
18:32 29.06.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 

# 1_پارت   

آغاز سر  

 نجات را خودش تا کرد می سعی سست اما بلند هایی قدم با

 شدن تکه تکه حس تنش ، وقفه بی و تند.  دوید می فقط.  بدهد

 روی که ریزی های سوزن اسن دست از چه هر انگار. داشت

نداشت فایده کرد می فرار ، آمد می فرو سرش  .  

- عزیزم...  دنیز  ... 

 رفتن فرو صدای.   شنید می را  " مریم " های دویدن صدای

 را هایش دست.  باران آب از شده پر های چاله درون مریم پاهای

 با.  کرد می فرار و کوبید می هایش شقیقه روی و بود کرده مشت

 از هایش مشت پشت پوست.  گفت می چیزی نامفهوم اصواتی

 روی باران وقتی.  دیدند می آزار باران خنک قطرات برخورد

 بیشتر را سرعتش مریم.  آمد می دردش ، کوبید می هایش گونه

 طفل آن بیخیال توانست نمی اما بود بریده دیگر نفسش.  کرد

کند ولش و باشد معصوم  .  



 ، کوچه انتهای و کرد کج را راهش بست بن ی کوچه سمت به 

 به دیوار روی از هایش برگ که تنومندی گردوی درخت زیر

 و خورد می تنش به باران هم باز.  گرفت پناه ، بود خزیده کوچه

 شکمش درون را پایش و دست و پیچید می خودش به بار هر

کرد می جمع  . 

.  ببیند را اطراف تا گرداند سر.  رسید او به کنان هن هن مریم

 سر روی و آورد در تنش از را کاپشنش ناچار نیامد گیرس چیزی

 مقابلش مریم.  شد آرام لحظه همان دنیز.  انداخت " دنیز "

نشست پا ی پنجه روی  .  

 روی زمین کف دید که را دنیز آرامش از پر و درشت های چشم

. نشست جان کم و حال بی آسفالت روی ی شده جاری های آب

گفت و گذاشت اش سینه قفسه روی را دستش : 

- برات بمیرم  . 

 که هایی نگاه همان از. کرد نگاهش ناپذیری وصف آرامش با دنیز

 رفت می سو آن به سو این از و شد می منحرف مدام و نبود ثابت

دوخت چشم زمین به نهایتش.  .  



- شد سوزن تنم  .  

 به ، دنیز تن روی اثابتش با باران که یعنی این دانست می مریم

 که بغضی. کرد بغض.  داده را پوستش با سوزن برخورد حس او

 از بود نتوانسته هیچوقت و داشت دنیز برای ها سال این تمام

 و شد می حلقومش ورم باعث که بغضی.  بیاید بر شکستنش پس

بود خفقانش باعث . 

کرد نگاه اطراف به. شد بلند جایش از  .  

-  یه نداره خبر روحمم خوشگله؟ چشم آخه رو ما اوردی کجا

 ببینم بشین تو.  هست شده خراب شهر این تو مکانی همچین

؟ خونه برگردیم بگیرم ماشین یه تونم می  

کرد صدایش دنیز اما شود راهی تا چرخاند سر . 

 ... مریم-

 خیس اسکناس چند جیبش توی از دنیز. رفت سمتش به مریم

آورد بیرون را خورده .  

- کنه می گم دنیز. دنیزه ماله اینا... ببر .  



 باران خنک ی قطره لحظه همان. گرفت دستش از و زد لبخند

 درد از و کشید آستین داخل را دستش و افتاد مچش روی

کرد نجوا و زد راه آن به را خودش مریم.  شد هم در صورتش  : 

- منه ماله بگی باید. دنزه ماله بگی نباید  .  

کرد اصالح را اش جمله دنیز .  

- کنه می" گم من.  منه ماله اینا " .  

گفت دوباره مریم : 

- ؟ بگو. کنم می گم من  

گفت بود خیره زمین به که حالی در و زنان لبخند دنیز  : 

- کنم می گم من .  

شد خیره او به گویان آفرینی و کند می نگاهش شوق با  . 

 با.  بود دنیز نظیر کم زیبایی و معصومیت محو ، زنان لبخند

 زیبا اینقدر دنیز امثال چرا که کرد می فکر. شد درگیر خودش

 ؟ بودند آورده کجا از درخشش همه این با را ها چشم آن ؟ بودند



 چه دنیز مثله ای ساله نوزده دختر وجود در زیبایی همه این آخر

؟ خواست می  

شد بلند جایش از و کشید آه . 

- ها نری جایی. میام زود من  ... 

 آب در غرق های کوچه پس کوچه بین در دویدن به کرد شروع و

 بین از. بگذارد تنهایش خیلی خواست نمی و بود دنیز با دلش. 

 به و کنان تقال گرفتند می را دیدش جلوی مصرانه که قطراتی

 آسمان به ، بود پیچیده خود در دنیز.رفت اصلی خیابان سمت

 اسفند اواخر.  داد می آزارش مدام که آسمانی.  بود مانده خیره

 در زندگی و بود عالی آمدشان در اینکه با.  نداشت دوست را ماه

 زیر خواست نمی دلش اما بود تر راحت برایشان سال وقت این

 راحت توانست نمی چون اما بردارد چتر بود یادش.  بماند باران

 اما.  نبارد باران هم شاید گفت خودش با دلش در ، کند صحبت

 را باران زود خیلی که سوخت مریم و او برای دلش آسمان انگار

 کوچه سر به.  شد بلند جایش از زده یخ و خیس دنیز.  آورد بند

 همانجا.  نشد خبری اما برگردد تا بود مریم منتظر.  کرد می نگاه



 برای.  میبیندش زودتر کند صدایش اگر کرد می فکر.  ماند

 از خبری.  نیامد مریم. مریم اسم زدن فریاد به کرد شروع همین

.  کرد روشن را آسمان رعدی.  ترسید یکباره.  شد نمی او

 کرد پنهان دیوار و گردو درخت های شاخه پناهگاه در را خودش

 نبود بلد را بودن ناراحت کال.  نبود بلد.  کند گریه توانست نمی. 

 و بکشد نقاشی. بخندد توانست می فقط.  بدهد نشان چهره در

 نا های جیغ به تبدیل زدنش داد صدای.  کند درست درنا کاغذ با

 دست دادن تکان به کرد شروع.  شد عجیبی قراری بی و آرام

 سر از توانست نمی را نگاهش. کردن پا آن و پا این و هایش

 دنبال و بیوفتد راه که بود نرسیده هم ذهنش به. بگیرد کوچه

 نمی کسی.  فهمید نمی را او کسی نبود اگر مریم.  بگردد مریم

 را او که بود کسی.  بود زبانش مریم.  خواهد می چه او دانست

کرد می ترش پریشان مریم نیامدن و کرد می درک کامال . 
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.  زد می شور مریم برای دلش و بود شده کوتاه و تند هایش نفس

 می دلشوره غریب و عجیب حس این به دانست نمی چند هر

 داشت دوست.  زد می صدا را مریم بریده بریده هم هنوز.  گویند

 می را مسیر شاید.  نشد مریم از خبری ، اما برگردد زودتر مریم

 می یادش درشت و ریز جزئیات تمام او آخر. برگردد توانست

بود مانده ، بماند بود گفته مریم چون اما.  ماند  .  

 باعث سرش، پشت رنگ مشکی بزرگ در شدن باز صدای ناکهان

 بین الغری و سالخورده پیرمرد. برگردد مضطرب و باعجله شد

 بهت با و کرد ریز را هایش چشم پیرمرد. شد ظاهر در چهارچوب

کرد نگاه دختر به .  

- توئه؟ از صدا و سر همه این  

 از و شد می جمع خودش در.  کشید می خجالت زود خیلی دنیز

کرد می دوری شناخت نمی که هر .  

بود محترمانه پیرمرد لحن .  

- دخترم؟ میگردی کی دنبال   



 ارتباط برقراری چقدر که بگوید او به توانست می دنیز کاش

.  شد نزدیک او به قدمی چند پیرمرد.  است سخت برایش کالمی

دید می دخترک ی چهره در را ترس  .  

- ؟ شدی گم بابام  

داد جواب سختی به  : 

- ؟ ندیدی رو مریم تو  

 نگرانی با.  شد می دستگیرش هایی چیز داشت کم کم پیرمرد

 :پرسید

- رفته؟ و کرده ولت دوستت   

 وقتی. فهمید می را چیز همه.  بود آگاه دنیز.  خورد جا دنیز

 راه به سوم جهانی جنگ مغزش در ، کرده ولت گفت می پیرمرد

بدهد نشان را حالش و حس خیلی توانست نمی اما. بود افتاده .  

- داد پول بش دنیز.  خونه بریم بگیره تاکسی رفته مریم  .  

 نگاه بسته زبان دخترک دریایی و عجیب های چشم به پیرمرد

گفت و کرد  : 



-  ببین...  برو باش سراغت اومد مریم.  بخور چای یه تو بریم بیا

نیست امن کوچه.  شب وقت این زدی یخ  .  

 دانست می هم را این اما.  است دعوت یک این دانست می دنیز

 و غریبه مفهوم بود داده یاد او به مریم.  است غریبه پیرمرد که

را آشنا  ... 

- ای غریبه شما  ...  

گفت زنان لبخند پیرمرد : 

-  این ، خونه این. دخترم بیا. بزرگتم پدر عین پیرمرد منه بابام

باهاش میری بیاد. که نمیره جایی کسی...  کوچه  . 

 حرف او از که نامی مریم آن که کرد می گمان پیرمرد چند هر

ندارد آمدن قصد زنند می  . 

 اینکه محض به.  شد حیاط وارد پیرمرد با و زد دریا به دل دنیز

.  شد عجیبی چیز ی متوجه.  کرد رد در چهارچوب از را پایش

 اتفاق این خیلی.  بود دیده را چیزی همچین خواب در قبال انگار

.  بود دیده قبال که دید می را هایی آدم مدام.  افتاد می برایش



 خانه این...  حاال و.  بود آشنا برایش انگار که افتاد می اتفاقاتی

انتها بی و بزرگ ی  ...  

 های بوته.  گذراند نظر از را اطراف شکل مستطیلی های باغچه

 ی دقیقه چند که بزرگی گردوی درخت...  مجنون بید ، مو عریان

 لبخند.  بود نشسته اش کوچه در خزیده برگه و شاخ زیر پیش

 لبخند دید می تا بود همراهش آینه یک لحظه همان کاش.  زد

 و عجیب زیبایی اینکه آخر.  کند می تر زیبا را او چقدر زدنش

نشست می دل به بدجور غریبش .  

کرد اشاره حیاط ی گوشه اتاق به مرد پیر .  

- بابام اینجام سرایدار من.  منه ی خونه اونجا .  

کرد اشاره محوطه انتهای به انگشتش با بعد  .  

-  روزش و حال خیلی.  آقاست ملک اونجا بابام؟ میبینی رو اونجا

بابام؟ باشه.  بشه مکافات برام نیاد در صدات.  نیست خوش   

انداخت زیر به را سرش و ایستاد پیرمرد به رو  : 

- بیاد مریم تا مونم می خوبی دختر  .  



داد نشان را مسیر دست با و زد لبخندی پیرمرد  .  

- بریم بیا  .  

 دنیز.  رسیدند اتاقک به. افتاد راه به پیرمرد با همراه دنیز

 ای معمولی دختر اگر شاید.  کشید سرک داخل به سرخوشانه

شد اتاقک داخل و رفت اما.  کرد نمی اعتماد پیرمرد به هرگز بود  

.  

- بابام؟ چیه اسمت  

 و خاراند ، رفت می وا یخش داشت اتاق گرمای از که صورتش

 :گفت

  ... دنیز-

 بخاری روی از. رفت دیوار کنار برقی بخاری سمت به پیرمرد

گفت و برداشت را کتری : 

-  زبون توئه. ابراهیم بابا گن می همه اینجا. ابراهیمه منم اسم

کن صدام خواد می دلت چی هر بسته .  



 احساس کمی تتزه.  کرد می نگاه جوش آب بخار به ذوق با دنیز

کرد می راحتی  .  

- ؟ بیاد مریم تا بکشم نقاشی تونم می من  

گفت و کرد نگاهش پیرمرد : 

- میشه که آره  .  

پرسید دنیز  : 

- ؟ بکشم نقاشی کجا  

گفت خنده با پیرمرد : 

- من سر رو  ... 

 سر روی شود می چطور:  کرد فکر خودش با.  خورد جا دنیز

 روی دست به خودکار ؛ کرد تصور بعد ؟ کشید نقاشی کسی

که شد نمی.  کشد می چیزی پیرمرد سر تاسی  ... 
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گفت و خندید دید که را اش گمی در سر پیرمرد : 

- بشین تو. دم می بهت خودکار و کاغذ حاال. بابام کردم شوخی .  

 شده راحت خیالش طفلک.  زد لبخند و نشست زمین کف دنیز

  . بود

گذاشت جلویش و آورد را چای پیرمرد  .  

-  سرد و حال بی نه داغه نه.  حسابیه االن.  نیست داغ هم خیلی

شه باز یخت یکم بخور.  .  

 را دنیز دهان اما نبود، داغ خیلی واقعا چای.  برداشت را چای

 سر را فنجان و لرزید زبانش سوزش از سرش دنیز.  سوزاند

 های انسان از تر فرا اش چشایی و المسه او. گذاشت جایش

 را مریم کشیدنش زجر. کشید می زجر همین برای.  بود معمولی

کرد می کالفه هم  . 

 دنیز جلوی و آورد دار خط کاغذ و رنگ سیاه خودکار مرد پیر

 دراز بخاری کنار ، باالتر متر سه – دو و رفت خودش.  گذاشت

  . کشید



.  کرد می فکر حیاط به.  شد کردن نقاشی مشغول و نشست دنیز

.  عریان مجنون بید درخت ، مو های بوته و گردو درخت به

حیاط انتهای مجلل و عجیب ساختمان  . 

 می خرناس حسابی پیرمرد اما گذشته ساعت چند دانست نمی

 از پیرمرد.  بود گرفته اش خنده پیرمرد خرناس از و کشید

 روی از را ساعدش.  شد بیدار دنیز خندیدن ریز ریز صدای

نشست و برداشت اش پیشانی . 

 زانو روی بهت با.  دید زمین روی را دنیز نقاشی لحظه یک 

 و جمع را خودش کمی دنیز. نشست دنیز پیش و رفت راه هایش

 برداشت را نقاشی زده حیرت اما پیرمرد.  کشید عقب و کرد جور

 معرکه ، زیبا ، تمیز.  بود کرده نقاشی ریز به ریز را محوطه تمام. 

 چرخاند دنیز سمت به را نقاشی رفته در حدقه از های چشم با! 

گفت و : 

- مونده؟ یادت هم دیوار ترک اون تا   

گفت کند نگاهش اینکه بدون دنیز  : 

  . آره-



 تکه اشاره انگشت با دزدید می را هایش چشم که حالی در بعد

پرسید و داد نشان را نقاشی از ای : 

- ؟ کیه این   

 قرار ساختمان ی پنجره که جایی. کرد نگاه نقاشی به مرد پیر

 نقاشی را مردی سایه از رخی نیم ، پنجره چوب چهار در.  داشت

 که فهمید نقاشی جزئیات از.  کرد می عبور داشت که بود کرده

 یک همین تا.  بود شده سیخ تنش بر مو.  است ملک صاحب این

 مانده عقب دخترک یک با که نکند کرد می فکر پیش ی دقیقه

 از که هایی چیز از یکی قطعا...  حاال اما ؟ روست به رو ذهنی ی

 آدمیزاد اصال دختر این نکند که بود این گذشت می نظرش

 بگوییم اگر.  بود خورده جا.  گفت اهلل بسم لب زیر حتی ؟ نیست

نگفتیم بیراه بود ترسیده . 
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تند و تلخ | یکم فصل   

 

 عصبی تیک متوجه خودش.  داد می تکان را پاهایش ممتد و تند

.  بود بساطش و وضع همین بود آشفته فکزش وقت هر. نبود اش

 تماس منتظر رو به رو به خیره.  زد گره هم در را هایش انگشت

 دانست نمی.   مضطرب و بود کالفه هم کمی البته.   بود تلفنی

 ندانستن ؟ است کاری چه اینبار سپارند می او به که کاری

 پشت ، هایش ناخن با.   بود بدتر همه از انتظار.  کرد می اذیتش

 ناخن های خراش جای که جوری...  محکم.  خاراند را سرش

سوخت هایش  .  

زیبایش و جوان ی عمه.  کرد نگاه اش عمه به.  گرداند سر  .  

 به دستی.  کرد متوقف را پایش حرکت ، باشد متوجه آنکه بی

 انگشت پشت با و کشید اش شده ماشین اما ، پشت پر موهای

 برداشت میز روی از را موبایلش.  خاراند را اش پیشانی ، شستش



 سمت در.  بود پله پنج باالی اتاقش.  رفت اتاقش سمت به و

 گلخانه.  بود گلخانه ، چپ سمت و بود او اتاق ها پله راست

پشت پر و افتاده برق خانگی های گل از پر پلکانی  .  

کرد نگاه سرش پشت به ببندد را در اینکه از قبل  .  

 کوچه در انگار کسی. شنید را ممتدی فریاد و جیغ صدای انگار

 اشاره بیرون به حرفی هیچ بی ش عمه به رو.  کرد می شیون

 شده قطع باران.  رسید پنجره پشت به و دوید عجله با بعد.  کرد

 طرف یک از.  دید نمی را چیزی ، وحشتناک ظلمات آن در.  بود

شد قطع یکباره صدا هم  .  

- ؟ شده دعوا  

گفت ، اش عمه به خطاب و سرگرداند  : 

- شد تموم انگار بود چی هر.  دونم نمی  .  

 بابا در، جلوی.  کشید سرک حیاط درون هم باز کنجکاوی با

 لحظه یک.  دیدش می اما ، بود زیاد خیلی فاصله.  دید را ابراهیم

 آن در گویی که بزرگ حیاط این در.  شد غرق گذشته در روحش

 در هایش دویدن صدای لحظه یک. نداشت انتهایی تاریکی



.  توپید او به و پیچاند را گوشش کسی انگار بعد.  پیچید سرش

 را اش کودکی شوق تمام.  کرد کرخ را پایش.  کرد کور را ذوقش

بلعید ساده دویدن یک برای  .  

. جوشید و خورد قل کینه سیاه قیر دلش در. زد پوزخند یکباره

 ماله.  بود او ماله متعلقاتش تمام و ملک این و حیاط این حاال

 بدوند حیاط این در توانستند می نسلش هفت تا حاال...  خودش

 به برسد چه.  کند نگاهشان تا کند بلند سر نکند جرأت کسی و

 همه.  بود خانه این ارباب او حاال.  بپیچاند را گوششان اینکه

خانه این ی کاره  .  

 سر.  کرد محو را لبش روی پوزخند موبایلش زنگ صدای

رفت اتاقش سمت به و چرخاند  .  

- عمه ست آماده شام  ... 

رفت باال ها پله از  : 

- فعال خورم نمی  ... 

بست سرش پشت را در  . 



 دلش خیلی.  کرد بغض.  ماند ها پله پایین اش بیچاره ی عمه 

  . شکست

 زاده برادر از اما ، بود گرفته خانه این تاریک دیوار و در از دلش

 عکس سمت به و برداشت قدم!  بیشتر غریبش و عجیب ی

 دیوار روی ، چوبی عکس قاب در که عکسی.  رفت برادرش

 حال و لبخند از پر.  بود سفید و سیاه که عکسی.  بود نشسته

بود خوش  .  

 به.  ماند خیره برادرش خندان های چشم به.  کرد بغض

.  بود متینی و آرام مرد چقدر که افتاد یادش.  نگاهش مظلومیت

 سخاوت با چقدر و بود خالی دستش چقدر.  بود انسان چقدر

آورد می در را خانواده دو مخارج و خرج  .  

 کشید آه.  شنید می اتاق از را تلخش ی زاده برادر پچ پچ صدای

:  کرد فکر خودش با...  ماند خیره اتاقش در به خسته و غمگین.

 بچه این بود، خورده حالل نان ، بود خورده پاک شیر که بچه این

 همه این چطور.  بود کشش زحمت و دار مردم برادر پی و خون از

 می متساعد او از منفی انرژی انقدر چطور ؟ شده رحم بی و تلخ



 چیز همه چرا ؟  شده تبدیل چنین این هیوالیی به چطور ؟ شود

؟ نبود خوشبخت تهش و داشت   

 ، کردنش محبت ، ماندنش ، آمدنش با چرا:  کرد فکر خودش با

 در کرده رخنه سردی این و کند آرامش کمی بود نتوانسته

 که رفت می باید را راه کدام وسط این بگیرد؟ او از را جانش

؟ بود نرفته  

 به بودن خالی شدت از اش معده که حالی در گرسنه شکمی با

بست را در و رفت اتاقش به ، بود چسبیده کمرش  . 
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 و گذاشت هایش لب روی را موبایلش ، شد تمام که تماسش

.  بود مانده خیره رو به رو به ، بود دوخته لب که همانطور

 توانست نمی اینکه.  بود آور زجر.  پیچید هم در ابروهایش



 راک صندلی روی.  کرد می آشفته را او ، کند انتخاب خودش

 ی پنجره از و انداخت پا روی پا.  نشست رنگ شکالتی و قدیمی

 تصور و داد تکان را خودش. ماند خیره بیرون به اتاقش ی زده نم

 چقدر.  بود متفاوت زندگی چقدر ، نبود ، هست که اینی اگر کرد

 ، کهنه و قدیمی ی کینه یک چقدر.  کرد می فرق چیز همه

 ، صاحبش خود حتی ، همه بر توانست می غریب و عجیب

 تقریبا از بعد ؟ هم هنوز ؟ داشت کینه او ؟ کینه.  کند فرمانروایی

دهه؟ دو   

؟ بود. شود فراموش راحت که نبود چیزی عقده  

 خودش برای که دنیایی از خواست می.  بست را هایش چشم

 چیز همه...  ساخته چه که نبیند خواست می.  کند فرار ساخته

 فقط را این و.  تلخ و خاکستری باطنش اما. بود دار بو و رنگ

دانست می خودش  .  

 ... فؤاد-

کرد متوقف را صندلی حرکت و چسباند زمین روی را پایش کف  

.  



خورد در به ای ضربه بالفاصله  .  

- جان؟ فؤاد  

کرد نگاه در به و گرداند سر  : 

- تو بیا  ... 

شد اتاق وارد پریده رخ با اش عمه  .  

- اومد زور به اما بدم راهش نخواستم ، اومده زنیکه این عمه  .  

 خشک های لب از.  داد بدی صدای کمرش.  شد بلند جایش از

 خوابیدن قصد شام بدون امشب باز اش عمه که فهمید اش عمه

 تختش روی را موبایلش و کرد تر را لبش زبان سر با.   کرده

  . انداخت

-  بیام کنم ردش بچین میزو برو...  «فری عمه»  حاال نخور حرص

بخوریم شام .  

 از و داد تکان سری و برگشت رخش به رنگ کمی بیچاره زن

رفت بیرون اتاق  .  



 مساحت.  افتاد راه به حیاط سمت به و کشید عمیق نفسی

 سر داشت اش حوصله ، مسیر توی که بود زیاد انقدر ساختمان

رفت می  .  

 زمستان های روز آخرین خنک هوای و شد رد در چهارچوب از

 پایین ایوان از.  شد مور مور پوستش کمی.  خورد صورتش به

افتاد او به چشمش ، ورودی های پله مقابل و رفت  .  

- ؟ خانوم شازده خورده دیگ ته به کفگیرت ؟ چیه  

 پیشانی روی بلوندش و لخت موهای.  کرد نگاهش و گرداند سر

گفت مضطرب و کشید دستی را اش  : 

-  انگار که طلبکاری جوری یه.  اومدم چی برای دونی می خودت

خواستم؟ حقمو از غیر  

 حوصله بی و خونسرد لحنی با و خاراند محکم را سرش پشت

 :گفت

-  خونه این توی وقتی انگار زنی می حرف حقوق و حق از جور یه

 برابرشو صد.  ت طایفه و تو شکم تو نریختم برابرشو صد ، بودی

 ام هفته اون ، ببین.   شرفت بی داداش اون ماتحت توی نکردم



 سکه تا صد اون زودتر که کنم می دارم کارایی یه گفتم اومدی

نبینم ریختتو هست عمری تا که بهت بدم هم رو .  

 دندان. کرد نگاه فؤاد به وقیحانه و گرفت باال را سرش زن

کرد می تر عمیق را فؤاد پوزخند  ، ساییدنش  .  

-  خیلی حرفات که دونی می اینم.  دارم احتیاج که دونی می

 ... تکرارین

 سینه ، مقابلش.  رفت پایین باقیمانده های پله از و خندید فؤاد

گفت و ایستاد سینه به : 

-  یه هیکل کل به داره شرف سگشون من تکراری حرفای ، ببین

 کاری بود من جای کی هر.  لقمه حروم و چیز همه بی ی فاحشه

 راه فسان چسان اینکه نه.  باشی تبعید توی االن که کرد می

.  بزنی مفت زر من جلو ، اینجا بیای بار یه ای هفته ، بندازی

 وگرنه سوزه می اعدامیت برادر اون تو برای دلم دونی می خودتم

کنم خبرت تا برو.  خانم «هما» زدم می آتیشت  .  



 را راهش شام میز سمت ، او به پشت و کرد اش حواله چشمکی

 در بغض با صدایش که بود رفته باال ای پله چند.  رفت و کشید

پیچید محوطه  : 

- ؟ آره ؟ بودم اینجوری من کردی ازدواج من با وقتی...  فؤاد   

آمد هم باز هما صدای.  برنگشت اما شد متوقف جایش سر  : 

-  می ماه شیش ماه شیش منو کی ، ام فاحشه من گی می راست

 ؟ ذاشت نمی بهم سگم محل اومد می وقتی ، رفت می و ذاشت

 اون پای کی ؟ کرد می آمد و رفت کثافتی هر با کار بهونه به کی

. شدم این من تو خاطر به ؟ خونه این توی کرد باز چیزو همه بی

ساختی اینو من از تو  ... 

کشید عربده.  نبود آرامش آن از خبری اینبار و گرداند را سرش  

: 

-  طرفو شماره گفتم بهت من ؟ کن خیانت برو گفتم بهت من

 باش گفتم بهت من...  برو ش صدقه قربون صبح تا شب از بگیر

 به بزنی کثافت گفتم بهت من ؟ لواسون ویالی برو بذار قرار

؟ من ابروی و خودت  



 به را سرش هما.  ایستاد مقابلش و برگشت را رفته ی پله چند

 برد زن ی چانه زیر عصبی را اش مردانه های دست.  انداخت زیر

کند نگاهش تا کرد مجبورش و گرفت دست در را صورتش و  .  

- . نداشتم دوستت من. کردم اشتباه من.  کردم بد من...  ببین

 که دارم قبول.  دادم آزارات من.  کردم ولت من.  این شد آخرش

وایسادی روم به رو االن که همینه برای.  شدم باعث من  . 
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 فؤاد دست فشار اما کند، خالص را صورتش تا کرد می تقال هما

شد می بیشتر  .  

-  پوله تا کارت پی برو.  گم می دارم بهت همیشه برای بار یه

 بابام خاک ارواح به وگرنه برو.  کم شرت و بهت بدم برسه دستم



 هم ما از بعد نسل هفت تا و کنم می چالت حیاط همین توی ،

برو.  زده غیبت گوری کدوم فهمن نمی  ... 

 ای قطره.  کرد رها و داد هول را هما صورت محکم حرکتی با

 اشک به اکراه با. افتاد شصتش ناخن روی هما چشم از اشک

 هما ببیند تماند منتظر.  برگشت ساختمان سمت به و کرد نگاه

.  رفت آشپزخانه به دوان دوان و کرد تند پا  فقط.  نه یا رود می

 مایع با ، وسواس با که همانطور و گرفت آب شیر زیر را دستش

 می را شستش ناخن ، کننده سفید با شده مخلوط ظرفشویی

گفت اش فری عمه به خطاب شست : 

- خوبه که بوش . 

 را برنج دیس.  بپرسد چیزی نداشت جرات ، بیچاره ی فرزانه

 را غذا بوی که فهمید فواد نگاه از. زد لبخند و گذاشت میز روی

گوید می  .  

- برات پختم اسفناج آلو خورشت .  

 در خونش چند هر.  برسد نظر به آرام اش چهره کرد سعی فؤاد

 رسیده هما خیانت خبر که ای لحظه مدام.  بود جوشیدن حال



.  رفت مالش شام میز دیدن از شکمش.  بود چشمش مقابل بود،

 برنج و بود خیره اش عمه دست به که همانطور و نشست

پرسید ، کرد می تماشا را کشیدنش : 

- ؟ فری عمه  

 فواد.  کرد اش حواله«  ؟ جانمی» و کرد او به نگاهی نیم فرزانه

زد لب ، خورشت بخار به خیره  : 

- ؟ ام بدی آدم خیلی من  

 بشقاب ، بود خورده جا که حالی در ، ابهام از پر نگاهی با فرزانه

گفت نوسان حال در های مردمک با و گذاشت فواد روی پیش را : 

- میشی خوب.  عمه ای خسته...  ای عصبانی فقط تو ، عمه نه  .  

 نگاه هایش چشم به.  گرفت را فرزانه دست و زد لبخندی فواد

گفت و کرد  : 

-  می خودت.  خلم یکم من.  عمه واستادی پام مردونه فقط تو

 می خیلی ، دوتایی جون به اما. مختم رو ، تلخم. دیگه دونی

  ! خوامت



فشرد را فواد دست و زد بزرگی لبخند فرزانه  : 

- بخور شامتو. عمه جونم به دردت  ! 

 کمی فرزانه. گذاشت دهانش درون را غذا قاشق اولین ولع با فواد

.  شد آرام کمی دلش و افتاد جریان به پوستش زیر خون

 گوشه کدام هر که بود نشده ساعت نیم ، خوردند که را غذایشان

 عمیق خواب هرگز فواد.  برد چرتشان بزرگ ی خانه آن از ای

 مدام. بود همین بودنش تند و تلخ دالیل از یکی شاید. نداشت

 ، شنید می را ها خفاش زدن بال صدای.  بود بیدار و خواب

 عابران عبور صدای ، را خودش شدن پهلو آن و پهلو این صدای

 اما ، بود خواب...  را فرزانه های کشیدن نفس صدای ، را کوچه از

 . نبود
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 دهانش طعم و بود شده خشک حلقش.  کرد می درد اش پیشانی

 دیگر روز یک. کرد باز را هایش چشم سختی به.  بود گس و تلخ

 داد دست از هم امروز را نشدن بیدار به امیدش!  تکرار هم باز... 

 تا زد گره تخت تاج به را دستش.  بود سنگین اش سینه سر. 

 ممتد را سرش.  شد تاریک چشمش پیش یکباره. بنشیند بتواند

 می مور مور درد از صورتش و سر تمام آخر.  داد تکان طرفین به

  . شد

 های انگشت.  افتاد راه به حمام سمت به و شد بلند جایش از

 می ها پول گرفتن تحویل برای باید امشب.  میشد گز گز پایش

 این.  کرد می منتقلشان دانست نمی هنوز که جایی به و رفت

 هیچ از.  نبود آور وحشت برایش اول های روز آن مثله دیگر کار

 توانست می کاری هر ؟ چند کیلویی ترس؟.  نداشت ابایی چیز

 شده.  نداشت حساب و حد که بود بلد چاه و راه انقدر و کرد می

 خواست می همیشه که غریبی و عجیب مرد همان شبیه بود

 ی رفته در بناگوش از سبیل مرد همان.  باشد کوچکش انگشت

 می سر ترکمن کاله ها زمستان در که ای هیکلی و قامت بلند

 خدا ی همیشه که مردی همان... شاپو کاله ها تابستان و ذاشت



 عمارت این در دار اتو خط ای پارچه شلوار و کراوات و کت با

.  ترسیدند می هم اش سایه از حشم و خدم ی همه و زد می قدم

 خواست می که همان بود شده.  مرد همان ی لنگه بود شده

  . بشود

.  شد دردش سر ی دهنده تسلی و ریخت سرش روی گرم اب

 زمین به و چسباند حمام ی شده کاشی دیوار به را دستش کف

 اگر که چیزی.  نداشت باورش که بود دلش در چیزی.  شد خیره

 بیشتر و بیشتر را روحش ، ماند می باقی نشده باور طور همین

 تیرگی و سیاهی در بیشتر و بیشتر را وجودش بطن و خورد می

برد می فرو  .  

 فرار برای راهی بار هر اما...  بگوید.  بیاورد زبان بر داشت دوست

کرد می پیدا آن از کردن  .  

 تلخ خاطرات از پر سرش در و بود غوغا دلش در ، مرموز مرد این

بود مردگی به شبیه بیشتر که کرد می زندگی حالی در و  . 



 مرتب را اش یقه روی خز و کرد تن را رنگش مشکی فتر پالتوی

 شربت از ، بست می را اش دکمه دستی یک که حالی در و کرد

نوشید می بود کرده مهیا دردش سر برای عمه که بهارنارنجی  .  

.  افتاد راه به محوطه سمت به و کشید کوتاهش موهای به دستی

.  میشدند بیدار خواب از داشتند دیر خیلی امسال هایش درخت

زد لب و کشید درخت روی رشد حال در ی شکوفه به دستی  : 

- دیگه پاشید ؟  ها شما شدین چی  ... 

 سرفه.  رسید گوشش به بلندی ی سرفه صدای وقت همان

شد تبدیل زدن عوق به که جوری.  ممتد و شدید  .  

 ابراهیم بابا صدای ، صدا که بود این مهم.  نبود مهم اصال ها این

بود زنانه ی سرفه صدای!  نبود  .  

 ابرو دو بین چین همیشه مثله و خوردند پیچ هم به هایش ابرو

رفت ابراهیم بابا اتاقک سمت به.  گرفت عمق بیشتر هایش  .  

 یک فقط ، دارد می بر قدم وقتی که دید می را خودش کاش

شاپو کاله یک و دارد نیاز رفته در گوش بنا از سبیل  ...  



 باال را سرش و کرد فرو پالتویش جیب عمق در را هایش دست

 قدم چند ، ابراهیم بابا اتاقک در ی دستگیره به خیره و گرفت

رسید در مقابل به.  کرد طی را مانده باقی  : 

- ابراهیم بابا  ... 

 بیش و کم هم پچ پچ صدای.  آمد می هم هنوز سرفه صدای

میشد شنیده  .  

- ابراهیم بابا  ... 

 ی ژیله همان با پریده رو و رنگ ابراهیم بابا.  شد باز یکباره در

ایستاد در چوب چهار در ، پشمی  .  

- خیر به صبحتون ؟ آقا بله  ! 

گفت و کرد نگاه ساعتش به  : 

- ؟ داری مهمون...  ظهره لنگه  

 ، بود آمده سرش و ترسید می که چیزی از ، بیچاره پیرمرد

باخت رنگ اش چهره  .  

- آقا نه...  نه...نـ  . 



آمد سرفه صدای لحظه همان  .  

زد زهراگینی و تلخ لبخند فواد  : 

- ؟ نداری پس   

 کنار راهش سر از را پیرمرد و رفت باال اتاقک مقابل ی پله تک از

  . زد

 به گرمایش با تازه عدسی عطر ، شد وارد که لحظه همان

 روی که تشکی روی ، اتاق ی گوشه و گرداند سر.  خورد صورتش

دید را جوانی دختر ، بود پهن زمین  . 

 چشم با ، رنگ آبی نگاهی.  کرد نگاهش و برداشت سر دخترک 

 سفید و شفاف و روشن پوستی و نقص بی صورتی.  درشت هایی

 بینی.  بودند نشسته اش پیشانی روی که بوری و مجعد موهای. 

 رنگ صورتی های لب و.  متورم و شده پوست پوست و کوچک

بودند خورده ترک که ای گوشتی  .  

 ها فرشته عینه آخر.  خورد جا لحظه یک زیبایی همه آن از فواد

آمد نمی در جور مریض احوال آن با زیبایی همه این آخر.  بود  . 



 و لرزید می دستش ابراهیم بابا.  کرد نگاه ابراهیم بابا به زده بهت

بود انداخته زیر به سر  . 
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 به فواد های چشم.  بود فرما حکم اتاقک در وحشتناکی سکوت

 ابراهیم بابا ، چکید می خون آن از که نگاهی با و بود پیرمرد

 می نگاه جوری.  کرد می نگاه غریب و عجیب را بیچاره و بدبخت

 اش پاکی و خودش به هم خودش ، خدا ی بنده پیرمرد که کرد

 در کسی صدای ، آشفتگی و شور همه آن در. بود کرده شک

پیچید اتاقک  . 

- ابراهیمه بابا ی نوه  .  

 و پهن روسری با فرناز.  چرخید فرناز سمت به ها نگاه ی همه و

 بین ، بود انداخته دوشش روی که زرشکی ترکمن بزرگ پشمی

 دخترک آبی چشمان به اش خیره نگاه.  شد ظاهر در چوب چهار



 هر که داد می قورت را دهانش آب جوری و بود احوال مریض

 و مضطرب زن این بفهمد توانست می کرد می دقت که کسی

 با و موشکافانه و بود کرده ریز را هایش چشم انقدر.  است اشفته

 کردن پیدا دنبال خاطراتش در و کرد می برانداز را طفلک دقت

 زجه و گریه صدای و لرزید تنش ناگهان.  بود ای چهره همچین

 بر پتک مثل و شد پیدا خاطراتش بین در ای آزاردهنده ی

.  پرید پلکش و لرزیدند جهت بی هایش لب.  کوبید سرش

.  بود شده کدر هایش چشم و لرزید مژ فرناز های چشم مردمک

 و برسد ابراهیم داد به تا بود امده بیداد و داد صدای شنیدن با

بود کابوس شبیه بیشتر که دید می چیزی حاال  .  

 پایینش لب روی را زبانش سر و ایستاد اش عمه به رو فواد

گفت و ایستاد کمر به دست و کشید  : 

- شه؟ نوه   

 نگاه فواد های چشم به.  گرفت دنیز از سختی به را نگاهش فرناز

 و بود خشم فقط ظلماتش در که رنگی سیاه های چشم.  کرد

خستگی و کینه  .  



-  و تخمه هفت یکم من از اومد ابراهیم بابا صبح دم.  آره...  آره

معصوم طفل این برای کنه دم تا گرفت عناب  .  

کند باز زبان تا کرد جرات ابراهیم بابا  .  

-  بال و حال از.  بزنه سری یه بود اومده.  بابام مونه نمی اینجا

که مث کرده گم راهشو دیشبی بارون زیر.  شد موندگار.  رفت  . 

 دخترک به و گرفت ابراهیم بابا از را اش دلی دو از پر نگاه فواد

 شد دخترک صورت توی اعجاب همه آن درگیر هم باز.  کرد نگاه

 بی و صاف پوست این ؟ داشت زیبایی های چشم انقدر چرا. 

 در ای دادی خدا زیبایی همچین اصال ؟ بود اورده کجا از را نقص

؟ بود ممکن چطور بیماری اوج   

- ؟ دکتر نبردیش چرا خب  

.  انداخت فرناز به لرز و ترس پر نگاهی ابراهیم بابا فواد، صدای با

گفت و زد پلک برایش فرناز  : 

- .  ببیندش بیاد دکتر بزنیم زنگ.  اونور ببریمش تا بپوشونش

زبون بی نکنه پهلو سینه  .  



 اش عمه جواب در ، شود خارج اتاقک از داشت قصد که فواد

 ابراهیم بابا به ابهام و شک از پر نگاهی باز و داد تکان سری فقط

شد رد در چهارچوب از و انداخت  . 

.  بودند ماشین استارت صدای منتظر خودشان جای سر همه 

.  دوید دخترک سمت به عجله با فرناز ، آمد سر به که ها انتظار

 جزئیات به دقت با.  زد زل هایش چشم به و نشست کنارش

.  شناخت می را اش گونه روی کوچک خال.  کرد نگاه صورتش

را شمایل و شکل این ، را چشمانش آبی  ...  

- ؟ چیه اسمت ؟ اینجا اومدی چطور  

انداخت زیر به را سرش ، معصوم طفل دختر  : 

- دنیزه ، من اسم  ... 

 و دار نیم های لباس به.  کرد نگاهش خورده گره ابروهای با فرناز

 اشاره و شست های انگشت بین ی تیره و پهن خال به ، چروکش

بود آمده او.  بود برگشته.  بود خودش.  اش  .  

پرسید و لرزید دلش  : 



- ؟ اینجارو کردی پیدا چطور  

- برم خوام می من.  برم خوام می  .  

گفت و آمد پیش ابراهیم بابا.  کرد قطع را کالمش سرفه  : 

- .  نیست شایدم ، عقله شیرین انگار بسته زبون این.  خانم عمه

 صبحی سر بهتون.  بزنه حرف خوب تونه نمی.  غریبه و عجیب

 تو اوردن پناه انگاری.  بود مونده در پشت دیشب ، که گفتم

بابام نیومده اما.  بیاد که رفته ، بوده باهاش هم یکی.  کوچه  .  

نشست فرناز از فاصله با بعد  . 

- ؟ ست همسایه و در از ؟ میشناسیش شما   

 های چشم  عجیب حرکات وقتی.  شد دقیق دنیز به بیشتر فرناز

 می هنوز اما.  آورد ایمان ابراهیم بابا های حرف به ، دید را دنیز

 زندگی کابوس سال های سال که ترسید می چیزی از.  ترسید

برگردد نباید آنکه برگشتن.  بود اش  .  

- خودت خودمو.  کنیم کاریش یه رو دختره این باید ، ابراهیم بابا  

.  



پرسید مردد و گزید را لبش  : 

- ؟ بابام شده چیزی  

زد لب فرناز  : 

- افته می بدی اتفاقات داره دونم می فقط  .  

کرد بلندش و گرفت را دنیز دوش زیر و شد خم  . 

-  عکاس میگیم.  کنی پیدا رو همراهشه که اون کن سعی فقط تو

بره خونه این از باید دختر این.  میدیم آگهی روزنامه تو.  بیاد  . 
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گمشده | دوم فصل   

 

 احساس شدت به و بود زده تکیه سالن وسط ستون به فرناز

 درد چه هر.  بود شده سست پایش زیر انگار.  کرد می یخزدگی



 تماما و بود شده پوچ ، بود نگرانی دل چه هر ، بود بیچارگی و

 آه پر نفسی.  داد می جوالن چشمش پیشش که بود گذشته

کرد بغل تر محکم را خودش و کشید  .  

- ؟ روییه و رنگ چه این ؟ تو چته   

 نگاهی ، خانوادگیشان متخصص پزشک ، محمدحسین به

 پولدار و مرموز خواستگار و فامیل همان حسین محمد.  انداخت

 دانشجوی پسرش ، داشت زن حاال. بود فرناز نوجوانی دوران

 می موسیقی هنرستان، در دخترش و بود انگلیسی زبان دکترای

  . خواند

 رفته خواب به ان روی دنیز که ای کاناپه روی از حسین محمد

 بابا.  داد ابراهیم بابا دست به را ها دارو لیست و شد بلند ، بود

رفت دارو خرید برای ابراهیم  .  

ایستاد فرناز روی به رو و برداشت گام چند دکتر  . 

- ؟ دایی دختر خوبه حالت   

فشرد هم به را هایش لب و انداخت زیر به را سرش فرناز  .  



- عمه پسر...  نیستم خوب ! 

پرسید و کشید بلندی آه حسین محمد  : 

- ؟ کرده خونت دل فواد  

 را سوالش جواب آنکه بی و داد فرو گره با را دهانش آب فرناز

پرسید مردد و چرخاند را بحث ، بدهد  : 

- ؟ چطوره دختره  

بود گرفته آرام کمی تازه که کردند نگاه دنیز به دو هر همزمان . 

- ضعیفه خیلی بدنشم.  باالست تبش.  خورده بدی سرمای . 

پرسید و رفت جلو به گام یک فرناز  : 

-  یه.  فهمه نمی اما ، فهمه می انگار ؟ غریبه و عجیب انقدر چرا

؟ اینجا برگشته چطوری ، ضمن در...  جوریه   

 و کشید اش گندمی جو و کوتاه ریش به دستی حسین محمد

پرسید متعجب  : 

- ؟ میشناسیش ؟ برگشته   



 به ، بود شده خسته خاطرات کشیدن دوش به تنهایی از که فرناز

 مثبت ی نشانه به را سرش.  کرد رها را خودش و رفت مبل سمت

داد ماساژ را اش پیشانی دست کف با و داد تکان  .  

-  زن دختر.  فَرُخیه ی آخریه دختر دختر، این.  میشناسمش

که همون.  ست دومیه  ... 

آمد حرفش بین حسین محمد  : 

- کرد نابودش اولیه زن که زنی همون  .  

 کنار مبل روی ، فرخی فامیلی شنیدن با  و کشید آهی بعد و

گفت و نشست فرناز دست  : 

-  اونو مگه  نبود؟«  میترا»  مگه اون اسم ؟ مطمئنی حاال

؟ مرده نگفتن مگه نزدیدن؟   

گفت و فشرد هم روی را هایش دندان فرناز  : 

- بود سالش چهار فقط وقتی.  دزدید فواد ، نزدیدن  .  

کرد نجوا و گرفت دندان به لب حسین محمد  : 

- باشه اون اگه  ...  



 زبان به حرف ی باقیمانده تایید ی نشانه به را سرش فقط فرناز

داد تکان حسین، محمد ی نیامده  .  

کرد نگاه دنیز به و گرداند رو حسین محمد  . 

-  عجیب اما خفیفه.  اوتیسمه اختالل دچار احتماال دختر این

 ، نکردنش صحبت ، چشمش حرکات.  همینه برای بودنش

 ش گونه روی بارون قطره یه ندیدی.  داره حس یکپارچگی

شد؟ جمع خودش تو چطوری نشست   

-  کوفتیه چه گی می که دردی این دونم نمی عمه، پسر... وای ای

بره باید که دونم می اینو اما.   .  

پرسید ناباوری با حسین محمد  : 

-  ؟ راه اون به زدی خودتو ؟ زنی می گول خودتو ؟ بره کجا ؟ بره

 رو دختر این ، داره نشونتون خوششو روی خدا که حاال

 جای من.  بزنی حرف رفتنش از که رحمیه بی کمال ، برگردونده

 یه ، کردم می پیدا خوب درمانگر روان یه همه از اول ، بودم تو

 و درمانی ماساژ و درمانی کار با تا اوردم می براش خوب مربی

 از گوشه یه شاید.  کنم معصوم طفل این کمک درمانی گفتار



 اون دونه می خدا.  کردم می جبران رو شده حقش در که ظلمی

 دختر تو...  فرناز دونه می خدا.  گذشته سرش از چی بیرون

 ، ببینم اصال ؟ بمونه خیابون و کوچه تو داری رضا ، باشه خودت

؟ مونده براتون وجدانی ت زاده برادر اون و تو  

رفت باال حرص با فرناز صدای تن  .  

- .  نیستم وجدانی بی آدم من دونی می خودتم ، حسین محمد

 ، بفهمه اگه  حسین محمد...  بفهمه اگه.  ترسم می فواد از اما

بیاره یسیر و یتیم بدبخت این سر بالیی چه دونم نمی  .  

-  بچه. کارا این توی افتاد وقتی بود سالش پونزده ش همه فواد

؟ چیه بد ، چیه خوب فهمه می چه ساله، پونزده _ده ی   

داد تکان ممتد را پایش فرناز  : 

- حسین محمد فهمید می فواد. فهمید می فواد  .  

 مکثی از بعد.  دوخت زمین به را نگاهش کشید آه حسین محمد

کرد نگاه فرناز به ، طوالنی  : 

؟ نشناختش -   



- انگار نه  ... 

کرد رفتن عزم و شد بلند جایش از حسین محمد  : 

-  فردا.  کنه کمک دختر این به تونه می که هست آشنایی یه

اینجا میارمش صبح  .  

داد ادامه مصرانه حسین محمد که بگوید چیزی تا آمد فرناز  : 

- .  میشناخته راهو.  میاد کجا داره که دونسته می دختر این

 بهت فردا.  جادویه جزئیات به دقتشون ، آدما اینجور ی حافظه

کنم می ثابت  . 
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 است درست کاری چه واقعا بداند آنکه بی و کشید آه فقط فرناز

جنباند لب و کرد کج را سرش ،  : 



- ندارم نا دیگه که من.  باشه  .  

.  پیچید حیاط در فواد ماشین خوردن گاز صدای همانوقت

 دست ، فواد تلخیِ.  چرخید پنجره سمت به خودآگاه نا نگاهشان

بود کرده گردو پوست توی را همه پای و  . 

 برای فرناز.  رفت خداحافظی یک با و گرفت راهش حسین محمد

 که دید را فواد پنجره از.  رفت سالن وسط تا فقط اش بدرقه

کرد هم در را هایش ابرو ، نرسیده حسین محمد به هنوز  .  

 فرو پالتو جیب درون را دستش و کرد مختصری علیک و سالم

آمد پیش و کرد سپر سینه ، ساختمان به خیره و کرد  .  

شمرد دلش در فرناز  :  

حاال....  سه ، دو ، یک ...- : 

- ؟ کرد می غلطی چه اینجا شفتالو مرتیکه این باز ، عمه  

 چتر ، فواد.  افتاد راه به آشپزخانه سمت به و زد لبخندی فرناز

 اش عمه به و گذاشت در ورودی کنار را رنگش مشکی و بلند

کرد تند پا و گرداند رو فرناز.  کرد نگاه چپ چپ  : 



- دیگه طبیبه عمه هیچی  ...  

 رگ کردن باد از گرفته نشأت ذوق نتوانست فواد که حیف

 و گرفت عمه از را نگاهش.  ببیند خانم عمه لب روی را غیرتش

 نداشت ماندن قصد.  نیاورد در را اش پالتو.  رفت سالن سمت به

هما پی برود و بردارد را چکش دسته خواست می.   ... 

.  بود کرده فراموش را آبی چشم دخترک وجود ای لحظه برای

 ماتش لحظه یک ، دیدش بیماری تاب و تب در کاناپه روی وقتی

 می نفس سختی به و بود گرفته گر صورتش سفید پوست.  برد

 تا سرش زیر کوسن روی از همه بورش و مجعد موهای.  کشید

بود سرش روی روسری چند هر.  بود شده مماس زمین نزدیکی  .  

 همان از.  هاست عروسک شبیه که گذشت ذهنش از لحظه یک

...  بیمار همیشه ی شکوفه.  داشت دوست«  شکوفه»  که هایی

 درمانگاه این از پدرش با و بود دوشش روی همیشه ای شکوفه

 پول که بود تنگ دستشان آنقدر.  بردندش می مطب آن به

 برای ، پول نیاوردن کم خاطر به.  بدهند توانستند نمی را تاکسی



کردند می حملش فواد کول و دوش روی مدام ، شکوفه های دارو  

.  

 به خیره گاهی ، فروشی بازی اسباب های ویترین پشت هم با

 چاه قعر از که صدایی با شکوفه و ایستادند می ها بازی اسباب

پرسید می ، آمد می  : 

- ؟ گرونه خیلی آبیه چشم عروسک اون ؟ داداش  

 می و کرد می نگاه قیمتش اتیکت به و شکست می قلبش فواد و

 : گفت

-  اما.  خرم می یدونه تولدت واسه ، کنم می کار خودم اما ، اره

باشیا مراقبش باید  ... 

 ، باشد رسیده آرامش به که انگار و خندید می ذوق با شکوفه

گفت می و گذاشت می برادرش شانه روی را سرش  : 

- کنم می نگاش فقط و طاقچه روی ذارم می  .  

 ویترین درون رنگ سیاه ماشین از را اش خیره نگاه فواد بعد و

 می راه و کرد می جا به جا دوشش روی را شکوفه ، گرفت می

  . افتاد



 به را عروسک تا نداد فرصت او به خدا چرا:  کرد فکر خودش با

برساند شکوفه  .  

است بیزار خدا از چقدر:  کرد فکر خودش با  .  

 و داشت نمی بر مو پایش روز ان اگر شاید:  کرد تصور خودش با

دید می را عروسکش شکوفه ، رسید می زودتر  .  

 ، بود خواسته چه دنیا این از مگر معصوم طفل:  گفت خودش با

؟ پارچه و پالستیک تکه یک همان جز   

 گیر احمقانه دنیای این در رحمانه بی چقدر:  کرد فکر خودش با

است کرده  .  

 و تباهی از پر دنیای از ، دخترک دریایی های چشم شدن باز با

 به خیره دخترک.  برگشت اکنونش کذایی زندگی به ، گذشته غم

جنباند لب دید چشمش در که را ترس فواد.  کرد می نگاه او  .  

-  خدا ی بنده ابراهیم بابا.  حال سر بیای کن استراحت...  نترس

 ترسناک خوام نمی کن باور.  ترسوندم هم رو تو.  ترسوندم رو

  . باشم



 سمت به دوان دوان.  شد بلند جایش از و گزید را لبش فواد

 تنگ زبانش شیرین کوچولوی خواهر برای دلش.  رفت اتاقش

 و دل بر چیزی که حالی در و رفت گاوصندوق سمت به.  شد

 اتاق از وقتی و برداشت را چک دسته ، زد می چنگ حلقش

نکند نگاه دخترک به تا دوید فقط ، آمد می بیرون  .  

- نباش نگرانم.  نمیام صبح دم تا من عمه  ! 

 فواد ی سایه ، دید که چیزی ، اما دوید بیرون آشپزخانه از فرناز

 تر دور و دور داشت و بود افتاده مات ای شیشه در پشت که بود

شد می  . 
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 نم.  کرد نگاه دنیز به و گرفت  د از را نگاهش آشوب دلی با فرناز

افتاد راه به دنیز سمت به و کرد خشک دامنش با را دستانش   .  



گفت و گرفت دندان به را لبش ی خورده ترک پوست  : 

- ؟ بهتری  

جنباند لب و دزدید را هایش چشم دنیز  : 

- کنه می درد گلوم  .  

گفت و جنباند سری فرناز  : 

- میاره ابراهیم بابا دواهاتو قرص.  میشی بهتر  .  

بزند محکش خواست. کرد برانداز را پایش تا سر و کرد مکثی  .  

- ؟ کجاست مادرت...مـ   

- دونم نمی  .  

گفت و داد فرو گره با را دهانش اب  : 

- ؟ کنی می زندگی تنها   

 مبل روی را خودش فرناز.  نداد جوابی و کرد نگاه فرناز به کوتاه

گفت و کرد جا به جا  : 

- گفتی ابراهیم بابا برای ازش که همون ؟ کجاست دوستت  .  



داد جواب و کرد نگاه فرناز های چشم به باالخره دنیز  : 

-  بدم بارون از من که اینه منظورم...  میاد بدش بارون از دنیز

 می بیاد و بگیره تاکسی که رفت مریم.  میگیره دردم.  میاد

کرده دیر اما.  خونه بریم باهم که خواستیم  .  

پرسید مردد فرناز  : 

- ؟ بلدی ؟ داره تلفن شماره   

 تلفن سمت به عجله با فرناز.  داد تکان مثبت نشانه به را سرش

پرسید ، دوید می دنیز سمت به که همانطور و رفت  : 

- بگو رو ش شماره  ... 

 ، یک ، نُه ، صفر.  گفت رقم تک رقم تک صورت به را شماره دنیز

 ... نُه

 ضبط کن خورد اعصاب صدای ، شد عایدشان که چیزی تنها و

 نظر مورد مشترک ، گفت می که زنی همان.  بود اپراتور ی شده

باشد نمی دسترس در  .  

 



*** 

 

 سمت به را چک و گذاشت واضح و رنگ پر چک پای را امضایش

گرفت هما  .  

-  برو حاال همین هم خواستی.  بانک برو صبح فردا پس

حساب تو بخوابونش  .  

 کمی را رنگش ای سورمه شال و زد گوش پشت را موهایش هما

 چشم.  شد چشم توی چشم فواد با ای لحظه برای.  برد تر عقب

 فواد.  لرزاند را دلش بند فواد مرموز و درشت رنگ ای قهوه های

 بلند قد ، رفتنش راه مدل خاطر به.  بود کرده انتخاب عاشقانه را

 خاطر به.  اش داشتنی دوست صدای بخاطر.  اش مردانه اندام و

 اشناییشان شب در که رنگی سفید پیرهن در افتاده های بازو

 نمی اما.  برد می دل راحت و بود تمام چیز همه فواد.   بود تنش

 حرف.  آمد نمی خانه.  گفت می زور.  نبود سازش اهل.  ساخت

 قلبش.  نبود اما ، بود.  بود متحرک ی مرده یک عین.   زد نمی



 مانده باقی محبت تتمه از یا بود ترس از دانست نمی.  کشید تیر

جنباند لب.  بود پشیمانی فرط از هم شاید.  دلش درون ی  : 

- نکنه درد دستت  .  

رفت ماشینش سمت به کند نگاهش آنکه بی فواد  .  

- کنه نمی درد  .  

چرخید هما سمت و ایستاد لحظه یک  : 

-  نداری طلب دیگه که چیزیم.  دیگه نمیبینمت بعد من ، راستی

؟ خانم شازده   

 و زد کنار را اش پیشانی روی موهای ، پاشید هم در و معذب هما

 : گفت

-  بدون زندگیه سال پنج من.  فواد نیست شدنی وصول من طلب

دارم طلب ازت سرد و محبت  .  

زد پوزخند فواد  : 

- پَ؟ احساسیه طلبت  

گفت و انداخت باال ای شانه  : 



- کنه می وصول برات برابر دو ما جای کامرانتون آقا  .  

 پیشانی روی و چسباند هم به را اش سبابه و اشاره انگشت دو

  . گذاشت

- زیاد عزت  ... 

.  انداخت الود زهر نگاهی فواد به گرفته آتش روی و سر با هما

 به و برد فرو پالتو جیب در دست ، مرموزانه لبخند همان با فواد

 افتاد راه به و زد استارت نشست که همین.  رفت ماشینش سمت

 رو پیاده در او به خیره که دید را هما ، چشمش ی گوشه از. 

 هم باز جلو ی اینه درون از ، شد رد که هما از.  زده خشکش

 سیستم بلوثوث به را تلفنش.  پایید را سرش پشت ای ثانیه چند

امد صدا.  گرفت را نظر مورد ی شماره و کرد وصل ماشین صوتی  

: 

- ؟ آقا بله  

گفت زنان پوزخند بود خیره مسیرش به که همانطور  : 



-  بیوفت ، فردا همین.  دادم بش رو هما مهریه ی مونده باقی االن

. کن پیاده بلدی گِری آبرو بی چی هر و قصاص و دیه کارای دنبال

خودت با ش بقیه.  من از این  ... 

بود موذیانه ی خنده از پر تلفن پشت مرد صدای  .  

- گرم شما دمت.  فواد اقا سلطانی  ... 

 خودش به و زد نمایی دندان لبخند و کرد قطع را تماس فواد

گفت مریزادی دست  .  

-  ببین ؟ من آبروی و مردونگی به من، زندگی به زنی می گند

 گندو من نداشت بر.  برداشت جونتو دادش زندگی گند چطور

 که ای دیه جای بده ببر تو مهریه حاال.  سمتی اون دادم هول

خرت داداشیه.  داداشیت پا بریدن  ... 

 روی قبل از بیشتر را پایش و شد تر موذیانه و تر بزرگ لبخندش

فشرد گاز پدال  . 
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 ، زمستان آخر های شب.  رسید فرا باید که چه هر از زودتر شب

 ماشینش به و زد آتش را سیگارش.  یخزده و سرد ، مرطوب

 می خارج اش بینی و دهان از هم با دو هر دود و بخار.  زد تکیه

.  ماند خیره رویش پیش برهوت به و کرد بغل را خودش.  شدند

 فکرش بند یک حاال تا صبح از. گرفت سیگارش از عمیقی کام

 فکر در هم هنوز و کرد می سیر گذشته در مدام او.  بود مشغول

 با هما...   قدیمی همای.  خودش همای ، حاال همای نه.  بود هما

 آن با هما.  خوبش ی سلیقه آن با.  مرتب همیشه روی و سر آن

 خاطر به را هما.  اش مهربانی با.  تمامش چیز همه دستپخت

...  خنده خوش...  برخورد خوش.  پیش ساله پنج همای.  آورد

.  کرد می تن به که شادی و غریب و عجیب و رنگی های لباس

 سر از«  من فوادِ»   و رفت می اش صدقه قربان مدام که همایی



 جور های رنگ را موهایش ماه هر که همایی.  افتاد نمی زبانش

رسید می خیلی خودش و زندگی به.  گذاشت می واجور  .  

 اهل خیلی دیگر.  پیش سال چهار همای.  اورد خاطر به را هما

.  نمیشد صحبت هم کسی با نمیشد مجبور تا.  نبود خندیدن

 خبری غریبش و عجیب های آرایی سفره آن از دیگر که همایی

 کار فقط روز شبانه در.   پوشید نمی وارنگ رنگ دیگر.  نبود

کرد می تعریف گاهی را اش روزانه های  .  

 بند خانه در دیگر که ، پیش سال سه همای.  اورد خاطر به را هما

 در وقت هر و کرد می کالس و خرید درگیر را خودش.  نمیشد

 دیگر که همایی.  نشست می تاریکی در تنها اتاقش در بود خانه

برود اش صدقه قربان برسد چه.  آورد نمی را فواد اسم  .  

 هر کار دقیقا ، پیش سال دو.  گرفت سختی میگرن بعدش سال

 که بود پارسال عید و.  خوابیدن و خوردن قرص بود شده روزش

 در را ها آن خانه مستخدم و شدند فاسد ارایشش لوازم تمام

ریخت دان زباله  .   

بود شده نابود ، فواد با زندگی در ، هما که انگار  .  



 له پایش زیر را سیگار ته و گرفت سیگارش از را کام آخرین فواد

 دود ، کرد می نگاه سرش پشت ساختمان به که حالی در و کرد

داد بیرون اش بینی از را سیگار  .  

.  نبود خودش تقصیر که کرد می فکر مبهم وگنگ خودش با

 و شد مرگ جوان پدرش آخر.  ندادند یادش را کردن محبت

 هم شکوفه.  بود رفته و بود کرده ازدواج ارمنی تاجری با مادرش

 را داشتن دوست خواست می کجا از آخر.  بود نمانده برایش که

؟ فرُخی زن تا دو از ؟ فرُخی از ؟ بگیرد یاد   

.  انصافیست بی دلیل بی.  بود زده دلیل بی بار چند را هما

 را هما. بود زده مسخره دالیل به که است این اش منصفانه

.  بود گذاشته تنها ازدواجشان اول سال همان ماه چند و چندین

 محدود را زناشوییشان ی رابطه فواد و خواست می بچه هما

 بود سکوت در همیشه.  بود فرار حال در همیشه فواد.  بود کرده

 داشت نیش جوری زبانش بگوید چیزی میشد مجبور هم وقتی و

بود چرکین اون از همه دل که  .  



 از اند مانده برایش که هم نفری چند همین اینکه از حقیقتا

 حد در مگر.  زد نمی حرف همین برای.  ترسید می بروند دست

 همه این مگر ؟ بود خیانت برای ای منطقی دلیل ها این اما.  نیاز

 شوهر با ، سازند می معتاد شوهر با ؟ تنهان که نیستند زن

 زن کنند می زندگی فقر در که هایی آن مگر  ؟ مانند می زندانی

؟ چرا.  داشت چیز همه که هما ؟ نیستند   

 چزانده آن از بیشتر باید هما او نظر از.  کرد بد هما فواد نظر از

  . میشد

 تاریکی از رنگ سفید کامیون.  شد باز و رفت باال برقی در

شوند سوار که کرد اشاره راننده و امد بیرون پارکینگ  .  

 های جاده در و افتاد پیش. شد سوار و داد تکان سری فواد

 چراغ نور فقط که مطلقی تاریکی در ، دسترس از دور و خاکی

 مورد ی منطقه به را محموله ، بود کرده روشنش کمی ماشین

 یک هم این نبود مطمئن.  بود دالر محتویاتش.  کرد حمایت نظر

.  دیگریست چیز ماجرا اینکه یا است غریب و عجیب پولشویی



 بس گرفت می که را اش الزحمه حق.  نبود مهم هم اصال راستش

 . بود
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 خسته ، طوالنی.  داشت ادامه همچنان ستاره بی و تاریک شب

 اش خوردگی سرما!  دنیز برای همه از بیشتر...  سرد و کننده

 دنیای بین کردن گیر ، طرف یک کشید می که دردی ، طرف یک

 هم مریم نشدن پیدا ی غصه حاال و ، طرف یک بیرون و درون

طرف یک  .  

 فردا بود قرار.  بود کرده هماهنگ روزنامه با ظهر از قبل فرناز

.  کنند منتشر روزنامه در و بگیرد عکس دنیز از و بیاید عکاس

گمشده» بنویسند چشم توی کامال و بزرگ » !  



 آخرش و بود درگیر اش قدیمی وجدان عذاب با فرناز وسط این

 اتاق در که بود داده اجازه او به و شد دنیز حال شامل لطفش

 که داشت این بر اصرار ، خدا ی بنده ابراهیم بابا.  بماند مهمان

 فرناز اما نشود، مشکوک فواد که خودش اتاقک در ببرد را دنیز

 فواد ی عمه فرناز.  داد نمی ابراهیم بابا های حرف به بهایی اصال

؟ بود کرده خودش پیش فکری چه ابراهیم بابا!  بود   

.  بود نشسته اتاق ی گوشه تخت روی سنگین سری با دنیز

 در.  بود خیره مهتاب به پنجره از و بود کرده بغل را خودش

بود شده غرق خودش دنیای  .  

 واقعی بزرگ دنیای.  کرد می زندگی دنیا دو در دنیز ، اینکه آخر

 دنیای و  شد می فراموشش گاهی و بود معلق آن در که ای

 بود جریان در دلش و سر در که خودش داشتنی دوست و خیالی

 در گاهی که بود همین برای.  بود همراهش جا همه و همیشه و

 گاهی.  رفت می یادش زدن حرف گاهی.  رفت می فرو خودش

 تمام او.  میشد زده هیجان یکباره گاهی و خندید می جهت بی

 را دنیا دو این بود توانسته مریم کمک به و بود کرده را تالشش



 حاال و. افتاد می گیر گاهی هم باز اما کند متمایز هم از کمی

 گاهش بی و گاه های خلسه در قبل از بیشتر ، مریم حظور بدون

.  کند ترکش نداشت امکان مریم خودش دنیای در.  افتاد می گیر

 ؟ بود رفته کجا مریم اصال!   بود رفته مریم ، واقعی دنیای در اما

؟ بود شده خسته او از نکند ؟ بود کرده گم را برگشت راه نکند   

.  پیچید گوشش در حیاط برقی در شدن باز صدای وقت همان

 به و گرفت داد می هدیه دنیز به را نورش که مهتابی از را نگاهش

.  خزید حیاط درون آرام آرام رنگی سیاه ماشین.  کرد نگاه حیاط

 رویش به رو دیوار روی که شکلی مربعی ساعت به و گرداند سر

 ، نشیمن توی بزرگ و دار آونگ ساعت همانوقت.  کرد نگاه بود،

کرد تکرار ساعت با همراه دنیز.  داد صدا بار سه  : 

- دنگ ، دنگ ، دنگ  ... 

بود بامداد سه ساعت  .  

 خیلی برایش خوابیدن!  نداشت تقصیری.  شد بلند جایش از

.  زد می کز که گلویی و شده کیپ بینی آن با هم آن.  بود سخت

 به پهلو این از گذاشت نمی که هایی آمپول جای ، بدتر همه از



 اهل اساسا دنیز ، بود هم این از غیر اگر البته.  بچرخند پهلو آن

نبود خوابیدن  .  

 اتاقش در سمت به.  شنید را خانه ورودی در شدن بسته صدای

 بود شده خانه وارد که دید را فواد ، در چوب چهار بین از و رفت

 و انداخت مبل پشتی روی را اش اندامی و دار خز پالتوی. 

 دست پشت.  کشید دراز دمر ، زمین کف و برداشت را کوسنی

ماند حال همان در حرکت بی و بود گذاشته کوسن زیر را هایش  

.  

 رفته باال پیرهن به چشمش ، سالن روشن و تاریک بین از دنیز

 دارد االن فرش زبری حتما ؛ کرد فکر خودش با.  افتاد فواد ی

نیست متوجه خستگی از بیچاره و کند می سوراخ را پوستش  . 

 کمی رسید که کنارش.  رفت فواد سمت به آرام هایی قدم با 

 مژه به خیره دنیز.  بود افتاده فواد صورت روی ، ماه نور.  شد خم

 مژه سایه آخر.  بود جالب برایش.  زد لبخند فواد بلند های

 دوست خیلی فواد دنیز نظر به.  بود افتاده اش گونه باالی هایش،

بود خواب که االن حداقل!  نبود ترسناک اصال.  آمد داشتنی  . 



 دقت با و برد پیش را دستش و گرفت فواد نیمرخ از را نگاهش 

کرد مرتب را فواد پیرهن ، وسواس و  .  

 باز هم از ای زده بهت و عجیب شکل با فواد های پلک یکباره

 و بود شده گرم هایش چشم زود خیلی که بود خسته انقدر.  شد

 سر.  بود کرده خون کاسه را چشمش سفیدی پریدن یکباره

نشست جایش سر یکباره دنیز دیدن با و گرداند  .  

- ؟ تو کنی می چیکار  

گفت باشد فواد شدن شوکه متوجه انکه بدون زنان لبخند دنیز  : 

_  خیلی فرش آخه.  شد می اذیت پوستت.  کنار بود رفته لباس

دردناکه.  میره فرو تنت تو نخاش ی دونه دونه.  زبره  ! 

 شاید ، کرد تصور یکباره.  ماند خیره دخترک لبخند به فواد

.  کرده را فکر همین هم او مورد در ، شود می اذیت خودش چون

 برداشته پتو اتاقش، توی از که دید را دنیز بگوید، چیزی آمد تا

 مگر.  کرد گیجش ای لحظه دنیز مهربانی.  آورد می برایش و

 جوان ها این از تر قبل خیلی دنیا این در مهربانی داشت؟ امکان

 نظرش به.  نداشت معنایی مهربانی فواد برای.  بود شده مرگ



 ، تر پولدار.  داشت سنخیت دنیا این با بیشتر جنگل قانون

تر مانا ، تر قدرتمند  ...  

.  خورد گره دنیز آبی نگاه در نگاهش بیداری، و خواب از منگ

جنباند لب دنیز.  شد پریشان  : 

- بکش دراز تو  .  

 ، کند می چه دارد نبود متوجه که حالی در مبهوت، و گیج فواد

رفت حرفی هیچ بی و انداخت فواد روی را پتو دنیز.  کشید دراز  

.  

 پایش تا سر که بهتی و بود پریده که خوابی و بود مانده فواد حاال

بود برداشته را  . 
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 اتاق در به که خوابید جوری و کرد عوض را خوابیدنش ی زاویه

 آمد و رفت در مدام افکارش ، در به خیره.  باشد مشرف ، دنیز

.  بود دیده را معصومی نگاه همچین قبال کرد می حس گاهی.  بود

؟ چطور ؟ کِی ؟ کجا اما   

 و شد کمرنگ و تار کم کم چشمش جلوی ، رنگ ای قهوه در

 جلوی بار چندین ، دیدن بهتر برای تالشش تمام رغم علی

چسبیدند هم به هایش پلک باالخره و شد تاریک چشمش  .  

 و جیغ دوباره...  گریه صدای دوباره...  بیداری و خواب دوباره

 دوباره.  بود شده رها خیابان کنار که کوچکی کودک فریاد

 می تُرکی ی لهجه ته با که پدرش صدای...  شکوفه قهقهه صدای

تر آروم...  نخورید زمین.  باشید مراقب:  گفت  !  

 لبش روی بزرگ لبخند.  قولنامه پای رنگ آبی انگشت اثر دوباره

بود گرفته را چیزش همه که کسی نشاندن سیاه خاک به و  .  

 داشت خفگی احساس و بود گرفته راه سرش پشت از عرق

داد می عذابش  .  



 صدای!  بود سنگین اش پیشانی چقدر.  کرد باز را هایش چشم

 کف و نشست جایش سر.  بود خانم عمه صدای.  آمد می پچ پچ

کشید صورتش روی را دستش دو هر  .  

-  خدا به.  کن صداش دقیقه یه برو ، عزیزت جان رو تو...  عمه

خطره در همایون جون  .  

-  میای میشی پا خوره می توقی به تقی تا چرا دونم نمی من

 فواد چشمای تو بیای تونی می چطور ؟ میشه روت چطور!  اینجا

؟ کنی نگاه   

 آلود خواب.  شد بلند جایش از و زد کنار خودش روی از را پتو

 روی از را هایش صندل.  کرد می سنگینی تنش رو سرش.  بود

 سنگ روی ، پایش جلوی وقتی و برداشت در جلوی کفشی جا

 فرناز و هما ، زمین با برخوردشان صدای از ، انداختشان فرش

چرخیدند سمتش  .  

