . 
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 کند متوجه را علیرضا خواست آمدن، وابروچشم و اشاره چند با

زد لب آرام شمیم و برگرداند را نگاهش که : 

- بیا لحظهیه . 

 آشپزخانه سمتبه نه، یا شده متوجه او ببیند کهآنبی هم بعد

 را علیرضا و کرده بیان جمع در را مسئله خواستنمی. رفت

کند معذب !  

 چشم آشپزخانه ورودی به سینه،بهدست و زد تکیه کابینت به

بست چشم کالفه. نبود علیرضا از خبری دوخت؛ . 

- خنگ یپسره . 

- خنگه؟ کی  

 دو دید، مقابلش که چیزی اولین و شد باز چشمش ترس با

 پرِ ابروهای آن از پس و بود علیرضا رنگسیاه چشم

 باتفریح علیرضا. گذاشت اشسینه روی دست! اشمشکی

زد ایخندهتک و کرد نگاهش . 
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- گفتی؟می رو کی خب،   

گفت لبخند با و فرستاد بیرون به را بازدمش شمیم :  

- کسهیچ . 

 بگیرد، مچ که کسی مثل درست و گفت آهانی علیرضا

کرد نگاهش .  

- وجبی؟نیم امرت خب،   

 طوراین را او چه برای فهمیدنمی و نبود ریزه و قدکوتاه شمیم

! نه هیکلهم اما بودند، قدهم علیرضا با تقریباً. زندمی صدا

 را هیکلش و رسیده خود به چندساله این در بود مشخص

درشت مقداری تا کمی و ورزیده. است کرده قبل از ترورزیده !  

- االن؟ تا بودین نگفته چیزی چرا مریضه، خاله فهمیدم  

 شمیم. شد سخت و سفت علیرضا فک هایاستخوان

. است نشده و شدهمی حالشان پیگیر باید خودش دانستمی
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. چیز همه بر بود کرده غلبه اشناراحتی لحظه،آن در اما

نشست و کشید عقب را صندلی علیرضا . 

- کنم درگیرت تربیش نخواستم ! 

 خبر یک و نزدی زنگ چرا خودت که نیاورد هم شمیم رویبه

  !نگرفتی

- طوره؟چه حالش  

 زد،می موج صدایش در که امیدی با اما شد، کدر هایشچشم

داد جواب :  

- خوبه هم دیالیز همین با اما پیوند، برای نوبته توی .  

 در علیرضا.  نشست رویشبهرو صندلی روی هم شمیم

 استخدام هایفرم در او و بود خوانده حسابداری دانشگاه،

 که موقعهمان درست بود؛ دیده هم حسابداری شرکت، روزآن

 محکم علیرضا لحن. بدهد ماهور به تا گرفت رها از را هافرم

شدمی حس ناآرامی و دلواپسی صدایش در اما بود . 
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-  عذابی چه که دونینمی. بشه پیوند ترسریع خواممی ولی

سخته خیلی کشه،می !  

 اگر! ماسیده میز از ایگوشه به علیرضا نگاه که دیدمی

 قطعاً است، ناراحت. ماندنمی نوبت در که داشت را اشهزینه

 در گفت،می همیشه مادرش که المثلیضرب! کندنمی تعلل

خوردمی چرخ ذهنش . 

- بشی استخدام که کنم کاری بتونم کنم فکر من . 

گرددبرمی شمیم صورت به میز، از سریع علیرضا نگاه .  

-  همین حداقل یا بگیری، وام یه بتونی چندماه از بعد شاید

نه؟ مگه. خوبه باشه، که هم   

 بر هنوز که اخمی با. نداشت تعارف گاههیچ علیرضا و

شد خیره شمیم صورت به بود، مانده اشپیشانی . 

- کنی؟ وپادست واسم کاریه تونیمی واقعاً گی؟می جدی  

داد تکان لبخند با سری شمیم . 
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- بشه کنم فکر . 

- شمیم شممی مدیونت عمر آخر تا . 

آورد زبانبه را المثلضرب همان ناخودآگاه شمیم، : 

-  مرد شرکتمون، رئیس. کنننمی استخاره که خیر کار برای

داری خوبی کاری یرزومه که توام! خوبیه . 

 رئیس! خودش حرف به اخم بعد، و کرد مکث لحظه یک

کرد تصحیح را اشجمله! نه قطعاً ! خوبیست؟ مرد شرکتشان : 

- پسرش نه، خودش البته ! 

 البد و فرورفت فکر در ریزشده، هاییچشم با علیرضا

 در شود، نصیبش بود ممکن که شغلی بهراجع فکرهایی

 که خیری کار برای بود، خوب حس از پر شمیم، و. بود ذهنش

بچیند را میز تا شد بلند. دهد انجام خواستمی . 
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 [01.09.19 09:18] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# ودوصدوبیست_پارت  

 

 

 یآینه به علیرضا، حواس و نگاه. زد را هفتم یطبقه یدکمه

 مرتب را رنگشمشکی وشلوارکت و بود آسانسور قدی

کردمی . 

چرخید شمیم سمتبه :  

  خوبه؟-

شد باز آسانسور در زمان هم و داد تکان سری شمیم . 

-  رو خوشگل فرمایلباس این باید من مثل بشی، استخدام

هرروز بپوشی . 
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کرد براندازش شمیم، سرتاپای به نگاهی با علیرضا . 

- که خوبه ! 

 و داد تکان سری رفت،می میزش طرفبه کهدرحالی شمیم

گفت باتمسخر : 

- پوشیدی وقتی بینمتمی بله، ! 

زد لبخندی و شد بلند جا از دیدنشان با رها . 

- جان؟ شمیم خوبی. اومدین خوش سالم،   

 خواستنمی و بود نگران. گذاشت میز روی را کیفش شمیم

 ردیف چند به ایاشاره دست با. دهد بروز علیرضا جلوی

کرد صندلی : 

- کن استراحت یکم جااون . 

 گوش کنار آرام و داد تکان تایید ینشانهبه سری علیرضا

کرد زمزمه شمیم :  
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- دیگه؟ خودمون سیاهنخود همون  

 که رها و کرد نگاهش حیران و شدهگرد چشمانی با شمیم

. خندید و دارد نگه را خودش نتوانست بود، شنیده را صدایشان

گفت رها به رو محوی لبخند با علیرضا، :  

- سیاهمون نخود دنبال رفتیم ما خانوم، اجازه با . 

 به ایاشاره با رها و نشست اشصندلی روی شمیم. رفت و

زد چشمکی علیرضا، . 

- خانمشمیم بودی نکرده رو ! 

 و بود جذاب اشچهره انداخت، علیرضا به گذرایی نگاه شمیم

 شمیم. بود مشغول همراهش تلفن با خیال،بی علیرضا. مردانه

 رو و افتاده بود آمده استخدام برای خودش که اولی روز یادبه

گفت بالبخند رها، به : 

- اومدم؟ جااین من که اولی روز یادته   

طورهمین شمیم و خندید رها . 
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- رها راستی. داشتم استرس هم قدر چه ... 

داد ادامه بانگرانی : 

- زدی؟ حرف معتمدی آقای با تو  

- اما زدم، که حرف ... 

 اگر... اگر. گردید شمیم تربیش نگرانی باعث رها تردید

شدمی علیرضا یشرمنده حسابی وقتآن چه؟ شدنمی . 

- چی؟ اما  

-  دیگه که روزه چند ما راستش... بگم طوریچه خب،

 قرار یعنی نکردیم؛ قبول کاری یمصاحبه برای رو کسهیچ

بشه انتخاب یکی چندنفر، همون بین از بود . 
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# وسهصدوبیست_پارت  

 

 به کاش. شد خالی دلش ته و شده بیشتر شمیم دلواپسی 

بود نداده را کار این قول علیرضا . 

-  توی رهمی پس. کرده قبول ماهور که اینه مهم خب، اما

چندنفر همون لیست . 

 شاید گفته، او تربیش دلگرمی برای را این دانستمی شمیم

کشید اشمقنعه به دستی کالفه. بود طور همین واقعاً هم . 

 .امیدوارم-
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 میز روی که زردرنگی یپوشه و زد بخشیاطمینان لبخند رها

 شمیم سمتبه و برداشته پوشه از کاغذی و کرد باز را بود

 .گرفت

- کنه پر رو این بده ببر . 

زد دیگری لبخند اطمینان، ینشانهبه رها و برخاست شمیم . 

-  برای کنه، قبول خواستنمی اگه نباش، نگران قدراین برو،

. بود عجیب یکم من برای فقط. کردنمی قبولش هممصاحبه

مخالفه کارها این با که ماهور ! 

 چه شود متوجه تا کردمی تحلیل را رها حرف داشت شمیم

شد کاربهدست خودش رها که گفته . 

-  بهم که دیشب. نیست اینا و بازیپارتی اهل گممی یعنی

کنه قبول کردمنمی فکر گفتی، . 
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 رها با حق. داد تکان سری رها، چشمان برابر در متفکر شمیم،

 اهل من "شد، تکرار سرش در ماهور از ایجمله. بود

نیستم بازیپارتی ". 

. نباشد دلواپس توانستنمی اما شد، ترکم اضطرابش ناخودآگاه

 در معرفی پای که باراین که؟ برای. بود کرده قبول ماهور

خودش؟ خاطربه یعنی این و... نبود میان  

- کجایی؟ شمیم،   

 محوی لبخند با را رها لبخند جواب. شد پاره افکارش یرشته

نشست اشکناری صندلی روی و رفت علیرضا سویبه و داد . 

- علیرضا کن پر رو فرم این بیا . 

 جیب از خودکاری و گرفت شمیم دست از را فرم علیرضا

برداشت کتش داخلی . 

 در و کرد اشچانه گاهتکیه را دستش شمیم و شد مشغول او

 در بود آمده شرکت به خودش که روزی اولین. فرورفت فکر
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 بر رنگیکم لبخند کردنخوشجا باعث و بست نقش ذهنش

شد هایشلب . 

- شمیم گممی ! 

کرد زمزمه آرام کجاست، نبود معلوم که جاییهمان به خیره : 

  هوم؟-

 دستش که طورهمان و نوشت را تحصیالتش علیرضا،

گفت رفت،می اشملی یشماره نوشتن محل سمتبه :  

- بده شرکتتون رئیس از بیوگرافی یه . 

- حاال تا ندیدمش . 

 لبخندش و آورد یادبه را کردنشهول و استرس و روزآن

شد ترعمیق . 

- چی؟ یعنی ! 

- نداری؟ استرس اصالً تو علیرضا،   
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 شمیم طرفبه و گذاشت برگه روی را خودکار علیرضا

. زدمی باید امضا یک تنها و بود کرده پر کامالً را فرم. برگشت

خندید حیرت، از مانده باز دهانی و تعجب با . 

- وجبی؟نیم گیمی چی   

 زیر از را دستش آمد، خودش به علیرضا حرف با شمیم

 به دستی. نشست صاف جایشسر سریع و کشید اشچانه

کشید اشمقنعه . 

  چی؟-

 شمیم و کرد ریز را چشمانش مشکوک، و خندید علیرضا

کرد اضافه سریع :  

- هست پسرش که، گفتم . 

کشید لبش به دستی و شد ترریز علیرضا چشمان . 

-  دیروزی ماشین به ارتباطی احیاناً  که شرکتتون رئیس پسر

نداره؟ تونکوچه سر  
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 بود؟ دیده را ماهور ماشین علیرضا. شد گرد شمیم چشمان

 از. کرد نگاهش دستپاچه آن، از پس و حیران و متعجب ابتدا

شد بلند جا . 

- میاد االن علیرضا، دیگه بنویس . 

 توانستمی وبیشکم حدسیاتش پس. داد تکان سری علیرضا

گفت جدیت با و زد لبخندی. باشد درست :  

- زنیممی حرف بهشراجع بعداً . 

کرد اشاره برگه انتهای از ایگوشه به . 

- کن نگا رو این شمیم . 

 

 

 

 

 [01.09.19 09:18] 
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# وچهارصدوبیست_پارت  

 

 که جایی به و برد ترنزدیک کمی را سرش کنجکاو، شمیم،

کرد نگاه داد،می نشان علیرضا انگشت . 

- مگه؟ چیه خب امضا؟ محل   

پرسید علیرضا : 

- تهران؟ بنویسم   

 حرفش تا کرد نگاهش گیج اول و کشید باال را سرش شمیم

شد تبدیل ایخنده به تعجبش آن از پس و بفهمد را . 

 !دیوونه-

شد بلند و زد را امضا علیرضا . 

- شد تموم خانوم، بفرمایین . 
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 برگه به فروشانه، فخر مثال نگاهی با و گرفت را برگه شمیم

دوخت چشم . 

- زیبایی خط چه . 

 خط به شمیم یاشاره. خندید علیرضا باراین

 بود شده بزرگ قدرچه شمیم. بود علیرضا یقورباغهخرچنگ

کم مدت این در !  

- شدی بلد رو انداختندست هم تو پس . 

 علیرضا، نگاه که گرفت باال را سرش فخر همان با شمیم

. گرفت را نگاهش رد دنبال هم شمیم و برگشت سمتیبه

. بود ایستاده علیرضا کنار درست شمیم. باالخره آمد ماهور

 جواب کرد،می خودنمایی اشچهره در  که اخمی با ماهور

 تنش بر عجیب جدیدش، یقیافه و تیپ. دادمی را هاسالم

بود داده تغییرش را ظاهرش و نشسته .  
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 با بقیه، به پشت و رها به رو و کرد مکثی رسید، که رها به

گفت بلندی صدای :  

-  برای نه. تفریح نه هست کارکردن برای. کاره محل اینجا

. خودیبی هایکردنتلف وقت برای نه و بقیه با زدن حرف

نگیرید اشتباه گاهتفریح با اینجارو . 

 در، و رفت اتاقش سمتبه محکم، هاییقدم با هم آن از پس

. پرید جا از شمیم که طوری. شد بسته ترمحکم سرش، پشت

 به نگاهی شرمگین، و شد مچاله دستش در مانتویش یلبه

 سر خودش فقط و بودند کار مشغول همه. انداخت سالن

نبود کارش . 

 مختلف، احساسات هجوم. کرد نگاهی علیرضا به لحظهیک

 سعی. شد گیرشگریبان دستپاچگی، و خشم و خجالت چون

کشید صورتش به دستی. باشد آرام کرد . 

- داخل بری تونیمی علیرضا، برو . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
529 

 

 

 

 

 

 [01.09.19 09:18] 

 

# وپنجصدوبیست_پارت  

 

 درواقع،. شد درهم اشقیافه و کشید دردناکش گردن به دستی

 ساعت بود مانده کم که حاال همین تا ماهور، حرف بعدِ از

 از و بود حوصلهبی و آلوداخم طورهمین شود، تمام اشکاری

بود نکشیده دست هم کار !  

 که چیزی تنها. زد غرورش به بدی یضربه ماهور، حرف

 که بود علیرضا به ماهور جواب کند، خوشحالش توانستمی
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 برای جایی و داد خواهد خبر بررسی، از پس بود گفته

بود گذاشته باقی امیدواری . 

 هم ماهگل طرفی، از و بود شده آوار سرش بر زیادی کارهای

 کارهای لیست به نگاهی. داشتنمی بر زدنحرف از دست

 به اصراری چه. شد مشغول دوباره و انداخت اشماندهباقی

دانستمی خدا داشت، شب یک در شدنشان تمام !  

- گم؟می چی دیمی ،گوش شمیم   

 کار به حواسش. شدنمی متوجه اما، شنیدمی را هایشحرف

 تکان سری ماهگل، هایصحبت تایید در گاهی و بود خودش

دادمی . 

- شد؟ چی بعدش گفتی،می... خب آره،... آره  

 گذاشت پاهایش روی را آرنجش. بود نشسته میز روی ماهگل

گفت مرموزی لحن با و کرد قفل درهم را دستانش و :  

- گفتم؟می چی... خب  
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 چیز یمتوجه حواسش صبح، از. بود نفهمیده بود، نشنیده

کند سیستم از را نگاهش باالخره. بود دیگری . 

- شد پرت لحظه یه حواسم یعنی دونم،نمی . 

باریدمی کالفگی لحنش، از! مظلوم البته و داد جواب کالفه   

 !شمیم-

 یچاره خودش، توجیه جز. رفت باال کمی ماهگل صدای

ندید دیگری . 

-  ریخته کار عالمهیه. رفت زود امروز رها که بینیمی ماهگل،

 ندم؛ انجام رو کدوم بدم، انجام رو کدوم دونمنمی. سرم رو

دیگه ببخش . 

نشاند لبش روی رنگیکم لبخند . 

- گوشم سرتاپا من. توئه اختیار در دونگشش حواسم حاال . 

 خود به جانببهحق ایقیافه و کرد نازک چشمیپشت ماهگل

گفت شمردهشمرده زده،گره دستانی با. گرفت :  
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- باریه هم شیون بار،یه مرگ... دیگه نه . 

داد ادامه و انداخت باال ایشانه :  

-  عروسی توی حضور شانس البته و حرفام شنیدن شانس

 رایگان شام یه. دیگه دادی دست از هم، رو ماهور داداش

بودی افتاده . 

 ماهگل نظر از که بود واضح طوری شمیم، جاخوردن و ترس

 خوردبه ماهگل هایحرف تا زد پلک چندبار. نماند پنهان هم

 خشک دستش ناباور،. شود حالجی ذهنش در و برود مغزش

حتماً بود شنیده اشتباه. شد !  

- داداشت؟ عروسیِ   
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# وششصدوبیست_پارت  

 

 

 پایین میز از و کشید رنگشایقهوه یمقنعه به دستی ماهگل

داد ادامه زیرکی با و انداخت دوش روی را اشکوله. آمد :  

-  یخونه بفرستمش خواممی زدم، باال آستین براش... آره

 .بخت

 به بلکه خودش، حرف به نه اما خندید حرفش از بعد، و 

 القاء را غریب حسی و شده چهارتا تعجب، از که چشمانی

. بود آمده خوش مذاقش به بود، هرچه حس، آن. کردمی

ترس حتی و داشتندوست وابستگی، عشق، ! 
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 که ایکلمه هر! فهمیدنمی و فهمیدمی را هایشحرف شمیم 

. کردمی متعجبش و مایوس تربیش آمد،درمی ماهگل دهان از

تعجب از پر خندید، :  

- کنی؟می شوخی !  

- دیوونه نه . 

 چشمان در نکردننگاه خواست؛می را ماهگل رفتن دلش

 جلوه عادی را رفتارش کردمی سعی باید  اما... را اشعسلی

 و بزند حرفی ترسیدمی. نبود موفق هم زیاد که چند هر دهد،

بگوید تا کند جان. کند رسوایش لحنش، و صدا لرزش :  

- ماهگل؟ گممی   

  جانم؟-

 داداشت به رو دلش که هست کی سلیقهکج دخترِ  این حاال -

شناسمش؟می من باخته؟   

کرد اخم سینه،بهدست ماهگل . 
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-  داره،به نه هنوز چشه؟ من داداش مگه سلیقه؟کج چرا حاال

داره دوستش ماهور که مطمئنم من اما... باربه نه . 

 جایی یک از. فروریخت درونش در چیزی زد، یخ تنش تمام

نشنید را ماهگل صدای دیگر بعد، به . 

بود فرورفته اشفکری باتالق در عمیقاً . 

- فعالً شمیم، رممی من . 

 از ماهگل زیرلبی یزمزمه و دهد تکان سر توانست تنها

ماند دور گوشش . 

- سلیقهکج خداحافظ . 

 و کرد قالب داشت درد هنوز که گردنش پشت را هایشدست

 دامِ میان در گیرافتاده گیرکرده،. داد تکیه صندلی به را سرش

 بادرد هایشچشم. نبود هضم قابل که غیرمنتظره خبر یک

 باالخره. ساعت نیم ربع، یک دقیقه، دو دقیقه، یک شد، بسته
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 بود چیزی اولین مقابل، دیوار روی گرد ساعت. کرد باز چشم

ببیند خواستمی که چیزی آخرین انگار، و دید که . 

 سالن از و برداشت را کیف و انداخت کیفش در را گوشیش

شد خارج . 

 سوار. بود گیج هنوز. زمین هم شاید بود؛ سست کمی بدنش

 تا کردمی طی را خیابان داشت بعد، دقیقهچند و شد آسانسور

این با. برسد تاکسی ایستگاه به  

 یقطره اولین. زندگیش در داشت را نفر یک ماهور، که فکر

 یقطره دومین... داشت دوستش که نفر یک... چکید اشکش

گرفت پیش در را صورتش راه اشک، . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# وهفتصدوبیست_پارت  

 

 

بود؟ شده تمام بازی این دیگر یعنی ! 

 به کوتاهی نگاه کرد، حس صورتش روی را باران نمنم 

 خودش از بهتر را حالش آسمان انگار. انداخت آسمان

 پیاده. شد آمیخته هایشاشک با باران هایقطره. دانستمی

 و کرد برخورد کسی به! زیاد مردم یهمهمه و بود شلوغ رو

گذشت اعتنابی . 

- عاشق؟ یا ایدیوونه   

 صدای! شاید دیوانه نبود، عاشق! گرفتند شدت هایشاشک

 کنارش از که هاییآدم آمدورفت و شلوغی میان از را ماهگل
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 راه خیابان، کنار و شد خارج روپیاده از. شنیدمی گذشتند،می

 .رفت

 داشته، دوست را کسی. دیدمی رویشبهرو را ماهور تصویر 

 و برگشت خیس، هاییچشم با و زد هق! دارد دوست را کسی

 فرد همان پیش شاید نبود،. کرد نگاه را سرش پشت

گرفت درپیش را راهش دوباره!  بود داشتنیدوست . 

 چیزی. کشید صورتش روی محکم، و حرص با را هایشدست

داشت وجود ماهور زندگی در نفر یک فقط که؛ بود نشده !  

داد؟می خبر مژگان به باید را بازی این پایان  

 دیگری آرزوی کاشای و پرید جا از ماشینی بوق صدای با 

گفت محکم و کشید پایین را شیشه که بود ماهور. کردمی :  

- دارم کارت بشین، . 
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 پیش نباید االن مگر کرد، نگاهش حسبی اما شمیم

 دوست مزخرف حس چه باشد؟ اشزندگی داشتنیدوست

بود گرفته دربر را تمامش اینداشتنی . 

 مانده صورتش روی صبح، از هم اخمش! دادمی دستور داشت

 درون چیزی. خواند چشمانش از شدنمی چیز هیچ اما بود،

 گفت که او! بودها هم خودت تقصیر خب" میگفت، شمیم

 هیچ و رفتی پیش خودت خیاالت با تو! معمولی دوست یک

نکردی هم کار "  

 متمایل جلو سمتبه کمی قبل، یدفعه مثل هم باز. رفت جلو

  :شد

- تون؟معمولی دوست با دارین کاری چه شب، وقت این   

کردمی تاکید شخص، سوم هایشناسه روی قصد از . 

- بجنب باال، بیا شمیم ! 
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! داشت؟ عیبی چه بار آخرین برای خب! دادمی دستور داشت

 یا بپرسد، هم دارد دوستش کهکسی بهراجع توانستمی شاید

ببیند را عکسش حداقل . 

 به نجاتش راه. گرفت جای صندلی روی و کرد باز را در

 همین برای اشناراحتی تمام کاش،ای و بود خورده بستبن

کردمی قانع آن با را خود که بود دلیل یک . 

 دلش حتی. نکرد اعتنایی. شد خارج تقریباً شهر از ماشین

 و کرد روشن را اشگوشی. روندمی کجا بداند خواستنمی

نوشت پدرش برای : 

نباش نگران کشه،می طول کارم یکم من جان، بابا " ."  

البته بود نگفته هم دروغ !  

- شمیم موند نصفه حرفامون ! 
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 جاده به هم باز ماهور نگاه دیشب مثل امشب کرد، فکر کمی

 شیشه به را سرش. نبود او به شمیم نگاه  دیشب مثل اما بود

داد تکیه . 

- موند نصفه ! 

- بگی؟ من به نباید چیزی !  

- بگم؟ باید چیزی ! 

 در عجیبی سرمای. دادمی را جوابش خونسردی کمال در

بود نشسته کلماتش . 

- نکن تکرار طوطی مثل ومن هایحرف ! 

 کمی و عصبی! بود عصبی لحنش اما آرام، ماهور صدای

  !کالفه

- کنمنمی تکرار طوطی مثل !  

 خودش کار هم و کرد گوش را حرفش هم! شد؟ چه االن خب

کرد را . 
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- اوف شمیم، اوف ! 

 داده بیرون محکم که بازدمی بعد و ماهور عصبی یخندهتک

 حسیبی انگار! ماند طورهمان بازهم و رسید گوشش به شد؛

شمیم جان به بود شده تزریق ! 
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# وهشتصدوبیست_پارت  
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 باریک یجاده وخمپیچ و شده خارج شهر از انگار ماهور

 یک تردد یاندازهبه باریک،! بود گرفته پیش در را کوهستانی

 که تاریکی یجاده! کوه به چسبیده همآن ماشین،

بود ماهور ماشین هایچراغ خاطربه اشروشنایی . 

 هم کمی. آمدمی بیرون خونسردی الک از داشت دیگر

بود ترسیده ! 

- ری؟می داری کجا   

- . است کلمه یه سوالم جواب! پرسممی من پس گی،نمی تو

بود؟ خبرچه تونخونه دیروز  

 جایش سر صاف بود، پرسیده ماهور که سوالی از متعجب

 .نشست

 گرد و پهن تقریباً  باشد، رسیده خودش انتهای به انگار جاده

بود شده ! 

 !مهمونی-
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 دلخواهش جواب به! کرد متوقف دفعهیک را ماشین ماهور

بود عصبی هم کمی و انگار بود نرسیده ! 

- مهمونی؟ فقط! شمیم؟ مهمونی ! 

 لحنش اما رفته، باال کمی صدایش تن! کمی از بیش مقداری

 هایسوال از متعجب و برگشت سمتشبه شمیم. بود همان

داد تکان سر عجیبش، : 

- باشه؟ چی داشتین انتظار شما آره، ! 

 جواب سختی،به و دیگر، بود عصبی امشب هم شمیم

دادمی محترمانه . 

- نبود؟ خواستگاریت یعنی گفت؟می چی ماهگل پس  

 !نه-

 آن، از پس ماهور و داد را جوابش متعجب و گیج شمیم

 عمق خواستمی انگار! کرد نگاهش و برگشت ثانیهچند
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 حرفی هیچبی هم بعد! اشهمیشگی کار. بخواند را چشمانش

شد پیاده و کرد باز را در . 

 داده تکیه ماشین جلوی قسمت به که اویی به خیره شمیم

 فکر دارد هم او فهمیدمی اما دیدشنمی. کردمی فکر بود،

 شمیم! بود خیره روبهرو به طوراین که کردمی فکر! کندمی

 روشن را چندقدمی تا ماشین، هاینور فقط و دیدنمی را جایی

ماهور و بود خاکی زمین که بود کرده ! 

"  مرور بارها و بارها را جمله این... "گفتمی چی ماهگل پس

 دیشب گفته، ماهور به ماهگل! رسید نتیجه یک به و کرد

 حتی و نگفته طوراین که ماهگل البته. بوده شمیم خواستگاری

 یارش زیادی بخت که این مثل اما. بود نبرده دیشب از اسمی

داده قرار راه سر را علیرضا و بوده !  

 پای فهمید، که بود این آن، و رسید هم دیگر ینتیجه یک به

 حیرت و تعجب از پر اشخنده! نیست ماهور زندگی در کسی

گفت که هنگامی بود، :  
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- موذی بود، انداخته دست روهمه جوریچه ! 

 

 

 

 [01.09.19 09:18] 

 

# ونهصدوبیست_پارت  

 

 

 ماهور تصویر و شستمی را هاشیشه و بود شده ترشدید باران

 پیراهن یک جز نبود تنش هم چیزی. بود کرده مات را

بود پوشیده شلواروکت همیشه رخالفب امروز،! سفیدرنگ . 
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 پیاده و برداشت را بود آویزان ماهور صندلی پشت که کتی

 شالق باران. باشد داشته شدت قدراین کردنمی فکر! شد

زدمی . 

 لبخندی شمیم. روبهرو از گرفت نگاه و شد متوجهش ماهور

گرفت سمتشبه را کت و زد . 

- خوریمی سرما ! 

. پوشید و گرفت آرامیبه را کت. بود شده تررنگکم اخمش

 چسبیده پیشانی به موهایش و شده آب از خیس هیکلش تمام

 .بود

-  هم خودت دیگه، یلحظه چند تا. نکن نگاه جوریاین

نشی سوار اگه شی،می کشیدهآب موش . 

 یمنظره دیدن با و گرفت را نگاهش خجالت، از پر شمیم

شد گرد چشمانش رویش،بهرو .  
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 کل که بودند ایستاده ارتفاعی روی. کرد نگاه هیجان از پر

 بود، زیبا! بود شده گذاشته نمایشبه وسیع، نمای یک در شهر،

آرامش از پر و کنندهخیره کننده؛ خیره و زیبا . 

 باران. شدمی دیده ریز و کوچک چیزهمه قدرچه رفت، ترجلو

 خندید اختیاربی. کردمی خیس را تنش تمام و باریدمی امانبی

 پایین به و لغزید پایش زیر سنگ که رفت جلوتر چندقدم و

 و ماهور توسط صدازدنش. کشید عقب گام چند پرشتاب،. افتاد

شد زمانهم کشید، که ایخفه جیغ . 

کشید عمیقی نفس و گذاشت قلبش روی را دستش . 

- ترعقب بیا! شدی؟ دیوونه . 

 چه بود، ترجلو قدم یک اگر. بود زیاد ارتفاع کرد، نگاه را پایین

 حال که مردی با شد درچشمچشم و برگشت شد؟می

 در همیشه، مثل هایشدست و بود شده باز هایشاخم

بود فرورفته هایشجیب . 
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  خوبی؟-

داد تکان سری و بلعید را دهانشآب . 

- ترسیده هم قدرچه کن، نگاهش ! 

 سمت به کمی سرش. بود گرفته اشخنده هم خودش

شد متمایل اششانه . 

- جااین قشنگه چه. اصالً نه، . 

 هم آسمان امشب، انگار. باریدمی نمنم و شده کمتر باران

 سمت آن به را رویش باز شمیم! دانستنمی را تکلیفش

 نزدیک همبه را رنگشمشکی پفی کاپشن هایلبه و برگرداند

 هم باز رفت، باال ماهور ابروهای. بود شده ترسرد هوا. کرد

 جلو. نشست اشچهره در و کشیدهپیش را خود جدیت، همان

 و بودند روشن شهر هایچراغ از نیمی. ایستاد کنارش رفت،

 اشتنهایی کنج مکان، این. رسیدمی گوش به گنگی صداهای

بود آمده شمیم با حاال و بود !  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
550 

 

فهمیدمی را چیز یک باید. گذاشت کنار را تردید . 

 شمیم؟-

 بله؟-

- گفت؟می چی ماهگل پس   
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# صدوسی_پارت  

 

 

کند؟ اذیتش کمی شمیم اگر داشت ایرادی !  
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- کنه ردشون گفتم بابا به من اما نه، . 

 چرا؟-

بودند ایستاده هم رویروبه حاال . 

- چرا؟ چی  

کرد گم را وپایشدست کمی. بود نکرده فکر جایشاین به . 

- کردی؟ ردشون  

زدمی گوشش بیخ انگار شمیم قلب . 

- باشم داشته دوستش که کنممی ازدواج کسی با من چون  ... 

- کنی؟می ازدواج من با ! 

 زبان از کردنمی فکر که را چیزی تنها بود، زدهحیرت شمیم

 تند هم را اشجمله حتی بود، شده تخس. شنید بشنود، ماهور

 جهان تمام ایلحظه.  نکرد را بیچاره شمیم قلب فکر و گفت

 نوزید، باد یافت، پایان شهر هایهمهمه شد، متوقف برایش
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 و چیزهمه شد، قطع هایشاننفس صدای نبارید، باران

 هایی،ثانیه گذر از پس و فرورفتند مطلق سکوت در کس،همه

درآمدند حرکتبه دوباره . 

  !چی؟-

 دو و زد ایخندهتک ماهور! برآمد زبانش از که چیزی تنها

کرد قالب گردنش پشت را دستش . 

-  جوریاین امموردعالقه دختر به کردمنمی فکر وقتهیچ

بدم ازدواج پیشنهاد . 

 هم خودش انگار. زد خودش دور چرخ یک و رفت ترعقب

بود گیج . 

-  یه توی ، ساحل کنار جا یه برمشمی کردممی فکر همیشه

 وقتهیچ ولی دونمنمی مهمونی؛ یا مراسم پارک، یه رستوران،

باشه مدلی این کردمنمی فکر . 
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 تکان هم نگاهش حتی بود، شده خشک سرجایش شمیم

 نکرده کوکش که ایکوکی عروسک مثل درست خوردنمی

 !باشند

- ندارم امحلقه حتی من ! 

 ارتفاع یک در باران، نم نم زیر و کوه میان در پیچ چند از پس

مگر؟ هست هماین از ترعاشقانه و بود داده را پیشنهادش !  

 ترنرم و کرد نگاهش جدی. فروبرد جیبش در را هایشدست

  :گفت

- نشد؟ گیرشوننمک و دید رو چشما این شهمی مگه  

 و کردنمی حس را حلقومش نزدیک هایتپش دیگر شمیم

 خواستمی دلش. آورددرمی بازی داشت اشجنبهبی قلب

 عسلی تا شود وگورگم... شود وگورگم و برود برود، حاال همین

نکند غروب ماهور چشمان . 
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-  امروز برای عالقه این اما نداری، رو آمادگیش  ًاصال دونممی

 تورو قلبم! بودم نیومده کنار خودم با فقط. نیست دیروز و

نمیاره نه عقلمم و خوادمی . 

 با بود نیامده کنار هنوز خودش. شد مظلوم نگاهش شمیم

دیگر لعنتی چیز هزار و منطق و قلب و عقل . 

- شمیم؟ کنیمی ازدواج من با اینا، یهمه با  
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 جواب باید. کردمی نگاهش منتظر، و کرده سکوت ماهور

 نبودند؟ لحظه این انتظار در مگر. بگوید چیزی باید بدهد،

 رو. عقلش حتی هم، قلبش و دلش لرزید،می کمی دستانش

ماهور از گرفت : 

- کنم فکر باید ! 

 هرچه! صدایش نلرزیدن برای کرد ایبیهوده تالش چه و

 گیج تربیش کرد،می تقال تربیش تمرکز و فهمیدن برای

بود؟ ایدفعهیک قدر آن ماهور حرف چرا و شدمی  

 را تو قلبم": بود گفته ،"اشموردعالقه دختر":بود گفته

... یعنی هااین تمامی ،"آوردنمی نه هم عقلم و خواهدمی

داشت؟ دوستش   

- کنی؟ فکر  
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 آن در. گرفت قرار نگاهش تیررس در که بود ماهور هم باز

بود شده گرمش و رفته باال بدنش دمای سرد، هوای . 

- فقط کن، فکر  ... 

زد لب انعطافبی طورهمان و شد ترنزدیک قدم چند ماهور :  

- باشه مثبت جواب آخرش، که فکرها اون از . 

 گرفت اشخنده شمیم. دادمی هم دستور جدی، لحنی با خب،

 تقاضا وقت نباید اآلن مگر. نشست لبش روی محوی لبخند و

  باشد؟

- . داری مهلت بخوای قدرهرچه کنی؟ فکر که خوایمی ببین،

 خوای؟می مهلت روز یه. قبوله خوای؟می مهلت ساعت یه

 هر بله، بگو فقط تو. قبول خوای؟می مهلت هفته یه. باشه

قبوله بخوای چی ! 
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 را شمیم یسینه وسط لرزان یماهیچه آن فکر امشب چرا و

 بود بارانی ستاره چشمانش! خندیدهامی چشمانش! کرد؟نمی

بود جدی صورتش اما خودش، برای !  

 پایین را سرش شمیم بود؟ شده کم قدر این شانفاصله چرا

کرد جاجابه کفشش زیر را هاریزهسنگ و انداخت . 

- کنه؟می دیوونه چندبرابر خیست، موهای عطر بودم گفته   

 "  و گرفت فاصله. ریخت پایین هری شمیم قلب! "تمام

انداخت خنده به را ماهور اش،زدهبرق چشمان !  

 چه و کرد روشن را جاهمه ایلحظه و زد بلندی رعدوبرق

فرار یک برای خوبی یبهانه ! 

- ماشین توی رممی من . 

شد سوار و رفت ماهور خندان چشمان مقابل در .  

 

**** 
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 دختر تصویر  در غرق و کرد بدنش گاهتکیه را دستانش

 اش،ورورفتهرنگ رخ. دیدمی آینه در که شد ایساله ودوبیست

چشمانش از امان اما، بود، آمده رو مالیمی، آرایش لطفبه . 

 یک" گفت،می هم باز آرایش، از ایالیه زیر حتی چشمانش

 چشمان در شده محبوس غم یک! "نیست درست چیزی

زدمی داد شبش، رنگبه . 
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. رفت پیش کرد،می را فکرش چهآن از ترسریع چیزهمه 

 شب مثل درست بود، ناشدنیفراموش شب یک شب،آن

 .تولدشان

 وپایش،دست گردن گم شدنش،متعجب ماهور، خواستگاری 

 که ماهگلی نهایت، در و... فکرکردن برای او از خواستنمهلت

خواست را شانخانه یشماره و زد زنگ . 

 که بود گفته پیغام با ماهگل و بودند نداده مهلت هم روز یک

دارد مرخصی امروز . 

. گذاشتمی شانخانه در پا خواستگار عنوانبه ماهور امشب

نبود؟ هاعروس از کدامهیچ به شبیه چیزشهیچ چرا   

 نگاه به. کردمی فکر ماهور به. کشید دندانبه را لبش یگوشه

 مردی به اش؛غافلگیرکننده یابرازعالقه به شبش،آن مشتاق

بود خواسته بله جواب او از تمام، دندگییک با که .  
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 همبه را چیزهمه عروسی، شب درست اگر نبود رویزیاده

زد؟می   

. بود شده هرچیزی از ترناممکن مرد، این به فکرنکردن

 آشنای مزخرف افکار! شده او درگیر چیزشهمه که استمدتی

کرده درگیر هم را خودش حاال مژگان، . 

 عروسی و شستمی را خردمند گناه عروسی، شب همان

. ریختمی خردمند یخانواده آبروی. کردمی خراب را پسرکش

 به شمیم که پدری شناختن از پس هم، ماهور شاید

شدمی متنفر پدرش از داشت، ایمان اشفطرتیپس . 

 برای قصاص حکم مژگان، از مدارک تمام گرفتن با گاه،آن 

شدمی تمام بازی این و شده اجرا ماهور پدر . 

 داشته پسری چنیناین پدری، چنان بود باور از دوربه برایش

 را همه هوای طورچه ماهور که بود دیده چشم به بارها! باشد
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 و است خوب قدرچه کرد،می خوبی طورچه داشت، شرکت در

هست؟ شمیم، نیست حقش این  

 برای و خوردمی را آنواین یغصه اندازهچه که بود دیده بارها

شودمی قدمپیش مشکالتشان کردنحل ! 

 رحمیبی با و کشته را نفر یک که بود پدری پسر آدم، این 

بود گریخته و گذاشته جا همان را او تمام، . 

 او مرگ باعث و فرستاده جلو قاتل عنوانبه را دیگری کس 

 لذت هاییآدم چنین از انتقام فکر. بود شده خودش هم،

داشت شدنخنکدل یک داشت، . 

 لبش از دندان کرد، حس دهانش در که را خون گس یمزه

بردمی پی ماجرا عمق به داشت کمکم. کشید .  

برود بیرون اتاق از و بگیرد آینه از نگاه شد باعث در صدای . 
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 اما بگذرد، حیاط راه از آرزو ماند منتظر و کرد باز را خانه در

کرد؟می باید چه آرزو با حاال. بود دیگر جای یک حواسش  

- خانومعروس ،خانمشمیم سالم علیک . 

 کنار خجالتبا و شد رنگبهرنگ عروس، یواژه شنیدن از

شود وارد آرزو تا کشید :  

- موقعبه چه !  

 آب برایش تا رفت آشپزخانه به شمیم و نشست مبل روی آرزو

 .بیاورد

- بیام؟ دیر داشتی انتظار نکنه چیه؟   
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 تا برسد زودتر کمی خواست خودش اصالً. نداشت انتظار نه،

است قرار چه از قضیه و کیست امروز خواستگار بگوید . 

 دست به را لیوان. شد خارج آشپزخانه از و برداشت را لیوان

 که آرزو. نشست مقابلش مبل یرو خودش و داد آرزو

گفت دانیقدر با خورد، را آب نفسیک : 

- ... ولی. آبیبی از شدممی خشک داشتم نکنه، درد دستت

شمیم؟ گممی   

 کرد،می وپیشپس ذهن در را هایشحرف که حالیدر شمیم

داد تکان سری . 

-  توی حداقل رو لیوان این. کنیمی شوهر داری دیگه! زشته

بیار بذار چیزی، ای،سینی . 

 را آرزو حرف انگار و کرد چفت همدر را هایشدست شمیم

 .نشنید
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-  هامهمون تا بزنم حرف چیزی یه بهراجع باهات باید آرزو

 .نیومدن

-  بدبخت داماد، بیچاره آخی، خواستگارا؟ همون یعنی مهمونا

شهمی . 

- باشه؟ کن، درکم هم االن کردی، درکم همیشه تو آرزو،   

 را دستش یک. شد شمیم هایحرف جدیت متوجه تازه آرزو

داد تکیه آن به را سرش و گذاشت مبل یدسته روی . 

- شمیم؟ شده چی. باشه   

- خودشه داماد . 

کرد اخم آرزو . 

- کیه؟ خودشه !  
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. ریختمی نمک بازهم بودن،جدی عین در دختر این 

 و بفهمد را منظورش تا ماند خیره صورتش به چندلحظه

رفت لبخندش کمکم . 

- کنی؟می چیکار زندگیت با داری   

شدمی کورتر هرلحظه ابروهایش گره . 

-  رو خودت دستیدستی داری فهمیمی شدی؟ دیوونه

کنی؟می بدبخت   

آمد جوشبه خونش دید، که را شمیم خونسرد نگاه .  

-  مگه! کور شدی، کور تو شنوی؟می زنم،می حرف دارم تو با

گرفتی؟ اشتباه چی با رو زندگی بازیه؟خاله بازیه؟بچه   

- زنممی همبه رو چیزهمه عروسی روز . 

 شمیم نزدیک و شد بلند جا از سختیبه. خندید عصبی آرزو

 .رفت

- شدی کور تو ! 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
566 

 

بود تحکم از پر همیشه مثل اما آرام او برعکس شمیم صدای . 

-  سمتت هم نگاهینیم حتی که دنیایی توی کورم؛ من آره،

بهتره خیلی باشی، کور و ببندی رو هاتچشم نمیندازه، . 

 صورت جلوی و آورد باال تهدید ینشانه به را انگشتش آرزو

داد تکان شمیم . 

-  رو خودت ذارمنمی. بری پیش این از تربیش ذارمنمی من

 رو جلوت که کردم اشتباه هم اولش همون از. کنی بیچاره

کردم اشتباه نگرفتم؛ . 

 هم نگرانیش و بود نگرانش. کند رفتار طوراین داشت حق

 دعوتش آرامش به کرد سعی شمیم. نبود منطقبی و دلیلبی

 .کند

- کنیمی قضاوت زود داری. هامحرف به کن گوش اول آرزو، . 

 با شمیم.نداد امان دلش درد اما بگوید چیزی تا کرد باز دهان

شد بلند هول . . 
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- خوبی؟ آرزو  

 عمیقی هاینفس و گذاشت شکمش زیر را دستش آرزو

 شدن عصبی هنگام چندبار، حالت این. گرفت سرهمپشت

 در را شمیم وجود تمام استرس. بود آمده پیش برایش

 .برگرفت

- خوبه؟ حالت  

 آیا کرد شک که بود ضعیف قدرآن آرزو، "خوبم"یزمزمه

شنیده را آرزو  صدای واقعاً یا زده توهم ! 

 طفل نگران .یافتمی ادامه این، از بیش بحث این نباید

 آرزو اما بود، رشد حال در آرزو وجود در که بود معصومی

شدنمی خیالبی . 

کشید بیرون شمیم دست از خشم با را دستش . 
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- کن ولم . 

 نگاهش لحظه چند. کنارش شمیم و نشست مبل همان روی

 بیرون به عصبی را نفسش آخر، و شد قفل شمیم صورت روی

 تمرین داشت. داد تکیه مبل پشتی به را سرش و کرد فوت

گفت آرام. کردمی خونسردی :  

-  به ماهگل، به فامیالتون؟ کردی؟ فکر هاخانواده به شمیم،

کردی؟ فکر... خودت   

 بازی به را فرش هایگل نگاهش بود، نکرده فکر اما شمیم

بود؟ نبود، ترمهم که خواهرش از مادرش، از ولی. گرفت  
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- نیست مهم ! 

-  داری بالیی چه دونیمی کردی؟ فکر اون به چی، ماهور به

گذاشتی؟ اون جای رو خودت لحظه یه میاری؟ سرش  

 به بادرماندگی و برگشت ناراحت. چسبید را گلویش بیخ بغض

کرد نگاه آرزو : 

-  آرزو؟ نه مگه. دهمی حق من به بشنوه، رو چیزهمه اگه اگه،

 کردم، رو کاراین چی برای بدونه اگه بشنوه، رو هامدلیل اگه

ده؟می حق من به   

گفت تمسخرپر و عصبی و زد پوزخندی آرزو : 

-  گهمی! هانباشی نگران اصالً تو. دهمی حق بهت عزیزم، آره

 که نکنه درد دستت. کردی بازیچه ومن که نکنه درد دستت

. بردی رو آبرومون که نکنه درد دستت. گرفتی ازم رو پدرم

تشکر عنوانبه خرهمی برات هدیه یه رهمی هم بعدش . 
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 احساسش و نداشت آرزو از را کوبنده جواب این انتظار شمیم

 صبورش،سنگ آرزو،. شد کوبیده کلمه، واقعی معنای به

 بود کرده خاموشش که حقیقتی چراغ داشت رحمانهبی قدرچه

کردمی روشن را . 

  آرزو؟-

 دخترک شمیم،. آورد دردبه را آرزو دل شمیم، لرزان صدای

 سمتبه را سرش. آخر نبود بلد رحمیبی مهربانش و سوزدل

 را حرفش گیر،دل و گرفته نگاه آن با او تا برگرداند شمیم

 .بزند

-  شه،می متنفر من از فوقش شه،می ناراحت مدتیه فوقش

 من اون شه،می بلند ترقوی بازهم اما، خورهمی زمین فوقش

 خوب حالش شه،می پا سر بازم اون. کنهمی فراموش رو

آرزو؟ نه مگه! شهمی  
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 لحظه چند. شد مات تعجب، از مانده باز دهانی با ناباور، آرزو

 صدای به اش،پرشده هایچشم به. کرد نگاهش سکوت در

 دهانش از "نه" یک. هایشحرف به نگاهش، به لرزانش،

شد خارج . 

 سوالی شمیم. شد آمیخته درهم خشمش و نگرانی و خنده

کردمی نگاهش . 

- کنی؟می نگاه طوریاین چرا  

- شدی کور چرا فهمیدم کنم فکر . 

 در وضعیتش و حال آن با برخاست، جایش از دفعهیک بعد

رفت راه قدم چند. حاملگی . 

-  عاشقش. دادی آب رو بند. وای شمیم، وای شمیم، وای

 .شدی

گفت اخم با و زد پوزخندی شمیم : 

- بشم؟ عاشقش که دیوونم مگه   
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رسید گوششان به زنگ صدای که بگوید چیزی خواست آرزو . 

 

 

 

 [01.09.19 09:19] 

 

# وپنجصدوسی_پارت  

 

 

. برخاست جا از آرزو باالخره و شد ردوبدل شانبین نگاهی  

 وواجهاج که شمیم به و کرد باز را در رفت، آیفون سمتبه

گفت دلخور کرد،می نگاهش :  

- بیا و بریز چای کردم، صدات آشپزخونه، توی برو . 
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 یاد به. شد کوبیده شمیم سر فرق وسط مادر، خالی جای  

نیامده هنوز که افتاد پدرش . 

- بابا آرزو، ... 

- برو بود، باهاشون علی عمو . 

 و آرزو پرسیاحوال صدای. داد تکیه کابینت به و رفت  

 دعوتشان خانه داخل به که علی صدای بعد و آمدمی ماهگل

 تا ماند منتظر. بودند آماده سماور کنار هالیوان و سینی. کردمی

 شلوار و لباس با زیبایی تضاد سفیدش شال. بزند صدایش آرزو

 دقیقه چند! پوشیدمی مشکی نباید اما داشت رنگشمشکی

 کمی فقط نداشت؛ دلهره و استرس. زد صدایش آرزو بعد،

علی بابا از خجالت کمی و هیجان . 

 به رو و شد وارد دستبه سینی و ریخت چای لیوان چهار  

. ببیند را کسی نگذاشت زیرش،بهسر نگاه اما داد، سالم همه
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. دیدنمی را صورتشان. بودند نشسته هم کنار ماهور و ماهگل

گرفت ماهور جلوی را سینی . 

 ..."مرسی"

 یک. دید را ماهور چشمان برق و شد کشیده باال سرش  

 کهآنبی. آمد خودش به باالخره و... ثانیه سه ثانیه، دو ثانیه،

 را چایش ماهگل تا رفت دیگر تکی مبل سمتبه دهد، جواب

 سعی که ماهگل برای بخواهد، کهاین بدون چشمانش. بردارد

 باالخره. کشیدمی نشانوخط نشود، درچشمچشم او با کردمی

 چه. شد بازی مشغول هایشانگشت با و نشست آرزو کنار

 دادمی پایان باید سرانجام وقتی شد،می چه که داشت اهمیتی

چیز؟ همه به  

گرفت بازی به را شالش کنار نخ دستش . 

- میاد؟ آلمان از کی پدرت جان، ماهور خب  

تیز هایشگوش و شد جمع پرتش حواس   . 
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-  وگرنه کشید، طول یکم هاشکار کردندرست میاد، زودیبه

بودن جمعمون توی حتماً امشب . 

داد تکان سر محو لبخندی با شمیم پدر   : 

- برگرده ترسریع و بشه درست کارهاش انشاءاهلل . 

 تریبزرگ حضور عدم برای بودنشناراضی از مستقیم غیر  

داد خبر شانخانواده از ! 

 و شغلی موقعیت از و پرسید ماهور تحصیالت از علی  

 بهراجع شمیم، پدر جواب در ماهور. کرد لسوا شرکت وضعیت

 دانشگاه کدام در کهاین و گفت اشتحصیلی مدرک و رشته

 ادامه در. داد توضیح هم کارش مورد در. است خوانده درس

 یاداره او و است پدرش به متعلق شرکت درواقع" که، گفت

دارد برعهده را آن ". 

 هم ازدواج از بعد شانزندگی محل و خانه وضعیت بهراجع

کرد سوال .  
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 زندگی به نسبت کردمی نگرانی احساس کمی علی  

 و بود نشده گفته کامل هم اشاولیه هایحرف که مشترکی

 یک خاستگاری، این که بود شده دار خبر شصتش البته

 پیش از هم دخترش جواب و نیست معمولی خاستگاری

پرسید و کرد شمیم به رو. دانستمی : 

- نداری؟ حرفی شما دخترم، جان، شمیم  

 .نه-

-  هم خودتون تا کن راهنمایی اتاقت به رو ایشون خب،خیلی

بزنین حرف هم با . 

 به قدرآن! بزنند؟ حرف. کشید باال سر شدهگرد چشمانی با  

 رفته یادش که بود کرده فکر خواستگاری مراسم بودننمایشی

 اتاق وضع اما. ندارند آن بودنالکی از خبری بقیه، بود

دید؟می ماهور اگر را اشریختههمبه ! 
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# وششصدوسی_پارت  

 

 

 هانگاه تمام. زد اجبار سر از لبخندی و شد بلند جا از ناچاربه  

بود رویش . 

- حیاط ریممی . 

 ماهور و رفت ترجلو خودش ببیند، واکنشی کهآنبی بعد، و  

 و هافکر از باید. نشست حوض کنار. شد حیاط وارد آن از پس

نداشت؟ وجود که ایآینده گفت؟می آینده برای تصمیماتش   
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نشست کنارش بافاصله ماهور . 

- جااین خوریمی سرما ! 

زد لبخندی . 

-  بیاییم بهتره گفتم! امشب خوشگلن خیلی آسمون و ماه

جااین . 

داد تکان سر ماهور . 

- ببینم رو تو اومدم منم. کردی خوبی کار . 

. هم را شمیم دل کرد؛می شیدا را کسی هر دل ماهور لحن  

 به کمی سفیدی از که صورتی ماهور. گرفت نگاه او از سریع

 این حیای و حجب اصل، در داشت؛ دوست را رفتمی سرخی

داشت دوست را  حرفکم دخترک . 

 هایباران لطفبه امشب، آسمان. گفتمی راست شمیم   

 با درگیر ماهور. بود تماشایی بودند، باریده که زیادی

زد لب شب زیبای آسمان به رو زد،می باید که هاییحرف :  
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- کن انتخاب ستاره یه شمیم، . 

- ندارم ایستاره من چرا؟ . 

- داره ستاره یه آسمون تو آدمی هر . 

 هرکسی که ها لبخند طور آن از زد، محوی لبخند بعد و  

شدنمی متوجهش . 

- میارم هدیه برات خودم رو آسمونش . 

 داشت نگاهش سنگینی بار زیر. رفت ضعف شمیم دل ته  

 جاذبه عجیب هایش؛حرف برعکس ماهور جدیت. شدمی ذوب

 .داشت

 درسته؟-

 خوردندمی پیچ همبه داشتند ماهور محو هایاخم کم کم  

آمد خودشبه شمیم، که . 

 .درسته-
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کرد ایخندهتک و کرد مکث ایلحظه چند شمیم   . 

- گممی االن کنی؟می نگام جوری این چرا بابا، خب خیلی . 

ماند خیره آسمان به لحظه چند . 

- تو اول . 

 هاستاره از یکی به انگشت با و انداخت باال ابرویی ماهور

کرد اشاره . 

 .اون-

- منه یستاره یکیاون. نوره کم و کوچیک خیلی اون ولی . 

 لب بود، داده نشان شمیم که پرنوری یستاره به خیره ماهور

  :زد

 !کوچولو-
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 بار این اما داشت، حساسیت بچه لفظ به شدتبه  

 او کالمش با ماهور انگار. آمدمی چشمبه که بود اشدلنشینی

گفتمی سحر و کرده جادو را . 

- . ترهنزدیک زمین به فقط کردی، انتخاب که ایستاره اون

پرنوریش با هم بزرگیش، با هم زنه؛می گول آدمارو ظاهرش .  
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زد لب گوناگون احساسات از پر شمیم   : 
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- آدما بعضی مثل درست . 

 یصفحه از روزی، هم او. زد فکرش به تلخی لبخند  

 ظاهرش لباس که روزیهمان. خوردمی خط ماهور هایگزینه

شدمی آشکار چیزهمه و آمددرمی . 

- شدن؟ خشک شونهمه چرا گال این  

 هایشانگل یهمه که هاییگلدان به و سربرگرداند شمیم

انداخت نگاهی بودند، شده خشک . 

- نرسید بهشون کسی چون . 

- نرسید؟ چرا کسی،   

 ماهور، آمیزشیطنت لحن و مرموز نگاه از و خندید شمیم  

کرد فرار بازهم . 

- زدیممی حرف آسمون بهراجع . 

  " انداختش خنده به ماهور "آهان . 
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- هاستاره و ماه این کشنمی رو شب آسمون ناز . 

-  جای برای رو آسمون تا میان هاستاره و ماه من، نظربه ولی

بدن دلداری خورشید، خالی . 

- جالبیه تحلیل . 

زد سینه بر دست غرور، و هیجان با شمیم . 

- بگم بهت رو موضوع تا دو باید شمیم، . 

داد ادامه ماهور و کرد نگاهش شمیم : 

- گفتممی بهت باید اینا از ترزود خیلی یعنی . 

 کنجکاو، و نگران شمیم. شد کدر کمی هایشعسلی برق  

 هایشجیب در دست. ایستاد و شد بلند ماهور. بود منتظر

 .فروبرد
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-  اما بگم، و کنم شروع کجا از اصالً  بگم، طوریچه دونمنمی

 بهت رو موضوع این باید زودتر خیلی من. بدونی باید

گفتممی . 

شد بلند نگران شمیم   . 

 خوبی؟-

داد تکان سری ماهور   . 

-  کنه، زندگی ما با مدتی یه ماهگل شاید که این با تو شمیم،

نداری؟ مشکلی   

 تا ماند شمیم به خیره. کند را شرش و گفت دفعهیک  

 دل در ازپیشبیش وجدان عذاب.   ببیند را العملشعکس

داد تکان سری خیالبی. جوشید شمیم . 

- باشم؟ داشته مشکلی چه نه، ! 

 راحت خیالش که خواندنمی را چشمانش عمق انگار ماهور  

 .شد
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-  یخونه رهمی ماهگل برگرده، بابا اگه. نیست قطعی البته

 .خودمون

کرد اخم باراین   . 

- بیاد؟ خوادنمی مگه برگرده؟ اگه چی یعنی  

-  چیدین هم رو تونآینده سال ده تا داخل؟ بیاین خوایننمی

 !که

 بود، او به پشتش که شمیم و رفت آرزو سمتبه هردو نگاه  

 خوب خیلی شمیم که نگاهی با آرزو. برگشت طرفشبه

. کردمی نگاهشان محوی، پوزخند و فهمیدمی را معنایش

گرفت ندیده را اشکنایه شمیم . 

- آرزو میایم االن . 

ماند جاهمان و داد تکان سری آرزو   . 

- بریم االن زنیم،می حرف فردا . 
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داد تکان سر ناچار شمیم  .  

