
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 :خالصه��

 خانواده و مادر کنار در زندگی سال ۲۵ از بعد که دختری ،

 میشه متوجه آرایشی، شرکتی در استخدام با مادرش،

 آرایشه، لوازم از خاصی برند دارای که شرکت اون صاحب

 اسم به هستش فاسد البته و بار و بند بی مردی که پدرشه

حکمت پارسا . 

 داشته، سال ۱۵ که وقتی پیش، سال ۲۵ حکمت، پارسا

 شدن درگیر با و میشه پارسا جبینِ مه شدن باردار باعث

 حکمت پارسا ناگهان ازدواج، برای قرار و قول و ها خانواده

میرن ایران از همیشه برای خانواده همراه به . 

 مردی زندگی وارد خودش، کردن معرفی بدون آرامش حاال

که میشه ... 



 

 

 

۱پارت  

گفت ای کننده اغوا لحن با و کرد باز را خانه درِ پارسا : 

بانو بفرمایید » ... » 

 تنش از را جلوبازش مانتوی. شد وارد و زد لبخندی آرامش

 هایش شانه روی پارکینگ همان از که را شالش و کند

انداخت مبل روی حرکت، یک با بود، افتاده . 

 روی و بود نافش باالی تا که بود پوشیده رنگی کرم تاپ

 با هم رنگی کرم دمپای شلوار. داشت گت حالتِ شکمش

 خوبی به را درشتش و دخترانه هیکل که بود کرده ست آن

بود گرفته قاب . 

کرد آنالیز را جا همه نگاهش با و زد خانه در گشتی . 



 

 

 هایی پله به که تری بزرگ پذیرایی و بزرگ زیادی هال

 ۵۰ حدودا ای طبقه نیم که هایی پله. میشد ختم هاللی

کرد می متصل طبقه آن به را متری . 

 لبخند ای لحظه که پارسا و بود راستشان سمت آشپزخانه

 در ویسکی ریختن حال در شد، نمی پاک هایش لب روی از

بود شرابش جام . 

 چشمی زیر و گذاشت سالن به قدم و برداشت را لیوان

انداخت مقابلش برنز و جذاب دختر به نگاهی . 

 قدم به قدم که زد زل مردی به نگاهش با و برگشت آرامش

 می آتش که انگار هایش چشم از و شد می نزدیک او به

 .بارید

 تا پارسا دست. ایستاد کمی فاصله با مقابلش و زد لبخند

کرد زمزمه و کرد نوازش را موهایش روی : 

خوشگلی خیلی تو » ... » 



 

 

کرد زمزمه گوشش توی و ایستاد پا پاشنه روی آرامش : 

رفتم مادرم به » ... » 

 

 

 کمرش دور را دستش و کرد صدادار ای خنده تک پارسا

 از ای ذره و انداخت باال را ابرویش تای یک. انداخت

خورد را ویسکی . 

 و برد فرو مقابلش دخترِ رنگ خرمایی موهای توی را سرش

 و داد حرکت کمرش روی را دستش. کشید عمیقی نفس

 عقب را خودش کمی آرامش. گذاشت گردنش زیر ای بوسه

 روی تاثیری چه دانست می که صدایی با پارسا که کشید

زد لب گذارد، می مقابلش طرف : 

رو؟ جوان بانوی این کنم صدا چی... رو اسمت نگفتی »  » 

 توی. شد بلند پا پنجه روی و رفت باال آرامش لب گوشه

 پر که لحنی با و زد زل پارسا یپرجذبه و میشی های چشم



 

 

 و کرد کج گردنش روی را سرش تصنعی، آرامشی از بود

شد خارج اش حنجره از ناله به شبیه صدایی : 

... آرامشم » ... » 

 کرد حس و شد جمع هایش لب روی از پارسا لبخند ناگهان

نیست پاهایش توی جانی .  

 مقابلش دختر گیرای و درشت های چشم به و رفت نفسش

خورد زنگ گوشش توی آشنا، نامِ آن و زد زل . 

 در دورش، خاطرات میان از دختری، اشکی نگاهِ مدام

 دنیای در و پستی با که قولی و شد می تداعی ذهنش

بود گذاشته پا زیر نوجوانی، . 

 و بیست یخفته وجدانِ که بود ایستاده مقابلش کسی حاال

بود کرده بیدار برایش را اشساله پنج . 

 باال را ابروانش ناخودآگاه و شد تر نزدیک قدمی آرامش

 :انداخت



 

 

 خوش مذاقتون به اسمم حکمت؟ پارسا جناب شد چی »

 « نیومد؟

 زیادی دخترِ تنِ از را هایش دست و رفت عقب قدمی پارسا

کرد جدا مقابلش لوندِ .  

 کجا از ناگهان نفهمید که بدی حال با و افتاد نفس نفس به

  گرفت، را گریبانش

 به. رفت پیش قدی های پنجره لب تا و زد آتش سیگاری

 تا سر. برگشت ناگهان و دوخت چشم پاهایش زیر یمنظره

زد سیگارش به عمیقی پک و گذراند نظر از را آرامش پای . 

 

 تا دخترانه های عشوه از پر و آرام هایی قدم با آرامش

گذاشت اششانه روی دست و رفت پارسا پشت : 

 اذیتت چی کشیدی؟ پس یهو چرا عشقم؟ شد چی »

 « میکنه؟



 

 

 دختر دستِ روی دست و زد جانی نیمه لبخند پارسا

 پر و کرد کج اششانه روی از را سرش آرامش. گذاشت

کرد نگاهش خنده : 

 همراه خودت با منو خواستی می ماشین توی از که تو »

کشیدی؟ پس چرا شد؟ چی... کنی  » 

 دو هر و کرد خاموش جاسیگاری توی را سیگارش پارسا

 را آرامش فاصله، با. برد فرو هایش جیب توی را دستش

 اخم هم هنوز. گذراند نظر از را پایش تا سر و کرد برانداز

 چنگ اش سینه به که تردیدی از بود پر هم هنوز... داشت

 مقابلش دختر برای. کرد می زیاد را قلبش تقالی و زد می

 تمام نام، آن شنیدن با حاال اما داشت هیجان زیادی

 و بود کشیده پر پیش سال پنج و بیست به وجودش

بود کابوس به شبیه بیشتر حاال که ایخاطره . 

 دلفریبی، ژست با و بود کرده کج گردنش روی را سرش

کرد می براندازه را آرامش . 



 

 

 خندان نگاهِ در خیره و گرفتند فاصله هم از هایش لب

 پنهان هایش چشم عسلیِ پسِ در ای کینه انگار که آرامش

پرسید زد، می برق و بود : 

سالته؟ چند »  » 

 روی دست. رفت جلو قدمی و زد دلفریبی لبخند آرامش

. کرد نوازش را آن و گذاشت پارسا مردانه و پهن سینه

گفت وار زمزمه : 

پنج و بیست » ... »  

... قلبش. آمد فرود سرش توی و شد پتک ناگهان عدد، آن

 از را قرارش تمامِ دلش و کوبید می اضطراب از پر قلبش

بود داده دست . 

... ماندند هوا روی آرامش های دست و کشید عقب ناگهان

 قهقهه حالت زود خیلی که ای خنده... خندید آرامش

 کج گردنش روی را سرش. آمد بند آن، از زودتر و گرفت

پرسید و کرد : 



 

 

عزیزم؟ کنه می اذیتت چیزی »  » 
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۴پارت  

 

 

 دید، می نابودی مرز در که را خودش و رفت تر عقب پارسا

 روی ای کالفه حالت با را دستش. انداخت مبل روی

 خوبی به را مستاصلش درونِ که اخمی با و کشید صورتش

شد آرامش ی خیره داد، می نشان .  



 

 

 توی. کرد نگاهش سینه به دست و گرفت نفس آرامش

گفت رحمی بی با و زد زل رنگش خوش های چشم : 

 چجوری دونیمی رو خألش... نبود سرم باال بابا هیچوقت »

کنم؟می پر  » 

 دست و بود زده اش چانه زیر را هایش انگشت پارسا

بود کرده چنگ مبل دسته روی را دیگرش . 

گفت کالفگی با و زد قدم آرامش که نگفت چیزی : 

 هستم چیزی دنبال توشون... باال سن مردای با دوستی »

بودم محروم ازش عمر یه که ... » 

 به که فشاری آن از دادمی جان داشت کرد می حس پارسا

 جدا آرامش از ای لحظه نگاهش. شد می وارد روحش و تن

 آن و بمیرد کرد می آرزو که بود حرفی دنبال به و شد نمی

نشنود را . 



 

 

 مقابل و کرد چنگ قلبش رو را دستش. کرد بغض آرامش

آمد فرود زمین روی پارسا، زانوهای . 

نالید و دوخت پارسا به را اشاشکی نگاه : 

توشون گشتم می تو دنبال » ... » 

 ی سینه توی را اش اشاره انگشت و گرفت اوج صدایش

کوبید پارسا : 

 نه خواست؛ رو من نه که پدری... حکمت پارسا دنبال »

 و جوونی و آبرو ی همه بهش، رسیدن برای که مادری

کرد له پاهاش زیر رو نجابتش ... » 

 می تمامش کاش. بود کرده گیر گلویش بیخ پارسا نفس

 کابوس آن از و کوبید می گوشش توی کسی کاش. کرد

کرد می بیدارش .  



 

 

 وای... وای کند؟ خوابش تخت مهمان بود قرار را کسی چه

 که نبود کسی و زد می بیرون سینه از داشت قلبش که

بدهد اشدلداری ... 

شد مشت پارسا پیراهن روی دستش و زد هق آرامش : 

 و عمر تمام... من ی بیچاره مادر... پارسا جبین مه »

تباه میفهمی؟... شد تباه باز هوس توی بخاطر جوونیش ! » 
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 چشم با. شد داغ تنش تمام و جوشید پارسا دل در چیزی

 دقیقه چند همان تا که زد زل دختری به شده گشاد هایی

حاال و بود کرده نگاهش دیگری چشم به هم قبل ... 

 سختی به هم نفس حتی... انگار نداشت زدن حرف قدرت

 چند این در گاهی که هایی سوال و ها حرف. کشید می

 می هجوم هایش لب پشت تا بود، پرسیده خودش از سال

 از صدایی اما انداختند می لرزه به را ها آن و آوردند

 انگار... ترکید می داشت قلبش. شد نمی خارج اش حنجره

 و بود کرده سرکوب را وجدان عذاب آن سال های سال

 خنجر قلبش و روح به داشت ممکن شکل بدترین به حاال

 روز آن و گذشته روز تمام که دختری... آرامش. کشید می

 بود کرده ها خرج برایش و بود گذرانده وقت پایش به پا را

 آنقدر نسبتشان فهمید می حاال اما. بگذارد حریمش به پا تا

 بدهد، هم را اش سرمایه کل اگر حتی که است نزدیک



 

 

 که خالهایی جبران. شود نمی نبودنش های سال جبران

 وجود تمام با هم او و زد می دم ها آن از آرامش

بود کرده احساسشان . 

 و کشید می شعله هایش چشم توی گاهی که حسرتی

 آغوشش در خواست می دلش که سوزاندش می چنان

کند؟ می درمانده حد این تا را او چیزی چه بپرسد و بگیرد  

 بود متنفر خودش از و بود گرفته را هایش سوال جواب حاال

... بوده پروا بی و کثیف خودش دختر به نگاهش نوع که

 آن از ها سال انگار! عجیبی ترکیب چه! خودش دختر

پیچید می بهم آن، تکرار با دلش و داشت فاصله . 

. ریخت می اشک و رفت می راه و بود شده بلند آرامش

 های بغض تمام و گرفت می اش پیشانی به را دستش گاهی

 بودند شده اش لحظه آن سردردِ موجب که ای خورده فرو

زد می هق را . 



 

 

 از نشانی هیچ انگار که برد می سر به عالمی در پارسا اما

 بیرون رویا عالم از را او کسی هم شاید. نداشت ها واقعیت

 که بود کرده پرتاب زندگی رحم بی حقیقتِ به و بود کشیده

 احساسات آن از اش معده و بود تاب بی و قرار بی اینگونه

سوخت می داشت کننده ویران . 

 و بزرگ خوری نهار میز روی را دستش دو هر آرامش

 بیشتر حاال انگار اما شود آرام تا شد خم و کوبید سلطنتی

 می حاال و بود انتقام فکر به لحظه آن تا. سوخت می قبل از

 اصال. بود ها حرف آن از فراتر مرد، آن به حسش که دید

 سالح خلع نگاهش برق دیدن با اول، ی لحظه همان از انگار

بود کرده بد حقش در که پدری به بود داده دل و بود شده . 

 

 

حیدری شمیم  

حرام فروارد و کپی  :) 
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 غرق و کرد نگاه جذاب های میشی آن در شد می مگر

 گذشت از بعد حتی که شیطنتی برق شد می مگر نشد؟

گرفت؟ ندیده را درخشید می هایش چشم توی سال چهل   

 نگاهش به که غمی همان با و چرخاند سر شانه روی از

 زل ای نقطه به که شد پارسا ی خیره کرد، می درازی دست

نبود دنیا آن در انگار و بود زده . 

 نگاهش سد و ایستاد مقابلش. برگشت و رفت عقب قدمی

شکست گلویش در صدایش و آمد باال پارسا سرِ. شد : 



 

 

شدی؟ زندگیم وارد اینجوری چرا چرا؟ »  » 

زد دردناکی پوزخند آرامش : 

 هم ماده خر به حتی و بازی هوس خیلی بودم شنیده »

کردم نمی باور. کنی نمی رحم ... » 

 به نقطه و کوبید می مشت پارسا ی سینه روی کسی انگار

 آرامش سمت به قدمی و شد بلند. کرد می داغ را اش نقطه

 ترسناک و جذبه پر کافی قدر به که استوار قدمی برداشت؛

 عقب به قدمی آرامش شد موجب و رسید می نظر به

 فکش و گرفت مقابلش را اش اشاره انگشت. برگردد

شد منقبض : 

باش زدنت حرف مراقب » ... » 

چسبید را اش یقه و زد کنار را دستش آرامش : 



 

 

 به چی کردی فکر بودی؟ کجا حاال تا گی؟ می راست... اِ »

 که ای بچه روز به چی کردی فکر هان؟ اومد؟ جبین مه روز

اومد؟ ساختی  » 

 آرامش ی شده مشت های دست روی را دستش پارسا

 تا داد حرکت کمرش روی را دیگرش دست و گذاشت

زد فریاد و لرزید هیستیریک آرامش... کند آرامَش : 

 نزن من به رو دستت... نزن من به رو کثیفت دست »

عوضی نامرد... نامرد ... » 

 از و کرد می احساس وجودش تمام با را بدش حالِ پارسا

 حبس آغوشش در را او گویان هیس. شد می بیزار خودش

 :کرد

هیس... آرامش باش آروم... باش آروم » ... » 

 گر بیشتر لحظه هر انگار هیچ؛ شد نمی که آرام آرامش اما

شد می ور شعله خاکسترش زیر آتشِ و گرفت می . 

 



 

 

 

حیدری شمیم  

حرام فروارد و کپی  :) 
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 خودش کرد، می حس پاهایش و دست در که توانی تمام با

زد داد و کشید عقب را : 

 آشغال توی... تو... نزن من به رو کثیفت و هرزه دستای »

نیست مهم برات هم سال و سن حتی ... » 



 

 

 پیدا شناختنش آنطور از که نفرتی تمام با... رفت می عقب

کشید می فریاد و کرد می نگاهش بود، کرده : 

 نگفتی حتی... نکردی رحم منم سال و سن به حتی تو »

 رحمی بی و پستی با ها سال که باشم دخترت جای شاید

... نفهمیدی... اومد سرش به چی نفهمیدی و کردی رهاش

 کردی کار چی نفهمیدی... چیز همه بی خودخواهِ توی... تو

ما زندگی با ... » 

 قدم پارسا. آمیخت هم در چیزی شکستن با آخرش جمله

 گلدانِ شکستن با که رفت می دنبالش فاصله با و قدم به

کشید عربده میز، روی کریستالِ : 

بزنیم حرف بیا... آروم... دختر باش آروم » ... » 

 تکان طرفین به بیچارگی با را سرش و بارید آرامش نگاهِ

 :داد

 رو سرت پشت های پل تمام تو... نیست حرفی هیچ »

 نمای انگشت رو جبین مه تو... کردی ویرون نه؛ که خراب



 

 

 می چیزی توی رو نجابتش مردم همه... کردی عام و خاص

 موند اون نموندی، و رفتی وقتی... گرفتی ازش تو که دیدن

 گشتن می موش سوراخ یه دنبال که ای خانواده و بچه یه و

 عزای به منو مادر مردم، فهمی؟ می... مردم حرف برای

 نمی که دادن عذابش اونقدر... نشوندن شنداشته شوهرِ

 شناسنامه درد از کنه، گریه من پدری بی دردِ از دونست

 یا... کنه گریه بود گذاشته قالش که عشقی و خودش سفید

 می دعواش مدام که ای خانواده زخم و مردم زخم درد از

 که گرم دمشون بازم و کردن می سرزنشش مدام... کردن

 نامرد خانوادت و تو مثل... موندن شونبچه اشتباه پای

 « ...نبودن

 توی سنگ هفت توپ به شبیه چیزی کرد می حس پارسا

 پر را سنگینش های نفس که چیزی. بود کرده گیر گلویش

نفسی بی و عذاب از بود کرده ...  



 

 

 ای ذره برای کرد می تقال داشت که انگار نه انگار

 ...اکسیژن

گفت بدی حال با : 

آرامش بود سالم پونزده فقط من » ... » 
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 ای خنده تک... خندید تمسخر پر و ایستاد همانجا آرامش

 تای یک... گرفت تمسخر و قهقهه حالت زود، خیلی که

کرد زمزمه و انداخت باال را ابرویش : 

 چند من ی بیچاره مادر بفرمایید شه می اونوقت جدا؟ »

 تختت به و کنی عاشقش بودی بلد چطور بود؟ سالش

 هوم؟ بایستی؟ کردی که کاری پای نبودی بلد بکشونیش؟

نبودی؟ بلد  » 

 کمی و دوخت آرامش به را اش کالفه و رمق بی نگاه پارسا

کشید فریاد آرامش که شد نزدیکش و رفت جلوتر : 

کشم می جیغ... نیا من نزدیک » ... » 

گفت طمانینه با و برد باال را دستش دو هر پارسا :  

ایستادم همینجا... باشه... خب خیلی » ... » 

 شیشه از ترسی و بودند گذاشته خانه به پا کفش، با دو هر

نداشتند بودند شده پخش جا همه که هایی . 



 

 

 را نفسش و گرفت سقف به رو را سرش و زد چرخی آرامش

 زخمِ ها خاطره مرور شد؛ می اذیت داشت. کرد حبس

 شدند می نمک و کردند می تازه برایش را پدری بی چرکینِ

آنها روی ... 

 بی هایش اشک و گرفت هایش دندان میان را هایش لب

زد لب آرامی به... شدند روان اختیار : 

 با دخترا همه شدم؟ بزرگ هایی حسرت چه با دونی می »

 تصوری هیچ من و زدن می حرف باباهاشون از افتخار

... هاشون بچه دنبال میومدن وقتی... داشتن بابا از نداشتم

 و بغلشون پریدن می شوق و ذوق با هاشون بچه وقتی

 گوشی بازی یبچه وقتی... شد می بارون بوسه صورتشون

 نمی راهت بیای پدرت بدون بعد دفعه گفتن می و شدم می

 مادر وقتی... برم بابابزرگم با شدم می مجبور من و دیم

 در دم رو ما بود، جبین مه همبازی که ها بچه از یکی

 ها سال آرامش بابای که گفت دخترش به و دید مدرسه



 

 

 مدرسه کل تو روز یه عرض در و رفته و کرده ولشون پیش

 تشنج و سوختم تب توی رو روز اون تمام من و پیچید

 « ...کردم
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 سرش و دوخت چشم پارسا متاثر های چشم به و برگشت

کرد کج گردنش روی را : 



 

 

 تو جاش و مرده بابام کردم می فکر موقع اون تا چون »

 رو من بابام فهمیدم که داشتم سال هشت فقط اما... بهشته

 که بابایی... بابا... بابام... نخواسته رو من بابام... نخواسته

 رفته و بود نخواسته رو من داشتم رو کردنش صدا آرزوی

 می فهمی؟ می چی؟ یعنی کابوس این دونی می... بود

گم؟ می چی دارم شنوی  » 

 پیشانی روی را دستش و کشید باال را اش بینی پارسا

 کسی انگار. داد تکان سر و بست پلک. کشید دردناکش

داد می فشارش ذره ذره و برد می فرو دلش در داغ سیخ .  

 رو را هایش دست. شد خم شکمش روی و زد هق آرامش

 می عزاداری روزها آن تمام برای و بود گذاشته پهلوهایش

 :کرد

 جون مادر و جبین مه هرچی... مدرسه نرفتم فرداش از »

 م مدرسه شدن مجبور... رفتم نمی کردن اصرار پدرجون و



 

 

 متنفر رفتن مدرسه از همیشه برای من و کنن عوض رو

چرا؟ دونی می... شدم  » 

 و کرد نگاهش نشسته اشک به هایی چشم با پارسا

گفت آرامش که داد تکان سر پرسشی : 

 کسی هربار... کردم می تب میومد، بابا اسم بار هر چون »

 و گرفتم می تهوع حالت چیه، شغلش بابات پرسید می ازم

 معلم گردان یه از و بیاد مدرسه تا شد می مجبور جبین مه

نپرسن من از چیزی که بخواد همه و همه و ناظم و ... » 

کشید فریاد نفسی بی با و داد تکان طرفین به را سرش : 

 می... بودم متنفر نبودنت از... نداشتنت از... تو از چون »

 « فهمی؟

 نگاهش. نداشت را مزخرف حس آن پارسا نگاه دیگر حاال

 سر در که ای نقشه نفس، هر با دیگر که بود گرفته نرمشی

 عذابی نه و سوزاند می نه نگاهش با. داد نمی لو را داشت

 دانست می که عذابی. آورد می ارمغان به برایش پایان بی



 

 

 بودنش که پدری معنای پر نگاه از گرفت؛ می نشات کجا از

 بی همه آن چرا دانست نمی. نداشت عذاب جز چیزی

 آن معرض در را خودش و بود کرده تا خودش با رحمانه

شود ویران آنگونه که بود داده قرار موقعیت . 
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 می شکل داشت وجودش در چیزی. ریخت می اشک پارسا

 کِی دختر، آن. بود دنیا حس ترین مبهم برایش که گرفت

 نگاهش دیگری عنوان تحت که بود شده بزرگ همه آن

نبود؟ شدنش بزرگ از ای لحظه هیچ شاهد چرا بود؟ کرده  

 را او و ریزد می فرو درونش چیزی لحظه هر کرد می حس

 اندازه به ها لحظه آن در کرد می حس... اندازد می پا از

شده پیر سال چندین ... 

 را ها لحظه شد می کاش ای. بود کرده افول زود چه ناگهان

 توی اول بار برای که دختری آن به و برگردانَد عقب به

بگوید نشست، ماشینش : 

هستی؟ چی دنبال... جون دختر باباتم همسن من »  » 

 نفسانی هوای و خودش به فقط همیشه مثل... بود نگفته اما

 بود؛ متنفر خودش از وجود تمام با حاال و بود کرده فکر اش

... داشت آرامش به نسبت که هایی حس تمام برای

او آرامشِ... آرامش ...  



 

 

 و ها اشک. رفت دستمال دنبال به و کشید عقب آرامش

 را هایش لباس. برداشت را وسایلش و کرد پاک را اش بینی

گفت تاسف و تمسخر با و پوشید : 

 سال چند اندازه به باید بگم نبودنت روزای از بخوام »

 و هوا از وقت یه که شم می خیال بی پس... بزنم حرف

 برو... منتظرن بیرون خراب زنای... نمونی جا هوست

 نری اگه که بریز پاشون به داری هرچی برو... برس بهشون

میره سوال زیر مردونگیت و مونی می عقب مسابقه از . » 

 به توجه بی و رساند او به را خودش بلند قدم چند با پارسا

پرسید هایش زبان زخم : 

 « کجا؟ »

 های مردمک با را نگفته حرفِ هزار و کرد نگاهش آرامش

 دست و انداخت زیر به را سرش پارسا. فهماند او به لرزانش

... ها ژست آن... بود جذاب زیادی. برد فرو هایش جیب توی

 شک... کرد می ویران که نگاهی آن... بودن بلد همه آن



 

 

 تسلیم را معصومش و پاک مادرِ ها چشم همان که نداشت

 و چرب زبان همان نداشت شک. بود کرده اش خواسته

 چیزی که بود کشانده محفلی به و بود کرده نرم را او نرمش

نداشت برایش عذاب عمر یک جز . 

زد لب جذبه پر و کرد نگاهش قراری بی با پارسا : 

فقط... من پیش... بمون » ... » 

 هم خودش انگار. داد تکان طرفین به کالفگی با را سرش

 فکر این به فقط لحظه آن در. خواست می چه فهمید نمی

 با باید. بدهد دست از را آرامش خواست نمی که کرد می

 و آمد می کنار بود غریبه زیادی که جدیدی حس آن

 و شست انگشت با را اش بینی ی تیغه. کرد می هضمش

داد ادامه و فشرد اش اشاره : 

روز چند فقط » ... » 

 خانه از زدن بهم چشم یک در و زد نیشخندی آرامش

کوبید بهم را در و شد خارج . 
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 را سرش در، به تکیه و آمد فرود زمین روی همانجا پارسا

. بود بریده را امانش سردرد. داشت نگه هایش دست بین

 چیزی و بود ریخته فرو عظیم سونامیِ یک هجوم از دلش

 و ضد احساسات آنقدر. بود نمانده برایش ویرانی جز



 

 

 باید کار چه و خواست می چه فهمید نمی که داشت نقیضی

کرد می . 

 عجیبی ضعف. زد آتش سیگاری و داد تکیه در به را سرش

 می را اش سینه قفسه تا که کرد می احساس قلبش در

 گذشته با سال، همه آن از بعد. بود سخت باورش. سوزاند

. کرد می سرکوبش ذهنش در مدام که بود شده مواجه ای

 کرده کار چه بود؟ او تنِ از که آرامشی با بود کرده کار چه

 بود داده مثبت جواب هایش خواسته به که جبینی مه با بود

بود زده رقم را فاجعه آن بودنشان، خام و تجربگی بی و .  

 جبین مه. برگرداند عقب به را زمان توانست می کاش ای

 تمام که آبرویی با مرد پارسا؛ یونس حاج دخترِ... پارسا

 نفهمید فاجعه، آن از بعد و کردند می حساب او روی محل

 به بود نخواسته دلش حتی هیچوقت. آمده سرشان بر چه

 شده چه هایش کاری ندانم عاقبت ببیند و برگردد محله آن

 ...بود



 

 

 عاقبتِ دانست نمی که بود سال و سن کم آنقدر روزها آن

 کجاها به است ممکن نامشروعشان کارِ و عشقبازی آن

 آنقدر و داشت سال چهارده تنها هم جبین مه. شود ختم

. بود کرده اسیر کمش سن همان با را دلش که بود زیبا

 از ماه سه که بودند شده شدنش باردار متوجه وقتی

 مقابل عجیبی طرز به روزها آن. بود گذشته اشحاملگی

 همه. آوردند می درد به را دلش و رقصیدند می نگاهش

 خانواده دو بین درگیری و دعوا مدام و بود ریخته بهم چیز

 برای ای زمینه پیش هیچ بدون هم آخر در. افتاد می اتفاق

 ای خانواده آن از خبری هیچ دیگر و رفتند ایران از همیشه

بودند نگرفته بودند، آورده درشان پا از عجیبی طرز به که . 

 قرار موقعیتی چنین در که کرد نمی هم را فکرش حاال

 که هوسی. باشد داشته هوس خودش دخترِ برای که بگیرد

 احساسات آن درگیرِ را روحش و تن و شد عذاب زود خیلی



 

 

 هر اگر. گرفتند راه سرش در خیال و فکر هزار. کرد مخرب

شد؟ می چه بودند خبر بی نسبتشان از دو  
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 متوجه وقتی بیاید کنار عذاب همه آن با توانست می چطور

شد؟ می حقیقت  

 همه تلفنش پی در و شد بلند فورا زد سرش به که فکری با

 آن درگیر آنقدر آمد یادش. نبود کجا هیچ اما گشت را جا

. بود گذاشته جا ماشین توی را تلفنش که بود شده دختر



 

 

 همانجا را بود نظرش مد که تماسی و رفت پارکینگ به فورا

کرد برقرار . 

*** 

 به پا که بود شده تاریک هوا. کرد باز را در و انداخت کلید

 خودش منتظر را جبین مه همیشه، مثل و گذاشت خانه

 اخم با و بود ایستاده حیاط به مشرف ایوانِ روی که دید

کرد می نگاهش ظریفی : 

بدی؟ جواب رو تلفنت نباید »  » 

 مه موازاتِ به. شد عمارت وارد و رفت باال را ها پله آرامش

 بی و سرخ هایش چشم. زد جانی کم لبخند و ایستاد جبین

 یک نگاهش. بود کرده گریه که بس از بودند شده فروغ

 برای دلش. بود همیشه از تر تیره و داشت مطلق ناامیدی

 سال اما نداشت سنی. سوخت می مقابلش ی شکسته زنِ

بود نزده دم و بود کشیده عذاب ها .  



 

 

 نگاهش صورتش توی دقت با و آمد جلوتر جبین مه

 :چرخاند

کردی؟ گریه »  » 

 دیگری سمت به را سرش و خورد فرو را بغضش آرامش

 را پارسا که ای لحظه از درست شد؛ می له داشت. چرخاند

 چیز هیچ هیچکس به و شد می ویران داشت بود دیده

 قربانی را شانهمه که پدری... پدر... بود پدرش. بود نگفته

بود کرده اشنفسانی هوای .  

. نشست ها پله روی همانجا و داد تکان طرفین به را سرش

 آمد پایین را عمارت های پله و شد اتاق وارد فورا جبین مه

 هایش قدم به در، کردن باز محض به. برود حیاط به تا

 شانه روی را سرش. نشست آرامش کنار و بخشید سرعت

کرد نگاهش پرغصه و کرد کج : 

کرده؟ پف چشمات و پریده رنگت چرا آرامش؟ شده چی »  

» 



 

 

 گذاشته سرش زیر زانوهایش، روی را هایش دست آرامش

 می دلش چقدر. کرد می نگاه مادرش زیبای چهره به و بود

 طعم وجودش تمام با زن، آن تا کند کاری خواست

پرسید مقدمه بی. بچشد را خوشبختی : 

چیه؟ بهش حست ببینیش، روز یه اگه »  » 

 آرامش وقتی. ماند حرکت بی و شد مات جبین مه نگاه

 نبود، مشخص اش جمله مفعول و کرد می صحبت آنطور

کرد می صحبت حکمت پارسا از داشت یعنی . 
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 با. داد تکان طرفین به را سرش و لرزیدند هایش لب

بود راحت زیادی دخترش : 

 جز نمونده چیز هیچ روزها اون احمقِ جبین مه حسِ از »

میشه تموم داره که عمری برای عمیق دلسوزی یه ... » 

 و شدند روان آرامش های اشک که بود گفته پرغصه آنقدر

زد لب : 

دیدنش رفتم » ... » 

 توی عمیقی درد. شد خالی پاهایش زیر کرد حس جبین مه

 به را بغض هجوم. زد صاعقه تنش به و گرفت راه دلش

 پاشیده رنگ سفیدش صورتِ به خون و فهمید می گلویش

 بودند چسبیده بهم همیشه از تر سنگین هایش دندان. بود

بزند لب لرزانش های لب میان از توانست زحمت به و : 

ایران؟ اومده... اوم »  » 

گفت و بست پلک سوالش، تاییدِ معنای به آرامش : 



 

 

. شدم استخدام توش که شرکتیه همون سهامدار »

 داشت پیش سال دو عموش، پسر حکمت، سبحان

 که یکی گفتن که کرد می نیرو تعدیل و شد می ورشکست

 اومده بوده، آمد و رفت تو مدام و داشته فرانسه اقامت

 ورشکسته شرکت نذاشته و خریده رو سهمش از نیمی

 دادن گسترش رو برندشون کردن شروع هم بعدش... بشه

 مهم برام اصال و بودم شنیده رو اینا فقط من. اروپا سطح تو

دیدمش اینکه تا... کنم کنجکاوی درموردش که نبود ... » 

 بادکنک به شبیه چیزی رسید، که هایش حرف اینجای به

 به راه که اکسیژنی برای کرد تقال و چسبید گلویش بیخ

یافت نمی گلویش : 

شرکت اومد کاری یه برای که دیدمش وقتی اول بار » ... » 

 حس و شدند گرد هایش چشم چطور که افتاد لحظه آن یاد

زد بیرون و درید را اش سینه قلبش کرد .  



 

 

 پیدا را او اینستاگرامش صفحه از. شناخت می را مرد آن

 را هایش عکس تا بود کرده دنبالش حتی و بود کرده

 دانست می خدا زد، می سر اش صفحه به که هربار... ببیند

شد می حالی چه که . 

 

, [26.07.19 19:20] 

 

 

۱۴پارت  

 

 

 چشم آن با انگار و آمد کش او روی لبخندی با پارسا، نگاه

 که هایی حرف. کوبید صورتش توی را نگفته حرف هزار ها

باشند داشته توانستند نمی خوبی معنی هیچ . 



 

 

 نگاهش برق اما شناخته را او بود کرده احساس آن یک

گفت می دیگری چیز .  

 لبخند یک و  گرفت چشم او از سختی به پارسا وقتی

 بست، نقش هایش لب روی جذاب العاده فوق ای گوشه

 متنفر خودش از شد موجب که ریخت فرو دلش در چیزی

 را هایشان زندگی رحمی بی با که پدری به باید چرا. شود

 هزار میان حاال کرد؟ می پیدا حسی بود، گرفته بازی به

 افتاده گیر بودند، ناخوانا برایش تمامشان که حالی و حس

 درگیرش که هایی چشم آن شر از داشت دوست و بود

 توانست می که پدری های چشم. شود خالص بودند، کرده

 و باشد گاه تکیه باشد؛ حامی نگاهش با ها سال این تمام

 هایی چشم. بود نکرده حسش هیچگاه که پناهی و پشت

 حس را برقشان همه آن هیچگاه هایش عکس توی از که

بود نکرده . 



 

 

 تازه که او به را چاه و راه که اشصمیمی دوست پریسا،

 بازویش به پارسا رفتنِ با داد، می نشان بود شده استخدام

بود گفته و بود زده ای ضربه : 

کردی گیر گلوش تو کنم فکر » ... » 

 سکوت جوابش در و بود رفته غره چشم پریسا به آرامش

 وجودش در حسی چه دانست می چه پریسا. بود کرده

سوزاندش می ذره ذره و کشید می شعله داشت . 

داد ادامه بدی حال با : 

 رفتم... نداشت خوبی حس اصال نگاهش دیدمش، وقتی »

... بده بهم اطالعات سری یه خواستم و لویی حمزه سراغ

 هنوزم... ایران برگشته که هست سال دو و مجرده هنوز

بود که آشغالیه همون ... » 

 نماینده انگار که حسرتی یک. داشت غم جبین مه نگاه

 دوران در که رویاهایی. بود اش سوخته رویاهای تمام

بود پاشیده هم از را تمامشان نوجوانی .  



 

 

شد خارج اش حنجره از غلیظی آه : 

شناختت؟ چطوری »  » 

- . داشتم قرار میعاد با شد، تموم که کارم بعدش روز چند

 تو گذاشتم جا رو بانکم کارت فهمیدم که رستوان یه رفتیم

 حال تو اصال من اما مهمونی بره خواست می میعاد. شرکت

 و شرکت دم رسوندم که بود بد حالم اونقدر. نبودم هواش و

 طوری. بود بد حالم خیلی... برمیگردم آژانس با گفتم منم

 و کرد درست قند آب برام دید، منو آبدارچی وقتی که

 جلسه سبحان. بیاد جا حالم یکم تا بشینم کرد کمکم

 پارسا فهمیدم تا. دیروقت تا بود مونده شرکت تو و داشت

 کردم می حس. شدم عجیبی حال یه ست،جلسه توی هم

 یهو من دیدن با بیرون، اومد که در از. کنم کاری یه باید

 کرد می نگاه جوری یه. کرد نگاهم و وایساد وسط همون

 مریض فهمیدم. کنه می نگاه شطعمه به داره انگار مرتیکه

 اون به دادم تن که شد چی دونم نمی. حرفاست این از تر



 

 

 و بگیرم رو حالش اساسی جور یه باید کردم حس... بازی

که بود این براومد، ازم که کاری تنها لحظه اون ... 

 

, [26.07.19 19:20] 

 

 

۱۵پارت  

 

 

 هر با انگار که کرد نگاه جبین مه به و کشید غلیظی آه

 بیرون دهانش از که ای کلمه به کلمه خواست می نگاهش

ببلعد را رفت می . 

 هایش استخوان عمق تا که داشت عجیبی سوز نگاهش

 می چنگ و بود گرفته را قلبش کسی انگار. کرد می نفوذ

  .زد



 

 

 بود مردی پیش فکرش. بود خودش حال در انگار آرامش

 درگیر را وجودش ی همه کوتاه، دیدارهای همان با انگار که

بود کرده .  

 از تر جذاب که لبخندی و پارسا عجیب نگاه با روز آن

 به نگاهش با پارسا. برخاست جا از کرد، می اش همیشه

 آرامش. برود بیرون شرکت از که کرد اشاره آرامش

 مرد آن عجیبِ های چشم از نگاه و برداشت را وسایلش

 با پارسا که رفت بیرون شرکت از. نگرفت آشنا غریبِ

 کمر پشت را دستش. بست را در و برگشت عجیبی آرامش

کرد اشاره دیگرش دست با و گذاشت آرامش : 

بانو بفرمایید » ... » 

 قلبش. بود شده گیرا زیادی های چشم آن مسخ آرامش

 هر با آنگونه که کوبید می اش سینه قفسه از خارج انگار

 زده تنش به سختی سرمای. لرزید می وجودش تمام تپش،

بود زده یخ هایش دست و پا انگشت نوک و بود . 



 

 

 و زد را ماشینش دزدگیر پارسا که رفتند پارکینگ به هم با

 داخل تا کرد دعوت او از خودش به مخصوص ژست با

بنشیند ماشین : 

بانو باشیم خدمت در رو شام » ... » 

 را درونش احساسات داشت سعی که لبخندی با آرامش و

پذیرفت را دعوتش کند، پنهان . 

. باشد تفاوت بی موقعیت، آن به نسبت توانست نمی انگار

 از سر داشت دوست. کند آنالیز را پدرش داشت دوست

 و بود سوخته حسرتش در ها سال. دربیاورد کارهایش

 بود حسی حاال... حاال اما. بود پرورانده دلش در را نفرتش

کند پشت ها لحظه آن به داد نمی اجازه که . 

گذاشت تمام سنگ پارسا شب آن . 
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 اگر. دادند سفارش را غذاها بهترین و رفتند رستورانی به

 چشم خام... شد می هایش بازی زبان خام نبود، پدرش

 نگاه آن. بگیرند نفس تا بودند شده آفریده انگار که هایی

 فرم که هایی لب آن... انگار داشت آتش درونش که گیرایی

 آن به ها لحظه آن در آرامش و داشتند جذابی و عجیب

 از نفر چند اش،زندگی سال چهل طی در که کرد می فکر

 او و بودند برده لذت اش چهارشانه و مردانه آغوش آن

 بازی زبان آن گول نفر چند. بود مانده نعمت آن از محروم

 که بودند داده ای رابطه به تن و بودند خورده را هایش

 اش سینه روی سنگینی سنگِ تخته انگار بود؟ ممنوعه

 عقده آن از بود گرفته نفسش آنطور که بودند گذاشته

کردند می سرباز یکی یکی که هایی . 



 

 

 آرامش اما برود اش خانه به تا کرد دعوتش شب آن پارسا

 وقتی و کرد موکول دیگری وقت به را آن احترام، نهایت در

نگفت چیزی پرسید، نامش از پارسا .  

 هیچکس به و بود کرده فکر و بود مانده بیدار را شب تمام

 ببیند تا برود پیش هم باز خواست می. بود نگفته چیز هیچ

 آرامش و بود نکشیده عقب اما... کشد می عقب پارسا کجا

 خواسته از که جایی تا برود؛ را تهش تا بود گرفته تصمیم

 و کند منعش ممکن شکل بدترین به اشنفسانی های

بکوبد سرش توی را نسبتشان .  

 را ماجرا بقیه دید، جبین مه چهره توی را عذاب وقتی

 راضی وجه هیچ به دیگر دلش. گفت بود آنچه از تر خالصه

شد نمی زن آن کشیدن عذاب به .  

 و کرد لعنت را خودش ریختند، فرو که جبین مه های اشک

غرید بدی حال با : 



 

 

 حسرت و غصه خوای می کی تا... مامان کن تمومش »

 خودت برای یکم... برس خودت به یکم بخوری؟ رو گذشته

 و بیست آدم اون... شو قائل ارزش خودت برای... بذار وقت

 توی باید روابطش آمار و کرده رو دنیا عشق سال ای خرده

 تو بیاد خواستگار یه نذاشتی حتی تو بعد. شه ثبت گینس

 پیرزنا عین... ازت کنم می خواهش... کن بس... خونه این

 و بایست خودت پای روی یکم... باش مستقل یکم... شدی

کن تمومش رو عذاب این ... » 

 

, [04.08.19 02:21] 

. 
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۱۷پارت  



 

 

 

 

زد هق جبین مه : 

 وقتی فهمی می چی من؟ روز و حال از فهمی می چی تو »

 رو تو و کنن نگاهت هرزه یه چشم به بابات و مامان عمر یه

 و خونه از بشن آواره شدم باعث من بدونن؟ ننگشون مایه

 بهشون بزنه زخم رسید هرکی شدم باعث من... زندگیشون

 می... نده آب رو بند بازم که باشید دخترتون مراقب بگه و

 افسرده آدم یه شیطون، و شر منِ از مردم این فهمی؟

 شاید شه؛ تموم زندگی این خواد می دلش فقط که ساختن

شه تموم هم زندگیش آدمای عزیزترین عذاب که ... » 

 جبین مه به رو و کرد فوت را مانندش آه نفس آرامش

 :گفت

... بگذره منوال همین به هم عمرت بقیه ذارم نمی من »

 تر جذاب و تر جوون روز هر چطور که دیدم رو اون وقتی



 

 

 اومده، بالیی چه ماها سر که نیست کجاش هیچ به و میشه

. درآورده پا از رو ما ها گذشته حسرت چقدر فهمیدم تازه

بشه تباه عمرتم بقیه ذارم نمی... مامان ذارم نمی ... » 

*** 

 حاج به رو آرامش که بودند نشسته شام میز دور همگی

گفت یونس : 

 گشتی یه ریم می مامانم و من فردا راستش... جون پدر »

 شحوصله خیلی روزا این. کنیم نام ثبت کالس یه و بزنیم

باشم پیشش تونم نمی و کارم سر که منم... میره سر ... » 

 روی بارش سرزنش نگاه و ماند یونس حاج دست در قاشق

 پایین را سرش و شد سرخ جبین مه. نشست جبین مه

 و یونس حاج نگاه که آرامش. کرد بازی غذایش با و انداخت

 یونس حاج به رو دید، را جبین مه ی شده سرخ صورت

 :غرید



 

 

 دیگه و شده سالش چهل به نزدیک مامانم... جون پدر »

 رفتن کالس یه برای که باشه داشته اختیار باید اونقدر

باشه نداشته شما اجازه به نیازی ... » 
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۱۸پارت  

 

 

 نیامد خوش یونس حاج مذاق به هیچ زدنش حرف لحن آن

زد لب و شد براق صورتش توی که : 

 تصمیم من... منه دختر... مسائل این تو نکن دخالت شما »

باشم داشته باهاش برخوردی چه گیرم می ... » 



 

 

 جا از و انداخت میز روی ای کالفه نفس با را قاشق آرامش

کرد اعتراض بانو که برخاست : 

 کنی می فکر اگه و بخور رو غذات بشین ری؟ می کجا »

 براش کنه، کمک شروحیه به تونه می مادرت رفتن کالس

اتاقت توی بری کنی قهر اینکه نه... بجنگ ... » 

 هم او و آمد کش بانو روی یونس حاج آمیز سرزنش نگاه

گرفت زانوهایش به دست و انداخت بشقابش توی را قاشق : 

 رو باشه من خواید می فقط و گرفتید رو تصمیماتون پس »

بکنید خواست دلتون غلطی هر که بگم ... » 

گفت یونس حاج به رو و برگشت آرامش : 

 الکی های کنکاش این از دست شه می... جون پدر »

 داره عمرش بدید؟ زندگی حق هم بیچاره این به و بردارید

 بذارید... برنداشتید دست هنوز شما اما... میشه تموم

بکنه رو زندگیش ... » 



 

 

 پا روی بتواند تا گرفت صندلی به دست و شد بلند یونس

 جان به لرز و خشم از بود پر که لحنی با هم بعد. بایستد

زد داد بود، انداخته صدایش : 

 دلش کاری هر که اون کنه؟ زندگی ذارم نمی من من؟ »

 و من آبروی... کرد بازیچه رو ما زندگی و کرد خواست

 من برای االن که انداخت پس رو تو و داد باد به رو مادرش

 می دیگه... کنه زندگی نذاشتم من بگی و بشی شاخ

هان؟ نکرده؟ که کنه چیکار خواست  » 

 اش خانواده اعضای تماشای به بدی حال با جبین مه

 آن از بعد نداشت؛ تمامی خشم آن هم هنوز. بود نشسته

 هم هنوز. بود رفته باد به اش جوانی و عمر که سال همه

 خواست به که اشتباهی و بود هایش بازی بچه درگیرِ

. لرزید می خشم از اش سینه توی. بود شده مرتکب خودش

 و ببرد کس همه و چیز همه از روزی چند خواست می دلش



 

 

 آزرده را خاطرش خیالی، و فکر هیچ دیگر که جایی به برود

 .نکند
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 حاج یکی. بود قبر همان او برای ممکن جای تنها انگار اما

 گاهی هم بانو. داد می جواب آرامش دوتا و گفت می یونس

 هم بعد. نگیرد باال میانشان بحث تا کرد می گری میانجی

 چیزی و آمد می کش جبین مه روی اش دلسوزی از پر نگاه

 چشم توی که غمی همه آن از شکست می وجودش در

کند کاری توانست می کاش ای. داد می جوالن هایش . 



 

 

 حاج. کوبید بهم را در و رفت اتاقش به آرامش نهایت در

 آرام شاید تا داد آب را باغچه و رفت حیاط به هم یونس

 بود دادن آب باغچه همان فقط ها سال این تمام در. شود

کرد می آرامش که . 

گفت جبین مه به رو و کرد جمع را ها ظرف بانو : 

 و عصبی خیلی روزا این... دخترت دنبال برو پاشو »

 کنم می سعی من... بزن حرف باهاش برو... شده پرخاشگر

بری خوای می کالسی هر تا کنم راضی رو بابات ... » 

 بودند، اشک از لبریز حاال که هایی چشم با جبین مه

 سرش و رفت جلو بانو. داد تکان سر و کرد نگاه را مادرش

بوسید و کشید آغوش در را : 

 احساس نذار تبچه پیش برو... خوشگلم دختر پاشو »

 پر... نیازه از پر... نبوده سرش باال بابا بچه این... کنه تنهایی

... چی همه به نسبت داره خشم چطور فهمم می... حرصه از

 تو اما... کنیم پر براش رو پدر جای نتونستیم بابات و من



 

 

 یه به اون... براش نباش کم... باشی چی همه براش تونی می

باشه ضعیف که کسی نه... داره نیاز قوی جبین مه ... » 

برخاست جا از و کرد نگاهش حالی بی لبخند با جبین مه : 

پیشش رم می بعد کنم کمکتون » ... » 

 آرامش اتاق سمت به را او و گرفت را هایش دست بانو

کرد هدایت : 

 دخترت تو... یواش یواش کنم می جمع رو اینا خودم من »

داره نیاز بهت بدجور که دریاب رو ... » 

 

, [04.08.19 02:23] 
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 لحظه چند. کوبید در به ای تقه چند و کرد تشکر جبین مه

 روی را تلفن عجیبی خشم با آرامش تا کشید طول ای

گذاشت تختش زیر را آن و کرد قطع میعاد : 

 « بله؟ »

 نگاهش بخشی آرامش لبخند با و کرد باز را در جبین مه

 :کرد

کردی؟ می چیکار »  » 

 از سرخ صورتش. انداخت باال ای شانه و نشست آرامش

گفت که وقتی بود خشم : 

زدم می حرف میعاد با... هیچی » ... » 

 تختش روی. بست را در و کرد کج را هایش لب جبین مه

زد لب و نشست : 

پسره این از نمیاد خوشم » ... » 



 

 

. فشرد هم روی لب و کرد آویزان تخت از را پاهایش آرامش

بود چسبیده گلویش بیخ چیزی انگار : 

باهاش کردم تموم » ... » 

نشاند صورتش روی ظریفی اخم و شد مات جبین مه : 

 « چرا؟ »

-  شصیغه خواست من از ولی... کنه می ازدواج خواد می

  ...باشم

توپید و گفت داری کش هینِ جبین مه : 

مگه... مگه هرته؟ شهر مگه... کرده غلط » ... » 

 آنقدر بودند سرش توی که فکرهایی... آمد بند زبانش

 به را ها آن حتی خواست نمی دلش که بودند کننده ویران

 پلک... هایش حماقت و افتاد می خودش یاد... بیاورد زبان

پرسید کالفه و فشرد هم روی : 



 

 

 ازت چیزی همچین که داشتی ای رابطه باهاش مگه »

 « خواسته؟

 جبین مه به آنکه بی و چکید اش گونه روی آرامش اشک

 تکیه میعاد. ترکید می داشت دلش. داد تکان سر کند، نگاه

 می تکیه او به راحتی خیال با که کسی بود؛ شده گاهش

 لحظه چند همین اما. نداشت اش آینده از ترسی و کرد

 را امیدهایش تمام. بود کرده قرار بی را قرارش تمام پیش،

 داشت دوستش که او به را ضربه بدترین و بود کرده ناامید

بود زده . 

 نگاهش حیرت با و کوبید خودش صورت توی جبین مه

لرزید می و داشت بغض صدایش. کرد : 

نشد؟ درس برات من زندگی »  » 

جوید و گرفت دندان به را ناخنش گوشه آرامش : 

داشتم دوسش » ... » 



 

 

کرد اش مسخره و داد سر احمقانه ای خنده تک جبین مه : 

 غلطی همچین که بود زده دلم زیر خوشی من انگار »

 « ...کردم

- بیاد سرت بالیی چه ممکنه دونستی نمی... بودی بچه تو . 

-  هم اومد سرت بالیی اگه بلدی دیگه و بزرگی تو... آهان

 از پس... دیگه خوبه... نشی بدبخت من مثل که کنی چیکار

کن گری هرزه و خیابونا تو بیفت راه فردا . 
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 مه به را اشناامیدی از پر نگاهِ و چرخاند سر ناگهان آرامش

سپرد جبین : 

 « مامان؟ »

داد تکانش و کوبید اش شانه روی ای ضربه جبین مه : 

- باشی عاقل داشتم انتظار تو از... مامان و کوفت ... 

- من... من ... 

 و گرفت هایش دست میان را سرش. کرد نمی یاری زبانش

انداخت گوش پشت را موهایش : 

 بهم... بودم آروم کنارش... مامان داشتم دوسش من »

 کنار آرامش عمر یه از حرف... زد می ازدواج از حرف

 « ...آرامشش

 سکته سوز خانمان غم آن از بود مانده کم که جبین مه

نالید کند، : 



 

 

 مادرت مثل چرا تو... من احمق دختر... احمق... شعور بی »

 آینه ذاشتی می رو من باید که تو دادی؟ وا زود انقدر

عمرت تمام برای عبرت ... » 

 تمام و کوبید اش شانه روی جبین مه و کرد گریه آرامش

 هایش نیشگون در را کشید می که دردهایی و ها حسرت

 :ریخت

 سوء ازت گذاشتی چرا نیستی بچه که تو... عقل بی »

عشقت از... اعتمادت حس از بشه؟ استفاده ... » 

گرفت حسرت رنگ صدایش و کرد نگاهش تاسف با : 

 شما فامیلی که نیست دلیل بی گفت می بهم پارسا »

 مه... جبین مه... شدی ساخته من برای تو... پارساست

 قلبت... منه مال چشمات... منی مال تو یعنی... پارسا جبین

منه مال ... » 

 فشرده قلبش روزها آن یاد به و شکست گلو در صدایش

 :شد



 

 

 گوشمه زیر صداش سال، همه این گذشت از بعد هنوز »

 به رو تو و من هم خدا... بگو... منی مال بگو گفت می که

دارم؟ دوستت چقدر بینی می بینی؟ می... زده هم اسم  » 

 مه به را نگاهش... شدند اشک از پر آرامش های چشم

 مه. شد می شکسته داشت انگار که قامتی و دوخت جبین

 بود شده درد وجودش تمام... نبود خودش حال توی جبین

 تکرار تاریخ تا بود آمده دنیا به انگار که دختری حماقت از

شود تکرار تاریخ که روزی به وای... شود ! 
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رسید گوش به هم باز دردمندش صدای : 

 بلد همه اون گول هم شاید... آرامش داشتم دوسش من »

 کار دخترا گوش این اما... دونم نمی... خوردم رو بودنش

 باور رو عاشقانشون های زمزمه... همیشه دستشون میده

 می چقدر که ندادن نشون بهت عمل توی وقتی تا نکن

 ازت چیزی چنین داشت، دوستت واقعا اگه اون... خوانت

 داشتی که چیزی ترین باارزش تو چی؟ تو اما خواست؟ می

 یه اینکه بجای خواسته ازت چی حاال... کردی تقدیمش رو

 زن کنار اونم شی؟ شصیغه اینکه باشی؟ باهاش عمر

کشه؟ نمی خجالت قانونیش؟  » 

 زل سقف سفیدی به و کرد رها تخت روی را خودش آرامش

 :زد

 تو که موردی اون توی رو من ارزش کسی باشه قرار اگه »

هیچوقت نباشه که بهتر همون بدونه، گی می ... » 

نالید بغض پر و گذاشت سرش روی را بالش هم بعد : 



 

 

باشم تنها خوام می » ... » 

 شدن بلند قدرت. بود چسبیده تخت به انگار جبین مه

 انگار که ای گذشته درد. بود درد وجودش تمام و نداشت

 اشک و بود آرامش روی نگاهش. بگیرد آرام خواست نمی

ریختند می صورتش پهنای به هایش . 

 پدر از و میکرد باز لب اگه دختر؟ آن با کرد می کار چه باید

 و شدند می سرکوب تمامشان خواست،می کمک مادرش و

آمدند می فرود سرش توی . 

 و شد بلند عجیبی حال با دید، که را آرامش ملتمس نگاه

گفت آرامش که برود بیرون اتاق از خواست : 

 چیزی جون پدر خوام نمی ولی... شرکت رم نمی فردا از »

 می خودمون به و کنیم می خرید یکم باهم ریم می... بفهمه

 تا کنم می نامت ثبت آرایشگری کالس یه بعدشم و رسیم

شه بهتر تروحیه یکم ... » 



 

 

 هوای و حال توی اصال اما کرد می نگاهش داشت جبین مه

 بیرون اتاقش از هایش حرف شدن تمام با. نبود خودش

 بی دخترش. نداشت خوشی حال. کوبید بهم را در و رفت

 کار آن از که نداشت را آن زور انگار او و رفت می راهه

کند منعش . 
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. شد خیره جبین مه به و نوشید را اشنوشیدنی ی مانده ته

. برد می دل اشسرخی که هایی گونه و مهتابی صورت

 حاال که اشمشکی موهای و روشن ای قهوه های چشم



 

 

 بلندی های مژه. کرد می خودنمایی میانشان سفید تارهای

 های لب و بود ندیده را نظیرشان کجا هیچ آرامش که

 می رنگ ها آن به وقتی که مانندی ای قلوه و کوچک

 بی در حاال اما. داد می نشان زیباتر را اش چهره پاشید،

 بینی... زیبا هم باز البته و بودند ممکن حالت ترین روح

 بود متناسب آنقدر اما بود گوشتی کمی نوکش که کوچکی

زد نمی ذوق توی اصال که آمد می اش چهره به و . 

عشقم؟ کنه می اذیتت چیزی »  » 

 ای غره چشم و ماند اش خیره سرزنش از پر جبین مه

کرد اش حواله : 

 کنم می فکر این به دارم دیشب از... کنی می اذیتم تو »

 این واقعا کرده؟ سرایت هم تو به من بودن احمق چرا که

 بابتش رو خودم... کنه می اذیت رو من داره مسخره ژنِ

 تربیت باید که اونطوری رو تو نتونستم که دونم می مقصر

نشی مرتکب رو من اشتباه تا کنم ... » 



 

 

- اصال نیست تو تقصیر ... 

. کرد سالخی را آرامش نگاهش با و آمد باال جبین مه نگاه

 از خودش را اشعسلی های چشم آن خواست می دلش

 را او اشتباهات نباید که بفهماند او به و بیاورد در کاسه

 لحظه یک بود، فهمیده را موضوع وقتی از اصال. کند تکرار

داد ادامه آرامش. نداشت قرار و آرام هم : 

 چیکار بدم تشخیص خودم که شدم بزرگ اونقدر من »

 پاش خودمم... گرفتم تصمیم خودم من... نکنم چیکار کنم

 « ...وایمیستم

 های چشم توی و کوبید میز روی را مشتش جبین مه

شد براق آرامش : 

 کارت از بودی پشیمون االن که دادی می تشخیص اگه دِ »

واسم شدی نمی بلبل اینجوری و ... » 

کرد نجوا و کرد کج گردنش روی را سرش آرامش : 



 

 

 تو... نیستی ساله پنج و بیست دختر یه رفتار مسئول تو »

 راه این خودم من اما باشم خودم مراقب گفتی من به بارها

کردم انتخاب رو ... » 
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 به دست و داد صندلی به را اش تکیه حرص پر جبین مه

کرد نگاهش سینه : 

 روح و تن برای که بفهمونم بهت نتونستم دقیقا من پس »

 لیاقت که کسی اختیار در رو اون و باشی قائل ارزش خودت



 

 

 و بزنه زخم بهش خواست که هرجور تا نذاری نداره

بذاره تنهات اینجوری ... » 

 ای شانه و کرد جمع نداستن نشان به را هایش لب آرامش

انداخت باال : 

 می فکر... مامان داشتم مشکل شناختش تو من اما چرا؛ »

 برم االن؟ کنم چیکار... نداشت که داره رو ارزشش کردم

 چه که فهمه می روزی یه خودش اون التماس؟ به دنبالش

داده دست از رو کسی ... » 

 به چیزی خواست نمی اما بود ویران درون از خودش آنکه با

 شکسته آن از بیشتر مادرش مبادا تا بیاورد خودش روی

 .شود

 خرید و رفتند بیرون خرید مرکز شاپ کافی از هم با

 بحث هم باز بازگشت مسیر توی. بردند خانه به را هایشان

 آرامش اصرار به هم بعد. نرسیدند نتیجه به هم باز و کردند

 عسلی رنگ را جبین مه موهای. رفتند آرایشگاه به



 

 

 خوش را ابروهایش و انداختند بند را صورتش. گذاشتند

 شده عوض آنقدر جبین مه. کردند رنگ و برداشتند فرم

 را عزمش آرامش اما. برود خانه به کشید می خجالت که بود

 را پارسا وقتی از. بسازد دیگری آدم او از تا بود کرده جزم

 دوست. سوخت می مادرش حال به بیشتر دلش بود، دیده

 از دید، را او پارسا روزی اگر که باشد قوی زنی داشت

 که کند سرزنش را خودش و بخورد حسرت نداشتنش

 گذاشته تنها ممکن شکل ترین رحم بی به را ها آن روزی

 و ببیند پارسا نگاه نی نی توی را حسرت داشت دوست. بود

... باشد اوج در مادرش داشت دوست. شود خنک دلش

 آموزشی های کالس در که آن از بعد که بود همان برای

 هر و رفتند باشگاه به کرد، نام ثبت را جبین مه آرایشگاه،

 شهریه شد، می شروع فردا همان از که بدنسازی برای دو

 نمی بود گفته جبین مه هرچه. نوشتند اسم و کردند واریز

 به را حرفش نهایت در و بود کرده اصرار آرامش خواهد،

بود نشانده کرسی . 



 

 

 آن که بود جبین مه زندگی از جدیدی فصل آغاز آن و

 فراموش و بود گرفته نادیده را خودش انگار سال چهل

بود کرده . 
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 میز روی اخمش پر نگاهِ و آمد بیرون سبحان اتاق از پارسا

 با متناسب که داشت خاصی ژست. ماند آرامش خالی

 نمایشی صورت به را دستش یک. بود اشمردانه استایل

 رو. کرد می فکر که بود مشخص و بود برده فرو جیبش توی



 

 

 و بود شده دستپاچه و هول حضورش از که پریسا به

پرسید بود، باخته رنگ صورتش : 

اومده؟ پیش مشکلی... نیومدن هم دیروز پارسا خانم »  » 

گفت پته تته با و پریدند باال پریسا ابروهای : 

... گرفتم تماس باهاش یعنی... دونم نمی... نمی من... من »

برنداشت اما... اما ... » 

 زیر را دیگرش دست و برد اش چانه زیر دست پارسا

. پیچید اش سینه قفسه دور را آن و کرد گاه تکیه آرنجش

 تندی لحن با. برگشت سبحان اتاق به و زد چرخی نیم

 :توپید

کارمندات؟ واسه کردی باز ستاره پنج هتل اینجا »  » 

 ای گوشه لبخند با و گرفت لپتاپش از را نگاهش سبحان

کرد نگاه پارسا به کمرنگی : 

زده؟ لگدت کی شدی؟ گیر پاچه باز شده چی »  » 



 

 

کرد اشاره بیرون به سرش با و بست را در پارسا : 

نیست کارمندات از یکی میام روزه دو » ... » 

 خودش که بود مشخص و پرید باال سبحان ابروی تای یک

 پرخنده و کرد صاف را گلویش. نخندد تا کند می کنترل را

 :گفت

شده؟ مهم برات کارمندا آمد و رفت حاال تا کی از جان؟ »  

» 

 پا روی پا و کرد رها مقابلش چرم مبل روی را خودش پارسا

 انگار که خاصی ژست با و برد اش چانه زیر دست. انداخت

زد لب بود، شده ظاهرش از جزئی : 

... برس شرکت اوضاع به یکم شد، تموم اگه پرونی مزه »

خبره؟ چه فروش بخش تو بدونی نباید تو  » 

 و داد چرخانش صندلی به تکیه خاصی خیالی بی با سبحان

چرخید طرفین به خودش جای در : 



 

 

... کنه می کار برام تا ده اندازه که دارم کارمند یه من »

 که باشم تو نگران باید باشم شرکتم نگران اینکه از قبل

گذره می سرت تو چی باز نیست معلوم ... » 

 روی را وزنش و کرد تنش گاه تکیه را هایش دست پارسا

انداخت پاهایش : 

خوام می رو آدرسش... بیار در برام رو مشخصاتش » ... » 
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 حیرت پر و کرد نگاهش شده گرد هایی چشم با سبحان

 :گفت

- خوبه؟ حالت فاز؟ دِ وات   

 کج گردنش روی را سرش و شد باریک پارسا ی خیره نگاه

 :کرد

االن همین » ... » 

. برداشت را تلفنش و کرد فوت را مانندش آه نفس سبحان

 بازدم و شد نمی جدا پارسا روی از بارش سرزنش نگاه

 را داخلی ای شماره. بود شده کشدار اشنیمه نصفه و عمیق

 را ابروانش میان اش اشاره و شست انگشت با و گرفت

 :فشرد

 مشخصات کن لطف لویی حمزه خانم... مرسی.... سالم »

... نه... نه... سیستمم رو بفرست االن همین رو پارسا خانم

گیرم می تماس خودم بفرست آره ... » 



 

 

 و شد خیره پارسا به مفرطی خستگی با و کرد قطع را تلفن

زد آتش سیگاری : 

خواهشا خیال بی رو یکی این » ... » 

 اگر که دانست می چه او. کرد عصبی ای خنده تک پارسا

 جزئی آرامش. شود خیال بی توانست نمی هم خواست می

 وجودش از سال پنج و بیست که دختری... انگار بود او از

 را شدنش بزرگ و کشیدن قد حتی و بود مانده محروم

 به اشکشیده پاهای و بلند قدِ که داشت حتم. بود ندیده

 هیچکدامشان شبیه اما عسلی های چشم آن. رفته خودش

 بود؟ کدامشان شبیه... هم رنگش خرمایی موهای. نبود

اشمادری خانواده و بود رفته خودش مادر به شاید ... 

 مصلحتی ای سرفه سبحان وقتی و کشید حسرتی پر نفس

 واقعیت به و کشید بیرون اوهامش از را او کسی انگار کرد،

کرد پرتاب .  



 

 

گوشیت تو بزن هم ششماره... غربه سمت شونخونه » ... 

» 

 را آدرسش هم و شماره هم و شد کار به دست فورا پارسا

گفت می که سبحان به توجه بی هم بعد. کرد یادداشت : 

 سالشه پنج و بیست فقط دختر این... پارسا مادرت جون »

داری؟ برنمی دست چرا... پیر خرِ  » 

 به را خودش زدنی بهم چشم در و رفت بیرون اتاق از

... دانست نمی چه؟ برای... داشت عجله. رساند پارکینگ

 را او اینگونه که بود حسی چه دانست نمی هم خودش

 اشزندگی وسط طوفان، مثل که کرد می دختری جذبِ

بود آمده ... 
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 و شد خالص ترافیک حجم آن از تا کشید طول ساعتی یک

 گرفته سبحان از را آدرسش که رساند عمارتی به را خودش

 را اشصندلی پشتی و کرد پارک حوالی همان جایی. بود

باشد مسلط آمدها و رفت به تا کشید .  

. آمد می کسی نه و رفت می کسی نه ماند، منتظر چه هر

 دور آنجا از سرعت به که شد حوصله بی و گرسنه آنقدر

 دنبال باید چرا اصال. بخورد نهار تا رفت رستورانی به و شد

 چرا نداشت؟ برایش چیزی دردسر جز که رفت می کسی

 آن از عمر یک که کرد می مسئولیتی درگیر را خودش باید

بود؟ کرده فرار   

زد زنگ آناهید به و برداشت را تلفنش : 

معرفت بی آقای سالم » ... » 



 

 

- کجایی؟. سالم  

- رسونم می رو خودم کنی اشاره شما باشم جا هر . 

 اش چانه روی تا را تلفنش دهانه و کرد ای خنده تک پارسا

 زمین روی را پایش ای مرتبه چند عصبی. کشید پایین

غرید و کوبید : 

 برو بگیر کلید نگهبان از... باش مخونه دیگه ساعت نیم »

بیام تا باال ... » 

 را تلفن. بشنود را آناهید جواب تا نایستاد منتظر دیگر

کند حساب تا رفت صندوق به و کرد قطع .  

 خواب لباس در پوشیده که دید را آناهید رسید، که خانه به

 را سرش. خندید می و بود داده لم کاناپه روی رنگی قرمز

 اما. دوخت چشم مقابلش صحنه به و کرد کج گردنش روی

 کاری داشت دوست فقط. نبود هوا و حال آن در اصال انگار

 دست. کند خالص اضطراب آن بندِ از را خودش تا کند

 از آناهید که رساند پیراهنش های دکمه به و برد باال هایش



 

 

 قدم سمتش به آمیز اغراق ای عشوه و ناز با و برخاست جا

 روی وار نوازش را دستش چسباند او به را خودش. برداشت

 های دکمه خاصی آرامش با و داد حرکت اش سینه

 به محکمی سیلی طاقت بی پارسا. کرد باز را پیراهنش

 بلندِ آخِ صدای. کرد پرت کاناپه روی را او و زد صورتش

 روح و تن به ای اندازه از بیش لذت و پیچید اتاق در آناهید

شد وارد پارسا . 
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 پاره تنش در را لباسش و رفت جلو محکمی های قدم با

 از خواست می... کند غرق را خودش خواست می. کرد

 و بود گذاشته سر پشت را هایی مصیبت چه که برود یادش

بود کرده وارد بقیه زندگی به هایی مصیبت چه . 

 چند تا و شد می کنده لحظه آن دنیای از انگار کارها آن با

 آه و جیغ صدای. کرد نمی فکر دیگری چیز هیچ به ساعت

 با که انداخت می جریان به هایش رگ در را حسی آناهید

برد می لذت و زد می زخم را تنش. نبود بنده را خدا آن، .  

 ضربه و شد خیره تنش روی کبودی های رده به آخر در

 و عشقبازی هیچ بدون هم بعد. کوبید پایش ران به محکمی

 سیگاری. رفت شومینه کنار تا و کرد رها را او آغوشی، هم

 پنت آن در. شد خیره پاهایش زیر منظره به و زد آتش

 زیر را تهران بود، واقع طبقه پانزده برجی در که هاوسی

... داشت غرور حس. شد می مشعوف و دید می پاهایش

خودبرتربینی حس ...  



 

 

 خواست و پوشید را هایش لباس حرفی هیچ بدون آناهید

 و کرد فوت را سیگارش دود پارسا که برود پارسا سمت به

غرید لب زیر : 

گمشو بردار،... میزه رو پولت » ... » 

 آن تمام. برداشت را ها تراول و رفت میز سمت به آناهید

 برابر سه پارسا دانست می چون کرد می تحمل را دردها

 بی و شد حاضر فورا. کند می حساب او با اصلی قیمت

 هیچ اعصاب پارسا که دانست می. رفت بیرون خداحافظی

نداشت را ای اضافه حرف . 

 

 آن به دیگر آرامش. گذشت می ماجرا آن از هفته دو

 خرج مادرش برای اندازهایش پس از و بود برنگشته شرکت

 روز دو و رفتند می باشگاه به را هفته در روز سه. بود کرده

 همان از یونس حاج که هرچند... آرایشگری های کالس به

 آرامش اما بود کرده سختی برخورد جبین مه با اول روز



 

 

 بال کسی انگار. بیاید کنار ها محدودیت آن با توانست نمی

 که کرد می پرتاب قفس داخل را او و گرفت می را هایش

 درماندگی و خشم وجودش تمام و آورد می کم نفس آنطور

شد می . 

 حرفی هیچ جبین مه با که شد می روزی چند یونس حاج

 احترامش جبین مه هرچه. بود کرده قهر حتی و بود نزده

 صحبت سر خواست می و گرفت می حرف به را او کرد، می

 عوض آنقدر جبین مه هوای و حال. بود فایده بی کند، باز را

 چیز هیچ با را خوب احساسات آن نبود حاضر که بود شده

 تارش و تیره دنیای به را آرامش آرامش،. کند عوض دیگری

. نبود نشین گوشه و افسرده دیگر... انگار بود داده هدیه

 و شد نمی پایین و باال ذهنش توی مدام ها گذشته فکر

 و شوق. کرد نمی جان بی و سست را تنش بدش، حال

چیز همه برای داشت؛ انگیزه ...  



 

 

. کرد می درست صبحانه و شد می بیدار خواب از زود صبح

 و رفت می خانه از خداحافظی بی و سالم بی که یونس حاج

 صبحانه بانو هم بعد. خورد نمی هم چای حتی نبود، بانو اگر

 ای مدرسه ناظم. رفت می مدرسه به و خورد می مختصری

مصمم کارش در و بود دخترانه ... 

 سر باال حوصله، و صبر با جبین مه رفتند، می همه وقتی

 صدقه قربان آنقدر. کرد می بیدارش و نشست می آرامش

 هایش لب روی لبخند و کند باز پلک تا رفت می اش

 صبحانه و رفتند می آشپزخانه به دو هر هم بعد. بنشیند

 هم صبحانه از بعد. خوردند می موزیک با همراه مفصلی

 و رقصیدند می دو هر و گذاشت می شادی موزیک آرامش

 به تا و رفت می دستشان از زمان که آنقدر. خندیدند می

بود شده ظهر آمدند، می خودشان . 

 یونس حاج از بعد که بار هر و کردند می هم تفریح گاهی

 بازپرسی جواب باید که بس... داشتند مصیبت رسیدند، می



 

 

 ترین منطق بی مواقع، این در انگار او و دادند می را هایش

 دخترش ماندن بیرون از دلش جوره هیچ. شد می دنیا آدم

 او که بیاید کنار خواست نمی جوره هیچ. گرفت نمی آرام

 اصال. نداشت پدر اجازه به نیازی و بود کامل خانم یک دیگر

 معتقد. بیاید کنار شدنش مستقل با نداشت دوست انگار

 حاال و شده ها محدودیت آن باعث خودش جبین مه که بود

کند سکوت هایش خواسته تمام برابر در باید . 

آمد نمی کوتاه آرامش اما . 
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 دیگر خواست نمی دلش و پرستید می را مادرش حال این

باشد داشته غم و ناراحتی ای ذره .  

. رفتند گذرانی خوش و تفریح به باشگاه از بعد هم روز آن

 قبل و کند پیدا مناسبی کار هم باز که بود فکر در آرامش

 پا و دست خوبی حقوق بتواند شود، تمام پولشان آنکه از

 نهار اندازه به یونس حاج خرجی که دانست می خوب. کند

 مالی توانایی که البته. نبود هم شانخانه از بیرون شام و

 اگر. کرد می محدود را دخترش یونس حاج اما داشتند

 اما. کرد می محدود هم را او رسید، می آرامش به زورش

 آزادی از جبین مه لحظه آن تا اگر و بود شده یاغی آرامش

 که بود آرامش وجود برای فقط و فقط بود، برخوردار نسبی

 کسی داد نمی اجازه و آمد می در مادرش پشت آنطور

کند محدودش . 

 خنده صدای... رسیدند خانه به که بود شده تاریک هوا

 را در یونس حاج که بود پیچیده حیاط فضای در هایشان



 

 

 چشم به که جبین مه نگاه. آمد جلو ها پله روی تا و کرد باز

 لب روی خنده افتاد، یونس حاج ی افتاده خون به های

 و کرد سالم هم آرامش. گفت لبی زیر سالمِ و ماسید هایش

 صدای که بگذرد یونس حاج کنار از خیال بی خواست

کرد متوقفش همانجا یونس، عصبانی : 

اومدنه؟ خونه وقت چه این »  » 

پیچید بهم را هایش دست شرمزدگی، با جبین مه : 

بودیم رفته » ... » 

 از اش بینی تیغه و ماند دهانش در حرف آرامش، صدای با

کشید تیر شنید، که هایی حرف آن : 

 ای ساله چهل زن یه تو مامان؟ دی می توضیح چی برای »

داری رو خودت زندگی اختیار خودت که ... » 

 گشاد هایی چشم با و پرید باال یونس حاج ابروی تای دو هر

کرد نگاه آرامش به و برگشت شده، : 



 

 

 با رو اینجا حاال تا کی از... شنوم می جدید حرفای »

گرفتی؟ اشتباه طویله  » 

شد براق صورتش توی آرامش : 

... گرفتی اشتباه ساواک اداره با رو اینجا که شمایی این »

 این از دست پس... مامورش شما نه و ساواکه اینجا نه

 به نه کنی زهر خودت به رو زندگی نه که بردار گیریا سخت

 « ...ما

 و او بین را خودش فورا جبین مه که رفت جلو قدمی یونس

گفت التماس پر و انداخت آرامش : 

کرد بچگی... کرد اشتباه... ببخشش جون آقا » ... » 

گفت عصبانیت با آرامش : 

 شده؟ غلط خدا قرآن مگه؟ شده چی ببینم کن صبر نه »

 یونس حاج نیست ساله پونزده دختر اون دیگه دخترت

 « ...پارسا



 

 

. کشید عقب کمی را او و کرد جبین مه شانه بند را دستش

کرد اشاره جبین مه به و کرد نگاه یونس به رو : 

 خودش برای که شده بزرگ اونقدر... کن نگاهش خوب »

 به نیاز و بیاد و بره خودش برای... کنه زندگی بگیره، تصمیم

باشه نداشته سر باال آقا ... » 

 در هایش نفس صدای و کرد می نگاهش خشم با یونس

 شده کلید های دندان میان از. بود فرما حکم جا آن فضای

غرید اش : 

جبین مه » ... » 

کرد نگاهش هول با جبین مه : 

جون؟ اقا جونم »  » 

- کن جمع رو دخترت ... 

 بلند نماز سر از هم بانو حتی که گفت قاطع و بلند آنقدر

شده خبر چه بفهمد تا ایستاد در آستانه در و شد ...  



 

 

برد باال را اش اشاره انگشت و کرد سپرد سینه آرامش : 

 رو خودت حد فقط شما... نیست کردن جمع به الزم »

نیاد پیش ناراحتی این از بیشتر که بدون ... » 

 دهان روی را دستش و گفت ای کشیده هینِ جبین مه

زد داد یونس که گذاشت آرامش : 

 حرومت تخم بچه این به رو این... داره قانون خونه این »

 زبونی بلبل و نبره باال رو صداش من واسه که بفهمون

فهمیدی؟... نکنه  » 
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. ماند سینه در نفسش و بست یخ آرامش های رگ در خون

 چشم با... سوخت می حرف آن از اش سینه قفسه روی

 مادرش که دید و ماند مقابلش ی خیره شده، گشاد هایی

 غرورش چطور که دید... شکست جمله یک همان با چطور

 برگشت دیگری، حرف هیچ بی یونس و شد له و افتاد پا زیر

 ها صحنه آن به وحشت با و بود آمده بیرون که بانو به و

زد تشر کرد، می نگاه : 

تو بیا » ... » 

 آبش از پر های چشم به آرامش نگاه و برگشت جبین مه

 صورتش به و بود برداشته تافت کسی انگار. ماند خیره

 نمی تکان صورتش توی ای عضله هیچ که بود پاشیده

 یک مثل که بود تنش فقط. بود شده خشک تماما و خورد

 دوست. نبود دنیا آن در انگار و کرد می حرکت آهنی آدم

نشنود ای کلمه چنین و بمیرد داشت ... 



 

 

 چشم عسلی وقتی مخصوصا. بود زده خجالت آرامش مقابل

 می و شدند می معصوم و مظلوم اینگونه هایش

 .درخشیدند

بگوید توانست زحمت به و لرزیدند هایش لب : 

 « ...ببخشید »

کرد نگاهش پرسشی و کرد غلیظی اخم آرامش : 

ببخشم؟ من »  » 

 ها پله روی جان، بی و داد تکان سر بدی حال با جبین مه

شنید و نشست کنارش هم آرامش. نشست : 

 حرفی همچین تو که کردم کاری هام بازی احمق با من »

خودم بابای از کی؟ از اونم... بشنوی ... » 

زد لب و کشید آغوش به را تنش آرامش : 

 پس. کردم می رو کار همین بودم تو جای روزی اگه منم »

نکن سرزنش رو خودت هیچوقت ... » 



 

 

 یکی یکی که باورهایی از پر و خفیف را سرش جبین مه

کرد زمزمه و داد تکان شدند می ویران : 

... خواستم نمی... من... اشتباه... آرامش کردم اشتباه من »

 اشتباه بخاطر زندگیم، عزیزترینِ... روزی یه خواستم نمی

 حرفی همچین من بابای... من بابای... بشه سرافکنده من

هوم؟ بگن؟ خوان می چی بقیه... زد بهت  » 

بوسید را موهایش و کشید آغوشش در را سرش آرامش : 

 یه... ببینمت ناراحت خوام نمی... نخور غصه فقط تو »

خونه این از رم می مدت ... » 

 مصمم های چشم روی و آمد باال جبین مه پرت و گیج نگاه

ماند خیره آرامش : 

بذاری؟ تنها رو من خوای می بری؟ خوای می کجا کجا؟ »  

» 



 

 

-  دنبالت میام. میده گیر کمتر نباشم چشمش جلو من

 اما. حتما بریم کالس و ورزش باید... داریم برنامه که روزایی

بیفته صداش تا میایم و ریم می موقع به ... 

- بوده پشتم خیلی... نزن حرف اینجوری . 
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 دمِ از را هایش لپ و کرد فوت را حرصش از پر نفس آرامش

کرد باد عمیقش : 

 دندون به رو تو فقط اون بودن؟ پشت گی می این به »

 سرکوفت و نشناسش کسی که جایی یه اومد و گرفت



 

 

 خودش نه هیچوقت بود، پشتت واقعا اگه وگرنه... نزنه

 بگه چیزی کرد می جرات کسی نه و گفت می بهت چیزی

 تکلیف رفع حتی این... مامان نیست بودن پشت این... بهت

 که ده می دخترش به کمی ماهیانه همچین کی... نیست هم

 نمیذاره حتی کی بخوره؟ بیرون غذا وعده یه نتونه حتی

 پیشرفت یکم که جایی کاری سر بره سن این تو شبچه

 مانع گم می بودن؛ پشت گم نمی این به هیچوقت من... کنه

 من و بوده تو پیشرفت مانع همیشه جون پدر... بودن

 برمی آقا همین به سرش یه کردی، که کاری این مطمئنم

 « ...گرده

 که کرد التماس جبین مه هرچه و زدند حرف دیگر کمی

 خانه به خواست می. نکرد قبول برود، صبح و بخوابد شب

بودند کرده هم هماهنگ حتی و برود پریسا . 

 اما شود رفتن خیال بی که خواست و کرد گریه جبین مه

. بکشد نفس فضا آن در نداشت دوست حتی دیگر آرامش



 

 

 گران برایش حرف آن که کرد می تظاهر جبین مه مقابل

 کسی کرد می حس که آنقدر بود؛ شده اما... بود نشده تمام

 شقیقه. سابید می را قلبش روی و بود برداشته سنگی تکه

 و خانه از خواست می دلش و بودند گرفته نبض هایش

 بدترین به قلبش. شود دور دانست می حرام را او که آدمی

 ای ذره که نبود مرهمی هیچ و بود شکسته ممکن شکل

کند آرامَش .  

 بانو حاال. داد دستش به و کرد جمع را وسایلش جبین مه

 آرامش شب، وقت آن که کرد می التماس و بود آمده هم

 و بود کرده کفش یک توی را پایش آرامش اما. نرود جایی

 به که او از امان. باشد دور روزی چند خواهد می بود گفته

 می کرسی به را حرفش و داد نمی دخالت اجازه کس هیچ

 دلنگرانی با که بانو نه و شد می حریفش جبین مه نه. نشاند

 به که هم یونس حاج. ریخت می اشک و کرد می اش بدرقه



 

 

 بانو با حتی. بود نیامده بیرون ای لحظه و بود رفته اتاقشان

بود ریخته بهم اعصابش که بس بود نزده حرف هم . 

 کرده هماهنگ پریسا با داشت، ای ساده تلفن که آرامش

 خانه از فورا پریسا زنگِ با. بگیرد اسنپ برایش تا بود

 به بار هزار. گذاشت ماشین توی را وسایلش و رفت بیرون

 خودش مراقب و نگذارد خبرش بی که داد قول مادرش

 اطمینانی مورد دختر پریسا که خورد قسم بار هزار. باشد

بیفتد بدی اتفاق هیچ نبود قرار و بود . 

 محل آن از و نشست ماشین توی مکافات کلی با باالخره

 و ریختند فرو هایش اشک شدن، دور محض به. شد دور

 دست میان را سرش. ترکید ناراحتی حجم آن از دلش

 پارسا های چشم از رنگی میشی تصویر و گرفت هایش

نالید لب زیر. کشید قد نگاهش مقابل : 

 روز این به رو ما که کنه لعنتت خدا... کنه لعنتت خدا »

 « ...انداختی
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 توقف با که زد پرسه خودش افکار در و کرد گریه آنقدر

 آشنای ساختمان به نگاهش و گرفت باال سر ماشین،

 درسمت شدنِ باز با و ماند اش سینه در نفس. افتاد مقابلش

 توپ اندازه به هایش چشم. کشید بلندی هین خودش،

غرید و شدند گشاد پنگ پینگ : 

کنی؟ می چیکار اینجا تو »  » 

انداخت باال ای شانه پارسا : 

ایستادی من خونه جلوی تو که فعال » ... » 



 

 

 قبال گفت راننده که بدهد را اسنپ پول خواست آرامش

 غلیظی اخم با را وسایلش و شد پیاده. شده حساب

 حیرت با و برداشت قدم چند. کرد کج را راهش و برداشت

 مخصوص ژست با و همانجا که شد خیره پارسا به... برگشت

 کرده کج گردنش روی را سرش و بود ایستاده خودش به

 ورزشی های لباس آن با. بود عجیبی طور یک نگاهش. بود

 خواستنی و بود نشسته تنش به زیادی که اسلشی شلوار و

 نمی که هر و بود زده را هایش ریش تمام. کرد می اش

 مقابلش ساله اندی و بیست جوان یک کرد می فکر دانست

  .ایستاده

 بازویش تنیده درهم عضالت از زحمت به را نگاهش آرامش

 و گرفت کند پاره تنش در را لباس خواست می انگار که

 گوشش در چهارم بوق. زد زنگ پریسا به جلوتر، کمی

 طنین گوشش در پریسا ی شرمزده صدای که پیچید

 :انداخت



 

 

 کوچکترین بودن گفته پارسا آقای... آرامش تمشرمنده »

 بهشون من زدی زنگ وقتی... بگم بهشون شد ازت خبری

 بری بگیرن اسنپ برات که شد این بر قرار و دادم پیام

 می راست... باباته گفت... گفت... خوان می ایشون که جایی

پس؟ داره فرق فامیلیاتون چرا گفت؟  » 

 جاری زبانش روی حرفی هیچ انگار. بود شده مات آرامش

 به قدم که کرد نگاه پارسا به و برگشت. بگوید که شد نمی

 دستش شست و شد می نزدیک ای گوشه لبخندی با و قدم

 پایین به رو کمی را سرش. کشید می هایش لب گوشه را

 کاسه بیخ گیرایش، زیادی های مردمک و بود داده زاویه

 آرامش نظر از صحنه آن آنقدر. بود چسبیده هایش چشم

 چقدر. بگیرد را نگاهش خواست نمی دلش که بود جذاب

. بود داشتنی دوست برایش بود، پدرش قضا از که مرد آن

 به کند تظاهر خواست می... نداشت و داشت دوستش

 آن اما بود گرفته خو آن به ها سال آن تمام که تنفری



 

 

 چیز افتاد، می قلیان به وجودش در دیدنش با که حسی

کرد می ثابت را دیگری . 

 ساک و شد خم. بود ایستاده مقابلش درست پارسا حاال

 را ابرویش تای یک که همانطور و گرفت دستش از را دستی

زد لب انداخت می باال : 

اومدی خوش خودت خونه به » ... » 

 

, [04.08.19 02:23] 

 

 

۳۴پارت  

 

 



 

 

 شده، تنگ هایی چشم با و زد عصبی پوزخندی آرامش

 داشت حرص و بود شده منقبض فکش. ماند پارسا ی خیره

گفت که : 

باال؟ بیام قراره گفته کی »  » 

 را سرش. گرفت نمی آرامش های چشم از را نگاهش پارسا

 حرص که واضحی نیشخند با و چرخاند اندکی دار، زاویه

زد لب آورد، می در را آرامش : 

پدرتم چون... من » ... » 

 سفیه اندر عاقل. شد سینه به دست و زد قهقهه آرامش

کرد باال و پایین تمسخر پر را سرش و کرد نگاهش : 

نه؟! عجیبی کلمه چه... پدر »  » 

 داد؛ جلو را فکش. کرد نگاهش و زد پلک طمانینه با پارسا

 کرد نگاهش خیره ای ثانیه چند... جوید می چیزی که انگار



 

 

 ورودی درِ و آرامش سر پشت به ابروهایش با هم بعد و

کرد اشاره : 

 « ...یاال »

 پشت نگاهش، با و شد دار ادامه آرامش عصبی ی خنده

 کیپ هم روی هایش لب هم بعد. کرد برانداز را سرش

کرد زمزمه و شدند : 

بذارم تو نجس ی خونه توی رو پام نیست قرار من » ... » 

 همه آن کِی. کرد می نگاهش حرصی پر سکوتِ در پارسا

کرد؟ می لجبازی آنقدر چطور و بود شده بزرگ   

کنه؟ تربیتت نبوده بلد مادرت »  » 

. کرد نگاهش توزی کینه با و شدند تیره آرامش های چشم

 نگاهش هر پرتو که کشید می را قتلش نقشه که انگار

رفت می فرو پارسا تنِ در و داشت زهر آنطور . 



 

 

 باال که نمونه شوهر یه بجز... نداشت کم چیزی مامانم »

 پدری مهر دنبال نذاره... بشه یاغی نذاره و باشه شبچه سر

 هرزه که واقعی جنتلمن یه... بگرده هزاری دو پیرمردای تو

 رو همه زندگی و نده ترجیح آدم و عالم همه به رو بازیاش

نپاشه هم از ... » 

 در توانست تا کرد بلند را پاهایش و برد جلو را صورتش

 پروایی بی از پر و کینه پر پارسا، صورت از کمی فاصله

 :بغرد

... بایسته زده که گندی پای باشه بلد که واقعی مردِ یه »

تو؟ امثال به گیم می چی ما دونی می  » 

 که شد سوالی نگاهش و لرزید کینه همه آن از پارسا تن

داد ادامه آرامش : 

... بودی واقعی روی در بزن یه تو... رو در بزن گیم می »

نرسیدیم پاتم گرد به حتی که رفتی جوری ... » 



 

 

 آنکه از قبل و زد حلقه آرامش عسلی های چشم توی اشک

 قلبش. گرفت را اشکش و برد دست پارسا بریزد، فرو

 طور یک ها چشم آن... انگار شد می تکه تکه داشت

 دیگری چشم به قبال... بودند کننده مسحور عجیبی

 داشت انگار که دختری چشم به حاال و بود کرده نگاهش

شد می عزیز برایش . 
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 و بود آمده کوتاه آرامش مقابل در آنطور که بود عجیب

گذاشتمی جواب بی را اشحاضرجوابی . 



 

 

 عمرِ در بار اولین برای و آورد پایین فکش روی تا را دستش

کرد التماس اش ساله چهل : 

روز چند فقط... بمون پیشم » ... » 

 کف روی و فشرد هایش دندان میان را هایش لب آرامش

 را نگاهش مسیر و ایستاد سینه به دست. آمد فرود پاهایش

 پارسا به رو و خورد فرو را بغضش پر های نفس. داد تغییر

 :پرسید

 یه تو از که بده رخ ای معجزه چه قراره روز چند این »

 جبران رو هات نبودن تمامِ و بشناسه شناس وظیفه بابای

 « کنه؟

-  با دونم می. کنه عوض نیست قرار رو چیزی روز چند این

هم و امنه جات خودم پیش هم. شده دعوات یونس حاج ... 

 مطمئن هم خودش انگار. بگوید را حرفش ادامه نتوانست

 پا به غوغایی درونش. داد می را پیشنهاد آن چرا که نبود

گذاشت می تاثیر تحت را وجودش تمام که بود . 



 

 

 و ها شانه پارسا که کرد نگاهش پرسشی و برگشت آرامش

گفت ظاهری خونسردی با و انداخت باال را ابرویش : 

هوم؟... شناسیم می بیشتر یکم رو همدیگه »  » 

 پارسا وقتی و کرد نگاهش سکوت در ای لحظه چند آرامش

 رویش به دخترکشی لبخند دید، را نگاهش شدنِ نرم

 به را استوارش و محکم های قدم که همانطور و پاشید

کرد زمزمه داشت، برمی برج ورودی سمت : 

دخترم... بیا » ... » 

 غریبه برایش زیادی کرد، ادایش مکث با که ای کلمه آن

 را آرامش دل هم و لرزید خودش دل هم همزمان. بود

 آنکه بی و رفت دنبالش به شده مسخ آرامش. لرزاند

 چقدر. داشت کم را کلمه آن چقدر. ریخت اشک بخواهد

 خواست می دلش چقدر و داشت کم را مقابلش استوارِ مرد

 می سرباز یکی یکی هایش عقده انگار. بزند صدا پدر را او



 

 

 کردنِ آرام برای صدا بی ای گریه بجز راهی هیچ او و کردند

کرد نمی پیدا سوزاندند، می را گلویش تا که دردهایی آن . 

 آرامش به و کرد باز را در پارسا که رسیدند آخر طبقه به

شود وارد اول تا کرد اشاره .  

 توی محکمی سیلی و برگردد داشت دوست آرامش

بگوید و بزند صورتش : 

 فقط... نباش بازم... برو بازم... دیره چیز همه برای دیگه »

نکن عادتم بد پرستی، می هرچی به رو تو ... » 

 او و بود کوبیده هایش لب روی سکوت مهر کسی انگار اما

 از را او و کرد می اش احاطه داشت که حسی به بود محکوم

آورد می در پا .  

 چقدر. افتاد بود گذاشته خانه آن به پا که باری اولین یاد

 روی گیرای لبخند چقدر. بود متفاوت روز آن با پارسا نگاه

بود تر مهربان هایش لب .  



 

 

 به هم آرامش و رفت باال ها پله از طمانینه با پارسا

 ...دنبالش

 و بزند زنگ که بود قرار. بود جبین مه. خورد زنگ تلفنش

 باید که دانست نمی هم حاال و بود نداده خبر اما بدهد خبر

 پارسا که بگیرد مشورت پارسا از خواست... بگوید چه

آمد حرف به خودش : 

 پریسا پیش روز چند بگو... نزنی من از حرفی فعال بهتره »

مونی می ... » 
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 نفهمید و بود ویبره روی تلفنش. کرد نگاهش تعجب با

 دل و جبین مه جواب. بود شده متوجهش کجا از پارسا

 گذشته روز همان که اتاقی به پارسا. داد را هایش نگرانی

 هم خودش را کارش دلیل و بود دیده تدارک آرامش برای

 روی. گذاشت کمد توی را وسایلش و رفت دانست، نمی

زد شانه دستش با را موهایش و نشست تختش .  

 گذاشت، اتاق به پا سنگینی هوای و حال با که آرامش

گفت پارسا : 

 ازت نمیاد خوشم ولی... نگی رو راستش که بود الزم »

بشنوم دروغ ... » 

 و شیطنت با و برداشت اتاق وسط تا را هایش قدم آرامش

انداخت باال ابرویی بدذاتی : 

نگم رو راستش شد الزم شاید دیدی؟ چه رو خدا » ... » 

 روی خفیفی اخم و کرد نگاهش پرنفوذ و عمیق پارسا

گفت تر تلخ و زد تلخی لبخند آرامش. نشاند صورتش : 



 

 

... حکمت آقای پارسا؟ پدر؟ بابا؟ کنم؟ صدات باید چی »

بهت؟ بگم چی رو؟ در بزن آقای  » 

 موشکافانه نگاه و افتاد هم روی کالفگی با پارسا های پلک

 فقط کمی نداشت قصد انگار که سپرد دختری به را اش

بیاید کوتاه کمی . 

 ندارم حساسیت زیاد... تری راحت باهاش که هرچی »

 « ...روش

 داد تکان مرتبه چند را سرش مصنوعی، لبخندی با آرامش

زد لب و : 

 بدی چیزی یه خوای نمی... گشنمه من... رو در بزن آقای »

 « بخوریم؟

 وجود با آرامش. خندید و برد اش چانه زیر دست پارسا

 داشت دوست. بود شیرین برایش هایش تلخی ی همه

 ببرد و بشورد را تلخی همه آن تا بگذارد وقت برایش طوری

شود روبرو اش کینه بی واقعیِ خود با و . 



 

 

شد بلند و زد بشکنی : 

ناآروم؟ خانم خوری می چی »  » 

- ... مخصوص سس با سزار ساالد... پنیر با داگ هات یه

... نباشه معمولی ترجیحا... خورم می هم زمینی سیب

بیاد حال جیگرم که  باشه چیزی مخصوصی ... 

 با که دوخت پارسا به و گرفت باال آن یک را نگاهش

 می نظر از را پایش تا سر زده حیرت نگاهی و کج لبخندی

 طلبکار و داد تکان طرفین به پرسشی را سرش. گذراند

 :شد

خسیسی؟ چیه؟ »  » 

 شستش با. کرد می کنترل را اش خنده زحمت به پارسا

داد تکان سر و خاراند را ابرویش گوشه : 

فقط... نه » ... » 



 

 

 نظر از دیگر بار را پایش تا سر و کرد تنگ را هایش چشم

 :گذراند

 خوراکت و خورد به مشتی هیکل این کنم می فکر دارم »

 « ...نمیاد

خندید اختیار بی آرامش : 

گشنمه... دیگه برو... خب خیلی » ... » 

 و داد تکان طرفین به تاسف نشان به را سرش خندان پارسا

 تا. نبود بلد را او با برخورد طرز اصال. رفت بیرون اتاقش از

 زیر ساعت چند از بیش مادرش، جز به زنی هیچ با حال به

 آمادگی دانست نمی حاال و بود نیاورده دوام سقف یک

... دخترش... نه یا داشت را دخترش با روزه چند زندگی

 آن با آنقدر. سوزاند می را دلش غربتش که ای واژه... دختر

فهمید نمی هم را حالش و حس حتی که بود غریبه واژه . 