 صبحگاه، خورشید مورب نور.  رفت سمتشان به بلند های قدم با

زد می را چشمش  .  



-  ؟ خیریه موسسه زدن خونه این در سر.  فهمم نمی هیچ من

المصب کنیم زندگیمونو بذار ؟ تو آخه خوای می چی  .  

 ابرو با و سراسیمه.  رفت فواد سمت به و زد کنار را فرناز هما

گفت لرزید می که ای چانه و آویزان های : 

-  ندم امروز رو دیه پول اگه گفته یارو این!  خدا رو تو...  فواد

رضایت بی رضایت  .  

مالید را اش پیشانی شست پشت با و زد پوزخندی فواد  .  

-  که نمیره دوری جای ؟ بده بهت نقدا مگه نداره کامران آقا

عجب خو؟ گردونی می برش ، میشه پاس فردا چکت.  المروت  

... 

 فواد تا مانده قدمِ چند و داد فشار هم روی را هایش دندان هما

 لباس ی یقه و کوبید فواد ی سینه روی مشت با و برداشت را

 می بغض شدت از که هایی چشم با و پیچاند مشتش در را فواد

گفت و ماند خیره فواد به لرزید  : 

-  حالیت چرا.  میمیره گناه بی داره برادرم ؟ نیست حالیت چرا

لعنتی؟ نیست  



داد ادامه لرزان صدای با و شد سرازیر هایش اشک : 

- فواد بفهم.  ندارم رو کسی اون جز من بفهم...  بفهم  ...  

گفت ملتمسانه و شد سست پاهایش  : 

- .  خوردم گه فواد...  فرناز جان رو تو ، شکوفه خاک ارواح رو تو

من به کن رحم...  فواد.  کردم غلط فواد  ...  

 گره مشت.  بود جوشیدن حال در فواد ی سینه در کینه و حرص

 می خون آن از که نگاهی با و کند خودش از را هما ی شده

 و بود افتاده فواد پای به زنان زجه هما.  ماند خیره هما به چکید

»  هایش زدن زار بین از و کرد می تکرار را«  کردم غلط»  مدام

کرد می التماس فواد به گویان«  خدا رو تو  .  

 گرفت هما از را نگاهش فواد.  نشست فواد پای روی ، هما دست

 راه به اتاقش سمت به و گرداند رو بعد و رفت عقب قدم چند و

گفت بلند ، کند نگاهش آنکه بدون.  افتاد  : 

- تو بیا پاشو ، انداختی راه که ای بازی غریب من ننه جا  ...  



 کسی تنها ، فواد از بعد او.  گرفت فواد از را آشوبش نگاه فرناز

 شوم های نقشه از فرناز.  دانست می را همایون گناهی بی که بود

 از که ای کینه همان با و شد خم.نبود ناراحت اما داشت خبر فواد

 نشیمن در هم با. برد و کرد بلند زمین روی از را او ، داشت هما

 ها پله از که حال همان در.  آمد بیرون اتاقش از فواد.  نشستند

گفت ، آمد می پایین  : 

- میز رو بذار چکو  ... 

 تراول های باندرول فواد. کرد را کار همین کنان، هن هن هما،

 پیرهنش جلوی جیب از. گذاشت میز روی و برد را دستش درون

گذاشت مقابلش و آورد در را رسیدی ،  .  

-  اینجا از تونی می که اونجایی تا میری بعدم کنی، می امضا اینو

 این مسیر که کنی می آپدیت پوکتو ی کله اون بعدم. میشی دور

 ، ببینمت دیگه بار ، وگرنه. بشه پاک ت حافظه توی از خونه

؟ شد چی گرفتی.  میاد در پشیمونی از شاخت  



 به را سرش ، کرد می ،امضا لرزان دستانی با که حالی در هما

 صورت روی های اشک آستین سر با و داد تکان مثبت نشانه

کرد پاک را ملتهبش  .  

 ها پول داد، فواد به را رسید. کرد می دنبال را هما حرکات فواد

شد بلند جا از و ریخت کیفش درون را  .  

 مردمک از. انداخت فواد به را کالمش از پر و خیره نگاه آخرین

 ناگفته حرف زیادی حد به او. چکید می جمله و کالم هایش،

 هیچ بی. بود پیچیده هم در ای دقیقه یک نگاهشان. داشت

 ...حرفی

 شد می اگر که ای کینه از پر نگاه.  کرد مهار را نگاهش فواد

 نشست مبل روی.  نبود خواندن قابل هیچوقت ، کرد اش ترجمه

رفت و کرد جا به جا دوشش روی را کیفش ، هم هما و  . 
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 بعد و کرد نگاه را هما رفتن خورده گره هم به های دست با فرناز

 سمتش به مردد و کرد فواد به رو مضطرب.  شد مچاله کمی دلش

ایستاد مقابلش و رفت  .  

 خودش جایش سر جیب در دست.  بود درگیر خودش با فواد

زد می چنگ سرش پوست به گاهی و چرخید می مدام  .  

- جان فواد  ...  

 کرد سعی و شد متوقف جایش سر فرناز صدای شنیدن با فواد

 به.  بدهد فرو ، بود گرفته را گریبانش ، بزرگ بغضی با که خشمی

 نظر از را فرناز ی افتاده های ابرو.  شد خیره فرناز مغموم نگاه

پرسید و گذراند  : 

- ؟ فری عمه چیه  

چید مقدمه و زد دریا به را دلش اما داشت واهمه گفتنش از فرناز  

... 



-  می من...  اما کرده بدی خیلی تو به!  مقصره هما...  هما...  فواد

 که همایون...    آخه ، اما کرده دار لکه رو مردونگیت غرورو دونم

نداشته گناهی  ! 

 شستش ناخن.  کرد رها را خودش مبل روی و زد پوزخندی فواد

 معلوم نا ای نقطه به و انداخت پا روی پا و گرفت دندان به را

ماند خیره  .  

-  اینو...  فری عمه گناهه بی ، میشه قربونی که کسی همیشه

بمونه یادت  .  

 بعد.  رفتند رژه چشمش مقابل لحظه یک گناه بی آدم چقدر

ماند خیره فرناز صورت به و چرخاند را هایش چشم  : 

-  چه داشتن دوست نبودم بلد... فقط!  عمه داشتم دوستش من

 میومد ، گالبی کامران دست اسباب بشه اینکه جای...  شکلیه

؟ شد نمی ؟ چیه دردش گفت می بهم   

 و دار.  بود چیزش همه فواد.  گرفت آتش فواد برای دلش فرناز

 که بود این برای ساخت می و سوخت می هم اکر.  بود ندارش



 صورت به خیره و نشست کنارش خون دلی با.  بود تنش ی پاره

جنباند لب فواد  : 

-  که حاال ؟ کنیم چیکار حاال اما... شد می! عمه دلم به دردت

 ، خونه بکشونی همایونو ، پختن استیک بهونه به باید تو ، نشده

؟ کنی استفاده سو انگشتش اثر از و بدی دستش چاقو   

 و رفت فرو راحتی مبل در بیشتر و کشید آه خواسته نا فواد

ماند خیره سقف های بری گچ به اینبار  .  

-  هی ، اومد سرم هی.  نداشت دم کرگی از ما خر!  خیال بی عمه

 واال خانم میرا زیر اون موندم...  ریخت هی ، شد آوار هی ، ذومد

خیال بی...   !  

 های چشم به و کرد سکوت ناچارا سوخت می که چشمی با فرناز

 ، خوابی بی و غم شدت از که هایی چشم.  ماند خیره فواد

 همیشه که کرد نگاه فکی به و بود قرمز دروشان تا دور همیشه

.  آورد خاطر به سقف روی های گل به خیره فواد.   بود منقبض

.  بود طالق و دادگاه دارِ و گیر در که بود هایی روز همان درست

 که بود کسی تنها همایون.  داشت خوبی ی رابطه همایون با



 شکلی هر به ، جا هر و بود خوبی رفیق.  کرد نمی جوابش سوال

.  کند حساب همایون بودن روی توانست می ، ماند می لنگ که

. داشت حق هم حدودی تا.  بود گرفته را جانش تمام کینه اما

 تا فقط اما. بود او با حق ، همایون انداختن دام در از قبل تا دقیقا

 . آنجا

 را نویسی برنامه ، ساله سی.  متوسط قد با بود پسری همایون 

 تدریس همان  از درامدش بیشتر و کرد می تدریس خصوصی

پوش خوش ، خنده خوش.  بود آرامی ی بچه.  بود  ...  

 عروسیِ های عکس جان به کننده سفید با فواد هایی روز آن

 می آتش در قلبش که ها روز همان ، بود افتاده شاسی روی

 زندگی سر بر بالیی چه بگوید کسی به توانست نمی اما سوخت

 می استفاده سو فواد سکوت از هما که ها روز همان.  آمده اش

 ای نقشه ، ها روز همان. بود گذاشته اجرا را اش مهریه و کرد

 می همایون پای که ای ی دیه پای برود هما ی مهریه که کشید

 . نیاید نظر به عصبانی که بود کرده تمرین آینه جلوی کلی.  بُرند

 به داشت را چیزی هر تحمل او.  بود سخت برایش چقدر که آخ



 را چیز همه توان.  بود افتاده قلبش در که شدیدی درد جز

کرد می شدگی له احساس بود دیده که چیزی بار زیر اما داشت  

.  

 و کردند درست شام همایون با!  بود خسته خیلی!  بود خسته

 چه هر.  شد گور و گم آشپزخانه چاقوی ، آشپزی وسط همان

 تر امن جایی امن ای کیسه در چاقو.  کردند پیدا کمتر ، گشتند

 نوچه کردن نفله دستور«  خان کیارش»  وقتی.  بود شده پنهان

 دیگری ی نوچه را نوچه ، بود کرده صادر را کارش خیانت ی

 قضا از و شد گرفته همایون با غریب و عجیب تماسی و کشت

 پاره پاره را بیچاره پسرک جگر که آورد در اپارتماپی  از سر

 یا ، قتاله آلت و رسید بزنگاه سر هم پلیس اتفاقا.  بودند کرده

 با را پسرک. شد پیدا جرم ی صحنه در آشپزخانه چاقوی همان

 اثر فقط که جوری.  دستکش با اما.  بودند کشته چاقو همان

بود مانده همایون انگشت  .  

  . سالم-



 دنیز.  گرداند سر کرد می سالم او به که ضریفی صدای شنیدن با

بود آمده بیرون اتاقش از تازه.  دید را  . 

 سمت به و پرید جایش از هم فرناز.  داد تکان سری فقط فواد

رفت دخترک  .  

- اشپزخونه برو.  سالم  .  

 مدت تمام و رفت آشپزخانه سمت به ، کند هایی قدم با دنیز

کرد می نگاه را رفتنش راه ، فواد  
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  آخر.  رفت می باال فرناز کول و سر از بدجور اضطراب و استرس

 و بود نکرده عمل اش وعده به حسین محمد که شد می روزی دو

 شده گردنشان وبال دنیز رسما.  دنیز برای بود نفرستاده دکتر



 درد از.  بود کرده جانش نیمه گذشته از ترس و وهم و بود

 از که همانطور و برداشت کابینت روی از را موبایلش ، ناچاری

 با ، ریخت می بهارنارنج شربت فواد برای بلوری پارچ درون

 نگه سرش و شانه بین را گوشی.  گرفت تماس حسین محمد

 و برداشت کابینت از را فواد قرص ، حین همان در و بود داشته

گذاشت بشقاب درون  .  

- ؟ بله   

گفت دنیز به رو و گذاشت بشقاب درون را شربت لیوان  : 

- آقا برای ببر اینو ... 

 طور همان فرناز.  برداشت را بشقاب و رفت پیش دستپاچه دنیز

گفت کرد می نگاه را دنیز رفتن که  : 

- ؟ بچه این واسه بفرستی درمون دوا نبود قرار مگه تو...  بال و بله   

- که شده زندگی بند دستم انقدر.  رفت یادم خدا به  ...  

ایستاد آشپزخانه ی پنجره پشت فرناز  : 



-  آخه ولی.  عکاسی واسه میان امروز.  دادم خبر روزنامه به من

 وجدان از که تو ، نکنم چه و کنم چه دی می پند منو که تو

 برسی؟ داییت دختر داد به بیای پاشی نبود خوب ، برام میگی

حساسیه؟ موقعیت چه دونی می  

شنید را حسین محمد گالیه پر صدای  : 

- زدی می زنگ یه خب اما شرمنده من ، دایی دختر  .  

- ؟ خب.  زدم که حاال   

-  یه بهم نبود وقت هر.  نمیاد خوشش من از فواد که دونی می

بده ندا  .  

- خب خیلی  ... 

 صدای بندش پشت.  رفت آسمان به فواد هوار صدای وقت همان

 و کرد قطع را تلفن خداحافظی بی فرناز.  آمد لیوان شکستن

 خیسی موهایی با فواد.  رساند سالن به را خودش چگونه نفهمید

زد داد چکید می شربت قطره قطره ها آن از که  . 



-  مگه ایه؟ خرکی شوخیه چه این دختر؟ تو مگه خرفتی آخه

تو؟ نیس حالیت  

 به. دید ستون کنار لرزیدن حال در را دنیز و گرداند چشم فرناز

پرسید متعجب و رفت سمتش : 

- شده؟ چی  

 کرد پاک دست کف با را موهایش روی های شربت مانده ته فواد

گفت اش عمه به خیره منقبض فکی با و : 

-  کجا شربتو میگه ؟ چته گم می بش ، پاد می منو داره مونده

 بش بسته چشم همون.  بودم کشیده دراز کاناپه رو منم ؟ بذارم

 رو ش گذاشته اورده مونگولم ی دختره  ، من  سر رو بذار گفتم

من مالج  . 

کرد تاکید و انداخت دنیز به کوتاه نگاهی بعد . 

 !مونگول-

 فریاد حال همان در. بگیرد دوش تا افتاد راه و گرداند رو سریع و

 : زد



-  ات بزرگش بابا همون بغل تنگ بمونه بره. اینجا دیگه نبینم اینو

شه کم قراره شرش که روزی .  

 به متحیر و گرفت فواد از را نگاهش و گزید محکم را لبش فرناز

کرد نگاه دنیز  . 

- ؟ ایه کاری شیرین چه این ؟ دختر دادی دست از عقلتو مگه   

 بغضش.  کشید می نفس تند تند خورده گره های ابرو با که دنیز

 همه این که بود باری چهارم این امسال.  افتاد گریه به و شکست

گفت لرزان صدایی با.  کرد می گریه داشت و بود کرده وحشت  : 

- که دونستم نمی من. سرم رو بذار گفت...  گفت خودش  ... 

 مریم. بود شده تنگ مریم برای دلش. نداد امانش هق هق

 راست و رک او.  زد نمی منطقی غیر های حرف او به هیچوقت

 می خونسردی با ، بگذارد کجا را لیوان بود پرسیده او از اگر.  بود

 راست رو او با کسی اینجا ، حاال اما...  بگذار میز روی که گفت

 بی کمال در هم بعد.  کردند می گیجش همه اینجا.  زد نمی حرف

کردند می خطابش مونگول رحمی  .  



-  ستاره»  قراره امروز بخور چیزی یه بشین برو بیا.  نداره اشکال

 ها ماجرا این از خبری دیگه برگرده اون. بشه تموم مرخصیش« 

  . نیست

 آشپزخانه سمت به و گذاشت دنیز های شانه پشت را دستش

 با حق انگار!  بود افتاده گیر بدجوری وسط این.  کرد همراهیش

 وقت همان!  شد می چیزیش یک طفلک این ، بود حسین محمد

شد پاره دنیز صدای با افکارش ی رشته  . 

- نیستم مونگول من  .  

پرسید و کرد نگاهش تعجب با فرناز  : 

 چی؟-

کرد تکرار کند نگاه فرناز به اینکه بدون دنیز  : 

- نیستم مونگول من  .  

 انگیز ترحم و نشاند خوری نهار میز پشت صندلی روی را او فرناز

کرد نگاهش  : 



-  هیچکس هیچوقت حاال تا.  شد عصبانی آقا.  نیستی که معلومه

 یکم.  ست خسته یکم اون.  بود نکرده کاری همچین باهاش

 تقصیر هم دفعه این.  نری اطرافش خیلی کن سعی تو. حساسه

 قرارت شرایطی همچین توی که خوام می معذرت من.  شد من

  . دادم

 کرد پاک دست پشت با را هایش اشک و زد کمرنگی لبخند دنیز

.  شنید می که بود خوشی کالم اولین روز سه _ دو این در شاید. 

بگوید که داد جرات خودش به همین برای  :  

- ست گشنه دلم . 

پرسید و داد تکان سری.  زد لبخند فرناز  : 

- ؟ داری دوست نیمرو  

شد تر بزرگ لبخندش   .  

- دارم دوست  !  

گفت آرامش با فرناز  : 

- ؟ باشه.  کن نگاه چشمام به زنی می حرف باهام وقتی  



 روی را چشمش مردمک بعد.  آورد باال را سرش سختی به دنیز

کرد نجوا و کرد قفل فرناز های چشم مردمک  : 

 ... باشه-

 دادن قرار تصور از وسط این.  سوخت دنیز حال به دلش فرناز

 هم بر لب سختی به.  بود گرفته اش خنده ، فواد سر روی بشقاب

 بدجور فواد ی قیافه.  بگیرد را زدنش قهقهه جلوی که فشرد می

 عمرش در بار اولین برای و ، زده یخ ، اشفته.  بود چشمش جلوی

 ... شیرین

 

01:30 10.08.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 

# دل_پریشان   

# 17_پارت  

 

منتظره غیر | سوم فصل  

 



 از و بافت می را موهایش و بود نشسته تخت روی اتاقش در دنیز

 که آدرسی.  بود راه به چشم.  کرد می نگاه را بیرون پنجره

 او حداقل تا بود داده ابراهیم بابا به را بود آمده یادش یکباره

 و آمد عکاس امروز چند هر.  بگیرد مریم از خبری و برود

 و کردند پیچش سوال کلی گزارش رد برای هم ها چی روزنامه

بود شده خسته حسابی  .  

.   بود پیچیده خانه در شمال برنج بوی و بود کرده غروب آفتاب

 اتاق از.  آمد پایین تخت از آهسته و کرد سر را اش روسری

 پچ صدای.  کند پیدا را خانه اهالی تا چرخاند چشم و زد بیرون

.  بود تاریک سالن.  آمد می فرناز با خانه مستخدم ستاره پچ

 با.   بود روشن ، سویش کم نور با نشیمن سر آن مهتابی یک فقط

 و بخورد سرش به بادی تا رفت خروجی در سمت به پنجه نوک

 به خنک باد ، کشید را در دستگیره که همین.  کند تازه نفسی

 و آمد ذوق سر ، مطبوع هوای آن از.  کرد خورد بر صورتش

 متوجه بست که را در.  شد خارج ساختمان از.  زد بزرگی لبخند

.  بود نشسته تنها و ساکت ، ایوان های پله روی که شد فواد

 می او از خیلی.  داشت دل در غصه فواد از.  داشت برش ترس



 متوجه فواد که برگردد اتاقش داخل به خواست می.  ترسید

 و انداخت دنیز به نگاهی نیم بازویش کنار از.  شد حظورش

  : پرسید

- ؟ میری در سوسکی داری کجا   

 چشم.  چرخید فواد سمت به دوباره و ایستاد جایش سر دنیز

دوخت زمین به را هایش  .  

- ؟ سوسکی ! 

 دختر این انگار.  خورد جا دنیز ی زده بهت و سوالی لحن از فواد

شد نمی متوجه را طعنه و اصطالح اصال  !  

_ خاموش اغ چر ، یواشکی یعنی سوسکی  ...  

 همین اما ، بود دشوار دنیز برای هم خاموش چراغ هضم چند هر

 و رفت پیش قدم چند ، نداشته بدی منظور فواد فهمید که

کرد گره هم در را اش زده یخ همیشه های انگشت  .  

- باشم بیرون یکم خواستم می  .  

داد دنیز نشان را خودش کنار فواد  : 



- یخه زمین.  بالشتک این رو بشین بیا  .  

 با و رفت باال لبش ی گوشه فواد.  کرد نگاه فواد به مردد دنیز

کرد برانداز را دنیز پای تا سر نافذی نگاه  .  

- نترس...  خورمت نمی  !  

 شانه کنار از.  نشست فواد کنار آرام و آهسته و رفت پیش دنیز

 می نگاه را فواد چشمی زیر خیالش به ، نگران و متعجب ، اش

  . کرد

  دستش دو هر با که همانطور و گذاشت لبش روی سیگاری فواد

 روشن را سیگارش عمیقی کام با  داشت می نگه روشن را فندک

  . کرد

- مریضم یکم!  نیستم مونگول من  . 

 های مردمک و مضطرب های چشم به.  گرداند سر یکباره فواد

 از ، دنیا این در هزارم بار برای دلش و کرد نگاه دنیز لرزان

گفت و گرفت خودش  : 

- نداشتم منظوری...  که خوردم جا همچین من  .  



گفت و داد تکان طرفین به را سرش.  زد بزرگی لبخند دنیز  : 

 رو کنایه از من...  منه منظورم...  دنیز.  دارم آسپرگر اختالل -

کنم نمی درک  .  

گرفت سیگارش از دیگری کام بهت با فواد  .  

- ؟ هست چی چی ؟ آسپرگر  

گفت و شد خیره پایش مقابل ی پله به دنیز  : 

-  به مربوط ولی...  برات بگم نیستم بلد من.  زاده مادر مشکل یه

  !  اینجاست

زد آرام ای ضربه سرش به و  .  

انداخت باال ای شانه و کرد برانداز را دنیز پای تا سر فواد  : 

- ماشاهلل سالمی خیلی که تو  !  

 می چنگ دلش در چیزی اما.  نداشت حرفی جمله این برای دنیز

 بود اسمش شبیه دقیقا دلش.  بود کرده دگرگون را حالش که زد

جنباند لب...  دریا.   : 

- ؟ باشی آشتی من با میشه!  خوام می معذرت   



.  شد زده ای جرقه دلش در دنیز ی کودکانه و صریح لحن از فواد

 چشم.  ماند خیره بود آویزان صورتش کنار از که مویی ی طره به

 ی خورده گره هم در های دست به.  دید نمی را دنیز های

داد جواب هوا بی و کرد نگاه دخترک  : 

- نداره عیب!  سرت فدای  ... 

 با لحظه همان.  کرد نگاه فواد به و گرداند سر زنان لبخند دنیز

.  چرخید فواد صورت روی دنیز نگاه.  شد چشم توی چشم فواد

 بر لبخند وضوح به فواد اما کرد می گم را صورت حاالت معموال

خندید می هایش چشم و داشت لبش  . 

- ؟ وجبی نیم سالته چند   

خورد گره هم به هایش ابرو مردد دنیز  .  

- نیست وجبی نیم که من اسم اما  !  

 ی شده خاکستر سیگار به کوتاه ای خنده با و گرداند سر فواد

 را معلوم نا سمتی به سیگاری ته.  کرد نگاه هایش انگشت بین

گفت و کرد پرت  : 



-  بار پاستوریزه خیلی...   وجبی نیم گن می کوچولو آدمای به

 ...!!! اومدیا
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 روی دست کف با و است برده کار به اصطالح هم باز فهمید بعد

کرد تکرار اینبار و زد بزرگی لبخند و زد اش پیشانی  : 

- شدی بزرگ مثبت بچه خیلی  ... 

گفت و شد باز هایش ابرو گره دنیز  : 

- سالمه نوزده...  هست هاش جمله مراقب همیشه مریم  .  

داد تکان تایید ی نشانه به سری فواد  .  

- ؟ مامانته مریم   



 خیره کسی های چشم به داشت ها مدت از بعد که همانطور دنیز

داد جواب کرد می نگاه : 

- دوستمه مریم.  مرده مادرم  .  

 یکباره که مادری.  افتاد مادرش یاد به و کرد کج را سرش فواد

 ترکش ، کرد می را فکرش که انچه هر از زودتر و کرد عوض رنگ

  . کرد

گفت دنیز دریایی های چشم به خیره و کشید آه  : 

- بیامرزه خدا  ... 

کرد نجوا دنیز  : 

- بیامرزه ، اره  ... 

 یک.  داشت کار جای خیلی.  گرفت اش خنده دنیز جواب از فواد

 روی تا بزند کله و سر او با و بنشیند خواست می بیکار و سردرد

 حالی در فواد سیگار پاکت از سیگاری نخ همانوقت.  بیاید فرم

 پیش برداشتنش در دنیز.  افتاد زمین روی ، بود پایش روی که

 ، اما بگیرد او از را سیگار تا برد پیش را دستش فواد.  کرد دستی



 خالی را سیگار محتویات لبخند با و کشید پس را دستش دنیز

.  کرد درست گل شبیه را سیگار ته ی پنبه ، ناخن سر با و کرد

 ، زنان لبخند دنیز.  بود خیره دنیز دست حرکات به لبخند با فواد

 گل و برد پیش را دستش مردد فواد.  گرفت فواد سمت به را گل

 افتاد دنیز دست به چشمش وقت همان.   گرفت دنیز دست از را

 راست سمت از ناخنش کنار درست ، چپش دست سوم انگشت. 

داشت رفتگی فرو ،  .  

- ؟ شده چی دستت  

گفت و کرد نگاه دستش به دنیز  : 

-  می نقاشی ، من یعنی...  دنیز.  کشم می نقاشی من.  قلمه جای

بگیرم پول که کشم  .  

 خودش با.  ماند خیره وجود تمام با دنیز صورت به و گرداند سر 

کوچک هنرمند: ، کرد فکر  ! 

 لمس را دنیز صورت و ببرد پیش را دستش خواست می دلش

 واقعی ، ویرایی و آرا کمترین بدون ، زیبایی همه این آخر.  کند

نبود کردنی باور کرد نمی حسش خودش تا انگار ؟ بود  .  



 می فقط.  برد دنیز صورت سمت به مردد و کرد بلند را دستش

 شاید.  کند لمس را دنیز ی گونه ، انگشتانش پشت پا خواست

بزند کنار را صورتش روی موهای خواست می هم  .  

 ... فواد-

 گرفت دنیز از سختی به را نگاهش.  کرد متوقف را او فرناز صدای

شد بلند جایش از و  .  

- ؟ عمه چیه  

- حاضره شام  .  

گفت لرزاند می بدجور را دل که اخمی با و کرد دنیز به رو فرناز  : 

-  فردا ، بخور شامتو.  داره طول بیاد ابراهیم بابا تا پاشو ام تو

بخوابی زود باید.  ببینت میاد دکتر  .  

رفت فرناز سمت به و انداخت زیر به سر دنیز  . 
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 چشمش جلوی از وقتی و رفت کنار دویشان هر راه سر از فرناز

 دلش ته انگار.  کرد می نگاه را دنیز عجیبی جور ، شدند می رد

 بفهمد اگر فواد اینکه برای...  فواد برای...  دنیز برای.  بود لرزیده

شد خواهد چه ، اند داده راه خانه به را کسی چه  !  

 بود چیده را میز ستاره.  بست سرش پشت را در و گزید را لبش

 پر و کند حرکات متوجه که گشت می بر آشپزخانه به داشت و

ایستاد فرناز روی به رو و رفت پیش.  شد فرناز همه  : 

- ؟ خوبی ؟ خانم   

گفت و داد تکان سری فرناز  : 

- من برای کن دم جوشونده یه بعد بخور شامتو.  م خسته یکم  .  

.  رفت کنار فرناز راه سر از زنان لبخند و گفت چشمی ستاره

 خیر جاری گفت می.  بود مطلقه.  بود ای ساله چهل زن ستاره

 اش آواره بچه دو با و پاشیده هم از را اش زندگی اش ندیده

 را سرش که سرخیست زبان از کشد می چه هر گفت می.  کرده

 شده اش نتیجه ، اش جاری با دل و درد ساعت نیم.  داده باد به



 اگر بود گفته پسرش به که شوهرش مادر آق و چینی خبر ،   بود

!  تمام و توافقی طالق هم بعد... تو نه و من نه داری نگه را زن این

 خارجی ماشین و گرفته گواهینامه اش جاری حاال گفت می

 حمالی دارد او و زدند اسمش به زمین و ملک و خریدند برایش

کند می را مردم ی خانه  .  

 این در که سالی چند این.  بود لطفی کم حمالی فرناز نظر از البته

 غذا.  نداشت تفاوتی چندان هما با هم قبال و فرناز با ، بود خانه

 ی بقیه.  کرد می گیری گرد نهایتش.  کشید می جارو و پخت می

کردند می اتوماتیک تمام های ماشین و دستگاه و دم را ها  کار  .  

 انگار.  انداخت دنیز به نگاهی فرناز.  نشستند شام میز سر

 و بود بهبود به رو اش خوردگی سرما.  بود شده تر باز صورتش

 گرداند سر.   بود نشسته لبش روی عجیبی کمرنگ و مات لبخند

.  زد می بیرون کم کم داشت هایش ریش ته ، کرد نگاه را فواد و

 داخل از اینکه جالبتر!  بود نیوفتاده جانشان به باز که بود جالب

  سبز لوبیا خورشت کوچک ی مالقه یک ، خوری خروشت

 آرام و آورد باال را سرش دنیز.  ریخت دنیز برنج روی و برداشت



 و جنبید می دهانش که حالی در جوابش در فواد.  کرد تشکر

زد پلک برایش ، جوید می غذا  .  

 شود متوجه اینکه بدون استرس از.  میشد کفری داشت فرناز

گفت بلند کند می چه  : 

- من به بده ساالدو اون  ... 

 و برداشت میز وسط از  را ساالد ظرف و  آورد کش کمی فواد

گذاشت فرناز مقابل  .  

 بندش پشت.  پیچید خانه در آیفون زنگ صدای وقت همان

 جایش از فرناز.  رسید گوش به سالن در ستاره دویدن صدای

رفت پنجره سمت به و شد بلند  .  

کشید فریاد ذوق و شوق با و بلند ستاره وقت همان  : 

- آقا اومدی خوش  ...  

کشید هوار  فرناز به رو بعد  : 

- برگشته«  تارخ»  آقا!  روشن چشمتون!  خانـــم  .  



 و کرد رها بشقاب درون را قاشق ستاره صدای شنیدن با فواد

 و گذاشت اش سینه روی را دستش فرناز.  پرید جایش از یکباره

 روی که بزرگی لبخند با فواد.  افتاد نفس نفس به خوشحالی از

افتاد راه به خروجی در سمت به ، بود نشسته لبش  .  

 راه به فواد سر پشت و شد لبریز شوق اشک از فرناز های چشم

«  تارُخ. »  رویش به رو ی نخورده دست غذای و ماند دنیز.  افتاد

کجا؟ از ؟ بود برگشته ؟   

 افکن نور.  افتاد راه به فرناز سر پشت و شد بلند جایش از دنیز

 محوطه به دنیز پای که وقت همان و شد روشن حیاط وسط

گرفت آغوش در محکم را جوانی مرد که دید را فرناز.  رسید  .  

- . گلیبسن خبرسیز دوالنسین، باشوا آنا. بندی جانیمین

نوری گوزومون !  

 مهربانی از پر لحنی با و ترکی که ماند خیره فرناز به متعجب

 بوسید می را صورتش و سر و رفت می جوان مرد ی صدقه قربان

پیچید محوطه در صدایش.  رفت پایین ها پله از فواد.   : 

- پسر خبر بی چه ؟ تارخ  ! 



 فواد سمت به و کشید بیرون فرناز آغوش از را خودش تارخ

گرفت جا فواد آغوش در اینبار و چرخید  ... 

- فواد دایی  !  

 های چشم.  ایستاد کنار و زد ضربه تارخ کمر به باری چند فواد

 جلب را دنیز نظر که بود چیزی اولین ، تارخ رنگ سبز و روشن

 استایلی.  بود بلند قد  و داشت رنگ مسی بور موهای.  کرد

 می نمایی خود جور بد رنگش مشکی شرت تی در اش ورزیده

 . کرد
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 را دنیز های گوش ، زمین روی چمدان شدن کشیده صدای

 هایش گوش روی را هایش دست عجله با دنیز.  داد آزار بدجور

برگشت عمارت ساختمان داخل به عقب عقب و گذاشت  .  



کرد نگاهش زنان لبخند و انداخت تارخ ی شانه روی دست فواد  

: 

- شدی بزرگ چه  !  

 دلش در فرناز.  داد قرار فواد کمر پشت را دستش و خندید تارخ

 ، جانش تارخ ، پسرش.  کرد می حس را ناپذیری وصف آرامش

 برگشته ، زندگی لنجزار در زدنش پا و دست عمر یک ی ثمره

 ، بود خورده قسم پیش سال یک که وقتی درست هم آن.  بود

گردد برنمی سوئد از هرگز  !  

رسید راه از ابراهیم بابا که رفتند می باال ها پله از  .  

گفت بلند فرناز  : 

- دارم کار بیرون یکم من برس ها بچه به ؟ ستاره  .  

 شروع و شد حاضر در چوب چهار میان دود اسفند با ستاره و

تارخ ناف به بستن ماشاهلل ماشاهلل و رفتن صدقه قربان به کرد  ...  

 می داخل را رنگ قرمز ماشین که رفت ابراهیم بابا سمت به فرناز

 شیشه ابراهیم بابا که کرد اشاره و زد کاپوت روی همانجا.  آورد



 ، کوچه در نیمی و محوطه در نیمی ابراهیم بابا.  ببرد پایین را

کشید پایین را شیشه.  گذاشت ترمز روی را پایش  : 

- ؟ خانم بله  

 می و بود زده یخ استرس از دلش بند حالی در مضطرب فرناز

پرسید و کرد بغل را خودش ، لرزید  : 

- ؟ شد چی   

گفت آرام و داد تکان طرفین به سری ابراهیم بابا  : 

-  هم رو دنیز مشخصات.  خانم نمیشناخت مریم اونجا کسی

 الکی آدرس احتماال خدا ی بنده این.  نشناخت کسی بازم.  دادم

نبوده بلد شایدم ، داده  .  

- .  دقیق همه این و کروکی با اونم!  باشه الکی ادرس نداره امکان

.  حتما نداشتن مراوده کسی با.  نمیشناختشون کسی شاید

 ، بشه پخش که روزنامه فردا و  امروز باالخره.  نداره اشکال

بمونه مهمونمون فعال بذار.  کنن می پیداش  .  



 خوب را اطراف و گرفت ابراهیم بابا از را نگاهش و برداشت سر

کرد نجوا و کرد برانداز  : 

-  بسته زبون این جبروت و جالل این واقعی وارث ، نباشه چی هر

  ... ست

پرسید گوید، می چه لب زیر فرناز شد نمی متوجه که ابراهیم بابا  

: 

- ؟ بابام بودی من با   

 ی نشانه به را سرش و کرد نگاه ابراهیم بابا به و گرداند سر فرناز

افتاد راه به ساختمان سمت به و داد تکان نفی  .  

 همان و برداشت را دوشش روی شال و رفت باال که ها پله از

 تارخ.  رفت شام میز سمت به.  کرد آویزان گیره به ، در جلوی

 و زد می لبخند ، دست در موبایل و بود نشسته میز پشت تنها

کرد می تایپ چیزی تند تند  .  

- ؟ داییت پسر پس   

کرد اشاره آشپزخانه به و آورد باال را سرش تارخ  : 



- آشپزخونه رفت فواد دایی  .  

 باال ای شانه و انداخت اشپزخانه در به نگاهی نیم و گرداند رو

رفت تارخ سمت به و انداخت  .  

-  در به چشمام!  مادر بود شده تنگ دلم انقدر.  جونم به دردت

رفتی که رفتی گفتم.  شد خشک  ...  

 چشم مادرش به.  گذاشت میز روی را موبایلش و زد لبخند تارخ

 های چروک و چین برای دلش.  کرد تماشا را نشستنش و دوخت

 ها چروک و چین این قبل ی دفعه.  کرد تب مادرش پلک زیر

 پیر دارد کم کم مادرش دید می که بود انگیز غم چقدر.  نبودند

شود می  .  

-  که پارسال.  میشم دیوونه یهو.  مامان میشناسی منو که تو

بود ها عمه و بابا دست از ، رفتم  .  

گفت و زد تلخی لبخند فرناز  : 

- ؟ وسط این پس بود چی من گناه   

گذاشت مادر دست روی را دستش تارخ  .  



-  من!  م یدونه یکی فری مامان!  مادر سرم فرق تو ، تو درد

 یه ، احوالم و حال خوش و شاد سالو روز چهار و شصت و سیصد

 نشناختی منو هنوز چرا تو.  ندازم می جفتک میشم خر روزشو

؟ آخه   

 صدا بلند و آشپزخانه سمت گرداند رو و زد پلک تارخ برای فرناز

 : زد

- کرد یخ شام!  دنیز...  فواد  . 

داد جواب آشپزخانه از فواد  : 

- میایم مام ، بشید مشغول  .  

گفت دنیز به رو و ایستاد کمر به دست بعد  : 

- ؟ ترسی می چی از...  فرنازه ی بچه بابا   

گفت بود انداخته زیر به را سرش که همانطور دنیز  : 

- که ترسم نمی  .  

گفت و چرخاند هوا در را دستش فواد  : 

- نشو معذب  ... 



گفت و کرد فوت را نفسش فواد.  کرد نگاهش متعجب دنیز  : 

پاشو.  کنی می عادت.  نباشه سختت یعنی معذب -  ... 

 داشت استرس کمی.  شد همراه فواد با و شد بلند جایش از دنیز

 راستش.  ریخت می هم به همینطور دید می جدید ادم وقت هر. 

کرد برقرار ارتباط بهتر شود می چگونه نبود بلد  .  

 را آب لیوان تارخ.  کرد سالم آرام دنیز ،  رسیدند که شام میز به

 گیج ای لحظه برای دنیز دیدن با.  گرداند سر و گذاشت میز روی

 چهره این ، کنار به بود ناشناس کامال اینکه!  منگ و گیج.  شد

آمد نمی واقعی نظرش به شکل عروسکی ی  .  

 .. سالم-

نشست دوباره و شد خیز نیم جایش از  .  

گفت و انداخت دنیز به نگاهی چپ چپ فرناز  : 

- خانم دنیز.  ابراهیمه بابا ی نوه  .  

کرد نجوا زد می برق که نگاهی با تارخ  : 

 !خوشبختم-



نشست فواد کنار دقیقا و زد اجبار سر از لبخندی دنیز  . 
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 به خطاب کرد می هم در را خورشتش و پلو که حالی در تارخ

؟ نیست پیدا رو هما دایی زن- گفت فواد   

 دستش.  رفت بند دهانش آب و شد محو لبش روی لبخند فواد

 و رفت باال لبش ی گوشه.  گذاشت میز روی و کرد مشت را

انداخت فرناز به تعجب از پر نگاهی  .  

گفت لکنت با و شد پریشان کمی فرناز  : 

- شدن جدا فوادت دایی و هما که میشه مدتی یه  .  

 و انداخت فواد به نگاهی حیرت با.  بود شده مستاصل که تارخ

 : گفت

- دونستم نمی  !  



بزند لبخند کرد سعی فواد  : 

- دیگه شده...  دایی سرت فدا  ! 

غرید مادرش به خطاب ارام شده کلید های دندادن با تارخ  : 

- ؟ بودی نگفته بهم چرا   

است برقرار همچنان آرامش که کرد می تظاهر زنان لبخند فرناز  

.  

- نشد فرصت  .  

 گذاشته حلقومش روی پا انگار.  بود سنگین خیلی فواد برای جو

 پشت از حوصله بی و کوفته.  بود خورده بدی کتک انگار.  بودند

گفت آرام و شد بلند میز  : 

- کنه می درد سرم یکم من...  جونتون نوش  . 

 را فواد رفتن و گرداند سر دنیز.  برداشت قدم اتاقش سمت به و

 ناگهانی تصمیمی با و کرد جا به جا کمی را خودش.  کرد تماشار

افتاد راه فواد دنبال ، بگوید چیزی آنکه بی و شد بلند جایش از  .  



گفت دنیز به رو و کرد رها بشقاب درون را چنگالش قاشق فرناز  

: 

- ؟ کجا تو   

گفت تر بلند فرناز...  داد ادامه راهش به و نگرداند بر رو دنیز  : 

 ... دنیز-

 سر از و کرد نگاه تارخ به و گرداند سر.  نداشت ای فایده اما

گفت زنان لبخند ناچاری  : 

- مادر بخور شامتو  !  

 بود گذشته آن از فواد که مسیری از را اش خیره نگاه تارخ

 سر از را خوردن و داد تکان سری و کرد نگاه فرناز به و گرفت

 شدن بلند و غذا زدن پس فکر اصال که بود گرسنه انقدر.  گرفت

نزد سرش به میز پشت از  .  

.  بود مانده جا فواد اتاق در پشت دنیز ، تر طرف آن متر چند

 آرام را دستش.  کرد می نگاه در ی دستگیره به پریشان و مردد

کشید پایین را دستگیره و برد پیش  .  



 گذاشته زانو روی را هایش ارنج و بود نشسته تختش روی فواد

 با.  بود پایین سرش و بود زده گره هم در را هایش پنجه و بوده

 برداشت سر.  تابید اتاقش داخل موربی نور نیمچه ، در شدن باز

شد باز کمی هایش ابرو گره ، دنیز دیدن با و  .  

- ؟ تو بیام   

 و ماند خیره دنیز ماه قرص مثل صورت روشن و تاریک به فواد

جنباند لب  : 

- میشه سرد غذات  .  

 که حالی در و آمد پیش قدم دو و فشرد هم به را هایش لب دنیز

داد جواب بست می را در  : 

- نیستم گرسنه  .  

 کله و سر ، بود برده پیش کردن خفه مرز تا را او که بغضی با فواد

 کنار و رفت پیش کرد می دل دل که حالی در هم دنیز.  زد می

 زیر به را سرض بعد و کرد نگاه فواد به.  نشست تخت روی فواد

 کرد می تقال که حالی در.  شد خیره پایش ی پنجه به و انداخت

جنبید هایش لب ، بسازد درمان و درست را اش جمله  : 



-  گن می بش که زنه همون که فهمیدم ، روز چند این ، کنم فکر

شکسته دلتو اون...  اون ، هما  !  

کرد نجوا پرسشگر و نگران ای چهره با و کرد نگاه فواد به دوباره  

: 

- ؟ شکسته دلت   

ماند خیره دنیز به و زد رنگی کم لبخند فواد  .  

  ! ناجور-

کرد اصالح را اش جمله مرتبه دو بعد  : 

- شکسته خیلی!  اره اینکه یعنی  ... 

گفت دنیز  : 

- .  کردن بیرونم نقاشی کالس از وقتی!  شکسته دلم بار چند منم

.  شکستن لگد با هامو تابلو و اومدن مرد تا چند بازار توی وقتی

 اخه.  شده خسته بازیام خنگ دست از گفت بهم مریم بارم یه

 منو مریم.  شکسته دلم االنم.  حاال از بیشتر.  میشدم گیج من

نشده تنگ برام دلش هم اصال.  کرده ول  .  



چرخید دنیز سمت کامال فواد  . 

-  ساله خیلی دلم من!  نمیشه قبلش مثه دیگه شکسته که دلی

 که قلبم به زد ای ضربه.  زد هما و آخر تلنگر.  ست پاره تیکه

 پوکیده داخلش از که چینی کاسه یه عین.  داد مرگ صدای قلبم

نیست هیچیش و سالمه که انگار اما ، میده مرگ صدای و ! 

زد زل فواد کدر و تاریک های چشم به دنیز  .  

- مونه می یادش که مغزه این اما.  میشه خوب شکسته که دلی  .  

-  که نفسیه یه!  کوچیک خانوم شدم مغزی مرگ وقته خیلی من

 یه ، خاک زیر رفتم بابام ی جنازه با بار یه من.  میره و میاد زوری

 خواهر ی جنازه با بار یه ، خاک زیر رفتم مامانم رفتن غم از بار

 آدمی...  خاک زیر رفتم ، شکوفه  ، پناهم بی معصوم کوچولوی

 غصه و غم.  نمونده براش دلی و مغز دیگه که ، مرده همه این که

 باقی ازش شبه یه...  خورده روحشو ، خورده تنشو موریانه عین

کنه تحمل رو زندگیه اسمش که لعنتی عذاب این فقط تا گذاشته  

!  



 اما.  نشد متوجه باید که طور ان را فواد های حرف نصف دنیز

 از پر تنش!  شکسته بدجور دلش.  بود چیز یک فواد حرف کلیت

نیست بد خاطرات جز چیزی سرش توی!  ست کهنه های زخم  . 
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 باز نیمه تا در و شد بلند جایش از دنیز.  آمد در صدای همانوقت

 حالی در ، هم در ابروهای با و کشید سرک اتاق درون فرناز.  شد

گفت دنیز به رو باشد آرام اما جدی کامال کرد می سعی که  : 

- جون دختر دارم کارت  .  

 انگار و داد تکان سری فواد.  کرد نگاه را فواد و گرداند سر دنیز

شد رفتنش جواز ، غمش از پر و کوتاه لبخند آن  .  



 کشید بیرون اتاق از را دنیز که همین فرناز و رفت فرناز سمت به

جنباند لب حرص با  : 

- دختر؟ شدی سیر جونت از نپلک؟ فواد پر دم نگفتم بهت مگه   

 دیدن از فرناز.  لرزید یکباره و شد آشفته فرناز لحن از دنیز

 اعصابش ، شد مضطرب.  خورد جا لحظه یک ، دنیز لرزیدن

 هم بر پلک و گزید را لبش.  امد بدش خودش از و شد خورد

 است کرده فراموش که فرستاد لعنت و تف خودش به و گذاشت

کند مراعات بیشتر باید.  نیست عادی دختر این  .  

بزند لبخند کرد سعی و کرد باز هم از پلک  .  

-  شور دلم ش همه ، قران اون به ؟ باشه...  نرو فواد بر و دور زیاد

؟ باشه.  نخور تکون خودم پیش از.  بمون خودم پیش.  زنه می   

کرد نجوا دنیز  : 

- باشه خب  .  

 سمت به و شد رد آرام و زیر به سر طور همان فرناز کنار از و

 را دیگر دست و زد کمرش به را دستش یک فرناز.  رفت اتاقش



 به را شستش انگشت ناخن دور ی پوسته و برد دهانش سمت به

گرفت دندان  .  

 اتاق سمت به ، فواد با صحبت برای و شد بلند میز پشت از تارخ

افتاد راه به فواد  .  

پرسید دیدنش با فرناز  : 

- ؟ خوردی غذاتو  

کوبید در به و داد تکان مثبت نشانه به را سرش تارخ  .  

برگشت شام میز سمت به و زد لبخندی فرناز  .  

 به و بود کشیده دراز که رفت فواد سمت به و کرد باز را در تارخ

بود مانده خیره سقف  .  

- ؟ دایی خوبی  

زد لب ، کند نگاه تارخ به اینکه بی فواد  : 

  ! هِی-

نشست تخت روی فواد کنار و بست سرش پشت را در تارخ  .  



- قلیون و چای و دیزی ، حسابی خونه سفره یه واسه زده لک دلم  

!  

کرد نگاه تارخ به و گرداند را سرش و زد لبخند فواد  : 

- خودت و خودم ، نهار فردا  ...  

خندید تارخ  : 

- ؟ کی مهمون!  وهلل ای  

خندید فواد  : 

- همیشگی همون  ... 

زد ای ضربه فواد پهلوی به زنان لبخند تارخ  : 

- برام نمونده فقرات ستون ببینم کنار بزن  . 

 هایش دست تارخ.  خوابید تر کنار و خورد تکان جایش از فواد

شد خیره سقف به باز طاق و برد سر زیر را  .  

-  که بوق عهد ی زده کپک های بری گچ این توی بینی می چی

؟ ای خیره بهشون صبح تا شب  



 روی کوچک های فرشته به انگشت با و زد کمرنگی لبخند فواد

گفت و کرد اشاره سقف  : 

- بینم می رو شکوفه  .  

کرد اشاره سقف روی ترک به بعد  .  

- بابامه نیمرخ شببه  ... 

کرد اشاره کنج چهار های گل به  : 

- بود رز گالی پره...  بابام ی باغچه  . 

گفت و گرداند سر زنان لبخند تارخ  : 

-  بوی...  صداش از.  خندیدناش از...  ذهنمه توی هاله یه دایی از

 ! تنش

کشید آه فواد  : 

-  و گرفت طالق ت شده فالن فالن بابای اون از فری عمه وقتی

سال همون آخر که هم بابا.  بود سالت دو ، ما پیش اومدید  ... 

- کنه رحمتش خدا  ! 
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گفت تارخ به رو و شد خیز نیم جایش از فواد  : 

-  یه این تالفی قراره صبح که بره در خستگیت کن استراحت برو

بینم پاشو.  دراریم رو نبودی که سالی  .  

 به ای لحظه چند زنان لبخند و شد بلند کندی به جایش از تارخ

 به گویان بخیر شب ، زد پلک برایش فواد وقتی و کرد نگاه فواد

رفت خروجی در سمت  .  

 در غرق خودش با و ماند تنها اتاقش سرد و تلخ قفس در فواد

 چشم.  ماند تنها خندید می دل ته از هنوز که هایی روز رویای

 در ، رمق بی ، خواب کمبود و خستگی فرط از و بست را هایش

شد گم بیداری و خواب  .  



 خبر که انگار.  بود گریزان شدن بسته از مدام  هایش چشم

 از را خودش مدام. ببیند بدی خواب خواهد می که داشت

 می پا و دست وجود تمام با و کشید می بیرون خلسه و تاریکی

 از خواب بلکه بنشیند خواست می حتی ، بماند بیدار که زد

بود گذشته کار از کار دیگر اما ؛ بپرد سرش  .  

 است این ترش درست.  ساله چهارده پسرکی ، دید را پسرکی

 گردو درخت کنار که دید را خودش های سالگی چهارده که

 ها جیرک جیر صدای به و بود شده پنهان مو های بوته پشت

 شکسته و کوچک ی شاخه با را زمین هدف بی و داد می گوش

 های صدا مدام اش معده.  بود گرسنه.  کند می مشتش درون ی

 آسمان غریبی و عجیب شکل به شب آن.  داد می هنجار به نا

 خیره غمگین و تنها ی ساله چهارده فوادِ.  بود ستاره بی و سیاه

 تغاری ته ی گریه صدای گاهی هدفش، بی های کاری کنده به

 ساله پنج _ چهار.  بود قراری بی ی بچه کال.  شنید می را فرخی

 نمی را او خیلی.  بزند حرف توانست نمی هم کلمه یک و بود ش

 آدم بود شنیده.  نیاورند بیرون اصال را او کردند می سعی.  دید

 روز یک همین.  زند می زار ببیند ماشین.  کند می هل ببیند



 چهار بعد و کرد شان ی تلکه کلی.  آوردند هم گیر جن ، پیش

 را خانه.  کنند لباسش آویزان تا داد و نوشت پرند و چرند خط

.  برگردد قرارش و آرام دخترک بلکه که پاشید جادو و سحر هم

 فرخی دومه زن از دخترک. بود شده بدتر ، بود نشده که بهتر اما

  . بود

 می تر عمیق و عمیق را بود  کنده که ای چاله افکار همین در

 باالی پدرش.  رسید راه از ماشینش قار و قار با فرخی که کرد

 ، فواد مادر ، خانم «راضیه. » بود مانده بیمارستان در شکوفه سر

نداشت پرستاری نای دیگر.  بود مانده پیشش گذشته شب  .  

 را در تا آمد بیرون اتاقک از راضیه ، ماشین صدای شنیدن با

 پاک شلوارش با را اش خاکی های دست فواد.  کند باز آقا برای

 گوشه که ماند خیره فرخی ماشین به و گرفت بغل در زانو و کرد

 پایین ماشین از خوران تلو تلو فرخی.  شد می متوقف حیاط ی

!  نه یا است نیاز چیزی بپرسد تا رفت پیش هم راضیه.  آمد

 و ایستاد جایش سر یکباره ، رفت می عمارتش سمت که فرخی

 را ها صدا که فواد.  گفت چیزی آرام آرام و چرخید راضیه به رو



 هر کف و رفت پیش قدم چند.  شد بلند جایش از ، شنوید نمی

کشید سرک و چسباند گردو درخت ی تنه به را دستش دو  .  

 ای شی.  دید فرخی دست در را فلزی شی زدن برق ، همانوقت

 را راضیه فریاد صدای و گرفت قرار راضیه گردن شاهرگ روی که

 دست ، نبود هم تیز شی ان اگر چند هر.  کرد خفه سینه در

 باقی کشیدن داد و کشیدن نفس برای راهی فرخی دیگر

بود نگذاشته  .  

 هایش زانو و شد اشک از خیس ترس از پسرک های چشم

 اش سینه در دل و گرفت گر تنش تمام.  کرد لرزیدن به شروع

 انفجاری حال در ساعتی بمب آن هر انگار که کوبید می جوری

کند متالشی را وجودش است قرار  .  

 حال در فرخی کثیف های دست و مادرش شاهرگ روی چاقو

مادرش تن لباس کردن پاره  ...  

 نمی تکان ترس از اما ، آمد بند نفسش ، شد خشک گلویش

 اشک و لرزید می فقط.  بود شده قفل وجودش ی همه.  خورد

کشید می آتش به را اش گونه ، برنده و گرم  .  



 دیدن با نکند که ترسید بعد.  ترسید چاقو از اما کند کاری آمد

 را او ، نکشد را مادرش اگر کرد فکر بعد.  بکشد را مادرش ، او

 از انقدر...  بیچاره و ترسیده و دل بز!  شد دل بز.  کشد می حتما

 گونه دیو سیرت آن با فرخی.  نداشت حدی که ترسید می فرخی

آن از بدتر صورت و  !  

؟ ریخت می برسرش خاکی چه ساله چهارده ی بچه  
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 نمی چیز هیچ و هیچکس به زورش و لرزید می و کشید می درد

 نبود چیز هیچ اینکه از.  بود گرفته عوقش ناتوانی این از.  رسید

 عرضه بی از.  نداشت را کاری کوچکترین توانایی اینکه از. 

خورد می هم به حالش بودنش  .  



 راضیه و رفت فرخی.  گذشت سال پنج ی اندازه به دقیقه پنج

 را زمین کف های ریزه شن ، خفکی و هق و هق شدت از که ای

شد بلند سختی به ، زد می چنگ  .  

 دلش اما ، کند بلند را مادرش و برود پیش خواست می پسرک

بوده ماجرا شاهد و آنجا بفهمد خواست نمی  . 

 ، آمد می باال حلقومش تا و جوشید می آن در خون که دلی با

کرد می گریه فقط و دید می را مادرش کردن تقال  .  

 بود نشسته دیوار ی گوشه.  دید اتاقشان کنج را خودش یکباره

 زبانش بر چیز یک تنها و تنها که دید می را متحرکی ی مرده و

طالق!  بود  !  

پیچید گوشش درون«   امیر»  آقا پدرش صدای  : 

-  ؟ کردم چیکار من مگه ؟ اینکارو من با نکن.  جونم به دردت

 جونمو همه که من ؟ انصافی بی این حقمه که کردم چیکار

 دونم می.  ندارم دونم می!  دونم می...  دونم می.  گذاشتم براتون

 نبودی نارفیق که تو اما.  پولم بی دونم می.  تنهام و کس بی



 نمی که چی یعنی ؟ بری و بذاری منو خوای می کجا ؟ راضیه

؟ تونی   

 را اش خورده ترک های لب.  رفت سر راضیه های چشم از اشک

جنباند کندن جان به  .  

- کنم نگاه چشمات تو...  تونم نمی.  تونم نمی  .  

.  کند لمس را راضیه های و باز تا برد پیش را دستش پدرش

زد زار و شد مانع راضیه  : 

-  دست من به!  داشته برم کثافت!  نجسم من.  نزن دست من به

میشه کثیف دستات!  «امیر» نزن  .  

افتاد گریه به و کوبید سرش بر امیر آقا  : 

-  ؟ آخه شده چی ؟ راضیه شده چی بگو قرآن اون به رو تو

 خدا اون به رو تو.  میده جون داره بیمارستان تخت رو دخترمون

نیست وقتش االن  .  

انداخت رد ، رنگ قرمز موکت روی و چکید پسرک های اشک  .  

گفت آخر بار برای کنان هق هق راضیه  : 



- بده طالقم  !  

 روز ده.  بود بعد روز ده درست.  دید را راضیه رفتن ، یکباره

 بخاطر کردند می فکر همه و بود رفته بند زبانش پسرک که تمام

است راضیه طالق  .  

 غمی از پر و خالی تو نگاه ، نگاهش آخرین همان ، مادرش نگاه

 تن مبادا اینکه ترس از اما زد می موج آن در مادری مهر هنوز که

 تماما ، نکرد بغل را او ، کند لمس را پسرک ، اش شده ویران

بست نقش چشمش جلوی  .  

 تیر سالگی چهارده در بار اولین که قلبی و ماند او.  شد بسته در

 همان از و آمد در جا از ، شد خورد ، شکست که قلبی.  کشید

ماند دل از خالی ، پسرک ی سینه روز  .  

 داشته قرار و قول خارجی تاجر یک با که گفتند راضیه سر پشت

 همان سر زیر هم حدیث و حرف این که فهمید بعد ها سال. 

بوده شرافت بی فرخی  .  

- توئه تقصیر ش همه  !  



 کینه با.  بود ایستاده سرش پشت.  دید را پسرک.  گرداند سر

لرزاند می را اش چانه ، بغض و کرد می نگاهش   .  

-  جلوشو چرا ؟ ندادی نجات مامانمو چرا!  توئه تقصیر ش همه

؟ نگرفتی  

داد جواب و داد تکان طرفین به را سرش  : 

- ؟ ندیدی مگه شدم الل...  شدم الل!  ترسیدم   

 با و گرفت نشانه سمتش به را تیری هفت پسرک ، وقت همان

زد فریاد منقبض فکی  : 

- توئه تقصیر ش همه  ...  

زد داد فواد  : 

- خواستم نمی من...  نه  ! 

زد فریاد پسرک  : 

-  مریض شکوفه و مامان غم از بابا ، مرد مامانم ندیدن از شکوفه

 زن.  کردی گور و گم تو رو فرخی مریض و گناه بی دختر.  شد

کشتی تو رو فرخی دوم  !  



زد فریاد و گذاشت سرش روی را دستش دو هر  : 

 ... نه-

- کرد دق ، میترا شدن گور و گم غم از  !  

 ... نه-

- نداری فرقی اون با.  هستی فرخی مثه هم تو...  چرا  .  

- نیستم اون مثله من...  نه  .  

- همدستشی.  کردی خراب خونه رو همه هم تو...  هستی چرا  . 

- نیستم مقصر من  .  

 جایش از بلندی فریاد با فواد و کشید را ماشه پسرک وقت همان

  . پرید

 ...نــــــه-

 را وجودش تمام.  بودند آمد و رفت در ممتد و تند هایش نفس

 می تخت که کوبید می تند چنان قلبش و بود پوشانده سرد عرق

 . لرزید



 گلویش بغض.  نشد ریز سر اشک اما شد پر اشک از هایش چشم

داد فرو زور به را خشکش و گس دهان آب و فشرد هم در را  .  

 هنوز.  برداشت تخت روی از را موبایلش و برد پیش را دستش

 صفحه روی اس ام اس که بود نشده متعادل اش کذایی حال

کرد تر خون را دلش  .  

 شرکت ثبت برای.  رفت می طوالنی ماموریتی برای ایران از باید

 پس.  شده آماده مدارک» که بودند نوشته برایش...  شویی پول و

حرکته موعد فردا  . » 

 که جهنمی آتش هیزم که بود کافی ، خبری ی جمله دو همین و

بسوزد بدتر تا شود بیشتر ، بود افتاده گیر آن در  . 
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 آمدن از بعد درست هم آن!  نبود رفتن و گذاشتن وقتِ االن

 ی خانواده تهدید و صدا و سر همه آن از بعد تارخ آمدن...  تارخ

 تنها.  بود اش زندگی محبوب آدم تنها که تارخی!  اش پدری

 بزرگ خودش را تارخ.  بود داده نشانش را خوشش روی که کسی

پسرش هم شاید.  داشت را کوچکش برادر حکم.  بود کرده  !  

 ی چهره لحظه یک ، ذهنش و قلب درون بلوای همه آن وسط

کرد عبور هم دنیز  .  

 و گذاشت تختی پا روی.  بود کرده عرق مشتش درون موبایلش

.  رفت سالن سمت به حوصله و حال بی و کرد متصلش شارژر به

 اول و بود مست سر.  آمد می پنجره پشت از یاکریمی صدای

 شد، نزدیک آشپزخانه در به وقتی.  خواند می وقفه بی صبحی

 درون به.  کرد جلب را نظرش سماور در آب جوشیدن صدای

 نفره چهار خوری نهار میز پشت ستاره.  کشید سرک آشپزخانه

 های سنگک نان کردن تکه مشغول آشپزخانه درون ی

بود تازه خاشخاشی  .  



 روی را قیچی عجله با.  شد فواد متوجه چشم ی گوشه از ستاره

ایستاد پا سر و گذاشت ها نان  .  

- خان فواد بخیر صبح  ! 

داد تکان سری فواد . 

- ؟ نشده بیدار تارخ هنوز  

داد جواب و نشست جایش سر ستاره  : 

- حیاط تو رفت.  بیداره اون فقط خانم، دنیز ، دختره این...  آقا نه  

. 

 رویش به رو بزرگ پنجره از و گرداند سر حرفی هیچ بی فواد

افتاد راه خروجی در سمت به و کرد نگاه کوتاه را حیاط ی منظره  

. 

 انچنان هوا.  خورد صورتش به خنکی نسیم ، کرد باز که را در

شد می احساس کامال هم بودنش ابری اما بود نشده روشن  .  

 حیاط سمت به و کرد پا به را اش انگشتی و چرم های صندل

 چوبی های نرده به و بود نشسته اول ی پله روی دنیز.  رفت



 موهایش روی که شالی ی ریشه با و بود زده تکیه سرش پشت

رفت می کلنجار ، بود  .  

- ؟ نداری خواب تو  

برگشت فواد صدای شنیدن با دنیز  .  

- کمه ولی.  دارم چرا.  آها...  ؟ ندارم خواب  .  

 هر.  نشست فواد های لب روی لبخند اش بندی جمله و لحن از

نشست اما ، نامحسوس و مات چند هر ، کمرنگ چند  . 

- ؟ خوابی کم کال اینکه یعنی  

 های ریشه همچنان گویان «اوهوم»  و انداخت زیر به سر دنیز

پیچید می انگشتش دور را شال  .  

 روی را دستش دو هر ساعد و نشست دنیز از تر باال پله دو فواد

پرسید و شد خم کمی دنیز سمت به و گذاشت پایش  : 

- ؟ گفتی که آسپرگره همون خاطر به  

 را فواد صورت کوتاه تا کرد نگاه را باال و چرخاند را سرش دنیز

  . ببیند



 ... آره-

پرسید خورده گره های ابرو با و شد هم در اش چهره فواد  : 

- ؟ بشی خوب که کرد درمونی دوا یه نمیشه  

تر طوالنی اینبار اما.  کرد نگاه فواد به دوباره دنیز  . 

- مونه می همیشه.  نمیشه خوب  .  

 خیره رو به رو به و کشید آهی و گرفت دندان به را لبش فواد

  . ماند

-  کارایی یه میشه گفته فری عمه به دکتره که فامیلمون یارو این

 بشه وا پاش خواد می فقط مردیکه پس؟ گفته دروغ یعنی.  کرد

خر نره ی لقمه حروم.  بره و بیاد اینجا  !  

 به فرناز.  کند دوری فواد از خواست می.  شد بلند جایش از دنیز

 برای.  نشود آفتابی فواد اطراف که بود داده هشدار بار چندین او

 خطرناک فواد بود گفته فرناز.  کند امر اطاعت خواست می همین

 با که دقایقی بلکه.  کرد نمی خطر احساس اصال دنیز اما ، است

بود تر تحمل قابل برایش ، شد می سپری فواد  . 
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 ، لحنش خالف بر انگار.  بود شناخته همه از بهتر را او انگار

 همان اینکه خاطر به.  بود تر راحت کردنش درک.  نبود پیچیده

غمگین و امید نا ، تند ، تلخ.  بود داد می نشان که چیزی  .  

پرسید متعجب فواد ، رفت باال که را پله اولین  : 

- ؟ کجا  

کرد نجوا و ایستاد جایش سر دنیز  : 

- باشی راحت خوام می.  نیام برت و دور خیلی گه می فرناز  .  

کشید را دنیز شال ی گوشه و زد بزرگی لبخند فواد  . 

- بشین.  راحتم تو کنار من  ... 

 را آمدن عشوه و زدن تعارف.  نبود بلد را کشیدن رو و زیر دنیز

نشست فواد کنار زنان لبخند.  دانست نمی هم  .  



- شربته خاطر به شاید  ! 

گفت و داد تکان نفی ی نشانه به را سرش فواد  : 

-  که نباشی من پر دم خواد می.  بازیه خانباجی خاله ماجرا ، نه

بار یه  ... 

 خیره دنیز به باشن کوبیده سرش بر پتک با انگار لحظه همان

 و گرفت قرار ممکن شکل ترین حالت بی در صورتش و ماند

کرد زمزمه نفهمد دنیز که جوری  : 

-... نشم درگیرت بار یه  .  

 خیره دنیز خندان های چشم به دقیقا و گرداند را هایش چشم

 بعد ؟ نشد دنیز درگیر شود می مگر:  کرد فکر خودش با و ماند

 هم روی ضربدرب شکل به را هایش دست و لرزید خودش به

 بالیی و انداخت زیر به سر و داد ماساژ را هایش بازو و داد قرار

 انتقام های خاکستر زیر از.  کرد تصور را آورد سرش هما که

 با دنیز که بود شدن ور شعله حال در کم کم آتش ، ذهنش درون

کرد خاموشش و رسید دادش به ، اسمش معنای  .  

- باشم برت و دور خوام می من اما  .  



 چشم متعجب. دوخت چشم دنیز به و گرداند سر یکباره فواد

پرسید و کرد ریز را هایش  : 

 هان؟-

گفت و دزدید را هایش چشم دنیز  : 

-  تو.  بشینم ترس بدون تونم می تو کنار فقط خونه این توی

 ، بترسم که دی می اجازه بهم تو.  کنی می معنی برام حرفاتو

.  بشینم کنارت حتی... بپرسم سوال ، کنم فرار ، کنم تعجب

 ازت باید چرا...  خب.  کنی نمی رفتار باهام خنگ مریضِ یه عینه

؟ باشم دور   

بازگشت اش چهره به لبخند دوباره و داد تکان سری فواد  .  

-  نیستی خنگ که تو آخه.  جالبه برام بودنت خاص این دونی می

 زحمت چقدر فهمم می من خب ولی درمونه بی درد درسته.  که

 باید تو ، بخوای منو نظر ولی.  برسی نظر به عادی که کشی می

 همین ، بودنه غریب عجیب همین.  باشی داشته خودتو رویه

 عادی بخوای باید چرا.  خب زندگیه سبک یه خودش بودنه خاص



 نباشن معمولی و عادی خواد می دلشون ادما همه وقتی ؟ باشی

  ؟

 چشم به و کرد جمع نگاهش در را شعفش و شادی تمام دنیز

 نمی.  کرد نگاهش فقط حرفی هیچ بی و ماند خیره فواد های

 ان یا ؟ چیست برده باال را قلبش ضربان که چیزی آن دانست

 اش زده هیجان و کند نی شیرین را دلش انگار که عجیبی حس

 ، نبود هایش گونه شدن سرخ متوجه اصال ؟ دارد نام چه کند می

شده سست پاهایش و بسته یخ هایش دست که نفهمید اصال  .  

 در شده گم ، دنیز کمیاب و رنگ خوش چشمان به خیره ، فواد

 اول روز همان از.  لرزید بدجور دلش ، اش دریایی نگاه مد و جزر

 حریف را ریشتری ده چند لرزش این دیگر حاال و بود لرزیده

شد نمی  .  

 و داد فشار قلبش روی را پایش ، همیشه مثله ، بار هر مثله ، اما

نداشت بر را پایش ، نزد فواره خون و نترکید قلبش تا  .  

 باید را فاجعه این رفتن دم.  گرفت دنیز از سرعت به را نگاهش

کرد می کنترل  .  



 در قفل در ابراهیم بابا وقت همان. نبود مناسبی وقت اصال االن

 با.  بود رویی قابلمه دستش در.  شد حیاط وارد و انداخت کلید

 سمت به مستقیم و کرد تر تند را پاهایش دنیز و فواد دیدن

رفت عمارت  .  

- آقا بخیر صبح  ! 

آمد تر پایین پله یک و داد تکان سری فواد  .  

- ؟ حلیم  

- کرده پاچه کله هوس خان تارخ گفتن خانم فرناز...  بابام نه  .  

 بابا اما بگیرد دستش از را قابلمه تا برد پیش را دستش فواد

گفت و کشید عقب را دستش ابراهیم  : 

- میارم خودم ؟ کاریه چه این...  اقا نه  . 
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گفت بعد.  کند رها را قابلمه که کرد اشاره دست با فواد  : 

-  کنار اتاقک خوام می بگو.  رضا اوس بزن زنگ برو ، من بده اینو

 بگو.  بیاره در خوابه تک متری هفتاد یه پایین بریزه حیاطو

 باشه نداشته بساطا و بند این و شهرداری کارای به کاریم.  فوریه

نکرده یخ صبحونه تا بیا بعدم.   .  

گفت و دنیز به رو گرداند سر  : 

- تو بریم بیا  . 

رفت باال ها پله از فواد سر پشت دنیز  .  

 به لرز و ترس با را قابلمه ، رسیدند آشپزخانه در جلوی به وقتی

کرد نجوا و داد دنیز  : 

- میز رو بذارش!  کنیا بدبختمون نریزی .  

 هم فواد.  برد و گرفت هایش دسته از را قابلمه زنان لبخند دنیز

 به تارخ اتاق سمت به ، کرد می نگاه را رفتنش هنوز که حالی در

افتاد راه  . 



 کشیده اتو تارخ و شد باز در اما ، بزند در تا برد پیش را دستش

شد ظاهر مقابلش حال سر و  .  

- دایی بخیر صبح  ! 

گفت زنان لبخند فواد  : 

- اهلل باریک... نه!  خیز سحر ادیبِ آقای  . 

پرسید و بست سرش پشت را اتاقش در تارخ  : 

- ؟ نخوابیدی خوب ؟! رفته گود چشمت زیر چقدر  

 میز به بعد و کشید چشمش زیر دستی ، بفهمد آنکه بی فواد

کرد اشاره سالن ی گوشه بزرگ خوری نهار  .  

-  چمدون باید شب.  داریم کار خیلی امروز که بزنیم کلپچو بریم

  . ببندم

پرسید حال همان در و افتاد راه به تارخ  : 

- ؟ زدی حرف بش راجع پارسالم که مسافرته همون   

 . اوهوم-



- اومدی و رفتی کردم فکر  ! 

- شده رله تازه کارا ، نه  .  

 سینی.  چید می را میز عجله با ستاره.  نشستند میز پشت

 و باال نبات و قند و چای و اورد می بشقاب و کاسه و نان سینی

چید می میز پایین  .  

- ؟ تارخ   

 سر جوید می انگشت بند یک ی اندازه نان ی گوشه از که تازخ

 : برداشت

- دایی؟ جانم  

گفت و انداخت زیر به را سرش فواد  : 

-  می.  برگردم مرده یا ، برگردم زنده.  برگردم کی نیست معلوم

 و ابراهیم بابا ، ستاره ، خودت ، مامانت.  باشی همه مراقب خوام

 کنار بذاری باید مدت یه باباتو ی طایفه با کردن کل کل.  ش نوه

برگردم تا واستی آدماش و خونه این پای مردونه و مرد و  .  



 می را فکش استخوان که حالی در ، خورده گره های ابرو با تارخ

گفت خاراند  : 

- زنی می حرف ترسناک  !  

انداخت باال ای شانه  : 

-  ، جدی زندگیِ.  زنم می حرف جدی.  نیست ترسناک ، نه

 . ترسناکه

گفت و داد تکان سری تارخ  : 

-  می امانت من پیش چیز همه.  هستم اوضاع مراقب من.  چشم

برگردی تا مونه  .  

 سری گزید می را لبش که حالی در و زد دریا به را دلش فواد

گفت مردد.  داد تکان  : 

-  ، برم من.  دفاعه بی و شکننده خیلی اون!  باش دنیز مراقب

میشه تنها خونه این توی خیلی اون  .  

 و کرد فواد ی حواله چشمکی و زد شیطنتی از پر لبخند تارخ

 : گفت



- برگردی تا هستم امانتیات مراقب که گفتم  !  

زد ای ضربه چند تارخ کتف پشت به زنان لبخند فواد  .  

 در های بش و خوش دیدن از.  آمد میز سر و شد بیدار هم فرناز

 هم خوشحالی.  بود خوشحال ، هایش گوشه جگر دو هر گوشی

 تنها و دنیا سر آن دیگری آن ، مغموم و کرده بغ یکی آن! داشت

 عمارت شان قهقه صدای یکباره.  کردند می پچ پچ هم با حاال! 