 پدرش ترسریع هرچه آمدن برای ماهور هایوعده با مراسم  

 لبخندهای و شمیم پدر نگران دلِ کردن راضی و ایران به

 ماهگل آمیزشیطنت رفتارهای. کرد پیدا ادامه بارشحسرت

 را اشپرحرفی برای ماهور چپچپ هاینگاه گاهی که هم

بود شانمجلس شیرینی داشت، دنبالبه . 

 و ماهور و شمیم بین محرمیت یصیغه یک خواندن با  

 پدر بازگشت از پس عقد، مراسم برگزاری برای قرارگذاشتن

رسید پایان به ماهور، . 
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# وهشتصدوسی_پارت  

 

 

 سرکار به را جمعه روز یک ماه در بود؛ جمعه امروز  

. کرد نگاه خودش به آینه جلوی آماده و حاضر. رفتنمی

 با اسپرت سبززنگ پالتوی و داشت چهره بر مالیمی آرایش

 تربیش کمی اختیار،بی هاروز این. شال و بود پوشیده لیشلوار

 پدرش با و رفت بیرون اتاقش از. رسیدمی خودش به قبل از

شد مواجه داد،می گوش اخبار و بود نشسته مبل روی که . 

- خیر به صبح بابا، سالم . 

شد جلب شمیم سمت به علی توجه   . 

- خوشگلم دختر به، به . 

پرسید و انداخت سروتیپش به نگاهی   : 

- ای؟جمعه روز بابا، شمیم میری کجا   
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 کاشای و پدرش از کشیدمی خجالت هم هنوز شمیم  

زد لبخندی دستپاچه. بود کنارش هاروزاین در مادرش . 

- نداری؟ الزم چیزی تو. بیام کنم، خرید یکم رممی... بابا چیزه   

داد تکان راست و چپ به سری علی،   . 

- خونه برسوندت زود بگو خرید به نه، . 

 با علی و انداخت پایین را سرش گرگرفته، ایچهره با شمیم  

کرد نگاهش عشق و لبخند . 

- بابا کوچولوی دختر شدی بزرگ زود . 

 اغوش در و رفت جلو هم شمیم و برد جلو را ویلچرش  

نشاند شمیم موهای روی ایبوسه علی. فرورفتند دیگریک . 

- باش خودت مواظب دخترم، برو . 

 یهمه و پدرش از شد؛ جدا و کشید نفس را پدر عطر شمیم  

 ماهور ماشین. آمد بیرون خانه از و کرد خداحافظی! داروندارش

 رنگسبز تیشرت یک در خودش و شدمی دیده کوچه سر
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 منتظرش لی، شلوار و کشیدمی رخبه را بازوهایش که جذب

بود زده تکیه ماشین به و ایستاده . 

 قبل، شب که موضوعی به راجع تا بودند گذاشته قرار  

 خجالت هم ماهور از. کنند صحبت شد، رها ونیمهنصفه

طورهمین هم ماهور. داد سالم آرام و رسید او به. کشیدمی . 

 خودش. نشست ماشین داخل شمیم و کرد باز برایش را در  

 روی از را عینکش کهدرحالی شمیم، به رو و نشست هم

پرسید داشت،برمی هایشچشم : 

- بزنیم؟ حرف بریم کجا خب،  

 انگار کرد، نگاه خوابشبی هایچشم به تعجب با شمیم  

 خوابیبی از خمارش هایچشم. بودند خواب محتاج زیادی

گفتمی دیشب . 

- دیشب؟ نخوابیدی !  

 .نتونستم-
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 و بود غمگین بود؛ تلخ لبخندش اما داشت لبخند ماهور  

ندهد بروز داشت سعی ولی گرفته، . 

- بریم؟ کجا نگفتی،   

گفت مصمم و داد تکیه شمیم : 

- بعدش بزنیم، حرف اول. بریم جایی خوادنمی خوبه، جاهمین . 

 و بود خسته. برگشت طرفشبه کامالً بحثی هیچبی ماهوز و  

گرفت آتش اشسینه در چیزی و دیدمی شمیم و گرفته . 

-  ومن مامان، به شباهتت شرکت، اومدی که اولی روز

. زدمی سر ازت سری هر که هاییرفتار بعد، و کشوند سمتتبه

 این توی باشه قوی خواستمی بود جوریهر که دختری یه

ترنقوی خیلی زخماش که دنیایی . 
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ریختههمبه و شرمنده کرد، نگاهش ماهور   . 

- بگم و کنم نگاه چشمات توی تونمنمی ! 

دوخت چشم روروبه به و داد بیرون را نفسش کالفه   . 

-  یه. داشتم رو بابام اما دادم دست از رو مامانم من شمیم،

نداشتم اونم دیگه نداشتم، بابامم دیگه که رسید روزی . 

 هایشحرف از سر. کردمی نگاهش متعجب شمیم  

داد ادامه درد از پر سوخت؛می ماهور قلب. آورددرنمی : 
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-  کرد، سکته بابام شب یه. شدچی نفهمیدم هم هنوز

 روحی اما شد، خوب جسمیش حال. بیمارستان رسوندیمش

 .نه

شد آوار شمیم درون چیزی   . 

-  خاطربه ما. کردنمی کاریهیچ زد،نمی حرف کسهیچ با

 و رسومورسم و آبرو خاطربه و مشتریا خاطربه مون،شغل

 سرش بال این بگیم نتونستیم دیگه، وزهرمارکوفت هزارتا

 همه جزو موقعاون هم تو. آلمان رفته همه، به گفتیم. اومده

 قدراین چیزهمه ولی بگم، بهت خواستم خیلی بعدش. بودی

االن به رسیدیم که رفت پیش سریع . 

. کردمی نگاهش وواجهاج شمیم. برگشت شمیم سمت به  

نرفته آلمان خردمند منصور بود گفته مژگان .  

- کجاست؟ االن  
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 فکش هایاستخوان و شد مشت دستش کند، جان ماهور  

 .سخت

- آسایشگاه ببرین باید رو من گفت نموند، . 

. کردنمی باور را شنیدمی که چیزی. پرید پلکش ناباور،  

 و کشید تیر قلبش شد، بسته اشکش کنترل برای هایشچشم

 و معتمدی منصور. کردنمی درک. افتاد پایین سرش

چسبیدنمی او به عنوانهیچبه که ایوصله... آسایشگاه . 

-  همکار یه فقط موقع اون تو دی؟می حق من به شمیم،

برام بودی . 

 بدهد، حق. بدهد نشان واکنشی چه دانستنمی داد؛ تکان سر

 کهاین از باشد نارحت یا و بودند همکار تنها موقع آن کهچون

 منصور بودن برای باشد خوشحال! شنیده؟ دروغ دیروز تا

ناراحت یا معتمدی ! 

- بابات پیش بریم . 
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  !االن؟-

 باشد، عادی تا کرد را اشسعی تمام. ماهور سمت برگشت  

شد زیرورو دلش. نکند باز سر بغضش تا .  

- االن همین . 
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 طول در. افتاد راه به و کرد زمزمه را آرامی یباشه ماهور،  

 سکوت موسیقی، صدای تنها و بودند ساکت دو هر مسیر،

شکستمی را شانمابین . 

.  بود باور غیرقابل و سخت شمیم برای هنوز آن قبول  

 انتظار. کرده شوخی بگوید و برگردد ماهور بود منتظر هرلحظه

 هم خوابش در را موضوع این اما داشت؛ را چیزیهر شنیدن

دیدنمی . 

 افکارش یرشته پیچید، فضا در که اشعالقه مورد آهنگ  

 را دلش رقمهیچ که آهنگی ،"من رویای یشهزاده". شد پاره

زدنمی . 

- سحر وقت خواب تو دیدم  

کمرزرین ایشهزاده  

سفید اسب بر نشسته  

کمر و کوه از میومد  
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 این هم آخرسر" گفت،می همیشه که افتاد آرزو حرف یاد  

 ماهور سمتبه برگشت. "آیدنمی دنبالش هم پراید با شهزاده

نشست لبش روی لبخندی و . 

 اما بود زده عینک. انداخت شمیم به چشمی یگوشه ماهور  

 چشمان توانستمی شمیم هم، آن هایشیشه پشت از

کند تصور را آلودشخواب . 

 شمیم به نگاهی و برگشت هم ماهور ماند، خیره که نگاهش 

حالبی و جانبی هرچند زد، لبخند و انداخت . 

 مسکن باشد، خوب خواستمی شرایطی هر در مرد این  

دهد تسکین و باشد . 

- دارم دوست خیلی رو آهنگ این منم جالب، چه . 

 که بود این برای بهتش. کرد ایتکخنده تعجب با شمیم  

خواندمی را دستش سریع، قدراین کجا از ماهور فهمیدنمی . 

- شنوممی رو آهنگ این باره اولین اصالً. نه من؟ کی؟ . 
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 .عجب-

گفت شمردهشمرده و خندید   : 

- بله بله، . 

پرسید دفعهیک بعد :  

-  کدوم حکایت سفید، اسب بر نشسته یشاهزاده این نظرتبه

 دختریه؟

 راهنما نداشت، آن بهراجع نظری حالتابه که انگار ماهور،  

داد باال ایشانه محسوس و زد . 

- دختر یک رویای دونم؛نمی .  

- . هاخواب هم شاید. هاستافسانه و هاداستان برای رویا ولی

 تو نتونه کس هیچ که هست قدری اون زندگی مشکالت

کنه فکر سفید اسب بر سوار یشاهزاده به واقعیت، . 
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 موضع تغییر به. انداخت سویشبه نگاهینیم متعجب، ماهور  

 و دلخورانه کمی جوابش. کردنمی عادت شمیم وقتبیووقت

بود گرسرزنش :  

- کنیمی اشتباه . 

 سیر دیگر دنیای یک در! ندهد؟ جواب شدمی مگر اما شمیم

 چند هایحرف کردنمی باور هم هنوز که دختری این کرد،می

را پیش دقیقه . 

- شینمی متوجه کنین، گوش رو بعدی هایبیت . 

- پریدم ناگه شیرین خواب از . 

خدا به کنارم دیگر ندیدم را او . 

لب بر غصه از رسیده جانم . 

خدا به انتظارم در شب هر و روز هر . 

شد معناتربا نگاهش و رفت باال دارمعنی ماهور ابروهای   . 
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# ویکچهلصدو_پارت  

 

 

-  آره؟. کنیمی گوش رو آهنگ این بارته اولین که

 تبدیل سفیدش پوست با آغشته قرمزی رنگ به هایشگونه

 برگرداند شیشه سمتبه را رویش طلبکار، و زد لبخندی.  شد

خندید ریزریز و . 

 و شده چه آمد یادش انگار شد؛ جمع لبخندش کمکم اما  

 انگار.زدمی هم را دلش دیگ کسی، انگار. بشود است قرار چه
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 بعد و بردمی رویایی شیرین یخلسه یک به را او مرد این

 و دیدن بود سخت. واقعی دنیای به شدمی پرت خودش

 غیرقابل و! نبود؟ او، یرویاها و زندگی قاتل کردن مالقات

  !تصور

. ماهور هایحرف بر خورد تاییدی مهر ایستاد، که ماشین  

 رقم برایت را هاییپیشامد گاهی. دیگر بود همین زندگی

 که هاییاتفاق گاه، و نگنجد هم اتمخیله در که زدمی

کردمی تردور و دور را بیفتند خواستیمی . 

 نگاهش تیررس در که چیزی اولین و کرد باز را ماشین در  

 هایکاشی با بود مکان آن بزرگ سردر تابلوی گرفت، قرار

 روی بر را "کهریزک سالمندان یخانه" نام که سفیدی و آبی

بودند کرده حک آن . 

. نداشت خوشی حال هم ماهور. بود برده ماتش و ایستاده  

کرد نگاهش و برگشت . 
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- داری؟ دوست رو بابات  

کرد تلخی یخنده ماهور   . 

- دیگه؟ سوالیه چه این  

پرسید ترمصمم   : 

- داری؟ دوستش  

گفت ترمحکم ماهور، و   : 

- آره که معلومه . 

چسبید گلویش بیخ بغض   . 

- داری؟ دوستش قدرچه  

انداخت باال ایشانه تعجب، با ماهور   . 

- پرسی؟می که هست سواالیی چه این  

گفت محکم و جدی قبل، یدفعه مثل هم باز شمیم و   : 

- داری؟ دوستش قدرچه  
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-  به که باشه اونی چیز،همه تا کننمی کاری هر آدما، دیدی

 دارن؟دوست کسی هر از تربیش رو خودشون چون نفعشونه؟

 به اگه حتی کنم،می هرکاری. براش کنممی کارهر اما من

دارم دوست خودم از تربیش رو اون چون. نباشه نفعم . 

 

 

 

 

 [01.09.19 09:19] 

 

 بودم بلد اگر شد،می زیبایی نقاشی دستانت، لمس خیال

 عکس. را دوختن بودم بلد اگر شد،می گرمی لباس. را کشیدن

 خیال جانانم، دانیمی. را گرفتن بودم بلد اگر شد،می خاصی

 تو دستان لمس خیال شود،نمی سرش چیزها این که تو

 زیباست، دستانت لمس خیال. کند عالم خیالبی مرا تا آیدمی
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 واژه بغلبغل تا کندمی مجبور را امافتادهپای از قلم که آنگاه

 در دستانت تلخ حقیقت با حتی بیایی، روزی شاید تا بزداید

دیگری دست . 

 

 

 دلنوشته#
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# ودوچهلصدو_پارت  

 

زد لبخند ترتلخ و کرد نگاه تلخ کرد، بغض شمیم   : 

- داری دوستش تربیش هم خودت از که خوب چه !  
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 و زنان که کوچکی حیاط وارد. انداخت پایین را سرش  

 را جمعیتش جمعی، گاه و تنها گاه که سالخورده مردان

 صورتبه حیاط، دورتادور صندلی چند. شدند دادند،می تشکیل

 داخل به شده، فرشسنگ راهی و بود شده چیده گرد

 سالنی رسیدند، بخش به و گذشته حیاط از. رساندشانمی

. بود داده جای خود در را هاییاتاق که شکل مستطیل و طویل

 ماهور. کرد توقفشان به مجبور و زد صدا را ماهور شخصی

 نداشت جانی ماند؛ حالت همان در شمیم و سمتشبه برگشت

اضافه حرکات برای  

-  شهمی اگه در؟ جلوی شماست مال ماشین اون ببخشید، آقا

حیاط توی بیاد خوادمی آمبوالنس االن. بردارین جااون از . 

گفت شمیم به و داد تکان سر خدماتی مرد به رو ماهور   :  

-  و میوهآب هم بعدش کنم؛ جابهجا رو ماشین رممی من

میام بخرم، کمپوت . 
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پرسید سرد، و حسبی شمیم :  

- اتاقه؟ کدوم  

- بری؟ خوایمی تنهایی. پنج و دویست   

 راه و داد جانیبی یآره با را ماهور متعجب سوال جواب  

 به داشت نیرویی انگار نداشت، رفتن به میل پاهایش. افتاد

 جلو و خواندمی را هااتاق یشماره. کشیدشمی عقب

رفتمی . 

 البته و شدمی ترسخت برایش شد،می ترنزدیک که قدم هر

 انگار رسید، که پنج و دویست اتاق جلوی. ترپشیمان خودش

آمد باال جانش . 

 کاریتراش دارد مغژش روی کسی انگار کردمی حس  

. خواستمی هم و باشد جاآن خواستنمی هم دلش،. کندمی

 هایدست کهوقتی بود آلوداخم اشچهره. کردمی درد قلبش

کشید پایین را آن و نشست در یدستگیره روی لرزانش . 
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- ببینیم رو هم بود نشده قسمت . 

 از داشت ترس. کشید عمیقی نفس و بست را هایشچشم  

 باالخره. هایشخوشیدل قاتل دیدن و کردن باز چشم

کردنمی کاشای و کرد باز را چشمانش . 

 پنجره از و بود نشسته ویلچر روی که مردی و بود خالی تخت

. بود او گرنظاره تعجب، با حاال کرد،می نگاه را حیاط

شد ترخراب حالش و زدند بیرون حدقه از شمیم هایچشم . 

  !تو؟-

 خواستمی دلش شاید. کردمی اشتباه داشت کرد، نگاهش  

 اما شده، ترضعیف کمی بود، همان تاسش سر. کند اشتباه

چشمانش... آخ! رنگشعسلی هایچشم بود، چهارشانه بازهم ! 
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# وسهچهلصدو_پارت  

 

 

 بود؟ نشده ماهور چشمان به شباهتش متوجه االن تا چرا  

 محو تصاویر تا زد پلک. کردنمی باور! بود پسر یپیرشده انگار

شد ترواضح بود، هرچه اما شود، . 

-  بابام تا و اومدی مون؟درخونه جلوی اومدی که همونی تو

که همونی زد؟ غیبت بیاد،  ... 

 سادگی از بکشد، جیغ خواستمی دلش روز آن یادآوری از

 شناخته را او هم منصور. شود نیستسربه خواستمی دلش،

 رنگی! بود شناخته هم او کرد؛می نگاهش طور این که بود
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 و کشید زبانه ایشعله نگاهش در. دو هر رخسار بر بود نمانده

زبانش بر انداخت آتش :  

-  تصادف از بعد پرسید و اومد که همونی. همونی آره همونی،

 رو بابام تا و "طورهچه خونه این دختر حال" پرسید، و اومد

زد غیبش کنم، صدا . 

شد خم سمتشبه و خندید رفت، جلو و خندید هیستریک . 

- طوره؟چه اتفاق اون از بعد حالت! حاجی؟ خوبی  

زد چشمک و خندید . 

-  برای جااین کوکه؟ کیفت کردی نابود رو مخانواده کهاین از

... نه یا وجدانعذاب برای بزرگ؟ معتمدی منصور اومدی چی

هان؟ کنی،ردگم برای! نکنم فکر  

داد تکان و گرفت دستانش با را اشیقه طرف دو و خندید . 

- بزرگ؟ معتمدی گینمی هیچی چرا چیه؟ ! 
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 خندیدنمی دیگر شمیم. گفتنمی هیچ بود، مانده الل اما او  

ترکید بغضش و . 

-  رو کاراین چرا چرا، بپرسم ازت و ببینمت خواستممی همیشه

  کردی؟

زد هق و آمدمی پایین اشکش قطرهقطره :  

- بودیم؟ کرده چیکارت مگه   

 و کشید تیر قلبش خورد، پیچ دلش رفت، باال صدایش زد، هق

داد تکانش و زد داد : 

- چرا؟ بگو فقط چرا،  

 نظاره پوزخند، با را آمدمی پایین صورتش از که اشکیقطره

خوردمی تکان غیرارادی داشت پایش و دست. کرد . 

 را در کسی لحظه همان. ترسید و کشید اشیقه از را دستش

 صورتی فرم لباس با پرستاری و برگشت. آمد داخل و کرد باز
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 رسیدن تا عاقبت و لرزیدمی منصور. دوید منصور سمتبه

افتاد پایین ویلچر روی از پرستار، . 

- نباش نگران کرده، تشنج . 

 پایش و دست کردمی سعی که بود شمیم به رو پرستار حرف

 آن به نگاهش. برداشت گام عقب، به شمیم. دارد نگه را

بود صحنه . 
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. کرد باز را آن و چرخید در سمتبه و برداشت دیگری قدم  

کرد نگاهش دیگر باریک و سویشبه گرداند نگاه تردید با . 

 روی هم باز هایشاشک و کند تحمل نتوانست نتوانست،  

 انگار زخمش بود؛ کرده باز سر کینه. چکید هایشنهگو

بود شده کاریدست . 

 خودش و دوید. دوید آسایشگاه حیاط سمتبه و رفت بیرون  

نبود مهم لرزید،می دستش در گوشی. کرد پرت بیرون به را ! 

 هایشگونه روی دیگری از پس یکی ،اشک هایگلوله  

نبود مهم هم۰باز و ریختمی ! 

 نثارش حرفی کدام هر و گویندمی چه مردم نبود مهم حتی

افتاد خسخس به اشسینه و دوید. کنندمی . 

 توی صدایی و شدمی تداعی ذهنش توی تصویری هرقدم، با

دارم دوست خودم از تربیش رو اون"گفت،می که گوشش ".  
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! داشت اهمیت و بود مهم برایش چرا حرف این دانستنمی

 شدمی پایین و باال اشسینه یقفسه. ایستاد دقیقه چند از بعد

 هم را این حتی. کرد اطراف به نگاهی. زدمی نفسنفس و

برود کجا به باید و کجاست که دانستنمی !  

 و گرفت پیش را بود کرده علم قد رویش پیش که خیابانی

 قلب به چیزی، هر از بیش روزهااین. زدن قدم به کرد شروع

که شرطیبه. بخشیدمی آرامش رفتن راه ناآرامش،  ... . 

 که نبود ماهور کرد، نگاه را سرشپشت و برگشت ناخودآگاه

بیاید دنبالش . 

! شده دیوانه کردمی احساس. داد تکان تاسفبه سری و خندید

 که دیوانه یک. شناختنمی هم را خودش حتی که دیوانه یک

بود کرده گم را اشواقعی خود ها،کردنبازینقش تمام بین ! 
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 روی و رسید پارکی به. بود شده آرام حاال شتابش، پر هایقدم

 هوای این داشت سوز بود؛ سرد. نشست نیمکت اولین

 .زمستانی

 دیدن اما باشد باران کرد فکر افتاد، انگشتش روی ایقطره

آمدمی برف داشت زد، خط افکارش بر برف بلوری هایتکه . 

 به لرزید باردهمین برای اشگوشی وقتی دیگر؛ ساعت چند

دادمی را جوابش باید بود؛ ماهور. آمد خودش . 

 اطراف به. گرفت دهانش جلوی و مالید همبه را هایشدست

 اما پارک در بود نمانده کسی و بود خلوت جا همه کرد، نگاه

 راخیره چشمی هر بود، نشسته تنش بر سفید رخت که زمینی

کردمی . 

 که عکسی همان با همراه ماهور، اسم هم باز و لرزید گوشی

بست نقش صفحه بر بود؛ گرفته کادو تولد برای ماهگل از . 
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 نگران هم قدرچه و االن تا بود نکرده خودش پیش هافکرچه

 را زبانش انگار اما دهد، جواب خواستمی شمیم. بود شده

بودند بریده . 

 ماهور برای آن، از پس و کرد روشن را همراهشتلفن مکان  

 شدمی مگر بودن از پر منجی این. آیدمی بود مطمئن. فرستاد

  !نباشد؟

 

 

 

 [01.09.19 09:19] 

 

# وپنجصدوچهل_پارت  

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
615 

 

 قدرآن. باریدمی هنوز برف. رفت دورتر چندقدم و شد بلند  

 کف کردمی حس اما فروبرود، آن درون پاهایش که نبود زیاد

شده خیس پاهایش . 

 !شمیم-

 چند. نکرد هم نگاهش شمیم اما بود، رسیده باالخره ماهور  

شد میخ جاهمان لحظه . 

- بازیبرف بیا اومدی؟ . 

 کردننگاه از امتناع بازهم، و رفتن راه به کرد شروع بازهم  

ماهور صورت به . 

- بزنیم؟ حرف شهمی شمیم،  

- دیگه بیا . 

- بزنیم؟ حرف باهم باید گمنمی مگه  

 بود، درمانده و مظلوم. کرد نگاهش برگشت، ناچار شمیم  

گفت وقتی : 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
616 

 

 هوم؟-

 هایشچشم و شد کشیده درهم هایشاخم او دیدن با ماهور

ترریز . 

-  این بیا. شده کبود کرده، یخ دستات یهو؟ تو رفتی کجا

بپوش رو کاله و دستکش . 

 مگر و بود نگرانی نگاهش و کالم در حس ترینبرجسته  

نبرد؟ دل شدمی ! 

 نگاه زیر شمیم. داد شمیم به و درآورد جیبش از را هادستکش

کرد دست به را هادستکش تیزش . 

- رفتی؟ و دیدی رو بابا تو  

 باز. شد شرمنده چرا دانستنمی حتی و داد تکان سر شمیم  

گرفت پیش را او مخالف راه . 

- کنی؟می فرار کجا ببینم؛ وایسا   



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
617 

 

 به شدتبه. شد کشیده دستش که بود برنداشته را دوم قدم  

شد وماتکیش خودش، مانند هم ذهنش و شد پرت عقب . 

-  فرار خوایمی کی تا! ریمی ذاریمی خبر،بی جاهمه از

پاکمهر؟ خانوم کنی  

 یزدهیخ گوش حرصش، از پر لحن و ماهور داغ هاینفس

 صدایش و شد زیرورو شمیم دل. دادمی نوازش را شمیم

گفت که هنگامی لرزید،می :  

-  نفهمید رو چیزا سری یه تا کرد، فرار همیشه تا شدمی کاش

ندید و . 

 چیزهارو سری یه تو کاش ":کرد اضافه هم دلش در  

نبینی و نفهمی وقتهیچ ". 

 اما بگذارد شمیم سر بر خواستمی را دستش در کاله ماهور  

 حصار از تا خورد تکانی شمیم. دادنمی اجازه سرش یگیره

بیاید بیرون آغوشش آتشین . 
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- تونممی خودم . 

پیچید شمیم کمر دور سفت، را دستش ماهور   . 

- بچه نخور تکون هیس، !  

 باز موهایش از را کلیپس شال، روی از دیگرش، دست با و

 بیرون و نماند باقی شال زیر شمیم موهای خرمن اما. کرد

 .ریخت

 شمیم قلب و شد تربیش شمیم، کمر دور ماهور دست فشار  

 صدایی با و کشید نفس را عطرش ماهور.  کویید قرارتربی

زد لب کننده،مجذوب : 

- گم؟می بهت دارم که باره چندمین  
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 تازه، انگار و کشید بیرون دستانش حصار از را خود شمیم  

 به نگاهی خجالت، از پر و گرگرفته. آمد بیرون هم نفسش

انداخت ماهور . 

 و شیطنت حاال که او چشمان در را ناپیدا غمی صبح از  

 از که لبخندی و کردمی حس بود پوشانده را آن نگرانی

کرد اخم. بود لبش روی شمیم العملعکس . 

- خندی؟می من به   

 یک زدن،همبهچشم یک در و باد و برق سرعتبه هم بعد  

 ماهور طرفبه و برداشت زمین روی از کوچک، هرچند گلوله،

 به ماهور، توسط کارش تکرار. خورد اششانه به که کرد پرت

خندید و درآورد زبانی. رفت خطا . 

- بزنی ومن تونینمی رسید، دارحق به حق . 
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 به را شمیم خبیثش، چشمان و شد ترعمیق ماهور لبخند  

 زدهیخ بدنی و تن با دو، هر ساعت نیم از پس. کرد وادار فرار

گفت ذوق با. کردند نگاه شاهکارشان به خیس، هاییلباس و :  

- شد قشنگ قدرچه دیدی ! 

گفت بدجنسی با و داد باال ابرویی ماهور  

- نشد بد ای، ! 

خندید ماهور و کرد اخم شمیم . 

- شد قشنگ خیلی عزیزم، آره . 

 به شد خیره و ماهور از گرفت رو و شد محو لبش لبخند

 زیبا یکلمه چه "عزیزم" کرد،می فکر که حاال. روبهرو تصویر

بود دلنشینی و ! 

 بود خواسته ماهور از. ماند مدرنشان برفیآدم دو به نگاهش  

 هابرف روی خودشان کنند، درست برفیآدم کهآن جایبه
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 که تنی شد هم اشنتیجه. بیاورند وجودبه برفیآدم و بخوابند

قرمز صورتی و لرزیدمی سرما شدت از حاال . 

 !بریم-

- اومدیم تازه بریم؟ کجا نه، . 

. نشد ماهور کالم طنز متوجه و بود هابرفیآدم به نگاهش  

 اختیاربی که هاییلب با مظلوم، و متعجب و برگشت سمتشبه

پرسید بود، شده آویزان کمی : 

- شده؟چی نریم، چرا  

 رو خنده، با و خواند را دستش دید، که را ماهور خندان نگاه

 .گرفت

- بدجنسی خیلی . 

- تربیش تو . 

 رود،می دارد دید وقتی. بود شده دور کمی ماهور صدای

 نیم. رفت دنبالش گشاده رویی با و کرد تند پا سمتشبه
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 و بود ماهور اتاق در او کهدرحالی. بودند خانه در بعد ساعت

کند عوض را لباسش شمیم تا بود نشسته هامبل روی ماهور . 
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 گذاشته تخت روی ماهور که هاییلباس با را هایشلباس  

 انداخت رادیاتور روی را خیسش هایلباس و کرد تعویض بود

 خودش تیپ به و ایستاد قدی یآینه جلوی. شوند خشک ات
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. بود گرفته را باسنش زیر تا و بود ماهور برای لباس،. خندید

زد تا بود، آمده انگشتانش نوک تا که را هایشآستین . 

 اما بافت، بود ریخته اششانه بر که را پریشانش موهای  

 جا ماهور دست هم کلیپسش ببندد، را تهش که نداشت کش

 نشست لبش روی لبخندی ماهور، کار یادآوری با. بود مانده

 خواستنمی. کنند رویپیش افکارش آن از بیش نگذاشت اما

 برای داشت وجود زیادی هایشب کند، خراب را اوقاتش

فریبدل اما کشنده افکار این جادادن . 

. رفت بود رادیاتور روی که شالی سویبه نگاهش  

 دانستمی! نه یا کند سرش را شال کند، چه باید دانستنمی

 تنها خانه این در حاال و بود موهایش روی ماهور حساسیت

 محسوب محرمش و نامزد نوعیبه او کهآن فکر از. بودند

شد جورییک دلش ته شد،می . 

 دیدن با و رفت بیرون اتاق از و انداخت سرش را شال  

گفت بود ایستاده خیس هایلباس با سرپا هنوز که ماهور : 
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-  حواسم ًاصال نکردی؟ عوض رو هاتلباس هنوز تو وای،

دیگه کن عوض برو بیا خوری،می سرما االن نبود، . 

گرفت اشخنده هم خودش دید، که را ماهور خندان نگاه . 

- که شدمی اتاندازه ماهگل هایلباس ! 

 در شمیم که وقتی بود؛ پیش دقیقه چند به ماهور یاشاره  

 با آخر در و بود مناسبی لباس دنبالبه ماهگل هایلباس

بود گفته کالفگی : 

-  نداره، چپ یکی نداره، سر یکی نداره، ته یکی که اینا... وای

نیست؟ جااین وحسابیدرست لباس یه چرا. راست یکی  

زد سینه به دست . 

- میاد بهم هم خیلی . 

 که جوری یک. خاص مدل یک شد، عوض ماهور نگاه  

شدمی طوراین نباید و لرزاندمی را دلش . 

- میاد چیهمه تو به . 
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 عادت. گرفت نشنیده را حرفش. بود شیداتر که لحنش... آخ  

 دیگری جای به را بحث کشید،می خجالت  وقتی داشت

نبود انتخاب برای خوبی یسوژه ماهور، نگاه. بکشاند !  

- کنی؟می نگاه جوریاین چرا   

- جوری؟چه  

- یگهد جورییه ! 

- ندیدمت؟ زودتر چرا پرسممی خدا از انگار که جورییه   

 روی و رفت! دختر این کردمی گم هنوز را پایش و دست  

گرفت او از نگاه و نشست مبل . 

- خوریمی سرما دیگه، کن عوض رو هاتلباس برو . 

- رفتم باشه، . 

رفت و گفت وقتی بود خنده از هاییرگه ماهور صدای در . 
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 زد لبخندی شمیم دیدن با و برگشت دقیقه چند از پس ماهور

. بود برده خوابش نفرهسه مبل روی شمیم. رفت ترنزدیک و

. کرد نگاهش سکوت در. کشید رویش و آورد ایملحفه و رفت

 پیچ همبه افکارش شد باعث اش،شده متورم هایپلک پشت

 .بخورد

 دختر، این خراب حال دلیل دانستمی که بود وقت خیلی  

 دادن دست از به تنها و دارد اشزندگی در ریشه هنوز

گرددنمیبر عزیزانش . 
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- فهمممی باالخره شمیم، فهمممی . 

 بود ریز سر اشپیشانی از که درشتی و ریز هایعرق متوجه  

 داشت. شد داغ دستش و گذاشت او پیشانی روی دست! شد

نداشت هم تعجبی و سوختمی تب توی . 

- لجبازیات با کردی مریض وخودت آخرم . 

 باز. کردمی کاری باید. نگرفت جوابی و زد صدایش نگران  

بود این شمیم جواب و زد صدایش :  

 !سردمه-

 و آورد و کرد خیس را کوچکی یحوله و رفت آشپزخانه به  

 انگار اما کرد ایناله شمیم. گذاشت شمیم پیشانی روی

شدنمی چیزهیچ متوجه که بود سنگین خوابش . 

. کردمی درست سوپ او برای ماهگل همیشه مواقع طوراین  

 و قرص و سوپ بشقاب حاوی سینی یک با بعد ساعت یک
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 گرفته ماهگل از را پخت دستور. نشست کنارش آب لیوان

درآوردن بازیمسخره کلی از پس هم آن بود؛ !  

- شمیم؟. شو بیدار شمیم،  

 و بود مریض نگاهش. شد بازنیمه شمیم هایپلک الی  

 باشد آمده یادش تازه انگار کهطوری دفعهیک. جانبی

 مبل روی او کنار ماهور. نشست جایش سر سیخ کجاست،

برداشت را سوپ بشقاب و نشست . 

 ماهور. بود گیج اشمریضی و تب از کمی هم هنوز شمیم  

گرفت دهانش جلوی و کرد پر را قاشق . 

- بخور بیا، . 

زد لب حالبی شمیم   : 

- خوبی خیلی تو کردی؟ درست من برای . 

گذاشت دهانش در را قاشق ماهور   . 

- خودت با کردی کارچی ببین ! 
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 به شمیم میلی بی مبان در را سوپ از نیمی کهآن از پس   

 و درآورد را استامینوفن و سرماخوردگی قرص دو داد، خوردش

بود حالبی نگاهش. خورد آب با شمیم : 

- نکنه درد دستت . 

شد جمع صورتش و خورد سوپ از قاشقی ماهور   : 

- واین خوردی جوریچه اوف، !  

خندید شمیم   . 

- مگه؟ چشه  

- سمزهبی . 

- ولی بود خوب . 

-  توی شونخواستگاری روز که عاشق دامادا این مثل درست

فهمننمی و ریزنمی فلفل چایی ! 

گفت درد از پر و عجیب حس هزار از پر شمیم   :  
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- اونا مثل درست !  

 میز روی که کتابی و شد خم. افتاد میز به نگاهش هم بعد  

برداشت بود، کرده جلب را نظرش .  

- دیگه شعره شعر، . 
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کرد نگاه و کرد باز را اول یصفحه. موالنا معنوی مثنوی . 

- من یعالقه مورد شعر کتاب . 

گفت لبخندی با    : 
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- شعری اهل پس ! 

داد تکان سری ماهور   . 

- وقتابعضی ای، . 

- بگیریم فال بیا . 

کرد نگاه ماهور به شوق با هم آن از پس   . 

- نیستا حافظ . 

خندید و انداخت باال ایشانه خیالبی شمیم . 

- دیگه شعره شعر، . 

 بعد و کرد باز را کتاب از ایصفحه و بست را هایشچشم  

گرفت ماهور سمتبه . 

- بخون تو . 

داد باال ابرویی و گرفت را کتاب ماهور   . 

تو فزاییجان و خوب چه تو، آیی اندر صورت چو  
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فردی همان عشقی، همان بیندازی، را صورت چو  

خشکی از نه دل خزان تری، از نه دل بهار  

سردی از نه زمستانش گرمی، از تابستانش نه  

یکتایی ز گویی مرا کایی، دمی آن مبارک : 

؟«پردردی و غمگین چرا من، آنِ تو تو آنِ من »  

. بود بهشت از زیبایی موسیقی صدایش انگار، گفتمی سحر  

کرد؛ تکرار هم باز  

- پردردی؟ و غمگین چرا من، آنِ تو تو، آنِ من  

کشید عمیقی نفس و آورد باال را سرش   . 

- رفتی؟ یهویی چرا شد؟چی امروز شمیم،   

کرد نگاهش مضطرب شمیم   . 

- اومد پیش فوری کار یه بشه؟ خواستیمی چی . 
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 بزرگ خودتی یک که طوری گرفت، رو دلخور ماهور  

داد تحویلش . 

- کردی؟ گریه همه اون براش که فوری کار اون بود چی  

 هم شاید را؟ او مگر بود دیده. کرد نگاهش شوکه شمیم  

 بهراجع که درستش حدسیات و بود ماهور باالخره بود، فهمیده

 باشد، برده بو چیزی از کهآن تصور از. زدمی اخالقش و او

 که خدا به کرده، شک زد، فریاد درونش ندایی و پرید رنگش

کشید کتاب روی ایفرضی خط انگشتش با! کرده شک . 

-  چیزی کسی یگذشته بهراجع نخواستم وقتهیچ شمیم،

 هرکسی یگذشته اینه، باورم. خوامنمی هم وقتهیچ بدونم،

 بهترین. شهمی پیدا توش چیزی یه باالخره بزنی، هم که رو

 تو غمی یه. هست وسط این اینکته یه اما داره کرم خاکم،

 بودم منتظر من. شمیم کنهمی اذیتت داره چیزی یه. چشماته

که امروز تا بگی، خودت  ... 
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 روی صبح که ایهاله آن. چرخاند شمیم سمتبه را سرش  

بود برگشته هم باز بود، انداخته سایه هایشچشم . 

 !نگفتی-

 دیگر شمیم. چرخید شمیم صورت روی اش،جدی نگاه  

 حرف مطمئن قدرآن ماهور وقتی کند، پنهان تواسنتنمی

بود گزینه بهترین سکوت! بگوید توانستنمی اما زدمی . 

" روزی یه فهمیمی "   

 که روزی هم شاید! نه اما بگوید، عقدشان روز در کرد فکر 

 تمام و گفتمی باید باالخره. گفتمی گرفتمی را مدارک

 هر و داد تکان تاسف به سری ماهور و کرد ایعطسه. شدمی

کردند نگاه دیگریک به لبخند با دو . 
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# صدوپنجاه_پارت  

 

 بزرگ میز روی را دستمال و داد دیگرش دست به را گوشی

کشید هامبل بین . 

- خانوم ماهگل باالخره شهمی جبران جایی یه . 

 در معترضش صدای آن از پس و ماهگل یخنده صدای  

پیچید گوشی . 

-  بیا رسوندم؟ هم به رو عاشق جوون تا دو کردم بد مگه بابا،

حاال کن خوبی و .  
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زد میز به کنپاکشیشه دیگر پاف یک شمیم   . 

- گفتی که دروغ ولی . 

خندید هم باز باخونسردی ماهگل، . 

-  راستم صدتا از ثوابش بشه، خیر باعث که دروغی دیوونه،

ترهبیش . 

گفت هایشحرف یادامه در وقتی داشت ذوق صدایش   : 

- بگم بهت خواممی چیزی یه شمیم، راستی . 

نشست زمین روی جاهمان و خندید لحنش از شمیم   . 

 .بگو-

-  موجود چه تو دونمنمی... بهت بگم طوریچه دونمنمی وای،

 تنهایی از رو داداشم! آخه ما زندگی تو افتادی بودی، خوبی

دادی نجات رو بابام درآوردی، . 

شدند نزدیک همبه کمی شمیم ابروهای   . 
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- دادم؟ نجات رو بابات من  

کرد تابید سریع ماهگل : 

-  نیاوردم، طاقت من اما بگه، خودش تا نگم بهت گفته ماهور

. زدنمی حرف کسهیچ با کرد، سکته که موقع اون از بابا

 که گفتن دکترا بعدش ولی هست، سکته برای گفتن اولش

بزنه حرف خوادنمی خودش . 

شد آمیخته هم در صدایش لرزش و هیجان شوق،   :  

- . زده حرف بعدش دیده، تورو که روزی اون بابا شمیم،

 گفته بهش. پیشش رفت ماهور. ببینه رو ماهور خواسته

شه؟می باورت... عروسش با. بزنه حرف تو با خوادمی ! 

 ترعجیب چیز یک بار، هر معتمدی یخانواده از شمیم  

خندید تعجب با وقتی بود عصبانی. دیدمی . 

- شهنمی باورم . 

زد لب امید از پر خوب، حس از پر ماهگل   : 
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-  رو اتفاقی و حادثه هر. بودی مونزندگی یفرشته تو

 تو بودنت داداش، قول به. کردی حل کردی، درست جورییه

فقط باشه تونهمی خدا طرف از هدیه یه مون،زندگی . 
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 گل ماهور، قول از حرف این باشنیدن بگویم اگر است دروغ  

 و خردمند منصور واکنش هم هنوز اما! نشکفت گلش از

. کردنمی باور او، طرف از را اشدوباره دیدن درخواست
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 جواب که شد ایجاد ذهنش در زیادی هایسوال عالمت

دانستنمی  را کدامهیچ . 

 اما. گفت را هایشحرف و کرد احتیاطیبی کمی روزآن  

 بهانه این با! دیگر ابتدا همان از شناخت را او هم منصور خب،

 منصور کند درک توانستنمی هم هنوز و کردمی قانع را خود

را معتمدی . 

 و آمدن حرف به مدتی از پس حاال و را نزدنش حرف

 که کند بینیپیش توانستنمی حتی. او با مالقات درخواست

بشنود او از را چیزی چه است قرار . 

-  داره کوچیکه روده که بخوریم شام بریم بیا جان، بابا شمیم،

خورهمی رو بزرگه روده . 

 از تازه که پدرش به لبخند با. بود نشده او آمدن متوجه   

 یشده سفید تارهای.  شد خیره بود، آمده بیرون حمام
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 دلش لحظهیک. کردندمی خودنمایی علی سر روی پشت،کم

 .گرفت

- خدافظ برم، فعالً من جان،ماهگل . 

- داداشزن برسون سالم . 

 تلفن. کند صدا نسبت با را همه داشت عادت انگار ماهگل  

گفت لبخند با و کرد قطع را :  

- پاکمهر آقای باشه عافیت به، . 

- دخترم باشی سالمت . 

 سمتبه که طورهمان برداشت، را دستمال و کنپاک شیشه  

 با و شد خم کمی تعظیم ینشانهبه. ایستاد رفت،می آشپزخانه

کرد اشاره آشپزخانه به دست . 

- کنید امر شما چی هر سرورم؛ بفرمایین . 
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 را بود گذاشته شانشب برای ظهر از سارا که غذایی زیر  

 بود مانده ظهر از که هاییظرف شستن به و کرد روشن

شد مشغول .  

-  و بدونه رو چیزها سری یه باید دختری هر... بابا شمیم،

بگیره یادشون .  

 گفتن برای چینیمقدمه حال در پدرش که دانستمی  

 حرف هوابی طورهمین که چرا باشد باید مهمی موضوع

دزنمی . 

شود گفته پدرش هایحرف یادامه تا کرد سکوت   . 

-  رسم این و رهمی بخت ی خونه روزی یه دختری هر

 باید توام. نیست مستثنی قاعده این از منم دختر خب. روزگاره

شده نوبتت که حاال بگیری یاد رو چیزها خیلی . 

 ولز و جلز حال در که ایقابلمه زیر و کشید آب را ها قاشق  

کرد خاموش را بود . 
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- چیا؟ مثالً  

. نیامددر گفتار یرشته به اما، آمد پدرش زبان نوک تا حرف

 روابط در باید دخترش که چهآن تمام از بگوید خواستمی

 بگوید خواستمی.   دانستنمی و کردمی رعایت زناشویی

کند رفتار شود، همسرش بود قرار که کسی با طورچه . 

 اما. بگوید همسرداری درشت و ریز هاینکته از خواستمی

درنیامد دهانش از حرف. نتوانست .  

 و نبود دیگر که بود  دیگری کس باید هاحرف این یگوینده

کرد رهایش تنها و گذاشت او یعهدهبر را وظایف تمام . 

مادر شد؛ می خالصه کلمه یک در که جهان دنیوی بهشت   .  

گفت شوخیبه و زد لبخندی علی. کشید عمیقی نفس :  

-  نیمرو جزبه من دختر ببینم بگو من به تو پختن؛ غذا همین

کنه؟ درست بلده چی   

داد قرار میز روی را برنج دیس و خندید شمیم   . 
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- بلدم چیزایی یه! هانیست هامجوری این دیگه . 

- ها؟چی مثالً   

 نیست قرار اصالً» حرف و کرد مکث جا همان لحظه چند

زد پس زبانش سر از را، «بگیرد صورت ازدواجی . 
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- که نداره کاری گیرم؛می یاد خب . 

کردمی آماده شام خوردن برای را هاظرف داشت   . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
644 

 

-  زندگی با کاری هر که عاشقی این پدر بسوزه آی، آی آی

دیگه؟ نداره کاری که.... کنهمی آدم   

- بس و شمام عاشق من . 

-  از چشات از من نشناسدت، که بزن گول رو یکی برو دختر،

خوندم اول روز همون . 

خجالت از پر خندید، شمیم   . 

- رو؟چی  

- روتعالقه . 

 پدرش، متعجب نگاه و کرد نگاه را پدرش متعجب شمیم  

 چهار. ماند ثابت بود شمیم دست در که هاییظرف روی

شان؟دونفره جمع برای لیوان چهار و بشقاب  

 هر صورت بر را شانزندگی حقیقت ترینلعنتی کار این  

 یچهارنفره یخانواده که بود چندوقت. کوبید هاآن دوی

بود؟ شده دونفره ها،آن   
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 اشتباهی متوجه بعد و پدرش یخیره نگاه متوجه هم شمیم  

شد بود، کرده که . 

 رقصبه هایشچشم در و جوشید و جوشید و شد اشک بغض 

 پدرش. نگفت هیچ و نشست اشصندلی روی آرام. درآمد

داد حرکت شمیم کنار تا  را ویلچر . 

  شمیم؟-

 آغوش یپناهنده معطلیبی شمیم، و کرد باز را آغوشش  

 خواستمی و کردمی نوازش را موهایش علی. شد پدرش

بگوید را اشناگفته هایحرف . 

بچه نباش خودخور قدراین - . 

 هایشاشک یچشمه تا بود حرفی چنین منتظر انگار شمیم  

بریزد فرو اشکی نگذاشت اما بجوشد، . 

-  تو که بود دیروز همین انگار. شمیم شدی بزرگ زود قدرچه

 با و بودی گرفته یاد رو رفتنراه و کردیمی تاتیتاتی تازه
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 همروی پلک یه یاندازه. کردیمی بابا بابا، زبونی، شیرین

 و خوشگل صورت. مدرسه رفتیمی باید که نشد گذاشتنم

 ترینقشنگ سفید، یمقنعه اون توی درشتت چشمای

 کشیدینمی قد هامچشم جلوی روز هر. دیدم که بود تصویری

 از شیطنت و شر که شبنم برعکس. شدینمی تربزرگ و

 حامی یه همیشه اما بودی، آروم خیلی تو ریخت؛می وجودش

شدیمی مونتکتک برای کوچولو . 

 اما شمیم، حال و درد این کردمی طوفانی را علی دل دریای  

 را او که ای واژه پدر،. بودن محکم به محکوم و بود پدر او

 چشمان. باشد محکم و استوار کوه، مانند تا داشتوامی

. درآمد نمایشبه ذهنش یپرده بر شبنم مرواریدی

داد ادامه و بست را هایشچشم :  

-  شبنم اومدین،می مدرسه از خواهرت با که روز یه یادته

 مانکن برای حرف عالمهیه و بود خورده مانکن یه به حواسبی

بود؟ شنیده افتاده زمین   
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. نیومدی بیرون اتاقت از و کردی بغ رو روز کل موقع،اون  

 هم غذا به لب نزدی، حرف کسهیچ با که این بر عالوه

 فرفره مثل مدرسه، بردمت می داشتم که هم فرداش. نزدی

مغازه همون داخل رفتی و دویدی . 

خندید بغض با اشیادآوری از شمیم   . 

-  بودی کرده مشت رو کوچولوت هایدست اون رسیدم، وقتی

 از باید گفتیمی قلدری با و زدیمی رو دارمغازه کنانگریه و

کنه خواهیمعذرت شبنم . 

 از حالخوش. شدم حالخوش هم و ترسیدم هم موقع، اون  

 از ترس و بودی کرده دفاع شبنم از قدت وجب نیم با که این

بزنه زمینت زندگی، تو وقت یه کینه، و حساسیت که این . 

آورد باال را سرش و گذاشت دخترکش یچانه زیر را دستش . 
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-  خوشحال هم روزیه حتی که ندیدم مادرت، رفتن از بعد

 بخونه رو دخترش چشمای تونهنمی پدر یه کردی فکر. باشی

 هایخنده کردی فکر گذره؟می چی دخترش دل تو که ببینه و

 طوریچه دیدمنمی کردیمی فکر کردم؟می باور رو اتالکی

کردی؟می گریه و نشستیمی داروهام سر  

 تا دواندوان اشک. بود دشوار برایش زدنحرف طوراین  

 را چشمانش به ورود یاجازه و آمدمی هایشپلک پشت

کردنمی دریافت . 

  بابا؟-
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 افتاده صورتش روی که شمیم موهای از ایشاخه مهر، با  

زد کنار را بود . 

- بابا؟ جانِ  

- خیلی بابا، شده تنگ خیلی براشون دلم . 

 داد دست از را مقاومتش هایش،اشک سد حرف، این با گویا  

 داشت سعی کهحالیدر علی. انداخت برق را چشمانش و

داد جواب مهربانی با کند، کنترل را صدایش لرزش : 

- . خونه این توی تو، پیش من، پیش. جانهمین هااون بابا،

 بپیچه، خونه کل تو صداش تا نیست مامانت دیگه که درسته

 بهت و بیاد بود، که هاییشب یهمه مثل تا نیست که درسته

 که درسته. کنه مرتب رو روت از رفتهکنار پتوی و بزنه سر

 که درسته خودش، جز باشه همه نگران تا نیست مامانت دیگه

 سر کنارت صبح تا رو شب شی،می مریض وقتی تا نیست

اما کنه، ...  
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گذاشت شمیم قلب روی را دستش و کرد مکث   . 

- نزدیک خیلی بهت، نزدیکه. جاستاین هماون و هستم من . 

 بارضایت دید، که را شمیم دادنگوش بادقت و سکوت  

گرفت پیش در را هایشحرف یادامه .  

-  خوب مامانت حال قدرچه بود، خوب حالت وقتی یادته بابا،

 که تو باش مطمئن. خوبه هماون باشی، خوب تو اگه بود؟

عذابه در اونم روح کنی،می خوریخود جوریاین . 

-  رو کمرم مامان، رفتن اما بابا، کرد داغونم شبنم رفتن

 من از سراغی خوب روزهای دیگه مامان، از بعد. شکست

گیرننمی . 

. آورد باال را سرش و گذاشت شمیم یچانه زیر را دستش  

فرستاد گوشش پشت را دخترکش موهای از ایطره . 

- ! بیان خودشون که ندارن پا منتظرشونی، که خوبی روزهای

 حتی یا بهانه ترینکوچک با. بسازی باید رو خوب روزهای
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 رو خودت تا خوادمی همت و اراده یکم فقط. ایبهانه هیچبی

 تو. بکشی بیرون بری، فرو داخلش خوایمی که باتالقی از

بسازی رو زندگیت تونیمی بخوای، که جوریهر . 

 هاییخاطره بین گذشته، خاطرات تلخ و گس طعم که جوری 

 تو کنممی فکر من. بشه گم شون،ساختی خوش طعم با که

 هوات و حال که مدته یه تو شمیم،. کردی پیدا رو راهش

 یه خواممی فقط. رو اتروحیه تغییر بینممی دارم شده، عوض

 به ماهور. باشه باید نفر یه خوبت، حال دلیل. بدونم رو چیز

پاشید؟ رنگ زندگی این  

 بهتر حالش. انداخت پایین خجالت و شرم با را سرش شمیم  

بود؟ شده رنگی اشزندگی! بود؟  

 !شمیم-
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. افتاد اشروحیه شدن بهتر برای ماهور هایتالش یاد  

 همان بود، دلگیر او از شمیم که خدایی اما نبود جااین خودش

گفت؟می را راستش باید بود، جااین که ماهور خدای   

زد لب زیرافتاده،به سر همان با   : 

 .آره-

خزید علی آغوش در بازهم و . 

 

*** 

 [02.09.19 22:56] 

 

# وچهارصدوپنجاه_پارت  

 

 اما... باشد آرام کمی تا کشدمی عمیقی نفس چندم بار برای  

است برده را آرامش آمدنش با معتمدی منصور! نشد .  
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 رویش،بهرو و او یخانه در باشد، جااین شدنمی باورش  

هفته دو از پس همآن . 

« منصور «یخانه ... 

منصور «کاخِ». نبود جاآن برای مناسبی یکلمه خانه ... 

 دکور اعیانی و سلطنتی هایمبل با که سالن از قسمتی در

 که انگارانگارنه. بود شانمیزبان منصور و بودند جمع بود، شده

بود شنیده شمیم از را هاحرف آن دور، چنداننه روزی . 

. نبود روزآن شبیه اصالً اکنونش، حالِ و بود برگشته منصور

 اما بس، و است طوفان از قبل آرامش آرامش، این دانستمی

نه را چرایش . 

- خوبه؟ عید اول روز دخترم؟ چیه تو نظر  

 اول روز. آمد باال سرش و خورده پیچ درهم هایشدست  

کاری؟چه برای اما دیگر، یهفتهسه و ماه یک یعنی عید    
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 نارضایتی از پر ماهور، هایابرو و شد دارکش سکوتش  

 او شاید تا انداخت علی به کوتاهی نگاه. خورد گره درهم

گفت خنده با منصور که بخواند را هایشچشم التماس : 

-  اول روز! نکش خجالت. خجالتیه دخترم برعکس عروسم،

نه؟ یا شیمی عروسمون عید ! 

 فاجعه عمق قدرچه. دربرگرفت را وجودش تمام ایواهمه  

 جنگیدن نای دیگر! بود بهتر شدمی تمام زودتر هرچه! بود زیاد

. گذشتمی ترسخت همیشه از هاروز این. نداشت زدننقاب و

 را او که حاال چرا اصالً و بود شده ترترسناک معتمدی منصور

برد؟یم پیش جلو به را همه داشت شناخت،می  

 با منصور، به رو وقتی نشست نگاهش در تلخ ایکینه غبار  

گفت تظاهر از پر لبخندی : 

- بخواد خدا هرچی بله، ! 
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. کشیدمی نامش به را قرعه باریک ها،روزاین خدا کاش و  

 از جداشدن قصد که لبخندی با منصور و کشید کل ماهگل

 ماهور، همانند جدیِ هایچشم البته و نداشت را صورتش

 :گفت

- باشه تونمبارک . 

 سنگینی احساس با ماهور و چرخید ماهور سمتبه شمیم نگاه

 حرف هایشچشم اما نگریست، او به لبخند با نگاهش،

 ذهنش روزهااین. انگار گشتمی چیزی دنبال. داشت دیگری

بود ریختههمبه و مشوش عجیب . 

-  تو نظر دخترم، بهتره؟ کنیم برگزار کجا رو عقد مراسم خب،

خوبه؟ تاالر چیه؟  

 در پیش از بیش منصور بماند، دور خواستمی قدرهرچه

گفت وقتی بود، لج از پر. انداختمی دامش : 

- دارم دوست تربیش رو باز فضای من ! 
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 از چشمه یک شمیم نظر از که لبخندی و منصور بازهم و  

بود هایشبازیحقه و سیاست : 

-  نظر... پسرم ماهور، چطوره؟ باشه، مونخونه باغ همین توی

چیه؟ تو  

 و زد لبخند تظاهر از پر. نداشت را سنگینی این طاقت دیگر  

شد بلند جا از : 

- بخورم آب رممی بااجازه نداره، فرقی من برای . 

 

 

 

 [03.09.19 11:10] 

 

# وپنجصدوپنجاه_رتپا  
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 بود مشخص چیدمانش از که سالن یک. گذشت سالن دوتا از

 خودشان که جایی از ترراحت کمی دیگری و است کار برای

 یکی. شد مواجه نفر دو با آشپزخانه به ورود ابتدای در. بودند

 که داد سالم و زد لبخندی. گذاشتهسنپابه دیگری و جوان

شدند متوجهش . 

- بفرمایین. خانوم سالم . 

را هابرخورد طوراین نداشت دوست   . 

- بخورم آب اومدم. شمیمه اسمم . 

- میارم براتون من بفرمایین، . 

 ایاشاره بود، آشپزخانه در که اینفرهدوازده میزغذاخوری به  

 :کرد

- بشینم؟ جااون نداره اشکالی  

کشید ترجلو را سفیدرنگش فرم روسری و زد لبخندی زن   . 

- بفرمایین. شماست دست ماهم یاجازه دارین، اختیار . 
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 سکوت، در که جوانی دختر. نشست و کرد تشکری شمیم  

 برگشتن با ها،آن به بود زده زل و بود وگویشانگفت گرنظاره

 ترسفت را دستمال و برگشت نیز او سویش، به شمیم نگاه

کشید آشپزخانه هایکابینت روی . 

 یک که گرفت رو و انداخت باال ایشانه خیالبی شمیم  

شد داده قرار میز روی مقابلش، لیوان . 

- چیه؟ توناسم. نکنه درد دستت  

داد جواب روییخوش با زن   : 

- خانوم شدم استخدام تازه. مریمه اسمم . 

زد لبخند و کشید درهم ابرو ناراضی، و داد تکان سر شمیم   : 

- آشناییت از وقتمخوش. شمیمم منم خانوم، نگو من به . 

 لبخند باشد، آمده خوشش شمیم رفتار از که انگار مریم  

داد تکان را گردش هیکل و شد ترپهن تپلش صورت روی . 

- غذا سر برم من توناجازه با . 
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 در و راحتی بلیط انگار و کشید سر را آب شمیم و رفت او  

 به ورودش بدو در را منصور که وقتهمان هم، ماندنشامان

 با اما برود، که شد بلند جایش از سریع. سوخت دید، آشپزخانه

شد میخ جایش در منصور قاطع حرف : 

- ذارین؟می تنها لحظه چند دخترم با رو من  

 

 

 

 

 [05.09.19 13:34] 

 

# وششپنجاهصدو_پارت  
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 با منصور! منصور و ماند شمیم و رفتند بیرون هردو  

کرد میز به ایاشاره عصایش : 

 .بشین-

 مثل درست کرد،می نگاهش و بود زده زل فقط اما شمیم  

 به کینه و بغض با که کسی کند،می نگاه مجرم به که کسی

کندمی نگاه شیرینش زندگی قاتل . 