 دانست می و بود دویده پوستش زیر عجیبی هیجان ولی

 انگار. کند جلب را دختر آن رضایت خواست می دلش که



 

 

 عذاب و شد می رو و زیر هم او قلب شد، می تلخ که هربار

شد می وارد روحش به پایانی بی . 
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 ولع با. گذشت آرامش های پرانی تیکه کنار شب آن

 و شد گرسنه هم پارسا که طوری خورد؛ می غذا شیرینی

 با آرامش اما بخورد را اش زمینی سیب از کمی خواست

کشید کنار را آن قهر حالت : 

 دیگه یکی نباشی خسیس خواستی می... خودمه مال »

بخری هم ... » 



 

 

 آرامش که ریخت بهم را موهایش و افتاد قهقهه به پارسا

گفت اخم پر و کشید کنار را خودش : 

نزن دست من به » ... » 

 و ماسید هایش لب روی لبخند. ماند هوا روی پارسا دست

گفت جدی : 

بینم نمی توش اشکالی » ... » 

 پارسا رنگ میشی های چشم روی معنا از پر آرامش نگاه

 کلی انگار. لرزیدند هایش لب و ماند بود شده تر تیره که

 چیزی نتوانست اما آمد هایش لب پشت تا ناگفته حرف

 و کرد رخنه گلویش توی بغض به شبیه چیزی. بگوید

 هل میز روی را غذا بدخلقی با. داد دست از را غذا به میلش

شد بلند صندلی پشت از و داد : 

خودت مال » ... » 



 

 

 میان را سرش کالفه و خسته و شد کور پارسا ذوق تمام

گرفت هایش دست : 

 « کجا؟ »

زد داد و رفت باال را ها پله آرامش : 

 « ...بکپم »

 ی نیمه اما برود دنبالش به خواست و برخاست جا از پارسا

 و قهر از چرا بود؟ آمده سرش بالیی چه. شد پشیمان راه

 و حس هزار میان چرا ریخت؟ می بهم همه آن عتابش

 نمی و بود افتاده گیر کردند می دگرگونش که حالی

 که بود گفته چه مگر اصال بگیرد؟ درستی تصمیم توانست

بود؟ ریخته بهم همه آن را آرامش   

. انداخت آن روی را خودش حرص پر و زد صندلی به لگدی

 آن به میز و انداخت زمین روی را غذاها تمام حرکت یک با

. داد بدی صدای و شد جابجا که داد هول طوری را بزرگی

 چشم به همیشه از قرارتر بی و گذاشت آن روی را سرش



 

 

 تاثیر تحت را رحمش بی دنیای تمام که کرد فکر هایی

 رحم نه او دنیای در. بود داده قرار رنگش خوش های عسلی

 دانست نمی اما... عشق حتی نه دلسوزی؛ نه و داشت معنی

 او از و بودند بریده را امانش که بودند چه احساسات آن

 و رحم داشت بار اولین برای که بودند ساخته آدمی

 با روز آن به تا که کرد می تجربه را عشق نوعی و دلسوزی

بود غریبه آن . 
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. برخاست جا از تلفنش زنگ صدای با آرامش زود صبح

 شماره روی نگاهش... خسته و بودند سنگین هایش پلک

داد جواب ای گرفته خش صدای با و ماند جبین مه : 

 « ...الو »

-  جات خوابیدی؟ خوب عزیزم؟ خوبی. برم قربونت سالم

نداری؟ الزم چیزی راحته؟  

- چی همه... خوبه... خوبم ... 

خندید جبین مه : 

آخه؟ خوابی می چقدر... قراضه پاشو »  » 

- دیگه یکم... مخسته خیلی ... 

- خوابی می انقدر مردم خونه زشته پاشو ... 

 تمام با را هایش پلک و رسید آرامش مغز به خون ناگهان

 خوابش تحریر میز صندلی روی گذشته شب. کرد باز قوا

زد لب و شد نیمخیز. بود تخت روی حاال و بود برده : 



 

 

نداری؟ کاری... مامان نیست چیزی... خوابن خودشون »  » 

شد بغض از پر جبین مه صدای : 

 بیا... باشی مردم خونه آواره باید که بمیرم من الهی »

باشی دور خوام نمی... بگردم دورت خونه ... » 

- ... نیستم ناراحت اصال... جا همین مامان خوبه خدا به

کنه محدود رو تو نباید که بفهمه باید بابات ... 

-  تغییرش تونی نمی... آرامش سالشه هفتاد دیگه اون

 از کاری االنم و شده پیر و شده بزرگ افکار همین با... بدی

نیست ساخته کسی دست . 

 همان شکر را خدا که کرد نگاه تنش های لباس به آرامش

گفت و کشید راحتی نفس. بود گذشته شب های لباس : 

... شم چشم تو چشم باهاش و برگردم خواد نمی دلم من »

... کن باور نمیشه چیزی... دیگه مونم می اینجا روز چند یه

میام که هم باشگاه واسه... بزن زنگ خواستی وقت هر ... » 



 

 

شد همراه تردید با جبین مه صدای : 

 رفتی که دیشب... جون آقا یعنی... چیزه... باشگاه »

بعد... فهمید ... » 

زد داد و کرد غلیظی اخم آرامش : 

 اگه پرستی می که خدایی همون به... مامان چی؟ بعد »

 جوری یه ندی، ادامه کالست و باشگاه اون به دیگه بخوای

 یکم فهمیدی؟... نبینی منو هیچوقت دیگه که رم می

 روزا اون خودم... نباش من مغز رو انقدر و کن پیدا استقالل

 چشمت دیگه کنی کنسلش بخوای قرآن به... دنبالت میام

نمیفته من به ... » 

 را تلفن و گرفت نشنیده را جبین مه گفتنِ آرامش صدای

 بیرون اش بینی های پره از داشت دود که انگار. کرد قطع

 داد انقدر خواست می دلش. بود عصبانی که بس زد می

 و بریزد بیرون اش سینه در کرده رخنه حرصِ تمام تا بزند

 تمام داشت دوست. نیاورد فشار قلبش به آنطور



 

 

 نابود را چیز همه و بکوبد دیوار و در روی را عصبانیتش

 خودش دور و برداشت عصبی قدم چند و شد بلند. کند

 .چرخید
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 ناگهان. کرد می اشعاصی و کوبید می قدرت تمام با قلبش

 از پر و کرد مشت را هایش دست پارسا، کار یادآوری با

 خواست می انگار. کوبید پا اتاقش سمت به عصبانیت

 باز ضرب یک را اتاقش درِ. کند خالی کسی سر را حرصش

 نگاهش زده وحشت و آمد باال فورا پارسا سرِ وقتی و کرد

کشید فریاد کرد، : 



 

 

 بهم گفت کی هان؟ تختم؟ رو گذاشتی منو چی واسه »

بزنی؟ دست  » 

 و شب و افتاده اتفاقی چه فهمید نمی هم هنوز که پارسا

 هایی چشم با بود، کرده فراموش را مکانش و جا و روز

کرد نگاهش شده گشاد : 

 « چی؟ »

 مشت تختش، کنار عسلی میز روی و رفت جلو آرامش

 :کوبید

 چرا بیشعور؟ زدی دست من به چی واسه گم می بهت »

 بمونم اونجا انقدر خواستم می شاید تخت؟ رو گذاشتی منو

 فهمی نمی آدمیزاد حرف فهمی؟ نمی هان؟... بپوسم که

نزن؟ دست بهم میگم وقتی  » 

 باال حسابی و درست نفسش هنوز. نشست تخت روی پارسا

غرید و کرد تنگ چشم. بود خوابالود که بس آمد نمی : 



 

 

ببینم بخواب برو شدی؟ دیوونه صبحی اول » ... » 

 یونس حاج از... داشت حرص. شد نمی آرام اما آرامش

 که روزگاری از... اراده بی و ضعیف جبینِ مه از... پارسا

 غریبه پشت هفت که پدری و بود کرده تا ها آن با اینگونه

 .بود

 پارسا ی سینه. رفت باال و گذاشت تخت روی را زانویش

 را پارسا دل هایش گریه و گرفت قرار هایش مشت آماج

کردند ریش . 

 کشیم می چی هر... عوضی... آشغال... توئه تقصیر »

تو... تو... تو... توئه تقصیر ... » 

 و دست توی از جان که کرد تکرار را کلمه آن آنقدر

 پارسا سینه روی سرش. شد سست تنش و رفت پاهایش

. شدند حلقه دورش پارسا بالتکلیف های دست و آمد فرود

 مسکن ناگهان که آغوشی رفت؛ فرو آغوشش توی آرامش

شد دردهایش تمام . 



 

 

 توی ی زده آشوب و ویران دخترِ با باید دانست نمی پارسا

 و بود کشیده آغوش به را زنی کمتر. کند کار چه آغوشش

 انگشت به تعدادشان دانست نمی اصال. بود ورزیده عشق

نه یا رسید می دستش های . 

 آرام آرامش که بگوید چه لحظه آن در دانست نمی حتی

 و آرامش دردهای طغیان وجود با که دانست می فقط. شود

 ترین آرام موقعیت، آن و لحظه آن در اش،پرخاشگری آن

بود دنیا مرد .  

بگوید تا کند جان : 

بابایی باباش آروم... هیس... آروم » ... » 

 شد؛ داغ قلبش. آورد بند را آرامش نفس بابایی، ی کلمه

 توی خفیفی لرزش. شد می سوراخ داشت انگار که طوری

 برخوردی آنکه بدون هایش دندان و کرد احساس فکش

 چفت هم روی طوری هایش لب. لرزیدند باشند، داشته

 به را گلویش در شده پنهان بغضِ که تنیدند درهم و شدند



 

 

 منفجر تا بود تلنگری منتظر انگار. دادند می نشان خوبی

 هایی ضجه آغاز کمرش، روی پارسا نوازشگر دست وَ شود؛

 آن چقدر. کوبید می پارسا سر توی را دردش تمام که بود

 بود خورده ضربه چقدر... نبودنش از بود کشیده درد دختر

 با اش؛زندگی با بود کرده چه بود نفهمیده او و

شانزندگی ... 

کرد زمزمه و زد حلقه هم خودش های چشم توی اشک : 

... پشتتم... کنه اذیتت کسی ذارم نمی دیگه... هیس »

قد تمام... پشتتم من... من ... » 
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 پارسا انگار که شد می آرام طوری اش جمله هر با آرامش

 می بیرون و گرفت می یکی یکی را قلبش دردهای تمام

 است، دخترش پشت کوه مثل گفتند می که پدری. کشید

 حرف و بود کشیده آغوشش در آنطور که همانی بود؟ همان

 دختری برای بودن؛ گاه تکیه از حرف زد؛می بودن پشت از

دانست نمی را ها کلمه آن معنی حتی که . 

 را چیزی چه تا بود آماده پارسا سال، پنج و بیست از بعد

 را کسی چه بود نفهمیده ها سال آن تمام اینکه کند؟ ثابت

 حاال و چیست پدر داند می که کرد می فکر فقط نداشته؟

 تظاهری... کرد می تظاهر فقط و بود نفهمیده که فهمید می

. بود داده نشان رخ پارسا، آغوش احساس با حاال که

 او به و شکست می را اش مقاومتی مرزهای که آغوشی

 ساله پنج و بیست زندگی کجای هیچ که داد می آرامشی

 آورد بند را اش گریه که آرامشی. بود نکرده پیدا را آن اش



 

 

 مردی هیچ آغوش توی که بخشید گرمایی را قلبش و

 عشق اولین که گفتند می راست. بود نکرده احساسش

 حاال که میعاد به احساسش پس بودند؟ پدرشان دخترها

 دوست را او هم اول از انگار اصال شد؟ می چه بود شده پوچ

  ...نداشته

 مانده او و بودند شده هیچ اشزندگی مردهای تمام انگار

 های حرف آن تاثیر تحت را وجودش تمام که حسی با بود

 را زندگی شد می کاش. بود داده قرار پدرانه اما ناچیز

 می ریشه قلبش توی که حسی از و کرد می متوقف همانجا

 همان دنبال به عمر تمام. مرد می و داد می جان دواند،

 ثانیه چند عرض در حاال که آرامشی همان... بود آرامش

 رامِ که بود ساخته دختری او از و بود شده دچارش ناگهان

 از جوره هیچ نداشت تصمیم که پدری بود؛ شده پدرش

بگذرد گناهش ...  



 

 

 خالص تیر داد، که خاطری امنیت و گوشش زیر پارسا نفس

 :بود

بگو بهم کنه می اذیتت که چی هر » . » 

نالید شده، مسخ حالتی با آرامش : 

... نبودنت... غیبتت... وجودت... تو... کنی می اذیتم تو »

 اذیتم تو... زنه می بهم رو حالم چی همه... حالِت.. تگذشته

تو... حکمت پارسا کنی می ... » 

 بی ثانیه چند برای و شد متوقف کمرش روی پارسا دست

ماند حرکت .  

بیشتر را دخترش حال. فهمیدنمی را خودش حال ... 

 درماندگی از که اخمی با و داد فاصله خودش از را آرامش

ماند هایش چشم ی خیره بود، نشسته صورتش روی : 

نباش تلخ انقدر » ... » 



 

 

 انتهایی بی دلخوری با و کشید عقب را خودش آرامش

شد نمی... توانست نمی. کرد نگاهش ... 

کرد نگاهش درد پر و موشکافانه پارسا : 

بده فرصت یه » ... » 

 بی که را هایش اشک و کرد ای کالفه ی تکخنده آرامش

 و آمد پایین تخت روی از. کرد پاک بودند، ریخته اختیار

 اتاق از. گرفت ندیده دوید، می دنبالش به که را پارسا نگاه

 را نگاهش. برگشت در، ی آستانه در درست و رفت بیرون

 هایی مصیبت تمام میان بود؛ شده گم انگار که داد مردی به

 را ها آن با مواجهه قدرت و بود آمده سرش به ناگهان که

 لب خاصی غرور با و انداخت باال ابرو... دید نمی خودش در

 :زد

فرصت یه فقط » ... » 



 

 

 پارسا های پلک که کوبید بهم طوری را در و رفت هم بعد

 حالت همان در ای لحظه چند و شدند فشرده هم روی

 .ماند

 هایش دست میان را صورتش و کرد فوت را اش کالفه نفس

 کمبود همه آن که دختری آن با کرد می چه باید. گرفت

او؟ به شد می ختم تمامشان و داشت  
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 تنش. رفت بهداشتی سرویس به و شد بلند پارسا رفتنش با

 و دست به آبی. نبود خوش حالش و بود شده آتش کوره

 خیره خودش تصویر به ای لحظه چند و پاشید صورتش



 

 

 اش، معده اسید و رفت گیج سرش ای لحظه برای. ماند

 توالت روی و گرفت دیوار به را دستش. سوزاند را حلقش

 و فشرد هایش دست میان را دردناکش سرِ. نشست فرنگی

 کاری باید. کرد فکر آرامش ی کینه از پر چشمان تصویر به

 می یاد باید... داشت فرق همه با برایش دختر آن. کرد می

کند آرام را متالطمش دلِ و کند رامش چطور گرفت . 

 به و رفت پنجره کنار تا دست به سیگار دقیقه چند از بعد

 به. داشت دوست را نقطه آن. ماند خیره پاهایش زیر نمای

 پوکی هر و ماند می عظمتش به خیره شهر، هیاهوی از دور

بخشید می ای تازه جان که انگار گرفت، می سیگار از که . 

 تخت کنار زیرسیگاری در را سیگارش دقیقه چند از بعد

 با را اش رسمی تیپ های لباس. شد حاضر و کرد خاموش

 زیر را قیمتش گران ادکلن و کرد انتخاب خاصی وسواس

کرد اسپری هایش دست مچ روی و گلو .  



 

 

. گشت آرامش دنبال به هایش چشم با و رفت بیرون اتاق از

 کند خداحافظی او از باید دانست نمی و بود بسته اتاقش درِ

 بزند در خواست و رفت اتاقش درِ پشت تا مرتبه چند. نه یا

 خواست نمی. کشید عقب و شد پشیمان ناگهان اما

 هایش دست نهایت، در. کند فراهم را عصبانیتش موجبات

 نفس چند. ماند در پشت ای لحظه چند و شدند مشت

 کارش عاقبت به آن از بیشتر آنکه بدون و کشید عمیق

زد بیرون خانه از و رفت پایین را ها پله کند، فکر .  

. کشید بیرون اتاقش از را آرامش در، شدن کوبیده صدای

. نبود اما ببیند را پارسا شاید تا کشید سرک جا همه به

 پله از ای گوشه و کرد بغض که آمد درد به قدری به دلش

 هم خودش. کرد گریه و نشست باال طبقه به منتهی های

 حساس ها لحظه آن در اما خواست می چه دانست نمی

 خودش با را تکلیفش که کسی بود؛ شده دنیا دختر ترین

دانست نمی هم . 



 

 

 نه و داشت خوردن غذا به میل نه. بود تنها شب خودِ تا

 و بود زده زنگ جبین مه مرتبه چندین... دیگری کار هیچ

 که بود شده حال بی و سست آنقدر. بود نداده را جوابش

 چشم پارسا آمدن به و بود نشسته در مقابل ی کاناپه روی

 برای بزرگی قدم پارسا داشت انتظار انگار. بود دوخته

 اهمیت بی همان و نبود مهم برایش اما. بردارد شانرابطه

شکست می هم در را دلش گرفتن، نادیده و بودن . 

 می سرد آب دوش یک فقط که بود گرفته گر آنقدر

 سرویسش از و رفت اتاقش به. بیاورد جا را حالش توانست

 با و کرد خشک را خودش ساعت، نیم از بعد. کرد استفاده

 برجسته قلبی آن روی که رنگی سفید شرت تی پوشیدن

 پاهای که رنگی قرمز برمودای شلوار و بود؛ بسته نقش

 حمام از داد، می نشان تر جذاب را تراشش خوش و کشیده

رفت بیرون .  



 

 

 آن، به اهمیت بی و شنید را در شدن بسته و باز صدای

شد بلندش موهای کردن خشک مشغول .  

 جرقه پارسا بود منتظر آن هر که بود سنگین دلش آنقدر

 و بزند داد تا بود منتظر... باشد درونش باروتِ انبار بر ای

برساند فلک گوش به را هایش شکایت و کند گله .  

 اجازه هیچ بدون اتاقش درِ که شد موهایش بافتنِ مشغول

 گوش جیغ مقابلش، ناشناس فردِ دیدن با و شد باز ای

 های چشم. گذاشت قلبش روی را دستش و کشید خراشی

 العمل عکس آن با و بودند شده عادی حالت از گشادتر مرد

 فوت را اش شده حبس نفس و بست را در فورا آرامش،

  .کرد

 ریخت فرو بود، او برای که اتاقی در دختر آن دیدن با دلش

کشید اش کرده عرق پیشانی به دستی و . 

 باز ضرب به را در و شد آنالیز مشغول ذهنش ناگهان اما

 درد و شد تیره نگاهش سرش، به جسمی برخورد با که کرد



 

 

 بند دستش و خورد تلو تلو. پیچید سرش توی عمیقی

 و آمد فرود زمین روی که نکرد افاقه انگار اما شد دیوار

 بی اما ببیند تر واضح تا زد می پلک مدام. شد تار نگاهش

رفت فرو خبری بی عالم در لحظه چند از بعد و بود فایده . 
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 نگاه اش پیشانی از شده جاری خونِ به وحشت پر آرامش

 و بود شده داغ تنش. گرفت دهانش مقابل را دستش و کرد

 گلدانِ ناگهان که بود ترسیده آنقدر... گرد هایش چشم

 باید. برداشت عقب به قدمی و کرد رها را دستش توی

کرد می کاری ... 



 

 

*** 

 و بود گرفته دستش یک در را اشنوشیدنی جامِ پارسا

 و برداشت قدم طمانینه با... دیگرش دست در را یخ ظرفِ

رساند اتاق به را خودش .  

 آماده همه آن از کجی لبخند و لغزید مهرنوش روی نگاهش

 و کننده محسور نگاه. بست نقش هایش لب روی بودنش،

 محتویات پارسا وقتی و دوید دنبالش به مهرنوش مشتاق

 دلفریبی لبخند گذاشت، تخت کنار عسلی روی را دستش

پاشید صدایش به ناز و زد : 

بود؟ نشده تنگ من واسه تو دل »  » 

 و کرد نگاهش هایش لب گوشه مرموزِ لبخند همان با پارسا

انداخت باال را ابرویش تای یک و شانه همزمان، : 

 « ...شاید »

 دست مخصوص، دستبند با و زد خیمه مهرنوش تنِ روی

 روی از را مخصوصش تازیانه. بست تخت تاج به را هایش



 

 

. نوشید را اشنوشیدنی و برداشت تخت پای ستِ الو

 صدای و بود داده تاب و پیچ مهرنوش تنِ به عجیبی هیجان

بود پیچیده اتاق فضای در کشدارش هاینفس ... 

 که رفت تخت روی و کند تنش از را اشاضافی های لباس

 تب و سنگین های پلک. پیچید اتاق در تلفنش صدای

 تخت پایینِ به قدمی کالفگی با و افتاد هم روی دارش

 و دید را آرامش شماره. انداخت چنگ تلفنش به و برداشت

داد جواب رفته تحلیل به رو صدایی با : 

جان؟ آرامش بله »  » 

 کجــــایی؟-

 بعد و کرد مکث ای لحظه برای پارسا که کشید فریاد طوری

پرسید حیرت با هم : 

خوبی؟ آرامش؟ »  » 

شد بغض از پر آرامش صدای : 



 

 

 یه ترسیدم... تخونه تو اومد یکی... نیستم خوب نه »

 سرش... سرش... میاد داره خون... سرش تو زدم رو گلدون

میاد خونه داره ... » 

کشید خط آرامش اعصاب روی مهرنوش نازک صدای : 

عزیزم؟ شده چی »  » 

 و کرد جدا مهرنوش های دست از را دستبند فورا پارسا

 آرامش گوش به تقالیش پر صدای. پوشید را هایش لباس

پوشید می لباس داشت که بود مشخص و رسید : 

... کن حفظ رو خودت خونسردی... عزیزم نیست چیزی »

خونه رسم می دیگه ربع یه تا من ... » 

 بیخ هایش ناراحتی. نرسید گوش به آرامش از صدایی

 پارسا. بزند حرفی بود نتوانسته و بودند چسبیده گلویش

 می نگاهش منتظر که مهرنوش به رو و کرد قطع را تلفن

گفت کرد : 



 

 

برم باید امشب... فردا » ... » 

 پارسا بازوی از. آمد جلو و شد بلند تخت روی از مهرنوش

کرد نگاهش التماس پر و شد آویزان : 

ماه یک از بعد... پارسا » ... » 

 پلک کالفگی از پر. کند تمام را حرفش نداد اجازه پارسا

کوبید اش سینه تخت و بست : 

نیومده باال سگم روی اون تا کنار بکش » ... » 

زد داد و شد پرت عقب به قدمی مهرنوش : 

 و سر رو زندگیت ندادی قول مگه تو این؟ از تر سگ »

کنی؟ جدی رو مونرابطه و بدی سامون  » 

 سمتش به بلند قدم یک و زد آتش سیگاری عجله با پارسا

 نگه هایش انگشت میان را سیگار که دستی همان. برداشت

کرد تنگ چشم تهدیدوار و برد جلو بود، داشته : 



 

 

 دیگه هم تو... کنم جدی کسی با مورابطه کنم غلط من »

 تخونه اومدم کردی فکر... رسیده سر انقضات تاریخ

گوشیم رو نبینم رو تشماره... نخیرم خبریه؟ ... » 

 و گذاشت جا سرش پشت را مهرنوش مبهوت و مات نگاه

رفت بیرون خانه از هم بعد و اتاق از فورا .  

 به که ای رابطه آن از ناکام و زد موهایش به چنگی مهرنوش

 و انداخت حمام در را خودش بود، نرسیده سرانجامی هیچ

ریخت اشک دوش، زیر . 
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برد اورژانس به را مسیح پارسا، شب آن . 

زدند بخیه و گرفتند اسکن تی سی سرش از . 

 مرخص تا کشید طول کمی و زدند سرم ضعفش بخاطر

 .شود

 تکان خشکش های لب و لرزیدند که مسیح های پلک

 به آب قطره چند و شد بلند صندلی روی از پارسا خوردند،

داد خوردش : 

 « خوبی؟ »

زد لبخندی و کرد باز چشم مسیح : 

عمو سالم » ... » 

- شدی پا کله که بینم می... سالم علیک ! 

شد درهم هایش اخم و کرد جانی بی ی خنده مسیح : 

دختره؟ بود آشنات »  » 

زد ای تکخنده مسیح و داد تکان سر لبخند با پارسا : 



 

 

 رو ما مهن دهن زد! المصب داشت دستی ضرب چه »

کرد سرویس ... » 

زد کوتاهی قهقهه پارسا : 

من خونه نیای هماهنگی بدون باشی تو تا » ... » 

گفت طلبکاری با و برد عقب کمی را سرش مسیح : 

 مجبور هم من... نمیدی جواب رو تلفنت اون المصب دِ »

 اومدم و گرفتم کلید نگهبان از هم معمول طبق و بیام شدم

شد اینجوری که همیشگی اتاق تو برم ... » 

 را هایش دست. خندید صدا بی و آمدند کش پارسا های لب

کرد نگاهش خیره و کرد تنش گاه تکیه : 

بود؟ شده چی حاال »  » 

-  از بیرون بزنم شبونه شدم مجبور... شد دعوام بابام با باز

نیست تو خونه از بهتر که هم جا هیچ... خونه ...  



 

 

 قامت که همانطور و داد تکان تاسف نشان به سری پارسا

زد لب و کشید صدایی پر نفس کرد، می صاف : 

 عین سره یه آخه؟ شید آدم خواید می کی تا دو شما »

بشه؟ چی که هم جون به میفتید گربه و سگ  » 

 آخ و کوبید سرش روی را دستش حواس، بی مسیح

گفت کوتاهی : 

 از رو پاش بگو داداشت این به... نبود حواسم... اوف »

 خواد می... پارسا کنه نمی ول... بیرون بکشه من زندگی

 زور بار زیر منم... کنه حکومت من زندگی به جوره همه

... کنی ازدواج منصوری دخترِ با باید بال و اال گهمی... نمیرم

... حالمه و عشق اول تازه من... مرد گی می چی بفهم آخه دِ

 که کنم دختری با زندگی پایبند رو خودم بیام باید چرا

ندارم؟ دوسشم حتی  » 
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کرد نگاهش نفوذ پر و عمیق پارسا : 

میونه؟ در دیگه کسی پای »  » 

داد تکان طرفین به را سرش مسیح : 

 که خودت... عمو نیستم بودن متعهد آدم من اصال... نه »

 مگه... بدم ازدواج به تن خواد نمی دلم... دیگه شناسی می

نکردم تموم رو نه و بیست هنوز سالمه؟ چند ... » 

انداخت باال ای شانه پارسا : 

 اصال... نیاوردم در سر بابات سیاست از هیچوقت من »

 باهم خیلی... باباییم و مامان یه از جفتمون ما انگار نه انگار



 

 

 حرف باهاش تونم می من بخوای اگه اما... مسیح داریم فرق

 « ...بزنم

کشید ای کالفه نفس مسیح : 

توأم پیش نگو بهش... دستم از شکارِ خیلی فعال » ... » 

- گم نمی چیزی . 

 حرفی دیگر و کرد نگاهش آمیزی تشکر لبخند با مسیح

 .نزد

 مدت تمام بودند، برگشته وقتی و بود مانده خانه در آرامش

 نمی هم نگاه حتی پارسا های چشم به و بود سرسنگین

 مسیح و کرد راهنمایی تختش روی تا را مسیح پارسا. کرد

ببیند را آرامش تا چرخاند سر مرتبه چند . 

 و سنگینی احساس آنقدر آمد فرود تخت روی وقتی

گفت که داشت خستگی : 

خوابم می یکم من » ... »  



 

 

 سرویس از. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سر پارسا

 آمد، بیرون وقتی و کرد استفاده ها پله زیر بهداشتی

 پر های چشم با آرامش. دید خودش منتظر را آرامش

پرسید و کرد نگاهش اشکش : 

نه؟ بودی؛ قرار سر »  » 

 همان از را جوابش که هم آرامش و کرد سکوت پارسا

. کوبید پا اتاقش سمت به بدی حال با بود، گرفته سکوت

ماند خیره رفتنش به و شد مات پارسا . 

 اتاقش در پشت تا کالفه و کرد پیدا نقیض و ضد حس هزار

 دستِ شنید، را اش گریه هق هق صدای وقتی اما رفت هم

. شدند فشرده هایش پلک و ماند در روی اش شده مشت

 نمی اصال. کرد می کار چه باید دانست نمی لحظه آن در

 روشی به و برود اینکه یا بود خوب برایش تنهایی دانست

 تسکینی و بدهد نازش نداشت، برایش ای ایده هیچ که

باشد بدش حال برای . 



 

 

 راک صندلی روی و برگشت خودش اتاق به نفسی بی از پر

 .نشست

 به را اش اشاره های انگشت و پیچید هم در را هایش دست

داد قرار هایش لب روی هم، موازاتِ .  

. کرد دود سیگار چند و چندین و دوخت چشم مسیح به

 به را مدت تمام دانستمی فقط. گذشت چقدر نفهمید

 زن از یکی با طریقی به باید شاید. بود کرده فکر آرامش

 طرز و کرد می صحبت آرامش درمورد اطرافش های

گرفت می یاد را او با برخورد . 

 می دختری از و رفت می جبین مه سراغ به باید شاید

 ویرانی از پر بود؛ تالطم از پر نامش، برعکسِ که پرسید

 و بود گذاشته باقی روحش ی خسته تنِ بر او خودِ که هایی

 کرده چرک های زخم آن دردِ مرهم، کدام دانست نمی حاال

داد می تسکین را . 
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 حرکت اشبینی مقابل را دستش و شد بیدار باالخره مسیح

 :داد

 خودت های ریه به... انداختی راه دودی چه... اوه اوه »

 نفس باید که کن فکر برگشته بخت من به نمیکنی، رحم

 « ...بکشم

 بی و کرد خاموش زیرسیگاری توی را سیگارش پارسا

گفت تفاوت : 

زنیمی حرف زیاد » ! » 

 و زد کنار را پرده که دوخت چشم پارسا به و خندید مسیح

کرد باز را پنجره . 



 

 

گفت مسیح که برود بیرون اتاق از خواست : 

 شام... گشنمه خیلی ت؟خونه تو میشه پیدا چیزی »

اینجا اومدم هم راست یک نخوردم، ... » 

 که برود بیرون اتاق از خواست و زد متاسفی پوزخند پارسا

پرسید شک و تردید از پر مسیح : 

بپرسم؟ چیزی یه عمو؟ »  » 

 و شخصی حریم روی اندازه چه تا پارسا که دانست می

بود حساس روابطش . 

مربوطه بهت دونی می اگه بپرس » ... » 

خاراند را ابرویش روی و خندید مسیح : 

داری؟ رابطه باهاش یعنی باهاشی؟... اوم... دختره این »  » 

 ژست با و بود برده فرو هایش جیب توی دست پارسا

 شد داغ اش پیشانی تا انگار. کرد می نگاهش خیره خاصی،

زد دستبرد هم هایش گوش به گرما آن و .  



 

 

کرد جمع را هایش لب و داد قورت را دهانش آب مسیح : 

 کنم فکر فقط... فقط... کنم ناراحتت خواستم نمی »

بشی؟ خیالش بی میشه نبوده تو با اگه... یعنی... چیزه  » 

سوزن سوزن نگاهش و شد منقبض پارسا فک ...  

 و نشست می که همانطور و گرفت دندان به لب مسیح

 به را هایش دست داد، می تکیه تخت تاج به را پشتش

کرد زمزمه و برد باال تسلیم نشان : 

باشه... خب خیلی » ... » 

 سمت به را اش اشاره انگشت و زد پلک درد پر پارسا

گرفت مسیح : 

بمون دور و باش دور ازش... منه قرمز خط آرامش » ... » 

 در را مسیح نفس که طوری داشت؛ خاصی صالبت لحنش

انداخت صراحت به را او و کرد حبس اش سینه : 

نبودی خسیس که تو... خودت مال... بابا خب خیلی » ... » 



 

 

سایید هم روی دندان و ماند دستگیره روی پارسا دست : 

 رو اون... داره فرق من زندگی های زن تمام با آرامش »

 خودم وگرنه... نکن نگاهش چشمی هیچ به هیچوقت

میارم در کاسه از رو چشمات ... » 
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 کوبیده و پارسا رفتن به شده گرد هایی چشم با مسیح

 را پارسا موقعی هیچ. ترسید حقیقتا و ماند خیره در شدنِ

 روی که بود ندیده اصال. بود ندیده محکم و قاطع آنطور



 

 

. ندهد هم کردن نگاه اجازه حتی و کند خرج غیرت زنی

 تصمیم و آمد دستش کار حساب مسیح که بود گفته طوری

نگوید دختر آن به راجع حرفی هیچ گرفت . 

 آنکه محض به و رساند آشپزخانه به را خودش عصبی پارسا

 به را دستش. آمد بند نفسش رسید، خوری نهار میز به

 شده عصبانی همه آن چرا. کرد صاف قامت و گرفت صندلی

 آدم مهمترین های دندان تمام بود خواسته دلش چرا بود؟

 درمورد دیگر تا کند خرد دهانش توی را مسیح اش، زندگی

 مهمترین آرامش انگار حاال نکند؟ فکر آنگونه آرامشش

 می سپرد سینه برایش اینگونه که بود شده اش زندگی آدم

 به خواست می را غیبتش سال پنج و بیست تمام. کرد

 هیچ شاهد که او... چطور دانست نمی اما کند جبران نوعی

 جور یک حاال اما... نبود دخترش شدن بزرگ از ای لحظه

 مسیح بود نداده اجازه که حسی... داشت مالکیت حس

 آنقدر حرف آن اصال. باشد داشته فکری هیچ درموردش



 

 

 بگذارد جوابش بی بود داده ترجیح که بود کرده اش عصبی

 می اگر که داشت حتم. کند بسنده کردنش تهدید به و

 به را خودش. گذاشتنمی باقی مسیح از چیزی ماند،

 اتفاقی چه. شست را صورتش سرد، آب با و رساند سینک

کرد؟ می اش عاصی اینگونه که بود افتاده درونش   

... انگار بود شده قلبش توی موجودِ عزیزترین... دخترش

 قلبش تمام در و گرفت می شکل داشت کم کم محبتش

 همان در. بود شده عزیز برایش چقدر. دواند می ریشه

 فهمیده دیگری زن با را ارتباطش آرامش وقتی... کم مدت

 سر و برگردد خواست می دلش بود، ریخته بهم آنطور و بود

کند جدا تنش از را مهرنوش . 

 آغوشش در پدرانه و برود اتاقش به خواست می دلش

 اشزندگی آدم مهمترین او که بگوید. کند آرامَش و بکشد

 آنِ از را پارسا فکر توانسته که کسی مهمترین... شده

 از هایش رابطه آن برای را پارسا که کسی... کند خودش



 

 

 آسیبی دخترش مبادا تا کرده آواره هم خودش ی خانه

 قرار و پارسا ارتباط فهمیدنِ با قلبش... بود دیده ولی. ببیند

بود افتاده گریه به و بود شکسته اش شبانه .  

 چگونه باید که فهمید می و گرفت می کمک کسی از کاش

 کاش برخوردی؟ چه نوازشی، چه حرفی، چه... کند رفتار

 آشفته همه این حاال که بود ندیده بارانی را ها چشم آن

 ...باشد
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 ای لحظه چند و کوبید را آرامش اتاق درِ پارسا زود، صبح

 حال، بی و کرده پف هایی چشم با آرامش. ماند منتظر

شنید و ایستاد مقابلش : 

بودی؟ خواب »  » 

زد لب و کرد کمرنگ ای خنده تک آرامش : 

 این... کنه بیدارم تونست نمی هم توپ بودم، خواب اگه »

هیچی که تو هزاری دو زدنِ در ... » 

 خندیدن از نشانی هیچ که کرد نگاهش طوری پارسا

 ساخته جذاب ترکیبی او از خندانش های چشم اما نداشت

 مقابل کلیدی دسته و رفت باال اندکی لبش گوشه. بود

گرفت آرامش های چشم : 

 بنویس خوای می که وسایلی از لیست یه... کلید این »

خرید بریم میام هم عصر... بیاره برات بخره سرایدار بدم ... 

» 



 

 

 باال را ابرویش تای یک و داد در چارچوب به تکیه آرامش

 :انداخت

رو در بزن جناب شدی جیب به دست... وَاو » ... » 

 شده گرد هایی چشم با را مسیح و برگشت ناگهان پارسا

 را خودش زحمت به و بود ایستاده سرش پشت که دید

 و نبود آرامش دید مقابل. نشود منفجر تا کرد می کنترل

 را هایش لب پارسا. بود شده اشپروایی بی باعث همان

گفت آرامش به رو و فشرد هم روی : 

 نمیاد خوشم... بخریم که بنویس داری الزم چی هر »

باشی داشته کسر و کم چیزی ... » 

 واری تاکید حالت با و کرد نگاهش سفیه اندر عاقل آرامش

 مسیح سمت به خواست و آمد جلو آرامش. داد تکان سر

 اش سینه تخت را دستش فورا پارسا که بکشد سرک

 جلوتر هم خودش. داد هل عقب به کمی را او و گذاشت

زد لب آرامی به و رفت : 



 

 

 لباس اینجوری ناکسی و کس هر جلو نمیاد خوشم »

 « ...بپوشی

 رنگی بنفش تاپ که کرد اشاره آرامش پای تا سر به بعد و

 را هایش ران روی تا رنگش سفید شلوارک و بود پوشیده

پوشاند می .  

انداخت باال ای شانه آرامش : 

 به کارید؟ این تو خانوادگی شما کال یعنی ناکس؟ و کس »

حتی؟ کرد اعتماد نمیشه برادرتم پسر  » 

 آرامش روی نگاهش و چرخید کاسه در پارسا های چشم

 ژست همان با و بود برده فرو هایش جیب در دست. ماند

زد لب و کرد تنگ چشم. کرد می نگاهش مردانه : 

کن هماهنگ باهام بری خواستی جایی » ... » 

کرد نگاهش کینه پر و سینه به دست آرامش : 



 

 

... هستن روزانه شونهمه... ذارم نمی شبانه قرارای من »

ندارم گرفتن اجازه به نیازی ... » 
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 به را فکش... منقبض فکش و شد سخت و سفت پارسا نگاه

 پر نفس و آورد جلو کمی شد، می عصبانی که موقعی عادتِ

 بود مشخص که طوری و طمانینه با. کشید حرصی

 با و شد سینه به دست کند، می کنترل را عصبانیتش

آمد کش آرامش روی نگاهش کالفگی : 



 

 

 االن... کنیم صحبت روابطت درمورد مفصل روز یه باید »

نیست مناسبی وقت ... » 

رفت عقب قدمی و زد پوزخندی آرامش : 

سالمت به » ... » 

 شماتت نگاهِ باالخره و برداشت عقب به رو قدم چند پارسا

گفت مسیح به رو و کند آرامش روی از را بارش : 

 « ...بریم »

 روی نکرد جرات حتی مسیح و رفتند بیرون خانه از دو هر

 بود عجیب اما. بیندازد آرامش به نگاهی و برگردد ها پله

 تا داشت کشش و بود کنجکاو همه آن او به نسبت که

 ...ببیندش

 حتی اجازه که بود کرده حفظ حریمش در را او طوری پارسا

 از حتی مسیح. بود نداده مسیح به را اضافی نگاه یک

 برای آرامش کرد می خیال و دانست نمی هم نسبتشان



 

 

 به نسبت را عمویش هیچوقت. است بقیه از تر جدی پارسا

 دلهره اوصاف، این با حاال و بود ندیده اینگونه هیچکس

 آرامش حرفِ آن با. داشت موضوع آن به نسبت عجیبی

 لحظه آن در اینکه با و گذشته کار از کار بود کرده خیال

 جایی اما. بود شده همیشه از تر مغموم اما بود خندیده

 آن در حضورش هنوز که بود دختری درگیر ذهنش گوشه

بود سکرآور خانه .  

 مه دنبال به هم بعد و کرد سرگرم ظهر تا را خودش آرامش

 او و بود زده تلفن خواب، از قبل گذشته، شب. رفت جبین

 مه اگر که بود کرده تهدید اما. بود رهانده هایش دلهره از را

 می همانگونه بدهد، باشگاه و کالس به دل نخواهد جبین

بماند باقی آثارش از اثری هیچ گذارد نمی و رود .  

 داده قول. برگردد آرامش تا بود کرده التماس کلی جبین مه

 و سر را اوضاع و کند صحبت یونس حاج با خودش بود

داشت پا یک آرامش مرغ اما بدهد سامان .  



 

 

 که گرفت آغوشش در طوری آرامش دیدن با جبین مه

 تابی بی و ریخت اشک. مانده دور او از سال چندین انگار

 :کرد

 از میرم می من گی نمی... چل و خل ی دیوونه... دیوونه »

 می سکته داشتم قرآن به... خدا به گی؟ نمی هان؟ نگرانی؟

فقط سرم زیر رفتم دوبار... کردم ... » 
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 گوشه از اشکی قطره و شدند داغ آرامش های پلک

چکید چشمش : 



 

 

 و بیا خودت به خدا رو تو... من ی بیچاره مامان مامان؟ »

 پنج و بیست بخاطرش که کسی اون... بساز رو زندگیت

 اون... نداشت رو ارزشش موندی، محروم چی همه از سال

 که خدایی اون به رو تو... کنه می رو دنیا کیف و عشق داره

 که ببینم چشمم به بذار و بساز رو خودت پرستی می

خوشبختی و خوشحال ... » 

 سنگین قلبش روی و کرد نگاهش عجیبی غم با جبین مه

 گذاشته آن روی کیلویی چند ای وزنه انگار که طوری شد؛

پرسید وار زمزمه. بودند : 

دیدیش؟ بازم دونی؟ می کجا از تو »  » 

 جواب انگار که پرسید طوری و شکست گلو در صدایش

داد تکان طرفین به را سرش آرامش. بود بدیهی سوالش : 

 کاره چی مشخصه... نیست دیدنش دوباره به نیازی »

 که نگرفته زن االن تا... زندگیش روند مشخصه... هستش

 کن ول رو اینا... خدایا وای... برسه کاریش کثافت به



 

 

 هیچ باشی، قوی زن یه وقتی... خودت به بچسب تو... مامان

 بشه نزدیک بهت خودی بی ده نمی اجازه خودش به مردی

 حتی باشی قوی وقتی... کنه استفاده سوء اعتمادت از و

 طبیعیت حقوق از و بایسته روت توی تونه نمی پدرت

 رسید هرکی که شی نمی سنگ خرده مثل... کنه محرومت

 می بقیه باشی، که قوی... اونور کنه پرتت و بزنه لگد یه

... بدن دستت از رو تو مبادا که خودشون کارای از ترسن

فهمی؟ می  » 

 می انگار که بود شده براق جبین مه های چشم توی طوری

 مغزش ی گوشه گوشه و بردارد را هایش حرف خواست

 لب و داد تکان سر جبین مه. شوند فراموش مبادا تا بکارد

فشرد هم روی : 

پیشم برگرد فقط... نکشم کنار دم می قول... باشه » ... » 

گفت حرص پر و داد تکان سر کالفگی با آرامش : 



 

 

... هستم همیشه... هستم ولی... مامان گردم برنمی... نه »

 تا کنم تجربه رو خونه اون از بیرون دنیای خوام می من

خودشون عین نپوسیده مغزم ... » 

زد هق جبین مه : 

 می رو خونش خون... عصبانیه دستت از خیلی جون آقا »

میاد که تو اسم خوره ... » 

- درک به ... 

 هایش چشم روی جبین مه ی رمیده نگاه که گفت طوری

گرفت چشم دلخور، و ماند . 
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 مالیم و تر آرام لحن با کرد، درک را اش ناراحتی که آرامش

گفت تری : 

 من برای تو فقط مامان... نباش ناراحت... خب خیلی »

... ناراحتیم ازش چقدر بفهمه جون پدر بذار لطفا... مهمی

 و بخریم خونه یه کنم می جمع پول مدت این تو منم

هوم؟... کنیم می زندگی هم با بعدشم... شیم مستقل  » 

کرد تمسخر پر ای خنده تک جبین مه : 

کنی؟ ازدواج خوای نمی شی؟ پیر من عین هم تو قراره »  » 

 شانهمیشگی بحث بحث، آن. کشید ای کالفه پوف آرامش

 :بود

نه؟ دیگه؟ ازدواج از متنفرم دونی می »  » 

 ادامه آرامش. گرفت چشم و کرد نگاهش دلخور جبین مه

 :داد



 

 

 مردی دیگه نداره امکان نشم، مستقل کامال وقتی تا من »

 کنه شوتم آشغال یه مثل اینجوری که بدم راه حریمم به رو

 و باش بحث این خیال بی پس... متنفرم همشون از... بیرون

 تا بریم بدو... شده دیر االنم... خواهشا نکن سگ رو من

نرفته فنا به پولمون ... » 

 به. شدند راهی دو هر و داد تکان سر تاسف با جبین مه

 به هم بعد... دیدند را الزم های آموزش و رفتند آرایشگاه

 را هایشان بحث تمام که خندیدند آنقدر و رفتند باشگاه

گفت آرامش که بودند رختکن توی. کردند فراموش : 

هوم؟... هم با زبان کالس بریم بنظرم »  » 

کرد فوت را بازدمش و انداخت باال ای شانه جبین مه : 

داریا حوصله » ... » 

-  شک خودم برای اما... واجباته جزء اصال... بری باید که تو

 حوصله... نیست حالش نگی بگی همچین یعنی... هنوز دارم

 اصال... بهتره کنم پیدا کار برم بنظرم... ندارم خوندنم درس



 

 

 و استاد و کالس حوصله... بخونم خودم بگیرم رو کتاباش

ندارم رو شعرا جور این ...  

کرد نگاهش بار شماتت جبین مه : 

بساز رو خودت تو الاقل گذشته، من از » ... » 

-  نباشه، سرت باال گفتم که شعرایی همون تا شما... نخیرم

 رو جون پدر تا کن پات فوالدی کفش یه... خونی نمی

... ندارم رو مورد یه این با جنگیدن حوصله... کنی ساکتش

 خودم با بیام کنه، تحمل تونه نمی و ناراحته خیلی اگه

  ...ببرمت

 سرش روی را شالش و کشید حرصی پر نفس جبین مه

 :انداخت

 می میده بهت کفتر تخم پریسا... شدی تر غرغرو خیلی »

زنی؟ می حرف بند یه که خوری  » 

رفتند بیرون ورزشگاه از دو هر و زد قهقهه آرامش .  



 

 

 "رو در بزن آقای " نام دیدنِ با و خورد زنگ آرامش تلفن

داد جواب و خندید : 

داشتید؟ امری »  » 
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رسید گوش به کوتاهی مکث با پارسا صدای : 

 « ...سالم »

  ...علیکم-

 کجایی؟-



 

 

- بدم؟ توضیح باید  

گفت کالفه و کرد فوت را بازدمش پارسا : 

باش خونه دیگه ساعت نیم تا » . » 

- گیرم نمی دستور کسی از .  

 ...لطفا-

گفت وار زمزمه و کرد ای تکخنده آرامش : 

حتما کنم می فکر روش... هوم » ... » 

 را تلفن دید، که را جبین مه حیرتِ از شده گرد های چشم

گذاشت مانتویش جیب توی و کرد قطع : 

خوبه شنیدم چهارراه؟ سر آموزشگاه این بریم » ... » 

- بود؟ کی  

 به. کردند عبور خیابان از هم با و گرفت را دستش آرامش

 کرد رها را دستش جبین مه رسیدند، که خیابان سمت آن

پرسید و : 



 

 

بود کی پرسیدم » ! » 

گفت آشفتگی با آرامش : 

اه... بود بابام خر آمیرزا،... دادیا گیر... بابا ای » ... » 

 دلخور برگشت، آرامش وقتی و ایستاد همانجا جبین مه

غرید و ایستاد مقابلش حرص پر آرامش. کرد نگاهش : 

 من؟ ندارم شخصی حریم شی؟ می ناراحت چرا چیه؟ »

بزنم؟ حرف یکی با تونم نمی  » 

 آب از پر هایش چشم و لرزیدند جبین مه های مردمک

زد لب و دوخت دیگری سمت به را نگاهش. شدند : 

 ازت و دارم رو تو فقط دنیا تو من... بیشعوری خیلی »

دارم توقع ... » 

داد نشان واکنش فورا آرامش : 

 من باید چرا... کردی اشتباه خیلی... کردی اشتباه خب دِ »

مردم من و اومدیم فقط؟ باشی داشته رو ... » 



 

 

 کش هایش چشم روی جبین مه تالطم از پر و عاصی نگاهِ

شد فشرده هم روی هایش دندان و آمد : 

واجبه احترامم... مادرتم من... شو ساکت » ... » 

کرد پا آن و پا این و کشید حرصی پر نفس آرامش : 

 تو بریم بیا... بود جدیدم پسر دوست... مادرم خب خیلی »

خدا رو ... » 

 بعد. کرد همراهی به وادار را او و کشید را جبین مه دست

گفت ثانیه چند از : 

 بخوری حرص خوای می فقط شد؟ چی فهمیدی حاال »

شناسمت می که من... دیگه ... » 

داد جواب و برداشت قدم او با همگام باالخره جبین مه : 

 دچار من سرنوشت به خوام نمی... نگرانم فقط من »

 « ...بشی
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گفت قاطعیت با صورتش توی و برگشت آرامش : 

 می قوی زن یه هم تو از... شم نمی تو مثل هیچوقت من »

... مامان شده تموم داری برده ی زمونه و دوره دیگه... سازم

 رفتار باهات خواست طور هر که نیستی بابات ی برده تو

 « ...کنه

- منه نگران اون . 

-  فکر به که کسی... دخترت... ام تو نگران من... نه

 محدودیت تو خواد می که کسی... استقاللته و پیشرفت

 اگه حتی که... برسی بزرگ جاهای به و باشی نداشته



 

 

 نه... بگه بهت تر نازک گل از نتونه طرفت کردی، ازدواج

 من... شوهرت چاه تو بیفتی بیای در بابات ی چاله از اینکه

من... مامان نگرانتم ! 

 به را صورتش نگران حالتِ که درهم ابروهایی با جبین مه

 چشم روبرو به هم بعد و کرد نگاهش داد، می نشان خوبی

 واقعیت اما داشت درد آنکه با آرامش های حرف. دوخت

 و آورد می خودش به رفته رفته را او که واقعیتی. بود

 دوست. کند اجرا را گوید می چه هر تا کرد می ترغیبش

 ببیند زد، می دم آن از آرامش که را زندگی روی آن داشت

 هرچند داشت؛ دوست را آرامش روحیه این. کند تجربه و

 می باز سر هایش زخم گاهی که هرچند... بود شکننده که

 با ظاهرا و جوان دخترِ تالطمِ و تلخی موجب و کردند

... داشت دوست را استقاللش این اما شد؛ می نشاطش

... بود برده ارث به پدرش از را یکدندگی ژنِ این شاید



 

 

 که جبینی مه برای بود ذهنی از دور ی واژه چه... پدرش

بود کرده بزرگ پدر، بدون را او ها سال . 

 خودش و کرد نام ثبت زبان کالس در را جبین مه آرامش،

 اما بود نخوانده آنچنانی درس آنکه با. شد سطح تعیین هم

 ترجیح همان برای و بود بلد حدودی تا شکسته، پا و دست

 را خودش سطح های کتاب. بخواند درس خودش داد می

برگشتند خانه به جبین مه با همراه و کرد خریداری . 

 که برود خواست و کردند خداحافظی جبین مه از در دم

 اخم با. ایستاد در آستانه در یونس حاج و شد باز در ناگهان

غرید و کرد نگاهش غلیظی : 

رو؟ روز و شب مونی می گوری کدوم! شدی صاحب بی »  » 

گفت جوابی حاضر با و گرفت فاصله قدمی آرامش : 

 شما که قبرستونیه این از بهتر بمونم گوری هر »

 « ...صاحبشی



 

 

 بلند جبین مه جیغ که برداشت خیز سمتش به یونس حاج

 خیابان انتهای به زود خیلی و کرد تند قدم آرامش اما شد

 که دید می... برگشت ای لحظه برای و گرفت تاکسی. رسید

 دید می... بود گرفته باال یونس حاج و جبین مه بین بحث

 نادیده را خودش و کرد می دفاع او از چطور جبین مه که

 کند کاری آنکه برای شد می مصمم و دید می... گرفت می

. داد آدرس و شد تاکسی سوار... شود مستقل جبین مه تا

... ببخشد را یونس حاج تواند نمی هیچوقت کرد می حس

 ی رفته دست از زندگی تمامِ مقصر او کرد می حس

باشد می دخترش ... 

 

, [09.08.19 14:45] 

 

 

۵۳پارت  

 



 

 

 

 و کرد خارج جیبش از را تلفنش رسید، که برج مقابل

 از. کرد نگاه پارسا ی رفته دست از تماس سه به پرخنده،

 که ساعتی نیم از ساعت یک. برد می لذت کردنش اذیت

 کرد حساب را دربست پول. بود گذشته بود داده اولتیماتوم

 پارسا که کلیدی با و رفت آخر طبقه به فورا. شد پیاده و

 درِ به مسلط مبلِ روی نشسته را پارسا. شد وارد بود، داده

داد سالم و برد باال خونسرد را دستش و دید ورودی . 

 خمیده، تنی با و بود گذاشته پاهایش روی را آرنجش پارسا

 روی را دستش یک. کرد می نگاهش و بود گرفته باال سر

بود آویزان زانویش از دیگرش دست و بود گذاشته دهانش . 

 تا و کشید صورتش روی ریشش، ته امتداد در را دستش

 سپرد آرامش به را اش موشکافانه نگاه. آمد پایین اش چانه

پرسید ترسناکی لحن با و : 

بودی؟ کجا »  » 



 

 

. کرد باز هم از را هایش دست و انداخت باال ابرو آرامش

زد لب و کرد ای تکخنده همزمان : 

شی؟ می هم غیرتی بابا؟ نه »  » 

 جا از. شد سنگین نفسش و شدند فشرده پارسا های پلک

 اما بود ترسیده آرامش. آمد جلو قدم به قدم و برخاست

 چانه و ایستاد اشقدمی یک در پارسا. باخت نمی را خودش

 بود شلوارش جیب توی دستش یک. گرفت دست در را اش

 زاویه باال به رو کمی را آرامش ی چانه دیگرش، دست با و

 خوش های میشی. کرد نگاهش پرنفوذ و عمیق و داد

 بود عصبی چقدر که بود مشخص و بودند شده تیره رنگش

کرد می خودخوری اما : 

بودی کجا پرسیدم » ... » 

 عقب قدم چند و زد دستش زیر به ای ضربه عصبی آرامش

 :رفت



 

 

 تو نداری حق کنی، جوابم سوال نداری حق... کن ولم »

 حق... بخوای جواب بپرسی، نداری حق... کنی دخالت کارام

ری... دا... َن... نداری... نداری ... » 

... بود رفته تر عقب و بود گرفته اوج صدایش لحظه هر

کشید جیغ وجودش تمام با و شد خم زانو روی ناگهان : 

 که نخواستی چون نداری... نبودی هیچوقت چون نداری »

 با رو ما... نخواستی رو مادرم... نخواستی رو من... باشی

فهمی؟ می... نداری هیچی حق... کردی له رفتنت  » 

 پر و بود برده فرو جیبش در را دستش دو هر پارسا حاال

 حرکات تمام. بود کرده کج گردنش روی را سرش اخم،

 خرد بیشتر لحظه به لحظه و بود گرفته نظر زیر را آرامش

 و بودند شده مشت هایش جیب توی هایش دست. شد می

 روی دندان اما. رفت می فرو دستش گوشت توی ناخنش

 دیوانه دختر و باشد آرام تا... باشد ساکت تا سایید می هم

نکند تر دیوانه را مقابلش ی ... 



 

 

 به و باشد عصبانی آنطور که داشت حق... داشت حق شاید

 های حق از که داشت حق. نشود مستقیم صراطی هیچ

 بد. کند تف صورتش توی را ها آن و بگوید پارسا ی نداشته

 قلبش... نداشت گناهی که دختر آن... بد خیلی... بود کرده

 پنج و بیست از بعد اما داشتنش همیشه برای بود لرزیده

 خودش که کمبودهایی و نبودن همه آن از بعد... سال

 آنکه جز بگوید چیزی توانست نمی حاال... بود شده باعثش

خوری خود و کند سکوت ... 

 درونش. ریخت اشک و آمد فرود زمین روی همانجا آرامش

 باید چطور دانست نمی پارسا و گرفت نمی آرام جوره هیچ

اش خسته روح برای باشد تسکین ... 

 باال را سرش. آمد فرود مقابلش زانو، دو روی و رفت جلو

 و شد له وجودش در چیزی. دید را اش بارانی نگاه و گرفت

 به را سرش و کرد پاک را هایش اشک. گرفت گر تنش تمام

 حلقه دورش آرامش های دست. چسباند ستبرش ی سینه



 

 

 متوجه آرامش که طوری نه پراندش؛ جا از کمی و شدند

 و کرد حلقه آرامش دور را دیگرش دست. شود حیرتش

کرد نوازش را کمرش روی . 

 

, [09.08.19 14:45] 
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 بی دخترش مبادا تا شد می وارد دیگری درِ از باید شاید

گرفت می یاد را راهش کاش ای. برود راهه .  

کرد زمزمه و کشید هیس لب زیر : 

 تو با حق... کردم اشتباه من... من... خوام می معذرت »

نکن گریه باشه؟... بود ... » 



 

 

 خواست و شد آرام آرامش تا کشید طول ای دقیقه چند

گفت و کرد نگاهش لبخندی با پارسا که بگیرد فاصله : 

 شب امشب،... بیرون بریم کن عوض رو لباسات پاشو »

 « ...توئه

 لب رفت، می اتاقش به که همانطور و کرد سکوت آرامش

 :زد

خوبم... کنی ولخرجی نیست نیاز » ... » 

 کم کرد می حس. گرفت هایش دست بین را سرش پارسا

 کم هم کشیدن نفس برای عرصه کرد می حس. آورده

 .شده

 اضطرابش پر و کالفه های زدن قدم به که دقیقه چند از بعد

 وارد تقه چند با و رفت آرامش اتاق در پشت تا گذشت،

 .شد



 

 

 را سرش مغموم، و بود نشسته تختش تاج به تکیه آرامش

بود گذاشته شکمش توی شده جمع زانوهای روی . 

 دستش یک که همانطور و داد تکیه در به را سرش پارسا

گفت سختی به و بست را هایش چشم بود، دستگیره بندِ : 

 اصال بودم؛ کم من آره... آرامش بیا راه باهام یکم »

 تو و هستم که حاال. کنم جبران خواممی حاال اما... نبودم

 برای توانمه در که اونطور خواممی دارم کنارم رو

 حروم رو ها لحظه این خودت پس. بجنگم خوشحالیت

نکن تلخی... نباش تلخ. نکن خودت ... » 

گرفت دندان به لب و کرد نگاهش آرامش .  

داد ادامه پارسا : 

 مشبانه قرارای همه تو خاطر برای من. شو حاضر پاشو »

کردم کنسل رو ! » 

درخشیدند می هایش چشم و داشت شیطنت لحنش .  



 

 

. ماند ثابت پارسا روی نگاهش و زد کوتاهی قهقهه آرامش

 می را رابطه آن ترمیم دلش... داشت قبول را هایش حرف

 از ای گوشه لبخندی با و زد ریزی چشمک پارسا. خواست

رفت بیرون اتاق : 

 « ...منتظرتم »

 که کرد می اعتراف اگر بود دروغ. برخاست جا از آرامش

 برای دلش... داشت ذوق... داشت هیجان. ندارد هیجانی

کشید می پر بود، پدرش قضا از که مردی آن با بودن ...  

 آرایش. کرد عوض را هایش لباس و رفت اتاق به فورا

 ها پله پایین پارسا. شد سرازیر ها پله از و کرد مختصری

 نقش هایش لب روی لبخند. کرد می نگاهش و بود ایستاده

. درخشید دخترش زیبایی دیدن از هایش چشم و بست

 از عبور با آرامش و کرد دراز آرامش سمت به را دستش

 را را او پارسا. شد همراهش و گرفت را دستش پله، آخرین

شدند خانه از بیرون راهیِ دو هر و فشرد خودش به . 
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 و بود نشسته کج که همانطور پارسا. نشستند ماشین توی

 و شد مایل آرامش سمت به بود، فرمان روی دستش یک

 :پرسید

بانو؟ کنیم خرید داری دوست کجا... خب »  » 

انداخت باال ای شانه و خندید آرامش : 

 کنی می کار چی ببینم بریم پیش خودت سلیقه به »

 « ...جناب

شد خارج پارکینگ از و زد قهقهه پارسا .  



 

 

 که رفتند بزرگی تجاری مرکز به بعد ساعت نیم حدود

 کردن خرج در اما بود شنیده را تعریفش همیشه آرامش

 گاه هیچ اش، نجومی ها قیمت شنیدن با و کرد می مراعات

بود نگذاشته آنجا در هم را پایش . 

 هایش لب روی لبخند و دوید پوستش زیر عجیبی هیجان

 اش شانه دور دست پارسا. نداد بروز چیزی اما بست نقش

 را ها ویترین. داشت نگه خودش به نزدیک را او و انداخت

 آمد، می خوشش که مدلی هر و گرفت می نظر زیر دقت با

 و سر هم بعد و کرد می ای اشاره آرامش به و گشت می بر

 اما آرامش. چرخیدند می مدل سمت به همزمان نگاهش

. کند انتخاب چیزی ها زودی آن به خواست نمی دلش انگار

 راهنمایی با آخر در و کردند رو و زیر را ها طبقه ی همه

 را دلخواهش مدل که هایی فروشگاه تک تک به آرامش،

 مانتو دست پنج. کردند پرو را ها لباس و زدند سر داشتند،

 پارسا را همه که خودش با ست های شال با کدام هر خرید؛



 

 

 ورزشی، لباس. بود کرده انتخاب برایش و بود داده نظر

 بود شده پر پارسا های دست... پاییزی سویشرت و خانگی

 و رفت پارکینگ به هم آخر در... آرامش خریدهای از

 یاد به. برگشت هم باز و گذاشت ماشین در را ها نایلون

 وقت اما. باشد گذاشته وقت همه آن کسی برای که نداشت

. داشت خاصی لذت هم خودش برای آرامش با گذراندن

 دوست را آرامش روی دیگران گاه بی و گاه های نگاه

 اطرافش های زن با بود کرده سعی همیشه آنکه با. نداشت

 نگاه و داشت فرق برایش آرامش اما کند عرضه را خودش

 آرامش که جایی تا. کرد می اش عصبی دیگران های

 های اخم بین را اش اشاره انگشت و بود برگشته بار چندین

بود گفته و بود کشیده درهمش : 

رو در بزن اخمالوی زشتالوی » ! » 



 

 

 عصبانیت تمام از فارغ پارسا گفت، می که را صفت آن

 فرای دختر، آن. بوسید می را سرش و خندید می هایش

شد می عزیز داشت تصوراتش . 

 رستوران به کشید، طول دیروقت تا که مفصلی خرید از بعد

 ساالد و غذا نوع چند معمول طبق آرامش و رفتند مجللی

داد سفارش : 

... اووم... و انگور دلستر و ساالد گوشت، با پلو باقالی »

کرد؟ خالی رو جیبت شه می چی با دیگه  » 

 محو ای خنده با و بود گذاشته اش چانه زیر دست که پارسا

 کرد گره درهم میز، روی را دستش دو هر کرد، می نگاهش

انداخت باال را ابرویش تای یک و : 

 می عشقت چی هر شما... پره حاالها حاال من جیب »

کن امر کشه، ... » 

 

, [16.08.19 21:27] 
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 سر و کرد جمع را هایش لب آمیز تحسین حالتی با آرامش

داد تکان : 

خوام می هم شیشلیک سیخ یه پس! آهان » ... » 

 و کرد اشاره پیشخدمت به اش اشاره انگشت با پارسا

 را هایشان سفارش خدمت پیش. گفت را هایشان سفارش

پرسید و کرد ثبت : 

دیگه؟ امر »  » 

زد لب خاصی غرور با آرامش : 

نشه فراموش انگور دلستر » ... » 



 

 

- دارید؟ میل ای دیگه چیز... بانو نداریم انگور  

 و برچید لب آرامش که شد خیره آرامش به پرسشی پارسا

زد لب آرامی به. انداخت باال ابرو : 

بریم پاشیم ندارن اگه... خوام می انگور فقط » ... » 

 به را اش خنده گیرد، می بهانه آرامش فهمید می که پارسا

گفت و کرد کنترل زحمت : 

کنید تهیه برامون رو انگور همون هست امکانش اگه » ... » 

شد دور میزشان از و گفت چَشمی خدمت، پیش .  

گفت و کرد نگاه هایش چشم به شیطنت پر آرامش : 

خجالتتم؟ باعث چیه؟ »  » 

شد خیره هایش چشم توی و کرد تصنعی اخمی پارسا : 

چی؟ برای خجالت »  » 

انداخت باال ای شانه و چرخاند اطراف به را نگاهش آرامش : 



 

 

گیر بهانه و غرغرو و بداخالق شکموی دختر یه » ! » 

داد تکیه سینه، به دست و زد کجی لبخند پارسا : 

 رو گیر بهانه و غرغرو و بداخالق شکموی دختر این من »

دارم دوست جونم اندازه ... » 

درخشیدند هایش چشم و شد خالی آرامش دل ته .  

چطوره؟ مادرت اوضاع »  » 

گفت و پرکشید آرامش های لب روی از لبخند : 

خیال بی » ... » 

- ببینمش دارم دوست . 

شد نامنعطف نگاهش و پریدند باال آرامش ابروهای : 

چی؟ برای »  » 

 را سرش و گرفت حالت باال به رو پارسا های لب منحنی

داد تکان خفیف : 



 

 

 خیلی رو شچهره نداری؟ ازش عکسی... همینطوری »

یادمه محو ... » 

- معمولیه گوشیم... نه . 

شدند خوردن مشغول و آوردند را غذاهایشان .  

 مه به حسش. گذشت می ها سال آن حول پارسا فکر تمام

 هرگز شاننامزدی از بعد از اما. دانست نمی را جبین

 می تر دلبسته روز به روز. شود رابطه وارد بود نتوانسته

 شد می دور آلود هوس حس آن از برایش جبین مه و شد

 برای. دهد ادامه رابطه آن به بود نتوانسته هیچوقت اما

 مهاجرت به تصمیم مادرش و پدر وقتی که بود همان

. بود کنده دل جبین مه از و بود نزده حرفی هیچ گرفتند،

 آنقدر اما کند فراموشش تا بود کشیده طول ها مدت

 بود شده موفق باالخره تا بود کرده روابطش غرق را خودش

بود گرفته خو خالگونه حس آن به و . 



 

 

 کنار زنی ناگهان که خورد می اشتها با را غذایش آرامش

زد لب اشتیاق و شور پر و گرفت قرار میزشان : 

ایران؟ اومدی کی تویی؟ پارسا؟ »  » 
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 آمد و رفت در زن روی اش شده تنگ های چشم که پارسا

گفت هیجان پر و شد بلند ناگهان بود، : 

دختر؟ چطوری ماریا؟ »  » 

 دست که انداخت پارسا آغوش در را خودش و خندید ماریا

. شد درهم صورتش و ماند هوا روی پارسا بالتکلیف های



 

 

 که بدی حس وجود با دید، را اش چهره حاالت که آرامش

 اخم و کرد کنترل زحمت به را لبخندش بود، کرده پیدا

 فاصله فورا هایش اخم دیدن با پارسا. نشاند صورتش روی

کرد اکتفا دادن دست به و گرفت . 

 وقتی و کرد احوالپرسی و صحبت به شروع هیجان پر ماریا

 را کشور از خروج قصد و ستماندنی فعال پارسا فهمید

بگذارند قرار هم باز تا گرفت را اش شماره ندارد، .  

پرسید و شد آرامش سنگین های نگاه متوجه آخر در : 

کنی؟ نمی معرفی »  » 

گفت کوتاهی مکث با و خاراند را اش چانه روی پارسا : 

آرامش... دخترم » ... » 

 بدی حال با و شدند گرد تعجب شدت از ماریا های چشم

 :پرسید

 « ...زن »



 

 

بدهد ادامه را حرفش نگذاشت پارسا : 

کنم می زندگی دخترم با... نه نه » ... » 

 به زحمت به. زد جانی نیمه لبخند و داد تکان سر ماریا

 آرامش و داد دست کرد، می نگاهش خصمانه که آرامش

 رفتار که ماریا. کرد لمس نفرت با را هایش انگشت نوک

گفت حال بی و زد مصنوعی لبخندی دید، را سردش : 

... برم من دیگه خب. عزیزم آشناییت از خوشوقتم »

پارسا گیرم می تماس باهات ... » 

 با و داد تکان دست. نشست و کشید عقب را صندلی پارسا

زد لب ای گوشه لبخندی : 

 « ...منتظرم »

 ضربه با که آمد کش اندامش روی پارسا نگاه رفت، که ماریا

 با و پیچید پایش ساق در دردی پایش، به مهلکی ی



 

 

 پر نفس آرامش. ماند آرامش ی خیره هم در صورتی

کوبید میز روی مشتی و کرد فوت را حرصش : 

 خانوم یه با وقتی باشه درستی کار کنم نمی فکر »

باشه دیگه جای نگاهت بیرون، اومدی متشخص ! » 

گفت بریده نفس و کشید پایش ساق به دستی پارسا : 

داره؟ زهر پات »  » 

کرد گیری بهانه و زد پس را غذایش آرامش : 

 یکی یکی آشناهات تا بریم پاشو... خوام نمی اصال »

نکردن تاجاره شب برای و سرمون نریختن ... » 
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 هایش انگشت بین را اشبینی نوک و زد قهقهه پارسا

 :فشرد

 که کنم می منتقل روز به رو مشبانه قرارای... نترس »

نشه اذیت خانم فسقل ... » 

 دلش توی بدی ترس و نشد آرام عنوان هیچ به اما آراش

کرد رخنه : 

کارات این از نمیاد خوشم » ... » 

دوید هایش چشم توی پارسا متعجب نگاه : 

کار؟ کدوم »  » 

- کنم تحمل تونم نمی... مزخرفت قرارای همین ... 

 که بود هایش چشم روی هم هنوز پارسا پرسشی نگاه

گفت آرامش : 

بیام خوام می منم بری جا هر بعد به این از » ... » 



 

 

گفت خنده پر پارسا : 

 مرد یه من خوای؟ می که چیه دیگه این آرامش؟ »

 « ...آزادم

 بغض. گرفت دلخوری رنگ و آمد باال آرامش سرزنشگر نگاه

کرد زمزمه و چسبید گلویش بیخ بدی : 

باشی کسی با خوام نمی... خوام نمی » ... » 

 به کمی را بشقابش لحظه، چند از بعد و کرد سکوت پارسا

شد بلند و داد هول جلو : 

 « ...پاشو »

نشست همانجا لجبازی با آرامش : 

خوام نمی » ... » 

غرید لب زیر و نشست حرص پر پارسا : 

 بخور یا... آرامش نکن سگ رو من خوای؟ می چی دیگه »

کنیم گم رو گورمون پاشو یا ... » 



 

 

شد اشکی آرامش نگاه : 

بده رو گوشیت » ... » 

 برد دست آرامش. کرد نگاهش فقط و ماند حرکت بی پارسا

 که گرفت پارسا صورت مقابل را آن و برداشت را تلفنش و

 را تلفنش خواست و خندید درد پر پارسا. شد باز قفلش

 هم بعد و کرد بالک را ماریا ی شماره فورا آرامش اما بگیرد

کرد پاک پارسا تلفن از را آن : 

بذاری قرار باهاش خوام نمی » ... » 

 دیگرش دست به را اش پیشانی و گرفت را تلفنش پارسا

غرید حرص پر و بست پلک. داد تکیه : 

نداره ربطی تو به من روابط! آرامش » ... » 

برخاست جا از ناگهان و زد تلخی پوزخند آرامش : 

 جناب خداحافظ... نداره ربط تو به منم زندگی پس... اِ »

حکمت پارسا ! » 
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رسید گوش به پارسا گر توبیخ صدای : 

 « !آرامش »

 لحظه آن تا که حسی نوع یک. بود ناراحت اما آرامش

 از بعد که حاال کرد می حس. بود نکرده احساسش هیچگاه

 مال دنگ شش باید بود، کرده پیدا را پدرش سال چندین

 دیگر های زن با پارسا روابط فکر از نفسش. شد می او

 ای تیله و سبز های چشم که ماریا بخصوص. گرفتمی

 اندام و رنگ طالیی موهای. برد می دل بدجور رنگش

کشید می خودش دنبال به را مردی هر نگاه که ظریفی .  



 

 

 خیابان. کرد گریه و گرفت پیش در را رستوران از بیرون راه

 گاهی. رفت می ها ماشین مخالف جهت او و بود طرفه یک

 خیالی تصویر بود هرچه اما. رفت می راه گاهی و دوید می

 کرده سیخ را تنش موهای تمام زن، آن با پدرش ی رابطه

. بود کرده هایش چشم ی ناخوانده مهمان را اشک و بود

 به... خیانت احساس داشت؛ عمیق شکستِ احساس یک

 لحظه آن تا. نبود ممکن برایش روابط آن هضم عنوان هیچ

 بهم انقدر حاال اما پذیرفته آنطور را پارسا میکرد خیال

 می را فضا آن از شدن دور دلش فقط که بود ریخته

 .خواست

 با که رفت راه چقدر و کرد رد را خیابان چند دانست نمی

 در نگاهش و گرفت باال را سرش وحشتناکی، ترمز صدای

 کردن فکر مهلت پارسا. ماند پارسا ی نشسته خون به نگاه

 سمت به را او و گرفت را بازویش و شد پیاده. نداد بیشتر

داد هل عقب صندلی . 



 

 

زد می داد همزمان. شود پیاده کرد تالش آرامش : 

... برس بازیت زن به برو... برو... نامرد کن ولم... کن ولم »

بردار سرم از دست ... » 

 خواست آرامش تا و نشست فورا. نداد مهلت پارسا اما

 و فشرد مشت در را مانتویش کمر و برد دست شود، پیاده

کشید عقب را او :  

... بینی می رو سگم روی اون برداری بخوای قدم از قدم »

شو خفه و بشین پس !  » 

 دیگرش دست با و بود آرامش لباس بندِ دستش یک

 رانده جهت خالف را مسیر تمام. کرد می هدایت را ماشین

 هیچ به. بود گشته آرامش دنبال به هایش چشم با و بود

 از بعد. بدهد دست از را دختر آن خواست نمی دلش عنوان

 با که کسی. دارد اهمیت برایش کسی کرد می حس ها سال

 اما. کند خودش آنِ از را او تمام خواست می تمام، لجبازی



 

 

 آن از نبود حاضر و بود گرفته خو زندگی نوع آن به پارسا

بکشد دست . 
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 اما بود حساس او روی اندازه آن تا آرامش دانست نمی

 از را آرامش گرفت تصمیم دید، را شبش آن آشفتگی وقتی

 که کرد می وانمود باید. دارد نگه دور اشخصوصی زندگی

 حفظ را خودش زندگی اما دهد می گوش او های حرف به

کرد می .  

زد ضجه و کشید کنار را خودش حوصله بی آرامش : 



 

 

نه؟ نیستی؛ آدم تو... بیشعور... کن ولم »  » 

 هایش مشت توی را حرصش و زد پلک محکم پارسا

 :ریخت

آرامش باش زدنت حرف مراقب » ... » 

-  بذاری خوای می میشه؟ چی هان؟ شه؟ می چی  نباشم

 عادت من... نکن تعارف... برو بذار خب قبل؟ مثل بری

کردم عادت نبودنت به... کردم عادت پدری بی به... کردم ... 

 پارسا های لب... گریست و زد فریاد را ها جمله آن تمام

 حال و حس بی آرامش. کرد رها را لباسش و شدند جمع

. کرد جمع آغوشش در را زانوهایش و داد صندلی به تکیه

... شد اشبارانی های چشم میخ آینه، توی از پارسا نگاه

 نامش رنگ هم دیگر. بود شکسته واقعی معنای به آرامش

 آرام اینبار و گرفت آرام کمی. بود شده تالطم از پر و نبود

کرد زمزمه قبل از تر : 



 

 

 فرصت بهت گفتی... نبود اما... منه شب امشب گفتی »

 بگی؟ خوای می چی بینی؟ می... نداشتی لیاقت اما بدم

 جلو... من چشم جلو... دخترتم من کشی؟ نمی خجالت

 چشمات با خوای می و زنی می الس باهاش من چشم

بدی؟ رو ترتیبش  » 

 نگاهش. برگشت و کرد توقف قرمز چراغ پشت پارسا

بود شده گر مواخذه : 

 می حرف شدی آروم خونه، میریم... کن صحبت درست »

 « ...زنیم

کرد نثارش بابایی برو و کشید ای کالفه پوف آرامش .  

 به آینه از مدام پارسا. گذشت سکوت در ای دقیقه چند

 بهم و شکست طور آن از دلش ته و کرد می نگاه آرامش

. بود شده متنفر خودش از. شد می خاصی طور اشریختگی

 آرام تا کند کاری داشت دوست و سوخت می اش معده



 

 

 رفتار و بزند حرف باید چطور دانست نمی. نبود بلد اما شود

 .کند

 پارکینگ به را ماشین خواست پارسا و رسیدند برج مقابل

 تا و انداخت بیرون ماشین از را خودش فورا آرامش که ببرد

رفت برج ورودی به و شد دور بیاید، خودش به پارسا . 

 را دستش و گذاشت فرمان روی را سرش لحظه چند پارسا

 طریق از ها مدت از بعد و برداشت را تلفنش. کرد مشت

پیچید تلفن در مهتاب صدای. زد زنگ مادرش به ایمو : 

 اسم به پسری رفت می یادم داشت! عجب چه... سالم »

دارم پارسا ... » 

- بهت کنم یادآوری که زدی می زنگ خب. سالم . 

زد پوزخندی مهتاب : 

زدی؟ زنگ من به افتاده گیر کارت کجا دوباره... پررو »  » 
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گفت و کرد هدایت داخل به را ماشین پارسا : 

جبین مه و من دختر... پیشم اومده دخترم » ... » 

 واکنشی هیچ که بود شده شوکه انگار. کرد سکوت مهتاب

داد نمی نشان .  

داد ادامه پارسا : 

 باهاش باید چطور دونم نمی اصال... گمم و گیج خیلی »

کنم رفتار ... » 

رسید گوش به متاسف و تاخیر با مهتاب صدای : 



 

 

 رو پیشت سال پنج و بیست گل دسته پرسی؟ می من از »

 عهده به هم رو سرپرستیش بیام باید حاال... کردم جمع

البد؟ بگیرم  » 

غرید حرص پر پارسا : 

 زده خودم که گندی به بزنم پا پشت شدی باعث شما »

 « .بودم

-  توی و بدم خانواده تشکیل برات بیام داشتی انتظار حتما

حرومی بچه یه هم و باشی داشته زن هم سالگی پونزده !  

 جهید صورتش به قوا تمام با خون. شد عصبی ناگهان پارسا

کشید عربده و : 

 از هیچکدوم پای که منم حرومی... گی می چی بفهم »

 که معصومی طفل بچه اون نه واینسادم؛ زندگیم غلطای

نداشته خودش اومدن بوجود تو نقشی هیچ ... » 

پرسید و زد تلخی پوزخند مهتاب : 



 

 

کنی؟ چیکارش خوای می »  » 

-  رو بودنام کثافت ی همه و دارم نگهش خوام می... معلومه

کنم جبران ...  

غرید حرص پر مهتاب : 

زدی؟ زنگ من به چی واسه دیگه... سالمتی به »  » 

-  اما... بگی بهم چیزی ای،راهنمایی حرفی، یه که زدم زنگ

 می خوابت خودت بودی بلد الالیی اگه تو... ستفایده بی

 .برد

 تمام خواست می دلش. شد پیاده فورا و کرد قطع را تلفن

 آنطور. کرد می کاری باید. کند جبران را هایش بودن کم

 بیشتر را میانشان شکاف فقط گذاشتن، دست روی دست

کرد می ... 
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 در پشت تا را ها خرید رمق، بی و حس بی و رفت خانه به

برد آرامش اتاق ی بسته .  

 آن از کدام هیچ لحظه آن تا. کند کار چه باید دانست نمی

 در روی نرمی به را سرش. بود نکرده تجربه را احساسات

 و برود اتاق به خواست مرتبه چند. بست پلک و گذاشت

 دست که حسی شد؛ می مانع چیزی انگار اما کند صحبت

بود بسته را نفسش راه و بود گذاشته گلویش روی .  

 رفت پایین را ها پله فورا. پراندش جا از واحد، زنگ صدای

خندید. دید را مسیح چشمی، از و ...  

 اش خانه به آمدن برای مسیح نداشت امکان روز آن به تا

 چیزها خیلی خانه، آن در آرامش حضور حاال اما بزند زنگ



 

 

 نگاه در مسیح نگاه و کرد باز را در. بود کرده عوض را

خورد گره اشخسته : 

نیومدم؟ موقع بد... سالم »  » 

گفت لب زیر و رفت کنار در مقابل از پارسا : 

تو بیا... نه » ... » 

 تکان را گردنش خندان، و کرد نگاه اشپیشانی روی باند به

 کتری زیر تا رفت می آشپزخانه به که همانطور. داد خفیفی

پرسید کند، روشن را : 

رو؟ شاهکار این ندید پرهام »  » 

 فکرش تمام. پایید را باال طبقه چشمش با و خندید مسیح

 به دستی و نشست مبلی روی. بود مانده جا آنجا

کشید اشپیشانی : 

هنوز خونه نرفتم » ... » 



 

 

 بود، مانده جا هایش لب روی که پوزخندی همان با پارسا

 برد دست. انداخت پاهایش از یکی روی را وزنش و برگشت

کرد باز یکی یکی را پیراهنش های دکمه و : 

جنبه می زیاد گوشت و سر » ! » 

کرد نگاهش خورده، جا و کرد گرد چشم مسیح : 

گی؟ می چی »  » 

کرد باال به ای اشاره سرش با پارسا : 

بیرون بنداز سرت از فکرشم » ... » 

خندید زده حیرت و کوبید دهانش توی مسیح قلب : 

عمو؟ گی می چی »  » 

 خودش سمت به را دو هر نگاه و شد باز اتاق در لحظه همان

 نگاه برق و برخاست جا از ناخودآگاه مسیح. کشاند

 خم که آرامش و داد سالم. کرد عصبی را پارسا مشتاقش،

 و ایستاد صاف بردارد، را خریدهایش نایلون تا بود شده



 

 

 خاصی شرم و بود شده نرم صحبتش لحن. رفت جلو کمی

بود گرفته : 

ازت کنم عذرخواهی نشد فرصت خوبی؟... سالم » ... » 

رفت جلو کمی و زد ای تکخنده مسیح : 

چی؟ واسه عذرخواهی »  » 

 کرد اشاره خودش پیشانی به و انداخت باال ای شانه آرامش

خندید غش و غل بی هم بعد و ... 
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 هم او و خورد سختی تکان مسیح ی سینه در چیزی

 دسته همان جزء آرامش که کند باور توانست نمی. خندید

 ارزانی را ها آن پارسا گاهی حتی که باشد هایی زن از

 و کرد نگاه پارسا درهم ی چهره به آرامش. کرد می خودش

 بیشتری غلظت پارسا های اخم. گرفت چشم دلخور،

زد لب اخطار پر و گرفتند : 

بخوابی بودی رفته » ! » 

 پایین ها پله از طمانینه با و زد حرصی پر لبخند آرامش

 :آمد

شد عوض نظرم عزیزم پسرعموی دیدن با » ... » 

 هم بعد و کرد نگاهش حیران ای لحظه برای مسیح

 روی از پارسا عتاب پر نگاه. ماند خیره پارسا به سردرگم

 که جوشید می دلش توی چیزی. شد نمی کنده آرامش

 دخترش برای مناسبی کیس مسیح. فهمید نمی را علتش



 

 

 داشت آن از نشان مسیح، براق لعنتیِ های چشم آن و نبود

بود دلباخته بدجور که . 

 را هایش دندان و بود کرده مشت جیبش در را هایش دست

فشرد می هم روی .  

 پارسا و آرامش بین ما نگاهش و خندید ناباور مسیح

 :چرخید

یعنی عمو؟ پسر » ... » 

. گرفت اش چانه به دست و رفت عقب قدم چند... خندید

 را دهانش آب. نبود ساده برایش نسبت، آن هضم انگار

 اشمردانه و سفید صورت چاشنی که اخمی با و داد قورت

پرسید پارسا به رو بود، شده : 

 « دخترته؟ »

گفت مسیح به رو و ایستاد مقابلشان آرامش : 

بهت؟ بود نگفته »  » 



 

 

 و بود جهیده صورتش به خون که انداخت پارسا به نگاهی

 ایپیروزمندانه لبخند حال این با. شد می خفه داشت انگار

گفت مسیح به رو و زد : 

 سالگی پونزده توی عموت دونستی نمی االن تا یعنی »

کرده؟ ثابت دسته تا رو مردونگیش  » 

 را نامش و آمد بند آرامش صراحت همه آن از پارسا نفس

کرد زمزمه لب زیر اخطار، پر : 

 « !آرامش »

داد تکان سر و کرد نگاهش پرسشی آرامش : 

گم؟ می دروغ چیه؟ »  » 

 روی را پایینش به باال از نگاهِ و جوید را هایش لب پارسا

 دو و کرد رها مبل روی را خودش مسیح. داد سر آرامش

 تمام... بود شده گرمش. کرد باز را پیراهنش باالی ی دکمه



 

 

 ی کلمه به کلمه میان را کینه و بود گرفته گر وجودش

داد می تشخیص آرامش های حرف .  

 کوتاه قدم یک به آرامش با را اش فاصله و رفت جلو پارسا

زد لب و فشرد مشت در را اش چانه. رساند : 

کنیم می صحبت بعدا... اتاقت تو برو » . » 
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 آشپزخانه سمت به و زد دستش زیر ای ضربه آرامش اما

 :رفت



 

 

بهتره؟ سرت خوبی؟ خودت... پسرعمو کن تعریف... خب »  

» 

 درهم صورتش عضالت تمام که کرد نگاه پارسا به مسیح

داشت حرص و بودند رفته فرو : 

یا داشتی زن دخترته؟... عمو » ... » 

 زمین به را نگاهش و خورد را حرفش پارسا، برگشتن با

 مبل به را اشتکیه و کرد فوت را اشکالفه بازدم. دوخت

 .داد

گفت و نشست پله روی پارسا : 

 االن اتاقت؛ تو برو حاال... داشتم زن... دخترمه... آره »

نیست وقتش ... » 

 نمی. شود هم او زبان ورد حرامی، لقب آن که خواست نمی

 از و بدهد پس را او کاری ندانم تاوان دخترش که خواست

برنجد دیگران . 



 

 

 خوش با. آورد سینی در و کرد درست لیپتون چای آرامش

گفت ظاهری رویی : 

جون؟ بابا کنی می پذیرایی اینجوری مهمونات از همیشه »  

» 

 ای غره چشم و گفت تاکیدی و حرص از پر را جون بابا

کرد پارسا ی حواله . 

 و گفت ای کالفه نچ پارسا که گرفت مسیح مقابل را چای

 را در و انداخت اتاقش در را خودش. رفت باال را ها پله

 آن. بود شده خارج کنترلش از آرامش. کوبید بهم محکم

نداشت تمامی که حرصی همه آن کینه؛ همه ... 

 صدای دقیقه، چند از بعد و انداخت تخت روی را خودش

 بیرون اتاقش از فورا. شنید را آرامش اتاق در شدنِ کوبیده

 دید، پذیرایی سالن در که را مسیح. کشید سرک و رفت

 اتاقِ ی بسته درِ به گذرایی نگاه با و شد راحت خیالش

بست آرامی به را در و برگشت خودش اتاق به آرامش، .  



 

 

 تمنا، پر های چشم آن. بود نگران مسیح بابت از دیگر حاال

دادند نمی خوبی نوید ... 
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 سیگارش فورا پارسا که رفت در دم تا و شد حاضر آرامش

پرسید و کرد خاموش سیگاری زیر در را : 

 « کجا؟ »

 ناباور و برگشت تعجب پر بود، ندیده را او اصال که آرامش

 :پرسید



 

 

کار؟ سر نرفتی چرا اینجایی؟ »  » 

 همیشگی عادت به را هایش دست و برخاست جا از پارسا

 طمانینه با و آهسته قدم چند. برد فرو هایش جیب توی

انداخت باال ای شانه و برداشت : 

بگذرونیم وقت هم با رو امروز خواستم می » . » 

زد ای خفه ی خنده تک و رفت باال آرامش های لب گوشه : 

برادرت؟ پسر اونوقت؟ رسه می تروزانه قرارای به کی »  » 

 نگاه. کرد تنگ چشم و کشید اش بینی زیر انگشت پارسا

 سکوت و نشست آرامش های چشم عمق توی نفوذش پر

 .کرد

 گرفته نظر زیر را آرامش آمدهای و رفت تمام هفته، یک

بود بسته نقش ذهنش توی جواب بی سوال کلی و بود .  

کرد نگاهش پرسشی و انداخت باال را ابروهایش آرامش : 



 

 

... نری تو اگه... هم اونا دارن گناه... منتظرن خب چیه؟ »

 و زن از کی شون؟هرزه تنِ واسه پاشون به بریزه پول کی

 تلف رو عمرش و بگذرونه اونا با رو وقتش که بزنه شبچه

 نیست؟ زار لجن جز چیزی تهش که ای مسئله برای کنه

 « هوم؟

 های میشی و رساند قدم یک به را شانفاصله پارسا

 که بس کرد؛ حبس اش سینه در را آرامش نفس جذابش،

داشت جذبه ... 

 کلید و داد عبور آرامش پهلوی از را دستش نرمی به پارسا

 که داد انجام را کارش طمانینه با آنقدر. چرخاند قفل در را

 خیال و بود شده هایش چشم میخِ هم آخر لحظه تا آرامش

 دوبار صدای با اما. بگیرد آغوشش در خواست می بود کرده

پرسید گری هوجی با و برگشت فورا کلید، چرخیدن : 

کردی؟ قفل رو در چرا کنی؟ می چیکار »  » 



 

 

 با. فشرد مشتش توی را کلید و زد لبخندی نیمچه پارسا

 خونسرد، خیلی و رفت آشپزخانه به آهسته هایی قدم

 ها کابینت توی از فنجان دو و کرد روشن را ساز قهوه

آورد بیرون .  

پرسید تَخم و اخم پر و آمد سمتش به کوبان پا آرامش : 

 می قفل رو در چرا... بیرون میرم دارم نیستم؟ تو با مگه »

 « کنی؟
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 به خیره سینه، به دست و برگشت کابینت، به تکیه پارسا

 و رفت جلو عصبی آرامش. ماند دخترش های عصبانیت

کوبید پارسا ی سینه توی بار چندین را اش اشاره انگشت : 

 تو خونسردی چقدر خدایا وای... توأم با منو؟ داری... الو »

نشد زنت مامانم شکر رو خدا... آخه ... » 

 شدن خاموش قصد انگار که بود شده پا بر آتشی درونش

 را اوضاع تنها هم پارسا خونسردی و آرامش آن. نداشت

 قفس در که داد می ای پرنده حس و کرد می تر سخت

 تمام با خانه آن. نداشت گریزی راه هیچ و بود مانده

 تنگ را نفسش و بود شده قفس یک قدر برایش عظمتش

بود کرده .  

 خواست می گازهایش و ها مشت با و افتاد پارسا جان به

 مدام را اش خنده پارسا. شد نمی موفق اما بگیرد را کلید

 آرامش طوری و افتاد قهقهه به نهایت در اما کرد می جمع

 که کرد مهار را هایش دست و گرفت آغوش در پشت از را



 

 

 تکان را خودش آرامش... نبود حرکتی هیچ به قادر دیگر

شود رها تا داد : 

 قفل رو در چرا چیه؟ دردت ببینم بزن حرف... کن ولم »

بیرون برم خوام می کردی؟ ... » 

نالید گریه حالت با : 

خدا ای » ... » 

گفت پرخنده گوشش کنار پارسا : 

رو امروزم باشم تو با خوام می » ... » 

غرید و کرد فوت را اش کالفه بازدم آرامش : 

کردی می هماهنگ قبل از باید... نیست که زوری » ... » 

 چشم به و کشید جلوتر را خودش رخ، نیم همان از پارسا

شد خیره آرامش عسلی های : 

بری؟ خواستی می کجا »  » 

- نداره ربطی تو به ! 



 

 

آمد کش لبش گوشه و کرد سکوت کمی پارسا : 

داری؟ پسر دوست »  » 

- بعدی؟ سوال... بهت نداره ربطی بازم  

 پشت را دستش یک و چرخاند آغوشش توی را او پارسا

آورد باال را اش چانه دیگرش، دست با و گذاشت کمرش : 

باباتم من... داره ربط من به اینا همه » ... » 

-  هیچکسِ من که همونطور... نیستی هیچکس تو... نیستی

 ...توأم

شد پرتاب عقب به سرش و زد قهقهه پارسا : 

منی کس همه تو اما » ... » 

 دل ته که چرخاند نگاه آرامش های چشم توی طوری

 وابستگی او به نباید. دزدید را نگاهش و ریخت فرو آرامش

 دیگری هروقت از بیش... بود کرده اما کرد می پیدا عاطفی

 حس جز که آغوشی. گرفت می را آغوش آن ی بهانه دلش



 

 

 نظیرش که کرد می تراوش را عشقی بودن، پشت و حمایت

بود نکرده تجربه اشزندگی کجای هیچ را . 
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 و نداد شدن دور اجازه پارسا اما کشید عقب را خودش

 :گفت

ببینمش خوام می » ... » 

 بودند، گرفته اشک نمِ که شده گرد هایی چشم با آرامش

کرد نگاهش : 

 « کیو؟ »



 

 

-  من روی تو بخاطرش داری و داری قرار باهاش که همون

 ...وایمیسی

زد تلخی پوزخند آرامش : 

مُرد وایسادم مادرم روی تو بخاطرش روز یه که اونی » ... » 

 خودش آرامش. کرد نگاهش پرسشی ظریفی، اخم با پارسا

گفت و کشید عقب را : 

 نبودنت از که هایی رنج و درد از بخوام... خیال بی »

 پای و کنی تعطیل رو زندگیت و کار باید بگم، کشیدم

بشینی من حرفای ... » 

 بود شده سنگین دلش روی چیزی. کرد نگاهش فقط پارسا

 که کند کاری توانست می کاش. بود بسته را نفسش راه و

 جز راهی هیچ فعال انگار اما. باشد هایش غیبت تمام جبرانِ

نداشت ها تلخی آن کردن تحمل . 



 

 

 و کرد پاک را بودند نریخته هنوز که هایی اشک آرامش

 مبادا تا بود پارسا به پشتش. گرفت نهارخوری میز به دست

 همه گویای لرزانش صدای اما. ببیند را تالطمش پر درونِ

بود چیز : 

بود تو مثل اونم اما... مَرده کردم می فکر » ... » 

 میز روی نامفهومی خطوط و شکست گلو در صدایش

 در کرده رخنه بغضِ و کرد فوت را مانندش آه نفس. کشید

زد پس پوزخندی با را گلویش : 

کن باز رو در... جبینه مه روز امروز،... خیال بی » ... » 

 هایش دندان که انگار. بود شده مشغول پارسا فکر تمام

 شده تیز کیست، دانست نمی هنوز که پسری جگر برای

کند اش تکه تکه تا بود نشانی یک منتظر و بود . 

گفت دستوری و گرفت را وجودش تمام بدی حس : 

بده رو ششماره » ... » 



 

 

 هایش لب متاسف، و کرد کج گردنش روی را سرش آرامش

کرد جمع را : 

... نیستی کنم می فکر هم بعد به االن از نبودی، االن تا »

برام کنی عشق گدایی نداره لزومی ... » 

 ناگهان. رفت بیرون آشپزخانه از و گرفت رو قهر حالت با

کوبید زمین روی پا و زد جیغ شد؛ تازه دلش داغ که انگار : 

منتظرمه جبین مه... کن باز رو صاحب بی در این » ... » 

 و هال بین ستون به را اشتکیه سینه، به دست پارسا

کرد در به ای اشاره سرش، با و داد آشپزخانه : 

 « ...بازه »
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کرد نگاهش اخم پر و ناباور آرامش : 

رو؟ ما گرفتی »  » 

داد تکان طرفین به خفیف را سرش پارسا : 

 عجول شما... کردم بازش بار یه و کردم قفل رو در بار یه »

نه یا قفله واقعا ببینی نکردی چک اصال و بودی ... » 

 مات بودند؛ ریخته آرامش تن روی سرد آب سطل یک انگار

 در. کرد تند پا ورودی، در سمت به و کرد نگاهش مبهوت و

خندید ناخودآگاه و برگشت کرد، باز که را : 

 « !دیوونه »

داد تکان طرفین به را سرش و افتاد خنده به هم پارسا : 

باش خودت مراقب... دنبالت میام » ... » 

گفت و رفت بیرون آرامش : 



 

 

میام خودم... نکرده الزم » ... » 

- بگو رو برگشتت ساعت ... 