.  ریختند می را نهار برنامه هم با بلند بلند بعد و داشت می بر را

 این ، دانست نمی چند هر.  بود فرناز برای خوشبختی اوج این

ماند می تمام نیمه ، فواد رفتن با فردا ، خوشبختی  .  

 کله از خیلی البته.  خورد می صبحانه ستاره و ابراهیم بابا با دنیز

 شدت از و بود کرده تریت را آبگوشتش فقط.  برد نمی لذت پاچه

خورد می ناچاری و گرسنگی  .  

- ؟ دنیز  

بود فرناز.  کرد نگاه در چوب چهار درون به و گرداند سر  .  

- ؟ بله  



- رسه می نیم و هشت ساعت دکتر ، کن عوض لباساتو  . 

 سر و برداشت را چایش فنجان و گفت چشمی لب زیر دنیز

 چهار بین فواد که میشد بلند آشپزخانه میز پشت از.  کشید

 دنیز تا مانده قذم چند فواد ، رفت که فرناز.  شد حاضر در چوب

ایستاد دنیز مقابل و برداشت را  .  

-  ظهر تا البته.  دارم کار بیرون یکمم.  پست اداره میرم دارم من

بیرون ببرم رو تارخ باید.  میام  .  

گفت ابراهیم بابا به رو  : 

-  ت نوه برای عیدی عنوان به برای پرت و خرت یکم خوام می

  . بگیرم

 درد شما دست» جز چیزی نباید دانست می که ابراهیم بابا

 آخر.   کرد تکرار را جمله همین زنان لبخند ؛ بگوید «نکند

 عصبی را فواد فقط.  نداشت ای فایده اصال زدن تعارف و مخالفت

کن بار باقالی و بیار خر وقت آن.  کرد می دیوانه و  .  

پرسید دنیز به رو فواد  : 



- ؟ داری دوست رو رنگی چه  

گفت زنان لبخند دنیز  : 

- دارم دوست رو رنگا ی همه  .  

گفت زنان لبخند فواد  : 

- ؟ داری دوست بیشتر کدومو خب  

جنباند لب دنیز  : 

 ... آبی-

 هم دنیز.  رفت بیرون آشپزخانه از عجله با و داد تکان سری فواد

بپوشد تمیز لباس تا رفت اتاقش به  .  

 

*** 

 شده جمع عمارت در همه ، درمانگر کار ، مشاور ، روانپزشک

بودند اورده نامه پرسش و تجهیزات کلی و بودند . 
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# دل_پریشان   

# 28_پارت  

 خودش جلوی را لیست.  بود حاذقی روانپزشک ، موسوی آقای

 آن.  پرسید می دنیز طفولیت مورد در فرناز از و بود گذاشته

 که ، کاردرمانگر.  کرد می صحبت دنیز با عبادی خانم ، تر طرف

 برنامه تا بودند نشسته نتیجه منتظر تارخ با ، بود جوان مردی

کنند آماده دنیز برای را تمرینی  .  

پرسید و داد تکان را دستش درون خودکار موسوی اقای  : 

- ؟ داره هم حسی یکپارچگی   

داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش فرناز  : 

- .  بود حساس نور به نسبت.  داشت هم وقتا همون.  گمونم به

 از االنم.  اوردنش نمی بیرون...  جمعیت صدای ، بلند صدای

زیاده براش حتی چای مالیم گرمای انگار.  ترسه می بارون  .  

پرسید و نوشت چیزی دکتر  : 

- ؟ بوده درمان تحت حاال تا  



- باید که آنچنان نه احتماال.  ندارم خبر  .  

پرسید باز موسوی دکتر  : 

-  مدام و بده گیر چیزی یه به ؟ چی ای کلیشه و تکراری حرکات

 بیاد خوشش خیلی چیزی چرخیدن از اینکه یا ، بیاره در صداشو

طور آونگ حرکات از.   ...  

- .  ارتباطه برقراری توی مشکلش فقط.  عادیه کامال.  نداره...  نه

 حسی چیه چی این.  فهمه نمی رو کنایه ، داره ناقص بندی جمله

داره هم رو مشکل اون ؟ بود  .  

گفت بریده بریده همزمان و نوشتن به کرد شروع دکتر  : 

-  که شانسی.  اوتیسمه از خفیفی نوع ، آسپرگر اختالل ، ببینید

 این از و...  شده کشف درونیش استعداد ، که اینه داره شما مورد

 واقعی غیر دنیای توی شدن غرق و ماندگی خود در اون از طریق

 قلم که باشید کسی اون ممنون باید.  مونده امان در درونش

 دخترک این بعدی شانس.  داده یادش اوریگامی و داده دستش

 این.  بزنه حرف تونه می و داره کالم یعنی.  نیست صامت که اینه

 توی شعورش که کرد کمکش باید حاال.  عظیمه سعود یه



 برای.  میشناسم کلینیک یه من.  بشه قوی ارتباط برقراری

 درمانی ماساژ باید ، درمانی کار موارد از غیر ، حسی یکپارچگی

 آشنایان از فرهادی خانم.  میدم بهتون رو آدرسش.  بشه هم

 نا خواه.  بذارید وقت براش خیلی.  کنه می کمکتون.  ست بنده

 به رو اتفاق این باید.  بشه غرق خودش توی ممکنه گاهی خواه

 بذارید!  ترسناکه خیلی ، بزرگ دنیای این چون.  رسوند حداقل

 برنامه.  کنید فراهم بسترشو ، بکشه نقاشی تونه می تا

 باعث که مواردی ، کنید روز به ماه به ماه رو کاردرمانیش

 موفق توشون هنوز که مواردی و بدید ارتقا رو شده پیشرفتش

کنید تکرار مصرانه ، نشده  .  

- ؟ چی دارو موسوی آقای   

-  چیزی آسپرگر متاسفانه.  میدم قرص یه خوابش اختالل برای

بشه کنترل دارو با که نیست  .  

پرسید دکتر به رو و امد سالن طرف آن از عبادی خانم  : 

- ؟ شد تموم شما کار  



 به دو هر و شد بلند جایش از و داد تکان سری موسوی دکتر

 زنان لبخند و رفت دنیز سمت به تارخ.  رفتند درمانگر کار سمت

 : گفت

- بشینیم مامانم پیش بریم  .  

 کنار و افتاد راه ، بود معذب شدت به تارخ کنار که حالی در دنیز

نشست فرناز  .  

 منتظر ، پزشکی تیم به خیره تارخ و فرناز و گذشت ساعتی نیم

 بلندی...«  خب» کاردرمانگر باالخره.  بودند درمانی ی برنامه

داد ادامه و گفت  : 

-  میام عصر دو تا صبح هشت ساعت از روز هر بعد به این از من

دم می انجام رو مربوطه های تمرین دنیز با و  .  

گفت و پرید جایش از فرناز یکباره  : 

  شما؟-

تارخ جز به همه.  خوردند جا فرناز واکنش از همه  !  

- ؟ چیه اشکالش   



گفت موسوی دکتر جواب در تارخ  : 

-  موضوع این از اصال ، اون...  ملک این صاحب ، من دایی

 در جوونی این به اونم مرد خروج و ورود روی.  کنه نمی استقبال

 یه کال.  حساسه یکم ست خونه این توی زن تا سه که حالی

 شما به رو ما که علی محمد آقا همین.  داره خاصی اخالقای

 نمیاد خوششون من دایی ولی.  هستن ما اقوام از ، کردن معرفی

 ما به خانم درمانگر کار یه داره امکان اگر.  ببیننش اینجا خیلی

کنید معرفی  . 

کرد پیشدستی دادن جواب در عبادی خانم : 

-  االن که هم لطفی آقای.  پره کامال مرکز های خانم کاری تایم

 وقتشون که کردن پیدا بهبود هاشون کیس از یکی ماست همراه

شده آزاد  .  

کفت و داد تکان طرفین به را سرش فرناز  : 

- افته می راه خونی یه باز.  نمیشه راضی فواد  .  



 سبز های چشم بعد و ماند خیره معلومی نا ی نقطه به تارخ

 بعد و گرفت دندان به را لبش.  گرداند خانه دور تا دور را رنگش

گفت و داد ماساژ را هایش ابرو روی ، هایش انگشت سر با  : 

-  من ؟ صورته چه به کاریش برنامه که بدید اموزش من به میشه

کنم می تمرین باهاش  !  

 مردد و گذاشت تارخ بازوی روی را دستش و گرداند سر فرناز

 :پرسید

- ؟ گی می راست   

زد لبخندی تارخ  : 

- بتونم اگه ، آره  .  

 از لطفی آقای و گفت چیزی لطفی آقای گوش در موسوی دکتر

گفت و داد تکان سری ناچاری سر  : 

-  ارزیابی برای اما ، میدم توضیح براتون من.  کرد کارو این میشه

میگیرم هزینه ازتون جدید ی برنامه نوشتن و  .  



 آقای مبل سمت به و شد بلند جایش از و داد تکان سری تارخ

رفت لطفی  : 

- نداره مشکلی  .  

 می تالشش تمام با فرناز که شومی اتفاق ترتیب همین به و

 ، بفهمد خودش آنکه بی ، کند حفظ آن از  را همه خواست

خورد استارت  . 
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اوهام | چهارم فصل   

 مدام.  زد می شور دلش.  بود نشسته ایوان جلوی های پله روی

 روی پا ی پنجه با و چالند می را هایش لب هایش انگشت با

 دلش.  بود داده تکیه ها نرده به را سرش.  بود گرفته ضرب زمین

 درد انگار.  زدن زار و کردن هق هق.  خواست می گریستن



 در عجیبی سنگینی.  کرد می متالشی را وجودش اعماق بزرگی

 افتاده جانش به سرما همیشه از بیشتر و کرد می حس اش سینه

  . بود

.  شنید سرش باالی از را چمدان های چرخ شدن کشیده صدای

شد بلند جایش از قدرت تمام با  .  

 را خودش و کرد قفل ها نرده در محکم را اش پنجه و گرداند سر

 از را چمدان ، اش پریشانی دیدن با فواد.  کشید باال پله سه دو

 چند.  بیازارد را دنیز ها چرخ صدای مبادا تا کرد بلند دسته

 بدجور هایش چشم اشکی مجرای کرد حس و رفت پیش قدمی

سوزد می  .  

- ؟ آقا ساک تو گذاشتی رو ها نعنا و نبات   

- خانم عمه بله  .  

 از را نگاهش که بود مجبور دنیز و شد ظاهر فواد سر پشت فرناز

کند دریغ فواد  .  

-  خوردت به آشغال و آت...  باشیا خودت مراقب دلم، به دردت

؟ باشه.  کن آشپزی بگیر وسیله و وَتْ خودت ؟ ندن   



شد بلند فضا در تارخ ی قهقهه صدای  .  

- بغل همین میره داره ؟ برم قربونت دی می جو انقدر چرا ، مادر  

...  

 به مشت با و کرد نازک چشمی پشت و گرفت اش خنده فرناز

کوبید تارخ ی شانه  .  

ایستاد فواد مقابل دست به قران و امد دوان دوان ستاره  .  

- نشدید رد قران زیر از ، خان فواد  ... 

 عمیق های چین هایش چشم کنار که لبخندی.  زد لبخند فواد

 چند و درد یک سوغات کدامشان هر که هایی چین.  انداخت می

 یک.  ماند خیره ستاره های دست بین قران به.  بود کابوس

 قران بر ای بوسه ارام و شد خم اما.  شد شرمش خودش از لحظه

 به و شد رد قرآن زیر از و گذاشت قران روی را اش پیشانی.  زد

 اطمینان تارخ.  ریخت می اشک فرناز.  ماند خیره سرش پشت

 از پر استیل بزرگ ی کاسه با ابراهیم بابا و زد می لبخند بخش

کرد می نگاهش محمدی گل برگ گل و آب  .  



-  تصویری تماس باهاتون مکانم از برسم.  باشید خودتون مراقب

گیرم می  .  

داد ادامه و کرد ابراهیم بابا به رو  : 

-  بریز رو کذایی اتاقک اون.  میسپارم تو به رو باغچه و خونه

شه محو زودتر نحسش ریخت ، زودتر پایین  .  

گذاشت چشم روی را آزادش دست ابراهیم بابا  : 

- بابام چشم  ... 

 برایش و ایستاد سینه به دست تارخ.  زد لبخند تارخ به رو

.  دوخت چشم جانش فری عمه به زنان لبخند فواد.  زد چشمک

 اش پیشانی.  کشید اغوش در را فواد و نیاورد طاقت دیگر فرناز

 و گرفت قاب هایش دست بین در را صورتش و بوسید طوالنی را

ماند خیره هایش چشم به  .  

-  دستت تو خار یه ندارم تحمل...  خدا رو تو!  باش خودت مراقب

دلم عزیز بره  .  



 دانستند می خوب فرناز هم و ، او هم.  بست را هایش چشم فواد

 وسط درست رود می که راهی و نیست کار در خیری امر که

 یادگرفته عجیبی و ناخودآگاه شکل به اما.  بس و است لجنزار

 شده ها جواب و سوال تمام.  نیاوردند خودشان روی به که بودند

سکوت و نخوابی شب و ترس و دلهره بود  !  

 بابا.  افتاد راه ها پله سمت به فواد.  ایستاد عقب و کند دل فرناز

 از را فواد ساک و چمدان و داد فرناز به را آب ی کاسه ابراهیم

افتادند راه به رنگ البالویی ماشین سمت به و گرفت دستش  .  

ایستاد مقابلش اندک ای فاصله با ، رسید که دنیز نزدیک فواد  .  

-  بعد.  بکیری یاد و باید که چی هر کن سعی.  باش خوبی دختر

 کتاب یه ی اندازه ، بزنم حرف بات کلوم دو خواستم اومدم که

نکنم ترجمه هامو جمله برات  .  

زد لبخند دنیز  .  

 جیبش از و برد رنگش طوسی و بافت ی ژیله جیب در را دستش

گرفت فواد سمت به و اورد بیرون شده تا کاغذ به شبیه چیزی  .  



 درون کاغذی درنای به فواد چشم و کرد باز آرام را مشتش

افتاد دنیز مشت  .  

- ؟ چیه این  

برد گوش پشت را صورتش کنار موهای زنان لبخند دنیز  .  

-  و قیچی بدون.  میشه درست کاغذ زدن تا با...  اوریگامی

دوستیه ی نشونه درنا.  درناست یه این.  چسب  .  

برداشت را درنا دقت با و برد پیش را دستش فواد  .  

- قشنگه خیلی  ! 

 این در بار چندمین برای هم باز و لرزید بغض از اش چانه دنیز

شد تر هایش چشم مدت  .  

- میشه تنگ دلم  !  

زد چنگ جانش به چیزی ، دنیز های چشم تری دیدن از فواد  .  

 ... نشه-

 چشمش ی حلقه درون همانجا.  نشد ریز سر دنیز چشم از اشک

 فاصله فواد از عقب عقب و انداخت زیر به سر دنیز.  شد خشک



 ،  اش مدادی نوک چرمی کاپشن جیب درون را درنا فواد.  گرفت

افتاد راه به و گذاشت اش سینه روی درست  .  

.  گرفت شکل فواد حضور از نقش آخرین ، خانه اهالی ذهن در

 که حالی در ، خانه اهالی به خیره ، رنگ آلبالویی ماشین بر سوار

 کشان همه ی دیده جلوی از را او ماشین و داد می تکان دست

 هق هق و ریخت سرش پشت فرناز که ابی رد و برد می کشان

 اتاقش در ساعتی دو یکی را خودش و رفت باال ها پله از کنان

کرد حبس  . 
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 جلوی.  زدود را هایش اشک ی مانده ته ، شد بهتر که حالش

 خودش از.  ماند خیره خودش تصویر انعکاس به و ایستاد اینه

 البته.  بگیرد را فواد جلو توانست نمی اینکه از.  بود عصبانی



 برایش.  است مجبور فواد دانست می خوب.  شد نمی هم دیگر

 بیرون دستگاه و دم این از تواند نمی که بود روشن روز عین

بود خوانده را بیچارگی ها بار فواد چشمان از.  بیاید  .  

 دست زیر نعشگی در را داد قرار آن فواد اگر ، قبل ها سال

 از را ها آن که پلی اگر ، شد نمی وارثش و گذاشت نمی فرخی

 بودند کجا االن ، کرد نمی پیدا را داد نجات پناهی بی و گرسنگی

  ؟

 نجوا وضوح به لب زیر و فشرد قلبش روی محکم را دستش فرناز

 : کرد

- دلم عزیز...  کردی م بچه و من فدای خودتو  !  

سپرد خدا به صراحت به را او و گرفت باال را سرش بعد  .  

 دنیز ، سالن سر آن ، کرد باز که را در.  رفت خروجی در سمت به

 مانده خیره قالی های گل به و زده چنباتمه کاناپه روی که دید را

 جوری و بود مشغول رنگش سفید تبلت با ، مبل روی هم تارخ ،

 فرناز دل که بود برده هم در ابرو و بود شده دقیق صفحه روی

رفت ضعف برایش  .  



 ... ستاره-

 زیر فواد های چرک رخت سبد که حالی در دوان دوان ستاره

آمد بیرون فواد اتاق از ، بود بغلش  .  

- ؟ خانم بله  

- ترکه می داره سرم...  بیار دم تازه چای یه  .  

 ... چشم-

 تبلتش به و نشست تارخ کناری مبل روی و رفت پیش فرناز

کشید سرک  .  

- ؟ کنی می کار چی   

گفت ارام و کرد فرناز به کوتاه نگاهی تارخ  : 

-  پیداست که اینجور.  کنم می مطالعه اختاللش و دنیز مورد در

 امکان که غریبه عجیب و  گسترده انقدر.  ست پیچیده خیلی

 به شبیه مشکالتشون و خو و خلق اوتیستیک ادم تا دو نداره

باشه هم  .  



 ها آن کنار لحظه آن در انگار.  انداخت دنیز به کوتاه نگاهی فرناز

  . نبود

- کنه کمکش خدا  . 

داد ادامه دلش در بعد  : 

-  زبون این.  دن می رو مادرشون و پدر اشتباه تاوان ها بچه

بودنه فرخی دختر گناهش تنها ، معصومم طفل ی بسته  .  

-  می شروع رو درمانی گفتار و درمانی کار و درمانی رفتار فردا از

  . کنیم

 دنیز.  کرد نگاه دنیز به و گرداند سر اش جمله گفتن از بعد تارخ

بود رفته فرو خواب به انگار و بود بسته را هایش چشم  .  

 دلگیر عصر.  رفت اشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از فرناز

 روی از و شد بلند جایش از تارخ!  نداشت شدن تمام قصد لعنتی

 نشستن وقت فرناز که مسافرتی پتوی ، نفره دو مبل نشیمن

انداخت دنیز روی آرامی به و برداشت را انداخت می پایش روی .  



 بی نسبتا صورت به ، کرد نگاه صورتش به.  ایستاد دنیز سر باالی

 بی بعد...  هایش مژه بلندای به ، شیرینش ی چهره به ، اش نقص

.  زد لبخند ، فواد های دلشوره آوردن یاد به با ، چرا بفهمد آنکه

 با بعد.  آمد رویش پیش هما ی کشیده و استخوانی ی چهره بعد

آید می بیشتر فوادش دایی به دنیز ، کرد فکر خودش  . 

 دنیز از را نگاهش.  کرد لرزیدن به شروع لحظه همان موبایلش

 درون را دستش همزمان و افتاد راه به حیاط سمت به و گرفت

کشید بیرون را موبایلش و برد فرو جیبش  . 
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 لحظه در که رفت رژه روانش و روح روی آنچنان«  میثاق»  نام

 و افتادند قل قل به سرش های مویرگ تمام و گرفت قلب تپش

گرفت اتش هایش گونه  .  

گذاشت گوشش روی را گوشی حرص با  : 

- ؟ الو   

آمد می شنگولش صدای  : 

- ؟ حمال فواد اون عمارت رفتی اوردن خبر کالغا   

کرد نمایان را خودش قبل از بیش تارخ استخوانی فک  .  

- نداره ربطی هیچ هم تو به ، میرم بخوام جا هر  .  

خندید بلند  : 

- زنی می حرف ت دریده مامان اون مثله  !  

غرید و فشرد هم روی را هایش دندان  : 

- نیار نجست زبون به منو مادر اسم  .  

زد داری صدا پوزخند  : 



- ؟ باباته با زدن حرف طرز چه   

بود آمد و رفت در آتشین و تند چنان هایش نفس تارخ  . 

-  بیرون و مامانم و من ، عاشقی و عشق هوای به که روزی اون

 و سرت که موقع اون ، کردی خیابونمون کوچه ی آواره و کردی

 توی مادرمو که دادن می یاد بهت خواهرات کردی می داغ

 گور به زنده ، روزا همون ، بگیری ازش منو و کنی حبس انباری

 م دیوونه خوای می.  زدی زنگ چرا دونم می االنم.  برام شدی

.  کنی کیف سادیسمی توی بکشه زجر مامانم ، برم بذارم باز کنی

 طایفه و تو با کردن کل کل  ، فواد دایی قول به!  خوندی کور اما

کرد کاریش نمیشه!  بده ، بد ذات.  مضحکیه کار ت  .  

 ... تارخ-

-  ی شکسته قلب به.  نشو زندگیمون مزاحم.  نزن زنگ بهم

کنم می پشیمونت ، قسم جوونیم به ، قسم مادرم  .  

 های پله روی ، شده کلید های دندان با و کرد قطع را تماس

 کرده بغض.  گذاشت هایش زانو روی را سرش و نشست ایوان

 وقت.  بود سالش دو و بیست دیگر اما.  بود ترسیده.  بود



 عمارت یک مرد او حاال.  بود آمده سر به کردن گریه و ترسیدن

 پشتیبانی انتظار او از و پاییدن می را او چشم جفت چند.  بود

  . داشتند

 انباری در را او شرافتش بی پدر وقتی ، مادرش های جیغ صدای

 چهار که وقتی.  بود گوشش درون بود کرده حبس زمینی زیر

 روی برهنه پا ، تابستان وحشتناک گرمای در و بود سالش

 بسته گذشت می حیاط از که آبی ی لوله به ، دست داغ آسفالت

 می جیغ کودکانه لحن همان با.  کرد می گریه مدام.  بودش

 خاطر به ، که بود تنبیهی این و.  کردم غلط گفت می و کشید

 حبسش و نزند را مادر که پدرش به التماس و مادرش از دفاع

داشت را استحقاقش ، نکند  .  

 کس عاشق ، پدرش که بود این خاطر به ها این ی همه و ...

بود کرده نشان او برای بزرگش مادر را فرناز و بود دیگری  . 

 

*** 

 



 نسبت که استرسی و فکر از بعد.  برد چرتش ای دقیقه ده دنیز

 رویش نازک پتوی.  شد باز هایش چشم یکباره ، داشت فواد به

 ، بود رفته فواد که حاال.  افتاد راه به اتاقش سمت به و زد کنار را

 ذوق ذوق پاهایش کف.  بماند عزلتش کنج در خواست می دلش

 داخل از را در و شد اتاقش وارد.  بود حال بی و کسل.  کرد می

 ی گوشه رنگ رنگا و کاغذی های پاکت و گرداند رو بعد.  بست

 های قلب و ها گل و شمایل و شکل.   گذراند نظر از را اتاقش

 خودش درون دنیای گرفتار را او ثانیه چند برای ، ها پاکت روی

.  نشست تخت روی و کشید بیرون را خودش زود خیلی اما کرد

 ذوق.  بود نکرده نگاه را ها پاکت درون حتی االن به تا دیشب از

نبود بلد خیلی را زدگی  . 
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 می را گری عشوه مثال.  نبود بلد اما دانست می را ها چیز خیلی

 نشان اما کرد می ذوق مثال.  نبود بلد را دادنش انجام اما دانست

 فقط من:  گفت خودش با هزارم بار برای.   نبود بلد را دادنش

 ها این.  کنم درست درنا ، بخندم الکی ، بکشم نقاشی بلدم

نیست ؟ کافیه  .  

 نقاشی جزئیات با را بزرگ جنگلی ساعت چند در توانست می او

 می دلش.  بزند حرف جنگل به خوبش حس از ، نبود بلد اما کند

 بزند حرف ها ساعت  و کند سالم باشد بلد.  باشد عادی خواست

 بفهمد را ها حرف مفهوم است الزم که جا هر خواست می دلش. 

 طنز ی طعنه اکثرا اما.  بخندد جوک یک به دل ته از حتی. 

 آن در که دنیایی و تنهایی این از.  فهمید نمی را ها جوک

 می حس عمرش در بار اولین برای.  بود متنفر ، بود شده محصور

خاکیست ی کره این آدم ترین مستاصل کرد  .  

 اتاق ی گوشه سمت و برداشت قدم.  آمد بیرون آه پر نفسش

.  دید دانه به دانه را محتویاتشان و زد زانو ها پاکت مقابل.  رفت



  که بود حریری و آسمانی آبی شومیز ترینشان زیبا نظرش به

بود خوشرنگی و ریز صورتی های گل آن روی  .  

 پاکت.  زد لبخند و گرفت دست در را راحت و کتونی های کفش

 بلوز بینشان از.  برداشت را راحتی های لباس  و کرد جمع را ها

 فردا تا گذاشت تخت روی و کرد انتخاب را شلوارش و رنگ قرمز

  . بپوشد

است ممکن کار ترین عادی این ، کرد فکر خودش با  .  

 قرمز لباس روی آرام را هایش انگشت سر.  نشست تخت ی لبه

کشید رنگ  .  

 به چشمش وقت همان.  کرد نگاه رو به رو دیوار به و گرداند سر

 خم و شد بلند جایش از.  افتاد بود مانده جا دیوار کنار که پاکتی

 سفید ی جعبه ی متوجه ، موقع همان.  بردارد را پاکت تا شد

 ی جعبه و برد پاکت درون زا دستش.  شد پاکت درون رنگ

 خشک جایش سر یکباره و کرد باز را درش.  برداشت را ضخیم

 را جعبه.  نداشت حساب و حد که بود شده زده ذوق چنان.  شد

 جلوی را جعبه محتویات.  نشست تخت روی و گرفت آغوش در



.  خودش دادن تکان راست و چپ به کرد شروع و برگرداند پایش

 دکمه و برداشت تخت روی از ضرافت با را رنگ ای نقره موبایل

 گذاشته پیغام برایش ، زمینه تصویر جای به.  فشرد را کنارش ی

 : بود

.  زنم می زنگ بهت بتونم وقت هر.  نداره طاقت دوریتو دلم »

بمونه خودمون بین باید فقط  . » 

 و گذاشت بالشت زیر را موبایل ، زده هیجان و زده ذوق دنیز

داد قرار پاکت درون را جعبه  .  

 زده هیجان واقعا او.  داد می نشان را زدگی ذوق دقیقا او...  بله

بود کرده معجزه عشق که انگار و بود شده  .  

 می بر حیاط از تازه تارخ.  دوید بیرون اتاق از قدرتش تمام با

  . گشت

رساند تارخ به را خودش عجله با دنیز  .  

 ... تارخ-

زد لبخند و ایستاد جایش سر ، عجیب شوق آن دیدن با تارخ  : 



- ؟ بله   

پرسید و کرد آرام کمی را نفسش  : 

- ؟ میشه تنگ برات دلم همون یعنی ، نداره طاقت دوریتو دلم   

خندید بلند صدای با تارخ  .  

-  تنگ برات دلم همون آره تقریبا ببین ؟ نداره طاقت دوریتو دلم

بیشتره این شدت ولی.  ست میشه  .  

 کج راه اتاقش سمت به و گزید را لبش و زد بزرگی لبخند دنیز

گفت تارخ که کرد  : 

- کنیم شروع االن همین از خوای می اگه  .  

!  آره.  بود شدنش عادی بر قرار اگر.  ایستاد جایش سر دنیز

االن همین  ...  

برگشت تارخ سمت به  .  

- م آماده من  ! 

 

23:12 12.09.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 



# دل_پریشان   

# 33_پارت  

 

.  گرفتند می بیرون از باید که خواستند می وسایل سری یک

 و مردد لطفی آقای از آموزش و مشورت گرفتن با تارخ پس

 خسته اموزش از وقتی دنیز.  کردند شروع شکسته پا و دست

 قراری بی این.  شد می قرار بی و عصبی عجیبی شکل به ، میشد

 وقتی.  کرد می پیدا شدت فهمید نمی را ای جمله مفهوم وقتی

 یا رفت می راه.  بشیند توانست نمی ، آمد می سراغش قراری بی

داد می تاب را خودش  .  

.  بود گرفته قرار دنیز اختالل الشعاع تحت اش زندگی تمام تارخ

 می کلینیک به را او ، زد می کله و سر او با ساعت شش _ پنج

 های شبکه و اینترنت در بود کار بی که چه هر و آورد می و برد

گشت می دنیز اختالل مورد در اطالعات دنبال به ، اجتماعی  .  



 احساس کمتر شد می باعث دنیز های پیشرفت خوشبختانه

 فواد زودتر چه هر که کرد می دعا عمیقا چند هر ، کند خستگی

  . برگردد

 خانه در فواد حضور که کرد می احساس وجودش تمام با تارخ

 تماس بار یک روزی فواد اینکه با.  است ممکن چیز ترین الزم

شد می حس شدت به اش خالی جای اما گرفت می تصویری  .  

 کرده شروع را ساز و ساخت ابراهیم بابا که شد می روزی چند

 ، اش موقتی اتاق در و بود داده انجام را هایش تمرین دنیز.  بود

 زبان به کتابی.  خواند می کتاب داشت تارخ.  بود نشسته

 نرم پنجه و دست  آسپرگر با ، قصه اصلی شخصیت که انگلیسی

 روی را رنگ قرنز خودکار کنجاوی با.  بود قصه محو.  کرد می

 را داشت خاصی اهمیت برایش که جایی هر و گذاشت می کلمات

 فلفله در شده پخته مرغ و هویج خورشت بویِ.  کشید می خط

 و فرناز پچ پچ صدای گاهی و بود پیچیده خانه فضای در ای دلمه

رسید می گوش به ستاره  .  



 که حالی در ، تارخ.  شد بلند آیفون زنگ صدای وقت همان

 زانو روی و بست را کتاب ، بود کتاب صفحات بین انگشتش

 را آیفون گوشی و دوید بیرون آشپزخانه از ستاره.  گذاشت

 . برداشت

- بفرمائید...  بله بله...  ؟ بله  ... 

 و کرد باز سرش باالی از را اش روسری ی گره و فشرد را کلید

کرد باز را ورودی در.  کرد سر عادی را اش روسری  . 

 با.  بود علی محمد.  رفت در سمت به و شد بلند جایش از تارخ

 دست هم با.  زد لبخند تارخ دیدن با...  کیف و دستک و دفتر

  . دادند

 محمد استقبال به و آمد بیرون اشپزخانه از هم فرناز وقت همان

آمد علی  . 

- اومدی خوش  !  

زد لبخند و داد تکان سری علی محمد  : 



-  هست فرصت تا گفتم. رفته ایران از مدتی برای فواد شنیدم

بشم حالتون جویای و بیام  .  

کرد اشاره نشیمن به زنان لبخند تارخ  : 

- بفرمائید.  کشیدید زحمت  .  

 فراهم را پذیرایی مقدمات تا رفت اشپزخانه به عجله با ستاره

 بابا های کارگر نهار وقت هم دیگر ساعت نیم تا طرفی از.  کند

بود ابراهیم  .  

گفت ، بود ستاره تنگ وقت متوجه که فرناز  : 

- بده رو کارگرا نهار تو کنم می پذیرایی من ، ستاره  .  

گفت و داد فرناز دست به را کتابش تارخ وقت همان  : 

- کنم می پذیرایی من خویشت و قوم پیش بشین شما  .  

.  رفتند نشیمن سمت به علی محمد با و داد تکان سری فرناز

شد آشپزخانه راهی ستاره با تارخ  .  

گفت و شد غذا کشیدن مشغول تکاپو با ستاره  : 



-  و شسته ها میوه ، یخچال ای میوه جا توی ، دمه تازه چای

شده خالی یکم میوه ظرف روی.  هستن شده خشک  .  

سازن چای باالی کابینت توی همون نباتم و قند .  

شد مشغول و داد تکان سری تارخ  . 
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 نشیمن وسط میز روی و برد را ها دستی پیش و میوه ظرف

گفت علی محمد و کرد تشکر مادرش.  گذاشت  : 

- جان تارخ بشین بیا  ... 

داد جواب و زد لبخندی تارخ  : 

- میام االن  ... 



 به را هایش رادار علی محمد نجوای که زد می بیرون نشیمن از

انداخت کار  .  

- ؟! رسید کجا به میترا قضیه  

کرد زمزمه آرامی به فرناز.  برداشت تر کند را هایش قدم تارخ  : 

-  یه.  تلفنی مزاحمای با زدن کله و سر شده کارمون...  هیچی

 زیر.  گیرن می رو دختره پی زنن می زنگ گو دروغ شیاد مشت

 میگه که مریمی همون باید.  گفتم ابراهیمم بابا به...  که نرفتم بار

بدم تحویلش تا بیاد  .  

گفت ی «نوچ» علی محمد  .  

- ؟ نکرده شک چیزی به فواد!  بیچاره طفلک   

کشید آه فرناز  : 

- پلکید می دختره بر و  دو خیلی ، رفتنش قبله.  نگرانم اما...  نه  

.  

- ؟ خان تارخ   



 سر ستاره صدای با ، بود ایستاده اشپزخانه در جلوی که تارخ

  . گرداند

- ؟ بله   

گفت دست به سینی ستاره  : 

- وایسید؟ کنار میشه   

امد خودش به تازه تارخ  ... 

- ؟ کنم کمک.  ببخشید...  آها   

زد لبخند ستاره  : 

- برم می خودم.  آقا نه  .  

 شدت به ذهنش که حالی در.  رفت کنار ستاره راه سر از تارخ

 محمد و فرناز های حرف مدام.  ریخت چای ، بود شده مشغول

 کسی چه میترا ؟ میترا...  میترا.  کرد می تحلیل و تجزیه را علی

 بین ؟ بود خبر چه اینجا ؟ فواد ؟ دادن تحویل ؟ مریم ؟ بود

؟ بود سری و سر و راز چه علی محمد و مادرش   



 ، گذاشت میز روی را سینی که همین.  برد خودش با را چای

 و عید از داشتند.  شد بحثشان موضوع شدن عوض متوجه

گفت و شد بلند جایش از تارخ.  زدند می حرف عید دم گرانی  :  

- بزنم زنگ یه باید من!  خوام می معذرت  .  

گفت علی محمد  : 

- پسرم باش راحت  .  

 را اتاقش در.  رفت اتاقش سمت به و داد تکان سری هم تارخ

 ، بود گلخانه باالی درست اتاقش.  ایستاد در پشت.  نبست کامل

 علی محمد راست سمت ی شانه ، باال آن از.  فواد اتاق روی به رو

 را هایش گوش.  بزنند حرفی باز که کرد می خدا خدا.  دید می را

 دور هنوز ها حرف.  کشید می نفس ارام ارام و بود کرده تیز

.  کرد رفتن عزم علی محمد اینکه تا.  چرخید می عید محور

 دیده احتمال که ایستاد تر عقب تارخ.  دید را شدنش بلند

باشد کمتر شدنش  . 

-  خودت برای.  بود اشتباه روزنامه توی دادن آگهی نظرم به

کردی درست دردسر  .  



 ابرو باالی شستش ناخن با و زد گره هم به را هایش ابرو تارخ

خاراند را هایش  . 

- بودم ترسیده.  دادم می گوش حرفت به باید  .  

- ؟ بیچاره ی بچه این ترسناکه کجاش اخه   

کشید اه فرناز  : 

- .  بشه غضبش و حرص ی آلوده باز خوام نمی.  ترسیدم فواد از

 اینبار که بشه؛ شنگه الم باز بفهمه چیزو همه نکنه نگرانم

 دونیم می اما.  نمیاریم روش به ما.  شه آلوده خون به دستشم

نیورده داداشم و بچه این سر که چیا ظالم فرخی  . 
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 جایی تا رفت عقب عقب.  گرفت فاصله قبل از بیشتر در از تارخ

 آرنجش برخورد با دان قلم و کرد برخورد کامپیوترش میز به که

شد چپ میز روی ، آن به  .  

 قبلی جای سر.  شد زمین روی قلمدان افتادن مانع دست کف با

 با ، بود عمیق و تند هایش نفس که حالی در و داد قرارش مرتب

 میشد اتاق وارد در بین از که نوری اندک به خورده گره های ابرو

 دنیا دنیا مغزش در.  بود شده آشوب و آشفته ذهنش.  ماند خیره

ترس ، خون...  گذشته ، میترا ، فرخی.  بود سوال  !! 

 غریبه چقدر ؟ نداشت او و داشت خبر گذشته از هم علی محمد

دانست نمی خودش و عمارت این در بود  ! 

رفت بیرون اتاق از.  کرد مرتب و زد باال را پیرهنش آستین سر  .  

 تارخ.  بود ها دستی پیش کردن جمع مشغول نشیمن در فرناز

 لبه ابراهیم بابا.  رفت محوطه سمت به درنگ بی حرفی هیچ بی

 از تارخ.  خورد می چای و بود نشسته ها اجر روی ، باغچه ی

زد صدا دوید می تقریبا که حالی در ، ها پله روی همان  : 

- ابراهیم بابا  ... 



 به را تارخ.  رفت پیش قدم چند و شد بلند جایش از پیرمرد

لرزید دلش بند که دید پریشان قدری  : 

- ؟ پسرم جانم   

ایستاد ابراهیم بابا ی سینه به سینه ، قرار بی و ملتهب تارخ  .  

-  خودمون بین وکیلی خدا اما ، پرسم می ازت چیزایی یه ، بابا

  . بمونه

جنباند لب و داد تکان سری ابراهیم بابا  : 

- ؟ شده چی.  بابا حتما   

 و خاراند شست ناخن پشت با را چپش سمت ابروی باالی تارخ

گفت مردد  : 

- ؟ شناسی می رو فرُخی   

داد جواب مکثی کمترین بدون ابراهیم بابا  : 

- ؟ قراره چه از ماجرا ؟ شده چیزی ؟ کرده کاری.  بابام نه  

زد کمرش به را دستش دو هر و انداخت زیر به را سرش تارخ  . 



- بابا ای  ... 

 کشید اش پیشانی به دستی.  گرفت دندان به را لبش ابراهیم بابا

کرد نگاه تارخ به خون دلی با و  .  

- ؟ من به بگو مشکلیه اگه ، میگم  

 رو هم در ی چهره همان با و داد تکان طرفین به را سرش تارخ

 بود رسیده ها پله پایین.  افتاد راه به عمارت سمت به و گرداند

آمد بیرون عمارت از عجله با فرناز که  .  

- کشیده نهارو ستاره برو  .  

- ؟ میری کجا تو   

 رفته پس روی و رنگ و کدر نگاهی با کند نگاهش انکه بی فرناز

 : گفت

- تو برو.  میام االن  ... 

 کرد می حس.  کرد نگاه را فرناز رفتن زده بهت و متعجب تارخ

 سرعت با و چرخاند هوا در دستی.  کوبد می دارد هایش شقیقه

رفت باال ها پله از  . 
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کرد زمزمه لب زیر  : 

- تیمارستانم روونه اینا دست از آخرش  .  

 تارخ رفتن از و گرداند سر ، خروجی در کردن باز از قبل فرناز

 یخ و لرزید می اضطراب از که هایی دست با بعد.  شد مطمئن

 می بدجوری قلبش.  کرد باز را در و کشید را در زبانه ، بود زده

.  بست سرش پشت را در و گذاشت بیرون در از را پایش.  تپید

 خاکستری و ابری آسمان از را نگاهش.  کشید عمیق نفسی

کرد نگاه رو به رو به و گرفت  .  



 در.  نشست لبش روی ماتی لبخند ، بفهمد آنکه بی دیدنش با

کرد پا به غوغا گلویش در سنگینی بغض حال عین  .  

رفت برق تیر سمت به بلند هایی قدم با  .  

 سیاه چادر و گرداند سر ، فرناز های قدم صدای شنیدن با ، زن

زد تلخی لبخند و کرد مرتب سرش روی را رنگش  .  

 قد او از زن.  کرد باز زن برای را آغوشش رسید مقابلش تا فرناز

 فرتاز.  شکست ثانیه از کسری در دویشان هر بغض.  بود تر بلند

کرد نگاه صورتش به و گرفت را زن های بازو  : 

- ؟ خودت با کردی چیکار   

  ... نپرس-

گفت آرام و کرد پاک را هایش اشک فرناز  : 

- تو بریم بیا  . 

 شده برقی.  بود شده عوض در.  کرد نگاه خانه در به اکراه با زن

 گذاشته جداگانه امد و رفت برای هم لنگه تک در یک و بود



 و سنگین ، روح بی ، سرد.  بود همان خانه این ماهیت اما.  بودند

آور شکنجه  ...  

 آهی.  داد تکان نفی نشانه به را سرش گرفت خانه از را نگاهش

گفت پریشان ی چهره و آلود بغض لحن همان با و کشید  : 

-  در دم تا میرم روز هر روزه چندین ؟ کجاست م بچه فرناز

 یه بیرون نمیاد...  وایمیستم هی ، وایمیستم هی...  رستوران

.  ندیدمش بس از شده پاره پاره جیگرم فرناز.  ببینمش لحظه

 خواب نه وقته چند.  کردنشه نگاه دور از همین دلخوشیم تموم

.  خودم دور چرخم می کنده سر مرغ عین...  آسایش نه دارم

 ضربان اما م سینه روی ذارم می دست هی.  کردم گم قلبمو انگار

من.  فرناز برزخم.  کنم نمی حس قلبمو  ... 

پرید کالمش میان  : 

- .  میاد دیگه وقت چند.  مسافرت رفته فواد.  نترس...  راضیه

کنم می خبرت اومد  .  

 کف و زد تکیه دیوار به مستاصل و گرفت دندان به را چادرش

گذاشت سرش روی را دستش  .  



-  وقته چند دونی می.  کنم می دق.  میمیرم من اونوقت تا

خدا ای...  م بچه.  ندیدمش  ...  

 از و زد پس دست پشت با را چشمش در شده حلقه اشک فرناز

آورد بیرون را موبایلش ، اش مانتو جیب  .  

- بشنوی صداشو زنم می زنگ بش االن بذار  .  

 چشم فرناز موبایل ی صفحه به و گرفت فاصله دیوار از راضیه

 . دوخت

 فواد ی شماره و کرد صاف را صدایش و کشید عمیق نفسی فرناز

کرد لمس را  .  

پیچید گوششان در فواد آلود خواب و بم صدای بوق دومین با  : 

- ؟ الو  

گفت و گذاشت بلندگو روی را گوشی و ماند خیره راضیه به فرناز  

: 

- ؟ جان فواد الو  

- فری عمه سالم  ... 



پیچید فضا در اش خمیازه صدای بعد  . 

- ؟ میره پیش خوب بارا و کار ؟ خوبی   

- .  میبره زمان.  ست ریخته هم به کارا یکم.  نیست بدک...  آره

؟ که ندارید کسر و کم چیزی ؟ خوبن بچ برو ، خوبی تو   

 از زده ذوق حال عین در و گریان صورت از ، را نگاهش فرناز

گرفت ،راضیه فواد صدای شنیدن  : 

- .  نیست کسر و کم چیزی.  خوبیم همه.  دلم عزیز بگردم دورت

کردم رات به زا انگار.  بشنوم صداتو زدم زنگ.  نباش نگران  ! 

داد جواب و کرد مکثی فواد  : 

-  از و بُر تب یکم.  چاییدم که مث.  تره سرد یکم اینجا.  بابا نه

خونه گوشه افتادم ، خوردم ها دوا این  .  

زد لب و زد قلبش روی راضیه وقت همان  : 

- برات بمیرم الهی  ! 
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گفت فرناز  : 

-  مراقب غریب مملکت تو خدا رو تو.  بخور هاتو دارو وقت سر

باش ما فکر به نیستی خودت فکر به.  باش خودت  . 

- نداره آفت بم بادمجون.  بابا نترس  .  

- کن استراحت برو.  نمیگیرم وقتتو  .  

- همه به برسون سالم.  چشم  .  

زد لب راضیه  : 

- باشی سالمت  ... 

لرزید بغض از اش چانه فرناز  : 

- خداحافظت.  عزیزم باشی سالمت  .  



 دیوار کنار سستش های زانو با راضیه ، شد قطع که تماس

 هق شدت از راضیه های شانه.  نشست کنارش فرناز.  نشست

لرزید می هق  . 

-  فواد و خودت به آخه چرا ؟ زن کنی می اینجوری خودت با چرا

 می غیبش فواد تا.  همین شده کارت ساله چند ؟ کنی می ظلم

 خب.  کنی می خون منو دل ، دی می زجر خودتو اینجا میای زنه

 فواد ، نمیگه.  منتظرته فواد خدا به.  بزن حرف ت بچه با برو

 می من اما.  بگه بخواد اینو که میگه چی اصال.  نمیگه هیچی

راهته به چشم دونم می خدا اون به.  منتظرته دونم  .  

داد جواب سختی به راضیه  : 

- ؟ کنم نگاه روش تو چطور   

-  چرا دونم نمی من ؟ باشی شرمنده چرا نکردی که کاری واسه

 بین چی دونم نمی من.  رفتی گذاشتی یهو و کردی ول داداشمو

 دل دونم می.  نکردی اشتباه دونم می اما گذشته داداشم و تو

 به کردی شوهر که بود حدیث و حرف ش همه دونم می.  نکندی

آخه نبود روزگارت این بود راست اگه که.  ارمنی تاجر یه  ...  



 لرزید می زاری و هق هق شدت از که صدایی همان با راضیه

 : نالید

-  هنوز ، سال پونزده بعده.  کنم نگاه فواد چشمای تو تونم نمی

 بی مرد ، سرم سایه ، امیرم...  امیرم خاک سر برم نشده روم

 ازش اگه خدا نمیگذرم ازت.  گذرم نمی ازت خدایا...  پناهم

 بگذری دلمه به که دردی از اگه گذرم نمی ازت خدایا.  بگذری

خدا ای  ... 

گذاشت راضیه ی شانه روی را اش پیشانی فرناز  . 

- ...  رفتی چرا بگو ؟ شده چی بگو سال همه این بعده خدا رو تو

 شب چند تا من.  میری و میشه راحت فواد از خیالت میای بار هر

 زبون شدن بسته خواب.  رو تو های گریه خواب.  میبینم خوابتو

.  امیرو کردنای تب خواب.  رو شکوفه های زجه خواب...  رو فواد

 که بخورم قسم کی به ؟ شده چی بگی که بدم قسمت کی به

راضیه من به بگو ؟ مونه می بسته شدم صاحب بی دهن  ... 

کرد می هق هق فقط راضیه  .  



 بعضی ناترسی خدا از امان!  شرافتی بی از امان!  نامردی از امان

ما از بعضی ظرفیتی بی از امان...  ها آدم از  ... 

 

*** 

- بینم می دماغتو دارم فقط االن...  تر عقب برو  .  

داد فاصله صورتش از را گوشی آرام   

- خبر؟ چه ، نزدیم حرف حاال تا دیروز ؟ خب...  آها  

گذاشت هم روی را هایش لب و داد تکان سری دنیز  .  

-  می کار ابراهیم بابا.  نرفته کسی ، نیومده کسی.  نیست خبری

 از تارخ.  زنه می غر من جون به همیشه مثله فرناز عمه.  کنه

 همه از تر مهربون باهام اما ستاره.  میشه عصبانی گاهی دستم

  . ست

زد لبخند و کشید موهایش بین دستی فواد  .  

-  ی خونه میری میشه درست ابراهیم بابا ی خونه زود خیلی

میشی راحت شون همه دست از خودتون  .  



گفت و زد لبخند دنیز  : 

- ؟ شدی بهتر   

گفت و داد تکان سری فواد  : 

-  گرفت گلومو کز.  کردم درست رو گفتی که جوشونده اون ، اره

 بگم کرد بهترم همون...  چیه گلو کز دونی نمی تو احتماال البته. 

آره.  کرد بهترم.   ... 

 شود متوجه فواد آنکه بی ، بود دستش کنار که خودکاری با دنیز

نوشت اش دفترچه توی ممکن خط بدترین با را گلو کز.   .  

- ؟ گردی می بر کی   

کشید آه و انداخت باال ای شانه فواد  : 

- دیگه ماهه هجده  .  

 گوش به نشیمن درون از چیزی شکستن صدای وقت همان

آمد ستاره جیغ صدای بندش پشت.  رسید . 

گفت و پرید جا از خورده گره های ابرو با دنیز  : 

- ؟ باشه.  زنم می زنگ   



 به و کرد قطع ، باشد فواد طرف از جوابی منتظر آنکه بدون و

دوید اتاق در سمت  . 

 بود افتاده پس که دید تارخ دست روی را فرناز ، کرد باز که را در

بود هوش بی و  . 
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 سر پشت همین برای بود ترسیده.  رفت پیش عجله با دنیز

 پیش کمتر او برای هایی موقعیت همچین.  بود ایستاده ستاره

نداشت جنجال طاقت همین برای.  بود امده  .  

 دست در که آبی لیوان و گذاشت کاناپه روی آرام را فرناز تارخ

 در های ابرو با و پاشید آب فرناز صورت به و گرفت را بود ستاره

زد صدایش هم  : 



- مامان...  مامان   ... 

بود سرد تنش و بود رفته پس رنگش.  کرد باز هم از پلک فرناز  .  

کند درست قند آب تا دوید آشپزخانه سمت به عجله با ستاره  .  

جنباند لب زحمت به فرناز  : 

- خوبم.  خوبم  ...  

 حس ببینند وضع این در را او همه اینکه از.  بنشیند کرد سعی و

 تسلیم آسان انقدر نباید.  بود خانه این بزرگتر او.  داشت بدی

 ضعیفش و متالشی شدت به دردش ؟ کرد می چه اما.  شد می

معصومش طفل فواد غم ، راضیه غم ، امیر غم.  بود کرده  ...  

تپد می زور به قلبش کرد حس و زد حلقه چشمش در اشک  .  

 را لیوان تارخ.  داد تارخ به را لیوان و برگشت قند آب با ستاره

 در را لیوان خودش کرد سعی فرناز.  گذاشت فرناز لب روی

 نا ای نقطه به و داد تکیه کاناپه پشتی به را سرش.  بگیرد دست

بود آمده درد به بدجور دلش.  ماند خیره معلوم  .  

پیچید گوشش در تارخ صدای  : 



- ؟ افتاد اتفاقی بیرون رفتی ؟ یهو شد چی   

 را آزادش دست های انگشت و انداخت زیر به را سرش فرناز

 بی خیلی تو خدایا:  کرد نجوا دلش در.  چسباند پیشانی روی

  ! انصافی

کرد نجوا بعد  : 

- افتاد فشارم کنم فکر  .  

 را برش و دور تا برداشت سر و کشید آه.  باشد آرام کرد سعی

 می ناخن که دید ستاره سر پشت را دنیز وقت همان که ببیند

 های مویرگ در خون لحظه یک.  کرد می نگاهشان و جوید

 عالم و آدم تمام در که انگار.  شد بلند جایش از و جوشید سرش

کشید داد.  رسید می بچه الف یک این به زورش ،  : 

- ؟ کنی می غلطی چه اینجا تو   

زد جیغ  : 

- ؟ خوای می چی دیگه تو   



 لحظه یک فرناز صدای از و ایستاد جایش سر زده بهت دنیز

.  بدهد جوابی توانست نمی.  شد آویزان اش لوچه و لب و لرزید

 رویش از رنگ و کرد یخ هایش دست.  تپید می بدجور قلبش

  . رفت

ایستاد فرناز کنار تارخ  : 

- ؟ داری بسته زبون این به چیکار...  مامان   

 در و افتاد راه دنیز سمت به و انداخت تارخ به کوتاهی نگاه فرناز

 زبانی با دنیز.  فشرد انگشتانش با را دنیز حلقوم ثانیه از کسری

 پیدا نجات دستش از کرد می تقال بود مانده بیرون دهانش از که

 های انگشت تا کرد می تالش و زد می پا و دست چه هر.  کند

 ، فرناز غضب.  بود فایده بی ، بردارد حلقش روی از را فرناز

نداشت حریفی  .  

- کثافتا...  عوضیا...  لجن به.  کشیدید لجن به زندگیمونو  ... 

 بدتر آن از و شد بسته کشیدنش نفس راه و افتاد پس رسما دنیز

.  بود کرده گیر فرناز مشت ی گره و نشیمن وسط ستون بین

  تارخ...  کشید را دستش ستاره.  شد نمی فرناز حریف هیچکس



 هایش شانه ، بدهد هول را مادرش آمد نمی دلش آنکه ی همه با

کشید عربده و کرد جدایش دنیز از توان تمام با کشید را  : 

- کشیش می داری مامان نکن  ...  

 شد می مهار مدام تارخ توسط که حالی در زنان نفس نفس فرناز

زد داد بگذرد دنیز از توانست نمی و  : 

- برو...  بودی که همونجا گمشو برو  !  

داد دستش و آورد مرتبه دو را قند آب و دوید ستاره  . 

- بخور این از قلوپ یه ، خانم  !  

 می حرارت در که حالی در و زد پس را دستش آهسته فرناز

گفت سوخت  : 

- کن ولم ستاره خوام نمی  ... 

گفت دنیز به خطاب دوباره بعد و  : 

- چشمم جلو بیای نداری حق م خونه این تو من وقتی تا  .  

برد پیش را لیوان دوباره ستاره  : 



- بشی آروم بخور یکم ، خانم  ... 

کشید جیغ و گرفت ستاره دست از را لیوان فرناز وقت همان  : 

- کن ولم...  احمق کن ولم گم می  !  

 چیزی تا داد جرات خودش به هایش کردن سرفه بین در دنیز

 قعر از صدایش و بود گلویش روی دستش که حالی در.  بگوید

پرسید ، داد نمی امانش سرفه و آمد می چاه  : 

- ؟ کردم چیکار من مگه   

 کشید جیغ ، شده کلید هایی دندان با و گرفت آتش تماما فرناز

 که نبود این اصال هدفش.  کرد پرتاپ دنیز سمت به را لیوان و

 افتاده جانش به که دردی خواست می فقط بخورد دنیز به لیوان

 می که چیزی خالف بر اما.  کند سبک لیوان پرتاب با را بود

 را دستش ستاره.  شد متوقف دنیز به برخورد با لیوان خواست

 فهمید تازه انگار فرناز و برد ماتش تارخ.  گذاشت دهانش روی

است کرده چه  .  

 نگاهش تارخ.  آمد فرود زمین روی ، قدش ارتفاع از ، دنیز جسم

دوید دنیز سمت به و رفت در حدقه از  . 
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 اش مخیله در اصال.  شد نمی باورش.  نشست زمین روی فرناز

 ی صحنه به خیره و شد ریز سر چشمش از اشک.  گنجید نمی

کوبید سرش بر رویش به رو  .  

- ؟ کردم چیکار من ؟ کردم چیکار من   

 جاری دنیز سر از که خونی دیدن با و فشرد هم به را هایش لب

رفت تر نزدیک پا و دست چهار بفهمد آنکه بی ، شد می  .  

زد صدایش  : 

- ؟ دنیز   



 منقبض فکی با بود نشسته دنیز سر باالی که طور همان تارخ

زد فریاد  : 

-  این فواد دایی ؟ کردی چیکار ببین ؟ تو چته!  خر منه به لعنت

 ابراهیمو بابا جواب ، هیچی اون!  من دست بود سپرده دخترو

؟ آخه دی می چی  

 می را اورژانس ی شماره ، لرزید می دستش که حالی در ستاره

کرد قطع و داد لرزان صدایی با را آدرس.  گرفت  .  

کرد نجوا و برداشت دنیز شاهرگ روی از را دستش تارخ  : 

- دیوانه اوردی شانس...  اوردی شانس  !  

گفت ستاره به رو  : 

- زده یخ تنش ، بیار براش پتو یه  .  

 سمت به و کرد باز را در.  دوید دنیز اتاق سمت به عجله با ستاره

 زیر موبایل به چشمش وقت همان و برداشت را پتو.  رفت تخت

 صفحه روی فواد عکس و بود لرزیدن حال در موبایل.  افتاد پتو

 به فرناز نکند که کرد شک.  لرزید دلش بند.  بود بسته نقش



 هر ، گفت خودش با بعد اما ؟ رفته در کوره از که بوده این خاطر

 این به ربطش احتمال.  بوده پیش دقیقه پنج همین بوده چه

 گذاشت جیبش در و برداشت را موبایل.  است کم خیلی موضوع

 نجات باید ماجرا این شدن برمال از حداقل را بیچاره دخترک. 

داد می  .  

 و برد را پتو.  افتاد راه به و کرد مرتب را اش پیشانی روی موهای

انداخت دنیز روی آرام  .  

 ندامت شدت از هم فرناز.  سوخت می بدجور دنیز برای همه دل

 سر بالیی که کرد می نذر و ریخت می اشک مطلق سکوت در

نیاید دخترک  .  

کرد جمع را لیوان های شکسته و خورده ، ستاره  .  

 مدام.  پرد می پلکش کرد می حس ، عصبی فشار شدت از تارخ

شد می پایین و باال و رفت می راه  .  

گفت تارخ.  بودند نشسته دنیز دور و بالتکلیف همه  : 



- .  رفته گیج سرش رفته می راه داشته.  ستون به خورده سرش

 این اگه.  گه نمی این از غیر کسی.  ستون به خورده سرش

میشه بد ، بفهمن ابراهیم بابا یا فواد ، کنه درز جایی موضوع  .  

 امبوالنس وقت همان.  پذیرفتد را حرفش مطلق سکوت در همه

 . رسید

.  رسید مصالح کامیون با هم ابراهیم بابا.  شدند سراسیمه همه

.  شد نگران و گرفت دلش اما نبود اش نوه واقعا دخترک چند هر

داشت گناه بدجور تنها و یتیم احوالِ مریض دخترک آن آخر  .  

 زیر که انداخت فواد رنگ مشکی ماشین به کوتاه نگاهی تارخ

 حتی نداشت جرات کسی و بود شده کاور محوطه وسط بان سایه

 آلبالویی ماشین های سوییچ و کشید آهی.  شود رد نزدیکش از

گرفت ابراهیم بابا از را رنگ  : 

- بابا زنم می زنگ بهت ، نباش نگران  .  

گفت قرار بی ابراهیم بابا  : 

- کارگرا و اتفاق این و مصالح این.  بود نشده اینجوری کاش  ...  



-  خونه سر باالی.  نباش نگران.  نمیاد بر دستت از کاری که تو

 زنگ بهت شد چی هر.  سرش باال ذارم می رو ستاره من.  بمون

دوره بال ایشاهلل.  زنم می  .  

 پشت ، دنیز همراه و افتاد راه برانکارد سر پشت دوان دوان فرناز

نشست آمبوالنس  . 
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.  کند عجله که کرد اشاره ستاره به و انداخت زیر به سر تارخ

 آمد می راه که حالی در و کرد مرتب سرش روی را شالش ستاره

کشید می باال را کفشش پشت ،  .  

- ؟ بشینم دنیز پیش برم من آقا   



- بریم تا بشین کن عجله.  رفت باش مامانم  .  

 مدت تمام و بردند بیمارستان به را دنیز ترتیب همین به و

 ، بود کرده پرتاب را لیوان که وقتی فرناز.  بود بیهوش دخترک

 گاهش گیج نزدیک با درست لیوان و بود گردانده سر دنیز

بود کرده برخورد  .  

 و بود جیبش در دستش مدام ، انتظار سالن در ستاره وسط این

 های کار.  گذشت ساعتی یک.  کرد می قطع را ویبره صدای

 و باال را سالن قرار بی تارخ.  بود شده انجام دنیز مورد در اولیه

 کوبید می دیوار روی را دستش کف گاهی از هر و رفت نی پایین

.  بود خیره رو به رو به و داد می تاب را خودش فقط فرناز. 

 پای را دیگری کس گناه چرا.  کرد می اش دیوانه داشت ناباوری

 در حتی کار این.  بود آمده درد به دلش بود؟ نوشته زبان بی این

 که سالی چند این تمام که آرامی و متین زن.  نبود خودش شان

 در را بلندش صدای کسی ، کشید می یدک را بودن«  مطلقه» 

 حاال.  بود ندیده بدی او از کسی.  بود نشنیده خوشی نا و خوشی

؟ بود شده خار اینجور  



 ی بهانه به.  بود شده کالفه شدت به دنیز موبایل دست از ستاره

 محوطه به را خودش و زد بیرون انتظار سالن از ، دستشویی

  . رساند

 ایستاد سالی کهن درخت تنهی کنار.  لرزید می همچنان موبایل

داد پاسخ را تماس و  .  

-  این ، جوشه می سرکه و سیر عین دلم ؟ رفتی یهو شد چت

؟ دی نمی جواب چرا رو کوفتی   

داد جواب مردد ستاره  : 

- ستاره منم ، آقا  .  

پرسید متعجب.  خورد جا فواد  : 

- ؟ کنه می چیکار تو دست دنیز گوشی   

 حقیقت آخر تا اول دانست می که آنجا از و گزید را لبش ستاره

گفت ، شود می مال بر  : 

-  خونه از خانمم فرناز.  خانم فرناز به زد زنگ یکی ، ظهری سر

 ساعتی نیم یه.  داشت کارش در دم یکی انگار.  بیرون رفت



 عطش و براش ببرم آب گفت ، خونه اومد تا.  برگشت تا گذشت

 جمع دورش همه.  رفت حال از یهو که دستش دادم آبو.  داره

 می. دنیز سر تو افتاد یهو همه بین از ، اومد هوش وقتی ، شدیم

گرفت جلوشو خدا بنده تارخ آقا.  کنه ش خفه خواست  .  

پرسید کوبید می میان در یکی که قلبی با فواد  : 

- ؟ خب   

داد ادامه و پیچید انگشد دور را شالش های ریشه ستاره  : 

-  االن دنیز.  دنیز سر تو زد قند اب لیوان با خانم فرناز

 دردسر براتون که داشتم برش ، دیدم من گوشیشو.  بیمارستانه

  . نشه

گفت ، کرد نمی باور اصال که حالی در فواد  : 

- ؟ کنی می م مسخره ستاره   

-  ولی.  کنم ناراحتتون خواستم نمی خدا به.  بکنم غلط من آقا

زمین خورده خودش دنیز گفتن همه به اخه.  بهتره بدونید گفتم  

.  



- ؟ کشن می رو و زیر و دیدن دور منو چشم پس   

گفت و کرد گم را پایش و دست ستاره  : 

-  بفهمن اگه.  دونید می که نیارید خودتون رو به خدا رو تو آقا

گفتم من  ... 

-  می خاکی چه ببینم تا کن خبرم با دنیز حال از!  نترس...  نترس

بریزم سرم تو تونم  . 
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- آقا چشم  ... 



 به.  گذاشت جیبش درون را موبایل ستاره و شد قطع تماس

 از دوان دوان تارخ که بود افتاده راه بیمارستان ساختمان سمت

زد بیرون ساختمان  .  

 ... آقا-

- گردم برمی االن من ، باشه مامانم به حواست  . 

 ، رسید پارکینگ به.  کرد دویدن به شروع و گفت را جمله همین

.  افتاد راه به تمام چه هر سرعت با و نشست ماشین درون

 بی با و کشید عمیق نفسی.  کرد لرزیدن به شروع موبایلش

داد جواب میلی  : 

- بینمت می دیگه دقیقه ده.  فرمونم پشت  . 

-  یارو این آمار چرا ؟ فرستادی پیامو اون چرا ؟ شده چی ، تارخ

؟ خوای می رو   

گفت بغض و حرص با ، بود شده طاق طاقتش که تارخ  : 

-  این.  بذار کنار بازیتو باند جیمز خدا رضای محض بار یه...  بابا

؟ حله.  شدم تو دامن به دست که هست مهم برام انقدر قضیه   



 درد سرش.  فشرد گاز روی بیشتر را پایش و کرد قطع را تماس

 انگشت روی هایش ناخن.  بود پایین هم فشارش.  بود گرفته

بود آمده درد به بدجور هم قلبش.  کرد می سنگینی هایش  .  

 داشت قرار آن در پدرش آپارتمان که مسکونی مجتمع مقابل

 که حالی در ، بزرگ شکم و درشت هیکل همان با میثاق.  رسید

 به موهایش.  آمد پایین ها پله از بود شلوارش جیب در دستانش

 زنجیر.  تر کریه صورتش و بود شده تر سفید پارسال نسبت

 درد سر همه اش مسخره دار گل پیرهن ، گردنش دور طالی

 شاگرد طرف ی پنجره از را سرش.  کرد می تر شدید را تارخ

آورد داخل  : 

- باال بریم بیا  ... 

داد تکان سری تارخ  : 

- دارم ازت سوال تا چند بشین بیا.  منتظرمه مامان  .  

 مغرورانه ژست و شد سوار جوید می آدامس که حالی در میثاق

گرفت کنی خورد اعصاب ی  .  

- ؟ خب   



شمرد می را هایش سوال انگشت با تارخ  : 

-  میترا ، سه ، داره فواد دایی به ربطی چه ، دو ؟ کیه فرخی ، یک

؟ کیه   

 به دهانش از را آدامسش و داد تکان سر زنان لبخند میثاق

گفت و کرد تف بیرون  : 

-  نوکری امیرت دایی که بود خالف پولدار ی مردیکه یه ، فرخی

 فواد به ربطشم.  زناشو کنیزیه داییت زن و کرد می شو خونه در

 پسر ، بود کور اجاقش که اونجا از ، مادر پدر بی فرخی که، اینه

 خوشگل دختر یه دومشم زن و بود نازا که اولش زن.  نشد دار

 زن ی بچه ، اولی زن همدستی با هم فواد.  زایید چل و خل اما

.  کشید سر رحمتو ریق دومی زن و کرد گور و گم برد رو دومی

 اموال مال رو انداخت دست ، چطور و کجا از دونم نمی اونورم از

 همون... میترا...  میبینی داری که حمالی همین شد و فرخی یارو

 نیست یادم ازش چیزی.  دیدمش بار یه من.  چلست و خل دختر

 اون به.  فرخی زنِ عینه.  بودن آبی چشماش...  چشماش جز ،

 من اما.  کرده چالش و کشته رو دختره فواد گفتن.  بود کشیده



 سنی اونوقتم.  نداره رو خوریا شکر این عرضه فواد.  نشد باورم

 بگو؟ تو حاال.  داشت زور به رو  سالو شونزده_ پونزده نداشت

؟ چیه ماجرا  

چسباند فرمان روی را سرش تارخ  .  

- ؟ کرده فواد حق در ای بدی چه فرخی   

 به و آورد بیرون پیرهنش جیب از را اش دودی عینک میثاق

زد چشم  : 

-  قول بهشون.  میکرده یکی خاک با امیرو راست و چپ میگفتن

.  کرده تموم شکوفه و نداده اما ، شکوفه عمل واسه داده پول

 به آدماش بدی کتک  هم، امیر مریضی روزای آخرین اینکه مثله

 امیر.  گن می راست اینو.  شده امیر مردن بانی باعث و زدن امیر

 بود مریض ش ریه.  بودش حاالم ، شد نمی الش و آش اونجوری

مرده که شکسته ش دنده میگن اما درست،  .  

 بار چند را سرش ، حال بی و پریشان ، مند درد دلی با تارخ

بود جانوری عجب فرخی...  فرخی.  کوبید فرمان روی ممتد  ! 

- دارم کار جایی من چیه ماجرا نمیگی اگه  .  



 کند نگاهش آنکه بی و زد استارت و کرد بلند را سرش تارخ

 :گفت

 ... برو-

افتاد راه به تارخ مخالف جهت و رفت پایین ماشین از میثاق  .  

 که افکاری و بیمارستان تخت روی دنیز و بود مانده تارخ حاال

 باعث چیزی چه اینکه خیال و کرد می نابود ذره ذره را او داشت

؟ بود شده مادرش عجیب های واکنش آن  
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 باید دانست نمی. افتاد راه به بیمارستان سمت به آشوب دلی با

 خانه آن در: کرد می تکرار مدام را چیز یک ذهنش ؟ بکند چه

 از و بوده همدست آنها با ابراهیم بابا حتی که بودی غریبه انقدر



 که بودی پرت مرحله از انقدر تو وقت آن!  داشته خبر چیزی هر

نداشتی ات خانواده ی پیشینه و فرخی از خبری  .  

 او به باید چگونه فرناز، دیدن محض به ، کرد فکر خودش با  

 می فکر ؟ دهد نشان واکنشی چه ؟ بپرسد چه او از کند؟ نگاه

شد؟ می مگر اما.  است بهتر ، کند سکوت اگر ، کرد ! 

 و خرد را روحش  که دادندمی جوالن ذهنش در که هایی سوال 

کردند می ریز  .  

 دنیز که بود این داد می آزارش خیلی که هایی سوال از یکی

 را او مسئولیت چگونه ابراهیم با ؟ بود برگشته خانه آن به چگونه

 در را او توانست می چگونه فرناز وسط این و ؟! بود کرده قبول

آمد نمی در جور منطق و عقل با چیز هیچ! ؟ دارد نگه خانه . 

 هایش، سوال. بود شده خراب سرش روی آوار عین چیز همه  

.  بود بدتر همه از فواد و رفتن ، برش و دور های اتفاق

 بر خانه مشکالت پس از جوری چه باید فواد بدون دانستنمی

  . بیاید



 این واقعاً اگر. گرفت آتش بدجور دلش فواد، به کردن فکر با

 در دنیز  احتماالً پس بود کرده فواد حق در در فرخی را هاظلم

 راحتی این به گذشته در اتفاقی هیچ از فوادش، دایی. بود خطر

 را ابراهیم بابا رسید، بیمارستان به که کهزمانی. گذشت نمی ها

 حتما.  کردند می پچ پچ مدام و بودند نشسته فرناز با.  دید آنجا

بود او با حق کامال و کشیدند می جدید نقشه داشتن .  

 داشت و بود داشته نگه فرناز گوش نزدیک را سرش ابراهیم بابا

 چشمهای با فرناز.  کرد می صحبت تارخ امروز های جو و پرس از

پرسید مضطرب و کرد نگاه ابراهیم بابا به رفته در حدقه از : 

گفتی؟ چی تو -  

 انداخت باال ای شانه میکرد، زمزمه آرام که همانطور ابراهیم بابا 

گفت و : 

 این ، خانم ولی.  ندارم خبر هیچی از. نمیشناسم که گفتم -

بابام جدیه خیلی موضوع !  

.  شد خیره زمین روی به و گرفت دستانش بین را سرش فرناز 

.  کند چه و بدهد نشان واکنشی چه ، بگوید چه باید دانست نمی



 این برگشتن با سال همه این از بعد کرد نمی فکر وقت هیچ

 وسط این اما.  بگیرد قرار تاثیر تحت زندگیشان همه دختر،

 می نیک فال به را زمان این در درست هم آن را فواد رفتن

 .گرفت

 به و داد تکیه ستون به و گرفت دندان به را شستش ناخن تارخ

شد خیره ابراهیم با و فرناز . 

 به رو ، افتاده اتفاق جبران برای مصمم، اما نگران دلی با  فرناز 

گفت جدی کامالً و قدرتمند ابراهیم بابا : 

 که اینه کرد میشه که کاری. کرده شک چیزی به تارخ مطمئنا -

 دو. بکنیم دختر این برای کاری یه بفهمه، هم فواد اینکه از قبل

 راه سر پیش سال چند مثل جایی یه ببریمش.  هست راه تا

 شب طرف اون از و تقدیر دست بسپاریم چیزو همه و بذاریمش

 و کنیم وصل و اومد سرمون بال چی هر نبره خوابمون صبح تا

 اینکه هم.  حالمون از بدتر درست ، بچه این آه به بدیم ربط

 فرزند به واقعا رو دنیز تو و کنیم جور چه شناسنامه یه میتونیم

کنی قبول خوندگی  . 



گفت و انداخت فرناز به تردید و دلهره از پر نگاهی ابراهیم بابا  : 

- بیفته بدی اتفاق کنم فکر!  بفهمه آقا اگه...  بفهمه اگه  .  

 خاطر به اینکه تا...  بهتره بفهمه اگه:  گفت دادو تکان سری فرناز

 آه خاطر به بگیم ، میاد سرمون بال که روزی هر ، مون نحس طالع

ست دختره این  .  

گفت لب زیر ناچار باباابراهیم  :  

- بابام باشه  ... 

گفت مقدمه هیچ بی.  افتاد سرشان باالی تارخ سایه وقت همان  

: 

- ؟ دنیز وضعیت از خبر چه   

 جانش به بدی اضطراب که انگار و داد تکان سری ابراهیم بابا

زد لب باشد افتاده  : 

- ...  ترسیدم منم.  ترسیده کنم فکر.  نیومده هوش به هنوز

دنیز هوای به اومدم جلدی و ساختمان سر گذاشتم رو کارگرا  .  