 روز، آن برعکس امروزش، نگاه ابهت اما است سخت  

نفوذ غیرقابل و کرده ترسناکش . 

- کرد مشغول یکم رو ذهنم که گفتی چیزایی یه روز اون ! 

 بهت، از پر و شد باز لبخند به ارادهبی شمیم، هایلب  

کرد ایخندهتک . 

- یکم؟ منصورخان، یکم فقط  
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 همه این کردنمی باور را، وقاحت این شدنمی باورش  

 به توانستنمی تالشش، تمام با خودش که را خونسردی

بیاورد دست ! 

- دخترم؟ خوندن گوشت تو چی ! 

 جلو. کشید زبانه هایشچشم از نفرت و کرد بغض شمیم  

کرد اشاره منصور عصای به و ایستاد رخشبه رخ رفت، : 

-  همچین یه خان؟ منصور گیریمی دستت جوریچه رواین

 اون تو که خوندن. ترمحکم این از خیلی بود، من پشت چیزی

 وپناهم،پشت دادن دست از دلیل خوندن، گرفتی، ازم رو

 !تویی

بود کرده باز سر زخمش و لرزیدمی صدایش   . 

 خم کمی و کرد بند میز به را دستش یک زدهشوک منصور  

گفت تری،بیش باجرئت شمیم. شد : 

- کردی؟ کارواین چرا چرا؟  
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 میز روی محکم داد، تکان نفی ینشانه به را سرش منصور  

رفت باال صدایش عصبی، و کوبید : 

- کنیمی اشتباه داری کنی،می اشتباه . 

خندید بهت از پر شمیم . 

-  ازت کنی؟می مخفی داری هم هنوز که وقیحی قدراین

 مدرک و گندکاریا یهمه مدرک. منصورخان دارم مدرک

تو رو خواهرم کهاین ... 

نالید کینه و بغض از پر و بست را هایشچشم : 

- کشتی تو . 

 از خشم و کوبیدمی هزار روی قلبش. زدمی نفسنفس  

باریدمی وجودش . 

 انگشت با! افتاد هم شاید نشست، صندلی روی منصور  

زد لب تاسف از پر شمیم و مالید را هایشچشم شست : 

- داره تو مثل پدری که پسر اون حیف ! 
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 [07.09.19 05:18] 

 

# وهفتصدوپنجاه_پارت  

 

. شد دقیق شمیم صورت در و کرد باز را هایشچشم منصور  

بهت و ترس ببیند، توانستمی راحتیبه را دوچیز نگاهش در .  

- دختر؟ تو گیمی چی ! 

رفت باال صدایش   : 

- گی؟می داری چی  

 یکاسه. فشرد را اشسینه یقفسه منصور و لرزید شمیم  

 مجسمه مانند جاهمان خودش و شده پر شمیم هایچشم
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 اشپی و رگ در نفرت و خشم لحظه یک. بود شده خشک

گرفت را زبانش اختیار و کرد نفوذ . 

- خیلی کثافتی، خیلی. دیمی پس رو چیزهمه تقاص . 

 چه و بود عصبی. شدمی بلند انگار منصور یکله از دود  

 فشار انگار داشت؟ را رفتاری چنین جرئت شمیم، جز کسی

 که بود گذاشته تاثیر هم اشصوتی هایتار ارتعاش بر عصبی،

 جای انگار و... «قرص» زد، لب سختیبه و ضعیف صدایی با

. لحظهآن بودند گذاشته کار سنگ شمیم یسینه در قلب،

نگاه فقط. کرد نگاهش رحمانهبی ... 

- کنین؟می کارچه جااین. شمیم بابا،  

 آشپزخانه وارد حرف، این گفتن با زمانهم که بود ماهور  

 را سرش شمیم. چرخاند شمیم و منصور بین را نگاهش و شد

رفت منصور سمتبه نگرانی با ماهور و انداخت پایین : 

- خوبی؟ بابا،  
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زد فریاد بلندی صدای با بعد و   : 

- بیار رو بابام قرصای! مریم . 

نالید منصور   : 

- کتم جیب ! 

 بیرون به خودش و نداشت صبرکردن طاقت ماهور  

 از صورتش فشرد، را اشسینه یقفسه منصور. دوید آشپزخانه

 اشساییده همبه هایدندان میان از آخی و شد مچاله درد

 وقتی بود شده کم حجمش داشت، خش صدایش. آمد بیرون

 :گفت

-  اونی اما کرد، بیدار شهمی رو خوابه که اونی گن،می شنیدی

! هست هم سومی یگزینه نه؟ زده، خواببه رو خودش که

 سخت خیلی رو، باشه خواب خوادمی اما بیداره که اماونی

سخت خیلی کرد، بیدار شهمی . 
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 از لحظه آن شمیم یآشفته ذهن و بود پیچیده اشفلسفه  

قلب بر فشرده دست همان با شد، بلند منصور. برنیامد پسش : 

-  شب جنگل که االن. نزنیم حرف االن که اینه منطقیش

 چون. دیره! دیره هماالن هرچند،. نه سوزه،می داره چشمات

 این شهمی مانع. سوزونهمی و کشهمی شعله داره آتیشش

 کن سعی! بزنیم حرف باید اما. ببینی رو چیزهمه که خشمت

شی آروم . 

 و آورد باال را دیگرش دست که بگوید چیزی خواست شمیم

گفت تریبیش تحکم با بار،این : 

- داری وقت دیگه یهفته یک تا فقط دیگه، یهفته یک تا ! 

 را امانش درد که این با. رفت و کرد پشت او به هم بعد  

 انگار. ماهور مثل درست بود؛ محکم هایشقدم اما بود، بریده

 خدارا و بود برده ارث به منصور از را ظاهری هرچیز ماهور

بود ظاهر فقط که شکر !  
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 [09.09.19 02:33] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# وهشتصدوپنجاه_پارت  

 

 میز به دادهتکیه دست روی را سرش درمانده، و بریده  

 عطری ترشقبل و صندلی صدای بعد، دقیقه چند و گذاشت

 ماهور. بکشد باال سر شد باعث داد،می ندا را ماهور آمدن که

 پشتی به داد تکیه سینه،بهدست و نشست آرامش از پر

 .صندلی

- کردیم مشخص رو باشه عقد مراسم قراره که جایی . 
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 ریز چشم ماهور و زد لبخند اشانرژی یباقیمانده با شمیم  

 .کرد

- کجا؟ بپرسی خواینمی  

پرسید بالفاصله   : 

- توان؟ شکل هاعروس یهمه  

. ظن و شک رنگ نگاهش و داشت دلخوری رنگ لحنش  

زد لب تعجب، از پر بود، نکرده هضم را حرفش که شمیم : 

-  من مگه بعدش، شدن؟ بهتر چطوره؟ پدرت حال بگو اوالً

ام؟شکلی چه  

داد باال ایشانه اشذاتی آرامش با ماهور   : 

-  بدونم، خواممی ثانیاً. جاماین االن من که خوبه حالش اوالً

 عقدشون مراسم نیست مهم براشون هاعروس یهمه

ندارن؟ بهشراجع شوقی و ذوق هیچ و کجاست  
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 هایحرف شنیدن از که تعجبی به تا زد پلک چندبار شمیم

 لبخندی واکنشش، اولین. شود غالب نهفت، وجودش در ماهور

زد تعجب از که بود . 

-  باز فضای گفتم که من! گیمی تو که نیست امجوریاین

 پدرت که بخورم آب اومدم شد امتشنه بعدش. دارم دوست

شد بد حالش طوراون و آشپزخونه تو اومد هم . 

 متمایل جلو به کمی. داد باال ابرویی و گفت آهانی ماهور  

 .شد

- بگی؟ رو راستش من به حداقل، که بخوام ازت زیادیه انتظار  

داد تکان تاسفبه سری ماهور و رفت وا شمیم . 

-  نیستی خوبی گویدروغ اصالً خوشبختانه، یا متاسفانه

جانشمیم ! 

 باز قلبش و لرزید آخر جان آن و لحن از شمیم دل  

آوردمیدر داشت بازیجنبهبی . 
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 [09.09.19 02:33] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# ونهصدوپنجاه_پارت  

 

 باز قلبش و لرزید آخر جان آن و لحن از شمیم دل  

آوردمیدر داشت بازیجنبهبی . 

 !ببخشید-

 لب روی شمیم ایدفعهیک و غریب و عجیب لحن از لبخندی

آمد ماهور . 

- چی؟ برای  

- چیهمه . 
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 صورتش و لحن در اما زدمی قهقهه ماهور هایچشم  

بود آموخته او از را خوانیچشم هم شمیم انگار! بود جدیت . 

- ندارم قبول طوریاین من اما . 

لج مثالً  و کرد اخم مصنوعی شمیم . 

- بلدم مدلی همین من ! 

. او صورت جلوی درست برد، ترجلو را سرش و خندید ماهور  

نشست شمیم صورت روی هایشنفس و کرد زمزمه . 

- قبوله باشه، . 

 که کودکی مثل درست. کشید عقب کمی را سرش شمیم

 است، دوستانش بین بودن بهترین برای مادرش، تایید دنبالبه

  :پرسید

-  نه؟ بهتره، ندونیم آدما بهراجع رو چیزا سرییه وقتا،بعضی

. باشیم داشته دوستشون نتونیم دیگه دونستن، از بعد شاید

کنیم نگاهشون قبل مثل نتونیم شاید . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
672 

 

 دلش در که کشید رخبه را جدیتش ماهور، صورت میمیک

 شمیم وجود به انگار ذاتیش آرامش و لبخند و کرد پا به آشوب

شد تزریق :  

-  چیزش همه پای باید باشی، داشته دوست رو کسی واقعاً اگه

 اش،زندگی الزاماتش، رفتارش، اخالقش،. بایستی هم

 رو چیزهمه یا. اشهمه و همه. شآینده و حال اش،گذشته

داری دوستش بتونی، اگه. رو چیزهیچ یا کنی قبول ! 

 ذهن گفتمی اگر بود دروغ. انداخت زیر را سرش شمیم

 که مردی. نگرفته آرامش مرد آن از  و نشده آرام پرتالطمش،

 از تربیش امشب که موهایی و ایقهوهکرم بافت یک با

 یکشیده انگشتان و بود نشسته مقابلش بود، دارحالت همیشه

کردمی وسوسه را شمیم . 

- شمیم تونممی من و ! 
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 دور روی گوشش کنار ماهور آرام نجوای و ایستاد انگار قلبش

 که بود بار چندمین این و. بارسه دوبار، بار،یک. رفت تکرار

را دارم دوستت شنیدمی . 

 کرد سعی. شدمی داردنباله احساسات این نباید کشید، باال سر

 حس از بود پر لحنش. کند سرکوب را خوب هایحس تمام

 به رو و بست درد با لحظه چند را چشمانش وقتی حسرت،

کرد باز ماهور . 

-  و فکر. کنهمی تغییر شوناحساسات شن،می عوض آدما ولی

طورهمین هم نگرششون . 

 

 

 

 [09.09.19 02:33] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 
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# صدوشصت_پارت  

 

 به چشمی،زیر و ایستاده گوشهیک که شدمی ساعتی نیم  

 اش،جسمی وضعیت به توجهبی که هاییسیگار و منصور

بود خیره کرد،می دود سرهمپشت . 

 حرف ریزیک هم ماهگل و بود سفره چیدن حال در مریم  

بود گرفته حرفبه را علی اشصحبتیخوش با و زدمی .  

- داداش؟ زن   

  !بله-

- افتاد دهن از دیگه، بشین بیا کنی؟می تعارف . 

. داد تکان ندامت معنای به را سرش و زد لبخند شمیم  

. نشست و کشید عقب را علی کنار صندلی و رفت نزدیک

انداخت زیرسیگاری در را سیگارش منصور : 

- نکنین تعارف بفرمایین، ! 
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 میز و داده خرجبه شام یتهیه در را سلیقه نهایت مریم  

 بوی با سبزیقرمه خورش و پلو. بود چیده کاملی

. کردمی دلبری که بادمجانیومسمامرغ و اشکنندهمست

 درعین... دسر برای مختلف هایژله طورهمین و کاهو ساالد

داشت ماهور یخانواده یساده زندگی از حکایت زیبایی، . 

 مهر کلماتش از کهدرحالی لبخند، با علی به رو شمیم  

گفت چکیدمی : 

- بکشم؟ برات خوریمی چی شما بابا،   

- دخترم کشممی خودم .  

-  برای زحمتبی بکشی، غدا داری دوست که حاال داداش،زن

کشی؟می من   

 حرص داشت مثالً. زد وپهنیپت لبخند و  برداشت بشقابی  

آوردمی در را منصور . 

ماهگل؟ خوریمی چی حتماً، -  
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- بکش برنج اول . 

- بگو بود، کافی . 

کرد ماهگل به نگاهی تعجب با که بود پرنیمه بشقابش تقریباً . 

- بخوری؟ تونیمی هست؟ حواست ماهگل   

- آره داداش،زن آره . 

درآمد ماهگل صدای که بود شده پر بشقابش دیگر . 

- بکش سبزیقرمه اون از یکم. بسه . 

 روی را سبزیقرمه از کمی و انداخت باال ایشانه شمیم

ریخت برنجش .  

- بریز خورشت یکی اون از یکمم داداشزن . 

 نادیده را آمدنش وابروچشم و ماهور یسرفه صدای ماهگل

 .گرفت

- ژله اون از یکمم . 
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 را اشبینی تعجب با شمیم. بود شده سرریز بشقابش دیگر

گفت و داد چین :  

-  رو هااین اول بخوری؟ خوایمی هم با رو همه مطمئنی

نداره جا دیگه. کشیمی بازم بعدش بخور، . 

- بذار ژله هم دیگه یکم شما داداش،زن نه . 

  ماهگل؟-

زد صدایش ندامت با که بود ماهور باراین . 

- اومدم دانشگاه از تازه گشنمه، داداش؟ خب چیه . 

خندید منصور . 

- بخوره داره دوست جوریهر بذارین دارین؟ چیکارش . 

زد برسینه را دستانش و کرد قهر کودکانه ماهگل   . 

- بگیر تحویل داداش، بفرما . 
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 [09.09.19 02:33] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# ویکصدوشصت_پارت  

 

 

 درسکوت همه که شدمی ایدقیقه چند. خندید آرام شمیم

 سبزیقرمه بازیبازی با شمیم و خوردندمی را غدایشان

 پختدست که الحق و کردمی جاننوش را اشعالقهمورد

 دستش از چنگال و قاشق منصور، سوال با. نداشت حرف مریم

 :افتاد

- خونی؟می ایرشته چه دانشگاه توی جان، شمیم  
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! کردندمی گوش باید همه زد،می حرف که منصور انگار  

 از خالی هم ذهنش و بود مناسب پاسخی دنبال به شمیم

 .هرچیز

- خونمنمی دیگه! خوندممی داروسازی . 

 چرا؟-

 شمیم برای دل خیلی انگار که بود طوری منصور چرای  

است سوزانده . 

 داشت دوست خیلی. انداخت شمیم به گذرایی نگاه علی  

 برای شمیم به شبنم هاسالآن. دهد ادامه را درسش دخترکش

بود کرده زیادی کمک کنکور، در قبولی . 

 شده، قبول دلخواهش یرشته در شمیم فهمیدند که روزی

بود روزی چه ! 

- بده ادامه خوادمی . 
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 سر هم خودش و گفت او از دفاع برای که پدرش از متشکر  

کرد اضافه و زد لبخندی کرد، بلند : 

- نه االن البته ! 

کرد پاک دستمال با را دهانش دور ماهور   . 

-  صحبت شمیم با موضوع این بهراجع خواستممی منم اتفاقاً

دی؟نمی ادامه رو دانشگاهت چی برای. کنم  

 حفظ را اشنداشته آرامش تا گذاشت همروی پلک شمیم  

 ابداً و اصالً که بود داده سوق جایی به را بحث منصور. کند

نبود اشعالقه مورد . 

-  به رفتن برای فرصتی نه. نیست رفتندانشگاه وقت فعالً

بعد ترم از شاید. خوندندرس وقت نه و دارم دانشگاه . 

 جدی کند، فکر کهآن ازبیش ماهور برای بحث این انگار اما 

 .بود

- چی؟ برای  
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. شد خیره ماهور جدی یچهره به و برد باال را سرش شمیم  

 اشپیشانی روی کمرنگی اخم پرحرص، دانست؟نمی او یعنی

 گذاشته میز روی ظاهری آرامشی با هایشدست اما نشست

 .شد

-  کاریم ساعات اکثر من جریانی، در هم شما که جاییاون از

مونهنمی وقتی و گذرهمی شرکت تو . 

 یک نشنیده، را پاسخش اصالً انگار و داد تکان سری ماهور

پرسید دیگر سوال :  

- دانشگاه؟ از ندادی که استعفا  

 .نه-

داد قرار خودش مخاطب را علی ماهور . 

- نباشین نگران شما افتم،می کارهاش دنبال خودم . 

 را هایشحرف واقعاً انگار. کرد اشحواله پرحرصی نگاه شمیم

 در حاال و رسید پایانبه مهمانی دیگر ساعت یک. شنیدنمی
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 شانطبقاتی اختالف کهآن فکر به. بود فکرش به بازگشت، راه

 نگذاشته کم ایمسئله هیچ در علی. نیامد چشم به هم زیاد

 در نو چیزهمه و نیست نیاز ایوسیله گفتند که وقتی حتی بود

 و شمیم یجهیزیه یهزینه که گفت هست، رماهو یخانه

ریخت خواهد شمیم حساب به را شبنم . 

 درک. خوشش احوال به منصور هایحرف زد موریانه  

 آخر در که جمالتی. را زدنشحرف به اصرار و را او کردنمی

 باعث که کردمی صدا مغزش در زنگی همچون بود، شنیده

ببندد را چشمانش و داده تکیه صندلی پشت به سر شد . 

-  که بیننمی رو چیزی همیشه آدما. کن عوض رو دیدت

 خوبی حلراه همیشه کردنفرار و رفتن. باشه دارن دوست

 رو چیزها خیلی شاید حتی کنه؛نمی حل رو چیزهیچ و نیست

بگیره ازت . 
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 [11.09.19 09:49] 

 

# ودوصدوشصت_پارت  

 

 را چشمانش بود، برداشته را خانه کل که زیادی سروصدای با

چرخید دیگر پهلوی به پهلو، این از و کرد باز .  

-  نیست معلوم! آخه داری انرژی قدرچه تو... خانوم سارا آخ

کنه؟می چیکار داره صبحی اول ! 

 پای به را بامداد از ایچنددقیقه هایش،خستگی تمام با  

 از خبربی نشست، سارا یمادرانه هایتوصیه و هانصیحت

 به نسبت دیگران توجهات از. خواسته سارا از علی کهاین

 توجهاتی دلیل ماهور! نه دلیلش از اما بود خوشحال خودش

کند پیدا پایان خواست می که بود شده . 
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 تنها آشپزخانه، سمتبه و شد خارج اتاق از سالنهسالنه  

رفت کند،می پیدا جا آن را سارا بود مطمئن که جایی . 

- صبحی؟ اول خبرهچه خانوم؟ سارا  

 لحظه چند شلوغ، یآشپزخانه دیدن با و مالید را چشمانش

 ظرف بود، شده چیده پارچه روی را شسته هایمیوه. نزد پلک

 بوی و داشتند قرار مرتب دیوار کنار مختلف، ظروف و

پراندند می آدم سر از عقل هم دیگر غداهای با سبزیقرمه . 

- بخیر صبحت دخترم، سالم . 

 لب ساراخانم، گرد صورت به خیره و گرفت هاوسیله از نگاه

  :زد

- تدارکات؟ قدراین خبرهچه. شما افتادین زحمتبه  

 را هاتره از دیگر یدسته یک که درحالی و خندید سارا  

گفت لذت با داشت،برمی کردنپاک برای :  

- مادر شم فدات الهی. نداریم تربیش که دختر یه . 
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 بلند جا از سریع دفعه یک آورد، یادبه چیزی که انگار سارا  

 .شد

- رفت شدم پیر. بریزم چایی رفت یادم شد؟ چی دیدی . 

 زد،می ناخونک خردشده هایگوجه به که حالی در شمیم

  :گفت

-  چایی صبح سر من دونیمی که خودت نکنه، درد دستت

بریزی خوادنمی خورم؛نمی . 

خندید گذاشت،می سینی در را قندان که درحالی سارا . 

- که ریزمنمی تو برای دختر، . 

کرد نگاهش تعجب با شمیم . 

-  خونه؟ اومده کی بود؟ بابا کار صبحی اول سروصداهای پس

کردنمی ول رو کارش شد،می هم هرچی که اون ! 

گذاشت میز روی را سینی سارا   . 
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- . شوهرت برای ببر رو این پاشو همونه؛ هم هنوز بابات

کاره مشغول ساعته چند بیچاره . 

پرسید؟ سارا، حرف از تعجب از پر و برداشت جلو به قدمی     

- جاست؟این ماهور! چی؟   

برگرداند سر بود، چای ریختن مشغول که سارا . 

- کردی؟ تعجب قدراین چرا دختر؟ چته  

کرد نزدیک اششانه به کمی را سرش شمیم . 

- آدمی که نداشتم خبر یعنی نه، . 

 لحن با وارزمزمه. شد شمیم نزدیک سینی با و خندید سارا

گفت گوشش در آرام شوخی : 

- دختر هاجلمنه شوهرت ولی . 

خندید شمیم . 

- خانوم؟ سارا چیه  
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 انگار که طوری آرام و کرد فروکش کمی شیطنتش سارا

گفت بشنود، ماهور ترسیدمی : 

- جفتتون نخورین چشم باشه، جونشبه ماشاءاهلل. دیگه جلمن . 

کرد تصحیح را حرفش لبخند با شمیم . 

- خانوم سارا جنتلمن ! 

شد رنگبهرنگ سارا . 

- رو چایی این ببر بیا. حاال همون . 

 سکوت در لحظه چند کار،این رد برای ایبهانه دنبال به شمیم

 تصمیمات جواب ذهنش همیشه مثل آخر، در و کرد نگاهش

نداد را یهویی . 

- ببرین؟ خودتون شهمی   

-  ازدواج دارین ناسالمتی ولی برممی خودم جان،خانوم باشه

 نذاشتن اما گرفت رو سراغت بارچند صبح از! ها کنینمی

کنم بیدارت ! 
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 [12.09.19 04:04] 

 

# وسهصدوشصت_پارت  

 

 خوب. کردمی اششرمنده  داشت دیگر مرد، این مالحظات

داشت ایاندازه هم بودن ! 

- برممی خودم من، بده . 

 کنار. شد خارج آشپزخانه از و گرفت سارا دست از را سینی  

. فرستاد اشپرتیحواس به لعنتی. کرد تعلل ایلحظه در

. شال نه داشت سر به روسری نه اما بودند مناسب هایشلباس

دید را سارا که برگردد خواست . 

-  اون. ببرم خودم بری،نمی اگه. جاییاین هنوز که تو دخترم،

کرد یخ چایی . 
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 پیش در را حیاط راه عاقبت و بود افتاده گیر دوراهی در  

 دهانی با تعجب، از که بود برنداشته قدمیک هنوز. گرفت

 امروز داشتند قصد همه گویا. ایستاد جاهمان بازنیمه

کنند غافلگیرش . 

- رو اینا... وای ! 

 هایگل. نبود انکارقابل گل، به شدیدش یعالقه  

 و مختلف های گل به را جایشان حوض، کنار یشدهخشک

 بسته صف تعویض، برای شانباقی و بودند داده رنگارنگ

. نداد تغییرجهت دیگر و ماند ثابت ماهور روی نگاهش. بودند

. بود کار مشغول رنگیایسرمه تیشرت با خنک، هوای آن در

 در و کردندمی نماییخود عضالنیش بازوهای  روی عرق

بودند کرده خیره را چشمانش شرمساری، کمال . 

- بخیر صبحت سالم، . 

داد تکان سر آرام و آمد خودش به ماهور صدای با . 
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- هااین خوشگلن خیلی. کشیدی زحمت سالم، . 

برداشت را چای لیوان و آمد نزدیک داد، باال ابرویی ماهور . 

- نبود کاری . 

گفت باران،ستاره هاییچشم و دانیقدر با شمیم : 

-  این کنم جبران خواممی طوریچه من. بود کار خیلی چرا،

رو؟ لطف همه   

. شدمی ظاهر ماهور جلوی طوراین که بود باراولین برای

کشاندش حوض سمت به اشتیاق و خجالت . 

- نکنه درد دستت طعمه؛خوش چه . 

داد جواب هاگل وارسی حین در :  

- نبود من کار بود، کرده درست ساراخانوم . 

انداخت باال ابرویی . 

- رسوندش پایان به کی اینه مهم . 
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 رو. کرد غلیان عجیب حس یک. سربرگرداند ایلحظه  

کرد زمزمه آرام و گرفت :  

- جالبی استدالل چه . 

 زینت را حوض کنار شمعدانی، چهار و یاس دو قرمز، رز سه

 دوباره و داد قرار سینی در را خالی لیوان ماهور. بودند داده

شد کارش مشغول . 

- جالبه بشه، مربوط تو به که چیزیهر . 

 از پر. چشمانش به زد زل ماهور، شنیدن از متعجب شمیم

عجیب حس همان غلیان از پر و صداقت :  

- نکنم فکر . 

 بین رنگیکم خط شد، مغموم بارهیکبه که شمیم یچهره  

افتاد ماهور ابروان . 

داد پاسخ جدیت با و برد باال را ابرویش تای یک عادت طبق :  

- طورههمین که مطمئنم من اما . 
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کشید کنارش شمعدانی هایبرگگل روی را دستش شمیم . 

 انگار بود؛ هاگل به هم هنوز شمیم نگاه و شمیم به او نگاه

بود دیگر جاییک خودش و دیدمی را هاگل چشمانش . 

 شمیم؟-

 آخ اسمش،. بود شده نواخته دلنواز زیبا سمفونی این قدرچه  

ماهور زبان از شدمی شنیدنی قدرچه. اسمش از ! 

 

 

 

 [12.09.19 04:04] 
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 سخن چه خاموش، لبانی با. ماند خاموش و کرد نگاهش تنها

 چند هر ناکافی، چند هر! خواند شد می چشمانش از که ها

ناپیدا هرچند مبهم، . 

- چرا؟ نیست، حواست  

 و جمع را خودش کمی ماهور مشکوک هایسوال از شمیم

 وا داشت خودش و را کم مدت این فهمیدمی نباید. کرد جور

دادمی . 

- هست چرا، . 

- دیگه جای یه رفته. نه جا این اما، هست که بودنش . 

  کجا؟-

 و انداخت باال ای شانه و برد باال را ابرویش تای یک ماهور

شد حرفش چاشنی اش همیشگی لبخند . 

-  آخرین کنی می کمکم. بگی باید تو رو اینش دونم، نمی من

آخریشه این بکارم؟ رو گل . 
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رفت تر نزدیک کمی شمیم . 

- بکنم؟ باید کار چی   

- گلدون توی کنیم الک رو خاک این کن کمک اول . 

 را خاک آرامش با ماهور و گرفت گلدان روی را الک دست با

 حال در ماهور ی چهره در نگاهش. ریخت می رویش در

 سال شد می که داشت آرامش مرد این قدر آن. بود گردش

 در ذره ذره روحش مسکن.شد آرام و ماند اش خیره سال های

دواند می ریشه و کرد می نفوذ جان . 

- بده رو گل اون. بسه . 

 نوازش را گلبرگش و گرفت دستش در احتیاط با را گل شمیم

 .کرد

- داره خار کلی که حیفه خوشگله، خیلی . 

کشید ریشش ته به دستی ماهور . 
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- . دارن رز گل خارها، که شدی می خوشحال این از کاش

نیست؟ تر قشنگ جوری این   

 این. داد تکان آرامی به را سرش. ماند گل ی خیره لحظه چند

 به را روانش گونه این طور چه پس نبود که روانشناس مرد

بود؟ ساده و آرام قدر آن چرا گرفت؟ می بازی   

-  همین. ببینن تو چشمای از دنیارو تونستن می همه کاش

قشنگ و خواستنی قدر .  

 را گل شمیم، همراه آرامی به و پیچید گل دور  ماهور دستان

 لبخندی کشید، باال را سرش ایلحظه. داد قرار گلدان داخل

چرا چشمانش بر اما نبود لبش رو !  

- بینم نمی تو های چشم جز چیزی دنیا توی  وقته، چند من . 

 به را دندانش و شد مشت دستش در شمیم بلند تونیک گوشه

 قلبش و بود رفته باال بدنش دمای هوا آن در. کشید لب زیر

 می زده هیجان سینه دیواره به احساسش از تبعیت به هم
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 تا گرفت گلدان روی دوباره را الک حرفی هیچ بی. کوبید

برساند اتمام به را کار ماهور . 

 نگاهش از مدام که نگاهی و شمیم ی گرفته گر ی چهره

 هایش، بودن تلخ تمام با دختر این. بود بامزه شد، می دزدیده

شد می جهان شیرینی هر از تر شیرین گاهی . 

- رو؟ اون گیری می کجا خانوم، هی هی  

داد تکان را سرش گیج شمیم . 

  !چی؟-

-. گزید لب خجالت از پر! شد شاهکارش متوجه دفعه یک

 !ببخشید

 هایش لباس کمی و بود گرفته ماهور روی را گلدان روی الک

 خاک دانه و ماهور برافروخته ی چهره. بود کرده خاکی را

کرد وادارش خنده به بازوهایش به چسبیده های . 

بکشد دست ها خاک تکاندن از ماهور شد باعث اش خنده . 
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- خندی؟ می چی به   

- قشنگن. میاد بهت خیلی فقط هیچی، . 

. رفت باال ابرویش تای و شد خبیث کمی ماهور چشمان

 و جذاب تصویر لبش، یگوشه محو یخنده و درهم ابروهاب

بود ایکننده خیره . 

 

 

 

 

 [12.09.19 04:04] 
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 جدی؟-

کرد ریز چشم ماهور و داد تکان سری خنده با شمیم . 

- مباد؟ نظرت به چی، تو به   

شد بلند جا از هبجان با شمیم . 

- تو فقط نه، . 

برخواست جا از و برداشت خاک مشتی ماهور . 

- ارزه می امتحانش به . 

رفت عقب قدم یک شمیم . 

- درنیار بازی مسخره دیوونه، عه . 

برداشت سمتش به قدمی ماهور . 

- بازی؟ مسخره شد حاال نبود؟ قشنگ مگه   

گرفت اش خنده ماهور زار قیافه دیدن از دوباره شمیم . 

- که خندی می باز داری. کن نگاش . 
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 نشانه به را دستانش شمیم. عقب به شمیم و رفت می جلو او

برد باال تسلیم ی . 

- زمین بریز رو ها خاک اون. تسلیمم من باشه، باشه، . 

- شه نمی نوچ، . 

. کرد برخورد دیوار به و نداشت رفتن عقب برای جایی دیگر

 تکیه دیوار به را دستش یک و بود رویش به رو درست ماهور

 .داد

- ها نیست قشنگ هم، سرته تو که چیزی فکر ! 

برد باال را ابرویش تای خباثت با ماهور . 

- نداره گله داره عوض که چیزی . 

کاست را شمیم نگاه شیطنت ای لحظه به جمله این . 

- داره تو برای! داره گله . 

خندید مصنوعی شمیم! نشد منظورش متوجه ماهور . 
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- دیگه کنار برو ! 

نشد قانع !  

- خوبی؟ شمیم   

 .خوبم-

 های رفتار. برد موهایش داخل و برداشت دیوار از را دستش

 دیوانگی مرز تا بردنش پیش در گاهی شمیم نقیض و ضد

زدمی شبیخون جانش به داشت شک. داشت نقش . 

  مطمئنی؟-

شد کشیده دستش به ماهور صورت از شمیم نگاه . 

- زمین بریزی هارو اون اگه . 

- رفت می یادم داشت حسابمون تسویه دیدی؟ عه . 

 کشیدن جیغ و ماهور دست زیر از شمیم ناگهانی جهش

نکشید طول بیش یلحظه چند خانه، سمت به دویدنش . 
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 آن شمیم. ایستادند زنان نفس دو هر خوری، غذا میز کنار

دیگرش سوی ماهور و میز سوی . 

- شدم خسته بسه، . 

انداخت باال ای شانه و زد لبخندی ماهور  . 

-  تسویه وایسا شدم خسته منم .میگم رو همین منم خب

کنیم حساب . 

 را سارا حتی که بود بامزه قدر آن شمیم گفتن "وای" صدای

انداخت خنده به بود، شده خشک تعجب از لحظه آن تا که . 

- . کنم می اعالم بس آتش جا همین از من آقا، جان، خانوم

بخورین بیارم چیز یه براتون بشینین . 

 پایین و باال مثبت ی نشانه به را سرش اطمینان با شمیم

 .کرد

- طور همین منم . 
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داد تکان سر تخسی با ماهور . 

- نه من اما، . 

 موجود های خاک تمام و شد خم میز روی باره یک به ماهور

ریخت شمیم روی را دستش در . 

 ذره. پایید را خودش پای سرتا به و کشید بلندی جیغ شمیم

 می خودنمایی زیادی اش ابریشمی موهای روی خاک های

 ای لحظه شمیم موهای روی ماهور عشق باردار نگاه. کردند

ماند ثابت . 

- وای وای، وای، . 

 و مات ی چهره دیدن با. شد کنده شمیم موهای از نگاهش

 حرص پر نگاه. گرفت اشخنده وضعیت، آن در شمیم مبهوت

گرفت ندید را شمیم . 

-  دستاش مونده، باز دهنش. خانوم سارا شده بامزه چه ببین

ببین خودت رو چشماش آخ چشماشم، شده، خشک هوا توی ! 
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 در اشطلبکاری حس و خجالت. کرد صدایش معترض شمیم

آمیخت هم . 

- کن مسخره رو خودت . 

 بود شده تنگ ها خنده این برای دلش گویی خندید، هم باز

 مرد این حضور هم شاید یا بود خندیدن ی تشنه اینطور که

واقعی زیستن شاد برای بود، محرکی ! 

 

 

 

 

 [15.09.19 12:52] 
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. رفت حمام به. بود چسبیده موهایش به خوردهخیس خاک  

 را شبنم تا بروند پرورشگاه به ماهور با آن از پس بود قرار

 .ببینند

 را رانش زیر تا که پوشیتن با آمد، بیرون که حمام از  

 اما چرا، دانستنمی. ایستاد قدی یآینه جلوی پوشاند،می

باشد آراسته داشت دوست . 

 با. آمد داخل ماهور بالفاصله و شد زده کسی توسط در  

. برگرداند را رویش و کرد اخم وضع، آن در شمیم دیدن

شد خیس خجالت، از شمیم پیشانی . 

- نپوشیدی؟ رو لباست چرا تو  

 هایدست آن برای رفت مالش دلش اما چرا، دانستنمی  

 با و آمیخت درهم خنده و خجالت و تعجب!  شده مشت

داد جواب شدهگرد چشمانی : 
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- اتاقم توی اومدی تو ! 

 تا شمیم پاهای از نگاهش شد، کشیده باال ماهور سر  

شد جمع خودش در ناخودآگاه شمیم. کرد وارسی را صورتش . 

- بیرون برو ! 

درخشیدمی شیطنت برق ماهور هایچشم در   . 

- کنی عوض رو هاتلباس تا کنممی صبر . 

 که صدایی و خجالت با و شد گلگون پوستش رنگ  

کرد صدایش معترض داشت، خنده یمایهته . 

 !ماهور-

شد جدی ماهور  . 

- منتظرتم ماشین توی . 
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 محکم را دمش. آمد بیرون تازه شمیم نفس و رفت. رفت و

  باالزدن آستین از هاتازگی چرا دانستنمی. فرستاد بیرون

آیدمی خوشش ماهور پیراهن . 

 را وقتش تربیش خواستمی دلش هاتازگی چرا دانستنمی  

 دلچسب قدرآن هایشحمایت چرا دانستنمی. بگذراند او با

 مدام تپد؟می تند هی قلبش چرا دانستنمی! خواستنی و است

 ماهور، حضور برای ماهور، بودن برای آورددرمی بازیجنبهبی

صدایش برای . 

 آرایش... برسد خودش به خواستمی دلش اما چرا، دانستنمی

 و مانتو چرا دانستنمی حتی. نشاند صورتش روی مالیمی

 پیراهن و جین شلوار پوشید، ماهور هایلباس رنگهم شلواری

آسمانی ِآبی .  

 نظربه ترکشیده هایشچشم تا کرد جمع باال از را موهایش

 .بیاید
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 ترک را خانه سارا، از خداحافظی ازپس و برداشت را کیفش

 دانستنمی و نشست ماشین داخل و رسید کوچه سر به. کرد

 روشن ماشین... شده خاص مدلش ماهور، یخیره نگاه چرا

 با مرد این رانندگی قدراین چرا دانستنمی. افتاد راه به و شد

شده جذاب برایش محو، اخم آن با و جدی یقیافه ! 

  

 

 

 [16.09.19 02:23] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# وهفتصدوشصت_پارت  

 

 با! چرا دانستنمی و بود مانده خیره اشسینه عضالت به  

سمتشبه برگشت ماهور. آمد خودش به ماشین، توقف . 
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- نیست؟ کافی! رسیدیم خب  

 !چی؟-

- من روی فوکوس ! 

کرد نازک چشمپشت و خندید شمیم   . 

- داره نفساعتمادبه هم قدرچه بود، تو با کی ! 

. رفتند پرورشگاه داخل به باهم. شد پیاده ماشین از هم بعد 

 اما رخید،چ حیاط دور کوچک هایباغچه روی هایشچشم

 را او هربار. بودند بازی حال در همه هابچه. ندید را شبنم

 و چسبید را کمرش پشت از کسی دفعهیک. کردمی پیدا جااین

زد صدا باذوق را اسمش . 

 شبنم و نشست زانو روی نبود، او از کم هم شمیم شادی

 پس و بوسید را موهایش روی. انداخت او آغوش در را خودش

کرد کنکاش را او صورت دلتنگیبا کردنش، جدا از . 

- خاله بود شده تنگ برات دلم خیلی !  
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. کردمی نگاهشان سینهبهدست محو، لبخندی با ماهور  

 پرورشگاه داخل سمتبه دستشان در دست کهطورهمان شبنم

زدمی حرف ریزیک کرد،می حرکت . 

-  یه تی،راس. اسخوشمزه خیلی ماکارونیه، ناهار امروز خاله،

ترهکوچیک من از! زهراست اسمش کردم، پیدا دوست . 

 شدنیلمس خوبش حال و بود یافته بهبود شبنم یروحیه  

 .بود

- . کردمی گریه زدم، حرف تلفنی باهات من که روزاون

 که گفتم بهش من اما. کردم زندونی جااون رو تو گفتمی

زدنحرف موقع شهمی زندونی صداها فقط . 

بود افتاده کاربه هم زبانش. بامزه و بود زبانشیرین   . 

- . خوابهمی من تخت باالی! بخوابم ذارهنمی هاشب خاله، اما

 داد خواب توی همش. خوشگله قدرچه دیدی که رو اتاقم

انباری زندون، میگه زنه،می . 
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 زود هابچه این قدرچه. کشید عمیقی نفس ناراحت، شمیم  

 ترس چه، یعنی واقعی درد فهمیدندمی زود شدند،می بزرگ

 با اجتماع، در که بودند رحمبی مردم قدرچه و چه یعنی واقعی

 کرده برخورد توهین و تحقیر وبا کردندمی نگاهشان منفی دید

شدندمی قائل تبعیض و . 

 زندگی، از شانسهم وحق هابچه این درواقع، کهاین برخالف

 جای چیزها، خیلی است، تریبیش عطوفت و مهربانی

 باید کهآن از غافل! اندداده عقده و کمبود به را شانخالی

 کافی یاندازهبه کودکان، این خود که کنند درک و بدانند

 این در زندگی دیگر ما کاش و گذرانندمی سختیبه را روزگار

ماناشتباه هایگاهدید با نکنیم ترسخت برایشان را جهان . 

 خوریغذا سالن که جایی پرورشگاه، زمینزیر به دیگریک با  

رفتند بود، . 

 کهاین مگر نداشتند را جاآن به وآمدرفت یاجازه عادی مردم

بپذیرند خود خواندگیفرزند به را کسی خواستندمی . 
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 با ارتباط یاجازه او طورچه که بود سوال جای شمیم برای  

 ماهور هایلطف از یکی هماین دانستنمی و دارد را هاآن

بس و است ! 

 درست ایستادند، صف در غذا گرفتن برای باهم نفرشانسه  

بود هاآن روی متعجبشان هاینگاه که هابچه تمام مثل . 

 و غرور با و کردنمی رها را شمیم دست هم لحظهیک شبنم  

کردمی گذر دوستانش کنار از خاصی افتخار . 

 

 

 

 [16.09.19 02:23] 

 

# وهشتشصتصدو_پارت  
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 فلزی غذای ظرف به نگاهش. نشستند میز یک پشت باهم  

 را کوچک بخش. اششدهتقسیم نامساوی قسمت دو و بود

بود کرده پر غذا را تربزرگ بخش و ماست . 

بود فکر در عمیقاً. داد تکان را سرش همباز   . 

 روی داغش دست قرارگرفتن بعد و ماهور آرام یزمزمه 

کشیدش بیرون فکر عالم از بود، میز روی بر که او دست . 

- خوری؟نمی چرا  

- نیست مگرسنه زیاد !  

. ماند خیره دستانشان به لحظه چند نگاهش و زد لبخندی

 و بکشد بیرون را دستش نداشت دوست اما چرا، دانستنمی

کند فرار . 

 رویروبه شبنم، کنار و شده اضافه جمعشان به هم زهرا  

 موهایش شبنم، برعکس. بود نشسته شمیم و ماهور
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 کشید باال را سرش و کشید دست خوردن از. بود رنگایقهوه

 خواهرش انگار کرد،می نگاه که را او! شبنم به دوخت چشم و

 زهرا، و شبنم هایزدنحرف درگوشی و هاپچپچ. دیدمی را

کرد کنجکاوش . 

- داره دوسش تربیش خیلی آقاهه این ولی . 

 حسودی ماهور و شمیم یرابطه به کل در که شبنم  

گفت سماجت با زهرا و کرد مخالفت کرد،می :  

- کنهمی نگاهش داره اول همون از کن، نگاه . 

. داد قورت را داشت دهان در که غذایی سختیبه شمیم  

 حسی و طرفیک وروجک دوتا آن هایحرف از درآوردن شاخ

گرفت پیشی دوم حس. دیگر  طرف چیست، دانستنمی که . 

 با  و برگشت ماهور سمتبه زمانهم خودش و شبنم نگاه  

 به حسی. فروریخت شمیم قلب و کرد تالقی ماهور نگاه

 که را نفریک است شیرینی احساس. شد سرازیر درونش
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 است وقت خیلی او بفهمی و کنی نگاه هستی، گرمشدل

کند می نگاهت خیره . 

. خورده کور گره که بود شده نخی مانند هایشاننگاه یگره

 از صدایی اما بگوید، چیزی تا خورد تکان هایشلب چندبار

 را شانمابین سکوت ماهور عاقبت و نشد خارج دهانش

 .شکست

- بود خوشمزه خیلی کنم فک . 

 در قدرآن. کشید دندانبه را لبش یگوشه خجالت با شمیم

 دید، را اشموردعالقه غذای وقتی که بود غرق خیال و فکر

کرد فراموش را ماهور حضور کلی به . 

- دلخواهمه و محبوب غذای !  

زد شمیم براق و چرب هایلب به لبخندی ماهور . 

- نبود تگرسنه زیادم آدمی خوشم . 
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 مرد، این به انگار. آمد شمیم لب به لبخند و خندید ماهور

 همان او که وگرنه بودند خورانده مغناطیسی یجاذبه روزهااین

بود سابق شمیم !  

 

 

 

 

 [17.09.19 13:26] 

 

# ونهصدوشصت_پارت  

 

 

 بازی زدند، حرف بودند، مشغول هابچه با هم ساعتییک  

 جبهه ماهور مقابل در شبنم میان، آن در. خندیدند کردند،
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. داشت بغض کمی شبنم و رفتندمی داشتند دیگر. گرفتمی

کشید لختش موهای به دستی و بوسید را صورتش شمیم . 

- بازیاسباب کلی با سریاین پیشت، آممی هم باز . 

 با آمدند، بیرون که هپرورشگا از. کندند دل هم از باالخره  

گفت ماهور به رو ناراحتی : 

- شهمی ناراحت قدرهمین سری هر . 

- داری؟ دوستش  

گفت باجدیت و داد باال ابرویی ماهور و داد تکان سری : 

- خودمون پیش بیاری ازدواج، بعد تونیمی . 

 در که بود خوشحالی و ذوق ابتدا در. کرد نگاهش ناباور شمیم

 کوبیده ذهنش بر تلخ حقیقتی بعد، اما شد نمایان هایشچشم

 خانه به خواستنمی دلش. ایستاد ماشین دوقدمی در. شد

 را ماهور کنار رفتنراه دلش چرا دانستنمی. برگردد

خواستمی . 
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- بزنیم؟ قدم شهمی  

- دنیا ته تا ! 

 زیادی هم سرش از مهر از پر و گرم لحن این ریخت، دلش  

 ماهور گرم هایدست ابتدا، همان از. زدند قدم دیگریک با. بود

را دلش کردمی گرم و بود گرم. پوشاند را هایشدست .  

 لحن برای. لغزید هی دلش میان این در و خندیدند گفتند،

 او به که امنیتی حس و حمایت پاکش، هایچشم بیانش،

بود ولیعصر هم آخری کردند، متر باهم را خیابان چند. دادمی ! 

 لبو داشت، بساط جاآن همیشه که لبوفروشی از میدان، سر

 هایحرف و هاشوخی با همراه هایشقاچ خوردن و خریدند

گذشت شانسرخوشی و شمیم بامزه !  

نالید و ایستاد حرکت از شمیم که بود مانده ماشین تا اندکی  : 

- پام آخ ! 

خندید ماهور . 
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- بیای؟ دنیا ته تا خواستیمی طوریاین  

خندید و کرد نازک چشمیپشت شمیم . 

- مرخصی امشب یه . 

 و بود زده تاول پاهایش پشت درآورد، پا از را هایشکفش

خوب حال آن به ارزیدمی اما داشت، سوزش کمی . 

-  پاها این با خوادنمی. بیارم رو ماشین برم جا،این کن صبر

خوب؟ دختر نگفتی زودتر چرا. بری راه دیگه   

قلبش لغزش هم باز !  

-  هوا امروز. ماند اشخیره خیابان، قاب در او و رفت ماهور

 در بود کرده النه و بود آمده تابستان انگار. بود خوب عجیب

 !زمستان
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# صدوهفتاد_پارت  

 

 لیشلوار جیب از خورد،می زنگ داشت که را اشگوشی  

بود ناشناس شماره. کشید بیرون . 

 بله؟--

-- رفتی؟فرو نقشت توی زیادی دیگه که کنینمی فکر  

بس و بود مژگان صدای این شناخت، را عصبی صدای  ! 

-- کنی؟می تعقیب رو من تو  

-- بدون رو مرزت و حد . 

. آورد پایین را گوشی مکرر، هایبوق صدای پیچیدن با 

 خیابان سمت آن کرد، نگاه را سرشپشت و چرخاند را سرش
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 حال در عادی مردم! نبود مشکوکی چیز هیج نبود،! هم را

بودند روپیاده در آمدورفت . 

. بودندش گرفته بینذره زیر. ماند خیره دستش در گوشی به 

 خودش به بوق صدای با. شد سرازیر دلش تمام به بدی حس

 دیگر بار شمیم. کرد باز برایش را در و شد خم ماهور. آمد

چرخاند اطراف در را نگاهش . 

-- دیگه بیا ! 

 سکوت. نشست و گرفت دست در را هایشکفش تعلل با 

 هایشآدم و مژگان. ترسیدمی هم کمی و بود کرده

کردمی فکر که بودند آن از ترخطرناک . 

 که ماهوری سمتبه سرش. آمد خودشبه ماشین توقف با 

کرد نگاهش سؤالی و چرخید کردمی نگاهس سینهبهدست . 

-- داشتی؟ نگه رو ماشین چی برای شده؟ چیزی  

مالید پایین به باال از را اشپیشانی دست یک با ماهور  . 
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-- شدی؟ رو اون به رو این از یهو چرا دفعه؟ یه شدچی تو به  

داد قورت را دهانش آب شمیم  . 

-- خب شدم خسته بشه؟ خواستیمی چی ! 

 تا بست را هایشچشم ایلحظه و شد مشت ماهور دست 

کند دور را افتاده جانش به که ایخوره تا... بشود آرام . 

 داشت صبرش یکاسه! نبود دیروز و امروز برای مشکل 

شدمی سرریز . 

-- نشنیدی اما زدم، صدات چندبار !  

 اختیاربی شمیم رفت، ماشین یدستگیره سمتبه که دستش 

پرسید اضطراب از پر و :  

-- ری؟می کجا  
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# ویکصدوهفتاد_پارت  

 

 

-- ری؟می کجا  

 شمیم نگاه در. برگشت طرفشبه مبهوت لحظه یک ماهور  

 و بخواند توانستنمی که دید غلیان حال در را حسی

 !بفهمدش

- شده؟ چیزی. بگیرم رو داروهات رممی   

 سویبه دوباره و چرخید آینه سمت به دیگر بار شمیم، نگاه 

برگشت ماهور . 

-- مونده؟ قدرچه دونیمی مگه تو  
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 یادآوری برای ماهور هرشب هایپیام سمت به رفت ذهنش 

 در استرس خطوط اما زد، لبخندی. داروهایش خوردن

بود خواندنی اشچهره . 

--  یکم هنوز. ندارم نیاز فعالً. گیرممی بعداً بری، خوادنمی

 .مونده

 که کرد ردیف سرهمپشت سریع قدرآن را هایشجمله 

کرد اخم ماهور! گفته چه نشد متوجه خودش :  

--  فرقی چه فردا، یا امروز حاال. شهمی تموم که باالخره باشه،

  داره؟

 نه که رفت دستگیره کردنباز برای دوباره ماهور دست 

کرد نگاهش شاکی ماهور. گفت بلندی . 

-- چیه؟ باز   

 هم او شد باعث زد،می دید را سرپشت که شمیم نگران نگاه 

ندید مشکوکی چیز هیچ اما بچرخاند، را سرش . 
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--  فقط شدی، سوار که موقع اون از که پشت اون داره چی

شده؟ چی کنی؟می نگاه رو سرتپشت داری   

 تا. بود فایدهبی اصرار. شد مشت دوباره شمیم دستان 

بود شده برانگیزشک رفتارهایش حد از بیش هم جاهمان . 

-- هیچی... هی . 

 نگاه. شد پیاده ماشین از و داد تکان باتاسف سری ماهور 

 هوای. پاییدمی را او و رفتمی هایشقدم دنبالبه شمیم

بود شده آورخفقان برایش زیادی ماشین .  

-"  جااین االن ها اون. که نیست چیزی دختر، باش آروم

  ."نیستن

 باز را ماشین در. سوخت هایشزخم زد، پا که را هایشکفش 

 به خیره و بود ماهور جویای هنوز نگاهش. شد پیاده و کرد

خیابان سوی آن یداروخانه . 

داد تکیه ماهور سمت در به و زد دور را ماشین  .  
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 و زد او به دور از لبخندی آمد، بیرون داروخانه از ماهور 

داد تکان و برد باال را داروها نایلونی پاکت . 

-- رو داروهات گرفتم دیدی . 

 تمام تا رفتمی که ایدلواپسی و درونش هیاهوی میان در 

 حین ماهور. کرد نثارش لب زیر ایدیوانه و خندید شود

گفت خیابان از ردشدن :  

-- بگو بلند داری جرئت! هانداشتیم . 

 محدودی عابران به توجهبی و کرد پر را شمیم صورت خنده

گفت کنانخنده بودند، گذر حال در که :  

-- ایدیوونه  ... 

 ونیمهنصفه حرفش اتومبیلی، هایالستیک جیغ صدای با اما 

 که ماشینی طرف به اشزدهوحشت و هراسان نگاه و ماند

چرخید شد،می نزدیک ماهور به زیاد باسرعت .  
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 از جان شد؛ متوقف ایلحظه برای زندگی بست، یخ زمان 

کشید جیغ داشت، گلو در که نیرویی تمام با و رفت پاهایش : 

 !ماهور--

 

 

 

 [18.09.19 10:03] 

 

# ودوصدوهفتاد_پارت  

 

 

. شد خالصه هایشچشم شدنبسته در هراسش و وهم تمام  

 روی دیگرش دست و زد ماشین یبدنه به را دستش یک

بودند چسبیده هم به هایشپلک. ماند قلبش . 
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 که چیزی یمشاهده و بازشدن جرئت چشمانش نه و او نه 

 جایی در را ماهور صدای وقتی تا نداشتند، را بود افتاده اتفاق

شنید گوشش نزدیک . 

. بود مانده زمین و هوا میان جایی انگار. کرد باز چشم آنی به 

. شناختنمی را او انگار. کردمی نگاهش تنها ساکت و حرفبی

گفتمی که شنید را ماهور صدای.  نبود دنیا این در گویی تو :  

- شده تموم نمایش بفرمایین، زدین؟ زل طوریاین چی به . 

 به که دید را نفر چند و چرخید لحظه چند فقط نگاهش 

 را ماهور رفتار و مهربانی لحظه،همان و اندشده خیره هاآن

و سنجید دیگران و خودش به نسبت  

کرد گیر اشچانه باالی و ماهور بینی میان جایی در بازهم  . 

- شمیم؟ خوبی   

. کرد دریافت شمیم از ماهور که بود جوابی تنها سکوت 

نبود هم اصالً. نبود نه، بود؟ خوب. لرزید شمیم هایمردمک . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
728 

 

 خواستنمی اما بگیرد، را مادرش و خواهر انتقام خواستمی

 حداقل. بگیرد را جانش و کند قربانی را گناهیبی شخص

خواستنمی دیگر !  

-  چیزی چرا منو؟ ببین. نشده چیزیم. خوبم من شمیم،

هاکنیمی نگرانم داری گی؟نمی ! 

زد داد عصبی و کشید باال را سرش دفعهیک  :  

-  اگه ندادی؟ گوش حرفم به چرا رفتی؟ چرا نرو؟ نگفتم مگه

اگه عقب، بودی نکشیده زود رو خودت  ... 

. نداد امان شمیم اما بگوید، چیزی که کرد باز دهان ماهور 

ریخت صورتش روی قطرهقطره هایشاشک . 

- شد؟می چیزی اگه کردممی چیکار کردم؟می چیکار باید من  

 جای آغوشش در را شمیم و کشید را دستش ناگهان ماهور

 .داد

- باش آروم آروم،... هیس . 
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 بود پر. داشت امنیت ماهور گرم آغوش. آمد بند شمیم نفس 

 دلیل داشت انگار!  دلگرمی و حمایت از بود پر. خوب حس از

 برایش، بود سخت اما فهمیدمی را هایشندانسته تمام

بود اشتباه بود، رحمیبی ! 

پیچید اشبینی زیر در ماهور مالیم عطر  . 

 

 

 

 [18.09.19 10:03] 

 

# وسهصدوهفتاد_پارت  

 

 کمی خواست اشریزشده هایچشم با و داد باال ابرویی ماهور

کند عوض را شمیم حال و بینشان حاکم جو :   
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-  قدراین خانومم برای نم یعنی! ببینم کن صبر لحظهیه

 بیفته، کسی هر برای ممکنه که ساده اتفاق یه برای مهمم؟

کردی؟ بغض جوریاین  

 دست و آمدند باالتر کمی شمیم لرزان هایمردمک

آمد فرود ماهور سینه روی اششدهمشت . 

 .نخیر-

گفت داشت، خنده کمی صدایش که ماهور :  

-  شدی؟ جوریاین ایدیگه چیز برای یعنی  چی؟ یعنی نخیر

نیستم؟ مهم من   

 لحظه چند یادآوردنبه با اما باختند، رنگ شمیم هایگونه 

 فکر ماهور گرچه! شد بود، که چیزی از ترتلخ کامش پیش،

 کسی هر از بهتر او ولی است، اتفاقی حادثه این کردمی

 اتفاق چه بود ممکن پیش لحظه چند که دانستمی

نیفتاد و افتدبی وحشتناکی .  
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 دانستمی بعید که کوبیدمی اشسینه در تند قدری به قلبش 

 که قلبی جواب دانستنمی. باشد نشنیده را آن صدای ماهور

 دست و مادر پرمحبت آغوش...  یا بدهد را کوبدمی امانبی

 کنار چشمانش جلوی از شد،می کشیده سرش بر که نوازشی

 آرامش به کرد سعی و کشید عمیقی نفس ماهور. رفتنمی

کند دعوتش :  

-  چرا. ساده اتفاق یه برای نکن اذیت رو خودت قدراین! شمیم

 خوبه، حالم. جاماین من ببین کنی؟می خودخوری همهاین

 و شد تموم که بود اتفاق یه اون خوبه، چیهمه اصالً. کنارتم

 .رفت

. نیست خوب چیز هیچ بگوید توانستمی شمیم کاش ای 

 مطمئنی": زد تلنگر درونش در حسی و کرد تردید ایلحظه

 هیچ پیش ماه چند با االن مطمئنی نیست؟ خوب چیز هیچ

؟"زنینمی گول رو خودت یعنی نکرده؟ فرقی  
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 دلش، پیدرپی هایلغزش مژگان، نظارت. بماند که نشد نه،

 تازه که حقیقتی و طرفیک آینده برای آشوبهدل و نگرانی

بود فاجعه. دیگر طرف یک فهمید،می داشت . 

رفت عقب و کرد جدا را سرش  . 

کرد زمزمه ماهور : 

  خوبی؟-

کرد بغض  . 

- جهنمه حالم ! 

- شده؟چی بگی خواینمی هم هنوز  

-  بتونی نه که کنی گیر جایی یه شده زندگیت توی حاال تا

 راه نه و باشی داشته پیش راه نه بری؟ بتونی نه و برگردی

جهنمه عین خودش بالتکلیفی این شده؟ پس؟ . 