داد جواب خیال بی و خونسرد خیلی آرامش : 

نداره ربطی تو به » ! » 

 قهقهه به هم پارسا. خندید صدا بی و بست را در هم بعد

 آن با کرد می کار چه باید. کشید ای آسوده نفس و افتاد

نبود؟ مستقیم صراطی هیچ به که دختری   

 بازی به را دخترش که بود شده پسری فکرش تمام حاال

 آن یاد به و کرد احاطه را تنش تمام بدی حس. بود گرفته

رفت فرو فکر به و شد منقبض فکش یونس، حاج روزهای ... 
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 کالس از استاد، نباشیدِ خسته با و شد تمام جبین مه کالس

 با هم آن ها، کالس آن. داشت خوبی حس. رفت بیرون

 انگلیسی زبان های مدرس بهترین از یکی که فرهمند دکتر

 دیگر. بود داده اشزندگی روزهای آن به خاصی طراوت بود،

. نبود مهم برایش یونس حاج های گیری سخت و غرولندها

 کارها تمام و کرد می شماری لحظه ها ساعت آن برای فقط

 از جلسه سه آنکه با. داد می انجام خوبی به را تکالیفش و

 روزمرگی در بزرگی تغییر اما بود گذشته ها کالس شروع

 اش روحیه برای که بود شده ایجاد اش کننده کسل های

بود مفید .  

 هربار آرامش اما بود آرامش نگران شدیدا که هرچند

 زیر یونس حاج با خواهد نمی دلش که کرد می متقاعدش

. شد نمی هایش لجبازی   حریفِ جبین مه. باشد سقف یک



 

 

 آرامش رفتن از و بود گرفته معرکه بارها یونس حاج

 و بود زده ناجوری های تهمت حتی... بود کرده شکایت

 قد، تمام جبین مه اما بود شده درگیر جبین مه با چندباری

 بی حرف بود نداده اجازه و بود کرده حمایت را دخترش

 با بودن دلش ته که هرچند. شود زده سرش پشت ربطی

 راضی هم آرامش شدن اذیت به اما خواست می را دخترش

 ایخانه زودی به و رود می کار سر بود گفته آرامش. نبود

 هم جبین مه. کنند زندگی مستقل توانند می که خرد می

 شده بزرگ کافی اندازه به دخترش که چرا بود؛ پذیرفته

بگیرد بزرگ های تصمیم خودش برای توانست می و بود . 

 به و شد بلند صندلی روی از عریضی لبخند با آرامش

رفت جبین مه استقبال : 

افتاده آب پوستت زیر بینم می... به به » ... » 

 آرامش پهلوی به را کیفش و خندید زده خجالت جبین مه

 :کوبید



 

 

بچه کن کم رو روت » ! » 

 گذشتن با. شدند حیاط راهی دو هر و زد قهقهه آرامش

 انداختند گل جبین مه های لپ کنارشان، از فرهمند استاد

گفت فورا و : 

نباشید خسته » ... » 

 کمی احترام، نشان به و زد ای محترمانه لبخند فرهمند

شد دوال : 

نباشید خسته هم شما... ممنونم » ... » 

 شده پارک حیاط همان در که رفت ماشینش سمت به و

  .بود

 جبین مه و فرهمند مابین را نگاهش شیطنت، با آرامش

کرد زمزمه و داد سوق : 

جنتلمنه که چقدرم... اووف کیه؟ هلو استاد این... الال او » ! 

» 
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 سرخ و کرد نگاهش شده گشاد هایی چشم با جبین مه

کرد زمزمه لب زیر هم بعد. شد : 

کردم؟ تربیت اینجوری رو تو من... حیا بی »  » 

 کالفگی با و چرخاند کاسه در را هایش چشم آرامش

غرید تصنعی : 

 کپک االن تا که برم پیش تو تربیت به خواستم می اگه »

جانانت پدرجانِ با خونه تو بودم زده ... » 



 

 

 جبین مه. شدند خارج آموزشگاه از و زدند قهقهه دو هر

 علت مزید هم رفتنش باشگاه. داشت خودش به خوبی حس

کند پیدا بیشتری نفس به اعتماد که بود شده .  

 آرایشش، نوع موهایش، رنگ اندامش، تناسب دیگر حاال

 برایش همه و همه اش؛رنگی های ترکیب و ها لباس انتخاب

 بخصوص. کرد می خرج زیادی وسواس و بودند شده مهم

 اگر و کرد می گیری سخت ها آن تک تک روی آرامش که

 که انداخت می تیکه طوری آمد می کوتاه ای ذره جبین مه

 آرامش رضایت انگار. خورد می حرص و سوخت می ناکجا تا

 تالش. بود خودش برای هایش تالش دالیل از یکی هم

 که چرا شد؛ می بهتری زندگی به منجر قطعا که هایی

 خوب خیلی عمرش، تمام از متفاوت روزهای آن به حسش

 .بود

 پیچیدند، کوچه در آنکه محض به و برگشتند خانه به

 نگاهش. شد متوقف همانجا و دید را پارسا ماشین آرامش



 

 

 باالی مدل و رنگ مشکی ماشین روی و بود شده مات

کرد نگاهش و برگشت جبین مه. بود مانده پارسا : 

دیگه بیا زمین؟ به چسبیدی چرا » ... » 

 زده هول و گرفت را نگاهش پرت، حواس و گیج آرامش

 :گفت

اصال نیست حواسم... بریم... هیچی هیچی » ... » 

 مقابل درست که ماشینی به مشکوکی نگاه جبین مه

شدند قدمهم هم با و انداخت بود شده پارک ساختمانشان .  

گفت جبین مه : 

 تنگ برات دلش خیلی هم بانو... بخور چای یه تو بیا »

 من با... الاقل ببینمش من بیاد بگو بهش میگه هربار... شده

نیست قهر که ... » 

-  استرس من... جونه پدر اومدن نزدیک االن... میام باشه

هربار گیرم می ...  



 

 

 دهانش توی را هایش لب و گفت ای کالفه نچ جبین مه

 از پارسا که داشتند فاصله خانه با قدم چند. کرد جمع

 سمتش به ناخودآگاه جبین مه نگاه و شد پیاده ماشین

 سینه توی قلبش کرد احساس ای لحظه برای. شد کشیده

 ناکجا به نفسش و شدند گرد هایش چشم... نیست اش

نیامد باال هم دیگر و رفت ... 

 که خورد گره گیرایی نگاه در نگاهش و شد سرد تنش تمام

 مقابلش حاال و بود کرده نابود را اشزندگی پیش، ها سال

مقابلش... بود ایستاده ! 

 می نگاه او به داشت و داشت فاصله قدم چند درست 

... تر جذاب... گیراتر... تر پخته... بود نگاه همان... کرد

... بودند گرفته خاصی جاذبه حاال شیطنتش پر های میشی

... بودند کرده مقابلش تصویر میخکوبِ را او که طوری

 گونه... اش شقیقه روی سپید موهای بود؟ ممکن چطور

 خوش و کشیده بینی... اش برجسته و استخوانی های



 

 

 عالم تمام روزی که نازکی نسبتا های لب... ترکیبش

 دام در را او رفته رفته و بود برده یغما به را اشدخترانه

 ما که دامی... نداشت برگشتی راه که بود انداخته هوسی

 پارسا روی دلخورش نگاه که آرامشی بود؛ آرامش حصلش

بود طلبکار و بود آمده کش ... 
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شنید و آمد باال هم جبین مه نفس آرامش، صدای با : 

نیا؟ نگفتم مگه »  » 



 

 

 جبین، مه مقابل درست و برداشت خونسرد قدم چند پارسا

کرد زمزمه اش زده وحشت نگاه در خیره : 

 « ...سالم »

 ای ولوله اش سینه توی و بود شده خشک جبین مه گلوی

 در تنش تمام و بود شده خشک دهانش آب. بود پا به

 گرفته گر درون از و بود سرد بیرون از. سوخت می حرارت

 .بود

کرد زمزمه بریده نفس : 

سالم... س » ... » 

 با که افتاد آرامش به نگاهش و کشید نفس خاصی ولع با

 و کرد نگاه آرامش به پارسا. کرد می نگاهشان غلیظی اخم

کرد اشاره ماشین به سرش با : 

بیام تا ماشین تو برو » ... » 



 

 

 تا که حالی در و کرد جابجا دوشش روی را کیفش آرامش

 بود، شده خیره پارسا به طلبکاری با هم لحظه آخرین

گذاشت تنهایشان . 

 باید طرفی از اما بدهد پارسا فرمان آن به تن خواست نمی

کرد می مهیا زدنشان حرف برای را بساط . 

 گردن کرد، می نگاهش داشت که پارسا آرامش، رفتن با

 هزار هایش چشم عمق در که جبین مه به رو و چرخاند

گفت سختی به و گرفت کارتی بود، شکایت و نگفته حرف : 

بزنیم حرف باید » ... » 

 یکی داشت، اضطرابش از نشان که خاصی حالت با را پایش

. گرفت باال کمی را سرش و کوبید زمین روی مرتبه دو

 مه به باال از و بود کرده هایش جیب توی دست که همانطور

 و گرفت خاصی تمنای صدایش کرد، می نگاه جبین

گفت محترمانه : 

 « ...لطفا »



 

 

 اش نداشته دهانِ آب و خورد تکان جبین مه گلوی سیبک

 بود شده قفل ذهنش اما بگوید چیزی خواست. داد قورت را

آمد نمی زبانش روی ای کلمه هیچ و .  

 فورا. چرخید ناگهان و برداشت عقب به رو قدم چند پارسا

 گاز پدال روی را پایش قوا، تمام با و نشست رل پشت

شد دور و فشرد .  

 آن دیگر. کرد دنبالشان نگاهش با و چرخید فورا جبین مه

 و کند گم را پایش و دست که نبود ساله چهارده دختر

 و بود شده شوکه واقعی معنای به اما بدهد؛ کف از را دلش

 دخترش با همه آن کِی از بپرسد بود نتوانسته حتی

 ذهنش توی جواب بی سوال هزار بودند؟ شده صمیمی

 با. کردند غریب هوای و حال آن تسلیمِ را او و دادند جوالن

 سرش پشت ناامیدی با را در و رفت خانه به عجیبی بغض

 اشزندگی دلخوشی تنها تا بود آمده پارسا... آرامش. بست

ببرد خودش با هم را ...! 
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 تدارک پارسا که مجللی خانه سفره به جبین مه ورود با

 آنالیزش و شد کشیده باال پارسا پرنفوذ نگاه بود، دیده

 .کرد

 مشکی ی راسته مانتوی با که توپر هیکلی و متوسط قدی

 یک به را رنگش عسلی موهای. بود شده پوشانده رنگی

 به که داشت خفیفی آرایش و بود کرده هدایت سمت

 بلوری هم هنوز پوستش رنگ. بود بخشیده روح صورتش

 های چشم عمق در که انگار... معصوم نگاهش و بود



 

 

 سیاهیِ و بودند کشیده تصویر به را سیاهش بخت روشنش،

 سرنوشت آن عزادار هایش، مردمک های ای قهوه دور

 بود زده رقم برایش نوجوانی در پارسا که سرنوشتی. بودند

بود گرفته را شانهمه دامن هم هنوز و . 

 در را کیفش ی دسته و ایستاد پارسا ی نفره دو میز مقابل

 می پایین و باال اش سینه قفسه طوری. فشرد هایش دست

کشید می فریاد را اضطرابش که شد . 

 با صدایش. ایستاد احترامش به و شد بلند نرمی به پارسا

رسید گوش به سختی به و تاخیر : 

اومدی که ممنون... سالم » . » 

 جواب حتی و زد کنار را اشپیشانی روی موهای جبین مه

 روی و بود گرفته چکش کسی انگار. نداد هم را سالمش

 پر را اش سینه قفسه تمام عجیبی درد. کوبید می قلبش

بود گرفته او از را زدن حرف قدرت حتی و بود کرده . 

کشید عقب را اشصندلی و زد دور را میز پارسا : 



 

 

لطفا بشین » ... » 

 نگاهش. گذاشت پاهایش روی را کیف و نشست جبین مه

شد نمی کنده و بود شده میخ میز، از ای نقطه روی .  

زد لب و گذاشت مقابلش را منو پارسا : 

داری؟ میل چی »  » 

 طرفین به را سرش و کشید داخل به را هایش لب جبین مه

داد تکان : 

 « !هیچی »

گفت مهربان و زد لبخند پارسا : 

نمیشه که هیچی » ... » 

 محکم کیفش ی دسته دور را مشتش و کرد اخم جبین مه

 آرامش با بودن بهانه به که داشت گناه احساس. کرد تر

 تمام که بود نشسته مردی مقابل حاال و بود آمده بیرون

بود کرده ویران را اش گذشته .  



 

 

داد سفارش پارسا آمد، جلو که خدمت پیش : 

مخصوص گردن یه ماهیچه، با پلو باقالی پرس دو » ... » 

 جبین مه رفت، وقتی و داد سفارش هم مخلفات و نوشیدنی

پرسید سختی به : 

پرس؟ سه چی برای »  » 

برد اش چانه زیر دست و خندید پارسا : 

 سفارش ماهیچه با پلو باقالی برات کرده سفارش آرامش »

 نمیده، راهم غذا بدون گفت... ببرم هم خودش برای و بدم

برداشته کلیدامم . » 

 نگاه پارسا های چشم توی و آمد باال باالخره جبین مه نگاه

 لبخندی پارسا. دهد تشخیص را کالمش صداقت تا کرد

 مه. زد می برق نگاهش و داشت آمیز شیطنت و ای گوشه

 گرفت، آرام وقتی و کرد خجالت پر ای تکخنده هم جبین

پرسید پرحسرت : 



 

 

کنه؟ می زندگی تو پیش... آرامش »  » 
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 زدنش، حرف با همراه. داد تکان سر و شد محو پارسا لبخند

گفت و کرد فوت را بازدمش : 

بره دیگه جای نذاشتم. بود من پیش هم اولش از » . » 

 برد دست جبین مه های چشم رنگ به ناگهان که بود ترس

 بی و کرد تنش ستون را آرنجش پارسا. کرد براقشان و زد

گفت مقدمه : 



 

 

 می اما... گذشته سال پنج و بیست... چی همه برای دیره »

کنم جبران خوام ... » 

 های حرف به نگرانی و اخم با و بود کرده سکوت جبین مه

داد می گوش پارسا . 

... دیره خیلی هم تاسف اظهار و عذرخواهی برای حتی »

 پونزده فقط که کردم توجیه رو خودم همیشه من... من

 من از بیشتر تو... نداشتی سنی هم تو... خب اما... بود سالم

بیشتر خیلی... دیدی آسیب ... » 

. زد آتش سیگاری و فشرد هم روی درد پر را هایش پلک

شد بم صدایش و گرفت عمیقی کام : 

 قابل جوره هیچ زدم، دخترمون به زدم، تو به که آسیبی »

نیست جبران ... » 

 داشت تازه انگار. شد کنده دخترم، لفظ با جبین مه دل ته

 که بود بینشان مشترکی های رشته هم هنوز که فهمید می

کرد می وصل بهم را ها آن .  



 

 

شنید و جوشید دلش توی چیزی : 

بسازم نو از رو چیزا خیلی که اینجام من » ... » 

 و فشار شدت از پلکش و کشید تیر جبین مه بینی تیغه

گرفت نبض اضطراب، .   

 حرف جبین مه وقتی و گذشت سکوت در ای ثانیه چند

داد ادامه پارسا کرد، هضم را پارسا های : 

 بدی فرصت بهم بخوام اگه ستاحمقانه خیلی دونم می »

 آدم... نیستم مشترک زندگی آدم من... برگشتن برای

 از بعد که هایی رابطه از هیچکدوم تو... نیستم شدن عاشق

 االنم... ورزیدن عشق نه و داشته جایی عشق نه داشتم، تو

 بگم و بدم خوشبختی قول بهت بخوام که نشده ای معجزه

 و کنم جبران رو عمرت ی شده تباه روزهای تمام تونم می

نکنی فکر بهشون حتی که کنم کاری ... » 

 زیرسیگاری توی را آن و گرفت سیگارش از دیگری پک

گفت خاصی تمنای با و کرد خم سر. کرد خاموش : 



 

 

 برای بتونم تا باشی کنارم دوست یه عین خوام می اما »

باشم پدر آرامش، ... » 

داد ادامه و دید را جبین مه ی زده حیرت نگاه : 

 هیچ... جبین مه نیستم بلد بودن پدر از هیچی من »

 « !مطلق
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نالید و کرد نگاهش بیچارگی با جبین مه : 

بمونه تو پیش آرامش خوام نمی... خوام نمی من... من » ! » 



 

 

 پلک و کشید دهانش دور را دستش پردرد، و کالفه پارسا

 :بست

فرصت یه فقط » ... » 

 اشک از پر هایش چشم که جبین مه به رو و کرد باز چشم

زد لب بودند، افتاده شماره به هایش نفس و بودند شده : 

 که فهمم می... فهمم می من... من به داره نیاز آرامش »

نبودنم از بوده اذیت چقدر ... » 

 همان با خواست و کشید عقب را اش صندلی جبین مه

 دست روی را دستش وار بیچاره پارسا که شود بلند بد حال

کرد التماس و گذاشت هایش : 

 ازش بخوام که ندارم رو کسی من... کنم می خواهش »

 و من تونی می که هستی کسی تنها تو... تو... بگیرم کمک

کنی نزدیک هم به رو آرامش ... » 



 

 

 هایش دست گرمای. کرد می نگاهش ترسیده جبین مه

 و بود اشعقلی بی روزهای آن یادآورِ. بود آزاردهنده

 و بودند گرفته جان هایش پلک پشت حاال که خاطراتی

 ملتمس و پرنفوذ نگاه. کشیدند می خنجر را قلبش توی

 بیخ جایی نفسش. زد می دو دو هایش چشم توی پارسا

 انگار. آمد می بیرون زحمت پر و درد پر و بود مانده گلویش

 بود، کرده خوش جا گلویش توی که عظیمی سد از هربار

 به را دستش. زد می زخم را گلویش تمام و کرد می عبور

 بیرون پارسا سنگین و مردانه های دست زیر از زحمت

نالید صدا بی و لرزان و کشید : 

نزن دست من به » ... » 

 لب روی را ها آن و چسباند بهم را هایش دست پارسا

گذاشت هایش : 



 

 

... بزنم بهت آسیبی نیست قرار... نترس... باشه باشه »

 نمی تهدیدت من سمت از اذیتی و آزار هیچ دیگه... دیگه

بده گوش حرفام به... جبین مه کن گوش... کنه ... » 

 به را نگاهش و داد قورت سختی به را دهانش آب جبین مه

 پارسا با شدن چشم در چشم. کرد پرت دیگری گوشه

 اشجوانی و نوجوانی تمام قاتل که انگار. بود سخت برایش

دید می را ... 

... نفهمیدم آرامش بچگی از هیچی... پشیمونم خیلی من »

 بابا از... نفهمیدم هیچوقت رو دختربچه یه داشتن لذت

و درآوردن دندون و رفتن راه و نشستن تا گفتنش، ... » 

 در ای لحظه چند. زد آتش سیگاری کالفه و گرفت نفس

داد ادامه و گذشت سکوت : 

 خودم از و کنم می فکر اینا به که شبه چندین االن »

 از هیچی من و بالغه دختر یه االن آرامش... میشم متنفر

 و چسبیده گلوم بیخ حسرتی یه... نفهمیدم شدنش بزرگ



 

 

 که حسی این دونم نمی حتی من... گیره می رو جونم داره

 می دارم چی فهمی می فهمی؟ می... نه یا پدریه حس دارم،

 « کشم؟
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کرد زمزمه و کرد نگاهش متاثر و تاسف با جبین مه : 

 تو... ساختیم می زندگی داشتیم ما... خواستی خودت »

کردی خرابش تو... رفتی ... » 

 توی بود، شده بلند حاال که را سیگارش خاکستر پارسا

کرد رصد را جبین مه براقش، نگاه و تکاند زیرسیگاری : 



 

 

 انجام باشه الزم هرکاری من... داری حق بگی هرچی »

 اما... نیست پذیر جبران که دونم می... جبران برای دممی

 مستقلی زندگی تا باشم کنارت مردونه و مرد حاضرم من

 عمرت بقیه تا کنم می باشه الزم حمایتی هر... بدی تشکیل

نشه تباه گذشته مثل ... » 

پرید کالمش میان خشم، و حرص پر جبین مه : 

ندارم احتیاجی حمایتت و ترحم به » . » 

-  و کردیم می ازدواج اگه حتی... وظیفمه... نیست ترحم

 و بیست من... بدم نفقه بهت بود موظیفه گرفتیم، می طالق

جبین مه بدهکارم بهت سال پنج ... 

 را دردناکش پیشانی و کشید مانندی آه نفس جبین مه

 خواست می دلش... بود آورده کم. گرفت هایش دست توی

 داشت دوست. ببیند اتاقش در را خودش و کند باز چشم

 و بگذرد آرامش در عمرشان باقی و باشد کنارش دخترش

 که مردی این دیگر؟ بود آمده کجا از مرد این... شود تمام



 

 

 داشت مقابلش حاال و انداخت می تنش به رعشه هم نامش

داد می جان . 

 بلند خدمت پیش رفتن با جبین مه اما آوردند را غذایشان

گفت و شد : 

 نمی فکر... شنیدم حرفاتونم. بودم نیومده شام برای من »

باشه مونده ای دیگه کار کنم . » 

. گرفت دندان به و کرد جمع عصبی را هایش لب پارسا

 سخت و اضطراب پر قلبش که حالی در و زد سنگینی پلک

گفت کوبید، می : 

. داره احتیاج من به آرامش. کنم می حساب کمکت روی »

تویی کنه، کمکم تونه می که هم کسی تنها ... » 

 و شد می فشرده کسی مشت در انگار که قلبی با جبین مه

 سفره بود، شده خارج کنترلش از که لرزانی های قدم با

 هماهنگ قبل از که نشست ماشینی در و کرد ترک را خانه



 

 

 گونه روی بخواهد، خودش آنکه بی هایش اشک. بود کرده

برساند خانه تا را او که گفت راننده به و ریختند اش . 

. کرد می نگاه جبین مه خالی جای به و بود شده بلند پارسا

 و خورد می چنگ نقیضی و ضد احساسات هجوم از دلش

 و کرد خاموش زیرسیگاری در را سیگارش. بود سنگین

 پیش به رو. کرد فوت را بود مانده گلویش در که دودی

گفت خدمت : 

خونه بفرستید رو غذاها این » . » 
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 و سست های قدم با پارسا و کرد احترام ادای خدمت پیش

رفت ماشینش تا قیدی بی .  

 برای روزی که بود شده معصومی های چشم فکرش تمام

 ها چشم ترین غریبه حاال و بود کرده هرکاری تصاحبش

انگار بودند ... 

 خودش و کشید دست ای کالفه حالت با اش پیشانی روی

انداخت ماشین توی را . 

 و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش ایدقیقه چند برای

 راه ذهنش توی قوا تمام با روزها آن. بست را هایش چشم

 دلیلی تنها آرامش، حال. دادند می آزارش و بودند گرفته

بود گرفته هایش چشم از را هایش شب خواب که بود .  

 اتهام انگشت و بود بازی آن آدمِ ترین گناه بی دختر آن

او روی اطرافش های آدم ... 



 

 

 به آنکه با. بود اعصابش روی بدجور بودن حرام برچسب آن

 روانی بار چه دانست می اما نداشت اعتقادی چیزها آن

دید می مقصر را خودش و داشت دخترش برای سنگینی .  

 به هم بعد. آمد بیرون پارک از و گرفت عقب دنده فورا

راند خانه سمت .  

 و کرد برخورد سرش به چیزی خانه، به ورودش محض به

برد هوا به را دادش .  

 یک با بود، چسبیده را سرش که همانطور و کرد باز چشم

 با و بود کرده تنگ چشم که کرد نگاه آرامش به چشم

غرید و دید را دستش توی بالش. کرد می نگاهش حرص : 

دیگه؟ کوفتیه چه این »  » 

کوبید بازویش به اینبار و آورد باال را بالش دیگر بار آرامش : 

 خرابای با جبین مه بمونه یادت که سرت تو زدم رو این »

داره فرق دورت ... » 



 

 

 پلک چندبار ای، خنده تک با و کرد نگاهش ناباور پارسا

کرد اخم و کوبید هم روی : 

کردم؟ چیکار مگه »  » 

انداخت باال ای شانه و خندید آرامش : 

کنی کاری بخوای بعدا شاید حاال » ! » 

 را ها آن. برد فرو موهایش توی دست و زد قهقهه پارسا

گفت دلنشینی لبخند با و ریخت بهم : 

باشم نداشته شبانه قرار دادم قول دخترم به... نه » ... » 

کوبید اشسینه توی را مشتش آرامش :  

چی؟ ها روزانه »  » 

داد تکان طرفین به را سرش و افتاد خنده به هم باز پارسا : 

 توئه؛ مادر چون... آرامش داره حرمت من برای جبین مه »

 « ... مادرِ
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 جوجه کردن کباب و استیک کردن درست مشغول پارسا

 بی و کرد باز را بالکن درِ آرامش که بود باربیکیو در

گرفت هایش چشم مقابل را تلفنش حوصله، : 

 « !مهرنوش »

 آرامش درهمِ صورت دیدن با و چرخاند گردن فورا پارسا

داد جواب : 

اونور بندازش... نیست مهم » ... » 

 باال را تلفنش. رفت پیش ها نرده تا و برچید لب آرامش

 فورا پارسا که بیندازد پایین طبقه آن از خواست و گرفت



 

 

 کرد حبس آغوشش توی پشت، از را او و کشید را لباسش

پرسید بریده نفس و : 

کنی؟ می چیکار »  » 

گفت سرتق و گرفت باال را سرش عجیبی بغض با آرامش : 

گوشیت از میاد بدم » ... » 

بوسید را موهایش و خندید مهابا بی پارسا : 

 بخاطرشون تو که نیستن مهم انقدر هیچکدومشون اینا »

 بزنی خسارت و کنی خرد رو من و خودت اعصاب انقدر

 « ...بهم

 را براقش و مهربان نگاه و گفت خنده و شیطنت با را این

 و رفت ها کباب سمت به. دوخت آرامش های چشم توی

 و برگرداند را ها سیخ. کشاند خودش با هم را آرامش

کرد قفل آرامش پهلوی دور را دستش : 



 

 

 دونه یه بگی هی بخوری هی! فقط بشه کبابی چه ببین »

دیگه دونه یه دیگه ... » 

 تبلیغ آن ای مسخره طرز به و بود کرده عوض را صدایش

 مشتی و زد قهقهه آرامش. بود شده یادآور را تلویزیونی

کوبید اش سینه توی : 

 « !مسخره »

 را هایش لب گوشه لبخندی و کرد نگاهش دقت با پارسا

 شانه دستش با را موهایش و ایستاد مقابلش. بخشید زینت

 تسکین را آرامش روح و بود نوازشگونه و آرام صدایش. زد

داد می : 

 انقدر دخترم دونستم می اگه... خوشگلی خیلی »

میاوردم قلو ده میشه، خوشگل ... » 

 تاسف نشان به را هایش لب و خندید غش و غل بی آرامش

کرد جمع خوردن : 



 

 

که میومد بار ای عقده بچه تا ده اونوقت » ... » 

 و گذاشت آرامش های لب روی را اش اشاره انگشت پارسا

کرد زمزمه : 

نزن برچسب خودت به... خوبی خیلی تو... هیس » ... » 

 را سرش و آورد هجوم آرامش های چشم به اشک ناگهان

 شد خم پارسا چکید، که اشکش قطره اولین. انداخت پایین

بوسید را اش گونه روی خیسیِ و : 

نکن گریه » . » 

 اش سینه به را او پارسا و چکید هم اشکش دومین

 :چسباند

برات نباشم کم هیچوقت دیگه میدم قول » . » 
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 و چسبید آرامش گلوی به اندوه و بغض از بزرگی حجم

 به و کرد حلقه پارسا دور را هایش دست. گرفت را نفسش

گفت سختی : 

 نمی... خوام نمی االن... االن. داشتم کمت عمر یه من »

 مه حتی... هیچکس... شم شریک هیچکس با رو تو خوام

 « !جبین

بوسید را موهایش روی هم باز و زد کوتاهی قهقهه پارسا : 

لعنتی حسودِ » ! » 

کرد تایید و کرد پایین و باال را سرش فورا آرامش : 

چی؟ دیگه... حسودم آره... آره »  » 

 ...عشقی-



 

 

-  دنبالش بقیه وجود تو عمر یه که مردی عاشق... عاشقم

 .بودم

 سنگینی دلش روی عجیبی غم و ریخت فرو پارسا قلب

 ی گذشته. بست پلک و کرد فوت را مانندش آه نفس. کرد

 خواست می دلش که آنقدر بود؛ شده مهم برایش آرامش

 جبران را تمامشان و بایستد بدش روزهای تک تک پای

 .کند

 هول را ها سیخ و برگشت فورا خفیفی، سوختنی بوی با

چرخاند را استیک و کرد جابجا زده : 

وای... سوخت! سوخت » ... » 

کوبید اش شانه روی و خندید آرامش : 

 نرو در زیرش از... جناب افتادی رو رستوران امشبم »

 « ...فقط



 

 

 هایش چشم و کرد نگاهش شیرینی حرص با پارسا

گفت بدجنسی با... خندیدند : 

 می شکر هم رو خدات خوری، می رو همین... نخیرم »

ییرون غذای بی بیرون، غذای... کنی ... » 

 آن از را حواسش که شد خوشحال پارسا و خندید آرامش

 به نوشیدنی آوردن برای که آرامش. بود کرده پرت موضوع

نوشت مهرنوش برای پارسا رفت، آشپزخانه : 

زنم می زنگ خودم » ... » 

گذاشت تختش روی را آن و کرد خاموش را تلفنش و . 

 بود، چیده سینی توی را ها آن که نوشیدنی چند با آرامش

 میز روی را سینی. نشست بالکن گوشه صندلی روی و آمد

 میز روی را بود آورده قبل از که هایی ظرف و گذاشت

کوبید بهم اشتیاق و شور پر را هایش دست. کرد پخش : 

گشنمه... یاال یاال » ... » 



 

 

 ای قابلمه داخل را ها آن و گرفت دست در را ها سیخ پارسا

 ظرف در هم را ها استیک... چید بود کرده آماده قبل از که

نشست میز پشت و گذاشت ای جداگانه . 
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 تای یک و آمد کش نارگیلی کوکو بطری روی نگاهش

 جام توی خودش برای اشتیاق پر آرامش. پرید باال ابرویش

سابید بهم را هایش دست و ریخت نوشیدنی آن از شراب، : 

بشه چی... اوووف » ! » 



 

 

 با. گذاشت خودش مقابل را جامش و کرد اخم پارسا

توپید بدخلقی : 

بخور دلستر » ! » 

برگرداند را جامش و کرد غلیظی اخم هم آرامش : 

خوبه خیلی اگه بخور خودت » ! » 

 ظرف توی را قاشقش و کرد نگاهش سرزنشگر پارسا

 و گرفت آرامش مقابل را اش اشاره انگشت. کوبید مقابلش

 :غرید

 بدم تذکر مدام که نیستی بچه... کنار بذار رو لجبازی »

... بخوری نباید نوشیدنی... نکن رو کار اون بکن، رو کار این

خورم نمی منم ... » 

گذاشت پاهایش کنار میز، زیر و برداشت را بطری .  

 و برداشت را آن فورا آرامش بردارد، را جام آنکه از قبل

رفت باال نفس یک . 



 

 

 شده سرخ و گشاد عصبانیت فرط از که هایی چشم با پارسا

 استیک از ای تیکه لجبازی، با آرامش و کرد نگاهش بودند،

 صداهای خودش از. کشید دندان به داغ، داغا و برداشت

 از اندازه چه تا که بفهماند پارسا به تا کرد می تولید عجیبی

برد می لذت ها آن ترکیب .  

 عصبی و رمق بی و گذاشت اش چانه زیر دست پارسا

کرد نگاهش : 

بود زشت کارت خیلی » . » 

 با. گذاشت مقابلش را جامش و انداخت باال ای شانه آرامش

زد لب و انداخت باال ابرویی شیطنت : 

نکن خراب رو شبم... خوام می بازم » . » 

 رفتاری چه باید دانست نمی. کرد نگاهش متاسف پارسا

 آرامش روی منفی تاثیر آمد نمی خوشش. باشد داشته

 بهتر گرفت، می خودش نظر زیر را او اگر شاید اما بگذارد



 

 

 را هایش تجربه بشود باعث و کند منع را او اینکه تا بود

دهد انجام او چشم از دور و خانه از خارج . 

گفت اخطارگونه و گذاشت میز روی را نوشیدنی ناچار به : 

خودم پیش فقط » ... » 

 هم او برای ای، پیروزمندانه و پرشیطنت لبخند با آرامش

زد چشمکی و ریخت نوشیدنی : 

خودت پیش فقط » ... » 

گفت گونه الت و زد پارسا جام به را جامش هم بعد : 

سالمتی به » ! » 

کرد زمزمه و خندید پارسا : 

سالمتیت به » ! » 
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 نوشیدنی از ای ذره و داد تکان پرخنده و تاسف با را سرش

 از کمی که همانطور و زد چشمکی آرامش. نوشید را اش

زد لب پارسا به رو خورد، می را اش جوجه : 

نزدی؟ رو مخش خبر؟ چه جبین مه از »  » 

 چشم آنکه بدون و کرد کنترل را اش خنده زحمت به پارسا

گفت بردارد، آرامش سرکش نگاه روی از : 

 دیگه شب اون از. ازش داری خبر من از بیشتر که تو »

نداشتم برخوردی باهاش . » 

- ناراحته ازم خیلی ... 

. شد خیره دست دور به و داد تکان اضطراب پر را پاهایش

. سوزاند را دلش غمش، از پر نگاه و شد جمع پارسا لبخند



 

 

 بود اتاقش دراورِ روی که کوچکی اسپیکر و برخاست جا از

 به را کوچکی فلش. گذاشت میز روی و آورد خودش با را

پرسید و کرد وصل آن : 

هستی؟ موزیک اهل »  » 

 کش سمت یک به هایش لب و گرفت وسعت آرامش لبخند

 :آمد

جورم چه » ! » 

 حال یک دلش ته اما. داد تکان سر پرذوق، و خندید پارسا

 چیزی چه به دخترش دانست نمی حتی که شد خاصی

 تکان سر و کرد پلی را اش عالقه مورد آهنگ. داشت عالقه

خواند و گرفت ضرب میز روی آن با همزمان. داد : 

/ روانه شدم/ خانه به خانه شهر به شهر چشمت پی در »

 آرام آرام/ عاشقانه چه/ دانه به دانه چیدی را عشقم گل

 این/ من رویای آمدی خوش که بنشین/ زدی دلم به آتش



 

 

/ کشی می ها عاشق/ من چشمان شوق/ من جانِ این تو

من زیبای ... » 

 بشکن و داد ریزی تکان را هایش شانه هم آرامش اینبار

 عشوه و ناز با را هایش دست و خواند آهنگ با همزمان. زد

داد تکان دخترانه ای ... 

 حرارت شور پر و کردند اشاره هم به همزمان دو هر

 :خواندند

 نمایان رو/ رسیده ما عشق فصل/ ندیده دنیا تو مثل »

بریده را دستش شهر یک و کردی ... » 

 کردند می پرتاب یکدیگر سمت به را هایش دست همزمان

کشیدند می فریاد و : 

/ هستی تو بینم می چه هر/ هستی تو دینم و کفرم »

هستی تو شیرینم که چون/ من کنم می ها بیستون ... » 



 

 

 می ظرافت پر و داد می تکان را هایش دست طوری آرامش

 کودکی یاد به و شد می آب پارسا دل در قند که خندید

سوزاند می را اش ریشه حسرتی اش، رفته دست از های . 

خواند پارسا و نوشید دیگر جام یک آرامش : 

 بر عمری بعد/ جان ای دست، به نیاوردم راحت را تو من »

 عشقی دگر قلبم در تو جز/ جان ای نشست، مهرم دلت

من گذارم، می من مگر پیدا شود آن/ من ندارم ... » 

 تکراری قسمت آن همزمان، و کشیدند فریاد دو هر هم باز

خواندند را ...  

 دست آرامش و زدند قهقهه دو هر شد، تمام که آهنگ

کشید " هووو " و کوبید ... 
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کرد نگاهش لبخند با پارسا : 

اومد؟ جا حالت »  » 

. گذاشت دیگری موزیک پارسا و داد تکان سر آرامش

 آرامش، حالِ آن در که داد ترجیح و زد آتش سیگاری

 انداخته دیگرش پای روی را پایش. نخورد نوشیدنی دیگر

گرفت می سیگار از عمیقی های کام و بود . 

 تکان سر و کرد می زمزمه را آهنگ عجیبی حال با آرامش

داد می : 

 با که بماند/ کردی آشفته من خیال و خواب که بماند »

 من جز تو چشمان که بماند/ کردی چه روانم و روح و جان

ندارد منطق حال عاشقی هیچ که بماند/ ندارد عاشق . » 



 

 

 خودش سمت به را سرش و گرفت رو پارسا فک ناگهان

خواند گداز و سوز پر و چرخاند : 

 دلم کار که بماند/ نماندی بمانی کنارم شد می که بماند »

 درشتم و ریز های دلخوری همه/ کشاندی حسرت به را

بماند کشتم تو پای به را آن که غروری/ بماند ... » 

 مشتش توی را بود مانده اش چانه روی که دستی پارسا

زد حسرتی پر لبخند و فشرد .   

 تکیه صندلی به که همانطور و کشید را دستش آرامش 

 آهنگ با همراه و گرفت آسمان به رو را سرش داد، می

 .خواند

شد می سنگین سرش و گرفت می گر رفته رفته تنش . 

 و هول پارسا که کرد گریه به شروع مقدمه بی ناگهان

 داشت، هایش لب بین را سیگار که همانطور مضطرب،

شد دقیق هایش چشم توی و گرفت هایش شانه به دست : 



 

 

چی؟ برای گریه عزیزم؟ چیه »  » 

 گریه گداز و سوز پر و داد تکان طرفین به را سرش آرامش

 بود، ریخته بهم حسابی اش گریه از که پارسا. کرد

. شد بلند فورا و کرد خاموش زیرسیگاری توی را سیگارش

گفت مهربان و کشید آغوشش در : 

بزن حرف شده؟ چی هوم؟ جان؟ بابا بخوابیم بریم » ... » 

 شدند کشدار هایش قهقهه آنقدر و خندید ناگهان آرامش

 را هایش شانه زیر پارسا وقتی و افتاد گریه به هم باز که

کشید کنار شدت به را خودش گرفت، : 

بود عوضــی تو مثل اونم... کن ولم » ! » 

میشد ادا رمق بی و آمد می کش گاهی هایش حرف . 

 و کرد پرتاب پارسا سمت به را اش اشاره انگشت ناگهان

زد داد : 

هَــرزه یه... بود آشغــال یه تــو، عین » ! » 



 

 

 سنگین نفسش. شد تکه هزار کینه همه آن از پارسا قلب

 موهایش توی دستی. کرد می نگاهش کالفگی با و بود شده

 نشان به را دستش دو هر. رفت جلوتر قدم یک و کشید

گفت دلجویی و طمانینه با و گرفت باال تسلیم : 

بزنیم حرف اتاق تو بریم... باش آروم... عزیزم باشه » . » 

. نشست زمین روی همانجا و لرزیدند آرامش های لب

زد هق و گذاشت زانوهایش روی را سرش : 

 من از رو تو بازم ترسم می... بیزارم اطرافت های زن از »

 خیــلی باهاشون، بری اگه... بگیرنت اگه... اگه... بگیرن

نامـردن خیلی... نامردی ... » 

زد فریاد : 

فهمــی؟ می »  » 

نالید و زد هق ناگهان : 



 

 

 بفهمی؟ رو این که فهمیمی من زندگی از چی تو... اَه »

 « هــان؟
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 زیر دست دید،می را تهش و سر بی زدن حرف که پارسا

 و کرد روشن را فن. برد تختش تا را او و انداخت زانوانش

 چای برایش و شود بلند خواست. کشید تنش روی را پتو

نالید و چسبید را هایش دست آرامش که بیاورد لیمو : 

نرو... خدا رو تو... بمــون » ! » 



 

 

 طاقت دید، را ملتمسش نگاه وقتی و شد مات همانجا پارسا

کشید آغوش به را سرش و کشید دراز کنارش. نیاورد : 

کرده؟ اذیتت کی... اینجام... عزیزم نترس »  » 

شد خارج آرامش های لب بین از جانی کم صدای : 

 « ...میعاد »

شدند تیز پارسا های گوش ...  

. شد سنگین قلبش و نشست تنش روی سردی عرق

پرسید هایش دندان چفتِ میان از و گرفت خش صدایش : 

کیه؟ میعاد »  » 

خندید حال بی آرامش : 

دو شماره پارسای » ... » 

آورد پارسا روز به چه نفهمید و زد قهقهه .  

 سینه میان جایی اما بود ندیده نزدیک از را سونامی پارسا

کرد می احساسش حسرتش، پر و داغ ی . 



 

 

 خودش صورت مقابل را صورتش و گرفت اش چانه به دست

 :گرفت

داشتی؟ رابطه باهاش »  » 

 می و بود گرفته هایش دندان بین را هایش لب آرامش

 که بود شده جاری هایش چشم گوشه از اشک. خندید

 دیگری سمت به لگدهایش با را پتو و زد قهقهه ناگهان

 می حرارت در وجودش تمام و بود شده گرمش. کرد پرتاب

 هر انگار و رفت می گیج اشلعنتی سر... سرش. سوخت

شود پا کله بود ممکن لحظه .  

 به دست فورا پارسا که برود اتاقش به و شود بلند خواست

کرد متوقفش و گرفت اش شانه : 

پرسیدم سوال ازت! بشین » ... » 

 که افسوس اما بشنود را دلخواهش جواب کرد می آرزو

داد تکان سر و زد حلقه آرامش های چشم توی اشک . 



 

 

. کردند وصل تنش به باالیی ولتاژ برق کرد حس پارسا

 می بلند داشت که آرامش ی شانه و لرزید عصبی و شوکه

کشید عربده. داشت نگه تخت روی را او و گرفت را شد : 

خوابیدی؟ باهاش چیه؟ منظورت »  » 

نالید لرزان و کشید کنار زحمت به را اش شانه آرامش : 

عوضــی کن ولم... کن ولم » ... » 

 هجوم هایش چشم به اشک که نبود خودش دست پارسا

 که حسی. شد کننده ویران حسی ماالمالِ اش سینه و آورد

 میله انگار. کرد می اشخفه و رسید می گلویش به داشت

 را تنش و کردند می فرو هایش ران و بازوها توی داغی های

نشاندند می عذاب به ... 

 و شد جاگیر گلویش توی سنگ، هفت توپ به شبیه بغضی

نکرد رها را آرامش یقه : 



 

 

 درس برات جبین مه گذشته که تو به لعنت... بهت لعنت »

نشد عبرت ... » 

 را هایش حرف معنی و کردمی نگاهش بیچارگی با آرامش

غرید پارسا. فهمیدنمی : 

چیز؟ همه بی میعادِ این کجاست االن؟ گوریه کدوم »  » 

 مغموم، و انداخت باال ای شانه معصوم، و مظلوم آرامش

کرد پارسا بندِ را نگاهش . 
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 و درمانده جوشید، می اش سینه توی که حرصی با پارسا

زد داد بیچاره : 

کجاست؟ میعاد... آرامش بده جواب »  » 

لرزیدند آرامش های لب : 

کنه می ازدواج داره » . » 

زد فریاد و شدند گشاد حیرت فرط از پارسا های چشم : 

چی؟ تو پس... خورد گه »  » 

کرد زمزمه ریخت، می اشک که همانطور و خندید آرامش : 

 ندازم می آتیش... کنم می زندگی... نیستم جبین مه من »

دلش به ... » 

 خودش دور قدم چند و شد بلند درمانده و کالفه پارسا 

 نمی قد جایی به فکرش و بود ریخته بهم روانش. برداشت

 .داد

زد هق و کرد بغل را زانوهایش آرامش : 



 

 

 زن بیا گفت... ندارم رو تو دونست می... دونست می »

 گفت... ازت بگذرم تونم نمی گفت... گفت... شو ایم صیغه

... نداشتی بابا چون... چون... کنن نمی قبولت مخانواده اما

 می میکنن تحقیق... فهمن می گفت... نیستی حالل چون

 « ...فهمن

دوخت پارسا به را کنش خراب خانه نگاهِ : 

 اگه اما گفت... شهنمی منم با اما تونهنمی من بدون گفت »

 اذیتت ذارم نمی... بفهمه کسی ذارم نمی شیم، صیغه بیای

 « ...کنن

ریختند فرو هایش اشک : 

ندارم رو تو کرد فکر » ... » 

 از داشت... حسرت پر و صدا بی افتاد؛ گریه به هم پارسا

شدمی ویران و ریختمی فرو درون . 



 

 

 سوء ازم تو نبودِ بخاطر نگفتم... نگفتم جبین مه به »

 می وگرنه... برد تاراج به رو احساساتم و کرد استفاده

 همینجوریش... شد می خرد... شد می له... لِـه... شکست

 رو خودش بار هزار... هِزار روزی... شه می داغون داره هم

تو بخاطر کنه می لعنت ... » 

 آن با تنش توی جان و بود شده خیس صورتش که پارسا

 روبروی و تخت مقابلِ و آمد جلو بود، رفته تحلیل ها حرف

کرد زمزمه صورتش توی و شد خم آرامش، : 

 « ...ببخش »

 فرو هم باز هایش اشک که نالید حسرت پر و درد پر طوری

 را سرش و زد هایش گوش پشت را آرامش موهای. ریختند

 موهایش و کرد نگاهش عجیبی غمِ با. کرد کج گردنش روی

 هم روی که آرامش تبدارِ و سنگین های پلک. داد ناز را

 آغوشش در و چسباند اش سینه به را سرش افتادند،

 :گرفت



 

 

 هیچ ذارمنمی... دیگه هستم من... نباش هیچی نگران »

 بشه تکرار جبین مه پارسای ذارمنمی. کنه اذیتت نامردی

من زندگی من؛ آرامش واسه... آرامش واسه ... » 

رسید گوش به گرفته آرامش صدای : 

شد تکرار من برای جبین مه پارسای شد؛ اما » ... » 

زد می بیرون اش سینه از داشت پارسا قلب : 

ببینی آسیب ذارمنمی... پشتتم کوه عین من » ! » 
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 باالخره تا کرد گریه آنقدر آغوشش توی همانجا آرامش

 تخت روی را رمقش بی و سست تنِ پارسا. گرفت آرام

 گلویش بیخ چیزی. رفت آشپزخانه به فورا و خواباند

 هر داشت دوست. کرد می اش خفه داشت و بود چسبیده

 تا بکشد عربده و کند پرتاب را آمد می هایش دست دم چه

. بود فایده بی اما. شود کنده اش سینه روی سنگینیِ شاید

 گرگی مثل و کوبید کانتر روی چندبار و چندین را مشتش

 ریخته اسید که انگار را دلش. کشید زوزه دیده، زخم که

 شدت از داشت دوست که بود شده سوراخ چنان بودند؛

بمیرد و بدهد جان بود، پیچیده تنش توی که دردی .  

 آن. بود نگاهش مقابل مدام یونس حاج های چشم تصویر

 آن... هفته یک عرض در شدنش پیر و شکستن حس

 برای که صوری خواستگاریِ مراسم توی کمرش خمیدگی

... بود شده داده ترتیب جبین مه ی خانواده کردن سرگرم

 حاال و بود کرده تجربه را ای کننده ویران احساسات چقدر



 

 

 دامن توی را عذاب همان و بود گشته و بود گشته زمانه

بود گذاشته پارسا .  

 گریه به دیگر بار که داشت بودن بیچاره احساس آنقدر

 ی غصه. شد می پیرتر انگار چکید، می که اشکی هر. افتاد

 ی غصه طرف؛ یک اش رفته دست از ی گذشته و جبین مه

 سراغ هایش زخم برای درمانی و بود دیده زخم که آرامشی

دیگر طرف یک نداشت، ... 

 مه به و برداشت را تلفنش باشد، خودش دست آنکه بی

 و آهسته صدای بوق، چند شنیدن از بعد. زد زنگ جبین

پیچید گوشش توی جبین مه جدی : 

 « بله؟ »

 می گوش به چاه اعماق از و بود گرفته خش پارسا صدای

 :رسید

 « .سالم »



 

 

- افتاده؟ اتفاقی. سالم  

 و داد قورت هم سر پشت مرتبه چند را دهانش آب پارسا

کرد فوت را مانندش آه نفس : 

شناسی؟ می میعاد »  » 

گفت پارسا. شد سکوت لحظه چند برای : 

 بالیی چه... جبین مه بیرون زنه می سینه از داره قلبم »

باهاش؟ کرده چیکار من نبودن اومده؟ دخترم سر  » 

 شانه و گرفت سر از را حسرتش از پر و مردانه ی گریه

 و داد بیرون را آلودش گریه بازدم. شدند خمیده هایش

 :نالید

 شم آروم خودم هم که کنم کار چی براش؟ کنم کار چی »

 دیگه آرامش هم شه؛ خاموش مسینه توی آتیشِ این و

نشه خراب شآینده و نباشه ناآروم انقدر . » 
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رسید گوش به لحظه چند از بعد جبین مه صدای : 

 می اگه من کرد؟ باید کار چی تو مثل نامردایی با »

کردم می خودم حال به فکری یه دونستم ... » 

 زیر و شکست را پارسا که سنگینی سکوت. شد سکوت

 و شد کانتر یلبه بندِ دستش. کرد خالی را پاهایش از یکی

شنید که داشت نگه زحمت با را خودش : 

 ی همه عفونتش که زخمایی از پر... زخمه از پر آرامش »

کنه زندگی سالم ذاره نمی و گرفته رو تنش . » 

داد ادامه و کشید حسرتی پر نفس : 



 

 

 باشه کسی تنها شاید. نیست زندگیش مرد تنها میعاد »

اما کرده پیدا راه حریمش به که ... » 

خورد گره گلو در نفسش : 

 اصال خودش، از تر بزرگ خیلی مردای با دوستیش اما »

 رو یکیشون که شنیدم بار یه حتی من... من... نبود عادی

 می لوس براش رو خودش داشت... داشت... زد صدا بابا

 « .کرد

گفت قبل از تر آهسته و افتاد گریه به : 

 دوست ساله چهل مرد یه با... بود سالش هفده موقع اون »

 موقع اون... میارم در سر کارهاش از کمتر من که االن... بود

 اما... نیست درستی راه این که کنم متقاعدش کردم سعی

بده بودن پدر حس بهش که کسی به داشت نیاز آرامش ... 

» 

 توان دیگر کرد می احساس و بود کرده سکوت پارسا

بگوید و بزند فریاد خواست می دلش. ندارد شنیدن : 



 

 

 تحمل تونم نمی... کشم نمی... المصب نگو من به رو اینا »

 « ...کنم

 مه لرزان صدای و داد ادامه بارش مرگ سکوت به اما

شد مرگ ناقوس جبین، : 

 تا. شدم روابطش نوع این متوجه سالگیش پونزده از »

 زدم می حرف خیلی باهاش... سالشه پنج و بیست که االن

 می چطور که گفت می و میومد وقتی. بود فایده بی اما

 داده، نمی اجازه اون اما کنن استفاده سوء ازش خواستن

 من مثل و برمیاد خودش پس از که شد می راحت خیالم

 باشه بهتر شاید گفتم می خودم پیش... نیست ساده

میعاد... اما... کنه تامین رو پدر به نیازش اینطوری ... » 

 و فشرد شستش و اشاره انگشت بین را اشبینی تیغه پارسا

بست پلک : 

ازش؟ داری چیزی ای شماره آدرسی، »  » 

 .نه-



 

 

غرید حرص پر : 

کنم می سرویس رو دهنش. کنم می پیداش » . » 

گفت اضطراب پر جبین مه : 

 ناراحت خیلی اولش شاید دونم نمی... راستش... من »

 می که االن... االن اما... توئه پیش آرامش اینکه از شدم

... خوشحالم پشتشی، و کنی می حمایت ازش چطور بینم

 اون... باش مراقبش لطفا پس... پس... بهت داره نیاز آرامش

 گاهی تکیه یه به داره احتیاج خیلی... شکسته خیلی االن

باشه پشت براش داشتی چشم هیچ بدون که . » 
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کرد زمزمه لب زیر و کرد صاف قامت پارسا : 

 می که چیزایی... باش کنارم فقط تو. هست بهش حواسم »

باشم خوبی پدر براش بتونم تا بگو بهم دونی . » 

پیچید تلفن توی یونس حاج عصبی صدای ناگهان : 

شبی؟ نصفه زنی می حرف کی با »  » 

شد هول جبین مه : 

کرد قطع... آرامشه... هیچکس » ... » 

 و گذاشت هم روی پلک پارسا. شد قطع تلفن هم بعد و

گرفت هایش دندان میان را هایش لب عصبی . 

 زور هم هنوز. بود گر کنترل همانقدر هم هنوز یونس حاج

 ممکن شکل ترین دهنده عذاب به را جبین مه و گفت می

کرد می محدود . 

نوشت جبین مه برای و شد حرصی : 



 

 

بشی مستقل باید... میارم درت خونه اون از زودی به » . » 

 نیامد، جوابی وقتی و ماند خیره صفحه به ای لحظه چند

ریخت چای آرامش برای و گذاشت کانتر روی را تلفنش .  

 آرامش. رفت اتاقش به و چکاند آن در ای تازه لیموی

 را پتو پارسا. بود افتاده کنار تخت روی از پتو و بود خوابیده

 و گیج و چرخاند گردن فورا آرامش که کشید تنش روی

گفت منگ : 

بخوابم بذار... سرویس دهنت » ... » 

شود بلند تا کرد کمکش و گرفت را سرش زیر پارسا : 

بپره سرت از مستی این بذار. عزیزم بخور اینو پاشو » . » 

کرد غرولند بدخلقی با و زد پس را آن آرامش : 

کن ولم... خوام نمی... اه » ... » 

کرد خرج بیشتری حوصله و نشست کنارش پارسا : 



 

 

... یکم بخور. عزیزم شیمی سردرد نخوری »

ستخوشمزه ... » 

 را آن مهارت با پارسا اما زد فنجان زیر آرامش مرتبه چند

بریزد آرامش تن روی مبادا تا کرد کنترل .  

گفت قاطعیت و خشم با اینبار : 

بدبخت گیریمی سردرد... یکم بخور » ! » 

 لیمو چای از کمی خاصی مظلومیت با و کرد نگاهش آرامش

کرد زمزمه و نوشید را : 

دارم دوستت » . » 

 بلند خواست. گذاشت عسلی روی را لیوان و خندید پارسا

 نفهمید و گذاشت اش گونه روی ای بوسه آرامش که شود

 قلبش توی عجیبی عشق. آورد پارسا سر بر بالیی چه

 شد خم. شد نمایان هایش لب روی لبخندی و کشید شعله



 

 

 موهای و بوسید بود، بسته پلک حاال که را آرامش صورت و

زد کنار را اشپیشانی روی : 

من عسلی چشم بخواب » ... » 
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 شده کوفته تنش عضالت. پرید خواب از ناگهان آرامش

 با و گرفت گردنش به دست. بود گرفته گردنش رگ و بودند

 با و انداخت اطراف به نگاهی. کرد باز پلک درهم صورتی

 و شد بلند فورا تختش، روی و پارسا اتاق در خودش دیدن

 کنار آباژور و برد دست. چرخاند اتاق تاریکی در چشم



 

 

 اشای گهواره صندلی روی را پارسا و کرد روشن را تخت

. بود افتاده اش شانه روی سرش و بود خواب غرق که دید

 کرد صاف آرامی به را سرش و شد بلند فورا. گرفت قلبش

 روی حال، بی و سست سرش، هم باز نکشید ثانیه به که

 تخت ی لبه روی و خندید گلو توی آرامش. افتاد اش شانه

 به و بود برده اش چانه زیر دست. کرد نگاهش و نشست

 اش کودکی های حسرت که کرد می نگاه جذابی تصویر

 آنقدر حامی، موجود این حاال. شد می خالصه او در تماما

 ترسید می. ترسید می که شد می عزیز برایش داشت

 تمام ترسید می. بدهد دست از را او ناگهان و شود وابسته

 پارسا که برسد راه از کسی و شود خالصه او در آرزوهایش

دهد ترجیح آرامش به را او .  

 کرد فوت را مانندش آه نفس. شد خون ها فکر آن از دلش

 دیدن با و کشید سرک کشوهایش توی. برخاست جا از و

 و برداشت خودکاری بود، آنجا محصوالتشان از که کاتالوگی



 

 

 سرش از کامال خواب. زد تیک نیازش مورد لوازم کنار

 به. آورد خودش با را لپتاپش و رفت اتاقش به. بود پریده

 از جدیدی پست دیدن با و زد سر اینستاگرامش حساب

شد متوقف آن روی پارسا، .  

 اشخرمایی موهای که دختری و بود تاریک اتاق یک عکس

 و بود هایش شانه روی تا پتو. زد می برق آباژور نور زیر

بود پیدا پتو پایین از کمی تراشش خوش پاهای .  

 که خواند را کپشن و آمد آرامش های لب روی تا خنده

بود نوشته : 

 « !...آرامشم »

رفت ها کامنت سراغ فورا و درخشیدند هایش چشم . 

- بودی سلیقه خوش همیشه ! 

- پایدار آرامشتون ! 

- پارسا؟ کیه این  



 

 

- نره یادت شیرینی... جناب مبارکه... به به .  

 بوی عجیب هایشان بعضی که دیگر کامنت چند و چندین و

. چرخاند گردن و کشید عمیقی نفس. دادند می حسادت

 روشن تا. بود خواب هم هنوز که ماند پارسا روی نگاهش

. زد سر هم تلگرامش به و کرد گردی اینستاگرام هوا، شدن

 جواب بی را همه که داشت میعاد از پیام چند و چندین

 پاک نخوانده را ها پیام و کرد بالکش هم آخر در و گذاشت

 .کرد
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 تحقیق آرایشی لوازم چندین درمورد و کرد باز را مرورگر

 را کارش تا بخرد جبین مه برای را ها آن خواست می. کرد

 و لوازم از لیستی کاتالوگ، کنار در. کند شروع زودتر هرچه

کرد یادداشت را خواست می که هایی مارک . 

 کرد خاموش را لپتاپش که بودند شده سنگین هایش چشم

 یادداشت و برداشت را کاتالوگ. گذاشت تخت کنار و

 هایش چشم به خواب چطور نفهمید که کرد مرور را هایش

کرد نفوذ . 

 و کرد باز چشم گردنش، ناحیه در وحشتناکی درد با پارسا

 هایش دست میان را گردنش. افتاد آرامش به نگاهش

 جا از و داد تنش به قوسی و کش. داد ماساژ و گرفت

 جلب آرامش های دست زیر چیزی به حواسش. برخاست

 .شد

 جا صورتش روی آلودگی خواب از که اخمی با و رفت جلو

 یادداشت دیدن با. زد ورق و برداشت را کاتالوگ  بود، مانده



 

 

. بوسید را آرامش سر روی و کرد ای خنده تک آن، در هایی

رفت بیرون خانه از و شد آماده هم بعد . 

*** 

 بود پایبند روابطش به همچنان پارسا. بود گذشته هفته سه

. نخورد آرامش به ای لطمه که کرد می هماهنگ طوری اما

 می خانه به را خودش فورا زد، می زنگ آرامش که زمان هر

باشد خوشحال او تا کرد می هرکاری و رساند .  

 شرکت همان در خودش خواست به آرامش مدت این در

 احتیاجی هیچ گفت می پارسا که هرچند. شد کار مشغول

 حمایتش باشد، الزم که کجا هر تا و نیست او کردن کار به

 دور به خواست؛ می مالی استقالل دلش آرامش اما کند می

 از. باشد داشته او از دیگری مرد هر یا پارسا که حمایتی از

 کس هیچ که ساخت می قوی زنی او از بودن مستقل نظرش

 ازدواج از ترسی نه دیگر. کند محدودش توانست نمی

 اعتقاد. دیدن خیانت و ماندن تنها از ترسی نه و داشت



 

 

 موجوداتی ها آن از شانوابستگی و ها زن ضعف که داشت

 را ها آن شانزندگی مرد که جایی تا ساخت می ضعیف

 قطعا که استثناهایی از دور به. دهد قرار خود ظلم مورد

 استقالل عدم داشتند، روانی مشکالت به مستقیمی ارتباط

 می ختم چیزها خیلی از گذشتن و شاننابودی به ها زن

 که همانطور. بود خورده ضربه جبین مه که همانطور. شد

 سکوت به مجبور و بودند خورده ضربه اطرافیانش از خیلی

 نداشتند دیگر که حمایتی فرزندشان، خاطر به بودند؛ شده

 را سنگینی آن اما بود سنگین سرشان روی که ای سایه و

دادند می ترجیح طالق، و جدایی احتمالیِ های زخم به .  

 که ای جداگانه حساب به توجهی مورد مبلغ ماه هر پارسا

 آن از آرامش اما ریخت می بود کرده باز آرامش برای

کرد نمی استفاده . 

 مشغول و رفتند تهران بام به پارسا و آرامش که بود شب

 به و سپرد پارسا به را وسایلش آرامش. شدند زدن قدم



 

 

 ای شماره و لرزید پارسا دست در تلفنش. رفت دستشویی

 مثل فکری اما بدهد جواب خواست نمی. افتاد ناشناس

 تردید با. باشد میعاد مبادا که بود افتاده مغزش توی خوره

شد همراه تاخیر با پسری صدای. کرد سکوت و داد جواب : 

آرامش؟ الو؟ »  » 
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 خواست. شد درهم هایش اخم و شد کنده جا از پارسا قلب

داد ادامه فورا پسر که بگوید چیزی : 



 

 

 می خواهش اما... هستی عصبانی دونم می... بده گوش »

میعاد جان... نکن قطع کنم ! » 

 به دست عصبی و افتاد پارسا های اخم جان به کوری گره

 خش از پر صدایش. زد خودش دور چرخی و گرفت کمرش

بود شده : 

رو کارت بگو من به » ... » 

 لرزانی صدای با میعاد و شد برقرار ای ثانیه چند سکوتی

پرسید بود گرفته لرز آنطور عصبانیت شدت از که : 

هستید؟ کی شما »  » 

-  از خوای می چی... شمکاره همه شم،وصی وکیلشم، من

  جونش؟

- شوهرشی؟... شو  

 داغی آن و بود داغ اش سینه توی. زد ای خنده تک پارسا

 سینه قفسه از انگار قلبش. بود کرده سرایت هم گلویش به



 

 

 خشم پر را دستش. کوبید می درد پر و بود زده بیرون اش

غرید و داد سر موهایش الی : 

 کردی، جیگرش به خون خاطرش به که همونی... باباشم »

 خوایش؛ نمی گفتی و کردی تموم حقش در رو نامردی

من بخاطر ... » 

 در طوری اش اشاره انگشت همزمان و گرفت باال صدایش

 و بود ایستاده مقابلش میعاد انگار که کرد می پرتاب هوا

بزند کتکش خواست می : 

 نبودن برای نیست؛ خواستنی که کردی فرو مغزش تو »

مّن... من ! » 

غرید پارسا که بگوید چیزی خواست میعاد : 

نکنم پیدات فقط که شو قایم سوراخ تا هفت تو برو » . » 

 تاکیدی و تر عصبی و گرفت دندان به عصبی را هایش لب

کرد زمزمه : 



 

 

کنم پیدات اگه حالت به وای » ... » 

 برای و برداشت را اش شماره فورا پارسا و شد قطع تلفن

کرد پیامک مسیح : 

کمال و تمام... بیار در رو این آمار » ! » 

 قدم با آرامش که کرد پاک آرامش تلفن از را شماره هم بعد

 دیدن با و رساند او به را خودش سرخوشی و بلند های

کرد اخم پارسا، های دست در تلفنش : 

کردی؟ می فضولی داشتی من تلفن تو »  » 

کرد قفل را آن فورا پارسا . 

! خواد می کشی رو و زیر و مجهزه تلفنت خیلی که نه »

کردم می چک رو ساعت داشتم فقط . » 

 بود، شده پرتاب سمتش به که را تلفنش و خندید آرامش

قاپید هوا در : 



 

 

 خودم، حقوق با خریدم تو گوشی از تر خفن یکی وقتی »

فهمی می ! » 

 به نیمرخ همان از و کرد کج گردنش روی را سرش پارسا

ماند خیره شیطنتش پر و تخس چهره : 

بِرنده این از مدل آخرین این » ! » 

 کش سمت یک به ای مسخره طرز به را هایش لب آرامش

 :داد

فهمی می بسازه، برام کمپانیش دادم وقتی... حاال خب » ! 

» 

 با آرامش که زد قهقهه اش لجبازی و بازی دیوانه به پارسا

 با و برگشت صدا سمت به فورا ممتدی فریاد صدای شنیدن

 هم به هیجان پر را هایش دست جامپینگ، بانجی دیدن

 :کوبید

 « ...ایول »



 

 

کشاند سمت آن به و گرفت را پارسا دست : 

هیجانم عاشق من بریم؟ » ... » 
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شد کشیده دنبالش به پارسا : 

ممنوعه دخترا برای دونم می من که جایی تا » ! » 

شدند هم در اش چهره خطوط و شد فس آرامش : 

نیستیم؟ آدم ما مگه چی؟ یعنی »  » 



 

 

 گرفت را دستش فورا آرامش که انداخت باال ای شانه پارسا

کوبید زمین به را پاهایش و : 

بار یه این فقط بگو... تونی می تو... کن راضیشون » . » 

انداخت اش شانه دور دست و خندید پارسا : 

کنیم بازی بخریم پرنده بشقاب یه بریم بیا... عزیزم » . » 

کوبید اش شانه به انعطاف بی و محکم آرامش : 

کنی؟ می خرم اینجوری مبچه مگه »  » 

. رفت جلوتر کمی و کرد نگاهش خندانی های چشم با پارسا

 در خیره. گرفت باال را آن و گرفت آرامش چانه زیر دست

گفت هایش چشم : 

 سی اگه حتی! کوچولویی ای، بچه من برای همیشه تو »

 آرامش من برای... بشی پیر اگه حتی... بشه سالت

خودمی کوچولوی ... » 

چسباند اش سینه به را سرش و بوسید را اشپیشانی روی : 



 

 

 خواد می دلم بعدش اما کنیم می امتحان رو شانسمون »

واقعا کنیم بازی باهم . » 

 نگاهش و گرفت باال را سرش آرامش که شدند قدم هم

 :کرد

 « چرا؟ »

 هایش لب گوشه که لبخندی با و شد خیره روبرو به پارسا

کرد زمزمه بود، مانده جا : 

 یه بدهکارم؛ بهت بودن پدر عالمه یه کنم می حس چون »

 می که لذتی. شد دریغ خودم از تو، از که هایی بازی عالمه

کردم نابودش خودم و باشم داشته تونستم . » 

 اشک از ای پرده و شد سنگین ای لحظه برای آرامش قلب

پوشاند را هایش مردمک روی .  

نزدند حرفی دیگر و کردند حرکت یکدیگر دوشادوش . 



 

 

 اندازه چه تا پارسا دانست می خدا فقط دقیقه چند آن در

 آزاد سقوط بتواند آرامش و شوند راضی تا زد چانه و چک

 برای پرش هنوز نه؛ گفتند می کالم یک اما کند تجربه را

نشده آزاد بانوان ...  

گفت آرامش که گشتند برمی داشتند انرژی کم و مغموم : 

برو خودت الاقل اومدیم راه همه این که حاال » . » 

کوبید کمرش روی ضربه چند و خندید پارسا : 

زدم رو سکته باال، اون برسه پام... شدم پیر دیگه من » . » 

چرخاندش خودش سمت به و کشید را اش شانه آرامش : 

پیری؟ این واسه نیستی، پیر بازی زن واسه... اِ »  » 

گفت شوخی به و کرد گرد را هایش چشم پارسا : 

جوونم هم سالگی نود تا اول مورد واسه » . » 

 غرولند و کرد جمع را صورتش چندشی حالت با آرامش

 :کرد



 

 

نگرفتی رو حالم تا برو بیا... اه اه اه » . » 

کرد همراه خودش با زور به را او و کشید را دستش پارسا : 

بدمینتون بریم بیا » ... » 

 جای همانجا سرتق، و تخس های دختربچه مثل آرامش

کشید را پارسا دست و کرد محکم را پایش : 
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پریدم من انگار بپری، تو... برو بیا... خوام نمی » . » 

 گرفته اش خنده طرفی از و بود شده کالفه طرفی از پارسا

 :بود



 

 

 بریم بیا! دختر این دست از افتادیم گیری چه بابا ای »

پیرمرد منِ سر نیار در بازی انقدر . » 

انداخت باال ابرو و خندید پایش به پا هم آرامش . 

 آرامش پلید ی خواسته به تن شد مجبور پارسا شب آن

 شد، می آماده ها پله از رفتن باال برای داشت وقتی. بدهد

 تلفن. پرید می پایین و باال و زد می دست هیجان با آرامش

بگیرد فیلم تا بود گرفته دستش از را پارسا .  

 ترسی چه رسید، سکو باالی به وقتی دانست می خدا فقط

 اگر. کرد سست را تنش تمام نگرانی و کرد رخنه دلش توی

 اصرار چرا چه؟ داد می دست از را پارسا و افتاد می اتفاقی

بود؟ نداده گوش حرفش به چرا بود؟ کرده  

 اما دارند؛ نگه دست که بگوید مسئولش به و برود خواست

 فریادش، صدای و داد هول رو پارسا مردی لحظه همان

 و بود افتاده تشک روی پارسا. کرد میخکوب را آرامش

خورد نمی تکان .  



 

 

 آن به که نداشت پاهایش توی حسی هیچ انگار آرامش

 می خیال که بود افتاده تپش به طوری قلبش. بدود سمت

 میان را آن تواند می بگذارد، اش سینه روی دست اگر کرد

بگیرد مشتش . 

 رنگ و رساند تشک پای را خودش بود، کندنی جان هر به 

 شد، باال و پایین که اش سینه قفسه. کرد نگاهش پریده،

 اضطراب پر و آمد باال بود، مانده محبوس که آرامش نفس

 :نالید

 « خوبی؟ »

کرد التماس فورا آرامش. نکرد حرکتی هیچ پارسا : 

آرامش جون... پارسا » ! » 

 سر روی شوخی، به و کرد باز را هایش چشم از یکی پارسا

زد آرامش : 



 

 

 به رو آدم ببین. بده نجات بچه این دست از رو من خدایا »

کنه می وادار کارایی چه ! » 

 کمی دست هم آرامش. لرزید می هیجان آن از تنش تمام

 گریه و خنده. بود رفته ویبره روی ترس، شدت از نداشت

آمد سرش بر چه لحظه آن در نفهمید و شد قاطی اش : 

کردم دق دیوونه دیوونه، » ! » 

آمد پایین تشک روی از و کرد پاک را هایش اشک پارسا : 

نترس نمیشه؛ هیچیت نکشی رو من تا تو » ! » 
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 تکان سر تاسف روی از پارسا و بودند افتاده خنده به دو هر

داد می .  

 مرور را بود گرفته آرامش که فیلمی چندبار و چندین

 زیر و ریخت می اشک هرازگاهی آرامش. خندیدند و کردند

نیفتاده اتفاقی که کرد می شکر را خدایش لب . 

 و شد تمام پارسا تن لرزش و خوردند ای آبمیوه آنکه از بعد

 و خریدند پرنده بشقاب و بدمینتون شد، متناسب فشارش

کردند بازی ناپذیر، خستگی ها ساعت تا .  

 جواب فورا مسیح شماره دیدن با. خورد زنگ پارسا تلفن

 :داد

شد؟ چی »  » 

- سالم علیک . 

- شماست از سالم ! 

گفت و زد قهقهه مسیح : 



 

 

مهمونیه های پایه از... آشناست این رئیس،. چاکرم » ! » 

 طرف صدای تا کرد بلند پا و آمد پارسا مقابل تا آرامش

 به را او آرامی به و زد اش شانه روی پارسا. بشنود را مقابل

برود عقب تا کرد اشاره ابروهایش با و داد هل عقب .  

خوام می رو همه رسمش؟ و اسم » . » 

کوبید اش شانه به و کرد اخم آرامش : 

 « مهرنوشه؟ »

کرد گرد چشم و کرد نگاهش شده عاصی پارسا : 

میام االن اونور برو بیا! مسیحه » . » 

خندید مسیح : 

ها کرده سرویس رو دهنت که مشخصه کامال » ! » 

کشید ای کالفه پوف پارسا : 

گفتی می داشتی! شده حساس » ... » 



 

 

- آباد سعادت بچه... ساله سه و سی... پویان میعاد . 

- ببینمش خوام می. باهاش بذار قرار یه . 

-  اونجا خوای می... سهراب باغ مهمونیه دیگه آخرهفته

 ببینیش؟

خاراند را ابرویش باالی و کرد فکر کمی پارسا : 

بهش نگو هیچی فعال پس... نیست بد » . » 

- چیه؟ داستان  

- زنیم می حرف بعدا .  

 و بود کرده اخم که کرد نگاه آرامش به و کرد قطع را تلفن

 می را حرفی و کشید می زمین روی را راکتش دلخوری، با

 نیم از را صورتش و گرفت آغوشش در سر پشت از. نوشت

نشست نظاره به رخ : 

ناآرومه؟ آرامشم نبینم »  » 

کشید جلو را خودش و زد محزونی لبخند آرامش : 



 

 

مخسته. بریم » ... » 

 را کالمش جدیت وقتی و کرد نگاهش ثانیه چند برای پارسا

انداخت باال ای شانه فهمید، : 

بخوای تو هرچی » . » 

- خوام می بستنی .  

کشید را لپش و خندید پارسا : 

چشم روی به » ... » 
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 حیاط به پا و بود کرده خداحافظی آرامش از تازه جبین مه

 پر و ایستاد ها پله باالی فورا یونس حاج که بود گذاشته

 مه های لب روی خنده آثار هنوز. کرد نگاهش جدی و اخم

 دوست آرامش با را روزهایش این ی رابطه چقدر. بود جبین

 داشت دوست را آرامش دریغ بی های حمایت چقدر. داشت

 مادرش جهت خالف که دید می عاقل دختری را او و

 روحیه این وقتی. بود رسیده استقالل به و بود کرده حرکت

 نقطه به تا شد می کار به دست هم خودش دید، می را اش

 و کند تضمین را استقاللش که ای نقطه برسد؛ امنی ی

 که نیست؛ کس هیچ محتاج دیگر که کند راحت را خیالش

نبیند نابود را خودش نبود، پدرش حمایت روزگاری اگر .  

بپرند هایش شانه شد موجب یونس حاج جدی صدای : 

 چشم بی دخترِ اون... خارجه من دست از افسارت دیگه »

 می گوری کدوم رو سرش شب نیست معلوم که هم روت و

 نه باشه، سرش باال بابا نه بچه وقتی... دیگه همینه... ذاره



 

 

 حاللش و درست راه از نه... من مثل ناموسی بی بابابزرگ

 روز دو... بینی می اینکه شه می عاقبتش باشه، اومده بدنیا

... زاری و گریه اینجا میاد متری یه شکم یه با هم دیگه

 خواید می کجا به ببینم تا هم گردن بندازید دست اونوقت

 « ...برسید

 درد پر های پرانی تیکه به و بود شده میخ همانجا جبین مه

 تمام و بود برده دست کسی انگار. داد می گوش پدرش

 بیرون دلش از را روزشان آن های خنده و ها خوشی

 کشیده سرک وجودش توی قوا تمام با غم که بود کشیده

بود کرده دلگیرش و بود . 

 لب و زد برد دست هم هایش چشم توی انتها بی غم آن

 و زد باری شماتت پوزخند یونس حاج. لرزاند را هایش

کرد متوقفش جبین مه صدای که برگردد خانه به خواست : 

 می تهمت خودتون نوه به خوب خیلی... شما به آفرین »

برید می سوال زیر رو نجابتش و پاکی و زنید . » 



 

 

 تعجب، از رفته باال ابروهایی با و برگشت یونس حاج

کرد نگاهش . 

ایستاد پله اولین روی و رفت جلوتر کمی جبین مه : 

 از دست که شما به حاشا... من ی خانواده غیرت به حاشا »

 که گفتم بهتون بار ده نه، بار یه... داری برنمی حرفا این سر

 دلم که آدمم، که کنم؛ می افسردگی و پیری احساس من

 شما اما. نباشم شما سربار و باشم داشته هنری یه خواد می

 زخم رو پاشیدی نمک هی کردی؟ چیکار حمایت جای به

 به من و بشه خوب دردش جای نذاشتی هی... ها گذشته

برگردم عادی زندگی ... » 

نالید کوتاه هقی با و گرفت بغض صدایش : 

 بقیه مثل نباید چرا بود؟ کمتر بقیه از مچی من مگه »

 می عالی درجات به و کردم می پیشرفت خوندم، می درس

کردید؟ گیر بوق عهد تو هنوز شما چرا رسیدم؟  » 
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 دستش توی خریدهای با و بود انداخته کلید تازه که بانو

 دستش پشت و کرد رها را ها کیسه بود، شده خانه وارد

 :کوبید

هم؟ جون به افتادید دوباره شما... سرم به خاک »  » 

 و آمد پایین پله چند بود، شده سرخ حسابی که یونس حاج

گرفت جبین مه سمت به عصبی را اش اشاره انگشت : 



 

 

 میزنی حرف چی از تو؟ گی می چی... دخترّ... دخترّ »

 ی بچه و بود پشتت غیرت بی منِ وقتی... منّ وقتی

کردم؟ بزرگ خودم بچه عین رو نامشروعت  » 

زد جیغ و کرد گریه جبین مه : 

 سرم از دست هنوز... میدم پس تاوان دارم هنوز من »

 نمک... دادی فراری خونه از رو دخترم... داری برنمی

 که دونستی می... دونستی می تو... زخمامون رو پاشیدی

 رفتار طوری بازم اما نشد اذیت آرامش اندازه به هیچکس

بره و بذاره که کردی ... » 

غرید عصبی یونس حاج : 

 شبا کجاست؟ بچه این... اینه حرفم منم... المصب دِ »

 بیرون بهتره؟ اینجا از که خوابه می ذاره می کجا رو سرش

 همه بی منِ از بهتر کی... عوضی آدمای از پر... گرگه از پر

برگرده بگو بهش بده؟ پناه بهش تونه می چیز ! » 



 

 

 حرص از هایش دندان که همانطور و کرد جمع لب جبین مه

غرید شدند، می کوبیده هم روی : 

 می دل... نیستی بلد زدن حرف اصال شما آقاجون »

 خوش زبون با اگه... داره درد... داره زهر حرفات... سوزی

 میام کنار باهاش تر راحت خیلی برگردون، رو بچه این بگی

اینجوری تا ... » 

 سرزنش نگاه بانو. کوبید بهم را در و رفت باال ها پله از

گفت متاسف و سپرد یونس حاج به را بارش : 

بریز بهم رو اعصابش یکسره هم تو م،بچه داره درد کم » . 

» 

-  اصال شما؟ کنید می اینجوری چرا زن؟ مگه گفتم چی من

خونه بیاد امشب همین بگید نمیاد؟ چرا کجاست؟ آرامش .  

- باباشه خونه . 

 چند. ماند بانو به خیره و برگشت ضرب با یونس حاج سر

 بانو وقتی و گرفت فرا را جا همه مرگبار سکوتی ای ثانیه



 

 

 تقریبا کند، عبور کنارش از خواست و انداخت پایین سر

زد فریاد : 

داره؟ بابا حاال تا کی از باباش؟ چی؟ »  » 

گفت و گرداند هایش چشم روی را دلخورش نگاه بانو : 

 که هم تو. باشه پیشش خواسته و کرده پیداش وقتی از »

 هم بچه این. کال باباش پیش رفت ترکوندی، رو بچه زدی

... کن ولش... جنگی می باهاش هی تو و کنه می دق داره که

 به دلخوشیش همه. باشه داشته خوش روز چند بذار

 خودشه تو چطور بینی نمی... بینه می رو آرامش که وقتاییه

همیشه؟ ستافسرده و  » 
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رفت خانه به و نایستاد منتظر دیگر . 

 شنیدن منتظر هیچوقت انگار. رفت خواب یونس حاج سر

 همانجا که بود شده شوکه قدری به حاال و نبود خبر آن

 قبل از تر خمیده پشتش کرد حس و آمد فرود ها پله روی

بود؟ برگشته چه برای پارسا. شد  

*** 

*** 

 کرد، باز را قفل و انداخت کلید آرامش آنکه محض به

پراندش جا از گوشش بیخ کسی صدای : 

خانـوم سالم » ! » 

 قلبش روی را دستش مسیح، دیدن با و برگشت فورا

 :گذاشت

سالم... ترسیدم... دیوونه وای » ... » 



 

 

 باز را در. خندید و آمدند کش سمت یک به مسیح های لب

 خانه سمت به بود، پارسا به شبیه خیلی که نگاهی با و کرد

کرد اشاره : 

دخترعمو بفرمایید » ... » 

 بزند، حرفی مسیح به آنکه از قبل و رفت داخل آرامش

 به خیره و پرانرژی و کرد دعوت داخل به را خودش خودش،

پرسید آرامش : 

خوبه؟ داشتن بابا ردیفه؟ اوضاع خبرا؟ چه... خب »  » 

 مانتوی. انداخت باال ای شانه و کرد ای خنده تک آرامش

 رنگی بنفش تاپ با و کرد خارج تنش از را رنگش سرخابی

 جوالن مسیح مقابل بود، پوشیده جلوبازش مانتو زیر که

 :داد

دیگه کنیم می تحملش... نیست بد » ... » 

کوبید هم به بار چند را دستش و زد قهقهه مسیح : 



 

 

بِکن ازش تونی می تا... اومد خوشم... ایول ایول » ... » 

 پرسشی و کرد تصنعی و غلیظ اخمی ای ثانیه برای آرامش

کرد نگاهش : 

 « چرا؟ »

 پروایی بی با نگاهش و انداخت مبل روی را خودش مسیح

چرخید آرامش تن روی : 

اطرافش؟ های زن بگیره؟ کی نگیری تو... خب حقته »  » 

 دلشوره نوع یک. انداخت چنگ آرامش دل به بدی حس

 جدی و رفت جلوتر. ببرد را امانش خواست می انگار که ای

 :پرسید

باهاشون؟ هست هنوزم... هنوزم »  » 

زد قهقهه هم باز مسیح : 

کنه؟ ترک فورا بتونه معتادی دیدی حاال تا »  » 

غرید و کرد نگاهش بیچاره و گنگ آرامش : 



 

 

گی؟ نمی واضح چرا »  » 

 پر و دقت با. انداخت باال ای شانه و کرد صاف قامت مسیح

 خیالی بی با و شد خیره آرامش های چشم توی طمانینه،

 :گفت

 راحتی به تونه نمی هرگز و شده رابطه به معتاد پارسا »

 هم رو کوچولوش دختر باشه مجبور اگه حتی. بذاره کنارش

 بخره، جدا خونه یه شه مجبور اگه حتی... زنه می بزنه، دور

خره می ... » 

کرد گرد چشم متاسف، و داد تکان طرفین به را سرش : 

 پاره به حتی ممکنه میشن، خمار وقتی... همینن معتادا »

نکنن رحم هم خودشون تن ... » 

 می باال مصیبت با نفسش. بود شده سنگین آرامش قلب

 زندگی کرد می فکر. بود نشسته اشک به نگاهش و آمد

 کرد می فکر. بود نداده اما داده سامان و سر را پارسا



 

 

 دلش. بود نشده اما شده، پارسا روزهای و شب آرامشِ

ترکید می داشت .  

 نظر زیر را حرکاتش تک تک ای، گوشه لبخندی با مسیح

بود گرفته . 

 نکن سعی هیچوقت... دخترعمویی پسرعمو نصیحت یه »

چرا؟ دونی می. کنی عوض رو پارسا  » 
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چکید اختیار بی اشکی قطره و آمد باال آرامش نگاه . 



 

 

 گونه روی را دستش. زدود را اشکش و شد بلند فورا مسیح

کرد نوازشش گردنش به نزدیک تا و گذاشت اش : 

 که چیزی حاال و بوده اون عمر یه چون... تونی نمی چون »

 به ممکنه که اونقدر سخته؛ براش خیلی خوای، می ازش تو

نکن دخالت اما بمون زندگیش تو. برسه خودت کردن نابود . 

» 

 و رفت عقب قدم یک. بود گرفته گر نزدیکی آن از آرامش

کوبید مسیح سینه توی را دستش : 

نشو نزدیک من به » . » 

 فرو هایش جیب توی دست و افتاد خنده به هم باز مسیح

کرد جبران را آرامش ی رفته عقب قدمِ و برد : 

 که کنم می کمکت دارم فقط من افتادی؟ چپ من با چرا »

پارسا زندگی از نشی حذف . » 

 و رفت عقب هم دیگری قدم. خورد می حرص آرامش

گفت بلندی صدای با. رفت آشپزخانه به و برگشت ناگهان : 



 

 

 عشق نکن سعی هیچوقت... تو به من از هم نصیحت یه »

 ی همه اول عشق... بندازی چشمش از رو دختر یه اول

 را آن و برداشت ای میوه ظرف... باباهاشونن دخترا،

کوبید کانتر روی پرحرص : 

 تو دودش ممکنه. من پیش کنی خرابش نکن سعی پس »

بره خودت چشم . » 

 دوانده ریشه وجودش تمام توی پارسا اما بود ویران آنکه با

 هوای مشغول پارسا گفت می که حسی آن حاال. بود

 روحش و مغز جان به خوره مثل است، خودش نفسانی

 تمام مسیح. کرد می اش شکنجه داشت و بود افتاده

 عجیبی طور دختر آن. بود گرفته نظر و زیر را حرکاتش

 چیست اش بعدی واکنش زد حدس شد نمی که طوری. بود

کرد می ترش جذاب همان و .  

 صدا بی گاهی و داد می انجام را کارهایش تند تند آرامش

 و بزند زنگ پارسا به خواست می دلش. ریخت می اشک



 

 

 را خودش خیلی اما کند نثارش است بلد فحش هرچه

نکند کاری مسیح مقابل تا کرد می کنترل . 

 بود؛ چه ها حرف آن از مسیح هدف و انگیزه دانست نمی

بود کرده ویران را او بود هرچه اما . 

 مسیح، دیدن با پارسا و شد باز خانه در ریخت، که چای

کرد غلیظی اخم : 

طرفا؟ این از... خیر به اوغُر »  » 

 گوشه نگاه اما شد علیک سالم مشغول و برگشت مسیح

 بود پوشیده بازی لباس که بود مانده آرامش روی پارسا ای

داد می جوالن مسیح، حریص نگاه زیر داشت و .  

 به بزنم سر یه گفتم شدم می رد سمت این از داشتم »

جانم عمو . » 
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 گذاشت نهارخوری میز روی را دستش توی ی بسته پارسا

 عجله با که شد کشیده آرامش سمت به هم باز نگاهش و

کرد نمی هم نگاهش حتی و کرد می کار .  

گفت و رفت جلوتر : 

بانو شد عرض سالم » . » 

 زیر سنگینی حال و حس با. گرفت رو و کرد اخم آرامش

گفت لب : 

 « .سالم »

 باال ای شانه مسیح. کرد نگاه مسیح به و برگشت پارسا

کرد مهار را اش خنده پقِ و انداخت . 



 

 

 روی آرامش که ساالدی ظرف به و رفت آشپزخانه به پارسا

 توی چاقوی ی دسته با آرامش. زد ناخنک بود، گذاشته میز

 تر غلیظ را اخمش و زد پارسا دست به ای ضربه دستش،

  .کرد

کرد زمزمه خفه اما جذبه پر گوشش زیر و شد خم پارسا : 

بگرد؟ درست پسره این جلو نگفتم مگه »  » 

 خودش مثل و کرد نگاهش عصبانیت و حرص با آرامش

داد جواب : 

گشتم؟ غلط »  » 

 فاصله در مقابلش و کرد کج را آرامش کنار صندلی پارسا

نشست کمی : 

نمیاد خوشم... پیداست جونت همه » . » 

- تو؟ کارای خیلی از میاد خوشم من مگه   

کشید ای کالفه پوف پارسا : 



 

 

کنم نمی کاری دیگه که دونی می و زدیم حرف قبال » . » 

 سفیه اندر عاقل و کرد کج گردنش روی را سرش آرامش

کرد نگاهش : 

 می چیزی االن اما. داشتم مخملی گوش دوتا موقع اون »

 « بینی؟

. داد نشان پارسا به را هایش گوش و زد کنار را موهایش

 غرولند و رفت ویبره روی صدا، بی ی خنده شدت از پارسا

 :کرد

 لباس به که گی می اینجوری تو؟ کردی شروع باز »

ندم؟ گیر مزخرفت  » 

کرد بغض و کرد نگاهش کینه پر آرامش : 

 زن این با انقدر و بیای خودت به که گم می اینجوری نه »

نکنی خیانت دخترتم که منی به زن اون و . » 

غرید عصبی پارسا : 



 

 

من؟ دارم چیکار تو به »  » 

 کمی خیلی صدای با و چکید اش گونه روی آرامش اشک

 :نالید

 به داری کنم می حس هستی، کسی با فهمم می بار هر »

کنی می خیانت من ... » 
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. گذاشت دهانش دور را دستش و خندید وار بیچاره پارسا

پرسید طمانینه با و زد پلک نرمی به : 

تو؟ با کنم چیکار »  » 



 

 

 صندلی های پایه که شد بلند میز پشت از طوری آرامش

 پارسا. کردند تولید بدی صدای و کشیدند ها سنگ روی

 و بود نشسته مبل روی که کرد نگاه مسیح به و برگشت

بود نشده خلوتشان مزاحم . 

کرد زمزمه گوشش زیر و گرفت آرامش از را ساالد ظرف : 

 می درستش من رو این. عزیزم بپوش بهتر لباس یه برو »

 « .کنم

 بدبینی و سوال هزار. رفت باال ها پله از ناراحتی با آرامش

 پارسا کارهای از سر خواست می دلش. بودند سرش توی

 فقط که حاال. نداشت را توانش کرد می حس اما دربیاورد

 مطمئن که برسد چه میامد؛ در پا از داشت بود گمان و شک

شد می .  

 را پارسا و مسیح آمد، پایین وقتی و پوشید مناسبی لباس

 تنها که شد نزدیک بهشان وقتی. دید زدن حرف مشغول

فهمید مسیح های حرف از کلمه یک : 



 

 

 « ...فرداست »

 ساعتش؟-

- ماشاءاهلل الی تا هشت از . 

 کشیدن مشغول پایش نوک با و داد تکان سر پارسا

 نگاه سنگینی احساس با که شد فرش روی خیالی تصویری

گفت زده هیجان و کرد بلند سر آرامش، : 

توئه مال اون... راستی » ! » 

کرد اشاره نهارخوری میز روی ی بسته به .  

 از کاملی پک دیدن با. کرد باز را بسته و رفت جلو آرامش

 هیجان، پر و شد حبس اش سینه در نفس آرایشی، لوازم

کرد باز را دهانش : 

خوبه چقدر... هیـــن » ! » 

 قدم به قدم و بود برده فرو هایش جیب توی دست پارسا

شد می نزدیکش : 



 

 

هست؟ خوای می هرچی ببین »  » 

 مکث رژها روی و کرد چک را تمامشان فورا آرامش

کرد بیشتری : 

خواستم می جبین مه واسه رو سریاشون یه... عالیه وای » . 

» 

خندید پارسا : 

 کمال و تمام این... براش خریم می بگو الزمه، هرچی »

توست مال ... » 

 دست به را بد حس آن تمام و کرد نگاهش شور پر آرامش

سپرد فراموشی : 

عالیه چیزش همه... خوبه خیلی... مرسی » ... » 

 نگاهش خودش به مخصوص ای گوشه لبخند همان با پارسا

 :کرد

نداشت رو قابلت » . », [12.09.19 14:36] 



 

 

 

 

۹۹پارت  

 

 

 پارسا گونه روی سریع ای بوسه و کرد بلند پا فورا آرامش

 لبخند و آمد کش صورتش روی پارسا ممتد نگاه. گذاشت

 آن از بود؛ ریخته دلش. نشست هایش لب روی محوی

 به که عشقی از بود؛ شده نصیبش شاعبه بی که محبتی

 بود؛ وجودش خاطر به فقط هوس، و هوا گونه هر از دور

بود شده دریغ مقابلش دخترِ از بود وقت خیلی که وجودی . 

کند نگاهش و بچرخاند گردن شد باعث مسیح صدای . 

رو؟ راه همه این میره کی... بابا ای »  » 

گفت پرخنده و رفت آشپزخانه سمت به پارسا : 

نیومده تو به فضولیش... بزمجه جات سر بشین » . » 



 

 

 ابرو و چشم با و زد قهقهه پارسا صریح جواب آن از آرامش

 لب و کرد اشاره کرد، می نگاهش چشمی زیر که مسیح به

 :زد

یارو؟ فهمیدی »  » 

کرد نگاهش پرخنده اما شاکی و شد بلند جا از مسیح : 

کنیا می یکی به دست بابات با خوب » ! » 

گفت بدجنس و انداخت باال ابرو تند تند آرامش : 

دید نتواند آنکه هر شود کور تا... دیگه بله » ... » 

 آماده را نوشیدنی های مزه و کرد می نگاهش ذوق با پارسا

چید می کانتر روی بار از را ها شات و کرد می . 

 را آرامش پخت دست گذشته، چندشب مثل هم شب آن

 آشپزی پارسا برای زنی هیچ که بود وقت خیلی. خوردند

 برایش ماهرانه آنطور دخترش دید می که حاال. بود نکرده

 وادارش و جوشید می دلش توی چیزی کند، می هنرنمایی



 

 

 رنگش میشی نگاه که حسی. کند غرور احساس تا کرد می

برّنده و کرد می براق را ! 

 بود، نحوی هر به و کرد صرف را شام کنارشان در هم مسیح

کرد اعالم را آرامش دستپخت از رضایتش .  

 می بارش شیطنت و گاه بی و گاه های نگاه متوجه پارسا

 و دارد را آرامش از دلبری قصد چطور که فهمید می. شد

 شد می خنک دلش. کند نمی هم حساب را او حتی آرامش

 جایی به راه مسیح و بود محکم همه آن دخترش آنکه از

نبود ها باغ آن توی آرامش انگار اصال. برد نمی . 
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 فهماند آرامش به نگاهش با پارسا وقتی شام، صرف از بعد

گفتنِ با آرامش بخورد، نوشیدنی ندارد دوست که : 

کنم چک رو آرایشم لوازم برم من »  » 

کرد اش بدرقه نگاهش با مسیح و رفت اتاقش به . 

 و دید را پارسا بار شماتت و تیز و تند نگاه برگشت، وقتی

 پارسا حواس که خواست زیرکی با و زد لبخندی. خورد جا

کند پرت را : 

 شرکت بخواد نزد گند دیگه سبحان چطوره؟ کار اوضاع »

کنه؟ ورشکست رو  » 

 مسیح از چشم و کشید سر را اشنوشیدنی شات پارسا

 خم که همانطور و کوبید میز روی حرص با را آن. برنداشت

 وار تهدیدار و پرنفود بود، کرده تنگ چشم و بود شده

 :گفت



 

 

 به خوبی بوی... کن کنترل رو حرفات رو، چشمات »

 و عمو حرمت رو بذارم پا نذار... رسه نمی مشامم

 توشه، ناموسم که ای خونه از تیپا با و برادرزادگیمون

بیرون بندازمت . » 

 و داد مبل به را اش تکیه و کرد نگاهش زده حیرت مسیح

کرد باز هم از کمی را هایش دست : 

باز؟ زدی توهم عمو؟ گی می چی »  » 

 !ببین-

 را انگشتش دو. گرفت رعشه مسیح که کرد نگاهش طوری

کرد اشاره هایش چشم به و گرفت خودش سمت به : 

 رو من... تره جمع وقتی هر از حواسم... آرامش سر... من »

بهم پیچمت می بد که نپیچون . » 

 رویش و سر از تهدید که سرخی های چشم با و داد تکیه

زد آتش سیگاری و رفت باال نفس یک را شاتش بارید، می . 



 

 

 نشان به را هایش دست و خورد تکان مسیح گلوی سیبک

برد باال تسلیم : 

شی؟ می عصبی چرا... خب خیلی »  » 

 سیگارش دود داد، می زاویه گردنش به که همانطور پارسا

کرد فوت طمانینه با را : 

داره فرق همه با آرامش! دادم اخطار بهت » . » 

پرید کالمش میان مسیح : 

دخترته... معلومه خب » ... » 

 زیرسیگاری در را سیگارش خاکستر پوزخندی، با پارسا

کرد تصحیح را حرفش و تکاند : 

 آرامش... رو ماجرا مهم قسمت نفهمیدی... دیگه نه دِ »

 که اونی دودمان. منه هستی ی همه نیست؛ دخترم فقط

دم می باد به رو کنه نگاهش دیگه چشم به بخواد . » 



 

 

. کرد پر هم باز را شاتش و گرفت مسیح از چشم سختی به

 را شاتش کرد، می نگاهش متفکر که مسیح به توجه بی

 مصنوعیِ و کج لبخندِ همان با و کوبید مسیح شات به آرام

کرد زمزمه هایش، لب روی : 

سالمتی به » ! » 

 

, [12.09.19 14:36] 

 

 

۱۰۱پارت  

 

 

*** 



 

 

 و انداخت کلید پارسا که بود زبان خواندن مشغول آرامش

 رفت استقبالش به عریضی لبخند با آرامش. شد خانه وارد

دادند دست و . 

گذره؟ می خوش ردیفه؟ اوضاع »  » 

- خونم می زبان دارم. نیست بد ای . 