 جیب در دست و انداخت ابراهیم بابا به تعلل از پر نگاهی تارخ

زد تکیه دیوار به و برد فرو شلوارش  .  

*** 

 هوای انقدر.  ورودی در کنار.  بود ایستاده ای گوشه پسرک

 و کمر به سرد باد ، در های شیشه درز از که بود سرد بیرون

 جرات اما.  سرما این از زد می پیچ دلش. خورد می پهلویش

.  بود عصبانی کافی ی اندازه به فرخی.  نداشت خوردن تکان

.  بود فرستاده دخترش دنبال.  کرد می هوار و داد داشت

 دانست نمی هم هیچکس.  کند پیدایش بود نتوانسته هیچکس

 پنج چهار مریض ی بچه.  است کرده گور و گم کسی چه را بچه

.  گرفت می آتش یکباره آمد می ذهنش در که افکاری از.  ساله

زد می فریاد هایش کارگر سر  : 

-  ؟ ها لقمه حروم دزدیدن منو ی بچه که بودید قبری کدوم شما

رو بچه ذره یه ؟ باشه باز بچه ، چیز همه بی یاروئه اگه  ....  

زد داد و کرد مکثی بعد  : 



- و کنن تریاک پره تنشو اگه ؟ بکشن بیرون شو کلیه و قلب اگه  

... 

پیچید گوشش در صفتش ساحره زن صدای وقت همان  .  

- یکم بشینید.  شه می پیدا!  بگیرید آروم...  آقا  .  

کرد نشستن به وادار را فرخی بعد و  .  

 موهای.  بود ها عروس تازه مثله کرد می ویرا و آرا بس از زنیکه

.  کرد می سر ساتن قرمز روسری همیشه و داشت لختی مشکی

درشت هایش چشم  
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 مدام چشمم در و بود خورده فر و بلند هایش مژه.  بود مشکی

 و بود سرخ خدا ی همیشه و برجسته هایش لب. مالید می سرمه



 هایش چشم از.  بود رنگ سیاه خال یک لبش باالی چپ سمت

.  کشید می بیرون سوراخ از را مار زبانش اما.  بارید می شرارت

بود کرده «ساحره» واقعا را او که بود نامش قدرت  .  

 می دود قلیان و نشست می فرخی با دگر های شب و شب آن

 می تریاک و شیره چشمش توی تا و کرد می نعشه فرخی و کرد

کرد می مار زهر هم الکل گاهی و کشید  .  

«  بی و آمد عمارت آن به صدا و سر بی ، میترا مادر ،«  افسانه

 فرط از فرخی و ساحره که شبی همان و کرد زندگی صدا و سر

 قلبی ایست دخترش، غم از او ، بودند رفته خواب به مستی سر

 که چون.  نفهمید هیچکس و مرد افسانه.  صدا و سر بی.  کرد

 فرخی انگشت اثر و مهر که دادی قرار با پسرک ، روز آن فردای

 او ، خان کیارش و«  شد خان کیارش دیدن راهی»  ، بود آن پای

کرد معرفی دستگاه و دم به فرخی رسمی وارث عنوان به را  .  

 وقتی بود عمرش ی لحظه ترین شیرین فرخی کندن جان لحظه

 و دست چه هر و داد دست او به خفگی حسو رفت باال فشارش

 عمرش لحظات ترین شیرین از.  نرسید دادش به هیچکس زد پا



 گرفت را فرناز دست و کرد بیرون خانه از را ساحره که بود وقتی

گفت او به و نشاند خانه باال و  : 

-  برای.  بخر خوب لباس تارخ برای. شدی راحت...  کن خانمی

 زمستون.  امسال بده خیلی سرما.  عمه بخر پشمی لباس خودت

عمه گَندیه  .  

 شکوفه های گریه صدای ، شیرین اضطراب همه آن وسط ناگهان

پیچید سرش در  .  

- دارم درد...  داداش  . 

 ایوان روی از و دوید پسرک.  امد می حیاط از شکوفه صدای

پرید پائین  .  

 ... شکوفه-

دید نمی را شکوفه گرداند می سر چه هر  .  

-  خریدم عروسک برات!  اینجاست داداش...  دلم عزیز...  شکوفه

داشتی دوستش که همون.   .  



 با که طور همان و داد تکان هوا در را دستش توی عروسک

میشنید را او ی ناله صدای گشت می شکوفه دنبال چشم  .  

- ؟ کنی کولم میشه...  داداش   

 فریاد لرزید می که صدایی با.  زد حلقه پسرک چشمان در اشک

 : کشید

-  می کولت دنیا آخر تا.  پیشم بیا.  شکوفه بیا...  بیا ؟ کجایی تو

فواد عسلِ شیرین خواهر بیا.  کنم  ... 

 جای به فرخی سیاهرنگ ماشین ی شیشه در که بود همانجا و

 بود خودش تماشای محو.  دید را خودش تصویر انعکاس ، پسرک

کرد می تماشا را خودش هم در ابروهایی با زنان نفس نفس.   .  

- خری؟ می عروسک برام...  فواد   

 دنبال به و بچرخاند را سرش شد باعث شکوفه آلود بغض صدای

بیوفتد راه به شکوفه  .  

- ؟ شکوفه ؟ کجایی تو...  خریدم   

- پایین همین.  داداش اینجام من  ... 



 جسد به چشمش و کرد نگاه را زمین روی و گرداند سر فواد

 عمیقی نفس با همانوقت و افتاد شکوفه ی زده یخ و شده کبود

پرید خواب از  .  

 گندیده مرغی تخم مغزش انگار.  سوخت می داشت تنش تمام

 شب هشت ساعت.  شد بلند جایش از.  داشت تهوع حالت.  بود

کوبید می در به مسی.  بود  . 

 به سرماخوردگی های دارو مصرف از کرخ تنی و گیج سری با

گفت محکم گرفته صدایی با و کرد باز را در.  رافت در سمت  : 

- ؟ گرفتی   

داد فواد دست به را رنگ آبی ی پوشه جوان مرد  . 

-  آقا ، انداختید راه تلفن پشت که بیدادی و داد اون از بعد

 خاطرتو اینکه واسه فقط گفت.  میاد راه باهات که گفتن کیارش

 چهل گفتن.  بودی خودش دست زیر بچگی از و خواد می خیلی

کمتر نه بیشتر نه ، ساعت هشت  ... 

 مرد وقتی دهد تکان سری آنکه بدون حتی حرفی هیچ بی فواد

بست رویش به را در ، بود زدن حرف حال در هنوز جوان  . 



 کوچک کیف یک و موبایل فقط.  برنداشت چیز هیچ خودش با

 خورده ترک های لب به آینه جلوی.  تنش های لباس و کمری

 بند و شد خم.  بود سرخ صورتش تب فرط از.  شد خیره اش

کرد همراهی فرودگاه تا را او راننده و کرد محکم را هایش کتونی  

. 
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 باالی المپ مستقیم نور.  شدند باز هم از سختی به هایش پلک

 ، باشد خوابیده سال صد که انگار.  بود آزاردهنده سرش

بود سست و کرخ و رمق بی همانطور  .  

 ... دنیز-

 می گریه بهار ابر عین.  بود فرناز.  گرداند صدا سمت به را سرش

  . کرد

- شه اینجوری نخواستم قران اون به  .  

بگوید چیزی خواست می دلش.  کرد می نگاهش فقط دنیز  : 



- خوام می رو مریم  .  

 را دستش دنیز.  بگیرد را دنیز دست تا برد پیش را دستش فرناز

کرد تکرار بازو کشید عقب  : 

-  صحبت درست دیگه.  نمیارم در بازی خنگ دیگه بگید بهش

 و سر بی دیگه...  من گم می«  دنیز»  گم نمی دیگه.  کنم می

 بیاد بگید.  بشه باز دلش تا زنم می حرف باهاش.  نمیشینم صدا

 سرمو دیگه.  باشم خوبی دختر میدم قول بخدا.  ببره منو

.  ترسم نمی بارون از دیگه بگید.  نمیشم گم و پایین نمیندازم

 براش دلم.  نیستم منگول من بگید.  نبوده خودم دست بگید

بگید بهش.  شده تنگ  ... 

 ... دنیز-

کند سکوت که شد باعث تارخ صدای  .  

-  یه ؟ خب.  کنه اذیتت خواست نمی مامانم ؟ خب نترس...  دنیز

؟ من به میدی گوش.  بد اتفاق یه.  بود اتفاق   

 تا ، آن از بعد دنیز که دانست نمی کسی و.  نگفت چیز هیچ دنیز

نگوید چیزی است قرار ها مدت  .  



-  رفع کامال خطر تا بمونی باید امشبو.  مونه می پیشت ستاره

؟ باشه.  بشه   

 دنیز کنار و آمد پیش ستاره.  کرد می نگاه تارخ به فقط دنیز

 یادآور او برای ستاره آویزان لوچه و لب و ها ابرو.  نشست

 تخت ی لبه وقتی همین برای.  بود وقتش چند این های مهربانی

 با ستاره.  گذاشت ستاره ی سینه روی را سرش دنیز ، نشست

 کشید می زجر و کرد نوازش را دنیز موهای لرزان های دست

هایش اشک کردن مهار برای  .  

 اش دلداری ظاهر در اما.  کرد می لعنت و تف را فرناز دلش در

 به فرناز.  سوخت می پناه بی دخترک این حال به دلش.  داد می

بود افتاده همه چشم از شدت  .  

 مرددش نگاه هم فرناز.  رفت و کشید را راهش و کرد تند پا تارخ

 ستاره به خطاب و انداخت زیر به را سرش و گرفت دنیز از را

 : گفت

-  بیاره ابراهیم بابا بگو خواستی چیزی.  کن خبرمون با حالش از

میشه نیازت.  زیاده یا کم بار یه همراهته؟ پول.  برات  .  



کرد نجوا ستاره  : 

-  عصر از ابراهیمم بابا.  کنید استراحت برید شما.  رواله چیز همه

 بشه آروم م بلکه بزنید حرف باش برید.  خبره بی رفته که

  . پیرمرد

 راهش.  کند نگاه دنیز به که شد شرمش و داد تکان سری فرناز

رفت و گرفت را  .  

پرسید می او از.  کند معاینه را دنیز روز و حال تا آمد دکتر : 

؟ چی سرگیجه ؟ دارد تهوع حالت -  

 بود وقت دیر.  داد می تکان سر ، نفی ی نشانه به فقط دنیز و ...

 و بود نشسته بیمار تخت کنار شو تخت مبل روی ستاره. 

 ، پرید می حا از افتاد می که سرش.  زد می چورت نشسته

 از و نشست می سینه به دست باز و انداخت نی اطراف به نگاهی

رفت می هوش  .  

 می اشک ، اش آزاردهنده نور و رنگ سفید سقف به خیره دنیز

 چشم.  ریخت می پایین چشم ی گوشه از هایش اشک و ریخت

 بی حس او اما خواندند می مونگول را او چند هر.  بست را هایش



 نوازش و آرام حرکت همانوقت.  فهمید می خوب خیلی را پناهی

 باعث اش گونه آلود اشک استخوان روی دستی شست ی گونه

 و خیره و کدر نگاه و کرد باز چشم.  کند باز را هایش چشم ، شد

دید را آشنایی لرزان  .  

- اینجام من...  نکن گریه  .  

خورد ترک لبخند از خشکش های لب دنیز  .  

- پیشت اومدم من  .  

 فواد بزرگ شکن بادام های دندان لبخند به را هایش چشم دنیز

  و شد حلقه فواد گردن دور دستانش که شد چه نفهمید.  انداخت

چسباند فواد ی شانه روی را سرش  .  

- دنیز بمونی اینجا تنها بذارم بود محال  . 

 و کرد می شانه آرام را دنیز موهای اش مردانه و بزرگ دست و 

فشرد می آغوش در را او دیگرش دست  .  

جنباند لب دنیز  : 

- نداره دوریتو طاقت دلم  !  



خندید آرام فواد  .  

- بمونی اینجا که ذارمت نمی من.  بریم هم با تا بیا...  منم  ... 

 مبل ی پایه به ، پایش ی پنجه نوک با و گرفت فاصله دنیز از

کوبید ستاره  .  

 را اش روسری و کرد جور و جمع را خودش.  پرید جا از ستاره

کرد مرتب  : 

- ؟ آقا   

مالید را هایش چشم بعد  : 

- ؟ آقا اومدی کی   

داد ستاره دست به را زمین روی پاکت  : 

-  بعد.  کن ش آماده و کن عوض لباساشو...  دنیز با.  میرم دارم

میبرمش من.  بیرون بفرستش  .  

 ... آقا-

- نباشه حرف  ... 



 به زنان لبخند دنیز.  شد بلند جایش از و گفت چشمی ستاره

زد لبخند فواد.  ماند خیره فواد  : 

- بیرون بیا بپوش زود  .  

پرسید ستاره به رو و گرداند سر... شد پا به آتش قلبش در دنیز  

: 

- ؟ اومده اون ؟... دنبالم اومده   

داد تکان را سرش و کرد باز را هایش چشم متعجب ستاره  .  

- اومده؟ کی  

زد لبخند دنیز  : 

- ببره منو خواد می.  بیرونه گفت...  فواد  .  

 و گزید را لبش بعد.  کشید سر بیرون به در از و شد بلند ستاره

 سعی و گذاشت دنیز پیشانی روی را دستش.  رفت دنیز سمت به

کند دراز را او کرد  .  

- عزیزم بخواب.  بوده اوهام.  ماموریته.  بیاد تونه نمی خان فواد  .  



 بود گمشده باز واقعی دنیای و خودش دنیای بین انگار که دنیز و

شکست ، بدی شکل به و بلند صدای با دلش.   . 
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مطلق سکوت | پنجم فصل   

 

 آسایی معجزه طرز به و بود خیره جلو به خورده گره ابروهایی با

 فرناز.  کرد می عبور و کشید می الیی ها خودرو و خطوط بین از

کوبید می بدجور ترس از قلبش و بود چسبیده صندلی به  .  

- ؟ چیه برای ت عجله شب ظلمات این توی...  برو تر آروم ذره یه   

 را سرعتش و گذاشت ترمز روی آرام را پایش و کشید آهی تارخ

کرد کم  .  



 هم به را هایش لب و کرد مادرش به نگاهی ، چشم ی گوشه از

کند سکوت نتوانست کرد چه هر.  فشرد  .  

  ... مامان-

 جان؟-

-  از که خوای می چطوری ؟ کنی پنهون ازم خواستی می کی تا

؟ کنی پنهون فواد   

کرد نگاهش زده بهت فرناز  : 

- ؟ کردم کاری پنهون چی مورد در ؟ چیو   

گرفت تر محکم را فرمان و داد تکان را سرش تارخ  : 

- فرُخی میترا بگم بهتره یا...  دنیز  . 

 اش آمادگی که فرناز.  ببیند را فرناز واکنش تا گرداند سر بعد و

کشید آه فقط و زد گره هم در ابرو ؛ داشت را  . 

-  و سین و ابراهیم بابا سراغ رفتی همین برای ؟ گفت بهت میثاق

؟ هان.  کردی جیمش   

گفت و فشرد هم به را آسیابش های دندان تارخ  : 



-  به دست ابراهیم بابا.  فهمیدم خویشت و قوم و تو حرفای از

کرد تعریف برام میثاق و کرد سرم  .  

جنباند لب و کشید اه فرناز  : 

-  این پشت دونم نمی.  مون خونه توی اومده کجا از دونم نمی

 و خونه سر برگرده تا کردم باید که کاری هر من اما.  چیه قضیه

 ی کره روی مریمی هیچ انگار اما.  مریم پیش بره تا.  زندگیش

 ادرس که میگه محمد.  بشناسه رو دنیز که نمیشه پیدا زمین

 بیاد که شده باعث ترس و نرفته یادش میگه.  بوده یادش خونه

 ترسش از.  بگیره پناه که...  برگشته ش خونه به.  ش خونه سمت

 تهش.  نذاشت وجدانم.  کنم گورشو گم خواستم.  خونه برگشته

؟ فهمی می.  دارم نگهش مجبورم   

پرسید و جوید را لبش پوست تارخ  : 

-  ، رحمی به دل همه این تو اگه ؟ کردی حمله بهش چرا پس

تو؟ رفتار خاطر به افتاده بیمارستان تخت رو االن چرا پس   

گفت بسته چشم با و داد ماساژ را اش پیشانی فرناز  : 

- نبود که خودم دست اصال.  افتادم اونا یاد.  پدرش ظلمای  .  



 و فشرد را هایش چشم ی گوشه ، شست و اشاره انگشت با تارخ

 : گفت

-  نسبت خاصی نظر که انگار...  انگار.  میاد خوشش ازش فواد

؟ بگیری خوای می چطور اونو جلوی.  داره بهش   

نکرد تعجب اصال فرناز  .  

- .  باشن هم با تونن نمی که فهمه می خودش. نمیگیرم جلوشو

 سالم ی بچه.  خواد می وارث فواد.  شه نمی.  مریضه دختر این

 خیلی باشه ژنتیکی مشکل اینکه احتمال میگه محمد.  خواد می

میشه منتقل هم مادر و پدر از.  باالست  .  

 سر بی و آرام زن افسانه.  کرد مرور را افسانه خودش با فرناز بعد

بود گرم دهن و محترم و برخورد خوش اما.  بود صدایی و  .  

انداخت باال ای شانه تارخ  .  

- ؟ بیاره سرش بالیی فواد اگه   

ماند خیره بیرون به فرناز  : 

  . نمیذارم-



 از بیشتر رسد نمی فواد به مادرش زور دانست می که تارخ

ترسید فرناز خونسردی  .  

 زمین روی ، فواد پرواز ، لحظه همان ، رسیدند خانه به وقتی

 خودش کرد می گز گز هایش استخوان که تنی با فواد.  نشست

 ، فرودگاه ی محوطه جلوی رسیدن محض به.  کشید می جلو را

.  بست را هایش چشم و داد را آدرس و شد سوار را تاکسی اولین

 خوابش خیلی گذاشت نمی ، دهنده ازار و خشک های سرفه

 و سر ی حوصله اصال.  نمیشد عمیق که بهتر همان.  شود عمیق

 دلی پریشان آن تحمل توان اصال.  نداشت را ارواح با زدن کله

نداشت را شدن بیدار از بعد  .  

 با که را ها گاردیل و بود چسبانده شیشه خنکای به را سرش

 یک.  کرد می تماشا کردند می عبور چشمش جلوی از سرعت

 انقدر نفسش.  دید را بیمارش و کسل صورت ، بغل آینه در لحظه

گرداند می بر صورتش به و زد می پس را آن شیشه که بود گرم  .  

 می بازشان بدبختی با دوباره و چسبیدند می هم به هایش پلک

رسید مقصد به باالخره اینکه تا.  کرد  .  



 به رو به نگاهش که همانطور حرفی هیچ بی و داد را راننده کرایه

افتاد راه به دار تب و سست ، بود رو  .  

گرفت را جلویش ، بستری بخش در جلوی حراست  : 

- داخل برید تونید نمی  . 

 نداشت وجود او برای ای توانی نمی.  شد عصبانی لحظه یک فواد

دهد انجام توانست می ، خواست می که کاری هر او.   . 
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 که نیستم ساله سیزده بچه اون من:  بزند داد خواست می دلش

 من.  ذاشتید نمی ها شما و خواهرش دیدن برای زد می له له



 نشوندم سیاه خاک به و تبار و ایل یه من.  ایزدی فواد...  فوادم

؟ داخل برم در این از تونم نمی میگی من به تو اونوقت   

کشید عمیق نفسی  : 

- میام دارم فرودگاه از من  .  

داد نشانش را برگشت بلیط اش کمری کیف از  : 

-  برم خوام می.  برگردم باید و دارم پرواز م دیگه ساعت چند

میرم صدا و سر بی خودمم.  بیمارم پیش ساعت دو یکی  .  

گفت کرد می نگاه را بلیط که طور همان و گزید را لبش مامور  : 

- ؟ کیه مریضتون   

- شده بستری ایزدی اسم به  .  

گفت و داد تکان سری  : 

-  تونم نمی.  برید جاش به شما ، پایین بیاد همراهش بزنید زنگ

بفرستم اتاق توی رو نفر دو همزمان  .  



 شدن متالشی حال در گرما از را هایش انگشت که حالی در فواد

 گوشش روی را گوشی و کرد لمس را تماس ، کرد می حس

  . گذاشت

- ؟ آقا بله   

کرد سرفه  : 

_ ببینمش بیام خوام می پایین بیا فوری  .  

- ؟ اینجایید مگه شما   

گفت و مالید را اش پیشانی دیگرش دست با کالفه فواد  : 

- نکن درازی روده...  دیگه بجنب  !  

 و شد باز اسانسور در که نکشید دقیقه دو به و کرد قطع را تماس

آمد پایین  : 

- آقا سالم  ... 

گفتو داد تکان سری فواد  : 

- ؟ فهمیدی.  نفهمه کسی   



 را هایش لب زیپ مثال و گذاشت دهانش روی را دستش ستاره

زد پلک و  بست  .  

  . چشم-

گذاشت دستش کف تراولی و زد کوتاهی لبخند فواد  .  

- بمون البی توی  .  

 و انداخت پایین را سرش کردند می آب دلش در قند که ستاره

رفت دوان دوان و گرفت نشانه را البی رنگ سبز های مبل  .  

افتاد راه به و گرفت نگهبان از را اتاق آدرس .  

 را در بین و زد ای ضربه رنگ شیری در به.  نبود دلش توی دل

 ، بسته چشمان با.  کرد پیدا گریان و مستاصل را او.  کرد باز

 زیر خیسی و دوار ی لکه اشک و بود خوابیده چپش پهلوی روی

 سمتش به و بست سرش پشت را در.  بود کرده درست صورتش

نشست تخت ی لبه ، کنارش.  رفت  .  

- ؟ خوابیدی   

خورد تکان اش چانه و لرزید هایش پلک  .  



- ؟ دنیز   

 شده اسیر هایش مژه بین اشک و شد باز هم از آرام هایش پلک

ببیند بهتر گذاشت نمی و بود  .  

- نه دوباره  ... 

خندید کوتاه داد می نشان حال سر را خودش سختی به که فواد  

: 

 ها؟-
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 پشت با را اشک.  دوخت چشم فواد به و شد خیز نیم دنیز

 به که همانطور ، مردد و برد پیش را دستش  و زد کنار دستش



 ی گونه روی را دستش کف ، بود خیره فواد محبت از پر نگاه

گذاشت فواد  .  

- دیدم خواب گفت ستاره  .  

خندید فواد  : 

- ؟ بله خوابم تو...  ناکس اَی   

 را اش روسری و برداشت فواد صورت روی از را دستش دنیز

 ، داشت که امیدی ی تتمه و ناامیدی تمام با.  کرد مرتب

پرسید مضطرب  :  

- ؟ ای واقعی بفهمم چطوری  

انداخت باال را ابرویش فواد  : 

- بگیر نیشگون خودتو  ...  

کرد نگاهش گیج ، رفته در حدقه از های چشم با دنیز  .  

داد ادامه فواد  : 



-  بیداری یعنی بیاد دردت اگه.  میگم واقعا.  نیست طعنه این ، نه

 هیچ ، میبینه رویا وقتی آدم.  نداره جایی ها رویا توی درد آخه. 

بگیر خودت از نیشگون یه...  بجنب.  کنه نمی حس رو دردی  .  

 شروع درد از.  گرفت نیشگون را دستش پشت و زد لبخند دنیز

 هم فواد.  خندید هم در ای چهره با و جایش مالیدن به کرد

  . خندید

- ؟ دیدی چی ببینم بگو حاال   

-  هیچکس ؟ ببری منو میشه...  همین.  ببری خواستی می منو

نداره دوست منو اینجا . 

گفت بیچارگی با و کرد ای سرفه فواد  : 

- نداره دوست هیچکس هم منو ، دونی می.  کنی تحمل باید  .  

 مقدمههیچ بی و شد خیره فواد به معصومش های چشم با دنیز

پرسید ای  :  

- ؟ چرا  

ماند خیره دنیز صورت به فواد   . 



- دنیز هستم بدی ادم من  .  

 ور لحافش ی گوشه با که همانطور و انداخت زیر به را سرش دنیز

زد پوزخند که انگار رفت می  .  

-  یکم من.  بزنیم حرف بد و خوب درمورد که نیستم بچه من

فهمم می رو بد و خوب فرق که اینه واقعیت اما داره تاب مخم  . 

 و کشید آه.  دوخت چشم رو به رو به و آورد باال را سرش بعد

داد ادامه  : 

-  ابراهیمم بابا و ستاره ، داره دوستت تارخ ، داره دوستت فرناز

دارن دوستت  .  

گفت زنان پوزخند فواد  : 

-  واقعی داشتنشون دوست.  دارن نیاز بهم چون...  خب آره

دنیز نیست  ... 

 چشم مردمک.  ماند خیره فواد به و چرخاند را نگاهش دنیز

لرزید اش چانه و کرد بغض و لرزید هایش  ... 

- دارم دوستت واقعی من اما  !  



 تری از پر که هایی چشم.  شد خیره دنیز های چشم به فواد

 او که ،  کردند می نگاهش تردید بی و محکم آنچنان و بود اشک

 عالقه ابراز که دانست می وجودش تمام با فواد.  ترساندند می را

 و دوز دنیز. گفت نمی دنیز خود اگر حتی.  است واقعی ، دنیز ی

 تا چهار دوتایش دو و کرد نمی کتاب و حساب ، نبود بلد کلک

...  رو و زیر بدون ، پیله شیله بی.  بود خودش خودِ دنیز.  نبود

زالل و پاک و صاف  . 

 را هایش زانو دستش دو هر کف با و برداشت دنیز از چشم فواد

گفت خورده گره های ابرو با و مالید  : 

- گرفتم آنفالنزا کنم فکر.  کنن می ذوق ذوق استخونام  .  

 را اش روسری و برد گوش پشت را اش پیشانی روی موهای دنیز

کشید پیش  .  

- کنی استراحت باید  .  

پرسید شوق با و کرد نگاه دنیز به زنان لبخند فواد  : 

- هان؟!  بهتری خیلی انگار  



داد جواب اما.  اوست منظور لحاظ چه از بودن بهتر نفهمید دنیز  

: 

- میذاره وقت برام خیلی تارخ...  آره  .  

 همان فواد منظور که شد مطمئن دنیز ، داد تکان سر که فواد

است بوده  .  

 انگار اما ، چرا نفهمید.  شد فوادخالی دل یکبار وسط این اما

آمد باال و خورد قل قلبش ی گوشه آن بدی حس  .  

- ؟ نداشتن مربی   

-  از گفت.  دی نمی اجازه تو که گفت فرناز.  بود مرد اما.  داشتن

نمیاد خوشت مردا آمد و رفت  .  

-  ست پیچیده قضیه یکم.  نمیاد خوشم غریبه آدم آمد و رفت از

کردین می درک بودین من جای اما  .  

پرسید ، آورد می فواد سر بالیی چه سوالش بداند آنکه بی دنیز  : 

- ؟ هماست دادن دست از خاطر به   



 خودش از.  انداخت باال ای شانه و داد خودش به تکانی فواد

جنباند لب بعد.  پرسید را دنیز سوال  : 

- نبود غریبه آدم ، رفت باهاش هما که اونی  .  

بیقراری ها ماه جمله این در و  

 

23:22 03.10.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 

# دل_پریشان   

# 48_پارت  

بود پنهان غصه و عذاب و  .  

 کمترین بدون.  نبود فواد غریب و عجیب حال متوجه اصال دنیز

پرسید ای مالحظه  : 

- ؟ رفت دیگه یکی با که نداشت دوستت مگه   

 پای روی را پایش.  نشست مبل روی و شد بلند جایش از فواد

 را هایش لب.  زد گره هم در را دستش دو هر و انداخت دیگرش

 که زمینی ، بود خیره زمین به.  نکرد نگاه دنیز به.  فشرد هم به



 فواد که چیزی و نبود فواد چشمان جلوی اصال فرمش و شکل

بود هما ، دید می  .  

 درنگ بی خدمت پیش و آورد در را کتش که وقتی هما نگاه برق

 نگاه.  اصلش طالی ساعت به ، هما ی خیره نگاه.  گرفت را کت

 طمعش از پر لبخند.  مارکش پیرهن و ها بازو به ، هما شوق از پر

 به اش خیره نگاه و آوردند برایشان در جلوی را ماشین که وقتی

مرد این احساس تمامیِ برای بود خالصی تیر ، عمارت  .  

-  دوست رو م خونه.  داشت دوست ماشینمو.  بود بقیه مثله اونم

 نمی اهمیت من به تو میگفت.  داشت دوست رو قدرتم.  داشت

 خواست می دلم من چون ؟ زد می حرفو این چرا دونی می.  دی

 رنگش که خواست می ماشینی اون و بدم بهش رز گل دست یه

 بدون.  بود منم تقصیر.  باشم انصاف بی خوام نمی.  باشه گلد رز

 که زنی یه.  انداخت می عفریته زن یه یاد منو اون ، بخوام اینکه

 سالو روزای تمام.  داشت رو اخالقی خصوصیات همین دقیقا

 مهربون یکدفعه ، خواست می چیزی وقتی و بود خودش درگیر

 دو.  داشت برم ترس ، بودم دیده رو ش شبیه که من اما.  شد می



 دلی عزیز وقتی ببینی اینکه بود سخت.  شدم امید نا.  شدم دل

.  بودم مقصر.  کندم دل یهو.  شدم سرد.  بخواد چیزی دلش که

 ازش خودم باید.  گفتم می بش باید.  کردم خسته رفتارام با اونو

 هر که ، نیست من اسیر که گفتم می باید.  بره که خواستم می

 اخالقش که گفتم می بهش باید شاید.  داره راهی یه چیزی

 می گوش حرفام به شاید.  نمیشد اینجوری شاید.  میده عذابم

زدم می حرف باید.   میشد عوض چیز همه اونوقت و داد  ! 

داد ادامه و کرد نگاه دنیز به  : 

- مرگمه چه که بیارم زبون به نیستم بلد که اینجاست دردم  .  

 آزاردهنده هایش سوال چقدر میشد متوجه داشت تازه دنیز

کرد نجوا همین برای.  است  : 

- نیستم بلد منم ، خب  ...  

زد سردی و رنگ کم لبخند فواد  .  

- کنی استراحت یکم باید.  بکش دراز  .  

کرد نگاه فواد به و گرداند سر و کرد را کار همان دنیز  .  



- ببره خوابم ترسم می  .  

 عمیق نفسی سینه به دست و داد تکیه مبل پشتی به فواد

گفت و کشید  : 

-  خداحافظی بی که برم بخوام من ؟ ترسی می خوابیدن از چرا

که نمیرم  .  

 اینکه یعنی!  خداحافظی.  بود حجت اتمام دنیز برای حرف این

کند می رها کابوس این در را او و میرود  .  

 اصرار و صدا و سر همه آن با هم آن ، فواد آمدن دانست نمی اما

نیست او خاطر به فقط ،  .  

 از پیش های روز مطبوع بوی همان با ، زمستان آخر های روز

 سر ، بکشی عمیق نفسی بود کافی فقط.  بود آمده نوروز

 کمی هوا.  کنی نگاه زدن جوانه حال در های درخت به و بگردانی

 کمتری لباس روز طی در میشد حداقلش.  بود شده تر گرم

بود رفته فرو خواب در و مطلق سکوت در خانه تمام.  بپوشی  .  

. آمد بیرون کانکسش از و بود خوانده را صبح نماز ابراهیم بابا

 برخورد گردنش و صورت ی شده چروک پوست به نسیم خنکای



 را دستش که حالی در.  رفت امارت های پله سمت به. کرد می

 می باال ها پله از را خودش ، بود نگهداشته هایش زانو روی

 وارد ، صبحگاه میش و گرگ آن در و کرد باز را در.  کشید

 کنار های پله از.  آمد می گلخانه های گل بوی.  شد عمارت

 اتاق وارد ، باید که همانطور کامل سکوت در و رفت باال گلخانه

  . شد

 می را کسی های قدم صدای که کرد حس خودش اتاق از فرناز

 بود نتوانسته را شب تمام.  نبود مهم برایش خیلی البته.  شنود

 اما بود بریده را امانش خستگی.  بود بیدار و خواب مدام.  بخوابد

 لحظه یک.  خواست می راحت وجدانی و درد بی سری خوابیدن

 بیرون حنجره از که ای عربده.  کشد می عربده کسی کرد فکر

شد خفه نیامده  .  

 و کرد جمع را موهایش دستش دور کش با نشست جایش سر

برداشت تخت ی لبه از را شالش  .  

 در ، ها پنجره به خیره ، رفت می بیرون اتاق از که همانطور

.  نبود آنجا کسی.  رفت محوطه سمت به.  بست می را اتاقش



 روی و پریدند می آنور و اینور داشتند که بودند کالغ چند فقط

زدند می نوک زمین  .  

ماند خیره فواد اتاق در به چشمش یکباره و بست را در  .  

؟ بود نکرده قفل را در فواد  
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 می باال مردد که همانطور و رفت ها پله سمت به لرز و ترس با

بود مانده خیره اتاق در به رفت  .  

- اونجاست؟ کی   

کرد تپیدن به شروع تند تند قلبش  .  

- ؟ فواد   



 روی را دستش فرناز.  آمد بیرون اتاق از ابراهیم بابا همانوقت

کرد ای ناله و گذاشت قلبش .  

 فرناز اگر و بست خودش سر پشت را در سرعت به ابراهیم بابا

 به و کرد می شک حرکاتش به ، نبود آشفته حالش طور آن

دید می را کاسه نیم زیر ی کاسه وضوح  .  

- ؟ تو داری کلید مگه ؟ کنی می چیکار فواد اتاق توی   

بگوید دروغ خوب که گرفت کار به را توانش تمام ابراهیم بابا  : 

- بزنم سر اتاقش به گاهی گه سپرد رفتن قبله آقا  .  

 کارهای از هیچوقت او.  نبود جدیدی چیز اما شد شوکه فرناز

نمیاورد در سر اش زاده برادر  .  

 اتاقش.  کرد نگاه تارخ اتاق در به کالفه ای چهره با و گرداند سر

 و کشید آه . گلخانه باالی درست.  بود فواد اتاق روی به رو دقیقا

 لحنی با گشت می بر اتاقش به که همانطور و انداخت زیر به سر

گفت آمرانه  : 

- کن بست و چفت دوباره رو در  .  



 و برد اش یقه سمت به آرام را دستش و گفت چشمی ابراهیم بابا

کرد آزاد ، لباسش ی یقه با کردن بازی با ، را کشیدنش نفس راه  

.  

 و چرخید می پهلو آن به پهلو این از هنوز اتاقش در تارخ

 دایی فکر از.  کرد می پخش پاپ موزیک گوشش توی هدفون

 هما رفتن دلیل بود فهمیده که وقتی از.  نداشت آرامش ، فواد

 لو با اینکه تصور و داشت دنیز به نسبت فواد که حسی ، بوده چه

 فواد ی شده متالشی قلب وروح سر بر چه چیز همه رفتن

آمد خواهد  ... 

کرد نجوا لب زیر  : 

- ؟ من چرا!  خدا وای   

 روی را هدفون.  کرد قطع را موزیک و زد چنگ موهایش بین

 البه از که خورشید نور به.  خوابید پهلو روی و گذاشت پاتختی

 نگاهی جست می راهی اتاقش به کم کم عمودی های پرده الی

فشرد هم به را هایش پلک و انداخت  .  

برگشت خانه به دنیز ، بعد ساعت چند و  .  



 و برد می سر به مطلق سکوت در ، عبوس ی چهره با که دنیزی

 دهان به ای لقمه و خورد می آب ای جرعه ، ناچاری درد از گاهی

 حال به دلش.  پلکید می برش و دور مدام ستاره.  گذاشت می

 اگر دنیز که کرد می فکر گاهی هم طرفی از.  سوخت می دنیز

 همین برای.  شد خواهد خوب او برای اوضاع ، شود عمارت خانم

داشت را دنیز هوای بیشتر  .  

 هنوز تارخ و فرناز.  نبرد بویی فواد آمد و رفت از هیچکس

 و عصبی تارخ ، پشیمان و معذب فرناز.  بود آب شکر میانشان

ترسیده و آشفته  .  

 که فوادی.  بود فواد بود بدتر همه از حالش که کسی وسط این

 ی کاناپه روی و سوخت می بیماری و لرز و تب در جانش تمام

خوردند می هم به هایش دندان ، پتو در پیچیده اتاقش . 

-  توی میری دست از اینجوری.  دکتر پیش بریم باید...  آقا

غریب والیت  .  

 ماگ تا ، کرد سرفه آنقدر.  رفت تراس سمت به کنان سرفه فواد

شکست و افتاد زمین روی و شد رها دستش از دمنوش  .  



.  بکشد نفس که کرد سعی و گذاشت دیوار به را دستش کف

 کمی ، آزاد و خنک هوای و برداشت را تراس تا مانده قدم چند

کرد باز را کشیدنش نفس راه  .  

-  دکتر تونم می ببینم کنم جو و پرس برم من.  نمیشه اینجوری

؟ کنم خبر  

رفت بیرون اتاق از عجله با ، پسرک و  .  

 درون صندلی نشیمن روی ،از لرزید می که هایی دست با فواد

 و گذاشت لبش روی سیگاری و برداشت را سیگارش پاکت تراس

 مانع دیگرش دست با و کرد روشن را فندک وخیم حال همان با

 به باز. کرد روشن را سیگارش و گرفت عمیق کامی و شد باد

 گوشه ، تراس سنگی ی چینه روی و رفت پیش.  افتاد سرفه

 را سرش و داد تکیه سرش  پشت دیوار به و نشت راست سمت

 تکاپو در چیز همه باال آن از.  ببیند را پایش زیر تا کرد خم کمی

 . بود

 

21:50 11.10.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 



# دل_پریشان   

# 50_پارت  

 

 آن دید ی زاویه داشت تازه انگار...  ارزش بی و حجم کم ، ریز

 شکلی همین رو ما:  کرد فکر خودش با.  دید می را سری باال

؟ خودمون حال به کردی ولمون که میبینی   

 مرتب را اش شانه روی پتوی.  شد مورش مور و لرزید تنش بعد

گرفت کام سیگارش از دوباره و کرد  .  

 می دلش امیر ، میشد مریض وقتی.  بود بریده را امانش درد بدن

 وقتی از.  زد نمی پلک سرش باالی صبح تا را شب راضیه و لرزید

 سرطان که فهمیدند یکباره و خورد ساده سرمای یک شکوفه که

 بی خود از را ها آن لرزی و تب کوچکترین دیگر ، دارد خون

 خون مدام.  بود ضعیف فواد بینی های مویرگ.  کرد می خود

.  بود خشک هوا و بود سرد ، بود پاییز ، بود باد.  میشد دماغ

 ، تابید می او به مستقیم آفتاب نور یا کرد می شدیدی ی ادسه

شد می دماغ خون حالتی هر در  .  



 اش بینی ی حفره در پنبه و نشست می بیدار صبح تا مادرش

 به را دستش فواد تا و گفت می ذکر لب زیر مدام و گذاشت می

گفت می و پرید می جا از برد می صورتش سمت  : 

- افته می راه خون باز برداری رو پنبه.  مامان نزن دست  .  

 حلقش به که خونی تا گذاشت می تشت صورتش زیر بعد

کند تف را برگشته  .  

 می پرتقال آب برایش و نشست می خودش های دست با امیر

 سر باری تره سبد ی تهمانده ی زده سرما های پرتقال.  گرفت

 لوله ، اش گذشته سال های کتاب جلد ی گوشه با بعد...  خیابان

 تا ماند می سرش باالی...  نِی به شبیه کرد می درست ظریف ای

 می را فواد پیشانی بعد.  بنوشد ساز دست نی با را آخر جرعه

کرد می نجوا و پوسید  : 

- بابا عزیز.  م خونه مرد  !  

.  شد تنگ دلش.  زد بغض از پر لبخندی اش آوری یاد با فواد

 آن برای دلش.  شد تنگ کذایی دیواری چهار آن برای دلش

. شد تنگ بود فرخی طلبی جاه و قدرت محسور که روزهایی



 داشت آرزو همیشه و بود اش اسطوره فرخی که روزهایی همان

 ، کرد می نجوا که شد بلند سوزی قلبش ته از اما. باشد فرخی

 را شکوفه مردن کاش!  نمیدید را شب آن و بود مرده کاش ای

نمیدید را امیرش بابا رفتن کاش!  دید نمی  ! 

 ی گوشه از که اشکی قطره دانست نمی هم خودش.  زد پلک

 و غصه از یا ، بود هوا سردی از ، خزید پایین چپش چشم

  . دلتنگی

 و کند بلند را دستش خواست می دلش ، پناه بی ای بچه مثله

.  کرد رها ارتفاع همان از را سیگار.  بگیرد آغوش در را او کسی

 ، کرد نگاه.  دوخت چشم آسمان به و کشید آغوش در را خودش

 ابرها اما.  ببیند را کسی تا کرد توانست می چه هر...  گشت

بودند روشنایی هر مانع و کدر خاکستری بدجور  .  

 کرد حس و زد چنگ اش سینه به.  کشید تیر قلبش باره یک

.  شد مچاله هم در صورتش.  دهد می دست از دارد را تعادلش

 نفس سختی به.  بست را هایش چشم.  سوخت می بدجور قلبش

افتاد که بود وقت همان.  شد خم.  کشید می نیمه و نصف های  .  



 فواد افتادن ، داشت نام«  ایلیا»  که جوان مرد و شد باز اتاق در

 با و زد چنگ را فواد بازوی زیر.  دوید توانش تمام با.  دید را

گفت بارید می آن از دلشوره که صدایی  : 

- ؟ شد چی!  خدا رو تو پاشید...  آقا ، آقا   

کند بلند را فواد کرد سعی  .  

  ... ماشاهلل-

 ی شده گره دست.  برد کشان کشان تختش سمت به را فواد

نمیشد جدا قلبش روی از فواد  .  

- میاد االن.  میاد دکتر االن  ...  

 زد کنار اش پیشانی روی از را فواد ی کرده عرق و خیس موهای

 شکلی این را فواد روز آن به تا.  شد گرفته بدجور حالش و

 لعنتی مریضی این حتما که کرد فکر خودش با.  بود ندیده

نیست جسمی  .  

 و کرد باز را در دوان دوان ایلیا.  پیچید اتاق توی در صدای

شد حاضر فواد سر باالی دکتر که نگذشت چیزی  .  



 از چیزی انگلیسی به.  ماند خیره فواد ی چهره به و کرد معاینه

 باز.  نشد کالمش متوجه خود ی خلسه در فواد که پرسید ایلیا

 که همین.  رفت در سمت به آرامتر ایلیا اینبار و آمد در صدای

زد خشکش تعجب با ، کرد باز را در  .  

- ؟ بهتره ؟ کجاست فواد   

 جلوی از و انداخت نگاهی ، زن ی شده آرایش چشمان به ایلیا

رفت کنار در  : 

  . سالم-

پوشاند دست با را نگرانش ی چهره و داد تکان سری فقط زن  .  

- اومدم منم.  نیست خوب اوضاعش خیلی گفت بابا  .  

گفت و رفت فرو گره با دهانش آب ایلیا  : 

- نیست خوب حالش خیلی ، آره  .  

 اتاق وارد درنگ بی و کرد جا به جا دوشش روی را کیفش زن

 . شد
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.  کرد می نگاه او بلوند موهای به بست می را در که همانطور ایلیا

 و زرشکی چرم شلوار و بلوز و کت و بودشان بسته اسبی دم

داشت تن به رنگ مشکی های پوتین  .  

برداشت را اتاق ورود محض به عطرش بوی  .  

کرد نجوا و افتاد راه به سرش پشت ایلیا  : 

-« بشید مریض شمام ممکنه.  نشید نزدیکش ، خانم «دریا  .  

 ایلیا به خشم با نگاهی.  گرداند سر و ایستاد سرجایش دریا

گفت و انداخت  : 

-  بار.  نکن دخالت بعد من من کار توی.  میگیرم نشنیده حرفتو

میبینی بد کنی تکلیف تعیین برای بعد  .  

رفت فواد سمت به عجله با و  .  



پرسید استانبولی ترکی زبان به دکتر از و ایستاد فواد سر باالی  : 

- ؟ چطوره حالش   

گفت و انداخت دریا پای تا سر به نگاهی دکتر  : 

- .  زده آفت تب شدت از دهنش و حلق تمام.  نیست خوب اصال

 حاال و شده سخت خیلی براش آشامیدن و خوردن همین برای

شده ضعیف اینجوری  .  

کرد نجوا فواد وقت همان  : 

- سوزه می  ... 

 خیره فواد به که همانطور.  گزید را لبش و زد زانو زمین روی دریا

جنباند لب بود  : 

- ؟ میسوزه چی   

 چشم دوباره ، دریا دیدن با و کرد باز را هایش چشم کمی فواد

بست را هایش  .  

 ... قلبم-

کشید فواد موهای روی و برد پیش را دستش دریا  . 



- ؟ فواد کنی می اینجوری خودت با چرا   

کرد نجوا خورده ترک های لب با فواد  : 

- منه تقصیر ش همه  ... 

فشرد محکم و گرفت دستش در را فواد دست و کرد بغض دریا  .  

- برات بمیرم  ... 

گفت دکتر به رو  : 

- ؟ میگه هذیون   

داد تکان مثبت نشانه به را سرش دکتر  .  

گفت و شد بلند جایش از دریا  : 

- .  کنه تهیه زودتر تا پسره این به بدید هاشو دارو لیست دکتر

؟ کنم پرستاری ازش چطور که کنید راهنمایی منو   

نسخه پیچیدن به کرد شروع و رفت میز سمت به دکتر  .  

-  اینجا من.  کنید تهیه زودتر که هست سرم یه و آمپول تا دو

میدم انجام رو تزریقاتش و مونم می  .  



نشست فواد کنار و رفت بعد و کرد تشکر لبخندی با دریا  .  

- ؟ جان فواد   

 را خودش دست و برداشت اش سینه روی از را فواد دست بعد

گذاشت فواد قلب روی  .  

-  من.  نباش اینجوری خدا رو تو.  فواد من جون توی دردات همه

ببینم اینطوری رو تو تونم نمی  .  

 را هایش چشم سرخی و کرد باز هم از را هایش پلک دوباره فواد

کرد نجوا و زد کمرنگی لبخند ایمبار.  داد نشان دریا به  : 

- ؟ رفته یادت!  بمم بادمجون.  که نیست طوریم من ؟ بابا چته   

کرد نجوا و آمد یادش دور های سال از ای خاطره دریا  : 

 ... نه-

کرد پاک دست پشت با را هایش چشم در شده حلقه اشک بعد  .  

*** 



.  بود گذشته روز پانزده ، عمارت در افتاده راه به بازار آشفته از

 فواد سکوت از آن از بدتر و بود آشوب دنیز سکوت از فرناز

بود نگفته تبریک او به هم را نوروز حتی. بود ترسیده . 
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.  زد می حرف او با که بود ایلیا اسم به پسری فواد منشی فقط

 تنش به جان کمی که وقت هر و نداشت خوشی حال فواد ظاهرا

.  نداشت کردن صحبت وقت بود افتاده عقب های کار پیگیر بود

 کرده رو پیش بهاری های روز گرم را سرش پریشانی با هم تارخ

گذراند می وقت باغچه در مدام و بود  .  

 ، فواد رفتن با انگار.  بودند خسته امده پیش وضعیت از همه

بودند رفته و بودند کرده بار را خانه  .  



 زیر راه هر از.  بود دنیز برای شناسنامه گرفتن درگیر ابراهیم بابا

بود تعطیالت اتمام منتظر و بود گذشته شکل تونل و زمینی  .  

 دیگر و رفت می تکامل به رو داشت کم کم سازشان و ساخت

 ها کار سرامیک.  بود مانده باقی ساختمان داخل های کار فقط

 پشمی شال که حالی در فرناز که بودند وظیفه انجام مشغول

 ابراهیم بابا بود کرده بغل را خود که همانطور ، بود دوشش روی

زد صدا را . 

رساند فرناز به را خودش دوان دوان ، ابراهیم بابا  .  

- ؟ جان بابام بله   

 بود تنش باغبانی لباس که کرد نگاه را تارخ چشم ی گوشه فرناز

بود افتاده خاک جان به بیلچه با و  .  

-  با کشت خودشو.  بزن حرف تارخ با برو ، حسین امام به رو تو

 بگو.  ست گذشته تو فرخی ماجرای بگو بش...   خاک و گل اون

...  بگو تونی می چی هر.  نکنه درگیر اونو گذشته فکر خواستیم

 و همدم بی م بیچاره ی دختره اون.  کنه می نابود داره خودشو

 دختر این خواستیم ما.  مونده خودش تو پاک.  مونده مربی بی



 که جوری این خب.  برگردونیم بش زندگیشو.  کنیم خوب رو

کن کاریش یه عزیزات روح رو تو ، بابا.  نمیشه  .  

زد لبخند ابراهیم بابا  .  

- زنم می حرف باش دیگه یکم.  کنم می درستش.  خانم چشم  . 

 راه به ساختمان سمت به و انداخت زیر به را سرش مردد فرناز

 بود نشسته سالن انتهای مبل روی دنیز.  شد نشیمن وارد.  افتاد

 را لبش فرناز.  کرد می نگاه دی ای ال خاموش ی صفحه به و

  . گزید

- ؟ دنیز   

 کنارش و رفت پیش فرناز.  کرد نگاه فرناز به و گرداند سر دنیز

  . نشست

- ؟ هنوز ای عصبانی من از   

دزدید را هایش چشم دنیز  .  

- دونم نمی  ...  



 دنیز.  گذاشت دنیز زانوی روی را دستش و شد تر نزدیک فرناز

کشید عقب را پایش و کرد جور و جمع را خودش  .  

- ببخش.  نبودم خودم حال تو اصال تارخ جان به  !  

 اما.  نگفت چیز هیچ.  زد کنار را اش پیشانی روی موهای دنیز

بپرسد خواست می دلش  :  

- ؟ بودم کرده چیکار مگه   

 دندان به را لبش پوست فرناز. داشت ادامه همچنان سکوتش

رفت آشپزخانه سمت به و گرفت  .  

 ... ستاره-

کرد می روشن را گاز اجاق ستاره  .  

- ؟ خانم جانم   

- ؟ خورده چیزی دنیز   

داد تکان طرفین به را سرش ستاره  .  

-  هیچی االن تا خورد پلو قاشق تا چهار زوری که دیروز نهار از

  . نخورده



 بابا.  کرد نگاه حیاط به پنجره از و زد بیرون آشپزخانه از فرناز

 بغل محکم را خودش.  رفت می تارخ سکت به که دید را ابراهیم

آورد زبان به را خدا نام لب زیر و کرد  .  

ماند خیره تارخ به و نشست پا ی پنجه روی ابراهیم بابا  .  

- نباشی خسته  ! 

 

21:51 11.10.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 

# دل_پریشان   

# 53_پارت  

 

 عرق از را اش پیشانی ، استینش با و کرد بلند را سرش تارخ

کرد خشک  .  

 ... مرسی-

کشید آه ابراهیم بابا  : 

- شده طوالنی یکم قهرت  .  



زد پوزخند تارخ  : 

-  هم تو از بدون قبلش...  ؟ شدی واسطه.  پیشت اومد دیدمش

  . ناراحتم

زد لبخند ابراهیم بابا.  کرد فرو خاک در محکم را بیلچه : 

-  ما شاهده خدا ؟ بابام کنیم قبر نبش رو گذشته که فایده چه

 تو بعده کی هر ، نه تو.  بشه فراموش گذشته خواستیم می فقط

 به.  بدونه نباید گذشته و فرخی از هیچی خانواده این تو بیاد

 آقا جز مگه ما...  ببین.  ست پاره پاره جیگرش...  فواده خاطر

 ، داده پول ، داده خونه بهمون ؟ م بچه داریم رو کی خدا و فواد

 بیست اگه.  باشیم راست رو بیا ؟ بابام قیمتی چه به.  داده امنیت

 می خواست می بالیی هر ، خونه این در اومد می یکی پیش سال

...  سخته ، تنده ، تلخه فواد ؟ چی حاال اما.  بیاره سرمون تونست

 و بد وقتا یه ، زنه می داد سرم ؟ چی ما حق در ولی.  درسته

 گذشته...  ،بابام تارخ.  داره هوامو که قرصه دلم اما.  میگه بیراهم

 بشه تموم باید.  بشه فراموش باید ؟ فهمی می.  فواده ضعف نقط

نگفتیم همین واسه.  نگفتم همین واسه ؟ حالیته.   .  



پرسید تردید از پر نگاهی با تارخ  : 

- ؟ میشه چی میترا   

کشید فواد ی شانه به دستی ابراهیم بابا  : 

-  خیلی که داریم دنیز یه ما.  میمونه گذشته تو اونم.  بابام هیچی

 کی میترا.  داره نیاز ما به که ، مهربونه خیلی که...  خوشگله

 دنیز اسمش قراره که ش شناسنامه توی ؟ هان ؟ اصال هست

کجاست دونه نمی هیچکسم.  شده گم میترا.  باشه  .  

 آورد در را هایش دستکش و نشست زانو چهار ، باغچه کف تارخ

داد ماساژ را اش پیشانی دست کف با و  .  

- اوف.  رفت یادم کال دنیز تراپی که بود گرفته حالم انقدر  ...  

 بابا.  بود بس خیال و فکر و اعتصاب دیگر.  شد بلند جایش از

کرد شروع اول از باید.  گفت می راست ابراهیم  .  

*** 

.  آورد نمی خاطر به را بود زده حرف کسی با که باری آخرین

 آورده زبان بر که ای کلمه آخرین از روز چند دانست نمی اصال



 فراموش را صدایش زنگ که کرد می احساس فقط.  است گذشته

 و داد می انجام سنگین سری با را ها بازی کاغذ.  است کرده

 او از و است راه در ای مزایده که بود داده پیغام خان کیارش

 جلوی دستکش دفتر.  ندارد توقع بودن برنده جز چیزی

 می تا چهار تا دو دو جدیدشان شویی پول برای و بود چشمش

 از....  کرد می سکوت و کرد می سکوت و کرد می سکوت و کرد

 و گیجی به ، تکاپویش به.  کرد می نگاه دریا به چشم ی گوشه

 و نشست می لحظه یک.  بنشیند توانست نمی.  اش آشفتگی

 چک را بخور دستگاه بعد کرد می چک را ساعت قراری بی با بعد

زد لبخند فواد.  آورد می را جوشانده از لبریز ماگ بعد.  کرد می  

.  

- خوبما من  ... 

 رنگش شیری بافت بلوز اسکی ی یقه و ایستاد کمر به دست دریا

کرد مرتب را  .  



-  المصب عفونت این.  مریضیت این شده یویو مثله روزه چند

 ؟ خوری می وقت سر قرصاتو مطمئنی ؟! فواد نمیشه خوب چرا

ها ست دیگه روز چند مزایده  ... 

 پایش روی را کوسن و نشست مبل روی که کرد نگاه دریا به فواد

 . گذاشت

پرسید و گذاشت میز روی را خودکار   : 

-  بابات نگران یا منی نگران.  خانم دختر نگرفتم درست من االن

  ؟

 فواد.  کرد پرت فواد سمت به و برداشت حرص با را کوسن دریا

کرد برخورد او آرنج به کوسن و کرد سپر را دستانش  .  

- خانم دریا کردیا پیدا بزن دست  !  

ایستاد فواد سر باالی و شد بلند جایش از دریا  .  

- بیشعوری خیلی  ...  

 را دستش آویزان ی لوچه و لب با و نشست فواد روی به رو بعد

زد چانه زیر  .  



- ها جدیدا شدی جنبه بی خیلی بابا  ...  

گفت و کشید نامفهومی اشکال میز روی انگشتش نوک با دریا  : 

-  روزی شبانه اومده زدم زندگیم و درس از.  قهرم باهات

؟ بابام میگی بعد.  ازت کردم نگهداری   

خندید فواد  : 

- ؟ خوبه!  کردم غلط   

خاراند را سرش فواد.  گفت بلندی «نوچ»  دریا  .  

-  دماغت چقدر قهری وقتی بدونی اگه نباشی؟ قهر کنم چیکار

میشه دراز  .  

 را فواد بازوی و پرید جا از دریا.  آورد در را دریا ادای بعد

 خنده.  کرد خالص سختی به را خودش فواد.  گرفت نیشگون

گفت کنان  : 

- ؟ آشتی.  باشه بابا خب   

نشست جایش سر دوباره دریا  : 

- داره شرط  ... 



گفت و داد قورت مالمت با را دمنوشش از ای جرعه فواد  : 

- بگو ، بابا بگو  ... 

گفت هیجان با و زد برق هایش چشم دریا  : 

- بده نشونم دنیزو  .... 

 سمت به را موبایلش و کرد فوت حوصلگی بی با را نفسش فواد

داد سُر دریا  . 
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- دنیز ی پوشه ، گالری ، بلدی که رمزو  ...  

 و برداشت را موبایل ، بود رسیده انتها بی گنجی به انگار که دریا

 و شد گرد هایش چشم بعد ی لحظه چند و پرید پایین و باال

گفت حیرت با و نشست دهانش روی دستش  : 



- ؟ اینه   

  کنار چشمش جلوی از را موبایل دریا.  زد کمرنگی لبخند فواد

 . کشید

- ؟! عروسکه شبیه اینکه...  روحت تو فواد   

گرفت دست در را خودکار و خندید فواد  .  

- عروسکه شکل.  اره  .  

گفت و گذاشت اش پیشانی به را دستش دریا  : 

- ؟ نداره داداش...  میگم فواد؟   

برداشت را سیگارش پاکت و زد گره هم به را هایش ابرو فواد  .  

- نگو چرت  ... 

 و زد چانه زیر را دستش دو هر و گذاشت میز روی را موبایل دریا

 به ، کردنش روشن سیگار به...  حرکاتش به.  ماند خیره فواد به

کردنش کتاب حساب  .  

- ؟ اخالقی بد همه این همیشه چرا   



 می که همانطور.  بست نقش فواد های لب روی کمرنگی لبخند

گفت نوشت  : 

- ؟ امروز تا بودم جهان خلق از به که تو با   

داد تکیه صندلی پشتی به و فشرد هم به را هایش لب دریا  .  

- پس برسه جهان خلق داد به خدا  !  

گفت باز و زد گره سینه جلوی را هایش دست  : 

- .  کنم دخالت خوام نمی ؟ نکردی عجله یکم ، دنیز مورد در

 ، شدیم بزرگ هم با که سالی چهارده این توی دونی می خودت

...  تو شرایط توی اما.  نزدم حرفی کام تا الم کاریت هیچ مورد در

میگم رو هما رفتن...  که دونی می  .  

 با دریا.  انداخت دریا به تیزی و تند نگاه و آورد باال را سرش فواد

داد ادامه لکنت  : 

-  خوام می فقط.  بزنم حرفی اون مورد در خوام نمی نـ...  نه ، نه

 ، زندگیت توی جدید آدم یه اوردن ، بد اتفاقای اون از بعد بگم

نیست درستی کار روز و حال این با اونم  . 



 کامی و برداشت بلور سیگاری زسر توی از را سیگارش فواد

داد جواب و گرفت  : 

- ؟ نیستم بیمارات جز من که کنم آوری یاد   

کوبید زانو روی را دستش دو هر و کشید آه کالفه دریا  : 

-  من ، ببین...  فهمیدن مورد در مقاومت دور رو رفتی دوباره

 خودت جون به.  نیست منتی.  میرم و میام مدام روزه چند االن

 سکوتتو که نیستن من همه اما.  برام مهمی چقدر دونی می که

فواد میخرم جون به بدیاتو تمام من.  دارم فرق من.  کنن تحمل  

.  

- دریا کن بس  !  

-  صم بشینم ندارم دوست ؟ کنم سکوت چرا ؟ کنم بس چرا ، نه

 پا و دست خودت برای که باتالقی این توی شدنتو خفه  البک

ببینم کردی  .  

پرسید و کرد فوت صدا با را نفسش فواد  : 

- ؟ زنی می رو حرفا این چرا  



داد جواب محکم و درنگ بی دریا  : 

- منی گاه تکیه!  منی برادر تو که چون  ...  

گرفت سیگارش از دیگری کام و انداخت زیر به را سرش فواد  . 

- ؟ کنم چیکار ؟ خب   

 بود انداخته دوشش روی که ای بافته موهای بین دستی دریا

  . کشید

-  یه چرا.  هست یادت اصال ؟ زدی حرف دنیز با کی بار آخرین

 یه خوای می اما ، میشی ناراحت دونم می ؟ زنی نمی بش زنگ

؟ بسازی معصوم طفل این از دیگه همای   

گفت محکم دریا که بگوید چیزی تا کرد باز دهن فواد  : 

-  بود میبینه میاد خودش به ، بعد.  میشه تنگ دلش.  فواد آدمه

 میبینه بعد.  کنه می تنهایی احساس بعد.  نداره فرقی نبودت و

 از کار میبینی یهو.  کنه می اون صرف وقتشو تمام دیگه یکی

گذشته کار  . 
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داد سُر فواد سمت به را موبایل  : 

-  بودی مریض بگو.  شده تنگ دلت بگو...  بزن حرف باش

 جوابشو و زد زنگ که وقتایی بگو.  بزنی حرف باش نتونستی

 مناسب فرصت یه توی خواستی می و نبوده خوب حالت ، ندادی

فواد کن دل و درد باهاش.  کنی دل و درد باهاش حسابی  .  

داشت برش عسلی روی از و رفت کیفش سمت به دریا  .  

گفت مردد فواد  : 

- ؟ حاال کجا   

کرد نگاهش زنان لبخند دریا  .  

-  چیزایی یه من...  نخور شام.  کنی صحبت تر راحت که میرم

 امشب ، درضمن.  بخوریم شام هم با میارم برات کنم می آماده



 کلی.  میشناسی که رو بابا.  میده نشون مو عالقه مورد سریال

میاره در دماغم از مشقت و درس سر برو که بهم زنه می غر  .  

داد تکان سری فوالد  : 

- باش داشته خودتو هوای  .  

خندید دریا  : 

- داداشی دارم دوستت منم  !  

انداخت زیر به را سرش و زد بزرگی لبخند فواد  . 

کشید آه پر نفسی  ، موبایلش ی صفحه به خیره فواد و رفت دریا  

... 

*** 

.  داد می تکان را خودش مدام و بود کشیده دراز تخت روی

 کنترل را آمد می سراغش که غریبی و عجیب های حس اینطور

 ی پنجره از.  آمد می بر دستش از که بود کاری تنها.  کرد می

.  ببیند را مجنون بید درخت های شاخه توانست می تختش کنار

 هم را رنگ خاکستری آسمان.  بود نشسته جوانه ها شاخه روی

 تکه.  بود انداخته سایه عمارت باالی ابری بزرگ ی لکه.  میدید



.  شنید می را مهاجر های پرنده صدای.  دید می هم را آن از ای

 اتاقش ی پنجره باالی از که بار هر و کردند می پرواز دسته دسته

 می را کردنشان دل و درد و زدن پر صدای او ، کردند می عبور

  . شنید

 موبایلش لرزیدن متوجه ، داد می تاب را خودش که همانطور

 ی شماره.  کرد نگاه موبایل به و گرداند سر.  شد تختی پا روی

 باال قلبش ضربان هم همین برای.  داشت نفر یک فقط را تلفنش

 می هایش دست.  برداشت را موبایل و برد پیش را دستش.  رفت

جنباند لب سختی به و گذاشت گوشش روی را موبایل.  لرزیدند  

: 

 ... الو-

پیچید گوشش درون صدایش ، طوالنی مکثی از بعد  : 

 ... دنیز-

کشید عمیق نفسی دنیز  . 

- ؟ بله  

آمد آه از پر صدایش  : 



-  زدم زنگ من ، من اینا از غیر...  بودم مریض.  بودم گرفتار

 بگم زدم زنگ...  و نداشتم حال و داشتم کار بگم.  بیارم بهونه

 منطق بی منطقِ و دلیل بعد...  بعد. بزنم حرف باهات نتونستم

بعد.  بیارم  ... 

پرید کالمش میان دنیز  : 

- ؟ شدی خوب االن.  نداره اشکال   

داد جواب فواد  : 

- صدات کرد خوبم!  آره ؟ االن االنِ  ... 

 قرار زانویش دو بین را کرخش و منجمد دستِ و زد لبخند دنیز

  . داد

- خوبم منم .  

-  جای که این شده مرضی چه دونم نمی.  سخته دوریت!  خوبه

کنه می آشوبم بدتر ، شه باز دلم میشنوم صداتو اینکه  .  

گفت و کرد مکثی  : 

- ؟ کنه می تا خوب باهات فری عمه...  فرناز   



 و کند تحلیل و تجزیه را«  کردن تا خوب»  تا کرد مکثی دنیز

داد جواب بعد : 

_ که شه نمی اما.  ببخشید میگه هی.  باهاش قهرم  ... 
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- .  گرفته روشو بدبختی لحظه یه!  من خاطر به.  باش خوب باش

؟ میدی انجام هاتو برنامه.  کنه می چیکار داره نفهمیده   

گفت دروغ دنیز  : 

  ... اوهوم-

_ ؟ باشه.  بده انجام و بگیر جدی من خاطر به اینم   

خورد اتاق در به ای ضربه وقت وهمان  .  



- دره پشت یکی...  میدم قول  ... 

_ تونستی وقت هر بزن زنگ بهم  .  

پرسید مردد دنیز  : 

- ؟ میدی جوابمو   

خندید فواد  : 

- فعال.  نده جواب کی هر کنه خود بی  ... 

کرد نجوا وقت همان و کرد قطع را تماس  : 

 . بفرمایید_

کشید سرک در چوب چهار بین از تارخ  : 

- افتادیما عقب برنامه و تمرینا از  ... 

زد لبخند دنیز  : 

- ؟ کنیم چیکار خب   

گفت و آورد داخل را بود در پشت که دستی تارخ  : 

 ... نقاشی-



 تخت روی از و ماند خیره تارخ دست درون های قلمو به دنیز

 به هم با.  دوید تارخ سمت به زده ذوق کودکی مثله و پرید پایین

 و برداشت را گیره روی پشمی شال تارخ.  رفتند حیاط سمت

 گلگون خوش حال از دنیز های گونه.  انداخت دنیز دوش روی

  . شد

زد نمایی دندان لبخند دنیز ی گونه سرخی دیدن با تارخ  .  

رفتند چپ سمت بزرگ دیوار سمت به  .  

- .  ست آماده.  زدن بهش سفید اسپریی رنگ یه کارگرا دادم

هنرمنده خانم تخصص اونم که مونده طرحش فقط  .  

.  زد زل مقابلش رنگ سفید و بزرگ ی صفحه به زده هیجان دنیز

 زیبا و میداد انجامش نقص بی که کاری تنها.  شد زده هیجان

 همین نداشت احتیاج کمکی هیچ به انجامش در و میداد انجامش

  . بود

- بکشم چی دونم نمی  !  

زد کمر به دستی تارخ  .  



- ؟ چی یعنی   

زد گره هم در را هایش دست و کرد نگاه تارخ به دنیز  : 

- بزرگه خیلی  ...  

رفت تر نزدیک قدم چند تارخ  : 

- تر قشنگ نقاشی ، بهتر ی ایده ، بیشتر جای ، اره خب  ... 

کرد نجوا محابا بی و کرد نگاه تارخ رنگ سبز های چشم به دنیز  

: 

  ! ممنونم-

دوخت چشم دیوار به و انداخت باال ای شانه تارخ  : 

- نداره قابلی  ... 

 شده چیده های رنگ به و گرفت تارخ دست از را ها قلمو دنیز

کرد نگاه دیوار کنار  .  

-  خیلی اسممو...  دریا یعنی من اسم معنی ، گفت می مریم

دارم دوست  .  

داد تکان سری تارخ  : 



- ؟ پس خب   

_ کشم می دریا  ...  

خندید تارخ  : 

- ؟ خوای می کمک!  عاشقانه چه   

گفت و کشید عمیق نفسی دنیز  : 

- حتما... آره  !  

گفت و زد باال را هایش استین تارخ : 

-  سراغ میریم بعد ، کنیم می کار طرحت روی نیم و ساعت یک

؟ خوبه.  برنامه   

داد جواب زنان لبخند : 

 ... آره-

شدند نزدیکتر دیوار به هم ی شانه به شانه دو هر و  . 
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زدن هم بر چشم یک | ششم فصل   

 

( بعد ماه بیست  ) 

 را ویدیو ضبط و کرد ثابت توالت میز روی را موبایلش گوشی

 کشید سرش روی را کاپشن دار خز کاله.  رفت عقب و کرد لمس

نشاند لبش روی بزرگی لبخند و  ... 

-  قبلش.  بفرستم جدیدو کاپشن فیلم برات بودی گفته...  سالم

 تو  خواستی چون ولی فرستم می برات که گرفتم عکس چنتا

ببینیش تنم  ... 

چرخیدن خودش دور به کرد شروع  ... 



-  ، گرفتیم تحویلش رفتیم ستاره با که امروز.  نکنه درد دستت

 عسلیشو رنگ.  باشه خوشگلی کاپشن همچین کردم نمی فکر

میاد بهم خیلی میگه ستاره.  دارم دوست خیلی  .  

 به رو و گرفت دستش در را موبایل و شد نزدیک موبایل به

گفت دوربین  : 

-  روی برم باید شاید ، میگم وقتا یه!  شده تنگ برات خیلی دلم

 من خاطر به تو باز شاید که پائین کنم پرت خودمو و پشتبوم یه

 ... بیای

 جمالت و کرد اصالح را ویدیو و گرفت لجش ربطش بی حرف از

کرد ارسال را ویدیو و کرد حذف را آخرش  .  

-  تو چی هر!  خنگ ی دختره!  نباش خنگ!  نباش خنگ انقدر

 کنی پاک بشه که نیست ویدیو همیشه...  نیار زبونت رو فکرته

بشی آدم قراره کی...  حرفاتو  !  

- ؟ دنیــــز  

داد جواب و آورد بیرون تنش از را کاپشن عجله با  : 



- میام دارم  ... 

 ستاره.  رفت اتاق در سمت به و کرد مرتب را سرش روی شال

چید می را نهار میز داشت  .  

 تاثیری آن روی رنگ که سفیدی موی تار چند که حالی در فرناز

 لبخند دنیز دیدن با ، بود افتاده صورتش ی گوشه ، بود نگذاشته

  . زد

- ؟ دختر تو کجایی   

_ کنم می جور و جمع  .  

گفت و رفت خوری نهار میز سمت به فرناز  : 

- کمکت بیاد م ستاره که میگم بعد بخور غذاتو  .  

گفت ستاره به رو و  : 

- ؟ نزدی صدا مگه رو تارخ   

رفت ها پله سمت به عجله با ستاره  : 

- زنم می صداش االن  . 



گفت بلند دنیز  : 

- زنم می صداش خودم  .  

 پشت و گذشت گلخانه باالی از و افتاد راه به ها پله سمت به و

آمد صدا.  زد در.  کرد توقف تارخ اتاق در  : 

- ؟ بله  

کشید سرک داخل به و کرد باز را در دنیز  : 

- حاضره نهار  ... 

 ی مقاله و کتاب و کاغذ درگیر سخت اش مطالعه میز پشت تارخ

بود مانیتور ی صفحه روی بسته نقش  .  

گذاشت میز روی را عینکش و برداشت سر  .  

- میام دیگه دقیقه چند.  شده تموم کارم  .  

 نگه مقابلش و زد گره هم در را هایش دست و زد لبخندی دنیز

برداشت قدم آرام آرام تارخ سمت به و داشت  .  

- ؟ کنی می مطالعه منو داری هنوز   



 از پر.  بود شعف از پر نگاهش.  کرد نگاه دنیز به و خندید تارخ

.  کرد می کل کل او با دنیز وقتی...  اسودگی از پر.  خوب حس

 وقتی.  کرد می دل و درد برایش وقتی.  کرد می زبانی بلبل

 و ایستاد می باران زیر وقتی.  ترسید نمی و میدید غریبه

 زد می قدم جلویش زحماتش حاصل که انگار.  کرد می پایکوبی

 آهی.  کرد می دلبری ، آخر های ماه این و خندید می وقتی.

گفت و گرفت ضرب زمین روی پایش با و کشید  : 

-  دیگه ، بذاریم سر پشت خوشی و خیر به رو آخر ارزیابی این

 زدنات زل واج و هاج و ت قیافه اون دست از.  نیست ای مطالعه

میشم راحت کردنات تنبلی و رفتنا مخ رو و  .  

 و گذاشت زانو روی را هایش ارنج و نشست تخت روی دنیز

زد چانه زیر را هایش دست  : 

- وحشتناکم حد این تا من بودی نگفته  !  

خندید و داد ماساژ را اش پیشانی و ها چشم دست کف با تارخ  .  