 فرورفت موهایش میان ماهور هایدست رفت، و گفت رااین 

بالتکلیفی؟ کدام. کشید را موهایش و !  
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 [18.09.19 10:03] 

 

# وچهارصدوهفتاد_پارت  

 

 

برگشت ماهور سمتبه. رسیدند طورچه نفهمید  . 

 ...ماهور-

آمد باال ماهور دست  . 

- داشبورد توی از بردار داروهاتم شمیم، برو . 

کرد بغض  . 
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- کنی؟نمی نگام  

- بگی دروغ که وقتی تا نه ! 

شد سردش کالمش، سردی از  . 

- نمی دروغ من ... 

 فرمان روی محکم. شد قطع ماهور داد صدای با حرفش

 .کوبید

-  مخفی رو چیزی یه داری المصب، میگی دروغ داری

شمیم نیست درست وسط این چیزییه. کنیمی ! 

...  بماندها خواستمی دلش. برداشت را داروهایش بغض با

 و کشید را دستگیره اما! بود آورده کم غرورش که بود باراولین

شد پیاده . 

 و شنید را ماشین ویراژ صدای که بود برنداشته قدم دو هنوز 

 به که بود نمانده همیشه مثل ماهور! کرد نظاره را رفتنش بعد

برود بعد و برسد خانه . 
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 مهم که کرد وانمود داد؛ ادامه راهش به گرفت، عمیقی دم 

نکرده بغض که. ندارد اهمیت که نیست، ! 

 چیز همه! اندازدشبی شک به که نشده ضعیف قدراین که

شدمی خراب داشت خوب، خیلی . 

**** 

 خبری ماهور از که بود روز پنج... بود گذشته دیگر روز پنج

 را دانشگاهش کارهای ماهور! بود نرفته هم شرکت به. نداشت

 شده، لیست وارد اسمش طورچه دانستنمی. بود کرده درست

 از پس ماهسه یعنی تیرماه! بدهد امتحان تیرماه بود قرار اما

ماهور نبودن ! 

 دلخور کمی بود، نرفته هم شرکت خواندن،درس یبهانه به

دادمی او به را حق کل در اما ماهور دست از بود . 

 ،"نره یادت رو داروهات" پیام ده، ساعت همیشه مثل ماهور

. کردمی رشد ایزدهجوانه نهال درونش در او و فرستادمی
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 وابستگی تنها کندمی فکر که حسی که باشد دور خواستمی

شود تمام است، ! 

 همین. آوردمی هایشلب بر لبخند پیام همان کهآن از غافل

 هم دیگر شب یک من که این داشت، معنی یک برایش پیام

 یک نرفت، یادم را تو هم دیگر شب یک بود، تو به حواسم

دیگر شب ... 

 یدکمه زدن هنگام اما رفت باال شرکت ورودی هایپله از

رفت طرفشبه نگهبان آسانسور، . 

- برین هاپله از خرابه، آسانسور . 

! خوبی شروع چه رفت؛می باال باید طبقه هفت. داد تکان سر 

 هایلباس روی و داشت مالیمی آرایش بود، رسیده خودش به

داشت تن به رنگیکرم پالتوی هم فرمش . 

 ایستاد حرکت از ششم و پنجم طبقه مابین صداهایی شنیدن با

شد گرد هایشچشم متعجب، و . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# صدوهفتادوپنج_پارت  

 

- بده گوش حرفم به لحظه یه کنم،می خواهش علیرضا . 

شنید را تندش لحن بعد و علیرضا عصبی هاینفس صدای . 

- چیز همه مشخصه، چیز همه بدم؟ گوش رو چی . 

کرد تالش دیگر بار ملتمس، سارا . 

-  من بخور، آب لیوان یه. جااون بریم دقیقه پنج دقیقه، پنج

 خواستی هرجا. بکن خواستی هرکار بعدش. بدم توضیح برات

علیرضا. بگو خواستی هرکی به باباش، به ماهور، به. برو ... 
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 ایسایه. یافت را علتش هم شمیم و شد ساکت دفعهیک سارا

 باال را پله چند. نبود جایز این از بیش صبر! بود افتاده که

 .رفت

 .سالم-

 سعی. داشت ترس هایشچشم اما کرد نازک چشمیپشت سارا

نبود موفق اما کند، پنهانش کردمی . 

- پاکمهر؟ خانوم وایسادی فالگوش کی از  

گرفت نشنیده شمیم . 

- علیرضا؟ شده چی  

نالید ملتمس، سارا : 

 !علیرضا-

برگشت سمتشبه اخم با شمیم و . 

- ببینم نفرست پارازیت دقیقهیه ! 
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پرسید علیرضا به رو و : 

- بگی؟ منصورخان یا ماهور به خوایمی روچی  

باشد ماهور پدر توانستنمی منصور چون پدرش؛ نگفت  !  

 برابر در نباید که بود گرفته یاد دیگر خجالتی، آرام دختر این 

نباید کند؛ سکوت مژگان و سارا ! 

چرخاند خودش سمت به و گرفت را شمیم یشانه سارا . 

-  هروقت. هست خالت یخونه که جااین تو؟ گیمی چی

 تو هم االن. ریمی خوایمی هروقت آی،می خوایمی

نکن دخالت ما شخصی یمسئله . 

خندید تمسخر از پر شمیم . 

- داره؟ ربط ماهور به تونشخصی یمسئله ! 

 کم سارا اما دید،می سارا چشمان در را اضطراب و ترس برق

 .نیاورد
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- نداره ربط تو به بازم ! 

آورد باال را دستش غیظ با علیرضا . 

- زنممی حرف باهات بعداً من. باال برو تو شمیم کافیه، . 

داد تکان سر سارا، به چپی نگاه با شمیم . 

 .باشه-

. فرستاد بیرون به را نفسش عصبی، و رفت باال را هاپله

 لحظه چند برای را وعلیرضا سارا هفتم، یطبقه نزدیک

 را منطقش کمر بازهم داشت، قلبش پای. سپرد فراموشیبه

کشاندشمی ماهور اتاق سمتبه و شکستمی ! 

 

# بهبودیالهه  
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# صدوهفتادوشش_پارت  

 

 سمت آن به داشت چنانهم قلبش پای و شد سالن وارد  

ایستاد رها متعجب صدای با که کشاندشمی . 

 !شمیم-

زد لبخندی و برگشت . 

 !سالم-

گفت بعد و کشیدش آغوش در رها  : 

- بیای؟ خواستیمی کی دیگه! خانوم عجب چه  

نشستند دو هر و رفتند میزش سمتبه رها با  . 

- نیام شرکت دیگه شد قرار! کلی درگیرم ببخشید، . 

کرد اخم معترض و داد تکان سری رها  : 
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-  یه نباید کنی؟ خداحافظی یه بیای نباید. دونممی که رو اون

بگیری؟ خبر  

کرد نگاهش زده،شرم شمیم  . 

-  رو ماهور اومدم. وقت چند این بودم درگیر خیلی ببخشید

آقای یعنی... چیزه االن، ببینم ... 

خندید رها . 

- باشه مبارکا! خبرهچه دونممی که من کنی، پنهان خوادنمی ! 

داد ادامه رها و کرد تشکری شمیم  : 

- نیست بگم باید البته که ! 

پرسید متعجب همآن از پس  : 

- ترکیه؟ رهمی داره دونینمی تو مگه  

نداشت اعتماد هایشگوش به! شد مات زده،بهت شمیم . 

 کجا؟-
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-  مگه؟ ندیدیش. داشت پرواز. رفت تو پای پیش! دیگه ترکیه

 درست رو کارا میره داره. ریخته همبه شرکت کتابایحساب

هاهتل هایچک کردن پاس برای بگیره مهلت و کنه  ... 

شد بلند جا از. شود تکمیل هایشحرف نکرد صبر . 

- زنممی حرف باهات بعداً من رها، . 

 و دلخور! نه یا رسید رها گوش به اشخداحافظی نفهمید حتی

 زمین بود نزدیک بارچند. رفت پایین را هاپله شتابزدگی، از پر

 یخانه آدرس و کرد بلند دست تاکسی اولین برای. بخورد

داد را ماهور . 

 کهآنبی! حرفی گفتن و وداعبی هم آن ماهور، رفتمی داشت

 دلش انگار کرد حس شد؛ ناراحت... بگذارد جریان در را او

شد گرم و سرد و برداشت ترک کمی . 
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 یخانه رفتمی داشت اما رود،می چه برای دانستنمی 

 که داشت احتمال پس رفته، او پای پیش گفت رها! ماهور

باشد خانه در هنوز . 

 به خواهش، با گزید،می استرس از را لبش کهدرحالی 

براند ترسریع گفت تاکسی یراننده . 

 در چهآن مثل بدهد؛ راننده به تراولی خواست رسیدند، وقتی

 کیفش در پول هرچه باعجله. نداشت اما بود، دیده هافیلم

 هم را تاکسی در حتی. رفت وریخت صندلی روی داشت

 .نبست

 

# بهبودیالهه  
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# صدوهفتادوهفت_پارت  

 

 

 رمضونمش ماهور که همانی دید، میزش پشت را مردیپیر  

زدمی صدایش . 

- رفته؟ ماهور  

 آمده یادش که انگار بعد و کرد فکر کمی و ایستاد پیرمرد

زد لبخند کیست، او باشد . 

- باال رفت تازه دختر،گل نه . 

 را طبقه هر. نمود پرواز آسانسور سمت به و کرد تشکری

 یاندازه هرثانیه، و برسد نظرش مورد یطبقه به تا شمردمی

آمد کش ساعتیک . 

 جلوی رنگش،مشکی چمدان با را ماهور شد، باز در کههمین 

کرد زمزمه ناباور. دید آسانسور در : 
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 !ماهور-

فشرد را همکف یدکمه و آمد داخل ماهور  . 

- جا؟این اومدی چی برای  

 کردنمی باور. را اششنیده کردنمی باور. ماند مبهوت و مات 

باریدمی ماهور چشمان از خوابیبی. را آشفته صورت این . 

 در زد زل و شد عصبی! بود درآمده کمی هایشریشته

هایشچشم . 

-  هیچی من به چی برای ری؟می داری چی برای ببینم اومدم

ری؟می یواشکی داری چی، برای نگفتی؟  

 !دیدی؟-

 لحظهیک در آسانسور هوای قدرچه بود، سرد قدرچه 

 دید هایشچشم در چه ماهور دانستنمی. بود شده آورخفقان

داد ادامه ترمالیمت با کمی که : 
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-  بهت که این. شرکت کارهای سراغ ترکیه، رممی دارم

بدونی رو دلیلش  بهتر باید خودت نگفتم، . 

شد خارج ماهور پایهم شمیم و شد باز آسانسور در  . 

- رو دلیلش دونمنمی ! 

- باشه حواست رمضون،مش خداحافظ . 

 باز را مجتمع در ماهور. گرفت حرصش ماهور خونسردی از

 صدایش عصبی و رفت دنبالش شمیم. رفت بیرون و کرد

 .کرد

- کن صبر ماهور، . 

 تازه انگار شمیم و برگشت سمتشبه مکث با. ایستاد ماهور

 کرد باور تازه و بود فهمیده! فهمید را هایشندانسته تمام دلیل

 نفوذ قلبش و استخوان و پی و رگ در طورچه مرد، این مهر

دوانده ریشه و کرده ! 
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# بهبودیالهه  
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# صدوهفتادوهشت_پارت  

 

 یعنی! بس و بود عشق گیریاندازه مقیاس دادن،ازدست ترس

 و! است تربزرگ عشق باشد، تربیش دادنازدست ترس هرچه

 طعم دید، را ماهور نبود دید، را فاصله گذشته، چندروز در او

چشید هم را دادنشازدست ! 

 دید که است عاشق شد متوجه هنگامی و بود آتش عشق 

 روی عرق ریز هایقطره که حاال مثل درست! سوزدمی دارد

بود اشپیشانی . 

- گردی؟برمی کی  
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- مهمه؟ مگه   

 و کرد تایید بغض با شمیم. کرد تأکید مهم یکلمه روی 

داد تکان را سرش کردنرد برای ماهور . 

- . بیارن زبون به رو احساساتشون تونننمی آدمابعضی گنمی

 اما... ایدسته همین جزو توام که خجالتین، ریزن،درون

 بگی من به نیست الزم. رو شونحس دهمی نشون رفتارشون

 وقتی. گیرینمی ازم سراغ یه روز،پنج بعد وقتی... نیستم مهم

 تا کنیمی بهونه رو دیگه زهرمار و کوفت هزارتا و درس که

 برات ناراحتیم وقتی کجام، نداره فرقی برات وقتی نبینی، ومن

نیستم مهم یعنی نباشه، مهم . 

 راست بود، او با حق. قلبش بر شد تیری ماهور هایحرف

گفتمی . 

- ماهور نیست کنیمی فکر که جوریاون چیزهیچ ! 

- جوریهچه بگو تو جوریه؟چه پس . 
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انداخت زیر را سرش ناامیدی با . 

- باشی نداشته دوستم دیگه ترسممی ! 

-  هاخوبی تموم با. خواممی باشی، که هرطور تورو من! شمیم

 فکر جوریاین چرا. قوتات و هانقص تموم با. هاتبدی و

کنی؟می   

خورد پیچ ماهور هایعسلی در نگاهش آورد، باال را سرش . 

-  عوض چیزهمه شن،می عوض احساسا شن،می عوض آدما

شهمی !  

- باشه نداشته دوست رو عشقش غیرممکنه عاشق، آدم اما ! 

کوبدمی قلبش . 

- نیست محال ممکنیغیر هر ولی ! 

 نگفت. کشید صورتش به دستی کالفه، و کرد نچی ماهور

پرسید وقتی لرزید! است محال :  
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- نری؟ میدی قول  

- کنی؟می پنهون داری رو چی شمیم؟ کردی کارچی تو مگه  

 شمیم هایمردمک! ایکرده چکار گفت دهد،می قول نگفت

لرزید و شد براق . 

 

# بهبودیالهه  

 

 [22.09.19 11:43] 

 

# صدوهفتادونه_پارت  

 

-  چشمات... آخ. کنیمی مخفی رو چیزییه داری تو شمیم،

 امون  شدنش،اشکی و نتهدرو یآینه که چشمات از آخ شمیم،

برهمی رو آدم .  
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 شدت از که ایسینه و شد مشت که دستی برای رفت دلش 

 را ماهور دنیای و لرزید صدایش. رفت پایین و باال خشم،

 .لرزاند

- کنی؟ بغلم شهمی  

کرد پاک تند را هایشاشک و زد هق . 

- تنهام قدرچه بره یادم که جوری . 

 باران. رفت ماهور سمت به اما نبود روشن هایشچشم 

 پس ماهور هایدست. گذاشت اشسینه روی را سرش. آمدمی

 ضربان صدای. شد پیچیده شمیم کمر دور سفت چندثانیه، از

 یالله روی ماهور هاینفس گرمی. آمیخت همدر قلبشان

کشاندمی قهقرا به را اختیارش داشت شمیم گوش . 

 دست از داشت که آغوشی امنیت و گرما برای لرزید شمیم دل

دادمی . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
753 

 

 خدابه رود،می دانستمی. کوبید ماهور یسینه بر را دستش 

را واقعیت بفهمد اگر دهد،می دستش از دانستمی که . 

- بودمت دیده دیگه جاییه کاش ! 

زد داد و کوبید ترمحکم باراین : 

- چرا؟ لعنتی، خوبی قدر این چرا  

کشید باال را صورتش . 

-  بهش و بخوای رو چیزی وجودت تمام با شده حاال تا

 اما باشه، جلوت باشه؟ آرزوت اما باشه، روتبهرو شده نرسی؟

بشی؟ دلتنگش   

شد قالب ماهور گردن دور هایشدست زد،می نفسنفس  . 

- بمیری؟ سکوتش با شده   

 قلب چه لحظهآن و شد داده سوق او هایلب روی نگاهش 

! جاهمین تا بود بس! خواستنمی دیگر! داشت حیاییبی
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 معتمدی یخانواده آبروی و برسند عروسی به خواستنمی

زدمی حرف مژگان با باید. نداشت را طاقتش. برود . 

 دیدار، آخرین این بغض. بود بارشان آخرین که گمانش به 

 در انگار ماهور عطر یرایحه. بود چسبیده را گلویش سفت

 کرد، آرزو و کشید نفس و بست را چشمانش. گشتمی خونش

 جمع اغوشش در طوری. ماندندمی طورهمین همیشه کاش

 یک حسرت هایش،دادهازدست باقی مثل دیگر که بود شده

باشد نداشته را خداحافظی . 

 هایشاشک. ببیند را صورتش تا کرد کج کمی را سرش 

بود کرده خیس را ماهور پیراهن . 

رفت عقب کمی او و شد باز ماهور هایدست  . 

-  چیزهمه برگشتم، که وقتی. کن فکر خوب مدت این توی

سکوتت با نه زدنت،حرف با کنیم،می حل رو ! 
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 و برداشت را چمدانش و گفت غیظ با را اشجمله آخر قسمت

 شمیم قلب روی انگار را قدمش هر. رفت پایین را هاپله

 که شد کشیده دنبالش جانبی و آرام شمیم. گذاشتمی

رفت و گذاشت تاکسی . 

نالید آرام : 

- آدمی بدم خوبی، قدراین کهاین از . 

رفت باالتر کمی صدایش . 

- متنفرم برانگیزی،وسوسه همهاین کهاین از . 

زد داد : 

- متنفرم ازت !  

 

 

 

 [23.09.19 12:41] 
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# صدوهشتاد_پارت  

 

" شد رو و زیر دلم رفتی، که بارون تو  

شد گلو رفیق شکسته، بغض یه " 

 و بود نمانده پول ریالی کیفش در. زدنقدم به کرد شروع 

 و برگشت بارچند خیابان کنار. دانستنمی هم را مقصد

 و ببیند را ماهور همیشه، مانند شاید تا کرد نگاه را سرشپشت

. انگار نبود چیزهیچ و نبود ماشینش و نبود او اما! را ماشینش

 نفوذ جانش به ترکم هوا سرمای تا کشید آغوش در را خودش

 که نبود هم ایمردانه کت و بود شده بوران انگار اما کند،

بیفتد هایششانه روی . 

 یمچاله کاغذ دل در. باریدنمی عاشقانه و زیبا دیگر باران 

 ماهور خاطرات شهر، درودیوار از. دیدمی شب را جاهمه روز،
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 در جایگاهی چه ماهور که فهمید دیر قدرچه. ریختمی

بفهمد دیر خواست خودش هم شاید کرده، پیدا اشرندگی . 

 روی نشست کردند، درست برفی آدمک که پارکی به رسیده 

. پیچید سرش در ماهور نگران صدای. خیس صندلی

 رو کاله و دستکش این بیا! شده کبود کرده، یخ هاتدست"

 ".بپوش

 سست گفتمی که اویی. گرفت دستانش بین را سرش 

 تکهتکه داشت دلش او، رفتنازدست خیال با حاال شود،نمی

شدمی . 

 دیده کسهیچ. بود آدم از خالی شهر،. رفت پارک از و شد بلند

 کنارش از که ماشینی هر کردمی احساس! انگار شدنمی

کندمی کجیدهن را ماهور نبود گذشت،می . 
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 کاسه در همیشه اب و ماندمی ابر پشت همیشه ماه کاش 

 دانستنمی. کردمی درد پاهایش. ترسید. زد رعدوبرق! باقی

زندمی پرسه هاخیابان توی که است چندساعت . 

 پاهایش از جان. سوخت وحشتناک گلویش و کرد سرفه 

 مثل درست فهمید؛ امروز که حقیقتی. شدمی ربوده داشت

بود تلخ همیشه . 

 فکر به و نبود خودش فکر به. داد ادامه شدنمی دیگر اما

 و بعدش نگاه فکر به. ماجرا به شدنواقف از پس ماهور،

 و کند بینیپیش را چیزی توانستنمی. العملشعکس

 که دلی دانست،می خوب را چیزییک اما بداند؛ را مجازاتش

شکسته دیگر بشکند، ! 

 هاییقطره و باران از بود خیس شبش رنگبه موهای 

 بود، چسبیده رفت ماهور که وقتی همان به ساعت. مانندشبنم

دنیایش مثل بود، گرفته را آسمان تاریکی اما . 
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 باال را هاپله طورچه. رسید آرزو یخانه به طورچه نفهمید 

زد در طورچه و رفت . 

 

 

 

 

 [26.09.19 12:46] 

 

# صدوهشتادویک_پارت  

 

- تو؟ شدی چی شمیم وای  

 دختر یک دید؟می چه آرزو. دیدمی تار را آرزو، نگران یچهره

 از نبود معلوم که عشقی هم شاید نامرد روزگار یک و ویران

شمیم زندگی وسط افتاده کجا ! 
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 دادی آب روبند شمیم وای ". شد پژواک سرش در آرزو حرف

شدی عاشقش دختر، " 

شد خیره آرزو چشمان در اشکی چشمان با و لرزید . 

- دادم آب روبند . 

ریخت صورتش روی اشک قطره یک . 

- شدم عاشقش . 

ستفاجعه اتفاق این " خورد زنگ سرش در آرزو دیگز حرف " 

-  جا همه. حادثه این توی سوزممی دارم. آرزو شد فاجعه

نکردم گوش روحرفت. زندگیم تنم، سرم، قلبم، گرفته؛ آتیش . 

 هایچشم یکاسع نداشت شگ اما دیدمی تار هایشچشم

 کنار سختی به اشگنده شکم با آرزو. بود شده پر هم آرزو

 .رفت

- تو بیا . 
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. آرزو کمک به بود کرده عوض را هایشلباس بعد دقیقه چند

 سیر دنیا این در انگار و بود سخت برایش اتفاقات هضم

 شلیک قلبش به و پیچندمی سرش در صداها. کردنمی

زدندمی بیرون هایشچشم از و کردندمی . 

" میاد چی همه تو به  " 

غرید اش،مادرانه هاینگرانی با کنان غرولند آرزو : 

-  خشک روموهات بشین بیا! شدی کشیده آب موشای شبیه

 .کنم

. کرد بغل را زانوهایش. بود نشسته اتاق یدونفره تخت روی

داد بیرون کالفه را نفسش آرزو . 

- نه؟ نمیدی، جواب  

-  غمات از بگی، دردات از. بزنی حرف باهاش هاساعت میشد

. خندیدمی همیشه چشماش. هاتبرنامه از کارات، از بگی،
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 خود باشی، خودت کنارش میشد. دادمی آرامش بوی خودش

 .خودت

کشید باال را سرش . 

-  بودنش دونممی فقط. شد شروع کجا از شد،چی دونمنمی

 که هاحادثه اون از. بود قشنگ خیلی یحادثه یه زندگیم، توی

 بودنش. بود کنارم جا همه همیشه،. کنهنمی خبر اومدنش

خوب خیلی آرزو؛ بود خوب خیلی . 

شدند صورتش روانه هایشاشک . 

-  که وقتی بعدش اما عشقه نفهمیدم اولش شدم، عاشقش

 اون. فهمیدم بره،می خودش با رو چیز همه و میره داره دیدم

 زندگیم همه رو، چیزم همه من من، اما میده دست از منو فقط

میدم دست از رو . 
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. گذاشت او یشانه روی را سرش شمیم و نشست کنارش آرزو

 چیزی کهآن بی. سکوت در شنید، را هایشحرف همیشه مثل

 .بگوید

- نیست عشق . 

 

 

 

 [27.09.19 12:59] 

 

# صدوهشتادودو_پارت  

 

 دادن واهی امید آدم آرزو. کرد نوازش را شمیم موهای روی

 و خودش زدن گول جایبه کردمی سعی همیشه. نبود

کند درست و ببیند هست که طورهمان را چیزهمه دیگران، . 
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-  منطق و دلیل میاد، وجود به لحظه یه توی عشق

 و هامعیار تموم عشق. زمان توی داشتن دوست اما شناسهنمی

 باشه داشته مقابلت طرف داشتی دوست قبالً که هابیویژگی

. میشه ساخته معیارات روی داشتن دوست اما میریزه هم به رو

 حالت گفتی داره، رو خواستیمی که هاییویژگی تموم گفتی

 یه بعد وقتی کنه،می خوبی بهت نفر یه وقتی. خوبه باهاش

 از خصوصیات و رفتار سرییه خاطر به که فهمیمی مدت

 و دلیل عشق. داشتنهدوست نیست؛ عشق اومده، خوشت یکی

 تو و کنه بدی بهت عمر تمام نفر یه ممکنه. شناسهنمی منطق

باشی عاشقش بازم . 

 را صورتش روی اشک آرزو. کرد خم کمی را سرش شمیم

روبهرو به شد خیره و زد پس . 

-  مال وجودت از تیکه یه یعنی داری دوست رو کسی وقتی

 به شبیه چیزی یه داشتن دوست. اشگرفته اون شده، اون

 دونینمی بعد به جایییه از. ستدیگه آدم یه توی شدن غرق
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 تو. اون برای یا کنیمی زندگی خودت برای االن فهمینمی و

داری دوستش تو نشدی، عاشقش ! 

. آرزو هایحرف با شد کوبیده سرش روی محکمی پتک

گذاشت بالشت روی را سرش و کرد دراز را اشخسته پاهاب . 

شد بلند جا از کمرش به دست آرزو . 

-  که حسی هر نفرت، و تنفر داشتن، دوست و عشق دونیمی

 کسی رو دلت گاهی. نیست بینیپیش قابل وقتهیچ باشه

کردینمی رو فکرش وقتهیچ که برهمی . 

 و کالفه کمی نیست خیالش عین کهاین و شمیم سکوت از

شد عصبی . 

- بگی؟ چیزی خواینمی  

 را اتاق چراغ آرزو. نبیند را آرزو تا چرخید پهلو به شمیم

 از آرزو صدای با بعد ساعت چند. رفت بیرون و کرد خاموش

نداشت را هایشچشم کردن باز نای. شد پهلو آن به پهلو این . 
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- شده شب دیگه؛ شو بیدار دختر، شمیم . 

 کم کم آرزو تصویر و کرد باز را هایشپلک الی سختی به

 دهانشآب توانستنمی حتی و سوختمی گلویش. شد واضح

بدهد قورت را . 

 را دستش و شد خم کمی و رفت جلو نگران ایچهره با آرزو

گذاشت شمیم پیشانی روی . 

-  رفت هی و پایین آوردم دستمال با بار سه. نیومده پایین تبت

 .باال

کرد نگاهش گیج شمیم . 

 

 

 

 [27.09.19 12:59] 
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# وسهصدوهشتاد_پارت  

 

زد لبخندی آرزو . 

-  کردم درست رو اتعالقه مورد غذای برات شو بلند شو، بلند

دکتر بریم بعدش و بخور غذا. روغنش کم البته . 

 که کالبدی. کردمی نگاهش جانبی کالبدی مانند شمیم

 جا آپارتمانش جلوی درست ماهور رفتن هنگام را روحش

 .گذاشت

کشید شمیم روی از را پتو اخم با آرزو . 

- نیستم؟ تو با من مگه ! 

کرد حلقه بدنش دور را هایشدست شمیم . 

 .سردمه-
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 باد به هم را آرزو تظاهر و مقاومت بریا تالش لرزانش، صدای

 حال او و باشد چنین این اشجانیجان رفیق میشد مگر. داد

باشد؟ داشته خوشی  

-  بعدش. بخور جیزی یه بریم شو بلند. بگردم دورت داری تب

دکتر بریم . 

 شدت به که صدایی با سختی به و کرد بغض کودکانه شمیم

زد لب بود، گرفته : 

- نه دکتر ! 

 هاوقتخیلی شمیم دانستمی. دهد بروز توانستنمی آرزو اما

ایستاده و شده بلند او مقاومت با . 

  آرزو؟-

 جانم؟-

کرد بغض هم باز شمیم . 

- باشم داشته دوستش خواستمنمی . 
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رفت جلو آرزو . 

- دیوونه گیرهنمی نشعت منطق و عقل از که داشتن دوست . 

گذاشت شمیم قلب روی را دستش . 

-  که عقلی نه کنهمی پیروی قلبت از جا،این از داشتن دوست

داره منطق . 

- کنم؟ کارچی  

 با بود نرسیده نتیجه به هنوز هم او. دانستنمی هم آرزو

 دید، شمیم کنار در را ماهور که باریاولین همان از کهاین

 هایشچشم که دید. نیست میلبی او به نسبت شمیم فهمید

ماهور به کردن نگاه هنگام شدندمی بارانستاره . 

شد اشناجی همسرش، امیر صدای . 

- هاکنهمی یخ غذا. دیگه بیاین خانوم شمیم جان،آرزو . 
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# چهارصدوهشتادو_پارت  

 

- میام برو، . 

 آویزان تخت از را پاهایش شمیم. رفت و داد تکان سری آرزو

بود شده ترسوزناک گلویش و رفتمی گیج سرش. کرد . 

 آرزو دراور میز از را دستش. شد تار کمی چشمانش و شد بلند

 از گریه هنگام که هاییریمل. افتاد آینه به نگاهش و گرفت

 دو از را بیماری که سرخی چشمان بودند، افتاده صورتش

بود شده کبود هم زیرش و زدمی داد فرسخی . 
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 و کرد پیدا مرطوبی دستمال میز، روی آرایش وسایل بین

 برداشت، آرزو کمد از شالی. کرد تمیز کمی آن با را صورتش

رفت بیرون و کرد سر . 

 بعد بالفاصله امیر. بودند منتظرش میز پشت دو هر امیر و آرزو

گفت دیدنش، : 

- . شد روشن شما جمال به چشممون. خانوم شمیم بهبه

هارفتی و گرفتی تولدو کادوهای ! 

گفت تنها و زد لبخند سختی به شمیم : 

 .سالم-

 ساالد و افتاد ماکارونی دیس به نگاهش و نشست میز پشت

بود کرده درست آرزو که خیاری گوجه . 

 میلبی. خودش برای شمیم و کشید غذا هم آرزو برای امیر

 گرددبرمی وقتی که نبود کسی آخر. غذا این به نسبت بود

بگوید لبخند با بعد و شده اشخیره وقته خیلی بفهمد : 
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" نبودی گرسنه زیاد خوبه " 

 هاییگل که آرزو سفید چینی بشقاب در را چنگال بارچند

شد اشمیلیبی متوجه آرزو. چرخاند داشت، دورش سیاهی . 

- تو؟ نداشتی دوست ماکارونب مگه دیگه، بخور  

 و بود معذب کمی امیر کنار راستش و داد تکان سری

کرد آرزو به ملتمس نگاهی. خورمنمی بگوید توانستنمی . 

-  که نکن نگاه منو خانوم شرک یگربه مثل شمیم، بخور

نمیشه خام چیزااین با آرزو . 

 هر سختی به. زد کمرنگی لبخند باراین شمیم و خندید آرزو

 بود نخورده را قاشقش سومین هنوز. دادمی قورت را قاشقش

شد بلند امیر، که . 

- بخوابم پسرم اتاق میرم من. شما مال امشب آرزو . 

 بدل و رد شانهردوی بین اششرمنده نگاه زده،شک شمیم

هایشخودخواهی و خودش از شد ناراحت. شد . 
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# پنجصدوهشتادو_پارت  

 

- پس پسره ! 

 آغوش در را آرزو میز سمت آن و شد بلند صندلی روی از

 .کشید

- باشه مبارک . 

گفت لبخند با امیر و خندید آرزو : 

- ماهور و خودت قسمت انشاءاهلل باشی؛ سالمت . 
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 بغض. رفت و زد پر محوش لبخند. شد خشک دفعه یک

افتاد پایین نمناکش نگاه و گرفت را گلویش . 

- فرشارو گل خوردی بسه دختر، شمیم . 

نبود امیر کشید باال که را سرش . 

- مونیمی جااین امشب گفتم زدم حرف علی عمو با . 

. شد نمایان چشمانش جلوی هم دیگرش خودخواهی یک

 خواستنمی. کرد نگاه را آرزو قدردان. نبود پدرش یاد به اصالً

کند نگران هم را پدرش و برود خانه به حال این با . 

- بخوابیم بعدش کنم؛ جمع کن صبر نخوردی؛ که غذارو . 

 شدت به گلویش و کرد کوتاهی سرفهی. کشید را آرزو دست

 خشک خشک دهانش و بودتد خورده ترک هایشلب. سوخت

 .بود

- خوریمی سرما بخوابی، من پیش خوادنمی . 

شد بلند خودش هم بعد . 
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- کنممی جمع من . 

 باقی و دیس آن از پس و برد گذاشت هم داخل را هابشقاب

 از. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند آرزو. میز روی وسایل

 روی آب لیوان یک با و آورد قرص چند کابینت کشوی اولین

گذاشت اپن . 

- بخور هم اینارو . 

- داره؟ آورمخواب  

- دارن یکم همشون . 

گفت درد از پر و کشید عمیقی نفس شمیم : 

-  از جایییه تا بخوابه داره دوست آدم گاهی آرزو دونیمی

نکنه زندگی رو زندگی از جایی یه. نباشه رو زندگی . 

زد چشمکی آرزو . 

- کنممی بلندت صبح سر فردا نیستا، خبرها این از . 
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رفتند اتاق به. خورد را داروهایش و زد تصنعی لبخند شمیم . 

- تخت روی تو خوابم،می زمین من . 

کرد نگاهش حسبی شمیم که بگوید چیزی خواست آرزو . 

-  هم هم کنار. بخوابی زمین تونینمی وضعیت این توی

 و برداشت دیواری کند از را هاخوابرخت. بخوابیم تونیمنمی

 به و گذاشت سرش زیر را دستش دو. کشید دراز و کرد پهن

 و گفت منصور از زد، حرف آرزو با ساعتی یک. شد خیره سقف

 گاهی و شد عصبی ریخت، اشک. اتفاقات تمام از و ماهور از

آرزو هایشوخی با خندید هم . 

 بلند اشگوشی صدای که افتادمی هم روی داشت هایشپلک

بود تخت روی گوشی. شد . 

 اش،گوشی به نگاهی با آرزو و کرد باز را هایشپلک الی

داد جواب : 

- بخواب ایرانسله، . 
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# وششصدوهشتاد_پارت  

 

- بخواب ایرانسله، . 

نالید بسته، چشمانی با شمیم : 

-  چیز یه ینتیجه بدونی سخته خیلی بالتکلیفی، سخته خیلی

تونم؟می جوریچه من. باشی انتخابش به مجبور و بده  

 شمیم به. شد هایشگوییهذیان و شمیم تب متوجه آرزو

. کند اثر تا کشیدمی طول اما بود داده استامینوفن قرص
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 کمی را تبش تا بیاورد دستمالی برود تا میشد بلند که درحالی

گفت بکشد، پایین : 

-  و مغز در. بدن استراحت افکارشونم به دارن نیاز گاهی آدما

 کسی دست که دور جاییه ببرنش بردارن و ببندن دلشونو

 سخت خیلی امتحانای سوال جواب گاهی. نرسه بهشون

نگرفتیمش یاد وقتهیچ ماها که چیزی. زمانه و صبر زندگی، ! 

 گلویش. کرد باز را هایشچشم گوشی، زنگ صدای با

 و آب ظرف. بود کرخت بدنش و سوختمی وحشتناک

 و دید نگاهش که بودند هاییاولین تخت کنار خیس دستمال

گوشی بعد . 

 تماس تعجب از پر و کشید باال را خودش. بود خط پشت آرزو

 خش گلویش کرد حس زدن حرف محض به. داد جواب را

 .برداشت

- آرزو؟ کجایی  
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-  رو، دقیقش بده جواب بهم پرسم،می سوال تاچند شمیم

 خب؟

 حس. شدند نزدیک کمی ابروهایش و شد تربیش تعجبش

نیست همیشه مثل آرزو، صدای کردمی . 

- چیه؟ بده بهت رو مدارک قراره که دختره این اسم ! 

- آرزو؟ شدهچی  

- نپرس هیچی بده، رو جوابم گفتم . 

 و مشوش و عصبی لحن آن از شد برابرچند اشنگرانی

 رگه دو صدایی با بعد و کرد سرفه بارچند. عجیب هایسوال

داد جواب : 

- خردمند دختر مژگان؛ . 

- چی؟ با  

- فیلم یه . 
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 کردمی احساس اما شنیدمی را آرزو نامتظم هاینفس صدای

پرسید دلواپسی از پر و نیاورد طاقت! گرفته هایشگوش : 

- پرسی؟می چیه غریب و عجیب سواالی این کجایی؟ آرزو  

داد جواب آرزو : 

- نه؟ یا کنی درست صبحونه یه بلدی ببین. میگم میام  

 شمیم دل و شد کفگیری انگار بودنش، مصنوعی و خندید بعد

زد هم را . 

- فعالً دیگه، یکم تا میام منم کن، درست . 

 

 

 

 [04.10.19 04:46] 

 

# وهفتصدوهشتاد_پارت  
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 چای. بود کرده درست مختصری ٔ  صبحانه بعد، ساعت نیم 

بود چیده میز روی هم را کره و پنیر و کرده دم . 

 مدام عصبی، را پایش یک و بود نشسته مبل روی منتظر

 به نگاهش و آمد باال سرش افتاد، در به که کلید. دادمی تکان

شد بلند اخم با. افتاد آرزو دست در کیسه چند : 

-  که بیرون کنی، زایمان خوایمی دیگه وقت چند تا دختر،

کنی؟می خریدم هیچ، رفتی  

 آرزو. گذاشت اپن روی و گرفت را غذایی مواد هاینایلون 

نشست مبل روی کمر، به دست و زناننفس . 

کرد باز را پالتویش هایدکمه . 

- گرممه من اما سرده گنمی همه . 

 کشیدمی بیرون نایلون از را رب کهدرحالی و خندید شمیم 

  :گفت
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- متفاوتی همیشه تو . 

 آرزو نگاه. آمد باال سرش نکرد، دریافت آرزو از که جوابی

 هایعصب انگار. شد خشک هوا در دستش. بود شمیم ٔ  خیره

 پنهان کردمی سعی که اینگرانی. افتاد کاربه دفعهیک مغزش

نداشت او از کم نیز آرزو. شد سرریز باشد، . 

- بود؟ چی برای سؤاال اون شده؟چی آرزو  

داد باال شانه کالفه و گرفت گاز را لبش آرزو . 

- باشه راست هاحرف اون اگه اگه،. شمیم گیجم خیلی  ... 

نداد مهلت شمیم . 

- راسته حرفام معلومه حرف؟ کدوم . 

داد تکان راست و چپ به را سرش آرزو . 

- خب؟ باش، آروم بشین، بیا  

کرد نچی و بست پرحرص را هایشچشم لحظه یک شمیم . 
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- دیگه بگو . 

- ماهور پدر پیش رفتم . 

 !چی؟

 و تردید مبهوتش، و مات ٔ  قیافه و تعجب از پر صدای

کرد تربیش هم را آرزو ٔ  دلهره . 

- اون؟ پیش رفتی چی برای  

 و نداشت جان قبلش، ٔ  جمله برعکس شمیم ٔ  جمله این 

بود رفته وا. بود آرام . 

-  تو چون نگفتم، من. داد اس بهت که بود اون دیروز

. رو دلیلش بفهمم شاید تا رفتم من من،. بری تونستینمی

بپرسم رو دلیلش. رو مجهول معمای این بفهمم . 

چکید آرزو اشک . 
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-  ثابت گهمی. نکشته رو شبنم اون گهمی منصور شمیم،

کنهمی . 

داد ادامه آرزو و شد بند اپن به شمیم دست : 

- دونمنمی من ... 

کرد قطع را حرفش شمیم . 

-  گفت خودش. شنیدم روصداش خودم من چی؟ که... که

 یه و بکنه خوادمی مالیماست. خودش کشته، رو شبنم

کاریاشگند روی بذاره دیگه سرپوش . 

- دادمی نشون رو برعکسش که گفت چیزایییه اون اما، . 

 و شد مات آرزو تصویر و رفت سیاهی شمیم هایچشم

 پایش در حسی کرد حس لحظه یک. مشخصنا صدایش

شد سیاه جاهمه بعد و ندارد . 
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# وهشتصدوهشتاد_پارت  

 

. شد باز هایشپلک الی افتاد، هایشچشم داخل که نوری با

 در را هاییصدا. کردمی اذیتش نور و دیدمی مات را تصاویر

شنیدمی هوشیبی و هوشیاری میان . 

-  جااین جاش حرفا،این. برید جااین از االن کنممی خواهش

 .نیست

. دهد تشخیص را صدا و کند باز را هایشچشم نتوانست

سنگین چشمانش و افتاد هم روی دوباره هایپلک . 

*** 
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 صورتش روی چیزی کردن حس با بعد ساعت چند

 چشمانش جلوی تصاویر تا زد پلک بارچند. شد باز هایشچشم

شود واضح . 

- شدی؟ بیدار  

 صدا، این. شد گشاد حد آخرین تا هایشچشم ایستاد، زمان

بود شبیه اشزندگی لعنتی آدم بهترین صدای این . 

 هاییریش با و ساده رنگ ایسرمه شرتتییک در دیدش،

. بود. نشسته تخت روی بود شده تربیش رفتنش، موقع از که

است خواب کردمی احساس . 

 نگاه و گرفت را چرخیدمی وارنوازش صورتش روی که دستی

 .کرد

- بینم؟نمی خواب من اومدی؛ خودتی؟  

- خوب؟ دختر خودت با کردی کارچی  
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 جدی چشمان برعکس دارد بغض ماهور صدای کرد احساس

 خواستمی دلش. خندیدنمی روز آن از که دارشبرق نافذ و

. گویندمی دروغ کلمات بزن، حرف چشمانم با و بیا بگوید

 خالصه زیر بیت در دلش حال. باشند دروغ شوندمی مجبور

 .میشد

شوی؟ آب کند ریشه دلت به دردی شده  

شوی؟ خواب خود دلتنگی غم با شب همه  

 تازه. نگرفت او از را نگاهش اما کشید باال کمی را خودش

بود بیمارستان در. داشت مکانش از درکی . 

 ابراز کردند، شکایت و گله. باهم زدند هاحرف هایشانچشم

 که بود این آخر در و کردند دعوا کردند، بغض کردند، دلتنگی

 در را خودش میل با شمیم و کرد باز هم از را دستانش ماهور

انداخت او آغوش . 
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# ونهصدوهشتاد_پارت  

 

 بود، پریشان بیمارستان رنگ صورتی روسری زیر که موهایی

 به تربیش شمیم سر. شد پخش روسری گره شدن باز با

 موهای در تربیش ماهور بینی و شد فشرده ماهور یسینه

 نفس ممتد را، عطرش کشید نفس ماهور. رفت رو شمیم

کشید را نفسش تمام کشید، . 

- نمیشه باورم ! 
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 قلبی با شمیم و شد گم شمیم موی هایپیچ میان انگشتانش

پرسید بود، هیجان از پر که : 

- رو؟چی  

- االن و نبودم تو پیش شب یه که این  ... 

کرد تکمیل شمیم را اشجمله . 

- نبودی صدسال انگار . 

فرستاد داخل را نفسش تمام . 

- میدی بهشت بوی . 

 از. بود مخدر آغوش، این. ببیندش تا کرد کج را سرش شمیم

 اول بار همان کردند؛می مبتال اول بار همان که هاییآن

 و بردمی پناه سمتش به شدن آرام برای هربار و شد معتادش

میشد آرام . 

کرد بغض . 
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- ببین شدم اتدیوانه ! 

 فرو را لبخندش کهحالی در و کرد نگاهش خیره ماهور

گفت خورد،می : 

- رفتممی زودتر دونستممی اگه . 

زد لب حس، از پر شمیم : 

- نباش هرگز کردنم عاقل فکر ! 

زد لب و کرد بغض : 

- سوخت تو عشق از جانم . 

 داشت هاتناقض این دوباره و بود شده کالفه دوباره انگار 

 باعث ماهور، حرف از پر نگاه. ریختمی هم به را اعصابش

 بود ایعاشقانه یترانه شمیم، واقعی لبخند. بیفتد خنده به شد

پیچید گوشش در که . 

- بخند فقط. بخند فقط دلبرم ای . 
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گفت و گرفت گاز را لبش شمیم : 

- خب؟ نکن قهر دیگه  

 و ماند خیره اششدهسخت فک و ماهور سخت یچهره به

کشید را میشد بلند داشت که ماهوری دست هابچه مثل :  

-  سیاه جاهمه. میرهمی روز کنممی احساس کنیمی که قهر

 نه، من خاطر به. میشه دلگیر. میشه تاریک میشه، شب میشه،

آشتی؟ شب، و روز ترتیب خاطر به  

. کشید آسودگی از نفسی دید، که را ماهور کمرنگ لبخند

دیگر کردنمی نگاهش ماهور . 

- بیارم و بگیرم روشامت برات میرم . 

 

 

 

 [06.10.19 10:45] 
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# صدونود_پارت  

 

 و آمد جلو مهر از پر. شد داخل آرزو که بود نگذشته لحظه چند

بوسید را شمیم صورت . 

- دختر که کردی لبم به جون . 

گفت شرمنده آرزو، یخسته یقیافه به ایاشاره با شمیم :  

- انداختمت دردسر توی خیلی ببخشید، . 

گذاشت شمیم دست توی را دستش آرزو . 

-  به روبیمارستان کل ماهور این ولی! دردسری چه بابانه

انداخت دردسر . 

پرسید گیج و داد قورت سختی به را گلویشآب شمیم : 

  چی؟-
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داد تکان تاسف به سری و خندید آرزو و . 

-  چند تا جوریچه خودشو دونمنمی بهش، زد زنگ که منصور

 بود گذاشته روبیمارستان کل که همبعدش. رسوند بعد ساعت

 اون از. نشناخت منم حتی اول. ببینتت و بیاد تا و سرش روی

نشسته سرت باالی هم موقع . 

کرد شمیم سر باالی گرد ساعت به نگاهی . 

- میشه ساعتیچهار تقریباً . 

 اول قسمت در فکرش اما پرید باال تعجب از شمیم ابروهای

 منصور انگار! داده خبر ماهور به منصور. بود آرزو هایحرف

ماهور و او میان بود دیواری و حائل . 

- بیاد؟ پسرش زد زنگ بزرگ خان منصور  

 و چپ به سری و کرد کج اششانه سمت کمی را سرش آرزو

داد تکان راست . 
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-  بیهوش ساعت چند. کن استراحت یکم. زد زنگ اون آره؛

 وارد که شوکی طرف، یه از سرماخوردگیت و عفونت. بودی

 بود؛ من تقصیر. جونهبی صدات هنوزم. دیگه طرف یه از شده

بمیرم الهی . 

کرد اخم شمیم . 

-  از دیگه. نکردی من برای خوبی جز به کاری تو. نکنه خدا

نزنا حرفا این . 

شد سابق آرزوی تازه انگار و خندید آرزو . 

- امزیادی سرتم از واال، آره . 

 

 

 

 [06.10.19 10:45] 
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# صدونودویک_پارت  

 

 ماهور روز همان صبح. شد مرخص بیمارستان از شب همان

کند درست را هاکار باقی تا رفت پیش ساعت نیم رفت، . 

 از کمی بود، ترنرم کمی ماهور امروز نگاه رنگ که همین

 داشت سر در که هدفی بود، شده کاسته اشغریبگی و سردی

کردمی تربزرگ را . 

 آرامش تاکسی، در حاال و پرهیاهو و بود شلوغ فرودگاه

 امروزش هایحرف تمامی خواستمی دلش. داشت تریبیش

شود عملی . 

هاآن از ترعجول خودش و دادندمی جوالن سرش در افکار . 

 این به بود بند اشزندگی تمام و زدمی حرف منصور با باید

بگیرد تصمیم توانستمی آن از پس.  موضوع . 
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 نفس. کرد روشن را اشگوشی یصفحه و کشید عمیقی نفس

نلرزد هایشدست و باشد آرام کرد سعی و کشید عمیقی . 

 یک. خواند را بود شده ارسال برایش که آدرسی و منصور پیام

 بود گفته آرزو هایش،اصرار تمامی با! شهر غرب در رستوران

 آن با را او داشت قصد شمیم که هرباری در و باشد تنها نباید

گفتمی نیندازد، سختی به شرایط : 

-  فشار باش، دور به استرس از گفت؟ چی دکتر نشنیدی مگه

ممنوع ناراحتی ممنوع، هیجان ممنوع، عصبی .  

بست نقش صفحه بر آرزو اسم و خورد زنگ اشگوشی . 

- آرزو؟ جانم  

- خونه؟ نرفتی هنوز شمیم؟ کجایی  

- شده؟ چیزی نه،  

-  آدرس ماهور پدر که جاییهمون نزدیک. بیمارستان بیا نرو،

 .داده
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زد تند قلبش شد، نگران لرزید،می آرزو صدای . 

- چی؟ برای آرزو؟ شدهچی  

- میام دارم منم ،بیا زود فقط . 

لرزید نگرانی و خشم اوج در و رفت باال صدایش . 

- نمیگی؟ هیچی چرا چی؟ برای   

 در بوق صدای بعد و گریه صدای و شکست آرزو بغض

رسید دقیقه چند از پس پیامش. پیچید گوشش : 

- بهمن بیمارستان  ... 

 که صدایی با. رفتمی گیج سرش. بخواند را اشباقی نتوانست

گفت بود؛ رفته تحلیل : 

- بهمن بیمارستان برو شد، عوض مسیر آقا . 

 و زد چنگ را سفیدش پالتوی اشکرده عرق هایدست

را دلش آشوب و نگرانی . 
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 [10.10.19 13:57] 

 

# صدونودودو_پارت  

 

 طی را حیاطش طورچه و رسید بیمارستارن به طورچه نفهمید

 قراز دیدیش جلوی که نفری اولین و شد باز اتومات در. کرد

. بداند ترسیدمی کند، سوال ترسیدمی. بود علیرضا گرفت

 دارد، ترس دارد، زخم دارد، درد هاچیز سرییک دانستن

 زمین آدم ترینجرئتبی لحظه آن در او و خواهدمی جرئت

 .بود

ایستادند دو هر گرفتند، قرار که هم رویبهرو . 
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 شمیم؟-

 بود شده سخت علیرضا فک. کرد نگاه را علیرضا خیره هم باز

سرخ هایشچشم و . 

- رفتمی دستم از داشت مامانم . 

 بیرون نفسش و شد نزدیک اششانه سمت به کمی سرش

! کوتاه مدت همین در نشد کشیده که کجاها به فکرش. رفت

کرد راحت را خیالش نیفتاده، اتفاقی فهمید که همین . 

 شده شوکه. رفت فرو علیرضا آغوش در طورچه و کی نفهمید

کند چه دانستنمی و بود . 

-  یه. شد تار و تیره دنیا کردم حس لحظه یه بود، سخت خیلی

شدن نامرد آدماهمه لحظه . 

. شد سرازیر شمیم دل به بود علیرضا لحن در غم چه هر

 بغض و لرزید علیرضا مردانه صدای لرزش از شمیم صدای

پرسید و کشید بیرون را خودش. کرد : 
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- خوبه؟ حالش االن  

 از را نگاهش که دید شد، مشت علیرضا دست که دید

 هایاشک کهاین برای شاید. داد زمین به و گرفت صورتش

شاید نبیند، را هایشچشم در شده جمع ! 

-  شاید هم دیگه سالیه تا و ترسریع چه هر بشه، پیوند باید

نشه نوبتش . 

 جلوی عزیزت ببینی بود سخت قدرچه. گزید را لبش شمیم

کنی کاری نتوانی و رودمی دست از دارد چشمانت . 

 مردمک و نشست شمیم صورت روی علیرضا نگاه

لرزید هایشچشم . 

- نه؟ مگه کردیمی هرکاری براش بود زنده مادرت اگه توام  

انداخت باال ایشانه عجیبش سوال از متعجب شمیم . 

 .آره-

 هرکاری؟-
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 .هرکاری-

کشید صورتش به دستی علیرضا . 

- باشه شده تموم االن تا احتماالً میشد، دیالیز داشت . 

 

 

 

 [14.10.19 01:51] 

 

# صدونودسه_پارت  

 

 یک. شد کباب دلش و دید را اشمرضیه خاله و رفتند باهم 

 حرف آرزو با. آوردمی دیگر دستگاه و بردمی را خونش دستگاه

 محیط بیمارستان، محیط وضعیت آن با برگردد، بود گفته و زد

نبود مناسبی . 
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 یشماره جای به که بود کرده هول قدرآن گفتمی علیرضا

 و گرفته را داشت پیش هاسال از که آرزو یشماره شمیم،

نشده متوجه !  

 و بودند نشسته آالچیقی در بیمارستان، سلف در علیرضا با

 علیرضا به رو. بود فکر در عمیق. بود شانهردوی دست چای

 :گفت

-  کنه، جور وام یه برات تونهمی ببینم زنممی حرف ماهور با

بگیری شرکت از که وامی یه . 

گذاشت شمیم دست روی را دستش و زد تلخندی علیرضا  . 

-  دارم خودم من؟ به دهمی وام قدرچه شرکت مگه خواد،نمی

نباش نگران کنم،می جورش . 

 واقعاً؟-

ترتلخ علیرضا لبخند و شد بارانستاره شمیم هایچشم . 

- واقعاً آره، . 
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**** 

 انگار اشزندگی اما باراین. بود شده عاداتش از گردیخیابان

 داد خواستمی دلش. متعجب و بود شوک در. بود هوا روی

 تمام فقط اما کند گریه خواستمی دلش. بکشد هوار بزند،

بود کرده یخ بدنش . 

 بدهی، پس و بگیری را جانش مدام کهکسی مثل درست 

 دستش یک و فشرد قبلش به را دستش یک. زدمی نفسنفس

زد تکیه میز به را . 

"- زدیمی حرف ازش که صدایی اون هماین ".  

... تربیش فشار با اما و گذاشت هایشگوش روی را دستش

شدمی تربیش صدا انگار . 

- بیام و بگیرم چیزی یه برم تا بشین . 

 و بود شب بود، خلوت. کرد نگاه را جاهمه. افتاد صندلی روی

شد جمع خودش در او و زد برقو.رعد! خیابان یک و بود او . 
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"- نترس هیچی از هستم من تا ." 

 مگر و آوردند هجوم اتفاقات شدند، قاطی مغزش در صداها

داشت؟ ظرفیت و تحمل قدرچه ساله ودوسهبیست دختر یک   

 خیره کردندمی عبور خیابان از گاهیازهر که هاییماشین به

 خاموش و روشن ماهور عکس. خوردمی زنگ اشگوشی شد،

شدمی . 

 

 

 

 [14.10.19 01:51] 

 

# صدونودوچهار_پارت  
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-  روح شبیه. دختر باال بیاد فشارت یکم تا بخور واین بیا

 ببرمت نشده شب تا بخور. شدی بیامرزمخدا بزرگمامان

 .خونه

را دستش در لیوان و دیدمی را آرزو  . 

- نیست؟ شب مگه  

گرفت قرار صورتش روی چیزی کرد حس  . 

- کردی تب باز . 

زد کنار را آرزو دست  . 

- شده؟چی فهمیمی تو آرزو  

-"  بازی باهات جوریه. دممی یادت رو کردن بازی ببین،

 که هرچی و کن جمع رو حواست. بشی شهربازی که کنممی

 نه، خودت البته. بینیمی بد وگرنه بده، انجام رو گممی من

شنمی عزیز دارن یا و عزیزن برات که کسایی ".  
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 یک که بود نگنجیده اشمخیله در ظهر و صبح اتفاق هنوز 

 به بود انداخته لرز که شوکی. شد اشزندگی وارد دیگر شوک

را دنیایش بود لرزانده و بدنش . 

- شنوی؟می رو صدام شمیم،  

 شمیم صورت دودست با آرزو. آرزو سمت برگرداند را سرش 

گرفت قاب را . 

-  خیلی دونممی. نکن اذیت رو خودت قدراین بشم، فدات

باش ترسرسخت تو اما سخته . 

 ماهور عکس دوباره و خورد زنگ اشگوشی دوباره 

 باز و رفت گوشی سمتبه کوتاه نگاهش.  شد وروشنخاموش

برگشت آرزو سویبه . 

-  وبابام دارم، دوست رو ماهور چون بدم، رو جوابش نباید

دارم دوست . 
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 باشد، عادی تا کندمی جان و بود شده بُراق هایشچشم آرزو

نشود زخم یک هم او تا باشد، قوی تا .  

-  کنم کارییه باید. دارم دوستش چون ببینمش، دیگه نباید

منه چیز همه منه، ٔ  خانواده بابام چون شه، متنفر ازم . 

 !شمیم-

داد ادامه شمیم و لرزید آرزو صدای : 

-  کردم چیکار من. دارم دوستش چون بشه، متنفر ازم باید

 رو زندگیم کل سراب، یه به رسیدن برای کردم؟ چیکار آرزو؟

کردم؟ داغون   

- نگو جوریاین ... 

کرد قطع را حرفش  . 

-  راحت قدراین چطور. باشه برف زیر سرش که کبکی مثل

چرا؟ آرزو، من چرا نفهمیدم؟ چطور خوردم؟ رودست  

نداد مجال باز که بگوید چیزی خواست آرزو . 
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- خونه برم خواممی . 

 

 [18.10.19 12:31] 

 

# صدونودوپنج_پارت  

 

-  بریم فقط. بشنوم چیزی خوامنمی بگی، چیزی خوامنمی

آرزو کنممی خواهش. خونه . 

داد تکان سری غم با آرزو  . 

- بریم شو بلند برم، قربونت باشه . 

 هجوم مغزش به یکبهیک اتفاقات آرزو، ماشین در 

 روی مژگان هایرفح و ماهور پدر هایحرف. آوردندمی

پاشیدمی نمک زخمش . 
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-"  یه گفت. زد زنگ من به پاکمهر شبنم شب اون شب، اون

. ببینه رو من ترسریع هرچه باید که گفت. باهام داره فوری کار

 تا خونه توی از خاطرشبه و بود کارمندام بهترین از یکی

. اومدمی بارون بود، شب بود، شده تاریک هوا. رفتم شرکت

. نکرد اما کرد،می ترمز باید. فرمون پشت نشست امراننده

خونی جسم یه دیدم لحظه یه. کرد تربیش رو سرعتش "...  