 که هایش کتاب به نگاهی و داد تکان سر طمانینه با پارسا

انداخت بود خوری نهار میز روی : 

که خونی می elementary ...اوه » ! » 

کشید بیرون تنش از را آن و برد اورکتش به دست : 

پس داری کار حاالها حاال » . » 

 در و آمد باال پارسا متعجب نگاه. بود کرده سکوت آرامش

 جا آرامش روح بی و سرد های چشم دیدن از لحظه یک

 :خورد

شده؟ چیزی »  » 



 

 

. نبود دنیا آن در انگار که کرد می نگاهش طوری آرامش

تنگ نفسش و بود شده سنگین قلبش ... 

 کسی از کاری و کشید می عذاب داشت ها گذشته یاد به

 نرمی به را هایش شانه و رفت جلو پارسا. نبود ساخته

 :گرفت

 « عزیزکم؟ »

 تلخی ناگهان و آمد باال آرامش ی نشسته اشک به نگاه

آورد زبان به را سرش توی های : 

 از اول کالسمون تو که بود درسی تنها. بودم زبان عاشق »

 مدرسه از اینکه با. بودم آماده براش و دادم می جواب همه

 زور به و شدم می بیدار صبح زور به اینکه با بودم، متنفر

 اما... نشکنه جبین مه دل فقط که کردم می تحمل رو کالسا

 دیگه... جدید هوای و حال... بود جدید مدرسه... سال اون

. شناخت نمی حرومه که دختری چشم به رو من کسی



 

 

 دختر؛ این بگن که دادن نمی نشونم انگشت با رو من دیگه

محلشون تو شد آبرو بی که زنیه همون دختر . » 

 حال. داد می گوش هایش حرف به و بود کرده اخم پارسا

 چشم و بود گرفته نبض هایش شقیقه توی. نداشت خوشی

داد ادامه آرامش. سوخت می هایش : 

. بود اجباری اما بود هامون برنامه فوق جزء زبان »

 از فراتر درساش و بود شده باال کالس دیگه ممدرسه

بود مزخرف پرورش آموزش . » 

کشید لرزانی و عمیق نفس و زد پوزخندی : 

 کالسم سال، وسط که کردم گیری چشم پیشرفت انقدر »

 استعداد یجوری. رفتم باالتر ترم دو و کردن عوض رو

 انگلیسی شکسته پا و دست. نداشتم هیچی تو که داشتم

 می محسوب رقیبمم که صمیمیم دوست. زدیم می حرف

. ندارم رو تو چرا من دونست می که بود کسی تنها شد،

 من و رفت باالتر ترم یه اون کردن، عوض رو کالسم وقتی



 

 

 من فهمیدم می. شد شروع حسادتاش روز اون از. ترم دو

 که بود کسی تنها. کنه می کج رو راهش بینه، می که رو

 آنتنم من کردن می فکر ها بچه بقیه و بودم صمیمی باهاش

 شغل درمورد صحبت روز یه. نیستم جور هیچکس با که

 رسید، که من به. ساختیم می جمله باید. بود پدرامون

 به حسرت با لحظه اون تا که من چیه؟ بابات شغل پرسید

 خواستم. بود گرفته مگریه بودم، داده گوش همه های جمله

 شر و تربیت بی خیلی های بچه از یکی که بگم چیزی یه

 چی دخترا کردن حامله معنی اجازه؟ خانم گفت؛ کالسمون

 « میشه؟
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 مچاله را قلبش پارسا ی شده ویران و نگران نگاه. کرد بغض

گفت و کرد : 

 روم سرد آب سطل یه کردم حس خندیدن، همه وقتی »

 سوال بخاطر و زد تشر کلی معلممون. کردن خالی

 حرفم که فهمیدم می من فقط اما. کرد دعواش شمسخره

 من و کردن می پچ پچ هم گوش در همه. پیچیده جا همه

 یکی کرد، پافشاری سوالش رو معلم وقتی. مردم می داشتم

بعدی نفر برو. خانم نداره بابا زد؛ داد ! » 

کشید لرزانی نفس : 

 یا بابابزرگم شغل از که شنیدم نمی رو معلم حرف دیگه »

 پچ و بود شده گوش وجودم همه فقط. پرسید می مامانم

 لشکر یه سرم تو انگار که بودن مغزم تو طوری بقیه پچای

 رفتم کالس از اجازه بی. رفتن می راه داشتن موریانه

 اون. کنم نگاهش برنگشتم زد، صدا معلممون هرچی. بیرون



 

 

 بی که یتیمایی بچه مثل و مدرسه ی نمازخونه تو رفتم روز

 ی عقده یه. برد خوابم که کردم گریه انقدر شدن، خانمان

 عالم همه با کرد می وادارم که چیزی یه. بود دلم رو بزرگ

 درسی هیچ سر خواست نمی دلم دیگه اصال. کنم لج آدم و

 با که موندم نمازخونه تاریک گوشه اون تو انقدر. برم

 بلندگو تو رو اسمم مدام. پریدم خواب از عجیبی صداهای

 دیگه حتی و اونجا به بودم چسبیده من اما. کردن می اعالم

متحرک مرده یه مثل. زدم نمی پلکم ... » 

. داد قورت را دهانش آب نگرانی دل با پارسا. کرد سکوت

 داده آرامشش به که عذابی همه آن از شد می له داشت

پرسید و کرد تماشایش. بود : 

شد؟ چی بعدش... بعدش »  » 

نالید و زد ای تکخنده پرتمسخر، آرامش : 

 سرم طوری. شد قیامت کرد، پیدام ناظممون که بعدش »

 من. بود نکشیده لحظه اون تا مامانم که کشیدن، می هوار



 

 

 یونس حاج حتی فهمیدم. دفتر تا بردن کشون کشون رو

 مه. دنبالم گرده می محله به محله داره و افتاده تقال به هم

 که کرد بغلم چنان دید، رو من تا که بود کسی تنها جبین

. نبودن مهربون من با هیچوقت بقیه اما. گرفتم آرامش فقط

 عاشقش که زبانی معلم نه... بانو حتی نه... یونس حاج نه

 رو من جبین مه فقط... چیه من درد بود نفهمیده و بودم

 شیرین برام هم زبان دیگه حتی که شد این... فهمید می

. داد می قرار شعاع تحت رو من زندگی تمام تلنگر، یه. نبود

 اون از هیچکدوم مامان شاید که پرونی تیکه یه حرف، یه

 تو بودن نزده الکی، های رفتن صدقه قربون بجای ها بچه

بشکنن رو کسی دل نباید بودن نگفته و دهنشون ... » 

. خندیدند می هایش لب اما داشتند غم پارسا های چشم

کرد نوازش را موهایش و گرفت آغوشش در را آرامش سر : 

 پات جوره همه من که االنه مهم. نخور رو گذشته غصه »

 « .هستم
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 هر انگار که بود انداخته پارسا کمر دور دست طوری آرامش

 پارسا که زد هق. بدهد دست از را او داشت امکان آن

 هوایش، و حال کردن عوض برای و ریخت بهم را موهایش

گفت پرشیطنت : 

 بریم بعدش بشور، صورت دست برو بدو... ممنوع گریه »

 خوام می... جایی برم باید کن، انتخاب برام لباس اتاقم

دستم بیاد تسلیقه . » 

کرد نگاهش پرسشی و آمد باال ضرب یک آرامش سر : 



 

 

 « کجا؟ »

 در را اتاقش راهِ و انداخت باال ای شانه خیالی بی با پارسا

گرفت پیش : 

دوستانمه از یکی برای... خصوصی مهمونی یه » ... » 

افتاد راه دنبالش آرامش : 

داری؟ نیاز همراه یه به شما که دونه نمی دوستت این »  » 

 بامزه و طلبکار ی چهره به ها پله باالی از و زد قهقهه پارسا

شد خیره آرامش ی : 

 زبونش اما ۱۷۶ قدش که دارم خونه تو یکی دونن نمی نه »

کردن می دعوت حتما وگرنه. متره دو . » 

گفت بریده نفس و رفت باال را ها پله آرامش : 

میام منم » . » 

کرد مخالفت خشک، و جدی پارسا : 

 « .نه »



 

 

کوبید پا و کرد جمع حرص پر را هایش لب آرامش : 

 که هستن زن کلی اونجا البد. بری تنها ذارم نمی خدا به »

 هیچی کنی، می مست که هم تو. بشن آویزونت خوان می

بذاری؟ تنها رو من خوای می. فهمی نمی  » 

 فکی با. داد صدا گردنش استخوان که برگشت طوری پارسا

 آرامش به استوار، و محکم قدمِ یک و کرد نگاهش منقبض

شد نزدیک : 

شناختی؟ اینجوری رو من »  » 

 پارسا. داد تکان سر و چسبید آرامش گلوی به بغضی

پرسید تاکیدوار قبل از تر حرصی : 

 واقعا؟ شناختی اینجوری رو تو از بعد منِ... منّ آرامش؟ »

 حال از پیک تا چهار با که رسیدی نتیجه این به چطور

 که خرابایی همون به چسبم می و شم می خارج خودم

کنن؟ می مدوره گی می خودت  » 



 

 

 روی ناراحتی از پر اخمی و انداخت زیر به را سرش آرامش

 پارسا ترسناک نگاهِ  اضطرابِ با را پایش. نشاند صورتش

کرد نگاهش و گرفت باال سر سرتق، و داد تکان : 

کن ثابت بهم... میام من » . » 

 می. کشید موهایش توی دستی عصبی و کالفه پارسا

 حسادت و دخترش برابر در حاال و ببیند را میعاد خواست

 و برداشت خودش دور قدم چند. بود گرفته قرار هایش

ایستاد حرکت از ناگهان : 

شو آماده برو » . » 
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 اتاقش به فورا و زد صورتش پهنای به لبخندی آرامش

زد داد همانجا از. رفت : 

که ندارم مجلسی لباس » ! » 

نوشت مهرنوش برای و برداشت را تلفنش پارسا : 

کنسل امشب قرار » ! » 

داد را آرامش جواب بلندی صدای با : 

راه سر خریم می ریم می » . » 

 پس از. شد نمایان اش صفحه روی فورا مهرنوش جواب

بود مشخص حرصش هم کلمات همان : 

دادی قول تو! پارسا » ... » 

 زیر و گرفت هایش دندان میان محکم را هایش لب پارسا

غرید لب : 

سیریشی که بس » ! » 



 

 

گفت اتاقش همان از آرامش : 

کنم آرایش کنی صبر باید » . » 

 ورودِ و مهرنوش اسم دیدن با. خورد زنگ پارسا تلفن

کرد خاموش را تلفنش و زد تماس رد فورا آرامش، . 

آرایش؟ واسه هست وقت »  » 

گفت ظریفی اخم با و داد تکان سر پارسا : 

نکن روی زیاده اما آره » . » 

نالید فورا آرامش : 

نگفتی؟ زودتر چرا چی؟ موهام »  » 

زد بخشی آرامش لبخند پارسا : 

 می کمکت خودم من کن؛ آماده رو من لباسای بیا تو »

شی حاضر کنم . » 

. کرد ست را پارسا های لباس خاصی وسواس با آرامش

شناخت نمی پا از سر که داشت ذوق آنقدر . 



 

 

 را آرامش بلند موهای و زد برق به را لباس اتوی پارسا

 غرق آرامش، که کرد می خرج ظرافت آنقدر. زد اتو برایش

شد می خنده گاهی و خوشی .  

 به تمامشان پایانِ که کرد می تجربه را احساساتی پارسا

 دست از روزهای حسرت شد؛ می ختم انتها بی حسرتی

 دستشان از اما بگذراند آرامش با توانست می که ای رفته

 می را قلبش و بود کشیده شعله که حسرتی. بود داده

 تمام. ریخت می فرو قلبش آرامش، ی خنده هر با. سوزاند

 گرفت؛ می آرامش دلش و شد می خوشی غرقِ وجودش

 گم هایش روزمرگی در را آن بود وقت خیلی که آرامشی

بود کرده .  

 که آرایشی لوازم پک با. گذاشت تمام سنگ پارسا شب آن

 که خاصی شوق و ذوق با. کرد آرایش را آرامش بود، خریده

 محو صورتش روی را کرم بود، انداخته برق را هایش چشم



 

 

 می آرامش نقص بی ی چهره ی خیره دقت، با و کرد می

پدری عشق شد؛ می عشق از پر و ماند ... 

کنی؟ می آرایش قشنگ انقدر بلدی کجا از »  » 

-  و میاورد مشتری خونه تو... بود رفته گریم دوره یه مامانم

 می یاد و کردم می نگاه دستش کنار وقتا بعضی منم

  .گرفتم

زد قهقهه آرامش : 

 پیش بیاد گفتم می جبین مه به باید... باحال چه وای »

بگیره یاد خودت . » 

 

, [12.09.19 14:36] 

 

 

۱۰۴پارت  

 



 

 

 

خندید هم پارسا : 

 تونم می دخترم واسه فقط. نیستم حد اون در دیگه نه »

بذارم وقت . » 

 توی از اش رمیده نگاهِ. شد قرص حرف آن با آرامش دل

 پارسا حتی که طوری لب، زیر و ماند پارسا ی خیره آینه

کرد زمزمه شنید نمی هم : 

بودی؟ کجا حاال تا... بابا... پدر... بابا »  » 

 چی؟-

 شده جمع هایش چشم توی که اشکی و زد محزونی لبخند

زد پس را بود . 

کرد اعتراض پارسا : 

 آرایش رو چشمات خوام می چرا؟ ریزی می اشک... اِ »

 « .کنما



 

 

زدود کامال را هایش اشک و گرفت وسعت آرامش لبخند : 

قربان مآماده » . » 

 سمت به را سرش و گرفت مشتش میان را اش چانه پارسا

گرفت باال خودش : 

 امشب باید. المصبته چشمای نوبت حاال... خب خیلی »

بدرخشی حسابی . » 

- اونوقت؟ چرا  

 حضو فکرِ از قلبش و ماند خیره هایش چشم توی پارسا

گفت محکم و قاطع لب زیر. کشید تیر میعاد : 

حکمت پارسا دختر. منی دختر چون » . » 

انداخت باال ابرویی شیطنت با آرامش : 

شدم قانع کامال... بله آهان » . » 



 

 

. کشید زیادی وسواس با را چشمش خط و زد قهقهه پارسا

 راستش چشم با قرینه چپش چشم کرد، تالش هرچه اما

شد نمی . 

 هم باز و کشید دوباره و کرد پاک را آن چقدر که بماند

 به را آن و کرد پاک کامال را چپش چشم آرامش. نشد

 را چشمش دور کرم پارسا هم بعد. کشید قرینه راحتی

. زد لب رژ و گونه رژ خودش سلیقه با برایش و کرد تمدید

 که بود همان برای بودند؛ بلند کافی قدر به خودش های مژه

 اتاق به هم آخر در و کرد بسنده اندکی ریمل به پارسا

 مانده جا اتاقش در قبال که زیبا سری گل و رفت خودش

 روی و آورد را بود کسی چه برای دانست نمی حتی و بود

 و ذوق اما ریخت بهم آن دیدن با آرامش. زد آرامش موهای

 اش خواسته به تن و کرد سکوت دید، که را پارسا شوق

 .داد



 

 

 که مزونی به و زدند بیرون خانه از که بود هفت ساعت

رفتند شناخت می پارسا .  

 فیت کامال که کرد انتخاب را رنگی بادمجانی لباس آرامش

 اش یقه. پوشاند می را اش سینه قفسه باالی تا و بود تنش

 هایش آستین و کرد می پیدا قایقی حالت باال به سینه از

 مدل دامنش. بودند آرنجش وسط تا ربع سه و کلوش مدل

 برای که بود نشسته آرامش تن به قدری به و بود ماهی

بود قرار بی داشتنش . 
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 پوشش حال به تا. کرد می نگاه مدلش به تعصب با پارسا

 حاال که نبود مهم آنقدر برایش مادرش حتی زنی، هیچ

 تن خواست می دلش طرفی از. بود شده مهم برایش آرامش

 بود چشم توی آنقدر طرفی از و بدهد آرامش ی خواسته به

. بپوشد لباس آنطور مردی هیچ مقابل نخواهد دلش که

 در که گشود توجیه به لب و ریخت زبان آنقدر آرامش

خرید را لباس و داد رضایت پارسا نهایت .  

رسیدند مهمانی به باالخره که بود شب یازده ساعت .  

. کرد گرمی استقبال و آمد جلو مسیح ورودشان، محض به

فشرد گرمی به هم را آرامش دست و داد دست پارسا با : 

گذاشتید ما چشم رو قدم... خانــوم سالم » ! » 

زد اش شانه به ای ضربه پارسا : 

نریز مزه انقدر اونور برو بیا » . » 

رفتند بار سمت به هم با سه هر و خندید مسیح .  



 

 

 پارسا به را میعاد تا پایید می را اطراف چشمی زیر مسیح

 زمین توی و بود شده آب قطره یک انگار اما. دهد نشان

بود رفته .  

 با را پارسا چپِ نگاه و ریخت نوشیدنی خودش برای آرامش

 پارسا،. گذاشت سر پشت ای، گوشه و بدجنس لبخندی

 آنکه از قبل و زد کنار زد، می حرف ریز یک که را مسیح

کرد زمزمه گوشش توی بنوشد، را جامش آرامش : 

خودم؟ پیش فقط نگفتم مگه »  » 

گفت پرشیطنت و زد ای تکخنده آرامش : 

نکن اذیت... جوون پارسا دیگه خودتم پیش االنم » . » 

 دستش از را جام و کرد اش حواله ای غره چشم پارسا

 شده گشاد هایی چشم با آرامش. خورد خودش و گرفت

 برای هم باز تا برگشت تمام لجبازی با و کرد نگاهش

 پریسا روی نگاهش برگشتن، محض به که بریزد خودش

 کنار مرد دیدن با کند، باز دهان ذوق با خواست تا. ماند



 

 

 خالی پاهایش زیر و نکوبید ای لحظه برای قلبش دستش،

 .شدند
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 لحظه بدون و فهمید را قضیه ته تا دید، را ضعفش که پارسا

 همانطور و کرد حلقه آرامش دور را آزادش دست تردید، ای

زد پچ گوشش توی گذاشت، می بار روی را جام که : 

باش محکم » ... » 

. کرد نگاهش ناباور و چرخاند گردن بدی حال با آرامش

 انگار که بود کرده درازی دست هایش چشم به غم طوری



 

 

 می وقفه بی و محکم قلبش. بود داده دست از را عزیزی

 بی و غریب حسی از پر وجودش تمام ضربان، هر با و کوبید

 هایش نفس تک تک توی داشت که حسی. شد می پدر

ریخت می گلویش به داغ سربی مثل را درد و کرد می نفوذ . 

 صندلی روی تا کرد کمکش و برد خالی میزی تا را او پارسا

 دست و نشست مقابلش غروری هیچ بی هم بعد. بنشیند

 و بارید می حمایت فقط هایش چشم از. گرفت را هایش

 چه تا دانست می خوب که دختری برای نگرانی نگرانی؛

آورد می در را بودن محکم ادای و بود شده شکننده اندازه . 

 و دستت بگیری شیپور نیست قرار... آرامش باش آروم »

 نباید اما... درست عوضیه؛ آدم اون. بکشی فریاد رو ضعفت

حالت این دیدن با شه خوشحال بذاری ... » 

 ببیند را صحنه آن هم باز تا بچرخاند سر خواست آرامش

کرد نوازشش و گذاشت صورتش روی را دستش پارسا اما : 



 

 

 به خوای می. شی آروم تا کن صبر. نده آزار رو خودت »

برسونت؟ بگم مسیح  » 

چکید اشکش و داد تکان طرفین به را سرش آرامش : 

پریسا... َپ... بود دوستم با... با » ... » 

 با را سرش و گرفت هایش دندان میان را هایش لب پارسا

 آرامش دست و کشید عمیق نفس چند. انداخت پایین درد

فشرد گرمی به را : 

نه االن. زنیم می حرف موردش در بعدا... شناختم » ... » 

 کشید می نفس طوری و بود شده بسته آرامش گلوی راه

 به چقدر. داشت وجود خفگی امکان لحظه هر انگار که

 خواست می دلش چقدر. داشت احتیاج پارسا حامی آغوش

 اش سینه توی که دردی تمام و برود بیرون محیط آن از

بزند فریاد را بود زده چمپاتمه . 



 

 

 حیرت با که مسیح به و شد بلند غلیظی اخم با پارسا

برود جلوتر تا کرد اشاره کرد، می نگاهشان . 

کرد اشاره آرامش به سرش با آمد، جلو که مسیح : 

بیام تا باش مراقبش » . » 
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 و رفت بود، رفته میعاد که سمتی به محکمی های قدم با

کرد دنبالش نگاهش با مسیح .  



 

 

 نامعلوم ای نقطه به که آرامش به رو و رفت جلوتر کمی

 تا که زدند می فریاد صورتش اجزای تمام و بود مانده خیره

زد لب بود، شکسته اندازه چه : 

خواست؟ می چی واسه رو پسره این آمار پارسا شد؟ چی »  

» 

پرسید حیرت با و کرد سربلند ناگهان آرامش : 

خواست؟ می پارسا »  » 

شد تر نزدیک و نشست مقابلش صندلی روی مسیح : 

بود دنبالش بدجور. اوهوم » . » 

 به و شود بلند خواست نگرانی از پر و چرخاند سر آرامش

 متوقفش و گرفت را اش شانه مسیح که برود پارسا دنبال

 :کرد

من دست سپرده رو تو. برگرده تا بمون همینجا » . » 



 

 

 رویش به گرمی لبخند مسیح. کرد نگاهش حیرت با آرامش

گرفت هایش دست میان را دستش و پاشید : 

نباش نگران. نیست چیزی » . » 

 چند دید، رقص پیست در را میعاد آنکه محض به پارسا

 اخم با پریسا به رو و زد کنار بودند مقابلش که را نفری

گفت غلیظی : 

بگیرم قرض باید رو پارتنرت لحظه چند یه » . » 

 بگوید، چیزی آنکه از قبل اما کرد نگاهش حیرت با پریسا

 به را او و فشرد هایش انگشت بین را میعاد دست مچ پارسا

 تقال مدام شناخت، نمی را او که میعاد. کشید خودش دنبال

گفت می و کرد می : 

 شد پیدات کجا از تو... ببینم کن ولم خبره؟ چه آقا؟ »

 « آخه؟



 

 

 چنان و کشاند سالن از تاریک ای گوشه به را او پارسا

 آنکه از قبل و خورد سکندری میعاد که کشید را مچش

 روی پارسا محکم مشت با بایستد، پاهایش روی بتواند

افتاد زمین . 

 هجوم پارسا سمت به خواست و شد بلند عاصی و عصبی

 هلش دیوار طرف به و کرد مهارش هم باز پارسا که ببرد

 هایی دندان با و کشید دستی لبش روی خون به میعاد. داد

 با که برود پارسا سمت به خواست حرص، از شده چفت

ایستاد همانجا پریسا جیغ : 

آرامشه بابای... نزن... نزن » ! » 

 موشکافانه نگاهی و شده ریز هایی چشم با و برگشت پارسا

کرد براندازش : 

نفله این داری خبر پس » ... » 

میعاد به اشاره : 



 

 

هوم؟ آورده؟ من دختر سر بالیی چه »  » 

پیچید هم در را هایش دست و انداخت پایین سر پریسا : 

یعنی... دونستم نمی... فهمیدم دیر من... من » ... » 

زد پوزخندی پارسا : 

 دنبال کثیفش چشم هنوزم... خانوم زدی کاهدون به »

باشه شصیغه خواسته ازش. منه دختر ! » 

 نفسی و پریسا حیرت از شده گرد های چشم به توجه بی

 باال را اش یقه. رفت میعاد سمت به آمد، نمی باال دیگر که

 تنِ به ترس که چرخاند صورتش در نگاه طوری و کشید

برد هجوم میعاد : 

منو ببین » ... » 
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کند نگاهش که کرد وادارش و برد اش چانه زیر دست : 

 یه خودم من... وایسا کارت پای بگم که نیستی مَــرد »

اگه اما... وایسادم دخترم پای تنه ... » 

غرید تر جذبه پر و تر تاکیدی : 

 که... برسونه گوشم به باااد... نکرده خدااایی اگه »

 حروم خاطر واسه زدی زبون زخم بفهمم... شدی نزدیکش

... شدی نمی پست انقدر بودی حالل اگه که خودت، زادگی

ریخته اشک نالوتی توی بخاطر بفهمم ... » 

 صاف بودند، شده چروک حاال که را هایش شانه سر روی

غرید شده تنگ هایی چشم با و کرد : 



 

 

 می چنانت علی والی به... میارم در روزگارت از دمار »

 رو برن شنون می که رو حکمت اسم پشتت هفت تا که کنم

 « ...ویبره

 تف را دهانش توی خونِ حرص، پر میعاد. شد دور قدم یک

 را فکش دیگر بار و برد هجوم سمتش به فورا پارسا که کرد

 :گرفت

زودتر بیرون بکش کفشش از رو پات » ... » 

 دور پارسا. شد زمین نقش هم باز پارسا ی ضربه با میعاد

 بیرون کاسه از داشت هایش چشم که پریسا دیدن با و شد

کرد تهدید و برد باال را اش اشاره انگشت زد، می : 

اخراجی... کار سر نمیای فردا از » ! » 

 دوخت میعاد به را ناباورش نگاه و کوبید سرش روی پریسا

 پاهایش زیر مدام و شد می بلند داشت دیوار کمک به که

شد می خالی .  



 

 

خواستی؟ می رو همین »  » 

 میعاد که انگشتری و زد حلقه هایش چشم توی اشک

انداخت پاهایش زیر را بود خریده برایش : 

 خوای می دیگه حاال! الشی... بیرون زندگیم از گمشو »

بگیری؟ زن دوتا دوتا  » 

 دیدن با و برگشت میز سر متالشی و ویران حالی با پارسا

 اشک و بود نشسته آرامش به نزدیک خیلی که مسیح

. شد منجمد هایش رگ توی خون کرد، می پاک را هایش

 مسیح که کرد نگاهش طوری و زد مسیح شانه به ای ضربه

 لحظه آن در درواقع نکرد؛ پیدا اعتراضی هیچگونه فرصت

دهد قورت را دهانش آب نداشت جرات حتی . 

کرد بلندش احتیاط با و گرفت را آرامش شانه زیر پارسا : 

عزیزم بریم » . » 



 

 

 وار زمزمه و کرد نگاهش شده سرخ هایی چشم با آرامش

 :پرسید

کردی؟ کارش چی شد؟ چی »  » 

- گم می بهت. بیرون جهنم این از بریم . 
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 پشت از مسیح که بودند برنداشته بیشتر قدم چند هنوز

گفت سرشان : 

عمو؟ بیام هم من خوای می »  » 

کرد حکم محکم و قاطع پارسا : 



 

 

بیار رو آرامش لباسای برو نه، » . » 

 ماشین سوار پارسا کمک به آرامش و رفتند باغ سمت به

 وجه هیچ به حالش. بودند زده شخم را دلش توی انگار. شد

 حسی نوع یک. کرد می خال احساس و نبود خودش دست

 سوخته. سوزاند می که جهنمی و داشت برزخ فقط که

 که کرد نمی هم را فکرش. بود سوخته هم بدجور... بود

 به هم معمولی دوست از که دهد ترجیح او به را کسی میعاد

 که گنجید نمی هم اش مخیله در. بود شده تر نزدیک او

 از ای شرمانه بی پیشنهاد و بود شده زده پس او خاطر برای

بود گرفته میعاد .  

 شالش و مانتو مسیح باالخره تا ماندند آنجا چقدر نفهمید

 البته پوشید؛ لباسش همان روی را ها آن آرامش و آورد را

 با و بود اش شانه به شانه منتی هیچ بی که پارسا کمک با

کند هضم را بود دیده چه آن تا بود داده اجازه سکوتش . 



 

 

 می پخش مالیمی موسیقی. شد کنده جا از پارسا ماشین

 به را نگاهش و بود برده فرو خلسه به را آرامش که شد

 توی که بغضی تمام ناگهان. بود کرده میخ ها دوردست

افتاد هق هق به و شکست بود مانده جا گلویش . 

 عصبی و زده هول و چرخید سمتش به ضربتی پارسا سر

 :پرسید

کنی؟ می گریه چرا »  » 

 درد پر و سوزناک و گرفت قلبش به را دستش آرامش

 :نالید

ترکه می داره قلبم... قلبم... ترکه می داره » ... » 

 کمربندش و کرد هدایت ای گوشه به را ماشین فورا پارسا

 باز را آرامش سمت درِ و شد پیاده ماشین از. کرد باز را

 سرزنش. کرد اش پیاده ماشین از و گرفت را اش شانه. کرد

گفت بار : 



 

 

آره؟ مغز؟ بی لیاقتِ بی اون اون؟ بخاطر »  » 

 زیر آنکه از قبل و چسباند اش سینه به را سرش آرامش

 کرد پارسا امن های شانه بندِ را دستش شود، خالی پاهایش

شد حلقه دورش پارسا های دست و : 

 رو بذارم رو سرش برم االن همین نکن کاری یه... آرامش »

 مردونگی از کنم؟ ساقطش زندگی از خوای می... شسینه

 « بندازمش؟

غرید آلود گریه و داد تکان طرفین به را سرش آرامش : 

 می داره قلبم... قلبم... فقط... خوام نمی... خوام نمی... نه »

 « .ترکه

گفت اخم پر و بوسید را سرش پارسا : 

عزیزدلم کن گریه... شی آروم تا کن گریه... باشه باشه » . » 

 آبی شیشه احتیاط با و شد خم پارسا لحظه چند از بعد

 آرام های ضربه آرامش صورت به دستش کف با و برداشت



 

 

 عوض در و نریزد صورتش توی آرایشِ که ای اندازه به زد؛

شود خنک کمی . 
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داد می اش دلداری و بوسید می را اش پیشانی مدام : 

 کی کنه؟ اذیتت داره جرات کی... عروسکم... جانم »

 نمی باشم من وقتی تا بگه؟ بهت تر نازک گل از داره جرات

 نمیدم اجازه. برنجونه رو تو و کنه باز رو دهنش احدی ذارم

من خوشگل ... » 



 

 

 تنها و آمد بند هقش هق که شد آرام قدری به آرامش

 نگاه و گرفت فاصله کمی پارسا. شدند روان هایش اشک

 لبخند با و کشید باال را اش چانه. چرخاند صورتش توی

کرد نگاهش گرمی : 

 کن جمع رو وسایلت خونه بریم... جون دختر رو اینا نریز »

خوبه؟. مسافرت ریم می  » 

 آلودش اشک نگاه همان با. درخشیدند آرامش های چشم

داد تکان سر و کرد نگاه قدرشناسانه پارسا به . 

 اشک و بود شده تر آرام آرامش حاال. رفتند ماشین به

 بی هم باز دلش ته که هرچند. بودند شده خشک هایش

 اعتمادش به که ای خدشه از نامردی؛ همه آن از بود؛ قرار

 چیز هیچ کرد می حس. بود شده له که دلی و بود شده وارد

بود نمانده باقی قلبش از . 

 تنها. داشت دوستش اما نبود عشق شاید میعاد به حسش

 اجازه و بود کرده محکوم خودش به را او که بود کسی



 

 

 پر را درونش خال. بود نداده دیگری عرف از خارج روابط

 و بگذرد خودش از آرامش که بود شده باعث و بود کرده

 اوی برای آویزی دست که بگذارد اختیارش در را چیزی

 میان که بود رسانده اوج به وقتی را نامردی. باشد نامرد

 را چیز همه یونس حاج به که بود کرده تهدید هایش پیام

باشد میعاد با آنکه جز ندارد ای چاره او و گوید می . 

 پارسا نگران نگاه. خورد می بهم چیز همه از داشت حالش

گفت گرفته صدایی با و زد لبخندی دید، که را : 

نرفتم سفر حاال تا من » . » 

 روی از را سرش و شدند منقبض پارسا صورت عضالت

شد خیره آرامش به و کرد کج گردنش : 

 حاال تا تولوپ و اولوپ همه اون با یونس حاج چی؟ یعنی »

مسافرت؟ نبرده رو شنوه  » 

 میان پرحرص را هایش لب و داد روبرو به را نگاهش فورا

زد پوزخندی آرامش که گرفت هایش دندان : 



 

 

ندونسته محبت این الیق رو شنوه نه رو، دخترش نه » . » 

 هایش نفس و شدند فشرده هم روی پارسا های پلک

 خورد، می که حرصی همه آن از مبادا تا شدند کشدار

کند سکته . 

برمت می جا همه خودم » . » 

 لب میان از کالم یک و کرد نگاهش عشق و شوق با آرامش

شد خارج هایش : 

جبین مه » ... » 

کند کامل را حرفش نداد اجازه پارسا : 

 بنده اون ذاره نمی که یونس حاج... خودت و خودم فقط »

 کنم کاری خوام نمی من بعدشم... بمونه دور خونه از خدا

... وسط این بگیره شکل حسی نکرده خدایی وقت یه که

 کار بهترین شاید و بدهکارم خوشبختی یه جبین مه به من

باشم مراقبش دور همین از و بمونم دور ازش که باشه این . 

» 
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 چند از بعد و سپرد گوش هایش حرف به دقت با آرامش

زد لب سکوت ثانیه : 

بیرون بیارمش خونه اون از خوام می » . » 

کرد ای خنده تک پارسا : 

پس داریم مشترک هدفای » ! » 

کشید باال را اش بینی و افتاد خنده به هم آرامش : 



 

 

 رابطه توی اون... مهمه خیلی من برای جبین مه... آره »

 که بود کسی تنها! هرچی عشق؛ بی یا بود عشق با که ای

خواست منو . » 

 آنطور داشت حق. کرد سنگینی پارسا قلب روی چیزی

 می آرامش وقف را اشزندگی تمام اگر حتی. بزند زبان زخم

 ترمیم روحش های زخم هم باز. بود بدهکار هم باز کرد،

شدند نمی . 

پریدند ای لحظه برای هایش شانه آرامش، ناگهانی سوال با : 

داشتی؟ دوستش »  » 

داد تکیه شیشه به را چپش سمت آرنج : 

 قابل بوده، هم حسی اگه نظرت به... بود سالم پونزده من »

بوده؟ اعتماد  » 

خندید پرتمسخر آرامش : 

چی؟ االن... چمیدونم »  » 



 

 

 بود؟ چه جبین مه به حسش. شد غرق افکارش در پارسا

داشت برایش که قداستی و حرمت بجز ! 

 چشمی هیچ به. بود متمایز اطرافش های زن تمام از هم او

 و اذیت قصد کسی فهمید می اگر قطعا و کرد نمی نگاهش

... نه عشق اما. نشاند می سیاه خاک به را او دارد، را آزارش

 روز آن به تا چرا بود؟ چه عشق اصال. داشت فرق عشق

 را خودش بود نخواسته هیچوقت چرا بود؟ نکرده اش تجربه

 ای بدهد خانواده تشکیل تواند می ببیند تا کند یکی پایبند

بماند؟ پایبند نفر یک به توانست می اصال نه؟  

 از بعد تا کرد می انتخاب را کسی چه باید کسی؟ چه به

 عمرش تمام برای او و بماند پایبند او به زندگی سال چهل

باشد؟ کافی  

 پر تک از ترسید می چرا چه؟ آورد می کم راه میان اگر

 می دار بچه هم باز اگر چه؟ کرد نمی پیدا تعهد اگر بودن؟

چه؟ گذاشت می دنیا آن به پا دیگری ناآرام آرامشِ و شدند  



 

 

 لحظه، آن به تا که گنگی احساسات از بود شده پر قلبش

بودند نکرده درگیرش هیچوقت . 

 اما. شدند وسایل کردن جمع مشغول و رسیدند خانه به

 می کسی چه. بود مسئله یک هول پارسا ذکر و فکر

باشد؟ او با زندگی زنِ توانست  
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 بود، داده او به خودش که را آرامش کوچک چمدان پارسا

گفت و خندید آرامش که گذاشت عقب صندوق توی : 

میریم؟ داریم کجا حاال »  » 



 

 

 ژست و کج لبخند با و بست را عقب صندوق درِ پارسا

رفت رل پشت تا اشهمیشگی خاص : 

باشیم خودمون فقط روز چند که جایی یه بریم » . » 

. کرد نگاهش سفیه اندر عاقل و انداخت باال ابرویی آرامش

 از پارسا و گرفت جای کنارش صندلی روی هم بعد

شد خارج پارکینگ .  

 انگار. شکستمی موسیقی آرام صدای را بینشان سکوت

 و پریسا به آرامش. بودند غرق خودشان دنیای در کدام هر

 اشکی تا کرد می کنترل را خودش و کرد می فکر میعاد

 می یادش که هربار. ننالد اش خورده زخم اعتمادِ از و نریزد

 هم روی هایش پلک که کشید می تیر قلبش طوری افتاد،

شد می آشوب دلش و افتاد می .  

 دلش و افتاد می میعاد درمورد پریسا های سوال یاد

 توی داشت دوست. شد می انگیز نفرت حسی ماالمالِ

بزند عق را بود بد حس هرچه و بیندازد انگشت حلقش . 



 

 

 اگر. ریخت خودش توی را بود چه هر و کرد سکوت اما

 با حاال اما. بود آمده سرش بر چه دانست نمی نبود پارسا

 که بود کرده تکیه مردی به اشظاهری بودنِ محکم تمام

 به زدن تیشه از خبری و داد می مردانگی بوی. بود امن

 ناپذیر جبران ای گذشته اگرچه که مردی. نبود اعتمادش

 ایستاده هایش خواسته و او پشت قد تمام حاال اما داشت

 پایش به پا و داد می دلش به دل کرد، می صبوری. بود

 های خواسته برابر در که بود پدری کدام. کرد می دیوانگی

 پایش به پا و کند سکوت آنطور دخترش عرف از خارج

  باشد؟

 توی و شد می اذیت اندازه چه تا پارسا که فهمید می

 آنکه از. برد می لذت دادنش عذاب از اما ریخت می خودش

 لذت غرق باشد، داشته خودش برای را پارسا توجه تمام

 پارسا دانست می که هایی شیطنت برای مصمم و شد می

آمد می کوتاه که بود او خاطر برای و بود تمامشان مخالف . 



 

 

 های چشم به خواب. راند کشور شمال تا توقف بدون پارسا

 دیدن برای بود چشم وجودش تمام و آمد نمی آرامش

 هایش عکس و بود شنیده را تعریفش همیشه که طبیعتی

 می دلش. بود نگذاشته آنجا به پا هیچگاه اما بود دیده را

 کند توقف قدم به قدم که کند درخواست پارسا از خواست

 ی چهره دیدن با اما کنند خاطرات ثبت و بگیرند عکس تا

 نقطه یک به بود بهتر شاید. شد می پشیمان پارسا درهمِ

 هضم تر راحت را آمده پیش اتفاقات تلخیِ تا برسند امن

 .کنند
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 صاف آرامش. کرد توقف ویالیی ای خانه مقابل پارسا

 جنگل کرد می کار چشم تا. ماند خیره اطراف به و نشست

 آن در و شد پیاده. نبود دیگری ی خانه هیچ از خبری و بود

 دیدن از هایش چشم. رفت خانه کنار به گرفته مه هوای

. آمد بند نفسش و شدند گرد بود رویش پیش که ای منظره

 انگار که بود طوری و بود شده ساخته دره روی دقیقا خانه

داشت وجود ریختنش فرو امکان لحظه هر . 

 موهایش روی را عینکش که کرد نگاه پارسا به و برگشت

 و لذت با ماشین، درِ به تکیه و سینه به دست و بود گذاشته

کرد می نگاهش عشق . 

گفت زده حیرت و شد نزدیک قدم چند : 

ذارم نمی خونه این تو رو پام من » ! » 

 دست و رفت جلو را مانده باقی قدمِ چند و زد قهقهه پارسا

انداخت آرامش های شانه دور : 



 

 

 نه... چی همه از باشیم راحت روز چند خوایم می چرا؟ »

راحت... ببینیم رو کسی نه بشنویم، خبری ! » 

کوبید زمین روی پا آرامش : 

 میشه خراب توش بریم کنم می حس. ترسناکه خیلی »

دره تو ریم می . » 

 عقب به کرد، که ای خنده شدت از سرش و خندید پارسا

 پرتالطم و ترسیده نگاهِ در خیره و ایستاد صاف. شد پرتاب

زد لب آرامش : 

ندیده تو جز زنی هیچ رو اینجا » . » 

 فرو دلش ته. شد انگیز رخوت گرمایی از پر آرامش قلب

 چشم در دروغ از ردی شاید تا شد عمیق نگاهش و ریخت

 دلش و دید را هایش چشم برق وقتی. ببیند پارسا های

 بیرون بازش نیمه های لب میان از کلمه یک تنها شد، قرص

 :آمد



 

 

 « چرا؟ »

 دست. گرفت فاصله کمی و کشید عمیقی نفس پارسا

 می دره کنار تا که همانطور و زد گره کمرش پشت را هایش

زد لب رفت، : 

 راه حریمم به رو کسی خواستم نمی. منه حریم چون »

 « .بدم

رفت جلو کمی آرامش : 

من چرا پس » ... » 

گفت قاطعیت با و پرید حرفش میان پارسا : 

... کنم می تاکید... هیچوقت. آرامش داری فرق بقیه با تو »

نکن مقایسه من زندگی های زن با رو خودت هیچوقت . » 

 که بود جدی و بود مانده آرامش ی خیره نیمرخش از طوری

نکرد پیدا هم شوخی جرات حتی آرامش . 
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 کوچکش حیاط داخل را آن و رفت ماشین سمت به پارسا

 شدت از پاهایش انگار اما رفت در دمِ تا آرامش. کرد پارک

 و شد پیاده پارسا. بودند شده حس بی داشت که ترسی

گفت خنده پر آرامش، ی خیره : 

کنه نمی خرابش هم زلزله که ساختمش جوری یه... بیا » . 

» 

کشید فریاد تقریبا آرامش : 

نمیام خدا به... نمیام... وای ساختی؟ تو » . » 



 

 

. داد تکان اطراف به را سرش و کرد نگاهش تاسف با پارسا

زد لب آور حرص و طمانینه با هم بعد : 

 بازی خانوم بخواد دلت تا که دارم دریا کنار هم ویال یه »

اونجا بریم خوای می اگه... توش کردم . » 

. ماند سینه توی نفسش و شدند گرد آرامش های چشم

 دندان. بود شده منجمد هایش رگ توی خون که انگار

 شدت از اش سینه توی چیزی و شدند قفل هم روی هایش

 لب پشت تا ها کلمه هجوم بار چند. کرد طغیان حرص،

گفت شیطنت با پارسا که کرد مهار را هایش : 

 هم اسکی جت یه تازه... دریا هم نخوای... داره استخرم »

 اونجا عاشق همه. کنیم استفاده ازش تونیم می که هست

میشی عاشقش هم تو قطعا... هستن . » 

 هایش چشم و کرد مشت تنش کنار را هایش دست آرامش

 قبل از بیشتر را پارسا که بود فریادش صدای فقط. بست را

انداخت خنده به . 



 

 

وقیحی خیلی » ! » 

 به مشت حرص، و گریه با و رفت پارسا سمت به کوبان پا

 توی را او و کرد مهارش پارسا. کوبید اش سینه و سر

کرد حبس آغوشش : 

اومدی؟ دیدی »  » 

شد بلند اش کله از دود و کرد نگاه موقعیتشان به آرامش : 

من؟ کنم چیکار تو دست از خدا ای... خدا ای »  » 

کشید خودش دنبال به و گرفت را دستش مچ پارسا : 

 از که تو. کنی می عشق... ایه منظره چه ببین بریم بیا »

 چیزی دیگه که این... ترسیدی نمی جامپینگ بانجی

 « .نیست

-  این... پرش با بمیریم نیست قرار... ستشده مهندسی اون

نیست بند هیچی به چی؟ ! 



 

 

 کلید. آورد هم را وسایل بقیه و کشاند داخل به را او پارسا

 را لباسش آرامش که شد خانه وارد و چرخاند قفل در

افتاد راه دنبالش و زد چنگ : 

گفتی؟ می راست »  » 

- ساختمش خودم... آره . 

- رو دریا کنار ویالی... نه اون ! 

 کمر به دست و چید خانه از ای گوشه را وسایلشان پارسا

 :ایستاد

 خیلی اینجاها. بگردیم بریم که کن استراحت یه برو »

 « ...باصفاست

کرد نگاهش کینه پر آرامش : 

بودما تو با » ... » 

گفت کالفه پارسا : 

آزادم مرد یه من آرامش؟ هستی چی دنبال... آره » ... » 
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 قلب برای جا اش سینه که انگار. شد فشرده آرامش قلب

بود افتاده تقال به آنطور که داشت کم کوچکش .  

 ی اجازه بی اش اشاره دست و افتادند لرزش به هایش لب

غرید فکر بی و کرد علم قد پارسا مقابل او، : 

 بی ی هرزه مردِ یه... ای هرزه تو... نیستی آزاد مرد یه تو »

 شه می شل پاش و دست بینه، می زن یه وقتی که پا و سر

تا کنه می هرکاری و ... » 



 

 

 نگاه. ماند دهانش در حرف و سوخت صورتش طرف یک

 باور. شد داغ تنش و ماند نامعلوم ای نقطه روی ناباورش

نداشت باور را عصبی پارسای... نداشت .  

. بود چسبیده تنش به لباسش و بود شده تکه هزار دلش

 خیز سینه را تهران خود تا نقطه آن از خواست می دلش

 داشت، که ترسی تمام با ویال آن خواست می دلش. برود

بمیرند همانجا و شود خراب سرشان روی .  

 و بود کرده مهار را او طریقی هر به که پارسایی... پارسا

 بهم چشم در که بود کرده کار چه حاال بود، کرده آرامَش

 های چشم مقابل از و گرفت پشیمانی رنگ نگاهش زدنی،

کرد؟ فرار آرامش  

 وجود پارسایی دیگر بعد ثانیه چند و آمد ماشین گاز صدای

  .نداشت

 تنش تمام ترس و شد وارد آرامش روح و تن به بدی دلهره

 آرامش برای این و رفت می تاریکی به رو هوا. کرد پر را



 

 

 هزار با آور؛ رعب ویالییِ خانه آن در تنها. بود مرگ همان

گرفتند نمی آرام سرش در که خیالی و فکر .  

 تمام که پارسا طرفی از پریسا؛ و میعاد به فکر طرفی از

 بیرون سینه از داشت دلش. بود ریخته بهم را تصوراتش

. زد چمپاتمه سالن از ای گوشه و کرد قفل را درها. زد می

 تا گرفت می دهان به زبان و گشت برمی عقب به زمان کاش

 هم شاید داشت، حق شاید. نکند عصبی آنطور را پارسا

  .نداشت

 خسته تنِ که خورد حرص و فشرد هم روی دندان آنقدر

 گرم هایش چشم و شد خواب تسلیمِ زود، خیلی اش

 .شدند

 

, [20.09.19 11:15] 

 

 



 

 

۱۱۶پارت  

 

 

بود ساحل کنار ویالی مقابل که آمد خودش به وقتی پارسا .  

 ویال به را خودش و کرد رها همانجا را ماشین خرابی حال با

 را موبایلش کرد، می عبور که ها سنگریزه روی از. رساند

 پیشوند. کرد جستجو مخاطبینش لیست در و برداشت

 روی و کرد رد یکی یکی را ها اسم و کرد انتخاب را شمال

. شود آرام طریقی به خواست می فقط. ماند ثابت ملیسا

 اش زده هیجان صدای آنکه محض به و گرفت را اش شماره

گفت دستوری دهد، مهلت آنکه بدون پیچید، تلفن در : 

االن... ویال بیا » ! » 

- میام آخرشب ایه؟ عجله چه... مشتی نمیشه که االن . 

غرید باشد داشته صدایش روی کنترلی آنکه بدون : 

نیست خوش حالم... االن همین » . » 



 

 

زد عشوه پر ای قهقهه ملیسا : 

 رو خودت خون تو... کنم می کاریش یه. عشقم باشه »

نکن کثیف . » 

 دریا به مشرف ایوانِ به را خودش و کرد قطع را تلفن

 .رساند

 را عصبانیتش و حرص تمام و کرد دود سیگار پشت سیگار

 آرامش ی رنجیده نگاه تصویر ای لحظه. ریخت خودش توی

 پا از داشت همان و رفت نمی کنار هایش چشم مقابل از

 در که انگار. کرد می کسی بی احساس. آورد می درش

 افتاده گیر نداشت خشکی به راهی هیچ که اقیانوسی وسط

. کند می جا از را قلبش داشت شدن غرق ی دلهره و بود

 نابلد. داشت را اقیانوس همان حکم آرامش با زندگی

 که بود شدنی غرق همان هم بود زده که گندی آن و بودنش

 هیچ نه و جبین مه نه. کرد نمی پیدا فریادرسی هیچ انگار



 

 

 داشتنِ برای و بدهد دلگرمی کمی بتواند که دیگری کس

کند کمکش بود، رنجیده سال پنج و بیست که دختری . 

 آرامش صورت روی که دستی کف در را هایش ناخن آنقدر

 به و بود شده داغ حاال که بود کرده فرو بود، آمده فرود

بود افتاده گزگز .  

 چیز همه کافی قدر به. نداشت خوشی حال گذشته شب از

 مثل آرامش حرف آن با و بود ریخته خودش توی را

بود کرده فوران آتشفشان، .  

 به آتش که سیگاری فیلترهای از بود شده پر پایش زیر

 برای بار توی از و برخاست جا از. بودشان کرده روشن آتش

 چه به دانست نمی و بود قرار بی. برد نوشیدنی خودش

 می که راهی تنها. کند سرکوب را اضطراب آن باید طریقی

 شود خالص فشار همه آن از ساعت چند برای تا شناخت

بود همان . 



 

 

 حتی. آورد می در روزگارش از دمار داشت تنهایی احساس

 از را او تا برد کار به را ترفندهایش تمام و آمد ملیسا وقتی

 آرام دیگری بار هر خالف بر کند؛ خارج هوا و حال این

 سلیقه مطابق و بودن کامل تمام با رابطه آن. بود نشده

 که خصوص به. نداشت برایش پریشانی جز چیزی بودنش،

 یک و پیچید می گوشش توی آرامش تیز و تند های حرف

 آورده درد به را مغزش و بود رفته تکرار دور روی اش جمله

 :بود

کنی می خیانت من به داری کنم می حس » ! » 
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 وقتی نیست کار در خیانتی که فهماند می او به باید چطور

نیست؟ میان در هم تعهدی  

 پر لبخندِ. خورد چرخ ملیسا براق های چشم توی نگاهش

 وضوح به بودنش آمیز اغراق که آواهایی و عشوه از

 سرخ پارسا های ضربه از اش برنزه پوست. بود مشخص

 گذاشته جای بر را بار خشونت ی رابطه یک آثار و بود شده

  .بود

 اش پیشانی روی را ساعدش و آمد فرود تخت روی کنارش

 اش سینه روی را سرش و زد چرخی ملیسا. گذاشت

 کمد توی از شلوارکی و شد بلند فورا پارسا که گذاشت

 پولش کیف توی از و رفت هال به. پوشید و انداخت چنگ

 تلفنش صدای. گذاشت میز روی و برداشت تراول چند

 هنگ ای لحظه برای جبین مه شماره دیدن با. برخاست



 

 

. گرفت اضطراب و شد باال و پایین گلویش سیبک. کرد

 انگشت در، ی آستانه در ملیسا دیدن با و چرخاند گردن

 ای کشیده هیسِ و گذاشت اشبینی روی را اش اشاره

 کرد اخم ملیسا. داشت تهدید لحنش انگار که طوری گفت؛

رفت تر نزدیک و .  

 مبل، روی نشستن با و کشید عمیق نفس چند پارسا

 صدای با جبین مه که بود کرده سکوت. کرد وصل را ارتباط

گفت آرامی : 

رو تلفنش نمیده جواب آرامش. زدم زنگ ببخشید سالم » . 

» 

داد ادامه و داد قورت را دهانش آب : 

ببخشید. بزنم زنگ شدم مجبور. شدم نگران خیلی » . » 

گفت ای گرفته خش صدای با پارسا : 

جبین مه نیست عذرخواهی به نیازی... سالم » . » 



 

 

- کنم؟ صحبت باهاش میشه میشه؟  

- نیست پیشم ... 

شد زده وحشت جبین مه : 

شده؟ چیزی م؟بچه کجاست چی؟ یعنی »  » 

 بارزی حسادت با که ملیسا به و کرد قطع را تلفن پارسا

گفت کرد می نگاهش : 

بری تونی می میزه، رو پولت » . » 

زد زانو پاهایش مقابل و آمد جلو ملیسا : 

نیومدم پول بخاطر. دارم دوستت که دونی می پارسا » . » 

 مه شماره هم باز وقتی و کرد اش حواله ای غره چشم پارسا

 قاطعانه و برخاست جا از بست، نقش تلفنش روی جبین

 :گفت

باش زود. برو » . » 

پرسید وحشت پر و انداخت چنگ آرنجش به ملیسا : 



 

 

بفهمه؟ ترسی می انقدر چرا کیه؟ »  » 

شد براق صورتش توی و برگشت عصبی پارسا : 

 مربوط تو به. میاری باال رو سگم روی اون داری دیگه »

نکردم قاطی تا برو... زنمه کن فکر... نیست . » 

 

, [20.09.19 11:15] 
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 بدون و کرد گرد عقب. شدند اشک از پر ملیسا های چشم

 حال با پارسا. رفت بیرون خانه از بردارد، را ها پول آنکه

 هنوز. داد را تلفن جواب و گرفت سرش به دست بدی



 

 

 در جبین مه ی زده وحشت صدای که بود نگفته چیزی

پیچید گوشش : 

 چیزیش اگه خدا به پارسا... پارسا اومده؟ سرش بالیی »

کجاست؟... بخشمت نمی بشه  » 

 بندِ را دستش. برداشت خودش دور عصبی قدم چند پارسا

نالید طوفانی دریای به خیره و کرد پنجره ی شیشه : 

کن کمکم... جبین مه... تنهام خیلی من » . » 

گفت التماس با. افتاد می پس داشت جبین مه : 

 آرامش میزنی؟ حرف اینجوری چرا تو... خدا رو تو پارسا »

 من بده رو آدرست... آدرست شده؟ چش مبچه کجاست؟

 « .بیام

- مسافرت اومدیم. شمالیم ما .  

-  کنم می خواهش... میشم دیوونه دارم... پارسا وای وای

کجاست؟ آرامشم... شده چی بگو  



 

 

 را خودش و زد موهایش به چنگی عصبی و کالفه پارسا

 روی را سرش و داد مبل به را اش تکیه. انداخت کاناپه روی

. انداخت میز روی را پاهایش قید، بی و گذاشت آن پشتی

خورد می بهم داشت دلش و کشید می تیر سرش . 

 « .زدمش »

 اش زده آشوب دلِ و شنید را جبین مه مانندِ جیغ صدای

شد تر قرار بی : 

 این از بعد زدی؟ رو من ی بچه تو؟ کردی کار چی چی؟ »

 که من سر بر خاک... غیبتت همه این از بعد... عذاب همه

 سر بر خاک... نامرد توی ی خونه تو بیاد م بچه گذاشتم

ببینی رو دخترم رنگ دیگه ذارم نمی خدا به... من . » 

 حاال. شد بدتر جبین، مه تابی بی همه آن از پارسا حال

 بیشتری قدرت با بود، گرفته آرام لحظاتی برای که دردی

 تازه داشت دلش داغ انگار. گرفت جریان روحش و تن توی

نالید و افتاد گریه به مستی، آن تاثیر تحت. شد می : 



 

 

 چی دونم نمی... کن کمکم... شد چی نفهمیدم اصال من »

بیارم؟ در دلش از چطور... کنم کار  » 

افتاد گریه به هم جبین مه : 

... مبچه میکنه دق... نذار تنهاش. حساسه خیلی آرامش »

 خودش تو نذار... پیشش برو هم باز کرد بیرونت اگه حتی

 چقدر بگو بهش پارسا... وقت یه کنه گریه شه مچاله

... زده له له داشتنت برای عمر یه بچه اون... داری دوسش

 برو... نکنه دق مبچه وقت یه... مهمه برات چقدر بگو بهش

کن آرومش... پیشش ... » 
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 نفهمید. پوشید لباس و شد بلند حرفی هیچ بی پارسا

 و بود گرفته باران. رساند باال ویالی به را خودش چطور

 باز را در وحشت با. کوبید می بهم را ها پنجره و در طوفان

 سالن گوشه آرامش. چرخاند خانه اطراف در نگاه و کرد

 خودش در بود، گفته جبین مه که همانطور و بود نشسته

 زیادی ترس با فقط. کرد نمی گریه اما. بود شده مچاله

 به حاال که کرد می نگاه پارسا به و بود کرده گرد چشم

 رفت فرو پارسا آغوش در و شد بلند. کرد می پرواز سمتش

گفت تند تند پارسا که : 

 بلند روت دست نباید... کردم اشتباه ببخشید... ببخشید »

کردم می ... » 

 پارسا کمر دور دست. آمد باال زحمت به آرامش نفس

برید امانش گریه و انداخت : 

زدم می حرف بد انقدر باهات نباید » ... » 



 

 

 صورتش روی شده پخش موهای و گرفت فاصله کمی پارسا

کرد زمزمه و کرد نگاهش تمنا پر. زد کنار را : 

ذاشتم می تنهات نباید... کرد مدیوونه ناراحتیت » . » 

کرد مخفی اش سینه توی را سرش آرامش . 

خوای نمی رو من دیگه کردم فکر » . » 

گفت عشق پر و قاطعیت با پارسا : 

 شبچه که پدریه کدوم نخوامت؟ میشه مگه میشه؟ مگه »

نخواد؟ رو  » 

کرد نگاهش حسرت و پرغم آرامش : 

نخواستی رو من سال پنج و بیست » . » 

 سردی عرق کرد احساس که طوری. شد شرمنده پارسا

 به دلش. شد خمیده پشتش و گرفت راه کمرش تیغه روی

سوخت اش سینه قفسه و آمد درد : 

کنم می جبران » ... » 



 

 

 سرش روی را اش چانه و بوسید طوالنی را اش پیشانی

 :گذاشت

. منتظرمی تو دونم می وقتی نیستم آروم کجا هیچ »

چی یعنی بودن پدر بگیرم یاد بذار... بده فرصت . » 

 هایش لب گوشه لبخندی و کرد نگاهش طمانینه با آرامش

گرفت شکل : 

 اما... هستی االنم... بودی دنیا بابای بهترین... بودی اگر »

 خودم دست... زنم می زخم که زخمم از پر من... من

 گزیده مار مثل... ترسم می نداشتنت، نبودنت، از... نیست

 ترسم می... ترسه می سفید و سیاه ریسمون از که ای

 و بری دیگه بار یه اگه بگیره، من از رو تو کسی اگه... پارسا

 می نبودنت ی غصه از... میرم می... بمونه خالی پشتم

 سرم میعاد و پریسا که بالیی از بعد بینی می اگه... میرم

 رو من تو عشق... تویی دلیلش تنها پام، سر هنوز آوردن

داشته نگه پا سر ! » 
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*** 

 کرد، می غروب داشت رفته رفته که خورشید به پارسا

زد لب و دوخت چشم : 

 شم، نمی سیر ازش هیچوقت که هایی منظره از یکی »

دریا لب اونم... خورشیده غروب همین ... » 

 نشسته آن روی که سنگی تخته از را پاهایش آرامش

گرفت را پارسا نگاه رد و کرد آویزان بودند، . 



 

 

... ندارم دوست رو غروب. گیره می دلم خیلی من اما »

 یه رفتی، و نخواستی رو ما تو بودم فهمیده تازه که اونوقتا

  اصرار هرچی بانو؛ و جبین مه با پارک بودیم رفته که بار

 قشنگ من و بود شده غروب. بازی رفتم نمی کردن می

 ندیده هیچوقت که بودم کسی دلتنگ چقدر که یادمه

 گریه حالم به جبین مه که داشتم بغض جوری یه. بودمش

 بودم زده زل ها زده ماتم مثل من. کرد دعواش بانو و کرد

 بیخ بود چسبیده کنه عین چیزی یه و آفتاب غروب به

 مثل که شده چی پرسید و کرد بغلم جبین مه. گلوم

 گفتم و کردم بغل رو خودم فقط من... بازی نمیرم همیشه

 چی؟ " و بودن کرده تعجب جوری یه بانو و جبین مه... بابا

 داشتم انگار. شد می بیشتر بغضم من که گفتن می " چی؟

 که صورتی در. میزدم حرف دنیا کلمه ترین ممنوعه درمورد

 می گریه طوری. نبودن اینطوری هیچوقت ها بچه باقی

 هزار با بانو و جبین مه که کردم می "بابا بابا" و کردم

 غروب توی رو تو بعد به اون از. کنن آرومم تونستن ترفند



 

 

 و پنجره سر رفتم می که هربار. شدم می دلتنگ و دیدممی

 بیخ چسبید می گنده بغض یه شد، می نارنجی آسمون

 مه ی گریه و یونس حاج عصبانیت ترس از من و گلوم

 پنجره کنار که زدم می حرف باهات اونقدر دلم توی جبین،

کابینتا روی برد؛ می خوابم ... » 

 اشک از پر های چشم به. برگشت و کشید لرزانی نفس

گفت تمنا پر و شد خیره پارسا : 

... ترس... شکست نماد... توئه نبودن نمادِ برام غروب »

( ر) غم؛( غ) یعنی من برای غروب... شدن طرد... اضطراب

 بازم... ولی پیشمی االن... بغض( ب) وحشت؛( واو) رعب؛

 دوستی نه هست، جبین مه نه. نیست کامل زندگیم پازل

 افتخار بهش بشه که عشقی نه و کرد اعتماد بهش بشه که

 « .کرد



 

 

. کرد کج را گردنش و پاشید رویش به غمگینی لبخند پارسا

 و برگشت آرامش تنِ به گرما که کرد نگاهش مهربان طوری

شد قرص هایش حرف شنیدن از دلش : 

 داشته شکست احساس بذارم نه دیگه که اینجام من »

 غروب که اینجام. شدن طرد و اضطراب و ترس نه باشی؛

 از رهایی غرور، بشه زندگیت؛ تصویر انگیزترین خاطره بشه

کنم می کامل تنه یه خودم زندگیتم پازل... بغض و وحشت . 

» 

 خنده به هم را آرامش و گفت پرخنده را آخرش جمله

 .انداخت
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 پشت و شد جابجا ای صخره ساحل های سنگ تخته روی

 شانه روی آزاد، و رها که را موهایش. گرفت قرار آرامش سر

 محکم سرش باالی و گرفت دست در بودند، ریخته هایش

 اش پیشانی روی را سرش جلوی موهای از ای شاخه. بست

 اولین و کرد خارج جیبش از را تلفنش هم بعد و کرد رها

 ای خنده کارهایش شوک از که آرامش از را عکس

 آرامش لبخند. گرفت بود نشسته هایش لب روی ناخودآگاه

 سر آرامش. گرفت هم را بعدی عکس پارسا و شد تر عمیق

. گرفت را ها ژست اقسام و انواع و برخاست جا از. آمد ذوق

 تک باحوصله و گذاشت وقت برایش ناپذیر خستگی پارسا

 و خندیدند آنقدر. خرید جان به را اش دخترانه اداهای تک

 نبود دلگیر آرامش برای غروب رنگ دیگر که خواندند شعر

 دست به را اشزندگی های سال تمام ی دلهره آن و

بود سپرده فراموشی . 



 

 

 تک تک پای مردانه که بود قرص مردی حضور از دلش

 آن تا کرد می کمکش داشت. بود ایستاده هایش ترس

 غروب حاال که کند کمرنگ ذهنش در را لعنتی  خاطراتِ

شد نمی تلقی ها گذشته مثل برایش .  

 آمدند پایین را ها سنگ تخته که بود شده تاریک هوا دیگر

 ای ماسه ساحل به تا کردند روی پیاده ای دقیقه چند و

 همان با و رفت دریا لب تا قیدی هیچ بی آرامش. رسیدند

 را سرش. بنشیند تا کرد وادار هم را پارسا. نشست ها لباس

 می پاهایش تا آب موج. کشید دراز و گذاشت پاهایش روی

 هر با که امواجی صدای و شب سکوت. گشت برمی و رسید

 و تن به نظیر بی آرامشی کمرش، زیر و پاها لمسِ بار

کرد می منتقل روحش .  

 موهایش، الی پارسا های انگشت آرام حرکت که بخصوص

بود کرده ایجاد سرش در خفیفی رفتگی خواب احساس . 



 

 

 و بود بسته شالش با را هایش چشم ورودشان بدو در پارسا

. نخورد زمین ها سنگ تخته روی تا بود گرفته آغوشش در

 عظمت تا بود کرده باز را هایش چشم احتیاط با هم بعد

 قدری به روز آن. شود زده هیجان و ببیند یکباره به را دریا

 اولین. نداشت حدود و حد که بود شده خاص برایش

 به شدن خیره که آرامشی و عظمت دریا؛ با دیدارش

 گاهی و آرام گاهی امواجِ لمس حاال و داشت؛ امواجش

بود شسته را هایش غم تمام که دریایی بار خشونت .  

 نه پریسا؛ نه و کرد می فکر میعاد به نه ها لحظه آن

 داشت عظیم حسی بی یک... ناراحت نه و بود خوشحال

 را بخش آرام همان حکم که مطلق آرامش یک... انگار

  .داشت

 دریایی غذای و رفتند ساحلی رستورانی به شام برای

 های العمل عکس تک تک به خیره پارسا. دادند سفارش

 هر و نفس هر از را هایش خواسته و ماند می آرامش



 

 

 هم از زیادی های سال که انگار نه انگار. خواند می نگاهش

 داشت خاصی لذت برایش آرامش با بودن. بودند مانده دور

 مانده محروم آن از را ها سال آن تمام داشت عقیده که

 .بود
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 دوردست تا و رفتند راه آلود مه ی جاده در روز آن فردای

 اما ترسید می گاهی آرامش. شدند بکر طبیعیت غرق ها،

 نه و داد می ترسیدن اجازه نه. بود پشتش قد تمام پارسا

 هایی لذت تمام داشت دوست. کردن نشینی عقب اجازه



 

 

 آرامش به تک به تک را بود کرده تجربه خودش که

بود هم موفق بچشاند؛ .  

 شدند سوار چتر دو هر. رفتند تفریحی ساحل به عصر برای

 آرامش وقتی که دانست می خدا فقط. اسکی جت هم بعد و

 می. داشت حالی چه پارسا کند، چترسواری خواست می

 هیجان و ذوق اما. بدهد دست از را دخترش که ترسید

 تکان دست برایش و زد می لبخند دید، می که را آرامش

 پارسا شد، جدا قایق از سرعت با آرامش چتر وقتی. داد می

 سمتش به قایق روی قدم چند و بیاورد تاب نتوانست

 شور پر آرامش اما. کوبید دهانش توی قلبش و برداشت

. زد می جیغ هیجان از و داد می تکان را پاهایش و دست

 و کرد نگاهش بود، خورده زمین قایق، روی تقریبا که پارسا

 تند قدری به نفسش. گرفت آرام دید، که را اش سرخوشی

 هم خودش که بود گرفته ضربان قدری به قلبش و بود شده

بود متعجب . 



 

 

 کرد کار آن به تشویق را پارسا برگشت، آرامش آنکه از بعد

بگوید نه نیامد دلش هم پارسا و .  

 کرایه اسکی جت انگیز، خاطره چترسواری آن از بعد

 بار هر با. بود سرش پشت آرامش و راند می پارسا. کردند

 فرود آسفالت روی که انگار ها موج روی اسکی جت فرودِ

 می جیغ و بود آمده هیجان به قدری به آرامش. آمدند می

 پارسا هم آخر در. براند را آن خودش داشت اصرار که زد

 جلو تا داد اجازه آرامش به و پرید پایین قایق از دریا وسط

 سرش پشت کشیده، آب موش مثل هم خودش. بنشیند

 را اسکی جت بتواند تا کرد اش راهنمایی و گرفت قرار

  .براند

 لحظه سازترین خاطره و انگیزترین هیجان ها لحظه آن

 که وابستگی؛ تنها نه که هایی لحظه. بودند آرامش های

شد می زیادتر و زیاد پارسا به نسبت هم عشقش .  



 

 

 به بود، کرده هوس آرامش که شکالتی بستنی صرف از بعد

 فعالیت، همه آن از رمق بی و خسته پارسا. برگشتند خانه

 تا رفت آشپزخانه به آرامش. رفت خواب به شومینه کنار

بخورند هم با شد بیدار پارسا وقتی و کند آماده قهوه . 

 ناشناس شماره. خورد زنگ تلفنش رسید، که آشپزخانه به

  .بود

بفرمایید؟ بله »  » 

 دست به را تلفن و شد درهم هایش اخم. شد سکوت

کند آماده را ساز قهوه تا داد دیگرش : 

بله؟ الو؟ »  » 

برید ای لحظه برای را نفسش خط، پشت مردِ صدای : 

 « .سالم »
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 را هایش گوش پشت تا حرارت آن و شد داغ اش پیشانی

 لب و شد گاه تکیه اپن سنگ روی دستش. سوزاند هم

غرید داشت که حرصی تمام با. لرزیدند هایش : 

هان؟ امیدی؟ چه به زدی؟ زنگ رویی چه با »  » 

- بزنم حرف باهات باید. آرامش کن صبر . 

 می فریاد گلو توی بود، آرام صدایش آنکه حین در آرامش

 :زد

 هزاریت دو نامزد اون و خودت شور مرده... تو به لعنت »

 از گمشید همیشه برای. جفتتون از متنفرم. ببرن رو

 « .زندگیم

شد مانع میعاد دل ته از فریادِ که کند قطع خواست : 



 

 

ببینمت باید... باید آراااامش؟ » ! » 

-  بی گفتی من به. ندارم کاری ریشه و رگ بی توی با من

 حروم. بودی همه از بدتر خودت اما حروم؛ گفتی ریشه،

 کف گرفتم رو قلبم فقط من... من نه توئی؛ واقعی ی زاده

 نداشتی ارزش که تویی واسه گذشتم جسمم از و دستم

 و نیست بابام کردم فکر. کنی لمس رو من موی تار یه حتی

 گمشو. بودی زندگیم نامردترینِ اما. زندگیم مرد میشی تو

 گمشو جوری یه پرستی می که خدایی اون به رو تو... میعاد

 با خواستم می بره یادم. بودم احمق چقدر بره یادم که

 سر بر خاک! زندگی! هه. بسازم زندگی چیزی همه بی کدوم

 ...من

غرید پرحرص و درمانده و کالفه میعاد : 

 روزاتم. دارم برنمی سرت از دست نشنوی، رو حرفام تا »

 از که کنم می کاری. کنم می تار و تیره هات شب مثل

آرامش دارم دوستت هنوز من... شی سیر زندگی . » 



 

 

افتاد قهقهه به آرامش : 

خوبه خوبه » ... » 

داد ادامه و زد نفس نفس : 

 شکرت... شکرت خدایا. فهمیدیم داشتنم دوست معنی »

! چی یعنی عشق و داشتن دوست فهمیدم مردن از قبل که

چی یعنی مردونگی ! » 

-  می عقرب نیش عین... صاحبت بی زبون اون تو تف

 راه از تازه بابای ویالی تو دونم می... شمالی دونم می... مونه

باش مراقب... حالی و کیف مشغول ترسیده ! 

 تن روی سردی آب سطل که انگار. کرد قطع را تلفن

 در را اخمالود پارسای و برگشت. بودند ریخته آرامش

 قفسه روی دستش و ریخت هوری قلبش. دید در آستانه

ماند اش سینه : 

نبودی؟ خواب مگه »  » 



 

 

. قاپید دستش از را تلفنش و برداشت قدم چند پارسا

 را دستش پارسا اما کند دفاع خواست و کرد هول آرامش

کشید فریاد و زد کنار شدت به : 

 کس بی کرده فکر... ناموس بی این میگه چی ببینم نکن »

... میفته راه دنبالت کرده جابی کنه؟ می تهدید که کاری و

نشونممی عزاش به رو مادرش ... » 
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آویخت بازویش از آرامش : 



 

 

 عصبانی االن... نه االن خدا رو تو... پارسا... کن صبر »

... خدا رو تو... پلیس بزن زنگ... نکن ترش عصبی هستی،

نیست جلودارش هیچی دیگه بشه، سگ میعاد ... » 

- خورده گه ! 

 گوش روی را هایش دست آرامش که کشید فریاد طوری

 هم خودش گلوی. بست را هایش پلک و گذاشت هایش

 و برد هال به را آرامش موبایل. بود شده زخم که انگار

برداشت را اش شماره .  

 پارسا. بود گرفته نظرش زیر ای ترسیده نگاه با آرامش

 خیره و آلود اخم. رفت بالکن به و برداشت را خودش تلفن

شد صحبت مشغول و بست را بالکن درِ آرامش، نگاه در .  

 را پارسا عصبی و کالفه های قدم. نبود آرامش دل توی دل

 می بیشتر لحظه هر اضطرابش و دید می بالکن طول در

 .شد



 

 

 کرد می نگاه پارسا به و گرفت می را هایش انگشت قلنج

 چند از بعد. شد نمی کم هایش اخم شدت از ای لحظه که

 ژست با و جیب در دست و برگشت هال به پارسا دقیقه

 اش چانه زیر را موبایلش و آمد آرامش مقابل تا همیشگی،

بگیرد باال را سرش تا گرفت . 

گفت؟ می چی »  » 

- زدی؟ حرف باهاش   

داد تکان طرفین به را سرش پارسا : 

 از و بگیره رو تهش و سر که زدم حرف یکی با... نه اون با »

 و ناراحتی باعث چیزی خوام نمی. بیرون بندازش شهر این

گفت؟ می چی. باشه نگرانیت  » 

 از که پارسا ی سینه روی و انداخت پایین را سرش آرامش

شد خیره شد، می باال و پایین حرص شدت . 

بزنم حرف باهاش داشت اصرار » . » 



 

 

- گفتی؟ چی تو  

 همان با و چرخاند هایش چشم کاسه در مردمک آرامش

گفت مظلومانه و کرد نگاه راه پارسا زیری، به سر : 

درومد دهنم از چی هر » ... » 

 خفیفی تکان را سرش و خندید عصبانیت اوج در پارسا

 :داد

 دهن! شاخه کرده فکر ماشینی جوجه... کردی خوبش »

شینم نمی جام سر نکنم، آسفالت دور یه تا رو این ... » 

شد طلبکار دید، که را آرامش نگران نگاه : 

کنی؟ می نگاهم اینجوری چرا چیه؟ »  » 

 لحن با و برچید لب تصنعی و شد مظلوم هم باز آرامش

گفت ای بچگانه : 

جوری؟ چه »  » 



 

 

 اش پیشانی و گرفت آغوشش در انعطاف بی و محکم پارسا

بوسید را : 

 آتیش بینم می اینجوری رو چشمات... نباشه غمت »

 تو تبچه وقتی ببینی باشی پدر باید... جونم به میفته

 مثبتی حس هیچ آدم این به من. میشی حالی چه خطره،

بمون دور ازش... آرامش ندارم . » 
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 روزهایی. بودند روزها همان آرامش روزهای بهترین شاید

 هم پای به پا. کرد می فراهم را ها بهترین برایش پارسا که



 

 

 و گرفتند می عکس خواندند، می شعر کردند، می تفریح

 شد نمی آرامش حریف پارسا. خوردند می مشروب گاهی

 اش همراهی خودش هم نهایت در. نزند نوشیدنی به لب که

 مراقب تا شد نمی مست اما شود تکمیل عیشش تا کرد می

باشد آرامش .  

 طوفان و برق و رعد صدای شب، نیمه که بود آخر شب

 اتاقِ تک به و پرید جا از فورا آرامش. آمد وحشتناکی

 غرق را پارسا وقتی و کرد باز را در الی. رفت پارسا کوچک

 تختش به و داد قورت سختی به را دهانش آب دید، خواب

  .خزید

کرد نگاهش گنگی و اخم با و شد بیدار پارسا : 

شده؟ چی »  » 

گفت کودکانه و برچید لب آرامش : 

ترسم می » . » 



 

 

 پیشانی. زد بغل را اش شانه و کشید تنش روی را پتو پارسا

برگرداند تنش به را امنیت حس و بوسید را اش : 

بخواب راحت خیال با... اینجام من... بابا خوشگل نترس » . 

» 

 اشک دانست نمی. برد هجوم آرامش چشم به اشک

 سوزانده را اش ریشه ها سال که حسرتی یا بود خوشحالی

 سینه در را سرش و کرد پاک را آن فورا بود، هرچه. بود

خوابید و کرد مخفی پارسا امن . 

 کرد می سعی هم آرامش و بود نشده خبری میعاد از دیگر

 اش خورده زخم ذهنِ از جایی که هرچند. نکند فکر او به

 می پردازی توهم گاهی و پردازی خیال مدام و کرد می درد

 خریت بفهمد تا داد می بال و پر خاطراتشان به و کرد

 از بیش. رسید نمی ای نتیجه به اما بوده؛ کار کجای خودش

 ترین اشتباه همان و بود کرده باز حساب او روی اندازه

بود اش زندگی اشتباه .  



 

 

 شهر آن نهایت در و ویال آن دلتنگی هزار با روز آن فردای

 به زودتر که بود شده تر خلوت برگشت، راه. کردند ترک را

رسیدند تهران .  

 پارسا به سبحان که بودند رسیده شد می ساعتی دو یکی

زد زنگ : 

چطوری؟... رفیق سالم »  » 

-  کارمند یه برداشتی حسابی؟ مرد تو به بگم چی...  و سالم

 براش که کارمندمم یه کردی، اخراج سرخود که رو من

 بلد هیچی که وارد تازه یه و موندم من... گرفتی مرخصی

  ...نیست

زد قهقهه پارسا : 

کارش سر میاد فردا... حاجی نزن غر » . » 

- پیرمرد زنی می مشکوک... داریا آمارشم چه ! 



 

 

-  کارت به بچسب برو فضولی بجای... آبادته و جد پیرمرد

باشیم خالص سود باید امسال که .  

کرد قطع را تلفن کوتاهی خداحافظی با و خندید سبحان . 
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 و شد خیره بود، کرده لش مبل روی که آرامش به پارسا

 می اش زندگی تمام داشت دختر آن. زد آتش سیگاری

 او به آسیبی کوچکترین دیگری، هرکس یا میعاد اگر. شد

ماند نمی آرام قطعا رساند، می . 



 

 

 دغدغه بی و آرام ی چهره به و نشست مبل روی کنارش

 و گرفت هایش انگشت بین را سیگار. شد خیره اش

 صورتش آرامش. داد حرکت اش بینی تیغه روی را شستش

 های لب روی تا لبخند. کرد ظریفی اخم و کرد جمع را

 می فوت را سیگارش غلیظ دود داشت و بود آمده پارسا

 دوست را دختر آن چقدر که کرد می فکر آن به و کرد

 ترس از و بود خزیده آغوشش به وقتی گذشته شب. داشت

. بود کرده دوچندان او در را پدری حس بود، گفته هایش

 و باشد پشت باشد؛ حامی تا کرد می وادار را او که حسی

نبود ها سال که گاهی تکیه .  

. گرفت می گر داشت خاکستر، زیر آتش مثل که حسی

 پناهِ حاال و نبود زنی هیچ پذیرای آغوشش زیادی های سال

 عشقی و بود اش ریشه بود؛ خودش از که بود شده دختری

بود متفاوت اش ساله چهل زندگی احساسات تمام با که . 



 

 

 رفته کنار که را لباسش یقه. بوسید را اش گونه و شد خم

زد بیرون خانه از و کشید تنش روی بود، .  

 چک را آرامش تلفن چندبار و چندین برگشت، راه توی

 دستش به مختلف های شماره با میعاد های پیام. بود کرده

 اما. تهدید گاهی و کرد می خواهش گاهی. رسید می

بود گذاشته جواب بی را تمامشان آرامش .  

 اش مانده عقب کارهای به اش، خستگی تمام وجود با

 از دور به هم اش خصوصی زندگی برای و کرد رسیدگی

 نیاز رفع برای فقط که هرچند. گذاشت وقت آرامش چشم

نداشت روابط آن در آرامشی دیگر و بود .  

 از بخشی که حاال و نداشت آرامش هیچوقت هم شاید

کرد می درک را آن داشت بود، شده متعادل اش زندگی . 

 دم تا و گرفت آژانس جبین مه دیدن برای آرامش

 و کشید آغوشش در قدری به جبین مه. رفت آموزشگاهش

 و رفتند ای کافه به هم بعد. شد کالفه آرامش که بوسیدش



 

 

 البته. کردند تعریف چیز همه و جا همه از و نشستند

 های دلنگرانی نداشت دوست. نگفت چیزی میعاد از آرامش

کند منتقل هم جبین مه به را خودش بی . 

من؟ نبودن به نداد گیر بابا حاج دیگه »  » 

- شده آروم عجیبی طرز به... نه .  

زد لبخند و داد تکان سر آرامش : 

چی؟ خودت »  » 

کشید ای کالفه نفس جبین مه : 

. شدم خوندن زبان عاشق فعال... کن ولش بگم؟ چی »

 پول یکم دارم. کردم سرگرم هم آرایشگری با رو خودم

بخرم بیشتری لوازم بتونم که کنم می انداز پس . » 

-  بازم خریدم، چیزایی یه خودم. بخوای هرچی خرم می من

داری الزم چی بدونم که بده رو لیستت . 
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 مردمک توی اشکی نم و درخشیدند جبین مه های چشم

انداخت برق هایش . 

 ای طلبکارانه دلجوییِ با و گرفت را هایش دست آرامش

 :غرید

االن؟ کنی می گریه چرا »  » 

 مقابل را مشتش و کرد فوت را لرزانش نفس جبین مه

گرفت دهانش : 



 

 

 حمایت رو من داری تو باشم، پشتت من اینکه جای به »

 آدم زندگیم، تمام تو... من بودم ضعیف خیلی. کنی می

بودم ضعیفی . » 

-  ساختی پیله یه هم خودت و داشتن نگه ضعیف رو تو

 سرت خوان می بالیی هر دادی اجازه بقیه به و دورت

هستی استعدادی با و باهوش آدم وگرنه. بیارن .  

نالید و کرد نگاهش متاثر جبین مه : 

 ضعیف از... ذارم نمی... باشم ضعیف خوام نمی دیگه »

بیزارم بودن . » 

زد ای کننده دلگرم لبخند آرامش : 

کنی؟ کار پارسا شرکت تو بیای داری دوست... خوبه »  » 

 باال ابرویی آرامش. کرد نگاهش بار سرزنش جبین مه

 :انداخت



 

 

. میدم یادت رو چی همه خودم... ازونورا نمیاد زیاد پارسا »

شی مستقل زودتر میخواد دلم فقط... شی اذیت ذارم نمی . 

» 

 که ماند صفحه روی نگاهش و خورد زنگ آرامش تلفن

بود نوشته : 

جون پارسا » . » 

 را تلفن فورا و پریدند باال تعجب از ابرویش دوتای هر

 :برداشت

جناب گرفتی تحویل رو خودت » ! » 

گفت گیرایی لحن با و زد قهقهه پارسا : 

نداشتی؟ دوست چیه؟ »  » 

- زدی می دست تلفنم به نباید .  

- رو در بزن جناب میذاشتی رو اسمم نباید ! 

- نوشتم؟ دروغ  



 

 

 به که کلکلی آن از عاصی و کشید صدایی پر نفس پارسا

 پرخنده دهد، شکست را آرامش توانست نمی وجه هیچ

 :گفت

نیستم؟ جونت جون؟ پارسا نوشتم کردم بد »  » 

خندید آرامش : 

جووون؟ پارسا کجایی »  » 

 مه ی زده ماتم نگاه و گفت دار کش و تاکیدی را جون

ندید را جبین .  

رگ تو بزنیم مشتی شام یه که خونه میام دارم من » . » 

- برام؟ دیدی تدارک شامم... الال او  

- جفتمون واسه دیده تدارک دخترم نه . 

گفت قید بی و زد قهقهه آرامش : 

 بیرونه، دخترت... شکمت اون به نزن صابون خودی بی »

خونه بره نداره هم قصد . » 



 

 

 تمام پارسا، جدی صدای و شد سکوت لحظه چند برای

برد و شست را هایشان خنده و شوخی : 

رفتی؟ کجا »  » 

- فضولی؟... اِ اِ  

- نیست شوخی وقت االن آرامش؟ کجایی گم می . 
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 در آرامش قلب که بود طوری اش جدی و انعطاف بی لحن 

غرید و کرد اخم. شد ناآرام اش سینه : 

بابا ای گیری؟ می پاچه چرا چته » ... » 



 

 

کشید فریاد پارسا : 

 زهرش که موقعیته یه منتظر پدر بی اون دونی نمی تو »

 بزنی خونه از پاشی خود سر نباید دونی نمی بریزه؟ بهت رو

 بگو االن همین بری؟ خواد می دلت گوری هر و بیرون

دنبالت میام کجایی . » 

- حکمت جناب زیاد عزت... نخواستم ! 

 و آلود اخم. فشرد مشتش توی را آن و کرد قطع را تلفن

 از و کرد گذرا نگاهی دلواپس و نگران جبینِ مه به عصبی

برخاست جا : 

بریم کنم حساب رم می » ... » 

 و بغض با و گذاشت آرامش دست روی را دستش جبین مه

پرسید تابی بی : 

 جوش اینجوری پارسا که کرده اذیتت کی شده؟ چی »

 « آورده؟



 

 

 وقفه بی های سوال و لرزید می دستش توی مدام تلفنش

. رفت صندوق به و شد بلند. بود اعصابش روی هم جبین مه

 جبین مه برگشت، وقتی و کرد حساب تا کشید طول کمی

 از را وسایلشان و برداشت خودش دور قدم چند. ندید را

 بیرون بهداشتی سرویس از جبین مه که برداشت میز روی

بودند شده درهم ابروهایش و بود شده سرخ صورتش. آمد . 

کرد نگاهش پرسشی آرامش، : 

شده؟ چی »  » 

گرفت پیش در را بیرون راه جبین مه : 

آشوبه دلم. بزنیم قدم پارکه این تو یکم بریم... هیچی » . » 

 رفتند راه ای دقیقه بیست. افتاد راه او از تبعیت به آرامش

 هایش انگیزه و اهداف از جبین مه. زدند حرف جا همه از و

 می دیگر. داشت می وا شوق به را آرامش و گفت می

 پاهایشان مقابل شدت با ماشینی که برگردند خواستند



 

 

 اخم نگاه که بدهد فحش تا برد باال سر آرامش. کرد ترمز

کرد اللش پارسا ی پرجذبه و آلود .  

 روی اخمِ همان با و رفت جلو جبین، مه دیدن با پارسا

انداخت زیر به سر صورتش، : 

شد زحمت ببخشید خوبی؟ سالم » . » 

 آن ناخودآگاه و گرفت مشتش توی را کیفش بندِ جبین مه

کرد له هایش انگشت میان را : 

شدم مزاحم من ببخشید شما. ممنون سالم » . » 

زد فریاد تقریبا و کرد نگاهشان باز نیمه دهانی با آرامش : 

کردید؟ یکی به دست شما »  » 

گرفت را دستش و کرد نگاهش غم با جبین مه : 

 آقای که شنیدم. باشی خطر تو خوام نمی عزیزکم »

... کنی مراعات بهتره. کرده تهدیدت یکی گفتن می حکمت

هوم؟ کنم؟ می دق من نباشی تو که دونی می  » 



 

 

کشید را دستش و کرد نگاهش دلخوری با آرامش : 

ذاشتی می احترام من ی خواسته به باید » . » 
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غرید عصبانیت با پارسا : 

 هم من دادنِ دق و من با کردن لجبازی بجز ای خواسته »

 اون دست بسپرمت دستی دو خوای می یا تو؟ داری

 اصال یارو گم می فهمی؟ نمی چرا پا؟ و سر بی شارالتانِ

چشه نیست معلوم. نیست خوش حالش . » 

گفت دستوری آرامش به رو و کرد باز را عقب در : 



 

 

شو سوار » . » 

 وادارش و کرد سکوت به تشویق را آرامش هم جبین مه

گفت پارسا که کند خداحافظی خواست. بشیند تا کرد : 

رسونمتون می من » . » 

گفت پته تته با و شد هول جبین مه : 

رم می خودم من... من... نه نه » . » 

. کشید خودش دنبال به را او و گرفت را کیفش پارسا

 جلو صندلی روی تا کرد وادارش و زدند دور را ماشین

گفت نهایت در. بشیند : 

رفته خودت به آرامشم. ندارید نمونه شماها لجبازی تو » . 

» 

 را در پارسا که کرد نگاهش باز نیمه دهانی با جبین مه

داد گاز و نشست فرمان پشت هم خودش و بست . 



 

 

 توی شدت به که کرد می چک را آرامش آینه، از مدام

بود زده زل بیرون به شیشه از و بود خودش .  

گفت فورا جبین مه رسیدند، که کوچه سر : 

ممنون دیگه نکشید زحمت. میشم پیاده جا همین من » . 

» 

 جبین مه. کردند خداحافظی و کرد توقف همانجا پارسا

 از آزاری کوچکترین خواست نمی و بود احترام قابل برایش

 حاال که بود اتصالشان نقطه تنها آرامش. ببیند او سمت

بود شده عزیز جانشان از بیشتر دو هر برای . 

 و بود حالت همان توی هم هنوز که آرامش ی خیره پارسا

گفت بود، نکرده خداحافظی هم جبین مه از حتی : 

 کوچولوها نی نی عین... بسه لجبازی... جلو بیا پاشو »

تقیافه شده ... » 

- هست که همینه ! 



 

 

درآورد حرکت به را ماشین و کشید پوفی پارسا . 

 که بگیری نظر در باید اما... رفتم تند من... خب خیلی »

خطری تو کردم حس وقتی گذشت من به چی . » 

- خطری؟ چه  

 حلقه هایش چشم توی اشک و گفت طلبکار و بلند را این

 .زد

 بین همان از و کرد هدایت ای گوشه به را ماشین پارسا

 به را او. گرفت را آرامش ی شانه و برگشت ها صندلی

پرسید و چرخاند خودش سمت : 

بود؟ چی میعاد پیام آخرین »  » 

کشید کنار را خودش آرامش : 

 کنه می غلط... باشم آزاد خواد می دلم من... کن ولم »

کنه کاری . » 

پرسید عصبی و تاکیدی پارسا : 



 

 

بود؟ چی گفتم »  » 

-  ریزم می رو زهرم کِی ببین بود نوشته. بیاد مرگش خبر

  .بهت

  خب؟-

پرسید خودش مثل هم آرامش : 

 « خب؟ »

- باشم؟ نگران نباید   

- خداست دست عمر... نه . 
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 به دستش هنوز اما. برگشت و زد عصبی پوزخندی پارسا

 از تر مهربان اینبار و برگشت دیگر بار. بود آرامش شانه

گفت قبل : 

 بدم دست از رو تو خوام نمی من... عزیزم... آرامش »

 بریزه چیزی اسیدی و بشه احمق اگه متوجهی؟ دیگه؟

کنم؟ چیکار من روت،  » 

 شده گرد هایی چشم با و کرد نگاهش وحشت پر آرامش

 :نالید

گفته؟ چیزی خودش چی؟ واسه اسید اسید؟ »  » 

-  بهت و باشه احمق اگه... شناسمش نمی که من... نه نه

 حق. ببخشم وجه هیچ به رو خودم تونم نمی بزنه، آسیبی

باشم نگران بهم بده . 

 ای کودکانه لحن با و کرد نگاهش معصوم و مظلوم آرامش

 :گفت



 

 

بزنی داد سرم نداری حق » . » 

بوسید را اش پیشانی و کشید جلو را اش شانه پارسا : 

زدم می داد نباید... دخترم ببخشید... ببخشید » ... » 

 زحمت به و رفت فرو بازوهایش بین همانجا از هم آرامش

بزند پس را هایش اشک توانست . 

 از را ای بسته و گرفت فاصله لحظه چند از بعد پارسا

 گیرایی لبخند با. داد آرامش دست به و آورد بیرون داشبود

 :گفت

توئه مال این » ... » 

 به نگاهش. کرد باز را بسته و کرد نگاهش ذوق با آرامش

کشید ذوق سر از هینی و افتاد تلفن جعبه : 

خواستممی که همونه! قشنگه خیلی... ایول... وااایی » . » 

داد دستش به سیمکارتی و کرد نگاهش افتخار با پارسا : 



 

 

 زندگیت تو اثری دیگه خوام نمی... کن عوض رو خطت »

باشه داشته . » 
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 شده تلفنش مشغول بودند، رسیده خانه به وقتی از آرامش

 از گاهی و کشید می سرک جا همه به خودش گاهی. بود

 کردن درست املت مشغول پارسا. گرفت می کمک پارسا

 می آرامش روی مدام اشخوشی سر از پر نگاهِ و بود

 پارسا به را دنیا انگار شد، می زده هیجان که هربار. چرخید

 خیره طور آن جذاب، ای گوشه لبخندِ آن با که بودند داده



 

 

 همان که جوشید می دلش توی چیزی و کرد می نگاهش

بود عشق .  

 آورد، در سر تلفنش امکانات تمام از که آن از بعد آرامش

 جدیدی اکانت و کرد نصب را اینستاگرامش و تلگرام

  .ساخت

 اشزندگی توی میعاد و پریسا از ردپایی خواست نمی دلش

  .باشد

 سمت به مبادا تا کرد می سرکوب را خیالش و فکر مدام

کند پرواز بود شده حقش در که خیانتی .  

 پارسا و فرستاد کردن دنبال درخواست فورا پارسا برای

پرسید متعجب : 

داشتی؟ کجا از رو من آیدی تو »  » 

 به سرخوشش یخنده انتهای و کرد بلندی خنده آرامش

 حدیث و حرف هزار که سکوتی. شد ختم غمگین سکوتی



 

 

 های سال  حسرتِ رنگ نگاهش. بود داده جا خودش در

کرد زمزمه و گرفت را گذشته : 

 برای تو، کردن پیدا عشق به... دارمت که ساله چند »

 باالخره که گشتم و گشتم انقدر. ساختم اینستاگرام خودم

 تا کردم می دنبال رو بود حکمت پارسا هرچی. کردم پیدات

 می هم کنار جبین مه با... گذاشتی عکس یه باالخره

کنیم پیدات تا کردیم می سرچ و شستیم . » 

 نگاهش متاثر و متعجب و پرید باال پارسا ابروی تای یک

 گشاد های چشم همان با و لرزید ای لحظه برای قلبش. کرد

زد لب اضطراب پر و خیره شده، : 

دید؟ رو من وقتی بود چی جبین مه العمل عکس »  » 

 عمق خواست می انگار. کرد نگاهش طمانینه با آرامش

 شیطنتی با. کند درک جبین مه به نسبت را پارسا احساس

داد جواب زیرپوستی : 



 

 

 شوکه خودشم انگار خودته، عکس کرد تایید که اولش »

 من ذوق از اونم که بودم کرده ذوق جوری یه من اما. بود

 ترسیده انگار... کرد سکوت فقط بعدش اما. شد زده هیجان

... آشوبه دلم گفت می همش... بود ترسیده هم بد... بود

 رو من شاید اینکه از. ترسیده فهمیدم می... دارم استرس

 ازت که بفهمونم بهش کردم می سعی من اما. بده دست از

 بشه عوض چیزی نیست قرار که بفهمونم بهش! بودم متنفر

بیارم در سر تو کارای از خوام می فقط من و . » 

. کرد می درک خوب را تنفرش احساس. خندید تلخ پارسا

. کرد خاموش را گاز زیر و گرفت اش نادیده همان برای

 حاال که ماکروویو در شده داغ های نان روی را تابه ماهی

 دست. نشست آرامش روبروی و گذاشت بودند میز روی

کرد نگاهش مشتاق و خیره و زد اش چانه زیر را هایش : 

درآوردی؟ سر خب؟ »  » 

گفت شیطنت با و افتاد خنده به آرامش : 



 

 

هستی موذی خیلی... زیاد نه » ! » 

 هرچند. شد پرتاب عقب به سرش که خندید طوری پارسا

بود شده تلخ آرامش، های حرف مثل کامش که . 
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 های زدن حرف از بعد و شدند خوردن غذا مشغول دو هر

بخوابند تا رفتند هایشان اتاق به شان،شبانه . 

 از سبحان. رفت کارش سر پارسا با همراه زود صبح آرامش

 عاصی دیگر که ریخت سرش روی کار آنقدر ابتدا همان

. زد در و رفت اتاقش به که بود عصر به نزدیک. بود شده



 

 

 حس اصال نگاهش. کرد دعوتش جدی و خشک سبحان

 او به راجع فکری چه که دانست می آرامش و نداشت خوبی

نبود مهم برایش انگار اما داشت .  

پرسید و آمد باال سبحان رمق بی و خسته نگاهِ : 

شده؟ چیزی »  » 

گفت و نشست مقابلش آرامش : 

 و مطمئنیه فرد که شناسم می رو نفر یه من... راستش »

 بهش رو چیز همه تونم می خودم من. گرده می کار دنبال

اگر... میفته راه زود خیلی که مطمئنم و بدم یاد ... » 

پرید کالمش میان سبحان : 

نداریم جدید نیروی به احتیاجی ما » . » 

 که خونسرد های چشم آن. کرد نگاهش حرص پر آرامش

بود مخش روی زیادی داشت، اهانت اش پرتو هر انگار . 