- کرد یخ غذا بریم پاشو  .  

گفت و شد بلند جایش از دنیز  : 



- ها بیرون میبری منو امروز دادی قول  ...  

 شدند می خارج اتاق از که همانطور و کرد نگاهش چپ چپ تارخ

 : گفت

- شدیا دَدَری خیلی  ... 
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 ها پله پایین و رفت پایین ها پله از و کرد بیشتر را سرعتش دنیز

 : گفت

- فقط برگشتم و رفتم تاکسی با.  بود ساعت نیم  ...  

 که لبخندی همان با و رفت پایین ها پله از و داد تکان سری تارخ

گفت بود مانده قدم ثابت هایش لب روی که بود ها مدت  : 

- روی پیاده میریم پنج ساعت.  باشه  .  



 دیس فرناز ، نشست که همین و رفت میز سمت به و خندید دنیز

کشید غذا کنان تشکر دنیز.  گرفت دنیز سمت به را برنج  .  

 خانوادگی جمع در ، گذراند می تارخ با که هایی زمان برعکس او

.  بود شده محکمش گاه تکیه تارخ انگار.  بود حرف کم و آرام ،

 غذا موقع.  بود او با هایش روی پیاده ، بود او با هایش حرفی پر

نشست می او پیش  .  

 ساختمان به بود مجبور دنیز آمد، می مهمان عمارت برای وقتی

 برود بود شده ساخته ابراهیم بابا آلونک جای به که غربی کوچک

 فرناز اما.  بود دلباز بسیار و تکمیل ساز نو ساختمان در اتاقش. 

 خاص شرایطی اینکه مگر بماند خودشان پیش که بود کرده امر

 نشدنی جدا های دوقلو مثله که بود شده همین و.  بیاید پیش

بود تارخ کنار مدام  .  

**** 

 های دستکش و کرد تن به را بلندش و مشکی فتر پالتوی

گفت راننده به رو و کرد مرتب دستش در را چرمش  : 

- باش منتظرم پایین  .  



 و گفت چشمی و فشرد محکم را دستش درون دار نم چتر راننده

 دستی و رفت کنسول و آینه سمت به فواد.  رفت بیرون خانه از

 در به که ای ضربه از بعد ایلیا وقت همان.  کشید موهایش بین

شد اتاق وارد زد  .  

 و بودند خاکی ایلیا های لباس.  کرد نگاهش و گرداند سر فواد

بود خونی دستش پشت  .  

کرد نگاهش و زد لبخندی  : 

- ؟ شد تموم   

گفت و کرد پاک باران ی قطره از را لبش ، دست پشت با ایلیا  : 

- شد اجرا امرتون  .  

دوخت چشم آینه به و چرخاند سر فواد  : 

- ؟ موند زنده   

_ زنده اما...  الش و آش.  خواستین شما که همونجوری  !  

فشرد هم بر لب و داد تکان سری تحسین ی نشانه به فواد  .  



-  کردن خام و خان کیارش اطالعات کردن در دو فهمید می باید

سوزناکه همچین عاقبتش ، آدماش  .  

کرد نگاهش دوباره فواد.  زد لبخند ایلیا  .  

- ریم می داریم کن تمیز و تر.  داری وقت دقیقه پنج  .  

- آقا چشم  ... 

زد آتش را سیگارش و رفت تراس سمت به زنان قدم فواد و  . 
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 راستش دست دستکش و کشید بیرون پالتو جیب از را موبایلش

 عکس با وقت همان.   بزند کله و سر موبایل با بهتر تا آورد در را



 با ، کند می چه بفهمد آنکه بی.  شد رو به رو دنیز جدید های

نوشت تپید می شیرین خوب احساس از که قلبی  : 

- سرم به دردت  . 

 پاک را ها نوشته تمام ، بزنند او به تلنگری که انگار یکدفعه اما

نوشت نو از و کرد  : 

- باشه مبارکت  .  

 مشتش در را موبایل.  کرد قفل را صفحه و کرد ارسال را پیام

 اینکه بدتر.  داشت واهمه دنیز ی اندازه از بیش زیبایی از.  فشرد

و بودند دور هم از  ... 

.  افتاد جانش به بدی حال و حس و پیچید هم به اش معده

کرد نجوا خودش با و پوشید مرتبه دو را دستکش  : 

- تمومه دیگه دوماه یکی.  شده گرفته جونش...  نمونده چیزی  .  

 ... آقا-

 به ایلیا ی گونه روی خراش جای هنوز.  گرداند سر ایلیا صدای با

 ایلیا.  رفتند خروجی سمت به ناچار اما.  میشد دیده وضوح



.  کشید تر باال را چرمش دستکش و کرد تب می تن در را کتش

 اما.  است تنگ و کرده معذبش کمی کت شانه سر که کرد حس

.  بود همین بودن بادیکارد های بدی از متاسفانه.  نگفت چیزی

 در جور هم با بازی جانگولر و تشریفاتی تیپ ، مادرش قول به

  . نمیایند

 ، خانش فواد و راننده کنار در جلو ایلیا.  نشستند ماشین درون

 و گزید لب ایلیا.  شد مشغول دستک و دفتر با سرشان پشت

پرسید مردد  : 

-  رو مردک این کار بود بهتر نظرم به ولی ، نباشه جسارت آقا

میساختیم همیشه واسه  .  

گفت بردارد سر ها کاغذ روی از آنکه بی فواد  : 

-  دیشب همون خان کیارش امر به خودمون آدم.  نیست صالح

 نباید خونش.  حریفه قماش از یارو این اما.  شد واصل درک به

کنه می خراب کارو تجارت وسط خواهی خون و خون.  میریخت  

.  

گفت و داد فرو را دهانش آب ایلیا  : 



- ؟ کنن مثل به مقابله اگه   

کرد نگاه ایلیا به و بست را دفترش فواد  . 

- .  بده پس تاوان باید کنه می بد که کسی میگه نانوشته قانون

 خون با ، بشه مثل به مقابله اگه.  بزنن پشت از کردن سعی اونا

میشه تموم  .  

 از هم راننده.  انداخت فواد به کوتاه نگاهی و گرداند سر ایلیا

 بفهمد آنکه بی و گذراند نظر از را فواد مصمم چهره آینه درون

فشرد دستی دو را فرمان  .  

**** 

 خیره ماه آبان سرمای به و بود ایستاده پنجره ی شیشه پشت

 به خورشید که چه هر و میشد تر سرد و سرد کم کم.  بود مانده

 بنچره و در جان به بیشتری سرمای و سوز ، میشد نزدیک مغرب

 می عبور درختان های شاخه بین از وقفه بی باد.  افتاد می ها

 پلکان به مربوط راهروی در و میشد رد بام پشت از و کرد

 می زوزه و زد می ضربه ها پله راه در به و افتاده می گیر پشتبام

  . کشید



 ساز چای ی دکمه پریدن باال صدای.  بود مطلق سکوت در خانه

 جوش آب شدن ریز سر صدای بندش پشت و پیچید خانه در

. بود رفته خرید برای ابراهیم بابا با فرناز.  شد شنیده قوری درون

 ساختمان در خودش اتاق به که میشد ربعی یک هم دنیز

شود آماده تا بود رفته خودشان  . 
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 و تیره گاهی دلیل بی ها روز این.  زد پلک هم سر پشت بار چند

.  شدند می سرخ و میکردند تب هایش چشم و دید می تار

 سر با.  داد نمی را دیدش تاری کفاف هم عینکش که جوری

 دوباره و داد فشار آرام را هایش چشم دستش دو هر انگشتان

 زد پلک دوباره و گشود آخر تا را هایش چشم ی حدقه.  زد پلک



 نبض هم اش شقیقه و کردند می درد سرش کف و پیشانی کمی. 

بود گرفته  .  

 و کند می محکم را هایش پوتین بند که دید را دنیز وقت همان

آید می پیش  .  

گفت بلند و برداشت مبل روی از را کاپشنش  : 

- رفتیم ما ستاره  .  

دوید در چهارچوب سمت به ستاره  : 

- برگردید تا کنم می آماده گرم سوپ یکم براتون.  سالمت به  .  

کرد باز را در و زد لبخندی تارخ  : 

- نکنه درد دستت  .  

برگشت اشپزخانه به و داد تکان سری ستاره  .  

 هایش دست او به خیره دنیز.  رفت پائین ایوان های پله از تارخ

 تارخ.  زد لبخند و کرد فرو اش تازه و خز کاپشن جیب در را

 کاپشن زیپ و داد جواب نمایی دندان لبخند با را لبخندش



 خاکی برلند تیم های پوتین بند کشید باال را رنگش سفید

کرد محکم را رنگش  .  

- ؟ بریم کجا   

انداخت باال شانه تارخ  : 

- آید پیش که جا هر  !  

 آب کمی.  زدند بیرون خانه از و افتاد راه تارخ دوش دوشا دنیز

 عمدا دنیز.  بود بسته یخ خیابان کنار و گوشه های چاله در باران

 این. بشنود را برداشتنشان ترک صدای تا رفت می ها یخ روی

 آسپرگر خاطر به گفت توان نمی.  داشت زیادی لذت برایش صدا

دارند دوست را کار این هم معمولی های آدم چون ، بود   .  

گفت کرد می تماشا لبخند با را او بازیگوشی که همانطور تارخ  : 

- ؟ کنی می شروع کی رو بعدی طرح   

 گرفت آرام که کمی و کرد کنترل سختی به را هیجانش دنیز

 : پرسید

  طرح؟-



افتاد یادش بعد  ... 

- کردم شروعش بودم گفته بهت...  طرح آها  .  

انداخت باال ابرو تارخ  : 

- گفتی؟ من به مطمئنی  

نشد تارخ ی طعنه متوجه دنیز  . 

-  گفتی.  گفتی خودت.  بکشم مریمو صورت بود قرار.  دیگه آره

کرد پیداش بشه شاید اینجوری  .  

گفت و داد تکان سری تارخ  : 

- دنیز نیست درست وسط این چیزی یه  !  

کرد نجوا زنان قدم و انداخت زیر به را سرش دنیز  : 

- گی می من به داری ساله دو حرفو این  !  

کشید آه تارخ  : 



-  خود بسته مدار دوربین قیلمای از بعضی که اینجاست مشکل

 تو اومدی تو که اونشبی اینکه بدتر حاال.  میشن پاک خود به

کرده قطع هم رو دوربینا اتصال برق و رعد انگار ، خونه  .  

- گفتی قبال هم اینو  !  

 درون را ازادش دست و داد ماساژ را اش پیشانی و خندید تارخ

کرد فرو کاپشن جیب  .  

- ماجرام اصل دنبال که هستم کسی تنها من خب  .  

- بگیم فواد به اگه شاید  ... 

برید جدیت با را کالمش تارخ  : 

-  ماجرا از هیچی نباید فواد ،دایی گفتم بهت بار هزاران...  دنیز

 همه.  نمیاد خوشش غریبه آدم از.  دونی می که خودت.  بفهمه

 ابراهیم بابا.  ندازی می دردسر به هم رو ما ، کنی می خراب چیزو

.  میشیم آواره هم فری مامان و ستاره و من.  میشه کار بی کار از

دنیز کنی اشتباه مبادا... بره و نذاره فواد دایی قبلش اگه البته  !  

فشرد هم به را هایش لب دنیز  .  



-  رو ها معما اینجوری بشه شاید گفتم فقط. کنم نمی کارو این نه

کرد حل  .  

داد تکان سری تارخ  : 

-  تو ، بوده کی مریم این بفهمم باید.  کنم می کاریش یه خودم

 اگه ؟ رفته و ت گذاشته همه اون بعد چطور ، کرده پیدا چطور رو

؟ برنگشته چرا ، برگرده که رفته ! 
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 زد چنگ اش حنجره به مهیب و عجیب بغضی.  کرد سکوت دنیز

 ها حرف این بداند عمارت آن اهل را خودش خواست می بار هر. 

 راه واقعا.  شد می کوبیده سرش توی پوتک مثل ها بحث و

نبود او برای گذشته از فراری  .  



 دردش سر.  کرد انداز بر را دخترک انگیز حزن سکوت تارخ

 را سردردی همچین هرگز او!  بود عجیب.  بود شده تر شدید

 و بود کرده گیر اش شقیقه کنار فقط درد انگار.  بود نکرده تجربه

 به.  کند آزاد را خودش تا زد می ضربه اش جمجمه به مدام

 تا.  رفتند می حرفی هیچ بی و زدند می قدم بازارچه سمت

 که پنیری دیدن با دنیز.  رسیدند بازارچه کنار ی دکه به اینکه

 هیجان با آمد می کش و بود شده اب مکزیکی های ذرت روی

 : پرسید

- عجیبی پیتزای چه  !  

زد لبخند تارخ  : 

- ؟ نخوردی حاال تا...  ذرته این   

گفت و رفت عقب قدم چند دنیز  : 

- کنه می بد حالمو بوش . 

-  نزدیک از ؟ کنی امتحان خوای می.  ست خوشمزه خیلی ولی

نیست کنی می فکر که بدی این به  .  



کرد کج را سرش و داشت نگه بینی روی را هایش دست دنیز  .  

- نگیر بیشتر یدونه پس  . 

 را دنیز سفارش و چرخید دکه سمت به بزرگ لبخندی با تارخ

  . گرفت

شد می بلند ها ذرت گرمای از بخار ، هوا سرمای آن در  .  

 درون را رنگ نارنجی شفاف مصرف یکبار قاشق اکراه با دنیز

کرد مزه مزه و برداشت آن از کمی و برد فرو ها ذرت  .  

 می نگاه هایش لب و ها چشم به و بود دنیز واکنش منتظر تارخ

 چشم به دنیز های لب از تارخ های نگاه.  زد لبخند دنیز.  کرد

گفت دید که را شوقشان و شد کشیده رنگش آبی های  : 

- بگیرم بیاد خودم واسه یدونه پس  .  

 گذاشت دهانش در را بعدی قاشق و شد نما دندان لبخندش دنیز

 و ذرت های دانه ترکیدن.  بود عجیب و جدید ای مزه برایش. 

 حرارتی و آویشن عطر ، دندانش زیر قارچ شدن ذره ذره صدای



: »  کرد فکر خودش با.  بود نشسته جانش به ها ذرت تندی از که

سوزاند نمی قبل مثل را دهانش ، گرم های چیز ، ها روز این  ! »  

 مسیر در.  دادند ادامه راهشان به رو پیاده سمت به دنیز و تارخ

 چرخیدند می دار ویترین های فر در که بریان های مرغ از بود پر

.  گرم های نوشیدنی حتی...  رنگ رنگا های ساندویچ از بود پر چ

آمد می تر باال مغازه چند از هم قهوه تند عطر  .  

 غرشی صدای بندش پشت.  کرد روشن را آسمان نور پر رعدی

نبود باران از خبری اما.  رسید گوش به بلند  .  

 تارخ به و چسبید ویترین به دنیز.  رسیدند بدلیجات ی مغازه به

 با ظریف رز گل یک پالکش که رنگی ای نقره استیل گردنبند

داد نشان بود برگ و ساقه  : 

- ؟ نیست قشنگ   

زد لبخند و فشرد را چشمش دو هر ی گوشه تارخ  .  

- ؟ خوایش می.  قشنگه   

پرسید فقط.  نبود بلد را کردن تعارف دنیز  : 



- ؟ بخوامش میشه ! 

 خنده موج از پر صدایی با و گرفت اش خنده دنیز لحن از تارخ

 : گفت

- میشه که معلومه  .  

 راه به دوان دوان سرش پشت دنیز.  رفت باال مغازه های پله از و

 تارخ شدند که مغازه وارد.  نبود بند پایش روی ذوق از و افتاد

 کشید دیوار به آویزان ی مردانه های دستبند به را هایش دست

 گذراند نظر از را ها طرح لحظه چند فروردین نماد به رسیدن با و

.  داد فروشنده نشان را دنیز نظر مورد گردنبند و چرخید بعد. 

 قوچ.  بود خیره ماه فروردین نماد های دستیند به هنوز دنیز

 چرم روی و بودند پالک که ای نقره و طالیی و سیاه های

 به بعد.  کرد نگاه هایشان قیمت به.  بودند شده آویخته مصنوعی

 مشغول که تارخ به و گرداند سر بعد.  کرد نگاه پولش کیف

 قیمت به و گرداند سر دوباره.  دوخت چشم بود گردنبند برانداز

 تارخ ارزش کرد فکر خودش با و کرد نگاه ها دستبند ناچیز های

 ارزانی چیز همچین که کشید خجالت.  حرفاست این از بیشتر



 میشد ارزشی با و اصل شی فروشی بدلیات در مگر ولی.  بخرد

؟ کرد پیدا  
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 دور مدام و بود شده بیقرار کمی تردید و دوگانگی حس از

 دستبند ترین قشنگ گرفت تصمیم آخرش.  چرخید می خودش

 و بود کرده حساب را گردنبند تارخ.  بایستد کنار و بردارد را

بود دنیز منتظر  . 

- ؟ بندازی گردنت خوای می   

 تارخ به پشت رفت پیش.  داد تکان را سرش و زد لبخند دنیز

 با را پالک و چرخید دنیز.  بست برایش را گردنبند تارخ.  ایستاد

گرفت دستش  .  



- بخرید طالشو انشاهلل  .  

 هم باز و زد لبخند گفت را جمله این که فروشنده به رو دنیز

گفت باز نیش همان با.  نشد فروشنده دقیق منظور متوجه  : 

- خوبه همین...  نـــه  .  

دوخت دنیز به را نگاهش و خندید ریز تارخ  .  

 بیرون پول پولش کیف از.  گذاشت میز روی را دستبند دنیز

  . آورد

- خوام می هم رو این  .  

- میگیرم برات.  جیبت بذار پولتو  .  

 درون را دستبند فروشنده.  داد تکان طرفین به را سرش دنیز

 گرفت دنیز سمت به دستش دو هر با و گذاشت شکل لوزی جعبه

شدند خارح تارخ با همراه و گرفت را جعبه دنیز.  .  

 مات لبخندی با تارخ.  افتادند راه به خانه سمت به رو پیاده کنار

 دستش درون ی جعبه به خیره دنیز.  کرد می نگاه دنیز به

آمد می نظر به مضطرب  .  



پرسید تارخ  : 

- ؟ فروردینی متولد مگه   

گفت خونسردانه و گرداند سر دنیز  : 

- .  سالمه چند دقیقا دونم نمی.  هستم ماهی چه متولد دونم نمی

دو و بیست یا یک بیست  !  

خورد گره هم به هایش ابرو تارخ  .  

- ؟ مهمه برات   

داد تکان طرفین به را سرش دنیز  : 

- کنم نمی فکر بهش اصال...  نه  .  

_ ؟ چیه دستبند این پس   

گرفت تارخ سمت به را جعبه مقدمه بی دنیز  : 

- توئه ماله  .  

خندید زده بهت و ایستاد جایش سر یکباره تارخ  : 

- ؟ بود کاری چه این!  دیوونه   



 هیجان.  اورد بیرون جعبه از را دستبند و گرفت دنیز از را جعبه

 تواند می که شده خوب حالش حد این تا دنیز اینکه از.  بود زده

بدهد هدیه و بگیرد تصنیم   .  

-  شاید کردم فکر اما.  بگیرم اینا از یکی خواست می دلم همیشه

حرفا این و نباشن مد دیگه خیلی یا.  شدم پیر خیلی براش  ... 

 دستبند های بند که همانطور و گرفت دستش از را دستبند دنیز

گفت زد می گره تارخ مچ دور را  : 

-  دلش خودش جور هر باید رو دنیا روزه دو آدم خودت قول به

 نداره حقیقت دنیا روز دو که میدونم اینو.  کنه زندگی خواد می

 ببین...  چیزهمه خیال بی اما.  عمر بودن کوتاه از ست استعاره و

میاد دستت به چقدر  .  

 دستبند روی قوچ به نگاهی و برد باال را اش استخوانی مچ تارخ

زد لبخند و انداخت  .  

- نکنه درد دستت  !  

_ کنم می خواهش  .  



جنباند لب مردد.  ماند خیره دنیز وبه گزید را لبش تارخ  : 

- ؟ بپرسم.  ذهنمه تو وقته چند چیزی یه ، دنیز   

داد تکان مثبت نشانه به را سرش دنیز  : 

- من از بپرس.  آره  . 

.  کرد رخنه جانش در هوا سرمای و کشید عمیق نفسی تارخ

گفت و کرد فرو جیبش در را هایش دست  : 

- ؟ زنی می حرف باهاش ؟ میاد خوشت فواد دایی از تو   

زد یخ تارخ از بدتر و دزدید را هایش چشم دنیز  .  

-  مدام...  میون در یکی.  کوتاه بده جواب اگه.  نمیده جوابمو

نمیاد اما.  میاد میگه  ...  

زد لبخند و کرد نگاه تارخ به  : 

- دارم دوستش کنم فکر  !  

داد قورت را دهانش آب گوید می چه بفهمد انکه بی تارخ  : 

- ؟ که دونی می.  بزرگتره ازت خیلی   



 حاضر نبود بلد اصال.  مداشت جوابی حاضر قصد اصال دنیز

پرسید معمولی سوال یک عنوان به.  کند جوابی  : 

- ؟ مهمه این مگه   

کشید موهایش به دستی تارخ  .  

- .  بزرگتره سال دوازده_ یازده تو از اون کن فکر...  آره وقتا یه

 افتاده جا مرد یه اون ، چلیت چل اول و بشه سالت سی تو وقتی

نداره خودشم ی حوصله که ست  .  

خندید دنیز  : 

-  تامونو دو ی حوصله من اما!  نداره خودشو ی حوصله االنم آخه

  . دارم

 شعور دنیز ی اندازه هم هما کاش.  زد لبخند و شد مایوس تارخ

 موبایل زنگ صدای وقت همان.  فروخت نمی را مردش و داشت

داد جواب.  بود عمارت ی شماره. شد بلند تارخ  : 

- ؟ بله   

آمد ستاره ی آشفته و گریان صدای  .  



- خدا رو تو.  برسون خودتو خدا رو تو ، آقا  !  

زد داد تارخ  : 

- ؟ خبره چه   

زد زار ستاره  : 

- خدا رو تو.  شده دیوونه...  در جلوی اومده باباتون...  باباتون  ... 

 ای تاکسی برای را دستش همانجا و کرد قطع و نداد گوش تارخ

 روی را پایش ، کرد لبخوانی را«  دربست»  راننده تا کرد بلند

داد فشار ترمز  . 
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 خواست نمی دلش اما.  کرد می نگاه تارخ به مردد و آشفته دنیز

 یه اش چهره چون بزنید حرف او با ترسید می. شده چه بپرسد



 خواست می راننده از مدام تارخ. بود حال بد و افروخته بر شدت

 آرامی به اش پیشانی روی مشتش با و براند بیشتری سرعت با

 ی اندازه به برایشان کوتاهی آن به مسیر.  بود گرفته ضرب

 پیاده تارخ ، رسیدند اینکه محض به.  شد طی فاصله ها کیلومتر

 پیش دنیز اما بزند حرفی تا داد پایین را شیشه راننده.  شد

گفت و کرد دستی  : 

- شد؟ چقدر   

 تعارف راننده به و اورد بیرون را کرایه کوچکش پول کیف از و 

 ی کوچه در تارخ ی عربده صدای که میشد پیاده ماشین از.  کرد

انداخت طنین بست بن  .  

 چشمش ، شد رد دروازه از که همین.  کرد دویدن به شروع دنیز

 به چنان اما بود سفید موهایش که افتاد چاقی و مسن مرد به

بود ندیده حال به تا که بود رسیده خودش  . 

 جوری را هایش دست و بود ایستاده میثاق و تارخ بین فرناز 

 فرناز به مدام تارخ اما.  بود شده تارخ سپر انگار که بود گرفته

کرد می صحبت دست عصبیِ حرکات با و زد می تنه  .  



-  سر از دست.  نکشیده باریک جای به کار تا برو بردار ، میثاق

 تتمه اون یکم هزار بار.  گفتم بهت بار هزار!  بردار مامانم و من

صورتت توی کنم می تف داشتمو نگه که حرمتی  ... 

گفت بلند ، تنش بدون ، تارخ برعکس اما محکم کالمی با میثاق  

: 

-  می.  بزنی من به سر یه نمیای ایرانی ساله دو!  احمق پدرتم من

ست حرومزاده ی عفریته این های نقشه همه اینا دونم  .  

کشید جیغ فرناز  : 

- اشغال جایی هر!  شو خفه...  شو خفه  !  

 به محکم را اش پیشانی و زد کنار راهش سر از را فرناز تارخ

 گذاشت دهانش روی را دستش دو هر دنیز.  کوبید میثاق صورت

 زده بهت و دهان به دست فرناز.  کرد لرزیدن به شروع پاهایش و

.  نرسید زورش اما ، کند مهارش تا کرد بغل را تارخ سر پشت از

 کنترل را تارخ های تقال نتوانستند ولی شد واسطه ابراهیم بابا

 یخ های دست.  رساند تارخ به را خودش و دوید فقط دنیز.  کنند



 به هایش دست درون و گرفت هوا زمین بین از را تارخ ی زده

کشید فریاد و کرد مهار سختی  : 

ببین منو...  ببین منو!  تارخ...  تارخ -  ...  

 گره دنیز صورت به و چرخید آلود غضب تارخ رنگ سبز نگاه

 منقبض فک و شد متوقف نگاهش لرزش ثانیه یک در و خورد

 یخ های دست متوجه لحظه یک.  گرفت نرمال حالتی اش شده

 عقب تارخ و داشت برمی جلو به قدم دنیز.  شد دنیز ی زده

 ی چینه ی لبه و شدند دور مهلکه از اینکه تا.  رفتند می عقب

 با دنیز.  بود نشسته خون تارخ پیشانی روی. نشست باغچه

 دوباره وقت همان. کرد پاک را تارخ پیشانی شالش ی گوشه

آمد میثاق فحاشی صدای  .  

 جلوی و کرد سد تارخ مقابل را خودش دنیز. شد خیز نیم تارخ

گرفت را دیدش  .  

زد داد ناچار به تارخ  : 

-  من ؟ فهمی می!  بابات پیش نرو نخونده من گوش توی کسی

ببینم رو تو خوام نمی خودم  . 
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 گفته.  بزنم سر بهت گفته بهم روز هر مامان ، سال دو این توی

 و تو دعوای گفته...  پدرمی تو باشه چی هر گفته.  نکنم اونو فکر

 و منه وجود تو تو از نیمی و نداره دخلی من به طالقتون و اون

... ببینمت خوام نمی خودم من ، من اما!  نمیده تغییر اینو هیچی

 درد چه به ، بده ترجیح تنش پاره به نوششو و عیش که بابایی

 کتک ، خونه تو بیاره آرامش اینکه جای که بابایی ؟ خوره می من

 که بابایی ؟ خوره می من درد چه به ، بیاره بیدادشو و داد و کاری

 اصال ؟ چیکار خوام می رو افتم می هاش شکنجه یاد دارم عمر تا

 رو تو باید چرا من ؟ اوردی بچگیم و من سر بالیی چه حالیته تو

کنی نمی ولمون چرا ؟ لعنتی ببینمت باید چرا!  بخوام  !  



ایستاد و شد تر بلند تارخ صدای  : 

-  حضور با نمیذارم.  بخشمت نمی...  نیا سراغم.  نزن زنگ من به

 و برم بذارم که نمیدم جاخالی دفعه این. کنی اذیت مادرمو من،

 چیز همه بی میثاق دستم رو بذاری مامانمو ی کرده دق ی جنازه

 توی تو از که خونی اون تونستم می اگه...  نیستی من پدر تو! 

 وجودمه توی تو از که ایی ان دی اون.  ریختم می بیرون را رگمه

صدامو شنیدی.  کردم می چالش و کندم می وجودم از رو  ... 

نشاند را او و گذاشت تارخ ی سینه روی را هایش دست کف دنیز  

.  

 ی اندازه به هیچکس زندگی در که کرد می فکر حال به تا دنیز

 بینی و تارخ روز و حال دیدن با حاال اما.  نبوده مستاصل خودش

 افکارش در داشت ، فرناز گریان های چشم و میثاق ی کرده ورم

کرد می نظر تجدید  .  

 هم میثاق.  کرد می میانی در پا بیشتری تالش با ابراهیم بابا

 فحاشی.  تارخ خون آوردن جوش به برای کرد می مضاعف تالش

داد می فرناز به رکیک القاب مدام و کرد می  .  



 پا عصبی.  افتاد راه به میثاق سمت به و شد بلند جایش از تارخ

 گره مشت.  زد کنار راهش سر از و داد هول را دنیز و کرد تند

 را دنیز همه و همه کوبید می زمین به که پاهایی ، تارخ ی شده

 سمت به دنیز.  بگیرد را او جلوی شده طور هر که کرد می وادار

 شده آمدن فرود ی آماده تارخ مشت که وقت همان و دوید تارخ

 چشم.  فشرد آغوشش در و زد چنگ محکم را او بازوی بود

کشید داد و بست را هایش  : 

- کن تمومش خدا رو تو! کن بس خدا رو تو  !  

 و بازو.  شد متوقف دوباره ، کرد حس که را دنیز لرزیدن تارخ

میشد فشرده دنیز ی یخزده آغوش در راستش دست ساعد  . 

 اشاره میثاق به وار تهدید چپش دست ی اشاره انگشت با تارخ

گفت و کرد  : 

- برو!  کارت پی برو  ... 

گفت دنیز به رو تارخ  : 

- تو بریم بیا.  کردم تمومش باشه...  باشه  ... 



زد داد میثاق که شدند دور قدم چند  : 

-  به رسیم می.  خان تارخ افته می خونه دباغ به بازم پوست گذر

  . هم

زد داد کند نگاهش آنکه بی تارخ  : 

-  شده تموم میتم غسل ، تو به گذرم افتادن قبل کنم می دعا

  . باشه

زد داد فرناز  : 

- اینجوری نگو...  تارخ  !  

گفت میداد ادامه راهش به که طور همان تارخ  : 

- سرده تو بیا مامان.  ببند درو ابراهیم بابا  .  

رفت می ساختمان سمت و فشرد می را دنیز دست و  . 
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 کار و برگردد نبود بعید.  کند رها را تارخ دست ترسید می دنیز

کند تمام را تمامش نا  .  

 ای قهوه پشمی قالی روی شومینه دور تا دور نشیمن در همه

 با فرناز.  آورد پشتی و بالشت عجله با ستاره.  نشستند رنگ

 به حال شوریده جور بد ، دارش تب های چشم و شده سرخ بینی

 جنباند می لب مدام.  بگوید چیزی کرد می دل دل.  آمد می نظر

بود قرار بی و داد می تاب را خودش و  .  

 فرناز. گرفت قرار قالی وسط و آمد ستاره دست روی چای سینی

گفت و زد دریا به دل و انداخت زیر به سر  : 

- باشه چی هر باباته...  زدیش می نباید  .  

 گریه میل شدت به و بود نشسته خون به که هایی چشم با تارخ

ماند خیره آتش به ، داشت  .  

-  ، داد آبم و نون که اونی...  فواده دایی من بابای.  ندارم بابا من

 شو بچه و زن زمستون ی چله... .    بابامه داد، آبرو ، داد پناه سر



 میثاق بگی من به کنی می جرات چطور ؟ هان ؟ کنه می آواره

 دلش رو موند دانشگاه حسرت خودش که کسی ، مامان ؟ بابامه

 راه که اونی.  بابامه بخونم درس تا دنیا اونسر فرستاد منو اما

 ، بست قلبمو زخم ، بست پامو زخم که اونی ، راهم سر گذاشت

منه بابای فواد دایی.  بابامه داد من به دوباره زندگی که اونی  .  

کرد نجوا مردد و گرفت دندان به لب دنیز  : 

- که بشی عصبانی تو خواد نمی مامانت ، تارخ  ... 

- نزنه گول بچه.  برام هم به نبافه پرند چرند پس  !  

 چانه.  کرد بغض و پیچید هم در را اش زده یخ های انگشت فرناز

لرزید بغض از اش  .  

.  رفت اتاقش سمت به و شد و بلند جایش از درنگ بی تارخ

 دو هر و ایستاد جایش سر رسید ها پله نزدیکی به که همین

شد خیز نیم فرناز.  گذاشت سرش روی را دستش  . 

- ؟ تارخ   



 سر پشت بار چند.  نداشت تعادل.  رفت می گیج سرش که انگار

 تمام که انگار.  کرد نگاه فرناز و دنیز به و چرخید.  زد پلک هم

 تاریک و سیاه کم کم داشت چیز همه.  بود تاریکی به رو دنیا

 چه هر و بود شدن محدود حال در دیدش طرف هر از و میشد

 فقط و میشد بیشتر هم سیاهی ، میشد بیشتر سرش در درد

 بست را چشمش دو هر.  ماند روشن مقابلش در کوچکی ی نقطه

نشست همانجا و گذاشت هایش چشم روی را هایش دست و  ... 

 و ها قراری بی.  شنید می را پاها صدای.  دویدند سمتش به همه

 بازوهایش زیر ابراهیم بابا های دست.  شنید می را ها زدن صدا

 اما رفت می باال ها پله از و داشت می بر قدم دلشت.  گرفت را

دید نمی چیزی  .  

بود زده بهتش.  بود ترسیده  .  

- شدم کور من  ...  

زد می صدا را خدا و زد می نفس نفس و کرد می گریه فرناز  .  

کرد نجوا ابراهیم بابا  : 

- ؟ کنه می درد سرت   



بود بریده را امانش درد و بود شده گیج تارخ  .  

 ... اره-

_  دستم از م بچه بگید بزنید زنگ!  حسین محمد بزنید زنگ

بزن زنگ قرآن اون به رو تو ، ستاره.  برسه دادم به بیاد رفت  ...  

 بابا.  گرفت آرام کمی ها صدا.  شنید را ستاره گفتن چشم صدای

گفت آرام ابراهیم  : 

- عصبیه فشار حتما.  نیست چیزی.  بابام بکش دراز  .  

 عقب به که کرد احساس اش شانه روی را هایش دست بعد

بخوابد تا کرد می راهنماییش  .  

 درد از وجودش تمام همچنان و رسید بالشت خنکای به سرش

سوخت می سرش  . 
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بکشد هوار خواست می دلش که جوری  .  

-  آروم یکم بذارید کنید خاموش چراغم.  بابام نکنید صدا و سر

برسه دکتر تا بگیره  .  

شنید را دنیز. آلود بغض صدای  : 

- پیشش میشینم من  .  

نالید فرناز  : 

- برو تو نه  ...  

آمد در شدن بسته صدای و گفت چشمی دنیز  .  

 انگار ، بعد دقیقه چند و خوراند تارخ به را مسکنی کپسول فرناز

 جز دید نمی چیزی هم هنوز او اما.  شد تر تحمل قابل چیز همه

 بست را هایش چشم باز.  سیاهی همه آن وسط ، سو کور ای لکه

 دیگر عمرش آخر تا اگر.  بود ترسیده.  تپید می بدجور قلبش. 

 چشم آبی توانست نمی دیگر اگر ؟ نمیدید سیاهی جز چیزی

 فری مامان خندیدن توانست نمی دیگر اگر ؟ ببیند را دنیز های



 می اگر.  بود سپرده او به را اش اهالی و خانه این فواد ببیند؟ را

؟ دید می را روز و حال این و امد   

 هایش پلک.  است گذشته حالیش آشفته از چقدر دانست نمی

 دقیقا.  میشد محو کم کم داشت تاریکی.  کرد باز هم از را

 ، روشن ی نقطه از اش مرکزی دید.  بود شده پدیدار که همانطور

 محمد وقت همان.  رفت می بزرگتر ای دایره سمت کم کم

آمد هم حسین  .  

.  برگشت اول حالت به تقریبا تارخ دیدِ ، کرد بررسی را شرایط تا

 چشمش چرخاندن با.  دید می مات را نور.  کرد نگاه را اباجور

کشید تیر سرش  .  

- ؟ واضح چیز همه ؟ میبینی دیگه االن جان، تارخ   

_ اره تقریبا  ...  

- ؟ بهتره سرت درد   

_ حدودی تا  !  



-  این از ، باشه میگرن اکه.  داری چشمی میگرن احتماال...  خب

 می درد داشت سرت اینکه محض به.  باشی مراقب باید بعد به

 ها پرده ، اتاقت توی میری ، میشد شروع داشت درد سر و گرفت

 و خوری می هاتو دارو ، کنی می خاموش رو چراغا ، کشی می رو

 و تلویزیون پای ، نشده خفه نطفه توی دردت سر که وقتی تا

 دارو با اینکه مگر نداره درمان.  نمیشینی موبایل و مانیتور

کنی پیشگیری  .  

گرفت دلش تارخ  .  

- ؟ یهو آخه ؟ شدم اینجوری چرا   

- عصبی ، جسمی ، روحی فشار  ...  

گذاشت تارخ زانوی روی را دستش و زد لبخند  .  

- دیگه زنن می بیرون جایی یه از ها غصه و غم باالخره  .  

 و کرد جمع را وسایلش حسین محمد.  انداخت زیر به سر تارخ

 : گفت



-  که پزشک چشم یه پیش برو حتما فردا ، کن استراحت خوب

 ناکرده خدایی هستش ای دیگه چیز مشکل اگه تا بشی معاینه

 میگرن قطعا روز و حال این و عالئم این ، خب ولی...  بفهمی

 نکش کار خیلی قشنگتم چشمای از.  بزن عینکتو.  چشمیه

  . پسرم

زد کمرنگی لبخند تارخ  .  

- اومدین که ممنونم  .  

رفت خروجی در سمت به  .  

- باش خودت مراقب...  نزن حرفو این  ! 

کرد تماشا را رفتنش و داد تکان سری تارخ  . 
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 نگاه سقف به.  کشید دراز و گذاشت اش پیشانی روی را دستش

 می حس.  نوردید در را وجودش تمام ، مطلق پوچی حس و کرد

 با روزگار چقدر که کرد می فکر.  تنهاست تنهای دنیا این در کرد

 که بود من در چه پرسید می خودش از مدام.  است انصاف بی او

 دلش مدام ؟ میایم بر برم و دور های رنج پس از کرد فکر خدا

کرد زمزمه خودش با.  گرفت می  : 

- ؟ کردی من با کارو این چرا ، خدایا   

پرسید خودش از بعد  : 

- ؟ کنم تحمل تونستن چطوری   

 به شروع پایش کف و شنید را فرناز های جیغ صدای بعد

 دلش گرداگرد بغض و رفت باال قلبش ضربان.  کرد سوختن

 می چه هر.  امد اش حنجره پشت و کرد فوران و چرخید

.  نشد که نشد ، ببلعد را بغض دهانش آب دادن فرو با خواست

 می پناهی بی احساس.  شد ریز سر چشمش ی گوشه از اشک

 ، بود سالش چهار و بیست که حاال انگار.  نبود راحت اصال.  کرد

 انگار.  کرد می طلب را خوب پدری داشتن دلش قبل از بیشتر



 کم پدرش نبودن و پشتش بودن خالی ، میشد بزرگتر چه هر

 وجودش تمام که بود ای کینه همه از بدتر.  کرد می ترش طاقت

 طلب!  توانست نمی.  ببخشد نمیشد.  بود کرده محاصره را

 که طلبی. پناهی بی سال چهار و بیست وسعنت به طلبی.  داشت

بود محال شدنش وصول  .  

- ؟ تارخ   

 و کرد پاک را هایش چشم ، رنگش ای سرمه بلوز آستین سر با

شد خیز نیم  .  

- ؟ بهتری   

 ماتی لبخند او ی افتاده های ابرو و اشوب ی چهره دیدن با تارخ

آمد لبش روی  . 

- داشتم بیشتری توقع خودم از.  گیجم و گنگ یکم  . 

کشید آه و آمد جلو  . 



-  کاش.  میگیره دلش!  میشه خسته آدم.  نیست تو تقصیر

 به دردت برات کنم جبران تونستم می کاش.  نمیشد اینجوری

منه خاطر به اینا ی همه.  تارخ ببخش مامانو.  قلبم  .  

 دستش درون و کشید را فرناز دست و نشست جایش سر تارخ

 . گرفت

- .  بپاشه هم از زندگیش که کنه نمی ازدواج هیچکس ؟ مامان

 ش بچه پای که بود زن انقدر مادرم ، دارم باور اینو حداقل

 راجع م دیگه.  نیست که باشه شرمنده باید لندهور اون.  وایسته

؟ خب.  نزنیم حرف بش   

 روشن و بور موهای روی را دستش و نشست تخت ی لبه فرناز

 همچین در.  زد نمی حرف اینجوری قبال تارخ.  کشید پسرش

 فریاد و کرد می بیداد و داد رفتن دم و بست می چمدان مواقعی

 حاال اما ؟ آورده دنیا را او چرا که کرد می خواست باز را او زنان

 هایش چشم و گذاشت مادرش زانوی روی را سرش ، زنان لبخند

بست را  .  



 گرسنه مورد در نداشت جرات ستاره اما بود شده آماده شام

 ی ریشه با و آشپزخانه در بود مانده.  بپرسد چیزی اهالی بودن

 در و کرد می بازی بود آشپزخانه میز روی که سنتی میزی روی

 طلب برایش گرم زمین و کرد می نفرین را ملعونش جاری دلش

بود انداخته روزی همچین به را او که کرد می  .  

 را خود رنگ سربی آسمان به خیره ، اتاقش ی پنجره پشت دنیز

 تا سر به عجیبی رخوت پریشانی و دلتنگی و بود کرده بغل

 خودش برای ، خودش ساختمان در ، ابراهیم بابا.  بود داده پایش

 بر زودتر آقا اگر شد می چه که بود فکر این در و ریخت می چای

اش زندگی و خانه سر گشت می  . 
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 کف و کشید تخت روی از را چمدان و کشید را چمدانش زیپ

 عمیق نفسی کشید گردنش پشت را دستش کف.  کرد رها اتاق

  . کشید

- ؟ فواد   

 پشت را اتاق در و رفت بیرون اتاق از بگوید چیزی آنکه بدون

بست سرش  .  

 دندان با را دستش کف و بود نشسته کاناپه روی زانو چهار دریا

خاراند می شکنش بادام های  .  

زد لبخندی صحنه آن دیدن با  . 

- ؟ نیومد ایلیا ، سنجابک   

بود درگیر دستش کف با بدجور دریا  .  

-  ؟ بیاد گیرت پول یا بخوری کتک قراره بخاره دست کف

؟ بود کدومش   



انداخت باال ابرویی و خاراند را سرش فواد  .  

-  م بلکه بیاد گیرت آب سفید و لیف و حموم قراره.  هیچکدوم

ببره بشوره شیپیشاتو  .  

دوخت فواد به را نگاهش رفته حدقه از های چشم با دریا  .  

  ! کثافت-

کرد تنش و برداشت مبل روی از را اش پالتو و خندید فواد  .  

رفت در سمت به و شد بلند جایش از دریا. آمد در صدای  .  

- رسیدن اینا بابا احتماال.  ایلیاست  .  

شد مضطرب خودی بی و پوشید را چرمش های دستکش فواد  .  

- ؟ اید آماده آقا   

 ی نشانه به را سرش فقط و دوخت زمین به را هایش چشم فواد

کرد اشاره اتاقش به و داد تکان مثبت  .  

برگشت چمدان با و رفت اتاق سمت به سرعت با ایلیا  .  



 را رنگش مشکی بافت کاله و پیچید سرش باالی را موهایش دریا

پیچید گردنش دور را شالش و کشید سرش روی  .  

 و کنسول روی روبه آخر ی لحظه دریا.  شدند خارج اتاق از هم با

 ساختمان مقابل زود خیلی.  کرد انداز بر را خودش و ایستاد آینه

 بود چیزی اولین خان کیارش رنگ مدادی نوک ماشین و بودند

کشید خودش سمت به را همه که  .  

 از بعد فواد.  کرد باز برایش را در راننده ، رفت در سمت به فواد

نشست کوتاه مکثی  . 

- آقا بخیر شب  ... 

 رنگ سیاه نافذ های چشم با بود چهارشانه مردی ، خان کیارش

 بینی و گون گندم پوستی. گندمی جو پشت پر های ابرو و

 شده گندمی جو هم هایش سبیل.  باریک های لب و استخوانی

 های لباس اهل.  داد می خنک و تیز و تند عطری بوی.  بود

 می تن سفید پیرهن و مشکی کتان شلوار بیشتر.  نبود رسمی

 زنده فرخی اگر البته.  بود تر کوچک سالی چند فرخی از.  کرد

  . بود



 با البته.  نبود آوری تهوع ادم اصال.  بود آرام.  بود گرم صدایش

داشت دوستشان که کسانی  .  

 چهارده از را فواد.  داشت دوست را فواد زیادی حد به ، او و ...

اندازه بی و پدرانه ، عاشقانه.  داشت دوست سالگی  .  

- پسرم سالم  ...  

زد لبخندی فواد  . 

- ؟ بود خوب سفر   

گذاشت فواد زانوی روی را دستش  : 

- خبر؟ چه.  خوبم خبرای منتظر...  کار ، کار ، کار   

 به و آورد بیرون اش دستی کیف از را اش کاری گزارش فواد

داد خان کیارش دست  : 

- خوب خبرای  ! 
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داد تکان سری ارقام و آمار به خیره و خندید خان کیارش  .  

-  وقتشه واقعا دیگه.  رسوندی ثمر به رو ما ساله چهار زحمات تو

خونه بری که  .  

شد جا به جا کمی جایش سر فواد  .  

- آقا کنید امر شما چی هر  ... 

گفت و انداخت نگاهی فواد به خان کیارش  : 

- ؟ پسرم خوشه دلت حال   

رفت فرو گره با دهانش اب فواد  .  

  چطور؟-

کشید آه و داد تکان دستی خان کیارش  : 

-  ، ریختیم شرف بی برادر و خواهر اون واسه که ای برنامه بعده

؟ گرفته آروم دلت   



انداخت زیر به سر فواد  : 

- آقا نمیشه سبک دلم  ! 

فشرد و گذاشت فواد دوش روی را دستش خان کیارش  .  

-  داری انگار گفت می خواهرت.  جان بچه کنه می درستش زمان

؟ حقیقته ؟ رو داشتن دوست باز کنی می امتحان   

 را بود نکرده فکر آن به حتی صراحتا لحظه آن به تا که انچه فواد

آورد زبان بر  : 

- دوباره...  کنم ازدواج خوام می ! 

زد لبخند خان کیارش  : 

- کنم؟ تاییدش باید من که دونی می   

زد لبخند فواد  : 

- آقا شرطه برام شما تایید  .  

داد ادامه و شد بزرگتر لبخندش بعد  : 

- لق دهن دریای دست از امان  !  



داد تکیه خندید خان کیارش  .  

-  که تو!  عاطفه بی داداش خان زنه می رو تو شور دلش دخترم

دونی نمی ما از خودتو هنوزم  .  

-  دوباره زندگی من به شما.  بزرگیتونم شما دان قدر همیشه من

کوچیک خواهر یه و دادی خانواده. دادی  !  

گرفت آتش دلش و افتاد شکوفه یاد به و  .  

-  قبل سالهای مثله خواد می معلوم قراره از باش دریا مراقب

باشه خانمت عمه و تو مزاحم رو تعطیالتش . 

- ؟ چیه مزاحم آقا عمارته اون صاحب من ی اندازه به دریا  

-  برای بمونه ها کار.  میشم ملحق ایران توی بهتون شب فردا من

موقع همون  .  

شد پیاده و کرد باز را ماشین در فواد  .  

- باشید خودتون مراقب  .  

زد لبخند و داد تکان سری خان کیارش  .  



 شاهد تا نماند فواد.  شد مهار دریا توسط ، شدن بسته از قبل در

باشد دختر و پدر های صحبت  .  

 و کرد باز را در راننده.  رفت خودش اختیار در ماشین سمت به

 فواد کنار و آمد هم دریا ، بعد ی دقیقه پنج.  شد سوار فواد

 راه به فرودگاه سمت به و شد مستقر جایش سر ایلیا.  نشست

 . افتادند
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 و ها چشم روی از را ساعدش تارخ.  خورد در به آرام ای ضربه

گفت و برداشت اش پیشانی  : 



- تو بیا  ... 

 و شد اتاق وارد بود دستش روی بزرگی سینی که حالی در دنیز

بست را در پا پشت با  .  

- بخوریم باهم اوردم شام  .  

 تخت روی را سینی دنیز.  نشست جایش سر و زد لبخندی تارخ

کرد روشن را اتاق چراغ و گذاشت  .  

- ؟ نیست بد که نور   

داد جواب تارخ  : 

- نه فعال...  نه  .  

 آلو خورشت کاسه در قاشقی. نشست تخت روی آرام دنیز

داد تارخ به هم چنگالی و قاشق و گذاشت اسفناج  .  

- ؟ نخوردی غذا بقیه با چرا   

گفت و ریخت خورشت قاشق چند تارخ پلوی روی دنیز  : 



-  فعال خورن نمی شام گفتن.  زدند می حرف هم با فرناز و ستاره

 حدس.  بودیم نخورده چیزی دیگه مکزیکی ذرت اون از بعد. 

باشی گرسنه من مثله زدم  .  

 پر دهانی با و گذاشت دهانش در خورشت و پلو قاشقی تارخ

 :  گفت

- گرم دمت !  

شد خوردن غذا مشغول هم دنیز  .  

 حفظ را کالمیشان ارتباط کرد می سعی تارخ ، خوردن غذا حین

 را مخش مدام و بکشد چالش به را دنیز ذهن داشت دوست.  کند

کند عادت و بماند دنیا این در باشد مجبور دنیز تا بگیرد کار  . 

 غذا مختلفشان های صحبت وجود با و گذشت ساعتی یک

 بلند ی جلیقه جیب از دنیز.  بود شده طوالنی هم خوردنشان

گرفت تارخ سمت به و آورد بیرون را ای کرده تا کاغذ ، بافتش  .  

-  طرح یه فقط نشده تمومم.  نیست کامل...  ببین اینو ، راستی

  . کلیه



 درون ی زنانه ی چهره به چشمش و کرد نگاه کاغذ به تارخ

افتاد نقاشی  . 

- ؟ اینه مریم   

  . آره-

-  اشکال.  جوونه خیلی.  باشه مسن زن یه باید کردم می فکر

؟ بمونه من پیش نداره   

داد تکان سری زنان لبخند دنیز  . 

- بمونه ، نه  . 

 تر جلو را شالش و زد گوش پشت را صورتش کنار موهای و

 تمام.  بود خورده کور ی گره دنیز به نگاهش تارخ.  کشید

 با و کرد می مرتب را سینی داشت.  پایید می را حرکاتش

میچید هم روی دقیق را چیز همه وسواس  . 
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کرد مهار را نگاهش و فشرد هم به را هایش لب تارخ  .  

پرسید و برداشت را سینی دنیز  : 

- ؟ کنی استراحت خوای می   

خاراند را اش پیشانی تارخ  : 

 چطور؟-

گفت مردد و انداخت باال ای شانه دنیز  : 

- ذغالی چای با.  کردم آتیشی سیبزمینی هوس  . 

گفت زنان لبخند و شد بلند جایش از تارخ  : 

- بپوش گرم لباس  ... 

.  برد نی لذت آتش از.  دوید خروجی در سمت به زده هیجان او

تارخ با صحبتی هم از ، چای عطر از  ...  



 در ، فرناز و ستاره شد متوجه که برد می آشپزخانه به را سینی

 می باال ی طبقه سالن سمت به که طرحی خوش چوبی و بزرگ

 و سنگی های پله از لحاف از پر سبدی با و اند کرده باز را رود

زد صدایش دیدنش با فرناز.  آیند می پایین دوار  : 

 ... دنیز-

داد جواب متعجب و ایستاد جایش سر دنیز  : 

  بله؟-

-  و رفت راه بیاره در لنگه از درو این بیاد بگو ابراهیم بابا به برو

داریم مهمون.  بشه باز آمد  .  

 گفت فرناز که همان و گذاشت زمین روی همانجا را سینی دنیز

 است قرار روز چند مگر موقع؟ چه مهمان آخر ولی.  داد انجام را

 داشته اختیار در را ها خواب اتاق و باال ی طبقه سالن که بماند

؟ باشد   

 فقط وقت چند این.  ببیند را باال ی طبقه خواست دلش یکباره

 و کند می گردگیری را باال طبقه اشیا ستاره که بود شنیده گاهی

 به عجله با.  بود شنیده آنجا از را برقی جارو صدای هم باری چند



 موکت با ها پله.  آمد می سرما و سوز باال از.  رفت ها پله سمت

 دنیز پای هم باز ولی بودند شده شاندهپو طالیی حاشیه زرشکی

 تخته متری دوازده فرش دو.  شد باال سالن وارد.  زد می یخ

 های مبل دورشان تا دور و بودند پهن هم از فاصله با الکی

 و چوبی های کوب دیوار از پر دیوار.  بودند چیده راحتی زرشکی

 سالن انتهای بزرگی ی پرده  و بود رنگ طالیی های عکس قاب

 پرده.  داشت طالیی های آویز و بود زرشکی مخمل یالنش.  بود

 در و بود در دو راست سمت در.  بودند رنگ سفید حریر ها

 را چپ سمت از اول در دستگیره دنیز.  در دو نیز چپ سمت

 سفید تزییات با خوابی اتاق.  بود خواب اتاق.  کشید پایین

بود آن روی فواد عکس که شاسی و نفره دو تختی با.  استخوانی  

.  

- بود سابق خانم و آقا خواب اتاق اینجا  .  

 نگاه خواب اتاق به دوباره ستاره دیدن از بعد و گرداند سر دنیز

 و فواد قبلی خواب اتاق.  کرد رخنه جانش به بدی حس.  کرد

 ...هما



 و تخت یک با ساده اتاقی.  کرد باز را بعدی اتاق و رفت پیش بعد

توالت میز یک  .  

- آقاست قبلی اتاق این  .  

پرسید مردد دنیز  : 

- ؟ خوابید می جدا  

 ... بله-

 رو به رو های اتاق سمت به و شد کاسته التهابش از کمی انگار

پرسید و رفت  : 

- ؟ بیاد قراره کی   

کرد مرتب را عسلی روی ستاره  . 

- خانم دریا.  فواد آقا ی خونده خواهر  . 

 مبهوت و مات.  دانست نمی مورد این در چیزی اصال! بود عجیب

گفت زد می دید را سوم اتاق که حالی در  : 

- ؟ خونده خواهر   



داد تکان سری ستاره  : 

- کرده قبول خوندگی فرزند به رو فواد آقا ، خانم دریا بابای  .  

 کرد می فکر ش همه آخر.  آورد نمی در ها چیز این از سر دنیز

 فرزند به ، شدنش یتیم از بعد که بوده آن از بزرگتر خیلی فواد

کنند قبولش خواندگی  .  

گفت دید را دنیز اضطراب و گمی در سر که ستاره : 

- بگذره خوش بهتون باهم کنم فکر.  خوبیه دختر  .  

کرد کج را راهش ها پله سمت به و داد تکان سری دنیز  . 
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پرسید خودش از و شد مشت هایش دست  : 

- ؟! بود نگفته من به چیزی فواد چرا  



گفت آرام ستاره  : 

- ؟ بودی من با   

رفت پایین ها پله از کند توجه آنکه بی دنیز  .  

 برای را ها نگفته این داشت سعی و رفت می کلنجار خودش با

 ی همه و رسید مقابلش ها پله پایین فرناز که کند حل خودش

کرد خراب را ها کوزه کاسه  .  

 ... دنیز-

 ، کند مکثی آنکه بی فرناز.  کرد نگاه فرناز به و برداشت سر دنیز

گفت رفت می باال ها پله از که همانطور  : 

-  دیگه ، اونوری ساختمون ببر بردار رو میشه نیازت که وسایلی

بمونی اونجا باید  .  

 دامن خوردن تاب و پیچ و ها پله از فرناز رفتن باال زده بهت دنیز

 به و گفت «چشمی» لب زیر و گذراند نظر از را رنگش مشکی

رفت اتاقش سمت  .  



 همانطور.  آمد بیرون اتاقش از ، تن به کاپشن تارخ وقت همان

پرسید گذشت می گلخانه باالی از که  : 

- ؟ نشدی آماده هنوز   

انداخت تارخ به کوتاه نگاهی دنیز  .  

- میاد داره مهمون.  ابراهیم بابا ساختمون برم باید  .  

.  رفت پایین ها پله از و کرد باز را کاپشنش زیپ متعجب تارخ

 گشوده ها مدت از بعد که ای چوبی بزرگ در به طوالنی نگاهی

 می بر دارد فواد که شد دار خبر شستش و انداخت بود شده

 بست می را اتاقش در که ای لحظه را دنیز و گرداند سر.  گردد

 که داد می نشان کمال و تمام ، دنیز محزون ی چهره.  دید

 برگشتن از تر مهم همه از و ریخته هم به ذهنش و شده آشفته

 دوباره و رفت پله راه سمت به و کشید آه.  ندارد خبری فواد

برگشت اتاقش به بعد و انداخت کوتاه نگاهی  .  

 و گرفت بغلش در را شارژرش و موبایل و لباس دست چند دنیز

 ورودی در به را خودش و شد رد باغ فرسای جان سرمای از

.  شد وارد و چرخاند آرام را دستگیره.  رساند جدید ساختمان



 به بلند هایی قدم با بعد.  خورد صورتش به نشیمن گرمای و حرم

 قفل سرش پشت را در.  نکرد روشن را المپ.  رفت اتاقش سمت

 رنگش سفید دراور روی به رو ، زمین کف را هایش لباس و کرد

 افکن نور.  رفت تختش سمت به حس بی و کرخ تنی با و کرد رها

 روی درست رنگش زرد نور که تابید می جوری محوطه وسط

 شد بلند ، کشیدن دراز از قبل که شد این.  افتاد می دنیز صورت

 به.  کرد تاریک کامال را اتاقش و کشید را عمود های پرده و

 شکم روی و کرد پیدا را تختش موبایلش ی صفحه نور کمک

 سوختن به شروع اش اشکی مجرای چرا نفهمید و کشید دراز

  . کرد

 زمین کف و کرد جدا سرش از را شالش ، عصبی حرکتی با

 . انداخت

 کرد می حس.  میبرد لذت کردنش تحقیر از فرناز کرد می حس

است تشنه خونش به و آید می بدش فرناز از  .  

 این از و گرفته لگد و مشت زیر را فرناز که کرد تصور خودش با

فشرد هم به را هایش دندان و شد گره اش پنجه ، تصور  .  



.  شد مرطوب هایش مژه و فشرد هم به محکم را هایش پلک

 ، بود زده حرف فواد با که باری آخرین از.  بود شده تنگ دلش

 بی هم بزند زنگ اگر دانست می حال این با.  گذشت می روز سه

 جواب بار یک ، زد می زنگ که باری ده هر از چون.  ست فایده

 این در که بود این داد می آزارش بیشتر که چیزی.  گرفت می

بود نکرده او با کردن صحبت برای تالشی هم فواد ، روز سه  .  

 از.  کشید جیغ وجود تمام با و برد فرو بالشت درون را صورتش

بود شده دلشکسته و خسته ، بود زندگی اسمش که برزخی این  

.  

 به و ربائید را او غم کم کم و ماند روز و حال همان در دقیقه چند

 می حس را گرما هنوز.  نبود خواب که خوابی.  برد فرو خواب

 می بازی به را عریان و خشک های شاخه  که بادی صدای ، کرد

 می صدا را ابراهیم بابا محوطه در که ستاره بلند صدای.  گرفت

گاراجی در شدن باز صدای.  زد  ... 

 گوش کاش.  داد فشار سرش روی را سرش زیر بالشت کالفه

شنید می کمتر هایش  . 
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 از را بالشت.  شد گشوده حد آخرین تا هایش چشم لحظه همان

نشست تخت ی لبه و برداشت صورتش روی  ... 

- آقا خیر به رسیدن  !  

  ! مرسی-

 و شد بلند جایش از.  کرد تپش به شروع وجود تمام با قلبش و

 را او.  زد کنار را عمودی ی پرده ی گوشه.  رفت پنجره سمت به

 جاذبه بی و رنگ بی و شکل بی دنیا که انگار.  دید سر پشت از

 خوش ی شانه چهار مرد ، آسمان و زمین بین معلق او.  شد

 لبخند و گرداند می سر گاهی و رود می راه که دید می را لباسی

زند می کمرنگی  .  



شنید صدا.  نشست اتاق کف همانجا و زد پلک بار چند  : 

- عزیزم بود شده ذره یه دلمون ، جون دریا  .  

آمد بوسه صدای  .  

- خدا به منم دل  !  

کرد حرارت از سرشار را وجودش تمام باز فواد صدای  .  

- ابراهیم بابا کمک بیار رو چمدونا ، ایلیا  .  

- آقا چشم  ... 

 صدای ، کرد گوش چه هر!  تارخ جز به همه.  بودند همه انگار

نشنید را تارخ  .  

 یا رفت می فواد استقبال به باید.  شد بلند جایش از پاچه دست

 جایش سر وقت همان اما ، رفت در سمت به عجله با ؟! نه

 ؟ کند استقبال فواد از خواست می عنوانی چه با.  زد خشکش

 اینجا راهی را او فرناز که بود همین برای اصال سرایدار؟ ی نوه

دریا هم شاید.  نبیند را او فواد که خولست می.  کرد  ...  



 نیم.  برگشت تختش به باز و شد جدا کلید روی از دستش

 های چراغ.  رفت شیشه پشت دوباره و کشید دراز ساعتی

 برداشت دراور روی از را موبایلش.  بودند خاموش همه ، عمارت

بود گذشته شب نصف سه از ساعت.  کرد نگاه ساعتش به و  .  

 سرش تا کرد روشن را اینترنتش ناچاری سر از آشوب و قرار بی

آمد برایش پیامی وقت همان.  پرت حواسش و شود گرم  ... 

- ؟ بیداری   

 وقتی.  کشید پایین آرامی به را صفحه و زد یخ هایش انگشت

نوشت.  لرزید می دستش ، کرد می باز را پیام  : 

  . بیدارم-

 نمایش  «آنالین»  ی کلمه وقت همان.  شد خیره صفحه باالی به

 حال در»  و  شد خوانده دنیز پیام بندش پشت و شد داده

گرفت گُر صورتش و سر تمام دید که را«  نوشتن  .  

- مجنون بید سمت بیا.  بپوش گرم لباس  .  



 پرید بود خریده برایش فواد که نویی کاپشن سمت به دستپاچه

 موبایلش.  کرد جمع رنگش سفید پشمی کاله زیر را موهایش و

 ابراهیم بابا.  کرد باز را اتاقش در آرام و گذاشت جیبش درون را

 عمارت های اتاق از یکی در ، ماند می خانه در دنیز که مواقعی

 کسی خواب مزاحم بود مطمئن همین برای.  خوابید می اصلی

 شاخه و گرداند سر.  شد محوطه وارد پاورچین پاورچین.  نیست

 به.  گذراند نظر از را مجنون بید لخت و پیچیده هم در های

 بوی ، رسید درخت نزدیکی به که همین.  افتاد راه به سمتش

.  برداشت تر آرام را آخر قدم چند.  کرد استشمام را فواد عطر

 دیوار، کنار بزرگی لبخند با.  افتاد فواد به چشمم که بود همانجا

 و بود شلوارش جیب در هایش دست.  بود ایستاده بید، پشت

 جایش سر دنیز دیدن با.  بود داده تکیه دیوار به را پایش یک

 خانمانه اش چهره خیلی.  نبود هایش عکس شبیه دنیز.  ایستاد

 فرو کور گره با دهانش آب...  تر زیبا و تر افتاده جا.  بود شده تر

 رنگ آبی نگاه.  ریخت فرو و شکست قلبش در چیزی و رفت

 ایستاده فواد روی به رو درست ، بعد ثانیه دو و درخشید ، دنیز

  . بود



- خبر بی چه  !  

کرد نجوا فواد  : 

- کردم می کار داشتم آخر ی لحظه تا  .  

لرزید اش چانه بغض از و زد لبخند دنیز  : 

- شد تنگ برات خیلی دلم ! 

 را خودش دنیز همزمان و برداشت را آخر قدم فواد وقت همان

 چسباند فواد ی سینه به را اش پیشانی.  کرد رها او تن ماوای در

 عطر و فشرد می وجودش حصار در تنگ را او فواد های دست و

کشید می نفس موهایش و گردن کنار از را او  .  

- دیگه شد تموم...  پیشت اومدم  ! 
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 دنیز دریایی نگاه به خیره فواد.  گرفتند فاصله هم از سختی به

 لمس را دنیز ی یخزده و سرد صورت دستش پشت با و زد لبخند

 دنیز جان به دلچسبی و عجیب حس ، کوتاه نوازش آن از.  کرد

 کرد مرتب را بود انداخته دوشش روی که کاپشنی فواد.  نشست

گفت آرام و  : 

- بزن حرف برام  .  

 نفسش.  داد تکان طرفین به را سرش و انداخت باال ای شانه دنیز

گرفت قرار بینشان ثانیه چند و شد ابری  .  

- ؟ بگم چی   

_ خواد می دلت چی هر  .  

 و دوخت چشم رنگش سیاه های چشم به.  ماند خیره او به دنیز

کرد نجوا  : 

- کنم نگاهت فقط خواد می دلم .  

انداخت زیر به سر و خندید مهابا بی فواد  : 

- شدیا بلد...  پرو بچه  !  



گفت زنان لبخند و گرفت آغوش در را خودش دنیز  : 

- گرفتم یاد تو از  .  

 دنیز.  آورد بیرون را سیگارش پاکت جیبش، از خندید فواد

 هم به را لبهایش. سرگرداند و انداخت سیگار پاکت به نگاهی

نجواکرد آرام فشرده : 

- میشه بد چقدر ، امشب نبینم تورو اگه کردم فکر خودم با ! 

گفت و آورد بیرون را فندک دیگرش جیب از فواد  : 

- خدا خنگ نبینم رو تو و خونه بیام تونستم می من مگه !  

 هوا هم وقته دیر:  گفت و کرد روشن را سیگارش عمیقی کام با

 همدیگه همش قرار بعد به این از کن استراحت یکم برو.  سرده

تخت خیالت.  نمیرم جام هیچ.  دلتم ور من. ببینیم رو  !  

 عقب به قدم چند زده، ذوق و خندید خوشی سر و شوق با دنیز

پرسید و برداشت : 

- برم؟ جدا میگی یعنی حاال  

گذاشت هم بر پلک فواد   . 



- داریم کار کلی. کن استراحت برو ، آره  .  

 دل سختی به آویزان ای لوچه و لب با و انداخت باال ای شانه دنیز

افتاد راه به خودش ساختمان سمت به و کند .  

 می فکر خودش با و داشت می بر قدم خوش، حال با و زده ذوق

 در ، نداشتنش دوست مورد ،در فواد مورد در توهماتش تمام کرد

 به وقتی.  بوده معنی بی چقدر او برای بودنش اهمیت بی مورد

 آنچه از زودتر و کرد را عمرش خواب ترین راحت ، رفت تختش

 از بعد ای، سپیده انگار نه انگار. رسید راه از صبح بود، منتظر که

 دنیز مختص فقط ها خوشی این همه اما.  بود آمده طوالنی، شبی

. میزد قدم اتاقش در. بود خواب بی طوالنی مدت فواد.  بود

. شد می پهلو آن به پهلو این از تختش روی و میکشید سیگار

.  نداشت خوابیدن به تمایل که بود این خاطر به فقط او خوابی بی

 از. خوابیدن از.  ترسید می چیز یک از فقط عمرش در او

 دم دما.  داشت که مبهمی های حس از.  دید می که چیزهایی

 و شد منجر شکست به همیشه مثل خواب با جدالش صبح،



 گوشش در ساحره صدای. چسبید هم به هایش پلک که همین

  .پیچید

میشد پایین و باال رفت می راه نشیمن در  . 
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 می دیوار و در به را خودش زخمی مار مثل و خورد می تاب

 تا شدمی ریخته جایی باید اش، کشنده زهر ، زهرش و کوبید

 از قبل که بود گفته خانه پادوهای از یکی به.  بگیرد آرام بلکه

 سینه به دست پسرک. بدهد مهمی مأموریت  او به تا بیاید ظهر

.  کرد می نگاه را او خوردن تاب و پیچ و رفتن راه و بود ایستاده

 به اینها همه دانست می. کند کاری باید گفت خودش با بعد

 به دیشب شام، برای را میترا مادر فرخی که است این خاطر

 گردنبندی برایش و بود گذرانده او با را دیشب.  بود برده دربند



. بود مشهود کامال ساحره زنانه حسادت. بود خریده جواهرنشان

 قاسم. کند یکسره را کار که بریزد جوری را زهر میخواست حاال

 باز برایش را در پسرک و آمد ، بود ساحره مزدور که جوانی مرد

 مثل صدایش هنوز. گرفت قرار ساحره مقابل سینه به دست. کرد

پیچید  او گوش در واضح کامالً و رسا روز همان . 

- خانم؟ داشتی امری من با  

 در منقبض فکی و شده کلید های دندان با ساحره موقع همان و

ایستاد قاسم روبروی میچکید خون هایش چشم از که حالی  .  

- بدی انجام باید گفتم بهت که کاری همون . 

گفت کنان من و من قاسم  : 

-  اینکه نه.  بکنم اینکارو نمیتونم من... مـ! شرمنده  خانم، خــ

 مهمی کارهای آقا با قراره امروز ؛ کنم سرپیچی شما امر از بخوام

بدیم انجام .  

 به رو باز و انداخت کوتاه نگاهی پسرک به و سرگرداند ساحره

کشید فریاد تقریباً قاسم : 



بگیری پولشو قرار!  کنی می بیجا -  ... 

انداخت زیر به سر قاسم :  

نمیتونم من بشه انجام امروز میخوای اگه ما خانوم بله - . 

 و کشید عمیق نفسی ساحره. کرد تیز را گوشهایش پسرک 

کرد رفتن راه به شروع دوباره و زد کمر به دست . 

 از اینا شرّ باید.  بشه انجام باید امروز همین! نمیارم طاقت من -

 شدم خسته.  بودن متروکه باجی از شدم خسته. بشه کم من سر

 من دل تو نمیدونی انگار که نگو جوری یه. کوفتی زندگی این از

قاسم میگذره چی ! 

 بکنه کارو این بگین دیگه یکی به گفت و رفت جلو قدم چند 

نمیتونم من. فوریه اینقدر اگه . 

کشید جیغ  : 

 زیر به سر قاسم و چشمم جلو از کن گم گورتو برو پس -

 به کوتاه نگاهی.  رفت عقب و عقب به قدم چند مردد و انداخت

شد خارج در از و کرد پسرک .  



 را خودش مبل روی کوبید دیوار و در به را خودش دوباره ساحره

 جلو قدم یک پسرک که داد می ماساژ را هایش چشم و کرد رها

گفت آرام و رفت :  

-  خواستم نمی شرمنده. بدم انجام میتونم من دارید امری اگه

 حتما. بگید من به میاد بر کاری من از اگر ولی وایسم فالگوش

میدم انجام براتون  . 

گفت تندی به و انداخت او به را خونبارش و تیز نگاه ساحره  : 

- بیرون گمشو.  نکرده الزم  .  

.  رفت بیرون اتاق از و کشید کنار آرام و ناراحت پسرک

 زده سرما حیاط در و انداخت ساختمان به نگاهی و سرگرداند

 خودش گفته از بود گرفته حالش.  کرد زدن قدم به شروع امارت

 کند جا را خودش جوری بود کرده سعی اینکه از.  بود پشیمان

 او به. باشد کرده کاری حتماً میخواست دلش اما. بود ناراحت

 سفت را خودش پای جای حتماً باید ، بقا برای که بودند گفته

 رفته دنیا از امیر بود ماهی سه دو اینکه از بعد مخصوصاً. کند

  .بود



 است ساعت چند دانست نمی.   کرد می سنگینی سینه در دلش

 در ساحره.  میزند قدم دارد پیرهن الیه یک با سرما آن در که

کرد صدا و ایستاد ایوان در و کوبید هم به محکم را اتاق  : 

 - اینجا بیا...  بچه ، هوی  . 

 روی هایش قدم صدای رفت او سمت به سرگرداندو پسرک

ایستاد ساحره روبروی شد، می شنیده وضوح به ها سنگفرش  : 

- خانم؟ بله  

گفت آرام و کرده کم را فاصله ساحره  : 

-  اتفاق اگه بگم بهت اول همین ، کنم می حجت اتمام باهات

 از بشه، چیزی هر اگر اگر اگر اگر بیاد، من از اسمی اگه بیفته،

 گریه حالت به هوا مرغای که میارم سرت بالیی. میبینم تو چشم

 چرا که بخوری حسرت عمر آخر تا که کنم می کاری یه.  کنن

کردی درست مشکل من برای . 
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 با و امد بیرون سینه حصار از بریده بریده نفسش پسرک

کرد نجوا لرزان های مردمک : 

- بدم انجامش مرتب و تمیز میدم قول  .  