 فشرده هم روی را هایشچشم محکم رسید، که جااین به 

زد چنگ پالتویش به هایشدست. شد . 

- شمیم؟ خوبی  

 را خودش و انداخت نگاهی شمیم. داشت نگه را ماشین آرزو 

دید شانکوچه سر در . 

- نیستم خوب آرزو، نیستم خوب . 

 را خود تند، هاییباقدم  و کرد باز را ماشین در بالفاصله

. شد خانه وارد و انداخت در به را کلید. کشاند خانه سمتبه
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. نشست زمین روی و خورد سر جاهمان در، بستن از پس

شد تکرار سرش در هم باز ماهور پدر هایحرف . 

-"  شدم، گیج لحظه اون. بود امراننده نبودم، فرمون پشت من

. بدم انجام کاری چه باید دونستمنمی لحظه اون. شدم منگ

 به خودم خودم،. کرد فرار. نکرد گوش کن، صبر گفتم بهش

بشه چک خیابون دوربینای کهاین از قبل. دادم لو پلیس ". 

 کرد گریه. کشید جیغ و داد فشار صورتش روی را هایشدست

زد داد و . 

- بینی؟می منو اصالً. ببین منو... خدایا  

 و رفت خانه داخل و شد بلند. لرزیدمی هیستریک بدنش 

ایستاد پذیرایی وسط گیج . 

-"  دونمنمی. من به بده بود قرار رو برگه سرییه شب، اون

 برای دونممی. شدمی مربوط شرکت به دونممی اما بود چی

 چند همین تا! کردن کارواین نرسه، دستم به هابرگه کهاین
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 اون از! فهمممی دارم االن اما کی دونستمنمی پیش وقت

 یه فهمیدم شده، نزدیک بهت مژگان شدم متوجه که روزی

داره اونا به ربطی ". 

 

 

 

 [18.10.19 12:31] 

 

# صدونودوشش_پارت  

 

 ایوسیله فقط معما، از پر هزارتوی این در شدنمی باورش 

بوده مژگان اهداف پیشبرد برای . 
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-"  اما نه یا داره سهمی قضیه این توی پدرش دونمنمی

 ولی دونمنمی رو داشته نقشی چه کهاین. فهمممی زودیبه

داشته دست که مشخصه ". 

 منصور قتل به اعتراف آن در که صدایی آن ٔ  ادامه منصور 

 از ایبریده فقط فایل، آن شد مشخص و گذاشت را کرده

است بوده واقعیت . 

 که بگوید و بگیرد تماس مژگان با تا خواست شمیم از 

 دومین مژگان، هایتهدید و را بازی این ٔ  ادامه خواهدنمی

بود منصور هایحرف بر تایید مهر . 

 از اشناخوانده پیام اولین و کشید بیرون جیبش از را گوشی

کرد باز را مژگان . 

" هست بابات ٔ  مغازه توی قشنگی فرشای ". 

 مغزش به خون! پدرش جان با... بود کرده تهدیدش علناً 

کرد پرت عصبی را گوشی و نرسید . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
813 

 

- نگذره ازت خدا کنه، لعنتت خدا . 

 لرزش از تا کرد بغل سفت را زانوهایش و نشست زمین روی 

 و کرده گوش را ماهور پدر حرف توانستنمی. شود کم تنش

کند تمام را بازی این . 

 را کاراین اگر که دانستمی. بود میان در عزیزانش و پدر پای

 خاطربه باید. شودمی کشیده وسط هم ماهور پای حتی بکند،

گذشتمی خودش از ماهور، . 

 کرد،می نگاهش تنفر با فهمید،می اگر ماهور که نبود مهم

 نه اما بود مهم البته. دادمی دست از را او دیگر که نبود مهم

ماهور جان از تربیش . 

 کرد فکر. کرد فکر تنها و نشست حالت همان در ساعت چند

 طوراین که ایگذشته به کرد فکر. نامعلومش ٔ  آینده به

زد رقم را اشآینده . 
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 اما نبود خودش درحال صوتی فایل آن شنیدن از پس شمیم

 گناهیبی از نشان شواهد، و مدارک تمامی که کرد تایید آرزو

دارد ماهور پدر . 

! نکرده اما کند کاری توانستمی شب آن در هم او هرچند

 شبنم، قاتل. شد ایجاد سرش در دیگر بزرگ معمای یک

بوده؟ چه شبنم کشتن برای اشانگیزه ! 

 او با خصومتی هیچ توانستنمی ماهور پدر ٔ  راننده قطعاً

 کشته هم دادگاه برگزاری از قبل شب کهاین و باشد داشته

کردمی تایید را مسئله این شده، . 

 

 

 

 [18.10.19 12:31] 
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# صدونودوهفت_پارت  

 

 به و شد بلند پدرش، آمدن  ِ دم. نشست جاهمان ساعت چند 

نبیند اوضاع این با را او علی تا رفت اقشات . 

 کلید بعد، دقیقه چند. خزید پتو زیر و کرد خاموش را چراغ

 دقایقی. را اتاق به آمدنش و شد متوجه را در به علی انداختن

 نگاه با و کرد باز را چشمش ٔ  گوشه. نشد بسته در و گذشت

گفت خجالت از پر. شد مواجه علی ٔ  خیره : 

- بابا اومدی . 

داد تکان سری علی . 

- . کنیمی فرار چی از تو دونمنمی فقط. اومدم باباجان، آره

 همه خوایمی همیشه و خدابیامرزتی مادر شبیه توام دونممی

 شهنمی گاهی بابا، شمیمِ شهنمی اما. کنی حل تنهایی رو چیز

دخترم؟ شدهچی. بابا دخترِ  
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- نشده چیزی . 

-  و افتاده زمین روی یجوراین تولدت کادوی هیچی برای

شکسته؟ هم ششیشه  

 سرش شرمندگی از پر. دیدمی را اشگوشی هم تاریکی در 

انداخت پایین را . 

-  هنوز که ایآینده و گذشت که ایگذشته برای تو شمیم،

 توی بابا، کن زندگی االنت توی. ایآشفته و نگران نیومده

فردا زنیممی حرف باهم کن، استراحت هم االن. حال زمان . 

 شمیم. رفت و درآورد حرکتبه را ویلچرش و گفت را این 

 آخ علی، آخ. شد خیزنیم جایش در و کشید آهی از پر نفس

 آخ. زندمی وپادست مصیبتی چه در اتدردانه دختر بدانی اگر

 مجبور فهمیده، که هم حاال و دادند اشبازی چطور بدانی اگر

است بازی این ٔ  ادامه به ! 
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 رفت، راه اتاقش در. شد پهلو آن به پهلو این از بارچند صبح تا

خورد تاب و نشست تاب روی زد، قدم را خانه کل . 

 لعنتی ٔ  نوشته آن و ساعتش به شد، خیره مهتاب نور به

 تصمیم یک آخر دست و قاب آن در ماهور عکس به. شیرین

 .گرفت

 مریضی و سوختمی گلویش. بقیه انتظار از دوربه تصمیمی

 عجیبی، طرزبه و گرفت دوش و رفت اما  بود جانش در هنوز

شدمی شامل را تصمیمش از قسمتی هماین . 

 

 

 

 [29.10.19 13:02] 

 

# (بودنیازحادثهپر) عشق_شمیم  
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# صدونودوهشت_پارت  

 

 آرایش. نشست آرایشش میز پشت و آمد بیرون حمام از 

 فرم هایلباس پوشیدن از پس و نشاند صورتش روی ملیحی

 سمتبه و زد بیرون خانه از رنگش،مشکی کاپشن و شرکت

افتاد راه به شرکت . 

 برای حاال و بود ماهور برای قبالً که اتاقی در بعد، ساعت یک

بود ایستاده میز پشت معتمدی، منصور . 

- دخترم بشین . 

 باورش هم خودش شمیم،. داد تکان نه معنایبه سری 

 منصور جلوی مقتدرانه طوراین حاال که کسی شدنمی

باشد او است، ایستاده معتمدی ! 

 را هایشانگشت و گذاشت میز روی را هایشدست منصور 

پرسید و کرد قفل درهم :  
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- بزنی؟ حرف خواینمی خب،   

گفت اضطرابی هیچبی و کشید نفسی شمیم  :  

- بشیم تیم یه باید خوشبختانه، یا متأسفانه بگم که اومدم . 

 ماهور یاد را شمیم و داد باال را ابرویش تای یک منصور 

شد خم کمی و گذاشت میز روی را دستش شمیم. انداخت . 

- ببخشمت وقتهیچ نکنم فکر! نبخشیدمت هنوزم . 

شد تند کمی هایشنفس  . 

-  زنده االن خواهرم نبودی، بزدل قدراون روز اون اگه شاید

 .بود

گفت منصور : 

- . بشنوم حرفاشو که بود خدام از منم. بمیره خواستمنمی من

بگه بهم خواستمی شرکت از مهمی چیزای مطمئنم . 

خندید تلخ شمیم  . 
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-  که دختری یه جون نه شرکتتی، فکر به االنم همین تو،

بود نشده سالشم سی هنوز . 

کند سکوت خواست منصور از و آورد باال را دستش بعد . 

-  خواممی که بگم اومدم فقط. کنم قبر نبش خوامنمی

زندگیم برای بجنگم. ماهور برای بجنگم. بجنگم . 

 برای توی شمیم،»: شد پژواک سرش در پدرش حرف

 و نگران نیومده، هنوز که ایآینده و گذشته که ایگذشته

ایآشفته ».  

زد سینه به دست و ایستاد صاف . 

-  گود از خارج خوامنمی باراین. کنم زندگی حال توی خواممی

 باراین. بشه درست چیز همه کاشای که کنم آرزو و بشینم

 برمال برای. بجنگم خواممی چیز، همه شدن درست برای

 قاتل کهاین فهمیدن برای. وسطه این که معما کلی شدن

کیه خواهرم ! 
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 [29.10.19 13:02] 

 

# (بودنیازحادثهپر) عشق_شمیم  

# صدونودونه_پارت  

 

زد لب ثانیه چند از پس و کرد مکث  :  

-  پا دیدین روزیه اگه که جنگممی براش جوری. ماهور برای

ندارم کشیدن برای نفسی روزاون بدونین کشیدم، پس . 

گفت تحسین و تعجب با بعد زد دست نمایشی منصور :  

-  این در نه اما کنم حساب روت تونممی کردممی فکر آفرین،

  !حد
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گفت و کرد خم را سرش کمی پوسکنده، و رک شمیم : 

-  پدر فقط ماهورین، پدر چون کنممی اعتماد شمام به البته و

همین ماهور، . 

زد لبخندی غم با منصور . 

- کنم جبران براش چیزارو سری یه بتونم طوریاین شاید . 

 بلند داد، عقب را اشصندلی منصور و کرد نگاهش گیج شمیم

ایستاد سراسری هایپنجره کنار شمیم، به پشت و شد . 

داد تکیه میز به شمیم . 

- کنیم؟ شروع کجا از خب   

کشید لبش به دستی منصور . 

- چیه؟ خودت نظر   

داد جواب نفس به اعتماد با شمیم : 
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-  توی نقشی چه و گفته دروغ من به چرا مژگان بفهمیم باید

 چیزای به مارو که نخه سر یه مژگان نظرم به. داشته ماجرا

 بشه داده جواب زیادی سواالی احتماالً. برسونه تونهمی زیادی

 به کنم شکایت ازش تونممیمن. مژگان هدف فهمیدن با

 مدرکو این و کنم جور ازش مدرک سری یه کهاین شرط

کرد جور میشه دادناش اساماس یا زدن حرف موقع . 

برد فرو هایشجیب را هایشدست منصور . 

- بوده؟ هااساماس تو چیزی االن تا   

 .نه-

-  جوریاین که نیستن احمق قدراون بود، نخواهد بعدشم پس

بذارن جا به خودشون از مدرک . 
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 [08.11.19 00:07] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنیازحادثهپر) عشق_شمیم   

# دویست_پارت  

 

گویدمی منصور که کندمی نگاهش منتظر شمیم  :  

-  تشنه رو همه که کسی نیست آسون. برهزمان کارها این

... شاید. کنی غرقش گردنه،برمی تشنه و چشمه لب برهمی

بندازیم عقب رو عروسی که بشه الزم شاید ! 

 دلیل؟ چه به... انداختندمی عقب را عروسی. خورد جا شمیم 

داد؟می چه را پدرش و ماهور جواب   

- کنیم پیدا باید دیگه راه یه. شهنمی نه، . 

 .هست-
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 با امیدش تمام که شد بعدی ٔ  جمله منتظر امیدواری با 

رفت هوا به و شد دود منصور، حرف . 

- مژگان خواستبه بدی، رد جواب کهاین . 

کرد نگاه را منصور بهت از پر چشمانی با  . 

- نه؟ بود، شوخی ! 

 شمیم سمتبه منصور. فرستاد بیرون عصبی را نفسش 

 .برگشت

- بزنیم حرف ماهور با باشه الزم شاید دخترم، . 

شد خارج دهانش از 'نه' یک سریع، و مکثبدون شمیم  . 

 ...اما-

داد جواب قاطعیت با و داد تکان تند را سرش شمیم  :  

- بشه متوجه چیزی نباید بفهمه، خوامنمی من. نداره امکان . 

داد تکان سری منصور  . 
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- افتادی دیگه بیفتی، چشمش از اگه. شناسممی وپسرم منم . 

داد ادامه بعد و گفت افسوس هزاران و عجیب غمی با  :  

-  رو چیز همه دارم روزه چند. نیست مناسب شرکت وضعیت

آندرنمی جور درست شرکت حسابای. کنممی بررسی . 

 فکر به انگار پسرش از بیش منصور،. زد پوزخندی شمیم 

بود شرکتش . 

-  که هاقرارداد خیلی و نشده پاس هتل هایچک از بعضی

 کارهامون شرکای از یکی. نشدن بسته بشن، بسته بود قرار

شده خبردار خودمون از قبل . 

 

 

 

 

 [08.11.19 01:51] 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# ویکدویست_پارت  

 

- رسیده دستشون به شرکت اطالعات . 

 فکر. بگوید را فلش موضوع تا کرد تر لب سختیبه شمیم

 ساعت نیم. کند کمکشان و باشد داشته ربطی شاید کردمی

 با را منصور هایحرف زد،می قدم خیابان در کهدرحالی بعد،

کردمی مرور خودش . 

- . شیجبهه توی تو کنه فکر مژگان که کنی رفتار طوری باید

 خیلی و قبل مثل درست کنه؛ شک که نشو مطیع خیلی

 که چیزی از ترزرنگ زرنگیه، دختر اون. کن رفتار طبیعی

بود پرسیده او وقتی و. کنی تصور : 
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-  خواست یا و گفت دروغ من به چرا کرده؟ کارواین چرا اون

 با ارتباطی چه اون اصالً بیاره؟ دستبه رو شرکت اطالعات

داره؟ ماهور و شما   

 فلش موضوع وقتی که بماند. بود کرده نگاهش تنها منصور 

 نقطه یک به فقطوفقط سکوت، در دقیقه چند تا فهمید را

 خصوصیات حدس در بازهم شمیم و نگفت هیچ و شد خیره

 شدنش عصبی را، منصور واکنش حداقل. ماند جا مرد این

بود شده متصور . 

 خنثی حالت در. نبود هم خوب اما نبود، بدی چندان وضعیت 

 راه، انتهای رفت،می پیش خوب چیز همه اگر و بردمی سربه

بود روشن . 

 االن، همین به تا گرفت را تصمیمش که صبح دم از 

 ببازد اگر دانستمی. داشت وجدان سبکی و راحتی احساس

 انجام کاری بگوید که ندارد رااین پشیمانی و حسرت هم

ببازد که بود نیامده اما... امنداده . 
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 خواستمی گفت؛ که طورهمان درست بجنگد، خواستمی

نفسش آخرین تا بجنگد، . 

 با مژگان ارتباط یکی کرد، درگیر را ذهنش که موضوعی 

 ٔ  رابطه گفتمی درونش در صدایی. بود خردمند ٔ  خانواده

 حس و داندمی که است چیزی از فراتر ماهور، پدر با مژگان

 کردمی بازگو را آن باید ماهور بود، اگر خب زد،می داد دیگری

بود ماهور خود هم دیگری و . 

 مانیمی گاهی. بود شده زیاد او از اواخر این ماهور سؤاالت

 که چیزی دو بین. ندادن و دادن ادامه بین نرفتن، و رفتن بین

نیست خوب کدامهیچ . 

 چندبرابر ماهور برابر در وجدانش عذاب دروغی، گفتن با هربار

بگوید هم را راستش توانستنمی و شدمی . 

 کردی، خراب خودت بهراجع را نفر یک تصور وقتی شدنمی

 از تو به را اعتمادش باریک نفر یک وقتی. کنی درست را آن
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 اگر... ایگفته دروغ او به بفهمد باریک وقتی... دهد دست

 همین ای،داشته نگاه مخفی او از را چیزی دریابد هم باریک

شود درست او و تو میان دیواری تا است کافی . 

 تواندنمی شود، رفع اشدلخوری و ببخشد را تو اگر حتی

 هاآدم باور تا است کافی باریک فقط بار،یک. کند فراموش

 و ترک آن توانینمی و شودنمی کنی، تالش هرچه. بشکند

کنی رفع را شکستگی . 

 زندگی باوراشون با آدما» گفت،می ماهور که طورهمان درست

 کی نیست معلوم بره، زندگیش از که یکی باور. کننمی

 هم شاید و بعد دوسال دیگه، سال یه شاید. برگرده

وقتهیچ ». 
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# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# ودودویست_پارت  

 

 

-  این قرارمون. شی دور ازش باید بعدش گفتم بهت صدبار

 .نبود

خواند را بعدی پیام و کرد پر را آبش لیوان و خندید  . 

- رسیمی هدفت به دیگه روز چند تا . 

 کابینت روی محکم را لیوان و کشید سر نفسیک را آب

نوشت و کوبید : 

- بشه طوریاین نبود قرار . 
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-  دیگه. بهش رسیممی که زدیم حرف چیزیه بهراجع فقط ما

. نداره ارتباطی همبه ما از زندگی توی چیزیهیچ عمر، آخر تا

خیربه روز . 

. داد تکیه کابینت به و کرد خاموش را گوشی باحرص 

 رنگ با که بود اششدهطراحی و بلند هایناخن به نگاهش

 هزاران. فکر هزار سرش در و بود شده پوشیده جیغ قرمز

 به کردمی افتخار و زدمی دست برایشان شیطان که فکری

کرد زمزمه و زد لبخندی. پیروانی چنین :  

- کنممی پیدا کنیم،می پیدا ارتباطشو . 

 

 *** 

 کرد تعریف را چیزهمه آرزو برای. بود رسیده خانه به خسته 

 برای گامی توانسته که بود حالخوش. شنید را موافقتش و

 درست را امشب شام خودش خواستمی دلش. بردارد ماهور
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 ظهر از که غذایی نداشت، خوبی پختدست کهاین با. کند

 در. گذاشت یخچال داخل را بود کرده درست سارا و مانده

 را مرغ پدرش، ٔ  موردعالقه غذای پخت دستور گوگل

 فریزر از را مرغ. داد اتجام ترتیببه را مراحل و کرد وجوجست

 یخش کمی تا گذاشت کابینت روی و برداشت یخچال کنار

شود باز . 

 و هویج چند و انداخت قابلمه در را مرغ و خیساند را برنج

 شوییظرف کنار سبد از زمینیسیب دو. افزود آن به هم فلفل

ریخت ماهیتابه داخل و کند پوست و برداشت . 
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# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# وسهدویست_پارت  

 

 

 

 ماهور اسم و رفت اتاق سمتبه. شد بلند اشگوشی صدای 

 سالم از پس و کشید را تماس آیکون لبخند با دید، که را

پرسید ماهور، حالبی : 

- گردی؟برمی کی  

گفت کشیده و انرژی با و خندید تعجب از پر ماهور  : 

  جان؟-

خندید خجالت از پر شمیم  .  

- برنگرد اصالً کوفت، . 
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کشید نمایشی آهی ماهور  . 

- بگیره بارون کنم فکر ها،ابریه تهرانم هوای . 

خوردمی چشم به شمیم صدای در هیجان و بهت  . 

- ماهور؟ برگشتی  

 .نه-

کرد تکرار پافشاری با شمیم : 

- دونیمی هوارو که برگشتی! برگشتی؟ . 

زد لب جدی ماهور  : 

- کردم گوش رو هواشناسی نه، . 

 پنجر باشند، زده شمیم شوق بادکنک به سوزن یک که انگار 

داد ادامه ماهور که شد : 

- اتاقت بالکن بیا دقیقه یه . 
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 جدیت از پر و نداد امان ماهور اما کرد باز را دهانش شمیم 

 :گفت

- اتاقت بالکن توی بیا گفتم نپرس، هیچی . 

 روی نوری که رفت بالکن به و شد بلند تخت روی از شمیم 

 را ماهور بلند صدای و گرفت را هایشچشم. افتاد صورتش

اتاقش بالکن پایین از تلفن، پشت از نه اما شنید؛ . 

 .سالم-

 که گذاشت دهانش روی را دستش و خندید تعجب با شمیم 

زد داد تربلند دیگر، بار ماهور : 

 .سالم-
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنت یحادثه از پر) عشق_شمیم  

# وچهاردویست_پارت  

 

 

 

 به. کرد باز را در و رساند حیاط به را خودش چطور نفهمید

 یسینه به سرش حیاط در بسته، در پشت آمد، که خودش

شنیدمی را او قلب هایضربان گوشش و بود چسبیده ماهور . 

- بود شده تنگ برات دلم . 

 موهای در را اشبینی  جمله، این گفتن از پس بالفاصله 

 عمیق و فروبرد بود، ریخته هایششانه روی آزاد که شمیم

کشید نفس . 

- بود شده تنگ دلم کشنده عطر همین برای . 
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 ماهور صورت در و آورد باال را سرش و کرد بغض شمیم 

زد لبخندی ماهور. شد خیره . 

-  اما حرفه، کلی توش که سیاه داربرق هایچشم این برای

چرخونهنمی رو زبونت . 

خندید بغض میان شمیم . 

- اومدی؟ کی   

برد آسمان به رو ایلحظه را سرش ماهور . 

- کرد عوض رو حرف و کشید خجالت مثالً االن... خدا ای . 

 دلتنگ خیلی هممن بگوید خواستمی دلش. خندید شمیم 

 باشی، که تو بگوید، خواستمی دلش. تو از تربیش خیلی توام،

 شمیم تو با. هستم دیگری آدم من باشد، که هایتحمایت

نگفت اما دیگر، شمیمی توبی و زیدمی جهان در دیگری . 

 خجالت. داشت خواهند که هاییوقت گرم بود؛ گرم دلش 

بودند آن در که وضعیتی از کشیدمی . 
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 با اشزندگی یادامه برای داشت محکمی یانگیزه باراین 

 باراین. زد زل هایشچشم در تریبیش شجاعت با باراین. او

 که هاییچشم در. خواندمی چشمانش در را امیدی نور ماهور

 همین و دیدمی شادمانی حاال بود، دیده غم رنگ همیشه

کردمی شاد را دلش . 

. زدندمی رقم را دیگری حال هرکدام عشق؟ نبود همین مگر 

گسست ازهم خانهزنگ صدای با شاننگاه گره . 

 خانه در سمتبه دو هر نگاه و کشید عقب زده هول شمیم

 .رفت
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# وپنجدویست_پارت  

 

 

 و رفت جلو شمیم از ترسریع ماهور، و آمد داخل پدرش 

 شمیم به نگاهی تعجب با علی. کرد احوالپرسی و سالم

گفت ماهور، به رو بعد و داختان : 

- سالمتی؟به شد تموم. کاری سفر رفتی گفتمی شمیم  

داد تکان سری ماهور  . 

- گردمبرمی. ببینم رو شمیم اومدم جان، پدر نه . 

 دلش در قندی چه. شمیم با کرد چه جمله این که ندید و 

 علی آن، از ترمهم و آمده او دیدن برای فهمید وقتی شد آب
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. کشید خجالت شمیم و زد لبخندی علی. کرد خطاب چطور را

گفت ماهور، به رو علی : 

- پسرم بفرما . 

 خودش و کرد مخالفت علی که کند کمکش خواست ماهور 

 ویلچز روی پدرش در، جلوی. درآورد حرکتبه را ویلچر

 سه هر مشام بویی شدند، که خانه داخل. نشست دیگرش

شد همراه شمیم وایای با که کرد پر را نفرشان . 

- سوخت غذام ! 

خندید آرام بندشپشت علی و گفت کالفگی با  . 

-  پختدست از گفتم بهت جان، ماهور. دخترم نداره عییی

ته؟ یا دخترم   

کرد نگاهشان سؤالی ماهور  . 

خندید شمیم . 

- بابا ئه ! 
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 سمتبه کرد،می باز گردنش از را شالش کهدرحالی علی 

گفت و رفت پذیرایی : 

- سهمه زبانزد عالیه، . 

گفت شمیم به رو بعد و  : 

- کنی؟ خاموش رو غذا زیر بری احیاناً خواینمی دخترم،  

 بود قبل یلحظه چند و ماهور پرت حواسش قدرآن شمیم 

 و رفت آشپزخانه سمتبه سریع. کند چه باید فهمید تازه که

 آهی و انداخت جزغاله مرغ به نگاهی. کرد خاموش را گاز زیر

 .کشید

 باز را پنجره. بود شده کالفه هم و بود گرفته اشخنده هم 

 سراغبه هم بعد و برود بیرون سوختگی نامطبوع بوی تا کرد

رفت یخچال . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# وششدویست_پارت  

 

 

 سبد داخل را هامیوه و کشید بیرون را هامیوه مشمای

 کردنشان، خشک و شستن از پس و ریخت شوییظرف

چید ظرف در را هاسیب و موز و پرتقال . 

 جمع داشت دوست چقدر. گذاشت کابینت روی بشقاب سه 

. داشت را ماهور و پدرش که بود خوب چقدر. را یشاننفرهسه

برایش بود شده تررنگی دنیا چقدر . 
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. آورد خودش به را او شد، حلقه کمرش دور که دستانی 

کشید هینی ترسیده، . 

 ...هیس -

گفت ماهور و گذاشت قلبش روی را دستش شمیم  : 

- کردی دیر آخه کمکت؛ بیام گفتم ! 

 دستان یحلقه که یکشد بیرون را خودش خواست شمیم 

نیز لحنش و شد ترمحکم ماهور . 

- نکن فرار من از ! 

 ماهور و داد قورت را دهانش آب. کوییدمی هزار روی قلبش 

کرد زمزمه آرام گوشش کنار : 

- عزیزم؟ خواینمی کمک   

 باال ماهور ابروی. چرخید و کرد شل را ماهور دستان یحلقه 

گفت تند شمیم و پرید . 
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- ببر رو هامیوه بیا چرا، . 

 و کرد رد شمیم بدن دوطرف از را دستانش و خندید ماهور 

 داشت نزدیکی همهازاین شمیم نفس. گذاشت کابینت روی

بیاید پدرش ترسیدمی طرفی از و آمدمی بند . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# وهفتدویست_پارت  
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ها؟میوه کدوم ها؟میوه  

 ماهور. کرد کابینت روی ظرف به ایاشاره نگاهش با شمیم 

داد باال را ابروهایش جفت . 

-  همیشه دستت ندی، بروز کنی سعی هرچقدرم بچه، آخه

 .روئه

 ماهور. کرد نگاهش مات وغریبش،عجیب یجمله از شمیم 

کشید عقب و کرد نچی . 

- بریم بردار ظرفارو بدو، . 

 آشپزخانه از ماهور او از پس و برداشت را هابشقاب شمیم 

.  کردند وگفتگپ و نشستند هم دور ساعتی دو. شد خارج

 اشزندگی مرد دو چشمان و خندیدمی دل ته از گاهی شمیم

 شده بهترش حال و تغییرات متوجه ماهور. شدمی بارانستاره

 مدیون را خودش شمیم، خوب حال این برای هم علی و بود

دانستمی دامادش . 
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گفت شمیم که یود ده ساعت حدود  : 

- بیارن غذا بدم، سفارش بیرون از بزنم زنگ جان، بابا . 

داد تکان سر علی  . 

-  و پیشم یود اومده قدیمی دوستای از یکی امشب دخترم، نه

سیرم سیرِ. خوردم شام اون با همین برای . 

پرسید ماهور از و داد تکان سری شمیم  : 

- بدم؟ سفارش چی  

- عزیزم دارم، بهتری پیشنهاد من . 

 مدام آمد،می ماهور جمالت آخر که هاییپسوند از شمیم دل 

داد ادامه علی، به رو ماهور. ریختمی : 

-  خوب رستوران یه من جان، پدر شما یاجازه با البته

جااون بریم شمیم با که شناسممی . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# وهشتدویست_پارت  

 

 

داد تکان سری شمیم پدر  . 

- تونهمراهبه خدا برید، . 

 به تا شد بلند و داد را ماهور حرف جواب لبخند با شمیم

زد صدایش ماهور که برود اتاقش :  

 شمیم-
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 .برگشت 

- بپوش گرم لباس سرده، هوا . 

 حواست که همین نبود؟ همین مگر دارم دوستت دیگر معنی 

 گرم لباس شده، سرد هوا... فالنی آی: که باشی نگران و باشد

هانشود فراموشت ! 

رفت اتاقش به و زد لبخندی  . 

 ازبیش را لبش رژ و کرد تربیش کمی را داشت که آرایشی 

 روی را جلویش و بست کش با هم را موهایش! کمی

 شلوار همراه به پوشید، را رنگشسبز پالتوی. ریخت صورتش

کرد تنظیم سرش روی آینه جلوی را رنگشآبی کاله و لی . 

آمد بیرون اتاق از و انداخت گردن دور را گردنششال  . 

 و کرد نگاهش بود، پیدا چشمانش در که بهتی برق با پدرش 

شد اشخیره تنها ماهور . 
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 بپوشد، روشن لباس آمدمی پیش کم اتفاقات، آن از پس 

 دوست را قوی شمیم این چقدر. برسد خودش به و کند آرایش

 مبل روی از را رنگشمشکی بادی کاپشن ماهور. داشت

کرد شانبدرقه در دم تا علی و برداشت . 
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 لبخند با شمیم و کرد باز برایش را در ماهور ماشین، نزدیک 

 روشن برای و نشست ماشین داخل هم خودش. داد را جوابش

کرد دستآن و دستاین ماشین، کردن . 

 در انگار که اخمی با و عمیق و برگشت شمیم سمتبه 

. کرد روشن را ماشین آن ازپس و کرد نگاهش افتاد، صورتش

برگشت شمیم سمت به دوباره کرد، نچی . 

- ماهور؟ شده چیزی   

- نیست درست چیزی یه ! 

 که کشید شمیم هایلب روی را دستش حرکت یک در 

شود رنگکم رژش شد باعث . 

 - شد درست حاال ! 

 دهانشآب و رفت قرمزی به رو کمی شمیم صورت پوست 

فروداد باصدا را . 
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. بود جگرکی همان زد،می حرف آن از ماهور که رستورانی 

بودند رفته جاآن به هم بار یک که ایجگرکی . 

 شاید و نشستمی دل به اشریاییبی و سادگی این قدرچه 

 خورده حالتابه که بود عمرش جگر ترینخوشمزه جگر، آن

. گرفت دستانش در سفت را شمیم دستان ماهور آن ازپس. بود

. شود ترقرص حضورش به شمیم قرص دل که محکم قدرآن

 تنها دیگر من کنید، نگاه بگوید بتواند شمیم که محکم قدرآن

 بودن او، بودن. هست چیزهمه باشد، که او. هست او. نیستم

. ایستادند شدند، که تجریش یزادهامام نزدیک. است زندگی

انداختند نگاهی زادهامام به هردو . 

گفت ذوق با و ایستاد ماهور رویبهرو شمیم  :  

- بخوایم ازش چیزی یه بیا . 

رویشبهرو پاک دختر به نزند لبخند ماهور که نشد و  . 

- بخوایم؟ چی  
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# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# ودهدویست_پارت  

 

 

 حلقه کمرش دور پشت از ماهور دست. ایستاد ماهور کنار 

 را هایشچشم. گرفت قرار ماهور یشانه روی او سر و شد

گفت دل ته از و بست : 

- باشیم هم کنار همیشه تا کهاین . 
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 شمیم و بود ناشدنیعوض دنیا با بود بینشان که آرامشی

گفت خنده با و شوخیبه : 

- نشه تنگ برام امروز مثل دلت کهاین و . 

 برقی که هایشعسلی به زد زل شمیم و داد باال ابرویی ماهور

بود افتاده درشان شیطنت از . 

- بود؟ شده تنگ برات دلم من گفته کی حاال  

خندید شمیم . 

- جناب خودت، . 

داد باال ابرویی ماهور . 

- گفتم؟ چی  

- شده تنگ برات دلم . 

- جدی؟ ئه،   
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. ماند مات لحظه یک خورده، دسترو که فهمید وقتی شمیم 

خندید ماهور . 

- عزیزم آخی، ! 

روبرگرداند شده جمع هاییلب با شمیم . 

- حاال نکن گریه ! 

 شاید این. گفت را اسمش و کرد بلند سر خنده و باحرص 

شدمی نواخته او زبان از اسمش، که بود نادری دفعات جزو . 

 را هایشبالل و بود ایستاده فروشبالل یک قدم، چند هر 

کردمی تبلیغ . 

- هارهمی دستتون از تنوریه، بالل. بیاین خانوم، اقا، . 

 کردن، حساب هنگام و دادند سفارش را هایشانبالل

 بانک عابر از برود تا شد مجبور ماهور و نکرد کار کارتخوان

 که بود نشسته فلزی صندلی روی شمیم. کند دریافت را وجه

شد بلند ماهور گوشی صدای . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# ویازدهدویست_پارت  

 

 

 شماره به نگاهی. بود مانده میز روی ماهور سوییچ و گوشی 

 که بار سومین برای اما. شد خیالبی و انداخت بود ناشناس که

 جواب و برداشت را گوشی باالخره و شد نگران خورد، گزن

 :داد
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  بله؟-

نزد حرفی خط پشت فرد ماند، منتظر هرچه  . 

- بله؟ الو،   

 گذاشت میز روی را گوشی تعجب با شمیم. شد قطع تماس 

 و کرد اشگوشی به ایاشاره شمیم. رسید راه از ماهور که

 و خورد زنگ گوشی دوباره که خورده زنگ بگوید خواست

افتاد صفحه روی شماره همان . 

گفت زمانهم و داد جواب را تماس ماهور : 

- بگیرم رو سفارشا رممی . 

 اما کند، سؤال خواستنمی. آمد ماهور بعد دقیقه چند

بگیرد را اشکنجکاوی جلوی توانستنمی . 

- زد زنگ چندبار یکی نبودی، . 

گفت داد،می دستش به را شمیم بالل کهدرحالی ماهور : 
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 .دیدم-

داد باال ابرویی ماهور،. بپرسد چیزی نتوانست دیگر شمیم و  . 

- جان شمیم بود، دوستم . 

 شد،می خوانده ماهور جلوی راحت قدرآن دستش کهاین از 

گرفت اشخنده . 

 آسان چه کرد فکر و زد باللش به گازی ماهور، یاشاره با

بود خوش شودمی . 

 

 

 

 

 

 [27.12.19 04:06] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 
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# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# ودوازدهدویست_پارت  

 

 

 

 بلیط زمان ازقبل ساعت دو یعنی چهار، ساعت صبح تا 

بودند هم کنار ماهور، . 

 دل آسمان رساند، خانه به را شمیم ماهور وقتی رفتن دم

 در حاال همین از که گفتمی ایدلتنگی از و بود ابری شمیم

بود نشسته جانش .  

 نبودن شاید دانستمی. کرد نگاهش گرفته صورتی با شمیم 

باشد بهتر روزها این در ماهور . 
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 و کند فرار بگوید، خواستنمی که حقیقتی از توانستمی 

 اما. شود درست چیزهمه ماهور برگشتن تا که باشد امیدوار

فهمیدنمی را هاحرف این که دلش . 

 همه از بود، کرده پیدا او به مدت این طی که ایدلبستگی 

بود عجیب خودش برای تربیش . 

 زبان بر را خداحافظ هنوز و رفت دستگیره سمتبه دستش 

گفت ماهور که بود نیاورده :  

  !شمیم-

کرد اشاره اشسینه به ماهور و برگشت  : 

 .بیا-

 رسم این انگار. فرورفت آغوشش در و خندید بغض با 

 بود اعتیادآور و بخشآرامش عجیب! بود شده شانخداحافظی

زد لب شمیم. آغوش این  

- باش خودش مواظب . 
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گفت جدی و بوسید را موهایش روی ماهور و  :  

- چشمات توی دیگه رو غم نبینم. جفتمونم مواظب . 

 چشماتو وقتی... دونیمی. شمیم باش، امشب مثل همیشه 

شیمی خواستنی خیلی خندی،می و بندیمی هاغصه روی . 

 

 

 

 

 [31.12.19 01:50] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# سیزدهودویست_پارت  
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 شور دلش ببیندش، بود خواسته و زده زنگ منصور که صبح از

 تکرار سرش در پدرش حرف مدام. بود رفته راه هزار و زده

 آشفته خیلی خوابم، توی اومد مامانت دیشب شمیم،»: شدمی

آوردمی تورو اسم شهمه. بود ».  

 رها و کردند بشیوخوش باهم. دید را رها شد، که سالن وارد 

 منصور اتاق سمتبه آن از پس. بودنش رنگکم از کرد گله

 .رفت

 خودشان، کار مشغول و بودند هاقبلی همان کارمندان یهمه 

 ماهوربی نیست، بازدل قبل مثل کردمی احساس دیگر اما

نبود بازدل . 

 و ماهور سابق اتاق در که هاییگل حتی. شد وارد و زد در 

 نبخشیده تازگی جاهمه به سابق مثل بود، هم منصور فعلی

 .بود

پرسید منصور. نشست و داد سالم :  
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- بیارن؟ برات بگم خوریمی چی   

داد تکان سری شیم . 

- شده؟ چی. ندارم میل چیزی   

شد خم جلو به کمی منصور . 

-  معرفش که شده نوشته فروغی علیرضا آقای یپرونده توی

درسته؟. تویی  

 که مهمی موضوع به ربطی چه این دانستنمی. کرد اخم 

دارد بود، گفته منصور . 

 .درسته-

- داری؟ باهاش نسبتی چه   

 اشآشوبهدل همین، و فهمیدنمی را منصور هایسؤال معنی 

کردمی بیشتر را . 
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-  به ربطی چه علیرضا خبره؟چه جااین بگید منم به شهمی

داره؟ گیدمی شما که مهمی موضوع  

 

 

# بهبودیالهه  

 

 [31.12.19 01:50] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# چهاردهودویست_پارت  
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 را داشت منصور مقابل ابتدا از که گاردی هنوزهم ناخواسته 

بود کرده حفظ . 

 متعجب شمیم، توسط علیرضا کوچک اسم شنیدن از منصور

 .شد

- دارین؟ هم نزدیکی نسبت شناسیش،می پس  

داد تکان سری شمیم . 

- هستن خانوادگیمون دوستای از . 

 با بار چند منصور. افتاد ماهور یاد رفت، باال که منصور ابروی 

بود فکر در عمیقاً. کوبید میز روی به انگشتش نوک . 

پرسید کالفه شمیم : 

-  کشیدین ومن بدونین، هم به مارو ربط کهاین برای فقط

بود؟ همین تونمهم کار جا؟این   

 خرجبه حوصله و صبر شمیم مقابل در او، برخالف منصور 

داد تکان سری. دادمی . 
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- نیست این مسئله دخترم، نه . 

 باالخره منصور. نبود خوبی ینشانه منصور، کردن دست دست

گشود لب :  

-  کارخونه  یه باهم مژگان پدر و من که بدونی ممکنه احتماالً

 متوجه پیش سال چند. بود شبنم که جاییهمون. داریم هم

 بعد شه، ترگرون تا دارهمی نگه رو جنسا سری یه که شدم

 ،فهمیدم وقتی. خوردمی تقلبی مصرف تاریخ خیلیاش. بفروشه

 ظاهربه. بره دممی وسهمش کهاین یا کنهمی جمعش یا گفتم

ستدیگه چیز یه واقعیت اما بوده، کرده جمع . 

 را اشادامه سینه،بهدست. شدمی جالب داشت هایشحرف 

دادم گوش . 

- . فروختمی که نبود اونی چیزام، خیلی شدم متوجه االن

 و هندی برنج  مخلوط. دادهمی اعالء اسم به رو مرغوب جنس

جوریاین چیزای و اصل ایرانی اسم به رو ایرانی .  
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 [31.12.19 01:50] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# پانزدهودویست_پارت  

 

 

-  این توی که داشته اعتماد بهشون قدراین منم یساده پسر

نفهمیده چیزی مدت . 

گفت بعد و کرد مکث منصور  :  
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-  فهمیده رو چیزا این از سرییه هم خدابیامرز شبنم احتماالً

بگه بهم خواستهمی و بوده . 

 چیزی چنین قطعاً. شبنم آخ خواهرش،. سوخت شمیم قلب 

. آورد وجودبه مژگان پدر سر در را قتل یانگیزه توانستمی

 دختر و پدر آن او، قتل مسبب و اصلی قاتل یعنی.. یعنی

 بودند؟

 منصور شاید. نداشت اعتماد نه،. کرد نگاه منصور به اخم با 

 گردن دور از  تا پیچیدمی هاآن سر دور را کالف داشت

بیندازد و کند باز خودش . 

گفت که خواند را نگاهش رنگ منصور انگار  :  

-  دنبالش گرفتم؛ رو سرنخ من اما کنی، باور االن خوامنمی

 این پشت کی و شده چی دقیقاً فهمممی زودیبه. کنممی

سند و مدرک با... ماجراست . 
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 گذاشتن پس پا و ترسیدن آدم. نبود کردن سکوت آدم شبنم 

 لو را معتادشان یهمسایه باریک حتی. بود شقکله. نبود هم

شد درست برایش هاییدردسر کهبااین بود؛ داده . 

 کرده اشخفه و بودند نتوانسته کنند، ساکتش بودند نتوانسته

 .بودند

 وقتهیچ. داد مالش را اششقیقه. دارد کم نفس کرد احساس

شدنمی کاسته موضوع این کشندگی از . 

دادمی ادامه داشت اما منصور : 

-  از ترگندهکله یه. کرده پیدا گسترش خیلی کارشون

گرفته رو بالشون و پر زیر خودشونم . 

 

 

# بهبودیالهه  
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 [31.12.19 01:50] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# شانزدهودویست_پارت  

 

 

 خفه پول با رو همه. بگه تو یه بهشون تونهنمی کسی 

 کارگراشونم پول حتی! خیلی کنن،می سود خیلی. کننمی

پوال همون روی بیاد هم اونا سود تا دنمی دیرتر گاهی . 

 جلویش تربزرگ معمای یک شد،می حل که معمایی هر 

 با و بود ایرایانه بازی یک اشزندگی انگار. گرفتمی قرار

 باید و شدمی ترسخت یمرحله وارد معما، کردن حل هربار

داشتمیبر رو پیش از را تریمشکل یمسئله . 
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-  خیلی رو اینا. جااین بیای که نزدم زنگ اینا برای من اما

 جور رو مدارک اون کهزمانی تا خواستمنمی و فهمیدم وقته

بفهمی ازشون چیزی تو کنم، . 

آمد باال شمیم سر  . 

-  اعتبار به اونا. مدت این نشده پاس هاهتل از خیلی چکای

. آددرمی داره کمکم صداشون ولی نگفتن، چیزی ما شرکت

. نشده پرداخت اما رفته شرکت کف از دیگه هایهزینه خیلی

 این از. نرفته باید که جایی اما شده کسر حساب از یعنی

 داره حسابش از مبلغی یه هرماه. شهمی دزدی داره شرکتم

جااین حسابداری به شهمی مربوط کار این و میشه کسر . 

. پرداخت تحلیل و تجزیه به شمیم ذهن و کرد مکث منصور 

 امکان چیزی چنین نه،...  و بود سارا شرکت این حسابدار

بکند کاری چنین توانستنمی علیرضا. نداشت . 

گفت محکم و اطمینان با  :  
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-  داره خودش سارا. نیست بازی این توی علیرضا. نداره امکان

 کاری سارا برای. زده دور اونم. دهمی انجام کارو این تتهایی

بذاره جا رو سرکار اومده تازه که کسی نداره . 

 

 

# بهبودیالهه  

 

 [31.12.19 01:50] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# هفدهودویست_پارت  

 

 

بود مطمئن حرفش از و زد را حرفش . 
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- کردممی فکر شما مثل هم من . 

. بشنود دیگزی چیز خواستنمی. داد قورت را دهانش آب

 مثال هاجمله این پشت. است اما هاجمله این پشت دانستمی

است نقض . 

-  احتمال گفتم داشته؛ سابقه هم قبالً فروغی آقای که این با

 به پول همین از دخترم، اما... هست باشن زده دورش که این

یعنی این و شده واریز هم ایشون حساب ... 

 طوراین توانستنمی نه،. گرفت دستانش میان را سرش 

 یک. پول این بود کثیفی چیز چه. شدمی طوراین نباید. باشد

 به. کردمی تبدیل هیوال به را هاآدم مستطیل، کاغذ قطعه

نداشتند مروت و رحم یکدیگر، به نسبت که هیوالهایی  

کشید تیر سرش  . 

- دخترم بخور، واین بیا . 
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 مشغول فکرش. بود ریخته آب برایش و بود شده بلند منصور

بود؟ نفهمیده خودش چرا کی؟ یعنی. بود  

 سر نفسیک و گرفت را لیوان و برد جلو را هایشدست 

 .کشید

بود میز به شمیم نگاه. نشست جایش سر منصور  .  

-  اگه و نکنی اعتماد هرکسی به زندگی توی بگیر یاد دخترم،

 که چیزیه تنها اعتماد. نکنی اعتماد درصدصد کردی، هم

. جسمت و روح توی رهفرومی و مقابلت طرف سالح شهمی

حاال و بودن ترنزدیک ما به خیلیا از خودش و مژگان پدر ... 

نداد ادامه را اشجمله او ولی برگشت، منصور سمتبه سرش . 

 

 

# بهبودیالهه  
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 [08.01.20 22:52] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# هجدهودویست_پارت  

 

 

 با شانرابطه بهراجع ماهور، و منصور چرا فهمیدنمی شمیم 

کنند؟می سکوت خانواده، آن  

 

*** 

بوسید را اشپریدهرنگ صورت روی  . 

- کردی مالیمتف دختر، کنار برو !  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
876 

 

 در و بود رنگبی کمی صورتش. کشید عقب را خود و خندید 

 نظربه ترپریده رنگ بیمارستان، یساده و سفید هایلباس

آمدمی . 

- بیارم؟ برات خوریمی کمپوت خاله،   

-  چیز هی االن از خوادنمی دارم؛ عمل فردا من دختر،

بدی خوردمبه . 

 سمت آن که افتاد علیرضا به هایشچشم و خندید دوباره 

شد جمع لبخندش. کردمی نگاهش خیره تخت، . 

 پس از و نبود خودش دست. کند برخورد عادی توانستنمی 

 بود، شده کاربردپر اشزندگی در روزهااین که کردن تظاهر

مدآبرنمی . 

 و کند پیدا علیرضا کار برای دلیلی که بود زده حدس هاده 

بود کرده پیدا یکی امروز، . 
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 به پدرشان تازه که ایخانواده از را کلیه بود گفته علیرضا 

شود اهدا مادرش به است قرار و خریده رفته، کما . 

 داشته را کلیه خرید توان تواندنمی علیرضا که دانستمی 

 چیزی...  افتاده اشزندگی در کجا از دفعهیک پول این و باشد

 به پول همهآن کاری، چه قبال در که بود این دانستنمی که

کردنش؟ سکوت قبال در اند؟ریخته حسابش   
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# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# نوزدهودویست_پارت  
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 و شناختمی را رقیبش. آمدمی نظربه غیرمنطقی کمی 

دهدنمی باج قدراین ها،آدم سکوت برای دانستمی . 

. بود شده جمع درهم هایشاخم. بود فکر در سخت علیرضا اما

 خیره هاآن به گاهی و بود نشسته تخت کنار صندلی روی

زمین به گاهی و شدمی . 

 اخم فرزانه. شدند تغییراتش متوجه شمیم، هم و مادرش هم 

 .کرد

-  االن از این خورد، مغزمو زد، حرف قدراون که دیروز از اون

شده غرق هاشکشتی که !  

 سخن رک. گفتمی سخن تند اشفرزانهخاله. زد لبخندی 

 به منتظر. دلسوز و مهربان خیلی. بود مهربان اما گفت،می

شد بلند ازجا دفعهیک علیرضا که کرد نگاه علیرضا :  
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- دارم کارت بیرون؛ بریم بیا شمیم، . 

 منصور کارهای از چیزی علیرضا که ترسید لحظه یک 

 باید که کسی. داد تکان سر مصمم بعد اما باشد، فهمیده

بود علیرضا نبود؛ خودش ترسید،می و کشیدمی خجالت .  

 خوبی خبر اصالً باشند، شده باخبر موضوع از کهاین هرچند 

بزند برهم را چیز همه توانستمی و نبود .  

 پیدا دست خوبی خیلی چیزهای به هفته،یک ازپس منصور 

 سری هر اما گفت،نمی هاآن از چیزی شمیم به. بود کرده

 مطمئن تا ولی ،رسیده جدیدی سرنخ به که دادمی اطالع

 را شمیم خواستنمی کافی، مدارک نکردن جمع و شدن

کند امیدوار . 

 

 [08.01.20 22:52] 
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# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# بیستودویست_پارت  

 

 

 و رفت بیرون بیمارستان یتختهتک اتاق از سریع علیرضا 

گفت شمیم :  

- بیام گه،می چی ببینم برم من جان، خاله . 

کشید آهی فرزانه  . 

-  دیگه. شده عوض خیلی مدته یه. بفهمی دردشو شاید برو،

 داره رو چیزی یه کنممی احساس. زنهنمی حرف باهام زیاد

 باهام اصالً و اتاقش توی رهمی همش. کنهمی مخفی ازم

شهنمی روروبه . 

 کرد؟می چه داشت علیرضا. صدابی و بود پرسوزتر شمیم آه 

 در تر،طرفآن کمی علیرضا. رفت بیرون و داد تکان سری
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 وصل هم به را بخش دو که بیمارستان باز سر راهروی

بود ایستاده کرد،می .  

رفت جلو .  

 و رسیدمی کمرش تا اشبلندی که سکویی روی علیرضا 

 و نشست بود، شده چیده آن روی مختلفی هایگلدان

گفت دفعهیک :  

- بگم؟ بهش جوریچه. کنه عمل تونهنمی مامانم  

پرسید متعجب شمیم  :  

- کنه؟ عمل تونهنمی چی یعنی   

افتاد پایین علیرضا سر  . 

- دهنمی اجازه زنش باشه، اهداکننده بود قرار که کسی این . 

کرد نگاهش طمانینه با شمیم  . 
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-  بریزی، رو پول گفت. کردم راضی مادرمو گفت بهم پسرش

  .حله

-  کهاین ازقبل ریختی، براش رو پول که احمقی قدراین تو و

کنه؟ پر رو اهدا فرم   

. آمد باال علیرضا سر. زدن حرف طوراین نبود خودش دست 

نداشت شمیم از را حرف این انتظار انگار . 

 

 

 

 

 [08.01.20 22:52] 

 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# یکوبیستودویست_پارت  
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 را موهایش و کشید جلو کمی را کرمش بافت شال شمیم 

زد داخل بود، شده ریخته صورتش روی طرفهیک که . 

 آن به را سرش و گذاشت زانویش روی را دستش علیرضا 

داد تکیه . 

-  رضایت کرد، امضا. شد پر فرم. نیستم احمق هم قدراین نه،

 هیچ به اون، تک امضای و رضایت فهمیدم االن اما. داد

 بارم چهارتا مادرش، پیش رفتم قبل یکمی. خورهنمی دردی

دهنمی و نداده رضایت وقتهیچ گفت بهم و کرد . 

- ازت؟ گرفته پول پسرش گفتی بهش   

 .آره-

- زدی؟ زنگ پسرش به   

داد بیرون کالفه را نفسش ناامید علیرضا،  . 
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- کرد خاموش بعدش. دادمی رد اول. دفعه هزار بابا، آره . 

 را موهایش علیرضا. دهد نشان العملیعکس چه دانستنمی 

 داخلشان را دستش مدام بسیار، کالفگی از اما بود، کرده کوتاه

کردمی . 

 گفت،می همیشه مادرش. کرد نگاهش تاسف با شمیم 

 گیر جایک و کنیمی تصادف جایک بروی، خالف وقتی»

. «بروی استباه راه که است همین مثل درست. افتیمی

. «شودمی تربد قبل از چیزهمه و ندارد پایانی هیچ» گفت،می

رسدنمی منزل به کج بار که گفتمی راست . 

 این محق علیرضا، اما بود ناراحت خیلی اشفرزانه خاله برای 

شد تلخ کمی زبانش نبود؟ حال . 

- کن جور جاهمون از امیکی اون اوردی، کجا از واین پول . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# دووبیستودویست_پارت  

 

 

 بود نشده باورش هنوز انگار. کرد نگاهش تعجب با علیرضا 

زد حرص از پر لبخندی شمیم. شنیده چه : 

- کنم خداحافظی خاله از برم من . 

*** 
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 دو یاندازهبه که روزی دو. گذشت اشزندگی از دیگر روز دو 

 و رسیده چیزها خیلی به گفتمی منصور. بود خوب سال

است کرده جمع زیادی مدارک !  

 و مطمئن افتاده، ماهور به نسبت دلش در که حسی از 

شده ترمطمئن ! 

 بود، شده حوصلهبی کمی ماهور کردمی احساس امروز اما

  جواب ظهر از او اما باشد، شده مریض شاید که شد نگران

بود نداده را هایشتلفن . 

 چشم مدام. داشت قرار ایکافه در علیرضا با چهار ساعت 

کند پیدا را آدرس تا چرخاندمی . 

 اختیاربی شد، سبز چشمش جلوی که بنفشه اسم به ایکوچه 

  سیزدهم پالک دنبال باید حاال. شد آن وارد و زد لبخندی

گشتمی . 
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 اما بگوید، خواهدمی چیزچه به راجع علیرضا دانستنمی 

 به کمکی هاحرف این بود امیدوار. کند اعتراف که بود امیدوار

بکند روزهایشاین حال . 

 در داشت دوست. بردارد قدم یک هم خودش داشت دوست 

بدرخشد هم خودش اسم منصور، اسم کنار خوش، پایان این . 

 جز به بود شده هماهنگ منصور با مدت این کارهای تمامی 

 است محال بفهمد، منصور اگر دانستمی. مورد یک این

 را علیرضا خوب او اما کند؛ مالقات را علیرضا بگذارد

شناختمی . 

 

 

 

 

 [15.01.20 14:04] 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# سهوبیستودویست_پارت  

 

 

 هرگز نبود، درمیان مادرش پای اگر شاید و داشت پاک دلی 

 بخواهد شاید کردمی فکر حاال و شدنمی خطایی چنین دچار

کند جبران . 

 یک. یافت هم را  سیزدهم پالک رسید، که کوچه اواسط به 

 به الف یکافه تابلوی. کوچک چندهر تجاری مجتمع

رفت اول یطبقه به هاپله از و خورد چشمانش . 

 انداخته قرمزرنگ فرش یک کافه، ورودی به مانده متر چند 

 المثلضرب همان یاد و گرفت اشخنده ناخودآگاه. بودند

افتاد معروف . 
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. چرخید اطراف در نگاهش. شد وارد و کشید عمیقی نفس 

 پسر و دختر اکیپ یک جز به... نه شلوغ اما بود، تاریک کافه

 چپش، سمت در مرد دو و یودند نشسته کافه یگوشه که

 برای الزم دود هم جمعیت همین اما نداشت، حضور کسی

بودند کرده مهیا را تنگینفس . 

آمد نزدیکش شخصی  . 

- پاکمهر؟ خانوم سالم،  

 دستیک هایلباس با گارسون. داد تکان سری و برگشت 

 بود، شده ست کافه تم با انگار که اشمشکیسفید

کرد اشراهنمایی . 

- پونزده میز بفرمایید، . 

 ابتدایش و شده مبله انتهایش بود، چوبی هامیز کافه اواسط 

آمدمی نظربه قیمتیگران یکافه. داشت خود در سنتی حالت . 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# چهاروبیستودویست_پارت  

 

 

 و رفت سمت همان به. بود داده ترجیح را کافه یمیانه انگار 

نیامده هنوز انگار. بود در به نگاهش. نشست !  

. بود شده نصب مقابلش در نبتهوو از سفیدوسیاه تابلویی 

 یشیوه و شخص این به ایعالقه چه شبنم کشید، آهی

داشت اشزندگی . 
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- تایمآن چه سالم، ! 

 را علیرضا و شد  مایل چپ سمتبه مایل کمی تعجب با 

 را او آمدن که شد چه پس بود، در به حواسش که او. دید

بود؟ ندیده   

بود سنگین و سرد علیرضا با رفتارش. داد تکان سری  . 

-  انتخاب جایه خودمون سمت دوری؟ این به یکافه چرا

کشوندینمی راه همهاین منم ،کردیمی . 

 سرش روی مشکی  کاله یک. کرد تصنعی اخمی علیرضا 

 کمی اسپورت، مشکی شلوار با اش،مشکیتمام بافت و گذاشته

بود کرده کامل را تیپش و برده باالتر را سنش . 

-  خبر یه کهاین و آشتی اومدم. خوب دختر دیگه، نزن غر

بهت بدم خوب . 

 !آشتی؟-

کرد دستیپیش علیرضا. ایستاد میزشان جلوی گارسون  :  
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- شمیم؟ خوبه قهوه،   

پرسیدمی او از بعد و دادمی سفارش  !  

داشت اهمیتی چه. انداخت باال ایشانه شمیم   !  

 

 

 

 

 [15.01.20 14:04] 

[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# پنجوبیستودویست_پارت   
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- شیرین؟ یا تلخ   

 او حضور با تلخ یقهوه. تلخ گقتمی بود، ماهور اگر 

شدمی شکری هر از ترشیرین .  