غرید اش شده چفت های دندان میان از : 



 

 

 کار بهشون و بیام کنار صادقی خانم با تونم نمی من اما »

هستن احمق و خنگ العاده فوق چون. بدم یاد ! » 

 گرد حد از بیش هایی چشم و پریده باال ابروهایی با سبحان

 به را اش خنده. زد پلک بار چندین و کرد نگاهش شده

 خودش به مخصوص دیسیپلین با و کرد کنترل زحمت

 :گفت

 اینجا من... بدونید رو خودتون حد لطفا... پارسا خانم »

 سر بفرمایید پس. بره کی بمونه، کی گیرم می تصمیم

نکنید دخالت نیست مربوط شما به که اموری تو و کارتون . 

» 

 بیرون اتاق از. کرد نگاهش کینه پر و برخاست جا از آرامش

 همه آن چرا دانست نمی. کوبید هم به محکم را در و رفت

 از پر سبحان های نگاه آنکه برای شاید. بود شده زده حرص

 همه آن از را اش ناراحتی آنکه برای شاید. بودند معنا



 

 

 های خیالی بی و خونسرد نگاه پشت بیجا، های قضاوت

شد می شکسته دل عمل در اما کرد می پنهان اشتصنعی . 

زد زنگ پارسا به و رفت بیرون اتاقش از .  

 « جانم؟ »

- شه استخدام اینجا جبین مه خوام می. سالم .  

- عصبانی؟ انقدر چرا حاال. سالم  

شد سنگین قلبش و کشید حرصی پر نفس آرامش : 

مخمه رو خیلی خاصیتت بی پسرعموی این اینکه واسه » . 

» 

شد جدی پارسا : 

شده؟ چی... کرده غلط »  » 

 ادا را ها کلمه حرص پر کردن، صبحت آرام حین در آرامش

کرد می : 



 

 

 رو تو اومدم انگار مرتیکه کنه می نگاه من به جوری یه »

 به خراب زن چشم به. هستم هم دیگه نفر هزار با و زدم بُر

 به احتیاجی ما گه می بعدشم... آشغال میکنه  نگاه من

نداریم جدید نیروی . » 

 خواست می و گفت شده کلفت صدایی با را آخرش جمله

شود آرامش کمی شاید تا آورد در را سبحان ادای . 
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غرید تر عصبی و شنید را پارسا ریز ی خنده صدای : 

متاسفم برات واقعا خندی؟ می » . » 



 

 

 نفس نفس به. کوبید جایش سر را آن و کرد قطع را تلفن

 مانده اش خیره حیرت با که کرد نگاه صادقی به و افتاد

  .بود

گفت عاصی و طلبکار : 

ندیدی؟ آدم چیه؟ »  » 

دزدید را نگاهش و شد کار مشغول فورا صادقی .  

 دست و آمد بیرون اتاقش از سبحان ربع، یک حدود از بعد

کرد برانداز را آرامش عصبی، و جیب به . 

من اتاق بفرمایید... پارسا خانم » ! » 

 را دهانش آب آرامش که کرد ادا را کلماتش حرص با طوری

رفت اتاقش به و داد قورت سختی به . 

 هرزگاهی و شد برگه روی چیزهایی نوشتن مشغول سبحان

 پر را آرامش و چرخاند می هایش چشم کاسه در مردمک

شد می مشغول هم باز و کرد می نگاه اخم . 



 

 

 پا روی پا و بود نشسته مقابلش خاصی غرور با آرامش

شد شوکه سبحان حرف با. بود انداخته . 

شمایی؟ پارسا اینستاگرام توی عکسای »  » 

 تکان و بود شده انداخته دیگرش پای روی که آرامش پای

 کشید درهم اخم. شد متوقف همانجا خورد، می خفیف های

گفت تحکم پر اما لب زیر و : 

 زندگی مورد در بدم پس جواب شما به بینم نمی لزومی »

 « .خصوصیم

. آورد باال را اش اشاره انگشت و کرد ای خنده تک سبحان

گفت و کرد تنگ چشم تهدیدوار، اما آرام : 

. نبودن موندگار پارسا اطراف های زن از کدوم هیچ »

 گول. شی می دچار بقیه سرنوشت به هم تو باش مطمئن

 هیچ به نخور رو عاشقانه های کپشن و بازی عکس این

 می... نیست هم تعهد اهل نیست، موندنی پارسا. وجه

کجاست؟ االن بدونی خوای  » 



 

 

 سر به سرعت به سرما. نکوبید ای لحظه برای آرامش قلب

لرزیدند هایش لب و کرد سرایت هایش انگشت .  

 و داد نشان او به همراهش تلفن توی را عکسی سبحان

 :گفت

 زن عکس فرسته می هم من برای که مریضه اونقدر »

 زندگی و معرفت و مرام به کاری من... باهاشونه که هایی

 برای جایی هیچ خصوصیش زندگی اما... ندارم اجتماعیش

کن خالص رو خودت زودتر... نیست تو مثل جوونی دختر . 

» 

 به عجیبی های لباس که بود زنی روی آرامش مبهوت نگاه

 ندیده را نظیرش کجا هیچ که خوابی های لباس. داشت تن

 مقابل پارسا. بودند شده پیچیده تنش دور بند، بند و بود

 خاصی حالت با را سرش که حالی در و بود ایستاده ای آینه

بود گرفته عکس مقابلش زن از بود، کرده کج گردنش روی . 
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 هر خواست می دلش. بود شده خشک آرامش دهان آب

گفت بغض پر و سختی به. بریزد بهم را بود مقابلش چه : 

االنه؟ مال معلوم کجا از »  » 

 اشاره هایش چت به و داد دستش به را تلفنش سبحان

 :کرد

بخونی تونی می » . » 



 

 

 گونه روی و زد پرسه آرامش های چشم توی اشکی قطره

 برایش پارسا. شد می تکه هزار داشت دلش. چکید اش

بود نوشته : 

بهش بگی نه و بخواد چیزی آرامش نبینم مرتیکه، » . » 

بود داده جواب سبحان : 

گیره؟ می من از رو سراغت نائینی که کجایی »  » 

بود نوشته خنده استیکر با و بود فرستاده عکس پارسا : 

هم تو بیا... پروژه سر » . » 

 که داد دستش به را تلفنش و برخاست جا از آرامش

گفت سبحان : 

 به. بیار فردا بشه استخدام خواستی می که رو کسی »

 زندگیت رویایی مرد تونه نمی پارسا. کن فکر منم حرفای

 « .باشه



 

 

 بد قدری به حالش. کند نگاهش تا برنگشت دیگر آرامش

 را ها صحنه این دیدن تحمل. داشت خفگی احساس که بود

 در را اش سرمایه تمام که داشت را کسی حس. نداشت

بود داده دست از ای ثانیه . 

 اتاق به. بیاورد دوام بعد ساعت نیم تا توانست زحمت به

 حال که سبحان. گرفت ساعتی مرخصی و رفت سبحان

کرد موافقت دید، را بدش . 

 های حرف مدام. رساند پارسا خانه به را خودش آرامش

 کپشن و عکس از حرف. شد می مرور سرش توی سبحان

 پارسا پیج به و رفت اینستاگرام به. بود زده عاشقانه های

. بود شمالشان سفر به مربوط عکسش آخرین. زد سر

 بود گرفته عکس طوری و بود گرفته آغوشش در را آرامش

 عضالت و بود مشخص پریشانش و بلند موهای فقط که

 که بود مشخص. بود پیچیده تنش دور که پارسا بازوی



 

 

 های لب که چرا خندید؛ می و بود کرده کج سر آرامش

زد می برق هایش دندان سفیدی و بود پیدا هم خندانش .  

بود نوشته که خواند را کپشن : 

است آرام از پر اینگونه تو عشق قِبَل از اگر دل »  

آه و خسته از پر مرد این برِ در بمان تو ...  

حیدری شمیم )  ) » 

 بود؟ خوشحال او با بود؟ آرام او با پارسا. ریخت فرو دلش

 بازی روانش و روح با اینطور چرا بودند؟ چه کارها آن پس

بمیرد تا کند گریه آنقدر خواست می دلش شد؟ می . 

 شده بسته تعجب کمال در اما رفت ها کامنت بخش به

 .بودند

 و شد بلند حال و حس بی. آمد در شدن کوبیده صدای

 کردن باز محض به اما. بگوید چیزی تا کرد آماده را خودش

 بود گرفته چارچوب به را هایش دست که دید را میعاد در،



 

 

 بهم را در خواست. کرد می نگاهش زخمی ببری مثل و

 و کرد پرت عقب به را در محکم ای ضربه با میعاد که بکوبد

شد خانه وارد . 
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 و کوبید اش سینه تخت ای مالحظه هیچ بی و هول آرامش

کشید جیغ : 

کنی؟ می غلطی چه اینجا »  » 

 میان محکم را آن و گرفت اش چانه به دست فورا میعاد

 اش، شده قفل های دندان میان از و فشرد هایش انگشت



 

 

 به رو هم را آرامش و رفت می جلو گام به گام که همانطور

غرید کرد، می همراه خودش با عقب : 

هان؟ ببینی؟ اینجا رو من کردی نمی هم رو فکرش چیه؟ »  

» 

 به آرامش پاهای که رفت پیش آنقدر و کرد کج را سرش

 روی وجودش تمام با بیفتد، آنکه از قبل و خورد میز

کوبید مشت و انداخت چنگ میعاد پیراهن : 

 نمی... عوضی... خائن... یاال دِ... بیرون من خونه از گمشو »

ببینمت خوام ... » 

 توی را آن و کرد مهار راحتی به را هایش دست میعاد

کرد تنگ چشم و شد براق صورتش توی. فشرد مشتش : 

 بی آخه دِ... انداختنات جفتک این از میشی پشیمون »

هان؟ بزنم؟ حرف من گذاشتی تو شعور  » 

 افتاد نفس نفس به. بست پلک آرامش که کشید داد طوری

 زد زور هرچه اما کند جدا میعاد چنگال از را هایش دست تا



 

 

 فورا میعاد اما بزند لگد خواست و برد باال را پایش. نتوانست

گفت می که ای عربده با و کرد مهار را آن : 

وحشی ی گربه بگیر آروم » ... » 

 آرامش. کشید آغوشش به و انداخت پایش زیر دست

 به خواستند می انگار که داد می تکان را خودش طوری

نشد موفق کرد تالش هرچه اما. ببرندش قتلگاه .  

. گرفت گاز بازویش از و انداخت چنگ میعاد موهای به

 و مهر را هایش لب وجودش تمام با و کرد خم سر میعاد

 داد قرارش زمین روی هم آخر در. نکند حرکتی تا کرد موم

 از را حرکتی هر توان که زد خیمه تنش روی طوری و

 اشک سیل جلوی تا زد می زور آرامش. کرد سلب آرامش

 که گیرنفس نزدیکی آن از ضعفش، این از. بگیرد را هایش

 هایحماقت یادآور و بود گرفته اسارت به را احساساتش

 جاذبه و زور مقابل در توانست نمی اما بود متنفر بود، دلش

دهد نشان بیشتری واکنش میعاد . 



 

 

 هم میعاد نفس. کرد نگاهش نفرت پر و شد تسلیم باالخره

 بیرون اش حنجره از عجیبی صداهای. بود افتاده تقال به

داشت عصبانیتش شدت از نشان که آمد می .  

 توی را دهانش آب و ریخت هم را آخرش زهر آرامش

کرد تف صورتش .  

کشید درهم چهره وجودش تمام با میعاد : 

 همینجا بزنم یا گیری می آروم... زدی بهم رو حالم... اَه »

رو؟ کارت کنم سره یه  » 

 بی لگدی بود، مانده میعاد تن زیر که زانویش با آرامش

غرید و کوبید تنش به جان : 

 شرمنده رو من این از بیشتر... کردی سره یه قبال »

 مگه... زندگیم از گمشو فقط... خواهشا نکن مردونگیت

 من نگفتی مگه نزدی؟ پس رو من جونت پریسا بخاطر

 خوری؟ می گهی چه اینجا  پس اَخم؟ عیبم؟ حرومم؟

بیرون گمشو ... » 
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گفت یکباره به و کرد سکوت ثانیه چند میعاد : 

نیست پریسا و من بین عشقی هیچ » . » 

زد تلخی پوزخند آرامش : 

هِری حاال... کردم باور... خب خیلی » ! » 

گفت التماس با و بست پلک میعاد : 

 انتخاب فقط پریسا... حرفام به کن گوش خدا بخاطر »

 تو فقط و فقط من. ندارم بهش ای عالقه هیچ من... پدرمه



 

 

 همه روی تو اینجام، بینی می اگه... آرامش خوام می رو

حاجی روی تو حتی... وایسادم ... » 

 اشکی باالخره و کرد کج چپش سمت به را سرش آرامش

 اش گونه روی و چکید بود، زده حلقه چشمش توی که

 جانی، هیچ بی و ایستادند تقال از پاهایش و دست. ریخت

زد ضجه : 

 یه سوم نفر خوام نمی من... برو خدا رو تو... میعاد برو »

 با رو جسمم و روح و قلب شریک خوام نمی... باشم زندگی

 من... بمیرم خودم درد به بذار برو... باشم سهیم کسی

کردم می فراموشت داشتم ... » 

 بود؛ کالفه. زد چنگ را موهایش و نشست کنارش میعاد

 ...سردرگم

 در وار جنین و کشید آغوشش در را زانوانش آرامش

. خواست می را پارسا امن آغوش دلش. شد جمع خودش

 موهایش الی دست و کشید آغوشش در سر پشت از میعاد



 

 

 فقط. بود شده مسخ انگار. کرد نمی تقال دیگر آرامش. برد

کرد زمزمه : 

میعاد برو » . » 

کشید نفس را عطرش و بوسید را گوشش زیر میعاد : 

کنی؟ می صبر برام. بود شده تنگ برات دلم »  » 

 میعاد. کرد نگاهش عمیقی دلخوری با و برگشت آرامش

گفت و گرفت دندان به لب شرمزده، : 

 و خونه اوضاع من تا کن صبر... دیگه فرصت یه فقط »

 حرف بابات با میام بعدش... بدم سامون و سر رو حاجی

باشه؟... کنم می راضیش... میزنم  » 

 را تنش که میعاد تن گرمای از را خودش. نشست آرامش

 دور بود، داده سوقش گذشته احساسات به و بود سوزانده

گفت و کرد : 



 

 

 دارم، پشت من... میعاد نیستم گذشته آرامش دیگه من »

نمیذاره بابام بخوام، هم من اگه... دارم پدر ... » 

 آرامش روبروی. برخاست جا از و شد منقبض میعاد فک

کرد ادا محکم و تاکیدی نگاهش در خیره و نشست : 

... داری دوستم هنوزم... باش پشتم تو. کنم می راضیش »

نه؟ مگه  » 

 از میعاد خواست نمی. گرفت را نگاهش و کرد اخم آرامش

 درد. بود عجیبی چیز عالقه. بخواند را حسش هایش چشم

 که حاال اما. بود گرفته آرام پارسا حضور با میعاد نبودنِ

 از دم و بود زده زل هایش چشم توی که حاال بود؛ اینجا

 و داد می قلقلک را دلش چیزی زد، می فرصت و عالقه

 آثارِ هنوز... نکنده دل هنوز که کشید می فریاد مغزش توی

... دارد جریان تنش و روح روی مقابلش مردِ با رابطه

 !...هنوز
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 درخشیدند می که هایی چشم و واضح لبخندی با میعاد

زد لب و کرد نگاهش : 

 ازم که شیرینی های عسلی این از رو جوابم من »

گرفتم کردی دریغشون . » 

 با و آمد باال آرامش گر سرزنش نگاه برخاست، که جا از

 و کرد ای خنده تک میعاد. ماند اش خیره طلبکار حالتی

 از را تلفنش. کشید لبش گوشه خاصی حالت با را شستش

داد آرامش دست به و کرد خارج جیبش : 

جدیدت شماره » ! » 



 

 

غرید لب زیر آرامش : 

قرآن به داری رو خیلی » ... » 

 بغل توی ارتفاع، همان از را تلفن و زد چشمکی میعاد

انداخت آرامش : 

کنم می جبران » . » 

 شماره و داد تکان طرفین به تاسف روی از را سرش آرامش

زد میعاد تلفن توی حرص پر را اش .  

باال؟ اومدی چطوری حاال »  » 

گرفت کمرش به دست و کرد کوتاه ای خنده میعاد : 

 خواستیم که دیشب. شینه می داییم برج، سوم طبقه »

رو بابات دیدم بریم . » 

داد حرکت اش بینی تیغه روی را انگشتش و کشید نفسی .  

کنه می درد هنوز » . » 

داد دستش به را تلفنش رویی ترش با آرامش . 



 

 

بود حقت » . » 

 به زد زل رنگش ای قهوه براقِ های چشم با و خندید میعاد

بارید می رویش و سر از دلخوری هنوز که دختری .  

رفت عقب قدمی : 

 نباشم مجبور اینکه برای... آرامش میشم مستقل دارم »

 بهم یکم فقط. کنم قبول بسته چشم گفت، حاجی هرچی

 کارخونه از بعدش. کنم شروع رو جدیدم کار تا بده فرصت

خودم رئیس میشم خودم و بیرون میزنم . » 

کرد نگاهش بدبینی با آرامش : 

هست؟ چی کارت حاال »  » 

برداشت قدم ورودی در سمت به میعاد : 

بماند... حاال » ! » 



 

 

 متوجه هنوز که هرچند. کند اش بدرقه تا شد بلند آرامش

 خواست می فقط و نبود بود، شده نازل سرش بر که بالیی

کند فکر تا شود تنها .  

نیومده جّونت بابا تا برم » . » 

 پشت از حرصش که گفت تشدیدوار را جونت بابا طوری

 که آرامش نگاه دیدن با نهایت در و شد مشخص کلماتش

 لبخندی به هایش لب بود، گرفته نظرش زیر ریزبینانه

 تند پا آسانسور سمت به و آمد کش نما دندان و مصنوعی

 :کرد

 هماهنگ رو ساعتش. طوفان کافه... فردا... بینمت می »

کنیم می . » 

 چشم مقابل از میعاد وقتی و برد باال را دستش آرامش

 با و شد مشت هوا روی همانجا دستش رفت، کنار هایش

آمد پایین حرص پر و طمانینه .  



 

 

 رابطه و میعاد های حرف مشغول بود؛ شده مشغول فکرش

 آن به توانست می مگر. بود شده گرفته سر از دوباره که ای

 زده روحش و جان به میعاد که پررنگی نگار و نقش زودی

کند؟ فراموش را بود  
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 اش وابستگی و عاطفی رابطه آن خیال بی شد می مگر

 هرچند زد؛ می احساس آن نبضِ هنوز وقتی هم آن بشود؟

ضعیف هرچند جان؛ کم ! 



 

 

 سرگرم شام کردن درست با را خودش و رفت آشپزخانه به

 کردن درست مشغول و کرد درست ای تابه کباب. کرد

 همیشه مثل پارسا و چرخید قفل در کلید که بود ساالد

 جیبش توی را دستش. شد خانه وارد مرتب، و تیپ خوش

 به را هایش لب که کجی لبخند با فاصله، همان از و کرد فرو

 حرص با که کرد برانداز را آرامش بود، داده انحنا سمت یک

 کشیده باال طلبکارش نگاه و کرد می خرد خیار خاصی

بود شده . 

 هم در کوتاه ابروهایش و داد خفیفی تکان را سرش پارسا

خوردند گره : 

شده؟ چی... سالم علیک »  » 

 را هایش دست و کوبید سینک توی روی را چاقو آرامش

 پر را ها پله و گرفت پیش در را اتاقش راهِ حرف بی. شست

رفت باال و کوبید پا حرص، .  



 

 

. کرد می نگاهش سردرگم و بود شده خشک همانجا پارسا

 به که انگار کوبید، بهم را در و رفت اتاقش به آرامش وقتی

 صدای و درهم هایی اخم با و پرید جا از باشد؛ آمده خودش

پرسید بلند، : 

نه؟ یا شده چی گی می »  » 

. رفت باال را ها پله و گذاشت عسلی میز روی را وسایلش

 شست، را رویش و دست آنکه از بعد و پوشید راحتی لباس

 چند و ایستاد آرامش اتاق در پشت و رفت بیرون اتاقش از

کوبید در به تقه : 

 برم گفته چیزی سبحان چیه؟ واسه اداها و قهر این االن »

بلدوزر؟ با شم رد روش از  » 

 حرص با عاصی، و کالفه پارسا. نیامد آرامش از صدایی

 برق. شد اتاقش وارد و کشید پایین را دستگیره مشهودی

 آرامش، پاهای روی اتاق از بیرون نورِ انعکاس و بود خاموش

 تا که آرامش؛ ی تنه و کشید پنجره سمت به را پارسا نگاه



 

 

 روی را هایش دست و رفت جلوتر. بود پنجره از بیرون نیمه

 جا از ها گرفته برق مثل آرامش که گذاشت آرامش پهلوی

 پارسا آغوش توی که همانطور و افتاد نفس نفس به. پرید

 و گرفت او از را اش عصبی و اخم پر نگاه بود، برگشته

کشید عقب را خودش . 

کن ولم. ندارم حوصله » ... » 

 را هایش لب و چرخاند هایش چشم کاسه در مردمک پارسا

غرید حوصله بی. کرد معوج و کج : 

 روزگار از دمار رم می نگی اگه باز؟ گرفته گازت کی »

که بیارم سرش به بالیی! درمیارما سبحان ... » 

 آویزان پنجره از تنه نیم هم باز و زد تلخی پوزخند آرامش

 زدن حرف از دست دید، را حالتش این که پارسا. کرد

زد لب تهدیدی حالتی با. برداشت عقب به قدمی و کشید : 

بزنیم حرف نخواستی خودت... باشه » . » 



 

 

 میان دست کالفه و برداشت عقب سمت به دیگر قدم چند

گفت آرامش که کشید موهایش : 

بود؟ آمیز موفقیت امروز پروژه »  » 

 چشم. لرزید پلکش و پرید باال عصبی پارسا ابروی تای یک

غرید طلبکار و بم صدایی با اخمالود، و کرد تنگ : 

میزنی؟ حرف چی از پروژه؟ »  » 

 

, [29.09.19 14:26] 

 

 

۱۳۹پارت  

 

 

 که را آرامش دلخور نگاه. کرد روشن را لوستر و برد دست

 و خرید جان به داشت، پنهان خودش در غصه و حرف هزار



 

 

 و برد فرو جیبش توی را هایش دست. رفت جلو قدمی

کرد کج گردن : 

چیه؟ منظورت »  » 

 توی مشتی و کرد پر را میانشان فاصله کینه، پر آرامش

کوبید اش سینه : 

میاد بدم ازت » . » 

 سفیدی توی سرخی های رگه. گرفت را دستش مچ پارسا

 سمت به کمی را گردنش. بود بسته نقش هایش چشم

 چشم بین را نگاهش طوالنی و خیره و داد سوق آرامش

کرد جابجا هایش : 

چیه؟ منظورت پرسیدم »  » 

 روی بخواهد آنکه بدون اشکش. گرفت را آرامش اش جذبه

زد لب و چکید اش گونه : 



 

 

 خودم گفت بهم. دخترم دوست من کنه می فکر سبحان »

 من رویای مرد تو گفت. بیرون بکشم زندگیت از رو

 بهم که داد نشونم هم رو امروزت افتخار پر پروژه... نیستی

پستی چقدر شه ثابت ! » 

 دور قدمی و کرد رها را دستش مچ کینه و حرص با پارسا

 زیر و کرد خارج جیبش از را تلفنش فورا. چرخید خودش

گفت تهدیدوار لب : 

 کرده فکر... نامرد مرتیکه کنم می سرویس رو دهنت »

زرنگه خیلی ! » 

 را ارتباط و کشید دستش از را تلفن و رفت جلو آرامش

کرد قطع : 

 چی؟ که اون سمت گرفتی رو اتهامت انگشت االن »

کنه؟ می کم گناهت از چیزی  » 

 نعره وجودش تمام با آرامش، صورت توی و برگشت پارسا

 :کشید



 

 

نداره ربطی هیچ تو به من خصوصی زندگی » ! » 

 جایی نفسش. شدند گرد حد آخرین تا آرامش های چشم

 بی پاهایش. پرید رنگش و افتاد تقال به اش سینه میان

 موجب که برداشت عقب به قدمی ناخودآگاه و شدند حس

 هم هنوز. بود عصبی پارسا هم هنوز. بخورد سکندری شد

بود خون پر هایش چشم کاسه و زد می دو دو نگاهش . 

نالید زحمت به و نشست تختش ی لبه روی آرامش : 

 اتاقم از... من اتاق از... بیرون برو پس... خب خیلی »

بیرون گمشو ... » 

 آن توی را حرصش تمام و کوبید دیوار روی مشتی پارسا

 اما کشید عمیق نفس چند. کرد خالی کاری ی ضربه

 از داشت قلبش و لرزید می تنش تمام. سوخت می گلویش

 لرزان صدای همان با شد، آرام که کمی. زد می بیرون سینه

پرسید قبل از تر آرام اینبار اما : 

دارم؟ تعهد تو به من »  » 



 

 

 نیم پارسا. شد همراه گیجی با و آمد باال آرامش اشکی نگاه

چرخاند گردنش روی سر و چرخاند سمتش به تنه : 

چیه؟ تو و من نسبت... آرامش بده رو من جواب »  » 

 

, [29.09.19 14:26] 

 

 

۱۴۰پارت  

 

 

 انگار اما بگوید چیزی خواست و لرزیدند آرامش های لب

 را تنش که بدی حس خیال بی شد می کاش. بود شده الل

بگیرد آرام و رود فرو امنش آغوش میان بود، کرده احاطه . 

پرید جا از پارسا، فریاد با . 

یاال دِ... بده جواب » ! » 



 

 

 سختی، به و نفسی بی با و برد فرو گردنش توی سر آرامش

 زمزمه شنید، می زور به هم خودش را صدایش که طوری

 :کرد

دختر پدر » ... » 

 خب؟-

 تقال به آرامش های مردمک هم باز که گفت را خب طوری

 .افتادند

چی؟ خب »  » 

 به باال از و گرفت باال را سرش و رفت جلوتر قدمی پارسا

 تکان عصبی و اضطراب با را پایش که خاص ژستی با پایین،

کرد می نگاهش داد، می . 

هوم؟ دخترم؟ به بهت؟ دارم جنسی تعهد »  » 

 گلیم به را اش رمیده نگاه. شد سرخ بار اولین برای آرامش

داد قورت سختی به را دهانش آب و دوخت پایش زیر : 



 

 

 « .نه »

. گرفت باال را سرش و کشید موهایش بین دستی پارسا

داشت ادامه پایش عصبی حرکت هم هنوز . 

 بهانه این با گیری می جفتمون از رو آرامش چرا پس »

هات؟ گیری  » 

 بی اینبار و کرد مطرح را سوال آن خاصی تمنای و آرامش با

کرد نگاهش عصبانیت . 

زد گره درهم را هایش دست آرامش : 

ترسونه می رو من که جوری یه... جوریه یه روابطت » . » 

 کشید جلو را تحریر میز صندلی و گفت ای کالفه نچ پارسا

گفت عاصی و حوصله بی. نشست آن روی و : 

چجوریه؟ دونی؟ می چی تو »  » 

شد تشدید بغضش و خورد تکان آرامش گلوی سیبک : 



 

 

 خواهی زیاده این روابطت، این... پارسا ندارم خوبی حس »

 می... ترسم می... گرفته من از رو تو بار یک تعهدت عدم و

و بری هم باز اینکه از ترسم ... » 

. نداد را حرفش شدن کامل اجازه بغضش شدن شکسته

 با اما اخم پر و کشید آغوشش به خاصی خشونت با پارسا

 و تن از کشیده پر امنیتِ که طوری. کرد نوازشش مهربانی

گفت لحظه چند از بعد و بازگرداند او به را روحش : 

 چیز همچین باید چرا... کردم پیدا رو تو تازه من »

 موندگار من اطراف های زن بگیره؟ تو از رو من مزخرفی

 آدم من چون. میشن حذف شن، موندگار بخوان. نیستن

 به دادن تعهد و عاشقی و عشق آدم... نیستم بستن دل

 دختر منی، وجود از تو... داری فرق تو اما... نیستم زن یک

منی تن ی پاره منی، ... » 



 

 

 صورتش از طمانینه با را هایش اشک و گرفت فاصله کمی

 را اش پیشانی و زد کنار حوصله پر را موهایش. زدود

بوسید طوالنی . 

 دیگر و بود شده گرم قلبش که انگار. گرفت آرام آرامش

 آن به فکر با که هرچند. نبود مزخرف حس آن از خبری

 کسی به. گفت می راست پارسا اما شد می اذیت عکس

نداشت دخالت حق هم آرامش و نداشت تعهدی . 

 

, [04.10.19 23:40] 

. 

 

, [14.10.19 12:13] 

 

 

۱۴۰پارت  



 

 

 

 

 انگار اما بگوید چیزی خواست و لرزیدند آرامش های لب

 را تنش که بدی حس خیال بی شد می کاش. بود شده الل

بگیرد آرام و رود فرو امنش آغوش میان بود، کرده احاطه . 

پرید جا از پارسا، فریاد با . 

یاال دِ... بده جواب » ! » 

 سختی، به و نفسی بی با و برد فرو گردنش توی سر آرامش

 زمزمه شنید، می زور به هم خودش را صدایش که طوری

 :کرد

دختر پدر » ... » 

 خب؟-

 تقال به آرامش های مردمک هم باز که گفت را خب طوری

 .افتادند



 

 

چی؟ خب »  » 

 به باال از و گرفت باال را سرش و رفت جلوتر قدمی پارسا

 تکان عصبی و اضطراب با را پایش که خاص ژستی با پایین،

کرد می نگاهش داد، می . 

هوم؟ دخترم؟ به بهت؟ دارم جنسی تعهد »  » 

 گلیم به را اش رمیده نگاه. شد سرخ بار اولین برای آرامش

داد قورت سختی به را دهانش آب و دوخت پایش زیر : 

 « .نه »

. گرفت باال را سرش و کشید موهایش بین دستی پارسا

داشت ادامه پایش عصبی حرکت هم هنوز . 

 بهانه این با گیری می جفتمون از رو آرامش چرا پس »

هات؟ گیری  » 

 بی اینبار و کرد مطرح را سوال آن خاصی تمنای و آرامش با

کرد نگاهش عصبانیت . 



 

 

زد گره درهم را هایش دست آرامش : 

ترسونه می رو من که جوری یه... جوریه یه روابطت » . » 

 کشید جلو را تحریر میز صندلی و گفت ای کالفه نچ پارسا

گفت عاصی و حوصله بی. نشست آن روی و : 

چجوریه؟ دونی؟ می چی تو »  » 

شد تشدید بغضش و خورد تکان آرامش گلوی سیبک : 

 خواهی زیاده این روابطت، این... پارسا ندارم خوبی حس »

 می... ترسم می... گرفته من از رو تو بار یک تعهدت عدم و

و بری هم باز اینکه از ترسم ... » 

. نداد را حرفش شدن کامل اجازه بغضش شدن شکسته

 با اما اخم پر و کشید آغوشش به خاصی خشونت با پارسا

 و تن از کشیده پر امنیتِ که طوری. کرد نوازشش مهربانی

گفت لحظه چند از بعد و بازگرداند او به را روحش : 



 

 

 چیز همچین باید چرا... کردم پیدا رو تو تازه من »

 موندگار من اطراف های زن بگیره؟ تو از رو من مزخرفی

 آدم من چون. میشن حذف شن، موندگار بخوان. نیستن

 به دادن تعهد و عاشقی و عشق آدم... نیستم بستن دل

 دختر منی، وجود از تو... داری فرق تو اما... نیستم زن یک

منی تن ی پاره منی، ... » 

 صورتش از طمانینه با را هایش اشک و گرفت فاصله کمی

 را اش پیشانی و زد کنار حوصله پر را موهایش. زدود

بوسید طوالنی . 

 دیگر و بود شده گرم قلبش که انگار. گرفت آرام آرامش

 آن به فکر با که هرچند. نبود مزخرف حس آن از خبری

 کسی به. گفت می راست پارسا اما شد می اذیت عکس

نداشت دخالت حق هم آرامش و نداشت تعهدی . 

 

, [14.10.19 12:13] 



 

 

 

 

۱۴۱پارت  

 

 

 از خاصی ذوق با آرامش شد، وارد ورودی درِ از که جبین مه

 از را هایش دست. رفت استقبالش به و شد بلند میز پشت

گفت آرام اما شور پر و کرد باز هم : 

منتظرم ساعته دو اومدی؟ باالخره... وااای » . » 

 روی بودند، شده عرق از خیس که را هایش دست جبین مه

کرد زمزمه اضطراب پر و نفسی بی با و کشید مانتویش : 

 بلد چیزی که من آخه... بودم نیومده کاش... آرامش وای »

خدا رو تو خیال بی... نیستم . » 



 

 

 لب روی خنده. برد آبدارخانه به و گرفت را دستش آرامش

 نزدیک بهم را ابروهایش هم مصنوعی اخمی اما بود هایش

بود کرده . 

 من کشتی تو؟ نباشی نفس به اعتماد بی انقدر شه می »

 حاج... االن از این تلفن، پشت دیشب از اون... خدا به رو

گفت؟ چی بابا  » 

گفت قرار بی و کرد فوت کالفگی با را نفسش جبین مه : 

 از خوام می گفت بهش مامان... قهره باهام فعال هیچی »

. خوابید رفت و کرد تخم و اخم کلی... کار دنبال برم فردا

 مامان اون به که؛ گه نمی خودم به بگه خواد می هم هرچی

میگه بدبختم . » 

فشرد را دستش و خندید ریز آرامش : 

. باش خودت بقای فکر به تو... باهاش میاد کنار کم کم »

که بمیری گشنگی از شه نمی نباشه، بابا حاج دیگه روز دو ! 

» 



 

 

شنید و دید را جبین مه سرزنشگر نگاه : 

که کشتی رو مونهمه... نکنه درد دستت » ! » 

کشید را جبین مه دست و خندید گلو توی آرامش : 

حکمت اتاق بریم بیا » . » 

 گرد هایی چشم با و باخت رنگ ای لحظه برای جبین مه

پرسید شده : 

نیست؟ نگفتی مگه پارسا؟ »  » 

کشید نفس کالفه و کرد تنگ چشم آرامش : 

 بی ی کله خیر باشه حکمت تونه نمی سبحان مگه »

 « مغزش؟

 اتاق در بعد ای لحظه. گزید لب و افتاد خنده به جبین مه

 را کار شرایط و کرد گرمی استقبال سبحان. بودند سبحان

داد توضیح جبین مه برای . 



 

 

 بود نشسته مغرور و صاف خاصی، نفس به اعتماد با آرامش

 بود؛ باخته رنگ و بود شده جمع خودش در جبین مه اما

پرسید سبحان که طوری : 

خوبه؟ حالتون شما »  » 

 

, [14.10.19 12:13] 

 

 

۱۴۲پارت  

 

 

گفت بریده بریده و داد تکان سر فورا جبین مه : 

خوبم... بله... ب » ... » 

زد زنگ آبدارخانه مسئول به و زد گرمی لبخند سبحان : 



 

 

ممنونم... باشه گالب چای یکیش. بیار چای تا سه لطفا » ... 

» 

گفت آرامش : 

شن؟ کار مشغول تونن می کی اوصاف این با »  » 

-  تصمیم براشون تا شما کنار در باشن کارآموز ماه یک فعال

 زودتر طبع به بگیرن، یاد رو کار زودتر اگه. بگیریم

میشن استخدام .  

 ابتدا همان از که بود سبحان موهای روی سفیدی چیز

 چشم از نگاهش مدام. بود کرده پرت را آرامش حواس

ماند می ثابت موهایش روی و گرفت می پیشی هایش .  

 صحبتش میان که شد زدن حرف مشغول هم باز سبحان

گفت کالفه : 

کنید؟ می تماشا رو چی پارسا؟ خانم »  » 



 

 

 مقابل را دستش و کرد تمسخر پر ای خنده تک آرامش

 چشم کاسه در مردمک و انداخت پایین سر. گرفت دهانش

 را خودش سر روی و برد باال را دستش. چرخاند هایش

داد نشان . 

کنه می پرت رو حواسم که چیزیه یه موهاتون اینجای » . » 

 مخ روی پروگری همه آن و زیادی نفس به اعتماد آن

 موهایش به که آشغالی و برد دست عصبی. بود سبحان

کوبید میز روی را مشتش و کرد جدا را بود چسبیده : 

شد؟ راحت خیالتون »  » 

داد تکان سر و خندید ریز هم باز آرامش . 

 کش آرامش عسلی های چشم روی سرزنش با سبحان نگاه

 جبین مه را مخاطبش هم باز و چرخاند سر طمانینه با و آمد

داد قرار . 



 

 

 در تمامش و داشت نفس به اعتماد همه آن آرامش آنکه از

 می دلش. خورد می حرص بود، گرفته شکل پارسا با ارتباط

 رفته باال که منبری آن از و کند خرد را او نحوی به خواست

بکشاند پایین بود، . 

 و رفتند بیرون اتاق از نوشیدند، را شانچای آنکه از بعد

 جبین مه به ها کاری ریزه دادن آموزش مشغول آرامش

  .شد

 کافه در عصر شش ساعت که داد پیامک برایش میعاد

  .باشد

 را تکلیفشان هم هنوز بود؛ تردید از پر هم هنوز آرامش

زدند می حرف باید اما دانست نمی .  

 فورا که گردد برمی خانه به خودش که داد پیام پارسا به

رسید جوابش : 

سالمتی؟ به میری کجا »  » 



 

 

 و خورد حرص. بود متنفر شدن خواست باز آن از آرامش

خورد زنگ تلفنش که گذاشت جواب بی را پیامش .  

 « بله؟ »

- ندادی جواب رو پیامم .  

- که نیستم بچه برداری؟ سرم از دست میشه ! 

- ای بچه من واسه ابد تا . 

کشید ای کالفه پوف آرامش : 

اصال؟ کجایی خودت »  » 

- کارم سر من . 

- ها؟ پروژه اون از  
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غرید کالفه پارسا : 

نزدیم؟ حرف درموردش دیشب »  » 

 عزدار هایش چشم. کرد سنگین را آرامش دل روی چیزی

همیشه از تر تیره و شدند ! 

 توی که ضعفی و بزند چنگ جایی به خواست می دلش

بدهد تسکین را بود گرفته جریان هایش سرانگشت . 

کوبید میز روی را مشتش : 

... نیا فقط... کارم سر برم خوام می. ندارم کاری دیگه »

 « !همین

گفت وقفه بی و تند پارسا : 

کارمم سر » ... » 



 

 

- کار؟ کدوم  

گفت و کرد سکوت ای لحظه چند. خندید پارسا : 

کارم مشغول شرکتم تو » . » 

آرام و شد همراه تردید با آرامش صدای : 

شرکت؟ کدوم شرکت؟ »  » 

- لباسه طراحی و مد شرکت یه .  

زد لب جان کم آرامش و شد برقرار سنگینی سکوت : 

بودی نگفته » . » 

- بودی نپرسیده . 

- کنید؟ می طراحی برام بخوام اگه من یعنی... ایول... اَ  

گفت دل و جان با و خندید پارسا : 



 

 

 دست که مدیدیه مدت یه من. کنیم می طراحی که بله »

 کار تو دستی زمانی یه خودمم وگرنه... طراحی از کشیدم

 « .داشتم

- اصال شدم سورپرایز... بابا گرم دمت... اوووف .  

بود مشهود هم تلفن پشت همان از که زد لبخندی پارسا : 

بری؟ خوای می کجا حاال »  » 

 دروغ خواست نمی. گرفت دندان به را پایینش لب آرامش

 سخت که کرد نگاه جبین مه به. بود مجبور اما بگوید

بود کند هم هنوز دستش و بود مطالبی تایپ مشغول .  

گفت آرامی به : 

میام خودم بعدش. بیرون رم می جبین مه با » . » 

- چی؟ میعاد... پسره اون  

-  گارد بادی یه خوای می بشه؟ چی قراره... جان بابا هیچی

نترس کنه، نمی کاری کنم؟ استخدام ... 



 

 

افزود نگرانی دل با پارسا : 

 کمین برات کنم می حس. ازش نیست راحت خیالم »

 « .کرده

- خونه میام گیرم می آژانس... نترس نه .  

- دنبالت میام .  

 !نه-

 سختی به و کرد سکوت پارسا که گفت نه قاطع طوری

 :گفت

. میزنم زنگ بهت خودمم. بگیر تماس باهام شد چی هر »

باش خودت مراقب . » 

 .چشم-

 مشغول و رفت میزش سمت به آرامش و کردند خداحافظی

شدند کار . 
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 و آمد بیرون اتاق از سبحان که بودند مشغول هم عصر تا

داد جبین مه به ای بسته : 

آرایشیه لوازم کامل پک این » . » 

داد قرار کنارش هم نایلونی : 

 دستتون به گفتن که دیگه سفارش سری یه اینم »

 « .برسونم

گفت زده هول جبین مه : 

منه؟ برای من؟ »  » 



 

 

 را خیالش تا زد اضطرابش همه آن به گرمی لبخند سبحان

کند راحت : 

 به گفتن حکمت جناب... شماست شخص برای بله »

برسونم دستتون . » 

زد لب آرامش : 

میاد؟ خوشت ببین. بودم گفته من... آره »  » 

 یک. ماند ثابت آرامش روی و آمد باال سبحان ی خیره نگاه

 دست و بود کرده تنش گاه تکیه میز، روی را دستش

 می نگاهش مشکوک و بود کرده فرو جیبش در را دیگرش

 کلمات توی که اقتداری همه آن از نداشت خوبی حس. کرد

 می حرف پارسا با ارتباطش به پروا بی آنکه از. بود آرامش

. آمد خواهد پیش چه که نبود مهم برایش اصال انگار و زد

 و آش همان هم باز سبحان، های سفارش تمام رغم علی

 زیادتر مقابلش دختر روی که تفاوت این با. بود کاسه همان

بود شده قبل از . 



 

 

 به را آرامش اشلجبازی و برگشت اتاق به کالفه و عصبی

 او خوردن حرص و انداختن دست از انگار. انداخت خنده

برد می لذت . 

 آژانسی با جبین مه شد، تمام شانکاری ساعت آنکه از بعد

شد کافه راهیِ آرامش و برگشت خانه به . 

 را میعاد وقتی و رسید موعد زمان از دیرتر ای دقیقه چند

 همیشه مثل. کرد اخم ناخودآگاه دید، همیشگی میز پشت

 به سخاوت با را عضالتش که بود پوشیده جذبی شرت تی

 جذبه که بود صورتش روی ظریفی اخم. بود گذاشته نمایش

 باال حاال که نگاهی. داد می سرکشش نگاه آن به خاصی

 جا از. بود گرفته هدف را مقابلش دخترِ و بود آمده

شدند ناپدید هایش اخم و برخاست . 
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 برایش و گذاشت آرامش کمر پشت دست و آمد جلو

کشید عقب را صندلی : 

بینمت می که خوشحالم خیلی... عزیزم سالم » . » 

کرد نگاهش کینه پر و نشست آرامش : 

 تو بزنی خواد می دلم فقط. نیستم خوشحال اصال من اما »

 داشتی... بود خواب شهمه پاشو؛ بگی و کنی بیدارم گوشم

دیدی می کابوس ... » 

 موهایش. نشست مقابلش و زد دور را میز کالفگی با میعاد

فشرد چنگش توی و زد شانه دستش یک با را : 

 هم رو تو و شم بیدار خواب از خواست می دلم خیلی »

حرفاست این از نامردتر روزگار اما. کنم بیدار ... » 



 

 

-  استفاده که اونقدر. نامردن آدما. نیست نامرد روزگار

 وعید وعده بهت و کنن می توابسته کنن، می رو هاشون

 از طوری کنی، نمی هم رو فکرش که جایی اما. دن می

 خوب جاش هیچوقت شاید که زنن می خنجر بهت پشت

 رو زخمم بخوام که بود چیزی از تر کاری تضربه. نشه

 احساسم روحم، اعتمادم، من. پویان جناب کنم فراموش

 زدنِ بند برای نمونده باقی آرامش از چیزی. خورده زخم

 تلف رو خودت وقت نه بهتره. خورده ترک ی رابطه این

 قلبم رو چیزی یه هم بخوام خودم اگه چون. رو من نه کنی،

 زخم یه. محض اعتماد بی یه مونه؛ می سنگین همیشه برای

. مونه می جاش اما شه خوب مرور به دردش شاید که عمیق

 میشه، نابود که کسی تنها و کنه می چرک تلنگر، هر با و

داری فرق همه با تو کردم می فکر که منی... منم .  

داد ادامه و انداخت باال را ابرویش تای یک : 

بودی شونهمه از نامردتر... داشتی هم فرق البته که » . » 



 

 

 

, [14.10.19 12:13] 

 

 

۱۴۶پارت  

 

 

 به زنان دو دو که نگاهش و ناآرام های چشم از میعاد نگاه

 را میعاد های سفارش. شد نمی جدا بود، مانده خیره او

 سفارش نوشیدنی آرامش برای خودش انتخاب به. آوردند

بود داده .  

 تمسخر با و زد خندی تلخ آرامش رفت، که خدمت پیش

 :گفت

 االن پرسیدی، می نظر یه کشید می شعورت ها قبال »

هوم؟ رفته؛ چخ به اونم دیگه  » 



 

 

 کنترل زحمت به بود، آمده گلویش تا که را اش خنده میعاد

 نگه اش چانه زیر و کشید دهانش دور را دستش و کرد

سوزن سوزن و بود شده عمیق نگاهش. داشت : 

بودی تر ادب با هم تو ها قبال » . » 

 صدایش. کرد تنگ چشم و کشید جلو را خودش آرامش

رفت خواب شنیدنش از میعاد سر که طوری بود؛ وار زمزمه : 

 که کنه می حفظ رو خودش کسی واسه آدم... منو ببین »

 فقط که متظاهر گوی دروغ خائنِ آدم یه. باشه داشته ارزش

زده ضرر بهم ... » 

 و چرخاند میعاد ی خیره های مردمک میان را هایش چشم

داد ادامه : 

داره؟ بودن مودب ارزش بنظرت »  » 

 یک. شد مشغول اش نوشیدنی با و کشید عقب را خودش

شد بلند میز پشت از و کشید سر را آن نفس : 



 

 

زیاد عزت » ! » 

بست پلک و گرفت را دستش فورا میعاد .  

که نرسیدیم نتیجه به هنوز... کن صبر » . » 

- منتظرمه پدرم. برم باید من . 

 همیشه که جایی دلش، ته. شد راهی و گفت غرور با را این

. بود گرم اینبار شد، می خالی پارسا نبودن یادآوری از

 تکیه تنها که زد می حرف کسی بودن از غرور با که طوری

 کافه از بیشتر متر چند هنوز. بود شده روزهایش این گاه

 به تا و شد کشیده شدت به بازویش که بود نگرفته فاصله

 دستش. رفت می راه داشت میعاد پای به پا بیاید، خودش

گفت بلند و کشید شدت به را : 

ندارم باهات کاری گفتم... مسخره کن ولم » . » 

 نفس که شد براق چنان صورتش توی و برگشت میعاد

 را اش اشاره انگشت. آمد بند ای لحظه برای آرامش



 

 

 که رفت جلو قدم چند و گرفت صورتش مقابل تهدیدوار

بردارد گام عقب به آرامش شد موجب : 

 جنتلمنانه اینجوری من روی یه... کوچولو خانم ببین »

 به وای... ندیدی هنوز رو الشیم روی اون... کنه می رفتار

 نشونت رو سگم روی اون تا کنی تحریکم بخوای که حالت

 « .بدم

گفت لب زیر و کرد نثارش اخمی پر بابای برو آرامش : 

بوده الشی کم کرده فکر » ! » 
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 با را او زور به و کشید را دستش میعاد که برود خواست

کرد همراه خودش . 

گفت تهدیدی و حرص پر : 

؟!نشنیدم »  » 

 اما آمد می کش رویشان مردم نگاه. نگفت چیزی آرامش

بود زده آخر سیم به میعاد انگار . 

 شده کیپ های لب با و گرفت جا جلو صندلی روی آرامش

 راه هیچ و بود شکسته دلش. شد خیره مقابلش به هم، روی

 گریزی راه هیچ. نداشت آمده پیش اتفاقات آن از گریزی

 کرد می وادارش که حسی. نبود خانمان بی حس آن از هم

 بعد. شود سوز خانمان مردِ آن همراهِ دیگری تقالی هیچ بی

 به و کرد هدایت ای گوشه به را ماشین میعاد دقیقه چند از

چرخید آرامش سمت . 



 

 

 را صورتش و درآورد حرکت به آرامش گونه روی را دستش

 و صورت روی گرمش های نفس هرم که طوری برد؛ نزدیک

بود وسوسه پر و آرام لحنش. آمد می فرود آرامش گردن : 

 فکر من جز کسی به نیست قرار. عسلم بیا راه باهام »

باشی جدا من از هم لحظه یه نیست قرار. کنی . » 

 به آرامش شکم روی را دستش و کشید جلوتر را خودش

 کنار را خودش ها گرفته برق مثل آرامش که درآورد حرکت

زد فریاد و کشید : 

 من مگه آوردی؟ گیر خر نو؟ از سر کنی می غلطی چه »

شد؟ درازتر گلیمت از پات که بخشیدم گفتم  » 

 زغال که انگار. شد سرخ میعاد های چشم ای لحظه برای

بود هایش چشم توی گداخته . 

 می صاف که همانطور و شد مسلط خودش به زود خیلی اما

کرد پایین و باال بار چندین را سرش و خندید نشست، : 



 

 

... کنم می رامت بازم... من وحشی ی گربه باشه... باشه »

اینجاست جات آخرش و اول ! » 

 استارت که حالی در و کوبید اش سینه روی پیاپی چندبار و

 روی را پایش شد، نمی کنده آرامش از نگاهش و زد می

چرخاند سر باالخره و فشرد گاز پدال .  

 بودند کرده سردرگمش و گیج که حسی هزار میان آرامش

 دل همه آن از بعد دانست نمی. زد می پا و دست

 چیده هم روی آجر به آجر که ای عالقه تکلیف شکستگی،

شد می چه بودند داده شکلش و بودند . 

 بدون خواست آرامش وقتی و رساند شانخانه به را او میعاد

 اش حواله چشمکی میعاد شود، پیاده ماشین از خداحافظی

کرد زمزمه کجی لبخند با و کرد : 

ملوسم گربه باش سورپرایزم منتظر شب » ... » 

 به را خودش فورا. کوبید بهم را در و کرد اخمی آرامش

 راهرو در پایش صدای اینکه محض به و رساند طبقه آخرین



 

 

 با آرامش. ایستاد چارچوب میان پارسا و شد باز در پیچید،

 نگاه کسی به انگار کرد، نگاهش وقتی. کرد سالم دیدنش

بود آمده باال نفسش تازه ها، مدت از بعد که کرد می .  

چرخاند صورتش در نگاه و داد را جوابش پارسا . 

شدی؟ نگرانم »  » 

نگرفت را نگاهش و رفت کنار پارسا . 

دی؟ نمی جواب رو گوشیت چرا. شدم زنده و مردم »  » 
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 نه و سی دیدن با و کرد خارج کیفش از را تلفنش آرامش

گفت شرمزده و گزید لب رفته، دست از تماس : 

. نشدم متوجه اصال گذاشتم سایلنت رو... ببخشید وای »

مِلوئه خیلی این. بود هار قبلیم گوشی ی ویبره ! » 

 از ردی تنها و خندید هایش حرف به غش غش خودش

گذاشت پارسا های لب روی لبخند . 

گفت ای بچگانه لحن با و کرد لچ را هایش لب : 

داریم؟ چی شام  گشنمه، »  » 

 سمت به پرخنده و داد تکان تاسف نشان به را سرش پارسا

رفت آشپزخانه . 

مرغ با گرفتم پلو زرشک کن، عوض رو لباسات برو » . » 

- لطفا نباشه رون... دارما دوست سینه من .  

- نداره فرقی من واسه هست، هردوش بیا . 

شد زده واحدشان زنگ که بودند خوردن شام مشغول .  



 

 

 و ماند پارسا روی آرامش ترسِ از شده گشاد های چشم

 در میعاد حرف. ایستاد ضربان از ای لحظه برای قلبش

شد مورمور تنش تمام و شد مرور سرش . 

شد بلند میز پشت از و کرد نگاهش تعجب با پارسا : 

ترسیدی؟ چرا چیه؟ »  » 

 بریده بریده و حواس بی و انداخت باال را اش شانه آرامش

 :گفت

کنم؟ باز رو در من خوای می... هیچی... هی »  » 

خندید خیال بی و رفت در سمت به پارسا : 

نکرده الزم » . » 

بودش ندیده حال به تا که شد مواجه زنی با و کرد باز را در .  

داد سالم و کرد ظریفی اخم : 

بفرمایید... سالم » ... » 



 

 

 روی خاصی شرم با را نگاهش و بود پوشیده رنگی چادر زن

بود دوخته زمین : 

 هستید حکمت جناب خوبه؟ شما حال... علیکم سالم »

گم؟ می درست دیگه؟  » 

- شده؟ چیزی... بله بله  

- بشم مزاحم خواستم می خیر امر برای .  

 نفسش. شد مات نگاهش و پیمود را پارسا تنِ سردی عرق

. نیست تنش در جانی کرد حس و ماند گلویش بیخ جایی

پرسید بود رفته باال غیرعادی که صدایی با و شد هول : 

کی؟ برای خیر؟ امر »  » 

 لب و کرد جمع را خودش کمی بود، خورده جا کامال که زن

 :زد

خانم آرامش... خانومتون دختر برای گفتن من به... واال » ... 

» 



 

 

 و گزید لب. بودند شده کشدار و بلند پارسا های نفس

کشید موهایش بین دستی : 

داده؟ بهتون کی رو اینجا آدرس هستید؟ کی شما »  » 

-  سومتون طبقه همسایه. دامادم آقا دایی زن من واال

 کفش یه تو رو پاش و دیده رو دخترتون پسرمون. هستیم

 وقت یه بدونید صالح اگه حاال. خواستگاری بریم که کرده

 رو همدیگه پسر و دختر تا بشیم مزاحمتون بدید، ما به

 .ببینن
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 قرار شرایطی چنین در حال به تا. بود مات و گیج پارسا

 برخورد باید چطور دانست نمی حتی حاال و بود نگرفته

  .کند

جوید را لبش گوشه و کرد فکر کمی . 

 من باشید، داشته رو من شماره خواید می بگم؟ چی واال »

 بپرسم؛ دخترمم نظر باید. میدم رو خبرش بهتون فردا

نخواد اصال شاید . » 

زد عریضی لبخند زن : 

 همدیگه پسر و دختر... مصلحته هرچی که اهلل شاء ان »

بگیرن تصمیم زدن حرف از بعد... حاال ببینن رو . » 

 کرد احساس پارسا رفتنش، از بعد و کردند بدل و رد شماره

 اینکه از. نداشت خوبی حس اصال. بود برزخ وسط درست

 بود مجبور حاال که بود کرده پیدا را آرامش دیر همه آن

 که حسی داشت؛ غریبی حس. بدهد دستش از زود خیلی

 می خودش از را او و کرد می نفوذ قلبش توی ذره ذره



 

 

. بود آرامش حضور ها سال از بعد اش دلخوشی تمام. گرفت

شود؟ سهیم کسی با را او توانست می چطور حاال  

 جز داشت، ایبازی دیوانه هر انتظار. بود پریده رنگ آرامش

 !خواستگاری

 آید می دهانش از هرچه و بزند زنگ خواست می دلش

کند میعاد نصیبِ . 

 بین ما را انگشتش و رفت جلو دید، را پارسا بد حال وقتی

کشید غلیظش های اخم : 

ریخت؟ بهمت انقدر چرا »  » 

نکشید هایش جیب از دست و کرد نگاهش خیره پارسا . 

دونم نمی » . » 

رسید گوش به جان کم و نفس بی صدایش . 

شده سرد درونِ وجود با آرامش  

زد گرمی لبخند اش، : 



 

 

 خیلی پدر واسه دختر دادن شوهر بودم شنیده همیشه »

 باشه تونه می چی تو حس که بدونم داشتم دوست. سخته

 روزی یه کردم نمی فکرشم و نداشتمت اما. من رفتن از بعد

باشمت داشته ! » 

-  داره و گلوم رو گذاشته پا یکی انگار. مزخرفیه حس

 زود انقدر تونم نمی... تونم نمی اصال... اصال. میده فشارش

آرامش بودم بچگیات شاهد کاش. بدم دستت از . 

 کرد، کج گردن پارسا. کشید حسرتی پر نفس آرامش

 و برد هایش گوش پشت عشق با را اشپیشانی روی موهای

گفت بغض پر : 

نه؟ میومدم؛ کنار باهاش تر راحت اینجوری شاید »  » 

 هایش اشک آنکه از قبل و انداخت باال ای شانه آرامش

 دل لرزانش صدای. رفت آشپزخانه به و برگشت بریزد،

آورد درد به را پارسا : 

نخوردی رو شامت » ! » 



 

 

- خورم نمی . 

 و طمانینه با را ها پله. شنید زور به هم خودش را کلمه آن

 می را تنش تمام بدخیم سرطانی مثل که دردی از پر

برد پناه اتاقش به و رفت باال گرفت، .  

بزند زنگ میعاد به تا برداشت را تلفنش فورا هم آرامش . 

 همانجا و کشاند بالکن به را اشای گهواره صندلی پارسا

 سیگار بیاید، خودش به تا و زد آتش سیگاری. نشست

 می را خودش داشت و بود کرده روشن سیگار پشت

  .سوزاند

. برداشت نوشیدنی کمد از خودش برای و برخاست جا از

شد نمی خوب چیز هیچ با دلش حال انگار .  

هم دلش سوخت؛ می مدام هایش چشم ! 

 شماره فکر، بی و مقدمه بی اقدامی در و برداشت را تلفنش

گرفت را جبین مه . 
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پیچید تلفن توی جبین مه آرام صدای : 

 « بله؟ »

 گلویش توی سنگ مثل بغضش. داشت خفگی حس  پارسا

 به دستی. داد نمی هم زدن حرف اجازه حتی و بود مانده

 فرو را اشکش جبین، مه لرزان صدای که کشید اش پیشانی

 :ریخت

شده؟ چیزی پارسا؟ »  » 



 

 

 زمزمه سخت و پردرد و داد قورت را مزاحمش بغضِ پارسا

 :کرد

داره خواستگار آرامش » . » 

 جانب از ناباور ای خنده تک را میانشان ای لحظه  سکوتِ

 گیج و داشت خنده که لحنی همان با. شکست جبین مه

زد لب بود، : 

داره خواستگار دختری هر چیه؟ مگه خب... خب » . » 

گفت وار بیچاره و گزید لب پارسا : 

... نذار تنهام... جبین مه دونم نمی چیزا این از هیچی من »

 « !لطفا

گفت و کرد کوتاهی مکث جبین مه : 

همینجا؟ بیان که بدی رو اینجا ی شماره نمیشه »  » 

پرسید اضطراب و ترس پر پارسا : 



 

 

 حاج پیش بیام نمیشه روم که من نباشم؟ من یعنی »

بشینم راست راست یونس ! » 

کرد تلخی خنده جبین مه . 

میگه؟ چی آرامش خود »  » 

-  داشتن خواستگار درگیر که این از بیشتر. هنوز هیچی

داشته من نبودن از که هاییه حس درگیر باشه، .  

- مبچه برای بمیرم الهی . 

زد لب ناخودآگاه پارسا : 

نکنه خدا » . » 

 قصد طرفین از کدام هیچ که سکوتی. شد سکوت

 قدری به بود میانشان که جوی. نداشتند را شکستنش

کردند می شکنی تابو داشتند انگار که بود سنگین . 

گفت تمنا پر و داد تکان اضطراب پر را پایش پارسا : 

کنم؟ حساب بودنت روی »  » 



 

 

-  جنگم؛ می براش. پارسا کنم می رو تالشم همه من... من

درمیونه دخترم آینده پای باشه که هرچی چون .  

 .ممنون-

 لبخندی که کرد بیان وجودش تمام با را کلمه آن طوری

کشید راحتی نفس و آمد هایش لب روی . 

 را تلفن و گفت و تندی و سرسری خداحافظی جبین مه

کرد قطع .  

 شماره مادر اسم به ها تازگی. ماند نامش روی پارسا نگاه

 و واقعی مادر یک نمونه چون. بود کرده ذخیره را اش

 مهتاب اسم به و برد پایین را مخاطبینش لیست. بود دلسوز

بود؟ نبرده جبین مه های مادرانه از بویی او چرا. ماند خیره  

 مستی آن رفته رفته و بود گرفته گر تنش. کشید تیر دلش

 به را سرخش های چشم. گذاشت می را تاثیرش داشت

 به اش حافظه. کرد پرواز ها گذشته به و دوخت مقابلش

 همیشه برای را خاطراتش سری یک اما بود قوی کافی قدر



 

 

 خودش برای خواست نمی حتی و بود زده خط ذهنش از

کند تصویرسازی . 
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 نبود بیش کودکی که را او مادرش که افتاد روزهایی یاد به

 می بیرون مختلف های بهانه به و گذاشت می تنها خانه در

 می روبرو اشخالی جای با و گشت برمی پدرش وقتی. رفت

 برگشت با و کرد می قرمز را صورتش تمام عصبانیت شد،

 شکستن به که آنقدر گرفت؛ می باال بحثشان و جر مهتاب،



 

 

 رفتن و شد می ختم خانه قیمت گران وسایل و ها ظرف

اتاقش به مهتاب .  

 کرد می خیس را خودش ترس، از که افتاد می روزهایی یاد

 از کمی و بکشد سرش روی نوازش دست که نبود کسی و

بدهد التیام را هایش ترس . 

 آرامش دست وقتی و شد مچاله خودش در. ریخت اشک

 کرده کار چه. شکست خودش در آمد، فرود اش شانه روی

 بکشد سرش روی پدرانه دست که بود کجا دختر؟ آن با بود

 از نباید دارد، وجود وقتی تا که بدهد اطمینان او به و

بترسد؟ چیزی  

زد لب درهم هایی اخم با و نشست مقابلش آرامش : 

 « مستی؟ »

 زیر دست آرامش و داد تکان طرفین به را سرش پارسا

کشید بازویش : 



 

 

 حرف باهات خواست می دلم... کردی می مست نباید »

 « .بزنم

 توی را آرامش سر اما نبود بند پا روی. شد بلند پارسا

گفت و گرفت بغلش : 

 بابا نترس چیزی از... از... بزن حَــــرف... بگووو »

... خوش بزن حرف... اینجام... پشتتم من... من... جووون

ترسی؟ می چی از... بگوووو... بابا خوشگل  » 

. بنشیند تا کرد کمکش و برد تختش روی تا را او آرامش

 که کرد نگاهش طوری و گرفت را دستش دو هر پارسا

 هایش دست میان را صورتش پارسا. افتاد گریه به آرامش

 کرد کج گردنش روی سر. کرد ناز را موهایش روی و گرفت

زد لب و : 

کنی می که گریه... باش آروم... آروم » ... » 

 بغض پر و کوبید قلبش روی ناتوان و ضعیف را دستش

 :نالید



 

 

کشه می تیر اینجام » ... » 

 پارسا، حرارت پر و مرطوب تنِ و خزید آغوشش به آرامش

 حال توی پارسا اینکه با شب آن. شد هایش گریه میزبان

 دل اما بارید؛ می رویش و سر از غصه و غم و نبود خودش

 هایش، نوازش با داد؛ تسکین را آرامش ی زده حسرت

 بودند ته و سر بی کمی شاید که هایی حرف هایش، زمزمه

شدند آرامش ی شکسته درهم و خسته روح مسکنِ اما . 
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 و چرخاند دستش توی را زمردش تسبیح یونس حاج

 کاسه در های مردمک با بود؛ انداخته پایین سر که همانطور

 گونه التماس بانو. پایید می را بانو داشت اش چرخیده

 :گفت

 مراسم تو نرو بگیم بهش میشه مگه... شهبچه خب... مَرد »

 خون دلِ با گذاشتی ناسازگاری سر تو چرا خواستگاریش؟

 بی دلش و کنه می گریه داره بند یه حاال تا دیشب از. مبچه

شه؟ می چی مگه. قراره  » 

برد باال را صدایش ناگهان یونس حاج : 

 گی می بند؟ یه خودت واسه گی می چی تو! حسابی زنِ »

 دخترم خودم دستای با و آبروم و غرور و غیرت رو بذارم پا

پفیوز؟ مرتیکه اون خونه بفرستم رو  » 

 بنا تا. گرفت دهانش مقابل را مشتش و کشید هین بانو

 شده زل هایش چشم و بود شده سرخ یونس حاج گوشِ



 

 

 حاال و بود کرده سکوت اندازه چه تا که بود مشخص. بودند

بود کرده فوران ناگهان .  

زد لب و گرفت را چشمش اشک بانو : 

 دندون شب یه کنه، می دق داره که دخترت خاطر برای »

جیگرت اون روی بذار . » 

کوبید را در و رفت اتاقشان به و گفت را این .  

 را زمان و زمین خواست می دلش. بود کالفه یونس حاج

 آنگونه که بیاورد دهانش توی را پارسا فک و بدوزد بهم

 دست هم هنوز و بود گرفته بازی به را اعتبارش و آبرو

نبود بردار .  

 به خواست می فقط. داد آب را باغچه و رفت حیاط به

 بچه یبازیچه چگونه که نیاید یادش و شود آرام نحوی

بودند شده جبین مه و پارسا های بازی . 



 

 

 سرش پشت از را جبین مه آرام صدای دقیقه چند از بعد

 .شنید

جون؟ آقا »  » 

 روی محکم هایش پلک که بود زده صدایش پربغض طوری

 اشتباه را راه شاید. بود شده خون دلش و بودند افتاده هم

 اینگونه نباید. نبود بازی این مقصر تنها جبین مه. بود آمده

 می او از را پیشرفتی هر اجازه و کرد می خانگی حبس را او

  .گرفت

 خمیده انگار پشتش. بست را آن و رفت آب فلکه سمت به

گفت لرزانی صدای با و آمد جلوتر جبین مه. بود شده تر : 

 روز این تو تونم نمی... بگذرم ازش تونم نمی... بابا مهبچه »

م؟بچه پشت میگن چی مردم. نباشم پیشش مهمی این به  

» 



 

 

-  می چی روشه خودت فامیلی اسم ببینن وقتی مردم

 می رو فکرش پیش سال پنج و بیست باید بگن؟ خوان

 .کردی

افتاد گریه به جبین مه : 

 حرفیه؟ چه این. بودم نادون. بودم بچه من جون آقا »

 رو موقعیتی همچین و روز همچین تونستم می چطور

 « ببینم؟
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 حیاط گوشه و کرد جمع دقت با را شلنگ یونس حاج

 که بود شده تمام گران برایش آنقدر ماجرا آن. انداخت

کند هضمش توانست نمی و خواست نمی جوره هیچ .  

 آن که بود غریب برایش آنقدر جبین مه حال آن طرفی از

آورد نمی تاب را .  

 توی را خودش و رفت خانه به کنان هق هق جبین مه

کرد حبس اتاقش .  

 که بود ضعیف آنقدر او و بود دخترش خواستگاری روز فردا

 ی پاره روز ترین مهم تا کند مقابله پدرش با توانست نمی

ندهد دست از را تنش . 

. بود گرفته صدایش و بودند شده خون کاسه هایش چشم

 می دلش. بود داده جا خودش در را بزرگی درد قلبش

. نبیند را روز روشنی دیگر و ببندد را هایش چشم خواست

بمیرد غصه از خواست می دلش .  



 

 

 بیدار بانو های نوازش با. رفت خواب به که کرد گریه آنقدر

ماند اش خیره اتاق، تاریکی آن در و شد . 

مامان؟ چیه »  » 

 هم در اش صوتی تارهای تمام انگار که زد حرف طوری

بودند پیچیده . 

بوسید را اش پیشانی و کرد نوازش را موهایش بانو : 

. بریم کرد قبول حاجی بگم که کردم بیدارت... عزیزدلم »

برگردیم هم با بریم هم با گفت اما . » 

 قلبش روی سنگینی تمام ثانیه، چند عرض در که انگار

 و شدند گشاد شادی فرط از هایش چشم. شد نابود

گرفت اوج صدایش : 

نمیشه باورم وای مامان؟ گی می راست » ! » 

 با بانو. رفت فرو بانو آغوش در و نشست جایش سر

گفت گوشش زیر و کرد نوازشش خاصی خوشحالی : 



 

 

نفهمیدی زندگیت از هیچی و سوختی که بشم فدات » ! » 

*** 

 در عنوان هیچ به که خاصی اضطراب و هول با پارسا

 سری با و ایستاد در آستانه در نبود، مشخص صورتش

کرد استقبال بانو از افتاده، پایین : 

. آوردید تشریف کردید لطف خیلی هستید؟ خوب. سالم »

شدیم زحمت باعث . » 

 صورت ی خیره لحظه چند برای و آمد جلو قدمی بانو

 زمین روی پارسا نگاه. ماند پارسا دارِ زاویه فک و استخوانی

 روی سفیدی حتی و بود جذاب هم هنوز اما بود شده میخ

بود نکرده کم جذابیتش از چیزی هم هایش شقیقه . 

 روزی که کرد نمی هم را فکرش. بود شده آشوب بانو دل

 رده و کرد سالم سنگینی حال با. شود روبرو او با هم باز

شد خانه وارد دید، که را پارسا پیشانی روی قرمزِ های . 
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 هایی شانه با و کرد سالم لب زیر جبین مه سرش پشت

 شد سرازیر ها پله از آرامش. شد اش خانه وارد شده جمع

گفت خاصی هیجان با و : 

بانو؟ بانو »  » 

 بازیگوش دخترِ برای را آغوشش و افتاد خنده به بانو

 و رفتند فرو هم آغوش در بعد ای لحظه. کرد باز مقابلش

 می آرامش که زمان هر. بوسیدند را یکدیگر سخت و سفت

 می خطاب بانو بانو را او بگذارد، بانو سر به سر خواست



 

 

 کار به را ترکیب آن هربار البته که بانو جبین مه مثل کرد؛

 حرف آن از و کرد می نازک چشم گوشه جبین مه برد، می

کرد می منعش . 

 هرچند. کرد می نگاه آرامش شوق به خاصی ذوق با پارسا

 قوت برایش بانو و جبین مه وجود اما اضطراب از بود پر که

 نقیض و ضد حس چند و چندین میان. بود بزرگی قلب

 های چشم توی شد می شرمش طرفی از. زد می پا و دست

 خیلی و بود آنجا که بود خوشحال طرفی از و کند نگاه بانو

 قبل روز که آرامش لباس از داد؛ سامان و سر را کارها زود

 ایکاری ریزه هر و پذیرایی کارهای تا بودند خریده مزون از

 در سر ها آن از حتی و آمد نمی پارسا چشم به اصال که

آورد نمی .  

 و زد می سر شانخانه به دوبار هفته در که کارگری

 مه پای پیش و بود کار مشغول صبح از کرد، می تمیزکاری

بود رفته بانو و جبین .  



 

 

 می باید پارسا که مسائلی تمام سرسنگین خیلی بانو

کرد می گوشزد برایش را دانست .  

داد می گوش و بود نشسته آشپزخانه میز پشت هم پارسا .  

 را آرامش موهای تا بودند رفته اتاقش به جبین مه و آرامش

دهند انجام صورتش روی مختصری آرایش و کنند درست . 

 ها مهمان آمد موعد و شد آماده چیز همه زود خیلی

 .رسید

 تر راحت پارسا با ساعت چند گذشت از بعد حاال بانو

 را آرامش برای بودنش پدر حس همه آن. کرد می برخورد

 از اما. گرفت می التیام هایش زخم از ای گوشه دید، می که

 زندگی اینجای به او که شد می آشوب دلش هم طرفی

 با انگار. بود مانده قعر در هم هنوز دخترش و بود رسیده

 به را اشزندگی جبین مه که بود کرده حس وجود تمام

بود باخته هیچ . 



 

 

 و راه و بوده بچه هم او که کند آرام را خودش کرد می سعی

 فریاد مغزش هزارتوی توی چیزی اما دانسته؛ نمی را چاه

 باید اش خانواده نادان؛ هرچند بچه، هرچند که کشید می

 بهترین اینگونه تا شدند می اشزندگی راهنمای

 را راه ترین راحت عوض در اما. نزنند دور را شانهمسایه

 بودند کرده انتخاب مسئولیت آن از کردن خالی شانه برای

بود مانده جبین مه برای ضررش تمام و .  

 می مرور ذهنش توی و خورد می را خودش خودش، مدام

 وجود با و کرده ازدواج کم سن در ها آن کند فکر که کرد

 پاره ی شده تباه جوانیِ. شد نمی اما اند؛ گرفته طالق بچه

 بود مقصر هم او شاید گذاشت؟ می دلش کجای را تنش ی

 گرفته دهان به زبان یونس حاج های گیری سخت مقابل که

 .بود
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 و افتاد بود پارسا دست که لیوانی و آمد در صدا به در زنگ

 که کردند نگاه پارسا به و شدند میخکوب همه. شکست

بودند شده خون کاسه هایش چشم . 

گفت مهربانی لحن با بانو : 

میرن و میان رسمیه، جلسه یه... مادر باش آروم » . » 

 حجم انگار که نشست پارسا دل به گفتنش مادر آن طوری

کرد بهتر را حالش و کرد نفوذ سردش تنِ به زیادی گرمای .  

گفت فورا جبین مه : 

زشته کن؛ باز رو در شما. کنم می جمع رو اینا بعدا من » ... 

» 



 

 

 با کرد باز را آن آنکه محض به و رفت در سمت به پارسا

شد روبرو میعاد هم بعد و بزرگ گلی دسته .  

 اش کله و رسید هایش گوش پشت به زیادی گرمای ناگهان

 تنگ چشم آنطور که بود شده قفل انگار مغزش. کرد داغ

 اخم. بودند شده درهم صورتش عضالت تمام و بود کرده

 برای اش سینش قفسه حجم و خوردند کور گرهی هایش

انگار شد کوچک قلبش . 

گفت جا همه از خبر بی بانو : 

داخل؟ بیان کنی دعوت خوای نمی جان مادر »  » 

 سالم تک به تک ها مهمان. رفت کنار بدی حال با پارسا

. نبود خوب پارسا اما. شدند می خانه وارد و کردند می

 نمی هم طرفی از. خورده دست رو کرد می احساس

 و مادربزرگش پیش را دخترش و کند باز دهان خواست

کند آبرو بی بودند، ماجرا از خبر بی که بقیه . 



 

 

 های تعارف از بعد. بود شده شوکه هم جبین مه که انگار

 زمزمه جبین مه و گرفتند جا هم کنار صندلی، روی معمول

 :کرد

کنه؟ می چیکار اینجا این »  » 

 پا روی پا اش، ذاتی نفس به اعتماد با و داد تکیه پارسا

نکرد باز اخم و انداخت .  

 مقابلش میز به ای گوشه لبخندی با که بود میعاد ی خیره

 جرات انگار کس هیچ. بود سنگینی جو. بود دوخته چشم

 صدای با آمده، پیش سکوتِ ناگهان که نداشت زدن حرف

شکست پارسا ی گرفته خش : 

 ایشون با خصوصی صحبت یه خوام می هرچیز، از قبل »

باشم داشته . » 
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 هم میعاد. رفت باال را ها پله طمانینه با و برخاست جا از

 را او فقط و بودند کرده پیشه سکوت که جمعی به نگاهی

کرد دنبال را پارسا و انداخت کردند می نگاه . 

 وارد سرش پشت هم میعاد و رفت خودش اتاق به پارسا

 .شد

 که فشرد می و بود گذاشته پا گلویش بیخ کسی انگار

 معمولی تپیدنِ از قلبش و بود شده سنگین نفسش آنطور

بود افتاده . 

 وقتی و کرد دنبال را میعاد گرش مواخذه نگاه با و برگشت

 در و کشید ریشش ته به دستی. بست را در شد، اتاق وارد



 

 

 به زد، می نبض عصبی فشار شدت از اش شقیقه که حالی

سرش پشت هم میعاد رفت؛ بالکن . 

 باز سرش پشت های نرده عرضِ به را هایش دست پارسا

 چشم مردمک و بود پایین سرش. داد ها آن به تکیه و کرد

 میعاد تن نگاهش، ثانیه هر با داشت و بود آمده باال هایش

کرد می سوزن سوزن را . 

شنوم می » ... » 

 می بهم را پارسا اعصاب که داشت کمرنگی نیشخند میعاد

  .ریخت

رو؟ چی »  » 

 تا کرد مشت ها نرده روی را هایش دست و گزید لب پارسا

بیاید فرود میعاد فک توی مبادا . 

 اینکه دلیل... کردنت نگاه بر و بر و بودنت اینجا دلیل »

 پرو پرو حاال و کردی هوست و هوا بازیچه رو من دختر



 

 

 توی که وقاحتی همه این دلیل... خواستگاریش اومدی

 شب این تو شده باعث چی. زنه می چشمک بهم و نگاهته

شد؟ می آرزو برات باید بودنش که باشی جایی لحظه، این و  

» 

 به اعتماد با. کرد کوتاه ای خنده و داد بدنش به تابی میعاد

زد لب زد، می موج هایش چشم توی که نفسی : 

 « !عشق »

 مشتش میان را اش یقه و برداشت سمتش به قدمی پارسا

چسباند سرش پشت ی شیشه به را او و فشرد : 

 قرمز خط آرامش... جناب نشدی شیرفهم خوب انگار »

 به بشه، نزدیک بهش بخواد تو مثل ناموسی بی اگه. منه

. کنم می سرویس رسما رو دهنش سامورایی روش هزار

. ذاری می کی دم رو پا داری بفهم. بدون رو خودت حد پس

 اما کنی؛ رام رو دخترم زبونی چرب با بتونی شاید که بفهم

چرا؟ دونی می. شم نمی تو مثل نامردی رام من  » 
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 هایش دندان و بودند شده برجسته گردنش های رگ تمام

 ی یقه و بود شده سرخ صورتش. شدند می فشرده هم روی

بود شده مچاله مشتش توی میعاد . 

 چنگالش از را خودش داشت سعی لحظه آن تا که میعاد

 پرسشی و چرخاند هایش چشم مابین را نگاهش کند، رها

غرید پوزخندی با پارسا که کرد نگاهش : 

شناسم می خوب خیـــلی رو تو امثال چون » . » 



 

 

 به را زیرینش لب. گرفت کمر به دست و کرد رها را اش یقه

 می باال زحمت به که نفسی با زده، حرص و کشید دندان

کرد نگاهش آمد . 

کرد تهدید و گرفت سمتش به را اش اشاره انگشت : 

 آبروریزی، بدون بیرون؛ من خونه از شی می گم هم حاال »

جنجال و داد بدون ... » 

کرد نگاهش شده گرد هایی چشم با میعاد : 

بعد بره پیش مراسم یکم الاقل... که شه نمی » ... » 

پراند جا از را دو هر آرامش صدای : 

 شنیدن برای گیری؟ می منفی جواب نگفتم نیا؟ نگفتم »

بودی؟ مشتاق انقدر منفی جواب  » 

 میخِ نگاهش. چرخاند گردن و کرد صاف را اش یقه میعاد

درخشیدند هایش چشم ای لحظه برای و شد آرامش . 



 

 

 رحمانه بی و چرخاند را میعاد سر. آمد جوش به پارسا خون

 :توپید

بزن حرف و کن نگاه من به » . » 

 را اش خنده. شد خوشی غرق پارسا حرکت آن از آرامش

دوخت زمین به را نگاهش و گذاشت جا هایش اخم پشت : 

 بگیری، مثبت جواب بتونی اگه. منه جواب پدرم، جواب »

نمیزنم حرف حرفش رو هم من ... » 

 بار چند. شد گرم پارسا قلب. کرد ترک را اتاق و گفت را آن

کرد تحقیرش و کوبید میعاد گونه روی دست کف با : 

خونریزی و درد بی برو؛ و بکش رو راهت حاال فهمیدی؟ » ! 

» 

. نشد موفق کند متقاعد را پارسا تا کرد تالش هرچه میعاد

 لبخندی با و گذاشت کمرش پشت دست پارسا هم آخر در

 به را سفیدش و دست یک های دندان ردیف که تصنعی



 

 

 لب بودند منتظرشان که جمعیتی به رو گذاشت، می نمایش

 :زد

 من انتخابی فیلترهای از نتونستن داماد شازده متاسفانه »

کنم می اعالم رو جلسه ختم همینجا بنابراین. کنن عبور . 

» 

 ها آن نگاهش با و دید را بانو و جبین مه ی شده گرد نگاه

کرد سکوت به دعوت را .  

 ترک را جا آن زود خیلی. بودند شده آچمز میعاد خانواده

شد تمام میعاد ی پرکینه نگاه با مجلس و کردند . 

گفت ناباور و کوبید صورتش روی بانو : 

مادر که شد زشت شد؟ تموم... سرم به خاک » ... » 

. چسبید می عجیب گفتنش مادر. خورد تکان پارسا دل

گفت و زد پلک سنگین و آرام : 



 

 

... مادرجان بود دخترم آینده برای انتخاب بهترین این »

 مرد میعاد،... شناسم می و دیدم رو زیادی های آدم من

 اگه حتی و کنه می درک رو این حتما آرامش... نبود زندگی

کنه می تشکر ازم روزی باشه، ناراضی االن . » 
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 کش را تنش و آمد پایین ها پله از عریضی لبخند با آرامش

 :داد

صبح از شدیم خسته... آخیش » . » 



 

 

. خندیدند و انداختند یکدیگر به نگاهی جبین مه و بانو

خندید و کرد برانداز را آرامشش جیب، به دست هم پارسا .  

 اما کنند جمع را ها وسیله خواستند می جبین مه و بانو

نداد اجازه پارسا . 

 رو همه میارم کارگر فردا. نکشید زحمت شما اصال نه »

خودش کنه می مرتب . » 

داد انتقال یخچال به را ها میوه بانو . 

صبح تا میشه پالسیده. مادر نمیشه رو اینا » . » 

 یک. ایستاد قدی پنجره کنار و زد آتش سیگاری پارسا

 که پایید می را جبین مه نگاهش یک و بود بانو بند نگاهش

 از و بود گرفته حرف به را آرامش شوری و عشق چه با

بارید می نگرانی نگاهش .  

 چند آوردن با و کشید وسواسش از دست باالخره بانو

 و سنگین لحنش. نشست ها مبل از یکی روی چای، فنجان



 

 

 چشم مقابل ها گذشته انگار که طوری شد؛ دلخوری از پر

بودند هایش : 

ایران؟ دارن؟ تشریف کجا خوبه؟ خانم مهتاب »  » 

 زیرسیگاری در را سیگارش. گرفت چشم و شد سرخ پارسا

 خودش به مبل ترین نزدیک روی و کرد خاموش بلند پایه

 .نشست

هستن همونجا ساکن هنوز نه » . » 

 کرد نازک چشمی گوشه باشد، خودش دست انکه بدون بانو

گفت کنایه پر و : 

 « .آهان »

 هم جبین مه و آرامش حتی. شد برقرار سنگینی سکوت

بشنوند را مکالمه آن تا بودند شده گوش پا تا سر . 



 

 

 برای. بست پلک و برد موهایش بین را هایش دست پارسا

. گفت می چیزی باید اما داشت تردید ها حرف آن گفتن

انداخت پا روی پا و داد تکیه . 

. چیزا خیلی برای باشه دیر خیلی شاید االن راستش »

 « ...اما

 هیچ که کاری برای بود سختش. ماند دهانش در حرف

 و شد خم زانو روی. کند عذرخواهی شد، نمی جبران جوره

کرد تنش گاه تکیه را هایش دست . 

 من اما. نمیشه ترمیم جوره هیچ ها گذشته دونم می »

 مه چه شما، برای چه. میدم انجام بربیاد دستم از هرکاری

آرامش و جبین . » 
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داد ادامه هم باز و خورد تکان گلویش سیبک : 

... من. باشه تکمیل خوشبختیشون تا کنم می کاری هر »

 و آرامش به نه کسی؛ به بزنم آسیبی که خوام نمی اصال من

 برام هم جبین مه. جونم تموم شده که آرامش. جبین مه نه

 برای میدم انجام باشه الزم کاری هر و احترامه قابل خیلی

دردسر بی و عادی زندگی یه داشتن و استقالل . » 

کشید حسرتی پر آه و زدود چشمش از را اشکش نم بانو : 

 جا به که زخمی نمیشه نیستن؛ جبران قابل چیزا بعضی »

 عمر از شدن تباه سال پنج و بیست. کرد ترمیم رو گذاشتن

 گذاشتن جگر رو دندون سال پنج و بیست نیست؛ کم آدم

. ببینه آسیبی نه و بشنوه حرف نه تگوشه جگر اینکه برای

 تا سوخت خودش. نذاشت کم چیزی آرامش برای جبین مه



 

 

 کشید دندون به. برسه رسیده االن که اینجایی به شبچه

 نداشتن بابا از چیزی و بکشه قد ذره ذره تا رو بچه این

 غم با بچه این تا جنگید. باهاش کرد تا بد زمونه اما. نفهمه

 آرامش هیچوقت آرامش. نیومد اما بیاد کنار پدر نبودن

 مقصر. بودی تو اصلی مقصر گم نمی. هم جبین مه نداشت؛

 این حق در شما که کاری اما. بود هم جبین مه بودیم، هم ما

 خانواده این اعضای تک تک دل رو آتیش کردید، خانواده

 از چیزی شد، نابود دخترمون رفت، آبرومون. گذاشت

شدیم محافل نقل شبه یه و نموند اعتبارمون . » 

 می تر خمیده پشتش و شکست می بیشتر لحظه هر پارسا

 هم در طوری هایش اخم و بود شده زمین میخ نگاهش. شد

 انداخته عمیقی خط اش پیشانی روی که بودند تنیده

 .بودند

گشود اعتراض به لب دید، را پارسا ی چهره که جبین مه : 

 « !مامان »



 

 

زد لب رفته درهم ای چهره با و چرخاند سر بانو : 

 چطور که بود تو فکر کسی میگم؟ دروغ مگه مادر؟ چیه »

 باید چطور بگذرونی؟ رو عمرت باقی باید پدر بی بچه یه با

 کرد فکر کسی بگیری؟ باال سر و وایسی مردم حرف جلوی

 کنی ازدواج باید چطور بچه، یه و سفید شناسنامه یه با که

زندگیت؟ سر بری و  » 

زد لب زده خجالت و گفت ای کالفه و کوتاه نچ جبین مه : 

- بریم بهتره... گذشته دیگه . 

کرد زمزمه و کشید مانندی آه نفس هم باز بانو : 

بود گذشته کاش » . » 
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 شود آب خواست می دلش. زد سنگینی پلک و شنید پارسا

برود فرو زمین توی و .  

 تعارف چای شانهمه به جو، آن کردن عوض برای آرامش

 به را خودشان آژانسی با بانو و جبین مه آن، از بعد و کرد

 خودش که کرد اصرار پارسا هرچه. رساندند خانه

رفتند و نکردند قبول برساندشان، . 

*** 

 تلفن روی میعاد شماره که بود بار چندمین برای صبح از

 جواب عصبانیت با و شد کالفه بار این. افتاد می آرامش

 :داد

 بنده، دستم یعنی دارم، کار یعنی نمیدم جواب وقتی »

... متنفرم ازت یعنی بشنوم، رو صدات خواد نمی دلم یعنی

بگم؟ بازم  » 



 

 

- شده تنگ برات دلم ! 

زد کنایه و خندید تلخ آرامش : 

 می تنگ دلت هم بودی خوش پریسا با که موقعی اون »

جناب؟ شد  » 

- بودی چشمام جلو تو فقط. ثانیه هر و لحظه هر . 

- کنی قطع تونی می حاال. کردم باور باشه . 

 حرارت پر نکرد، قطع آرامش وقتی و کرد سکوت میعاد

کرد زمزمه : 

من مال بشی کمال و تمام دیگه بار یه دارم دوست » ! » 

- کرد متحولم مندیات عالقه... نچایی . 

- مخونه خانم بشی دارم دوست .  

- بگیر رو من بیا. شدم خر وای . 

گفت دل و جان با و زد قهقهه میعاد : 



 

 

 زبونت اون کنم کاری خواد می دلم! آخه شیرینی چقدر »

کنه بلبلی من واسه فقط . » 

-  برو. االن دارم کار من ببین. هستی که هم اشتها خوش

 و کاغذ یه روی بنویس داشتنات دوست درمورد بعدا

میشی خوب میدم قول. سطل تو بندازش . 

- عزیزم منتظرتم شرکت در جلوی . 

-  عوض چیزی نیست قرار. زدم رو حرفام من. نباش منتظر

 .بشه

گفت اغواگر لحنی با آرامش های حرف به توجه بی میعاد : 

- نه؟ داری؛ دوست نباتی عروس لباس بودی گفته  

 روزهایشان آن یاد. کرد قطع را تلفن و شد کفری آرامش

 کرد می فکر و گفت می آرزوهایش از که روزهایی. افتاد

 با که روزهایی. کند می تبدیل حقیقت به را تمامشان میعاد

 غرق و کرد می تصور میعاد کنار در را ها آن خاصی، هیجان



 

 

 میعاد که زدند می فریاد ایمانش و دل. شد می خوشی

 شیرینش های لحظه شریک است قرار که ستمردی همان

 و بود کشیده را ها آن حسرت مادرش که هایی لحظه. باشد

 دنیای واقعیتِ به را مادرش های حسرت خواست می او

کند تبدیل خودش . 
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 آینده هرگز که طوری بود؛ داد جلوه خوب را خودش میعاد

بود نکرده تصور خودش برای را او بدون ای . 



 

 

 و زد می پا و دست دروغ هزار و حس هزار میان حاال اما

 دانست نمی که بود شده دار خدشه قدری به اعتمادش

کند باور باید را حرفش کدام . 

 به که رفت و کرد تمام را کارش او از زودتر جبین مه

 را وسایلش آرامش هم بعد ساعت یک. برسد باشگاهش

. دید را میعاد ماشین که زد بیرون شرکت از و کرد جمع

 میعاد که کند عبور کنارش از خواست و رفت ای غره چشم

 سوار تا زد بوق چندبار و چندین و شد همراهش آرامی به

  .شود

غرید عصبانیت با و برگشت آرامش : 

کنی؟ نمی ولم چرا خوای؟ می چی »  » 

- برسونمت باال بیا... شو عصبانی فقط تو... جووون . 

افتاد راه هم باز و کرد نثارش بابایی برو آرامش . 

گفت اینبار میعاد : 



 

 

 ولی... باش هستی، وحشی هرکی واسه... خوشگلم ببین »

 این خط این... باالخره کنم می رامت. بشی من اهلیِ باید

 « !نشون

گفت و کشید فرضی خطی فرمان روی : 

 اگه. پادمون می داره چلغوزت رئیس اون که باال بیا حاال »

 آروم بذار پس. آرامش بینی می رو من روی اون جلو، بیاد

 « .بمونم

 سوار و داد چین را اشبینی. کرد نگاهش دلخوری با آرامش

 :شد

 دست یارو این اینکه برای فقط... ترسیدما ازت نکن فکر »

بهم راجع نکنه بد فکرای و برداره سرم از . » 

غرید عصبانیت با میعاد : 

فکری؟ چه... خورده گه »  » 

زد راه آن به را خودش آرامش : 



 

 

. دارم رابطه کارمندا از یکی با من کرده فکر... چمیدونم »

کنه می موعظه میاد هی . » 

 مشت فرمان دور هایش دست و شد منقبض میعاد فک

 کنار از پایینی خیلی سرعت با و زد دور ناگهان. شدند

 و بود شده قفل آرامش روی سبحان نگاه. گذشت سبحان

غرید و انداخت پایین را سرش آرامش. داشت غلیظی اخم : 

 خواد نمی حاال. رفت آبروم برو برو... عوضی روحت تو »

کنی ثابت بهش . » 

 

, [14.10.19 12:13] 

 

 

۱۶۲پارت  

 

 



 

 

 شور با و فشرد گاز روی بیشتر کمی را پایش باالخره میعاد

کرد زمزمه حرارت و : 

شن نزدیک من مالِ به نباید بفهمن باید » . » 

 که مالکیتی حس و زدن حرف لحن آن از آرامش دل ته

 بی اما شد خاصی حال یک زد، می موج صدایش توی

گفت تفاوت : 

 گذشت... خودمم مااال من هستم؟ کاال من مگه... بابا برو »

بود خر آرامش که دورانی . » 

 تکان تاسف نشان به را سرش و زد تلخ ای خنده تک میعاد

 :داد

بودی عاشق فقط تو. خوشگلم نبودی خر هیچوقت تو » . » 

گفت تاکیدوار و کوبید اش سینه توی : 

مّن عاشقِ » ! » 



 

 

 سمت به گردن و گرفت را رویش پوزخندی با آرامش

 در که حسی آن از بود؛ شده خالی دلش ته. چرخاند شیشه

 می تر تازه برایش انگار گذشت می هرچه و داشت گذشته

 اش خفته های حس تمام و خورد می پیچ دلش حاال. شد

 که کشیدند می سرک وجودش توی و شدند می بیدار انگار

 برای شد موجب و آورد هجوم هایش چشم به اشک آنطور

نریزد هم اشکی تا نزند پلکی ثانیه چند . 

 آرامش که بود حرکت در ناآشنا مسیری سمت به میعاد

 :گفت

میرم آژانس با کن مپیاده رو؟ من بری می کجا » . » 

 چند از بعد و کرد بیشتر را سرعتش او به توجه بی میعاد

کرد هدایت خلوت ای گوشه به را ماشین لحظه . 

 فرود پایش روی میعاد دست که شود پیاده خواست آرامش

 خورده فرو احساسات برای عظیمی شوک که انگار و آمد



 

 

 که عجزی با. ماند اش سینه در نفس و بست پلک. شد اش

نالید بود شده صدایش ی مانده ته : 

 تنها نه کردی، که کارایی با تو. میعاد بردار سرم از دست »

 رقمه هیچ. کردی خرد من پیش هم رو خودت که رو؛ من

 من ی مرده های حس نکن سعی. نمیشه صاف باهات دلم

چون. گور از بیرون بکشیشون و کنی قبر نبش رو ... » 

 قبل از تر عاصی و بلندتر و کوبید اش سینه روی دست

 :گفت

 روش رو چشمم نیاد، راه من با لعنتی این اگه حتی چون »

 من تو که همونطور زنم؛ می خط زندگیم از رو تو و بندم می

. کنم می نابودت کردی، نابودم تو که همونطور. زدی خط رو

 هیچ که جایی یه رم می و گیرم می مشتم توی رو قلبم

 بهت احمقانه چقدر کنم فراموش تا میرم. نباشه تو از اثری

 کنه می درد قلبم. کشتی رو من تمام تو و کردم اعتماد



 

 

 با کردی چیکار فهمی می فهمی؟ می... شکسته... میعاد

 « روانم؟

 

, [14.10.19 12:13] 

 

 

۱۶۳پارت  

 

 

 در را آرامش که حسی از پر اما رمق بی و خسته میعاد

 زمزمه و کشید آغوشش در کرد، می متزلزل تصمیمش

 :کرد

دونی نمی تو که هست چیزایی یه » . » 

 تنش به که گرمایی همه آن از دهانش. شد خشک آرامش

 سینه توی داشت قلبش و بود مانده باز نیمه شد می منتقل



 

 

 زده حلقه هایش چشم توی که اشکی. شد می پرپر اش

کرد جدا تنش از روح میعاد صدای و چکید باالخره بود، : 

شی سبک بذار... کن گریه عزیزم؟ جانم جااانم؟ » . » 

زد هق و شد چنگ پیراهنش روی آرامش دست : 

 « .نامرد »

بوسید را دستش میعاد : 

رو خودت کن خالی بگو... بگو » ... » 

نالید قبل از آلودتر بغض و بلندتر بار این : 

 « ...نامرد »

- چی؟ دیگه... نامردم  

- فطرتی پست... پست . 

 ...هستم-

- شعوری بی خیلی ! 



 

 

 ...هستم-

- قلبم خدا آی ... 

- عزیزم ببخش... ببخش. بشم قلبت فدای . 

 اش سینه روی را سرش و بوسید را صورتش بار این

 می چنگ پیراهنش به آرامش. شود آرام تا گذاشت

 که بود شکسته آنقدر. کرد می خالی را دلش و انداخت

 آورده درد به هم را میعاد دل غمش، از پر هقِ هق صدای

کرد می نجوا گوشش زیر آنطور که بود : 

... کن گریه... خوشگلم... زندگیم انگیزه... نفسم... جانم »

شی آروم کن گریه ... » 

 سردرد با و چسباند میعاد بازوی به را اش پیشانی آرامش

نالید بود، شده دچارش که بدی : 

ندارم باور رو هیچی... نیست هضم قابل برام » . » 



 

 

 روی میعاد دست. گذشت سنگینی سکوت در ثانیه چند

 از تر آرام دیگر حاال آرامش و کرد می نوازش را آرامش کمر

بود قبل .  