گفت پائید می را اطراف که حالی در و رفت تر جلو ساحره  : 

 -  احوال پریشون و مونده عقب ی بچه دختر این شر از خوام می

 از اثری و کنی می نیستش به سر بری می. کنی راحتم هووم

ذاری نمی آثارش  .  

گفت و کرد حفظ را ظاهرش هم باز اما ترسید پسرک : 

باشه شما امر چی هر.  چشم -  .  

 زمین روی پایش پنجه نوک با و ایستاده سینه به دست ساحره

گفت و گرفت ضرب : 



 پاداش ، بشه خوام می من که جوری اون چیز همه اگه خوبه -

 شو بچه و ت عمه.  بگیری خونه یه تونی می ، گیری می خوبس

درمون و درست جای یه ببری اینجا از  .  

داد تکان سر فقط پسرک . 

کرد نجوا آرام گوشش در ساحره : 

کن نیست سربه را میترا - . 

 هایش مشت بود شده سیخ تن موهای تمام که حالی در فواد و 

شد دور ساحره از و گفت چشمی و فشرد تنش کنار را  . 

 خواست می دلش و شد می تنگ نفسش.  بود قرار بی روز تمام

 جا را خودش باید که بود گفته او به اش خوانده پدر اما.   بزند جا

 و.  باشد امارت این تمام وارث چگونه که بود داده یادش او.  کند

 قلب خاطر به.  خواست می را وراثت این دلش وجود تمام با

 ، ها درد به بخشیدن التیام برای.  اش پاره پاره جگر و خورد

 برای.  نکشد را کشید او که هایی درد ، او بعدی نسل اینکه برای

 مرد هیچ.  نمیرد درد از طایفه در مریضی ی بچه هیچ اینکه

 همه بی مردک یک از ، نوادگانش در دوستی خانواده و حسابی



 در کدام هر باید او های نوه.  نخورد کتک و نشنود درشت چیز

 خانمانی بی درد از اینکه نه ، کردند می روایی فرمان جدا امارتی

کند تعرض ناموسشان به کسی و شوند سرایدار  .  

 چاله روی و لغزید لبش و گونه روی از و خورد سُر هایش اشک

چکید بود کرده حفر دستش توی ی شاخه با که ای  .  

 را ایوان های چراغ همیشه مثله و شد ایوان وارد فرخی دوم زن

 و پیچید خودش دور محکم را اش پشمی شال و کرد روشن

 سمت به را سرش و بست را هایش چشم.  کشید عمیق نفسی

 اش شده بخار نفس و کرد باز را هایش چشم.  کرد بلند آسمان

کرد درست چشمش جلوی کوچک ابری  .  

 پسرک به چشمش وقت همان و انداخت نگاهی محوطه اطراف به

 سرازیر پسرک دل به نگاهش از آرامش و زد بزرگی لبخند.  افتاد

  . شد

- جونت از دور کنی می پهلو سینه.  پسرم بپوش گرم لباس  .  

بود خیره زن های چشم آبی به فقط پسرک  .  

- ؟ جان فواد   



رفت فرو گره با دهانش اب  ... 

- ؟ فواد   

زد پلک سختی به  .  

  فواد؟-

شد گشوده حد آخرین تا هایش چشم یکباره  .  

پرید رخش از رنگ فواد نگاه سرخی دیدن از فرناز .  

- ؟ عمه خوبی   

کرد نجوا و کشید صورتش روی را دستش دو هر فواد  : 

 ... خوبم-

گفت و زد لبخندی فرناز  : 

- شد ظهر لنگ دیگه پاشو.  ست آماده صبحونه  .  

 هم روی را هایش پلک.  بود خسته هایش چشم هنوز فواد

گفت آرام و گذاشت  : 

- میام دیگه یکم  .  



 روی ، اتاق در به پشت فواد ، بست را اتاق در فرناز که همین و

 یک ، کرد نگاه رنگ خاکستری و ابری هوای به.  خوابید پهلو

 سوز گاهی و رقصید می باد دست در خشک ی شاخه تک

کرد می پیدا راه اتاق به پنجره از خفیفی  . 
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 و کوچک ی بچه...  آمد یادش.  بست دوباره را هایش چشم فواد

.  بود خواب بچه.  دوید می و فشرد می آغوشش در که وزنی کم

 می گرمی و سنگین های نفس.  بودنش خوابانده جوشانده با

 می.  لرزاند می را فواد دل تنش حرارت ، زمستان ان در.  کشید

 و کرد می باریدن به شروع ، کم کم هم برف...  دوید می و دوید

 می رد سرعت به ها ماشین.  آمد می برق و رعد صدای گاهی

 و تاریک هوا.  دوید می او اما.  پاشیدند می آب او به و شدند



 بچه تن به که فشاری از گاهی.  دوید می او و شد می تر تاریک

 شد می خارج دخترک ی حنجره از ناله خفیف صدای ، اورد می

 هم از ی خانه به.  کرد می تر شل را هایش دست ی حلقه فواد و

 هر.  رسید پدرش سربازی دوران دوست ، قدیمیه و پاشیده فرو

 از آوار زیر ، معدن در کار خاطر به پیش سال دو ، مرد آن چند

 و زدند می سری شان ی خانه به گاهی ها آن ، اما بود رفته دنیا

 کشیدن خرت و خرت صدای.  زد در.  پرسیدند می احوالی

رسید گوشش به حیاط سیمانی سطح روی دمپایی  .  

- ؟ کیه   

گفت آرام  : 

- مریم»  کن باز  » ... 

شد پاره خورد اتاقش در به که ای ضربه با افکارش ی رشته و  ... 

- ؟ خوابی می چقدر ؟ فواد   

گفت دریا به خطاب و شد بلند حایش از فواد  : 

- دریا بگیرم دوش یه ...  



آمد صدا و  : 

- رفت سر م حوصله دیگه بجنب  .  

 های سلول در یکباره که کرد می کج راه اتاقش حمام سمت به

زد می فریاد که شنید ای زجه صدای سرش خاکستری  : 

- میتراااااا عزیزم؟ میترا ؟ مامان میترا.... میترا !  

شنید را زن افتادن زمین روی صدای انعکاس یکباره .  

 دست دو هر کف با محکم و کرد باز را آب.  ایستاد دوش زیر

زد ضربه محکم بار چند سرش روی  . 

- بسه...  بسه...  بسه  ... 

شدند خفه یکباره به همه ، سرش توی های صدا  .  

 زدند می گپ هم با دریا و فرناز.  شد نشیمن وارد و پوشید لباس

 را اش پیشانی فواد.  بود برداشته را خانه خندیدنشان صدای و

انداخت بر و دور به نگاهی متعجب و خاراند  .  

- ؟ کجاست تارخ ؟ فری عمه   



 روی را دستش درون چای فنجان و کشید پر لبش از خنده فرناز

گذاشت عسلی  . 

-  باال اومد دکتر.  رفت بین از بیناییش دفعه یه غروب دیروز

 یه.  پزشک چشم پیش بره باید اما چشمی میگرن گفت.  سرش

پزشکی چشم بردش برداشت زوری اومد دنیز ، پیش ساعت نیم  

.  

 اتاق در به نگاهی و گرداند سر و پیچید هم به هایش ابرو فواد

کرد تارخ  . 

- ؟ شد جوری این ای دفعه یه چرا  

 لب زیر و آمد بیرون آشپزخانه از فواد ی صبحانه سینی با ستاره

کرد سالمی  .  

انداخت زیر به سر فرناز  : 

-  یهو بعدش.  شد درگیر باش تارخم.  شد مزاحممون اومد میثاق

ندید هیچی دیگه  .  

گفت و کرد لمس را پایینش لب ، شستش با فواد  : 



- طور این که  ! 

گفت ستاره به رو بعد  : 

-  روشن ماشینو بگو ایلیام به.  ایلیا دسته بده بگیر برام لقمه یه

  . کنه

پرید جایش از فرناز  .  

- ؟ میری کجا ؟ فواد   

زد لبخند فواد  : 

- ؟ چرا.  تارخ و دنیز پی میرم   

کشید اسودگی سر از نفسی فرناز  .  

- هیچی...  هیچی  ... 

نشست جایش سر و  . 
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 ای قهوه چرم کاپشن.  برگشت اتاقش به بلند هایی قدم با فواد

 که حالی در.  برداشت را رنگش  آبی جین و کرد تن را اش روشن

 بند دستش یک با کرد، می خشک کمی را موهایش سشوآر با

بست می را کاپشنش با رنگ هم تیمبرلند های کتونی  .  

 بیشتر را فرصت خواست نمی دلش اما داشت نم موهایش هنوز

بدهد دست از این از  . 

 دستش درون ی لقمه با ستاره.  رفت بیرون اتاقش از عجله با 

 یا حرف هیچ بی و کرد تشکر لب زیر فواد.  دوید فواد سمت به

 و شد بلند جایش از دریا. رفت خروجی سمت به خداحافظی

 : گفت

- ؟ میشه چی خرید فواد   

داد جواب ببندد خودش سر پشت را در اینکه از قبل فواد  : 

- میام ساعت سر. باش آماده.  میریم  .  



 و موهایش زیر دستی.  نشست دوباره و کرد فوت را نفسش دریا

پرسید و کشید گردنش پشت  : 

- تارخه؟ دیدن برای عجله همه این  

 را هایش دست و گسست هم از یکباره و زد کوتاهی لبخند فرناز

کرد گره هم در  .  

- نکنم فکر  .  

*** 

 می سوت خوشی سر با و بود کوک کیفش ، راضی خود از مردک

 به و کرد خالی رنگش نارنجی ماگ در داغ شکالت ای بسته.  زد

 جوش آب از نیمه تا را ماگ.  رفت رنگش مشکی ساز چای سمت

 صدای.  کرد درونش محتویات همزدن به شروع و کرد پر

پیچید خانه در دخترک  .  

- ؟ بذارم چی نهار ظهر   

 همسر آواز و ساز پر و لطیف صدای به پاسخ در و زد لبخندی

گفت موقتش،  : 



-  استراحت امروز فقط تو.  میذارم نهار خودم.  امروز نمیرم جایی

  . کن

داد فرو تاب پیچ با را داغش شکالت از داغ و سوزان ای جرعه و  

.  

گفت بلند دخترک.  آمد در صدای  : 

  کیه؟-

گذاشت کابینت روی را ماگ عجله با ، او اما  ... 

-  قند بخوری تکون نداری حق امروز تو گفتم.  کنم می باز خودم

عسلم و  .  

 که کرد می تماشا را زن رفتن راه ، رفته در بناگوش از نیشی با و

 می رها مبل روی را خودش و بود پیچیده خودش دور را لحاف

  . کرد

چرخاند را در ی دستگیره و گرفت او از سختی به را نگاهش  .  

افتاد سالی و سن کم جوان پسر به چشمش و شد باز در  .  

- ؟ بفرمایید   



گرفت سمتش به نخورده تا و خشک باندرول دسته چند پسر  .  

- شماست مال پول این  .  

پرسید مردد و کرد نگاه ها پول به متعجب  : 

- ؟ چیه بابت من؟ مال  
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 لبخند و انداخت باال ابرویی و رفت کنار جوان پسر وقت همان

گفت زنان  : 

- صورتتون دیه  ... 

 هنوز که حالی در و انداخت جوان پسر به نگاهی متعجب مرد

 اصال را انتظارش که جایی از ، کرد می تحلیل تجزیه داشت

.  کرد برخورد صورتش به ، سنگینی و محکم مشت ، نداشت



 گوش در و خورد تکان مغزش و داد دست از را تعادلش که جوری

پیچید شدیدی سوت صدای هایش  .  

 ، میداد فشار دهانش و گونه و بینی روی را دستش که حالی در

 سر.  پیچید گوشش در دخترک جیغ صدای.  افتاد نفس نفس به

 دست کف با را دستش مچ که افتاد فواد به چشمش و برداشت

 فواد ی شده منقبض فک هم در های ابرو.  میمالید دیگرش

ترساند را او بدجور  . 

 صدایی با و کرد صورتش حائل را دستش و آمد فرود زانو روی 

گفت کرد، می درد فکش که حالی در آلود بغض و لرزان  : 

- ؟ فواد آقا شده چی ؟ شده چی   

 و برد میثاق ی چانه زیر را دستش و نشست پا ی پنجه روی فواد

کند نگاه هایش چشم به که کرد مجبورش  .  

-  اومدی کشیدی راهتو بفهمم دیگه بار یه فقط ، دیگه بار یه

.  نمیشه تموم مشت یه با ، قسم تارخ سر به ، من امارت سمت

؟ هرزه ی مرتیکه فهمیدی   



 صدا پر و ممتد و عمیق حالی در ، متشنج تنی و ترس با میثاق

 هم به را هایش لب و داد تکان را سرش فقط ، کشید می نفس

نکند نفوذ دهانش داخل به دماغش خون که فشرد  .  

-  بچسب...  همینطور مادرشم.  ببینه رو تو خواد نمی دلش تارخ

 در بیا باز بیوفت راه شدی سیر جونت از اگه ولی.  زندگیت به

من ی خونه  .  

.  شد بلند جایش از و کرد پرتاب عقب به را میثاق ی چانه فواد

 را لحاف که سالی و سن کم زن و افتاد نشیمن داخل به چشمش

 را بود شده جمع خودش درون و بود پیچیده سرش و تن دور

گفت و ایلیا به رو گرداند سر.  دید  : 

- بیا و کن خواهی عذر زنه از  ... 

 را ها باندرول که حالی در و کرد نگاه نشیمن درون به کوتاه ایلیا

گفت گذاشت می کفشی جا روی  : 

-  بره بند خونش بده بش عسل آبلیمو شربت یه...  آبجی شرمنده

برنداره کثافتش زندگیتو  .  

زد صدا آسانسور کنار از فواد  : 



 ... ایلیا-

 به رو رفت می اسانسور سمت به که حالی در پاچه دست ایلیا

گفت میثاق  : 

-  راه خون همه این میزدم من دیگه شرمنده.  بزنمت من نذاشت

افتاد نمی  . 

گفت تر بلند فواد   : 

 ... ایلیا -

دوید آسانسور سمت به تقریبا ایلیا و  . 
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 دلش در عجیبی خوف.  کرد نگاه رفتنشان به زده بهت میثاق

 ، فواد از ترس.  کرد می گفت می که چه هر.  بود فواد او.  دوید

بود بیشتر ، بود کرده جان نوش که مشتی از دردش  .  

*** 

- رنگیه همین هاشون چشم میان دنیا وقتی ها بچه اکثر دنیز  .  

گفت و گرفت تر نزدیک را دستش توی ی مجله دنیز  : 

- ؟ بوده خاکستری اول رنگیِ چشمامون که هم تو و من یعنی   

 به و گرفت عکس درون نوزاد از را نگاهش و برداشت سر تارخ

ماند خیره دنیز های چشم  .  

- بوده رنگی که بوده مشخص اول همون احتماال.  کنم نمی فکر  .  

گفت بود خیره نوزاد به که همانطور و کشید آه دنیز  : 

- داشتم عکس یه هام کوچولویی از کاش  !  

پرسید تارخ به رو و بست را مجله بعد  : 

- ؟ داری نوزادیت از عکس تو   



 از را موبایلش و کشید بیرون کاپشنش از را پولش کیف تارخ

آورد بیرون پول کیف درون  : 

- تایی چند یه آره،  ... 

 صفحه به و کرد نزدیک تارخ به بیشتر را خودش هیجان با دنیز

 که ، بود شده نزدیک تارخ به جوری.  شد خیره تارخ موبایل ی

 می که نفس تارخ.  داشت قرار تارخ صورت زیر درست موهایش

 معذب کرد می حس وضوح به را دنیز موهای عطر و بو کشید،

 بست را هایش چشم و خورد گره گلو در دهانش آب.  شد

 به شروع و گشود هم از ،پلک بعد و کرد جور و جمع را خودش.

کرد ها عکس کردن پیدا  .  

 ... ایناهاشون-

 آرام.  کرد زوم را ها عکس و گرفت دست در را تارخ موبایل دنیز

گفت ذوق با و خندید  : 

- توپولی...  آخِی!  ببین دستاشو...  تارخ! وای  !  

گذاشت دنیز صندلی پشتی روی را دستش و خندید تارخ  .  



- نیست خوب همچین کیفیتشون.  گرفتم عکس ، عکس روی از  

.  

گفت زده ذوق لحن همان با دنیز : 

- بودی خوشگل چقدر...  وای. خودت از داری عکس که اینه مهم  

!  

خندید باز تارخ  . 

 با و بودند ها عکس تماشای مشغول اشتیاق و ذوق با هم با دو هر

 انتظار سالن در ، هم از اندک ای فاصله با و خندیدند می هم

 پشت ، تمام ی دقیقه ده ، فواد اینکه از غافل.  بودند نشسته

 و زده دیوار به تکیه ، مطلق سکوت در ، ها آن به خیره ، سرشان

کند می نگاهشان سینه به دست  . 

خواند لیست روی از و آمد بیرون دکتر اتاق از منشی وقت همان  

: 

- ؟ مرشدی تارخ  
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 دنیز. افتاد راه به پزشک اتاق سمت به و شد بلند جایش از تارخ

 سر مجددا و کرد تماشا را تارخ رفتن و شد بلند جایش از هم

نشست جایش  . 

 از را کسی اینکه از!  ترسید نمی.  نبود آشوب اصال فواد ذهن

 را پدرش ، را شکوفه ، را مادرش قبال او.  ترسید نمی بدهد دست

 از برای چیزی دیگر.  بود داده دست از را غرورش ، را هما ،

 آنکه مثله.  بود شده کرخ احساسش انگار.  نداشت دادن دست

 در یکی قلبش و امد بند نفسش اولش.  باشد رفته فرو یخ آب در

 را چیزی هیچ و بود شده حس بی تنش حاال اما.  کوبید میان

 بخث میدانست.  نیست خیانت بحث دانست می.  کرد نمی حس

 سفر که بود این داد می آزارش که چیزی فقط.  نیست خطاکردن

 زمانی دقیقا تارخ برگشتن ، دنیز از شدنش دور ، اش موقع بی

 از.  است صمیمیت این باعث ها این ی همه ، نبوده خانه در او که



 منسحم اش خانواده که میبرد لذت اتفاقا.  ترسید نمی صمیمیت

 تپش از قلبش یکباره ، احواللت این ی همه با اما ، اما.  باشن

  . ایستاد

... انداخت پایین را سرش و داد فشار اش سینه روی را مشتش

کرد زمزمه  : 

- نمیذارم اینبار...  نه دوباره  !  

 همان و آمد بیرون پزشک اتاق از دستش در کاغذی تکه با تارخ

شنید را صدایش.  شد بلند جا از دیدنش با دنیز وقت  : 

- ؟ دکتر گفت چی  

داد تکان سری هم در ای چهره با تارخ : 

- چشمی میگرن  ...  

ریخت هم به اش چهره دنیز  .  

- نخور غصه.  میشی خوب  !  

 اش دلداری و است ناراحت چقدر دنیز های چشم که میدید فواد

 به تارخ با که حالی در و آورد تارخ لب روی ماتی لبخند چطور



 پشت و برداشت قدم از قدم فواد ، رفتند می خروجی در سمت

 آن به سر پشت از کرد تر تند را هایش قدم.  افتاد راه سرشان

 تارخ دوش روی ، شدند خارج مطب از که همین و شد نزدیک ها

  . زد

- ؟ چنده ساعت ، آقا ببخشید   

 تند تند قلبش و زد بزرگی لبخند.  ایستاد جایش سر تارخ

 حرکت یک با و چرخید عقب به یکباره.  کرد تپیدن به شروع

کرد حلقه فواد دور را دستانش ناگهانی  .  

 گذاشت فواد دوش روی را سرش تارخ.  کرد بغل محکم را او فواد

 و بزند زار.  کند گریه خواست می دلش.  بست را هایش چشم و

 می استشمام را فواد عطر فقط اما فواد های نبودن از کند گالیه

خندید فواد.  برسد آرامش و گرمی دل به تا کرد  : 

- تارخ شدم خفه  !  

گفت آرام و داد فشار تر محکم را او تارخ  : 

- دادی طولش چقدر!  دادی لفتش چقدر  !  



زد تارخ کتف پشت ضربه چند فواد  : 

- بکش خجالت!  دیگه اومدم  ... 

نالید بغض با تارخ  : 

-  بابامی ، داداشمی ، داییمی تو.  معرفت بی کسمی همه تو آخه

؟ نکردی بیدارم دیشب چرا.  کنم بغلت باید تکشون تک جای...   

کرد نگاهش زنان لبخند فواد.  شد جدا فواد از و  : 

- کنم زابرات نیومد دلم  .  

 بزرگی لبخند دنیز.  انداخت دنیز به نگاهی و گرداند سر

زد لبخند هم فواد.  داد تحویلش  .  

آورد تر نزدیک را او و کشید را دنیز کیف تارخ  .  

- .  دیدی که حشمتم و خدم و فامیل و فک ، دیدی که امارتتو

تحویلت گنده و مر و سر!  دنیز اینم.  درست و راست چی همه  .  

 دنیز به کوتاه نگاهی. رفت فرو زحمت یه دهانش آب فواد

 با و دزدید را نگاهش تارخ.  دوخت چشم تارخ به باز و انداخت

گفت بلندی صدای  : 



- ؟ حاال کردی پیدامون کجا از   

- داد مطبو ادرس ابراهیم بابا  .  

خاراند را اش پیشانی و  .  

 پوست پوست.  افتاد فواد های انگشت پشت به چشمش تارخ

بود هایش انگشت دوم بند روی خونمردگی از خطی و بود شده  .  

- دایی؟ بودی کجا   

گرفت دستش در را فواد دست و  .  

گفت کرد ها مردگی خون به نگاهی فواد  : 

- اون صورت تو خورده...  عوضیه یه دندونای جای.  نیست چیزی  

. 

 را هایش دست.  زد لبخند یکباره و کرد ریز را هایش چشم تارخ

 کسی عوضی آن که دانست می تارخ.  گرداند سر و زد کمرش به

 را موضوع این تارخ که دانست می هم فواد و.  میثاق جز نیست

است فهمیده  . 
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. افتادند راه به فواد ماشین سمت به آنها همه ، حرفی هیچ بی

 کنار فواد.  کرد باز فواد برای را در و شد پیاده ماشین از ایلیا

. نشست او کنار هم خودش بعد و شود سوار دنیز اول تا ایستاد

 راه به.  ونشست رفت شاگرد در سمت به و زد لبخندی تارخ

 را اش آرنج که حالی در روبرو به خیره مسیرتارخ تمام.   افتادند

 گوش دنیز و فواد های پچ صدای به بود داده تکیه ماشین در به

  .میداد

 از بیشتر را اش فواد دایی. بود ریخته هم به عجیب دلش حال

 داشته حسادت حس او به نسبت بخواهد که داشت دوست آن

 به فقط بود افتاده جانش به عجیبی والی و هول طرفی از. باشد

 دوست ،این ها پچ پچ این سرانجام کرد،می تصور اینکه خاطر

نباشد خوش ،شاید ها بودن هم کنار در این ، ها داشتن !  



 تارخ. شد بلند فواد صدای و شد قطع ها پچ پچ به لحظه یک

کرد نگاه را سرش پشت و سرگرداند  .  

- .  رسیم می داریم باش زود...  بجنب  بجنب ؟ دیگه ای آماده

بیرون بیا شنیدی بوق صدای  .  

 و گذاشت کاپشنش جیب در را موبایلش فواد.  شد قطع تماس

گفت کرد می نگاه مقابل به که حالی در  : 

- نره یادت که بذار ، بذاری ساعت شده.  بخور وقت سر قرصاتو  . 

ماند خیره تارخ به و چرخاند را نگاهش بعد  .  

 ، جایش سر و داد تکان سری و فشرد هم به را هایش لب تارخ

شد جا به جا  .  

 به سر که دیدند را دریا ، رسیدند خیابان سر همینکه ، بعد کمی

زند می قدم و انداخته زیر  .  

 می تارخ سراغ وقتی صبح.  داشت عجیبی دوگانگی حس دنیز

 با آشنایی!  اتاقش در یا ، بود خواب یا.  بود ندیده را او ، رفت

 اطرافیان تمام از.  بود دشوار کمی برایش ، فواد ی خوانده خواهر



 به همه.  متنفرند او از همه ، مرد می تصور مدام.  ترسید می فواد

تارخ گاهی ، ستاره ، فرناز مثله.  کنجکاویند دنبال  ... 

 را در ایلیا.  نشست فرمان پشت فواد و شد پیاده ماشین از ایلیا

 سرمای خودش با ، نشست همینکه دریا و کرد باز دریا برای

 دنیز به اول همان و کرد سالم نشاط پر و بلند.  آورد را بیرون

ماند خیره  .  

- ؟ درسته ؟ دنیز  

رفت تر عقب کمی محابا بی و زد لبخند سختی به دنیز  .  

برد دنیز سمت به را راستش دست دریا  . 

-  خواهرِ ، دریا.  نکردم معرفی خودمو...  آخ!  اسمیم هم تقریبا ما

 ... فواد

داد دست او با دنیز  . 

 . خوشبختم-

 جوری تارخ.  کرد می تماشا را ها آن جلو ی آینه از فواد 

باشد شریک آنها بحث در بتواند که نشست  . 



- ؟ کنی می بیشتر رو بخاری فواد...  دختر سرده دستات چقدر  

داد جواب تارخ  : 

- داروهاشه خاطر به. سردن دستاش اکثرا دنیز  .  

 چنان و گذراند نظر از را تارخ و گرداند سر فواد لحظه یک و

.  گرفت درد ها مردگی خون جای که فشرد مشتش در را فرمان

 ؟ گرفته را دنیز دست.  شد تارخ کالم ریز متوجه فواد فقط

؟ منظور چه به!  گرفته که گرفته  
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گفت و داد فرو سختی به را دهانش آب  : 

- خرید بعدم ، نهار میریم  .  



گفت و مالید هم به را هایش دست کف دریا  : 

- خودمون غذاهای واسه زده لک دلم  .  

دنیز به فواد و بود خیره دریا به دنیز ، مسیر تمام و  ...  

 ادبیات ، روانشناسی ی درباره.  زدند می حرف هم با دریا و تارخ

 ، نبودند پاسخی به ناچار تا دنیز و فواد و...  فرناز ، عمارت ،

شد نمی خارج شان حنجره از صدایی  .  

 موقع دریا.  نشستند تخت روی همه.  رسیدند خانه سفره به

 فواد که وقت همان.  رفت باال تخت از فواد کمک با ، نشستن

 در را فواد دست و دید را مردگی خون.  گرفت می را دستش

فشرد دستش  .  

- ؟ تو شدی چی  

زد کوتاهی لبخند فواد  .  

- بابا نیست هیچی  .  

گفت تارخ به رو و  : 

 قلیون؟-



گفتند زده ذوق دریا و تارخ  : 

- تا دو  ... 

خندیدند بعد و  .  

 کنار درست اما بود آویزان پاهایاش نشست تخت ی لبه فواد

بود نشسته دنیز  .  

  فواد؟-

کرد نگاه دنیز به و گرداند رو  : 

 جان؟-

خاراند را سرش و کشید عمیق نفسی دنیز  .  

- ؟ شدین برادر و خواهر چطور شما   

برد باال را دستش و خندید دریا  . 

- ؟ بگم من   

 کتونی بند که حالی در ، کند بلند را سرش اینکه بدون تارخ

گفت خنده با کرد می باز را هایش  : 



- دریاست بزرگه مادرِ شوهر فواد  !  

 جز به همه.  خندیدند همه و کوبید تارخ بازوی به مشت با دریا

  . دنیز

گفت لبخند و اخم با فواد  : 

- عالقمندی موضوع این به انقدر تو مرضیه چه دونم نمی  ...  

 فواد لب روی از را لبخند ، دنیز هم در ی چهره و گرداند رو بعد

بدهد توضیح جزئیات با باید که فهمید تازه فواد.  زدود  .  

-  فرزند به رو من بود سالم چهارده من وقتی دریا بابای ، ببین

 دریا مادر که اونجا از ، رفت باال سنم که بعد.  کرد قبول خوندگی

 از و بمونه صمیمی و خانوادگی ما ی رابطه داشت دوست خیلی

 گریبونشو حدیثا و حرف و بود شده بزرگ هم دریا که اونجا

 محرم بهشون که کردن محرم بزرگش مادر با و من ، بود گرفته

  . بمونم

.  نشست صورتش به ماتی لبخند شد باز هایش ابرو ی گره دنیز

گفت و زد چانه زیر را دستش : 



- عجیب چه  !  

داد جواب دریا : 

-  تنها همیشه زندگیم توی ، من!  واقعی ، اما غریب و عجیب آره

 جونمو ، دیدم فوادو که باری اولین...  غمگین و کسل.  بودم

داد نجات  .  

 زیر به را سرش زنان لبخند فواد.  کرد نگاه فواد به و گرداند رو و

 . انداخت
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- ترسو خیلی.  بوده ترسو که میگه خودش  ... 

 روی و شد رها دستش از سوییچ و شد هم در فواد های ابرو

افتاد تخت  .  



-  واسه.  همه واسه میجنگه داره ش همه دیدمش که روزی از اما

زندگیشه تو که کی هر  .  

پرسید و نشست زانو چهار تارخ  : 

- داد نجات جوری چه نگفتی هیچوقت  . 

 لبخند و برد رنگش آبی کاله زیر را اش پیشانی روی موهای دریا

 . زد

-  دشمناش ، بودن کمتر دوستاش.  داشت دشمن و دوست بابا

 بود سالم یازده کنم فکر.  نمیاد یادم.  بودم بچه هنوز من.  بیشتر

 همون.  بیرون زدم و شد بحثم مامانم با...  بلوغ خفتبار روزای. 

 شدم رد که بابام آدمای از.  بودن گذاشته بپا نفر چند ، در جلوی

 اسیر عوضی آدم یه دستای توی ودموخ که شد چی نفهمیدم ،

 تو ناجوری های نقشه.  زدن بهم بدی حرفای.  بردن منو.  دیدم

بکنن خواستن می چیکار بگم حتی نمیشه روم.  بود سرشون  .  

کرد نجوا و برداشت سر فواد.  ترکید بغضش لحظه همان و  : 

- دریا بسه  !  



گزید را لبش تارخ  .  

- بگی خواد نمی  ... 

داد ادامه و نگهداشت سختی به را خودش دریا اما  : 

-  یکی صدای.  شد سست تنم دور طناب یهو که کردم می تقال

 نجاتم اومده گفت.  باشم آروم گفت بهم که.  اومد سرم پشت

 صندوق توی ، رو مسیر تمام که فهمیدم بعدا.  بود فواد.  بده

 بابام خولسته می.  بوده بابام دیدن هدفش.  بوده شده قایم عقب

 سمت ماشینشون با که کسایی که فهمیده بعد ، اما بخواد کمک

 فرار دستشون از هم با...  نبوده بابام دیدن هدفشون ، اومدن ما

بود بیل تا دو هم سالحمون همه.  کردیم  .  

شد خیره فواد به و برداشت سر دریا  .  

- ؟ نه مگه.  دوتایی زدیم نفرو سه   

 را ها سوئیچ و داد تکان طرفین به را سرش و خندید فواد

جنباند لب.  فشرد مشتش در و برداشت  : 



-  توی که خونی شدت از وقتی ، کردنش تموم دمای دم بابام

 می اگه گفت بهم ، بزنه حرف تونست نمی ، اومد می حلقش

 میشد روز سه روز اون.  کنم پیدا رو آقا باید ، کنم زندگی خوام

 کفن پول.  بگیرم عزا براش نتونستم.  بودم کرده خاک بابامو که

 ، بگم بابات به بودم اومده.  دادیم فری عمه النگوی از دفنم و

 بکشه گرفتارم توش که لنجنزاری این از کنه کمکم ، بده کار بهم

 می کتک.  گرده می بر م جنازه فوقش ، میام گفتم...  منو بیرون

و ناموس دزد فرخیِ و تو.  شد اونجوری اما...  خورم  ...  

 و کرد کج را سرش و نشست فواد کنار و شد بلند جایش از دریا

زد زل فواد صورت به  .  

- فرخی آدمای دست از اما.  خوردی که کتک ...  

آمد صدایی دویشان هر دل در و  . 

- داده نجات رو دریا فواد نفهمه  کسی تا مردن که اونایی  !  

گفت دنیز به رو دریا  : 

-  که چیزی تمام.  بود برداشته جراحت که بس از کرد لرز و تب

خواهرش! شکوفه.  بود دختر یه اسم شنیدیم می زبونش از  ... 
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کشید موهایش در پنجه فواد  : 

-  بر بهت خواهرتو منم.  برگردوندی دخترمو من به که گفت آقا

گردونم می  .  

کرد نگاه دریا به و گرداند سر و  .  

چسباند فواد بازوی به را اش پیشانی و زد لبخند بغض با دریا  .  

 داد فشار را هایش چشم ی گوشه اشاره و شست انگشت با فواد

گذاشت دریا کتف پشت را دستش کف و  .  

- بزرگیه نعمت چل و خل خواهر  .  

 را اش پیشانی و کرد خندیدن به شروع حالت همان  در دریا

برگشت خودش جای سر و برداشت  . 



 با فواد.  کرد تر نزدیک فواد به را خودش و زد بزرگی لبخند دنیز

زد چشمک و کرد نگاه دنیز به خون پر دلی  .  

 نفسی و کرد پاک دست پشت با را هایش چشم اشک تارخ 

کشید عمیق  : 

- نه یا ست آماده قلیونا ببینم برم  ... 

گفت و رفت راه قدم چند زانو با دریا  : 

- بشورم دستامو برم خوام می ببر منم وایسا  .  

 مقابل تماما و گرداند سر فواد.  شدند دور قدمی چند دریا و تارخ

نشست دنیز  . 

 ... دنیز-

زد لب ، فواد جدی حالت از متعجب دنیز  : 

- ؟ بله  

گفت و برد نزدیکتر را سرش فواد  : 

-  کنی می آماده تو شناسنامه ، هشت ساعت سر ، زود صبح فردا

من منتظر کوچه توی ایستی می ،  .  



گفت متعجب و گذاشت اش سینه روی را دستش دنیز  : 

- ؟ چی   

انداخت کوتاه نگاهی را سرش پشت فواد  . 

- نباش نگران.  میاد اونم.  هماهنگه ابراهیم بابا با  !  

گفت حیرت با دنیز  : 

  ... آخه-

گفت عصبی فواد  : 

- ؟ نه یا داری دوستم   

شد هم در اش چهره دنیز  : 

- دارم دوستت که معلومه!  شدی دیوونه مگه  !  

گفت قاطعانه فواد  : 

- ؟ باشه.  کنیم می ازدواج پس  

جنباند لب و کرد حس سرش درون را قلبش تپش دنیز  . 

 ... باشه-
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 برای فواد عجیب رفتار این بفهمد نتوانست اما«  باشه»  گفت

 دنیای و واقعی دنیای.  ریخت هم به ذهنش! ترسید!  چیست

.  بود ریخته هم به چیز همه.  دید غریب و عجیب را خودش

 فواد از قلبش ؟ قلبش.  زدند یخ پیش  از بیش هایش دست

بود شده نامطمئن  .  

 از بیش برایش ازدواج درخواست ، بود عادی دختری او اگر شاید

او اما.  داشت همراه به شعف و شور و خوشحالی اندازه  ... 

.  داد دستور او ، نه ؟ درخواست کرد؟ ازدواج درخواست فواد

 چرا؟.  بود چیده را مقدماتش بگوید دنیز به اینکه از قبل حتی

؟ بود چه برای عجله این   

- ؟ دنیز ؟ شنوی می صدامو  

کرد نگاه تارخ به و برداشت سر دنیز  .  

 بله؟-



.  ندارد خوشی حال دنیز که فهمید.  شد هم در اش چهره تارخ

 حالی در حاال اما.  بود نشده غرق خودش در که بود ماهی شش

 و چپ به را تنش و شده مچاله خودش در که دید می را دنیز

 شده دشوار دنیز برای چیزی هضم فهمید.  دهد می تاب راست

 را سوالش و داد فرو را دهانش آب.  است ناآرام فهمید.  است

پرسید دوباره  : 

- ؟ داری دوست ماهیچه با پلو باقالی تو   

 و باشد آرام کرد می سعی.  نکند نگاه فواد به کرد می سعی دنیز

نخورد تکان  .  

- دارم دوست  ! 

.  ماند خیره دنیز چشمان به و گذاشت تخت روی را منو تارخ

دوخت خودش رنگ کرم پشمی های جوراب به را نگاهش دنیز  . 

دارد برمی را منو دریا که دید چشمش کنار از  .  

- لیموناد و موسیر ماست با.  کردم کوبیده هوس من  .  



. گرفت دریا دست از را منو که دید نیمه و نصفه را فواد دست

 کرد نگاهش آرام.  ایستاده تخت جلوی که شد کسی متوجه بعد

نوشت می را سفارشات داشت که بود مسنی زن.   .  

- نعنا دوغ و ترشی.  تبریزی کوفته پرس یه منم ... 

زد موج صدایی ذهنش در بعد.  نبیند را فواد هم باز کرد سعی  :  

- ؟ چرا ؟ یواشکی ازدواج   

کرد نجوا دلش در بعد  : 

- ؟ کجایی تو مریم   

گفت ذوق با و شد بلند جایش از دریا  : 

-  رو اونور.  بگیریم عکس تا چند بیاید! قشنگه خیلی اینجا

باحاله خیلی ؟ دیدین  !  

گفت سرعت با تارخ  : 

-  قال ، بگیر همینجا سلفی یه.  ندارم شدن بلند حال که من

بکن رو قضیه  .  

گفت فواد به رو بعد و کرد نگاهش چپ چپ دریا  : 



- بریم خودمون بیا.  کن ولش اینو  .  

گفت دنیز به رو و شد بلند جایش از فواد  : 

- بگیریم عکس بریم بیا  .  

نکرد نگاه فواد به اصال دنیز  .  

- ؟ نیام منم میشه   

 و گرفت را فواد دست دریا که بگوید چیزی خواست می فواد

 . کشید

- بابا بریم خودمون بیا  ... 

 و گرفت دنیز از را نگاهش سختی به دلخور کمی و متعجب فواد

 و کند مهار را نگاهش توانست نمی هم تارخ وسط آن.  رفت

کرد می برانداز را دنیز عجیب روز و حال مدام  .  

پرسید و کرد دست دست کمی  : 

- ؟ خوردی قرصاتو   

کرد بغض مرتبه یک و انداخت تارخ به نگاهی دنیز  . 



 ...خوردم-

رفت تر جلو قدم چند ، زانو روی تارخ  .  

- ؟ شده چیزی ؟ دنیز   

داد تکان طرفین به را سرش دنیز  .  

پرسید مصرانه تارخ  : 

- ؟ گی می راستشو که من به   

دوخت چشم تارخ نگاه رنگ سبز تمنای به و برداشت سر دنیز  .  

- عصبیم.  شدم گیج.  باشم داشته حالی چه باید دونم نمی  !  

کند باز را ابروهایش گره کرد سعی و نشست زانو چهار تارخ  : 

- ؟ دریاست خاطر به.  بود خوب حالت که تو ؟ مگه شده چی   

 از پر هایش چشم ی حفره و داد تکان طرفین به را سرش دنیز

شد اشک  .  

- گیجم فقط.  نیستم ناراحت کسی از اصال...  نه  !  

زد لبخند تارخ  : 



- کرده گیجت چیش...  برادرن خواهر که گفتن  .  

گفت هیجان با دنیز  : 

- نیست اونا به مربوط...  نه  .  

 کالفه و کرد فوت را نفسش و کشید اش پیشانی به دستی تارخ

 : گفت

-  از و بشه حل برات تا کنم می کمکت من ؛ شده چی بگو من به

 هر مگه ؟ نبوده همینطوری همیشه مگه.  بیای بیرون گیجی

؟ شده چی بگو ؟ ندادم توضیح برات رو نکردی درکش که چیزی   

 که هایی اشک دست پشت با و فشرد هم به را هایش لب دنیز

زدود هایش چشم از را بود نشده سرازیر هنوز  .  

-  دونه می ابراهیمم بابا.  کنه ازدواج باهام یواشکی خواد می فواد

 برای عجله همه این دونم نمی ؟ یواشکی چرا دونم نمی...  اما. 

 شرمش اینجوریم من اینکه از!  کجاست مشکل دونم نمی ؟ چیه

 عجیب تو نظر به ، تارخ.  اینه باعث ای دیگه چیز یا ، میشه

 ازدواج بتونم که ندارم اعتماد اونقدر خود به حتی من ؟ نیست



 ، نمیشه که چون شاید.  باشم مادر اصال نتونم شاید من.  کنم

مریضم چونکه  ... 

 گرفته دندان به را لبش زد می حرف دنیز که مدتی تمام تارخ

گرفت خون طعم دهانش ، زد زبانش وقتی که جوری.  بود  .  

- ؟ فهمیدی!  بکنی کارو این نباید تو...  دنیز   

شد زده بهت دنیز  .  

  چی؟-

گفت بخش اطمینان نگاهی با.  کشید عمیق نفسی تارخ  : 

- .  زنه می آسیب بهت فواد!  کنی ازدواج فواد دایی با نباید تو

 دایی که دارم شک اما دونی نمی تو که هست چیزایی یه چون

 بار زیر نباید.  بده گوش رو گفتم که چیزی فقط.  ندونه هم فواد

؟ خب ، بری باهاش ازدواج   

افتاد لکنت به و ترسید دنیز  : 



-  نمی...نـ که من ؟ دونم نمی رو چی چی؟! ـه...آخــ...  آخه

.  کنه مجبورم...مجــ شاید.  ندازه می گیرم باالخره.  تونم

؟ کنم چیکار اونوقت   

مش دریا.  ببند را دریا و فواد تا کشید گردن تارخ  
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 فواد و بود آبنما جفت سنگی دیوار کنار گرفتن ژست غول

گفت و کرد نگاه دنیز به.  گرفت می عکس موبایل با او از داشت  : 

- ؟ گذاشته ازدواج قرار کی...  نترس   

_ صبح هشت ساعت  ...  

 داد تکان تفهیم ی نشانه به را سرش و مکید را لبش خون تارخ

گفت و  : 

- .  نمیشه االن.  کنم تعریف رو چیزایی یه برات باید کنم فکر

.  باش منتظر پس ، پس. بدونی که حقته اما.  کنه شک ممکنه

 واسه آمادگی و درمانی مار و تمرین بهونه به وقتی خونه رفتیم



زنیم می حرف هم با میریم ، کنیم تمرین خوایم می آخر ارزیابی  

.  

گفت ناچار.  کرد نگاهش ملتمسانه دنیز  : 

  . باشه-

 حال در ، نکردنی باور قدرتی با روزگار دست اینکه از قافل

بود آنها تصور از تر دور سرنوشتی چیدمان  .  

 دلهره!  درد پشت درد!  سکوت پشت سکوت.  گذشت نمی زمان

دلهره پشت  ...  

 و نصف بشقاب دو هر.  داد نمی مزه تارخ و دنیز دهان به غذا

 بود ولوله دلش در.  شد تر نگران فواد.  زدند کنار را خورده نیمه

حصر و حد بی خیاالت و فکر سرش در و  ...  

 تارخ که بود این ، بود نگهداشته متعادل را او که چیزی تنها

 سنگینی این.  بگوید چیزی گاهی کرد می سعی دنیز برعکس

 گذشت خرید خیر از که جوری.  بود کرده کالفه هم را دریا فضا

 کنار خانه در شاید.  بروند خانه به تا کرد بهانه را خستگی و

 می خوش بیشتر ستاره ناتمام و زنکی خاله های حرف و فرناز



 ی آشفته ی چهره را بینشان فضای سردی بانی و باعث.  گذشت

 وجود خاطر به دنیز که داشت شک ، چند هر.  دانست می دنیز

باشد شده مغموم ، او  .  

 دنیز ، کرد توقف محوطه در ماشین همینکه.  رسیدند خانه به

گفت و شد پیاده  : 

- بشم آماده تمرینام برای میرم  .  

زد لبخند ، باشد داشته مخاطبی آنکه بی و  .  

 خون، دلی با تارخ.  انداختند هم به عحیب نگاهی تارخ و فواد

سوال از پر ذهنی با فواد  !  

 کامال شدنش کسل.  رفت حرفی هیچ بی و شد پیاده هم دریا

 ی آینده همسر از تری گرم برخورد توقع شاید.  بود مشهود

 اختالل موضوع که بود این اصلی مشکل.  داشت برادرش

دانست نمی اصال را آسپرگر  .  

 از ستاره در جلوی همان را اش دستی کیف.  شد نشیمن وارد

گرفت دستش  .  



بود کرده خوری پر و بود شده سردش  .  

- ؟ هست تازه چای   

گفت زنان لبخند ستاره  : 

- خدمتتون میارم.  خانم بله  .  

 را ها صندل و کرد رها در کنار را هایش پوتین و زد لبخند ستاره

انداخت پا نوک  . 

- غیبتم دور روی.  آشپزخونه تو پیشت میام خودم ، نه  !  

افتاد راه به دریا سر پشت و خندید ستاره  .  

- ؟ کجاست فری عمه  

_ اونم میاد دیگه یکم.  زنه می ظهر بعد چورت  .  

 راش چوبی صندلی روی ، آشپزخانه در و داد تکان سری دریا

 ی زده خزان ی کوچه ، مقابلش بزرگ ی پنجره از و نشست

کرد برانداز را خلوت  .  

- ؟ هست چای   



داد جواب ستاره.  برگشت صدا سمت به دریا  : 

- داغ و دم تازه ، آقا آره . 

 برای را دریا کنار صندلی و رفت دریا سمت به کشید آهی فواد

کرد انتخاب نشستن  . 

پرسید دریا  : 

- ؟ کجاست تارخ  

گفت و گرفت دستش در را میز سر دان نمک فواد  : 

- کنن می تمرین هم با...  دنیزه منتظر حیاط توی  .  

شد متعجب دریا  : 

- ؟ تمرینی چه   

زد لب فواد  : 

 ... نقاشی-

نبود درست بداند را آسپرگر وضوعم دریا اینکه نظرش به  .  

- باشن تر مردمی هنرمند ادمای کردم می فکر  !  



 دریا.  کند نگاه صورتش به فواد شد باعث دریا کالم ی طعنه

بارید می رویش و سر از دلخوری.  زد می پوزخند  . 

- .  ریخت هم به.  گفتم بش چیزی یه موقع بی.  بود من تقصیر

شده ناراحت کنم فکر.  کردم اشتباه  .  

گذاشت میز روی را نمکدان حرص با بعد  . 

گفت نگرانی با دریا  : 

- ؟ گفتی بش چی   

داد تکان طرفین به را سرش فواد  .  

-  حسودی از...  دونم نمی.  نرسید مغزم یه خون لحظه یه!  نپرس

دونم نمی.  بود نباشه اینکه ترس از...  از ، بود  ...  

گذاشت فواد بازوی روی را دستش دریا  : 

- ؟ شده چی   

 دوست.  بگوید خواست نمی.  کرد نگاه دریا به و گرداند سر فواد

 با تلفنی و ترسیده تارخ و دنیز ی رابطه از که بفهمد او نداشت

بعد و زده عقد حرف ابراهیم بابا  ... 



- همین.  رنجه زود یکم اون.  نیست مهم  !  

زد لبخند دریا  : 

-  بگو بش...  بیار در دلش از.  که نشده چیزی حاال باشه!  دیوونه

 اون با کنم فکر البته.  پروندی همینطوری چیز یه.  کردی اشتباه

زدی گند داشت دنیز که حالی  ... 

شد بلند میز پشت از و خاراند محکم را سرش پوست فواد  .  

گفت و آمد چای سینی با ستاره  : 

- اوردم چای ؟ آقا کجا  ... 

 از را بایلشمو.  رفت نشیمن سمت به و برداشت را فنجانش فواد

 روی. چرخاند دستش در باری چند مردد و آورد بیرون جیبش

نوشت دلی دو با و نشست مبل ی دسته  : 

-  می فقط.  نشو ناراحت لطفا.  نداشتم منظوری حرفا اون از

 بگیرم اجازه باید ازدواج برای من.  بشیم هم مال زودتر خواستم

 اتفاقی اینکه از قبل ، کردم فکر خودم با.  میبره زمان خیلی که

میگیم همه به ، شد صادر اجازه که بعد و کنیم ازدواج بیوفته  .  



 که نشست می ارسال پیکان روی چپش دست شست انگشت

 مبل نشیمنگاه روی را موبایل و کرد پاک را همه و شد پشیمان

 فنجان گرمای با گرفت دست در را فنجانش دستی دو.  کرد رها

بگیرد آرامش بلکه شد همراه چای  .  

و تارخ  
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 ی خانه نشیمن وسط وسایل از پر ای جعبه و ها کتابچه با دنیز

 وسیله نه ، میشد خوانده کتابی نه اما.  بودند نشسته ابراهیم بابا

خارج جعبه از ای  ...  

 گوشه از و بود کشیدن سیگار مشغول آشپزخانه در ابراهیم بابا

 او چشمی زیر های نگاه ی متوجه تارخ.  پایید می را ها آن چشم

گفتار آموزش به کرد شروع همین برای.  بود  ...  

 انجام را کارش بود مجبور ابراهیم بابا حظور خاطر به هم دنیز

نزند دم و دهد  .  



 و کاردرمانی ی بهانه به اینکه تا گذشت تمام دقیه پنج و چهل

 که بودند مکعب سری یک.  شدند حیاط وارد جعبه با کم، فضای

گفت آرام دنیز.  چیدشان می حیاط وسط دقت با تارخ  : 

- ؟ بگو...  دونمو نمی که اونی!  چیه جریان بگو بهم  

خورد سر دستش از ها مکعب و ایستاد و برداشت سر تارخ  .  

- برم طفره بده حق بهم که گفتنش سخته انقدر  .  

رفت جلوتر قدم یک دنیز  : 

- ؟ چیه به مربوط  

- گذشته به  ... 

رفت جلو دیگر قدم یک دنیز  : 

- ؟ کیه ی درباره  

- فواد دایی و تو  ... 

زد گره هم در را هایش دست و فشرد هم به را هایش لب دنیز  : 

- خدا رو تو بگو  !  



بود نشده تمام خودش با هایش کلنجار تارخ  .  

- بیوفته بدی اتفاقای ممکنه بگم اگه  .  

گذاشت قلبش روی را دستش دنیز  : 

-  می که انگار نه انگار که میدم قول.  نگم کسی به که میدم قول

بگو بهم کنه می کمکم اگه.  دونم  !  

گفت و کرد تر را لبش تارخ  : 

-  این سمت اومدی که شبی اون که کردم فکر ش همه امروز

؟ اومدی چطوری ، خونه   

بود چشمش جلوی دقیقا چیز همه.  کرد فکر شب آن به دنیز  . 

-  خیابون کنار نقاشی تا چند.  میشد سوراخ تنم.  زد می بارون

.  کردیم می گردی دوره که میشد وقتی چند.  بودیم فروخته

 غیب یهو ها تاکسی بعد.  کشید طول کارمون وقت دیر تا اونشب

 خوب جای یه زودتر خواستم می.  شد بدتر و بدتر رگبار و شدن

نمیاد یادم ای دیگه چیز.  کنم پیدا  .  

پرسید تارخ  : 



-  اشنا برات خونه ؟ بود آشنا برات مسیرش ؟ اینجا اومدی چرا

؟ بود   

داد تکان طرفین به را سرش دنیز  . 

- بودم ندیده رو اینجا اصال من...  نه  .  

 شد گشوده حد آخرین تا هایش چشم یکدفعه و شد ساکت دنیز

 هایش نفس.  کرد لرزیدن به شروع هایش چشم مردمک و

 هایش لب یکباره.  کرد پیدا را خودش شب آن در و شد نامرتب

 : جنبید

- رفت و گذاشت بعدم.  اورد منو اون.  گفت بهم اون  .  

پیچید سرش در مریم صدای و  : 

- .  بست بن کوچه سمت میریم بعد ، دوئیم می ته تا خیابونو این

باشیم بارون اومدن بند منتظر تا میشه پیدا جایی یه حتما اونجا  

.  

...  دنیز:  بود زده داد مریم.  بود دویده تند.  بود دویده دنیز و

 ... عزیزم



کرد نجوا دنیز  : 

- .  خوردم جا معیوبم مغز همه با.  رسیدیم که وقتی خوردم جا

گفت رسیدیم تا اما اینجا بیایم گفت خودش که ... 

شد پژواک خیالش در مریم صدای و  : 

-  یه نداره خبر روحمم خوشگله؟ چشم آخه رو ما اوردی کجا

 ببینم بشین تو.  هست شده خراب شهر این تو مکانی همچین

خونه؟ برگردیم بگیرم ماشین یه تونم می  

کرد نجوا دنیز  : 

-  به دیگه ، خونه برگردون منو خواست می اینکه خاطر به من

نکردم فکر حرفش  .  

گفت و کرد نگاه تارخ به بعد  : 

-  خودشو دوربین جلوی کردن بازی بخاطر!  بسته مدار دوربین

؟ راه اون زد   

 های دوربین در فیلمی هیچ شب آن از. شد سست پاهایش تارخ

 ، طوفان و باد و صاعقه و برق و رعد همه این. نبود بسته مدار



 و ابراهیم بابا جز  ؟ شدند قطع ها دوربین شب همان فقط چرا

 تند هایش نفس!  که نداشت دسترسی ها دورببن به کسی فواد

پرسید و شد  : 

هستی کی تو دونه می فواد دارم حتم!  اینجا اورده عمدا رو تو -  

...  

گفت تردید و ناباوری با.  شد نزدیک دنیز به  : 

- دنیز خطره در جونت  ...  

لرزید هایش زانو و شد آشوب اش چهره و گرفت گر تنش دنیز  : 

- ؟ شده چی   

کرد نجوا و ماند خیره زمین یه تارخ  : 

-  دونم نمی! اینجا اورده رو تو اون... فواده ی نقشه ش همه اینا

 تو راحت انقدر!  نمیاد در جور عقل با ؛ آخه...  دونم نمی...  ؟ چرا

میشم دیوونه دارم ، خدایا...  بعد ، کردن قبول خونه تو رو  .  

کوبید اش پیشانی به آرام مشتش با و  .  



-  چطور فواد اما.  بده پناه بهت خواسته و شناخته رو تو مامانم

 و جیک که اون ابراهیم؟ بابا به نکرد شک چطور ؟ کرده قبول

دونه می آدماشو همه پوک  ! ... 

کوبید اش پیشانی به دوباره و  . 

 که کسی و ای زنده حاال.  بمیری بوده قرار بودی، بچه وقتی -

داده ازدواج پیشنهاد بهت ، بکشه رو تو بوده قرار  . 

ماند خیره دنیز های چشم به و برداشت سر  : 

؟ کنی می درک ؟ گم می چی فهمیمی ؟می دنیز حالیته -  

 دست.  نبود بند پا روی و کرد خودش دادن تکان به شروع دنیز

کرد نجوا و گذاشت هایش گوش روی را هایش  : 

-  گفت بهم خودش.  عاشقمه اون ؟ بکشه خواد می منو چرا

؟ چرا آخه.  کنم نمی باور...  عاشقمه   

 دید از را دنیز و انداخت عمارت های پنجره به نگاهی تارخ

 تنه پشت.  نبیند کسی را اش قراری بی تا کرد خارج ها پنجره

گفت و داشت نگهش درخت ی  : 



-  غیر من دایی دختر و دایی مرگ توی که کسیه ، تو بابای

؟ چرا فهمیدی حاال.  داشته دخالت مستقیم   

زد داد دنیز  : 

  !بابام؟-

گفت کنان هن هن تارخ  : 

- ت بابای.  بوده خونه این صاحب ، تو بابای  
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 به االن تا من ، من.  کرده بدی همه به و بوده خونه این ارباب و

 ت حافظه و ذهن بخاطر کردم می فکر دکتر حرفای خاطر

اما ، اینجایی  ... 

 کامال و کوبید می سرش و ها کوش روی ممتد دست کف با دنیز

گرفت محکم را هایش ذست تارخ.  بود شده خارج کنترل از  .  

 اتفاق هیچ.  کنم می کمکت من.  باش آروم...  دنیز...  دنیز -

بکش عمیق نفس.  باش آروم!  کن باور.  افته نمی بدی  ...  



کشید عمیق های نفس درنک بی دنیز  . 

- گم می بت چی ببین ، ببین.  باش آروم.  آفرین!  خوبه...  خوبه  .  

گفت آرام تارخ.  کرد نگاه تارخ های چشم به دنیز  : 

-  هیچکس که جایی میبرمت و میام ، شب نصف دو ساعت ، شب

؟ فهمیدی.  ندونه   

شد جاری هایش اشک دنیز  : 

- ؟ نه مگه ؟ زد منو این برای مامانت  

گفت کالفه تارخ  : 

-  ذارم نمی من ؟ باشه ؟ باشه.  نکن فکر چیزا این به...  دنیز

برسونه آسیب موتم تار یه به کسی  .  

گفت هایش گریه بین از دنیز  : 

- ؟ کرد رفتار باهام بار سر یه مثله همین برای   

.  ترکد می کم کم دارد اش جمجمه که کرد حس و کشید آه تارخ

گفت کالفه  : 



-  روی به شد قرار!  نکن پشیمونم ؟ من به میدی گوش...  دنیز

 داره...  ببین ؟ ندادی قول مگه!  نترسی شد قرار.  نیاری خودت

 کمکت تونم نمی ، بشم کور دوباره امشب اگه.  میگیره درد سرم

 نقشه ی همه و کنه می عقدت و میبرت فواد صبح اونوقت.  کنم

خدا رو تو...  دنیز میشه عملی هاش  !  

 هق هق کرد سعی و گذاشت دهانش روی را دستش کف دنیز

 همانجا و زد کیه درخت به و کشید عمیق های نفس بعد.  نکند

  . نشست

- بدم انجام تمرینامو تونم نمی  .  

نشست دنیز مقابل تارخ  .  

- .  کنی می تمرین اونجا.   امن جای یه برمت می.  سرت فدای

؟ باشه   

 گرفت می آرام کمی داشت که حالی در زنان نفس نفس دنیز

 : پرسید

- ؟ مونی می پیشم هم تو   



زد بخشی اطمینان لبخند تارخ  : 

- میمونم که معلومه  .  

 با را دنیز صورت کنار موهای برد پیش را راستش دست تارخ

 های اشک آرام شستش انگشت با بعد و کرد لمس دست پشت

کرد پاک را دنیز ی گونه روی  .  

-  جای یه میریم.  میشه خوب خیلی چی همه میدم قول بهت

 پیش عمر آخر تا.  دنیز رسه نمی بهمون هیچکس دست.  خوب

مونیم می هم  .  

.  گرفت نمی آرام دلش.  آمد نمی بند دنیز های اشک ولی 

شد نمی کم مغزش التهاب  .  

-  به آب یه هم تو.  باغچه توی کنم می گرم ابراهیمو بابا سر من

 ستون.  فواد دست تو بذاره کردی گریه نفهمه که بزن صورتت

 عین که میدم قول بهت.  ابراهیمه بابا همین دشمن پنجم

 وسیله چی هر اتاقت تو میری ، شد پرت که حواسش.  واقعیته

 هم با همیشه برای و میام شب نصفه.  داری می بر شه می نیازت

؟ باشه.  میریم   



- باشه ، آره  !  

گفت و گرفت قاب را دنیز صورت دستش دو هر کف با تارخ  : 

- نترس فقط ؟ خب.  برسه بهت دستش کسی ذارم نمی  !  

داد تکان تفهیم ی نشانه به را سرش گزید را لبش دنیز  .  

بایستد که کرد کمکش و گرفت را دنیز های دست تارخ  .  

کرد نجوا بعد  .  

- کنم سرگرم رو ابراهیم بابا تا باش همینجا  .  

داد تکان سری و کرد پاک را صورتش آستین سر با دنیز  .  

 های نگاه که حالی در و برداشت را بیلچه ، درخت کنار از تارخ

 بوته سمت به هم در ای چهره با انداخت می اطراف به ظن از پر

رفت ها  .  

 دوان ابراهیم بابا.  زد صدا نقشه طبق را ابراهیم بابا بعد کمی

 سمت به کنان سرفه ، بود شده خمیده کمی که قامتی با دوان

 تارخ با مصاحبت مشغول را او اینکه محض به دنیز و.  رفت تارخ

 نیاز چیزی چه دانست نمی.  رفت جدید ساختمان سمت به ، دید



 دو.  داشت متوسط پشتی کوله یک فقط ، بدتر آن از!  دارد

 اشک که حالی در را اش شناسنامه و ها قرص و لباس دست

 و بست را اش پشتی کوله زیپ.  برداشت ، آمد نمی بند هایش

 هایش چشم و کشید دراز تخت روی.  کرد رهایش اتاق ی گوشه

 کرد سعی...  ملعون پدری به.  کرد فکر خانه این به بعد.  بست را

 به.  بیاورد خاطر به را خانه این تا کرد تقال.  بیاورد خاطر به را او

 پدر اگر ؟ بود کرده بدی فواد به پدرش؟ ؟ بود کرده بدی همه

؟ بود مقصر فواد ، کرد می بدی او به فواد   

!  بفهمد توانست می کاش.  شد گیج قبلش دقیقه چند از بیشتر

 در ها آدم این کار از سر که داشت را این کشش مغزش کاش

آورد یاد به را گذشته تا ، بیاورد  .  

 نباید مگر ؟ بود شده درک قابل غیر انقدر یکباره چیز همه چرا

 یک هنوز چرا پس ؟ شد می درست چیز همه ، فواد آمدن از بعد

؟ بود گرفته غم آور تعفن بوی چیز همه نشده روز   

 رابطه ، تارخ دخالت با که دانست می خوب را این!  لرزید دلش

 دخیل که دانست می.  ریزد می هم به فواد با اش صمیمی ی



 مگر اما.  است محض خواهی خود ، پیشامد این در تارخ کردن

 فواد.  برسد دادش به نداشت را هیچکس ؟ بود دیگری ی چاره

 برای تارخ فقط.  بود کرده رهایش مریم و دلشت را جانش قصد

بود مانده او  .  

 کشوی از.  بود نیامده بند اش گریه هنوز.  نشست جایش سر

 کم و کرخ تنی با و آورد بیرون رنگی سفید های کاغذ ، دراورش

 اوریگامی ساختن مشغول ، بود انفجار حال در که سری با ، جان

کاغذی درناهای.  بود  ! 

*** 

 ضد های قرص.  گذاشت تخت زیر را رنگش قرمز ساک تارخ

ات از.  بود کرده خوابالودش کمی سردرد  
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 افتاد دریا به چشمش ، بست را در همینکه و رفت بیرون اقش

 و قهوه عطر.  کرد می تایپ چیزی و بود پایش روی تاپ لپ که



 هیچ بی و رفت پایین ها پله از.  بود شده آمیخته هم در پلو

نشست آمد چشمش به که مبلی اولین روی حرفی  .  

 تلفنش با ، کشیدن سیگار حین و بود ایستاده پنجره پشت فواد

زد می حرف  .  

-  یه.  زدم زنگ مسعود به.  کنم می درستش نه...  چشم

 گردن رو بندر توی بار که فرسته می حسابی درست «بارخواب»

دیم می پیش پیش چکشو.  نیست مشکلی...  اره....  بگیره  .  

مالید را اش پیشانی تارخ  .  

 همیشه فواد. بود افتاده گیر بندر در قانون غیر بار یک هم باز

 را بار تا خرید، می را کسی.  کرد می برطرف را ها گور و گیر این

 خنک و آب و برود وقتی چند اصلی نفر جای به و بگیرد گردن

بگیرد را پولش و بخورد  . 

 به خطاب ولی.  برگشت تارخ سمت به و شد قطع فواد تماس

گفت ستاره  : 

- شدیم کور.  کن روشن اونورم چراغای  .  



 انجام را فواد امر و گذاشت میز سر را قهوه سینی عجله با ستاره

  . داد

 اش حوصله و حال بی روی و سر به و نشست تارخ کنار فواد

انداخت نگاهی  : 

- ؟ میزونی   

رفت پنجره سمت به و شد بلند جایش از و داد تکان سری تارخ  

.  

 بابا.  بود خاموش.  ببیند را دنیز اتاق چراغ تا کشید گردن

 ی گوشه ایلیا و کرد می کاور را فواد ماشین روی داشت ابراهیم

جوید می آدامس انگار و جنبید می دهانش دیوار .  

- ؟ تارخ  

چرخید مادرش صدای سمت به تارخ  : 

- ؟ بله  

 می خشک را هایش دست کاغذی دستمال با که حالی در فرناز

گفت کرد  : 



- ببرن شامشونو بیان ایلیا و ابراهیم بابا بزن صدا  .  

داد ادامه فواد و : 

- ...  همینجا بیاره وسایلشو بگه دنیز به ، بگو ابراهیم بابا به

بخوابن اونور ایلیا و خودش  .  

رفت میلی بی با و داد تکان سری تارخ  .  

 کنارش آرام. رفت فواد سمت به و کرد نگاهش متعجب فرناز

پرسید و نشست  : 

- ؟ چشه تارخ   

 ، بود خیره تارخ به که حالی در ، شده جمع هایی چشم با فواد

کرد نجوا  : 

- آشوبه میثاق با دعواش بابت هنوز شاید.  دونم نمی  .  

داد جواب فرناز : 

- بود خوب حالش صبح  . 

کرد نگاه فرناز به و سرگرداند فواد  .  



- ؟ داشته رابطه دنیز با ، نبودم که وقت چند این   

زد پلک زده بهت فرناز  : 

- دیگه کردن می کاردرمانی  .  

زد پوزخند فواد : 

- چیه منظورم دونی می خودت  . 

داد تکان طرفین به را سرش فرناز  : 

- «  نسترن»  دختره اون با عاشقیش و عشق بعده تارخ!  بابا نه

 مگه رفته یادت.  نرفت کسی سمت دیگه ، گذاشت قالش که

 همچین اصال  ؟ کنه فراموشش تا خارج بره خواد می گفت اومد

؟ پرسی می چرا.  گفت می من به بود.  نبوده چیزی  

کشید صورتش روی را دستش دو هر کف فواد . 

-  دور رو دریا و من چشم تا ، بودیم که بیرون امروز!  دونم نمی

 از بعد.  زدن حرف کردن شروع و نشست نزدیکش رفت دید

 می رو روزش و حال که حاالم.  بودن هم پیش ش همه که اونم

 . بینی



گفت و کشید دامنش به دستی فرناز  : 

-  باید چرا.  باشن داشته سری و سر هم با که فرضم به خب

؟ باشه حوصله و حال بی اینجوری   

زد نعره دلش در.  کرد نگاه فرناز به فقط فواد  : 

- .  شدم مزاحمشون من اینکه خاطر به.  من برگشتن خاطر به

گفته بهش رو پنهونی ازدواج جریان دنیز احتماال چون  .  

- ؟ بچینم رو شام میز.  خانم فرناز   

گفت ستاره به رو و گرفت فواد از را نگاهش فرناز  : 

- نکنه درد دستت.  آره  .  

رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از و .  

 به فواد سمت به و گذاشت عسلی روی و بست را تاپش لپ دریا

ماند سینه به دست و ایستاد مقابلش.  افتاد راه  .  

-  عمه با حرفاتو ولی.  نداشتم رو وایستادن فالگوش قصد اصال

شنیدم فری  .  



 مبل دسته روی را هایش آرنج و کشید عمیق نفسی فواد

انداخت زیر به سر و گذاشت  .  

ماند خیره فواد صورت به و نشست زانو دو هر روی دریا  . 

-  احمق مردای مثله داری...  دنیزه دنیز!  نیست هما دنیز...  فواد

 بار یه چون که همونایی.  کنی می رفتار رمانا ای کلیشه و

.  کنن می زهرمار بعدی نفر کام به رو زندگی خوردن شکست

 حواست هیچ ؟ تارخ دیوونه آخه ؟ کنی می چیکار داری حالیته

 خونِته هم که کنی می پیدا ظن سو کسی مورد در داری ؟ هست

شده بزرگ دستات توی.   .  

گفت و کرد نگاه دریا رنگ ای قهوه های چشم به فواد  : 

-  قول به!  دریا هست چیزیش یه تارخ مطمئنم...  ندارم شک

.  چشه فهمم می بخوره تکون.  کردم بزرگش دستام تو خودت

االن همین مثله  !  

-  رو و زیر.  بزن حرف باش برو ؟ نیستی بزرگترش تو مگه

 روز و حال داری فقط.  نیست درست بازیا کاراگاه این و کشیدن

کنی می بدتر خودتو  . 



- من...  خوادش می بگه...  اره بگه اگه  ... 

جنبید هایش لب دریا  : 

- که دنیزه مهم خواد می کیو تارخ که نیست مهم فواد ببین   ... 

 در به مطلق سکوت در همه.  شد زده در به ضربه چند همانوقت

شدند خیره  .  

 پشت و خورد در به ای ضربه باز که بودند حرفی منتظر تعجب با

آمد ایلیا صدای بندش  : 

- نیست خانم دنیز...  ولی شرمنده ، آقا  .  

 را در.  رفت در سمت به و شد بلند جایش از نور سرعت با فواد

 دور تا دور که تارخی و ایلیا ملتهب ی چهره دیدن با و کرد باز

 فهمید می تازه ، زد می فریاد را دنیز نام و دوید می محوطه

ست جدی ماجرا   
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زد کنار را فواد و آمد در سمت به فرناز .  .  



- ؟ شده چی   

داد جواب ایلیا  : 

-  همه.  نبودش اما.  ساختمون این بیاد بگیم خانم دنیز به رفتیم

نیستش.  گشتیم را جا  .  

 فریاد و دوید رو به رو ساختمان سمت به برهنه پای با فواد

 : کشید

- ؟ دنیز  ...  

 صدایی با رفت می کنار که طور همان.  بود راهش سر ابراهیم بابا

گفت لرزان  : 

- آقا نیست  ... 

زد داد تر بلند فواد و  : 

- ؟ دنیز   

 نور با اتاق و بود خاموش دنیز اتاق چراغ.  شد ساختمان وارد

.  کرد روشن را چراغ.  بود شده روشن کمی حیاط درون افکن

 روی ها آن از تعدادی ، کاغذی های درنا از بود پر دراورش روی



 ، رفت تر جلو.  بود شده جمع اتاق کف فرش.  بود ریخته زمین

بود چکیده خون ، بودند زمین روی که هایی درنا روی  .  

 زمین روی ناباوری با را هایش دست.  نشست زمین کف فواد

کشید عربده و کشید  : 

 ... دنیز-

گذاشت اش سینه روی را اش خونی های دست و  .  

- ؟ دایی   

 تارخ به نشسته خون به نگاهی و قرمز ای چهره با و گرداند سر

کرد نگاه  .  

- بردن دنیزو  ... 

 زمین روی پشتی کوله به پایش که شد می بلند جایش از فواد

کرد گیر  .  

 از.  بود باز نیمه تا زیپش.  برداشت زمین روی از را پشتی کوله

 باز را کیف در.  بود زده بیرون رنگی سیاه جسم کیف ی گوشه

 متنفر خودش از را او قبل از بیشتر دید می که چیزی آن و کرد



 شکستن صدای.  افتاد و شد رها دستش از چیز همه.  بود کرده

زد کنار را تارخ و دوید فواد.  پیچید فضا در شی  .  

 کوله سمت به فواد رفتن از بعد و کرد نگاه را سرش پشت تارخ

 آن در که بود کوچکی عکس قاب رنگ سیاه جسم.  رفت پشتی

 خودش درمورد نفرت از پر حسی تارخ.  داشت قرار فواد عکس

.  خورد هم به اعمالش و تفکراتش از حالش.  بود کرده پیدا

خورد هم به خانه این اهالی ی همه از حالش  . 
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نیش | هشتم فصل  

 

 فیلم دیدن منتظر و شده جمع تاپ لپ میز اطراف هم با همه

بودند مداربسته های دوربین  .  

 را مپس توانست نمی که کرد نگاه فواد به چشم ی گوشه از تارخ

 دستش ، آرام خیلی ایلیا.  لرزید می هایش دست و کند کنترل

کرد نجوا و گرفت را موس و برد پیش را  : 



- آقا بدید اجازه  ...  

 به را دستش دو هر کف و داد هل میز روی را موس کالفه فواد

 کف.  گرفت فاصله میز از گردانش صندلی با و داد فشار میز

 هایش انگشت.  گذاشت اش پیشانی روی را اش بسته یخ دست

 همان.  کشید عمیق نفسی.  لرزیدند می و بودند حس بی بدجور

شنید را ابراهیم بابذ ی زمزمه صدای وقت  . 

- تر عقب بزن یکم...  آها  ... 

آمد ایلیا صدای بعد و  . 

- نشدیم متوجه چطور  ... 

کرد نجوا تارخ  : 

- ؟ آخه چرا   

 به خواست می که همین و آمد کنار تاپ لپ جلوی از بعد و

 آرنج بازوی و ایستاد جایش سر فواد ، برود خروجی در سمت

بازداشت حرکت از را او و نگهداشت مشتش در را تارخ .  