 .شیرین-

- شیرین یه تلخ، یه پس . 

شد عوض نظرش شمیم :  

- خورممی تلخ منم . 

کرد نگاهش کفری علیرضا . 

- شیرین یه تلخ یه بازم . 

 تک  بود، کرده عوض را تصمیمش هم او که این به شمیم

کرد ایخنده .  

- مزهبی ! 

گفت علیرضا رفت، که گارسون  :  
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- ازم بود پر خیلی توپت بیمارستان، توی روز اون . 

 میز روی بود، گذاشته ضبط حالت در قبل از که را اشگوشی 

داد ادامه علیرضا. گذاشت : 

- یهو؟ روز اون شد چت   

بود کرده تکرار خودش با بارها را هاحرف این شمیم  . 

-  یعنی. نشده تهیه خوبی جای از پول اون کردم احساس فقط

 کنی پیدا درست راه از روپول همه این نتونی زدممی حدس

کم مدت اون توی ... 

خندید و داد تکان سری علیرضا  :  

-  جای راحت، خیالت بعدشم. نگرانه همه برای همیشه مثل

شمیم؟ که،این و... نیست بدی   

داد تکان سر فقط شمیم  .  
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# ششوبیستودویست_پارت  

 

 

 متمایل جلو به کمی و گذاشت میز روی را دستش علیرضا 

  :شد

-  مثل درست دم،می جون فرزانه،مامان برای باشه، الزم اگه

 .خودت
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 و شمیم  مقابل را ایقهوه گارسون. رسید هایشانسفارش 

 دور ای،بااجازه گفتن با و گذاشت علیرضا مقابل را دیگری

 .شد

 .بردار-

. نوشید ایجرعه. برد لبش نزدیک و برداشت را قهوه شمیم

 میز روی را رنگسفید فنجان و شد جمع همدر اشقیافه

دیگر بود تلخ زیادی. گذاشت ! 

- بدی تز نخوای باشی تو تا . 

 حرص زیاد بود، شوخی یمنزله به که علیرضا حرف از 

 .نخورد

- بود داغیش خاطربه . 

- عمت جون . 

گرفت نادیده  . 

- بود؟ چی خوشت خبر   
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- کردم جور دیگه پول یه . 

خورد گره درهم شمیم ابروهای  :  

- کجا؟ از   

- شهمی عمل زودیبه مامانم اینه مهم نیست، مهم کجاش . 

 حاال اما کرد؛می فکر او مثل بود، عادی شرایط در اگر شاید 

مهم هم خیلی بود، مهم هم کجایش . 

 .نگو-

- گمنمی ! 
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[Forwarded from عشق شمیم  (M S)] 

# (بودنتیپرازحادثه) عشق_شمیم  

# هفتوبیستودویست_پارت  

 

 

 از اما دارد، اهمیت برایش که کردمی رفتار طوری نباید 

کرد زمزمه کردنی، نازک چشمپشتِ با و رفت در دستش  

 !مسخره-

خندید علیرضا . 

 !شنیدما-

قهوه فنجان هب چسبید نگاهش و  . 

- گممی بهت. بخور رو اتقهوه حاال، باشه . 

داد بیرون عصبی نفسی . 
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- دادیا گیر . 

برداشت را فنجانش و کرد سکوت علیرضا . 

 مجبور علیرضا نگاه زیر. شدند بلند جا از دقیقه، چند از بعد 

بنوشد ته تا را زهر چونهم یقهوه آن شد . 

 و شده خلوت کافه شد متوجه تازه. رفتمی گیج کمی سرش 

 که  گذاشت جلو به قدمی. اندمانده دونفر خودشان فقط

رفت سیاهی چشمانش . 

 بسته و باز باریک را هایشچشم و گذاشت میز روی را دستش

 .کرد

شد نزدیکش علیرضا . 

- شمیم؟ خوبی   

 چندقدم و برداشت را دستش. چرخید سرش دور کافه تمام 

 در دنیا بارهیکبه اما خوبم، بگوید خواستمی. رفت جلو به

نفهمید چیزی دیگر و شد سیاه چشمانش یپرده جلوی . 
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 اطرافش غریب محیط در را نگاهش و کرد باز را هایشچشم 

 .چرخاند



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
901 

 

 رها اینفرهدو تخت روی که خودش و متوسط اتاق یک 

بود شده . 

 را خود دردناکش، سر به توجهبی اما کشید،می تیر سرش 

کرد نگاه اتاق اطراف به گیج و کشید باال . 

 هم داشت سرش در که دردی و کجاست دانستنمی 

دادنمی کردن فکر یاجازه . 

 و ندارد بدن در جانی کردمی احساس. نبود خوب حالش 

است سبک . 

 علیرضا، با بیرون رفتن. چرخید سرش در چیزهایی یک

 یادشبه چیزی جا؟این به رسید که شد چه اما... قهوه خوردن

آمدنمی . 

 و بود شده گذاشته تخت یگوشه در مانتواش. شد بلند ازجا 

داشت تن به را رنگشقرمز تک تاپ فقط .  

کرد تن به و برداشت را مانتو . 
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. نشد باز در اما کشید، را دستگیره و رفت در سمتبه سپس 

بود کرکننده بود، پخش درحال که موزیکی صدای . 

 امتحان بار چندین و کشید را دستگیره سرهمپشت چندبار 

زد در به. نشد باز در اما کرد، . 

- جایی؟اون علیرضا،   

باشد رفته خانه آن به آمدنمی یادش. مالید را اشپیشانی  . 

زد صدا تربلند باراین  . 

  علیرضا؟-

کوبید در به محکم مشت با. گرفتمی اشگریه داشت . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# نهوبیستودویست_پارت  

 

 

- کنه باز رو در این یکی . 

 در را نگاهش مضطرب و زده هول. رفت عقب. نداشت فایده 

گرداند اتاق . 

 اشگوشی تا زد کنار را پتو و کرد نگاه ریختههمبه تخت به 

کند پیدا را . 

 به هم ایپنجره هیچ حتی. نبود جاآن تخت یک جز به چیزی

 و نشست تخت روی وپریشان مستأصل. خوردنمی چشم

گرفت دستانش میان را سرش . 
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 و بخورد را اشقهوه بود کرده اصرار علیرضا که آورد یادبه 

بود شده خلوت بارهیکبه که کافه ... 

 و کرد بلند را سرش بارهیک قفل، در کلید چرخش صدای با 

شد بلند تخت روی از زمانهم نیز او شد باز که در . 

 جایش سر زدهشوک در، چهارچوب درون مژگان دیدن با 

شد خشک . 

- جااین تو... تو ... 

 ترحسبی نیز پاهایش. بود شده ترکرخت بدنش. فهمیدنمی 

بود شده . 

دید چشمانش در را مژگان لبخند  . 

- کنم؟می چیکار جااین من من،   

کند درک توانستنمی و شده چه فهمیدمی  . 

 ماکسی لباس یک. کرد گرد را هایشچشم تعجب با مژگان 

رسیدمی نظربه ترزیبا همیشه از و بود تنش بلند . 
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-  یخونه توی مهمونی، به اومدی چرا تو بپرسم، ازت باید من

  من؟

- کجاست؟ علیرضا   

 سر پشت که دید را ماهور قامت سؤالش، این با زمانهم

زد لب ناباور و لرزید هایشلب. شد ظاهر مژگان :  

 !ماهور-
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 و رفته باال ابروی تای یک با. کرد نگاهش فقط ماهور 

 سرتاپای از نگاهش. بود انداخته سایه آن بر اخم که صورتی

کاوید را شمیم .  

. بود خواببی هایشچشم نداشت، ایستادن قدرت شمیم 

 درست چیزی یک فهمیدمی ولی کرد،نمی کار خوب ذهنش

 .نیست

شنید را مژگان صدای  :  

- کنم روتبهرو حقایق با خواستم فقط من نشو، ناراحت من از .  

 سخت طورآن چرا ماهور یچانه افتاد؟می داشت اتفاقی چه 

زد صدایش زبا بود؟ شده . 

 !ماهور-

را شمیم جواب نه داد، را او جواب نه ماهور اما  . 
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- شمیم؟ کنیمی چیکار جااین   

 از لحنش. زدمی داد کاشای اما بود، گفته آرام. بود نزده داد 

 شمیم سر در خیانت یواژه. عصبی و بود تهی نرمشی هر

خوردمی چرخ . 

- دونمنمی . 

- دونم؟نمی چی یعنی   

 عصبی وقتی چقدر .بود ندیده طوراین را او حالتابه شمیم 

 هایلب از که بود شمیم چشمان باز. شدمی ترسناک بود،

شنیدمی را خیانت یواژه مژگان، یبرجسته . 

- توام با . 

لرزید او با هم شمیم تن و زد داد ماهور باراین  : 

- شمیم؟ کنی،می چیکار سرووضع، این با اتاق، این توی  

لرزید اشچانه. خورد گره چشمانش در شمیم لرزان نگاه  . 
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 جلو قدم یک. بست سرش پشت را در. رفت داخل ماهور 

شمیم رفتن عقب قدم یک با شد مصادف او گذاشتن . 
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کرد نچی عصبی،. گرفت را دستش و رساند او به را خودش  . 

- بده ومن جواب نکن، مدیوونه . 
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- شکستی دستمو . 

کرد ول را دستش ریخت، اشگونه روی که شمیم اشک  . 

 محسوس شمیم دست. زد چرخی خودش دور عصبی 

شد متوجهش ماهور و لرزیدمی . 

. نشاند تخت روی را او و فرستاد بیرون محکم را بازدمش 

نشست پا یک روی مقابلش . 

- بری؟ خواینمی جایی نگفتی صبح مگه. بزن حرف شمیم،   

 دانستمی چون بود، نگفته. علیرضا پیش رودمی بود نگفته 

 نگرانش خودیبی خواستنمی دلش و است حساس او روی

 .کند

- جایی؟این چرا االن پس   

. باشد آرام تا کندمی کنترل را خودش زوربه ماهور فهمیدمی 

چشمانش بودند افتاده التماس به . 
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. بود شده متوهم انگار. زد زنگ گوشش در خیانت یواژه 

گفت وقتی لرزید، صدایش : 

- شد چی دونمنمی دونم،نمی خدا به . 

 اشبیچاره داشت تهوع حالت و بود گرفته لرز بدنش کل 

کرد ریز چشم ماهور. کردمی :  

- تو؟ خوردی چیزی   

کرد نگاهش نشسته،اشکبه چشمانی با شمیم  . 

من ماهور ماهور، ... 

نشست هایششانه روی ماهور هایدست  . 

- آروم. باش آروم هیس، . 
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 و آرام هایگریه. بدش حال بر بود تلنگری حرف این انگار 

بود شده بلند صدایشبی . 

-  یادم هیچی من. شدچی دونمنمی من خدا به ماهور ماهور،

 کاری من کن باور کنی؟می نگام جوریاین چرا تو. آدنمی

 .نکردم

زد صدایش و داد تکان سر ماهور. لرزیدمی داشت تنش  : 
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- بده گوش شمیم شمیم، . 

شدنمی آرام شنید،نمی او اما . 

- ببر جااین از ومن روخدا تو ماهور . 

رفت ازحال باز و شد ترمات و مات لحظه هر ماهور، تصویر . 

 آغوش در و انداخت تنش بر را شمیم مانتوی ماهور، 

زد بیرون خانه از و کشیدش . 

گرفت گوشش مقابل را گوشی و زد لبخندی مژگان  :  

- بفرستین روبسته. دو یشماره پلن . 

شدمی باز آگاهی به پایشان بیمارستان، رفتندمی اگر قطعاً . 

. کشید عقب کمی را صندلی و خواباند صندلی روی را شمیم 

انداخت او تن روی را کتش و کرد روشن را بخاری . 

 و برود اشخانه به که گفت و زد زنگ ماهگل به راه در 

بپزد سوپی و کند روشن را رادیاتور . 
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شدنمی متوجه که شنیدمی شمیم از نامفهومی اصوات  . 

 آن شمیم، چشمان. دانستمی خوب را چیز یک فقط

 دروغ توانستندنمی لرزان، هایمردمک و بغض از پر هایچشم

باشند گفته . 

 یک اما شده، چه دانستنمی دقیق هنوز و بود عصبی 

بود ریخته همبه هاییچیز . 
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# وسهسیودویست_پارت  

 

 

 راه بتواند که نبود حالتی در شمیم. کرد پارک خانه در جلوی

 .برود

 او گردن زیر را دستش یک. کرد باز را در و زد دور را ماشین 

کرد بلندش و کمرش دور را دیگرش دست و انداخت . 

 اشسینه روی را سرش و چسبید پیراهنش به که شمیم 

 کرد قفل را ماشین. افتاد صورتش روی محو لبخندی گذاشت،

رفت داخل و . 

 در تا ماهگل. بزند صدا را ماهگل بود مجبور زدن، در برای 

 نگرانی از پر چشمانش دید، حالت آن در را هاآن و کرد باز را

 .شد

- داداش؟ شده چی   
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غرید ماهور :  

- نه؟ یا داخل بیام ذاریمی   

 هامبل از یکی روی را شمیم ماهور. رفت کنار ماهگل 

 .گذاشت

- سردشه بیار، پتو چندتا برو . 

بازگشت پتو با و کرد امر اطاعت سریع ماهگل  . 

 و کردمی درست سوپ داشت ماهگل. گذشت ساعتی نیم 

 اما بود، نپرسیده افتاده، که اتفاقی به راجع ماهور از چیزی

چرا را شمیم حال مدام . 

 سرش روی آب کمی و بود شسته را شمیم صورت ماهور 

برگردد خودش جای به حواسش و هوش تا بود گرفته . 

 کشید را آستینش شمیم که شود بلند تخت روی از خواست 

گفت بغض با و :  

- تونمنمی توبی من! ماهور نرو . 
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 او برای شمیم حواسیبی درعین جمله این چقدر که آخ

بود خوشایند . 

 را ماهور اسم درمیان یکی هم اشگوییهذیان در کهاین 

بردمی . 
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- رمنمی جایی . 

 باحوصله، و آرام و زد برق به را سشوار. نشاند را شمیم 

کرد خشک را رنگشمشکی موهای . 

 خودداری. بود شده سخت بودن آرام. نشست سرش پشت 

ترپیچیده ماجراها. ترسخت کردن، . 

 درعین کهاین. را او حال کند درک توانستمی مرد یک تنها 

 خوردمی را ذهنش کاغد ایموریانه باز شمیم، به بودن مطمئن

 چرا حالش کرد؟می چه مهمانی آن در او پس پرسیدمی هی و

است؟ طوراین  

 را موهایش. نشست سرش پشت و کرد خاموش را سشوار 

 هایشچشم یکاسه. برگشت سمتشبه شمیم. بافت آرامیبه

اشک از بود پر . 

کشید عقب ماهور که بگیرد را دستش خواست  :  

- زنیممی حرف باهم بعدش کن، استراحت یکم . 
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. بود هشیار کامال که شدمی ایدقیقه چند شمیم و رفته او 

 موهایش بافت هنگام را ماهور دستان لرزش که کهطوریبه

بود شنیده را اشکالفه و عصبی هاینفس. بود کرده حس . 

 خوب قدراین توانستمی چطور. بود خدا از ایتکه مرد این

توانست؟می چطور باشد؟   

 را عطرش و کشید خودش روی را ماهور پتوی. بود سردش 

 .بلعید
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# وپنجسیودویست_پارت  

 

 

 نتیجه یک به تنها و شدمی مرور ذهنش در امروز اتفاقات 

 ماهوری و شود گیرشگریبان خواستمی که تهمتی. رسیدمی

دادمی پس جواب او به باید که . 

 ساعت دو چطور نشد متوجه که کرد فکر و کرد فکر قدرآن 

است گذشته . 

 با همکاری از حتی. گفتمی ماهور به را چیزهایییک باید 

 .پدرش

بگوید توانستنمی هم کامل اما بگوید، دروغ خواستنمی  . 

 به اشاولیه شدن نزدیک بفهمد ماهور خواستنمی وجههیجبه

 خود بهنسبت را او ایذره حتی خواستنمی. است بوده نقشه او

دارلکه را اعتمادش و کند بدیین . 
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 مقابل در طوراین کهاین از. شد بلند ازجا و زد کنار را پتو

 حساب شوهرش او اما کردمی شرم احساس تازه بود، ماهور

دیگر؟ شدمی   

 با ماهگل گردن. رفت بیرون و زد تن را مانتواش نتوانست،

چرخید سمتشبه سریع و ضرببه در، شدن باز صدای . 

داد سالم . 

آمد سمتشبه و شد بلند ماهگل . 

- بهتری؟ خوبه، حالت. داداشزن سالم   

بود زیبا چه بودن او داداشزن. زد لبخندی . 

 .خوبم-

 را اشحوصله نه اما میرد،می کنجکاوی از دارد ماهگل دیدمی

 چه دانستمی دقیق نه و بدهد شرح او برای چیزی که داشت

بگوید باید . 
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پرسید ماهگل. نشست و رفت هامبل سمت به :  

- آرممی برات االن کردم، درست سوپ . 

داد تکان سر شمیم . 

- نه االن. نه نه، . 
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کرد اصرار ماهگل  . 

- دارم تهوع حالت هنوزم. دیگه یکم ماهگل، تونمنمی خدابه . 

خندید و کرد نازک چشمیپشت ماهور  . 

-  چیکار بگو شیطون، اما دربیارم، بازی خواهرشوهر خوامنمی

و حال اون و تهوع حالت شدی؟ طوریاین که کردین ... 

خندید شمیم یچهره شدن سرخ به و نداد ادامه را حرفش . 

 ماهگل وگرنه نیست، خانه در ماهور که شد توجهم شمیم 

 چه. کشید آهی. کند صحبت او با راحت قدرآن توانستنمی

بود کرده هاییفکر !  

-  راستش نداده؟ خبر ما به که برگشته مسافرت از کی داداش

بگو رو . 

 و حسادت نه. بود کنجکاوی و ذوق تنها ماهگل یچهره در 

بود؟ برگشته سفر از کی ماهور راستیبه. دیگر چیز نه   

- ماهگل؟ رفته کجا ماهور   
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- بیاره بگیره، وسیله سرییه رفت کنم فکر . 

شد بلند جا از ماهگل زنگ شنیدن صدای با  . 

- سزاده حالل بیا، . 

 صدای وقتی اما رفت در دم تا ماهگل همپای شمیم نگاه 

 و داد تکیه مبل به را سرش ناامید شنید، را دیگری شخص

بست را چشمانش . 

 

 

 

 

 [29.01.20 12:33] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتسیودویست_پارت  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
924 

 

 

 

 

پیچید خانه در صدایش و بست را در ماهگل،  . 

- آوردن بسته یه . 

گذاشت اپن روی را آن هم بعد . 

- بریزم؟ اییچ زنداداش،   

دختر این دست از. زد لبخندی سمیم  !  

 .بریز-

. رفت شمیم سمتبه بسته با و ریخت را هاچای ماهگل 

کرد باز را اشبندیبسته . 

خندید و گشود را چشمانش شمیم  : 

- نیست؟ ماهور برای مگه   
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زد چشمکی ماهگل  . 

-  جااین مدت یه منم درضمن. که خورمشنمی بینم،می

نوشته آدرس یه فقط روش. کردم زندگی . 

دادمی دستش کار روزی دختر این کنجکاوی  . 

 یبسته یک و بود آن در دیسی یک کرد، باز که را بسته 

دیگر کرم مستطیل . 

 زمانهم و گذاشت دیویدی در را دیسی و شد بلند ماهگل

کرد باز هم را میز روی یبسته . 

زد خشکشان هردو مقابلشان تصاویر دیدن با  . 

 شدنمی کنده ماهگل صورت از که بود چیزی تعجب و بهت

 نفس انگار زد،نمی هم پلک حتی. کردمی نگاه فقط شمیم اما

کشیدنمی هم . 

 آغوشش در که هنگام همان. علیرضا با دونفره، هاییعکس

گفت مادرش از و کشید . 
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بود کرده او از ابزاری یاستفاده فهمیدمی تازه  .  

 از و گرفت را دستش بیمارستان حیاط در که هنگامی

گفت مشکالتش . 

خانه آن در همه از بدتر و کافه در  . 

بود فاجعه یک رویشبهرو هایعکس بود، فاجعه  . 

 چطور هاآن و نیست هشیار بود مشخص هاعکس تمامی در 

کنند؟ را کاراین بودند توانسته  
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# وهشتسیودویست_پارت  

 

 

 

 اهمیتی هیچ اثبات تا دروغش و راست. لرزید هایشپلک 

 بود آبرویی مهم بود، ماهور مهم. بود هاآدم نگاه مهم نداشت،

ریختمی خوردن آب آسانیبه داشت که . 

- تونستی؟ چطور   

 به چنانهم نگاهش اما لرزید، بدنش ماهگل بلند صدای با 

 شده خشک نگاهش. شدمی تکرار ابتدا از که بود هاعکس

 .بود

 خود سمتبه را شمیم و گرفت را اششانه ماهگل دست 

زد داد. اشک از بود خیس ماهگل صورت. چرخاند :  
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-  به تونستی چطور بکنی؟ رو کاراین داداشم با تونستی چطور

کنی؟ خیانت عشقش  

مونه؟می چی دیگه ماهور از شه؟می چی بفهمه ماهور    

زد هق و شد کوبیده اشسینه تخت روی ماهگل دست  . 

- شهمی نابود فهمی؟می میره،می داداشم . 

 الل چرا شمیم؟ بکنی، باهاش رو کاراین تونستی چطور 

 شدی؟

 کنار مامان مرگ با تازه. بود شده خوب حالش تازه اون 

لعنتی؟ برات، گذاشت کم چی مگه چرا،. بود اومده   

 زد؟می دم چه از ماهگل. شد پایین و باال شمیم گلویسیبک 

گفت؟می داشت چه ماهگل  

بود؟ چسبانده او به که بود ایوصله چه خیانت   

غرید و کرد جدا خود از را ماهگل دست عصبی  :  
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- نزن حرف راحت قدراین زن یه نجابت مورد در . 

 

بود گیج. شد بلند  . 

 با کرد؛می نگاهش و بود شده رها مبل روی جاهمان ماهگل 

زدمی موج آن در نفرت از ایپرده حاال که چشمانی . 
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گشت خودش دور عصبی حرکاتی با  . 

- من به بده تلفن یه... گوشی . 

کرد پیدا خودش. بود پوزخند یک تنها ماهگل العملعکس  . 

 تلفن هایکلید روی هایشانگشت. لرزیدمی هایشدست 

لغزیدمی خانه . 

کردنمی یادآوری را علیرضا یشماره ذهنش  . 

گرفت را اششماره باالخره و کرد بند مبل به را دستش . 

کردمی چه داشت دانستنمی هم خودش  . 

 ماهگل، بگوید خواستمی. گذاشت بلندگو روی را گوشی 

نداریم ایرابطه هیچ علیرضا و من! ببین . 

ماست خانوادگی دوست فقط او بگوید خواستمی  . 
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پیچید خانه در بوق چندمین از پس علیرضا صدای . 

نداشت نا. شکست صدایش شمیم  . 

  علیرضا؟-

- فعالً . زنممی زنگ بهت بعداً من عزیزم، سالم . 

 مانند داشتند انگار هم درودیوار. پیچید گوشش در بوق صدای

زدندمی پوزخند او به ماهگل . 

بود؟ شده علیرضا عزیز کی    

 تکان شمیم اما کشید را دستش. شد بلند جا از ماهگل 

 .نخورد

-  و برو خدا رو تو. نرسیده داداشم تا برو جااین از بیا برو، بیا

بشکنه تربیش نذار و برو. برنگرد . 

 گریه زد،می نفسنفس. بود شده منقطع ماهگل هایحرف 

کردمی :  
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-  این توی هنوز تونیمی چطور گم؟می چی شنویمی شمیم،

نکشی؟ خجالت و وایسی دیواریچهار  

کرد التماس و کوبید اشسینه تخت ماهگل :  

- برو نیومده، ماهور تا . 
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زد خشکشان هردو ، درآمد صدا به که در زنگ  . 

 شدن شکسته از ترس شمیم برای. بود ترس نگاهشان در 

 خود شکستن از ترس ماهگل، برای و ماهور پیش خودش

 .ماهور

کشیدمی نفس فقط که بود ایمرده مانند شمیم  . 

بود ایستاده هال میان پریده رنگی با  . 

شد وارد و انداخت در به را کلید ماهور و شد زده دوباره زنگ . 

- خانوما؟ شدم، تونمزاحم من نباشه زشت گممی   

کرد اخم شمیم دیدن با  . 

گرفت قاب دست با را صورتش و رفت او سمتبه . 

- پریده؟ رنگت چرا   
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 و چرخید بود سرش پشت که ماهگل طرف به ثانیه صدم در 

خشکید دهانش در حرف تلویزیون، یصفحه دیدن با . 

 و شد خم زانوهایش. نداشت ایستادن جان دیگر شمیم پاهای

نشست زمین روی جاهمان . 

پیچید اشسینه یقفسه در بدی درد  . 

 زیر داشت کمرش. شد بند مبل گاهتکیه به ماهور هایدست 

شدمی خم مصیبت این بار . 

آمد؟درنمی کدامهیچ صدای که بود دقیقه چند    

بود؟ شده فراموششان کشیدن نفس حتی که بود دقیقه چند  

گذاشت جا سرش پشت را شمیم مات نگاه ماهور  . 

کشید اتاق  سمتبه و گرفت را ماهگل دست  . 

- نمون جااین تو ! 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
935 

 

 

 

 

 [01.02.20 10:48] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# یکوچهلودویست_پارت  

 

 

 

زد هق ماهگل :  

 .داداش-

- برو گفتم . 

لرزاند باهم را خانه و شمیم وبدنتن ماهور، بلند صدای و  . 
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 خانه از همآن از ترسریع و رفت اتاق سویبه سریع ماهگل 

زد بیرون . 

 طور آن کاشای و نشست شمیم صورت روی ماهور نگاه 

نشستنمی . 

شدنمی نصیبش سرد و حسبی نگاه آن وقت هیچ کاشای  . 

شد بلند ازجا سختیبه  . 

 مدام هایشاشک. پیچید اشسینه یقفسه در دوباره درد 

 پاک برای کردنمی تالشی هیچ دیگر شمیم و آمدندمی پایین

 .کردنشان

 حیف. را مرواریدها این نریز: گفتنمی ماهور دیگر حتی 

 نشانه زمین به ماهور نگاه. رفت سمتش نیست؟ چشمانت

 .رفت

آورد باال صبر ینشانهبه را دستش ماهور اش،قدمیچند در  . 
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 ماهور که البته و فروریخت شدنزدهپس این از شمیم قلب 

 که هرچه نیمه،ونصفه و افتاد کاربه شمیم دهان. داشت حق

ریخت بیرون را داشت توان و بود :  

-  یه دارن شرکت توی پدرش و مژگان که فهمید بابات

رنمی زیرآبی و کننمی کارایی . 

کنهمی شونکمک علیرضا فهمید  . 

 ملتهب چطور ماهور صورت دید گفت، که را علیرضا اسم 

 .شد

بود دردناک برایش این و کردنمی نگاهش. کردنمی نگاهش  . 
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- کنم کمک تا رفتم خدا به ماهور، . 

بفهمم رو چیزی یه تا بزنیم حرف باهم کافه، رفتم  . 

 داشت دلش. سوزاند را اشسینه ماهور تلخ ریشخند 

ترکیدمی . 

-  و کردی اضافه غلط کردی، جابی! کردی جابی خیلی تو

 من به و کردی دخالت نداشت، ربطی بهت که کاری توی

گفتی دروغ . 

بود؟ نکرده تعجب پدرش و مژگان از ماهور   

گفت؟می چه او به داشت ماهورش. گرفت شدت اشگریه   
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برداشت عقب به قدم یک ارادهبی رفت، سمتش که ماهور  .  

 ماهور که البته و... خمشگین صورت بلند، صدای سرد، لحن 

دیگر داشت حق ! 

داد ادامه کرد،می گریه کهدرحالی و نشد تسلیم  : 

- گممی راست خدا به. شد چی نفهمیدم خدا به . 

 شهمه ماهور،. جاماون دیدم کردم، باز که رو هامچشم 

سازیهصحنه . 

نکن باور خدا رو تو. الکیه مامانم، روح به  . 

گم؟می چی شنویمی. کن نگام لحظه یه کن، نگام   

 عمل خواستنمی رومامانش. بیمارستانه جااین... فقط جااین 

ساختگیه خدا به کنن، . 

- کافیه دیگه، بسه . 

است بس»: بود گفته محکم  ». 
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 بدتری درد کهجوری. شد خفه دیگر شمیم که گفت جوری 

پیچید اشسینه یقفسه در . 

- مژگان بهت لعنت ! 

خورد جا شمیم  . 

نبود؟ بود، عجیب آمدهپیش شرایط در حرف این   
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. ماند ثابت شماره روی هردو، نگاه. خورد زنگ خانه تلفن 

بود علیرضا یشماره همان . 

کشید را دستش ماهور که رفت تلفن سمتبه شمیم  . 

- نده جواب . 

 روی تلفن. برگشت ماهور سویبه سؤالی شمیم نگاه 

پیچید خانه در مژگان صدای و رفت گیرپیغام : 

- . دیگه رفتارت این به دارم عادت من البته نیستی؟ صابخونه،

 فقط و هستی تو باشه، گیرمپیغام روی گوشی که حفظم

 .دلخوری

 ماهور به وارفته شمیم، و شد بلند مژگان لوند یخنده صدای 

کرد نگاه . 

دانست؟می را ماهور رفتارهای باید چرا مژگان   
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-  بهت تونمنمی زرنگ، خانوم خب، توام؟ جاییاون شمیم،

شد حیف که، نرفت پیش درست کاراتون بگم، تبریک . 

داد قورت را دهانش آب شمیم  . 

-  چه منصور عمو با تو نفهمم که خرم قدراین من کردی فکر

کنی؟می کارایی  

نذار؟ دمم روی پا نگفتم بهت من مگه خوب، دختر آخه    

 چیزی او بود محال. کشید نفس تند شمیم. خندید مژگان 

بود غیرممکن بداند، . 

- فهمیمنمی چیزی ما کردن فکر اینا ماهور، . 

 و مژگان ِکی از. نشست ماهور روی زدهبهت شمیم، نگاه 

شد فشرده ماهور دست در دستش بودند؟ شده ما ماهور، . 

-  که کن دعا.. .مژگان کن، دعا. کثافت آشغال شو، خفه

نکنه پیدا تو به ربطی تهش علیرضا، و امروز موضوع . 

لرزاند را شمیم تن که بود ماهور بلند صدای  . 
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- شد؟ رو برات زنت دست چون... عشقم چرا  

- بکش آب دهنتو بیاری، خوایمی ومن زن اسم . 

شد تربیش ماهور دست فشار  . 

عشق؟... نیز قلبش هایشریان و رفت درهم شمیم یچهره   
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 اشسینه. بود زده بیرون ماهور چشمان از خشم از هاییرگه 

شدمی پایین و باال عصبانیت، شدت از . 

 در که دستی کشیدن با شمیم که برود تلفن سمتبه خواست 

نگذاشت بود، فرورفته دستش . 

خندید قیدبی مژگان  .  

 -  جزئی شمیمم اما. خواممی معذرت من ماهور، نداره دوستت

 چه شدن زدهپس و خیانت فهمیدیمی باید تو. بود منقشه از

نه؟ یا داره یطعم  

 روزی همون حس نه؟ یا کردیمی درک رو من حس باید 

 بگم بهت رو احساسم تا گرفتم تولد برات ذوق، کلی با من که

نموندی مهمونی توی حتی تو گفتنش، بعد و ... 

بشی له بشی، خورد آدم، همهاون جلوی که وقتی حس  ! 

 و کرد عجله زنت. کنه پیدا ادامه عقد تا بازی خواستممی من 

ریخت همبه رو هامبرنامه . 
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زد پوزخند عصبی ماهور،   . 

- کنمنمی باور مزخرفاتتو . 

 به شبیه شد پخش صدایی بعد، و شد برقرار سکوت ایلحظه

 برای کردن درست قهوه هنگام شرکت، در که شمیم صدای

. متنفرم اطرافش آدمای و معتمدی ماهور از»: گفتمی ماهور،

کنم تحملش مجبورم مدارک، داشتن برای فقط ». 
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 زانوهای. کرد رها را شمیم دست و شد شل ماهور دست 

شد آوار... نکرد سقوط ،نشد خم. نداشت تحمل دیگر شمیم . 

 اشگونه روی اشکی یقطره. شد آوار زمین روی جسمش 

 صدا این نداشت، تحمل دیگر ماهور ناباور نگاه این. چکید

نداشت شنیدن . 

افتاد ممکن زمان بدترین در افتد،بی خواستنمی که اتفاقی  . 

 از. نشود بلند هقشهق صدای تا گذاشت دهانش روی دست 

 دقیقه چند فهمیدنمی. بود شده عوض رنگش گریه شدت

 با را خانه ماهور که شده دقیقه چند فهمیدنمی. است گذشته

کندمی متر عصبی هاییگام . 

 از تار ایپرده پس از را او و بود کرده کز گوشه یک 

. شنیدمی را اشعصبی هاینفس صدای. دیدمی هایشاشک
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 یک در... را اشکالفگی و دیدمی را اششدهسرخ صورت

 یک مثل. مردمی داشت و دیدمی را رسیدنش جنون به کلمه،

 کشید،می را آخرش هاینفس انگار آب، از افتاده بیرون ماهی

آورشرم صوت آن شدن پخش از پس . 

ناباوری از پر بهت، از پر بود، خشم از پر ماهور یسینه . 

 هایشگدازه و کرد فوران آتشفشانی چون خشمش ناگاهبه 

سوزاند را اشسینه . 

 به را دخترک لباس رساند؛ شمیم به را خودش جهش یک با 

کرد بلندش ازجا و گرفت چنگ . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# ششوچهلودویست_پارت  

 

 

 هایمردمک. نفهمید چیزی برخاست، کاهی پر چون شمیم 

 بودند، شده تیره حاال که ماهور هایعسلی میان در لرزانش

 لبانش مابین که بود ماهور داربغض صدای و خوردمی چرخ

 .شکست

- شمیم الکیه، بگو دیگه باریه . 

 شمیم نگاه کرد،می تزریق دخترک جان به درد التماسش 

 بودن، مات این. نگریستمی او به قهقرا از گویی و بود مات

بود حالش وصف در کلمه ترینجانبی . 
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 هایلب رو فرضی خطی خشم با ماهور، گرنوازش انگشتان

کشید شمیم : 

-  چند مثل دیگه باریه. کرد اضافی غلط اون بگو دیگه باریه

 بخور قسم مامانتو روح و و چشمام توی بزن زل پیش دقیقه

بازیه و پرتوچرت که ساختگیه، شهمه که... نکنم باور که ! 

 لحظهبهلحظه اشچهره. کشید باال و گرفت را شمیم یچانه 

 شمیم ترس از پر جنگل به اشخصمانه نگاه و شدمی کبودتر

 موج آن در التماس و لرزیدمی صدایش. بود شده دوخته

زدمی :  

-  باور خودت جون به. برممی نفسشو خودت، جون به شمیم،

بهم بگو. نگفتی دروغ بگو. الکیه بگو فقط تو. کنممی ... 

 در خیره و لغزید شمیم لرزان هایلب روی انگشتش 

گفت مبهوتش چشمهای : 
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-  اینا یعاشقانه هاینگاه بگو نگفتن، دروغ لبات این بگو

نبوده الکی ! 

 نفس که محتضری مانند. بود شده نبود،مسخ مات دیگر شمیم

 غرق و زدمی لبخند مرگ به گویی گوید،می بدرود را کشیدن

ماهور تعصب و خون از پر هایچشم در بود . 

- دختر بگو، چیزی یه ... 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# هفتوچهلودویست_پارت  
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 معنای. زدمی فریاد را قلبش تنهایی معنای شمیم، سکوت 

 هوار. کردمی قرارتربی را زخمی مرد این قلب که تلخی

 :کشید

-  نباش، ساکت. بزن حرف بزن، حرف! لعنتی بگو، چیزی یه دِ

 .شمیم

 میز روی هایوسیله سمتبه دستش ،جمله این دنبالبه 

 عشق با زیرو که شدنشان شکسته صدای و رفت خوریغذا

 اندام و شد یکی اشزخمی دل فریادهای با بودند، شده خریده

 بود شده سکوتش. مهیب صدای این از لرزید شمیم نحیف

آتش روی بر هیزمی .  

 دخترک سویبه.  کرد طغیان دوباره ماهور قلب آتشفشان 

کوباند دیوار به را کمرش مالحظهبی و رفت . 
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- نه؟ مگه الکیه، همش   

 هایشچشم. بود انکار خواهشِ از پر نگاهش اما گفت، خشم با

داشت خود در تعصب از طوفانی . 

. گرفت عزا رنگ ماهور نگاه برخاست، که شمیم هقهق 

 جمله یک گفتن به لبش تنها و بارید باران چونهم دخترک

خورد تکان : 

- دارم دوستت ! 

رفت عقب ماهور . 

- تو پس ... 

 پا وقت. لرزید شمیم دنیای انگار لرزید، که ماهور صدای 

 را دستش و کرد بلند را جانشبی بدن. نبود کشیدن پس

 .گرفت

- کن گوش اول. ماهور نه، ... 
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 را ماشین سوئیچ. افتاد زمین روی که زد پسش طوری ماهور 

رفت در سویبه و برداشت . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# هشتوچهلودویست_پارت  
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 یگوشه به که کمری با برهنه، پای با دوید؛ دنبالش شمیم 

بود خورده میز . 

 ماشین گذاشت، کوچه در را پایش تا و رفت پایین هاپله از 

برگشت لرزان پایی و شکسته قلبی با. شد کنده ازجا ماهور . 

کرد زمزمه خود با. افتاد و خورد لیز در پشت : 

سخن نوعی هر گویند بدن، از جان رفتن در  

رودمی جانم که دیدم خویشتن، چشم به خود من  . 

. شد همراه باران با هایشاشک و زد باران. برگشت عقب به 

 بود، هوا روی اشزندگی که لحظاتی در. بود مانده میانه آن در

داشت دلهره و بود نگران. زدمی وپادست داشت . 

 ...دخترم-

 فکر کجا و ِکی. اشپناهیبی برای شد پناهی منصور، صدای 

برسد؟ دادش به بتواند او کردمی  

ایستاد رسید، که اشنزدیکی به منصور برگشت،  . 
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- شمیم؟ شدهچی   

بگوید توانست فقط. بود همراهش ماهگل. دیدمی تار  :  

  !ماهور-

 سر از هقشهق و شکست گلویش در بغض و گفت را این 

لرزید؟می صدایش چرا منصور. شد گرفته   

  فهمید؟-

زد هق  : 

 .فهمید-

- کنممی درستش . 

زد هق باز  . 

 !زندگیم-

- سازیدمی اول از . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم   

# نهوچهلودویست_پارت  

 

 

زد هق شمیم، و کشید اغوشش در منصور  :  

- یخشهنمی ومن بخشه،نمی . 

- سبخشنده . 

زد هق : 
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- قرمزشه خط دروغ بود، گفته . 

- داره دوستت . 

  !رفت-

 نیم. گرفت نفسش و رفت جانش تمام انگار جمله این با 

 سرد هایسرامیک روی خانه، از ایگوشه در بعد، ساعت

 جوابی اما بود، گرفته را ماهوریشماره هزاربار. بود نشسته

بود نگرفته . 

 سرزنش را ماهگل منصور،. داشت نگه دست در را تلفن 

دادمی را اخطارش آخرین داشت انگار و کردمی :  

-  ماهگل؟ کردی، قاطی خودتو خودیبی چی برای

 جوریهمین گعتی؟ داداشتم به گفتی، من به که جوریهمون

 توام بیفته، اتفاقی هر دختر؟ اره آتیش، روی ریختی بنزین

ماهگل مقصری، . 
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 اتفاقی بود قرار مگر. زد چنگ شمیم دل به تربیش شورهدل 

زد لب جانبی بیفتد؟ :  

- کردمی رو فکر همین بود، هرکسی نداره، تقصیری ماهگل . 

 زنگ تلفن. گرفت را لیوان. آورد برایش آبی لیوان منصور، 

داد جواب را تلفن تشویش از پر. خورد : 

- ماهور الو، ... 

- گیرممی تماس آگاهی از خانوم، سالم .  

 از که هاییجمله نداشت باور. کشیدمی سوت هایشگوش 

 بدی صدای با و افتاد دستش از لیوان. بود شنیده مرد دهان

خورد زمین . 

 در اشیاعلی صدای و گرفت دستش از را گوشی منصور 

شد تکرار شمیم گوش . 
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 روی. رفت ماهور اتاق سمتبه زحمت با اما بود، سست بدنش

 میان را سرش و کشید خودش روی را پتو افتاد، تختش

کشید نفس را عطرش و فروکرد بالشش . 

*** 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق شمیم  

# پنجاهودویست_پارت  
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بود گذشته سختیبه هفته دو  . 

 کند که بود روزهایی و ساعت آن از روزهایش و هاساعت 

گذشتندمی و گرفتندمی جان. گذشتندمی سخت بودند، . 

آمد ماهگل صدای  : 

-  باید هی ش،از آدمی خوشم خیلی. احمق غذا، به نزد لب

بکشم هم رو منتش . 

نالید آرزو  :  

- اومد سرمون بود بالیی چه این خدایا، ... 

کرد تند پا اتاق سمتبه و  : 

- بخوره بدی، تو شاید. بده ببر هم واین بیا آرزو، . 

 را شمیم ظاهربه. نبود مشخص هم اشمهربانی و بدخلقی 

بود نگران دلش در و زدمی پس . 
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فروکرد بالش در تربیش را سرش شمیم شد، باز که در  . 

گرفتمی نفس تنگیِ گاهی و رفتمی راه سختیبه آرزو  . 

بگذارد دنیا این به پا فرزندش که بود روزها همین  . 

 شمیم نزدیک و گذاشت تخت کنار میز روی را سینی 

 .نشست

گفت بغض و دلسوزی با  :  

-  هیچی. دختر نزدی، حرف هم کلمه یه که شد هفته دو

موندی؟ زنده جوریچه. خورینمی   

کشید سرش روی را پتو شمیم  . 

گذاشت شکشمش روی و گرفت را شمیم الغر دست آرزو  . 

بود کرده آب هم را استخوانش و گوشت غم، این انگار  . 

-  بیای خوایمی جوریاین. آمامی دارم دیگه من شمیم، خاله

استخون؟ و پوست یه شدی که جوریاین استقبالم؟  
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق شمیم  

# ویکپنجاهودویست_پارت  

 

 

 

ه.چرخید آرزو مخالف سمتبه و کشید را دستش شمیم   

- کن گریه حداقل شمیم؟ کنی،می ذخیره داری رو اشکات . 
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. رسید ذهنش به فکری و کشید بلندی نفس. نگرفت جوابی 

شد بلند جا از . 

- چی؟ که کردی بالش توی رو سرت تو اما رم،می دارم من   

گرفت نفسی دوباره  . 

-  سرتو خوایمی کی. برف زیر کرده رو سرش که کبکی مثل

 بودی، وپادستبی قدراین تو شمیم؟ خبره،چه ببینی و دربیاری

 آره؟

شده؟ تو چیِ عاشق ماهور این دونمنمی من   

 کنارش تو داره، احتیاج بهت که زمانی این توی درست 

باشی؟ خوایمی کی دیگه... نیستی  

. شدمی رو روزییه باالخره حقیقت که دونیمی خوب 

 طوریهمون. شمیم فهمیدمی روزییه ماهور چی؟ که آخرش

فهمیدی تو که .  

بشود اجرا گذارترتاثیر نمایشش تا برد باال را صدایش  . 
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-  زمین که بود همین مژگان هدف... بیچاره بدبختِ آخه

 هی. شمیم رسونی،می هدفش به اونو داری خوب تو. بزندتون

بود؟ همین جنگیدنت... جنگممی جنگممی گفتیمی  

زد پوزخندی  . 

 فردا که دونیمی راستی،... که هوا روی رفتی شلیک یه با -

ماهوره؟ دادگاهِ  

داد ادامه و کرد مکثی : 
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# دووپنجاهودویست_پارت  

 

 

 بهش داری تربیش طوریاین. نیا تو اصالً نظرمبه 

نداری بهش حسی که فهمونیمی . 

ماهور اتاق توی کن حبس خودتو جوریهمین آفرین،  . 

 کسهیچ... شمیم کسهیچ من، نه ماهگل، نه پدرش، نه 

 کنیمی غرق تربیش خودتو داری تو و برسه دادت به تونهنمی

کرده درست مژگان که گردابی این توی . 

گفت اما نیست، نفعش به پدرش، فهمیدن دانستمی  :  

-  زنگ. بیاد علی عمو به زنممی زنگ بری، پیش طوریاین

گممی رو چیزهمه و زنممی . 

 جورییه و گفتیم دروغ بهش بس از شدیم خسته 

شمیم پیچوندیمش، . 
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 را تیرش آخرین. زد را هایشحرف تهدید با هم باراین 

 به تیرش و بنشیند ثمربه تالشش شاید که کرد رها طوراین

بیاورد خودش به را شمیم بتواند شاید تا. بخورد هدف . 

خدافظ رفتم، من - . 

 ماهگل و آرزو صدای. نشست و زد کنار سرش روی از را پتو 

ایستاد آیینه رویبهرو و آمد پایین تخت از. شنیدمی را . 

کشید اشرفتهگود هایچشم زیر به دستی . 

 گریه اصال که او بود؟ شده متورم هایشپلک پشت چرا 

آمد؟نمیدر اشکش چرا. بود نکرده   

. بود دیده هاسریال و هافیلم در را هااتفاق طوراین همیشه 

 شد چه. افتادمی هاداستان و هاقصه در اتفاقات این همیشه

رسید؟ جااین به که شد چه شد؟ طوراین که  
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( بودنتیپرازحادثه ) 

 

 

 

............ 

 شکسته دلی با. بود رفته خردشده اعصابی با. بود رفته ماهور 

 خوب. باشد توانستنمی. نبود قاتل ماهور اما بود، رفته

رسیدنمی هم مورچه یک به حتی آزارش او که دانستمی . 

شد اکو سرش در آرزو صدای و نشست تخت روی  . 

- نیستی کنارش تو داره، احتیاج بهت که زمانی این توی . 
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. نداشت اشتها. افتاد غذا به نگاهش. کشیدمی تیر سرش 

 واقع در یا بود، قاضی دست ماهور زندگی و مرگ کهاین تصور

 دهد،نمی رضایت بود گفته نفرت با که نفر یک و قاضی دست

کردمی اشدیوانه . 

نداشت را زندگی در نبودنش و نداشتن طاقت  .  

 سرش در آگاهی  در ماهور رفتن از پس برخوردش اولین 

بود گفته فقط... بود نکرده هم نگاهش حتی. شد تکرار : 

- کشید دلت که جایی هر بری آزادی دیگه . 

 دستان دیدن با. بود مرده هزاربار جمله این با او و 

 مقصر را خودش. بود کرده مرگ آرزوی هزاربار اشزدهدستبند

دانستمی . 

 بغض به شبیه چیزی. فرورفت دستش پوست در هایشناخن 

بود بسته را نفسش راه . 

بود رفته هوش از آگاهی، در ماهور دیدن از پس روز آن  . 
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 آرامش کن سعی بود گفته دکتر کرد،نمی اشیاری قلبش 

 را، آرامش. بود برده خود با ماهور که چیزی. باشی داشته

را چیزهمه و همه را، شادی را، دلخوشی . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# چهاروپنجاهودویست_پارت  

 

 

 

 سال، چند این در. بود شده مادرش مرگ زمان به شبیه 

 و بخواهد و بیند کهاین. چرخیدمی منطق یک حول اشزندگی

بدهد دست از و باشد داشته دوست. باشد نداشته . 
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ریخت رویش را قیمه خورش و کشید جلو را برنج بشقاب  . 

. داد قورت سختیبه و گذاشت دهان در را آن از قاشق یک

 را ماهور عطر قدرآن. خورد طورهمان را بعدی هایقاشق

ف زیر بو همان که بود کشیده نفس  

بود اشبینی . 

 این از قبل روز یک پدرش. رفت پنجره سمتبه و شد بلند 

 را هایشتماس. بود رفته فرش همایش و سمینار به اتفاق،

دادمی جواب را هایشاساماس تنها و گذاشته جواببی .  

 حرف توان و گرفته شدتبه گلویش که بود این هم اشبهانه

ندارد زدن . 

شنید را منصور متعاقباً و درخانه شدن باز صدای  . 

 ...بابا-

لرزیدمی صدایش که بود ماهگل  . 
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-  هرچی امروز بابا. دهنمی رضایت شده، سنگ عمو بابا،

کرد نگام فقط کردم، التماسش . 

میرممی داداشم بی من. بکن کارییه خدا رو تو بابا،  . 

گفتمی را هایشحرف تمام گریه با  . 

- ماهگل رفتیمی نباید . 

. بود شده خراب سرش بر دنبا تمام حرف این با انگار ماهگل

کشیدمی جیغ . 

-  گی؟نمی هیچی چرا کنی؟نمی کاری چرا بابا؟ چرا

رو ماهور که... رو ماهور که منتظری... منتظری ... 

 

 

 

 

 [01.03.20 12:03] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# پنجوپنجاهودویست_پارت  

 

 

 

 هم حرف این گفتن حتی. بدهد ادامه نتوانست 

 هایگریه صدای و برید را امانش هقهق. بود تحملغیرقابل

پیچید خانه در پرصدایش . 

کرد پاگ را هایشاشک و کشید آغوش در را ماهگل منصور . 

- دخترم گردهمیبر ماهور . 

 دلش خواستمی زد،می چنگ ریسمانی هر به داشت ماهگل 

گفت جانبی و لرزان. شود قرص شود، محکم : 

- بابا بده، قول. بده قول . 
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 بود ترسناک و انگیزوهم. شدمی آورمرگ گاهی سکوت 

 با. دادمی تلخی معنای و جوابش در تعلل و منصور سکوت

رسید جوابش تاخیر و مکث :  

- دممی قول . 

 که قولی. آمد بیرون راحت خیال با هرسه نفس و داد قول او 

 باز و کشید را پرده شمیم. نبودند مطمئن آن به کدامهیچ

رفت تخت سمتبه . 

کشید بو را عطرش و فشرد بغلش در را بالش . 

 زده زل شب تمام. داد فشار و گذاشت قلبش  روی را دستش

 همروی چشم هم دقیقه یک حتی. ماهور عکس به بود

بود نگذاشته . 

 زد،می قدم خانه در قراربی. بود آمدورفت در مدام اما منصور 

آمدمی خانه به و رفتمی بیرون . 

شد وارد و کرد باز را ماهور اتاق در دمسپیده  .  
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- خوبی؟ دخترم؟ نخوابیدی چرا  

 تکان با شمیم و بود پرسیده ایمسخره سؤال وضعیت آن در 

بود داده تریمضحک جواب خوبم، معنایبه سرش دادن . 

 

 

 

 

 [01.03.20 12:03] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# ششوپنجاهودویست_پارت  
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 فقط بود خوب کرد،می تابیبی قلبش کمی فقط بود خوب 

 به داشت فقط بود خوب. آوردمی درش پا از داشت زندگی

 نفس و شدمی نزدیک اشزندگی لحظات ترینگیرنفس

  .نداشت

-  یپاشنه خودش مژگان گهمی نداده، هلش اون گهمی ماهور

 دعواشون شاهد همه اما خورد، سر هاپله از و لغزید کفشش

  .بودن

 سمتشبه شمیم سر. کرد مکث رسید که حرفش جایاین به 

 ترشکسته قدرچه دیگر؟ بود همین شدن پیر شبهیک. چرخید

مرد این بود شده . 

 از. سرخ هایشچشم و بود نامرتب و چروکیده هایشلباس

زد لب اششدهفشرده همبه هایدندان میان :  

-  دوربینارم فیلمای مطمئنم. بوده جااون پستم شرفبی اون

کثافت کرده، پاک اون . 
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است مژگان پدر خردمند، همان پست، شرفبی دانستمی  . 

- گناههبی ماهور کردمی ثابت که مدرکی تنها . 

 چرا امید؟ تنها یعنی مدرک تنها. شد خراب سرش روی دنیا

 مگر داد؟می واریامید ماهگل به چرا گفت؟می او به را هااین

بود؟ چقدر طاقتش او   

 هاعقربه. بود گردش در منصور و ساعت بین نگاهش مدام 

کردندمی حرکت سختیبه . 

 جاهمان شمیم و بود نشسته اتاق درگاه همان در منصور 

 ازپس یکی منصور، یواسطهبه که بود سیگار. تخت روی

شدمی تربیش حالش وخامت که شمیم و شدمی دود دیگری . 

 

 [03.03.20 09:13] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  
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# هفتوپنجاهودویست_پارت  

 

 

 میز روی را سوئیچی منصور. داشتند دادگاه یازده ساعت 

 .گذاشت

- آممی خودم. دارم کار منم. ماهگل با بیاین این با . 

 بود آورده دیروز که غذایی سینی. شد بلند جا از رفت که او 

گذاشت ظرفشویی سینک داخل و برد آشپزخانه به را . 

بود ایستاده آشپزخانه درگاه در ماهگل برگشت، وقتی  . 

آمد حرفبه اول که بود شخصی ماهگل و ایستاد جاهمان  : 

-  زود و کردم اشتباه. بودم عصبی روز اون من داداش،زن

خواممی معذرت. کردم قضاوتت . 

 همان و زد لبخند سختیبه و گذاشت همروی را هایشچشم 

شود پاره اشخوردهترک لب پوست شد باعث کوتاه کشش . 
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زد صدایش دوباره ماهگل کنارش، از گذشتن هنگام  . 

 .ایستاد

- نبود هیچی ماهور و مژگان بین . 

شد گوش جانش تمام  . 

-  توجه ما هردوتای به ماهور. شدیم بزرگ باهم بچگی از ما

 .داشت

 اما داشت، هوامونو و بود همراهمون تونستمی کهجایی تا 

داشت ایدیگه تعبیر یه دادنااهمیت و هاتوجه این از مژگان .  

نشست زمین روی و خورد سر اپن کنار کرد، مکث  . 

-  چه بودم، بچه. کردم اشتباه. شدم همپاش منم حتی

دونستممی . 
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 مامان رفتن بعد ماهور آخه. رفتیم پیش مژگان توهمات با 

 خوب حالش دیگه نخندید، واقعی دیگه. نشد ماهور اون دیگه

 .نشد

داد ادامه بغض با مهگل : 

 

 [03.03.20 09:13] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# هشتوپنجاهودویست_پارت  

 

 

 

 برای مژگان با. حالش شدمی بهتر جوریاین خیالم به 

کنیم سوپرایزش خواستیم و ریختیم برنامه تولدش . 
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 دید رو کیک روی ینوشته ماهور وقتی تا بود خوب چیزهمه 

کرد احساسات ابراز همه جلوی مژگان که موقع همون و . 

 توانستنمی انگار. کرد پر را خانه فضای اشگریه صدای 

کند گریه صدابی . 

-  شبش اما نگفت، هیچی موقعاون. رفت و زد پسش ماهور

 که هاییجمله عین. گفت چیا یادمه هنوز. مونخونه اومد

شمیم یادمه، رو گفت بانفرت .  

بود کرده سیخ شمیم تن به مو هایشگریه و لرزان صدای  . 

کردمی حس را قلبش شدن فشرده  . 

-  جلوی اونم گفت. شیمی عاشق توام روزی یه که گفت

 شده تموم گرون براش خیلی. رهمی و کنهمی خوردت همه

 .بود

 در دادن خیر جواب بر مبنی مژگان احساس فهمیدمی حاال 

را عقد . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
981 

 

 بود چیزی از بیش اهدافش گرفت؟می را چه انتقام داشت او 

 باال و شرکت هایپول دادن انتقال. کردمی فکر شمیم که

چه؟ دیگر و ماهور از انتقام کشیدنشان،  

 از شبنم شدن مطلع با و بود داشته نگه انبار در که اجناسی 

بود کشته را او ماجرا . 

 راستا همین در شمیم از آن از پس و بود راکشته خواهرش 

 و بود داده نشان او خواهخیر را خود ظاهر در و کرده استفاده

دادمی انجام را دیگر کارهای . 

 منافع برای. بود شده آسان چه کشیآدم و بودن قاتل 

بودند کرده عزادار را خانواده یک خودشان .  

داد بیرون عمیق را نفسش  . 

 

 [09.03.20 13:52] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# نهوپنجاهودویست_پارت  

 

 

-  این توی دیدنت با. داری دوست رو داداشم دونممی

 ...وضعیت

او به دوخت چشم مستقیماً و کرد بلند را سرش  . 

-  بعد که ودیب کسی تنها تو. شمیم داره، دوستت ماهورم

کنی خوب حالشو تونستی مامان، مرگ .  

 آرام را او دل مشکالتش و درد تمام با خودش یعنی او؟ 

بود؟ کرده  

است زده لبخند شد متوجه لبش پوست شدن کشیده با  . 

خوردمی پیچ استرس شدت از دلش. رفت اتاق به  . 
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 را چشمانش اطراف گودی و سیاهی کرم، با کرد سعی 

شد موفق حدودی تا و بپوشاند . 

 ماهگل که هاییلباس و زد لبانش به رنگیکم صورتی رژ 

پوشید را بود کرده آماده برایش . 

 و شیک. مشکی شلواری و شال و طوسی یساده یپاییزه 

 ساده

. بود کرده ارام کمی را دلش ماهگل اما بود، سخت باورش 

هایشلباس به حتی بود، او به حواسش .  

 هنوز را ماهور. بودند نشسته دادگاه در بعد ساعت یک 

بودند نیاورده . 

 نفس. کردمی بازی انگشتانش با استرس از مدام شمیم 

بود کم انگار هوا اما کشید،می . 

 جاآن ماهگل و او ازقبل خردمند اما بود، نرسیده نیز منصور 

 .بود
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 که شدندمی تقسیم قسمت دو به شده چیده هایصندلی 

بودند دیگر قسمت هاآن . 