کرد صحبت به شروع میعاد : 

 رو ما مشترکشون منافع برای پریسا عموی و من بابای »

 خیلی حاجی کردم، نمی قبول اگه. دادن قرار هم راه سر

 می من اونوقت. گرفت می ازم رو داشتم که هرچی راحت

... آرامش شممی مستقل دارم االن اما... قبا ال یه و موندم

 که هرکی جون رو تو پس. گفتم بهت هم قبال رو این

 زجر کافی اندازه به. نده آزار رو من انقدررر داری، دوسش

 کنم تحمل تونم نمی دیگه. نداشتنت و نبودن از کشیدم

 حس بشه ثابت بهت تا بیایم و بریم مدت یه. رو دوری این

بگی تو هرچی بعدش. تره قوی هم قبل از حتی من . » 

 ...بابام-

نداد زدن حرف اجازه میعاد : 



 

 

 یکی یکی تا بگو رو هات بهونه چی؟ دیگه... من با بابات »

بگیرمشون ازت . » 

کوبید بازویش به مشتی و خندید تلخ آرامش : 

کنی می اذیت رو من انقدر که شعوری بی خیلی » . » 

 بی با را نگاهش و گرفت هایش دست میان را سرش میعاد

چرخاند صورتش تمام توی تابی : 

 بیان شدن مجبور که همونطور... شد تموم دیگه »

. کنن موافقت هام خواسته تمام با مجبورن خواستگاری،

شده عوض چیزا خیلی... آرامش نیستم گذشته میعاد من . 

» 
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*** 

. کرد مهار را اش عطسه فورا و کرد قطع را تلفن جبین مه

 و خورد را بود شده چیده ظرف توی که بیسکویتی آرامش

گفت اخطارگونه : 

خطرناکه خیلی... ندار نگه رو تعطسه » ... » 

 باال زحمت به که نفسی و آلود تب هایی چشم با جبین مه

نالید و کرد نگاهش بود، آمده : 

 کالس برم چجوری امروز دونم نمی. میرم می دارم وای »

 « .زبان

- کن استراحت امروز. نرو خب . 

- آخه نمیشه . 

 جبین مه رنگی های گونه ی خیره و آمد باال آرامش نگاه

 :ماند



 

 

 « چرا؟ »

کرد اخمی و شد هول جبین مه : 

که نداره چرا. مونم می عقب خب » ! » 

انداخت باال ای شانه و کرد نگاهش مشکوک آرامش : 

بگیرم؟ قرص برات برم خوای می »  » 

گفت و برخاست جا از جبین مه : 

 دو یکی بگیرم، ساعتی مرخصی حکمت آقای از برم نه »

کالس برم و کنم استراحت ساعت . » 

 شده گرد هایی چشم با و ماند آرامش دهان در بیسکویت

 دید، را جبین مه طلبکار و شاکی نگاه وقتی. کرد نگاهش

گفت و داد قورت را دهانش محتویات : 

کارته؟ از تر مهم کالست یعنی »  » 

 شدت از هایش شانه و کرد نازک چشمی پشت جبین مه

غرید و کرد تصنعی اخمی. شدند خمیده شرم : 



 

 

برس کارت به » . » 

 لب. ماند خیره جبین مه رفتن به و خندید متعجب آرامش

 زمزمه لب زیر. پریدند باال هایش شانه و برگشتند هایش

 :کرد

اصال چه من به » . » 

 شرکت توی کسی که بود سبحان اتاق توی جبین مه هنوز

 تکان دست برایش مسیح، دیدن با آرامش و کشید سرک

 :داد

پسر؟ چطوری... سالاام »  » 

 نمایشی حالتی با و گذاشت سرش روی را دستش مسیح

 :گفت

شما؟ چطوری... دارم ارادت »  » 

 روی تا کرد دعوتش و خندید هایش حالت آن به آرامش

بنشیند مقابلش صندلی : 



 

 

اینجا بشین بیا » . » 

گفت آبدارچی به رو هم بعد : 

هستن من مهمان ایشون. لطفا چای تا دو » . » 

گفت ای بامزه لحن با مسیح : 

افتخاره هم بودن شما مهمان » ... » 

زد لب و آورد تر پایین را صدایش : 

بیشتر که بودن پسرعمو » ! » 
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برد پایین را صدایش و زد ای قهقهه آرامش : 

داری؟ کار چی اینجا. نریز زبون انقدر »  » 

کرد نگاهش ای گوشه لبخندی با مسیح : 

. دارم دخترعمو یه اینجا اومد یادم شدم، می رد داشتم »

نیست ازش خبری که خبره چه ببینم بزنم سر بیام گفتم . 

» 

کرد نگاهش سفیه اندر عاقل آرامش : 

بله... آهان » ! » 

 که کشید جلو را خودش کمی و افتاد قهقهه به مسیح

 لبخند روی نگاهش و شد باز سبحان اتاق در دم همان

 دست. ماند ثابت مسیح ی آمده کش تنِ و آرامش عریض

 مسیح. گرفت بدبینی رنگ نگاهش و برد فرو جیبش توی

 بلند بود، کرده نگاهش و بود چرخانده گردن دم همان که

کرد پرسی احوال تاب و آب با و شد : 



 

 

چطوری؟... گرفتار آقای سالم! به به »  » 

 اما کردند روبوسی و دادند دست یکدیگر با و رفت جلو

 آرامش به نگاهش و بود درهم سبحان های اخم همچنان

داد نمی خوبی حس اصال .  

 را بود گذاشته صندلی کنار که نایلونی و برگشت مسیح

داد سبحان دست به و برداشت : 

 که کرد سفارش خیلی بابا. شما امانتی هم این... بفرما »

برسونم خودت دست به حتما . » 

 جبین مه به رو. رفت اتاقش به و گرفت را نایلون سبحان

 :گفت

 گفتم که نکاتی به حواستون فقط. برید تونید می شما »

کنیم شروع رو همکاریمون بتونیم تا حتما باشه . » 



 

 

 که حالی در و کرد تشکر افتاده زیر به سری با جبین مه

 اتاق از بود، زده گره بهم سخت و سفت را هایش دست

کرد خداحافظی زیرلب و رفت بیرون . 

بست را در و رفت سبحان اتاق به مسیح .  

گفت آرامش به رو و کرد جمع را وسایلش جبین مه : 

 شد قرار. ببندیم قرارداد گفت راضیه، کارم از گفت بهم »

 که برم شدم، خوب کامال و کردم استراحت اینکه از بعد

کنیم صحبت . » 

درخشیدند هایش چشم و کرد نگاهش ذوق با آرامش : 

 می. کنی ثابت رو خودت تونی می دونستم می... ایول »

... ها هفته آخر فقط... کنی کار هم آرایشگاه تو بری تونی

محصوالتمون واسه کنی می خوب بازاریابی یه هم تهش . » 
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ماند گلویش روی دستش و فشرد هم روی پلک جبین مه : 

 ببنده نافم به گیاهی دارو مامان یکم برم. سوزه می گلوم »

شم خوب زودتر تا . » 

نداد اجازه جبین مه که بگیرد آغوشش در خواست آرامش : 

هم تو خوری می سرما » ... » 

 آرامش و کردند خداحافظی فورا تلفن خوردن زنگ با

شد کارش مشغولِ .  

رفت و کرد گرمی خداحافظی هم مسیح دقیقه چند از بعد .  



 

 

 منتظر آرامش و شد تمام کاری ساعت بعد، ساعت دو یکی

بیاید دنبالش به تا ماند پارسا .  

 تنها. شد می خالی شرکت و رفتند می یکی یکی کارمندها

بود سبحان بود، مانده که کسی .  

 اتاق در ناگهان. بخورد آب تا رفت آبدارخانه به آرامش

کرد رصد را آرامش اش، ریزبینانه نگاه و شد باز سبحان . 

 کاری ساعت ببرید؟ تشریف که هستید کسی منتظر »

شده تموم . » 

 سبحان به رو و گذاشت سینک توی را لیوان آرامش

گفت پرکنایه : 

بفرمایید اجازه اگه بله » . » 

 که کرد می نگاهش تفریح با و بود داده در به تکیه سبحان

گفت تمسخر با و افتاد خنده به ناگهان حرف، این با : 

بود جالب » ! » 



 

 

 سبحان که کند عبور مقابلش از خواست و کرد اخم آرامش

 چشم. شد راهش سد و داد تکیه چارچوب به را دستش

 شده بم صدایی و مرموز لحنی با و شدند تنگ هایش

 :پرسید

زنی؟ می تیک نفر چند با »  » 

 شعله تنش توی که عصبانیتی با و شد خشک درجا آرامش

غرید کرد، سرخ را صورتش و کشید : 

 « بلـــه؟ »

 قدمی اخم پر همانطور آرامش و رفت جلو قدم یک سبحان

زد لب صورتش توی و شد خم سبحان. برداشت عقب به : 

 اون مسیح، پارسا،... هستی نفر چند با بدونم خوام می »

دیگه؟ خب؟... کرد بلندت که یارو  » 

داد هلش عقب به و گذاشت اش سینه توی دست آرامش : 



 

 

 درازتر گلیمتون از رو پاتون. نداره ارتباطی هیچ شما به »

 « .نکنید

 بی. کرد کج را سرش و خندید فرصت سر و مستانه سبحان

 کرد، می القا بدی معنای آرامش به که حسی از پر و پروا

گفت و کرد نگاهش : 

باش هم من با » ... » 
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 چندشش بود، صدایش در که وقاحتی همه آن از آرامش

 صورتش توی سبحان دست که کشید هم در صورت. شد

کرد نوازشش حقارت پر شستش، با و نشست : 

عزیزم برات باشم بهتر شونهمه از میدم قول » . » 

 می وجودش تمام که حالی در و کوبید دستش زیر آرامش 

زد داد لرزید، : 

هان؟ بزنی؟ حرف اینطوری من با داری جرات چطور »  » 

 طرف یک آرامش سیلی که بگوید چیزی خواست سبحان

کرد راست تنش بر مو فریادش و سوزاند را صورتش : 

دونی؟ می کیه؟ پارسا دونی می »  » 

 شد باعث پارسا فریاد و آمد شده تند هایی قدم صدای

بکشد عقب سبحان : 

خبره؟ چه اینجا »  » 

گفت عصبی و لرزان آرامش : 



 

 

گرفته اشتباه ها روسپی با رو من... بپرس ایشون از » ! » 

 حالی در و کوبید دیوار سینه را سبحان پارسا حرف، این با

غرید فشرد، می هایش مشت توی را اش یقه که : 

بزنی؟ زر کردی جرات چی هان؟ بهش؟ گفتی چی »  » 

 با و بست پلک سبحان که کشید فریاد صورتش توی طوری

گفت تحقیر : 

 می دورت تو؟ دری می سینه داری کی واسه... بدبخت »

نشناختیش؟ هنوز... زنه  » 

 فریادش و سوزاند را صورتش دیگر طرف پارسا سیلی

کرد سست را سبحان پاهای : 

 باااار ده گفتی، دوبار گفتی، بار یه چه؟ تو به... احمق »

 حسابش آرامش گفتم. نداره ربطی تو به گفتم گفتی؛

 « !جداست

کشید فریاد صورتش توی : 



 

 

 « نگفتم؟ »

 عقب به کرد سعی و گذاشت اش سینه تخت دست سبحان

دهد هلش : 

 شعوربی نه؟ برداشته تاب مخت... پارسا دادی رد تو »

. فقط بکشه باال رو پولت میخواد ست؛کاره اون دختره میگم

یابو شدی؟ ددی شوگر ! » 

گرفت هایش دست میان را فکش پارسا : 

 تا رو خودت کن جمع فهمی؟ می نیومده؛ تو به فضولیش »

نکردم جمعت ! » 

گفت آرامش به رو و کشید اش یقه از دست تحقیر پر : 

عزیزم بریم » . » 

 که کند عبور سبحان کنار از خواست و بست پلک آرامش

ریخت را زهرش سبحان : 

کن فکر پیشنهادم رو » ! » 



 

 

کوبید دهانش توی مشتی و شد آوار سرش روی پارسا : 

 میدی پیشنهاد من دختر به که رسیده جایی به کارت »

پیر؟ خر  » 
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 حیرت با. شد تار دیدش و پیچید خودش به درد از سبحان

 صورتش توی اش عصبی های نفس که پارسا به تعجب و

گفت ناباور و شد خیره شد می پخش : 

 « دخترت؟ »

گرفت تمسخر حالت زود خیلی لحنش : 



 

 

هندیه؟ فیلم مگه! بگنجه بگو چیزی یه »  » 

غرید لب زیر پارسا : 

 « !خفه »

 را صورتش روی غلیظِ اخم. تکاند را خودش و شد بلند

گفت تهدیدوار و کرد حفظ : 

. داره همه با اساسی فرق یه آرامش بودم گفته بهت »

 انقدر و دور بریز رو کثیفت فکرای گفتم نشو، پیچ پا گفتم

نرو راه بچه این و من مغز رو . » 

 فشار از فکش و بود مانده هوا روی اش اشاره انگشت

 سبحان به کینه با آرامش. بود شده منقبض زیاد، عصبی

نبود دنیا آن توی انگار سبحان و کرد می نگاه .  

 به رو دیگر بار و برداشت تشویش از پر قدم چند پارسا

توپید سبحان : 



 

 

 می... مّن! منه دختر ، آرامش،. گم می آخر بار برای »

 فکی پکونم می بره، هرز سمتش به بخواد که دستی شکونم

 که چشمایی کنم می کور. ببافه شعر درموردش که رو

بدون رو خودت حد پس... روش کنه دریدگی بخواد . » 

 آبدارخانه از بیرون به که همانطور و گرفت را آرامش دست

گفت و برگشت کوتاه گذاشت، می پا : 

 فردا از چون باش جدید کارمند یه فکر به درضمن »

ذاره نمی اینجا هم رو پاش آرامش . » 

 که برود بیرون خواست و کشید خودش دنبال به را او

گفت آرامش : 

 « ...وسایلم »

 کوبید، می تند قلبش و بود افتاده نفس نفس به که پارسا

کرد مقابلش به ای اشاره سر، با و کرد رها را دستش : 

نمیای اینجا فردا از. داری هرچی کن جمع بدو » . » 



 

 

 به را آخرش نگاه و کرد جمع را وسایلش فورا آرامش

 ایستاده چارچوب میان اخم، پر و متفکر که دوخت سبحان

کرد می نگاهش و بود .  

 دو هر و برداشت بزرگی قدم سمتش به پارسا ناگهان

غرید و داد تکان هوا روی را دستش : 

 نگاه من به هست حرفی... ها نداره برت یابو چیه؟ هان؟ »

 « ...کن

 رفت اتاقش به اخم پر و دوخت پارسا به را نگاهش سبحان

 و بود عظیمی شوک در هم هنوز انگار. بست را در و

کند هضم را پارسا های حرف بود نتوانسته . 

 پارسا و نشستند پارسا ماشین در دو هر آرامش و پارسا

 فرمان روی مشتش و کرد می غرولند لب زیر هرازگاهی

شد می تر محکم .  

 تا که عصبانیتی آن تا کند سکوت داد می ترجیح آرامش

شود تمام بود ندیده پارسا از لحظه آن . 
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 خارج کنترلش از که صدایی با و برگشت سمتش به پارسا

پرسید بود، شده : 

مرتیکه؟ بهت گفت چی »  » 

کرد نگاهش منگ و گیج آرامش : 

کی؟ چی؟ »  » 

کرد توقف قرمز چراغ پشت و سایید هم روی دندان پارسا . 

... دیگه گم می رو یابو سبحان... بابام خر آمیرزا کی؟ »

بود؟ چی پیشنهادش  » 



 

 

 و ناراحتی با و چرخاند شیشه سمت به را سرش آرامش

گفت اخم : 

نزن داد من سر » . » 

. کرد فروکش ناگهان و آمد کش رخش نیم روی پارسا نگاه

کرد فوت را نفسش کالفه و کرد حرکت ها ماشین بوق با . 

بهت؟ گفت چی »  » 

 این ها، آدم نگاه طرز این. بود شده سرخورده انگار آرامش

 کردند، می نگاه او به رانی هوس برای ابزاری چشم به که

 سبحان که داشت دلیلی چه اصال. شد می شکستش موجب

 دلیلی چه بدهد؟ را هایی حرف چنین جرات خودش به

کند؟ نگاه دیگری چشم با او به که داشت  

 آن گرفتن بال و پر ی اجازه که بود خودش مقصر شاید

 برخورد همان در باید شاید. بود داده او به را مضخرف افکار

 در کردن فکر اجازه حتی که کوبید می را او طوری اول

 تر رو و چشم بی ها آدم اما. نکند پیدا هم را خودش خلوت



 

 

 می و بریدند می خودشان برای. بودند ها حرف آن از

کردند می اطرافشان های آدم تن و دوختند .  

 وقتی گویند می. بود شکسته هم بد بود؛ شکسته قلبش

. شود می پاره قلبشان در مویرگی شکند، می ها آدم قلب

 قلبش توی مویرگ چند و چندین کرد می احساس آرامش

 می انفجار مرز به را قلبش داشتند و بودند شده پاره

 .رساندند

گفت پارسا سنگین نگاه حسِ با و داد قورت را بغضش : 

 سرم باال اول از که تویی اینا همه مقصر چیه؟ دونی می »

 و کنه نگاه اینجوری بهم داشت جرات کی وگرنه. نبودی

 که هستم چی من کرده فکر بده؟ شرمانه بی پیشنهاد

 هستی، مسیح و پارسا با که حاال بگه بهم کنه می جرات

باش هم من با پس کرده، بلندت هم فالنی که حاال . » 

پرید کالمش میان عصبی پارسا : 

کرده؟ بلندت کی »  » 
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 نمی دلش. چرخاند گردن و شد جمع خودش توی آرامش

 با را ماشین پارسا اما. بزند میعاد درمورد حرفی خواست

 شانه. چرخید سمتش به و راند ای گوشه به زیادی سرعت

کند نگاه او به تا کرد مجبورش و گرفت را هایش : 

 یکی گفت بهم سبحان هم پیش روز چند... رو من ببین »

 می کردم فکر... نکردم باور من... بردت و دنبالت اومده

 ولی... نیاوردم روت به... کنه بدبین تو به نسبت رو من خواد

خبریه؟. نگفته هم بیراه پر انگار  » 



 

 

. خواست نمی زدن حرف دلش. زدید می را نگاهش آرامش

 با پارسا. چرخاند را سرش و خورد تکان گلویش سیب

 مستقیم و فشرد اش پنجه میان را فکش دلهره، و نگرانی

کرد نگاهش : 

داری؟ پسر دوست »  » 

 پارسا. دوخت زیر به را نگاهش و گفت کوتاهی نه آرامش

 بعد. شد خیره دست دور به و رفت عقب حوصله بی و کالفه

گفت لحظه چند از : 

 ندارم دوست اما... آرامش کنم محدودت خواد نمی دلم »

 عیبی... باش داشته خب داری، پسر دوست. بری کج رو راه

 بزنه، آسیبی بهت خواست اگه که... من نظر زیر اما... نداره

 جوونی و مهمونی و پارتی دلت. دربیارم روزگارش از دمار

 که میعاد مثل حیوونی با نه... آدمش با اما باشه خواد؟ می

 و بکنه رو هاش استفاده کثیف، شغال یه مثل که ندونه؛ قدر



 

 

 درستی آدم با. کنه تقسیم دیگه یکی با رو خوشبختیشان

فهمی؟ می. داره نگه زاپاس رو تو نخواد که  » 

 آن لحظه آن در چرا دانست نمی. بود شده سرخ آرامش

 با مسائل آن درمورد زدن حرف. بود کرده پیدا شرم همه

 در الاقل بود؛ سخت برایش داشت، را پدرش مقام که کسی

گذشتند می کند همه آن که ها لحظه آن . 

 هیچکدام خانه، تا و درآورد حرکت به را ماشین پارسا

گفت پارسا که بودند پارکینگ توی. نزدند حرفی : 

من شرکت ریم می فردا از » . » 
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*** 

گفت و نشاندش کنفرانس میز پشت پارسا : 

بزنی؟ طرح بلدی »  » 

- طرحی؟ چه  

- لوگو مثال ...  

گفت و گذاشت مقابلش کاتالوگی : 

 ببینم بزنی طرح یه کن سعی بعد. دقت با ببین رو اینا »

ای کاره چه اصال . » 

 که کرد دیدن به شروع و کشید جلوتر را کاتالوگ آرامش

 که شد خیره پارسا به و آمد باال نگاهش. خورد زنگ تلفنش

کرد می نگاهش موشکافانه : 

بده جواب » . » 

کرد سایلنت را تلفنش آرامش : 



 

 

میدم جواب بعدا. نیست مهم » . » 

 فوت باره یک به را نفسش. ایستاد صاف و شد کفری پارسا

 کسی به و برداشت را تلفن. نشست میزش پشت و کرد

زد زنگ : 

 بذار خالی تایم یه امروز از... خوبی؟ سالم توکلی؟ الو »

 بگیره یاد خوام می فوری خیلی نه... برات آوردمت کارآموز

بشه مشغول که ... » 

گفت عصبانیت با و شد کالفه : 

لطفا نزن حرف من حرف رو... نداریم کم نیرو نه » ... » 

گفت آرامش به رو و کرد قطع را تلفن : 

شو مشغول » . » 

 فکرش تمام اما شد بود گفته که کارهایی مشغول آرامش

 بکند دل توانست می کاش. بود مانده جا میعاد تماس پیش

 توضیح جبین مه برای گذشته شب. شد می مانع چیزی اما



 

 

 نمی کار شرکت آن در دیگر پارسا خواست به که بود داده

  .کند

 رسانده شرکت به را خودش سبحان تماس با هم جبین مه

 می زنگ آرامش به هرازگاهی. بود شده کارها مشغول و بود

 و صبر با هم آرامش. پرسید می بود مشکلی اگر و زد

داد می را جوابش حوصله . 

 های آموزش و رفت توکلی اتاق به پارسا ی اجازه با باالخره

 زود خیلی که بود مصمم کارش در آنقدر. گرفت را الزم

 ها آن ها سال که استعدادهایی و گرفت می یاد را چیز همه

دادمی بروز بود، گرفته نادیده را . 

 پیام و برداشت را تلفنش که شد تمام توکلی با کارش

لرزاند را دلش میعاد، : 

 وقتی میرم می بار هزار من اما نشه تنگ دلت تو شاید »

بیرون؟ بریم. نمیدی جواب  » 



 

 

 تر هایش چشم. بود شده شکننده همه آن چرا دانست نمی

نوشت برایش و شدند : 

تونم نمی » . » 

 جواب و رفت بهداشتی سرویس به فورا. خورد زنگ تلفنش

 :داد

 « بله؟ »
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درآورد دلش روزگارِ از دمار خاصی، لحن با میعاد : 



 

 

 تماس رو بیا. عزیزم تنگه برات دلم چقدر... جااانم »

 « .ویدیویی

گفت کالفه آرامش : 

بزنم حرف تونم نمی. میعاد نشو دیوونه » . » 

- عزیزم باباتم شرکت پایین .  

کشید ای خفه هین آرامش : 

 درست شر... میعاد برو کنی؟ می چیکار اینجا... دیوونه »

 « .نکن

-  ببینم خوام می. کنم می پا به شر باشه، شر تو دیدنِ اگه

کنه محروم تو دیدن از رو من داره جرات کی . 

بست پلک و کرد حبس را نفسش آرامش : 

 بهونه یه به شه تموم کارم دیگه ساعت نیم. میعاد برو »

پیشت میام ای . » 



 

 

-  تموم کارت تا مونم می منتظر اینجا من. عروسکم نترس

  .شه

- منی؟ دنبال شهمه نداری زندگی و کار مگه تو آخه  

خندید کوتاه میعاد : 

 تو دیگه ساعت نیم. خوشگلم تویی زندگیم و کار »

باال میام خودم وگرنه ماشینمی . » 

گذاشت بهت توی را آرامش و کرد قطع را تلفن .  

 پارسا اتاق به اطراف، به نگاهی با و رفت بیرون سرویس از

  .رفت

کرد نگاهش گرمی لبخند با پارسا : 

ازت بود راضی حسابی توکلی. نباشی خسته » . » 

نشست صندلی روی و داد را جوابش لبخند با هم آرامش : 

کنم طراحی هم لباس میخواد دلم » . » 

انداخت باال ابرویی پارسا : 



 

 

بود اول قدم تازه این... پله پله... حتما » . » 

 داشتند هایش انگیزه. پیچید آرامش دل توی عجیبی شوق

 به روز هم پارسا به اشوابستگی و عالقه. شدند می قوی

 پارسا به دقیقه چند از بعد باالخره. شد می بیشتر روز

 :گفت

خونه میرم بعدش دارم کار جایی میرم سر یه من » . » 

کرد نگاهش مشکوک پارسا : 

رسونمت می » . » 

شد بلند آرامش : 

میرم خودم نه » . » 

-  شام اما بیام دیر کم یه شاید هم من. باش خودت مراقب

همیم با رو . 

 که پذیرفت می باید اما خورد تکان آرامش دل در چیزی

 به را نیازش باید و دارد را خودش به مختص زندگی پارسا



 

 

 اصال برایش زندگی طریق آن که هرچند. کند برطرف نحوی

 که تعددی و روابط نوع تعهد، عدم آن. نبود هضم قابل

باشد عادی نظرش به که نبود چیزی داشتند، . 
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. فهمید می را اش ریشه و کرد می مطالعه درموردش باید

 ترافیک پر و شلوغ زندگی برای کمکی توانست می شاید

نبود بلد را هیچکس به ورزیدن عشق که باشد پارسا . 



 

 

 ماشین که شد دور قدمی چند و رفت بیرون شرکت از

 جا از ماشین و شد سوار فورا. کرد ترمز پایش مقابل میعاد

شد کنده . 

 نگاه. داشت نگه هایش لب مقابل و گرفت را دستش میعاد

بست پلک و کرد پرواز سمتش به آرامش : 

 چرا... کارا این با نکن رو و زیر رو من دل انقدر... میعاد »

داری؟ برنمی سرم از دست چرا نمیری؟  » 

غرید بلندی صدای با و عصبی میعاد : 

 تونم نمی وقتی دارم؟ دوستت وقتی شعور بی برم کجا »

فهمی؟ نمی نفهمی؟ کنم؟ زندگی تو بدون  » 

لرزید بغض از صدایش و کرد نگاهش مبهوت و مات آرامش : 

نزن داد من سر » . » 

کشید داد قبل از بلندتر میعاد : 



 

 

 رو خودت خوای می کی تا... کشم می هوار. زنممی داد »

 بدون بینی نمی رو؟ حالم بینی نمی المصب؟ نفهمی به بزنی

کنم؟ می جون دارم تو  » 

کشید داد بغض پر و کوبید بازویش به آرامش : 

 چطور فهمیدی مگه رو؟ من شدن خرد دیدی تو مگه »

 تو مگه نیست؟ میعادی دیگه کنم هضم تا کندم جون

رو؟ حالم فهمیدی  » 

. گرفت آرام ناگهان و کرد پارک ای گوشه را ماشین میعاد

 زمزمه آرامش، حرص پر و وحشی نگاه ی خیره و برگشت

 :کرد

 نکن پرونی لگد. برات نیست من اندازه هیچکس »

 لجن از رو زندگی این بذار. بکشیم نفس بذار. خوشگلم

خب؟. باشیم هم با و بیرون بکشیم  » 



 

 

 از میعاد. کرد سکوت و دوخت چشم مقابلش به آرامش

 توی که غلیظی حسِ با و برداشت ای جعبه عقب، صندلی

کرد زمزمه بود، گرفته راه لحنش و نگاه : 

میاد؟ خوشت ببین. نانازم توئه واسه این »  » 
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 که الماسی انگشتر روی نگاهش و گرفت را جعبه آرامش

 هجوم هایش چشم کاسه به اشک. ماند ثابت درخشید می

 چرخاند را سرش بست، می را جعبه درِ که همانطور و آورد

 و قول خاطراتشان، تمام. شد خیره بیرون به شیشه از و



 

 

 علم قد نگاهش مقابل خوبشان روزهای قرارهایشان،

لرزیدند بغض از هایش لب و شد مچاله قلبش. کردند .  

کرد گرمش گوشش، بیخ میعاد حرارت پر و آرام صدای : 

خواستی می که همونیه » ... » 

 بود، شده خم سمتش به که همانطور و برداشت را انگشتر

درآورد حرکت به هایش چشم مقابل را آن : 

 ساخته تو ناز هایانگشت واسه! میزنه برقی چه ببین »

 « .شده

. کرد دار نم را هایش مژه اشکی قطره و بست پلک آرامش

 از دست بودند، رفته حلقه دیدن برای که روزی ی خاطره

 بود پسندیده را حلقه آن شوقی چه با. داشت برنمی سرش

. بود شده خاموش هایش چشم برق قیمتش، پرسیدن با و

 خندیده چقدر و بود گذاشته سرش به سر چقدر میعاد

 .بودند



 

 

 که شد پارسا مشغول همه آن کِی. کشید تیر قلبش

 حوصله بی میعادِ شد؟ خارج چنگش از یکباره به اشزندگی

 شدن پیدا درگیر آنقدر اما نداشت باور را آخر روزهای ی

 اما. بود ریخته بهم هم خوراکش و خواب حتی که بود پارسا

 که آرزویی و بود نشسته مقابلش حاال. بود کرده تا بد میعاد

 چشم مقابل دانست، می محال را شدنش برآورده روزی

 داغ را تنش روزها آن مثل نگاهش و داد می تکان هایش

کرد می . 

نالید و کشید اشپیشانی به دستی : 

 تحلیل و تجزیه بذار. میعاد کنم فکر بذار روز چند یه »

. تالفی برای کردم کار چی و باهام کردی کار چی که کنم

. برگشتی درازتر پا از دست و رفتی چطور کنم هضم بذار

خب؟. گیرم می تصمیم بعدش  » 

 بازدم. ماند سینه در نفسش و شدند بسته میعاد های چشم

پرسید و کرد فوت را اش کالفه : 



 

 

 نمی. نبودنت از نداشتنت؛ از شم می کالفه من روز؟ چند »

ندارم آرامش تو بدون... آرامش تونم . » 

 براق هایش چشم عمق. کرد نگاهش و برگشت آرامش

 و تن وجب به وجب توی و شد می نیزه نگاهش. بودند

 و کرد می مسخ را آرامش نگاهش با. رفت می فرو صورتش

نرم را دلش . 

 که کند لمس را صورتش خواست و آورد باال را دستش کف

گفت و کشید کنار را خودش آرامش : 

خونه برسون رو من » . » 

 صاف و کرد عقبگرد کالفه و شد مشت همانجا میعاد دست

 .نشست
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گفت و کرد مشت فرمان روی را هایش دست : 

خوریم می هم با رو شام » . » 

گفت قبل از بلندتر آرامش : 

خونه برم االن همین خوام می. خورم می بابام با رو شام » . 

» 

 اش حنجره از که غرشی و دید را میعاد فک شدن منقبض

 شده چفت های دندان میان از صدایش. شنید را شد خارج

رسید گوش به اش : 

من واسه نکن بابام بابام... انقدر » . » 

 به را تیزش و تند نگاه و چرخید سمتش به شدت به آرامش

دوخت اشنیمرخ : 



 

 

کنی؟ می حسودی هم بابام به... ها بابامه بله؟ »  » 

. کرد تنگ را هایش چشم و چرخاند گردن سرعت به میعاد

گفت تهدیدی حالتی با : 

 بابات چه. کنم نمی تقسیمت احدی هیچ با رو تو من »

 خودم تا بکن رو قضیه قال زودتر پس. مامانت چه باشه،

باشی من جز کسی با نیست قرار چون. نشدم کار به دست . 

» 

. درآورد حرکت به زیادی سرعت با را ماشین و گفت را این

گفت لجبازی با. نداشت شنیدن زور طاقت آرامش : 

 انقدر پس نه؛ یا باشی زندگیم تو که گیرم می تصمیم مّن »

 می هم االن. بیاد فشار جاییت یه به که نزن زور خودی بی

بابام ی خونه برم خوام . » 

 های الستیک و کشید را دستی ترمز یکباره به میعاد

 فرعی سمت به وحشتناکی صدای با و کشان جیغ ماشین،

 .چرخیدند



 

 

 صندلی به لحظه چند برای آرامش که بود عصبی آنقدر

 تمام. پایید را مقابلش شده گرد هایی چشم با و چسبید

 دهانش سقف به زبانش و بودند شده منقبض تنش عضالت

بود چسبیده .  

غرید وحشت پر نهایت در : 

دیمون می کشتن به داری کنی؟ می غلطی چه » . » 

 شده قرمز تازه که چراغی از و کرد بیشتر را سرعتش میعاد

 خودش و گرفت بدی سبقت ماشین چند از. کرد عبور بود

کشید فریاد و گزید لب آرامش. رساند اتوبان به را : 

وااای... یواش... میعاد... برو یواش... دیووونه » ... » 

 اتوبان از ای گوشه و کرد کم را سرعتش یکباره به میعاد

 طرز به و زنان بوق ها ماشین. کرد وحشتناکی ترمز

 چند و چندین. کردند می عبور کنارش از وحشتناکی

 بدون آرامش و شدند مهار اما بودند وقوع شرف در تصادف

کرد می نگاه ها ماشین زیکزاکی حرکت به زدن پلک .  



 

 

 و آمدند فرود میعاد بدن و تن روی هایش مشت نهایت در

کرد کر را گوشش فریادش : 

 و خل خائنِ روانیِ یه به داری توقع چطور تو... روااانی »

هان؟ بدم؟ مثبت جواب چل  » 

 گردنش توی را سرش و کشید آغوشش در یکباره به میعاد

 را آرامش گردن پوست داغش های نفس. کرد فرو

پیچید وار اکو مغزش در صدایش و سوزاندند : 

 دیدی که ای دیوونه همین نباشی، کنارم تو وقتی تا »

 دیوونه تونم می اندازه چه تا کنی تصور تونی نمی. هستم

 سر شمشیر عین که رو زبونت اون کن غالف پس. باشم تر

 این چطور ببین اونوقت. شو من مال و کن غالف. بره می

کنی می خودت رام رو گسیخته افسار وحشیِ . » 
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 وجودش تمام و بود کرده قفل میعاد بازوان میان آرامش تن

 فشار اش سینه روی زحمت به را هایش دست. لرزید می

 پر اما وار زمزمه صدای که بگیرد فاصله خواست و داد

کرد جدا تنش از روح میعاد حرارتِ : 

 « ...بمون »

 بود؛ ترسیده. لرزید می درون از و بود داغ بیرون از آرامش

 چه هر خواست می دلش و بود ترسیده آنی جنون آن از

کند تکیه پدرش به و برسد امنش ماوای به تر سریع . 

غرید بار این میعاد : 



 

 

 جات آخرش و اول بچرخی، که هم رو دنیا تمام »

 من مبدات. گرده دنیا. نانازم نزن خود بی زور. اینجاست

منی بغل تو بازم بری که دنیا ته تا. بودم . » 

 چنگ میعاد لباس به. بود شده آتش کوره آرامش تنِ

زد لب و انداخت : 

خونه برم خوام می » . » 

 ممکن صدای ترین آرام با و گذاشت گوشش روی لب میعاد

زد لب گیرا لحنی با اما : 

 شدن قاتل انگیزه زنی می رفتن حرف وقتی... هیســــ »

دی می بهم . » 

کشید جیغ آرامش : 

میشم پیاده جا همین خدا به... میعاااد » . » 

 های چشم. کرد نگاهش پرخنده و گرفت فاصله میعاد

زد لب و گذراند نظر از را اش ترسیده : 



 

 

امنه جات بغلمی تو وقتی. عشقم نترس » . » 

کرد نگاهش دار زاویه و چرخاند گردنش روی را سرش : 

 قرار. میزنم حرف بابات با زود خیلی اما خونتون ریم می »

 کنی، باز سرت از رو من نیست قرار. کنی دلتنگم نیست

 حرصم طریقی هر به بخوای یا ندی جواب رو هام تلفن

 نمی هم رو بابات رنگ ببینمت، که بعد دفعه وگرنه. بدی

 زندگیت های آدم از کَّنمت می و برمت می جوری یه. بینی

 ننداز لج سر رو من. داشتی هم ای خانواده کنی فراموش که

 که بده گوش هام حرف به. شم آروم که باش کنارم. آرامش

 چیزی بدرم، بخوام اگه که نَدَرم؛ و نیفتم جونت به اینجوری

عروسکم مونه نمی ازت . » 
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 رنگ های لب روی کوتاه ای بوسه و برد نزدیک را سرش

گذاشت اش پریده : 

عزیزم؟ فهمیدی »  » 

 برایش میعاد این. بود ترسیده. تایید نه و کرد رد نه آرامش

کندمی جا از را قلبش هایش حرف و داشت تازگی . 

نالید لب زیر و بست پلک : 

کن ولم » . » 

 راهی و برگرداند اش صندلی به را او حرکت، یک طی میعاد

گفت چیزی آرامش نه و زد حرفی او نه خانه تا. شد .  

 حرف ی دلهره. نداشت قرار و آرام و زد می شور آرامش دل

 پایبند اندازه چه تا که دانست می. داشت را میعاد های



 

 

 بگوید پارسا به را چیز همه داشت دوست. بود هایش حرف

 تنه یک کوتاه، مدت آن در که پدری ببرد؛ پناه او به و

بود کرده حمایتش و بود ایستاده پشتش .  

 میعاد که شود پیاده خواست رسیدند آنکه محض به

گفت دستوری : 

گی نمی بابّات به چیزی » . » 

چرخاند سر پوزخندی با و گفت تسمخر پر را بابا . 

زد طعنه آرامش : 

احیانا؟ دارم کشیدن نفس اجازه »  » 

 و کرد کج را سرش. کرد نگاهش و زد کوتاه ای قهقهه میعاد

گفت تمنا پر : 

 دم میام ندی جواب. بهت میزنم زنگ... توله منی عشق »

باش خودت مراقب. خونه . » 

کوبید محکم را در و کرد نگاهش کینه پر آرامش . 



 

 

 پارسا آغوش در خانه به رسیدن محض به خواست می دلش

 خواست می دلش. کند حس را امنش گاه تکیه و رود فرو

 خانه با رسیدن، محض به اما. بخواهد کمک و بزند حرفی

 را تنش تمام کسی، بی و تنهایی حس و شد مواجه خالی

 روزهای تمام یاد به و شد سنگین دلش. گرفت دربر

شد مچاله خودش در پارسا، نداشتنِ . 

 

, [21.10.19 11:41] 

 

 

۱۷۸پارت  

 

 

 معلق احساسش و عقل بین. گرفت دوش و رفت اتاقش به

 زیر. زد می پا و دست بدی برزخِ در داشت و بود مانده



 

 

. رفت سیاهی هایش چشم و آورد کم نفس آب، دوش

 به دست. آمد باال حلقش تا و جوشید گلویش در چیزی

رساند اش حوله به را خودش سختی به و گرفت دیوار .  

 سقف به و انداخت تختش روی را خودش تنگی نفس با

 نام نفسش هر در و کشید عمیقی های نفس. دوخت چشم

دلگیر و بود دلتنگ. کرد هجی را پارسا ... 

. بزند حرف و ببیند را پارسا زودتر هرچه داشت دوست

 این حامی با زدن حرف دلش میعاد، تهدیدهای از فارغ

خواست می را روزهایش . 

 گذشته هم شب یازده از. دوخت چشم دیوار روی ساعتِ به

 و شد مچاله قلبش. بود نزده هم زنگ حتی پارسا و بود

 دست. شد کوبیده هایش لب روی سکوتی مهر که انگار

 شکمش توی را پاهایش و زد حلقه زانوهایش دور را هایش

کرد جمع . 



 

 

 های پلک گذشت، محض سکوتی در که دقیقه چند از بعد

رفت خواب به و افتادند هم روی سنگینش . 

 دیدن با و کرد باز پلک موهایش میان آرامی های نوازش با

 و کرد باز را آغوشش کرد، می نگاهش نگران که پارسا

 که انتهایی بی داغیِ حس. گرفت جای بغلش در زود خیلی

 و رفت بین از رفته رفته بود، گرفته جریان شکمش توی

 پیچید، تنش دور که پارسا های دست انگار. شد آرام دلش

 گرمای را وجودش و برگشت هم اش رفته دست از امنیت

 نه کدام هیچ. زدند نمی حرفی کدام هیچ. بخشید مطبوعی

اعتراض نه و کردند می گله .  

 لب زیر و بوسید چندبار و چندین را موهایش روی پارسا

 :گفت

اینجوری خوری می سرما » . » 



 

 

 حال. خواست نمی زدن حرف دلش و بود کرده بغض آرامش

 پشیمان زدن حرف از که بود سنگین قدری به هوایش و

 .شد

زد لب و انداخت گوشش پشت را موهایش پارسا : 

بخوریم؟ بریم. پایینه. گرفتم غذا »  » 

- م؟چیکاره من. دیگه خوردی می همون با  

رفت کالفه ای غره چشم و ماند همانجا پارسا دست . 

همیم با رو شام گفتم » . » 

-  هم بمونی گرسنه خودت هم ساعت این تا نداشت لزومی

 می رسیدگی باالخره. بذاری گرسنه رو خدا ی بنده اون

 .خواد

 

, [21.10.19 11:41] 

 

 



 

 

۱۷۹پارت  

 

 

 

زد می نیش زبانش و بود شده تلخ هم باز . 

کشید ریشش ته به دستی پارسا : 

 خورد گرفتم غذا براش. نباش خدا ی بنده اون نگران تو »

بخورم غذا دخترم با کردم صبر من اما . » 

دزدید را نگاهش و زد تلخی پوزخند آرامش .  

فداکار بابای نبودم زحمت به راضی » . » 

 که آن از کرد می خیال. ماند هایش چشم میخ پارسا نگاه

 ناراحت اما شود می خوشحال شده قائل ارزش آرامش برای

 کجا دانست نمی و زد می لنگ گاهی هم هنوز. بود شده هم

 آرامش کمر دور دست. کند سکوت کجا و بزند حرف باید

چرخاند خودش سمت به را او رو انداخت : 



 

 

هوم؟ نباشی؟ ناراحت کنم چیکار »  » 

زد لب و پرید آرامش پلک : 

پارک؟ بریم »  » 

پرسید ناباور و خندید بخواهد آنکه بدون پارسا : 

شدی؟ بچه پارک؟ »  » 

گرفت را چشمش نم و چرخاند گردن کالفه آرامش : 

نیستم گرسنه. بخوابم خوام می منم برو. خیال بی » . » 

گفت دلجویی با و رفت کنار تخت از پارسا : 

بریم پاشو » . » 

زد طعنه و برد فرو بالش توی را سرش آرامش : 

آخه ای خسته » . » 

 لباس. رفت کمدش سمت به و کشید ای کالفه پوف پارسا

انداخت تختش روی خجالت بی و برداشت برایش زیر : 



 

 

میخوری سرما پاشو » . » 

 ها آن و کرد انتخاب برایش شلوار و مانتو دست یک هم بعد

انداخت تخت روی هم را . 

. کشید خجالت و کرد گرد چشم زیر، لباس دیدن با آرامش

گفت بلند و کرد پنهان پتو زیر را خودش : 

من؟ لباسای به بزنی دست گفت کی »  » 

 بهم را در آنکه از قبل و رفت بیرون اتاق از کالفه پارسا

گفت دستوری بکوبد، : 

باش پایین دیگه دقیقه پنج تا » . » 
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 سیر مثل دلش. پوشید لباس حوصله بی و شد بلند آرامش

 هایش آشفتگی برای حلی راه هیچ و جوشید می سرکه و

 می رو و زیر میعاد های حرف بعضی مرور از دلش. نداشت

 حسی گردابِ در هم باز که نداشت دوست طرفی از و شد

 توی ها گذشته. بود رفته اما برود؛ فرو داشت قبال که

کندند می جا از را قلبش و شدند می مرور مغزش .  

 اش دخترانه دنیای با تمنا، و عشق هزار با که روزی آن

 حریم به پا تعهدی، هیچ بدون و بود کرده خداحافظی

 تراشیده بهانه داشتنش همیشه برای که بود گذاشته مردی

. داشت یاد به خوب را روز آن بود؛ کرده زاپاس را او و بود

 مالکانه های بازی عشق خامِ که هایی لحظه همان از دلش

 را جسمش و روح و قلب تصاحب و بود لرزیده بود شده اش

نداشت را بکرش روح لیاقتِ که بود داده مردی به .  



 

 

 دست که اشتباهی و زد می خواستن از دم و بود آمده حاال

آن به بود کرده محکومش روزگار . 

 با و پوشید لباس. خورد فرو را بغضش و کشید غلیظی آه

 بودند ریخته بیرون شالش زیر از که نمداری موهای همان

نداشت هم کردن آرایش حوصله حتی. رفت بیرون .  

 با. کشید می سیگار و بود ایستاده ها پله پایین پارسا

 ای اشاره و کرد خاموش زیرسیگاری در را سیگار آمدنش

کرد موهایش به : 

وضعیه؟ و سر چه این »  » 

 از را نگاهش حوصله بی و آمد پایین دیگر پله چند آرامش

گرفت پارسا : 

نداره هوا اینجا. بیرون بریم فقط. ندارم حوصله » ... » 

 ها پله پایین به آرامش وقتی و کرد نگاهش مشکوک پارسا

زد لب رسید، : 



 

 

الاقل پوشیدی می سیوشرت. خوری می سرما » . » 

- شرکت گذاشتم جا . 

غرید عصبی پارسا : 

داشتی؟ رو دونه یه همون »  » 
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گفت تشدیدوار او از تر عصبی هم آرامش : 

 شلوغه سرش انقدررر بابام آخه. بود دونه یه همون... آرّه »

 رو کسی که هم من. بذاره وقت من واسه کنه نمی وقت که

 از هم کی هر... چیزم همه بی... کارم و کس بی. دیگه ندارم



 

 

... قهقرا به شم می پرت که بهم زنه می لگد یه رسه می راه

 خودشون به همه باشه، پشت بی که کسی... دیگه همینه

 میدن اجازه خودشون به... کنن تا بد باهاش میدن اجازه

 می نباشه، سرش باال و باشه باباش که دختری... بگن زور

... واقعی ی خورده شکست یه. وایساده جلوت که اینی شه

. زندگیش تو میان که نامردایی برای فوتبال توپ یه

 « فهمیدی؟

 فرو هایش جیب توی دست. کرد می نگاهش اخم پر پارسا

 که بود کرده چفت هم روی دندان طوری و بود برده

 اش همیشه از تر جذاب و بود زده بیرون فکش استخوان

بود کرده .  

 وقتی و داد گوش آرامش های حرف به فرصت سر

پرسید انعطاف بی و جدی شد، تمام غرولندهایش : 

 برم که بگه بهت چیزی کرده جرات کی باز؟ شده چی »

کنم؟ خرد رو دندوناش  » 



 

 

 بی را هایش دست و کرد عصبی ای خنده تک آرامش

داد تکان هوا روی حوصله : 

 مردونگیت تو... کردنه خرد دندون حلش راه تنها... بیا »

 نشون تونی می کردن خرد دندون و زیاد روابط با فقط رو

اینه؟ بودن پشت اینه؟ غیرت بدی؟  » 

 روی. کرد پر را میانشان ی فاصله و رفت جلوتر پارسا

بست پلک و شد خم آرامش صورت : 

 که نرسون جوشم نقطه به رو من آرامش؟ شده چی »

خودت حتی نباشه؛ دارم جلو هیچی دیگه ... » 

. بود مشخص هایش چشم سفیدی توی سرخی های رگه

 آرام که کند می جان داشت و بود شده متورم گردنش رگ

  .باشد

 خواست نمی که بود رسیده ای نقطه به آرامش دیگر حاال

 توی اشک. بود کرده قهر هم خودش با انگار. بزند حرفی

زد لب و جوشید هایش چشم کاسه : 



 

 

میشم خفه دارم بیرون بریم » . » 

 نگاهش کفری پارسا و رفت کنار پارسا برزخی نگاه مقابل از

 خودش به عصبانیت شدت از و کشید ای کالفه نفسی. کرد

 .پیچید

 مشکی سیوشرت خودش کمد از و رفت باال را ها پله فورا

آمد پایین و برداشت رنگی .  

 و دست که بود مشخص و پوشید می کفش داشت آرامش

 هم بعد. بایستد کرد وادارش پارسا. بودند جان بی پایش

 خانه از فورا و کرد تنش خاصی خشونت با را سیوشرت

 شده منتقل هم او به آرامش نفسیِ بی انگار. رفت بیرون

 .بود

 بعد. دادند تکیه هایش دیواره به و رفتند آسانسور به دو هر

زدند قدم هم کنار حرفی هیچ بی و شدند خیابان راهی هم .  

رسیدند بود حوالی همان که بزرگی پارک به زود خیلی . 
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 بازی زمینِ سمت به و کرد حرکت پارسا از جلوتر آرامش

. بود خلوت نسبتا بازی، زمین و بود شده آخرشب. رفت

 تکان زمین روی را پاهایش کمی و نشست بزرگی تاب روی

 و کشید آغوش در را زانوهایش هم بعد. بخورد تاب تا داد

 اما. آورد نمی در خرابش حال از سر پارسا. بست پلک

 را کوچکش دختر که دید را مردی تر، طرف آن کمی وقتی

 آرامش کودکی دوران کجای هیچ. گرفت دلش داد، می تاب

 درمان را دردهایش باید چطور دانست نمی هم حاال و نبود

 .کند



 

 

 سیگاری. سوزاند را اش معده تا و پیچید قلبش توی دردی

 مدام. شد کشیدن مشغول تر طرف آن کمی و زد آتش

 در صدا بی چطور که پایید می را آرامش و گشت برمی

 قرار سرش پشت دقیقه چند از بعد. بود شده مچاله خودش

 زده وحشت آرامش. داد تاب به کوچکی هول و گرفت

 که را پارسا بخشِ اطمینان لبخندِ. کرد نگاهش و برگشت

 تاب روی پارسا های دست فشار و خندید ناخودآگاه دید،

 جیغِ و شد بیشتر سرعتش رفته رفته که آنقدر شد؛ بیشتر

گرفت بر در را آنجا سکوت تمام آرامش هیجان پر . 

 مه که هایی وقت یاد به. خواست می کردن کودکی دلش

خواند می بلند بلند و داد می هولش جبین : 

 خوای می اگه نندازی، رو من خدا عباسی، تاب تاب »

بندازی بابام بغل بندازی، . » 

گفت می و کرد می اعتراض جبین مه : 

نمیای؟ من بغل چرا »  » 



 

 

 می جیغ کودکانه لحن همان با و زد می قهقهه آرامش و

 :کشید

کوچولویی تو... قویه بابام آخه » ... » 

 را فکرش هیچگاه او و بود ایستاده سرش پشت پارسا حاال

 بلند بلند اینگونه سن، آن در را شعر آن که کرد نمی هم

شود جاری هایش چشم از اشک همزمان و بخواند . 

 آرامش ذوق طرفی از. بود گرفته قرار تاثیر تحت هم پارسا

 بود شده دگرگون حالش... شوقش از پر ی گریه طرفی از و

کشید می تیر ها گذشته نداشتنِ برای قلبش ته و . 

کشید جیغ خنده پر آرامش دیگر، کمی از بعد : 

دیگه برید دلم... بسه » ... » 

 می اش صدقه قربان دلش ته پارسا و بود راه به اش قهقهه

 به ای گوشه و کشید دادنش هول از دست نهایت در. رفت



 

 

 از و گرفت آسمان به رو را سرش آرامش. ایستاد اش نظاره

کرد زمزمه دل ته : 

شکرت خدایا » . » 

 از باالخره تا خورد تاب آنقدر و کشید عمیقی نفس هم بعد

ایستاد حرکت . 

کرد ها سرسره به ای اشاره شیطنت با پارسا : 

پایین؟ از بگیرمت بری خوای می »  » 

افتاد خنده به آرامش : 

بخوریم؟ بستنی بریم. کنه می خوب رو حالم تاب فقط نه »  

» 

 بود، هایش لب روی عریضی لبخند که همانطور پارسا

کرد تایید و زد چشمکی :  

 [11:41 21.10.19] ,« .بریم »
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. آرامش نه و زد قبل ساعت چند از حرفی پارسا نه شب آن

 درد و شود پوچ خوبشان های لحظه که ترسیدند می انگار

بماند باقی هایشان غصه و . 

 ثبت ذهنشان توی ها لحظه آن که خندیدند و گفتند آنقدر

رفتند خانه به خوبی حال با باالخره و شد . 

 نگهبانی میز پشت  مردی قامت رسیدند، که البی به

 پاهایش و نکوبید ای لحظه برای آرامش قلب. شد مشخص

 ی چهره دیدن با و برگشت پارسا. ایستادند حرکت از

 میعاد به و کرد دنبال را نگاهش رد آرامش، ی آشفته

 قدمی تخم، و اخم پر و آورد هجوم صورتش به خون. رسید



 

 

 با و کرد کج گردنش روی را سرش. برداشت سمتش به

کرد تنگ چشم آمیز تهدید حالتی . 

 « فرمایش؟ »

گفت حوصله بی و زد کوتاهی پوزخند میعاد : 

بایستم؟ داییم خونه البی تو شه نمی... بابا ای »  » 

 اخم پر و جدی صورت روی و کرد عبور پارسا از نگاهش

 لبخندی با و داد زاویه کمی را گردنش. ماند ثابت آرامش

کرد نگاهش نفوذ پر و عمیق کج، . 

 حالت با و پرسشی را سرش و شد نگاهش سد کفری، پارسا

داد تکان بدی : 

کن نگاه من به هست حرفی چیه؟ » . » 

گفت نمایشی حالتی با و زد خونسردی لبخند میعاد : 

 تشریف تونید می. نیست حرفی. حکمت جناب نه نه »

 « .ببرید



 

 

 را دستش کرد، می نگاه پارسا به و بود ایستاده که همانطور

 دستش توی را کلیدی نگهبان، و برد عقب شانه روی از

 خاصی، خیالی بی با پارسا، از گرفتن چشم بی. گذاشت

 لحظه در و برداشت آسانسور سمت به سستی های قدم

 توی را تلفنش تاکیدی، و کرد نگاه آرامش سمت به آخر

 نگاه پارسا. برداشت عقب به قدم چند و داد تکان هوا

 پر و بود باخته رنگ حاال که انداخت آرامش به وحشتناکی

کرد می نگاه پارسا به خجالت .  

 بود گرفته عمق صورتش توی حاال که ای خنده با میعاد

رساند آسانسور به را خودش و چرخید .  

شکست می را بینشان سکوت پارسا عصبی های نفس .  

 و داد تکان عصبی را فکش کمر، به دست و رفت جلوتر

کشید باال را دماغش . 

نه؟ زنی؛ می حرف باهاش »  » 



 

 

 بازی هایش انگشت با و انداخت زیر به را سرش آرامش

 که اخمی همان با و داد قورت زحمت به را دهانش آب. کرد

گفت بود، کرده خوش جا صورتش توی هنوز : 

بدم توضیح باید » . » 

 نگاهش سفیه اندر عاقل و پریدند باال پارسا ابروی دو هر

 .کرد

بدی توضیح زودتر چی هر که منتظرم... خوبه » ! » 
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. بود ها خورده شکست شبیه پارسا. رفتند خانه به دو هر

 با آرامش. زدمی قدم کالفه و بود گرفته کمرش به دست

 باالی به را خودش خواست می صدایی بی و آرام های قدم

کرد متوقفش پارسا عصبی صدای که برساند ها پله : 

 « کجا؟ »

بست پلک و شد مشت پایش کنار آرامش دست : 

بزنم حرف خوام نمی االن » . » 

غرید عادی حالت از بلندتر و خندید عصبی پارسا : 

کنی می جا بی خیلی تو » ! » 

 هایش چشم توی که زیادی اندوه با و چرخاند گردن آرامش

 از تر لرزان و تر آرام و کرد اخم. کرد نگاهش زد می برق

گفت قبل : 

نزن... حرف... اینجوری... من با » ! » 



 

 

 ناحیه از را آرامش و رفت جلو کمر به دست همانطور پارسا

 رفت جلو قدم یک. چرخاند خودش سمت به و گرفت شانه

 فکی با باشد، داشته حرکاتش روی اختیاری آنکه بی و

کرد تاکید منقبض : 

 دادم، بها زیادی بهت. زنم می حرف بخواد دلم جور هر »

 میاد، در چاکت بی دهنِ اون از چی هر نه؟ داشته؛ برت دور

 می رو خودت من، اعصاب تو ریدی وقتی و کنی می من بارِ

 بازی پدر بی و میره راه مغزت رو پسره این کنار؟ کشی

پدرسگ؟ میدی من به رو گیرش تو درمیاره،  » 

گفت تر عصبی و کوبید اش شانه به ای ضربه : 

 هم بزن که نکن نگام مظلوم اینجوری... بزن حرف دِ »

رو سرویس دهن توی هم کنم، نابود رو خودم ! » 

 عرض به را هایش دست و چسبید کانتر به آرامش

 نگاهی این از بود؛ ترسیده. گذاشت کانتر روی هایش،شانه

 می فرو هایش چشم و صورت جزء به جزء توی مته مثل که



 

 

 که پارسایی این از کرد؛ می سوراخشان که انگار و رفت

 چشم سفیدی. شود آرام کمی و بیاید کوتاه خواست نمی

 را آرامش داشت نگاهش با و میزد سرخی به حاال هایش

کرد می سالخی . 

 چشم که همانطور و کرد ترش جری آرامش سکوت بار این

کشید فریاد صورتش توی کرد، می تنگ : 

 غلطی هر من، نظر زیر من، خونه تو آزادی گفتم بهت »

 با که بدون. بدون رو خودت حد اما. بکنی خواد می دلت

 پایه من گفتم بهت... بزنی حرف کی با بیای، کی با بری، کی

 دور الشی ی پسره این از اما هستم کردنات جوونی همه

بکش؟ خط رو دورش نگفتم نگفتم؟ بمون؛  » 

 می پلک که همانطور و خورد تکان آرامش گلوی سیبک

نالید بست، : 

دارم دوسش » . » 



 

 

 و شد خشک همانجا. شد متوقف پارسا برای دنیا انگار

 پایین نگاه به ناباور. شد منجمد هایش رگ توی خون

 بدی لحن با و اعصاب بی و شد خیره آرامش ی کشیده

داد بروز را تعجش : 

 « چی؟ »

 توی هم هنوز و بود شده کشیده باال سمت به لبش گوشه

برد می سر به بدی بهت . 

 و کرد نگاهش بیشتری نفس به اعتماد با بار این آرامش

 :گفت

 جوری یه هربار. نشد خواستم؛. کنم فراموشش تونم نمی »

 بست بن توی رو خودم من که گیره می قرار راهم جلوی

 من. پویان میعاد به رسه می تهش که بستی بن یه. بینم می

 چون. نیست خوردنی خط اما زدم خط زندگیم از رو اون

 حک هم روحم روی که جسمم روی تنها نه نگارش و نقش

 شم می ضعیف جلوش. دارم دوسش اما متنفرم ازش. شده



 

 

 میشم یاغی وقتی و نیستم یاغی آرامش این جلوش. بابا

 نمی باور رو خودم هم خودم که کنه می رام رو من طوری

 « .کنم
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 هر و شد می پخش صورتش روی پارسا صدای پر های نفس

گرفت می بیشتری جرات لحظه . 

 روش بذارم پا تونم نمی اما کنم کار چی قراره دونم نمی »

 نمی. همیشه برای برو بگم بهش تونم نمی. کنم لهش و

بابا تونم ... » 



 

 

 نبود بارش اولین اینکه با. داشت عجیبی حس گفتنش بابا

 می پارسا دل به را شنیدنش حسرت اوقات اکثر اما

  .گذاشت

 دوست. رفت عقب و زد موهایش به چنگی کالفه پارسا

بزند فریاد و بریزد بهم را جا همه داشت : 

کرده؟ چیکار کردنت خرد جز میعاد مگه چرا؟ »  » 

 عقب قدم چند آرامش، به خیره و سایید هم روی دندان اما

 و ایستادن توان انگار. رفت باال ها پله از فورا و رفت

 روی داشت حاال و نبود سال همه آن. نداشت شنیدن

 مردِ میعاد که دانست می. کرد می حکومت آرامش زندگی

 باید چطور دانست نمی اما نبود آرامش برای اطمینانی مورد

نراند خودش از را او که کند حالی آرامش به را آن .  

 تخت روی را تنش و رساند تاریکش اتاق به را خودش

 کم نور به خیره و کرد دود سیگار پشت سیگار. کشاند

ماند آباژور .  



 

 

 بیخ تا بغض. آمد خودش به انگار پارسا رفتن با آرامش

 کرده اعتراف. لرزید وجودش توی چیزی و رسید گلویش

 خودخواه و پست موجود آن ی دلبسته هم هنوز که بود

 آن به بار اولین برای هم خودش و بود کرده اعتراف. است

بود رسیده نتیجه . 

 که بود پررنگ آنقدر اش زندگی توی میعاد پای رد هنوز

 را جوابش اگر که بود گفته. بگیرد اش نادیده توانست نمی

 بود گذاشته جا را تلفنش آرامش. آید می شانخانه تا ندهد

 نگاهش با که طوری. بود دیده را او بود برگشته وقتی و

شد خواهد عملی بگوید هرچه که بود داده اخطار . 

 روبرو میعاد از پاسخ بی تماس چندین با و رفت اتاقش به

بود نوشته که دید را پیامش آخرین. شد : 

... نیا راه باهام و بکش پنجول هی حاال... وحشی ی گربه »

 رو من هی حاال... کنیم می مالقات خودت اتاق تو بعد دفعه

ملوسم ی توله بنداز لج سر . » 
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 را بود کرده آماده پارسا که ای صبحانه سکوت در دو هر

 نه و زد می حرفی پارسا نه. شدند شرکت راهی و خوردند

 هر و بود خورده هایشان لب روی سکوت مهرِ انگار. آرامش

 شبِ همان آرامش. بودند غرق خودشان افکار در کدام

بود گفته تلگرافی و بود داده پیام میعاد به گذشته : 

بودم گذاشته جا رو گوشیم » . » 



 

 

 های پیام و ها تماس اما. بخوابد تا بود کرده تالش هم بعد و

 چند ها گذشته مثل. بود نداده خوابیدن اجازه میعاد

 از را بحث ماهرانه خیلی میعاد و بودند کرده چت ساعتی

 نقشه و بود کشیده آینده به روزهایشان آن های جدل

داشت سر در مشترکشان زندگی برای که هایی .  

 حاال بود، پدرش خورِ نان که میعاد دانست نمی آرامش

 همه آن به و برود ساله صد ره شبه یک خواست می چطور

کند پیدا دست داد می را اش وعده که پولی . 

 و بود میعاد های وعده و ها حرف پیِ افکارش تمام حاال

 چطور که دید نمی را پارسا ی زده ماتم و نگران نگاه

 می نگاه پرحسرت، و شد می هایش چشم بندِ هرازگاهی

  .گرفت

 ماتم آنطور که بودند کنده را پارسا قلب از تکه یک انگار

 خوبی حس میعاد به. بود شده آشوب دلش و بود گرفته

 نمی و فهمید می خوب خیلی را بودنش شوم. نداشت



 

 

 مردی روی دست نباید که کند حالی آرامش به توانست

 دم حاال و بود رسانده نابودی مرز به را او بار یک که بگذارد

زد می عاشقی و عشق از .  

 رفت؛ می پاتیناژ مغزش روی بدجور روزها این چیزی یک

 و داد می پس تاوان اگر. بود جبین مه با کارش تاوان هم آن

 کرد؟ می چه باید رسید، می آرامش به عذابش و سختی

بخشید؟ می را خودش و آمد می کنار موضوع آن با چطور  

 که آرامش پای اما نداشت اعتقادی چیزها این به آنکه با

 تمام. گرفت می نظر در را احتماالت تمام آمد، می وسط

 تا کردند می وادار را او و کردند می علم قد هایش ترس

 سیر مثل ها گذشته ترسِ هجوم از دلش حاال. باشد محتاط

 مبادا تا کرد می لعنت را خودش مدام و جوشید می سرکه و

 چیزی آور، هول فکرهای آن با. بیاید تنش پاره سر بر بالیی

 پایین را شیشه. سوزاند را حلقش تا و جوشید دلش توی

 قید بی برای دلش. کشید نفس را بارانی هوای و کشید



 

 

 که بود چیزی حاال اما بود شده تنگ ها گذشته در بودنش

 و کرد می گرم را قلبش  که حسی. بود کرده فرق میان این

 به متعهد را خودش که جوشید می طوری وجودش در

 داشت برمی گام اشتباه به که آرامشی. دانست می آرامش

 داماد به فکر. بود پارسا برای مرگ ناقوس مثل قدمش هر و

 می دگرگون را حالش و کرد می سیخ تنش به مو داشتن،

 با سال، همه آن از بعد را آرامش خواست نمی. ساخت

 آن به بودنش پدر حس خواست نمی. کند قسمت کسی

 به که بود شیرین برایش قدری به حس آن. شود تمام زودی

 آدم. نبود کسی به دادن تعهد آدمِ او اما. افتاد ازدواج فکر

نبود هم دادن عشق . 
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 آنکه بدون که بودند کرده درگیرش قدری به مسائل آن

 آرامش، اعتراض با و کرد دود سیگار پشت سیگار بخواهد

آمد خودش به . 

حلقمون؟ تو نکنی رو اون دود انقدر و کنی بس میشه »  » 

 خاصی ژست با و انداخت سمتش به نگاهی نیم پارسا

کشید باال را شیشه و انداخت بیرون را سیگار .  

 صندلی پشتی به را سرش و گذاشت کالمی بدون موسیقی

 از بود؛ خسته. گذاشت باز نیمه را هایش پلک و داد تکیه

. دادند می جوالن مغزش توی اجازه بی که فکرهایی تمام

 زخم را وجدانش و روح که ای کشنده احساسات از خسته

 گرفت نمی سامان و سر عنوان هیچ به اش زندگی. زدند می

 ...انگار



 

 

 از بعد کند؟ حفظ خودش پیش را آرامش خواست می کی تا

 و رفت پر زندگیِ در هم باز شد؛ می تنها هم باز آرامش

 این. کرد می اش احاطه سیاهی و شد می غرق آمدش

 کسی قرصِ دلش روزها این. داشت بیشتری آرامش روزها

 روی وقت هیچ که ای خانه. کرد می خانه پابند را او که بود

بود ندیده خودش به را ثابت زنی . 

 حواس بی و کرد پارک شرکت پارکینگ در را ماشینش

. ماند آرامش منتظر و برداشت هم را کیفش. شد پیاده

 به را تلفنش و شد پیاده درهم و گرفته ای چهره با آرامش

 تمسخر حالتی با و کرد ریز را هایش چشم. داد دستش

کرد کج لب نمایشی، و آمیز : 

جون مرجان » . » 

داد را جوابش و شد کفری دید، که را مرجان شماره پارسا : 

میزنم؟ زنگ خودم نگفتم مگه »  » 

گرفت خاصی ناز مرجان، صدای : 



 

 

 وگرنه. بدجور الزمم پول. حاال نداره برت دور بابا خب »

زدم می زنگ عمرا . » 

 دستش که همانطور و بود رفته پارکینگ از ای گوشه پارسا

 آرامش زد، می حرف آرام و بود گرفته تلفن دهانی جلوی را

داشت نظر زیر هم را . 

 صاحبت بی اسم باید حتما بدی؟ پیام تونستی نمی »

گوشی؟ این رو بیفته  » 

-  بعدا. مونده جاش هنوز که کن صاف رو قبلی بدهی تو

نه یا بدم پیام تونم می که بحرف من حقوق و حق درمورد .  

 با آرامش. کرد قطع را تلفن و کشید ای کالفه پوف پارسا

بود ایستاده آسانسور به نزدیک و بود مشغول تلفنش .  

 آرامش، نگاه ای لحظه برای وقتی و رفتند کابین به دو هر

گفت تهاجمی پارسا شد؛ پارسا بندِ : 

 « چیه؟ »



 

 

 منظوری اصال. گرفت دلخوری رنگ و ماند مات آرامش نگاه

 بد را چیز همه و بود شده اعصاب بی پارسا اما نداشت

کرد می برداشت . 

 و شد پیاده او از زودتر پارسا که رسیدند نظر مورد طبقه به

 و داد توکلی به را دستورهایش سیل. رفت شرکت به

انداخت اتاقش در را خودش . 
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 بسته درِ به و بود ایستاده سالن وسط مبهوت و مات آرامش

کرد می نگاه پارسا اتاق ی . 



 

 

 می و بود کرده جمع دهانش در را هایش لب هم توکلی

 باال ای شانه. نیست درست میان این چیزی که فهمید

گفت آرامش به رو و انداخت : 

داری کار کلی که اتاقم بیا » . » 

 ها ساعت تا. رفت اتاقش به و خندید جان بی آرامش

 زندگی و پارسا و میعاد به کرد می سعی و بود کار مشغول

نکند فکر اشآشفتگی از پر . 

بود نوشته برایش پیامی طی میعاد که بود ظهر : 

ملوسک ببینیم رو مونخونه بریم دنبالت میام » . » 

نوشت برایش و گرفت چشم سیستمش از کالفه آرامش : 

 « .نمیشه »

داد جواب که نکشید دقیقه به میعاد : 

سوگولیم؟ نه مگه. ماشینمی تو سه ساعت »  » 



 

 

 توکلی به ناخودآگاه و کرد فوت صدا پر را نفسش آرامش

 سر پرسشی. بارید می هایش چشم از تعجب که کرد نگاه

 زده هول و حواس بی و آمد خودش به توکلی که داد تکان

 :گفت

 خوای می. میای کالفه زیاد بنظر فقط... هیچی... هی »

بسه امروز برای . » 

 کشو توی را آن و گذاشت سایلنت روی را تلفنش آرامش

 :انداخت

کنم می تموم امروز همین رو گفتی که چیزایی نه » . » 

 ناخودآگاه و آمد خودش به که بود گذشته سه از ساعت

گذراند نظر از را میعاد پیام آخرین. کرد چک را تلفنش : 

باال میام شمارم می سه تا » . » 

رسید هم سر پشت هایش پیام که نکشید ثانیه به : 

 ...یک-



 

 

 ...دو-

 ...سه-

- خوشگلم اومدم . 

 بیرون اتاق از که همانطور و شد بلند جا از هول با آرامش

 کشدار و خیال بی صدای. گرفت را اش شماره رفت می

پیچید گوشش توی میعاد : 

عزیزم؟ جووونم »  » 

- کشت می بابام میعاد؟ شدی دیوونه ... 

- . ملوسکم بزنه آسیبی بهم تونه نمی کسی نخوای تو تا

آسانسورم توی . 

گفت زده هول آرامش : 

پایین میام برو. میعاد برو » . » 

گفت توکلی به رو و کرد قطع را تلفن فورا : 

کنیم؟ تعطیل »  » 



 

 

کرد نگاهش شده گرد هایی چشم با توکلی : 

ترسیدی انگار شده؟ چی » ! » 

- من میرم... اومده پیش کاری یه... فقط... نه نه .  

 که برود خواست و برداشت را بود گذاشته جا که سیوشرتی

گفت توکلی : 

کنم هماهنگ حکمت آقای با باید » . » 

 هایش چشم به التماس و کرد نگاهش مایوس آرامش

 :بخشید

بهش بگو بعد میرم من » . » 

گفت هراس با و گزید لب توکلی : 

 من وظایف حیطه تو اصال. ندارم ای اجازه چنین من »

بدید اجازه. نیست ... » 

گفت و گرفت را پارسا داخلی فورا : 

نداره؟ مشکلی. رن می دارن پارسا خانم »  » 



 

 

 آلود، اخم و جیب به دست و شد باز درجا پارسا، اتاق درِ

آمد جلو داشت، تهدید نگاهش که طوری : 

سالمتی؟ به کجا »  » 
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 گم را ها کلمه انگار اما بگوید چیزی که کرد باز لب آرامش

گفت عصبی و بست پلک. بود کرده : 

اومده پیش کاری یه » . » 



 

 

 را آرامش دست کارمندها، تمام مبهوتِ نگاه مقابل پارسا

 قدمی و کوبید بهم عصبانیت با را در. برد اتاقش به و گرفت

انگار بارید می آتش هایش چشم از. برداشت سمتش به . 

کاری؟ چه »  » 

گفت و کرد اخم او از تبعیت به هم آرامش : 

 و نگران و دلسوز باباهای ادای انقدر. نداره ربطی تو به »

کارات این ره می مغزم رو. درنیار رو فداکار . » 

 ی چانه زیر دست و شدند فشرده هم روی پارسا های لب

کرد وارد خفیف ای ضربه و برد آرامش : 

چاه؟ تو میری مغز با داری فهمی نمی فهمی؟ نمی »  » 

 کرد می سعی که آرامی صدای با و گرفت بل بیشتر آرامش

غرید نرود، اتاق از بیرون : 



 

 

 چاله از دم چرا لنگه می خودت پای که تویی چته؟ تو »

 اطرافت های زن فهمی نمی من؟ واسه میزنی چاه و چوله

دوشنت؟ می دارن  » 

. فشرد بخواهد آنکه بی و گرفت را آرامش های شانه پارسا

 اش شده کلید های دندان میان از و چسباند دیوار به را او

 :غرید

 نرو من مغز رو... داره فرق... من ی قصه با... تو ی قصه »

 نابودش رو پسره اون بزنم که نرو من مغز رو... آرامش

باشه امان در من از بذار... کنم . » 

شد خارج گلویش از صوتی و کرد نگاهش بغض پر آرامش : 

 « ...آی »

 دست میان را سرش و کرد کم را هایش دست فشار پارسا

 و افتاد کنفرانس میز صندلی روی انرژی، بی. گرفت هایش

شدند پخش اتاق توی اش عصبی های نفس . 



 

 

 نزدیک تا را لرزانش دست و رفت سرش باال آرامش

 می. کشید عقب و شد پشیمان یکباره به اما برد موهایش

 هر چطور که دید می. شد می آب چطور پارسا که دید

. نبود ساخته دستش از کاری و شد می تر شکسته لحظه

گفت طلبکار و داد قورت سختی به را دهانش آب : 

 سالی چند یه کنی؛ نهی و امر فقط که باشی نخواستم »

 از من بگیر، یاد رو بودن پدر.... کارا این واسه اومدی دیر

برمیام خودم پس . » 

کرد نگاهش کالفه پارسا : 

 ببینی گوشه یه وایسی یعنی بودن پدر اگه »

 یه میدم ترجیح من میره، راهه بی داره تجیگرگوشه

 و بکشه داد سرت که دوستی یه. برات بمونم دوست

خبره چه دورت ببینی شی؛ بیدار خواب از کنه مجبورت ! » 

 ترجیح. برداشت خودش دور قدمی و زد پوزخندی آرامش

کند کتمان را واقعیت دادمی : 



 

 

 داد خوای می اینم برای. جبین مه پیش رفتم می داشتم »

دوست؟ آقای کنی بیدارم بزنی  » 

 پوزخند. رفت کارش میز سمت به و شد بلند جا از پارسا

 می انگار داشت؛ کنایه نگاهش و بود هایش لب روی

شود نمی خام ها حرف آن با که بگوید خواست . 

 رو من خواینمی که ازت کنممی قبول... خب خیلی »

 جبین مه با مالقات یه باید اتفاقا. میریم هم با! بپیچونی

باشم داشته . » 
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 وسایلش برداشتن از بعد و افتاد راه آرامش از جلوتر پارسا

 نگرانِ و متعجب های چهره با و کرد باز بکوب را در

 و بود گرفته اوج که صدایی با. شد مواجه کارمندهایش

زد داد بود، انعطاف غیرقابل : 

کارتون سر بفرمایید خبره؟ چه » . » 

 به را نگاهش سرش، پشت هم آرامش و رفت بیرون در از

 انتظارش چیزی چه دانست نمی. شد راهی و دوخت زمین

 آسانسور از. نبود بینی پیش قابل اصال میعاد. کشید می را

 برای آرامش و رفت ماشین سمت به پارسا رفتند، بیرون که

نوشت میعاد : 

برو. باهامه االن. فهمید بابام » ! » 

نوشت جبین مه برای فورا هم بعد : 

. داریم قرار هم با گفتم پارسا به. دنبالت میام دارم سالم »

راستی هست هم پارسا... پیشش رو من نکن خیط ! » 



 

 

نوشت جبین مه : 

جایی رفتم می داشتم چیه؟ جریان » ... » 

 صفحه به رفته باال ابروهایی با و خندید گلو توی آرامش

نوشت برایش و انداخت نگاهی تلفنش : 

اونوقت؟ کجا »  » 

- بدم؟ پس جواب بهت باید من شده؟ برعکس زمونه  

- خوشگل پیرزنِ راهی اول هنوز تو .  

- کشمت می ! 

 مقابل پارسا ماشین توقف با و افتاد قهقهه به آرامش

 اش جذبه پر و جدی نیمرخ به خیره و شد سوار پاهایش،

  .ماند

 پارسا رفتند، بیرون که پارکینگ از. کرد نمی نگاهش پارسا

 میعاد از اثری وقتی و گرفت نظر زیر را اطراف موشکافانه

شد کنده جا از ماشین و کشید اف تیک ندید، . 



 

 

 حرفی داد ترجیح و شد خیره ماشین از بیرون به آرامش

  .نزند

 را جبین مه و رسیدند شرکت به تا کشید طول ساعتی نیم

کرد می صحبت تلفنش با که دیدند در مقابل . 

 و کرد خداحافظی زده هول پارسا، ماشین دیدن با جبین مه

آمد سمتشان به مصنوعی و لرزان لبخندی با . 

 و تر جذاب همیشه از اش چهره و بود کرده مالیمی آرایش

بود شده تر سرزنده و تر جوان . 
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 اندازه یک به دو هر اش، قیافه آن دیدن با آرامش و پارسا

 ماشین پشت فورا و کرد سالم جبین مه. بودند کرده تعجب

 به و کرد تنظیم صورتش روی را آینه پارسا. نشست

 و لرزیدند می مدام که شد خیره درشتش های مردمک

 گرفته رنگ هایش گونه باشد؛ شده مرتکب خطایی که انگار

 .بودند

 چشم تر سخت و داد کوتاه و سخت را سالمش جواب

زد دستی یک و درآورد حرکت به را ماشین. گرفت : 

 می بهانه آرامش. شدیم مدارت قرار مزاحم ببخشید »

بشیم هات برنامه مزاحم خواستیم نمی... ببینت گرفت . » 

 ترسیده و افتاده نفس نفس به بخواهد آنکه بی جبین مه

کرد نگاهش : 

یعنی... نیست مشکلی نه، من... من » ... » 

 ادامه که کرد التماس نگاهش با و برگشت فورا آرامش

ببرد اش برنامه به پی پارسا خواست نمی دلش. ندهد . 



 

 

داد بیشتری گاز و کرد عصبی ای خنده تک پارسا : 

داری برنامه اگه برسونمت تونم می. نشده دیر هم حاال » . 

» 

- هست وقت فعال نه نه .  

 با و کرد نثارش ای ریزبینانه نگاه آینه همان از پارسا

ریخت فرو جبین مه ی سینه در دل نگاهش، گیرایی .  

 هم در ظریفش های اخم و گرفتند رنگ جبین مه های گونه

 نگاه آن به کرد سعی و پیچید درهم را هایش دست. تنیدند

 فکر آورد، نمی در سر آن از چیز هیچ که پارسا معنای از پر

 .نکند

 وقتی و زد پارسا پهلوی به ای ضربه آرنجش با آرامش

 سوالی کرد، نگاهش اخم پر و زده حیرت و برگشت پارسا

غرید شنیدنمی جبینمه که طوری لب، زیر و داد تکان سر : 

 « !خوردیش »



 

 

 به و چرخاند گردن فورا و شدند گرد پارسا های چشم

 بکر طور این و جبین مه حیای و شرم. شد خیره مقابلش

 تازگی برایش بود، شده حفظ ها سال وجود با که بودنش

 نجابت از بویی اطرافش های زن که بود وقت خیلی. داشت

 رنگ های گونه آن انگار. بودند نبرده زدگی شرم و حیا و

 بود؛ شده ثابت ای نقطه میخ که زده خجالت نگاه و گرفته

 بودند، شده جمع شرم شدت از که خمیده های شانه آن

 بود نتوانسته که بود شده کننده سرگرم برایش تمامش

بگیرد چشم . 

 وجدان عذاب پای اما داشت را نگاه این تصاحب ی وسوسه

 و شد می شل دلش دستِ آمد، می وسط که ها گذشته و

 بی همه آن نباید. کرد می سنگینی اش سینه روی چیزی

 می قهقرا به چندباره و دوباره را زن آن نباید. بود می رحم

 سرنوشت و داد می پس تاوان داشت هم همانجا تا. کشید



 

 

 همان ی نتیجه را داشت روحش برای که عذابی و آرامش

دانست می ها سال . 
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 سفارش تا نشستند و رفتند معروفی هتل شاپ کافی به

 را پارسا بودن علتِ هم هنوز جبین مه. بیاورند را هایشان

نداشت هم پرسیدن روی و دانست نمی .  

 می وادارش که افکاری. بود افکارش در غرق هم پارسا

 ترسید می اما کند فکر پایدار زندگی یک داشتنِ به کردند



 

 

 بود داده آرامش به را قولش که ایخوشبختی نتواند آنکه از

بدهد او به را دانست می جبین مه حق و . 

گفت مقدمه بی پارسا : 

 هم کنیم؛ صحبت آرامش وضعیت درمورد هم که اینجام »

کنم می فکر بهش دارم وقته خیلی که ای مسئله درمورد . 

» 

گفت و گزید لب جبین مه : 

برم باید دیگه ساعت نیم تا من فقط... نیست ای مسئله » . 

» 

گفت شیطنت با و پرخنده و کرد نگاهش مشکوک آرامش : 

گی؟ نمی من به که کنی می چیکار داری کجا؟ »  » 

 به کوتاهی مکث با و کرد نگاهش بار سرزنش جبین مه

 دقت با و بود کرده تنگ چشم هم او که شد خیره پارسا

داشت نظرش زیر .  

داد قرار مخاطب را آرامش جبین، مه به خیره همانطور : 



 

 

دخترم؟ بقیه روابط تو بکشی سرک داری عادت »  » 

 و شوکه که کرد نگاه آرامش به و انداخت باال ابرویی

کرد می نگاهش ناراحتی با مایوس، . 

 حاال که گرفت نظر زیر را آرامش و گزید لب فورا جبین مه

 باال ابرویی پارسا. بود دوخته چشم پارسا به کینه پر

 آرامش. داد تکان پرسشی را سرش خنده، با و انداخت

 میز پشت از تَخم و اخم با و کرد اش حواله ای غره چشم

گفت و برداشت را پارسا سوئیچ. شد بلند : 

بریم که بیاید شد تموم کارتون. مخسته » . » 

 و رفت بیرون شاپ کافی از جبین مه مبهوت نگاه مقابل در

گفت جبین مه وقتی : 

رفت؟ کجا شد؟ چی... وای ای »  » 

کرد سکوت به دعوت را او پارسا : 

نباش نگران. نیست چیزی » ... » 



 

 

 دهانش آب و کرد نگاهش نگرانی از پر و ترسیده جبین مه

داد قورت زحمت به را : 

بینتون؟ هست مشکلی »  » 

 لحظه، چند از بعد و کشید اش پیشانی روی دستی پارسا

پرسید جبین مه سوال به توجه بی : 

ذاری؟می قرار کسی با »  » 
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 و ماند اش خیره زدن پلک بی ثانیه چند برای جبین مه

 عمیقی خواب از که انگار. کرد پر را صورتش تمام ناباوری



 

 

 زحمت به و چرخاند سر عجیبی طور باشد؛ شده بیدار

 :گفت

 « بله؟ »

 برجسته فکش استخوان و شدند مشت پارسا های دست

 با گرفت، می اضطراب که هایی وقت عادتِ به را پایش. شد

پرسید جدی و داد تکان خاصی ژست : 

هستی؟ کسی با. بود واضح سوالم »  » 

 شده قتل مرتکب انگار که کرد می نگاهش طوری جبین مه

 و نصفه های خنده میان و خندید لرزان و هیستیریک. بود

غرید اش نیمه : 

... نه یا هستی کسی با که پرسم می... تو از من مگه... من »

کنم نمی فکر ... » 

 را اش اشاره انگشت و افتاد نفس نفس به. آورد کم نفس

گرفت پارسا مقابل : 



 

 

 نمی حرفی اگه. باشه داشته ربطی شما به کنم نمی فکر »

 ها؛ گذشته برای کنم نمی متهمت و کنم نمی گالیه اگه زنم،

 ها ندونستن حدود و حد و ها مرزشکنی این بر دلیل

 مقصر خودم اندازه به هم من که اینه دلیلش تنها. نیست

بگیرم شما روی فقط رو اتهام انگشت خوام نمی و بودم . » 

 این. بود شده تر برجسته که دید را گلویش سیبک پارسا

 و شد پدیدار وجودش توی ناگهان که نفسی به اعتماد همه

 پارسا برای بگوید، رگباری را ها حرف آن شد موجب

بود عجیب .  

 طمانینه، با و آورد باال تسلیم نشان به را هایش دست

زد لب کند، آرام را جبین مه خواست می که طوری : 

 یه فقط... نداشتم جسارت قصد من... باشه... خب خیلی »

همین کنی؛ فکر روش داشتم دوست که داشتم پیشنهاد ! 

» 



 

 

 شود بلند خواست. لرزید می حرص از هم هنوز جبین مه

بست پلک و گرفت را دستش پارسا اما : 

جبین مه » ... » 

نالید و شد وار زمزمه صدایش : 

 حرفام به... آرامش آرامشِ خاطر به. کنم می خواهش »

فقط کن گوش . » 

 مه مقاومتی مرزهای تمام آمد، می میان به که آرامش اسم

 اش زندگی تمام آرامش. شکست می وجودش توی جبین

 به و بود کرده تغذیه وجودش ی شیره از که دختری. بود

 و شکن هنجار هرچند لجباز، هرچند بود؛ رسیده نقطه آن

 می پدیدار یکی یکی ها سال از بعد که هایی عقده از پر

 عذابِ هنوز که ساختند می کینه پر آرامشی او از و شدند

بود نکرده رهایش گذشته . 

 کیفش روی و کشید بیرون پارسا دست زیر از را دستش

گفت پارسا بگوید، چیزی آنکه از قبل. کرد مشت : 



 

 

 با بپرسم دونستم الزم بزنم، خواستم می که حرفی برای »

نه یا هستی کسی . » 
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 ای کرده رنگ موی تار چند و دزدید را نگاهش جبین مه

 و انداخت گوشش پشت بود، زده بیرون شالش زیر از که

 مضطرب و کرد صاف را گلویش. کرد مرتب را شالش

 :پرسید

زودتر برم باید من حرفی؟ چه » . » 



 

 

 روی سر کرد، می نگاهش برنده و عمیق که همانطور پارسا

گفت و کرد کج گردنش : 

 و تمام... شرعی... قانونی بار این باشیم؟ هم با میشه »

 « !کمال

 بگوید چیزی خواست و لرزیدند جبین مه باز نیمه های لب

 اش حنجره از چیزی و بود شکسته گلویش در صدا انگار اما

گفت بریده نفس و بست پلک. شد نمی خارج : 

 « ...من »

 تصاحب حول فکرش. بود شده گوش و چشم تماما پارسا

 های لب میان از که صدایی و بود حیا و حجب پر نگاه آن

 کرده مختل را اش فکری خط آمد، می بیرون بازش نیمه

 .بود

 را دهانش آب. گرفت گر پارسا سوزان نگاه از جبین مه

شد خیره پارسا های چشم به مستقیم اینبار و داد قورت : 



 

 

دارم دوست رو کسی » . » 

 عقب ناگهان و کوبید هم روی پلک محکم مرتبه چند پارسا

 و داد تکیه صندلی پشتی به محکم را کمرش. کشید

شد خیره اطراف به و کرد فوت کالفه را نفسش .  

 نگاهش که گرفت نظر زیر را جبین مه و زد آتش سیگاری

 هم باز. بودند خمیده هم باز هایش شانه. شد نمی جایی بندِ

 اجازه حتی حیایش و حجب و بود شده جمع خودش در

داد نمی هم نشستن راحت . 

 آرامش سفارش که گفت پارسا. آوردند را هایشان سفارش

 خوردن مشغول رفت، که پیشخدمت. کنند بندی بسته را

 بودنش، تلخ وجود با و کشید سر را اش قهوه پارسا. شدند

 بودند پاشیده زهر گلویش به انگار. خورد را آن نفس یک

رسید نمی کامش تلخیِ به تلخی آن هم باز اما .   

 پرتمسخر ای تکخنده با و کرد فوت را سیگارش دود

 :پرسید



 

 

نیست؟ رو در بزن آرامش، قول به یکی این »  » 

 را خجالتش کرد سعی و شد سرخ بناگوش تا جبین مه

کند پنهان آمیزش سرزنش نگاه و غلیظ اخم پشت . 

 آدم آنالیز و تحلیل بینم نمی نیازی. منه شخصی زندگی »

بسپرم کسی به رو اطرافم های . » 

 گرفت، می سیگارش از عمیقی کام که همانطور پارسا

افتاد خفیفی چال هایش گونه روی و خندید .  

گفت و کرد خاموش زیرسیگاری توی را سیگار اینبار : 

 بذار آرامشی پای. نذار بودنم پرو پای رو پیشنهادم این »

 که تویی با خواستم می. نیست آروم وجه هیچ به که

 های انتخاب از دست شاید بدم زندگی تشکیل مادرشی،

 مطمئن خودم به هم هنوز من وگرنه. برداره اشتباهش

 از بکشم دست خواستم می آرامش خاطر به فقط. نیستم

نشد خانواده هم اول از که ای خانواده مرد بشم و چیز همه . 

» 



 

 

 با که بود صندوق پای. کرد حساب را کافه پول و شد بلند

 با. چرخاند جبین مه سمت به تنه نیم خاصی، ژست

شد کافه از بیرون راهی و شد بلند فورا جبین مه نگاهش، .  

 خالی جای با ناگهان و زدند قدم فاصله با پارکینگ تا

شدند روبرو پارسا ماشین . 
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 دو هر مبهوت، و مات و بخشید سرعت هایش قدم به پارسا

 مه به زده ماتم و ناامید. کرد قالب سرش پشت را دستش



 

 

 را دهانش آب و انداخت نگاهی اضطراب از بود پر که جبین

داد قورت سختی به : 

بلده؟ رانندگی »  » 

 تکان گلویش سیبک. انگار داشت بغض جبین مه نگاه

 گلویش در اضطراب، همه آن از عجیبی داغی و خورد

گرفت جریان .  

. رفت می رو کالسش مدت یه اما. نگرفت نامه گواهی »

 پیش سال چند... آخه... نه یا بلده دونم نمی االن... االن

بود رفته . » 

 کوبید هم روی پلک محکم چندبار. خورد چنگ پارسا قلب

 شوک در دو هر. نکشید جبین مه به کردن نگاه از دست و

 پارسا. گرفتند نمی دستور مغزشان از و بودند عظیمی

 فرو بار هزار ثانیه هر در دلش و بود ایستاده کمر به دست

گرفت نبض اش شقیقه و کشید تیر سرش. ریخت می .  

گفت لرزان و دلهره پر و آورد جلو را دستش جبین مه : 



 

 

نرفته؟ خونه خونه؟ رفته؟ کجا. منه دست که هم تلفنش »  

» 

 به مخدوش، فکری با و برداشت کالفه قدم چند پارسا

گرفت اسنپ خانه مقصد . 

. شد ناموفق هربار و گرفت را خانه شماره چندبار و چندین

 باید کجا از دانست نمی و داد نمی قد جایی به فکرش

 صندلی به دست جبین مه. بگیرد را سرکشش دختر سراغ

 دلهره پر و آرام. کشید جلو کمی را خودش و گرفت

 :پرسید

نه؟ داره؛ برنمی زنید می زنگ »  » 

. گفت کوتاهی نچ و شد خیره روبرو به غلیظی اخم با پارسا

 حرارت از تنش تمام و جوشید می سرکه و سیر مثل دلش

بود لبریز .  



 

 

 مه تلفن گذشت، ترافیک در که ای دقیقه چند از بعد

 رسمی و کوتاه خیلی و داد جواب فورا. خورد زنگ جبین

زد حرف : 

... اومد پیش برام مشکلی یه ببخشید... ممنون... سالم »

نیست چیزی نه نه ... » 

داد ادامه و کرد زده خجالت ای خنده تک : 

بخیر شبتون... حتما چشم... دارید لطف شما » . » 

 هیچکس حال به تا. شدند کشدار و بلند پارسا های نفس

 در داشت جبین مه حاال و بود نزده اش سینه به رد دست

 تصمیم او که زمانی درست هم آن کرد؛ می مقاومت برابرش

 نمی را حسش هم هنوز. بدهد خانواده تشکیل بود گرفته

 پیشنهاد که داشت حرمت برایش جبین مه اما فهمید

 که داشت حرمت. بود داده را شدنشان همیشگی و شرعی

 خواسته مغلوب را او و بود نکرده درازی دست حریمش به

بود نکرده هایش . 



 

 

گفت کوبنده و سنگین دقیقه، چند از بعد و شد حرصی : 

 به کنی کنسل رو مهمت قرار شدی مجبور که ببخشید »

آرامش خاطر . » 

توپید و کرد نگاهش آلود اخم جبین مه : 

 شما؟ دارید برنمی زدن کنایه از دست هم شرایط این تو »

میدم هم رو جونم آرامش، برای من . » 
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 مه های مادرانه. شد خیره بیرون به و زد پوزخندی پارسا

 در کسی پای که حاال اما بودند خاص برایش همیشه جبین



 

 

 حق که بگوید و بزند خط را او داشت دوست بود، میان

 خودش برای حقی مگر اما. باشد نزدیک دخترش به ندارد

 بود شکسته را سرش پشت های پل تمام بود؟ گذاشته باقی

 با داشت که بود گرفته قرار لطفشان مورد هم حاال همین و

شنید نمی گالیه جبین مه از و کرد می زندگی آرامش .  

 فکر با و گذاشت یونس حاج جای را خودش ای لحظه برای

 ذهنش توی آرامش بود، آمده جبین مه سر بر که بالیی به

 حاج جای به او اگر. شد سرد تنش تمام و کرد بازی نقش

 دانست می یونس حاج که حاال کرد؟ می کار چه بود یونس

 های سال جبران به و آمد نمی جلو اما دارد وجود او

 کرد، نمی محکوم را او و کوبید نمی دهانش توی گذشته،

نبود؟ اشبزرگواری نهایت  

 عرق و بودند شده مشت بخواهد آنکه بدون هایش دست

بود افتاده راه کمرش ی تیغه روی سردی . 



 

 

 سوزاند را گلویش تا گرفت، می نشات قلبش از که حرصی

 شد پیاده تعلل ای لحظه بدون رسیدند، خانه مقابل وقتی و

 به توجه بی او اما کرد اعتراض راننده. کوبید بهم را در و

 بی و حرف بی هم جبین مه و شد برج وارد چیز، همه

 آرامش و انداخت کلید وقتی حتی. رفت دنبالش به تعارف

 همه و شد داخل جبین مه افتاد، راه خانه در کنان، آرامش

 اتاق و آرامش اتاق به پارسا. گرفت نظر زیر نگاهش با را جا

 و ایستاد ها پله باالی نتیجه، بی و کشید سرک هم خودش

 صدایش پس در. گرفت کمر به دست زنان، نفس نفس

 توی تری بزرگ شکستِ و زد می موج عظیمی نگرانی

بود گرفته راه لحنش : 

اومده؟ سرش بالیی چه... نیست خونه... نیست »  » 

 هایش دندان میان را هایش لب و شد گریه به دم جبین مه

 :کشید



 

 

 چیز هیچ ما... زدی می حرف اونطوری باهاش نباید »

 این در چیزی که بود عجیب براش و نداریم هم از پنهانی

نگفتم بهش مورد . » 

غرید و زد کوتاه ای قهقهه عادی حالت از بلندتر پارسا : 

 ناراحتش اونقدر ای مسخره چیز همچین باید چرا آخه »

 بیفته راه باشه بلد اینکه بدون برداره رو من ماشین که کنه

 فکر کجاست؟ دونیم نمی که جایی بره بخواد و خیابون تو

کنی نظر تجدید کردنش تربیت تو باید یکم کنم می ! » 

 می دهانش توی که قلبی با و کرد گرد چشم جبین مه

زد داد کرد، می اش عصبی بدتر و کوبید : 

 با تا تبچه سر باال وایمیسادی چیه؟ منظورت ببخشید؟ »

 کوفت هزار و رفتنت و تو نبودن ی کنایه و عذاب همه این

باشه شکننده و حساس انقدر که شه بزرگ نخواد دیگه ... 

» 
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 دست. آمد پایین طمانینه با را ها پله زنان، پوزخند پارسا

 پر جبینِ مه به مستقیم و بود برده فرو هایش جیب توی

کرد می نگاه عصبانیت و حرص . 

 کردن بزرگ تو دادی گاف... پارسا جبینِ مه کن قبول »

بندازیش نخواستی که ای بچه ! » 

کشید فریاد گریه با جبین مه : 

 تونستم می چطور... بود آدم... داشت جون بچه اون »

بودم؟ تو مثل من مگه چطوری؟ باشم؟ رحم بی انقدر  » 

کرد نگاهش پایین به باال از و رسید مقابلش تا پارسا : 



 

 

نیست پارسا مال دیگه پارسا؛ جبینِ مه » ... » 

. شد براقش های میشی سحرِ و کشید باال سر جبین مه

افتاد شماره به نفسش و ریخت فرو بار هزار دلش : 

 ساله چهارده بچه دختر اون من. بدون رو خودت حد »

بشم هزاریت دو های عاشقانه و بازی زبون خام که نیستم . 