 و ماند خیره تاپ لپ ی صفحه به ، کند نگاه تارخ به آنکه بی

 : پرسید

- ؟ شد چی  

 شکمش جلوی و گذاشت هم روی را دستش دو هر ایلیا

گفت و نگهداشت  : 

- بیرون رفته خودش آقا  .  

گفت منقبض فکی با فواد  : 

- ؟ بودین قبرستونی کدوم شما ؟ رفته کِی   

داد جواب ابراهیم بابا و انداخت زیر به را سرش ایلیا  : 

-  پیداش میگردم.  رفته که نشده ساعت یه.  بابام نیار دلت به بد

کنم می  .  

 در فواد سر های مویرگ ، اش خونسردی و ابراهیم بابا لحن از

 به را تارخ دست ، حرفی هیچ بی فواد.  بودند انفجار حال

رفت اتاقش در سمت به و کرد رها عصبانیت  .  



 به ، خورده گره های ابرو با و مالید را آرنجش ، دست کف با تارخ

 باال سرعتی و بلند هایی گام با فواد.  دوخت چشم فواد رفتن

 ، سرش پشت.  رفت عمارت خروجی در سمت به راست یک

 قراری بی با و داد دستش به را فواد شمعی کاپشن و دوید فرناز

کرد هنی و هن  .  

- زنی می یخ که اینطوری ؟ عمه کجا  ... 

 و انداخت پا نپک و برداشت را کفشی جا روی های کتونی فواد

رفت فقط و نگفت چیز هیچ  .  

 شنید را پایشان صدای تا فواد.  دویدند سرش پشت تارخ و ایلیا

کشید فریاد و برگشت  : 

- نیاد من سر پشت کسی  ...  

 و کرد بیشتر را سرعتش تارخ اما شد متوقف جایش سر ایلیا

زد صدایش  : 

- فواد دایی  ... 

ایستاد فواد  .  



 فاصله فواد از قدم چند فقط که حالی در و شد نزدیک او به تارخ

ایستاد جایش سر ، داشت  .  

- بگو من به ، خودته کار اینا همه اگه ؟ نیام سرت پشت چرا  ... 

گفت تند لحنی با و چرخاند کمی را سرش فواد  : 

- بگو اینو ؟ مرگته چه...  تارخ  ... 

گفت حرص با و رفت جلوتر کمی تارخ : 

-  چرا ؟ ناراحتی واقعا یا ، ناراحتی رفتنش از کنی می وانمود

 نا کار تونی نمی چون...  نه یا ؟ داری دوستش چون ؟ ناراحتی

کنی؟ تموم سال همه این بعده تمومتو  

 نمی را تارخ های حرف معنی و بود شده گیج.  زد پوزخند فواد

 سفیدی و درخشان های دانه با ، برف اولین ، وقت همان.  فهمید

 موهایشان و دوش روی ، رقصیدند می افکن نور پرتو زیر که

 و کرد نفوذ جانش به سرما.  کشید عمیق نفسی فواد.  نشست

چرخید تارخ سمت به آرام  ... 



-  دوستت رو تو نداشتم؛ زندگیم تو که کی هر ی اندازه...  تارخ

 به بنداز سرتو.  منه قرمز خط دنیز...  تارخ ولی ، ولی!  دارم

 پاش عمرمو تموم که کسی ببینم تا نمیشینم اینبار... زندگیت

 باال رو دلته تو که اونی. میگیره ازم زندگیمو دلخوشی ، گذاشتم

دور بریز سرته تو چی هر... زمین روی ، همینجا کن تف ، بیار  . 

داد ادامه و کشید آه پر نفسی  : 

 سینه ، کنم راست کمر دوباره خوام می تازه ، سال سه بعده -

 جوونی عمر یه بعد!  کنم عاشقی...  کنم اعتماد ، کنم سپر

 به خوام می ، شدن له پا زیر ، شکستن ، خوردن زخم ، نکردن

نشو راهم سد...  تارخ.  کنم مردی جوون ، دختر اون و دلم حق  .  

 سری و  زد کمرش به را هایش دست و زد لبخند عصبی تارخ

داد تکان  : 

- ؟ کنی می تهدیدم داری   

فشرد محکمتر را مشتش توی کاپشن فواد   : 

-  ، پام زیر شدن خالی یا ، سرم توی گلوله یه شدن خالی اگه

آره...  مهمه برات ، وایسادم دره یه باالی وقتی  !  



 کرخ تارخ های دست و شد ناپدید آنی به تارخ لب روی از لبخند

زد لبخند تلخ فواد.  افتادند تنش  کنار حال بی و  : 

-  تازه توی با که اونم از تر پیر و تر دلمرده و تر خسته خیلی

 دیگه نفر یه حتی اینکه تحمل ، مهمتر اون از. کنم رقابت نفس

نفر دو به برسه چه.  ندارم بدم دست از رو  ...  

 تارخ از لبش روی لبخند همان با و انداخت زیر به را سرش فواد

 کند انقدر قلبش و کرد نگاه را او رفتن زده بهت تارخ.  شد دور

بکشد نفس رفت می یادش که کوبید  .  

 خواست می فواد به اینکه از دلش...  گرفت خودش از دلش

 بود گفته دنیز به را چیز همه اینکه از.  گرفت کند خیانت

 نشست اش سینه روی بختک یک مثله وجدانش و شد پشیمان

 دل و درد او با صراحتا فواد.  فشرد وجود تمام با را گلویش و

 از طاقت که گفت زبانی بی زبان با...  بار اولین برای.  بود کرده

...  میمیرد که گفت.  ندارد را دیگر نفر یک حتی دادن دست

کشد می را خودش  ...  



 و سست هایی قدم با و گذاشت سرش روی را دستش کف تارخ

راه به عمارت ساختمان سمت به کند  
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  . افتاد

 عجیب درد.  کرد می حرکت بلند هایی قدم با ، خون دلی با فواد

 حس ، خفقان حس.  زد می چنگ اش سینه به وصفی قابل غیر و

 هایش نفس.  بودند آمیخته هم به اش قراری بی با همه...  ندامت

 آسمان.  میشد تر تند و تند برف و شدند می ابر چشمش جلو

.  بارید می و کشید می نعره سرش روی رحمی بی با رنگ سربی

.  گرفت نمی را جلویش چیز هیچ و رفت می دوان دوان او ولی

 خسته.  بود شده خسته بودن محکم از عمرش در بار اولین برای

 به نه.  اورد می کم داشت بار اولین برای...  واقعی معنای به ،

 سال سالیان و دلتنگی برای ای بهانه.  بود بهانه دنیز ، دنیز خاطر

اش کسی بی و غصه و غم  ... 



 رفته رو و رنگ ی چهره.  ربودند را او افکارش ، شب سیاهی در 

 خسته ی ریه.  کشیدن نفس برای هایش تقال.  دید را پدرش ی

 ، مرضش و درد تمام و نداشت کردن سرفه توان حتی که ای

بود افتاده هایش نفس جان به و بود شده خس خس  .  

-  می رو.  داشتم کار و کس اگه...  دردیه بد کسی بی ، بابا

 کار و کس شاید.  میشد جور شکوفه عمل خرج.  بهشون نداختم

بره تا ذاشت نمی رو ما راضیه ، داشتم  ... 

کرد گریه و گرفت آغوشش در محکم را پدرش سر فواد  .  

آمد بیرون اش حنجره از صدایی  : 

- ؟ دنیز  

 دستی به چتر مرد به چشمش و برداشت تر بلند را هایش قدم

بود ای قهوه چرم اش دیتی کیف که افتاد  .  

 را دستش.  دید دست به چتر مرد کنار را هایش کابوس پسرک

.  زد می ، مرد بارانی جیب از را پولش کیف و برد می پیش آرام

 و کرد می باز را پول کیف همزمان.  وقفه بی و تند...  دوید بعد

 کیف و داشت برشان.  بود پول کیف در اسکناس چند.  دوید می



 سکندری که تند آنچنان...  دوید.  کرد پرتاب جوب سمت به را

 خیابان آسفالت با دستش کف.  افتاد زمین روی صورت با.  خورد

 بازی اسباب ی مغازه...  دوید و شد بلند باز.  شد خراشیده

 شروع و خرید را عروسک.  گرفت دوباره جانی دید که را فروشی

.  میشد خالی و پر اشک از مدام هایش چشم.  کرد دویدن به

 خون طعم دهانش.  بود دویده بسکه از بود گرفته درد پایش کف

 زده یخ ممتد و نامیزان های تنفس از هایش ریه و بود گرفته

 مردی ، کرد برخورد شانه چهار و بلند قد مردی به راه سر.  بودند

...  جو جستو در و حیران و آشفته ای چهره با غمگین و جوان

 مچ پسرک.  افتاد زمین روی و شد رها دستش از مرد کاپشن

.  شنید را پایش استخوان خوردن ترک صدای و پیچید پایش

 سمت به را دستش مرد.  خورد گره مرد با نگاهش لحظه یک

 گرفت را دستش و پذیرفت را او کمک پسرک.  کرد دراز پسرک

.  افتاد راه به خیابان در قبل از کمتر سرعتی با لنگان لنگ. 

 در دم فرخی های نوچه و بود باز نیمه تا خانه در ، رسید وقتی

 بوی و کرد باز را در.  رفت اتاق تک سمت به و لنگید.  بودند

 دیدن با ، خانه گرمای ، اما.  خورد صورتش به نفتی بخاری



 ، پدرش دست روی جان بی جسم ، فرناز ی خراشیده صورت

 از عروسک.  شد مارش زهر ، اش عمه و پدر ممتد های اشک

کشید فریاد.  افتاد دستش  : 

 ... شکوفه-

کشید فریاد و  : 

 ... دنیز-

 در مشکی ساک یک.  گذشت کنارش از مشکی چادر زنی یکباره

 بود نزده فریاد هیچوقت.  داشت می بر گام رمق بی و بود دستش

بود نکرده صدایش و رفت مادرش...  بود نکرده صدا را او و  .  

 .... دنیز-

 به بوران و برف و آزاردهنده سرمای در که میشد ساعتی دو

 اشک و یخزده های چشم آشفته و ناامید.  گشت می دنیز دنبال

.  دید آشنایی صورت چشمش ناگهان. گرداند می را اش گرفته

 به بلند هایی قدم با اما.  کرد شک نگاهش به.  گرداند را سرش

 ها فاصله اخرین کند هایی قدم با.  رفت اتوبوس ایستگاه سمت



 نیمکت مقابل و کشید راحتی سر از نفسی یکباره.  برداشت را

شد خم فلزی  .  

 رنگ صورتش.  لرزید می و بود شده مچاله خودش در دنیز

بودند شده آب ها برف شالش و موها روی و بود پریده  . 

 دنیز دوش روی را مشتش درون کاپشن حرفی هیچ بی فواد 

نشست کنارش و انداخت  .  

- ؟ رفتی کجا   

 و خورد هم به هایش دندان.  کرد نگاه فواد به و گرداند سر دنیز

گفت بریده بریده : 

- ندارید رو کسی هم جز شما ، آخه!  تارخ خاطر به...  تو خاطر به  

. 

زد لبخند فواد  : 

- نکن دخالت مردونه کارای توی تو  ! 

شد اشک از پر هایش چشم دنیز  .  



-  نمی.  خوام می معذرت گذشته بابت!  متاسفم من ، من فواد

اما.  کنم درست رو گذشته که چیزایی تونم  ... 

 اش پیشانی.  کرد حلقه دنیز های شانه دور را هایش دست فواد

بست را هایش چشم و چسباند دنیز ی زده یخ ی شقیقه به را  .  

- نبود تو تقصیر.  نیستی گذشته مقصر تو ... 

کشید آه پر نفسی فواد  ... 

-  تو اینکه از.  بشه تکرار تاریخ اینکه از.  ترسیدم احمق منِ

.  دنیز تونم نمی من ، من اونوقت...  بری تارخ با...  بری و بذاری

 بذارم حاال که کردم می زندگی چطوری تو قبل نمیاد یادم من

 من نگی بخیر شب بهم تو...  که تونم نمی دیگه من بری.  بری

 ، نگی«  دارم دوستت»  بهم تو ؟ کنم تحمل رو تاریکی چطوری

؟ گم می بت چی حالیته.  افتم می پا از من  

 تارخ.  گذاشت فواد صورت روی را اش زده یخ دست کف دنیز

 می که چیزی تنها.  دانست نمی چیز هیچ فواد.  کرد می اشتباه

بود خودش به تارخ ی عالقه دانست  .  

- ؟ دنیز   



سرش دنیز  
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 ی تیغه و فواد ی خورده فر های مژه بلندای و چرخاند کمی را

دید می را اش بینی  .  

  بله؟-

برد فواد نمدار موهای بین را دستش و  .  

کرد نجوا فواد  : 

  ! عاشقتم-

کرد نجوا دنیز  : 

- برات میمیرم...  من  !  

گفت و کرد باز را هایش چشم فواد  : 

- ازدواج واسه م عجله بود اشتباه  ... 

جنباند لب دنیز  . 



- کنیم ازدواج هم با زودتر خوام می من اما  .  

.  کرد نگاه دنیز پای تا سر به متعجب و گرفت فاصله دنیز از فواد

 تر زده بهت را او ، دنیز ی خیره و مصمم نگاه و زد پلک بار چند

کرد قبل از  .  

 وضوح به و بود زده یخ وجودش تمام هوا سرمای و سوز از  دنیز

 را آن معنای فواد که بود عجیبی نگاه چشمانش در.  لرزید می

 ،امید زد می موج دنیز های چشم در که چیزی اما.  فهمید نمی

 حرف آن از فواد ای گذشته آن نه.  گذشته جبران به امید.  بود

 ی گذشته.  بود گذاشته میان در او با تارخ که ای گذشته ، زد می

 خواست می اما نداشت، نقشی آن در گرچه که آوری شکنجه

 دردشان که باشد متعفن ی کرده چرک های زخم آن بر مرحمی

بود کرده زهر فواد برای را کردن زندگی  .  

 و گذاشت راستش دست کف بریدگی روی را دستش ، دنیز

 خاطرش در بعد و شد زخم متوجه فواد.  شد هم در اش چهره

.  شد هم در هایش ابرو.  دادند جوالن نشسته خون به های درنا

کرد نجوا و لرزید دنیز  : 



- برید کاغذ با  .  

*** 

 ، تارخ و فرناز و دریا ناچاری، سر از ، انتظار ساعت چندین از بعد

 کسی به نه زد می حرف نه تارخ.  نشستند خوری نهار میز دور

.  کند بازی آن با که بود بشقابش در غذایی حتی نه کرد می نگاه

 روی نه و نوشیدش می نه و بود دستش در آب لیوان یک دریا

 تکان را پایش و بود خیره رو به رو به فقط.  کرد می رهایش میز

 سمت به و کرد  پر پلو از نیمه و نصفه را قاشق فرناز.  داد می

 بشقابش در را قاشق و گفت بلندی نوچ یکباره اما برد  دهانش

کرد رها  .  

- ؟ موند کجا بچه این   

کرد نجوا.  گذاشت میز روی بالخره را لیوان دریا  : 

- گرده نمی بر نکنه پیدا رو دنیز تا ؛ دونم می من  .  

شد بلند میز پشت از و کشید موهایش به دستی تارخ  .  

- بخیر شب  ... 



گفت و کشید بلندی آه فرناز  : 

- رفته حاالم ، اومده که همونجوری ؟ بابا چتونه  ... 

گفت آرامتر بعد  : 

  ! بهتر-

کرد نگاه فرناز به متعجب و گرداند رو دریا  : 

-  _ سه فواد ، میشه دیوونه نگرانی از داره بزرگش پدر ؟! عمه

 هزار داره دلمون اینجا ما ، رفته و گذاشته خبر بی ساعته چهار

؟ رفته که بهتر گی می ریلکس انقدر شما بعد میره راه   

گفت دریا به رو و کرد دستی پیش دادن جواب در تارخ  : 

-  تا بپرونه پرتی و چرت یه بحرانی شرایط تو داره عادت مامانم

عادیه شرایط بده نشون  .  

افتاد راه به اتاقش سمت به و  .  

 سینه به دست و چرخاند راست و چپ را نگاهش کالفه فرناز

گرداند رو دریا از و نشست  .  



 از قبل اما کرد، باز دهان  ، فرناز کشیدن چالش به قصد به دریا

 را دستش.  کرد لرزیدن به شروع موبایلش ، بگوید چیزی اینکه

 به تعجب با و کرد فرو رنگش شیری بافت ی جلیقه جیب درون

 نظرش به اعدادش.  بود ثابت تلفن ی شماره. کرد نگاه شماره

 توانست نمی را است، خط پشت کسی چه اینکه اما بود آشنا

بزند حدس  .  

کرد صاف را صدایش  : 

- ؟ بفرمائید ، بله   

پیچید گوشش در فواد شعف از پر صدای  : 

- زنی می حرف من با داری نیار خودت رو به اصال اما فوادم ، دریا  

.  

 آپارتمان ی شماره.  بود درست.  کرد نگاه شماره به دوباره دریا

 بود مطمئن. نشست لبش روی لبخند.  بود غرب شمال در ، فواد

گذاشت گوشش روی را گوشی.  است کرده پیدا را دنیز که  .  

- ؟ امرتون ، خدمتم در   



 نگاه دیدن با دریا.  کند کنجکاوی کمی تا گرداند سر فرناز و

 فشرد باری چند را، صدا ی کننده کم ی دکمه محسوس نا ، فرناز

بشنود وزی وز حتی نتواند فرناز که  .  

-  شناسنامه بگو ابراهیم بابا به.  خونه بردمش ، کردم پیدا دنیزو

 سپردم دستت که امانتیایی اون خودتم ، برداره دنیزو و خودش

اینجا بیاید هم با و بردار نبینه کسی که جور یه رو  .  

 حالی در بعد.  نخندد تا گذاشت دهانش روی را دستش کف دریا

 خاطرش به موضوعی ، کند کنترل را خودش کرد می سعی که

گفت و آمد  : 

- ها میشه بد بفهمه اگه.  نداده رضایت هنوز بابا آخه  !  

گفت و کرد مکثی فواد  : 

- .  بیاد اجازه تا کنیم نمی ثبتش فعال ولی خونیم می العمر مادام

باش داداشت پشت اینبار یه...  دریا  .  

.   شد بلند جایش از و کشید پر فوادش داداش برای دلش دریا

 اینطور اش واقعی خواهر عنوان به را او ، فواد که بود اول بار برای

 چه ، فواد شدن عاشق دانست نمی دریا.  پذیرفت می صراحتا



 با دانست نمی!  بود نزده رقم اطرافیانش و او برای که هایی اولین

 دنیز شدن گم ترس از دانست نمی.  بود کرده دل و درد تارخ

 دانست نمی دریا.  بود شده خالی و پر اشک از هایش ،چشم

بود آورده فواد سر بر چه شدن عاشق  . 

داد جواب و تپید فواد برای برابر چند محبتی با دلش دریا   : 

-  نمی ای دیگه چیز.  رسونم می خودمو االن همین من...  چشم

؟ خواید  

داد جواب فواد  : 

- سالمت جونت  .  

 کیف.  دوید باال ی طبقه سمت به و کرد قطع را تماس دریا

 آورد بیرون را چمدانش تختش زیر از ، برداشت را بزرگش دستی

 و
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 روز آن چقدر.  گذاشت کیف درون را فواد های امانتی قلم سه

 هم ی کله و سر بر چقدر.  گذاشت فواد سر به سر فروشگاه در

 با.  خرید را خواست و گفت خودش که همان فواد آخر و کوبیدند

 و کرد آرایش کمی  سپس و کرد جا کیف در را ها امانتی لبخند

 و پوشید را رنگش کرم پالتوی.  کرد تن را گرمش لباس بهترین

 را اصلش خز شال و کرد پا به را چرمش ای قهوه بلند های بوت

انداخت گردنش دور  .  

 سرعت با و کشید موهایش روی را اش ای قهوه ترکمن کاله

 سر تعجب با فرناز ، رفت پایین ها پله از که همین.  رفت بیرون

کرد نگاه را پایش تا  : 

- ؟ شب وقت این کجا  

زد لبخند دریا  : 

-  بابا با.  برم باید اومده پیش مشکل براش بابا کارکنای از یکی

گردم می بر و میرم ابراهیم  .  

 دریا وضع و سر دیدن با.  آمد بیرون اتاقش از تارخ وقت همان

پرسید زده بهت  : 



- ؟ ری می کجا   

گفت و کرد فوت کالفگی سر از را نفسش دریا  : 

- گردم می بر زود.  اومده پیش کاری  .  

 شمعی کاپشن با بعد و برگشت اتاقش داخل به سریع تارخ

افتاد راه به دریا سر پشت سفیدش  .  

- میام بات  .  

 خروجی در سمت به حرفی هیچ بی و داد فرو را دهانش آب دریا

  . رفت

 به وقتی.  پوشید را کاپشنش داشت می بر قدم که حالی در تارخ

کرد نجوا ، رسیدند حیاط  : 

- ؟ فواد پیش میری داری   

گرفت پایش مقابل را دستی کیف دریا  . 

- باهوشی خیلی...  ها ها  !  

گفت و داد ادامه راهش به و گرداند سر بعد  :  



-  بعده.  میشه مصیبت من برای ببینت فواد ، تارخ نیا دنبالم

 براش خواسته ازم وایسی در رو بی و خواسته ازم کار یه عمری

لطفا توش نزن گند.  کنم خواهری  !  

گفت و ایستاد دریا مقابل.  رساند دریا به را خودش و دوید تارخ  

: 

-  بهم حرفایی یه.  رفت خونه از دلخوری با.  بزنم حرف باش باید

 بزنم حرف باهاش خوام می.  خورد هم به خودم از حالم که زدیم

بیام بات بذار کنم می خواهش. بدم توضیح بهش.   ! 

گفت و ایستاد جایش سر دریا  : 

-  فوادو دنیز.  جات سر بشین دیگه.  کنن می ازدواج هم با دارن

اینو بفهم.  داره دوست  ... 

بندازد باال ای شانه فقط کرد سعی اما خورد جا کمی تارخ  : 

- نیست دنیز االن من مشکل  .  

داد ادامه و داد تکان سری تارخ.  کرد ریز را هایش چشم دریا  : 



- .  خوشگله واقعا چون ، بودم دنیز درگیر من!  باشه ، خب خیلی

...  دونم چمی.  گذروندم دنیز با سال دو این توی وقتمو بیشتر

 تو فوادو عکس امشب اما.  بمونم دنیز با باید من کردم می فکر

 تونم نمی که من...  دریا ببین.  اومد بدم خودم از ، دیدم کیفش

 سعی ارتباطه در فواد با دونستم می اینکه با!  بزنم گول خودمو

زندگیش توی خودمو کردم  ... 

گفت کالفه دریا  : 

- بگی تونی نمی بیشتر دیگه جمله تا دو...  تارخ نیست وقت  . 

گفت مستاصل و زد لبخند تارخ  : 

-  که دارم کیو اون جز مگه من.  بزنم حرف فواد با باید...  ببر منم

بخواد حاال  ... 

گفت تارخ کالم میان و افتاد راه به دریا  : 

- خودت پای عواقبش ، بیا  .  

دوید دریا سر پشت قوا تمام با زنان لبخند تارخ  . 



 ابراهیم بابا.  زد را ابراهیم بابا ی خانه در انگشترش نگین با دریا 

آمد بیرون ثانیه چند از بعد  .  

- ؟ بابام بله   

گفت آرام دریا  : 

-  آپارتمان بریم باید ، بردارید رو خودتون و دنیز ی شناسنامه

  . فواد

گفت آرام ابراهیم بابا  : 

- ؟ دونه می خانمم فرناز ؟ شب وقت این   

داد تکان نفی ی نشانه به را سرش دریا  : 

-  به نیاریم در و فواد صدای...  بابا بجنب فقط.  بهتره ندونه ، نه

خودمون جون  .  

 می پا آن و پا این ، ابراهیم بابا انتظار در که حالی در دریا بعد و

 هم بر و هم در فواد زندگی چقدر ، کرد فکر خودش با ، کرد

 و ، اش جوانی ، اش نوجوانی ، اش بچگی.  است غریب و عجیب

 نیم و ده ساعت درست هم آن غریبش و عجیب ازدواج حاال



.  ندارد اش قبلی همسر با اشتراکی وجه اصال که دختری با.  شب

 و عجیب و سنگین سر کمی ، است حرف کم و سال و سن کم

 فواد به شبیه رفتارش درست ، تر جالب همه از و است غریب

  . است

 دقیقه پنج ابراهیم بابا.   کرد جمع سرعت به را لبش روی لبخند

 آلبالویی ماشین و دوید هم ایلیا.  آمد مرتب و کشیده اتو بعد ی

شدند راهی هم با همه و کشید بیرون کاور زیر از را رنگ  .  

.  گذراند ، بگوید چه فواد به اینکه فکر در تارخ را مسیر تمام

 همان دنیز چون که بدهد توضیح فواد برای دانست نمی

 اصال یا ، شده دخترک جان نگران و داشته برش ترس میتراست

 نمی دلش اصال فواد شاید.  نگوید موضوع این ی درباره چیزی

 او از وقتی همین برای.  کند صحبت گذشته ی درباره خواست

نگفت جوابش در چیزی ، پرسید تمام نا کار ی درباره  !  

 نمی چیزی اصال فواد هم شاید...  خورد مغزش به تلنگری یکباره

 به زنان لبخند که کرد نگاه را ابراهیم بابا و گرداند سر بعد!  داند

 هم ابراهیم بابا.  است خوشحال وضوح به و است خیره بیرون



 ذهنی مسمومیت این پس. نیست کارش در دروغی احتماال

 از نکند ؟ زد گندی همچین و افتاد جانش به چرا غریب و عجیب

 را زهر این حسادت از نکند ؟ بود ترسیده فواد با دنیز ازدواج

؟ بود ریخته ناخواسته   

 غیرقابل چیز یک وسط این.  مالید را اش پیشانی دست کف با

فقط بفهمد را دنیز واقعی هویت اگر فواد ، بود کتمان  
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شد خواهد چه که است عالم خدا  !  

 سبد یک بوران و برف بین ، شب ظلمات آن در دریا پیشنهاد به

رسیدند باالخره و.  خریدند تر شیرینی بزرگ ای جعبه و گل  ... 

 وارد ماشین و برد باال را مانع ، دید را فواد ماشین تا نگهبان

 ایستادند، آسانسور درون هیجان و شور با همه.  شد پارکینگ

کرد می اش خفه داشت اضطراب که تارخ جز به همه البته  . 

 ورودی در مقابل نهایتا و فشرد را «ده» دکمه عجله با دریا

ایستادند فواد آپارتمان  .  



 و شد حظورشان متوجه فواد صدایشان و سر و پچ پچ صدای از

کرد باز را در ، بزنند در اینکه از قبل  .  

 فواد.   چالند محکم  آغوشش در را او ، فواد دیدن محض به دریا

 وقت همان.  زد لبخند و کشید دریا های شانه پشت را دستش

 از.  بود نگهداشته را ها شیرینی و گل که افتاد تارخ به چشمش

غیظی نه و بود کار در اخمی نه اما گرفت، فاصله دریا  . 

زد لبخند و رفت کنار در جلوی از  : 

- اومدید خوش  .  

 و بودند زده خجالت هایش چشم.  رفت پیش دریا از بعد تارخ

 را سرش و داد دست فواد با.  کردند می فرار فواد صورت از مدام

گفت آرام.  انداخت زیر به  : 

-  یا کنم اذیت رو تو بخوام بکنم جا بی من!  فواد کردم غلط

 قرمزای خط متری صد بکنم خود بی من.  بندازم پات جلو سنگ

شکوندم دلتو اگه کردم غلط ، فواد.  بیام تو  .  

 را اش پیشانی و گذاشت تارخ سر پشت را راستش دست فواد

  . بوسید



- تو برو.  دیوونه خرِ کره سرت فدا  ... 

 و کرد نگاه فواد به درخشید می اشک از که هایی چشم با تارخ

کرد نجوا دلش در. زد لبخند  : 

-  اگه و دونه می چیو همه دنیز که بریزم سرم تو خاکی چه حاال

 که بخورم شکری چه ؟ میشه نابود زندگیتون کیه، اون بفهمی تو

 ؟ فواد دایی نشکنه قلبت که ؟ نپاشه هم از دوباره زندگیت

برات؟ کنم چیکار ؟ بگیرم ازت رو خوشیت وطوری ! 

 فواد و ابراهیم بابا.  شد خانه وارد و انداخت زیر به را سرش

 اندازه از بیش ابراهیم بابا که بود این جالب.  دادند دست

گنجید نمی مخیله در که جوری. بود خوشحال  .  

 عاقد به چشمشان ، شدند نشیمن وارد و شد بسته در که همین

کند می یاداشت چیزی و نشسته منتظر که افتاد  .  

گفت و زد آرام ای ضربه فواد ی شانه به دریا  : 

- ؟ کوش عروس   

گفت و کرد اشاره خواب اتاق به فواد  : 



-  خدا بنده این زود بیاید و کن ش آماده.  شده مضطرب یکم

نشسته وقته خیلی  .  

پرسید مردد ابراهیم بابا وقت همان  : 

-  باید غروب قبله و عقد میگن ؟ نیست طوری رفته آفتاب بابام

  . خوند

گفت و داد تکان سری فواد : 

-  مشکلی اگه.  نداره روز و شب.  دیگه عقده ؟ داره فرقی چه

گفت می بهمون حاجی این خود داشت  . 

 به و برداشت را کیف و نماند ها صحبت ادامه منتظر دیگر دریا

 به ، اتاق گوشه دنیز.  شد اتاق وارد و زد در.  رفت اتاق سمت

ایستاد صاف و زد لبخند دریا دیدن با و بود داده تکیه شوفاژ  . 

 ... سالم-

گفت و داد تکان سری دریا  : 

- ترسوندیمون کلی.  خوبه حالت خوشحالم!  زیبا عروس سالم  .  

رفت تر جلو کمی و فشرد هم به را هایش لب دنیز  . 



-  رسید ذهنم به که چیزی تنها لحظه اون.  خوام می معذرت

بود رفتن . 

گفت و داد تکان سری دریا  : 

-  خوشبخت فوادو تونی می تو شم مطمئن که شد باعث همین

 تو خاطر به فواد و تارخ خواستی می.  رفتی چرا دونم می.  کنی

نیوفتن هم جون به  .  

گذاشت تخت روی را محتویاتش و کرد باز را دستی کیف زیپ و  

.  

 سرما و سوز هپوز.  کرد بغل را خودش و انداخت زیر به سر دنیز

بود نرفته بیرون تنش از  .  

 نیت به بودیم اونور وقتی فواد رو اینا.  کن عوض لباساتو بیا -

 بود اگه.  نیست من ی سلیقه البته.  خرید برات اتفاقی همچین

اومد  می خوشت بیشتر  . 

 تر محکم تا داد فشار آرام را دستش کف زخم چسب دنیز

 بیرون شفافش پاکت از را لباس.  رفت پیش  سپس و بایستد

 تمام پیرهن.  کرد باز را لباس تای.  بود سفید مخمل.  آورد



 یک دامنش زیر و داشت ایستاده ای یقه که بود ای ساده کلوش

 دو یکی.  شود دیده تر حجیم دامنش تا خورد می دار پف دامن

نداشتند کردن اتو برای وقتی اما بود افتاده تا خط لباس جای  .  

 صورتش به دستی و کرد آماده را دنیز و شد کار به دست دریا

 پاشنه و ورنی رنگ سفید های کفش کیف درون از بعد.  کشید

 را آخر امانتی و گذاشت دنیز پای مقابل و آورد بیرون را طالیی

 سرش روی را دنیز حریر شال که همانطور و گرفت مشتش در

 کل شکسته پا و دست دریا.  رفتند بیرون هم با ، کرد می مرتب

 شال زیر از صورتش چند هر.  بود مردد و معذب دنیز.  کشید

 که کسی اولین و لرزید می دستش اما ، نبود معلوم چندان

 دادن دست از برای نه.  کشید آه تارخ.  بود تارخ ، شد آن متوجه

 تازه حاال.  بود آینده مسئله.  نبود دنیز مسئله االن واقعا ، دنیز

 این ی کله و سر شدن پیدا محض به مادرش چرا فهمید می

کند دور خانه از را او زودتر تا بود داده آگهی ، دختر  .  



 محبتی اصال.  زد دست همه از تر کوتاه تارخ و زدند دست همه

 به اش نگرانی و اضطراب مقابل در داشت دنیز به نسبت که

نداشت حدی که بود شده کمرنگ قدری  .  

.  نشست فواد کنار دنیز. کرد برداری فیلم آماده را موبایلش دریا

 شبیه.  کرد برانداز را دنیز کوتاه و زد کمرنگی لبخند فواد

بود ها عروسک  . 
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 همان.  داشت دوستش شکوفه که بود عروسکی همان شبیه

 هر از قبل ، برود سفری خواست می بار هر فواد، که عروسکی

کرد می جایش به جا چمدانش درون چیزی،  .  

 درباره عاقد.  داد رضایت ، دنیز ولی و قیم عنوان به ابراهیم بابا

.  کردند نگاه فواد به مطلق سکوت در همه و پرسید مهریه ی

 آب و بست را هایش چشم.  کرد نگاه دنیز به و گرداند سر فواد

جنبید هایش لب.  داد فرو کندن جان به را دهانش : 

- گرفتم نظر در قباله عنوان به رو عمارت دانگ شش  .  



کرد نجوا باز دهانی با دریا  :  

- ؟ فواد   

 بابا و کرد جا به جا مبل روی را خودش زده یخ تنی با تارخ

گزید را لبش ابراهیم  . 

.  بود آورده کم نفس حریر شال آن زیر...  دنیز حال از امان و

 می منتقل وجودش به ناجور حالتی و تدید می تند و کند قلبش

!  عمارت.   بوده عمارت صاحب پدرش بود گفته تارخ.  کرد

؟ اش پدری عمارت   

 ارث دارد ، چیز همه از خبر بی فواد: کرد فکر خودش با تارخ

دهد می پس او به را دنیز پدری  .  

پرسید عاقد  : 

- ؟ فرمائید می رو ملک جزئیات  

 توضیح و عاقد نزدیک برود تا کرد اشاره ابراهیم بابا به فواد و

 است طبقه چند و دارد اتاق چند ، است متر هزار چند که بدهد

  ... و



 آرام و بود شده خم که بودند خیره ابراهیم بابا به سکوت در همه

 بسم: » شنیدن با تری محکم سکوت و...  کرد می صحب عاقد با

 قران دنبز به کسی.  شد برقرار بینشان در «الرحیم الرحمن اهلل

 را داماد پای که نداد یادش کسی.  بخواند نور ی سوره تا نداد

 او از.  زد صدا را خدا وجودش تمام با دنیز لحظه ان.  کند له باید

 ته اما.  فواد کردن خوشبخت برای فرصتی.  خواست فرصت

 قرار ، ساعتی چه و روز چه دانست نمی چون.  نبود قرص ، دلش

 کار یا گذرد می دنیز از ، روز آن و بفهمد را ویز همه فواد است

کند می تمام را ناتمامش  .  

 ، لبش روی مات لبخندی با فواد.  کرد نکاه فواد به و گرداند سر

 ، کرد نگاه فواد صورت حزئیات به دنیز.  بود انداخته زیر به سر

 مرغان ابله زخم جای که ، اش شقیقه کنار کوچک رفتگی فرو به

 هایی لب و اندازه بینی به ، اش خورده فر و بلند های مژه به.  بود

 موهای به...  دعا خواندن مثله.  گفتند می چیزی آرام و مدام که

 افتاده اش پیشانی روی و بودند خورده تاب و پیچ که مجعدی

 تندی و تلخی تمام با فواد.  کرد نگاه فواد ی سینه به بعد.  بودند

 در را کردن عاشقی رسوم و رسم ، هایش نبودن بلد تمام با ، اش



 سوال به گوش دنیز.  آموخت می داشت ، دنیز های سادگی کنار

 محکم فواد داشتن دوست به را دلش ی کوشه چهار داد عاقد

داد جواب و کرد  : 

  !بله-

 به بدجور ، فواد محکم ی «بله» اما ، زدند دست دنیز برای همه

 لبشان روی بزرگ های لبخند با همه.  نشست شان ی همه دل

 انگشتر یک.  داد دستش به را فواد امانتی دریا بعد.  زدند دست

 نگین دورش تا دور که سفید طالی از ای حلقه ، سنگین طالی

داشت قرار اصل درخشان های  .  

 تر ظریف کمی فواد تصورات از دنیز انگشتری انگشت وسط این

 انگشت زینت را انگشتر. لغزید می انکشتش در انکشتر و بود

زدند دست همه هم باز  و کرد دنیز  .  

 عاقد با گفت و گپ مشغول عقد شاهد عنوان به تارخ و ایلیا 

گفت بلند دریا.  بودند  : 

- بردار صورتش تو از شالو  ... 



 آن و برد پیش را هایش دست بود گرفته آرام تازه که دلی با فواد

 های چشم به. زد باال را بود دنیز صورت روی که حریر از قسمت

 دوخته انگشتر به را نگاهش دنیز.  کرد نگاه دنیز زیبای اندازه بی

زد می لبخند و بود  .  

- خوشگله خیلی  .  

کرد نگاه صورتش به باز انداخت دنیز دست به کوتاه نگاهی فواد  

.  

- تو ی اندازه به نه  ... 

 است بار آخرین و اولین برای انگار که کرد می تماشایش جوری و

بیند می را دنیز که  .  

 آرامش ها آن به که هایی چشم کرد نگاه فواد های چشم به دنیز

 نمی را غمشان بار اولین برای که تبداری های چشم.  بود دویده

 فرو هایش مردمک روی از خاکستری و کدر گرد و فهمید توان

بود ریخته .  

 جوری را آن و گرفت را دنیز رنگ حریر شال ی گوشه فواد

 ، گرفت قرار آن پشت را دنیز و خودش صورت  که داشت نگهش



 به که همانطور و برد پیش را سرش ، ممتد اما آرام حرکتی با بعد

 و کرد تغییر دیدش ی زاویه.  زد لبخند بود خیره دنیز های چشم

 از قبل را هایش چشم.  نشست دنیز های لب روی نگاهش

 ی دیواره به محکم که قلبی با دنیز.  بست معشوق لب به رسیدن

 ثانیه از کسری در و.  بست را هایش چشم کوبید می اش سینه

 چند ای بوسه به فواد.  کرد لمس را فواد های لب نرمی هایش لب

 مقابل از را شال و گرفت فاصله دنیز از و کرد اکتفا ای ثانیه

کرد رها صورتشان  . 

 و خندید بلند بلند دریا و کشید سوت دستش کمک با ایلیا 

زد فریاد  : 

- بابا بده مهلت  ...  

.  گرفت صورتش مقابل را هایش دست خجالت از و شد آب دنیز

 نفهمید درست.  بود شیرینی حعبه کردن باز مشغول ابراهیم بابا

 امضا ، بود لبش بر لبخند که همانطور هم تارخ.  افتاده اتفاقی چه

 پر  اینطور تواند می فواد فقط ، کرد می فکر خودش با و زد می



 سفید حریرِ دیوارک پشت ، اطرافش به توجه بی و جرات و دل

ببوسد را عروسش ، رنگ  . 

 سرش و نشست سینه به دست لبش روی بزرگی لبخند با فواد و

به را دنیز تا کرد کج را  
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ببیند تر  .  

*** 

- ؟ رو دیوونه دیدی   

 جواب در و داد تکان مثبت نشانه به را سرش و خندید بلند ایلیا

گفت تارخ  : 

-  دارن دیوارو حکم براش همه.  مریدشم کاراش همین خاطر به

  . المصب



 فرناز وقت همان.  خندید و گرفت دهانش جلوی را دستش دریا

 در چوب چهار میان و کرد باز را عمارت ساختمان ورودی در

گفت طلبکار و سینه به دست.  ایستاد  : 

- عجب چه  !  

 بخیر شب و کرد قفل را ماشین در ایلیا.  شدند ساکت همه

.  رفتند خوشان ساختمان سمت به ابراهیم بابا با و گفت بلندی

رفت ها پله سمت به و افتاد پیش تارخ  . 

- مامان؟ نخوابیدی چرا  

؟ بودید کجا.  جوشید می سرکه و سیر عین دلم واال -   

گفت و رفت باال ها پله از دریا  : 

- بابا کارای دنبال  ...  

 وارد هم با همه.  رفت کنار در مقابل از حرفی هیچ بی فرناز

پرسید مردد فرناز.  شدند نشیمن  : 

- ؟ نشد خبری دنیز و فواد از   

داد جواب تارخ  : 



-  بهت گفت.  خیلی دارن کار ، دریا بابای پیش رفته.  خوبه فواد

 مریض یکم.  شد پیدا دنیزم.  شب تا فروشگاه در میره فردا بگم

گرده می بر بشه بهتر.  مراقبته تحت.  برف تو شده  .  

گفت و زد چشمکی تارخ برای ، بود فرناز به پشتش که دریا  : 

- بخیر شبتون.  بخوابم میرم من  ... 

زد طعنه فرناز  : 

-  زده خواب ، بشی بیدار باید دیگه ساعت سه دو!  حاال نخواب

  . میشی

رفت کاناپه سمت به و کرد نازک چشم پشت بعد  .  

 با تارخ و داد ادامه راهش به فرناز ی طعنه به اهمیت بی دریا

کرد حبس اتاقش در را خودش اش آشفته افکار  .  

زد داد بلند فرناز  : 

- ؟ فروشگاه میره چند ساعت داییت   

داد جواب بود که جایی همان از تارخ  : 

- سرکشی بره خواد می.  یازده_ نیم و ده  .  



 برش و دور به نگاهی.  برداشت میز روی از را موبایلش فرناز

«  ر»  را او که مخاطبی برای.  شد مخاطبانش وارد و انداخت

 وقت دیر شرمنده!  بخیر شبت نصفه: »  نوشت ، بود کرده ذخیره

 می اگه.  فروشگاه میره فردا.  برگشته دیشب فواد.  میدم پیام

اونجا برو یازده _ ده بر و دور ببینیش خوای  . »  

 نمانده چیزی.  کرد نگاه ساعت به و گذاشت پایش روی را موبایل

لرزید موبایلش وقت همان.  برسد چهار به که بود   .  

 ش همه شبه سه دو این.  بده خیرت خدا: »  کرد باز را پیام

کنم نگاش تا میرم حتما فردا.  میدیدم خوابشو  . »  

 موبایل.  دوید پوستش زیر خون و گرفتند گُر فرناز اشکی مجرای

.  کرد پنهان هایش دست پشت را صورتش و کرد رها میز روی را

 زن این.  میشد هالک داشت ندید را تارخ که سالی یک آن

 نبوسیده.  بود نکرده بغل را پسرش که بود سال هفده ، بیچاره

نکرده تماشا سیر.  بود  .  

کرد نجوا لب زیر  : 

- چیز همه بی فرخی بباره گورت به آتیش ایشاهلل  !  



کرد عبور خاطرش از ای لحظه دنیز و  . 
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 درون غریبی عجیب شکل به انگار.  بود نخوابیده را شب تمام

 و بود خیره سقف به.  دید می خواب هم بیداری در و بود خلسه

 تنگ عجیب دلش.  دادند می جوالن سرش در مختلفی افکار

بود شده ! 

 از که ای سینه روی دنیز سر وقت همان ، کشید عمیق نفسی 

 خرمن بین هنوز دستش.  جنبید کمی ، شد می خالی و پر هوا

 طوسی عمود های پرده بین از و گرداند سر.  بود دنیز موهای

 تماشا را کشیدند می سرک که خورشیدی نور های پرتو ، رنگ

 خونریزی قلبش درون عمیقی ی حفره کرد می احساس.  کرد

 یادآور را ی راضیه و نوا بی امیر خالی جای که ای حفره.  کند می

  . میشد



 ها لباس لگن درون وقتی.  شنید می را راضیه ی خنده صدای

کرد می فرار و بوسیدش می محابا بی امیر و کشید می آب .  

 خاطرات مرداب در داشت دوباره و کرد نگاه دنیز به و کشید آه

 خاطرات ی کشنده الی و گل از را او تا نبود کسی و شد می غرق

دهد نجات کذایی  .  

* 

.  بود یازده به ربع یک ساعت کرد نگاه مچش روی ساعت به ایلیا

 را خودش.  کوبید فرمان روی را دستش و کرد فوت را نفسش

 تازه.  دید را فواد بغل آینه از که کرد می جا به جا صندلی روی

 خم هم راه وسط. کشید می باال را چرمش کاپشن زیپ داشت

 این فواد نداشت امکان.  کرد محکم را هایش تیمبرلند  بند شد

نباشد مرتب و اماده آید می وقتی یا. کند دیر همه  .  

کرد باز فواد برای را در و شد پیاده ماشین از بهت با  .  

- آقا سالم  ... 

شد سوار فواد . 

- دیره ایلیا بجنب...  سالم  . 



گفت مردد ایلیا  : 

- ؟ آقا اومدین دیر   

گفت کرد می مرتب را هایش آستین سر که حالی در فواد  : 

- بشم خانم استراحت مزاحم نخواستم  .  

 نامحسوسی لبخند اش سینه پهنای روی دنیز سر آوری یاد از و

  . زد

 از وقت هر حرکت حین در.  زد استارت و نشست باعجله ایلیا

 و عجیب لبخند با را او ، افتاد می فواد به چشمش جلو، آینه

یافت می هپروت در ، غریب  .  

 صف در مقابل پرسنل تمام فواد ورود با.  رفتند فروشگاه به 

 جوابی آنکه بی فواد.  گفتند آمد خوش زنان لبخند و کشیدند

رفت دفترش سمت به بلند های قدم با بدهد  .  

- ؟ میثم   

دوید دفتر سمتش به فروشگاه رسمی یونیفرم با جوان پسر  : 

- ؟ آقا امرتون   



گفت و کرد جا به جا میز پشت را خودش فواد : 

-  ها بچه بگو منم فالسک ، اینجا بیار رو فاکتورا و دستک دفتر

  . بیارن

شد خم کمی میثم  . 

- اقا چشم  .  

رفت بیرون دفتر از سرعت با و  .  

 شده، فروخته و نیاز مورد ، جدید اقالم لیست ، بعد دقیقه چند

 را همه و همه ، سال دو این سود و کتاب حساب های دفتر

کردند کوه مقابلش  .  

 قولنج ، رویش پیش مطالب به خیره و کشید عمیق نفسی فواد

 به دستش اما ، برداشت را خودکارش.  شکست را هایش انگشت

 می فکر بود گذرانده دنیز با که دقایقی به مدام و رفت نمی کار

 توانست نمی و بود شده اش چهره از دائمی عضو لبخند.  کرد

 دفتر روی را خودکار کالفه.  کند حفظ را اش همیشگی اقتدار

 گاه تکیه را دستش کف و گذاشت میز روی را آرنجش و کرد رها

 به باالخره گذشت حال همان در دقیقه چند.  کرد اش پیشانی



 همچین هما با چرا. بود عجیب خیلی برایش.  جنبید خودش

 به...  نه اما.  آمد نمی یادش و داشت هم شاید نداشت؟ ای تجربه

 داشت دوست را او.  نبود بد که اول همان از هما ؛ توپید خودش

 االنش حال چرا پس.   کرد می کاری هر او رضای برای هم هما.

؟ بود رویایی و تصور از دور انقدر   

 مقابلش قطور دفتر و برداشت را خودکار و شد هم در هایش ابرو

 سابق تلخ رو ترش فواد همان خواست می.  کرد باز دومرتبه را

 روشن و بور بلند موی تار یک دوشش روی از یکباره که شود

.  برداشت را مو تار آرام و برد پیش را دستش. افتاد میز روی

 لبخند یکباره ، کرد می نگاه مو تار به کالفه و گیج که همانطور

 دقیقه که آمد یادش.  پیچید گوشش در دنیز پاهای صدای.  زد

 از محکم ثانیه چند و بود دویده قدرت تمام با دنیز آخر ی

 تار وقت همان حتما.  بود کرده بغلش و بود شده آویزان گردنش

چسبیده او به و شده کنده مویش  .  

 ... آقا-



 را لبخندش و کرد جمع مشتش در را مو تار عحله با برداشت سر

دوخت چشم«  میثم»  به و  کرد تبدیل تفاوت بی نگاهی به : 

  چیه؟-

گفت دستپاچه میثم  : 

- زد می چوب سیاهتونو زاغ پیرارساال بود خانمی یه آقا  ... 

 که حالی در.  پرید جا از و شد هم در اش چهره فواد وقت همان

پرسید ، رفت می فروشگاه ورودی ای شیشه دیوار سمت به  : 

- ؟ اینجاست   

گفت ، رفت می فواد سر پشت دوان دوان که طور همان میثم  : 

-  اومد اگه ،گفتید بودید گرفته چندبار سراغشو تلفنی...  آقا بله

 جنس داشتن ها بچه االن.  امروز تا نیومد دیگه.  داریم نگهش

دیدنش ، کردن می خالی  .  

 چشم ، رسید که ورودی در به متصل ای شیشه دیوار پشت

 جیب در را هایش دست.  چرخاند خیابان گرد گردا را هایش

ببیند بهتر تا کرد تنگ را هایش چشم و کرد فرو شلوارش  .  



 آن شده پارک رنگ سفید بنز کنار را زن که بود وقت همان

 نگاه او به و پوشانده را صورتش چادرش با که دید  خیابان طرف

کرد می  .  

دوید خروجی در سمت به عجله با  . 

- ؟ خدمتتون بیارنش بفرستم رو ها بچه خواید می اقا  

داد جواب و رفت ها پله سمت به فواد  : 

- مغازه به حواستون نه  
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  . باشه

دوید سمتش به ایلیا  .  

- ؟ شده چیزی آقا   



 رفت می ها پله سمت به کولش روی ظرفشویی ماشین با نفر یک

گفت بلند فواد.   : 

-  وسیله کسی نبینم نفری یه.  بیارید هم با رو ها بار ، میثم

داره می بر سنگین  ... 

گفتند «چشم»  همزمان نفر چند  . 

گفت ایلیا به رو  :  

- جا همین وایسا  ... 

 فواد سیر خط از زن ، کند عبور خیابان از تا رفت که همین 

 و کرد بیشتر را سرعتش فواد.  رود می او سمت دارد که فهمید

 رد مصرانه و عجوالنه ، کردند می عبور که هایی ماشین بین از

 و ایستاد کمی.  برود یا ، بماند.  کند چه دانست نمی زن.   شد

افتاد راه به و گرداند رو عجله با و آنی تصمیمی با بعد  .  

زد صدا بلند.  رسید رو پیاده به فواد  : 

 ... خانم-



 زد چنگ گلویش به بغض.  دوید فواد. کرد تر تند را سرعتش زن

شد تار اشک از کمی نگاهش و  . 

 ... خانم-

کشید عربده و کرد دویدن به شروع فواد و دوید زن  : 

 ... مامان-

 به شروع هایش دست.  شد متوقف جایش سر یکباره زن

آورد کم نفس و شد سست پاهایش و کرد لرزیدن  .  

 زد می نفس نفس.  ایستاد مقابلش و رساند زن به را خودش فواد

کرد می نگاه زن ی شده پوشانده ی چهره به مطلق سکوت در و  

.  

 نگاه اش گوشه جگر به نداشت را رویش.  بود پایین سرش زن

 کند لمسش امیر نگذرد میشد باعث که کذایی حس همان.  کند

 و دختر قبر سر و برود قبرستان تا میشد باعث که ،حسی

 اتش وجودش تمام میشد باعث ، حس ،همان نرود شوهرش

بگردد فرار راه دنبال و بگیرد  .  

- خودتی دونم می ؟ مامان  !  



 کوتاه نگاهی فواد های چشم در تا داد جرات خودش به راضیه

 تا برداشت قدم.  کند تماشایش بیشتر نتوانست اما.  بیاندازد

کرد سد او برای آغوشش با را راهش فواد اما برود  . 

بست را هایش چشم و گرفت آغوشش در محکم را او فواد  .  

-  سرت پشت و من و رفتن از نشدی خسته ؟ لعنتی میری کجا

 جون به.  شدم خسته دیگه من ، بابام خاک ارواح به ؟ کردن ول

 می کجا! بمون...  نالوتی دِ ، المصب دِ.  شدم خسته دیگه خودت

؟ بری خوای   

 تمام هایش دست جز به اینبار و کرد لرزیدن به شروع راضیه

افتاد هق هق به ثانیه از کسری در و لرزید می تنش  . 

-  به خستگیات و بالت و درد.  مادر جانم به دردت الهی...  فواد

مادر جانم  ... 

 روی چادر که همزمان و کرد رها چادر بند از را هایش دست و

گرفت قاب دستانش در را فواد صورت ، افتاد می زمین  .  

زد تلخی لبخند.  شد لبریز اشک از هایش چشم فواد  : 



 ساله دو.  میری و کنی می نگام میای که تویی دونستم نمی -

 دوربینا توی.  ایران اومدم شبه یه ، بودم اونور وقتی.  فهمیدم

 بدونی اگه آخ.  زنی می حرف فری عمه با و اومدی که دیدم

 که... نندازم؟ راه فریاد و داد که کردم چیکار دندون با دستمو

؟ بیدادم و داد از نشکافه زمین  

 که فهمید دیر فواد.  بوسید را فواد راست دست سرعت با راضیه

 را دستش دیر ، است هایش دندان جای بوسیدن راضیه قصد

کشید عقب  .  

زد زجه راضیه  : 

- مادر مَرد ، مادر کس همه نزدیکت بیام نداشتم روشو   .  

 صدایش که وقتی مادرش های زجه و بست را هایش چشم فواد

 را هایش چشم.  آورد یاد به را میشد خفه فرخی ی پنجه زیر

 می دلش.  ایستاد تالطم از و شکست بدجور قلبش.  بست

 سرش بر و بزند زار.  کند گریه ساله دو های بچه عین خواست

گرفتند درد که داد فشار هم روی جوری را هایش دندان.  بکوبد  

.  



گفت سختی به  : 

-  بری ارمنی تاجر با که نرفتی تو دونم می که من  ، الکردار اخه

دونم می که من...    .  

 روی اشک باالخره و بود فایده بی نکردن گریه برای تقالیش

غلتید هایش گونه  .  

زدود اشک از را فواد صورت دست کف با راضیه  .  

کرد نجوا و گرفت را فواد های دست  بعد و  : 

چرا نپرس...  بمونم نمیشد -  !  

فشرد را راضیه های دست فواد  . 

 همه اون.  گذشت. نموندی که نموندی.  بری نمیذارم دیگه  -

 خودتو تو گشتم دنبالت چی هر که من. بمون حاال.  گذشت سال

نمیذارم. بری نداری حق دیگه. دیگه بسه.  ازم کردی قایم  ... 

 انگشتان حرکت با.  بوسید وجود تمام با را مادرش های دست و

 شدید بغض مادرش های دست های پینه و چروک روی شستش

 خفگی مرز تا را او مادرش ی خمیده قد.  زد چنگ دلش به تر



 کرده پیدایش ، گشت می او دنبال که سالی همه آن کاش.  برد

 زجر دو هر وقت همه این حداقل که بود کرده پیدایش کاش.  بود

نمیشد ناامید کاش.  بود گشته بیشتر کاش.  کشیدند نمی  .  

-  می خوب جای یه.  باشی نداری دوست که اونجایی برمت نمی

  . برمت

 حالی در ، گذشته از سنگین باری کوله با مادرش دست در دست

رفتند فروشگاه سمت به شده خمیده قامتش کرد می حس که  .  

رفت سمتشان به فواد ی اشاره با ایلیا  : 

- آقا بله  ... 

- خانم پیش خونه بری می مادرمو  .  

شد گیج کمی ایلیا  .  

- ؟ خانم عمه پیش  

گفت و کرد تر زبان سر با را لبش فواد  : 

- ؟ میشه کی خانم ، آقام من وقتی   

زد پیشانی روی دست کف با ایلیا  .  



- خانم دنیز پیش میبرمش...  اقا چشم  .  

گفت مادرش به رو و داد تکان سری فواد  : 

- رسونم می خودمو نهار واسه منم.  زنم پیش خونه برو ، مامان  .  

انداخت زیر به را سرش راضیه  . 

- تو برگردم نخواه.  دیدنت میام بعد به این از خدا به ، فواد  
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سرم پشت انقدر.  خونواده  ...  

 به بخش اطمینان نگاهی و بوسید مرتبه دو را مادرش دست فواد

انداخت پایش تا سر  .  

- . ست ریخته هم به یکم اینجا.  دیگه نکن اذیتم...   خیال بی

.  نکنید درست چیزیم.  دنیز پیش برو.  بشه ریست و راست باید

میام و میگیرم نهار من  .  



گفت و شد معذب راضیه  : 

- مادر شناسه نمی منو که زنت اخه  !  

زد لبخند فواد  .  

- علی یا...  برو.  میشناست بیشتر من از  ... 

کرد نجوا.  رفت ماشین سمت به ناچار راضیه : 

 ... کاش-

گفت کالفه و کرد فوت را نفسش و انداخت اطراف به نگاهی فواد  

.  

- .  اینطوری نمیشه.  میام االن من ، ماشین تو بشین.  خب خیلی

مونه می تو پیش فکرم  .  

شد سوار و گرفت آرام دلش کمی راضیه  . 

 جا به جا ماشین درون را ها فاکتور و دفاتر ، فواد امر به میثم

نشست مادرش دست کنار فواد و کرد  .  

.  کرد می تماشا را مادرش چشم ی گوشه از فواد مسیر تمام

 فواد برای هم هنوز چند هر. بود نمانده باقی اش زیبایی از چیزی



 اصال.  زد می سنش از بیشتر اش چهره.  بود دنیا مادر زیباترین

 چین و فرسوده و الغر.  نبود ساله نه و چهل های زن شبیه

  ... خورده

 های لباس آن در و بود مشکی پا تا سر.  کرد نگاه هایش لباس به

 خزیده بیرون روسری زیر از که سفیدی موی تار چند ، مشکی

آمدند می چشم به خیلی ، بودند  .  

 آسانسور از وقتی.  رسیدند خانه به و شد تمام مسیر باالخره

گفت آرام فواد ، آمدند می بیرون  : 

- ؟ باشه.  بگو دنیز به ، بود کاری هر ، خواستی چی هر   

 را کلید فواد.  داد تکان را سرش و زد کمرنگی لبخند راضیه

 شده جمع خود در کامال راضیه.  شد باز در و چرخاند قفل درون

 کمی اثاثیه، و اسباب بودن لوکس و خانه بزرگی انگار.  بود

 اگر ترسید بیچاره زن.  بود سفید چیز همه.  بود کرده دلواپسش

 یا ، کند خونریزی پایش های ترک ، بگذارد پا ها فرش روی

بیاندازد جا فرش روی هایش پنجه و ها پاشنه سیاهی  .  

  ! سالم-



 راضیه شد باعث ، پیچید خانه در که ای دخترانه ظریف صدای

بیاورد باال را سرش  .  

 و زیبایی و جوانی کنار در.  شد تر معذب یکباره ، دنیز دیدن با

 تیره های لباس و ها چروک و چین و کسالت ، دختر این طراوت

نداشت همخوانی اصال اش  .  

بیاید پیش که کرد وادارش و گرفت محکم را راضیه دست فواد  .  

  ... دنیز-

 را موهایش.  زد لبخند ، دید که را فواد لب روی لبخند دنیز

پرسید مردد و زد گوش پشت  : 

- شده؟ چی   

 لحظه یک.  انداخت شوهرش همراه مسن زن به نگاهی بعد

 مطمئن برای و داد تشخیص را شان تیره های چشم شباهت

ماند خیره فواد به شدن  . 

- مامانم ، دنیز ...  

گفت راضیه به رو و گرداند سر بعد  : 



- عروست ، مامان  ... 

 شک ولی.  بود دیده را عروسش قبال.  ماند خیره دنیز به راضیه

 تر بلند قد و تر اندام الغر.  بود تر افتاده جا عروسش که نداشت

 که موهایی.   داشت مجعدی موهای و بود کشیده اش چهره.  بود

بودند شده رنگ خدا ی همیشه  .  

کرد نجوا و کرد نگاه فواد به  : 

- اما.  دیدم قبال زنتو  ... 

گفت و شد آشوب کمی و کشید آهی فواد  :  

- کردم عقد دنیز با دیشب.  ازش شدم جدا پیش سال سه  .  

کرد نگاه دنیز به دوباره و داد تکان سری راضیه  . 

- بشید خوشبخت  ! 

رفت پیش و زد لبخند دنیز  .  

  . ممنونم-



 حس تمام با ، بود گرفته فرا را وجودش که تعللی تمام با

  که نگرانی و شرم ی همه با.  داشت جدید افراد به که دوگانگی

گرفت را راضیه های دست ، زد می چنگ جانش به  .  

- مامان اومدین خوش  .  

 اگر ، کرد فکر خودش یا لحظه یک.  زد بزرگی لبخند راضیه

 او.  کرد می صدا«  مامان»  را او لحن همین با ، بود زنده شکوفه

 ازدواج االن شاید و ریخت می هایش شانه روی را موهایش هم

بود کرده  .  

داد فرو یکجا دهانش آب با را بغضش  . 

 اشپزخانه سمت به دنیز.  نشستند و رفتند ها مبل سمت به هم با

 رنگ سفید اوپن سمت به و کرد آماده را ساز چای و افتاد راه به

 گرداند سر فواد... ایستاد مادرش و فواد به خیره ، همانجا و رفت

 گره هم در نگاهشان که حالی در همزمان.  ماند خیره دنیز به و

 پیش ماه دو و بیست به خود با را آنها ذهنشان  بود، خورده

 ... کشاند

 



قبل ماه دو و بیست »  » 

 

- ؟ اومدید بگم کنم بیدار رو اهالی ، اقا   

گفت گرفته صدایی با و کرد ای سرفه  : 

- بخون نمازتو برو ، اتاقم تو تا کن رد رو من...  نه  .  

گفت آرام و افتاد پیش ابراهیم بابا  : 

- ؟ بابام شده چیزی   

 مرغ تخم مثل سرش ، رفت می راه وقتی و افتاد راه به فواد

زد می لق شده فاسد  .  

- نه یا راسته شنیدم که چیزایی ببینم خوام می  .  

 و گرداند سر.  ایستاد جایش سر و لرزید تنش یکباره ابراهیم بابا

گفت لکنت با فواد به رو  : 

- بگم دروغی نخواستم من ، عزیزم جان به بابام  .  

 فواد.  ماند خیره ابراهیم بابا به مردد و ایستاد جایش سر فواد

کرد نجوا.  نباشد بلد را دادن بازی که بود آن از تر زرنگ  : 



- گفتی که حاال  ...  

 های دست و بایستد جایش سر ابراهیم بابا که بود کافی همین و

کند اعتراف و بکشد صورتش روی را لرزانش  : 

- منه ی نوه دنیز بگم که گفت.  گفت خانم عمه خدا به  .  

ترک زد می که پوزخندی از هایش لب فواد  
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 : خورد

- دونم نمی چراشو اما دونستم، می  .  

کرد نجوا و انداخت زیر به را سرش ابراهیم بابا  : 



-  اذیتش  ،ود دونم می چه یا آقا کنید بیرون رو دختر ترسیدیم

 . کنید

گفت بهت با و کرد نگاهش فواد  : 

- ؟ کنه می اذیت کی پناهو بی دختر ؟ روانیم من مگه   

کرد نجوا ابراهیم بابا  : 

- همون دختره این ، آقا آخه  ... 

 رو تو آقا: »  بود نوشته پیامی در.  بود ستاره.  لرزید فواد موبایل

پریشونه خیلی.  بزنید سر دختره این به بازم رفتن قبل خدا . » 

 هایش حرف.  افتاد راه به و داد هول جیبش در را موبایلش فواد

 حمایت پناه بی دختر از که فرنازی چرا.  ماند ناتمام ابراهیم بابا با

 انداخت می روز و حال آن به را او باید حاال ، گفته دروغ و کرده

  ؟

 را گلخانه کنار های پله.  رفت اتاقش سمت به بلند هایی قدم با

 سرعت تمام با.   شد وارد و انداخت کلید و رفت باال یکی تا دو

 به مربوط های فیلم و کرد روشن را تاپ لپ.  نشست میز پشت



 زن به نگاهش وقت همان.  کرد پیش و پس دقت با را دیروز

 اش چهره.  کرد تر نزدبک و نزدیک را فیلم ، ماند خیره چادری

 مطمئن خود ی دیده از شد باعث که چیزی اما ، بود کیفیت بی

 هر.  میشناختش خوب خیلی که بود ای فیروزه انگشتر. شود

 تلفن فرناز.  کرد رها را فیلم.  دیدش نمی درمان و درست چند

 زمان به نگاهی و آورد در جیبش از را موبایلش بغض با.  زد می

.  دوخت چشم تصویر ی گوشه زمان به بعد و کرد فرناز تماس

 ، لرزید می فرناز آغوش در زن که ای لحظه.  رفت پیش فیلم

کرد تمام او بر را حجت  .  

 باال آنقدر.  بود رفته باال قلبش تپش ، بود شده تند هایش نفس

 خواهد قلبش شدید ضربان از اش سینه آن هر کرد می حس که

 ، شکست نمی که بغضی. بود شده خشک دهانش آب.  شکافت

 دست کف با.  آورد کم نفس.  چسبید را گلویش بیخ و امد باال

 بست غیظ با را تاپ لپ و کوبید میز روی هم سر پشت و محکم

 نمی رهایش بغض.  نمیشد آرام نفسش.  زد چنگ موهایش به و

.  شد رها اش سینه از فریادی بفهمد انکه بی وقت همان.  کرد

 درد از ، قلبش درد از و داد قرار هایش دندان بین را دستش



 آنکه ترس از ، افتاد جانش به که شدیدی درد از ، روحش

 خون ی مزه دهانش ، نکند کر را ناکس و کس گوش صدایش

  . گرفت

 به غریب و عجیب و بود سرش پشت ابراهیم بابا.  گرداند سر

کرد می نگاه فواد  .  

رفت در سمت به و شد بلند جایش از فواد  .  

- نباشه بیرون کسی ببین برو  .  

 فواد ، رفت بیرون وقتی.  ترساند را ابراهیم بابا فواد های ابرو گره

.  فشرد هم به دندان.  ایستاد در پشت.  شنید را فرناز صدای

 با در جلوی فواد و کرد رد نشیمن از را او ابراهیم بابا ، بعد کمی

گفت ناخوش حالی  : 

-  من بدونه م عمه خوام نمی.  اومدم من بفهمن خوام نمی

 جلوشو.  بده انجام خواد می کاری هر.  فهمیدم دنیزو ماجرای

 ... نگیر

گفت چشمی لرز و ترس با ابراهیم بابا  .  



 بیشتر تبش که کرد حس و کرد رها را خودش تاکسی درون فواد

  . شده

 

* 

 

 از اشک.  داد می تکان را پاهایش و بود نشسته تخت ی لبه

 زیر به را سرش.  چکید می پایین وقفه بی چشمش ی گوشه

 و بود آویزان اش لوچه و لب ساله دو کودکی مثله و بود انداخته

چید می بر لب  .  

 یک و آورد باال را سرش.  شنید را در لوالی حیر جیر صدای

 سمت به و آمد پایین تخت از.  ماند خیره مقابل به نگاهش لحظه

 تیر انگار که امد می راه جوری.  برداشت قدم چند فواد.  رفت در

 را فواد که همین برد پیش را دستش دنیز.  خورده قلبش به غیب

 چسباند دنیز ی ترقوه روی را اش پیشانی فواد ، نشاند مبل روی

کرد لرزیدن به شروع تنش تمام و  .  

- بودم اونجا من  .  



کرد نجوا دنیز  : 

- ؟ کجا  

 می و میشد گم هایش زدن نفس نفس بین که صدایی با فواد

گفت لرزید  : 

-  دنیز کنم کاری نتونستم.  ترسیدم...  ولی.  دیدم چیزو همه من

نتونستم شکوفه روح به.   .  

 و هم سر پشت و دقیق های حرف دنیز.  نمیشد متوجه دنیز

 سینه روی سر فواد حاال و فهمید می سختی به را دیگران مرتبط

گفت می هذیان و بود گذاشته اش  .  

پرسید و کرد حلقه فواد تن دور را دستش  : 

- ؟ دیدی چیو  

نالید فواد  : 

- دنیز کردم نگاه فقط من و گرفت ازش ناموسمشو  ...  

 فواد موهای روی آرام را هایش دست.  شد هم در اش چهره دنیز

پرسید سختی به و کشید  : 



- ؟ کیو ناموس   

شد آزاد نفسش و شکست بغضش باالخره  . 

  ... مادرم-

 نمی اما.  دهد دلداری بود بلد کاش.  کرد یخ تنش تمام دنیز

بگوید امد لحظه یک.  بگوید چه دانست  : 

- میاد پیش.  نداره اشکالی  !  

 هیچ ، گشت کلماتش دایره در چه هر.  شد شرمش خودش از اما

 از.  کرد پیدا باشد داشته را فواد کردن آرام قدرت که ای جمله

 را اش چانه که حالی در.  گرفت اش گریه بودن مستاصل این

 و فشرد می آغوشش در محکم را او و بود گذاشته فواد سر روی

 می گریه ، فواد صدای بی های گریه با همزمان کرد می نوازشش

  . کرد

 

  « اکنون »



 از را نگاهش و کرد پاک را اش گونه کنار غلتیده اشک دنیز 

 زد می حرف راضیه گوش کنار داشت آرام آرام حاال که فواد

 به.  شنید را ساز چای در آب قلیدن صدای زمان همان.  گرفت

شد چای کردن دم مشغول و افتاد راه  . 
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 هنوز.  بود پریشان گاه و خوشحال عجیبی شکل به فواد 

 قیمت گران لباس مادرش تن به.  ببخشد را خودش بود نتوانسته

 برایش.  کرد آویزان النگو و طال انگشتر های دست از.  پوشاند

 التیام را پایش های ترک تا خرید پوماد و مخصوص جوراب

بود ملتهب و ترک ترک همچنان خودش قلب اما.  ببخشد  . 

 یک راهنمایی برای فواد.  بود گذشته راضیه آمدن از روزی سه 

 فواد های آمدن دیر به دنیز البته.  بود شده راهی  دیگر کامیونت



 با دور، راه از که ماهی اندی و بیست آن در.  نداشت حساسیتی

 حرف، کم فواد.  بود شناخته را فواد خوب ، کردند عاشقی هم

 حامی و قلب خوش فواد ، بدخواب و خواب بی فواد ، دلتنگ فواد

 بلد را عاشقی که فوادی ، گذشته خود از فواد ، گاه تکیه فواد ،

  ! بود

 موزون صدای و رنگش نارنجی و آبی های آتش رقص با شومینه

 روی دنیز.  بود گذاشته نمایش به را قشنگی اجرای ، سوختن

.  زد می کله سرو کاموا و قالب با و بود نشسته دوار کوچک فرش

 خیره دنیز به و بود نشسته تر طرف آن کمی زانو چهار هم راضیه

  . بود

- ؟ دخترم بافی می چی   

 گردنش به دستی.  کرد نگاه راضیه به کوتاه و زد لبخند دنیز

گفت و کشید  : 

- نذاره شاید درد گردن اما.  ببافم تا دو خواستم می.   لیف  .  

گفت و زد لبخند راضیه  : 

- نمیشیدی اذیت انقدرم.  خریدی می خب  .  



 سمت کمی و گذاشت زمین روی پایش جلوی را بافتنی دنیز

چرخید راضیه  .  

- بدم انجام کاری یه خوام می.  میره سر م حوصله  .  

پرسید مردد راضیه  : 

- ؟ کنی زندگی عمارت تو نداشتی دوست تو ، میگم   

گفت و داد تکان طرفین به را سرش دنیز  : 

-  تارخ.  نمیاد خوشش من از فرناز.  کنم زندگی تونم نمی اونجا

سخته گفتنش... اون راستش...  هم  !  

گفت و داد تکان سری راضیه  : 

-  بدی زن فرناز اما.  رو منظورت فهمم می سخته میگی همینکه

تلخه همین واسه شاید.  ست کشیده سختی یکم.  نیست  ... 

 لب زیر و کرد دراز را پاهایش.  بود رفته خواب راضیه راست پای

پرسید آمد جا که نفسش و گفت ببخشیدی  : 

؟ شد آشنا باهات چطور فواد -   



 و انداخت زیر به را سرش.  داد قورت گره با را دهانش آب دنیز

بگوید دروغ درمان و درست کرد سعی  : 

- بودم سرایدارش ی نوه من  . 

کرد نجوا و زد گوش پشت را موهایش  : 

-  بهم همیشه آخه.  اومد خوشش چشمام رنگ از ، کنم فکر

عروسکام شببه میگه  .  

 کمی و خندید راضیه.  زد لبخند و انداخت گل هایش گونه و

رفت جلوتر  .  

- ماشاهلل خوشگلی!  میگه راست  !  