 و است وکیل فهمید ظاهرش از شدمی که شخصی خردمند، 

کیستند دانستنمی که دیگر نفر دو . 

 

 [09.03.20 13:52] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# شصتودویست_پارت  

 

 

 

پرسیدمی لرزان صدای با دقیقه چند هر ماهگل  :  

  خوبی؟-
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 تکان مدام عصبی پایش یک. دادمی تکان سر فقط شمیم و

خوردمی . 

برگشت سمت همان به همه سر در، صدای با  . 

بکشد نفس بتواند تا زد چنگ اشپاییزه ییقه به اختیاربی . 

شد بلند جا از  . 

 کاش": بود معروف یجمله همان هوایوحال دلش، حال 

دیدمنمی را لحظه این و مردممی "! 

کشید تیر قلبش و ماند اشخمیده هایشانه روی نگاهش  . 

شده؟ خمیده هایتشانه چرا تو بگوید تا نکرد کار زبانش    

 را نامرتبش و بلندشده هایریش اما دید،می تار هایشچشم 

 کسی دنبالبه که هاییچشم. رسید هایشچشم به و دید

ماند ثابت شمیم دیدن با و گشتمی . 

گذاشت دهانش روی را دستش. برگشت و رفت شمیم نفس  . 
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 موهای این... آشفته وضع این... غم پر عسلی هایچشم این 

 ماهور آوردند،می سمتشبه داشتند که آدمی این... پریشان

 بود؟

 گریه که بفهمد شد باعث صورتش روی چیزی گرمی احساس

کرده گریه باالخره... کرده . 

 رد کنارش از دیگر سرباز دو همراهبه ماهور موقع همان 

کرد پاک سریع را هایشاشک او و شدند . 

 گریه دارد هم ماهگل که شنیدمی. شنیدمی را صداها تازه 

کردنمراعات با کمی البته و کندمی . 

ندیده او و آمده داخل ماهور با منصور که فهمید  . 

 

 [09.03.20 13:52] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  
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# ویکشصتودویست_پارت   

 

 

 

نه را نگاهش اما کرد، جلب را توجهش هاحرف از قسمتی  . 

-  با را خود یالیحه دادگاه، محترم ریاست بهنسبت احترام با

کنممی شروع موضوع این طرح .  

است گرفته هایشگوش که داشت را کسی احساس  . 

 فقط. آمدمی نامفهوم برایش وکیل ساده هایحرف 

بروند بیرون جااین از باهم و برگردد ماهور خواستمی . 

شوند آرزو زندگی در هاییروزمرگی که بود همان بد حال  . 

 تمام از گفت،می مژگان تلفنی تماس از ماهور وکیل 

 تالشش مدرک یارائه برای مدت آن در منصور که چیزهایی

بود کرده را . 
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داشتند را مژگان تلفنی تماس متن حتی هاآن  .  

 وکیل از نگاهش شد باعث قاضی جدی و محکم لحن 

شود کنده خردمند . 

-  خانوم قتل با ارتباطی چه موضوعات این... تابنده آقای خب،

دارن؟ خردمند مژگان   

 زشت هایپوزخند چرا بود؟ همین هارشته تمام شدن پنبه 

شد؟می ترآزاردهنده لحظه هر خردمند وکیل  

- خدمتتون کنممی عرض رو ربطش .  

 کارهای یدهندهنشان کردم، عرض که موضوعاتی تمامی

بوده مقتول یکنندهتحریک . 

 و دارند دیرینه دوستی یک معتمدی و خردمند یخانواده 

 و نیت هیچ یعنی. نداشته وجود هاآن بین دشمنی گونههیچ

 تماس و مقتول هایمزاحمت شروع تا نبوده کار در قصدی
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 عمد ،قتل و کشونده جااون به رو بنده موکل که شب اون

 .نبوده

 

 

 

 

 [11.03.20 03:07] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# ودوشصتودویست_پارت  
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 عمدبه قتل کنند اثبات خواستندمی هاآن که فهمیدنمی 

نبوده؟ ماهور کار قتل یا نبوده  

خورد پیچ همبه اشرودهودل  .  

-  عمدبه قتل که موضوع این اثبات برای مدرکی تابنده، آقای

دارید؟ نبوده،   

 لحظه چند اما بشنود، را تابنده زمخت صدای خواهدمی دلش 

بارمرگ سکوتی. شودمی سکوت . 

 باالخره تابنده. افتدمی مژگان یشانه روی جانبی سرش 

گویدمی :  

-  دست در سرد و گرم از اعم سالح گونههیج بنده موکل

 که موضوع این بودن، جااون که مستخدمی عالوه،به. نداشته

 رو "چرا" پرسیدنمی خدابیامرز اون از فقط بنده موکل

کننمی تأیید و شنیدن . 
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. است نشسته مسنی مرد سرشان پشت. چرخدمی نگاهش 

 هایشلب اخیتاربی و بیندمی هم را خردمند خشمگین نگاه

آیدمی کش . 

گویدمی و شودمی بلند او که کندمی نگاهش هم قاضی  :  

-  از فقط و اومدن عصبانیت با ایشون... قاضی آقای واال واال،

بوده چی هدفت و چرا پرسیدنمی خدابیامرز اون . 

 گذشته کار از کار دیگه اومدم وقتی که بیارم آب رفتم من 

 به زدن آسیب برای کاریهیچ لحظه اون تا ایشون اما... بود

ندادن انجام خدابیامرز دختر اون . 

گرداندبر قاضی سمتبه دوباره را سرش استرس با  . 

 که دیدیمی و ماندیمی کاش پیرمرد، رفتینمی کاش 

نشده آلوده خون به دستش ماهور . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وسهشصتودویست_پارت  

 

 

 

گفت قاضی  : 

- نیست کافی . 

-  ساعاتی هایفیلم. هست هم ایدیگه موضوع قاضی، آقای

 پاک درواقع. نیست داشتن، حضور جااون در بنده موکل که

  .شده
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بود فهمیده هم منصور دیروز هایحرف از . 

 اما بود، روشن دلیلی خود این و شده پاک روز آن هایفیلم 

آن اثبات ... 

-  حضور جااون خردمند مژگان پدر خردمند، آقای چون و

 مظنون ایشون نیومدن، بیرون هم بعد ساعت یک تا و داشتن

هادوربین هایفیلم کردن پاک به هستن . 

شودمی بلند خردمند فریاد صدای  :  

-  تونممی چطوری من وکیل؟ آقای زنی،می خودبی حرف چرا

بکنم؟ کاری چنین دخترم، بد حال با   

داد تذکر و کوبید میز روی قاضی  :  

- کنید رعایت ودادگاه نظم . 

شد بلند جا از خردمند وکیل  : 

-  ذکر دادم ارائه شما خدمت که مدارکی توی قاضی، آقای

 موضوعی چنین و پریده برق هایفیوز لحظه، آن در که شده



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
994 

 

 موضوع این دادن نشان. باشد داشته تواندمی هدف یک تنها

 درواقع، و داشته را مقتول جان قصد متشاکی گویی که

بوده قصدبه و شده ریزیبرنامه چیزهمه . 

 این و نداشته رو کاراین توان روحی حال چنین با بنده موکل 

شود قصاص باید متهم و باشد لهمحکوم تواندنمی موضوع . 

برگشت خردمند سمتبه نگاهش. بود گرفته لرز بدنش  . 
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# (بودنتیزحادثهپرا)عشق_شمیم  

# وچهارشصتودویست_پارت  
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 نگاه وکیل به قدرت موضع از نفس،بهاعتماد و پوزخند با 

است برنده دانستمی انگار. کردمی . 

نیست بند جایی به هاآن دست که داشت خبر گویی  . 

 مشت پا روی هایدست. برگشت منصور سمتبه نگاهش

بود مشهود که لرزشی و اششده . 

برق؟ فیوز    

 و بود شده دوخته قاضی هایلب به ناامیدی سر از که نگاهی

 امروز که ایآراسته ظاهر از حتی که ایآشفتگی و نگرانی

بود پیدا بود، ساخته . 

" بود؟ همین "شدن خراب کسی سر بر دنیا تمام  
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 دست از را دریایی سرابی، خواستن برای کردمی احساس 

 هایدست با را خورشیدش شمع، یک نور برای. است داده

کرده غروب به مجبور خودش . 

 و شده تکرار سرش در مدام قصاص یکلمه. شد بلند جا از

خوردمی زنگ . 

 ایحسیبی تنش، لرز و ضعف ماهگل، گفتن شمیم صدای 

بنشیند که شدنمی باعث افتاده جانش تمام به که . 

رساند ماهور به را خودش قدم چند در لحظه، یک در . 

 برای حتی صدایش. شد شکسته دهانش قفل باالخره 

بود ناآشنا هم خودش . 

-  پای داره، دوست رو کسی اگه کسی گفتی خودت خودت،

 تو. شآینده و گذشته خوبیش، بدیش،. میسهوای چیشهمه

بذاری؟ تنهام خوایمی نداری؟ دوسم   

داد هشدار قاضی  . 
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 با اما کرد، نگاه ماهور به. آمدند سمتشبه چادری زن دو 

زد حرف منصور . 

 

 [16.03.20 04:24] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وپنجشصتودویست_پارت  

 

 

 

-  عالمه نامرد. بذاره تنهام اگه نامرده خیلی پسرت منصور، آقا

حاجی ،بزنه حرفاش زیر اگه . 

ذارهنمی تنهام وقتهیچ بود داده قول بهم خودش  . 

داد تکانش و گرفت را هایششانه  . 
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-  شنوی؟می ماهور. بری تونینمی توام ماهور،. توام با ماهور،

 بخشمتنمی. بخشمتنمی خدا همون به ماهور،. برگردی باید

فهمی؟می میرم،می تو بدون من. برنگردی اگه  

- محترم خانوم... زدی همبه دادگاهو نظم خانوم، . 

 تربیش خودش هایدست جان انگار اما شد، کشیده عقب از 

 .بود

اشسینه بر کوبید مشت . 

- وجدانبی ... 

ریخت اشک و کوبید محکم :  

- راهنیمه رفیق نامرد، .  

- دادگاه از اخراجید شما خانوم، . 

 روی هایشاشک و گفت التماس با باراین. نکرد توجهی 

گفت لرزان صدایی با و ریخت ماهور بسته هایمشت :  
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-  به رو تو. برگرد من جون. برگرد... نکن بد تو کردم، بد من

نذار تنهام دیگه تو نذار، تنهام خدا همون . 

بکشند عقب را او شدند موفق. بودند شده نفر دو انگار  . 

 و شرمنده بود، دلتنگ نگاهش. کرد بلند را سرش ماهور 

تاببی . 

 که اشکش بود، اصالحبی صورتش رفته، گود هایشچشم زیر

شد نابود بارهیکبه گویی شمیم دنیای چکید، . 

- باش خودت مواظب ... 

رفت تاراج به هم شمیم جان یماندهباقی جمله، این با  . 

بردندش بیرون دادگاه از  . 

 

 

 [16.03.20 04:24] 
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# (بودنت یپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وشششصتودویست_پارت  

 

 

 

- کن صبر دخترم، . 

بایستد شد باعث منصور صدای  . 

 دربرابر چطور مغرور اوی. اشک به لعنت ضعف، به لعنت 

ریخت؟می اشک همه   

 خشکش جایش سر کسی جیغ صدای اما برگردد، خواست 

 .کرد

- تونست؟ چطور پسرت؟ تونست چطور حاجی،   

 قرار خطاب را غمنصور  نفرت و گریه با زنی. برگشت بامکث 

بود داده : 
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-  و خوردین نمک چطور. خوردیم نمک و نون باهم ما

کنه؟ پرپر تونست گلمودسته دختر چطور شکستین؟ نمکدون   

 باشد مژگان مادر او کهاین زدن حدس. بود بد زن حال 

 و کردمی فرق او با آسمان تا زمین که مادری. نبود سخت

. بود داشته نگه دست در سفت بدش حال آن با را چادرش

نداشت؟ حضور دادگاه در او چرا پس   

- گناههبی ماهور ! 

 و شود متوجهش زن شد باعث ضعیفش صدای با جمله این 

 که روزهایی. رسیدمی نظربه شکسته چقدر. برگردد سمتشبه

آمد چشمش پیش مادر حال و بودند داده دست از را شبنم . 

 از بود، زیبا مژگان مثل درست هایشچشم آمد، جلو زن 

چکیدمی نفرت سرخش هایچشم . 

-  زندگی که بودی تو ماهور؟ پای زیر نشستی که بودی تو

کردی؟ نابود ومن دختر   
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کوباند اشسینه به دست با . 

- بودی؟ تو   

رفت عقب کمی بهت از پر شمیم  . 

- . بکش عذاب عمرتو روز هر و برو. گذرمنمی ازت، گذرمنمی

مقصری تو. مرد من دختر. باش ماهور مرگ خبر منتظر و برو . 

نشست زمین روی گریه با  . 

 ...مرد-
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# (بودنت یپرازحادثه)عشق_شمیم  
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# وهفتشصتودویست_پارت  

 

 

  

 را او اما برگشت، منصور طرفبه نگاهش درمانده شمیم 

دوید و برگشت. دید ترشرمنده و تردرمانده . 

دوید بیرون، زد  . 

نبود قشنگ دنیا.  داد گاز ممکن حد تا شد، ماشین سوار . 

 برای بغضش دانستنمی. پیچید اشبینی زیر در ماهور عطر 

دادمی مرگ بوی شهر. شد شکسته بار چندمین .  

دادمی دستش از داشت  . 

تکراربه رو هاییبغض با. وارسیل هاییاشک با راند، گریه با  . 

بود سردش اما سوزاندمی را دستش آفتاب بود، سرد  . 
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شدمی تمام ، بستمی یخ ماهوربی جهان  . 

 همبه هایشدندان. بود روشن هنوز هوا. شد پیاده ماشین از 

شنید ایجمله. خوردمی . 

-" خوریمی سرما بپوش، گرم لباس ". 

گرفت دهانش جلوی را دستش . 

- سردمه خیلی سردمه، . 

زندگی رحمیبی برای. هقته دو این تمام برای. زد زار  . 

شکست قامتش و شد تا زانوهایش  .  

بود غروب درحال خورشید. کرد بلند آسمان به رو را سرش  . 

- مونه؟می بمونه، دادم قسمش دادم، قسمش تو به   

زد داد :  

 یادت ومن شنوی؟می صدامو... باالیی اون که تو آهای، 

خدا؟ شناسی،می ومن. شمیمم من آد؟می  
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 گریه و بغض شدت از هایشنفس. رفت ترباال صدایش 

بود شده منقطع . 

-  مامانمو بعدش سال یه گفتم؟ چیزی گرفتی، ازم وشبنم

 حرف باهات فقط کردم؟ شکایت ازت گفتم؟ چیزی بردی،

  .نزدم

شد بلند . 
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# (بودنت یپرازحادثه)عشق_شمیم  

# هشتوشصتودویست_پارت  
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 -  ماهورم... تنهاتر رفت، مامانم. شدم تنها رفت، که شبنم

ببری؟ خوایمی  

زد هق  : 

-  خدا، ؟گنمی ازت که عدالتی اینه بگیریش؟ ازم خوایمی

تمبنده منم خدا .  

رفت باال صدایش دوباره :  

- نه؟ نداری، دوسم   

کرد زمزمه آرام : 

 !نداری-

برد باال را صدایش دوباره و  : 
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نشدی؟ خسته باالیی، آی -   

کشید عمیقی نفس  . 

- خیلی شدم، خسته خیلی من . 

 که باشد آن شاهد توانستنمی. بود شده تاریک دیگر هوا 

 هم را ماهور ببیند توانستنمی. بکشد را آرزوهایش دار، طناب

بگیرد او از . 

 جنون. کندمی چه فهمیدنمی. بود شده دیوانه. رفت ترجلو 

کردمی تجربه داشت را آنی . 

کردمی مرور را خاطرات سرش در صدایی  . 

 " عقب بیا باش، خودت مواظب "... 

خندید صدا  : 

" مقصری تو"... "ترسیده چقدرم نگاه، ". 
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 لعنتی صدای همان بود، جاآن در ماهور کهاین مسبب 

نشود تا کرد حبسش هفته دو که همانی. بود خودش . 

-  گفت گفت؟ چی شنیدی. باشه مواظبم ماهور بود قرار

 ...خودم

 پایین و خورد قل پایش زیر از ریزهسنگ چند. رفت جلوتر 

کرد باز را هایشدست. بود شده حبس سینه در نفسش. افتاد . 

- کنی؟می چیکار   

 را او مندیقدرت هایدست و شنید را مردی ینعره صدای 

کشید عقب به . 

 

 

 

 

 [21.03.20 04:53] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# نهووشصتستدوی_پارت  

 

 

 

 داده نجات را او منصور. شنیدمی را بلندش هاینفس صدای 

کرد؟می چه خودش با داشت شمیم. بود  

 کلی انگار. زدنمی حرفی اما بود شده سرخ منصور صورت 

 زبان به را کدام دانستنمی عصبانیت زور از و داشت حرف

 .بیاورد

- بیار وخانوم ماشین . 

 تماماً که افتاد قدبلندی و هیکلدرشت مرد به نگاهش تازه 

بود پوشیده سیاه . 
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- آقا چشم . 

- بریم ماهور ماشین با . 

انداخت زیربه را سرش شمیم. کرد نگاهش و برگشت منصور . 

 باور وقتهیچ را مرد این جلوی کشیدن خجالت و شرم 

بود شده دچارش حاال و کردنمی . 

رفت بادیگاردش سمتبه منصور  . 

- سوئیچ اینم. پارگینگ ببر وماشین . 

 ترک را جاآن سریع و کند گوش که نماند آن از بیشتر شمیم 

 را چشمانش و نشست جلو در راننده صندلی کنار رفت و کرد

 .بست

 شکبی بود، رسیده دیر ثانیه یک اگر بود؟ نیامده منصور اگر 

نبود جااین او . 

 شده ماشین سوار منصور فهمید شد، بازوبسته که ماشین در 

 .است
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. شکستنمی را شمیم برابر در سکوتش و راندمی آرام 

گفت و کرد باز دهان باالخره :  

-  جااین حالتابه هم من. جااین اومدمی تنها همیشه ماهور

شناختم بود، کرده که تعریفایی از. بودم نیومده . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتاددویست_پارت  
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 ماهور به چقدر. فشرد همبه بیشتر را چشمانش شمیم 

 را تنهایی این که بود شده نزدیک چقدر بود، شده نزدیک

کند دونفره !  

داد ادامه منصور :  

 کسیهیچ نیست حاضر و داره آرامش براش جااین گفتمی -

 کردمنمی فکر من. آرامشش مکان و خلوتگاه به بده راه رو

 از رو تو اگه دونیمی. بگیری ازش رو جااین آرامش بخوای

آد؟می سرش بالیی چه بده، دست   

 کرد،نمی نگاه منصور صورت به. کزد باز را چشمانش شمیم 

دیدمی را شدمی فشرده سفت فرمان دور که دستانش اما . 

 کهاین ماهیت انگار دیگر. بود بریده اما اعترافش، بود سخت 

بود کرده فراموش را کرده چه و کیست منصور . 
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-  بره شب اون ذاشتمنمی اگه. بیفته اتفاق این شدم باعث من

اگه یا کردممی تعریف براش چیزو همه قبلش اگه یا ... 

بزند پس را بغضش کرد سعی و کشید نفسی . 

- . افتادنمی اتفاقا این از کدومهیج شدم،نمی زندگیش وارد اگه

بدبختیاشم تموم مسبب من . 

 تعجب شمیم و تاریک و بود درپیچیپیچ کوهستانی یجاده

 نفهمیده او که بود کرده تعقیب را او چطور منصور کردمی

  بود؟

زد تلخندی منصور . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتادویکدویست_پارت  

 

 

 

-  زخم، روی نمکه هاکاشای این ها،اگه این. اگه اگه، اگه،

 هیچ پشیمونیا این. آتیشه روی نفت بریدگی، روی چنگه

 بذاره برات کمتری فرصت کهاین جز کنه،نمی دوا رو دردی

 دونیمی تو. کردن زندگی برای جبران، برای برگشت، برای

دارم؟ تو از پسرمو من  

 معنی. کرد نگاهش شده گرد چشمانی و تعجب با شمیم 

داشت بیشتر توضیح به نیاز. فهمیدنمی را اشجمله . 
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-  به خودم جلوی دیگه باریه حتی مادرش مرگ بعداز ماهور

 نزد حرف باهام. اومدی تو کهوقتی تا نگفت...  بابا نگفت من

 تو کهوقتی تا نکرد گوش حرفام به. اومدی تو کهوقتی تا

 .اومدی

دختر مدیونم، تو به پسرمو داشتن من شمیم، دونیمی  . 

شود سبز سرش باالی شاخ دوتا که بود مانده کم  . 

 شهر مسیر در و شدند رها کوهستانی یجاده آن از باالخره 

 چندباری حتی. زدمی حرف و زدمی حرف منصور. افتادند

 نصیحت و رفت باال صدایش هم مرتبه چندین کرد، تندی

. بود مانده هاحرف همان پیش شمیم، ذهن از قسمتی اما کرد،

بود؟ افتاده اتفاقی چه پسر و پدر بین مگر   

 را امانش داشت که سردردی و هایشخستگی تمام با 

 راهنما منصور. بشنود بیشتر بازهم داشت دوست اما برید،می

داشت نگه خیابان یگوشه را ماشین و زد . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتادودودویست_پارت  

 

 

 

 سر بالفاصله شمیم. کرد نگاهش مستقیم و شد مایل کمی 

انداخت زیر به . 
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-  و نرسیده جایی به اما کردن، بازجویی مژگان پدر از امروز

دادن تعقیب منع دستور . 

بود شده حسبی انگار که بود شنیده بد خبر قدرآن امروز . 

کردمی گوش و دادمی پیچ هم در را هایشانگشت  . 

-  پیدا مدرکی. صحنه بازسازی برای بردن رو ماهور روزم اون

گناههبی ماهور کنه ثابت که نشده . 

 فقط. کرد کردن کار به شروع باز و ایستاد. ایستاد شمیم قلب

نداشت جریان زندگی دیگر انگار . 

-  باشه چیزی یه فیلما توی شاید کهاین به داشتم شک اول

 نیست، یا هست نبودم مطمئن. گناههبی ماهور کنه ثابت که

مطمئنم االن اما . 

 کنه ثابت داره وجود فیلم اون توی چیزی مطمئنم 

 رو ریسک این همین برای. شده پاک همین برای. گناهیشوبی

فطرتپست اون خریده، جون به . 
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 باز اما رفت، باال صدایش رسید، که هایشحرف انتهای به 

گفت ترمالیم لحنی با دوباره :  

-  دوباره باز. کنممی پیدا رو ماهور گناهیبی مدرک من دختر،

کنممی ثابت. بمونه طوریاین ذارمنمی. پیشش گردیبرمی . 

را اششقیقه و مالید دست با را هایشچشم  . 

- جوری؟چه شه، ثابت جوریچه   

کرد بلند را سرش شمیم  . 

- شهمی ثابت. کنممی آزاد رو ماهور باش مطمئن . 

 

 

 

 

 [24.03.20 13:30] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتادوسهدویست_پارت  

 

 

 

 تأکید با قدراین که نیست مطمئن شمیم بود فهمیده انگار 

گفتمی . 

 ماهور چشمان آرامش جنس از مسکنی نگاهش پستوی در 

بگیرد آرام کمی شمیم شد باعث که داشت . 

-  آتیش امروز که دختری. بجنگ زندگیت برای توام دختر، اما

 بخواد تا آزادیش، برای بجنگه تا انداخت ماهور جون به

باشه ضعیف قدراین نباید کنه، تعریف دیگه باریه رو چیزهمه . 

کرد نگاهش ساکت و حرفبی .  

- جااین بیارمت گفت ماهور . 
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 ببیند تا چرخاند سر شمیم او، حرف از پس بالفاصله 

 ...کجایند

 و مشغول ذهنش قدرآن. کرد بغض... صالحزادهامام تجریش، 

نبود اطراف متوجه اصالً که بود زیاد دلش غم . 

داد ادامه منصور :  

- بیای تا کنممی استراحت یکم جااین منم داخل، برو . 

شود پیاده تا کرد باز را در شمیم  . 

- دختر راستی ! 

زد لبخند اما کرد، نگاهش خسته منصور. برگشت شمیم  . 

-  کرده، فراموشت و نداره دوست گفتیمی که خدایی اون

 که ماییم این. تمومه زندگیت نکنه، نگاهت روزیه اگه بدون

گیریممی فاصله . 

گردنش رگ به زد دست  . 
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- ترهنزدیک ما به جاماین از همیشه اون وگرنه . 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتادوچهاردویست_پارت  
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 نیم ازپس و رفت داخل متفاوت حالی و حس با باراین شمیم 

 زیارتگاه از ایگوشه سرچادربه هم جاآن. برگشت ساعت

بود نشسته . 

 شده نزدیک دلش کردمی حس اما نرفت، نزدیک مدت تمام 

 .است

 هایششانه که بودند آن از ترسنگین مشکالتش و دردها بار 

 کرده قسمت را هاآن خدا، با زدن حرف با انگار و کند تحمل

آن از بیش هم کمی شاید... بود ! 

 نذری بود، کرده هم نذر یک. برگردد ماهور که بود خواسته

 نبودن از ترسخت نه اما بود، سخت ادایش که سخت و بزرگ

 .ماهور

بود کرده دعا خدا درگاه به و کرده نیت دلوجان با  . 

دید را منصور آمد، بیرون که حیاط از  . 

- نداری رو به رنگ دختر؟ بگیرم، برات خوریمی چیزی . 
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داد تکان سر . 

 .نه-

کرد اشاره روبهرو به منصور . 

-  شکایت کلی امروز.  بخوری بالل گفته ماهور دختر، بریم بیا

شدی الغر چرا و آوردمت چرا که کرد ... 

. بود نکرده باور را صدا آن و مژگان ماهور،. زد لبخندی 

 او برای نگرانی با هم ماهور قلب. داشت دوستش هنوز ماهور

تپیدمی . 

 را تنوری هایبالل مگر اما. افتاد راه منصور دنبال شمیم 

خورد؟ شدمی ماهوربی  

رفت؟می پایین گلویش از اصالً   
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتادوپنجدویست_پارت  

 

 

 

 و کردمی بازی تنها شمیم بودند، آورده را هابالل 

 کشیده ته اشصبوری انگار هم منصور. بخورد توانستنمی

گفت که بود :  

- کنهمی خارج شرکتو پوالی داره مژگان دونستمی ماهور .  
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 هنوز و زد پلک ناباور. آمد باال سرش دفعهیک حرف این با

 اشبعدی یجمله با منصور که بود نکرده هضم را شنید چهآن

کند جا از را او قلب . 

- داشتن ارتباط مدتم این تموم و کشیدن نقشه مژگان با یعنی . 

انداخت پایین را سرش. بود تلخ منصور لبخند  . 

-  براش نداشتم پول حتی من اومد، دنیابه ماهور که موقع اون

 به که بود موقع همون. بخرم وحسابیدرست لباس دست چند

 درد خیلی بچه و زن پیش شرمندگی فهمیدم. اومدم خودم

 بودمو گذاشته ونیمهنصفه که درسی. مرد یه برای بزرگیه

خوندن به کردم شروع . 

 کردمی کمک حتی. بود پیشم زری مدت، این تموم 

 به کردم شروع زمانهم و دانشگاه رفتم. بشم قبول امتحانارو

کردن کار . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1026 

 

. نبودم پیششون ساعتم چند روزی که شدم درگیر قدراین 

. برعکس سالمیه سرکار، صب و بودم دانشگاه شب سالیه

. اومد دنیابه ماهگلم و شد ساله پنج ماهورم. گذشت و گذشت

بودم کرده جور دستکدفتر یه خودم برای دیگه منم . 

. دختر س،نابودکننده طمع. زبونم زیر بود اومده پول یمزه

کرد نابود زندگیمو . 
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-  ماهگل و ماهور و رفت همیشه برای رفت، شب اون زری

ببیینن ومن خواستننمی حتی . 

 رسوندیشمی سریع اگه بودی، تو اگه گفتمی ماهور 

منه تقصیر گفتمی. موندمی زنده بیمارستان .  

داد بیرون محکم را نفسش  . 

-  اما دونم،نمی و شدمی چی بودم اگه شب اون کهاین

 حداقل کردم،نمی کار درگیر قدراین خودمو اگه دونممی

مریضه زری فهمیدممی . 

. نکردم براشون کاری بازم من و شدن غریبه باهام هامبچه 

کردم پول و کار درگیر بیشتر خودمو هی . 
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 نیاز رفت یادم اما کردم بزرگ قو پر الی جفتشونو من 

 ماهور اما شد،می تندوتیزتر هی زبونش ماهگل. رو روحشون

گذشتمی کنارم از غریبه نگاه یه با فقط و گفتنمی هیچی . 

 توی خودمو هی و کردمو اشتباه کنم باور خواستمنمی 

 اون به شب، اون به رسید تا... کردم غرق بیشتر لجن گرداب

. گهمی چی ببینم تا رفتم من. زد زنگ بهم شبنم که شبی

اون دونستممی  ... 

بیاورد را اسمش خواستنمی حتی  . 

-  که ماشین. قدراین نه اما کنه،می خالف گاهی دونستممی

اومدم خودم به تازه بهش خورد . 

 را مرور نه،. شد درهم شمیم یقیافه رسید، که جااین به 

گفت جدی منصور که شود بلند خواست. خواستنمی :  

 .بشین-

بخوابد خواستمی دلش. نشست ناچار او و  . 
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 وقتبه تا عمیق خواب یک و خواستمی را ماهور اتاق دلش 

چیزهمه شدن درست . 
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 و گرفت گازشو راننده. ترسیدم موقع اون. نبودم من راننده -

شدممی دیوونه داشتم من. رفت . 

 انجام بخوام حتی که نبود کاری و بودم اومده خودم به تازه 

 مرکز اون به رفتم خودم تنبیه  برای. جبران برای بدم

بشه کم وجدانم عذاب از یکم شاید تا سالمندان . 

 بهتر باهام کمکم. زدنمی سر بهم و اومدنمی هامبچه 

 .شدن

زد تلخی لبخند . 

- بگیره انتقام ازم خواستهمی جوریاین ماهورم . 

 این و پول خاطربه تو": گفت بهم فهمیدم، که روزاون 

 منم هست، که بشه مدلی این چیزهمه شدی باعث شرکت

دخترم دادم، حق بهش من و... "بگیرم ازت اونو خواستم . 
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 قدرآن اخیر اتفاقات. کردمی گوش فقط سینهبهدست شمیم 

 روز چند باید هرکدام برای که رفتندمی پیش عجیب و سریع

کردمی فکر ... 

 اگر. زدمی ناخونک احساساتش به میانه، این بد چیز یک اما 

 دانستمی ماهور یعنی بودند، همدست مژگان و ماهور

را؟ چیزهمه   

برید را افکارش یرشته متصور . 

-  مژگان و ماهور. کنیمی فک چی به االن دونممی

بوده حد همین در فقط ارتباطشون . 

 شدن زده پس از انتقامشو تا کرده انتخاب هم رو تو مژگان 

بگیره ماهور توسط . 

 این ته تا دونستهمی و بودی عزادار که تویی تو؟ از بهتر کی 

اضافه دردسربی ری،می رو ماجرا . 
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 انگشت یه روی کدومتونو هر تونسته خوب دختر اون 

 .بچرخونه
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهفتادونهدویست_پارت  

 

 

 

زد لب فکر در و ربطبی شمیم   :  
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- نبود خوب مادرش حال ! 

شد خیره نامعلوم اینقطه به  . 

- رفت شبنم که وقتی بود مامانم نگاه شبیه . 

 ماشین سمتبه و شد بلند ازجا کوتاهی و تلخ نگاه با بعد و

 .رفت

 نزدیک. برساند ماهور یخانه تا را او خواستمی منصور 

گفت و شکست را سکوتش که بودند جاآن :  

- بزن حرف حتماً پدرت با راستی، . 

گفت آرامی یباشه و داد تکان سر شمیم  . 

- بگیری کسی یه از رو چیزی یه و جایه بری باید فردا . 

برگشت سمتشبه شمیم صورت  .  

-  رو آدرس. مهمن بسیار مدارک اون. باشی مواظب باید خیلی

فرستممی برات هم ! 
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 کمی. بودند رسیده انگار. داشت نگه را ماشین منصور 

بود شده متعجب . 

- برم؟ من چرا   

 حس شمیم. کرد نگاهش و کرد خاموش را ماشین منصور 

 کمی و غمگین کمی تلخ، کمی دارد، فرق نگاهش کرد

آمدمی ماهور اگر. پشیمان  ... 

گرفت طرفشبه را سوئیچ منصور  . 

- خداحافظ. دخترم باش، خودت مواظب. رممی خودم من . 

رفت و شد پیاده و  . 

 

*** 

 پوشیده را هالباس همان. بود شده بیدار خواب از زود صبح  

بود زده بیرون خانه از و . 
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 در بود ایمنطقه بود، کرده ارسال برایش منصور که آدرسی 

تهران شهر جنوب . 

 

 

# عشق_شمیم  
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  
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بگذارد برهم چشم توانست را ساعتی چند دیشب   . 
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 گفتمی که بود منصور هایحرف از اطمینان برای شاید 

هم شاید و آورد خواهد کنارش قطعاً را ماهور ... 

 ازپس او. واقعی اما بود، سخت کمی دوم دلیل به اعتراف

 بود، ترسبک دلش بود، شده بهتر حالش باخدا زدن حرف

هایششانه مثل درست . 

 آدرس، برای پرسش چندبار با. بود پیچیده کمی آدرس 

 پیدا را نظرش مورد محل ها،کوچهپس و کوچه در باالخره

 .کرد

 کرد پارک آن ابتدای را ماشین همین برای. بود تنگ کوچه 

خلوت کوچه و بود صبح نه ساعت. شد پیاده و . 

 کردمی حرکت داشت قرار کوچه وسط که آبی جوی کنار از 

بودند قدیمی هاخانه اکثر. خواندمی را هاپالک و . 

 هرچند... زد رنگیکم لبخند رسید، که بیست پالک به 

بود همراهش نگرانی و استرس . 
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 کهاین و دانستنمی فرستاده، را او منصور چرا کهاین دلیل 

دانستنمی را دقیقش علت حتی. هم آمده چه دنبال به . 

بیاورد دستبه مدارک سری یک باید دانستمی فقط . 

 آن که دهد اجازه نباید و باشد مواظب بود کرده تأکید منصور 

بیفتد کسی دست به مدارک . 

 زنگ. ترساندمی را او کمی و لرراندمی را دلش ته همین 

ماند منتظر و زد را خانه . 

  کیه؟-

 گفته منصور که چیزی و پیچید گوشش در زنی بلند صدای 

گفت را بود :  

- اومدم معتمدی منصور طرف از . 

 را در سریع حرف، این شنیدن با که بود در پشت انگار زن 

بود زده خشکش انگار شمیم دیدن از پس و کرد باز . 
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 تناقض الغرش، صورت با بزرگش شکم و داشت متوسطی قد

کشید دست کوتاهش موهای به. داشت زیادی . 

- شمیمی؟ تو... خودتی   

- شناسین؟می ومن !  

. ندارد خبر چیزی از که کرد متوجه را زن متعجبش لحن 

انداخت نگاه را کوچه داخل و شد خم کمی .  

- تو بیا . 

برد داخل و کشید را شمیم دست . 

 

 

 

 

 [28.03.20 05:32] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهشتادویکدویست_پارت  

 

 

 

 باغچه خاک داشت زن و بود ایستاده حیاط وسط شمیم  

کندمی را حیاط یگوشه . 

- کنی جمع حواستو باید خیلی. گذاشتمش جااین . 

 بود، شده قبل از ترمسلط خودش بر کمی حاال که شمیم 

برداشت قدم باغچه داخل درختتک طرفبه . 

-  مقابل در شناسین؟می کجا از ومن شما ان؟چی مدارک این

کنم؟ محافظتشون باید کیا   

 بیرون خاک زیر از و کرده پیدا را مدارک انگار باالخره زن 

تکاند را اششدهخاکی مشکی دامن و شد بلند. کشید . 
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 آن روی و رفت بود حیاط وسط که کهنه تختی سمتبه 

 .نشست

- جااین بیا ... 

 رفت شمیم. بکشاند خودش دنبالبه را او داشت عادت گویی 

کرد نگاه تخت به اکراه با و . 

- شستمش تازه. تو جون تمیزه،. آبجی بشین . 

کرد نگاهش منتظر و نشست شمیم  . 

-  جای خودتو اما کنی، داغ حرفام بعد داری حق آبجی، ببین

حله؟ ،بذار منم   

 سر شمیم. بامزه کمی اشقیافه و بود وارالتی زدنش حرف 

داد تکان . 

-  یبچه یه من. مرد مننه که بودم نکشیده قد هنو بچگی تو

 کرد،می کار آقام. بود سالش یه فلجم داداش و بودم سالهسه
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 گیریمی. بشه جور بچه این دوادرمون خرج نشد وقتهیچ اما

گم؟می چی  

داد تکان سر باز شمیم . 

 .متأسفم-

زد بود خندکج شبیه بیشتر که ایخندهتک دختر  . 

-  آقام. مونده خیلی تأسفت جای تا حاال رو، ما آبجی... دِکی

خردمند مرتیکه، اون یراننده بود، راننده . 

 

 [01.04.20 14:33] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهشتادودودویست_پارت  
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 کجا را او منصور. شد بلند جا از ناباوری و بهت با شمیم  

برخاست جا از هم مقابلش فرد. بود فرستاده  

- بزنم حرفمو من نیار جوش دیقه دو بابا . 

 دلش و بود شده تند هایشنفس. برود که کشید را راهش

کرد سد را راهش دختر. قراربی . 

- بزنم زرمو بذار بشین، کردی، رنجهقدم جااین تا . 

 مقابلش فرد هایچشم در نگاهش. ماند باز ایلحظه دهانش 

شد قفل . 

-  کنم پیدات کشیدم مصیبت خیلی آبجی، جون مهمن، حرفام

نکردم و . 

 مقابل فرد دست. باشد آرام کرد سعی و بست را هایشچشم 

کشید عقب ناخودآگاه خورد، اششانه به که . 
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-  فشارت بشین. آبجی کن غالف. خب خیلی خب، خیلی

 .نیفته

 جااین او. داد مالش را هایششقیقه. برگشت سرجایش دوباره 

شنید و کرد لمس را دستش توی یحلقه  کرد؟می چه . 

-  که: زد عجیب حرف سری یه و خونه اومد شب یه آقام

 زندگی که شه،می خوب داداشت که. نباشم مدت یه ممکنه

 رسید خبر فرداش. اسمون و زمین از بارهنمی برامون دیگه

عمل ببرم داداشمو دادن خبر فرداشپس. زندون رفته . 

 خاندان عادت. فشرد همروی درد با را هایشچشم شمیم 

دارند؟ بیمار که کنند استفاده هاییمهره از که بود خردمند   

-  عمل داداشمو. نیفتاد کجم دوزاری اوالش اون آبجی،

آورد آب مغزشم هیچی، که پاش. کردیم . 

 که دختری بود شکسته چقدر. کرد بلند را سرش شمیم 

بود نشسته کنارش .  
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 مرد یود گرفته یاد خوب انگار. کشید عمیقی نفس دختر 

 را گلویش چیزی اما شمیم. زدنش حرف مثل درست. را بودن

 به شبیه چیزی کرد؛می اشخفه داشت و بود کرده احاطه

دادنمی و دادمی حق. بغض . 

 

 

 

 

 [01.04.20 14:33] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  
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-  تعریف برام رو قضیه آقام، مالقات رفتم که مدت یه بعد

 بکشنش زندون از یوده قرار و نبوده این قرارشون گفت. کرد

 و خوندم رجز یکم. برسونم پیغوم تا پیششون رفتم. بیرون

 خودم به بعدش روز دو. خندید و کرد نگام فقط مرتیکه. تهدید

کرده خودکشی آقام رسید پیغوم . 

 انگشتش با. بود نشسته باغچه کنار آجری کنار خودش

 نرسیده اشکش دختر. کشیدمی خاک روی فرضی هایخط

 فکر و دیگر هایادم و خودش غم به کرد فکر و کرد پاکش

گرفته صورت ناعدالتی هاغم تقسیم حین که کرد . 

-  شکایت من. شده کشته و نکرده خودکشی اقام مطمئنم

 و شدچی نفهمیدم شد، اعالم مختومه شد، بسته پرونده کردم،

 کلومم خالصه. ما علیه چیهمه و شد معوج و کج دنیا یهو

 فهمیدم، که موقع اون از کهاین به برسم گفتم رو اینا ابجی،
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 نشونی و اسم هیچ. نکردم پیدات. االن همین تا گشتم دنبالت

 .نداشتم

 سوخت دلش. کوبید  شمیم یشقیقه به مشت با کسی انگار 

نشد و شد ناراحت. نسوخت و .  

- کنی؟می باور  

 درون به. خاموش و صامت و ساکت. کندمی نگاهش فقط 

 را ذهنش که سؤالی فقط. کندنمی توجهی هم اششدهویران

پرسدمی کرده مشغول :  

- کنی؟ پیدام خواستیمی چرا کردی؟ پیدام چطور االن   

زد محوی لبخند مقابلش دختر  . 

- آبجی شد حاال .  

ایستاد مقابلش. امد سمتشبه و شد بلند  . 

-  کنهمی حواله رو شوما گفت بعدش. کرد پیدام خان منصور

 .پیشم
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گیردمی شمیم سمت به و داردبرمی را مشما و شودمی خم  . 

-  مرتیکه اون کرد ثابت باهاش شهمی که چیزایین یه اینا

 تهدیدشون اینا با بود گفته بهم آقام. خواهرته مرگ باعث

 .کنم

است خشک گلویش اما دهدمی قورت را دهانش آب  . 

 

 

 

 

 [07.04.20 13:19] 
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 غمگین نگاهی با تنها بعد و لحظه چند برای اما کرد تعجب 

کشید صورتش روی را دودستش. شد خیره مقابلش دختر به . 

 خواست؟نمی را مدارک همین مگر بود؟ نشده خوشحال چرا 

 به را اشزندگی کل مدارک همین آوردن دستبه برای مگر

 مسبب کنار، به خردمندش یا منصور حاال بود؟ نینداخته خطر

 چیز یک حاال انگار اما بود، کرده پیدا را خواهرش مرگ

 ازقبل را منصور هایحرف انگار. بود کرده گم را تربزرگ

بود کرده باور مدارک دیدن . 

 را سرش. کوبدمی اششقیقه به مشت با کسی کردمی حس 

 دنبال به بود فرستاده را او منصور. گذاشت دوپایش روی

 گیر هم خودش پای هاآن کردن رو با بود ممکن که مدارکی

 !باشد
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 فرار اگر اما نبود، راننده. بد خیلی بود، کرده بد. بود ماهور پدر 

اگر بود، مانده اگر بود، نکرده  ... 

سوزاندمی را دلش هااگر این  . 

 بتواند تا هست هوا که... نیست سقفی که کرد شکر را خدا

نبود نفس هرچند بکشد، نفس . 

- نداری؟ عالئمی هیچ چرا بگی؟ چیزی خواینمی تو   

 مقابلش دختر یدردکشیده یچهره به و کرد بلند را سرش 

شد خیره . 

-  حرفی خواینمی کنی؟می نگاه فقط گم،می هرچی چرا

 فیلما این مثل دونم،می چه یا کنی گریه بزنی، داد... بزنی

  بخندی؟
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهشتادوپنجدویست_پارت  

 

 

 

-  تا بد باهات هی. رحمبی خیلی شه،می رحمبی گاهی دنیا

 آد،می سرت بال زندگی توی قدراین وقتا گاهی ولی کنه،می

 درد دیگه شی،می حسبی که زمین زندتمی قدراین

 تازه مدت یه بعد هرچند. فهمینمی رو بعدی هایضربه

 توی االن من. ممکنه حال بدترین این و شده چی فهمیمی

امزندگی از مرحله این . 
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خاراند را سرش مقابلش دختر  .  

- هستیا شاعرم آبجی، گممی !  

 تلفن یویبره صدای. ریخت اشکش زمانهم و زد لبخند 

 جیب از را گوشی و شود بلند جا از شد باعث مقابلش دختر

بکشد بیرون بلوزش بزرگ . 

- دادم تحویل آره،. آقا سالم . 

 گرفته تماس کسی چه بزند حدس بتواند که نبود سخت 

  .است

- کنم؟ چیکار االن من... من ابوالفضل، یا   

 بلند جا از تشویش با ترسش، از پر یچهره و جیغ صدای با 

 .شد

- گوشی...گو. خب.... داره آره، . 

 گوشی لرزان دست با شمیم. گرفت شمیم سمتبه را گوشی 

برد گوشش طرفبه و گرفت را . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1052 

 

- دخترم؟ مدارکو، گرفتی   

 بود؟ مدارک همان دلیلش. فهمید را منصور صدای اضطراب 

پرسید منصور. شد طوالنی سکوتش :  

- شنوی؟می صدامو شمیم، هستی؟   

کرد باز لب : 

 ...بله-

 

 

 

 

 [07.04.20 13:19] 
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- . بده گوش بهم خوب فقط. نترس اصالً. دخترم کن، گوش

 پشتی در یه خونه اون. کردن تعقیبت آدماش. برده بو خردمند

مدارکن دنبال اونا باشه؟. برو فقط. برو جااون از. داره . 

 به مشت با داشت کسی انگار. آمد در شدن کوییده صدای 

گرفت را دستش دختر. بدهد جواب نکرد فرصت. کوبیدمی در . 

 .بدو-

دویدند خانه سمت به . 

 همان او شکبی. دید درازکش تختی روی را مردی سالن در

شد کشیده دستش. بود دخترک الذکرفوق برادر . 

- بیا بجنب . 
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 به را مشما. رفتند پایین را پله دو و کردند گذر سالن از 

نبود کار در حیاطی دیگر. گرفت سمتش . 

- اومدی که ایهکوچه همون پایینی کوچه جا،این. بگیر بیا .  

 نتوانست. کردمی گوش شمیم و گفتمی تند تند دختر 

نگوید چیزی .  

- چی؟ شما   

- فقط برو نباش، من نگران . 

 استرس و تشویش از پر هردو یچهره در دوباره صدایی با 

آمد بیرون و کرد باز را در ناچار. شد . 

 نگاه را سرش پشت ناخودآگاه. بود کوچه همان مشابه کوچه 

برداشت تند را هایشقدم. نبود کسی. کرد .  

 و رسید کوچه سر. نداشت تفاوتی هیچ دویدن با رفتنش راه 

 کنارش را کسی که بردارد قدم ماشینش سمت به خواست
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 کوچه به نگاهش که هیکلدرشت و پوشسیاه شخصی. دید

 !بود
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بود ماشین در هم اشگوشی رقت؟می کجا ماشینبی  . 

 نگاهش در مرد نگاه که بود بالتکلیف و مردد نگاهش هنوز

رفت عقب قدم یک اختیاربی و ترس از پر. خورد گره . 

 اما بود، شناخته هم شاید بود، نشناخته را شمیم او شاید

کند رفتار درست دادنمی اجازه اشدلهره و نگرانی . 

 مخالف سمتبه باریک، روپیاده در و کرد او به پشت بالفاصله

 نگاه را سرش پشت و برگشت باریک. برداشت قدم

. داشتمیبر قدم تندتند و بود داشته نگه سفت را کیفش.کرد

کردنمی نگاه حتی دیگر را سرش پشت . 

بود یخ هایشدست و کوبیدمی دهانش در داشت قلبش  . 

 جرقه سرش در فکری. زدمی نفس نفس. بود بازار در محله 

شد مردانه بوتیک یک وارد بالفاصله و زد . 

گفت سریع و رفت جلو  :  

- بیارید من سایز مردونه لباس دست یه لطفاً آقا، . 
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 مردم  تعجب از پر نگاه.  رفت پرو اتاق داخل باد سرعت با و 

 روی و خورد لیز بست،  که را در. خرید جان به را دارمغازه و

نشست زمین . 

. کشید عمیق نفس چندبار و شد فشرده قلبش روی دستش

 مردم عموم دربرابر توانستندنمی بودند، کرده هم تعقیبش اگر

باشند داشته کارش به کاری عمومی مکان یک در و . 

 یک. کرد باز را در الی و برخاست جا از. شد زده که اتاق در 

داد دستش به را لباس دست چند ساله،بیست تقریباً پسر . 

کرد هالباس به نگاهی . 

 

 

 

 

 [07.04.20 13:19] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# وهشتادوهشتدویست_پارت  

 

 

 

- دارید؟ هم زمستونی کاله   

- رو مدالش بیاید باید خانوم، بله  ... 

کرد قطع را حرفش . 

- ییار چیزی یه فقط. نداره فرقی. نه نه، . 

 کهاین وبه باشد مسلط خودش بر کرد سعی. بست را در و

نکند فکر شود، خطرساز برایش بود ممکن کسی . 
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 از را گشاد و بلند مشکی هودی یک. کرد نگاه را هالباس 

طورهمین را مشکی شلوار. پوشید و کرد انتخاب میانشان . 

 آورده برایش کاله مدل چند پسرک. شد زده پرو اتاقک در 

 .بود

 آن زیر را موهایش تمام و برداشت بافت مشکی کاله یک 

 البته و بود توجه جلب معرض در کمتر طوریاین. کرد پنهان

 هالباس توانستنمی. نبود دیگر شدمی دیده که هاییلباس با

بردارد را . 

 بیرون پرو اتاق از و برداشت کیفش از را اشدودی عینک 

 مشغول همه اما بود شلوغ بوتیک. کرد نگاه را اطراف. رفت

 .خرید

 محکم را کیفش. کرد حساب را هزینه و رفت جلو بااحتیاط 

 برود باید کجا دانستنمی. آمد بیرون جاآن از و گرفت بغل در

کند پیدا ماشینی یا تاکسی که . 
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. نداشت تردد ماشینی هیچ بازار، وجود دلیل به خیابان آن در 

 به تا دادمی ادامه یا و نبود عقالنی که گشتبرمی باید یا

برود دیگری خیابان . 

 تاکسی و رسید دیگر خیابانی به چگونه و چطور نفهمید

 حتی که ایکردهعرق کمر با اشزدهیخ هایدست. نشست

نداشت سنخیتی هیچ بود، کرده خیس هم را لباسش . 
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کشید عمیقی نفس باالخره و چسباند پشتی به را سرش .  

- خانوم؟ برم، باید کجا  

. مستقیم و دربست بود گفته تنها. نبود آدرس به حواسش

 اطراف در حتی هاآن بود ممکن. برود باید کجا دانستنمی

باشند هم ماهور یخانه . 

گفت و نشست صاف :  

- بگیرم؟ تماس یه گوشیتون با کنم خواهش شهمی   

 از را گوشی بود، سالهچهل حدود و موجه مردی که راننده 

 شمیم به رمزش، کردن وارد از پس و برداشت داشبورد روی

 .داد
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 یشماره باالخره. نبود حفظ را منصور یشماره حتی شمیم

 جاآن او که کرد آرزو بار اولین برای و گرفت را ماهور خانه

 .باشد

 باز و پیچید گوشی در منصور صدای بوق دومین از پس 

بود شده خوشحال صدایش شنیدن ازپس بار اولین برای . 

پرسید معطلیبی :  

- بیام؟ باید کجا   

- خوبه؟ حالت. دخترم جا،همین بیا  

نداد جواب را سؤالش . 

- باشن اومده جااون ممکنه . 

- شهنمی هیچی. پلیسه نظارت تحت جااین . 

 پس را گوشی و کرد قطع را تماس و داد بیرون را بازدمش 

داد راننده به کوتاه تشکری از . 
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 نگاه. کرد لمس را مشکی مشمای و کرد باز را کیفش در 

 را خردمند مدارک این. رفت پنجره سمتبه اششده معطوف

بود مطمئن را این. کشاندمی فرش به عرش از . 
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- برم؟ باید کجا باالخره خانوم،   

 بود شنیده را اشزنانه صدای راننده. داد قورت را دهانش آب 

 کردن صحبت ازقبل اما است، زن بفهمد که بود طبیعی این و

نکند که اندیشید خود با... منصور با ... 

 خواستنمی دیگر دلش. کند فکر آن به خواستنمی نه، 

بیندیشد جدیدی حادثه و اتفاق به لحظه یک حتی . 

 تصور حتی. تند خیلی کوبید،می تند قلبش اما داد، را آدرس 

بود سخت چیز آن . 

طوالنی از بیشتر خیلی بود، طوالنی خیلی برایش مسیر  . 

 نگاه را اطراف ناخودآگاه رسید، که ماهور آپارتمان جلوی 

ندید را کسهیچ اما کرد، . 

 قطعاً است، نظارت تحت گفته منصور اگر گفت خودش به 

 ذهنش برابر از را باشد طوراین باید چرا که سؤال این و هست

زد پس . 
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 خیلی ماهور که پیرمردی دیدن با و رفت البی داخل 

 لبخندی و شد سرازیر دلش به دنیا غم داشت، دوستش

نشست لبش روی رنگکم . 

 از کوتاه، سالمی با شمیم و بود نظافت مشغول پیرمرد 

 همآن انگار حال که رفت آسانسور سراغبه و گذشت کنارش

بود شده دنیا جای ترینتنگ . 

 ماهگل و زد زنگ اما داشت، کلید. رسید مقصد به باالخره 

کرد باز را در . 

 تعلل با و کرد سرزنش را خود معصومش یچهره دیدن با 

 اما بزند، پس را افکارش تمام خواست. نهاد خانه داخل به قدم

شد خشک جایش سر خردمند، دیدن با . 
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 اما رفت،می پیش پایش نه و داشت رفتن عقب توان نه 

نزد هم پلک حتی. پرید ترس از هایششانه . 

 !هی-

 چیزی. بگذارد نمایشبه را ترسش تا بود کافی همین 

ریخت فرو درونش . 

- شد؟ چت داداش،زن  
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 فکری از ترس. شد بند کنارش دیوار به دستش ناخودآگاه 

 و بگیرد سرگیجه بود شده باعث داشت، ذهنش پس که

ببیند را هااین از بدتر است قرار دانستنمی . 

- نترس. ببینه رو ما اومده عمو داداش،زن .  

 بدتر را حالش شبنم، گوش کنار ماهگل آرام پچپچ صدای 

 شده خیره او به شرمانهبی که انداخت خردمند به نگاهی. کرد

  .بود

بود ترطرفآن مبل دو تنها کهاین با دید،می تار را منصور  . 

 جفت یک. انگار بود دیدش در فقط چشم جفت یک تنها 

برایش بود شده ترسناک که چشمی . 

- اومدین خوش فراری، خانوم به،به . 

نداشت هم را طاقتش نداشت، را شجاعتش او نه،  . 
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 در با اشفاصله. کند فرار آنجا از تا برداشت عقب به قدم 

 را در و برداشت خیز سمتشبه دفعهیک خردمند اما بود، اندک

 .بست

شد سرازیر وجودش تمام به وحشت. کشید جیغی ناخودآگاه  . 

-  کجا نیومده. خوب دختر شه،نمی که طوریاین ئه،ئهئه

بری؟ خوایمی   

- عمو؟ جا،این خبرهچه   
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# ونودودودویست_پارت  

 

 

 

 را او ایلحظه نتوانست حتی هم ماهگل یناباورانه زدن لب 

بکشد بیرون زد،یم پاودست مذبوحانه درونش که جهنمی از .  

- زیاد خیلی... عمو زیاده، خبر . 

- بشین بریم بیا شمیم، بیا . 

 زاری قدرچه که فهماند ماهگل صدای ازحدبیش نگرانی 

 مبل طرف به و شدمی کشیده دستش. است بوده عیان حالش

نبود خودش انگار اما رفت،می . 

 لحظه بدترین داری باور که ایستیمی جایی زندگی در گاهی 

 ایفاجعه. جایگاه بدترین است، عمرت روز تریندهشتناک و
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 به کاشای کنیمی آرزو که رسندمی هاییروز اما وحشتناک،

برگردی لحظه همان . 

 آن، ازپس ویرانی و خرابی و وقایع اما دارد، ترس زلزله 

است ترهولناک . 

دیشب همان به برگردد و بدهد را دنیایش خواستمی دلش . 

 خدایش با کرد،می صحبت پدرش با که دیشبی همان 

خواستمی را ماهور و کردمی صحبت . 

است ایستاده دنیا ته کردمی فکر که دیشبی همان . 

 فشرده دستش در محکم کیفش یدسته مدت این تمام در 

 ازحال داشت و نشست مبل روی که زمانی حتی. شدمی

رفتمی . 

 براندازش وقیحانه او، رویبهرو مبل روی نشستن با خردمند 

گفت هایشلباس به اشاره با و کرد :  
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-  که بینممی االن اما خنگی، خیلی کردممی فکر اول نه،

باهوشی هم زیادی برعکس، . 
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 آمدن کردمی فکر. کردمی نگاهشان بهت در و گیج ماهگل 

باشد داشته رضایت دادن برای دلیلی عمویش .  

. گشت دورش پروانه مثل گذاشت، درخانه پا خردمند وقتی از 

کردمی اشتباه انگار اما ببخشد، که آمده کردمی تصور چون . 

 بین مدام نگاهش. بود نشده خارج شوک از هنوز شمیم 

گشتمی خردمند و منصور . 

است نخورده بازی که. کندمی اشتباه که داشت امید هنوز  . 

- اتاق بریم بیا لحظه یه بابا، ماهگل، . 

 شد بلند تردید با ماهگل. گذاشت همروی درد با را چشمانش 

رفت منصور دنبال و . 

-  دختر و پدر کالً ولی. بود قبولقابل دادی،می جاماون مدارکو

نه؟ مگه دردسرید، عاشق   

 با باراین. کردمی تهدیدش داشت غیرمستقیم. لرزید دلش 

بود او ناجوانمردی نهایت این و پدرش . 
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 چشمانش در ترس نباید. آمد خودش به لحظه یک در 

آوردمی کم نباید. نشستمی . 

 که همانی. شدمی باید که شمیمی همان شد. برخاست جا از 

 نشده چیزی که انگار ،انداختمی الیه یک احساساتش روی

 .باشد

- جناب کنی، تهدیدم که نیستی شرایطی در ! 