» 

 سمت به را او و گرفت را کتفش دستش دو هر با پارسا

 و کرد نگاهش پرنفود و کرد تنگ چشم. کشید خودش

گفت برنده : 

داشتم دوستت من » ... » 

 سرش روی شالِ و کشید کنار شدت به را خودش جبین مه

کرد مرتب را : 

 هوست فکر به فقط. نداشتی دوست رو من هیچوقت تو »

 اون چطور... اصال بودی فعال بیش... بچگی همون از بودی؛

 نه زدی، دست بهم نه بار یک حتی بودیم، نامزد که مدتی



 

 

 بدبخت رو جفتمون بخاطرش که آتشینی عشق از چیزی

نگفتی؟ تر، بدبخت رو آرامش و کردی  » 

 کمی را سرش و کرد فرو جیبش توی دست هم باز پارسا

 را خودش جبین مه تا ماند منتظر. داد زاویه گردنش روی

کند تخلیه . 

 زندگی زندگیمون که کردم تالش کمم سن اون با چقدر »

 نمی تو مگه پارسا؛ گفتم و ورزیدم عشق بهت چقدر بشه؟

 نمی مگه پارساست؟ من فامیلی که نیست دلیل بی گفتی

 چرا کنی؟ می غریبگی چرا پس هستم؟ تو برای گفتی

نداری؟ دوستم دیگه  » 

کرد یادآوری قوا تمام با را روزها آن و زد هق . 

 با همه تا ببر خونه اون از رو من که کردم التماس چقدر »

 دارم من گفتم چقدر نزنن؟ زخم بهم زبونشون و نگاهشون

 تو ی بچه اینکه از نداشتنت، نبودنت، از کشم می عذاب

 نمی. فهمی نمی ورزیدن عشق از هیچی تو و شکممه توی



 

 

 می کشیدن ناز خواد، می محبت حامله، زن یه که فهمی

 شوهرش؛ از هرکسی؛ از نه هم اون خواد؛ می مراقبت خواد،

شبچه بابای از ... » 

 قلبش و گرفت هایش پنجه میان را اش گرفته گر صورتِ

بست یخ روزها آن ازسرمای . 

 افسرده من و بودی شده زمین آدم ترین حرف کم تو »

 من... شخانواده نه و خواستش می نامزدش نه که زنی ترین

 بدون پشت، بدون عشق، بدون زندگی یه به شدم محکوم

 « .پناه
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داد ادامه و کشید سوزی جان آه : 

 اول وقتی نموند چیز هیچ بارداری دوران تو من از »

 کردی فکر هیچ. رو خودت هم بعدش و نداشتم رو عشقت

 فکر هیچ اومد؟ من سر بالیی چه تمقدمه بی رفتنِ از بعد

 وسیله شبانه که دادن خبر وقتی شدم حالی چه کردی

 خونه، اون از تنها نه همیشه، برای و کردن جمع رو هاشون

رفتن مملکت اون از بلکه شهر، اون از تنها نه ... » 

 گفتن برای حرفی هیچ. کشید می تیر پارسا پیشانی

  .نداشت

گفت آلود گریه لحنی و غصه با جبین مه : 

 جنینی دوران تنها نه که دختری از داری توقعی چه »

 اومدنش دنیا به از بعد حتی که گذاشته؛ سر پشت مزخرفی

 اعضای تمام با رو مامانش جنگیدن هرروز هرروز هم

 له خودش هم بعد و دیده رو شدنش خرد. دیده ش خانواده



 

 

 و شد دعوام بابام با چندبار و چندین من دونیمی تو. شده

 به برگشتم دلیل تنها دونی می انداختن؟ بیرونم خونه از

 مبچه نداشت؟ گناهی هیچ وسط این که بود ای بچه خونه،

 حبس رو خودش اتاق تو رفت می بابام و کرد می تابی بی

خونه بیاد بگو گفتمی مامان به و کرد می . 

 می خونه های پله راه توی چی همه و گرما و سرما تو من

 شیرِ مبچه وقتی تو بودی کجا. غصه از مردم می و موندم

 الغرتر و الغر شدن، تپل بجای و میخورد رو من مسوم

 نطق تربیتش درمورد من برای داری که بودی کجا میشد؟

 « میکنی؟

 باال کردنش آرام برای را هایش دست و رفت جلوتر پارسا

 :برد

 « ...آروم »

 و آرام اینبار که خواست می شدن خالی دلش جبین مه اما

داد ادامه غصه پر : 



 

 

 توی مبچه دنیای تمام نیستی، چی برای تو فهمید وقتی »

 و کرد نمی هم نگاه من روی تو ها مدت تا. شد خراب سرش

 بزرگش دل خون با من رو آرامش. بود مچاله خودش تو

 برخالف نداشت؛ آرامش زندگیش کجای هیچ مبچه. کردم

 « ...اسمش

رساند آشپزخانه به را خودش و رفت عقب قدم چند پارسا .  

گفت هراسان و آشوب پر جبین مه : 

 تصادف اگه. پیشش بره بخواد که نداره رو هیچکس »

جوشهمی سرکه و سیر عین داره دلم وای چی؟ باشه کرده ! 

» 

 دیوانه داشت که کرد می فکر چیزها همان به هم پارسا

 آن جبین مه وقتی و آورد جبین مه برای آب لیوانی. میشد

گفت کرد، رد را : 

 « ...بخور »

داد تکان هوا روی را دستش حوصله بی جبین مه : 



 

 

کجاست مبچه دونم نمی وقتی بخورم کوفت » . » 

 به و کرد حلقه اش شانه دور منظور، بی را دستش پارسا

 جبین مه. بدهد خوردش به را آب از کمی توانست زحمت

زد ضجه و چرخاند سر : 

نه؟ یا کنی می ولم. خوام نمی »  » 

کرد زمزمه و کشید پرحسرتی و عمیق نفس پارسا : 

متاسفم چی همه برای... ببخشید » . » 

 که ایتوزی کینه با و افتاد راه ورودی درِ سمت به جبین مه

گفت بود، شده پدیدار وجودش توی ها گذشته یادآوری از : 

 االن من. حکمت جناب دیره خوردن تاسف برای دیگه »

والسالم... خوام می تو از رو مبچه ... » 
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 را اش شقیقه روی عرقِ و کرد فوت را اش کالفه نفس پارسا

 به. بگیرد را آرامش سراغ کجا باید دانست نمی. گرفت

. دربیاورد کارهایش از سر که بود نشناخته را او کافی اندازه

 و غم از لبریز را وجودش تمام نشناختن، این چقدر و

 با و نشست مبل روی ای دقیقه چند. کرد می حسرت

 فکر و فشرد هایش دست میان را صورتش خمیده، پشتی

 مه به کالفه و کشید ریشش خط روی تا را دستش. کرد

 های انگشت و رفت می رژه در دم که کرد نگاه جبینی

 رگ و گفت می ذکر لب زیر. پیچید می درهم را دستش

 بود معلوم خوبی به تشویشش. گرفت می را هایش انگشت

 نمی که کرد می حقارت و ضعف احساس آنقدر پارسا و

کند آرامَش توانست .  



 

 

زد آتش سیگاری و شد بلند نهایت در .  

پریسا بجز نداره؟ دوستی » ... » 

بود گریه به دم جبین مه : 

یا... یا رفته؟ جایی یعنی. نه » ... » 

 یآشوبه دل لحظه هر که بس چرخید نمی دهانش در حرف

گرفت می بیشتری . 

آورد باال کمی را هایش دست و رفت جلوتر پارسا : 

 رو هیچی تو اضطراب این االن... باشه... خب خیلی »

باشه رفته ممکنه کجا ببین کن فکر... کنه نمی درست . » 

-  رو کسی آخه. کنه نمی کار فکرم اصال. خدا به دونم نمی

که نداشت ...  

گرفت جبین مه از را آرامش تلفن و بست پلک پارسا .  

بلدی؟ رو رمزش »  » 

کرد باز را تلفنش فورا و داد تکان سر جبین مه . 



 

 

 آن که نداد اجازه خودش به اما رفت هایش پیام توی پارسا

گفت و شد مشت دستش میعاد، اسم دیدن با. بخواند را ها : 

باشه؟ داشته خبر ازش میعاد داره امکان »  » 

 کاسه در اشک و داد قورت سخت را دهانش آب جبین مه

بگوید توانست زحمت به. جوشید هایش چشم : 

دونم نمی » ... » 

 لب متفکر، و برداشت قدم چند میعاد، اسم به خیره پارسا

 شماره لحظه، چند از بعد. جوید هایش دندان بین را هایش

 میعاد جدی و خشک صدای. گرفت خودش تلفن با را میعاد

پیچید گوشش توی : 

 « بله؟ »

 تنش عضالت. شد می عصبی هم صدایش شنیدن با پارسا

بگوید توانست سختی به و شدند منقبض : 

 « کجایی؟ »



 

 

 روی میعاد پرتمسخر صدای تا کشید طول ای ثانیه چند

رفت پاتیناژ مغزش : 

پوشیدی؟ چی کجایی؟ تو. عزیزم مونمخونه »  » 
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 پارسا سر توی میخ، مثل اش خنده هر و افتاد قهقهه به

 را حلقش تا و جوشید اش سینه از حرصی. شد کوبیده

  .سوزاند

جانت عمه واسه بذار رو ها بازی مسخره این » . » 



 

 

گفت تهدیدوار و تر جدی : 

 کلمه یه فقط اگه. کجاست آرامش بدونم خوام می االن »

 تو که گیرم می رو حالت طوری بیرون، بیاد دهنت از چرت

شه ثبت تاریخ . » 

 به و کرد جور و جمع را خودش میعاد. شد محض سکوت

گفت سختی : 

 االن مگه. ندارم خبر آرامش از من... نشناختم... معذرت »

باشه؟ شما پیش نباید  » 

 مه به اش دلهره از پر و نگران نگاهِ. شد سرد پارسا تن

 دندان به لب و شد بند بود، شده گوش تماما که جبین

  .گرفت

بد خیلی بینی؛ می بد گفتی، دروغ بفهمم اگه » ! » 

انداخت مبل روی را آن و کرد قطع را تلفن .  



 

 

 بی آنطور که بودند کرده خالی را جبین مه تن توی انگار

 از داشت. داد سر گریه و آمد فرود مبل روی حال و حس

مرد می اضطراب همه آن .  

 دندان به لب خانه، ی شماره دیدن با. خورد زنگ تلفنش

گفت وار بیچاره و گرفت : 

بدم؟ چی رو جونم آقا جواب حاال... وای ای »  » 

-  تا موندی پیشش اومده پیش مشکلی آرامش واسه بگو

شه حل . 

داد جواب فورا جبین مه : 

 « بله؟ »

کرد کم را درونش التهابِ از کمی بانو صدای : 

رفت راه هزار دلمون مادر؟ موندی کجا » . » 

-  شاید اومده پیش مشکلی یه. آرامشم پیش جان مامان

برسم دیر .  



 

 

گفت ترسیده بانو : 

کردی نگرانم شده؟ چیزی مشکلی؟ چه » . » 

-  سرم آوردمش نبود خوش حالش یکم. نیست چیزی نه

 .بزنه

گفت زده وحشت بانو : 

 و من بیایم بده آدرس مادر؟ شده چی. سرم به خاک »

هم حاجی . » 

 ردیف هم پشت دروغ همه آن حال به تا که جبین مه

گفت شده عاصی بود، نکرده : 

 بهتون بود چیزی... کن باور نیست هیچی... من مادر »

همین میرسم؛ دیر یکم فقط. زنم می زنگ . » 

 مستقیم که پارسا از و کرد قطع خداحافظی بی را تلفن

شنید کرد می نگاهش : 



 

 

 گی می دروغ وقتی... بگی دروغ نیستی بلد هم هنوز »

 تکون تند انقدر رو پات و میاد بند نفست لرزه، می صدات

باهاش دور بریزی رو استرست همه قراره انگار که دی می . 

» 

 

 جمع را شهامتش تمام و چرخاند را نگاهش شاکی جبین مه

بگوید تا کرد : 

 از رو ها گذشته انقدر. بکش من کردن آنالیز از دست »

نکن تشریحش و بیرون نیار قبر ... » 

 و شد بلند. گرفت مبل از را اش تکیه و کرد ریز چشم پارسا

 و برد فرو هایش جیب در دست ذاتی، نفسی به اعتماد با

 تهدیدوار. برداشت جبین مه سمت به طمانینه با قدمِ چند

 :گفت

 و کنم اراده االن همین اگه کنی چیکار خوای می مثال »

 « بخوامت؟



 

 

 طوری صورتش عضالت و آمد باال جبین مه ی ترسیده نگاه

دادند می نشان خوبی به را نفرتش که شدند درهم .  

گفت تیز و تند پارسا، نگاه در خیره و شد بلند : 

 هم هنوز... آدمی همون هم هنوز تو چیه؟ دونی می »

. کنی می فکر چیز یه به فقط جلوت، بینی می زن یه وقتی

 جنابعلی رانی هوس ابزار من که برسونم عرضت به باید ولی

 روح داره، قلب داره، احساس که آدمی آدمم؛ و نیستم

 شخفه ها آدم تو بلدی خوب خیلی تو که چیزی... داره

 زخم رو روحشون کنی، له مشتت توی رو قلبشون. کنی

نداشتی وجود هیچوقت انگار که جوری یه بری؛ و بزنی . » 

 و کوبید اش سینه تخت جبین مه اما نکشید عقب پارسا

کشید فریاد : 

 هوس بوی میده؛ بازی زن بوی هم نفست... عقب برو »

خوره می بهم ازت حالم. رانی . » 



 

 

. آمد باال سختی به نفسش و کشید تیر پارسا پیشانی

 رخ به را قدرتش داشت دوست که طوری. بود شده عصبی

 کرده فکر تصاحبش به فقط لحظه آن در. بکشد جبین مه

 آورده ارمغان برایش که دردی به نه و گذشته به نه بود؛

 صورتش توی را اش پلیدی جبین مه که حاال اما. بود

 موجب و جوشید دلش توی شرمی احساس بود، کوبیده

 توی را صورتش و دست. برود باال ها پله از حرف بی که شد

. کوبید آینه کنارِ دیوار به ای ضربه و شست اتاقش سرویس

غرید لب زیر : 

 با داره فرق... داره فرق جبین مه... باش آدم... باش آدم »

 « .همه

 جبین مه های زدن صدا با و ماند همانجا ای دقیقه چند

رساند ها پله به را خودش فورا . 

گفت دست به تلفن و آمد باال ها پله وسط تا جبین مه : 

باشه رفته کجا آرامش میزنه حدس میگه... میعاده » . » 



 

 

رفت پایین را ها پله زده هول پارسا .  

هستی؟ چی معطل. بریم باشه »  » 

- اینجا میاد داره .  

 و سالم میعاد. زدند بیرون خانه از دقیقه چند از بعد

 خیلی جبین مه و سرد خیلی پارسا. کرد احوالپرسی

شدند ماشین سوار دو هر و دادند را جوابش سرسنگین .  

 را پیچ در پیچ ای جاده میعاد رانندگی، ساعت نیم از بعد

دیدند را پارسا ماشینِ ها، پیچ از یکی سر. رفت باال .  

 کر صدای. شدند پیاده جبین مه و پارسا و کرد توقف میعاد

 می را تنشان تمام و رسید می گوش به آهنگ کننده

 ماشین به شوکه و مشکوک و رفت جلوتر پارسا. لرزاند

 اش پشتی و بود داده عقب را صندلی آرامش. شد نزدیک

 را پاهایش و بود کشیده دراز هم خودش. بود خوابانده را

بود گذاشته ماشین سینه روی . 
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 سر کالفه آرامش و کوبید شیشه به ضربه چند پارسا

 را شیشه تا کرد اشاره پارسا. کرد نگاهش فقط و چرخاند

 روی چیزی. نکرد حرکتی هیچ آرامش اما بکشد پایین

 حرفی نه شد می موجب که کرد می سنگینی اش سینه

. باشد داشته شدن نرم از نشان که کند حرکتی نه و بزند

 اما کند باز را در خواست و چسبید دستگیره به پارسا

 و کوبید شیشه به دیگر عصبی ی ضربه چند. نشد موفق

 مه بار این. چرخاند جبین مه سمت به را نگاهش کالفه

. کرد نگاهش فقط اشکی هایی چشم با و آمد جلو جبین

 قرمزش خط جبین مه. نداشت را اش گریه طاقت آرامش



 

 

 و کرد کم را موزیک صدای آشفتگی، و کالفگی با. بود

کشید پایین را شیشه . 

 مه که بزند فریاد خواست و چرخید سمتش به عصبی پارسا

زد صدایش و گرفت را بازویش فورا جبین : 

لطفا... پارسا » . » 

 قدری به. کرد نگاهش و چرخاند سر شانه روی از پارسا

 که نداشت شک. بود افتاده نفس نفس به که بود عصبانی

 می را شب سکوت اش نعره صدای کرد، می باز دهان اگر

 زد ماشین بدنه به ای ضربه و کرد پا آن و پا این کمی. درید

گفت جبین مه به رو و : 

خونه برگردید هم با » . » 

 ماشین به جبین مه و آرامش مبهوت نگاه مقابل در هم بعد

غرید و رفت میعاد : 

بیفت راه » . » 



 

 

 گاز پدال و چرخاند سر خنده پر نگاهی با حرف، بی میعاد

فشرد را . 

باشیم پشتشون که بزن دور جلوتر برو » . » 

 افتاد، راه و زد دور آرامش ماشین وقتی و کرد اطاعت میعاد

کردند حرکت سرشان پشت هم ها آن .  

 و چرخاند باال سمت به بود، پایین که را سرش ناگهان پارسا

. بود تمسخر از پر نگاهش ی مایه ته. کرد نگاه را میعاد

 پارسا. داد نمی خوبی حس هیچ هایش چشم ی گوشه چینِ

پرسید و کرد تنگ چشم : 

اینجاست؟ دونستی می کجا از »  » 

گفت و زد چشمکی میعاد : 

شناسمش می شما از بهتر و بیشتر » . » 

 کشید تیر قلبش. بود گذاشته پارسا ضعف نقطه روی دست

 تا کرد کنترل را خودش اما نشست خون به نگاهش و



 

 

 بار چند را اشبینی عصبی و چرخاند سر فورا. نگوید چیزی

زد آتش سیگاری و کشید باال .  

گفت پرخنده و انداخت جانبش به نگاهی نیم میعاد : 

موضوع؟ این ریزه می بهمت »  » 

کرد نگاهش لحظه چند از بعد و فشرد هم روی لب پارسا . 

 فردا هستی، امروز. نیستی ای کاره تو اما باباشم من »

نباشی ممکنه . » 
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 دقیقه چند از بعد. ماند ساکت و انداخت باال ابرویی میعاد

گفت بدجنسی با شدند، نزدیک خانه به که : 

 و عالم از که روزایی زندگیش، توی نبودی تو که روزایی »

 می آروم من بغل تو میاورد؛ پناه من به و برید می آدم

زخماش مرهم شدن می من های بوسه و گرفت ... » 

 توی دردی و شد متورم گردنش رگ. شد منقبض پارسا تن

 شد مشت زانویش روی دستش. گرفت راه قلبش و شقیقه

شنید تاخیر، کمی با را میعاد حرف ی ادامه و : 

 مامنِ شده همین برای... شه آروم که اینجا میاوردمش »

 ادای من واسه. زدی بهش ناخواسته خواسته که دردایی

. منه مشت تو بمت و زیر. خواهشا نیار در رو خوب باباهای

 مال... بوده من مال باشه، داشته رو تو اینکه از قبل آرامش

 من از داره جرات کی بدونم دارم دوست. مونه می هم من

کنه جداش . » 

کشید عربده و آورد فرود داشبور روی را مشتش پارسا : 



 

 

چیز همه بی شو خفه » ... » 

 حاال میعاد. بودند شده برجسته اش پیشانی های رگ تمام

 می نگاهش عجیبی خونسردی با و بود زده ترمز برج مقابل

نشست دار زاویه و داد صندلی گوشه به را اش تکیه. کرد .  

کشید داد و کوبید همانجا هم باز را مشتش پارسا : 

. کنم می ساقطت زندگی از که نبینمت برش و دور کال »

 رو ببینم رو تشماره دیگه بار یک فقط خواد می دلم

 نمی برخورد باهات آروم انقدر دیگه که اونوقته. گوشیش

 « .کنم

 هر که بود عصبی آنقدر. کوبید بهم محکم و کرد باز را در

 و محکم هایی قدم با. شود منفجر سرش داشت امکان آن

 مه و آرامش وقتی و رساند البی به را خودش انعطاف بی

گفت جبین مه به رو دید، هم کنار را جبین : 

رسونمت می... ماشین تو بشین برو » . » 



 

 

 رگ و پیشانی روی عرقِ و کرد نگاهش پروحشت جبین مه

گفت ترسیده دید، که را متورمش های : 

 بیاد بانو بزنم زنگ خوای می... خوای می شده؟ چیزی »

بمونیم؟ اینجا  » 

گرفت کمرش به دست و زد ای خنده تک پارسا : 

 نیستی ساله چهل زن یه شما آخه میدن؟ اجازه باباتون »

موندی سالگی سیزده تو که؛ . » 

 توی ها حرف اما بگوید چیزی تا کرد باز دهان جبین مه

انداختند لرزه به را صدایش و ماندند گلویش . 

 برای " چیه؟ " معنیِ به را دستش و آمد جلو کمی آرامش

داد تکان پارسا : 

کنی؟ می خالی بدبخت این سر رو عصبانیتت چرا االن »  » 

-  به تا مونده. شکارم دستت از خیلی که نزن حرف تو

برسم حسابت . 



 

 

گفت کینه پر و کرد جمع لب آرامش : 

... سرم تو بکوبی نبودی سال پنج و بیست... خب آره »

 حاج عین یکی بشو. شه جبران که بکوب تونی می تا حاال

 « !یونس

 

, [10.11.19 10:38] 

 

 

۲۰۴پارت  

 

 

 پارکینگ و البی بین درِ به سرش با و بست پلک پارسا

کرد اشاره : 

 می رو جبین مه... ریم می هم با... ماشین تو برید »

گردیم برمی هم بعدش و رسونیم . » 



 

 

 سکوت جبین مه اخطار با که بگوید چیزی خواست آرامش

 :کرد

دار نگه رو بابات احترام... آرامش » . » 

 نشان به بار چند را سرش و کرد نگاهش حیرت با آرامش

 و رفت ماشین به ها آن دوی هر از زودتر. داد تکان تاسف

گرفت جا عقب صندلی روی .  

کرد زمزمه لب زیر پارسا : 

 احمق این و کشه می جنون مرز به رو من میعاد. متاسفم »

کنه می تر دیوونه رو من آرامش های بازی . » 

گفت وار زمزمه و رفت جلو کمی جبین مه : 

 خام آرامش... نجنگ باهاش... پارسا نیست راهش این »

. نمیشه وجه هیچ به هات زورگویی رامِ اما میشه مهربونیات

چاه تو بره نذار و بیا راه باهاش تو اما... قبول بدقلقه؛ . » 



 

 

 نوک به را نگاهش. رسید می نظر به تر آرام کمی پارسا

گفت جبین مه به رو و دوخت هایش کفش : 

داد بهم بزرگ درس یه ولی. بود عجیبی شب امشب » . » 

 روی را سرش و کرد نگاه مستقیم را جبین مه اینبار

کرد کج گردنش : 

. پاکه ذاتت تو. باشه آدما ذات تو باید مهربونی اینکه »

 باهات بدکاره دخترای عین که نبود حقت... نجیبه ذاتت

بشه برخورد . » 

داد ادامه و شد برجسته گلویش سیب : 

 دختر، چیز ترین ارزش با که نبودیم ای زمونه تو کاش »

 کاش... جسمش نه باشه؛ باکره باید آدم روح. بود بکارتش

 که روحش باشه، باکره دختر یه اگه حتی که فهمیدن می

 می موندن پاک و بودن خوب از دست جایی یه باشه، خراب

 بار یه فقط. نکشیدی خوبیات از دست هیچوقت تو. کشه



 

 

 کنم می حس من. دادی پس تاوان عمر یک و لغزید پات

دم می رو تو ی رفته دست از روزهای تاوانِ دارم ... » 

 گذاشته دست گلویش بیخ که بغضی با و کرد نگاهش مردد

کرد زمزمه بود، : 

 می زجر دارم ذره ذره من... جبین مه ببخش رو من »

 خانواده، این که شد چی که بره تکمون تک یاد از تا کشم

نشد خانواده . » 

 و گزید لب. افتدبی گریه به جبین مه تا بود نمانده چیزی

گفت لرزان : 

دیروقته... بریم » . » 

 ماشین به را خودش پارسا ی شرمنده نگاه مقابل در هم بعد

 از بعد. بود آشوب دلش و لرزید می شدت به تنش. رساند

 سمت به سه هر و شد ملحق ها آن به هم پارسا لحظه چند

رفتند جبین مه خانه . 
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 در. رفت خانه سمت به و شد پیاده ماشین از جبین مه

 هم آخر در و بودند نزده حرفی کدام هیچ ماشین،

بودند کرده سردی خداحافظی .  

 ها پله باالی یونس حاج و بانو جبین، مه ورودِ محض به

کردند تماشایش و ایستادند .  

 زیر یونس حاج و بلند بانو. داد سالم و رفت جلو قدم چند

دادند را جوابش لب . 

 و کشید پرپشتش و سفید های سبیل به دستی یونس حاج

 :گفت



 

 

 راه تو که نداره بابا دیگه حاال مگه آرامش؟ بود شده چی »

دنبالش؟ میفتی  » 

 انداخته جبین مه دل به ترس و بود گفته پرتمسخر را بابا

گفت زیر به سر و ایستاد ها پله میان همانجا. بود : 

 و بگذرم ازش تونم نمی. جون آقا هست هم من ی بچه »

 بابا عمر یه. ازم داره انتظار آرامش. نباشم ها سختی موقع

 ازش چیزی نباشم، هم من اگه حاال و نبوده سرش باالی

مونه نمی . » 

 کش مصممش های چشم روی کالفگی با یونس حاج نگاه

 خانه به پا تاسف، نشان به سرش دادن تکان با و آمد

غرید لب زیر و گذاشت : 

نبود لعنت جز صندوق این اندر » . » 

 پارسا رفتار این. شد خالی دلش ته و گزید لب جبین مه

 داشت تازه که بخصوص داشت؛ ترس هم خودش برای

کرد می مزه مزه دیگری کس کنار را داشتن دوست معنای .  



 

 

 آرامش حال درمورد و آمد جلو بانو رفتنش، محض به

 .پرسید

*** 

 اتاقش به خواست آرامش. رسیدند خانه به پارسا و آرامش

گفت دستوری پارسا که برود : 

کن صبر » . » 

 نیم و چرخاند هایش چشم کاسه در مردمک کالفه، آرامش

 و رفت جلو جیب به دست پارسا. گرداند پارسا سمت به تنه

 تمام میعاد، های حرف یادآوری. کرد براندازش اخم پر

 به داشت دوست طرفی از. کرد می منقبض را عضالتش

 درست را بینشان روابط و دهد گوش جبین مه های توصیه

 او که باشد یونسی حاج آرامش، برای نداشت دوست. کند

بود داده فراری خانه از را . 
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گفت نفسی بی با و دوخت پایین به را نگاهش : 

چی همه برای متاسفم » . » 

 بود، دعوایشان و جنگ اول تازه بود کرده خیال که آرامش

 بود، سوزانده را درونش که ای شعله و گرفت آرام ناگهان

 نگاهش و گرفت فاصله طلبکار حالت آن از. شد خاموش

 شده تنگ هایش پدرانه برای پارسا، برای دلش. شد مهربان

کرد زمزمه و گزید لب. بود : 

کنم نگرانتون خواستم نمی. متاسفم هم من » . » 

 با. برداشت قوس عقب به رو کمرش و خندید صدا پر پارسا

گفت طنزآلود ای کنایه و شیرین تمسخری : 



 

 

پس خواستی نمی » ! » 

 و مظلوم. زد بغل را بازوهایش و افتاد خنده به هم آرامش

انداخت باال ابرو و کرد نگاهش معصوم : 

 کجای هیچ کنم می حس... دلخورم خیلی... راستش »

نیستم زندگیت . » 

 شیطنت پر و انداخت خودش اتاق سمت به نگاه پارسا

 :گفت

بزنیم؟ حرف و بخوریم نوشیدنی بریم »  » 

گفت خوشی با و داد تکان سر بار چند آرامش : 

دختری و پدر بزم یه واسه زده لک دلم. اوهوم » ! » 

زد کجی لبخند و آمد پایین را رفته باال های پله پارسا : 

 می آماده رو چیز همه کنی، عوض رو لباسات بری تا »

 « .کنم



 

 

 ها جدال و جنگ آن. بود شده تر آرام هم خودش انگار

 خدشه را شانرابطه و کرد می زیادتر را بینشان تنش فقط

 .دارتر

 او با باید. خواست می را ماجراها آن از قبل آرامشِ دلش

 اش جگرگوشه راه سر از را میعادها و میعاد و شد می متحد

 آرامش با جنگیدن گفت؛ می راست جبین مه. داشت برمی

کرد می خراب را چیز همه فقط . 

خوردند نوشیدنی و نشستند بالکن در شب آن .  

گفت پارسا شد، گرم تنشان که لحظه چند از بعد : 

نباش جات دنبال... آرامش منی زندگی ی همه تو » . » 

زد لب و شد پارسا درخشان نگاه بندِ آرامش پرشور نگاه : 

 اینا... هات توجهی بی... کارات... هات زدن کنایه »

کنه نمی ثابت رو حرفات هیچکدوم . » 



 

 

 پرنفوذ و عمیق و چرخاند گردنش روی را سرش پارسا

کرد نگاهش : 

 حاضرم حتی که مهمی اونقدر برام تو. کنی می اشتباه »

. منی جون. منی از تو. شم درگیر آدم و عالم همه با بابتش

 یه شدم، اومدنت وجود به باعث من کنم می فکر وقتی

جوشه می و زنه می غل جا این چیزی . » 

 باال و گرفت را آرامش ی چانه هم بعد و کرد اشاره قلبش به

 .کشید

 طاقت که اینه برای چاهه، این راهه، این گم می بهت اگه »

 اون ببینم؛ چاه توی رو روانم و روح و قلب از تیکه یه ندارم

ندادم و بدم نجاتش تونستم می خودم وقتی هم . » 

داد تکان سر چندبار طمانینه با و انداخت باال ابرویی : 

فهمیدی؟ حاال »  » 



 

 

. دوخت جامش به را نگاهش و زد محجوبی لبخند آرامش

 و بود گرفته گر زود خیلی تنش اما بود سبکی نوشیدنی

کند آزاد را تنش در کرده رخنه انرژی آن داشت دوست . 

گفت خوشی سر با : 

بخونیم؟ آهنگ »  » 
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 این. شد باران ستاره نگاهش و آمدند کش پارسا های لب

کرد زمزمه لب زیر. داشت دوست را آرامش حال : 

 « .بخونیم »



 

 

 هم شب آن. قراری بی و قهر نه و بود دعوا شب نه شب، آن

 به پارسا و شد عمرشان های شب انگیزترین خاطره جزء

 دوست آرامش اندازه به را هیچکس که رسید باور آن

 کردند همخوانی و گذاشتند آهنگ آنقدر. داشت نخواهد

 سرخوش ها مدت از بعد. نبود بند پا روی آرامش دیگر که

 بودن پارسا کنار جز چیزی به نداشت دوست و بود شده

کند فکر . 

 خواستند می و رفتند اتاقشان به دو هر که بود آخرشب

 .بخوابند

 کرد روشن را آباژور. برگشت تختش به و زد مسواک پارسا

 و شد باز اتاقش درِ لحظه چند از بعد که خزید پتو زیر و

شد ظاهر در آستانه در آرامش .  

زد لب گرمی لبخند با و گرفت باال را سرش : 

جان؟ بابا چیه »  » 

گفت تمنا پر و برد هجوم آغوشش به قرار بی آرامش : 



 

 

بخوابم؟ اینجا »  » 

 چندبار و چندین را ها آن و کرد نوازش را موهایش پارسا

 :بوسید

دخترم بخواب » . » 

 تختش، روی خوابیدن محض به. شد گرم آرامش قلب

 خودش بود نتوانسته و بود کرده شدیدی دلتنگی احساس

 این به مهربانی، این به آغوش، این به. کند کنترل را

 پارسا کمر دور را دستش. بود گرفته خو حامی پارسای

نالید مستانه و کرد حلقه : 

رم...دا دوستت. بود عمرم شب بهترین... امشب »  » 

 افتاد قهقهه به پارسا. نداد زدن حرف کامل اجازه سکسکه

کرد مرتب تنش روی را پتو و . 

بخواب. عزیزم بخواب » ... » 



 

 

 خیلی و گذاشت پارسا امن ی سینه روی را سرش آرامش

رفت خواب به زود .  

 عکس چند و چندین. بود زده سرش به خوابی بی اما پارسا

 کامال اش چهره آنکه بدون و گرفت آغوشش توی آرامشِ از

 و کرد پست اینستاگرام توی را بهترینشان باشد، مشخص

 :نوشت

 که هاست سال من، آغوش! آرامشم ترین بخش آرامش »

 از جزئی بدانم آنکه بدون هاست سال. گیرد می را ات بهانه

 کرده زندگی کنی، می زندگی مأوا این از دور و هستی من

 آرام تو با آغوشِ این ندارد آرامش هرگز تو بدون حاال و. ام

(حیدری شمیم. ) گرفته  » 

*** 
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 آغوشش توی را آرامش و شد بیدار پارسا زود خیلی صبح

 لبخند و کرد نگاهش خوابالود و اخم پر و کرد بلند سر. دید

 را دیگرش دست و داد حرکت موهایش روی را دستش. زد

کشید بیرون اش شانه زیر از بود، رفته خواب که . 

 به قوسی و کش و شد بیدار کنان قروچه دندان آرامش

زد لب و کرد نگاه پارسا به سرخوشی با. داد تنش : 

بخیر صبح » . » 

رفت پایین تخت از و بوسید را اشپیشانی پارسا : 

بخیر هم تو صبح » . » 

 در مچاله را آرامش آمد، بیرون وقتی و رفت سرویس به

دید خودش . 



 

 

شرکت بریم باید... خانم تنبل پاشو » . » 

نالید کودکانه و کرد لوس را خودش آرامش : 

امروز کنه می درد سرم نیام؟ من شه نمی... اوووم » ... » 

 آنقدر آرامش. رفت بیرون اتاق از و زد ای خنده تک پارسا

 منتظر حتی و رفت خواب به زود خیلی که بود خوابالود

نماند هم پارسا تاییدِ . 

 را خانه زنگ هم سر پشت صدای که آمد خودش به وقتی

 که بود خوابالود آنقدر. شد بلند هراسان و هول. شنید

 در و نگذشته پارسا رفتن از بیشتر دقیقه چند کرد خیال

 جا را کلیدش شاید که کرد فکر خودش با عالم همان

 .گذاشته

کرد غرولند و کرد باز را در کالفگی با و خوابالود : 

خواب... خوابم... دیگه داشتی برمی کلید » ... » 

شد خشک جا سر که رفت می باال را ها پله داشت . 



 

 

دارم دوست بیشتر خوابالو... جان ای » . » 

 شد میعادی بند نگاهش و پرید تنش از قوا تمام با خواب

 زده تکیه بسته درِ به و بود ایستاده سرش پشت حاال که

 به که گرگی مثل کرد؛ می نگاهش خبیثی لبخند با. بود

دوخته چشم اش طعمه . 

 آرامش، متعجب نگاه دیدن با و آمد جلو لبخندی با میعاد

گفت خیالی بی با و انداخت باال پرسشی را ابرویش دو هر : 

 نبینه رو من شماره که داد دستور جانت بابا عزیزم؟ چیه »

 رفع نزدیک از و بیام گرفتم تصمیم هم من... گوشیت رو

کنم دلتنگی . » 

کرد تنگ چشم و خاراند را لبش گوشه شستش با : 

 رفع تخت رو مثال... اوووم داری؟ بهتری پیشنهاد تو »

کنیم؟ دلتنگی  » 



 

 

 سمتش به سست هایی قدم و کرد باز هم از را هایش دست

 .برداشت

 من بابات؟ یا خودت تخت. عزیزم کن انتخاب تو هوم؟ »

 ذارم می خودت عهده به کامال. هستم دموکراتی آدم خیلی

رو انتخاب . » 
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 مثل بیرون از و بود گرفته گر درون از. شد سرد آرامش تن

بودند ریخته تنش روی سردی آب سطل که بود کسی . 



 

 

 انداخته لرزه به هم تنش تمام که کوبید می طوری قلبش

  .بود

گفت لرزان و ترسان و گرفت باال را اش اشاره انگشت : 

 جون به... خدا به... کشت می بابام... میعاد بیرون برو »

کشت می جفتمون . » 

کوبید بهم را هایش دست و کرد مستانه ای خنده میعاد : 

 عشق راه در که هستم این عاشق من... عزیزمممم »

نه؟ چیه؛ دم می جون برات معنی نفهمیدی هنوز. بمیرم  » 

 باال عقب از یکی یکی را ها پله و کرد گرد چشم آرامش

گفت بغض پر و گریان. رفت : 

چته؟ شدی؟ دیوونه »  » 

انداخت باال شانه خیال بی و رفت باال را ها پله میعاد : 

 دونی می... بریده رو امونم دلتنگی. عزیزم تو ی دیوونه »

 « که؟



 

 

- ... تونم نمی... پریودم اصال من. میعاد بیرون گمشو برو

برو تونم نمی ...  

 کرده خرجش پدرانه همه آن پارسا که حاال خواست نمی

 آن به تن خواست نمی. بزند پا پشت اعتمادش به بود،

 میعاد حرکتِ به حرکت و قدم به قدم از که بدهد اجباری

بارید می . 

گفت حرارت پر و بست پلک میعاد : 

 من باشی، که هرجور تو. خوشگلم نیست مهم برام اصال »

خوامت می . » 

 کرد دویدن به شروع زدنی بهم چشم در و برگشت آرامش

رفت هوا به جیغش و شد کشیده پشت از لباسش که . 

ترسم می ازت دارم کن بس... کن بس... میعاد خدا رو تو » . 

» 

کرد حرکت پارسا اتاق سمت به و کشید آغوشش به میعاد . 



 

 

میای؟ ادا برام که اولته بار مگه. عزیزم نداره ترس »  » 

 جیغ و زد پا و دست. انداخت چنگ گردنش به آرامش

چربید می میعاد زور اما. کشید .  

 توی را سرش و انداخت پارسا تخت روی را او نهایت در

گفت حرارت پر و کرد خم گردنش : 

 مهربونم چقدر دونی می بودم؟ دلتنگ چقدر دونی می »

نباشی؟ شعور بی وقتی تا  » 

نشد کارساز اما کوبید شکمش توی زانو و زد هق آرامش . 

خدا رو تو گمشو. میعاد گمشو » ... » 

کرد تنگ چشم و گرفت مشت در را اش چانه میعاد : 

 نگو هی دونم می. عزیزم بودی دلتنگ هم تو دونم می »

کنم دلتنگی رفع شم مجبور زودتر که . » 

کشید فریاد آرامش : 

ای دیووونه خدا به... ای دیووونه تو وای » . » 



 

 

کشید کام به را هایش لب و زد قهقهه میعاد .  

 دست نامهربانی و تنش سنگینی زیر لحظه هر آرامش

 و شکست می خودش در لحظه هر. داد می جان هایش

 به میعاد. کرد نمی پیدا ماجرا آن به دادن تن بجز راهی

 را هایش چشم برق و شد عارض او به ممکن شکل بدترین

 از مملوء را وجودش تمام و زد زخم را روحش. کرد خاموش

 زندگی، آن به نسبت خودش، به نسبت کرد؛ بیزاری حس

 و بود خوابیده کنارش جنازه عین حاال که میعادی به نسبت

بود نگرفته هم آغوشش در حتی . 

رسید می سر پارسا اگر ...! 
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 حال و حس بی آنطور که بود گذشته مدتی چه دانست نمی

. بود زده زل پارسا تخت تاج به و بود شده جمع خودش در

 نه و شکست می نه که بود چسبیده گلویش بیخ بغضی

 بود؛ شکسته درونش چیزی. داد می کشیدن نفس اجازه

نفس عزت به شبیه چیزی غرور؛ شبیه چیزی ... 

چسباند اش برهنه ی شانه به را لبش و زد غلتی میعاد : 

خوشگلم؟ شد برطرف دلتنگیت »  » 

 حرص پر بینی، همان از را نفسش و بست پلک آرامش

کرد خالی : 

متنفرم ازت » . » 

 پرحرارت و گرفت هایش لب میان را گوشش ی الله میعاد

زد لب : 

نانازم عاشقتم هم من » . » 



 

 

 روی جنازه مثل. داد نمی دست آرامش به خاصی حس هیچ

 گم را گورش میعاد خواست می دلش و بود افتاده تخت

 .کند

 آب لیوانی با لحظه چند از بعد و رفت بیرون اتاق از میعاد

نشست آرامش کنار و برگشت . 

 میعاد. شد جمع خودش در بیشتر و بست پلک آرامش

 را بازویش زیر و گذاشت تخت کنار عسلی روی را لیوان

 با میعاد اما زد پس را لیوان آرامش. شود بلند تا گرفت

گفت شیطنت : 

اِ. نشده بچه دلتنگیام تا بخور رو قرص این » ... » 

 غصه شدت از هایش لب و کرد نگاهش چپ چپ آرامش

 از را اششاکی نگاه که آن بدون و گرفت را قرص. لرزیدند

 نفس یک را لیوان و انداخت حلقش ته را آن بگیرد، میعاد

کشید سر . 



 

 

 زیر را دستش و کرد نگاهش ای گوشه لبخندی با میعاد

گفت حرارت پر و لب زیر. کشید وارنوازش اش، چانه : 

امروز بودی خوبی دختر. عروسکم آفرین » . » 

نالید و کشید آغوش در را زانوهایش آرامش : 

بیرون برو » ... » 

برخاست جا از و کرد مستانه ای خنده میعاد .  

بخواب... ای خسته » ... » 

گفت تهدیدوار و خزید پتو زیر آرامش : 

رسیدی که هدفت به. بیرون گمشو » ! » 

 که آنقدر کرد؛ نگاهش فقط و انداخت باال ابرویی میعاد

رفت خواب به و شدند گرم آرامش های چشم .  

 استفاده اش حوله از و رفت پارسا اتاق حمام به سرخوش

 آن آرامش انگشت با و رفت آرامش گوشی سر هم بعد. کرد

 از بعد. داد انجام را خواست می که کارهایی و کرد باز را



 

 

 منتقل اتاق به را پارسا های نوشیدنی از چندتا دقیقه چند

 یک بزمشان آن انگار که کرد سازی صحنه طوری و کرد

بوده عاشقانه بزم . 
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 فورا. بود نزدیک پارسا آمدن. انداخت نگاهی ساعتش به

شد خارج برج هم بعد و خانه از پوشید را هایش لباس . 

 با و انداخت کلید. آمد واحدش در پشت تا زنان نفس پارسا

 از که هایی شات اسکرین. کشید سرک ترسیده و هول



 

 

 گرفته وجودش از را قرار بود، خوانده آرامش و میعاد چت

  .بود

 از وحشت و بودند شده گرد ناخودآگاه هایش چشم

 با ترسید می و بود افتاده نفس نفس به. بارید می صورتش

شود مواجه نباید، که چیزی . 

 اتاق درِ و گذاشت باال طبقه به پا که لرزید می درون از

 به و کشید راحتی نفس آرامش، ندیدنِ با. کرد باز را آرامش

کند عوض را هایش لباس تا رفت خودش اتاق .  

 مواجه ای صحنه با اتاقش ی بسته درِ کردن باز محض به

 بود شده چفت هم روی فکش. لرزید وجودش تمام که شد

 آمده جوش به که رگی و عصبانیت شدت از هایش دندان و

خوردند می هم به بود . 

. کند جلوگیری سقوطش از تا گرفت دیوار به را دستش

 و چرخید هم بعد. شد میز روی های نوشیدنی بندِ نگاهش

 در از عجله با انگار که ای حوله و خیس حمام دیدن با



 

 

 قلبش و انداخت حمام به نگاهی. ماند مات بود شده آویزان

 و بود داده را حریم آن به ورود اجازه آرامش. شد سنگین

 بیدار چرا دانست نمی فقط. بود کابوس مثل پارسا برای این

 پدر آرزوی کرد؛ می مرگ آرزوی لحظه آن در. شدنمی

 دراز تختش روی برهنه آنگونه که دختری نداشتن و نبودن

بود شده اخطارهایش تمام خیالِ بی و بود کشیده .  

 کنار هایش چشم مقابل از ای لحظه برای میعاد های پیام

رفت نمی : 

 گفته... حکمت جناب بود شده تنگ برام دخترت دل »

 مالقاتش خونت رفتم هم من... بهش نزنم زنگ بودی

 می معمار باید... داد حال حسابی... بود خوبی بزم... کردم

 پونزده تو اونم ساختید؛ که چیزی این با شما شدید

واقعا استعدادتون حیف... سالگی ! » 

 را بدی بازی که کسی احساس داشت؛ شکستن احساس

 خواسته و بود کرده شروعش خودش که ایبازی. بود باخته



 

 

. بود نتوانسته اما کند حذف دخترش زندگی از را او بود

 چشم ندارش و دار به که پسری به هم آن بود؛ باخته

بود دوخته . 
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شد خارج گلویش از کشید، می که دردی از ای مردانه آه .  

نالید بدی حال با : 

 دخترم؟ کردی کار چی بابا؟ کردی کار چی... آرامش »

وضعیت این از بده نجات رو من خدایا وای... وای . » 



 

 

 بیاید کنار راحت مسائل آن با رسید می نظرش به آنکه با

 حکم برایش آرامش وضعیت آن دیدن. بود نیامده کنار اما

 چقدر لحظه آن دانست می خدا فقط. داشت را خالص تیر

 شکست نگاه آن و یونس حاج ی شرمنده قبل از بیشتر

 حتی یونس حاج نور بی چشمان تصویر. بود اش خورده

 بغضش. رفت نمی کنار هایش چشم مقابل از ای لحظه

 لرزیدند هایش شانه. شد آوار زمین روی و شکست مردانه

بکشد را میعاد خواست می دلش لحظه آن در. زد هق و .  

 دیدن. کرد گریه و گذاشت زمین روی وار سجده را سرش

 می حس که بود چیزی ترین دلخراش برایش صحنه آن

شکسته را کمرش کرد .  

 بدون شد باعث و جوشید درونش چیزی لحظه چند از بعد

 تا برود پایین طبقه به و شود بلند کند، نگاه آرامش به آنکه

بزند زنگ میعاد به تلفنش با . 



 

 

 گوشش توی میعاد آلود خواب صدای بوق، چندین از بعد

 :پیچید

داشتید؟ امری بله؟ »  » 

سایید هم روی دندان پارسا : 

ببینمت باید » . » 

گفت و خندید میعاد : 

 سر تا بمون خماری تو ماه چند. هنوز نکردم مردن هوس »

ببینیم رو همدیگه فرصت . » 

کشید نعره پارسا : 

 خدا خداوندی به... کشمت می... چیـــز همه بی آشغال »

کشمت می ... » 

خندید آور حرص میعاد : 

 انقدر. حکمت جناب نبودم دخترت میل خالف بر که من »

ندم بهش و بخواد چیزی محاله که دارم دوسش . » 



 

 

 سه که بگوید چیزی خواست و کشید عربده هم باز پارسا

 یخ هایش رگ در خون و پیچید گوشش توی متوالی بوق

 مواجه خاموشش خط با اینبار و گرفت را اش شماره. بست

  .شد

. کوبید دیوار توی را تلفنش و کشید فریاد وجودش تمام با

کشید فریاد و زد چنگ را موهایش : 

 من از... نیست حقش آرامش... نه آرامش... خدا ای »

 رفته آبروی و جبین مه ی شکسته دل لعنتیِ تاوان... بگیر

مّن... بگیر من از رو یونست ی ! » 
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 حالت و جوشید می دلش توی چیزی. شد نمی آرام اصال

 می سخت زیادی داشت شاید. کرد می زیاد را تهوعش

 اما. آمد می کنار آرامش زندگی نوع این با باید شاید. گرفت

 و بایستند گوشه یک توانستند می مادری و پدر کدام

 شده گیج بتواند؟ او که ببینند را دخترشان شدن بدبخت

 پدرانه و تعصب و غرور و غیرت که حسی هزار میان بود؛

 کدام به باید دانست نمی حاال و بود آمیخته هم در را هایش

 بعد که بود درمانده آنقدر. کند کار چه و دهد بها احساسش

. رفت بیرون خانه از و زد آتش سیگاری دقیقه، چند از

 آرامش که بود مطمئن. نداشت را فضا آن و خانه آن تحمل

 هایشان چت از را این بود؛ خواسته را میعاد خودش

 احترام آرامش خواسته به باید دانست نمی و بود فهمیده

 درست شده که هم اجبار به تا کند محدود را او یا بگذارد

بردارد گام . 



 

 

 بیرون پارکینگ از هدف بی و شد ماشین سوار پرت و گیج

 و سرد مهرنوش، شماره دیدن با. خورد زنگ تلفنش که زد

داد جواب طلبکار : 

برداری؟ دست خوای نمی بله؟ »  » 

 بیشتر را دلش و پیچید گوشش توی مهرنوش نگران صدای

زد بهم قبل از : 

صدات؟ پریشونه انقدر چرا شده؟ چی عزیزم؟ »  » 

 کالفه را تلفن و بود چسبیده را فرمان چپش دست با پارسا

 ژست با و رفت ای غره چشم. بود داده تکیه اش پیشانی به

 پایین هایش لب تا را تلفن دهانی خودش، به مخصوص

گفت حوصله بی و کشید : 

 و حال پیگیر انقدر. زندگیت پی برو. ندارم حوصله »

رسه نمی جایی به. نباش من احوال . » 

گفت ملتمس مهرنوش : 



 

 

 خوب رو حالت تونم می من. نیست خوب حالت دونم می »

کنم می خواهش... مخونه بیا. عشقم کنم . » 

 نگاهی ساعتش به و بست پلک ی لحظه برای پارسا

بخشید صدایش به التماس هم باز مهرنوش. انداخت . 

 نیست، خوب من حال هم... امشب همین فقط پارسا؟ »

خب؟... همیشه مثل برو؛ بعدش. شیم آروم بیا... تو هم  » 
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 را هایش اضطراب تمام خواست می دلش. شد نرم پارسا

 و شود کنده ها لحظه آن از خواست می دلش. کند فراموش



 

 

 سرش از دست جانسوز آهِ و غم این که برود جایی به

گفت لب زیر و پیچید را دوربرگردان اولین. بردارد : 

اونجام دیگه ساعت نیم تا » . » 

بود پیدا مهرنوش صدای از عجیبی شوق : 

منتظرم. عزیزم باشه » ... » 

*** 

. شد تار نگاهش و شد بیدار خواب از بدی سردرد با آرامش

 با. برخاست جا از و کشید هایش پلک روی دست کمی

 چیز همه ناگهان پارسا، اتاق در هم آن اش برهنه تن دیدنِ

. پیچید تنش دور را پتو و خورد بک فلش ذهنش در

لرزید صدایش و کرد نگاه اطراف به زده وحشت : 

ای؟ خونه بابا؟ »  » 



 

 

 لباس و برخاست جا از زده هول نشنید، صدایی وقتی

 را دستش مشروب، های شیشه دیدن با. پوشید را هایش

غرید لب زیر و کرد مشت : 

اینجا کرده هم لشی چه... خان پرو » ! » 

 پارسا اتاق به و برگرداند بار به را ها شیشه ی همه فورا

 و خیس حمامِ دیدن با. کند مرتب را چیز همه تا برگشت

 و سایید هم روی دندان بود، شده استفاده که ای حوله

نوشت تلگرام در برایش : 

گذشت؟ خوش. عمو نچایی »  » 

رسید فورا جوابش : 

نگذروند؟ خوش و بود تو با میشه مگه عشقم آره »  » 

نوشت و شد کفری آرامش : 

 از گمشو. رو تشماره نه ببینم رو ریختت نه دیگه »

 « .زندگیم



 

 

 دلش. برد پناه حمام به و کرد بالک را اش شماره هم بعد

 به هنوز پارسا چرا دانست نمی. بود آشوب و زد می شور

 زنگ پارسا به و پیچید تنش دور را حوله. بود نیامده خانه

 در آشوب، شبیه چیزی. شد مواجه خاموشش تلفن با اما زد

 همه آن چرا. انداخت لرزه به را تنش و جوشید قلبش

بود؟ نگران  

*** 

 بین را سرش و خورد را نوشیدنی از دیگر ای ذره پارسا

زد لب پریشان و خراب. گرفت هایش دست : 

 نجاتش وضعیت این از که بزنم چنگ کجا به دونم نمی »

 از کنه دق و بگم مادرش به ترسم می... تنهام خیلی. بدم

 باهاش راحت مادرش که نیست چیزی مسائل این. ناراحتی

 دچار سرنوشت همین به دقیقا هم خودش چون بیاد کنار

 « .شده
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داد اش دلداری و کرد لمس را بازویش مهرنوش : 

. اینه انتخابش وقتی بکنی براش کاری تونی نمی تو »

. بده دق رو تو خواد می و لجبازیه دختر معلومه که اینطور

باشه خودش حال به بذار... کن رهاش . » 

. دوخت مهرنوش به را مخمورش نگاهِ و چرخاند گردن پارسا

انداخت باال ابرویی و کرد بازی گیالسش با : 

شده زندگیم همه. بگذرم ازش تونم نمی » . » 

 اش سینه در حرصی و خورد تکان مهرنوش دل در چیزی

 :جوشید



 

 

 سابق آدم دیگه تو. گیره می ازت رو تو زندگی داره ولی »

 « .نیستی

گفت متفکر و کشید دهانش به دستی پارسا : 

. باشم داشته برخوردی چه باهاش باید دونم نمی اصال »

کنم؟ کار چی بکشم؛ هوار کنم، دعوا کنم، سکوت باید  » 

کرد زمزمه و زد لبخندی عشوه پر مهرنوش : 

 خوره می سنگ به سرش کی ببین. عزیزم نیار روش به »

کاراش از میشه پشیمون و . » 

 های لب و ماند مهرنوش خمار های چشم ی خیره پارسا

 تخت ای ضربه گرفت، قرار هایش لب روی که مهرنوش

 تنش روی. کرد پرتاب عقب به را او و کوبید اش سینه

 همه آن کردن فراموش برای را همیشگی روش و زد خیمه

گرفت پیش شد، می وارد روانش و روح به که اضطرابی . 
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 و چرخید قفل در کلید که بود گذشته دوازده از ساعت

 با. چرخید در سمت به آرامش ی ترسیده و نگران نگاهِ

 و پرید جا از پارسا، نامتعادل های قدم و سست قامت دیدن

رفت سمتش به . 

بودی؟ کجا »  » 

غرید بم و دار خش و کوبید اش سینه تخت پارسا : 

 با... ری می کی با... پرسم می تو از... من مگه چه؟ تو به »

میای... کی ... » 

 آرامش ی سینه توی را اش اشاره انگشت و کرد سکسکه

داد ادامه و کوبید : 



 

 

خوابی؟ می کی با »  » 

نالید لب زیر و کرد باز چشم وحشت پر آرامش : 

گی؟ می چی »  » 

 پا روی و زد می دو دو نگاهش. رفت ها پله سمت به پارسا

 بندِ دستش و افتاد ها پله روی چندبار و چندین. نبود بند

 که هربار و بود گرفته قرار سرش پشت آرامش. شد ها نرده

شد می مواجه پارسا اعتراض با گرفت می را دستش : 

تونم می خودم... خودم... کن ولم » . » 

 به رسید، اتاقش به وقتی و رفت دنبالش را راه تمام آرامش

 جان بی و کرد بدخلقی پارسا اما. کرد هدایتش حمام سمت

کشید عربده : 

 تن چیز همه بی دیوث اون که جایی... رم نمی اینجا »

فهمی؟ می... رم نمی... شسته رو لشش  » 



 

 

 روی را هایش دست و بود چسبیده دیوار به حاال آرامش

 پارسا پس. بیاید جلوتر مبادا تا بود گذاشته پارسا ی سینه

بود دیده ! 

 از دلش. بود ریخته بهم اینگونه و بود دیده را چیز همه

نالید و کشید تیر پدرش وضعیت آن دیدن : 

کن بس... نرو باشه... باشه » ... » 

 حمام، دیوار به در برخوردِ و کوبید در به لگدی پارسا

 با آرامش که شد موجب و کرد تولید وحشتناکی صدای

بگذارد هایش گوش روی دست و ببندد پلک وجود تمام .  

 روی تنش طرف دو را هایش دست. رفت بالکن به پارسا

 و مردانه آه. گرفت آسمان به رو را سرش و گذاشت ها نرده

 هق و کوبید قلبش روی مشتی. زد ضجه و کشید پردردی

 :زد

خداااا... کنه می درد اینجا... اینجام » ... » 



 

 

 به پارسا حال آن دیدن. شدند خیس آرامش های پلک

 بدترین که وقتی درست هم آن نبود؛ توانش در وجه هیچ

 در جایی. بود دیده اش زندگی مرد مهمترین از را ضربه

 جایی. بود زده خط همیشه برای را میعاد نام قلبش اعماق

 دست به را خاطراتش و بود کرده چال را او ذهنش در

 گفت می آدمی همان از پارسا حاال اما. بود سپرده فراموشی

 منحوسش وجود روی بطالنی خط بود کرده سعی او که

شد نمی انگار اما. بکشد . 

 را نگارش و نقش اشزندگی و روان و روح روی طوری میعاد

 نمی پیدا کردنش پاک برای کنی پاک هیچ انگار که بود زده

 ای، خاطره حرفی، کند؛ فراموش خواست می که همین. شد

 تمام میعاد شود یادآور که شد می پیدا چیزی ای، نشانه

 جز که وجودی از پر. است کرده خودش از پر را اش زندگی

نداشت توجهی قابل چیز هیچ کردن، نابود و زدن ضربه . 



 

 

 حال، همان در آرامش و ریخت می اشک مستی توی پارسا

خورد می دل خون . 

 پارسا امن و ستبر ی سینه روی را دستش. رفت جلو

نالید عجز از پر و داد حرکت : 

 ازش اسمی نه بعد به این از... کردم تمومش... شد تموم »

 کوفتی زندگی این از همیشه برای... حرفی نه و هست

زدم خطش ... » 
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دوم فصل  

 



 

 

 صورتی و بنفش های گل با دور تا دور که را هاللی های پله

 شالش از ریخته بیرون موهای. رفت باال بودند شده تزئین

. گرفت نادیده را قلبش امان بی ضربان و کرد مرتب را

 لبخند با که علیرضا روی و چرخید زنان دو دو نگاهش

 ناخودآگاه. ماند ثابت بود گرفته نظرش زیر عریضی

کرد سالم شده، هول و شد همراه صدا با لبخندش : 

خوبید؟... فرهمند دکتر سالم »  » 

 و ای گوشه لبخندی با و شد دوال احترامش به علیرضا

داد را جوابش گیرا لحنی : 

. پذیرفتید رو دعوتم که ممنون خیلی. بانو سالم »

سمت این از بفرمایید . » 

 الزم تدارکات قبل از که ای نفره دو صندلی و میز سمت به

 مه برای را صندلی علیرضا و رفتند بود شده چیده آن روی

کشید کنار جبین : 

برسم خدمت من تا بشینید بفرمایید » . » 



 

 

 اطراف از جبین مه کردن آنالیز به که لحظه چند از بعد

نشست و کشید عقب را مقابلش صندلی علیرضا گذشت، .  

گفت تاب و آب با و سابید هم به را هایش دست : 

 روشن رو گرمایشی سیستم گفتم بهشون... سرده خیلی »

 « ...کنن

 حضور ها سال از بعد. بودند انداخته گل جبین مه های گونه

 جبین مه مثل درست. داشت تازگی برایش مرد، یک

 همه بار این اما. بود باخته پارسا به دل که ای ساله چهارده

 اهل. بود گذاشتن حرمت اهل علیرضا. داشت فرق چیز

 ها سال از بعد که قرمزهایی خط رعایت و کردن مراعات

 برای کرد می حس اینکه. داشتند اهمیت جبین مه برای

 خواسته تک تک به علیرضا اینکه دارد، اهمیت علیرضا

 و داد می مشورت موردی هر در و داد می بها هایش

 با علیرضا. کرد می گرم بدجور را دلش کرد، می نظرخواهی

 دخترش و خودش زندگی به که گری استفاده سوء مردهای



 

 

 شانرسمی آشنایی از ماه دو. داشت فرق بودند زده پاتک

بود نخواسته معقولی غیر چیز هیچ علیرضا و گذشت می .  

 علیرضا نگاه قفل و آمد باال جبین مه ی زده خجالت نگاه

 :شد

 می. نداشتم رو تدارک همه این توقع واقعا. ممنون »

فقط کنیم صحبت خواستیم . » 

زد لب و پریدند باال علیرضا ابروهای : 

 تو دونی نمی تو. حرفاست این از بیشتر خیلی ارزشت »

 تو وجود شدن؛ گرگ زن، هم و مرد هم که ای زمونه این

نعمته من برای چقدر ! » 

 لب و شد مشت دستش. شد دوخته میز به جبین مه نگاه

لرزیدند هایش .  

 « ...من »

گفت اضطراب پر و کرد صاف را گلویش : 



 

 

 به. بگیرم درستی تصمیم تونم نمی. گیجم خیلی من »

 نمی... مادرم یه من راستش اما کردم فکر پیشنهادتون

 دوست خیلی. کردم صحبت آرامش با. بگذرم مبچه از تونم

 طرفی از اما بدیم زندگی تشکیل و برگردم پدرش به داره

باشه من برای مناسبی مرد تونه نمی پارسا گه می هم . » 
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 مه وقتی و سپرد گوش هایش حرف به دقت با علیرضا

 باال کردن صبر نشان به را دستش گرفت، نفس جبین

گفت مطمئن و آرام لحنی با و گرفت : 



 

 

 زندگی یه وسط. مستقلی خانم یه االن تو... جبین مه »

 تحمل رو هاش سختی تمام مبچه بخاطر بگی که نیستی

 که ای زندگی. غلطه کامال هم اون من، نظر از. کنم می

 به رو آسیب بیشترین بده، رخ توش عاطفی طالق بخواد

 تا بشه تموم زندگی اون باید اوقات خیلی و زنه می ها بچه

 گود از خارج تو اما. شه جلوگیری تر جدی های آسیب از

نه؟ یا بندازی چاه توی رو خودت که مرددی و ایستادی  » 

داد ادامه و گرفت حیرت رنگ صدایش : 

 وقتی کنه خوشبختت تونه می پارسا کنی می فکر تو »

 به ایزندگی دیدی کِی زندگی؟ نوع این به کرده عادت

باشه؟ دومیش این که بشه درست بچه خاطر  » 

 و چرخید هایش چشم بین جبین مه ی زده ماتم نگاه

داد ادامه علیرضا : 

 و پارسا و من و خودت با رودروایستی تو کال تو ببین »

 جواب نیست، من با دلت اگه خوام نمی من. هستی دخترت



 

 

 کنار خودت با بتونی خواد می دلم فقط. بگیرم ازت مثبتی

 حتی یا و دخترت پارسا، من، بخاطر هم باز و بیای

 از درجه اون به آرامش. نکنی فدا رو خودت ت،خانواده

 .نیست مناسبی گزینه تو برای پارسا بدونه که رسیده شعور

 بره پارسا یا تو دیدن به خواد می هروقت که آزاده کامال و

 داری که تویی این. بده تشکیل مستقلی زندگی حتی یا

اینکه مگر. رو چیز همه کنی می سختش ... » 

 مه معصوم های چشم جستجوگرش نگاه با. آورد کم نفس

 تیر بزند، خواست می که حرفی از دلش و کاوید را جبین

 .کشید

 با رودروایستی تو و باشه پارسا با هنوز دلت اینکه مگر »

باشی مونده من . » 

 .نه-



 

 

. کرد قرص را علیرضا دل نگرانش، نگاه و جبین مه قاطع نه

 هایش چشم و نشست هایش لب روی کمرنگی لبخند

  .درخشیدند

 و کشید بود شده نصیبش که ایراحتی از عمیقی نفس

گفت جمع خاطر : 

 یه دنبال دیگه االن. جبین مه سالمه پنج و چهل من »

 با زندگی یه... ام زندگی یه دنبال. نیستم موقت تجربه

 دیگه و گرفتم طالق سالگی پنج و بیست سن تو من. دوام

دیدم رو تو که وقتی تا کنم اعتماد کسی به نتونستم . » 

 انگشترش با. انداخت پایین را سرش و شد سرخ جبین مه

شنید و کرد بازی . 

 برای صرفا باشیم، هم با مدت یه خوام می ازت اگه »

 دوم هستم، مخاطبت وقتی اینکه برای. بیشتره آشنایی

 و بورزم عشق بهت بتونم که این برای. باشم مفردت شخص

کنم منتقل بهت رو حسم قبل از بیشتر تا کنم لمست . » 
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 در چشم ای لحظه برای و شد سرخ جبین مه بناگوشِ تا

 لبخند. کرد می نگاهش لذت با که دوخت علیرضا چشم

 نگاه هم باز جبین مه شد موجب که زد ای کننده دلگرم

 .بدزدد

گفت اینبار علیرضا : 

 تا باشیم هم محرم مدت یه تونیم می. آزادی زن یه تو »

 یا باشیم داشته زندگی هم کنار تونیم می که شیم مطمئن

قبول؟. آینده برای بگیریم تصمیم بعدش. نه  » 



 

 

. لرزید می بیرون از و بود گرفته گر درون از جبین مه

خشک دهانش آب و بود شده تند قلبش ضربان ... 

 لب کالم یک و کرد تر زبانش با را اش شده خشک های لب

 :زد

 « !قبول »

*** 

 ایستاده سرش باالی توکلی. بود طراحی مشغول آرامش

 گاهی و داد می اخطار گاهی. کرد می نظارت و بود

کرد می اشراهنمایی . 

غرید خنده پر آرامش : 

 بذار اونور برو. مهندس گیریا می سخت داری... بابا ای »

بکشم رو طرحم . » 

برد فرو هایش جیب توی دست و ایستاد صاف توکلی . 



 

 

 ای حرفه آدم یه ازت تا... دختر زومه روت بد حکمت »

نیست ماجرا کن ول نسازه، . » 

 خورد، در به که محکمی ی ضربه با و افتاد قهقهه به آرامش

 قفل پارسا ی نشسته خون به نگاه در نگاهش و پرید جا از

 .شد

 « آرامش؟ »

 و گرفت دلشوره فورا آرامش که بود ترسناک آنقدر نگاهش

جهید جا از : 

شده؟ چی »  » 

 در بعد، ای لحظه و رفت بیرون پارسا ی اشاره با توکلی

شد کوبیده هم به محکم .  

 هم در عضالتی و شده چفت فکی با و آمد جلو پارسا

 و کرد پرتاب میز روی مقابلش را کوچک ای بسته پیچیده،

گفت و کرد اشاره دستشویی به آرام، اما حرص پر : 



 

 

 و صاحب بی دستشویی اون توی ری می... االن همین »

بری می خودت با رو این . » 

 که نداشت تعادل انگار. کرد نگاهش مات و گیج آرامش

 و پایین به باال از و بود گرفته میز به دست آنطور

 باال را اش اشاره انگشت. پایید می را آرامش وحشتناک،

 که طوری خش، پر و تهدیدوار. کرد تنگ چشم و آورد

غرید کند، سکته داشت امکان لحظه هر انگار : 

باشی حامله اگه حالت به وای... حالت به وای » ! » 
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 مغزش هزارتوی توی چیزی. لرزید آرامش نگاه مقابل زمین

 خورده میعاد توسط قبل ماه دو که قرصی و کشید فریاد

 ناباور و داد تکان طرفین به را سرش. کرد یادآوری را بود

کرد زمزمه : 

نداره امکان... ام » ! » 

 درست بود؛ کرده داغ مغزش. کشید می نفس کالفه پارسا

 فرو باره یک به باورهایش تمام که پیش لحظه چند از

 جمع مشتِ و داد تکان طرفین به را سرش. بودند ریخته

غرید بم و خشدار. کوبید میز روی را اش شده : 

 اون از اثری هیچ که شو مطمئن و... برو االن همین »

نیست زندگیت تو آشغال . » 

 سرویس به و داد تکان سر اضطراب و هول با آرامش

 میان را سرش و شد آوار همانجا پارسا. رفت بهداشتی

 باورِ. بود گرفته لرزش وجودش تمام. گرفت هایش دست

 محال برایش بود گرفته را دخترش دامن که حماقتی این



 

 

 ماه دو که آوری عذاب و تلخ های لحظه یادآوری با. بود

 و شدند می مشت هایش دست بودند، گذرانده پیش

 و جوشید می اش معده توی چیزی. شد می تار نگاهش

 پشت تا زنان قدم لحظه چند از بعد. کرد می بد را حالش

 قفل. کوبید در به ای تقه چند و رفت بهداشتی سرویس درِ

 مشخص آرامش ی پریده رنگ ی چهره و چرخید در توی

 رنگ دیدن با و چرخاند سمتش به تنه نیم پارسا. شد

. شد خالی پاهایش زیر بود، شده دیوار گچ مثل که آرامش

 را آزادش دست و کرد دیوار روی تنش ستونِ را دستش

غرید نفس بی. گرفت مقابلش : 

ببینم بده » . » 

گفت بدی حال با و افتاد نفس نفس به آرامش : 

نداره امکان. نداره امکان... بابا خوردم قرص من... من » ... 

» 

نشست اشک به نگاهش و گرفت اوج لرزانش صدای . 



 

 

 حس تنش پوست روی را ریز های عرق. شد سرد پارسا تن

 نفس به. شد می مشوش قبل از بیشتر لحظه هر و کرد می

 که طوری کشید؛ تیر اش سینه در جایی و افتاد نفس

. شد چه نفهمید لحظه چند از بعد و آورد بند را نفسش

 از که بود چیزی آخرین آرامش جیغ و آمد فرود زمین روی

شد متوجه اطرافش دنیای . 

 و کرد باز ضرب به را در توکلی تا کشید جیغ آنقدر آرامش

 به معطلی بی بود، شده آوار زمین روی که پارسا دیدن با

زد زنگ اورژانس .  

کرد می سپری مه توی آرامش را لحظات آن تمام انگار . 
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 مرز داد نمی اجازه و بود گرفته را نگاهش مقابل که ای هاله

 چند عرض در. دهد تشخیص را توهماتش و واقعیت بین

 پارسا. بود دیده فروپاشی مرز در را اشزندگی تمام ثانیه

 بودنِ با اما بود کم هرچند که پدری. بود شده جانش تمام

 رکن ترین مهم آرامش که بود کرده ثابت روزهایش این

 کرده، رد را سکته که دادند تشخیص وقتی. بود اش زندگی

 حسی. شد تهی یکباره به وجودش و کرد قفل ذهنش تمام

 می جانش به اضطراب و ترس و بود گرفته را نفسش که

 .انداخت

. گذراند یو سی سی درهای پشت نیمکت روی را شب تمام

 با آرامش و خورد زنگ پارسا تلفن که بود شب یازده ساعت

داد جواب فورا مسیح ی شماره دیدن .  

مسیح؟ الو »  » 



 

 

 نگرانی با آرامش آلود بغض و خفه صدای شنیدن با مسیح

 :گفت

کجاست؟ پارسا شده؟ چی... سالم »  » 

- میای؟. تنهام. بیمارستانیم  

 بود شده کنده تنش توی از جان. نشد متوجه چیزی دیگر

 روی نگاهش و کرد باز چشم که آمد خودش به وقتی. انگار

ماند ثابت ریخت، می فرو قطره قطره که سرمی . 

 آمد سمتش به وال و هول با مسیح لرزیدند، که هایش پلک

گرفت را دستش و : 

شده؟ چی خوبی؟ آرامش؟ »  » 

زد لب و داد سر گریه آرامش : 

 « ...بابام »

زد لب و گرفت آغوشش توی را سرش مسیح : 

باش آروم. عزیزم خوبه حالش. نیست هیچی » ... » 



 

 

 و ریخت اشک بود؛ رسیده امنی گاه تکیه به انگار آرامش

 رویش به لبخندی مسیح. کرد آرام را سنگینش قلب

گفت پرخنده و پاشید : 

 برق زدم، دست بهت بینه می بیرون میاد بخش از االن »

خوب دختر دیگه شو آروم. گیرش می ! » 

کرد پاک را هایش اشک و خندید جان بی آرامش . 

بخش؟ آوردنش »  » 

- کنی می شلوغش بود نشده چیزی... بابا آره .  

 تکیه آن به تا کرد کمکش و کرد تنظیم را آرامش بالش

زد لب. کند : 

بدم انجام رو ترخیصتون کارای برم من تا بشین » . » 

 از دوری تحمل. بست پلک و کرد لبی زیر تشکر آرامش

بود محال برایش پارسا . 



 

 

 و برخاست جا از شد، تمام سرمش که دقیقه چند از بعد

رفت پارسا مالقات به کنان جو و پرس .  

 یادآوری با. کرد نگاهش زدن پلک بی دیدنش، با پارسا

 وجودش توی چیزی بود، تاریخ تکرار انگار که ای فاجعه

گزید لب و رفت جلو زده خجالت آرامش. شد می آوار . 
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گفت ملتمس و گرفت را پارسا های دست : 



 

 

 با که هم دنیا همه. باشی پشتم شد، که هرچی بده قول »

 وقتی ولی. راحته خیالم باشی پشتم که تو کنن، تا بد من

ترس میشه وجودم ی همه نیستی، . » 

. زد پس را بغضش و داد قورت زحمت به را دهانش آب

داد ادامه و شد برجسته گلویش سیب : 

وایمیستم مشکالتم ی همه جلوی تو عشق به من » . » 

. شد منقبض فکش و گذاشت دستش روی دست پارسا

کرد زمزمه درمانده و خسته و بست پلک : 

درد هزار نبودنت درده، یه بودنت. منی جون بالی تو » . » 

پرسید بغض پر و خندید آلود حزن آرامش : 

 پشتم برنگردونی، رو ازم باشیم؟ قبل مثل هم باز میشه »

بدی بها بهم باشی، ! » 

 اش، جذبه پر های میشی. کرد نگاهش و چرخاند سر پارسا

کرد باز لب سختی به. بودند درد و غم از پر حاال : 



 

 

 وجود. منی از باشه که هرچی کنم؟ رهات میشه مگه »

تنمی پاره. منی ! » 

کشید راحتی نفس و برگشت آرامش روی به رنگ : 

هستی که مرسی » . » 

کردند نگاهش دو هر مسیح، ورود با . 

 آژانس براتون جایی، برم باید. عمو حله ترخیصت کارای »

 « بگیرم؟

 تشکر مسیح از آرامش و بست پلک تایید، نشان به پارسا

بود نگذاشته تنهایش که کرد . 

 ی شانه روی را سرش آرامش که بودند نشسته آژانس توی

گفت و گذاشت پارسا : 

سمه برات. کنی کمتر باید رو سیگار گفت دکترت » . » 

زد کجخندی پارسا : 

پیریه های نشانه » . » 



 

 

کرد زمزمه و گذاشت قلبش روی دست آرامش : 

میرم می نکوبه، اگه » ... » 
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۲۲۳پارت  

 

 

 کنایه با. بوسید را موهایش روی و کرد نگاهش متاثر پارسا

گفت کننده دلگرم اما : 

نمیشه هیچیم من بگیری، آروم تو. عزیزم نیست چیزی » . 

» 

گفت لحظه چند از بعد و خندید آرامش : 

بندازمش خوام می » . » 



 

 

سایید هم روی دندان و کرد نگاهش اخم پر پارسا : 

 چند وضعیتیه، چه تو ببینی بدی آزمایش بری باید »

بکشیش؟ که قاتلی مگه ماهشه،  » 

- بودی؟ قاتل تو   

 و شدند چفت هم روی هایش دندان. شد شوکه پارسا

شد تیره نگاهش . 

 از سال ده هم االن همین تو. آرامش بودم بچه فقط من »

تری بزرگ من موقع اون ! » 

گفت و شد مچاله خودش توی آرامش : 

 آرامش یه کنم؟ بزرگ پدر، بدون بچه کنم؟ کار چی پس »

بیارم؟ دنیا به دیگه  » 

- خواد می رو شبچه میعاد . 

 سر ناباوری با آرامش وقتی و شد دوخته رو روبه به نگاهش

پرسید زده بهت و کرد بلند : 



 

 

 « چی؟ »

 ماجرای. ماند بیرون منظره به خیره و چرخاند سر کالفه

 هماهنگی بدون میعاد. گذشت نگاهش مقابل از قبل روز

 را جلویش خواست می منشی چه هر و رفت اتاقش به قبلی

 آرامش آنکه برای پارسا نهایت در. بود نشده موفق بگیرد،

 مقابلش میعاد. بود داده ورود اجازه نشود، حضورش متوجه

بود گفته قراری بی با و بود نشسته : 

 خواستگاریش دیگه بار یه اومدم. آرامش دنبال اومدم »

بار آخرین برای کنم؛ . » 

بود زده آتش سیگاری و بود زده پوزخند پارسا : 

 سراغی هیچ دیگه هم آرامش حتی... ببینی خواب تو »

 تا زندگیش از کنی گم رو گورت بهتره. گیره نمی ازت

نکشیدیش لجن به بیشتر ! » 

بود کرده تنگ چشم و بود انداخته پا روی پا میعاد : 



 

 

 داد، می رو خودم تلفن جواب اگه... حکمت جناب ببین »

 صبر پاش به ماه دو اما. شدم نمی شما مزاحم هیچوقت

 شاید باهاش بکن صحبت یه شما. شه رام که نشد و کردم

شه راضی . » 

بود گفته پرتمسخر و بود زده قهقهه پارسا : 

 مفهوم... زندگیش از گمشو میگم دارم خوبه؟ حالت »

 بلدم خوب وگرنه هیچی، که فهمی می اگه برات؟ نیست

میگم چی کنه حالیت که کسی دست بسپرمت . » 

 پرویی با و کرد پا آن و پا این کمی. برخاست جا از میعاد

گفت و زد زل پارسا های چشم توی تمام : 

بگذرم مبچه از نداره امکان اما باشه » . » 

غرید عصبانیت با و انداخت باال ابرو اختیار بی پارسا : 

بچه؟ کدوم زنی؟ می زر چی »  » 

 

, [10.11.19 10:38] 
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 و درآورد کتش جیب از پستونکی تمام، خونسردی با میعاد

 و رفت پارسا میز مقابل تا طمانینه، پر و آرام هایی قدم با

 روی زنان دو دو پارسا نگاه. گذاشت میز روی را آن

 پر میعاد. بارید می هایش چشم از آتش و بود حرکاتش

 یه و برگشت. رفت اتاقش در دم تا و کرد نگاهش تمسخر

گفت کالم : 

 هفت الی شش تا که میدم احتمال... حکمت پارسا جناب »

 یه کردم سعی آخر شب اون چون. بشی بابابزرگ دیگه ماه

بذارم خوشگلت دختر برای خودم از کوچولو یادگاری . » 



 

 

 شاید تا کرد باز دهان. شد وارد پارسا وجود به بزرگی شوک

 را او و برود میعاد دنبال به خواست می. ببلعد اکسیژن کمی

 زمین میخ پاهایش انگار اما بگیرد لگدهایش و مشت زیر

 به فورا آمد، خودش به که لحظه چند از بعد. بودند شده

 را آمد می ذهنش به که چیزی اولین و رفت داروخانه

 .خرید

 درد آن آمده، تنش پاره سر بر بالیی چه فهمید آنکه از بعد

افتاد خطر به قلبش و نیاورد تاب را . 

 میعاد انگیزه کرد، می ترش گیج و گیج روزها این که چیزی

گرفت می سخت همه آن نباید شاید. بود . 

 دو هر. کرد حساب را آژانس پول پارسا و رسیدند خانه به

 آرامش، منتظر نگاه دیدن با پارسا و شدند پیاده ماشین از

 :گفت

 هر تو. رو بچه هم خواد، می رو تو هم که گفت میعاد »

هستم پات من بگیری تصمیمی . 



 

 

 اینکه برای کردم می کاری هر نبود، درمیون بچه پای اگه 

. مادری یه تو االن اما. زندگیت تو نباشه ازش اثری هیچ

کنی چیکار خوای می که بگیری تصمیم خودت باید . » 
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 که گفت می اربعه تسبیحات و بود شده تمام تازه بانو نماز

 ذکر به چشم نگرانی با و نشست اشسجاده کنار جبین مه

 و داشت دوست را هایش زمزمه صدای. دوخت گفتنش

گفت لب زیر. گرفت می عجیبی آرامش : 



 

 

کن دعا براش... آرامش واسه نگرانم دل خیلی روزا این » . 

» 

 کشید ای آسوده نفس. کرد باز طمانینه با و بست پلک بانو

 خواست و کرد سو آن و سو این بار چندین را سرش و

 چادرش یگوشه به دست جبین مه که کند جمع را چادرش

گفت و گرفت : 

بزنیم؟ حرف میشه »  » 

کرد نگاهش مهربانی با بانو : 

نشه؟ چرا... مادر عزیز آره »  » 

گفت و خندید زده خجالت جبین مه : 

که مدته یه... راستش » ... » 

 موجب و جوشید دلش توی چیزی. گرفت گر هایش گونه

 و داد قورت سختی به را دهانش آب. بیاورد کم نفس شد



 

 

 می تکان هم سر پشت و مداوم را هایش دست که همانطور

گفت مردد داد، : 

 خوشم نفر یه از من راستش... بگم چجوری دونم نمی »

 « .اومده

 زده خجالت و پوشاند هایش دست با را صورتش فورا

 .خندید

 صورتش روی از را جبین مه دست و شکفت بانو گلِ از گل

گرفت هایش دست میان و کشید کنار : 

شناسمش؟ می هست؟ کی... مادر خوبه خیلی که این »  » 

 چشم بانو که بگوید چیزی خواست و گزید لب جبین مه

گفت پرخنده اما تهدیدوار و کرد تنگ : 

خودم بعد کشم می رو تو اول که پارساست نگو فقط » . » 

کرد رد را فرضیه آن فورا و کرد گرد چشم جبین مه : 

کنید؟ می رو فکر این چرا... اصال نه نه... نه وای »  » 



 

 

 برداشت را تلفنش فورا. انداختند گل هایش گونه و خندید

کرد زمزمه و داد نشان را علیرضا عکس و : 

 « .اینه »

 عقب را تلفن صفحه که همانطور و برداشت را عینکش بانو

 روی و گذاشت هایش چشم روی را آن کرد، می جلو و

شود زوم تا کرد لمس را صفحه .  

 خوشش تو از هم اون. رسه می نظر به موجهی مرد... اوم »

 « میاد؟
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داد قورت را دهانش آب و انداخت زیر به سر جبین مه : 

اما داده ازدواج پیشنهاد بهم... راستش » ... » 

شکفت گلش از گل و پیچید بانو دل در عجیبی شوق : 

مادر؟ چی اما »  » 

 و شد جمع جبین مه چشم توی خجالت شدت از اشکی نم

گفت نفس بی : 

موقت ازدواج » ! » 

 رفته رفته هایش اخم و کرد نگاهش مبهوت و مات بانو

شد درهم : 

ای؟ خانواده بی تو مگه چی؟ یعنی »  » 

- نه نه ... 

گفت بانو توجیه برای و کرد دفاع فورا : 



 

 

... من هم و هستش ای خورده شکست آدم اون هم »

 همدیگه محرمیت چارچوب تو اول گرفتیم تصمیم راستش

کنیم رسمیش بعد و بشناسیم رو . » 

 های شعله هم هنوز که بانو به را اش آشفته و نگران نگاه

زد لب و دوخت درخشید، می هایش چشم توی عصبانیت : 

 کنم می حس ها مدت از بعد. مامان خوبیه خیلی مرد »

راستش. باشه کنارم کسی دارم نیاز ... » 

نالید و گرفت نفس : 

وضعیت این از شدم خسته » . » 

 چیزی تا فشرد هم روی لب و کرد جمع را اش سجاده بانو

 را سجاده. بود مانده گلویش توی سختی بغض انگار. نگوید

 مه که برود بیرون خواست. گذاشت کمد توی و کرد تا

گفت ملتمس جبین : 



 

 

 شما داشتم دوست من اما. بشه متوجه کسی نبود قرار »

 تموم احمقانه وجدان عذاب این شاید تا بذارم جریان در رو

 مثل مردی و نکنم اشتباه دوباره و دوباره شاید که. شه

 که بدونی؛ هم شما داشتم دوست. نشه زندگیم وارد پارسا

... مامان ترسم می. بدم تشخیص راه بی از رو راه شاید

دوباره شکست یه از ترسم می خیلی . » 

. شدند حلقه زانوانش دور هایش دست و شکست بغضش

 گم را راه که کسی حسِ داشت؛ عجیبی تنهایی احساس

 و تاریکی همه آن از که نبود راهنمایی هیچ و بود کرده

بدهد نجاتش زده شب های کوچه .  

گفت دقیقه چند از بعد و کرد پا آن و پا این کمی بانو : 

بینمش می کارم دفتر تو مدرسه از بعد فردا » . » 

 توی نورِ آن از قلبش و کرد نگاهش ناباوری با جبین مه

 به عجیبی شوق با جبین مه و رفت بانو. درخشید تاریکی

نوشت علیرضا برای و برد دست تلفنش سمت : 



 

 

 حوالی فردا برای نداره اشکالی اگر. خیر به شبتون »

 مالقات مادرم با تا بیاید گم می که آدرسی به دو ساعت

 « .کنید
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 که گذاشت شویی ظرف ماشین توی هم را ظرف آخرین

 ها پله که کرد نگاه پارسا به و برگشت. خورد زنگ تلفنش

بود خودش عالم در انگار و رفت می باال را .  

داد جواب غریبه ای شماره دیدن با : 

بفرمایید؟ بله »  » 



 

 

- بود شده تنگ برات دلم خوبی؟. عروسکم سالم . 

 توی که موجودی به فکر با و کشید عمیقی نفس آرامش

 و لجبازی بدون همیشه، از تر آرام کرد، می رشد بطنش

گفت تندخویی : 

خوبی؟ تو. خوبم ممنون »  » 

گفت آلود هوس لحنی با و کرد ای خنده تک میعاد : 

ملوسک؟ رو یادگاریم داشتی دوست »  » 

گفت حوصله بی آرامش : 

 دراز برم خوام می بگو رو کارت. میعاد ندارم حوصله »

 « .بکشم

گرفت نگرانی رنگ میعاد صدای ای لحظه برای : 

 بی بابای اون هوم؟ داری؟ درد مگه عزیزم؟ چرا »

ببرمت؟ بیام خودم دکتر؟ نبردت مسئولیتت  » 



 

 

 آرامش ی اخطارگونه لحن با همش سر پشت های سوال

شد تمام : 

 کم یه فقط نیست چیزیم کنی؟ بس شه می! میعاد »

مخسته ! » 

-  بد سالمه؟ پسر؟ یا دختره گفت؟ چی رفتی دکتر خب

 نکاشتم؟

برد هوا به را آرامش داد و گفت خنده پر را آخرش سوال : 

کنما می قطع بیاری در بازی شعور بی بخوای » ! » 

- بود شده تنگ صدات شنیدن واسه دلم. کردم غلط نه نه ! 

گفت و کشید ای کالفه پوف آرامش : 

 که بگو چیزی نه کن، احترامی بی بابام به دیگه نه »

کنم می میل پاچه فقط حساسم االن. بشم ناراحت . » 

گفت دار کش و افتاد قهقهه به میعاد : 

عزیزم بِدَر پاچه فقط تو... جووون » . » 



 

 

گفت حرصی آرامش : 

اصال نیست دستت رو. کن باور گاوی خیلی » . » 

گفت و کشید هومی میعاد : 

خواد؟ می رو باباش محبت یا سالمه؟ بچه »  » 

 که آن خصوص به. بود شده گیر گوشه و حساس آرامش

 و پایین تمام به و بود گرفته مرخصی پارسا از هفته یک

 دنیا به باید که ای بچه به. بود کرده فکر اشزندگی باالی

 وضعیت به و نبود اش بچه سر باالی که پدری به آمد؛ می

 ارمغان به خواست می تنش توی موجودِ برای که ای آشفته

 .بیاورد

 تا گرفت می را اشزندگی ی گوشه کدام کرد؟ می چه باید

نروند؟ در دستش از دیگر های گوشه  

 کرد می حس که بود کشیده تنهایی قدری به روز چند آن

 که کسی. است میعاد جنس از کسی های نوازش محتاج



 

 

 به وحشیانه که میعادی آن نه. باشد بلد ورزیدن عشق

 را ها گذشته که میعادی... نه بود؛ کرده تجاوز حریمش

 و آشفته روزهای آن از که هایی گذشته. بود ساخته برایش

 حرص آنگونه که میعادی. بود تر پررنگ پرتالطمش،

کرد نمی خالی آرامش سر بر را هایش عقده تمام و نداشت . 
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 را دلیلش و نیست درست میان آن چیزی کرد می حس

شد نمی متوجه . 



 

 

 یادآورد آرامش برای را حضورش " هوم؟ " گفتنِ با میعاد

 .شد

 همیشه از تر حساس که ای روحیه با و کرد بغض آرامش

زد لب بود، شده : 

. خوان می رو بچه بابای محبت بچه، مامان هم بچه، هم »

 گذاشت؛ یادگاری خودش از زور به که بابایی اون نه اما

 قدری به ها گذشته تو نگارش و نقش که بابایی همون

 چشم قابل ارفاق، کلی با اخیرش گندای این که بود پررنگ

 که همونی. گذشته بابای همون بشه هم باز اگه پوشیه؛

 پا خودش پای با خودش رسیدن، آرامش به برای آرامش

براش نداشت زوال جز چیزی که حریمی تو گذاشت . » 

گفت آلود بغض و گرفت نفس : 

... اهلل بسم هستی، اگه. خوام می رو میعاد همون من »

 و تو به احتیاجی و کنم می بزرگ رو مبچه خودم وگرنه

ندارم تو امثال . » 



 

 

 اضطراب پر و لرزان آرامش که بگوید چیزی خواست میعاد

زد لب : 

 رو فکرات خوب برو... نگو هیچی االن... میعاد نه االن »

... برمیام زندگیم م،بچه خودم، پس از تو بدون من. بکن

 به باشی، خوام می االن اگر و ندارم حضورت به احتیاجی

 شاید که ای بچه این و هاست گذشته حرمت خاطر

 جوابی من و بگیره رو باباش سراغ خودم، مثل روزگاری

بدم که باشم نداشته ... » 

داد ادامه و زد ای خفه هق : 

. بشه موندنمون هم کنار باعث بچه این خواد نمی دلم »

 من برای فقط ها گذشته که قلبی با. بیا دلت با میای، اگه

 همه جبران به کن؛ مردونگی و بیا... غیر وال کوبید می

 جا همین تونی، نمی اگه. ساختی برام که جهنمی روزای

 طوری. نبودی هیچوقت انگار که برو طوری و کن تمومش



 

 

 نتونه که کنه، پیدات نتونه که... مرد بابات بگم مبچه به که

تو گردن بندازه رو زندگیش گندای تمام ... » 

 پشت خشونت با را موهایش و شد آوار صندلی روی

انداخت گوشش : 

 بگیری، تصمیمی هر. جلو بیا بعد و کن فکر هفته آخر تا »

 شه؛ می آروم کم آرامش که نره یادت ولی. هستم پات من

 با. ساختی برام که هاییه گذشته مرور بخاطر آرومم اگه

بودی آشغال چقدر بره یادم که بیا ها گذشته تمِ همون ! » 

 عمیق و جیب به دست که دید را پارسا و کرد قطع را تلفن

 چشم مقابل را عزیزی داشت که انگار کرد؛ می نگاهش

داد می دست از هایش . 

 

, [30.11.19 11:09] 
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 را خودش و کرد پاک را بود چکیده که اشکی فورا آرامش

 سر توانست نمی حتی. داد نشان میز کردن تمیز مشغول

 خواست می دلش. ببیند را پارسا سنگین نگاه و بگیرد باال

بلعید می را او و کرد می باز دهان زمین جا همان . 

 به و بود کرده رفتار سرسنگین را روز چند این تمام پارسا

 از راحت توانست می نه. بود داده کردن فکر فرصت آرامش

 بی تنش ی پاره به نسبت توانست می نه و بگذرد گناهشان

باشد تفاوت . 

برد موهایش بین دست و کشید ای کالفه نفس پارسا .  

. رفت باال را ها پله و کرد عبور کنارش از حرف بی آرامش

 نداشته که نه. نداشت هم را جبین مه حتی روزها این

 که بود شده اششخصی زندگی مشغول قدری به باشد؛



 

 

 از حرفی و بگیرد فاصله آرامش بود شده باعث ناخودآگاه

 از پیگیرتر جبین مه درواقع. نزند روزهایش این حالِ

 کرد می غریبگی احساس قدری به آرامش اما بود همیشه

 حرف تمام فقط. کند بازگو برایش چیزی نداشت دوست که

 می تر افسرده روز به روز و داشت می نگه خودش در را ها

  .شد

 پنجره کنار را تخت و بود کرده عوض را اتاقش دکوراسیون

 به و بود نشسته تخت روی حاال. بود گذاشته قد تمام ی

 در زانو. بود شده خیره شهر های چراغانی و شب تاریکی

 که جبینی مه به کرد؛ می فکر و بود کشیده آغوشش

 تکلیفش هنوز که پارسایی و گرفت می سامان و سر داشت

 درگیر قدری به درواقع. دانست نمی هم خودش با را

بود بریده هم خودش زندگی از که بود شده آرامش .  



 

 

 چارچوب میان پارسا قامت و شد کوبیده در به تقه چند

 نگاهش چشم گوشه از و چرخاند سر آرامش. گرفت قرار

  .کرد

 او. نشست تخت روی کنارش، و برداشت قدم صدا بی پارسا

 توی را زانوهایش سکوت در و گرفت را آرامش نگاه رد هم

گرفت بغل . 

 به و گذاشت پاهایش روی را سرش دقیقه چند از بعد

گفت چینی مقدمه بی. شد خیره آرامش : 

 و من. نه یا داره معنی سالگی پونزده تو عشق دونم نمی »

. داشتیم خانوادگی آمد و رفت و بودیم همسایه جبین مه

 از من و کردیم مکان نقل خونه اون به شد، فوت پدرم وقتی

 همبازی جورایی یه. شناختم می رو جبین مه سالگی نه

. شد می کردنمون بازی مانع همیشه یونس حاج اما بودیم

 یواشکی به همدیگه، دیدن یواشکی به بودیم کرده عادت

 هر. بچگی عالم تو داشتن دوست یواشکی و کردن بازی



 

 

 برای بیشتر ما گرفت، می سخت بیشتر یونس حاج چی

 هیجان برامون جورایی یه. کردیم می تالش موندن هم کنار

ها یواشکی این بود انگیز ... » 

 

, [30.11.19 11:09] 
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 بیرون به. چرخاند را سرش و کرد سکوت ای ثانیه چند

شد غرق خاطراتشان بطن در که انگار و شد خیره . 



 

 

 مه گوش تو هم که داشت شعار یه همیشه یونس حاج »

 پسرا دخترا، با دخترا " گفت می. من هم و خوند می جبین

پسرا با ... " » 

داد ادامه و کرد اخم : 

 ها خنده و ها بازی ی همه پایان معنی برامون جمله این »

 صدا به خوشیامون وسط که خطر زنگ یه معنی. داشت رو

 بچگی ی همه از کشیدیم می دست باید ما و درمیومد

هامون کردن ... » 

 و کرد نگاهش پارسا که بود شده هایش حرف محو آرامش

گفت اخم پر هایش، عسلی ی خیره : 

 چقدر بذارن محدودیت توی رو آدمی وقتی بینی می »

 که بودیم هایی بچه همون ما چی؟ همه واسه میشه حریص

 حتی و گذروندن وقت و دیدن فیلم هم، با کردن بازی واسه

 اهل زیاد بانو. داشتیم حرص هم کنار خوردن خوراکی

 روزگار از دمار که یونس حاج از امان اما نبود گرفتن سخت



 

 

 بازی هم کنار کشیدیم، قد هم کنار ما. بود درآورده ما

داشتیم دوست رو همدیگه یونس، از پنهانی و کردیم . » 

گفت کالفه و گرفت نفس : 

 یه. بود چی داشتم سن اون تو که حسی اون دونم نمی »

 سی، مرد یه که هایی داشتن دوست عین داشتن دوست

 رو معنیش تا که زودگذر هیجان یه یا گه؛ می ساله چهل

باخته رنگ برات چی همه و کشیدی قد بفهمی، . » 

 بی با آرامش که نشست آرامش تماشای به سکوت در

گفت قراری : 

ها؟ یواشکی این ی ثمره شدم من که شد چی خب؟ »  » 

 به را سرش اما داشت غم که ای خنده. افتاد خنده به پارسا

 اطراف به را سرش. لرزاند را هایش شانه و کرد پرتاب عقب

 زمزمه کرد، می فروکش رفته رفته که هیجانی با و داد تکان

 :کرد



 

 

 هرروز و کشید می قد من چشم جلوی جبین مه »

. بود خودم های چشم جلوی بلوغش. شد می تر خوشگل

بود من چشم جلوی شدنش خانوم و کشیدن قد ... » 

 اخم. بود رفته فرو عمیقی فکر به که انگار. کرد سکوت

زد لب و کشید درهم : 

 

, [30.11.19 11:09] 
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 رفتیم شام برای که شد شروع اونجایی از چیز همه »

 روسری من جلوی بار اولین برای جبین مه و خونشون

 گفت کنی؟ می رو کار این چرا گفتم بهش فرداش. پوشید



 

 

 خواستم. نامحرمه پارسا و شدی بزرگ دیگه میگه بابام

 اجازه اما هستم؛ پارسا همون من بگم که بگیرم رو دستش

. کرد می بازی باهام کمتر. خونمون میومد کمتر دیگه. نداد

... پارسا جبین مه منی؛ مال تو گفتم می. خندید می کمتر

 که زده من اسم به رو تو خدا نکش، خجالت نگیر، رو ازم

 رو انقدر. کردن دوری انقدر نداره لزومی پس. باشی محرمم

 سابق مثل چیز هیچ اما. شد نرم کم کم که رفتم مغزش

 خواستم می. باشه من مال هم باز خواستم می من. نشد

 فاصله هم از که کرد می وادارم اون اما باشیم قبل مثل

 جبین مه اون و ساله پونزده پارسای شدم من. بگیریم

 ریختن، زبون و التماس کلی از بعد که ای ساله چهارده

 بودم کرده بارون گل ورودش برای من که اتاقی تو اومد

 طوری هاش چشم دادم که رو کادوش. بود تولدش چون

 که اومدم خودم به وقتی. گرفت رو نفسم که درخشید

 که آتیشی و پنبه. سوختیم می هم وجود آتیش تو داشتیم

 قرار هم کنار طوری باالخره گفت، می بانو قول از جبین مه



 

 

 ازش فقط سوخت؛ و سوخت و سوخت پنبه که گرفتن

 جبران براش نتونستم هیچوقت من که موند خاکستری

 « ...کنم

  آرامش ی غصه پر های چشم به را بارش حسرت نگاه

گفت و دوخت : 

بود خوبی مرد... دیدمش امروز... بتونه علیرضا شاید اما » . 