گفت و برداشت سر دنیز  : 

-  بابا و شما مورد در خیلی آشنام فواد با که سالی دو این توی

 رشته آش از.  گه می خوبیاتون از همیشه.  برام زده حرف امیر

 درست رب امیر بابا با که وقتایی از.  پختید می که محبوبی های

 توی زدناش جر.  دعواهاشون از.  گه می شکوفه از.  کردید می

 اون  گرفته، می نیشگون رو شکوفه وقتی اینکه از.  بازی منچ



کنید دعوا و بگیرید نیشگون رو فواد شما تا کرده می گریه انقدر   

... 

زد لبخند اشک از پر هایی چشم با راضیه  .  

- بخیر یادش!  م بچه میگه راست !  

پرسید اشتیاق از پر نگاهی و کنجکاوی با دنیز  : 

- خونوادتون از.  برام بگید امیر بابا از  ... 

 خیره شومینه آتش به و داد فرو سختی به را دهانش اب راضیه

گفت ذوق از پر لحنی با و ماند  : 

-  دایی صمیمی دوست.  دیدم بود سالم پونزده وقتی رو امیر

 ننه خونه گاهی شام و نهار اومد می پادگان از.  بود کوچیکم

 زیر زلزله تو خواهرام تا دو و مادرم و پدر اینکه از بعد.  جونم

 روزا اون.  کردم می زندگی م ننه و داییمو با من ، دادن جون آوار

 و اومدن می پادگان از...  دقیق و واضح.  یادمه خوب خیلی رو

 چند از بعد.  چیدم سفره براشون بار چند.  کردن می استراحت

 جونم به عجیبی حسای یه ، شدم چشم تو چشم باهاش که وقت

 تا.  مون خونه بیاد بود قرار که روزایی واسه زد می پر دلم.  افتاد



 مشید می تیر قلبم یهو و شد می حس بی پام دست میدیدمش

 از.  اومد می خوشم باالش و قد از.  افتاد می تولوپ و تاالپ به و

 قرآن... فرناز مثله.  داشت ترکی ی لحجه ته.  کردنش صحبت

 روز هر فکر بود شده.  بود فواد االن شبیه باالش و قد ، بینشون

 و خواب باز بودمم بیدار وقتی.  میدیدم خوابشو.  ساعتم هر و

 تا همین واسه ، داره دوستم اونم کردم می حس.  داشتم رویاشو

 داییم ترس از شاید گفتم.  زنه می برق چشماش کنه می نگام

 بشه ناراحت و کنه بد فکر داییم ترسه می شاید.  نمیگه چیزی

 اونوقتا.  داشته چشم ناموسش به خونشو فرش سر اومد اینکن از

 پا آدم من اما.  داشت قباحت جورایی یه.  بود بد خیلی چیزا این

 ، بره شام از بعد خواست وقتی شب یه.   نبودم کشیدن پس

 یواشکی جاتم مغزی از پر پالستیک یه.  نوشتم نامه یه براش

 گذاشته و بودشون دیده رفتن دم.  پوتینش توی گذاشتم براش

کاپشنش ی یقه توی بود  . 

ماند خیره راضیه دهان و لب به ذوق با خندید دنیز  . 

- ؟ داشت دوستتون اونم  



لرزید اش چانه و کشید اه راضیه  . 

- .  نه یا میده جوابمو دونستم نمی.  بودم برزخ تو تمام هفته دو

...  گفتن مردی ، گفتن زنی خودم با گفتم.  شدم پشیمون بعد

 کردم بازی همه آبرو با که نگذره ازم خدا که کردم نفرین خودمو

و چرند صبح تا شبا.   
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 بعد.  رفت نمی نون لقمه یه به دلم و دست و دیدم می پرند

 کردم آماده گوجه و خیار و پنیر و نون و چای.  دیدمش دوهفته

 ، بیارم و کنم جمع رو سفره و سینی رفتم وقتی.  براشون بردم و

 چشمک برام و پنیر پشقاب زیر گذاشت کاغذ تیکه یه یواشکی

  . زد



 ی گوشه از اشک و خندیدند دو هر ، رسیدند که اینجا به

غلتید چشمشان  .  

-  ازدواج باهاش خوام می و دارم دوستش که بودم نوشته براش

 جهاز.  ندارم جونم ننه و داییمو جز و هیچکس بودم گفته.  کنم

 بود نوشته برام اونم.  ندارم هم محبت جز توقعی.  ندارم آنچنانی

 پیرش پدر و مادر و  کوچیکتر خواهر یه جز.  داره دوستم ،

 ، شد تموم خدمتش که دیگه ماه سه بعده.  نداره رو هیچکس

 نداشته پول بود نوشته.  سرایداری نفر یه ی خونه بره قراره

 یادشه وقتی از بود نوشته.  خونده دبستان سوم تا و بخونه درس

 ، شدنش جاگیر محض به بود نوشته.  کرده عملگی و کارگری

 اگه.  ندارم پله و پول بود نوشته.  میبره خودش با منو و میاد

 بعدش!  علی یا بسازیم، هم با تا میای و داری رو سختی تحمل

 ، ببنده پوتینشو بند تا بود شده خم وقتی رفت می که در دم

 سه.  رفت و کرد سرش رو کالهش.  خندید...  علی یا:  گفتم بش

...  فرخی عمارت توی رفتیم و کردیم عروسی هم با بعد ماه

.  بود مهربون دار مردم پیرمرد یه ، عمارت اول صاحب ، فرخی

.  داد بهمون بود کسر و کم چی هر ، وسیله.  داد جا رو ما اون



.  بودم زاییده رو شکوفه تازه من ، شد سالش هشت وقتی فواد

 دونم نمی.  کشتنش که میگن.  مرد بیچاره پیرمرد ، روزا همون

 دوم صاحب که پسرش.  مرد چطور نفهمیدیم هیچوقت مام... 

 به رو چی همه ، عمارت توی گذاشت پاشو که همین ، بود عمارت

رو چی همه.  کشید گند  ...  

کرد پاک را هایش اشک دست پشت با دنیز  .  

-  مرگ باعث که دونم می فقط.  نگفته چیزی فرخی از برام فواد

 می که دونم می.  بوده ظالم که دونم می.  بوده شکوفه و امیر بابا

 به فواد و کنه تجاوز خان کیارش کوچولوی دختر به خواسته

رسیده دادش  .  

کرد نجوا و داد تکان را سرش راضیه  : 

- بود بیشرافت خیلی.  بود کثافتی آدم فرخی  .  

 دیوار روی رنگ سفید و دوار ساعت به و گرداند را سرش بعد

کرد نگاه  . 

- ؟ نمیاد فواد...  شبه نصفه   



گفت و برداشت را اش بافتنی دنیز : 

- مامان بخور میوه یکم.  میشه پیداش سحر تا  .  

کرد تقسیمش دنیز با و گذاشت بشقابش در پرتقال یک راضیه  .  

 هایشان اتاق سمت به ، خواب برای دو هر ، شب نصفه دو ساعت

زد صدایش راضیه ، ببندد را اتاقش در دنیز اینکه از قبل.  رفتند  

: 

- ؟ جان دنیز  

گرداند سر دنیز  : 

- ؟ مامان بله  

گفت مردد و معذب و گزید را لبش راضیه : 

- پاتم و دست تو اگه کن حالل خدا رو تو  !  

 عصبی لبخندی.  خورد جا و پرید رخش از رنگ لحظه یک دنیز

داد جواب و نشست لبش روی  : 

-  شما.  موقتیه شرایط این.  دونید می خودتونم!  حرفیه چه این

نیستم بلد داری مهمون من اگه ببخشید  .  



گفت دزدید را چشمهایش راضیه  : 

 ... آخه-

داد تکان را سرش و شد آرام کمی دنیز  : 

- کنید فکر خوب چیزای به.  منه عزیز فوادم.  فوادی عزیز شما  .  

کرد باز را اتاقش در و زد کمرنگی لبخند راضیه  .  

 رفتن بعده.  شود اتاقش وارد اول راضیه تا ماند منتظر دنیز

.  شد گرفته حالش.  نشست تختش روی و بست را در راضیه

 از بدی رفتار شاید.  نیست راحت خانه این در شاید کرد تصور

 دستی کالفه.  بود شده معذب بیچاره زن و بود زده سر خودش

کرد فوت را نفسش و کشید موهایش بین  . 

 چند این در ، چند هر.  بود شده بهتر کمی حالش ، اما راضیه

 توانست نمی هم هنوز او.  نبود فواد از بهتر روزش و حال سال،

 خواه.  بود روشن اتاقش چراغ صبح تا ها شب.  بماند تاریکی در

خوابیده خواه و باشد بیدار  ... 



 منزوی.  بود کرده زندگی ها تاالر در کارگری با سالها این تمام 

 از الدهر ابد تا کپکش بوی که دیده رطوبت سوئیت یک در تنها و

 ، بود آرام نسبتا و راحت حاال اینکه از.  رفت نمی خاطرش

 روزگار حاال کرد می فکر خودش با.  ترسید می.  داشت وحشت

؟ بیاورد در دماغش از خواهد می چطور   

 آشوب خیلی را او امیر از زدن دم.  ماند خیره سقف به بغض با 

 خودش با. بود قرار بی امیر برای.  بود شده تنگ دلش.  بود کرده

ببری خودت پیش منم کاش:  کرد می تکرار که بود سالها  ...  

نداشت قرار اش طالع در حاال به حاال اتفاقی همچین اما  .  

 ساعت تاک و تیک صدای تنها.  بود گذشته صبح چهار از ساعت

 فواد و شد باز آرامی صدای با در وقت همان.  پیچید می خانه در

 سمت به ، میداد غریب و عجیب های صدا خستگی از که تنی با

 در را اش پالتو  و گذاشت آرایش میز روی را سوئیچ.  رفت اتاق

 را صورتش روی موهایش.  کرد نگاه دنیز به و گرداند رو.  اورد

 از را ساعتش.  بود رفته کنار تنش روی از لحاف و بود پوشانده

 در تنش از را بلوزش.  داد قرارش آینه کنار و کرد باز دستش دور



 را همان و آمد دستش به کشو از ای خانه چهار شلوارک و آورد

نشست تخت ی لبه و پوشید  .  

 موهای آرام و کشید تنش روی را لحاف و چرخید دنیز سمت به

 او صورت کمی هایش انگشت پشت با.  زد کنار را صورتش روی

آهسته بعد و کرد نوازش را  
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بوسید را او لطیف و نرم های گونه و شد خم  .  

 فواد.  شد گشوده هایش چشم دنیز ، فواد های لب سردی از

.  ببندد را هایش چشم باز دنیز تا کرد سکوت و رفت عقب کمی

 چشم ، فواد دیدن با و گرداند چشم دنیز.  نداشت ای فایده اما

درخشید هایش  .  

- ؟ اومدی   



کشید دنیز موهای روی را دستش  و زد لبخند فواد  .  

- معذرت...  کردم بیدارت  !  

زد لبخند و ماند خیره فواد شکن بادام های دندان به دنیز  : 

- خرگوشی دندون نداره اشکال  ...  

 صورتش دنیز.  گذاشت بالشت روی را سرش و خندید آرام فواد

کرد نوازش را فواد بازوی و برد تر نزدیک را  .  

- ؟ فواد   

 عقب را سرش و مالید دنیز بینی به را اش بینی زنان لبخند فواد

کشید را صدایش دنیز شبیه و آورد در را دنیز لحن ادای و برد   : 

- ؟ چیــه   

کرد نجوا و خندید دنیز  : 

  ... بدجنس-

کرد حلقه دنیز کمر دور را دستش فواد  : 

- ؟ پس بگو   



کرد جا به جا بالشت روی را سرش و بست را هایش چشم دنیز  .  

- دارم دوستت بگم خواستم  !  

کرد نجوا و کرد تر تنگ را دستش ی حلقه فواد  : 

  ... منم-

 او که سکوتی.  شد برقرار مطلقی سکوت و بست را هایش چشم

 چشم.  کشید می همیشگی پریشان های خواب سمت به را

 ساخته اتوبانی انگار گوشش درون.  شدند خواب گرم هایش

 چشم کرد می سعی.  شنید می  ویژ و ویژ صدای مدام.  بودند

نداشت را توانش اما کند باز را هایش  .  

- ؟ جان فواد   

گذاشت پیش قدمی چند پسرک  .  

- ؟ خانم بله  

زد نمایی دندان لبخند و زد کنار را اش پیشانی روی موهای  .  

- ؟ پسرم خوبه حالت ؟ شده چیزی   



 نوسان به هایش مردمک و درخشید اشک از پسرک های چشم

ایستاد مقابلش و رفت پائین ها پله از افسانه.  کرد سکوت.  افتاد  

.  

- ؟ که نداری کسر و کم   

کند نگاهش نتوانست ، شرم از و برداشت سر  .  

- خانم نکنه درد شما دست  .  

 پسرک ی زده یخ های گونه روی را گرمش های دست افسانه

کرد نجوا و گذاشت  : 

-  سخته خیلی عزیز دادن دست از.  نیست خوب حالت دونم می

 مشکلی کردی فکر اگه اما.  باشی قوی که ندارم توقع ازت. 

؟ خب.  بگو خودم به خواستی چی هر ؟ باشه ، بگو من به ، داری   

 چشم دستش پشت با و کرد تر زبانش سر با را هایش لب پسرک

 چانه.  ماند خیره افسانه مهربان صورت به.  کرد پاک را هایش

گفت و لرزید اش  : 

- کردی مراقبت ما از همیشه شما  .  



 هایش ابرو.  رفت صورتش روی از لبخندش و شد ناراحت افسانه

پرسید و خورد گره هم در  : 

- ؟ کرده اذیتت کسی ؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چی   

 از محافظت توان افسانه که دانست می خوب را این پسرک

 اما.  کند حمایت او از آنکه به برسد چه.  ندارد هم را خودش

.  داشت را او هوای همیشه افسانه.  کند بدی او به نیامد دلش

 خریده یواشکی را شکوفه های دارو از کلی...  را مادرش هوای

 التماس رفتن دم راضیه به.  بود کرده کمکشان را پولشان یا بود

 را او که بود شرفی بی و ذاتی بد کمال حاال.  بماند تا بود کرده

کند دار داغ  .  

 وقت همان اما ، بگوید چیزی تا کرد نگاه افسانه صورت به

 منقبض فکی و دریده هایی چشم با سینه به دست را ساحره

.  انداخت پایین را سرش پسرک.  دید عمارت ورودی در جلوی

رفت آلونکش سمت به و کرد کج را راهش حرفی هیچ بی  .  

 دانست نمی.  کرد بغل غم زانوی ، دیوار به تکیه ، در کنار همان

 اگر.  بگریزد مخمصه از چگونه باید دانست نمی.  کند چه باید



 و کرد می ساقطش هستی از ساحره ، کرد نمی گور و گم را میترا

 چگونه ، دزدید می را میترا اگر.  کرد می مامور را دیگر نفر یک

؟ شکستن نمکدان و خوردن نمک ؟ کرد می ادا را افسانه دین   

کشید آه و گذاشت سرش روی را دستش دو هر  .  

- کنم سرم تو خاکی چه  ...  

 خانباجی خاله و ساحره که دید در ی گوشه از و کرداند سر بعد

روند می بیرون خانه از دارند راستش دست  .  

 مطمئن که رفتنشان از.  بروند تا ماند منتظر و شد بلند جایش از

 با درختان ی تنه پشت از.  شد حیاط وارد و کرد باز را در ، شد

 اتاق سمت به نبیندش کسی بود مراقب که طوری ، لرز و ترس

 گوشه یک کدام هر ، فرخی های نوچه و ها دربان.  رفت افسانه

 ثانیه پنج اندازه.  دادند می آب گوش و سر و رفتند می رژه

 باز را در و بدود ، مو درخت های شاخه پشت از که داشت فرصت

بپرد اتاق داخل و کند  .  

 آمدند می و رفتند می آرام.  داشت نظر زیر را ها نوچه زدن قدم

 وارد ، اوست به پشتشان که زمانی که ، گرفت نظر در جوری. 



 کف و بست را در و چپید اتاق درون سرعت تمام با.  شود اتاق

نیوفتد بیرون ، در مات ی شیشه از اش سایه تا نشست زمین  .  

 در ، هم در صورتی با و برداشت پایش روی از را ،میترا افسانه

برداشت ،خیز گذاشت می زمین روی را میترا که حالی  .  

- ؟ کنی می چیکار   

کرد التماس و برد باال را دستش دو هر پسرک  : 

- نشو عصبانی. نترس خدا رو تو...  خدا رو تو  ...  

فشرد هم به دندان عجیبی غیظ و هم در نگاهی با افسانه  .  

- ؟ نه یا چته گی می   

 شروع کجا از.  بگوید چه دانست نمی.  بود شده سنگین نفسش

بریزد سر بر خاکی چه.  کند  .  

- ؟ ام تو با ؟ فواد   

ماند خیره اش آبی های چشم به و کرد تر را هایش لب  .  

- ؟ فواد   



 به و باخت رنگ هایش چشم و شد کبود زن ی چهره یکباره

زد سفیدی  . 
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کشید جیغ  : 

 ... میترا-

 همه یکباره و برداشت ترک صورتش که شد باز قدری به دهانش

شد خالی پسرک پای زیر انگار و شد سیاه جا  . 

 را دستش دو هر کف.  نشست جایش سر و کشید عمیق نفسی

 به.  زد کنار خودش سر از را لحاف عصبی و کشید صورتش روی

 با کشیده آب موش مثل و کرد تن به تیشرتی ، رفت کشو سمت

شد روانه نشیمن سمت به بودند خیس خیس عرق از که موهایی  

.  



بود گرفته تهوع حالت که بود کالفه و عصبانی انقدر  .  

 قدم.  شد آتشش روی آب ، دریا ی خنده صدای وقت همان

 کنار از.  برداشت آشپزخانه سمت به و برداشت تر آرام را هایش

 سر دیدنش با دریا.  دید صبحانه خوردن مشغول را دریا ، اوپن

شد بلند جا از و گرداند  .  

- جون شلخته سالم  !  

بزند لبخند کرد سعی و رفت یخچال سمت به فواد  .  

- طالیی جوجه سالم  ...  

.  کشید سر را بطری از نیمی نفس یک و برداشت را آب بطری

پرسید متعجب دنیز  : 

- ؟ خوبه حالت   

گفت دریا به رو بعد و داد تکان سر فقط فواد  : 

- ؟ کردی چیکار ببینم بیا پاشو   

 بی فواد.  رفت فواد سمت به و گذاشت میز روی را اش لقمه دریا

پرسید درنگ  : 



- ؟ کجاست مامان   

داد جواب دنیز  : 

- میگیره دوش  .  

 در را دریا آرنج عجله با و کشید اش پیشانی به دستی فواد

رفتند اتاق سمت به هم با و گرفت مشتش  .  

گفت دریا به رو و بست را در عجله با فواد  : 

- بده خوب خبر خدا رو تو !  

گفت و کشید موهایش بین دستی دریا  : 

-  یکیشم ، بودی منتظرش که همونه یکیش.  دارم خبر تا دو

بریزد هم به احتماال .  

گفت و زد کمرش به را دستش فواد  : 

- بگو بودمو منتظرش که اونی اول  ...  

گفت و داد تکان سری دریا  : 



-  که گفت و شد آشفته کلی اول.  بابا به دادم دنیزو مدارک

 داده که ای پوشه توی بعد.  نمیده اجازه و نمیشه چیزی همچین

 عجیب اصال.  کرد پیدا شده منگنه هم به کاغذ تا چند بودی

 هشت هفت بگم.  پرسید سوال سری یه من از.  هم به بود ریخته

 بعد.  نشه باورت شاید بودن دستش تو کاغذا اتاقش تو ساعت

 برای جدیه چقدر دختره پرسید ازم بار آخرین برای و اومد

 که پرسید بابا.  گرفته دوباره جون فواد.  خیلی گفتم.  برادرت

 راضی هما به که اندازه همون گفتم منم ؟ کنم می تاییدش من

 تو و خالصه رو تارخ ماجرای حتی براش.  راضیم دنیز به ، نبودم

میده اجازه گفت.  گفتم لفافه  .  

کشید راحت نفسی و زد لبخند فواد  . 

- قول.  محفوظه شیرینیت  !  

زد لبخند و بوسید را فواد ی گونه دریا  : 

-  واسه نه . شدم پیگیر خوشبختیت و تو دل برای کارو این من

باشه مبارکت. شیرینی  !  

گذاشت دریا ی شانه روی را دستش فواد  .  



- هستی که خوبه چه پس  !  

گزید را لبش و زد گوش پشت را موهایش دریا  . 

- عمارت اومد همایون دیروز.  ندادم رو دوم خبر  .  

پرسید بهت با فواد  : 

- ؟ همایون   

داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش دریا  .  

-  خیلی اما.  اومده دعوا واسه کردن فکر ابراهیم بابا و تارخ

 ببینم ، در دم رفتم.  نداشت زدن حرف نای اصال.  بود بد حالش

نیست خوب حالش ، هما فهمیدم.  داستان چیه .  

انداخت زیر به را سرش و شد هم در اش چهره فواد .  

- نداره اهمیتی.  هست جونش کامران  .  

گفت و شد مانع دریا که کشید می پایین را در دستگیره  : 

-  ازش خبری و شده جدا ازش کامرانم.  کردن امید قطع دکترا

 گور و گم و داده رو بیمارستان و بستری های هزینه.  نیست

  . شده



کرد نجوا و ایستاد جایش سر فواد  : 

-  گورکن نه ، شور مرده نه ، دکترم نه.  برنمیاد من دست از کاری

مداح نه و  ...  

کشید آه دریا  : 

-  مدام که گفت می. کشه می درد خیلی گفت می همایون ، فواد

 صدا رو تو اسم روز تمام گفت می.  فواده آهه اینا زنه می زجه

بگیره حاللیت ازت.  ببیندت خواد می.  زنه می  .  

زد پوزخند فواد  : 

-  ، هم بال و پر تو زدیم سال پنج ؟ آه کدوم.  میاره در بازی داره

 ریشه به زد یکی.  ندارم آه من.  نکشیدم آه من.  شد تموم بعدم

 ممکنه حالت بدترین تو.  رفت و شد تموم.  ش ریشه به زدم ، م

 اثباتش دنبال نه و رفتم و بستم چشمامو ، دیدمش ویالم توی

دادم شو مهریه ، دادم طالقش.  اوردم روش به نه افتادم  ...  

-  یه شو مهریه.  کردی تالفی داداشش با و کنی تحمل نتونستی

 ، رفت باد به مردونگیت و آبروت تو.  دیه جای داد راست



.  حسابید بی.  رفت خانی نه و اومد خانی نه...  همینطور همایونم

توئه با حق. آره  . 

گرفت فواد سمت به و آورد بیرون کاغذی تکه جیبش از دریا  .  

- آدرسشه این.  ببینیش خواستی شاید  .  

کرد اش تکه تکه همانجا و گرفت را کاغذ فواد  .  

-  که آدمایی و گذشته کابوس کافی اندازه به!  دریا تونم نمی

 خواد نمی دلم.  گرفته چشام از خواب نیستن حاال و بودن

 اونا به داشتم دوستش زمانی یه که کسی موت به رو صورت

 جای.  کن خواهری برام دیگه بار یه اما.  نخواه ازم.  شه اضافه

 ، خاطراتم تو گفت فواد بگو...  بگو چیزی یه فقط بهش.  برو من

 ساندویچ نون خمیر با که هستی حرفی پر دختر همون هنوز

 و داره اینو فقط ذهنش توی ، تو از فواد بگو.  سازه می مجسمه

ای دیگه چیز نه  ... 

رفت بیرون اتاق از و شد پایین باال گلویش سیبک  .  

 با و نشست تخت روی ، زد می چنگ گلویش به که بغضی با دریا

کرد سعی ملتهب قلبی  
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بدهد فرو را بغضش  .  

.  نماند باقی هما بودن موت به رو خبر حد در نحسیش روز آن

 بود شده کالفه روز چهار از بعد فرناز. بود حرف کم دنیز ، روز آن

 نمی بر عمارت به چرا که بود بسته تشر و توپ به را فواد و

 اساسی کشیدن تی یک و کرد خونریزی راضیه پای ترک گردد؟

 ، عمارت به برگشتن موقع دریا.  گذاشت دنیز دست روی

 سه ساعت فواد ، فواد و رفت هما بستری محل به و شد پشیمان

 ، شب یازده ساعت از بعد تازه و شد فروشگاه راهی ظهر از بعد

بود داده سامان و سر را هایش کتاب حساب  .  

 را دفتر دنیز استقبال و خانه گرم غذای فکر در حال بی و خسته

گذاشت کشو درون بست  : 



- کن بست و چفت خوب درارو ، میثم  .  

.  نشنید را میثم«  چشم»  صدای اما.  شد بلند میزش پشت از و

کرد نگاه خوب را اطراف و گرداند سر.  رفت اصلی سالن سمت به  

.  

- ؟ میثم   

نداد جواب کسی  .  

 به...  باال ی طبقه اتاقک.  خوابید می همینجا میثم!  بود عجیب

 به نرسیده ، همانجا.  رفت فروشگاه انتهای آسانسور سمت

دید زمین روی را میثم ی رفته هوش از جسم ، آسانسور  .  

- ؟ میثم   

 با که بود اینها از تر تاریک فروشگاه.  نشست زانو دو هر روی

 گلوی نبض روی را دستش.  است خبر چه بفهمد کردن نگاه

داشت ضربان.  گذاشت میثم  .  

 و برداشت زمین روی از بود جسه ریز و اندام الغر که را میثم

 های کلید سمت به خواست می.  داد قرار نفره دو مبل یک روی

 را او راستش سمت در کسی حرکت که برود فروشگاه روشنایی



 صدای وقت همان اما.  سرگرداند عجله با.   کرد خودش متوجه

 سه با یکباره و.  برگشت. شنید سرش پشت از را کسی های قدم

شد رو به رو بسته رو و سر نفر  .  

- ؟ فرمایش   

داد جواب کسی سرش پشت از  : 

-  در خوب و زدی کردی فکر...  فواد آقا چشم برابر در چشم

؟ رفتی  

 و جاسوسی و خورد و زد آن ادامه این.  شد متوجه تازه فواد

بود ایران از خارج زمان های چی راپرت  .  

- طرفه همون از هم خروجی در...  ندارم بدهی  .  

 دادن قرار با فواد.  بردند هجوم سمتش به هم با همه یکباره

 صورت ی حواله مشتی و شد ها ضربه سپر ها آن مقابل آرنجش

.  خورد پهلویش به لگدی.  کرد بود سرش پشت که نفری تک آن

 ، دیگرش مشت با و ایستاد مرتبه دو اما پیچید جانش در درد

 گرم بدنش.  کرد دیگر نفر یک صورت راهی دیگر ای ضربه

 روی وقتی و زد ها آن از یکی زانوی پشت به لگدی و شد مبارزه



.  زد جانانه ای ضربه کتفش روی آرنج پشت با ، افتاد زمین

 زد می صدا را ایلیا دلش در.  شود حریف را بعدی نفر تا چرخید

 پا از هم را او بود مطمئن.  داشت بهتری وضعیت االن بود اگر که

 حریف زدن برای و آمد دستش به چوبی صندلی.  اند آورده در

 ضربه ، ضربه زدن از قبل اما.  برد سر باالی و کرد بلندش بعدی،

 درش پا از و کرد گیجش که ای ضربه.  خورد سرش به محکم ای

 همان اما.  شود بلند که کرد تقال . شد خم زمین روی.  آورد

 نفسش درد و شد وارد کمرش های مهره به شدید ای ضربه موقع

 پنجه در هایش بازو دید و آمد خودش به لحظه یک.  آورد بند را

.  کوبد می لگد شکمش به قدرت تمام با کسی و هاست آن ی

.  شد خون ی مزه از پر دهانش تمام و زد باال اش معده از خون

داد بدی صدای فکش.  خورد صورتش به محکم ای ضربه  .  

 روی را فواد ی شده متالشی جسم ، قدشان ارتفاع از ناگهان

 کامال زمین با برخورد اثر بر را سرش شکافتن.  کردند رها زمین

 افتاده زمین روی جانی مانده ته با که وقت همان.  شد متوجه

 صورتش به را بعدی لگد.  زد لگد پهلویش به دوباره کسی ، بود

  . کوبید



 تار تصویر . کرد نگاه آنها به شده غرق خون به ی چهره همان با

. دید لحظه آخرین در که بود چیزی تنها فرارشان از خاکستری و

 را هایش پلک چشمش سوزش از و غلتید چشمش درون خون

 . بست
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خلسه | نهم فصل   

 

 شده فشرده پریشانی شدت از قلبش و بود نشسته تختش روی

 اش سینه روی را مشتش.  نداشت تمامی هایش اشک و بود

.  بگیرد آرام که کرد می تقال و کرد می هق هق و داد می فشار

 می دلش و بود آمده تنگ نفسش.  نبود کار در آرامشی اما



نکشد درد روحش انقدر تا برود در اش آمده لب به جانِ خواست  

.  

 همراه خودش شاسی روی عکس به.  ماند خیره رو به رو دیوار به

 بیشتر اش گریه شدت و برخواست قلبش از شدیدی درد.  فواد

 ی رفته آب صورت لحظه یک  و بست را هایش چشم بعد.  شد

 درون اش برخواسته چاه قعر از صدای.  آمد چشمش جلوی هما

شد پژواک سرش  : 

-  که نداشت رو این ارزش چیز هیچ گفت هما بگو ، بگو فواد به

 ی گوشه ، ببینم رو تو اینکه بدون تنها و تک روزا این

 خودش کاری کثافت درد از هما بگو بهش.  بدم جون بیمارستان

ندید بار آخرین برای رو تو و مرد.  مُرد هما بگو.  شد مریض  .  

کرد نجوا و کرد پاک را لبش و چانه روی اشک دست کف با  : 

- فواد آخ...  من جون رو تو!  خدا رو تو...  فواد  !  

 زجه و شد مچاله خودش در و گذاشت بالشتش روی را سرش

کرد می خفه ، میداد فشار دهانش روی که بالشتی بذ را هایش  .  



 با. شد بلند تختش روی از.  شد باز آرام اتاقش در وقت همان

 لب مادرش به رو  ،  دید نمی درست گریه فرط از که هایی چشم

 : جنباند

 اومد؟-

 از و داد تکان سری ، شده بافته گندمی جو موهای با مسن زن

گفت و کرد پاک را هایش اشک.  رفت کنار در چوب چهار میان  : 

- اتاقش تو بری بگم بهت گفت.  داری حرف باش گفتم بش  .  

 روی بغض با را پایش و شد بلند جایش از حرص و غیظ با دریا

 زدن در بدون و دوید خان کیارش اتاق سمت به و کوبید زمین

 را کتش که همانطور و برداشت سر خان کیارش.  شد اتاق وارد

 حدقه از های چشم با دریا ملتهب صورت دیدن با ، اورد می در

پرسید رفته در  : 

- ؟ بابا ؟ دریا  

زد زار و داد جا پدرش آغوش درون را خودش و دوید دریا  .  

  ... فواد-



کرد حلقه دخترش کرخ تن دور را هایش دست خان کیارش  .  

- شنیدم خبرشو...  دخترم دونم می  .  

گفت ملتمسانه لحنی با و گرفت فاصله پدرش از دریا : 

-  تو...  بابا من خاطر به ؟ کنی جدا کارات از فوادو اگه میشه چی

 تو خاطر به بابا.  کن رها فوادو بابا.  پرستی می کی هر رو

بابا.  شد اینجوری  ...  

 سری.  شد منقبض فکش و بست را هایش چشم خان کیارش

گفت آرام و داد تکان  : 

- نکن گفتم بش که من.  خواست خودش فواد بابا  .  

-  قبول چل و خل خراب کله اون...  بابا فهمه نمی...  خره فواد

 آیندشو جوونیشو و عمرش همه.  کنه زندگی ما با و بمونه نکرد

 می چی برای دونی می که تو.  خونوادش خاطر به داد باد به

 بالش و پر زیر ش عمه پسر و عمه خواست می ؟ کنه کار خواست

 چند همین تا رفته یادت.  برگردونه مادرشو خواست می.  بگیره

 اون ؟ گشتم راضیه دنبال فواد دست تو دیت چقدر پیش سال

بابا.  کرد همه فدای خودشو  ... 



کرد التماس و کشید آه پر نفسی  : 

-  کنی تموم چیو همه تونی می تو.  بابا تونی می تو.  کن کاری یه

 کمکش ؟ کنی نمی پدری براش چرا ؟ پسرم گی نمی بش مگه. 

من مرگ رو تو بابا.  کن  .  

 اما.  بیوفتد پدرش پای به تا شد خم دریا.  کشید آه خان کیارش

 هق هق دریا.  شد مانع و گرفت را بازوهایش زیر خان کیارش

گفت زنان زجه و گذاشت پدرش ی سینه روی را سرش کنان  : 

-  بالیی فواد اگه من بابا!  دارم دوست خیلی رو فواد من بابا

 چی هر راه این آخر دونی می خودت!  کنم می دق بیاد سرش

.  منه داداش.  منه کار و کس تنها فواد بابا . نیست خوب باشه

 به.  وایساد پشتم کوه مثله.  داد نجات منو.  کرد زنده منو...  منو

.  وایساد زندگی و مرگ بین من خاطر به.  خورد کتک من خاطر

.  خدا رو تو!  جون بابا...  بابا.  کرد هستم که اینی منو...  منو

 برات بگی کاری هر خودم.  کنه زندگی عادی بذار.  فواد از بگذر

کنم می  .  

کرد نوازش را دریا کتف پشت و گزید را لبش خان کیارش  .  



-  پیش خواستی وقت هر.  دخترم چشم گفتم ، گفتی چی هر

.  فواد پیش اونور سال دو فرستادمت.  نگفتم نه باشی برادرت

 و موندی و رفتی خواستی وقت هر.  خونشون تو فرستادمت

نداره برگشتی راه این دونی می خودت اما.  برگشتی  .  

نالید.  زد هق دریا  :  

-  برش بهم بابا.  گردونی برش تونی می تو که دونم می اینم

 راضی تو.  منه پناه و پشت.  منه ی شیره آقا فواد . گردون

؟ شم نابود من میشی   

 را هایش چشم ی گوشه اشاره و شست انگشت با خان کیارش

داد تکان سری و چالند  .  

-  برو.  بیمارستان برو ، میگی راست اگه تو. باش آروم فعال

 هست دریغی کنی می فکر ، کنم کاری بتونم اگه.  باش مراقبش

  ؟

 پاک را هایش اشک دستش کف و شست انگشت کنار با دریا

داد تکان سری و کرد  .  

- بابا بده قول  ... 



زد بخشی اطمینان لبخند خان کیارش  . 

- کنم می تالشمو  .  

 اتاقش سمت به و کرد لمس را اش بینی دست پشت با دریا

 و عجله با و برداشت را اش پالتو و شال ، تخت روی از.  برگشت

 را سوئیچش ، مانتو جیب از.  زد بیرون خانه از خداحافظی بی

تاخت نفس یک بیمارستان سمت به و آورد بیرون  . 
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 شالش.   بودند نشسته نیمکت روی تارخ و فرناز.  شد سالن وارد

 هم تارخ و فرناز روز حال.  رفت سمتشان به و  کشید تر جلو را

پرسید هن و هن با.  نبود او از بهتر  : 

- ؟ اومد هوش به   



.  داد تکیه دیوار به را سرش و داد تکان طرفین به را سرش تارخ

زد گریه زیر یکباره  فرناز  .  

-  و سر تمام.  نذاشتن م بچه تن تو سالم جای...  برات بمیره عمه

برداشته خون و صورتش  .  

 رها را خودش نیمکت روی.  شد جاری مرتبه دو اشکش دریا

پرسید و کرد  : 

- ؟ پیششه کی   

کرد نجوا تارخ  : 

- داییم زن  .  

زد لب نفهمد فرناز که جوری ، آرام دریا  : 

- ؟ دنیز   

 یک.  کرد تایپ چیزی و آورد بیرون جیبش از را موبایلش تارخ

 بیرون جیبش از را موبایلش دریا.  لرزید دریا گوشی بعد دقیقه

 کرد باز را پیام بعد و چرد نگاه تارخ به تارخ اسم دیدن با.  کشید



.  ست ساده جراحت یه گفتیم بهش.  بیمارستان بیاد نذاشتیم: » 

بیاد فواد تا ببینه رو الزم تدارکات و بمونه خونه  . »  

چی؟ بیاد پاشه اگه: »  نوشت دریا »  

پیشش فرستادم هم رو ستاره.  نداره رو آدرس: »  نوشت تارخ . 

»  

گذاشت جیبش درون را موبایلش و داد تکان سری دریا  .  

 جلوی نگهبان.  رفت بستری بخش سمت به و شد بلند جایش از

 کمی دریا.  بود ها پرستار از یکی با کردن صحبت حال در ورودی

 در از عجله با ، شد بلند که یشان خنده صدای و کرد مکث

دوید فواد اتاق سمت به و شد رد و خزید در ی گوشه  .  

 دستش در محکم را فواد دست و بود نشسته صندلی روی راضیه

.  ایستاد جا همان دریا.  دید را دریا چشم ی گوشه از.  فشرد می

گفت آرام و داد تکان راست و چپ به را خودش راضیه  : 

- میشه چیزی یه دونستم می  .  

پرسید مردد و متعجب دریا  : 



- ؟ چی   

 برایش اشکی دیگر که بود کرده گریه آنقدر.  کشید آه راضیه

بود نشسته خون به چشمش سفیدی و بود نمانده باقی  .  

-  وقتی.  خوشبخته دیدم وقتی.  بخشید منو.  داد پناه بهم وقتی

 برم ترس ، چرخیدن می برم و دور اونجوری دنیز و خودش

میاد در دماغم از دونستم می.  داشت  .  

 بینی و دهان روی اکسیژن ماسک به و انداخت زیر به را سرش و

کرد نگاه فواد سر روی تور و باند و خورده بخیه صورت به ،  .  

 ی کرده ورم و کبود صورت روی را دستش کف و رفت پیش دریا

چکید فواد ابروی روی اشکش و گذاشت فواد  .  

- فواد؟...  دریا منم ؟ شنوی می صدامو ؟ فواد  

 ذهن ی چاله سیاه درون پسرک ، که نداشت خبر هیچکس اما

.  بود زده چنباتمه ای گوشه و بود کرده بغل را زانویش ، فواد

شنید را دریا صدای  .  

  فواد؟-



.  شنید می باال از را صدا.  کرد نگاه باال به و شد بلند جایش از

زد فریاد  : 

 ... کمک-

- ؟ میشنوی صدامو ؟ فواد   

زد داد پسرک  : 

- .  شدم زندونی اینجا من...  کمک.  شنوم می آره...  شنوم می

کنه کمکم یکی  . 

 اش زده زنگ لوالی جیر جیر صدای با ، چال سیاه در وقت همان

دوید در سمت به دوان دوان پسرک.  شد باز  . 

- برسه دادم به یکی ؟ هست اینجا کسی  !  

 هجوم سمتش به افسانه.  دید را افسانه ، رفت بیرون که همین 

زد گوشش توی محکم و برد  .  

-  راجع تونی می چطور ؟ بکنی کاری همچین کردی جرات چطور

؟...  بزنی حرف من دختر کردن نیست به سر به  

زد فواد گوش توی دوباره بعد و  .  



- لقمه حروم...  دلسوزی همه اون حیف...  محبت همه اون حیف  !  

 و گذاشت اول سیلی حای روی را دستش.  کرد بغض پسرک

 : نالید

-  شده جور هر رو میترا ، زنه اون ، ببرم رو میترا من نذاری اگه

میترا هم ، میمیرم من هم ، بدم نجاتش من نذاری اگه.  کشه می  

!  

 در سمت به و برداشت زمین روی از را اش پشمی شال افسانه

شد راهش سد پسرک.  رفت  .  

-  دیگه یکی سرم آخر.  کنه می نیست به سر منو بگی بش اگه

.  کنه نمی باور . نداره فایده بگی هم آقا به.  کنه می مامور رو

 بچه ی واسه هم رو تو.  داره اعتماد زنش به چشماش اندازه

دونی می رو اینا خودتم.  خواست  .  

 و رفت عقب قدم دو یکی. کرد نگاه پسرک به مردد افسانه

گفت و گذاشت صورتش روی را دستش دو هر.  ترکید بغضش  : 

- معصومه میترا.  گناهه بی میترا  ...  

کرد نجوا پسرک  : 



-  آسیاب از که آبا.  مطمئن آدم یه به میسپارمش. دم می نجاتش

 راه بام.  گم می راست بابام روح به.  بزنی سر بش میبرمت  افتا

 حریف تو.  بیرون بره خونه این از.  ببرم رو میترا بذار...  بیا

نمیشه هیچکس.  نمیشم منم.  نمیشی ساحره و فرخی  ... 

 در غرق میترای.  ماند خیره میترا به و نشست زمین کف افسانه

  . خواب

-  که میترا.   نداره گناهی میترا.  دونی نمی که تو...  آخه... آخه

 گرفت منو.  کوره اجاقش فرخی.  نیست فرخی ی بچه میترا... 

خونه این توی اورد زوری منو. کنه تموم رو حدیثا و حرف که  . 
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افتاد نفس نفس به و لرزید گریه شدت از و  . 



- بود جیگرم ی گوشه که بود ماهدو میترا ، شدم فرخی زن وقتی  

. 

ماند خیره فواد به ، خیسش و آبی های چشم با  . 

 دست از زندگیمو عشق.  دادم دست از و کردم عقد نامزد -

 خوشبختی تمام از.  برام مونده مریض ی بچه یه همین.  دادم

 ؟ ببریش خوای می تو بعد.  برام مونده بچه یه همین دنیا های

 اسیر.  شدم ساحره و فرخی اسیر.  شدم خونه این اسیر من

 خوای می.  خوشه بچه همین به دلم.  شدم بدهی و قرض

؟ بگیری دلخوشیمو   

 پلکش روی را هایش انکشت.  کرد پریدن به شذوع پلکش فواد

ماند خیره افسانه به و داد فشار  .  

 و نیست یهو اما.  داشتم دوستش.  بود عموم پسر«  جواد » -

 می.  اوردن سرش بالیی یه دونم می.  رفت نمی جواد.  شد نابود

  ... دونم

 افسانه های زدن زجه به ، مستاصل و غریب نگاهی با پسرک

 و عجیب کردن دل و درد ساله چهارده پسر برای.  کرد می نگاه



 اندازه ساله چهارده پسر ، اینکه تر غریب و عجیب.  بود غریب

 یک برد افسانه بود شنیده هم قبال.  بود آگاه ساله سی مرد ی

 شایع حد در و بود نکرده تایید کسی اما.  است پایان بی نزول

بود مانده  .  

 می باید چه اما.  سوخت می افسانه تمام نا های زجه برای قلبش

 نجوا.  رفت جلو و برداشت قدم زانو روی.  نبود دیگری ؟راه کرد

 : کرد

-  هواشو.  مطمئن آدم یه پیش میبرم رو میترا خدا به...  خانم

 من اگه.  بره خونه این از باید ولی.  بینیش می میری. داری

.  کنه می نیستش به سر دیگه یکی.  نکنم مخفیش و نبرمش

 ساحره.  خونه می نماز ساحره پای به.  میشناسی که رو فرخی

فهمه نمی کسی و کنه می جادوش  .  

 سرش روی را هایش دست.  آمد بند یکباره هایش گریه افسانه

 نگفت چیز هیچ دیکر.  نشست رو به رو دیوار به خیره و گذاشت

 آرام خودش با.  کشید می سنگین های نفس مطلق سکوت در. 

 کشید سنگینی آه.  غریب و عجیب ونامفهوم.  زد می حرف آرام



 و طوالنی ساعت یک.  گذشت حال همان در تمام ساعت یک. 

 افسانه و بود خیره افسانه به پسرک ساعت یک این در.  انتها بی

 سختی به که پاهایی با.  برخواست جایش از باالخره...  دیوار به

 اون کنار.  رفت میترا سمت به کردند می تحمل را نحیفش وزن

 با و کشید او موهای روی را هایش دست و شد خم.  نشست

 شد خم ، میشد جاری که هایی اشک و لرزید می که هایی پلک

بوسید حسرت با را اش پیشانی و  .  

-  خواد نمی دلم.  مامان اینجا از بری باید.  ست بچه این با حق

.  باشی  آزاد تو خواد می دلم.  بکشی یدک بیشرفو فرخی فامیل

بشی خوشبخت تو  .  

 لرزید می که سری و حرص با را میترا کوچک های دست و

کرد نجوا.  بوسید  : 

- ؟ بریش می کجا   

 پا به بلوا خوشحالی از دلش در و برداشت خیز جایش از پسرک

 . شد



-  اندازه.  مطمئنه.  خانوادگیمون آشنای یه پیش...  شهر سر اون

 اسمش.  ست ساله بیست دختر یه.  دارم اعتماد بش چشمام ی

  . مریمه

کند دریغ دخترش از را نگاهش آخرین آمد نمی دلش افسانه  .  

-  اذیت م بچه نذاره.  کن مدیوتش ، بده قسمش.  برسه بش بگو

 تنگی دل ذارم نمی.  زنم می سر بهس تند تند خودم . بشه

  . بکشه

بوسید را میترا مرتبه دو بعد  .  

-  بود گفته جواد ، زدیم می مون بچه از حرف جواد با که وقتا اون

 تا کنه صداش دنیز بگو.  باشه«  دنیز»  اسمش ، بود دختر اگر

نشناسش کسی  !  

رفت پیش قدم چند فواد  .  

- خانم بگید شما چی هر  . 



 بر را کوچکش های دست.  بوئید و بوسید را بچه مرتبه دو زن

 را دستانش ریزان اشک و بست را هایش چشم و گذاشت لبانش

  . بوسید

- دخترم جون و تو جون  ... 

جنباند لب فواد  : 

- خانم میدم شرف قول  !  

 نجوا تر هایی چشم با پسرک . پیچید پتو درون محکم را میترا و

 : کرد

-  زود به زود میدم قول.  پیشش برمتون می ، افتاد آسیاب که آبا

  . ببینیدش

.  کرد وداع او از آغوشش آخرین با ناچار و داد تکان سری افسانه

 سختی به را بچه.  کردند سوار دوشش روی را دنیا غم تمام انگار

.  شد جدا آغوشش از بچه همینکه.  کرد رها پسرک دستان در

 و زد زار و گذاشت دهانش روی را دستش.  افتاد زمین روی

نداشت شدن راست توان سنگین بار کوله آن زیر کمرش  .  



 ساحره همدست های نوچه جز و بودند رفته شام برای همه

 از و گرفت کاپشنش زیر را بچه پسرک. نبود حیاط در هیچکس

 نوچه با لحظه یک و کرد عبور ها درخت بین از.  رفت بیرون در

 داشت آگاهی ماجرا از که نوچه و شد چشم توی چشم ساحره ی

رفت و.  برود که کرد اشاره سر با زنان لبخند ،  ... 

 راضیه و خورد تکان.  پیچید گوشش در عجیبی سوت صدای

گرفت دستش در را دستش تر محکم  .  

- ؟ فواد... مادر دلم به دردت   

 گوشش در مریم صدای و نشنید را مذدرش صدای فواد اما

 : پیچید

- احمق کنم نمی ریسکی همچین من  !  

گفت ملتمسانه اما محکم  : 

-   کنم می کمکت.  پره دستم.  میدم پول بخوای چقدر هر بهت

بیا راه بام هم تو  !  



 با و رفت رژه خانه راست و چپ  و شد بلند سینه به دست مریم

 مرتبه دو و گفت چیزی لب زیر.  کوببد اش پیشانی به مشت

  . نشست

- دی؟ می بهم بخوام پول چی هر   

گفت و داد تکان را سرش پسرک  : 

- اصال.  بخوای چقدر هر  ... 

گذاشت مقابلشو آورد بیرون تومانی هزار باندرول دو جیبش از  . 
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- جمعیت خاطر واسه اینم.  میدم پول بهت ماه هر  .  

گفت و ماند خیره پسرک به.   زد برق مریم های چشم  : 

- ؟ مهمه برات بچه مثقال یه این چرا   



 اتاق ی گوشه فلزی تخت سمت به و شد بلند جایش از پسرک

 چهره جزئیات و صورتش به دقت با و ایستاد بچه سر باالی رفت

گفت و کرد نگاه اش  : 

- کنم محافظت ازش دادم شرف قول چون  .  

کرد مرتب را اش روسری و انداخت باال ای شانه مریم  .  

- ؟ چیه اسمش   

جنباند لب پسرک  : 

 ... دنیز-

 زجه صدای ، برگشت عمارت به وقتی که دید را پسرک فولد و

بود برداشته را حیاط افسانه ی کننده کر های  ... 

- ؟ میترا ؟ مامان میترا   

گشتند می را عمارت سر تا سر همه و  .  

کشید جیغ و آمد فرود زانو روی زن  : 

 ... میترا-



 گذاشت افسانه های بازو روی را دستش دو هر و دوید ساحره و

گفت بلند و  : 

- باش آروم ، میشه پیدا ...  

 ی روانه اش چهره شرارت و پوزخند با اش معنی پر نگاه و

شد پسرک  .  

 که جیغی همان.  شد ناپدید افسانه جیغ با عمارت حیاط یکباره

 از بعد که چرا.  داشت ذهنش در او از که بود صدایی آخرین

 بیدار هرگز و رفت خواب به اتاقش ی گوشه ، آرامبخش تزریق

  . نشد

 انگار.  زد را چشمش عجیبی نور یکباره مطلق سیاهی بین از

 پیش.  باشد شده باز ای دریچه ، نوری بی و سیاه راهروی انتهای

 ی خانه ی کوچه درون را خودش ، رسید نور به همینکه و رفت

پیچید گوشش در مریم صدای و دید دنیز و مریم  .  

- بدو.  عزیزم اینجا بیا ؟ دنیز  ...  

 هجده جوان.  پیچید جوان پسر گوش در دنیز دویدن صدای و

 روی.  بود گرفته یاد را پوشیدن شلوار و کت تازه که ای ساله



 داشت صورتش روی تنکی ریشه ته و بود زده جوش هایش گونه

.  کرد می مخفی را خودش و بود ایستاده کاهگلی دیوار کنار. 

 از ، داشت سال هفت که حالی در ، شده بافته بلند موهای با دنیز

 هن هن مریم.  نشد او متوجه اصال و شد رد جوان مرد جلوی

کرد نجوا و ایستاد کنارش و رفت جوان مرد سمت به کنان  : 

-  و توجه گفتن ماه یک بعده رفت ماه یک.  مدرسه بردمش

پائینه تمرکزش  .  

کرد نجوا کند نگاهش اینکه بی جوان مرد  : 

- ؟ خب   

-  باید.  میگیره رو انرژیمون.  میگیره رو کالس وقت گفتن

بیرون کردنش...  ببریش  . 

 دست به آرام و آورد در هزاری باندرپل جیبش از جوان مرد

داد مریم  .  

- ؟ بردیش دکتر پیش.  دیگه جای یه ببرش   

گفت و داد تکان سر مریم  : 



-  و خوابی بی واسه.  میدم انحام باهاش که داده تمرین سری یه

داد قرص قراریشم بی  .  

داد پول مریم به هم باز جوان مرد و  .  

- ؟ نداری کسر و کم   

جنباند لب مریم  : 

- میشه آوار روسرمون داره خونه.  نیست خوب جام...  اما نه  .  

گذاشت لبش روی را سیگارش و داد تکان سری جوان مرد  .  

- کنم می رهنش برات میام پسندیدی رو جا هر...  ببین خونه برو  

.  

زد نمایی دندان لبخند مریم و  .  

 و شد غرق ها دود بین و گرفت کام سیگارش از جوان مرد

 عجله با و رفت کنار مقابلش در. دید آسانسور درون را خودش

 مریم و شد باز در ، در زنگ فشردن محض به.  دوید راهرو درون

 از جوان مرد و رفت کنار راه سر از.  شد ظاهر مقابلش سراسیمه

شد رد در چوب چهار  .  



- ؟ کجاست  

 وحشت صورتی و هم در های ابرو با.  افتاد پیش و دوید مریم

کرد باز را در.  رفت اتاق در سمت به زده  .  

 سال پانزده یا چهارده حاال دخترک.  شد اتاق وارد جوان مرد

 و برد پیش را دستش.  سوخت می تب غرق تخت روی.  داشت

 به رو و کشید پس حیرت با را دستش.  گذاشت اش پیشانی روی

گفت مریم  : 

- ؟ اینجوریه ساعته چند   

- شده ساعت چهار  . 

 

22:04 10.12.19«, ] سلیمانی غزل»  دل پریشان رمان ] 

# دل_پریشان   

# 112_پارت  

 



 انداخت موهایش روی و تنش دور را دخترک تن زیر لحاف فواد

رفت خروجی در سمت به و کرد بلند هایش دست روی را او و  .  

- ؟ میبریش کجا  

داد جواب  : 

 ... بیمارستان-

 می ماشین عقب صندلی روی وقتی.  دوید سرش پشت مریم و

 چشم لحظه چند ی اندازه به ، کشید می را رویش و خواباندش

 در مرد.  شدند چشم در چشم جوان مرد با و کرد باز را هایش

 او به ، بود دستش در لحاف ی گوشه که حالی در حالت همان

 آبی های چشم بگذارد که بود آن از تر شدید تب اما.  ماند خیره

بماند باز دنیز  .  

کرد نجوا فواد افتادند که راه به.  نشستند ماشین درون عجله با : 

- چطوره؟ اوضاعش   

کشید آه مریم  .  

 - هپروته تو هنوز ولی ، شده بهتر زدنش حرف  .  



کرد نگاه سرش پشت صندلی به و گرداند سر : 

- ؟ کنیم چیکار باید   

جنباند لب مریم  : 

-  واقعا!  همینه عمر آخر تا.  نیست راهی هیچ گه می دکترش

 تو.  کنه می اذیتم نمیاد بر دستم از کاری اینکه.  ناراحتم براش

نبود خبری ازت بود ماه یه که هم  .  

بود کرده عروسی تازه و داشت سال پنج بیست حاال مرد  .  

- .  تونی می طور هر.  کن کمکش...  ببین.  خبرم بودم عسل ماه

؟ باشه.  میدم بهت بخوای چی هر ؟ خب   

کرد نجوا و داد تکان سر مریم  : 

-  دارم فعال ولی.  گردونم برش بهت مجبورم.  بشم خسته اگه

کنم می تحمل  .  

گذاشت هایش لب بین سیگاری و داد تکان سر مرد  .  

-  نسبت هم عاطفه ذره یه یعنی!  مریم تو داری سنگی دل عجب

؟ نداری طفلک این به   



شد شاکی مریم  : 

-  عمرم.  نیست که سنگ از دلم!  دارم دوستش.  دارم که معلومه

 این.  کنم چیکار دونم نمی اما.  کردم بزرگش.  میره داره پاش

کنم کمکش باید چطور دونم نمی...  لعنتیش اختالل  .  

گرفت سیگارش از کامی و کرد تر را هایش لب   .  

- کنم می فکری یه براش.  کن تحمل دیگه یکم.  خب خیلی  .  

.  فشرد مشتش در را ها پول چک و گفت ای باشه لب زیر مریم و

 بیرونش ماشین از.  زدند صدا را پرسنل.  رسیدند بیمارستان به

 را او که بود کافی همین و کوبیدند هم به محکم را در و آوردند

کند پرت جلوتر به  .  

 حالی در ، رو به رو به خیره.  کرد می سنگینی احساس قلبش در

 حاال دنیز.  داشت بر قدمی کرد می ذوق ذوق پاهایش که

 با.  بودند کرده بساط خیابان ی گوشه. بود سالش نوزده_هجده

 به لبخند که حالی در و بود نشسته ، شاسی ی تخته و سیاه مداد

کشید می چیزی داشت لب  .  

- ؟ فواد   



کرد نگاهش و گرداند سر  .  

- متاسفم خیلی...  شده چی شنیدم  ! 

زد پوزخند و گرفت سیگارش از کامی فواد  .  

- ؟ رسیده هم تو گوش به پس ! 

گفت و انداخت زیر به سر مریم  : 

-  عمو عین.  هستی خوبی آدم تو.  نبودی خیانت این مستحق تو

شد همون مثل تقدیرتم...  امیر  .  

 سمت به و کرد له پا زیر را سیگارش ته و انداخت زیر به سر فواد

برگشت ماشینش  .  

- ؟ مریم   

افتاد راه به سرش پشت مریم  . 

- ؟ بله   

 مریم به رو ، بنشیند اینکه از قبل.  کرد باز را ماشین در فواد

 : گفت



- کردم تسویه باهات اما...  کارا سری یه دنبال میرم دارم  .  

گرفت سمتش به و آورد بیرون پوشه یک داشتبرد درون از .  

-  یه برات اونجا.  شده اوکی همه کارات.  مهاجرتته مایحتاج این

فراهمه هم اپارتمان  .  

- ؟ چی صدرا   

کرد نجوا و داد تکان را سرش فواد  : 

- توئه این اونم مدارک.  ببر خودت با نامزدتم  .  

گفت بیوفتد راه اینکه از قبل و زد استارت  : 

-  خودم.  عمارت توی.  خودم پیش برگردون رو دنیز ، رفتن قبله

ممنونم ازت زحمت و دردسر سال همه این بابت.  مراقبشم دیگه  

. 

انداخت زیر به را سرش و شد پر اشک از هایش چشم مریم و  .  

-  نجات کسی بی و فقر و پولی بی از و من تو.  ممنونم ازت من

 . دادی

شد دور مریم از و افتاد راه به و   .  



 تاریکی در دومرتبه جا همه ، شد گذر زیر تونل وارد همینکه

زد صدایش کسی.  رفت فرو مطلق  . 

- ؟ فواد   

 کورکورانه.  نمیدید هم را خودش اما.  شد پیاده ماشینش از

رفت پیش  . 

- ؟ فواد   

شد پیدا سقف در نور پر ای دریچه همانوقت و  .  

کرد صدایش و شد دراز سمتش به ظریفی دست  : 

- بجنب...  بگیر دستمو ؟ فواد  !  

 درد فکش ، بزند حرف خواست وقتی و کرد نور حائل را دستش

 : گرفت

- ؟ هستی کی تو   

بیا باش زود...  شکوفه منم داداش -  !  

 متعجب وقت همان.  گرفت را او دست و برد پیش را دستش

 : گفت



- رسه نمی زورت.  بدی نجات منو تونی نمی که تو  .  

خندید شکوفه  .  

- کنه می کمکم.  اینجاست بابا  .  

زد لبخند فواد  .  

- ؟ بابا   

گفت انرژی پر صدایی با و بلند پدرش  : 

؟ میای داری ؟ بابا جانم -   

خندید هیجان با فواد  . 

- ؟ خودتی واقعا    

شد دراز سمتش به پدرش دست و  .  

کشید جیغ کسی لحظه همان اما برد پیش را دستش فواد  . 

- نرو فواد!  جان فواد...  فواد  ...  

 اش سینه ی قفسه در را شدیدی درد.  بود گریه از پر صدایش و

زد فریاد کسی. کرد حس  : 



- تر باال ببر ولتاژو  ... 

 باالی ی دریچه از.  گشت صدا صاحب دنبال و و گرداند سر

گرفت فاصله سرش  .  

- ؟ دنیز...   ؟ اونجاست کی   

پیچید سرش در دیگری صدای و  .  

- صدامو؟ شنوی می...  فواد   

 نمی چیز هیچ.  کرد نگاه دستش به.  فشرد را دستش کسی و

میشد فشرده دستش ولی.  دید  . 

- ؟ تویی دنیز؟  
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شنید را راضیه صدای یکباره و  . 



- م بچه پیش بیاره رو دنیز یکی...  بیاره دنیزو یکی  ...  

 صدای زنگ . پیچید سرش در کسی پاهای صدای وقت همان و

شناخت را تارخ  .  

- اوردمش...  اینجاست  !  

فشرد آغوشش در را او کسی و  .  

  ... فواد-

 رنگ کم کم چیز همه.  رفتند کنار مقابلش از ها سیاهی یکباره

 های چشم ی نشسته خون به آبی ، دید که چیزی اولین و گرفت

رفت پایین کور ی گره با دهانش آب.  بود دنیز  .  

 ... دنیز-

گرفت بخار اکسیژنش ماسک و  .  

-  آروم.  نمیرم هم جا هیچ.  همینجام من.  باش آروم...  هیش

 . باش



 بار چند را هایش چشم.  بکشد عمیق های نفس کرد سعی فواد

 فرناز دیدن با.  سرگرداند اتاق گرداگرد بعد.  کرد بسته و باز

گفت زحمت به و برد باال سختی به را دستش  : 

- فری عمه  ... 

 با ماسک فواد.  نگهداشت دستش در را فواد دست و دوید فرناز

گفت مفهوم نا حدودی تا اصوات  : 

- نگفتم بهت چیزو تا سه  .  

کرد نجوا و گزید را لبش فرناز  : 

- باش آروم.  عمه سرت فدای  ...  

کرد نجوا فواد  : 

-  دنیز بعد و بمونه ناگفته ترسم می...  بدونی باید.  بگم باید

بشه اذیت  . 

بزند لبخند کرد سعی و داد دنیز به فحشی دلش در فرناز  .  

- باهاته گوشم.  بگو  ... 

گفت آمد می باال سختی به که صدایی با فواد  : 



- نخواستم هیچوقت . بکشم رو میترا خواستم نمی من  .  

کرد نگاهش زده بهت های چشم با فرناز  .  

-  میترا که دونستی نمی تو اما. میتراست دنیز میدونم من...  عمه

 کینه سر که دونم می.  نمیشد دار بچه فرخی.  نبود فرخی دختر

 می رو مادرم ی مسئله که دونم می.  زدی دنیزو فرخی از ت

.  کنم کاری نتونستم اما.  بودم اونجا من...  دونم می منم.  دونی

دونم می که نگو مامانم به.  بودم ترسیده  .  

 را سرش روی.  فشرد محکمتر را فواد دست خودآگاه نا فرناز

زد پلک آرام و بوسید  .  

 به آورد می کم نفس که حالی در را اش ناگفته سومین فواد  

آورد زبان  .  

- کردم عقد دنیز با من  .  

 که ای چانه با.  بود کرده شک.  بود زده حدس.  نخورد جا فرناز

 دیوار ی گوشه دنیز.  کرد نگاه دنیز به و گرداند سر ، لرزید می

بود کرده بغل را خودش و بود نشسته  .  



 تارخ دلواپس و مبهوت های چشم به و چرخاند را سرش فرناز

گفت آرام و شد خم تارخ.  کرد نگاه  : 

- باش آروم ؟ کنی می خسته خودتو چرا  !  

نالید و کشید عمیق نفس چند فواد  : 

-  از البته . نده مهلتم عزرائیل که ترسم می.  بگم رو اینا باید

خرابه ش سابقه.  ترسیدم می بیشتر فری عمه  !  

 از دو هر . انداخت زیر به را سرش لبخند با تارخ و خندید فرناز

 اما بود سخت باورش کمی.  بودند آشوب و گیج هایشان شنیده

 تحلیل و تجزیه تا داشت بیشتری اهمیت انگار ، فواد شرایط

 ... ماجرا

انداخت زیر به را سرش تارخ  .  

-  داریم ما روزه دو...  رو حرفا این نزن دینت محض رو تو دایی

 بهمون متلک و کردی باز چشماتو حاال.  میشیم زنده و میمیریم

؟ ندازی می   

سوخت اش معده.  داد قورت را دهانش آب فواد  .  



- .   ترسوندیش و کردی نگران اونو...  گفتی چیو همه دنیز به تو

.  نترسه بگو.  بوده من بچگیای همبازی مریم که بگو بهش اینم

داره ماهه یه دختر یه و کرده ازدواج هامبورگ مریم  .  

بست را هایش چشم و کرد دردناکی ی سرفه تک فواد و  .  

 رعشه حال در فواد دادن دست از ترس از که بدنی با همه یکباره

 نفس بخار از اکسیژن ماسک.  بردند هجوم سمتش به ، بود

 خروجی در سمت به راضیه.  میشد خالی و پر همچنان هایش

بزند صدا را دکتر تا رفت  . 

رفت سمتش به و انداخت دنیز به نگاهی تارخ  .  

- ؟ دنیز   

دوخت چشم او به غصه از پر و سنگین نگاهی با دنیز  .  

- فواد پیش اوردیم و دنبالم اومدی که مرسی  .  

انداخت زیر به را سرش و زد لبخند تارخ  . 

*** 



 بین تمام، ساعت هشت و چهل در آمده پیش های ماجرا ی همه

 به.  بود تر ناراحت همه از فرناز.  میشد بدل و رد خانواده اهالی

.  بود معذب بود کرده دنیز به وقت چند این که هایی بدی خاطر

 فواد ی آینده از و رفت می گیج سرش و داشت دلشوره ، راضیه

 روز و حال حقیقت که زیرا بود خون دلش ، دریا.  ترسید می

 تلفتچنی تماس و دانست می خوب را فواد برای پیشامده

.  بود کرده تاب بی و مغموم را او شدت به خان کیارش با اخیرش

 از.  داشت حس دو این بین حالی.  بود غمگین و خوشحال ، تارخ

 در. بود ها بخیه و ها زخم این کردن تالفی فکر در طرفی

 از تر گیج دنیز . بود کرده خفه بار چندین را بانی باعث تصورش

 خراب چیزی نیست ،قرار بود فهمیده که همین اما.  بود همیشه

 همین:  کرد فکر خودش با.  بود کافی برایش بریزد هم به و بشود

 زندگی های آدم تک تک کنار ، فوادش دست در دست که

ست کافی است فوادش  .  

 پیش اتاق در که بود کسی تنها دنیز و بودند سالن در همه

 را فواد صورت ی بسته کالسه های زخم و بود نشسته شوهرش

.  پیچید سالن درون همهمه صدای وقت همان.  کرد می نوازش



 مردی با و سرگرداند دنیز.  زد در به کسی و آمد پا صدای بعد

شد رو به رو شیک و پوش خوش اما مسن  . 
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 ! سالم-

زد لبخند مرد  .  

- ؟ درسته...  باشی دنیز باید  

 که بدنی با فواد . ماند خیره پاهایش به و داد تکان را سرش دنیز

 به جا کمی جایش سر و شد بیدار مرد صدای از رفت، می ضعف

شد جا  .  

- آقا سالم  !  



 و رفت پیش.  کرد نگاه فواد به و گرفت دنیز از را نگاهش مرد

بوسید را اش پیشانی  .  

 دنیز دست به و گرفت را بود اش نوچه دست در که گلی دست

 . داد

- پسرم متاسفم واقعا  .  

کرد نگاهش بود مرده خون و نمیشد باز کامل که چشمی با فواد  

. 

- شونم می عزاش به مادرشو.  شه خوب حالم وایسا  .  

گفت فواد گوش کنار و کرد خم را سرش خان کیارش  : 

-  از.  کنی شراکت کاری هیچ توی خوام نمی اصال این از بعد

 و باش خوای می.  خودته اختیار در زندگیت بعد به لحظه همین

کن زندگی خواد می دلت جور هر هم خوای می.  کن کار  .  

گرداند دهانش در را زبانش سختی به و خورد جا فواد  . 

- آخه آقا  ...  



-  در خواستی چی هر و اومدی روزی یه.  پسرم خودته میل

 یه میگم و اومدم حاال.  بدی نجات زندگیتو تا گذاشتم اختیارت

خودته تصمیم.  بدی نجات زندگیتو تونی می دیگه بار  .  

 دید را دریا ، در چهارچوب درون یکباره و چرخاند را سرش فواد

کشید می سرک یواشکی که  .  

کرد نجوا  : 

- ؟ آقا میگیری ازم رو دریا ، برگردم اگه   

انداخت زیر به را سرش زنان لبخند خان کیارش  . 

-  جدا ازمون بخوای اگر گفتم بهش.  زدیم حرفامونو تلفنی ما

 یه باید که گفتم بهش.  ببینه رو تو تونه نمی دیگه اونم ، بشی

 بشه تموم ها آمد و رفت باید حال هر به.  کنه انتخاب رو طرف

نشه تاثیر بی سابق مدارک نابودی که  .  

 ناخوش حالی با فواد.  کردند نگاه هم به دو هر فواد و دنیز

شد خیره خان کیارش به ملتمسانه  .  

- ؟... یعنی   



 نگاه را سرش پشت.  چرخید و داد تکان را سرش خان کیارش

 پائین سرش که حالی در و شد رد چوب چهار بین از دریا و کرد

ایستاد فواد تخت مقابل خورده گره هم در های دست با بود  .  

گفت و کشید آهی خان میارش  : 

-  تماس مقابل طرف با بتونه نهایتش باشه طرفی هر گفتم دریا به

ببینه رو طرف اون نهایتش یکبار سالی یا بگیره تلفنی  . 

 دریا به خیره همه.  شد حاکم اتاق فضای بر سنگینی سکوت

جنبید هایش لب و داد فرو را دهانش اب دریا.  بودند  : 

- ولی...  فواد متاسفم  ... 

داد ادامه و آورد باال را سرش  : 

- داداشی کنی تحملم عمرت آخر تا باید   ... 

.  برد بهتش فواد.  نشست دریا های لب روی لبخند یکباره

 تمام.  بگیرد تصمیمی همچین او خاطر به دریا شد نمی باورش

 پس را اش فداکاری داشت نفر یک حاال و بود کرده فداکاری عمر

 و کرد باز دریا برای را دردناکش آغوش ، بفهمد آنکه بی.  داد می



 آغوشش در و دوید فواد سمت به سرعت تمام با دریا وقت همان

 و بست را هایش چشم فواد.  افتاد هق هق به دریا.  گرفت جای

 دیوار به اشکبار هایی چشم با دنیز.  فشرد اش سینه به را او

 یا باشد عصبی آنها از دانست نمی که خان کیارش و زد تکیه

 روی که کجی لبخند با ، کند ستایش را دریا ی خواهرانه محبت

رفت خروجی در سمت به ، بست نقش لبش  . 
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بازی پایان   

 

 بابا ماشین.  شدند قطار هم پشت یک به یک هایشان ماشین

 مشکی محبوب ماشین بعد. بود همه از جلوتر ایلیا و ابراهیم



 ماشین در «امیر»  و فرناز و تارخ سرشان پشت ، فواد رنگ

بودند تارخ رنگ پیازی پوست جدید  .  

 فرناز.  رفتند ورودی در سمت به و شدند پیاده ابراهیم بابا و ایلیا

 و پرید پائین پایش روی از«  امیر»  ، کرد باز را در اینکه محض به

زد صدایش تارخ.  رفت ها دروازه سمت به  : 

- ندو امیر  ...  

.   گفت ی«  چشم»  بچگانه لحنی با و ایستاد جایش سر امیر

کرد بغل را او و رفت سمتش به شدن پیاده محض به فواد  .  

- ؟ سوخته پدر تو میری کجا   

کشید آرام را اش بینی شست و اشاره انگشت با و  .  

 را دستش و رفت پیش دنیز. شدند پیاده هم دریا و دنیز و راضیه

رفتند پیش هم با همه و کرد حلقه فواد بازوی دور  .  

کرد باز را عمارت ورودی در ایلیا  .  

گذاشت زمین روی را او و بوسید را امیر ی گونه فواد  .  



 چپ سمت و بود مادرش راستش سمت. رفت پیش قدم یک بعد

اش عمه و زاده عمه ، سرش پشت. خواهرش و همسر  ...  

 محوطه وارد.  نداشت بودن قدرتمند حس انقدر لحظه آن به تا و

 سفید نمای با عمارتی. کرد نگاه جدید عمارت ساختمان به.  شد

 به رو های نهال از پر.  بهشت به شبیه ای محوطه...  براق و رنگ

 تا بودند صاحبشان دستان نوازش منتظر که هایی غنچه و رشد

بدهند گل  .  

 را بود چه هر.  فروشگاه و بود عمارت همین اش دارایی تمام حاال

 و توانبخشی مرکز های بچه به دنیز و دریا و تارخ پیشنهاد به

 سالمتی برای که بود نذری این و.  بود داده هایشان خانواده

 شدت به موضوع این و بود سالم کامال امیر.  بود کرده پسرش

 اختالل با مادری از امیر.  بود گرفته قرار تارخ ی مطالعه مورد

 بود فواد شبیه کامال او ؟ اش چهره.  بود سالم کامال اما ، آسپرگر

بود کشیده افسانه و دنیز به هایش چشم اما.   .  

 گونه پرسش لحن و زدنشان حرف صدای و زد بغل تارخ را امیر

میشد گم ها گنجشک صدای بین  امیر ی  .  



 دنیز دست و گرداند سر بعد.  کرد می نگاه آنها به لبخند با فواد

 نگاهش با.  کرد نگاه دنیز به و زد لبخند.  فشرده  دستش در را

 سال از بعد.  داد تکان سری دنیز و گرفت ورود ی اجازه او از

 عمارت کابوس شدن تمام از بعد ، دلی پریشان سال های

»    مهر از پر و یمن خوش عمارت وارد هم با  ، فرخی جهنمی

شدند«  ایزدی .  

 

 « پایان »