شد بلند جا از هم او. زد پوزخندی خردمند  . 

-  کن رد مدارکو. بخونی رجز من برای که نیستی شرایطی در

 .بیاد

 کمرش روی از عرق. مقابلش مرد از همآن. ترسیدمی نباید 

کوبید پرتالطم قلبش و خورد سر . 
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# ونودوچهاردویست_پارت  

 

 

 

گفت باطمأننیه و آرام باطنش، برخالف  :  

- بکنی نمیتونی غلطی هیچ نکنمم رد . 

زد پوزخندی. باشد محکم. باشد مقاوم. بایستد کرد سعی  :  

- جااین بریزم رو هاهمسایه تمام و بزنم جیغتونممی .  

 اما نداشت، اطمینان زیاد هم خودش زدمی که حرفی به 

بگذارد مایه شدمی که هرچه از خواستمی . 
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کرد مقاومت اما شمیم. کشید دستش از را کیف خردمند  . 

- اونو من بده گفتم . 

. گرفت شمیم از را کیف بینشان کشمکش میان در خردمند  

 را مدارک تا کرد باز را کیف زیپ. بود او از بیشتر خیلی زورش

  .بردارد

 دلش خیلی. نشست شمیم هایلب روی پوزخندی 

 به زود. ببیند کنونی موقعیت در را او یچهره خواستمی

رسید آرزویش . 

 با و خشم از خوردهگره ابروهایی با. آمد باال خردمند سر 

باریدمی عصبانیت هاآن از که چشمانی . 

 در هنوز انگاز. کرد نگاه را کیف درون دوباره درماندگی با 

 خشم از پر و ترسناک. بود نگنجیده مدارک نبودن اشمخیله

  :گفت

- کردی؟ چیکار مدارکو   
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زد عربده  . 

- یدختره توام، با ... 

داد وسعت را لبخندش پیروزی با شمیم  .  

- اما راحت، خیالتون. امنه جاشون اونا ... 

شد ساکت خردمند یعربده با  . 

-  رو، اونا کردی چیکار. هرزه یدختره شو،خفه. شو خفه

 آشغال؟

بود ایستاده جاهمان شمیم اما رفت،می شمیم سمتبه او  . 

 اما گذراند،می را آوریترس و سهمگین لحظات. نبود سنگ 

بدهد نشان را ترسش نباید دانستمی . 
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شد خردمند دست اسیر اشیقه . 

 کجاست؟-

گفت تنفر با. را هایشبدبختی عامل کرد نگاهش نفرت با  : 

-  شخونه توی ماهور که رسنمی دستت به وقتی مدارک اون

 .باشه
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 آن. درنیامد صدایش حتی. سوخت صورتش طرف یک 

 یپوسته از خردمند که مهم قدرآن. بودند مهم مدارک

بود کشیده بیرون را خودش خونسردی، . 

- مدارک؟ کجاست   

 کوبیده محکم چنان بعدی ضربه. نداشت دادن جواب فرصت 

 صدایش بازهم اما شکست، فکش کرد احساس که شد

 .درنیامد

 در درپیپی و محکم بعدی ضربات. افتاد زمین روی 

 روی شکمش، توی لگنش، روی. فرودآمدند بدنش جایجای

 مدام و زدمی. دادمی رکیکی هایفحش و زدمی. گردنش

کردی چکار را مدارک پرسیدمی . 

زدمی در به که آمدمی ماهگل یگریه و جیغ صدای  . 

 بود گرفته را صورتش. کردمی حس دهانش در را خون طعم 

بماند امان در خردمند ضربات از تا . 
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 زانو زمین روی شمیم کنار. افتاد نفسنفس به تا زد قدرآن 

کرد تکرار. زد :  

- کردی؟ چیکار مدارکو   

نداشت بدن در جان. آمدمی باال شمیم وجود در که بود تنفر  . 

 احساس. کردمی اذیت را گوشش ماهگل هایضجه صدای 

شود خارج آن از صدا گذاردنمی و کرده باد گلویش کردمی . 

 صورتش روی تنفر با. زدمی فریاد وجودش در نفرت و خشم

بگوید توانست فقط و کرد تف : 

 ...ماهور-
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# ونودوششدویست_پارت  

 

 

............ 

 الی انگار اما شنیدمی را هایشگریه و ماهگل صدای 

 را چشمانش گذاشتنمی که بود چسبنده ایماده هایشپلک

کند باز . 

-  نگفتی؟ هیچی چرا نکردی؟ کاری هیچ چرا گممی دارم بابا،

چیه؟ قضیه   

کردمی درد بدنش تمام. کرد باز را هایشچشم کمکم  . 

 که چیزی اولین. شد نمایان چشمانش پیش آرامیبه تصاویر 

بود مانده تخت روی سینی در که بود یخ دید . 
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 تمام درد. زدمی لنگ چپش سمت پای. آمد پایین تخت از 

کشاند سالن به را خودش لنگانلنگان. دربرگرفت را تنش . 

شدند متوجهش منصور و ماهگل ورودش با  . 

آمد سمتشبه سریع ماهگل  . 

- نشده؟ چیزیت شمیم؟ خوبی  

 .نه-

 رویشان خون. کشید هایشلب به دستی. سوخت لبش 

بود شده خشک . 

رفت منصور طرفبه و زد کنار را ماهگل  . 

 او رویروبه فشرد،می را پهلویش دست یک با که کهدرحالی

 .ایستاد

- معتمدی؟ آقای چند، پسرت زندگی  
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 کردمی احساس زدنحرف با شمیم. کردنمی نگاهش منصور 

شودمی کشیده لبش پوست .  

- معتمدی؟ جناب فروختی، چند پسرتو   

رفت باال صدایش. خندید عصبی  .  

-  پدر؟ گیمی خودت به تو هستی؟ پدری جورچه تو پدری؟ تو

نه؟ مگه همدستی، اون با تو   

کرد تأیید خودش  . 

-  اعتماد بهت احمق من و بودی باهاش. بودی باهاش اولم از

 .کردم

 پسرت زندگی بفروشی؟ پسرتو زندگی تونستی جوریچه 

 چند؟

 

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1083 

 

 

 [17.04.20 03:45] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  
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 را شمیم لرزان صدایی با ماهگل. نشست مبل روی منصور 

زد صدا . 

 که کرد احساس و کشید موهایش به دستی عصبی شمیم 

کشدمی تیر استخوانش . 

را ماهگل فهمیدمی  . 

 و بود دختر یک دنیای و الگو پدر. بود دختر یاسطوره پدر 

شکستمی داشت بتش ماهگل، . 
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. نشست رویشبهرو مبل روی کالفه  هم او. کرد اخمی 

است شده زخم گلویش کردمی حس . 

.  نبود ضعیف دیگر. زد زخم اما جوشید، گلویش در بغض 

باشد داشته را هرچیزی انتظار باید دانستمی حاال . 

 بود مانده وواجهاج که ماهگلی به. انداخت نگاهی ماهگل به 

نداشت خبر چیزهیچ از و . 

بود دیده را پدرش نامردی از درصدیک تنها که ماهگلی  .  

-  درست دردسر خودت برای این از تربیش. بگو مدارکو جای

دختر نکن، . 

. ریختمی چشمانش از که بود آتش. شنید فحش انگار 

داشت فوران خیال گویی خشمش . 

 به ذرهذره خشم. نیامدند بیرون کلمات اما شد، باز دهانش 

شدید تأسفی به. شد تبدیل تأسف . 
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-  خاطربه االنم حتی که دختری فروشی؟می چند دخترتو

پریده رنگش باباش، بدی شنیدن . 

عمرم توی ندیدم تو از ترغیرتبی و تررگبی  . 

 از قدرآن. گفت وجودش اعماق و دل ته از را کلمات تکتک 

 بلند جا از منصور و شود گرفته ازسر ماهگل یگریه که دل ته

بشکند و بزند را است رستش دم که هرچه و شود . 

بود عصبانیت با توأم منصور حرکات تمام. کرد نگاه فقط  . 
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# ونودوهشتدویست_پارت  

 

 

 

 جمع شکمش در را پاهایش و نشسته زمین روی ماهگل 

بود گذاشته هایشگوش روی دست و کرده . 

 زد چنباتمه ایگوشه. نشست شد، که خسته باالخره منصوره 

بست را چشمانش و داد تکیه دیوار کنج به را سرش و . 

 دقیقه، چند هم شاید چندثانیه، شاید مدتی، گذشت از بعد 

آمد حرفبه منصور سرانجام . 

گذشتمی سخت نوعیبه هاثانیه هرکدامشان برای  . 

- شمیم کرد، نابود زندگیمو شبهیه بابات . 

 رفتن باالوپایین. برگشت سمتشبه باتعجب شمیم نگاه 

دید را منصور گلوی سیبک .   
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-  اون کل. گرفت ازم رو زندگیم کل که رأی یه... داد رأی

 زنم خاطرشبه که همونی. زدیم دوسگ براش که ایزندگی

 .مرد

 هایسال پدرش. کرد فعالیت به شروع خودکار شمیم ذهن 

 برای را شغل این. بود قاضی اشکودکی دوران در و پیش

بود گذاشته کنار هایشمزاحمت و هادردسر . 

شد کشیده درهم ابروهایش. فهمیدنمی را ربطش شمیم  . 

بود شده خیره نامعلومی جای به منصور  . 

-  خوردیم قسم روز اون. شد نابود خردمند و من زندگی

کنیم نابود زندگیشو .  

 ازپس شب پدرش. گذاشت همروی چشم درد با شمیم 

 اما آشناست، برایش هاآن یچهره که بود گفته خواستگاری

 هم به گذشته در ربطی که کردنمی هم را فکرش شمیم

باشند داشته . 
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زدمی حرف و زدمی حرف همچنان منصور  . 

*** 
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*** 

بود گذشته هفته دو . 
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نشست مبل روی کنارش کمی یفاصله با ماهگل  . 

- شدینمی زشت جوریاین االن بذارم، یخ ذاشتیمی اگه . 

 نه... داشت واقعیت اما بود، گفته شوخی با را حرفش 

 آن شنیدن از پس شمیم روح. باطنش بلکه ظاهرش،

داشت رسیدگی به نیاز رحمانهبی هایحرف . 

 هافیلم که بود گفته و زده زنگ خردمند قبل هفته یک 

بیاورد را مدارک شمیم و اوست دست . 

 هنگام دخترک، آن یخانه در روز همان به برگشت ذهنش 

مدارک گرفتن .  

بود گفته رفتنش موقع  : 

«  امخیلی. خواستن مدارکو این ازم و جااین اومدن خیلیا

خودت فقط گفتم ندادم اما گشتن، دنبالش ». 

-« ؟«بودن نفر چند مگه اومدن؟  

بود داده را خردمند و منصور مشخصات او و  .  
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 که این برای. اشبیداری برای جرقه یک. بود جرقه یک این 

بشود کم اعتمادش از . 

 نفرستاده هاآن پی را او خودبی منصور بفهمد کهاین برای 

  .است

 برای را پسر همان تلفن آوردند، را هایشلباس که هنگامی

خواست لحظه چند . 

 هاآن به که بودند مانده اشزندگی از آدم محدودی تعداد 

داشت اعتماد . 

 را مدارک و بیاید پارکی به تا خواست او از و زد زنگ امیر به 

 .بگیرد

 خواست پسر از و گذاشت هالباس همان داخل هم را مدارک

بدهد امیر تحویل پارک همان در تا . 
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# سیصد_پارت  

 

 

 

 شک رسید،می خانه به وقتی تا حداقل مغاره این به کسی 

 او و داده امیر به را مدارک پسر قطعاً موقع آن تا و کردنمی

نیود بند جاییهیچ به دستشان. بود رفته جاآن از هم . 

- زنمامی حرف تو با دارم ساعته یه شمیم؟ کجایی . 
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 بیرون فکر از صورتش جلوی ماهگل دست خوردن تکان با 

 .آمد

- شد پرت حواسم ببخشید، . 

بود ورورنگبی لبخندش هرچند. زد مهربانی لبخند ماهگل  . 

 پیش شب چند تا حتی. بود شده سخت نیز او برای زندگی 

کردنمی نگاه هم شمیم هایچشم در . 

. بود شده دیگر شمیم یک. نبود سایق شمیم اما شمیم 

کرد عوض شیرین ایحادثه را اشزندگی که شمیمی . 

داشت فرق هزاران قبلش با ماهور ازپس که شمیمی  . 

 بهترین تو: بود گقته و گرفته را ماهگل هایدست  

 دونمنمی مقصر رو تو من کن باور. دنیایی خواهرشوهر

بکشی خجالت ازم خوادنمی دلم. پدرت خاطربه . 

 هاآن حاال بود، آمده مدارک آن به رسیدن برای که شمیمی 

بود داده دست از ماهور به دوباره رسیدن إزایبه را . 
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جدید هایچیز بود، فهمیده دیگر هایچیز خیلی  . 

 اما شد،می دیوانه آمد،می یادشبه که منصور هایحرف 

دهدمی را نذرش بود مطمئن هم هنوز . 

- محترم؟ داداشزن خانوم؟ آد،می صدا الو، الو،   

خندید شمیم  . 
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  بله؟-

. افتاد چشمش در دوربین فلش برق او، به کردن نگاه با و 

 آورده را دوربین و بود رفته کی ماهگل. پرید باال ابروهایش

  بود؟

- داره؟ گرفتنعکس من االن یقیافه   

انداخت باال ایشانه ماهگل  . 

- بگیرم عکس ازت کن درستش برو خب . 

داد بیرون را نفسش شمیم  . 

- ندارم شوحوصله . 

 اوج در برادرش مثل هم او. بود شده صبورشسنگ ماهگل 

 تا باز بود، دیده که روحی آسیب و خودش مشکالت

کند خوب را حالش کردمی سعی و بود کنارش توانستمی . 
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 هافیلم بود گفته و زده زنگ خردمند که پیش یهفته یک 

بود، خواسته مدارک إزای در را هاآن دادن و اوست دست  

 را مدارک ها،فیلم از شدن مطمئن از پس و بود رفته خودش

 کار فکر اگر کهاین برمبنی خردمند تهدیدهای البته و بود داده

بود شنیده را است نزده بزند، سرش به ایاحمقانه  

 خودش بود گفته ماهگل برود، خواستمی که هنگامی 

رودمی . 

 دیدن بود شده هرشبش و هرروز. نداشت خوبی حال 

. رودمی که ماهوری و دار طناب یک از وحشتناگ هایکابوس

 اما میرد،می که زنی از و کندمی صادر رأی که پدرش از

بود کرده رد اضصراب و ترس با را ماهگل پیشنهاد . 

 ریسمان از که بود شده ایمارگزیده او که بود این راستش 

ترسیدمی هم وسفیدسیاه ... 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1096 

 

 

 

 

 [23.04.20 13:28] 

[Forwarded from M S] 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  
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بود کرده گم را کلیدش که بود دری برایش دیگر اعتماد   . 

 روز هر حاال او، زندگی سال چند از روز یک دیدن با ماهگل 

 بروز کردمی سعی هرچند. رفتمی روانشناس دکتر پیش

برادرش مثل درست ندهد؛ .  
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 این با البته شمیم.  برود بود داده پیشنهاد هم شمیم به 

 مرهم روح، دوای اما فت،می باید. بود موافق کامالً پیشنهاد

بود نفر یک تنها تیمارش دردهایش، . 

 یک. گذراندمی اشآزادی خبر انتظار با لحظه هر که نفر یک

 نام به را قلبش و بود کرده خودش برای را اشزندگی که نفر

 .خودش

- داداش؟زن  

 اما بود، این شخصیتش ماهیت. زدمی حرف زیاد امروز ماهگل

بود کرده عوض را هرکس ماهیت روزها این خب، . 

 به گاه و نشستندمی مبل همین روی ماهگل با هرروز 

 و او امروز اما شدند،می خیره دیوار به گاه و تلویزیون

بود داده تغییر را رویه هایشحرف . 

داد تکان را سرش  . 

- رفت سر محوصله خب، . 
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- نره سر کن، خاموش زیرشو خب، . 

 دستش. نشست مبل روی چهارزانو و و زد لبخندی ماهگل 

پرسید و زد چانه زیر را :  

- خواهرشوهر؟ شممی ای،مزهبی خیلی بگم اگه  

داد تکان سر شمیم  . 

- حاد نوع از اونم . 
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شد بلند جا از مرموز لبخندی با ماهگل  . 

- خواهرشوهرم که حاال پس ... 

کرد ضافها مکث کمی با و  : 

- کنی گوش حرفمو باید... حاد نوع از اونم . 

ماند منتظر شمیم  . 

- عروس بیرون، بریم بیا گممی االن مثالً .  

یرد باال را دستانش شمیم نگاه با  . 

-  محوصله واقعاً من خب بابا،. نکن نگام مدلی اون بابا، تسلیم

رفته سر . 

واداشت خنده به را شمیم ماهگل، یکالفه صورت  . 
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- کنیم؟ چیکار خب،   

-  چشماتم تازه. همین فقط. بندازم بند صورتتو بیا شمیم،

هوم؟. بکنی خوادنمی کاریمهیچ. بندیمی  

شد اشخواسته تسلیم شمیم  .  

 .باشه-

گفت تعجب با و خندید ماهگل  :  

- بابا؟نه کردی؟ قبول خدا؟ رو تو   

 چند ازپس ماهگل و آمد کش کمی هم شمیم لب باالخره و 

کرد شروع را کارش دقیقه . 

 و رفت ابروهایش سراغ هم بعد اما صورت، اصالح بود گفته 

 را شمیم موهای خواستمی زیاد اصرار با همآن ازپس تازه

داشت موهایش از خاطره دنیایی. شد مانع شمیم که کند رنگ  

 مشکی یعنی. داشت دوست را موهایش مشکی رنگ 

 محافظت داشت، دوست کسی که وقتی از را موهایش
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 موهات»: بود گفته نفر یک آن که وقتی همان از. کردمی

دهمی بهشت بوی »! 
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 چشمانش پیچید، اشبینی زیر که خوشی عطر با شبنیمه 

شد باز . 

 باشد، مذهبی خیلی کهاین نه. بود برده خوابش جانماز کنار 

 التیام را دردهایش و کردمی آرام را دلش خدا با ارتباط اما

بخشیدمی . 

 خشک بدنش تمام. داد ماساژ را دردناکش گردن و نشست 

 که بود هاییگریه نتیجه متورمش، هایپلک و بود شده

بود رفته خواب به میانشان . 

کند پیدا قرصی و رفته آشپزخانه به تا شد بلند  . 

 زیر در تربیش و تربیش عطر بوی سالن به رفتنش با 

پیچید اشبینی . 

 از اشدلتنگی حجم. کشید نفس ترعمیق. ایستاد راه وسط 

بود تربیش دیگر هایشب . 

شد روان صورتش روی اشک  . 
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- دلتنگی همهاین با و توبی شممی دیوونه دارم . 

 تا و ترسید. شنید را پایی صدای که بود نرفته قدم یک 

فرورفت آغوشش در برگردد، خواست . 

- شمیم جنون، به رسیدم کردم، رد رو دیوونگی من . 

 تنش از نمیشد، ساطع هایشلباس از ماهور عطر. بود رویا 

 .بود

. افتاد کنارش در آویزان هایشدست. شد خشک جاهمان 

لرزید صدایش :  

  ...ماهور-

 جای همیشه مثل تا برگشت. آمد بیرون آغوشش از 

 باصالبت، دلتنگ، و خسته بود؛ خودش اما ببیند، را اشخالی

شکسته اما . 

بست و کرد باز را هایشچشم. افتاد راه هایشاشک سیل  . 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1104 

 

 

 

 

 [23.04.20 13:28] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوپنج_پارت  

 

 

 

بود واقعی نبود، رویا. کرد لمس را ماهور یگونه دستش  . 

 او. هازدهقطحی مثل درست. کردمی نگاهش فقط ماهور 

بود عشقش یزدهقحطی . 
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 تماشا فقط. بود گرفته مشتش در را قلبش انگار کسی 

بود چسبیده را گلویش بیخ چیزی و کردمی .  

زد لبخند بغض میان در ماهور و خندید گریه میان در شمیم  . 

. شد ترشدید اشخنده. گرفت شدت شنیم هایاشک 

هایشدست مثل درست لرزید، هایشلب . 

 ...ماهور-

- دلم جان . 

 هم شاید ساختمان، یک باالی از. کرد سقوط شمیم قلب و 

آسمان ارتفاع به برجی. برج از . 

 اشسینه میان جایی سرش. فرورفت ماهور آغوش در دوباره 

. پیچیدند تنش دور وارپیچک ماهور هایدست و فرودآمد

کشید نفس را عطرموهایش و فشرد خود به را شمیم محکم . 

بکاهد اشدلتنگی حجم از خواستمی کار این با که انگار  . 
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- . هستی. اومدی شهنمی باورم. هستی که شهنمی باورم

جاییاین ! 

. شد یکی هایشاننفس. پیچید دورشان به عشق پیچک 

 دستش از زوربه را کسی مال شدنمی. بود عشق سهمشان

  .بگیری

شد جدا او از وقتی زدمی نفسنفس  .  

 یک انگار اما شنید،می را قلبش صدای و بود زدههیجان

بود شده تزریق هردویشان هایرگ به آرامش سرنگ . 

 

 

 

 

 [23.04.20 13:28] 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1107 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوشش_پارت  

 

 

 

- شد؟ باورت   

 روشن چراغ و کرد برخورد دیوار به پشتش. بود زدهخجالت 

 .شد

 ماهور که برود ایبهانه به خواست و داد تکان سری زدهشرم 

گفت ممحک : 

- کن صبر . 

 نگاهش. رفت درهم ماهور هایاخم. شد طوفان انگار آنیک 

خورد چرخ صورتش روی جدی . 

 ...اینا-
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 تازه چراغ شدن روشن هنگام. فهمید را موضوع سریع 

بود دیده را صورتش روی هایکبودی و هازخم . 

- شهمی خوب. نداره عیبی . 

- پس؟ بود کجا منصور   

لرزید شمیم یچانه . 

- آی؟می نگفت کسی چرا   

شد پایین و باال تندیبه ماهور یسینه  . 

- بودم سپرده اون به رو تو لعنتی من . 

 صورتش لحظه یک در. شد چه نفهمید. ریخت هایشاشک

 جا اشچهره بر که هاییزخم تکتک روی. شد بوسه غرق

ایبوسه هر از ترگرم و عاشقانه بوسید؛ را بودند کرده خوش . 

 در ساعت چندین برای حال نگرانی، و رنج همهآن بعداز 

 و شودمی شنیده. شنودمی. زندمی حرف. ماندمی اغوشش

کندمی نگاه فقط . 
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 کامالً صورتشان که اندگرفته قرار هم آغوش در طوری 

دارد قرار هم مقابل . 

 و خواستن عطش و کندمی چکه هردوشان نگاه از دلتنگی 

رسیدن شیرین یلحظه . 

*** 
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[Forwarded from M S] 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوهفت_پارت  
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 و کند بازشان تا شد باعث خوردمی چشمانش به که نوری 

نشست ماهور روی ابتدا همان بازشنیمه چشمان . 

کرد خوابش در غرق و مردانه یچهره به لبخندی  . 

خوردمی چشمبه ریشته و بود شده اصالح صورتش  . 

 عمق لبخندش و کشید هایشمژه روی را کوچکش انگشت 

 .گرفت

 را جهنم داشتن دوست و عشق. بود زیبا قدرچهداشتن دوست 

بود مطمئن را این کرد،می تبدیل بهشت به . 

 از و کرد باز کمرش دور از را ماهور هایدست احتیاط با 

رفت بیرون اتاق از و آمد پایین تخت . 

 اوی. بود شده شنیده و بود زده حرف برایش دمسپیده تا 

زد حرف ساعت چندین حرفکم . 
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 دلش قدرچه و کشیدنمی خجالت احساساتش بیان از دیگر 

 که چشمانی با مقابلش مرد وقتی بگوید، تربیش خواستمی

 نگاهش عشق با زد،می موج هاآن در خستگی دنیا یک

سپردمی گوش لبخند با و کردمی . 

 تمامش کردمی سعی که ایسلیقه و حوصلهبا را صبحانه میز 

چید کند، دخیل را . 

 یشماره دیدن با و رفت سمتشبه خورد، زنگ که خانه تلفن

انداخت باال ابرویی ماهگل . 

- ماهگل؟ جانم،  

- خانوم عروس که، خونهمی خروس کبکت . 

شد ترعمیق لبخندش اما گرفت، گاز را لبش شمیم  . 

-  وداداشم دیروز بابا، بیام؟ من امانه؟وامن اوضاع شمیم،

ندیدم ساعتمیه ! 
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[Forwarded from M S] 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوهشت_پارت   

 

 

 میز به نگاهی. کرد صحبت ماهگل با ایدقیقه ده شمیم 

. بود گذلشته ایفیروزه چینی ظرف یک در را کره. انداخت

 و ریخته پنیر دور را گردو و رنگشهم یپیاله در را مربا

بود کرده تزئینش . 
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 را قوری. شنید را پایش صدای ریخت،می داشت که را چای 

گذاشت کابینت روی . 

گفت لبخند با و برگشت  :  

- خیربه صبح سالم، . 

 پشت را بازش موهای از طره یک. آمد نزدیک ماهور 

زد لب و فرستاد گوشش :  

-  مگه شه، شروع شیرینت لبخند این و تو نگاه با که صبحی

نشه؟ خیربه شهمی   

 یحادثه یک با هم صبح این که دانستندنمی کدامهیچ اما 

شودمی شروع دیگر . 

 ماهور. بودند خوردن صبحانه درحال که شدمی ساعتی نیم 

یود روزهایش این مرد به خیره او و گرفتمی لقمه برایش . 
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 تمام تکبهتک نگاهش. بود نشده تمام هایشدلتنگی هنوز 

 شکر را خدا بار هزاران و کاویدمی را ماهور صورت اجزای

کردمی . 

گرفت سمتش به را لقمه ماهور  . 

- اخه شدم سیر . 

گرفت دستش از را کره و پنیر یلقمه و خندید اخمش با  . 

- خوره؟می باهم رو کره و پنیر کی آخه   

 و داد باال ابرویی نوشید،می را چایش که درحالی ماهور 

کشید بود شده بلند که موهایی به دستی . 

- عشقم تو، . 

خورد لیز بار هزارمین برای قلبش شمیم و  . 
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[Forwarded from M S] 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدونه_پارت  

 

 

- شده ترروشن چشمات . 

 عسلی و ماهور صورت روی شدمی تابیده آشپزخانه نور 

 شیطنت با ماهور. بود شده روشن همیشه ازبیش چشمانش

زد لب کنندهاغوا لحنی با و کرد ریز چشم : 

- شده؟ ترخوشگل یعنی   

 رفتمی دلش که بود چندم بار برای دانستنمی شمیم و 

زد بازویش به مشتی. مرد این برای . 
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- شده زشت خیلی. بگیر تحویل وخودت کردی وقت . 

داد تکیه صندلی به ساختگی تعجبی با ماهور . 

- دختر؟ کنی،می حسودی شوهرتم به تو   

 اصالً که مردی این و اشبیچارهدل آن و بود شمیم باز و 

اشرفتهازکف دل نه و خودش مراعات نه. کردنمی مراعات .  

- . خوشگله وسفیدشسیاه فقط چیزا سری یه شمیم، دونیمی

 نشسته موهات روی که برفی مثل. شب آسمون و ماه مثل

چشمات آخ،. چشمات مثل. بود . 

 بیرون دهانش از که هاییحرف و هایشعسلی در شد محو 

نشست قلبش بر آمد،می . 

ریخت هایشگونه روی هایشاشک و کرد بغض  . 

کرد اخم و گفت نچی ماهور  . 

- چته؟ رو، اینا نریز   
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 یخیره نگاه. کرد پاک را هایشاشک اشاره انگشت با و 

داد باال ابرو دید، که را شمیم . 

- ندیدی؟ خوشگل جانم،   

لرزید اشچانه . 

-  اصالً. ماهور گذشت، سخت خیلی نبودی تو. ندیدم عاشق

نبودنت. تلخ خیلی بود، بد خیلی. نگذشت خوش ... 

 

 

 

 

 [25.04.20 12:08] 
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 بیرون دهانش از که هاییحرف و هایشعسلی در شد محو 

نشست قلبش بر و آمدمی . 

ریخت هایشگونه روی هایشاشک و کرد بغض  . 

کرد اخم و گفت نچی ماهور  . 

- چته؟ رو، اینا نریز   

کرد پاک را هایشاشک اشاره انگشت با و  . 

داد باال ابرو دید، که را شمیم یخیره نگاه  . 

- ندیدی؟ خوشگل جانم،   

لرزید اشچانه . 

-  اصالً. ماهور گذشت، سخت خیلی نبودی، تو. ندیدم عاشق

نبودنت. تلخ خیلی بود، بد خیلی. نگذشت خوش ... 
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گذاشت شمیم هایلب روی را دستش ماهور  . 

- خب؟ هستم، همیشه من هیس،   

 جاهمان. سوختمی لبش پوست از جایی. گرفت گر شمیم 

داد باال ابرو باز ماهور. بود مانده او انگشت که : 

-  فیزیکی وعشقم از چشمه یه خواممی عاشق، گفتی عا

بدم نشونت . 

شد سرخ شمیم و کشید شمیم لب روی را دستش . 

شد بلند ازجا جلدی شمیم. آمد در رنگ صدای  . 

 .ماهگله-

کرد باز را آن و رفت در سویبه شده سرخ رویی با و  . 

آمد داخل لبخند با ماهگل  . 

- ها؟ ذلیل،زن این کجاس   

خندید شمیم  . 
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- آخه لعنت معرکه خرمگس بر . 

 درگاه به که ماهور سمتبه و رفت داخل او از جلوتر ماهگل 

 در و کرد پرواز کردمی نگاهش و بود زده تکیه آشپزخانه

کشید آغوشش . 

- داداش برات، ماهگل بمیره که آخ. بود شده ذرهیه برات دلم .  

گفت و داد موضع تغییر سریع شدن، جدا ازپس  : 

-  ومن دیگه؟ گیمی وخودت گفتی، که معرکه خرمگس این

کردی واالخونآالخون دیشب از . 

داد تکان سر تخسی با ماهور . 

- بود خودِخودت شخص با منظورم . 

 گوش هایشانشوخی و هاخنده طنین به سکوت در شمیم و 

دادمی . 
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# سیصدویازده_پارت  

 

 

 

 با بماند؛ کنارش طورهمین همیشه ماهور که شدمی کاش 

 هایژست و پرستیژ همین با. زیبا و مردانه هایلبخند همین

 .خاص

 هزار و افسوس اما بخندند، گونههمین. زیبا و خوب طورهمین

بود کوتاه هایشانخنده عمر که افسوس . 
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 و شد بلند جا از ماهگل ماهگل، گوشی زنگ صدای با 

گفت زمانهم . 

-  چیزی خوادنمی خورم،نمی گفتم که من شمیم،. بابا نه

 .بیاری

- که خوردی شوهمه خوری،نمی خوبه حاال .  

داد جواب را تلفن و خندید ماهگل  . 

- بفرمایید؟ بله،   

 حساسیت تلفنی هر به دیگر انگار. افتاد شور شمیم دل و 

  .داشت

 پرید، رویش از رنگ و زد خشکش لحظه یک که ماهگل 

زد لبخند ماهگل اما کیه، معنای به داد تکان سر ماهور . 

 رنگ اما شده، حساس زیادی شاید کرد فکر هم شمیم 

نپرسد تا نگذاشت ماهگل یپریده :  

- خوبی؟ ماهگل؟ شدی، مدلی این چرا  
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گفت ربطبی و دفعهیک میز به خیره ماهگل . 

- . بیرون ریممی. هستیم بعدازظهر تا باهم آممی امروز گفتم

گردیممی یکم .  

بود شده نگران انگار هم ماهور . 

- ماهگل؟ شده، چی  

آورد باال سر ماهگل  . 

-  هم بابا. ببخشیم رو بابا تونیممی وقت چند بعد باالخره گفتم

جمعمون توی آدمی . 

شنیدنمی او اما زد، صدایش ماهور  . 

 

 

 

 

 [25.04.20 12:08] 
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# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدودوازده_پارت  

 

 

 

- . داداش کردم، اخم براش کلی. ومن رسوند بابا اومدنی

ولی نزدم، حرف اصالً باهاش دیشبم  ... 

شنیدنمی را صدایشان اصالً انگار. بود خراب خیلی اوضاع . 

 دفعهیک ندارد، تاثیری دید وقتی و داد تکانش محکم ماهور 

زد صورتش به محکمی سیلی . 

شد باالوپایین اشسینه و آمد خودش به انگار ماهگل .  

- ماهور سوخته، گنمی. بیمارستانه بابا . 
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رفت حال بعداز و گفت را این ! 

 

............. 

 دقیقه چند هر ماهگل. بودند وسوختگیسوانح بیمارستان در 

شدمی ساکت باز و دادمی سر را اشگریه باریک . 

 داده تکیه دیوار به را سرش و بود نشسته صندلی روی ماهور 

بود گذاشته هایشچشم روی را دستش و بود . 

 بود، کم که هم قدرچههر. بود بد هم قدرهرچه. بود پدرشان 

نشوند؟ کالفه نشوند؟ قراربی شدمی مگر. بود پدرشان اما  

 انتقال ویژه هایمراقبت بخش به را او تا گذشت ساعت چند 

 در و سطحی سوختگی جاهابعضی در بود گفته دکتر. دادند

است عمیق نقاط بعضی . 

. کنید دعا شما و کنیممی را تالشمان تمام ما بود گفته

مانندمی زنده بیمارها طوراین درصدبیست گفتمی . 
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 شمیم. بمانند بیمارستان در همگی توانستندنمی ازآنبیش 

 هاشیشه پشت به را نگاهش او مثل و ایستاد ماهور رویبهرو

 .داد

 گوشت گوشتیتکه مثل درست مرد یک که جایی 

نگرفت نگاه اما شد، ریش دلش. بود شدهباندپیچی . 
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# سیصدوسیزده_پارت  
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-  که این بعد بوده قرار گفته بابا که گفتمی ماهگل

شمیم ،خردمند پیش بره برسوندش، . 

برگشت ضرببه سرش . 

- نمونده ازش هیچی که نفری یه. سوخته بابا جز دیگه نفر یه . 

 زمین به را نگاهش متفکر شمیم. شد جمع اشچهره و 

 .دوخت

 آدم کلی که همانی خردمند؟ بوده؟ منصور همراه خردمند 

شد؟می تربیش روزروزبه قدرتش و بودند مطیعش   

 قدرت چون دارد، پول چون کردفکرمی که همانی خردمند؟ 

دارد چیزهمه پس دارد، ... 

- گرفته؟ آتیش چرا ماشینشون  
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-  اما دن،می جواب بعد و کننمی تحقیق دارن گفتن پلیسا

شده منفجر انگار . 

آمد دردبه دلش و شد جمع ماهور یچهره که دید  . 

 مقابلش مرد. ریخت دور را او به مربوط هایفکر و خردمند 

بود ترمهم برایش چیزهمه از .. 

- پیشش مونممی من. خونه برید ماهگل با ماهور، . 

 نگاه آن و دادمی جان کاش که آخ. کرد نگاهش خسته ماهور

دیدنمی را نبودند روشن دیگر که هاییعسلی و گرفته . 

- سخته. بهتره بمونم خودم. تونینمی تو شمیم، . 

 ماهگل به زیرچشمی و گذاشت ماهور دست روی را دستش

 و شده جمع صندلی از ایگوشه در صامت و ساکت که

کرد اشاره بود برده خوابش . 

 - . داره احتیاج بهت تربیش اون. باشی ماهگل پیش تو بهتره

جااین هستم من. کنید استراحت برید . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1129 

 

 

 

 

 

 [28.04.20 03:36] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوچهارده_پارت  

 

 

 

کشید آغوشش در بامالیمت و دفعهیک ماهور  . 

-  همهاون با. زندگیمی یفرشته تو. شمیم بگم، چی دونمنمی

بازم منصور، کارای ... 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1130 

 

 بهراجع خواهدنمی که داد نشان و کشید عقب را خود شمیم 

افتاد نذرش یاد. کند صحبت مسائل این .  

- نیستم جااین بابات خاطربه من ماهور، .  

 را مرد این هایغم تمام جایک خودش. کشید عمیقی نفس 

بود خریدار .  

- سالمت به برید . 

 راحت هم چندان که شوتختخواب مبل یک روی شب تمام 

 به گاهی و ردمی زل منصور به گاهی. بود نشسته نبود

رفتفرومی فکر به عمیق هم گاهی و اشگوشی یصفحه . 

 امروز هایخنده تصویر و گذاشت همروی را هایشچشم

 با. زد لبخندی. بست نقش هایشپلک پشت ماهور و ماهگل

شد باز چشمانش دفعهیک شخصی صدای . 

 را قرمزرنگ ایپوشه که کرد رویشبهرو پرستار به نگاهی

گرفت سمتشبه . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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- شما به بدم گفتن آقایی یه واین . 

گرفت را پوشه دودلی و باتعجب  . 

 .مرسی-

 

 باالی. بود رفته اتاق داخل به زیاد اصرار با بعد ساعت یک 

ایستاد منصور سر . 

- آقامنصور داره، دوِست پسرت . 

 دلش هم هاباندپیچی زیر از حتی. کند نگاهش توانستنمی 

دوخت زمین به را نگاهش. خوردمی پیچ . 

-  تو کهاین با. دارن دوست امخیلی. داره دوسِت دخترتم

 صدای. نفهمیدن زیاد وبودنت کهاین با. نبودی زیاد براشون

شنوی؟می ومن   

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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 [28.04.20 03:36] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوپانزده_پارت  

 

 

 

کرد پاک را هایشاشک و کرد مکث . 

- داری؟ اعتقاد زمین بودن گرد به تو. شنویمی که دونممی   

 جایی. برگشت اولش جای به دوباره و رفت عقب قدم چند 

او تخت پایین قسمت کنار .  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1133 

 

-  تو. حاجی گرده، بدجور زمین. دارم حاال اما نداشتم، من

دیمی پس تقاص داری . 

بود کرده النه دلش ته در ترسی. بود شده رحمبی  . 

- یه مثل مثل، االن اگه ... 

داد بیرون عصبی را نفسش. بگوید نتوانست . 

-  کارای خاطربه شهمه شرایطی، این توی و جااین االن اگه

 کاربه ودلت دیر خیلی. خورنمی ودلشون نون آدما. خودته

حاجی گرفتی، . 

زد تلخندی . 

-  دنیا این توی که داره دوستت. داره دوستت خدا دونیمی اما

نه؟ مگه. ازت گیرهمی داره تقاص   

شد سرازیر دوباره هایشاشک . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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-  نجات وجونم بار یه که گفتم. زدم حرف ماهور با دیروز من

بار دو شایدم البته دادی، . 

 گرفته را مدارک آن که روز همان به کشید پر ذهنش کبوتر

منصور هایحرف و بود . 

 "  شدیم سرپا کهاین اصالً. بود تو پدر از انتقام مونانگیزه کل

 یه که بود این امید به شاید هم گرفتیم جون کمکم باز و

بزنیم زمین وپدرت روزی . 

 به رسید. مرد عزیزم زن زنم، رسید، که ورشکستگیم خبر 

 نداشت، که چنانیآن ثروت. خودش مثل درست. عمل

 دست از شاهد اون و بگیریم ازش وچیزشهمه خواستیممی

بسوزه و بده دست از ببینه،. باشه عزیزاش تکتک رفتن ". 

 

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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 [29.04.20 03:51] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوشانزده_پارت  

 

 

شد شروع بازی شد، شرکت وارد که خواهرت   . 

 اما بیفته، اتفاقی زودیا اون به نبود قرار. بود بابات  عین 

 و انبار وضعیت و بار سری یه جاییجابه از خواهرت

بود شده خبر با احتکارشون . 

نداشتم خبر منم حتی که بود شده مطلع چیزایی از  . 

 خودم ماهگل یاد دیدنش با و دیدمش من... دیدمش من 

عقب کشیدم. افتادم . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1136 

 

 بشن، بدبخت تا کنممی هرکاری که گفتم گفتم، خردمند به 

 رد پوزخند با و نگفت بهم چیزی موقع اون. نه کشیآدم اما

 .شد

 به زد راننده که لعنتی شب همون شب، همون به رسید 

 .شبنم

 موضوع سری یه که بود گفته بهم سربسته شبنم شب اون 

 چیزایی یه گفت. خردمند به شهمی مربوط که بگه بهم باید رو

کرده مخفی رو . 

افتاد اتفاق اون اما ببینمش، بودم رفته من  . 

 رو چیزایی یه و گفته راست دختر اون دونستممی من 

 تحقیق داشتم که موقع همون رو، چی که این اما دونم،نمی

نبود مهم برام چیش اما فهمیدم، کردممی . 

نبود خوب حالم. مبهم حس یه. داشتم گنگ حس یه  . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1137 

 

 از و زنهمی دورم داره خردمندم که این گیجی طرفیه از 

دختر اون مرگ دیگه طرف . 

 مدت یه نمونه، باقی شکی کهاین برای بهتره گفت خردمند 

 و بودم ماشین اون توی منم چون دونی،می. بیمارستان برم

باشه گیر پام بود ممکن شد،می عیان اگه . 

شدمی نفعمبه چیزا خیلی جوریاین  . 

 

 

 

 

 [29.04.20 03:51] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوهفده_پارت  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1138 

 

 

 

وخودت کن جمع برو. کن ترمیم وخودت برو گفت خردمند  . 

 برام چیزا خیلی موندم، آسایشگاه اون توی وقت چند وقتی 

پول معنی حتی شد، عوض . 

 چشمشون حالبااین اما دارن، زیادی ثروت که دیدم رو خیلیا 

دره به . 

کنهنمی کاری هیج ثروت اون و انافتاده کار از که دیدم  . 

 مهم برام پول بگم خوامنمی بدم، شعار برات خوامنمی من 

هست دونیمی که نیست، . 

 پدرت از عقب گشتمبرمی اگه که بگم خوامنمی حتی من 

 نباشن، هامبچه اگه فهمیدم جااون ولی نه،... گرفتمنمی انتقام

صفرم هیچم، باشمشون، نداشته اگه . 

ریختم هم به خیلی باخته، دل پسرم فهمیدم وقتی  . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1139 

 

 که بعد اما باشی، شده عاشقش واقعاً کردمنمی فکر اولش 

یکنم کاری یه براتون خواستم فهمیدم، . 

 رو بازی این گفتم و خردمند دنبال افتادم هم همین برای 

 کردنجمعمدرک به کردم شروع منم. نکرد اون اما کنه، تموم

بود فهمیده خودشم. ازش . 

کنم پدری شده که بارم یه ماهورم، برای خواستممی من  . 

 من و خوردی کتک من جلوی دیدی که االن دونممی 

کنی قبول بتونی که سخته خیلی برات باورش نکردم، کاری . 

 کنم؛ کمک بهت خواستممی واقعاً من که بپذیری تونینمی 

کنم خوشحال رو تو خواستممی وجودم یهمه با من ولی . 

باشه؟ پیشت ماهور که بود این غیراز مگه تو خوشحالی   

بدی خردمند به ومدارک اون بخوای خودت کردمنمی فکر  . 

کردمنمی هم رو فکرش اصالً . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1140 

 

 من. خطرناکیه آدم چه خردمند دونینمی تو دخترم، 

شناسمشمی . 

 

 

 

 

 [29.04.20 03:51] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوهجده_پارت  

 

 

 

بشی ایدیگه هایبازی وارد باهاش خواستمنمی اصالً  . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1141 

 

زدم زنگ بهش همین برای  . 

 باید مدارک اون چون نیومدم، جلو االن همینم برای 

دستش به رسیدمی . 

بیرون بیاد بتونه ماهورم پسرم، تا رسیدمی باید  . 

 و مادرت چون بدی، ومدارک اون نخوای که داشتی حق تو 

 ببینم تونستمنمی من من، اما بود، گرفته ازت وخواهرت

 ...پسرم

 خیلی وشرایطش که قدراین. ارزشمندن خبلی مدارک اون

بکنه قدیم از بدتر . 

شده سند جااون کرده، خردمند که ایکاریکثافت هر  . 

 ودفترش فیلمای بودم مطمئن من. ببینی آسیبی خواستمنمی 

 دست ماهور گناهیبی فیلمای دونستممی. کرده پاک خودش

 .اونه

بدم انجام پسرم برای کاری یه خواستممی فقط من  . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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 راحت لعنتی وجدان این یکم تا بکنم بگی کاری هر حاضرم 

 .بشه

دختر یه جیغ صدای سال، همهاین بعداز شاید تا  ... 

 همروی را چشمانش درد با شمیم.  کرد مکث منصور 

 .گذاشت

گفت منصور  :  

 ...هرکاری-

بود زده پوزخند پاره لبی با حرفش جایاین شمیم . 

- دی؟می انجام واقعاً   

 .آره-

- کن معرفی قانون به وآشغال اون و خودت پس . 

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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 [02.05.20 12:00] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدونوزده_پارت  

 

 

شد کشته جوریچه شبنم که بگو پلیس به  . 

بگو رو همه. کردید چیکارا که بگو  . 

 در بود زده زل بود، دیده را منصور یپریده رنگ وقتی و 

 .چشمانش

- تونینمی نه؟ مگه تونی،نمی . 

بود رفته. بود رفته منصور و  ". 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1144 

 

 

.............. 

ریخت اشکش  . 

-  بگیری؟ انتقام بابام از خوایمی عقب برگردی اگه هنوزم

ش؟وظیفه انجام جز کرد چیکار اون مگه   

کرد رها را لرزانش نفس . 

- نه؟ مگه سزنده. سزنده کثافت اون  

گرفت باال را پوشه  . 

-  خراب وکاراش داشتی تو کهاین برای اون نوشته... نوشته

 وسط اونو پای و کردیمی معرفی وخودت داشتی کردی،می

بفهمه ماهور اگه گفته. بسوزی خواسته کشیدی،می  ... 

 از را سرش دقیقه چند ازپس. ریخت محابابی هایشاشک

کرد جدا بود شده نصب تخت روی که میزی . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1145 

 

-  ومن جایی،این تو من حرف خاطربه بفهمه ماهور اگه

بخشه؟می  

دیدت طوریهمین وقتی کردمی سکته داشت امروز  . 

 مسبب ومن و کنه نگاه چشام توی عمر یه و بفهمه اگه 

اگه بیفته؟ بدتری اتفاق  اگه بدونه؟ ... 

 وضوحبه هایسدست. بود کرده پاک تند را هایشاشک 

بود کرده زمزمه و بود رفته در سمتبه. لرزیدندمی . 

- بمون زنده حاجی، بمون زنده . 

*** 

 

 [02.05.20 12:00] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# سیصدوبیست_پارت   



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1146 

 

 

 

.................. 

بعد سال پنج  : 

 

- مامان مامان، !  

 کش با و کردمی جمع باال از را موهایش کهدرحالی 

برگشت سمتشبه بست،می .  

- رهام؟ جانم،    

- کننمی بد کار دارن شبنم و بابا . 

 پرپشت موهای داخل را دستش و نشست زانو روی. خندید 

شد خیره اشچهره به عشق با و کرد پسرش ایقهوه . 

- چیپس؟ و پفک بازم   



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1147 

 

 دلش کرد، تأیید سینهبهدست و آلوداخم ایچهره با که رهام 

رفت ضعف . 

 رنگبه چشمانی و بود ماهور هایکودکی انگار اشچهره

بود ماهور خودِخود دیگر که عسل . 

  ّ کرد بغلش و کوبید دماغش روی . 

- برسیم وحسابشون بریم بیا . 

 اتاقتک سمتبه و کرد عبور کوچک شکلمستطیل سالن از 

رفت بودند مستقر آن در که هتلی . 

 و شبنم دید که بگیرد را مچشان تا کرد باز سریع را در 

برندمی سربه خواب در دو هر ماهور . 

هاآن به سپس و کرد رهام به متفکر نگاهی  .   

نیستند خواب کدامهیچ دانستمی خوب . 

 نه و فشردمی همبه را هایشپلک داشت زوربه که شبنم نه 

نبود سنگین و عمیق هایشنفس که ماهور . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1148 

 

گفتمی ماهور. بود خودش مثل درست شبنمش  :  

" . کنه بو وجفتتون مشکی موهای ایسوختهپدر هیچ ذارمنمی

خودمه برای جفتشم ". 

گفت و رفت سرشان باالی آرام  :  

-  مسافرت شمال اومدیم مثالً. دیگه شید بیدار شبنم، ماهور،

خواب نه گردش، برای . 

 

 

 

 

 [02.05.20 12:00] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# ویکسیصدوبیست_پارت  



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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 که شبنم و شد باز آلودهخواب حالتی با که ماهور هایچشم 

 کشید،می خمیازه و کردمی باز ازهم را هایشدست نمایشی

کرد بلند را اشخنده صدای . 

- دوتا؟ شما بودید خواب یعنی   

گذاشت ماهور کمر روی را رهام بالفاصله  . 

کرد ریز را هایشچشم ماهور  . 

-  گل و گفتیممی گل دخترم با داشتیم راستش خب هوم؟

برد خوابمون دوباره که شنیدیممی . 

 روی پفک چند به و زد کنار رویشان از را پتو رهام دفعه یک 

داد نشان را هاآن دست با و کرد اشاره تخت . 

- گل مامان، مامان، . 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1150 

 

 دستش زیر از شبنم. کرد نگاهشان باالرفته ابرویی با شمیم 

دنبالشبه هم رهام و رفت بیرون و دوید . 

- گفتید؟می گل داشتید   

زد شیرینی لبخند ماهور . 

- بینیممی گل داریم االنم . 

. انداخت تخت روی را او و کشید را شمیم دست دفعهیک و 

خندیدمی بلند صدای با شمیم . 

- نخوره؟ تنقالت نگفت مگه دکتر خب. دیوونه نکن   

گفت و کرد شمیم موهای داخل را سرش ماهور  : 

-  من به ذاری،نمی تو دید بچه این. نخوره زیاد گفت دکتر

دیگه گفت . 

گفت بچگانه و لوس لحنی و شدهغنچه هاییلب با شمیم : 

- ترسناکم؟ قدراین من یعنی   



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   

 

 
1151 

 

انداخت باال ابرویی و خندید ماهور  . 

 .احتماالً-

کوبید بازویش به مشتی شمیم  . 

- نزاکتیبی خیلی . 

 

 

 

 

 [06.05.20 03:23] 

 

# (بودنتیپرازحادثه)عشق_شمیم  

# ودوسیصدوبیست_پارت  

 

 



بهبودیالهه                                                   عشقشمیم   
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گذاشت بالش روی را سرش ماهور  . 

- شمیم؟ گم،می... بیشتر تو   

زدمی صدایش وقتی ریختمی دلش هم هنوز . 

  جانم؟-

-  بگم یطورچه من دی،می جواب طوریاین که تو خب،

رهمی یادم حرفم آخه؟ آدمی خوابم  

خندید شمیم  . 

- خوابی؟می قدراین که خرسی مگه بگم طوریچه من خب   

ریخت همبه دست با را شمیم موهای ماهور  . 

-  تو کهاین خاطربه رو خدا و کردممی نگات داشتم دیشب کل

کردممی شکر داد قرار سرنوشتم توی رو . 
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 هایحادثه با و شد شروع دیدنت یحادثه از زندگیم کهاین 

گرفت زندگی رنگ هی بودنت . 

 او یسینه در را سرش و کرد نگاهش عشق و بغض با شمیم 

کرد پنهان . 

عاشق؟ مرد این با کردمی چه عشق؟ دنیا یک با کردمی چه    

. داشت سختی هازندگی تمام مثل درست شانزندگی 

داشت هم زندگی رنگ و بو اما داشت، دعوا... داشت جنگیدن . 

گفت کودکانه صدای با دوباره  :  

- ماهور؟ بابا   

 هوم؟-

کرد بلند کمی را سرش  . 

-  باهم دیگه روز یه گممی آرزو به من. بخوابی تونیمی

نیکپیک ریممی . 
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شد خیزنیم زمانهم و نشاند سرش روی ایبوسه ماهور  . 

- آرهنمی خستگی که تو دیدن. بریم. عشقم نه . 

*** 
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 گرفته را زندگیشان کل  اشسبزی و رسیده بهار دلشان در 

 خوب عجیب دلشان حالِ. بودند گذرانده ازسر را هاسختی. بود

 .بود

کرد قفل هایشزانو دور را هایشدست   .  

کرد محکم بود پیچیده دورشان که را پتویی ماهور . 

 صدای با همراه کنارشان آتش در هاهیزم سوختن صدای 

گفت شمیم. بود نوازیگوش سمفونی دریا، امواج :  

- ببنیم وشبنم بریم باید زدن، زنگ پرورشگاه از امروز . 

داد باال ابرویی ماهور  :  

- دننمی خودم به ومن زن... آخه ببین شدا، دیر روز دو حاال . 

 به پنجشنبه هفته هر. شد آب قند دلش در و خندید شمیم 

 را جاآن هایبچه تمام تقریبا دیگر. رفتندمی شبنم دیدار

شناختندمی . 

گذاشت ماهور یشانه روی را سرش  .  
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-  کلی بابا پس؟ آینمی کی گفتمی. زد زنگ ماهگلم

گیرهمی بهونه خودیبی هی و کنهمی ودلتنگیتون . 

 البته بود، شده خوب منصور. فرستاد بیرون محکم را بازدمش 

بود، نشده که خوب  

. داشت نباتی زندگی با کمی تفاوت و بود مانده زنده فقط

 غذا برای حتی و بود زیاد اشسوختگی از حاصل جراحات

بود شده وصل گلویش به که بود شیلنگی محتاج خوردن، .  

. دادمی داشت را سختی تقاص. نداشت صدا خدا چوب 

درد از تردردناک و مرگ از ترسخت . 

 خواسته و شده شوکه منصور آمدن هوشبه ازپس خردمند 

بماند زنده منصور که کردنمی فکر زیرا شود؛ خارج مرز از بود . 

 و هاحرف تمام بود، که سختی هر به و ماند زنده منصور اما 

شد پیگیری پلیس توسط متقن مدارک با اعترافاتش . 
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 قاچاقچی که رفته قاچاق باند یک با منصور گفتمی پلیس 

نشد پیدا هاآن از اطالعاتی دیگر اما اند،بوده انسان . 

 بد هایآدم دانستمی اما مرده، یا است زنده دانستنمی

 چه و بد چه هاآدم بود فهمیده و بیفتند گیر نیست قرار همیشه
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 از را پاداششان یا دهندمی پس را تقاصشان سرانجام خوب،

گیرندمی خدا . 

بود فهمانده او به زندگی تجربیات را این . 

 کلمات تکبهتک خودش. دیگری چیز نه داد،می شعار نه 

بود فهمیده و کرده زندگی را جمله . 

. بود کرده رها و ساخته آزاد را خودش ابتدا در بخشش 

بود رسانده آرامش به را خودش درواقع . 

 عشق از پر هاینگاه. داشت دوست را هایشانروزمرگی 

 یکدیگر کنار زدن قدم... را دوقلویش پسر و دختر را، همسرش

 چند ازپس هایدلتنگی. شامشان بعداز هفته روزهای بعضی در

 و گذشتن دیگری خطاهای کنار از. را همدیگر ندیدن ساعت

 کنار بودنشان در همهوهمه که را هایشانبحث و دعواها حتی

شدمی خالصه یکدیگر . 
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 از لحظه هر کردمی سعی و دانستمی را هالحظه این قدر 

کند زندگی واقعاً را اشمعمولی زندگی . 

 حاال و بودند گذرانده ازسر را جهنم. بود خوب بودن معمولی 

داشتند رو پیش در را بهشت . 

 کهاین. بود ماهور بودن کرد، زادهامام در شب آن که نذری 

 که خورد قسم و برگردند یکدیگر با زندگی به و شود عفو

بخشدمی را منصور .  

*** 

 گرمای اما شده، ترسرد هوا. گذارممی دفتر الی را کارخود 

است بس مرا ماهور وجود . 

 نزدیک را صورتش. دهدمی من به و گیردمی دریا از نگاه 

 به و دریده را شالم داغش نفس بداند کهآنبی و آوردمی

زندمی لب رسد،می گوشم یالله :  

- کردی؟ تمومش باالخره  
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 لبخندی و زنممی هایشعسلی به عشق با لبخندی 

را امزندگی کتاب... نوشتم. گیرممی پس ترپررنگ .   

 عشق با را سطرشبهسطر که کتابی. شد تمام کتابم باالخره 

 که کتابی. امنوشته دیگر احساس هزاران و خنده اشک، و

امنوشته امزندگی آدم ترینخوب کنار را اشجملهبهجمله . 

- کردم تمومش آره، .  

 را جمالتش آخرین  باهم، هردو و گیردمی دستم از را دفتر 

کنیممی نجوا : 

کنم ویران را تشویشتبی و آرام زندگی بودم آمده  . 

کنم طوفانی را آرامشت از پر زندگی که بودم آمده . 

خودآزارم روح و جان بر شوم تسکینی تا  . 

را، امزندگی دردهای تمام بخشم التیام تا   
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بودی شهر گناهکار ترینگناهبی تو شکبی اما  . 

 را امیدی نور رفتنم، تاریک مسیر در اما بروم، که بودم آمده 

کردی روشن برایم . 

بود شیرینی یحادثه چه بودنت. جانم و تن و روح شدی . 

 تمام بکشم آتش و کنم ویران تا بودم آمده که من برای 

  را، نیستتوهست

 جزایی چه ام؟زندگی در نبودت از ترکشنده تقاصی چه

صدایت؟ نشیدن و نبوییدنت از ترآورزجر   

 شوم، اتپرستاره هایشب در عشقبی عاشقی تا آمدم آری، 

 برایم را مهر از پر ایعاشقانه حضورت، با و بودنت با تو اما

 نجواهای تمام عشق شمیم را من و کردی تداعی

ساختی هایتعاشقانه . 

 

الکریم من اصالحه بقدر اللئیم من یفسد العفو   
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 کند،می اصالح را بزرگوار که طورهمان گذشت و عفو 

سازدمی تباه را فرومایه .  

 

99 سال اردیبهشت 14 پایان،    

 

 

 