» 

 درد را اش سینه و شد خارج گلویش از ای زده غم آه

گرفت بر در عمیقی .  

 انداخت اش شانه دور دست دید، که را آرامش اشکی نگاه

فشرد خودش به را او و . 

 مانع نباید... پرسید تو از و زد زنگ جبین مه امروز »

 مرد یه با زندگی حق اون... جونم آرومِ باشی خوشبختیش

 رو شگذشته و گناهم پا تا سر که منی نه داره؛ رو خوب

. چیه جبین مه به حسم دونم نمی هم هنوز من. سوزوندم



 

 

 خانواده خواستم می اینکه خاطر به شاید دارم؛ حسادت

عشق اما باشیم ... » 

کرد زمزمه و خورد فرو را بغضش. کرد مکث : 

شکلیه چه دونم نمی هنوز » . » 

 شکمش روی را دستش و زد کمرنگی لبخند آرامش

 .گذاشت

نشد اما. بیاد دنیا به عشق با خواست می دلم » ... » 

پرسید وار حسرت و کرد جمع لب : 

زور؟ به یا اومدم؟ دنیا به عشق با من »  » 

- عشق با . 

داد ادامه و گفت معطلی بی را جواب : 

نبود کار در اجباری هیچ » . » 

 و گذاشت اش پیشانی روی را دستش. چکید آرامش اشک

کرد ادا را کلمات غصه پر : 



 

 

میشه؟ چی مبچه. شدم این و اومدم دنیا به عشق با من »  

» 

 پارسا، مانندِ فریاد و پرتعجب صدای و افتاد هق هق به

آزرد را گوشش : 

بوده؟ کار در اجباری مگه »  » 

 

, [30.11.19 11:09] 
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. انداخت زیر به را سرش و کشید هم در صورت فورا آرامش

 حاال مخصوصا نداشت؛ را پارسا نافذِ و مستقیم نگاه طاقت

بود طوفانی همه آن که .  



 

 

کرد تنگ چشم و گرفت را هایش شانه پارسا : 

نبود؟ تو خواست به چی همه شب اون مگه... آرامش بگو »  

» 

 زحمت به و داد قورت زحمت به را دهانش آب آرامش

 :گفت

 « !نه »

 در مدام هایش چشم مردمک. کرد نگاهش ناباوری با پارسا

 های شانه به خفیفی تکان. بود آشوب دلش و بودند گردش

 جان بی و ناتوان. شد براق هایش چشم توی و داد آرامش

 :نالید

پیاما؟ اون پس... پس »  » 

کرد نگاهش سوالی و گرفت باال سر آرامش : 

 « کدوم؟ »

برخاست جا از و کشید موهایش به چنگ کالفه پارسا . 



 

 

 بیاد بودی گفته تو... تنگی دل بودی گفته میعاد به تو »

بخوابی باهاش خواستی تو... پیشت ... » 

 و شدند می درهم قبل از بیشتر لحظه هر آرامش ابروهای

غرید و کوبید هم روی پلک. ماند می باز نیمه دهانش : 

من؟ چی؟ »  » 

 را ها شات اسکرین و آورد بیرون را تلفنش فورا پارسا

داد آرامش نشان . 

براش؟ ننوشتی تو رو اینا مگه »  » 

گفت ناباوری با و داد تکان طرفین به را سرش آرامش : 

 ولی... ولی... بودم مست شب اون... نمیاد یادم من... من »

نبود پرت حواسم اونقدر ... » 

 زد زنگ میعاد به و کشید دستش از را تلفن حرص پر پارسا

 از غرش به شبیه صدایی. شد مواجه خاموشش خط با اما

گفت دستوری آرامش به رو و شد خارج گلویش : 



 

 

ببینم بده رو پدر بی این شماره » . » 

 به را بود افتاده تلفنش روی که ای شماره زده هول آرامش

گفت و داد پارسا : 

آروم خدا رو تو بابا؟ » . » 

کرد نگاهش وحشتناک پارسا : 

 تو کرده، سازی صحنه کرده، تجاوز حریمت به احمقی؟ »

 آروم باهاش داری توقع بعد بندازه، من چشم از خواسته رو

 « باشم؟

 به را اش تکیه. زد خودش دور چرخی و خندید هیستیریک

 ی شماره خواست. شدند خم کمی پاهایش و داد دیوار

 می هوار که هرچقدر. شد پشیمان اما بگیرد را میعاد

 ریخت بهم آنقدر. کرد می خنک را میعاد دل فقط کشید،

گفت آخر لحظه در و کرد ترک را آرامش اتاق فورا که : 



 

 

 فردا. بنویسن تاریخ تو که کنم سرویس ازش دهنی یه »

موندی خونه تو هرچقدر بسه. کار سر ریم می . » 

 را هایش دست. رفت اتاقش به و کوبید هم به را اتاقش درِ

 به صورتش. ماند خودش ی خیره آینه، در و گرفت میز به

خورد می چرخ سرش در کلمه یک و زد می سرخی . 

 « چرا؟ »

 میعاد ی کینه همه آن برای دلیلی کرد، می فکر هرچقدر و

کرد نمی پیدا . 

*** 
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 بود حسی. گفت را بله جوابِ و انداخت زیر به سر جبین مه

 بی خاطر به هم آن. کرد می ناآرام را قلبش هم هنوز که

 درست محرمیت آن که ترسید می. بود پدرش خبریِ

  .نباشد

. برود غلط را راه هم باز بانو، تاییدِ وجود با که ترسید می

 را دستش پشت علیرضا رفت، روحانی مرد آنکه از بعد

گفت وار زمزمه. بست پلک طمانینه با و بوسید : 

 وضعیت ماه یک فقط. عزیزم میدم خوشبختی قول بهت »

 هر بعدش اما. بشناسیم رو همدیگه بهتر تا مونه می این

 می صحبت هم پدرت با. هستم پات من بگیری، تصمیمی

 تو ببینم نگرانی همه این خواد نمی دلم دیگه فقط. کنم

 « .چشمات

 گل که سفید شال آن. گرفت باال سر آرامی به جبین مه

 قاب را مانندش ماه صورت داشت، کمرنگی صورتی های



 

 

 می نشان همیشه از تر معصوم را اش چهره و بود گرفته

 .داد

 ترین ملیح به و بود کشیده هایش لب روی کمرنگی رژ

 اش، زده خجالت نگاه. بود کرده آرایش ممکن، شکل

 و پاشید رویش به لبخندی. کرد می تر شیفته را علیرضا

ببوسد را سرش تا کرد خم سر . 

 اش، خمیده های شانه و شد جمع خودش در جبین مه

 را حرارت و نزدیکی همه آن طاقت. شدند تر خمیده

هست شدن ذوب امکان لحظه هر کرد می حس و نداشت . 

 فوت گردنش توی را سوزانش نفس و کرد خم سر علیرضا

نالید و کشید کشداری نفس جبین مه. کرد : 

 « ...علی »

  جانم؟-

- جا؟ این از بریم شه می... میشه   



 

 

گرفت فاصله و خندید گلو توی علیرضا . 

من؟ ی خونه بریم و بخوریم نهار بریم... گل خانم آره »  » 

گفت زده خجالت و کرد نگاهش پروحشت جبین مه : 

بهتر موقعیت یه شاءاهلل ان » . » 

افتاد قهقهه به علیرضا : 

 بانو؟ ماه زنی می حرف باهام اینجوری همسایتونم مگه »

باهام؟ کنی می تعارف... شوهرتم  » 

 و شد بلند علیرضا. دزدید را نگاهش و گزید لب جبین مه

 را جبین مه دست هم بعد. کرد مرتب را تنش توی لباسِ

شود بلند تا کرد کمکش و گرفت .  

 چی هر هم بعدش هستیم، من مهمون رو نهار ریم می »

کنی امر شما . » 



 

 

 و رفتند معروفی رستوران به الزم، کارهای انجام از بعد

 را بود داده سفارش علیرضا خود که دلپذیری غذای

 .خوردند

 

, [30.11.19 11:09] 
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 و خورد می غذا افتاده زیر به سری با جبین مه مدت، تمام

 می رصد را تنش حرکتِ به حرکت خاصی، شوق با علیرضا

 ماشین در وقتی و کرد حساب را غذا پول نهایت در. کرد

گفت و فشرد گرمی به را دستش علیرضا نشستند، : 



 

 

 تجاوز حریمت به بخوام که نیستم شعور بی اونقدر من »

 رضایت با میفته، بینمون اتفاقی هم اگر خواد می دلم. کنم

 خونه پیشنهاد هم اگر بنابراین. دممی قول باشه؛ تو قلبی

 اینه برای. شم آروم کنارت که اینه برای فقط دم، می رفتن

 رو من و بریزه چشمات توی حیای و شرم و خجالت این که

بدونی جدا زندگیت ی دیگه مردای از . » 

گفت وار زمزمه و زد لبخندی زحمت به جبین مه : 

 « .ممنونم »

زد لب پرحرارت و خندید علیرضا : 

 خو عشقم، روحم، تنم، به ذره ذره خواد می دلم »

 ذره ذره. بشه من تن اهلیِ جسمت، وجب به وجب... بگیری

 بشه زندگیمون و بشه خالصه من وجود تو عشقت، ی

کشیم می انتظار دو هر هاست سال که همونی . » 

 صدایش و کرد نفوذ جبین مه های چشم به اشکی نم

 .لرزید



 

 

باشیم داشته آرامش که کنم می رو تالشم تمام... من » . » 

گفت آرام و بوسید را دستش پشت علیرضا : 

داری؟ اعتماد بهم... ازت ممنونم »  » 

 لبخندش و گرفتند انحنا پایین به رو جبین مه های لب

 خنده تک علیرضا. داد تکان سر و دزدید نگاه. گرفت عمق

درآورد حرکت به را ماشین و زد ذوق و عشق پر ای . 

 مه به رو و داشت نگه آپارتمانی مقابل دقیقه، چند از بعد

گفت جبین : 

 هرچی االن. خونه بشه خودت سلیقه به قراره خونه این »

 نیست قرار اما. هستش تو از قبل منِ به متعلق هست، که

بمونه اینجوری . » 

. شد پیاده زده هیجان و کرد نگاهش شوق با جبین مه

 تنش به خفیفی لرز و ماند طبقه سه آپارتمان روی نگاهش

 .نشست



 

 

شدند خانه وارد دو هر و شد پیاده هم علیرضا . 

 که همانطور و انداخت کلید علیرضا اول، طبقه همان

کرد اشاره و کرد باز را در بود، جبین مه بندِ نگاهش : 

 « ...بفرمایید »

 خانه داخل به لرزان قدمی و گزید لب ناخودآگاه جبین مه

 خانه جای جای روی بخواهد، که آن بدون نگاهش. برداشت

 خبری و بود اسپورت زیادی چیز همه. چرخید وسایلش و

 با بزرگش، هال و بود ای سرمه خانه، دکور. نبود تجمالت از

 چسبیده هال به آشپزخانه. شد می جدا پذیرایی از پله دو

شدند می جدا هال از کوچکی راهروی با ها اتاق و بود .  

 برخورد عادی کرد سعی و داد کردن آنالیز فرصت علیرضا

شود خاطر آزرده جبین مه مبادا تا کند . 

 نامحرم از خبری اینجا. عزیزم کن سبک رو لباست »

 « .نیست
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 ی دسته روی و کند تنش از را مانتویش و روسری جبین مه

گذاشت راحتی مبل .  

 که تاپی دیدن با و کرد نگاهش چشمی زیر علیرضا

گفت خنده پر داشت، قلب طرح سنگدوزی : 

زدی؟ تیپ اینجوری که خونه بیایم قراره دونستی می »  » 

. گرفت را نگاهش شیطنت با علیرضا و شد سرخ جبین مه

رفت هال به و کرد آماده سینی توی چای فنجان دو . 

گفت و کرد ای اشاره بود، ایستاده همچنان که جبین مه به : 



 

 

نکن غریبی. خودته خونه اینجا. عزیزم بشین » . » 

 به زبانش چرا دانست نمی. نشست فاصله با جبین مه

 علیرضا. بزند حرف توانست نمی و بود چسبیده حلقش

 مه به کردن نگاه از دست که همانطور و برداشت را فنجانش

کرد مزه را اشچای کشید، نمی جبین .  

گفت مهربانی لبخند با و گذاشت میز روی را فنجانش : 

کنه؟ می اذیتت چیزی عزیزم؟ »  » 

گفت زده هول جبین مه : 

ممنون خوبه چی همه... نه نه » . » 

کرد اشاره اشچای به و زد لبخند علیرضا : 

نیفتاده دهن از تا بخور » . » 

 و شد بلند علیرضا که شد نوشیدن مشغول جبین مه

گذاشت مالیمی آهنگ .  

گفت خنده پر : 



 

 

 سخت من دیگه؟ اینجایی االن که نوشتی رو مشقات »

دممی گیر همه از بیشتر خانمم به... گیرما . » 

شدند شل تنش عضالت کمی و خندید جبین مه . 

 مدیگه کارای به بعد. دیروز نوشتم رو ها اون اول آره »

 « .رسیدم

گفت لبخند با و داد تکان سر علیرضا : 

ازت امراضی... خوبه » ... » 

 ماند جبین مه ی خیره و داد مانند ال مبل به را اش تکیه

نوشید می چای ذره ذره هنوز که . 

بریم؟ کجا عسل ماه داری دوست »  » 

 که نگاهش دیدن با و کرد نگاهش حیرت با جبین مه

کوبید تر محکم قلبش بود، همیشه از تر پرنفوذ . 

. کرد می نوازشش و داشت دست علیرضا نگاه که انگار

بود شده جمع لبخندش و بود گرفته گر تنش . 



 

 

بریم؟ جایی قراره مگه »  » 

پرسید شیطنت با و انداخت باال ابرو علیرضا : 

 آشناها همه چشم از دور سفر؟ نبرم رو خانومم نریم؟ »

نگذرونم؟ خوش باهاش  » 
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 بیرون از و بود شده سرد درون از که تنی با جبین مه

 خواست و گذاشت میز روی را فنجانش بود، گرفته حرارت

 را او و کشید را بازویش. نداد مهلت علیرضا که شود بلند

. کشید می را انتظارش بود وقت خیلی که کشید آغوشی به



 

 

 انگار اما کند اعتراض خواست و کرد گرد چشم جبین مه

بودند شده دوخته هایش لب . 

 تنش تمام اصال. انگار بود زده هم سرش به قلبش ضربان

 اش تجربه ها سال از بعد که گرمایی آن از بود گرفته نبض

 می بیدار تازه هایش زنانه جزء به جزء که انگار. کرد می

 به را علیرضا که بودند شده سفت عضالتش طوری. شدند

انداختند خنده . 

 من بغل... منم... نیست چیزی... عزیزم... جانم بانو ماه »

بغل این به تن، این به بگیری خو باید. نکن غریبگی ... » 

بوسید عمیق و گذاشت موهایش روی لب : 

ها بوسه این به » ... » 

 ضربان. گذاشت امنش ی سینه روی را سرش جبین مه

نداشت خودش از کمی دست هم علیرضا قلب .  



 

 

 هایشان، نفس صدای و گذشت سکوت در ای دقیقه چند

رسید می گوش به موسیقی از بعد که بود چیزی تنها . 

 وادارش. گرفت باال را جبین مه ی چانه و برد دست علیرضا

کند نگاه هایش چشم در تا کرد . 

خانمی کن نگام » ... » 

 باالتر را تنش علیرضا و کرد نگاهش خجالت پر جبین مه

گفت پرحرارت و چسباند اشپیشانی به پیشانی. کشید : 

 یکی جا همین و بودم نداده قول بهت خواست می دلم »

باهات شدم می . » 

 گرفت آتش تنش و ریخت دلش. کرد سقوط جبین مه قلب

بار این ... 

 روی و بوسید و بوسید را موهایش روی و پیشانی علیرضا

 تا را ریزش های بوسه و بست پلک. شد متوقف اش گونه

 هم جبین مه های چشم بار این. داد ادامه هایش لب کنار



 

 

 در قبل از بیشتر بخواهد، آنکه بدون و شدند بسته محکم

 جبین مه و چرخید طاقت، بی علیرضا. رفت فرو آغوشش

کرد نگاهش زده وحشت : 

 « علی؟ »

 جااان؟-

 به محکوم را او و گذاشت جبین مه لرزان های لب روی لب

کرد شدن بوسیده .  

 می بود، برده هجوم تنش به که تبی از داشت جبین مه

 و شد می خارج دهانش از اختیاری بی آواهای. سوخت

کرد می نفوذ تنش به ذره ذره که بود عشق .  

 در تنگ و گذاشت جبین مه ی سینه روی را سرش علیرضا

کشید آغوشش .  

ابد تا برام؛ بمون. شیرینی برام خیلی » ... » 
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 عرض در که آغوشی آن با قبل از بیشتر لحظه هر جبین مه

 می خو بود؛ شده تبدیل آشنا و امن آغوشی به ثانیه چند

 تن گرمای و شدند می شل رفته رفته عضالتش. گرفت

کرد می شل را مقاومتش پای و دست علیرضا، . 

 از خبری انگار. بود آشنا آغوش آن با که بود ها سال انگار

 آغوش این. نبود پیشین های دقیقه آن بودنِ غریبه حس

 زیر که قلبی تپیدن شوق به دلش و بود گرفته معنا برایش

بود گرفته آرام کوبید، می سرش .  



 

 

 را علیرضا موهای. نبود زده خجالت قبل مثل دیگر حاال

 ذره آرامش. داشت نگه بسته را هایش چشم و کرد نوازش

کرد می پیدا نفود هایش رگ به ذره . 

 صدای شدند، آرام و ماندند حرکت بی که لحظه چند از بعد

 سختی تکان زده، وحشت جبین مه. پیچید جبین مه تلفن

انداخت خنده به را علیرضا و خورد : 

تلفنته. گلم نیست چیزی » ... » 

گفت زده هول و برخاست جا از جبین مه : 

هان؟ هستم؟ کجا بگم؟ چی »  » 

افتاد قهقهه به علیرضا . 

نامردا که دن نمی مرخصی... دیگه کاری سر » ... » 

 آرامش، ی شماره دیدن با و افتاد خنده به هم جبین مه

داد جواب و باخت رنگ اش خنده . 

مامان؟ جانم »  » 



 

 

- کجایی؟. سالم  

انداخت جبین مه جان به وحشت اش، ترسیده صدای : 

شده؟ چیزی چطور؟ »  » 

- . مامان ترسم می... صبح از میعاد سراغ رفته... پارسا

چی؟ بیارن هم سر بالیی اگه. اصال نمیده جواب هم مسیح  

کشید درهم اخم و شد خیره علیرضا به جبین مه : 

 میام االن آره،... میام االن... من. عزیزدلم نیست چیزی »

 « .اونجا

 

, [30.11.19 11:09] 

 

 

۲۳۸پارت  

 

 



 

 

 که جبین مه سمت به قدمی و شد نگران هم علیرضا نگاه

برداشت بود کرده قطع را تلفن حاال . 

افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی »  » 

گفت خجالت با و کرد پا آن و پا این کمی جبین مه : 

که گه می... می... بود آرامش » ... » 

 کنجکاو و اخم پر که ماند علیرضا ی خیره و گرفت نفس

کرد می نگاهش . 

گه؟ می چی »  » 

- . ازش نیست خبری صبح از و شده درگیر میعاد با پارسا

پیشش برم خوام می... نگرانه مبچه... مبچه . 

 و انداخت پایین سر باشد، علیرضا تایید منتظر که آن بدون

 و شد آماده زده هول. برداشت قدم هایش لباس سمت به

 پشت آماده، و حاضر را علیرضا که کند خداحافظی خواست

گفت وقفه بی و کشید هین. دید سرش : 



 

 

کجا؟ شما »  » 

گفت قاطعانه و زد ای کننده دلگرم لبخند علیرضا : 

 تونی می. جبین مه هستم من بیاد، پیش مشکلی هر »

 پارسا. نیست مهم من برای تو ی گذشته. کنی حساب روم

 تویی مهم. نیست مهم برام هستش، تبچه پدر که این و

 خیال با خواد می دلم و بینم می چشمات تو رو ترس که

کنی تکیه بهم راحت . » 

 سمت به قدمی و دوید جبین مه های چشم توی اشک

 در. برداشت بود کرده باز آغوش برایش حاال که علیرضا

کرد زمزمه و شد آرام ای لحظه چند برای آغوشش : 

چیز همه برای. ممنونم » ... » 

 نگاهش عمیقی لبخند با و بوسید را اشپیشانی علیرضا

 .کرد

 « .بریم »



 

 

*** 

 البی به را خودش و شد پیاده علیرضا از زودتر جبین مه

 و البی بین درِ که کرد می صحبت نگهبان با داشت. رساند

شد وارد ضرب به پارسا و شد باز پارکینگ .  

 که دستی و پریده رنگ. کرد نگاهش و برگشت جبین مه

داد نمی خوبی نوید بود، شده چنگ قلبش روی . 

 صدا را اسمش همیشه، از تر نگران و رفت جلو زده هول

 :زد

شده؟ چی پارسا؟ »  » 

رساند را خودش نگرانی با هم نگهبان سرش پشت . 

حکمت؟ آقای »  » 

- اورژانس بزنید زنگ . 



 

 

 اما پریده رنگ نگاه برگشت، وقتی و گرفت را بازویش زیر

 زیر و رساند او به را خودش فورا که دید را علیرضا نگران

گرفت را پارسا بغل .  

خان؟ پارسا خوبه حالت »  » 

 کردن صبر معنای به و گرفت باال دست بریده نفس پارسا

 خودش زحمت به که بود بد حالش قدری به. کرد نگاهشان

بود رسانده نقطه آن به را .  

 داخل جیب از قرصی و داد ماساژ را اش سینه قفسه روی

 را قرص و شد کار به دست فورا علیرضا. کرد خارج کتش

گذاشت زبانش زیر .  

گفت ترسان و لرزان جبین، مه : 

اورژانس؟ بزنیم زنگ »  » 

بست پلک و گرفت باال را دستش پارسا . 



 

 

 به هرازگاهی و بود گرفته را سرش زیر همچنان علیرضا

 با چطور که دوخت می چشم جبین مه ی پریده رنگ نگاه

کرد می تماشایش لرزان دلی و دست .  

 به را دستش و کشید عمیقی نفس پارسا دقیقه، چند از بعد

 لبخند و گذاشت علیرضا دست روی قدردانی نشان

زد کمرنگی : 

 « .ممنونم »
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 هم جبین مه حاال. بنشیند تا کرد کمکش احتیاط با علیرضا

 آسانسور سمت به و برخاست جا از فورا. بود گرفته آرام

گفت زده هول. کرد تند قدم : 

باال بریم زودتر بهتره. شده نگران خیلی آرامش » . » 

*** 

 آزاد بوقِ بار این و گرفت تماس مسیح با دیگر بار آرامش 

 حلقه هایش چشم توی شوق اشک پیچید، گوشش توی که

 .زد

آرامش؟ الو »  » 

 مسیح؟-

- خوب؟ دختر خوبی  

پرسید بود، کنترلش از خارج که ترسی و هیجان با آرامش : 

شما؟ رفتید کجا خوبه؟ پارسا »  » 



 

 

-  خودش شدیم، جدا هم از راه تو. نباش نگران خوبه خوبه

بود شده تموم گوشیامون شارژ. خونه اومد . 

- دیدید؟ رو میعاد شد؟ چی. شدم زنده و مردم... وای... وای  

گفت طمانینه پر و احتیاط با و کشید عمیقی نفس مسیح : 

 اگه... آرامش نخوره درد به و آشغال آدم یه میعاد »

 « ...بخوای

داد ادامه و کشید عمیقی نفس : 

بمونم بچه و تو پای حاضرم من بخوای، تو اگه » . » 

 اش سینه توی آرامش نفس. شد برقرار سنگینی سکوت

شدند داغ های گوش تا و شد حبس . 

گفت فورا مسیح که بگوید چیزی خواست : 

 نه رو تو... مخالفه پارسا... خوام نمی جواب االن... نه االن »

 دارم دوستت من اما بده خواد نمی هیچکس به من، به تنها



 

 

داری حرومزاده اون از که ای بچه وجود با حتی... آرامش . 

» 

- بزنی حرف اینجوری درموردش نداری حق . 

زد کنایه و زد تلخی پوزخند مسیح : 

 فقط و فقط تو به شدن نزدیک از قصدش که خائن یه از »

کنی؟ می دفاع بوده، انتقام  » 

 مسیح حرص پر های نفس صدای به زده حیرت آرامش

زد لب جان بی و داد گوش : 

گی؟ می چی »  » 

زد داد مسیح : 

... میعاد. عزیزم دخترعموی شو بیدار زمستونی خواب از »

 از پر بشر اون چون... آرزوهات ی همه مرگ یعنی...تو برای

 می... گرده برمی پارسا به فقط و فقط این و... حرصه و کینه

چرا؟ دونی  » 



 

 

 و کرد نگاه آینه توی خودش تصویر به اخم پر آرامش

شد مانع در، زنگ صدای که بدهد جواب خواست . 

 سه هر و کرد باز را در بود، دستش تلفن که همانطور

لرزید عجیبی طور دلش و دید قاب یک توی را نفرشان .  

شد نمی خانواده هیچوقت دیگر خانواده، آن . 

 به دل حاال که جبینی مه... پارسا با صمیمیتش و علیرضا

 را پیوندشان خواست می و بود داده علیرضا عاشق دل

کند همیشگی ... 

 از نوعی به کدام هر که مقابلش های آدم جواب آنکه بی

 مسیح به بدهد، را کردند می نگرانی ابراز اش قیافه دیدن

 :گفت

اومده پارسا االن... االن... زنم می زنگ بعدا » . » 
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چکید اختیار بی اشکی قطره و کرد قطع را تلفن . 

کشید آغوشش در و گرفت را بازوهایش فورا جبین مه : 

عزیزم خوبه حالش بابا نترس،... نترس جان؟ مامان چیه » . 

» 

. نشستند مبل روی و شدند خانه وارد علیرضا و پارسا

 لیوان چند پاچه، دست و رفت آشپزخانه به فورا آرامش

برگشت پذیرایی به و ریخت چای .  

کرد زمزمه و زد کمرنگی لبخند دیدنش، با پارسا : 

 تو نداره انتظار شما از کسی... جان بابا کن استراحت برو »

کنی کار شرایط این . » 

داد نشان واکنش فورا جبین مه : 



 

 

شده؟ چیزی شرایط؟ کدوم »  » 

 نیم کرد، می نگاهشان دقت با حاال که علیرضا به پارسا

زد لب و انداخت نگاهی : 

 دکتر. شده ضعیف بدنش زیاده، روش فشار کم یه... نه »

کنه استراحت باید گفت . » 

 چیزی داد ترجیح اما کرد نگاهش مشکوک جبین مه

 .نگوید

 به ای اشاره هیچ اما کرد باز پارسا با را صحبت سر علیرضا

نکرد اش خصوصی زندگی و میعاد .  

 و گفتند می بودند، صمیمی زیادی انگار که دوستی دو مثل

 توی دردی چه که داد نمی نشان پارسا و خندیدند می

داد می جوالن قلبش . 

 آماده مختصری عصرانه هم کنار در آرامش و جبین مه

 .کردند



 

 

 باز را شوخی سر و شد آشپزخانه وارد علیرضا بین، این در

 :کرد

دختری مادر انداختن راه خوبی بوهای چه... به به » ! » 

 دستشویی بهانه به آرامش و خندید محجوب جبین مه

 های قدم ردِ نگاهش، با علیرضا. گذاشت تنهایشان رفتن

 شد، خارج دیدش میدان از وقتی و کرد دنبال را آرامش

 موی و کرد نگاهش مهربانی با و گرفت قرار جبین مه مقابل

زد کنار را اشپیشانی روی شده ریخته : 

عزیزم نشه دیرت » . » 

 و گرفت عجیبی آرامش علیرضا برخورد این از جبین مه

 مقابلش مرد حضور. بست ای لحظه برای را هایش چشم

آرامش و بود دلگرمی ... 

آرامشه پیش دلم... ریم می بخوریم، عصرونه » . » 



 

 

 که آرامش. کرد تایید و کرد نگاهش مهربانی با علیرضا

 را آرامش حس. شد خارج آشپزخانه از و گرفت فاصله آمد،

کرد می درک . 

 عصرانه هم کنار نفرشان چهار هر دقیقه، چند از بعد

 .خوردند

 می چشم آرامش و پارسا به زیادی اشتیاق با جبین مه

کرد می ستایش را شانصمیمی رابطه و دوخت . 

 خواست علیرضا از و آمد در شور به دلش جبین مه باالخره

برساند خانه به را او که .  

 استراحت و برود اتاقش به خواست پارسا شدند، که تنها

شد مانع آرامش که کند . 

بشنوم منتظرم خب؟ » . » 

 جیب به دست و ایستاد حرکت از ها پله روی همانجا پارسا

کند نگاه را آرامش تا برنگشت اما ماند باقی .  



 

 

 از بعضی شدن روشن با. بود عجیب حالش روزها این

بود شده هم تر عجیب حقایق، .  

 بین چه آن از منقبض فکی با و کرد پا آن و پا این کمی

زد لب بود، گذشته میعاد و خودش : 

تری راحت ندونی هرچی هستی؟ چی شنیدن منتظر » . » 

 مقابلش و زد دور را پارسا تن و کرد تنگ چشم آرامش

گفت طلبکار و ایستاد سینه به دست. ایستاد : 

هست؟ معلوم گی؟ می چی... منه ی بچه منه، زندگی »  » 
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 و شست انگشت میان را اش بینی تیغه کالفه، پارسا

کند متقاعد را آرامش کرد سعی و فشرد اشاشاره . 

 که تو مخصوصا. بدونه رو چیز همه آدم نداره لزومی »

 باشه خطرناک بچه اون سالمتی واسه ممکنه و بارداری

 رو بچه این و کن استراحت فقط تو... چیزا بعضی فهمیدن

 پدر. هستم براش جوره همه من. بیار دنیا به سالمت به

 براش داره الزم که هرچی... شم می پدربزرگ براش؛ میشم

 آسیب تو وسط این خواد نمی دلم فقط. کنم می فراهم

 « .ببینی

خندید زده بهت و ناآرام آرامش : 

که گفت بهم مسیح... نکن بازی کلمات با » ... » 

- کرد بیجا مسیح ... 

کرد الل را آرامش فریادش، صدای و پارسا تیز و تند لحن . 



 

 

 ها لب لرزش اما بگوید چیزی و کند باز لب خواست چندبار

 نمی ای اجازه چنین بود، شده خفه گلویش در که صدایی و

 .داد

 باال برعکس قدم یک و کشید صدایی پر نفس نهایت در

 :رفت

 پدر من برای اول تو. باشی پدر مبچه برای خوام نمی »

پیشکش بچه این باش، ! » 

غرید و کشید درهم صورت کالفه پارسا : 

 روزای که کنم کار چی نکردم؟ که کردم می کار چی باید »

 کنی؟ زندگی حال تو و کنی فراموش رو گذشته یگرفته گه

اومدی؟ زندگیم تو وقتی از برات گذاشتم کم چی هان؟  » 

 باقی و کرد نگاهش نشسته اشک به هایی چشم با آرامش

رفت باال را ها پله . 

ستفایده بی تو با زدن حرف... پرسم می خودش از » . » 



 

 

-  کنم می قطع رو ارتباطیت های راه تمام بزنی، زنگ بهش

 تو لیاقت پدربی اون... دختر نکن دو به یکی من با... آرامش

نداره رو .  

 به را زانوانش و کرد سقوط اتاقش درِ مقابل همانجا آرامش

نالید و چسباند زانویش کاسه به پیشانی. کشید آغوش : 

کن بس... بابا کن بس » ... » 

گرفت اوج ناراحتی فرط از صدایش و زد هق : 

 تو اومده چی برای کثافت اون بدونم که منه حق این »

آرزوهام و آمال ی همه به زده گند و زندگیم ... » 

 همانجا. کشید حسرتی پر نفس و رفت سرش باالی تا پارسا

کشید آغوش به را سرش و نشست پاهایش مقابل . 

 پارسا دست حرکت. شدند آرام دو هر و گذشت دقیقه چند

گفت آرامی به و شد دارادامه آرامش، موهای روی : 



 

 

یادته؟ رو مهرنوش... جان بابا نداره روانی تعادل آدم این »  

» 

گفت اخمالود و کرد نگاهش عجله با آرامش : 

داره؟ زنیکه اون به ربطی چه »  » 

داد توضیح درد پر و زد خندی تلخ پارسا : 

 هم خیلی قضا از که میعاده ی خواهرزاده مهرنوش، »

 زندگی مهرنوش و هستن همسن تقریبا چون. عزیزه براش

داشته سختی . 

 زندگیم وارد و داشته دوست رو من خیلی خودش گفته به

 و ندیدم زندگیم زن چشم به رو اون هیچوقت من اما شده

 بار اولین برای که فهمه می وقتی درست میعاد. نخواستم

 نزدیک تو به انتقام قصد به هم بعدش و بینه می رو من

 « .میشه

 

, [30.11.19 11:09] 



 

 

 

 

۲۴۲پارت  

 

 

 زدن، پلک بی نگاهش و رفت فرو عمیقی بهت در آرامش

 بود ریخته فرو باورش. ماند ثابت پارسا های میشی روی

داشت ضعف و بود گرفته درد قلبش اعماق جایی. انگار .  

 نگاه و خورد تکان زحمت به پارسا گلوی سیبک

 تهی درون از انگار که آرامش روی زنان، دو دو دردمندش،

آمد کش بود شده . 

 آدمایی یه... بابا عزیز نداره فهمیدن ارزش چیزی هر »

 زندگی سرلوحه آدم برای رو چیزایی یه که زندگی تو میان

 با زنن می زخم بخواد دلت تا اما نیستن موندنی. برن و کنن

 و داشتن دوست ارزش هرکسی بمونه یادت تا موندنشون



 

 

 بفهمی شاید و میان. نداره گذشتن خود از و گذاشتن وقت

 گول رو خودت هم باز اما نیست همیشگی اومدنشون که

 بی درد یه چون. باشن باید که کنی می متقاعد و زنیمی

 می لعنتی نفس این نباشن، اگه و قلبت رو گذاشتن درمون

 هم هنوز زندگی که فهمی می رن، می وقتی اما. گیره

 می. شده بیشتر کشیدن نفس برای هوا و داره جریان

 به اشک ها شب و روزها رفتنشون با شاید که فهمی

 که کردن، گریه از نمیشی نابینا تنها نه اما بیاد؛ چشمت

 بعدی های آدم شناخت برای میشه بازتر چشمت حتی

 « .زندگیت

 گلویش به بغض اما بگوید چیزی تا کرد باز دهان آرامش

 لب. انداخت گلویش جان به درد لرزانش، نفس و برد هجوم

 چانه تا و چکید چشمش گوشه از اشکی و لرزیدند هایش

کرد پیدا ادامه اش . 



 

 

 که بهتی با و آمد فرود وار نوازش شکمش روی دستش

ماند شکمش ی خیره بود، نکشیده پر هایش چشم از هنوز . 

کنم؟ کار چی بچه این با »  » 

 تا چرخاند سر و نشاند صورتش روی غلیظی اخم پارسا

 داشت، بغض آنطور که آرامش مظلوم های چشم به نگاهش

 که کردند می شرحه شرحه را جگرش داشتند انگار. نیفتد

 نشان محکم را خودش بود مجبور و کشید می درد آنطور

کند ضعف و تنهایی احساس آرامش مبادا تا دهد . 

گفت قاطعیت با و کرد نگاهش تحکم پر : 

 بچه این. نباش چیزی نگران. کنیم می بزرگش هم با »

نداره گناهی هیچ . » 
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 شنیدش، با پارسا نفس. پیچید فضا توی هایی تپش صدای

 تصویری که مانیتوری روی نگاهش و شد حبس سینه توی

 بی سینه در قلبش. ماند ثابت داد، می نشان راه مبهم

 ی زده ماتم نگاه. داشت عجیبی شوق و کرد می قراری

بود نقطه همان روی هم آرامش .  

گفت طمانینه با پزشک : 

 نگران چی برای. عزیزم نرماله وضعیتت. خوبه خیلی »

 « بودی؟

پیچید اتاق توی آرامش ضعیف صدای : 

کنم نمی حسش » . » 



 

 

-  که بینی می داری اما بارداریته هشتمه هفته. طبیعیه خب

شیطونک این کنه می وورجه ورجه ...  

گفت و داد تکان صفحه روی را موس : 

اندامشه ترین بزرگ االن که هست سرش این » ... » 

 برای را ها لحظه این تمام. شد متوقف پارسا برای زمان

 ناخودآگاهش در چیزی حاال و بود داده دست از آرامش

داد می آزارش . 

گفت می که شنید را پزشک صدای : 

 پاهای و دست... گرفته شکل داخلیش های اندام االن »

. نگرفتن شکل هاش انگشت هنوز خب اما داره کوچیکی

بینیش های سوراخ... دهنش... هاش چشم ... » 

- نیست؟ ضعیف قلبش  

 صدای با و شد کشیده آرامش روی ضربتی پارسا نگاه

آمد خودش به پزشک، ی خنده . 



 

 

نیست اینگرانی هیچ جای. نرمانه کامال. عزیزدلم نه » . » 

 با کرد، می تماشایش جیب در دست که همانطور پارسا

گفت عجله : 

کرد؟ کاری نمیشه. میشه اذیت خیلی. داره تهوع حالت »  

» 

-  رسیدگی خانومتون به بیشتر باید. شده آب کم بدنش

دوران این تو کنید .  

 پارسا نگاه و شد متوقف پارسا روی آرامش رمق بی نگاه

 کدام هیچ. ماند روحش بی های چشم ی خیره هم

 چه. نداشتند کردن مقاومت حال انگار نکردند؛ اعتراضی

بود؟ شده آشفته همه آن شانزندگی وقتی داشت اهمیتی  

میلیمتره شونزده حدود جنین االن » . » 

 از متر سانتی دو اندازه به را شستش و اشاره انگشت پارسا

شد خیره آن به دقت با و داد فاصله هم . 



 

 

 هم پارسا. لرزیدند هایش شانه و افتاد خنده به آرامش

 که داشت درد آنقدر. داشت درد اش خنده اما خندید

 تنگ را نفسش و چسبید گلویش بیخ میله، به شبیه بغضی

  .کرد

 آرامش منتظر و رفت بیرون اتاق از چطور نشد متوجه دیگر

. دهد گوش پزشک دیگر های حرف به تا نماند حتی. شد

 و مغز که حسی آن و نقطه آن از خواست می دلش فقط

 عذاب آن انگار اما. بگیرد فاصله خورد، می را روحش

بردارد سرش از دست خواست نمی جوره هیچ وجدان، . 
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 دو آن روی همه نگاه و آمد بیرون پزشک اتاق از آرامش

 و پدر ها آن که بزند حدس توانست نمی حتی کسی. ماند

پرسید آرامش رفتند، بیرون که مطب از. هستند دختر : 

 پرسید... داری اعصابی بی شوهر چه گفت نموندی؟ چرا »

نه یا کنی می اذیتم ... » 

گفت تر تلخ و خندید : 

 بابای... کرده رو اذیتاش قبال ایشون بگم خواستم می »

گوره و گم فعال بچه این ! » 

- گوره و گم که بهتر ! 

 سینه توی را هایش دست و گرفت دندان به لب آرامش

 که همانطور و شد خیره مردم تکاپوی به. کرد جمع

زد لب کرد، می فوت را بازدمش : 



 

 

 دارن همه! کاریم کجای ما و هستن حالی چه تو مردم »

 اما. بودن خوشحال واسه ما و کنن می تالش عید واسه

 قبلش از بدتر و حالمون وسط خوره می بزرگ گند یه هربار

کنه می . » 

. بنشیند آرامش تا کرد کمک و کرد باز را ماشین درِ پارسا

 رل پشت و زد دور را ماشین بزرگ، قدم چند با هم خودش

 .نشست

 خوشحال تونیم می هم ما نخونی، یاس آیه انقدر اگه »

 « .باشیم

 چطوری؟-

 بهم را پارسا اعصاب کوتاهش، ی خنده و لحن تمسخر

باشد خونسرد کرد سعی اما ریخت . 

 خودم هم جبین مه با. من به بسپر رو چی همه تو »

 یه تو باید. بفهمه علیرضا خوام نمی. کنم می صحبت

کنم صحبت باهاش مناسب موقعیت . » 



 

 

 شیشه روی نامفهوم خطوطی و کرد نگاه بیرون به آرامش

کشید گرفته بخار ی . 

نموندی چرا نگفتی » ! » 

 بغضی آن هوا، و حال آن. کرد سکوت ای لحظه برای پارسا

 را اش سینه که نفسی و بود شده تازه گلویش در دوباره که

 به که آرامش نگاه. زد دامن سکوتش به سوزاند، می

کرد زمزمه چرخید، سمتش : 

 که روزایی. افتادم عمرم رفته دست از های لحظه یاد »

 چه نوزادی، و جنینی توی چه تو، رشد شاهد تونستم می

 حسرت این و نبودم. نبودم اما باشم نوجوونیت و کودکی

 همینه بخاطر شاید. سوزونه می و  میاره در پا از رو من داره

 که پدر یه. باشم پدر یه بچه، این واسه خواد می دلم که

 پدر یه از چیزی اما بکشه یدک رو پدربزرگ لقب شاید

آرامش چیزه همه من برای بچه این. نداره کم واقعی ... » 
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 بیرون به هم باز و کشید پرحسرت و عمیق نفسی آرامش

 سنگین اندوه، و غم هجوم از دلش روزها این. شد خیره

 نمی را خودش حال هم خودش که سنگین آنقدر بود؛ شده

 زدن، حرف محض به و زد می حرف قبل از کمتر. فهمید

 و کرد می سکوت برابرش در پارسا. زد می کنایه و نیش

رفت می بیرون خانه از شد، می عصبی که گاهی .  

 همه از بیشتر غرورش نبود؛ خودش جای سر چیز هیچ

 ...چیز



 

 

 می شرکت به پارسا با همراه آرامش و گذشت می روزها

 اولین. شد می تر مصمم کارهایش در روز به روز و رفت

 توجه مورد آنقدر بود، کشیده شب لباس یک از که طرحی

 و داد نشان پارسا به را آن دم همان توکلی که گرفت قرار

نشاند هایش لب روی غرورآمیز لبخندی .  

 برق و بود ایستاده دم همان ملیحی لبخند با هم آرامش

 تمام در. نگریست می را پارسا های چشم کننده خیره

 و بایستد ای گوشه که داشت کم را او اشزندگی

 مثل خواست می دلش حتی. کند نگاهش افتخارآمیز

 می فشار بانو به التماس هزار با جبین مه که ها گذشته

 هم پارسا بخرد، جایزه پیشرفتش کوچکترین برای تا آورد

 پیش از بیش تا کند تشویقش و بخرد چیزی برایش

  .بدرخشد

رسید گوش به توکلی صدای : 



 

 

 واسه شده ساخته انگار اصال. داره نظیری بی استعداد »

کار این ... » 

 و آرامش به نگاهش یک و بود ایستاده که همانطور پارسا

 طرح. کرد ریز چشم و زد آتش سیگاری بود، طرح به یکی

 تک. کرد بررسی تر دقیق و چرخاند خودش سمت به را

گفت توکلی به رو و زد ای خنده : 

برسه نمایشگاه به خوام می. دوخت برای بده » . » 

 اتاق از آرامش، به رو چشمکی با و کرد تایید فورا توکلی

برد خودش با را طرح و رفت بیرون .  

گفت و کرد تماشا را پارسا سینه، به دست آرامش : 

حکمت جناب کشی می سیگار زیاد » ! » 

 معنادار، و شیطنت با و گذاشت شکمش روی را دستش

دوخت پارسا به را نگاهش .  



 

 

 بود، فهمیده خوبی به را حرکت آن از منظورش که پارسا

 زیرسیگاری در را سیگارش و داد تکان سر کنان، خنده

کرد خاموش . 

میره؟ پیش خوب چیز همه خبرا؟ چه »  » 

 کنفرانس میز صندلی روی و انداخت باال ای شانه آرامش

 .نشست

 فکر تا زندگی و کار تو کردم غرق رو خودم. نیست بد »

اومده سرم به چی نکنم . » 

نشست مقابلش صندلی روی و زد دور را میز پارسا .  

زده حرف باهات ازدواج درمورد مسیح بودی نگفته » ! » 

گفت حوصلگی بی با و فشرد هم روی لب آرامش : 

نگفتم که نبوده مهم » . » 

 دقت با و برد اش چانه زیر دست و خندید کوتاه پارسا

 و بودند شده قبل از تر برجسته هایش گونه. کرد تماشایش



 

 

 و بود شده قبل از تر چاق کمی. بود شده تر تپل صورتش

آمدند نمی هم به مانتویش های دکمه . 
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 بودن شوهر را، بودن پدر طعم که پارسا برای ها این تمام

 که بود شیرین قدری به بود، نچشیده را بودن پشت و را،

 اعماق در جایی که هرچند. آمد نمی صورتش به اخم حتی

 می بود، شده دخترش حق در که هایی نامردی از اش سینه

 آن تمام که بود خوشحال. بود خوشحال اما سوخت



 

 

 نمی دنیا از ناکام و چشید می وجود تمام با را احساسات

 .رفت

 روی نرمی به پارسا های لب شد، اشکی که آرامش نگاه

 تمام با. کرد خم سر گوشش، تا و نشست اشپیشانی

کرد زمزمه طمانینه، با و آرام وجودش، : 

 به... نداره ماه داره صورتی... نداره شاه دارم دختری »

 کسی به... دم نمی کسونش همه به... دم نمی کسونش کس

 و این به... باشه اطلس تنش پیرهن... باشه کس که دم می

دم نمی نشونش همه به... دم نمی اونش ... » 

 که انگار. زد هق و شد حلقه کمرش دور آرامش های دست

 و عجیب روزها این که آغوشی به. بود رسیده امنی جای به

 دریغ مختلف طرق به که عشقی به... داشت کم غریب،

بود کرده محبت کمبود از لبریز را او و بود شده . 



 

 

 روی و بود کشیده آغوشش در سخت و سفت پارسا

 همیشه از عزیزتر برایش دختر این. بوسید می را موهایش

بود شده . 

*** 

 و شد وارد در از پارسا که کرد می جمع را وسایلش داشت

برخاست جا از فورا و شد هول جبین مه. کرد سالم سر با .  

خوبی؟. سالم »  » 

- باش راحت. بشین . 

 به چیزی. شد خیره ساعت به زیرکانه و نشست جبین مه

بود نمانده علیرضا آمدن .  

 دادن تکان با را سالمش و کرد باز را سبحان اتاق درِ پارسا

گفت جبین مه به رو هم بعد. داد جواب سرش : 

بگیرم؟ رو وقتت تونم می لحظه چند یه »  » 

پرسید تند و برخاست جا از پریده رنگ جبین مه : 



 

 

شده؟ چیزی آرامش شده؟ چی »  » 

 ای اضافه حرف هیچ بی بود، خبر بی جا همه از که سبحان

 :گفت

گردم برمی بدم انجام دارم، حسابداری با کار یه من » ... » 

 به دست و بود ایستاده چارچوب میان همانطور پارسا

 فورا جبین مه. بود مانده خیره نامعلوم ای نقطه به جیب،

 ها مبل از یکی روی. کرد صاف را اش مقنعه و شد اتاق وارد

 بست بکوب را در که انداخت نگاهی نیم پارسا به و نشست

نشست سبحان صندلی روی و . 
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 برای را هایش انگشت و چسباند هم به را هایش دست کف

 داشت اضطراب آنقدر. گذاشت هایش لب روی لحظه چند

 جبین مه به را حسش و داد می تکان مدام را پاهایش که

کرد می منتقل هم . 

گفت مقدمه بی : 

رسیدید؟ کجا به علیرضا با »  » 

گفت و کرد نگاهش نگران جبین مه : 

که؟ بپرسی رو این نکشوندی رو من »  » 

 چرخان صندلی به را اش تکیه و خندید مضطرب پارسا

 .داد

رسیم می هم من حرفای به » . » 

-  می هفته آخر. نشون حلقه خرید برای بریم بیاد قراره

خواستگاری بیان خوان . 



 

 

گفت حسرت پر و داد تکان سر تحسین، نشان به پارسا : 

شدی خیر به عاقبت هم تو پس » ! » 

 هم در های انگشت به و انداخت پایین سر فورا جبین مه

شد خیره اش پیچیده . 

 لب ظاهری نفسی به اعتماد با و کرد روشن سیگاری پارسا

 :زد

 که اینه حداقلش. کنه خوشبختت تونه می. خوبیه پسر »

پره تک و داره فاصله ها فرسنگ من از . » 

 زحمت به و کرد نگاهش خیره ثانیه چند برای جبین مه

آمد بیرون حلقش از اوهوم، به شبیه صدایی . 

 را آن کالفگی با و پوشاند هایش دست با را صورتش پارسا

داد ماساژ .  

 داره ها زمینه همه تو. استعدادیه با خیلی دختر آرامش »

 که هایی سال این تمام خاطر به ممنونم. کنه می پیشرفت



 

 

 هم بار یک حتی و کردی بزرگش حامی، بدون پدر، بدون

نذاشتی من سر رو منتش . » 

 خوبی حس. کرد ظریفی اخم و انداخت زیر به سر جبین مه

نداشت چینی مقدمه آن به نسبت . 

 برای ره می مستقیم داره کشید، که طرحی اولین »

 خیلی مطمئنم که هست متفاوت اونقدر و. سوئد نمایشگاه

میشه دیده . » 

 آرامش،. لرزید قلبش و درخشیدند جبین مه های چشم

 دیدن پیشرفتش، حاال و بود اشزندگی تمام ی ثمره

داشت ذوق داشت؛ ... 

داد ادامه پارسا : 

 و من به بسپریش راحت خیال با تونی می که دونی می »

 تو مخصوصا داره؛ احتیاج بهت اون اما. برسی زندگیت به

شرایط این . » 



 

 

 صدایش و یافت راه جبین مه دل به قوا تمام با دلشوره

 :لرزید

شده؟ چیزی شرایط؟ کدوم »  » 

گفت معطلی بی و زد سیگارش به عمیقی پک کالفه، پارسا : 

ستحامله آرامش » ... » 
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 که انگار و شد خالی جبین مه پاهای زیر ای ثانیه برای

 تمام با دلش... دلش. کرد سقوط اش سینه توی چیزی

 را قلبش تا مهیب، ای صاعقه مثل دردی و ریخت فرو وجود



 

 

 و بودند کرده لج هم هایش چشم که انگار. گرفت نشانه

دیدند می چندتا چندتا و دوتا دوتا را مقابلش تصویر .  

 شد سوزن سوزن زبانش و کشیدند تیر هایش شقیقه روی

نالید نفس بی و ناباور و : 

کی؟ از »  » 

. بود شده عصبی هم باز میعاد، یادآوری با. شد بلند پارسا

. آمد جلو جبین مه نزدیکی تا و برداشت آشفته قدمی چند

 نوک به اخم، پر و بود گرفته کمرش پشت را هایش دست

بود شده خیره هایش کفش . 

عوضی میعاد از » ! » 

 چطور بفهمد آنکه بدون و شد طوفانی ناگهان جبین مه

 آورد، هجوم تنش به پاهایش و دست از رفته دست از جانِ

کوبید پارسا ی سینه تخت و برداشت خیز : 



 

 

 بی توی... نبودی مراقبش تو... تو... توئه تقصیر »

... تو... بیفته روز این به مبچه شدی باعث فکر بی مسئولیت

تو... تو ... » 

 و کوبید می اش سینه تخت را اش اشاره انگشت بار هر

 و بیشتر صورتش و شد می پرت عقب به قدم یک پارسا

شد می درهم بیشتر . 

 وجودش تمام با و شد آویزان اش یقه از جبین مه ناگهان

کشید فریاد : 

 « !تـــو »

 چشم در خیره و کرد قاب هایش دست با را صورتش پارسا

کرد زمزمه جبین، مه سرخِ و شده درشت های : 

 خواهش... جبین مه باش آروم... من باشه... باشه... هیس »

عزیزم باش آروم... کنم می ... » 



 

 

 در که روزهایی آن تمام. افتاد هق هق به و لرزید جبین مه

 بودند شده قبر نبش برایش بود، کرده خاکشان زمان، طول

 غم شدت از قلبش. رفتند می رژه هایش چشم مقابل و

 هقش هق و کشید می تیر بود افتاده اتفاق که ای فاجعه

گفت وار زمزمه پارسا. بود کرده پر را اتاق : 

 کنم می خواهش... میاد علیرضا االن... دختر باش هیس »

کن حفظ پیشش رو دخترم آبروی... ازت . » 

 که رسید می نظر به بیچاره و درمانده آنقدر جبین مه

. بودند چسبیده پیشانی به و بودند شده آشفته موهایش

 پیچ مدام دلش و بود مانده اش سینه میان جایی نفسش

 پارسا ی سینه به عصبی را سرش زنان، هق. خورد می

. شدند مشت هوا روی پارسا بالتکلیف های دست و کوبید

 فهمید می. فهمید می خوب را مقابلش ی درمانده زن حالِ

 هوس رنگ نه که آرامشی. داشت شدن آرام به نیاز که

داد می گناه بوی نه و داشت . 
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 دردی همه آن از تا افتاد می اتفاق باید لحظه آن در فقط

نکند سکته بود، افتاده قلبش جان به که . 

 زن، آن. کشید عقب آرامی به پارسا و گذشت لحظه چند

 و حس آن به نباید که فهمید می خوب و نبود او مال دیگر

بزند دامن شد، می دچارش داشت که حالی . 

 تا کرد کمکش و گرفت را جبین مه بازوی بود همان برای

 زانو زمین روی پاهایش، مقابل هم بعد. بنشیند مبل روی

گفت طمانینه با و زد : 



 

 

 با چیز همه. بیفته اتفاق این خواسته نمی آرامش خود »

 چاق آرامش وقتی خوام نمی. رفته پیش میعاد ی نقشه

 خانواده از کسی میشه، مشخص بارداریش عالئم و میشه

کنه مالقاتش هامون . » 

پرید کالمش میان جبین مه : 

 بانو به چطور نه؟ کنی نمی فکر چیز هیچ به ای؟ دیوونه »

 عمر آخر تا بابا حاج بگم چطور نبین؟ رو تنوه ماه پنج بگم

 مبچه برم خوام می بگم علیرضا به چطور باش؟ قهر تنوه با

 می چی فهمی می فهمی؟ می نیا؟ تو ببینم، پارسا خونه رو

 « گی؟

 چند کمر، به دست و شد بلند جا از کالفه و  عصبی پارسا

 به هایش برنامه و بودند کشیده ته فکرهایش. رفت راه قدم

 همه از را آرامش خواست می دلش. بودند رسیده بست بن

 اتفاقی، کالمی، حرفی، مبادا تا کند دور چیز همه و کس

 اولویت. بود اولویت توی برایش آرامش. برنجاند را خاطرش



 

 

 راس در را خودش همیشه که ای ساله چهل زندگی تمام

بود داده قرار مسائل تمام .  

 را سرش. کوبید میز روی و کرد تنش ستون را هایش دست

 بزند، خواست می که حرفی... کرد فکر و انداخت زیر به

بود الزم آرامشش آرامشِ برای اما بود خواهی زیاده .  

 بود، ایستاده جبین مه به پشت که همانطور و گرفت باال سر

گفت مالحظه بی و قاطع : 

بنداز عقب رو ازدواجت برنامه » . » 

برد باال را صدایش و کرد نگاهش پریده رنگ جبین مه . 

خوای؟ می چی فهمی می گی؟ می چی فهمی می »  » 

برد فرو هایش جیب توی دست و برگشت پارسا .  

 بندازه خطر به رو دخترم آبروی علیرضا، به تعهدت اگه »

 « چی؟



 

 

- . داره باالیی درک علیرضا بندازه؟ خطر به باید چی برای

ذاره نمی مضیقه تو رو من هیچوقت . 
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 پک پشت را دلش حرص و کرد روشن دیگری سیگار پارسا

گفت جبین مه که گذاشت جا عمیقش های : 

 هیچکس کنی نمی فکر... سالمه چهل دیگه من بعدشم »

نیست؟ جریان این افتادن عقب موافق  » 

کشید موهایش بین دستی پارسا : 



 

 

 یه ببرمش اینکه جز رسه نمی مغزم به دیگه هیچی »

کشور از خارج مدت ... » 

-  می اینجوری. کشورید از خارج که کنید وانمود کافیه

 من. داریم نگه دور جریان این از رو یونس حاج و بانو تونیم

بزنم سر بهش بیام و برم تونم می هم .  

کرد نگاهش عمیق و داد میز به را اش تکیه پارسا .  

 همیشه از تر بم را صدایش و بارید می لحنش از شرمندگی

بود کرده : 

 نمی دلم فقط... براش دم می انجام باشه الزم کاری هر »

 اینه شغصه تمام... نیار روش به... بیاد ابروش به خم خواد

بفهمی تو که ... » 

 مقابل را مشتش و داد تکان سر ناراحتی با جبین مه

 اش گونه روی صدا بی و آرام اشکش. گذاشت دهانش

زد لب و چکید : 



 

 

 اما... گرفت رو دامنمون که بود بالیی چه این دونم نمی »

 نجاتم کابوس این از و صورتم تو بزنه یکی خواد می دلم

 « ...بده

 لب پردردش نگاه ی خیره و برداشت گام مقابلش تا پارسا

 :زد

 زندگی به. نباش آرامش نگران... من به بسپر رو چی همه »

برس جدیدت ... » 

داد تکان سر تاسف، پر و زد پوزخندی جبین مه : 

روزگار؟ این ذاره می آدم برای هم خوشی دلِ مگه »  » 

 محض به. رفت بیرون اتاق از معطلی بی و برگشت هم بعد

 بود مانده هوا روی دستش که دید را علیرضا در، کردن باز

 و خندید. بودند شده گرد جبین، مه دیدن از هایش چشم و

زد لب : 

بریم؟... ماهت روی به سالم »  » 



 

 

گفت و زد جانی نیمه لبخند جبین مه : 

 حال امروز من... فردا برای بمونه نداره، اشکالی اگه »

ندارم خوشی . » 
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 احوالپرسی و سالم علیرضا با و آمد بیرون اتاق از هم پارسا

گفت جبین مه به رو و کرد : 

 این از بفرمایید... پارسا خانم نسپر فردا به رو امروز کار »

 این از حکمت یکی اون که کنید استفاده ساعتی مرخصی

نداره ها ویژگی . » 



 

 

. کرد می ظاهر حفظ فقط جبین مه اما. خندیدند سه هر

بود شده آرامش درگیر روانش و فکر تمام . 

*** 

 پناه تختش به و زد مسواک آرامش که بود شب ده ساعت

 بد حال به آمدن، دیر آن و بود آمده دیر شب آن پارسا. برد

 احاطه که تنهایی همه آن از آنقدر. بود زده دامن آرامش

 پارسا سالم جواب حتی آنکه بی که بود دلگیر بود کرده اش

 برده پناه اتاقش به و بود دوخته سکوت به لب بدهد، را

 .بود

 نداده را پارسا های التماس جواب و بود کرده قفل را در

  .بود

 آغوش به را زانوهایش و گذاشت شکمش روی را دستش

کرد زمزمه آرامی به. کشید : 

پیشته مامان... نترس... نیستی تنها تو... عزیزکم » ... » 



 

 

 اش گونه روی آنکه از قبل و چکید اختیار بی اشکش

شد زدوده انگشتش با کند، پیدا امتداد . 

 شماره. لرزاند ترس از را تنش تمام همزمان و لرزید تلفنش

بود ناشناس ... 

کرد زمزمه حال و حس بی و کرد وصل را تماس : 

 « بله؟ »

  آرامش؟-

 بار این هایش اشک. کرد جدا تنش از روح میعاد صدای

 غرورش کافی اندازه به... صدا بی اما گرفتند بیشتری شدت

بود خورده زخم مرد، آن از .  

- خوبه؟ مبچه حال... بزن حرف   

 ...نه-

ریخت بهم بیشتر هم را خودش دل قاطعش، لحن . 
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 یک فقط انگار که کرد می حقارت و تنهایی احساس آنقدر

 او برای فقط که احساس کمی و خواست می گوش جفت

شود خرج . 

ش؟همه کنی می گریه چرا »  » 

 را هایش اشک کجا از دانست نمی. شد زده حیرت آرامش

بود دیده . 

هات گریه با نکن رو و زیر رو دلم شده؟ طوری بچه » ! » 

گفت سختی به آرامش : 



 

 

... داره رو من فقط... خودمه مثل... کسه بی... تنهاست »

ندارم هم رو خودم من، اما ... » 

 خشداری و بم لحن با میعاد. شد سکوت لحظه چند برای

 :گفت

 تویی، رم می جا هر... بیرون بیام فکرت از ذارینمی »

... کن بس... شنوم می رو صدات... تویی بینم می هرچی

بهت نرسیدم و دویدم بس از شدم خسته ! » 

گفت و شد مردانه بغضی به آغشته صدایش : 

نه؟ کردی؟ می گریه مخونه جلوی دیشب بودی تو »  » 

گفت زده حیرت آرامش : 

کجاست تخونه بدونم کجا از من » ... » 

-  من... آرامش نکن اذیت رو من... نده تحویلم مفت حرف

 راهروی تو شینی می میای چرا... نیستم خودم حال تو



 

 

 در سمتت میام شوق و ذوق با وقتی و کنی می گریه خونه

هان؟ میری؟   

- نیستا خوش حالت میعاد؟ گی می چی ... 

گرفت باال میعاد صدای : 

 بابات اون با... نیست خوش حالت تو... خوبه خوبه حالم »

 باشه کنید؟ مدیوونه خواید می کردید؟ رو من جون قصد

 بیا پاشو االن همین... خوام می رو مبچه من اصال... بابا

ببینمش خوام می پایین ... » 
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گفت کوبنده آرامش : 

... هات بازی دیوونه از شدم خسته... میعاد کن بس »

 واسه کردی سوار کلک و دوز یه هربار بس از شدم خسته

 یادگاری جونم؟ از خوای می چی... برسی هدفت به اینکه

 فراموشت نتونم حتی عمر، آخر تا که گذاشتی برام که هم

 رو من میای، شهمه چرا هستی؟ چی منتظر پس... کنم

 اول از انگار که ری می طوری هم بعد و کنی می دلخوش

 « نبودی؟

-  بیا... بچه بابای گور... کردم غلط... آرامش کردم غلط

میشم دیوونه دارم ببینم رو خودت .  

 مبهوت ای لحظه برای آرامش که کرد می هق هق طوری

شد وار زمزمه صدایش و ماند : 

گنده؟ مرد کنی می گریه چرا... بسه خب خیلی... هیس »  

» 

- شم آروم بذار بیا... خانمی پاشو... در دم بیا پاشو . 



 

 

 بدجور دلش روزها این. پرید جا از دگرگون حالی با آرامش

 بودن مهم و گرفتن عشق ی بهانه. گرفت می نوازش بهانه

کسی برای ...  

 که کرد می را دیدنش و بودن التماسِ طوری میعاد حاال

 را هایش زخم یکی یکی و بود برداشته باند یکی انگار

کرد می پانسمان . 

 را اشبارانی فورا و آورد هجوم گلویش به عجیبی بغض

 پا ی پنجه روی و انداخت سرش روی بافتی شال. پوشید

نکند ایجاد صدایی کوچکترین که رفت راه طوری .  

 میعاد زدن حرف صدای و بود هایش گوش توی هندسفری

 جواب انتظارِ حتی و بود شده تر پرحرف همیشه از. آمد می

زد می حرف بند یک فقط کشید؛ نمی هم را آرامش دادنِ .  

رفت بیرون خانه از و برداشت کلیدی دسته آرامش .  

پرسید کوتاه مکثی با و شد قطع میعاد صدای : 



 

 

کردی؟ انتخاب رو اسمش پسر؟ یا دختره »  » 

گفت  کالفه آرامش : 

 تو کن صبر پایین، میام دارم... که نیست معلوم »

 « .آسانسورم

 آسانسور سرد ی تنه به را اشپیشانی و کرد قطع را تلفن

 داشت روزهایش، این حال تاثیر تحت دانست نمی. چسباند

 تسکین را تابش بی دل بود، چه هر اما کرد؛ می غلطی چه

داد می . 

 باال نور ماشینی شد، خارج برج ورودی از آنکه محض به

نشست و کرد باز را در و رفت سمتش به فورا آرامش. داد .  

نکرد هم نگاه صورتش توی حتی .  

 خاصی ولع با بود، نشسته صندلی روی وری یک که میعاد

زد لب آرامی به و کاوید را صورتش جزء به جزء : 

کنی؟ نمی نگاهم خانمی؟ »  » 



 

 

 زحمت به. شد خیره بیرون به و چرخاند گردن آرامش

بگوید توانست : 

 « ...دلگیرم »
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 مهمان سنگین، بغض یک دلگیری، آن ابراز با همراه انگار

 کرده بم را صدایش آنطور که بود شده گلویش ی ناخوانده

لرزاند می و بود . 



 

 

 از را او و انداخت هایش شانه دور دست طاقت بی میعاد

 توی خاصی ولع با را سرش. کشید آغوشش توی پشت،

گفت متحرص و برد فرو گردنش : 

 همه تونی می چطوری... بودم دلتنگ چقدر... جااان آخ »

 بینمت، می جا همه بس از نباشی؟ جا هیچ و باشی جا

آرامش شدم دیوونه... شدم دیوونه ... » 

شد می تر سرزنده هربار و کشید می نفس . 

گفت بیشتری بغض با آرامش : 

هوم؟ بگیری؟ ازم رو چی و کی انتقام خوای می ایندفعه »  

» 

 توی مردمک دلخوری، با و گرفت فاصله کمی میعاد

چرخاند صورتش : 

 اگه... دختر نبوده الکی تو به حسم هیچوقت آرامش؟ »

نکنه من کفش تو پا تبته بی و شیاد بابای اون ... » 



 

 

 و کشید کنار را تنش کالمش، میان و عصبانیت با آرامش

شد براق صورتش توی : 

 من بابای فهمیدی؟... بگی چیزی بابام به نداری حق »

 های زن... نیست کلک و دوز اهل هست، که هرچی

 از و زندگیش تو میان خودشون پای با خودشون زندگیش

 که خواد نمی اون چون نیستن موندنی که دونن می هم اول

 « ...باشن

-  انقدر اگه... بریم هم با شو پیاده... کوچولو خانم... هی هی

 ی نتیجه تو هوم؟ کنی؟ می چیکار اینجا االن تو خوبه،

کرده؟ تحمیل رو خودش زور به مامانت بازیشی؟ هرز کدوم  

 پر دل توی بزرگی آتش چه نفهمید و زد صدادار پوزخندی

انداخت آرامش حسرت .  

 درمورد نداری حق... نداری حق خوای، می رو من اگه »

فهمیدی؟... میعاد بگی چیزی کوچکترین بابام  » 



 

 

 باال ابرویی و برد باال تسلیم معنای به را هایش دست میعاد

 :انداخت

خیال بی... خب خیلی... خب خیلی » ... » 

 میعاد دوید، آرامش های چشم توی اختیار بی که اشک

 آرامش، مقاومت به توجه بی و کشید آغوشش در فورا

 می نوازش را شکمش طوری. گذاشت شکمش روی دست

کردند می پیدا تسکین آرامش، دردهای تمام که کرد . 

سپرد گوش دقت با و برد شکمش نزدیکی تا را سرش .  

 قربون... کرد اذیت بابا ببخشید خوبی؟ جانم؟ بابایی »

بابا؟ مرد باشه... کنیا می اذیت رو مامان نبینم... برم پسرم  

» 

 داشت او و بود دستش زیرِ بچه انگار که زد می حرف طوری

 به تعجب با آرامش. کرد می نگاه هایش چشم توی

 آن. لرزید می وجودش توی چیزی و کرد می نگاه حرکاتش



 

 

 آنقدر کِی از خودش بود؟ شده واقعی همه آن کِی از بچه

بود؟ داده میعاد ی کینه پر دلِ به دل و بود شده آرام  
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 فرق چیزها خیلی شاید نبود، وجودش توی بچه آن اگر

 حرف و ها نوازش همین ها، دادن ناز همین حاال اما. داشت

 آتشِ روی آب، مثل و ارزیدند می دنیا دنیا برایش ها

 می بود وقت خیلی که هایی حسرت. بودند هایش حسرت

بود شدن خاکستر به محکوم او و سوزاندند . 



 

 

 نمی آرامش. زد حرف میعاد صبح، هایدم دم تا شب آن

 چشم به خواب اصال و بود شده حرف پر همه آن چرا فهمید

 چندبار و چندین هایش، حرف میان. آمد نمی هایش

 در را میعاد و شد می بیدار باز اما رفت خواب به آرامش

 شد می بیدار هایش بوسه با گاهی. دید می کردن نجوا حال

 تا. بود عجیبی شب شب، آن اصال... هایش خنده با گاهی و

بود ندیده را میعاد روی آن حال به .  

 تا داد رضایت میعاد باالخره که بود صبح شش ساعت

برود خانه به آرامش .  

 روی دست. بود شده آرام دلش گذاشت، خانه به پا وقتی

زد لب و گذاشت شکمش : 

... باباته... تو باش داشته دوسش دخترم؟ دیدی رو بابایی »

 رفت؟ می تصدقه قربون چجوری دیدی... داره دوستت

باش داشته دوسش تو... مامانی آفرین ... » 

برداشت گام ها پله سمت به و شدند اشکی هایش چشم . 



 

 

 باشد پسر اش بچه داشت دوست که افتاد میعاد به یادش

 می نحوی به پارسا انگار. خواست می دختر دلش پارسا اما

 عذاب تا کند بازسازی خودش برای را گذشته خواست

 فقط که بود آن حقیقت اما. کند سرکوب را وجدانش

شدند می قبل از تر پررنگ هایش حسرت . 

. رفت خواب به که نکشید ثانیه به و کشید دراز تخت روی

 که شد مواجه پارسا با و شد بیدار خفیفی های تکان با

بود دلگیر صدایش و کرد می نگاهش : 

دیشب بودی کرده قفل رو در » ... » 

گفت و گذاشت سرش روی را بالش آرامش : 

ببینمت خواستم نمی » ... » 

 چرا؟-

- کنی نمی فکر من به اصال چون .  

گفت و کشید نفس حرص با پارسا : 



 

 

 تو داشتیم کنفرانس ویدئو یه بدم؟ توضیح گذاشتی »

 با چون شد می برگزار ساعت این باید حتما که شرکت

شد می رعایت باید ساعتی اختالف و بود کشور از خارج . » 

پرسید قرار بی قلبی با و کرد نگاهش گیج آرامش : 

نداشتی؟ قرار کسی با... یعنی »  » 

 !نه-

 آرامش جان به و شد گوشت که گفت قاطع را نه آن طوری

 زده خجالت و نشست هایش لب روی لبخندی. چسبید

کشید دندان به لب و زد گوش پشت را موهایش : 

کردی فراموش رو من کردم فکر » ! » 

-  تر مهم تو از چیز هیچ گفتم بهت... کردی فکر خود بی

برام نیست ...  



 

 

 پارسا های حمایت این. لرزید آرامش وجود توی چیزی

 برایش هم میعاد نیمه و نصفه های ورزیدن عشق از حتی

بود تر باارزش . 
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 آرامش و گذشت می میعاد ی دوباره حضورِ از هفته سه

 نگفته چیزی پارسا به. بود همیشه از تر سردرگم و تر گیج

 با را تکلیفش حتی چون بگوید خواست نمی هم دلش و بود

 از تر کننده گیج میعاد رفتار. دانست نمی هم خودش

 حاضر آرامش که شد می خوب آنقدر گاهی. بود همیشه



 

 

 فرزند هوای به و بگیرد ندیده را هایش بدی تمام بود

 گاهی اما. بماند شانزندگی پای شده، که هم مشترکشان

 نه را او خواست می دلش آرامش که شد می پیچیده طوری

 سراغی دیگر و بزند خط هم دلش از که اشزندگی از تنها

نگیرد او از .  

 حال که بدی برزخ بود؛ افتاده گیر تنفر، و عشق حس میان

 ماندن معلق جز ای چاره مگر اما ریخت می بهم را دلش

 خوب یا. بود صد و صفر میعاد، کرد؟ می پیدا هوا آن میان

 ها، بودن صد یا صفر همین و... مطلق بدترینِ یا و مطلق

 گیری تصمیم قدرت و کرد می همیشه از تر گیج را آرامش

گرفت می او از را درست . 

بودند تکاپو در نوعی به همه و بود مانده عید به هفته یک .  

 زودتر باید یونس حاج دید صالح به علیرضا و جبین مه

 باز دخترش که ترسید می یونس حاج انگار. کردند می عقد



 

 

 که بود زیاد آنقدر روزهایش این نگرانی. بخورد ضربه هم

شد می پیگیر و کرد می فکر نبودنش و آرامش به کمتر .  

 دلتنگ اندازه چه تا که آورد نمی خودش روی به که هرچند

 از خبری شاید تا گرفت می ای بهانه بار هر اما بود اشنوه

بداند روزش و حال .  

 باید یونس حاج و آرامش و داشتند محضر قرار روز آن

 آنکه از قبل خواست می جبین مه درواقع. شدند می روبرو

 تا کند برگزار را مراسمش شود، عیان آرامش بارداری عالئم

 آرامش که بگوید و کند عملی پارسا با را اشنقشه بعد

رفته کشوره از خارج به پارسا با همراه .  

 شد، روبرو آرامش با روز آن از بعد بار اولین برای وقتی

 چطور که بود دیده. بود دیده هایش چشم توی را ترس

 که بود نیامده دلش و بود شده موقعیتش ی پاچه دست

 و بود کرده نگاهش تنها. کند اخم سرزنشش برای حتی



 

 

 در را سرزنش و حرف هزار که اشکی. بود ریخته اشک

داشت پنهان خودش . 

 آن در انگار که بود برده پناه آغوشش به طوری آرامش

بود شده دنیا دختر ترین پناه بی لحظه . 

 نمی امانش تهوع حالت اگر. داشت دلشوره صبح از حاال

 از توانست می چطور کرد؟ می چه افتاد، می فشارش و داد

 پنهان را اشبارداری ریزبین، یونس حاج و گیر سخت بانوی

 کند؟

 طراحی آرامش برای خودش که رنگی یاسی مانتو پارسا

گرفت مقابلش و کشید بیرون کاور از را بود کرده .  

میاد؟ خوشت ببین »  » 

. گرفت پارسا دست از را مانتو و زد ملیحی لبخند آرامش

بود مجلسی پیراهن انگار که بود شده طراحی طوری مانتو . 
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 هایش چشم. ایستاد آینه مقابل و پوشید را لباس آرامش

 بطالنی خط پارسا، وجود اما بودند همیشه از تر فروغ بی

 به پارسا دقیقه چند از بعد. بود هایش نگرانی تمام روی

 و اشاره انگشت تنش، در لباس دیدن با و رفت اتاقش

 نشان به را هایش لب و داد قرار هم روی را شستش

فشرد هم روی تحسین، : 

 « !عالی »

 حریری شال پارسا و خورد چین آرامش های چشم گوشه

 وادارش هم بعد. انداخت سرش روی را بود مانتو رنگ به که



 

 

 و برداشت را آرایشش لوازش. بنشیند صندلی روی تا کرد

رسید اش پریده رنگ صورت به کمی .  

. بود داشتنشان خانواده رویای پایان دو، هر برای روز آن

 به توانست می خودگذشتگی از با جبین مه که ای خانواده

 کدام هیچ آرامش، نه و پارسا نه اما بزند بودن ابدی مهر آن

 خوب خیلی که چرا. کردند نمی سرزنشش تصمیم آن برای

 خودش سال، پنج و بیست آن تمام جبین مه دانستند، می

 وقت حاال. بود کرده خودگذشتگی از و بود گرفته ندیده را

 چاشنی با زندگی طعم چشیدن وقت. بود اشخوشبختی

 ...آرامش

گفت و کرد پیاده محضر دم را آرامش پارسا، : 

 کوچکترین اگه. وایمیستم بعدی کوچه رم می من »

 که سپردم جبین مه به. بزن زنگ بهم اومد، پیش مشکلی

 با... باشه حواست هم خودت... بیام بگه شد، بد حالت اگه

دار نگه رو احترامش و نکن الکی کل کل یونس حاج . » 



 

 

زد لب نهایت در و کرد بسنده کردن نگاه به فقط آرامش : 

 « .باشه »

 را دلش توی شده برپا غوغای و افتاد راه محضر سمت به

گرفت ندیده . 

. شد روبرو یونس حاج هم بعد و بانو با ورودش، محض به

 سالمِ جواب. کرد می نگاهش دلتنگ اما اخم پر یونس حاج

داد تاخیر با را آرامش : 

علیکم سالم » ... » 

زد لب و انداخت زیر به سر آرامش : 

 « خوبید؟ »

- شما خوبی به . 

 یونس حاج که بدهد دست خواست و رفت جلو آرامش

گفت دلخور : 



 

 

 نمک که ساله خیلی دست این... دخترم نکش زحمت »

 « .نداره

 هایش جیب توی دست. چرخاند نگاه و کرد اخم آرامش

کشید بلندی نفس و برد فرو . 

 زدنتون حروم برچسب شاهد و بمونم نداشتید توقع »

 حاال و شد سیراب زبوناتون زخم از مادرم عمر یه که؟ باشم

منه؟ نوبت  » 
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کرد نگاهش پرده بی و عمیق یونس . 



 

 

شنیدی؟ باال سر تف »  » 

کرد نگاهش کینه پر و فشرد هم روی لب آرامش .  

 پس... باالست سر تف همون جریان بگم، بخوام هرچی »

 می لجبازی از دست کی ببینم و کنم سکوت دم می ترجیح

 « ...کشی

 حوصله بی و چرخاند هایش چشم کاسه در مردمک آرامش

 :گفت

 اینجوری... آقاجون ندیم کشش بهتره بنظرم »

 عمر یه که خدایی اون پیش و واستون مونه می روسیاهیش

 واسه... دیگه زبونه... شید می شرمنده زدید، می دم ازش

... کنه می دیگه آدمای تن و دوزه می و بره می خودش

 می خرد رو آدم یه کی شکونه، می دل کی فهمه نمی دیگه

 « ...کنه



 

 

 حاج که بگوید چیزی خواست و کرد مصلحتی ای سرفه بانو

 باال کردن صبر معنای به را دستش و نداد اجازه یونس

داد ادامه آرامش. گرفت : 

 هیچ و شد خرد مادرم خونه، اون تو شدم خرد من »

 حتی... برمیاد ازش کارا خیلی زبون این... نکرد اعتراضی

 مثل هیچکس هیچوقت دیگه و ببره هم از رو آدما ممکنه

 این از بیشتر و کنم غالفش دم می ترجیح من... نشه سابق

 یه حرمت خوای می اگه... خودته میل هم شما... ندم جواب

 از چیزی خوای می هم اگر... اهلل بسم بمونه، باقی چیزایی

 نمونه، باقی نبوده من دست که اتفاقی برای من شخصیت

 من... گرده برمی آدما خود به چی همه... اهلل بسم هم باز

آه وگرنه... ببرم بین از رو سپیدت موی حرمت خوام نمی ... 

» 

کرد اشاره و آورد بیرون حلقش تا را زبانش : 



 

 

 ناحق حرف جلو که حرفاست این از بیشتر خیلی زبونم »

 از عصبانیت از من میشه باعث که حرمته فقط... بیام کوتاه

 بدبختی عامل که ببرم پناه کسی به و بیرون برم خونه اون

 سکوت که شماست احترام به فقط االنم. بوده مامانم و من

دمنمی کشش این از بیشتر و کنم می ... » 

گفت و زد دست محکم دوبار یونس حاج : 

 گند سال همه این که اونی کرده ادبت خوب... باریکال »

ما زندگی و اعتبار و آبرو به زده ... » 

 طاقت دلش اما. کرد سکوت و گرفت دندان به لب آرامش

بگوید که نیاورد : 

 سفارش. موندم ساکت االن که همونه عشق به فقط »

دارم نگه احترام کرده . » 

 جبین مه ورود با و خندید ظاهری خونسردی با یونس حاج

کوبید هایش لب روی سکوت مهر علیرضا، و . 



 

 

 خانواده با آرامش. شدند می آماده عقد مراسم برای همه

گفت می تبریک و کرد می احوالپرسی و سالم هم علیرضا .  

گفت و گرفت قرار آرامش کنار یونس حاج : 

 و عاقل اونقدر تو امیدوارم... عجیبیه حکایت پیری »

 ببینی و نیای خودت به من مثل که باشی اومده بار فهمیده

گذاشتی جا سرت پشت پشیمونی عمر یه . » 

داد تکان را آرامش قلب و گفت را این . 
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 به حواسش تمام و شدند کوبیده هم روی هایش پلک

 قرار مقابلش یونس حاج. شد معطوف بطنش توی موجودِ

 تمام اما. شد جاری سکوت در عقد ی خطبه و گرفت

 کسی چه. بود اش بینی پیش غیرقابل زندگی پیش آرامش،

 فکر کسی چه باشد؟ نداشته را میعاد روزی کرد می فکر

 آنجا به و بخورد ضربه بارها و بارها اعتمادش، از کرد می

 گناه، بی و ناخواسته خودش، جنس از موجودی که برسد

باشد؟ گرفته شکل وجودش توی پرگناه اما  

 آرامش و بود راه به ها عکس و امضاها و ها تبریک سیل

 جلو. ندارد را پاهایش روی ایستادن قدرت کرد می حس

 مه گوش توی و گفت تبریک علیرضا و جبین مه به و رفت

کرد زمزمه جبین : 

دره جلوی پارسا... برم خوام می » ... » 

 اما. فشرد را دستش و کرد نگاهش نگرانی با جبین مه

 تمام کرد حس آرامش و آمد جلو علیرضا مادر دم، همان



 

 

 سوخت گلویش. گرفت راه حلقش توی اش معده محتویات

 کن پاک توانست می کاش. رفت خروجی در سمت به و

 پاک اشزندگی از را ها آدم و اتفاقات از بعضی و بردارد

  .کند

 آرامش دیدن با بود، کرده پارک محضر مقابل حاال که پارسا

 کرد حس پارسا و خورد سکندری آرامش. شد پیاده فورا

 زیر حال،پریشان و نگران و دوید. شد جدا بدن از روحش

 از را شالش زد، عق آرامش وقتی و گرفت را آرامش بازوی

گرفت دست در را موهایش و برداشت سرش . 

عزیزم؟ شد چی بابا؟ جانم »  » 

زد لب و داد ماساژ را کمرش دلجویانه : 

دخترم؟ به گفت چیزی کسی »  » 

گرفت پارسا از دستمالی و داد تکان را سرش آرامش .  

مخسته... خونه بریم » ... » 



 

 

 حال این از. بشیند صندلی روی تا کرد کمکش پارسا

بود کالفه آرامش، ... 

*** 

 ای پارچه روی را سین هفت وسایل طمانینه با آرامش

 که قرآنی و چید بود، کرده طراحی را آن خودش که ساتن

گذاشت سفره توی و بوسید را بود خریده خودش .  

داد جواب میعاد، ی شماره دیدن با. خورد زنگ تلفنش : 

 « بله؟ »

- کجایی؟. سالم  

- باشم؟ کجا باید... مخونه   

- کجاست؟ بابات  
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گفت حوصله بی آرامش : 

چرا؟ بابام رو زدی قفلی... میعاد وای »  » 

- رو تحویل سال باشیم هم پیش دنبالت میام شب . 

گفت و انداخت کاناپه روی را خودش آرامش : 

... باشیم هم پیش گذاشتیم قرار پارسا با... نکرده الزم »

مسافرت بریم خوایم می هم بعدش . » 

کرد عصبی ای خنده تک میعاد : 

کی؟ اجازه با... آهان »  » 

توپید آرامش : 

شدی؟ شاخ من واسه که توئه دست من اجازه مگه »  » 



 

 

کشید فریاد تر عصبی میعاد : 

 شکمت توی ی بچه اون که کنم یادآوری الزمه... آرامش »

 حروم اون با رو من بچه برندار نیست؟ صاحب بی و منه مال

نمیاد خوشم... اونور اینور ببر زاده ... » 

کشید جیغ آرامش : 

 حرف دیگه بار یه... بابامه... شو خفه... میعاد شو خفه »

 رو من رنگ نه دیگه قسم قرآن به بیاد، در دهنت از مفت

رو بچه این نه بینی می ... » 

. لرزید می خشم شدت از تنش تمام. کرد قطع را تلفن

 در چیزی گفت، می پارسا به راجع چیزی میعاد که هربار

 اهل. نبود کسی زدن دور اهل پارسا. شکست می وجودش

 زن. داشت را خودش خاص قوانین و نبود دادن قرار بازیچه

 اما بروند فراتر حدی یک از نداشتند اجازه اشزندگی های

 پارسا. بود کرده روی زیاده و خواهی زیاده مهرنوش



 

 

 ای رابطه هر ابتدای و بود نشده رابطه وارد زور به هیچوقت

بود گفته را قوانینش .  

 نخواسته و بود گفته صداقت با خودش را اطالعات این تمام

کند جلوه حریص و خواه زیاده آدمی آرامش، ذهن در بود .  

 خودشان و بودند شنیده را شرایطش اطرافش های زن تمام

 مستثنی ها آن از هم مهرنوش. بودند داده تن رابطه آن به

 و بود ریخته بهم را چیز همه مدتی از بعد خودش اما نبود

زد می انتقام و خیانت از دم میعاد حاال .  

 کند، متقاعد را میعاد بود کرده سعی آرامش هرچه

بود نتوانسته .  

 را روانش و روح میعاد، رفتار این و بود حساس پارسا روی

داد می آزار شدت به .  

 بی آرامش و آمد در صدا به در زنگ که بود افکار همان در

 باز را در. ندید را کسی اما انداخت نگاه چشمی از حوصله

کشید هم در اخم مقابلش، زنِ دیدن با و کرد .  



 

 

 « شما؟ »

 به حق. کرد نگاه را واحد شماره و رفت عقب کمی زن

گفت جانب : 

 « خدمتکاری؟ »

زد لب و کرد نگاهش بدی حالت با آرامش : 

اومدی اشتباه... نخیر » ... » 

 به زنگ هم باز که برود اتاقش به خواست و کوبید بهم را در

 را در و کرد عقبگرد. زد پلک کالفه و گزید لب. آمد در صدا

گفت جانب به حق و کرد باز : 

اینجا؟ داده راه رو شما کی. نشید مزاحم لطفا »  » 

زد لب و کرد نگاهش زدن پلک بی و خیره زن : 

پارسایی؟ دختر »  » 



 

 

 خیره. شد عوض نگاهش رنگ و آمد کوتاه ناگهان آرامش

 های چین روی نگاهش و ماند مقابلش میشی های چشم در

آمد کش چشمش گوشه . 
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 حیرتش و تعجب داشت، که اخمی و آرامش یگرفته صدای

داد می نشان خوبی به را : 

نیاوردم جا به » ! » 



 

 

 لبخند طرح هایش لب و گرفت حسرت رنگ زن، نگاه

 دلش به غم اندازه چه تا دانست می خدا فقط اما گرفتند

آورد هجوم . 

بزرگتم مامان من » . » 

. کرد سقوط وجودش توی چیزی و شد تر غلیظ آرامش اخم

 رفته کما به که انگار و شد نسبت آن درگیر ذهنش تمام

 به زن، آلودِ بغض صدای با و رفت خواب ذهنش باشد؛

آمد خودش . 

 « !مهتاب »

 قدمی مهتاب و رفت کنار در مقابل از حرف بی آرامش

 و آمد کش خانه وسایل روی حرف بی نگاهش. آمد جلوتر

 هایش چشم توی سردرگمی که ماند آرامش روی نهایت در

بود هویدا .  

گفت و کشید عمیقی نفس : 



 

 

نگفته؟ من از چیزی پارسا »  » 

داد تکان طرفین به را سرش و گزید لب آرامش : 

زیاد نه » . » 

کرد فوت را بازدمش حسرت پر و زد زهرخندی مهتاب .  

زدم می حدس » . » 

 دقیقه چند. کند آماده نسکافه تا رفت آشپزخانه به آرامش

 نگاهش ریزبینانه و آمد آشپزخانه به مهتاب گذشت، که

  .کرد

 غریبه یک که انگار. نداشت خاصی حس هیچ آرامش

 و برداشت کابینت از ماگ دو مهتاب. بود ایستاده کنارش

گفت آرامش که گذاشت میز روی : 

بفرمایید شما. نکشید زحمت » ... » 

 تماشایش سینه، به دست و داد تکیه کابینت به مهتاب

 .کرد



 

 

باشه داشته قدی این ی بچه یه پارسا نمیشه باورم » . » 

زد صدایی بی پوزخند آرامش : 

 جمع رو گلش دسته پیش، سال پنج و بیست مگه چرا؟ »

دنیا؟ سر اون بردید و نکردید  » 

گفت و کرد نگاهش خیره مهتاب : 

 دراز زبون انقدر رفتی کی به تو... بود زبون بی مادرت »

 « شدی؟

 زن، این. کرد نگاهش حرص پر و کرد ریز چشم آرامش

انگار بود هایشان بدبختی تمام عامل ... 

 ربطی بابام و مامان به... روزگارم ی شده تربیت من »

 « .ندارم

 کشیده باال سمت به که لبی با و انداخت باال ابرویی مهتاب

کرد نگاهش داشت، محو اما متعجب لبخندی و بود شده .  



 

 

 که بود کینه. کوبید مقابلش و زد هم را نسکافه ماگ آرامش

جوشید می اش سینه توی . 

 

, [13.12.19 13:18] 
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 گوش به پارسا اعتراض صدای و چرخید قفل در کلید

 .رسید

 ببینم خواستم می دختر؟ نمیدی جواب رو گوشی چرا »

یا بخرم کردی هوس چیزی ... » 



 

 

 اخم. شد خفه گلویش در صدا و ماند مهتاب روی نگاهش

 را صورتش عضالت تمام که بدی حالت با و کشید درهم

غرید کرد، می درگیر : 

کنی؟ می کار چی اینجا تو »  » 

 آمد جلو قدم چند بلندش پاشنه های کفش همان با مهتاب

انداخت باال ابرویی و : 

گرمی استقبال چه » ! » 

خندید تمسخر پر پارسا : 

 یک که تو برات؟ کنم قربونی گوسفند داشتی توقع »

 اسم به هم پسر یه نبود یادت اصال اما... اومدی ستهفته

داری پارسا ... » 

- داره؟ مهتاب اسم به مادر یه که بود یادش پسرم مگه  

پرید پلکش و کوبید پارسا ی شقیقه روی نبض : 

پرهامی مامان فقط تو آخه نه... هه » ! » 



 

 

گذاشت هایش لب میان و کرد روشن سیگاری .  

گفت عصبانی و کرد نگاهش کالفه مهتاب : 

نکردی؟ تمومش رو مزخرفات این هنوز تو »  » 

کرد جدا آرامش تن از روح پارسا، فریاد صدای : 

 بدون رو زمین روی ریخته که آبی میشه مگه! نــــه »

کرد؟ جمع کثافت و گند  » 

 انگشت. زد زل هایش چشم توی و رفت مقابلش مهتاب

 دیکتاتوری و تکبر با و کوبید اش سینه توی را اش اشاره

غرید خودش به مخصوص : 

فهمیدی؟... کن صحبت درست... من با »  » 

 او. گرفت را مهتاب دست مچ و سایید هم روی دندان پارسا

کرد باز را در و کشاند در دم تا انعطافی هیچ بدون را . 



 

 

 تا که همونجایی برو کن لطف... گی می چی فهمم نمی نه »

 تنها دخترم با خوام می تحویل سال برای... بودی االن

 « ...باشم

 اصال. کرد می نگاهشان شده گرد هایی چشم با آرامش

 سرش لحظه هر انگار و نداشت پارسا از رفتاری چنین توقع

بود آوردن در شاخ آماده .  

 پارسا اما کند منصرفش تا گرفت را پارسا بازوی و رفت جلو

زد لب خاصی تحکم با : 

نکن دخالت شما » ... » 

 که پارسا از نگاه و شدند اشک از پر مهتاب های چشم

گرفت کرد می نگاهش خصمانه . 

 انگشت. رسید گلویش بیخ تا بغض و لرزیدند هایش لب

گفت و گرفت باال را اش اشاره : 

میشی پشیمون... پارسا میشی پشیمون » ! » 



 

 

 جلو به کمی و گذاشت کمرش پشت دست نرمی به پارسا

داد هلش : 

 فعال... خواهیه معذرت چهارتا شمایه شدم، پشیمون اگه »

برو فقط ... » 

 و رساند مهتاب وسایل به را خودش قدم، چند با و برگشت

انداخت بیرون سرش پشت را ها آن . 
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 پرخاش، همه آن از دهانش و کرد می نگاهش فقط آرامش

 روی عمیقی درد که انگار و رفت مهتاب. بود مانده باز نیمه

 رفته ها گذشته سمت به ذهنش تمام. ماند جا پارسا قلب

 و تلخ حسِ شاید تا بود بسته پلک وجودش تمام با اما بود

کند خفه بود، جوشیده اش سینه در که را روزها آن گس . 

 پردردش ی سینه روی را دستش و بود بسته پلک 

بود گذاشته .  

زد لب آرامی به و رفت جلو آرامش : 

 « خوبی؟ »

 طرفین به را سرش بود، بسته چشم که همانطور پارسا

داد تکان .  

 زمین روی مبادا تا بود اشخودداری دلیل تنها آرامش،

بزند عق را ها گذشته تلخ حس و بنشیند . 



 

 

 برد دست دید، را آرامش نگران نگاه و کرد باز چشم وقتی

 خاصی ولع با آرامش. گذاشت اشسینه روی را سرش و

 به هم پارسا. شد آرام آغوشش در و کشید تنش دور دست

 و شد می تنظیم بدنش انگار. گرفت آرامش اندازه همان

خوب حالش ... 

 می القا تنش به را آرامش این که بود کسی تنها دخترش

 روی. بود نکرده پیدا را نظیرش کجا هیچ که آرامشی. کرد

زد لب و بوسید را آرامش موهای : 

... زد بهم رو آرامشت که ببخشید... عزیزدلم ببخشید »

کنه اذیت هم رو تو ذارم نمی ... » 

گفت ناباوری با آرامش : 

کنه؟ اذیتم چرا... نداشت کاری »  » 

 نگاهی ساعتش به لحظه چند از بعد. کرد سکوت پارسا

گفت و انداخت : 



 

 

 بگیرم دوش برم... سال تحویل تا مونده دقیقه بیست »

خوشگلم؟ باشه... میام فوری  » 

 حمام به فورا پارسا و زد تایید معنای به لبخندی آرامش

 .رفت

 تنها میعاد شماره و خورد می زنگ مدام آرامش تلفن

 آخر، در. شد می نمایان اش صفحه روی که بود ای شماره

 آرام زحمت به که خیالی با و کرد خاموش را تلفنش آرامش

 های لباس هم پارسا. نشست سفره پای بود، داشته نگهش

 آرامش کنار مرتب، و آراسته ظاهری با و پوشید را جدیدش

 .نشست

 لحظه، آن. کردند می تحویل هم کنار که بود سالی اولین

 هم تلخ؛ هم و بود خوب هم که حسی. داشت عجیبی حس

تشویش از بود پر هم و داشت آرامش . 
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 و کند جا از را هایشان قلب القلوب، مقلب یا صدای

. داشتند رو پیش سختی سال. زد گره هم به را نگاهشان

 اما بودند تکراری که های تجربه و بود ترس از پر که سالی

بگیرند بهتری نتیجه تا شدند می انجام احسن نحو به باید .  

 به رو لبخندی با و ریخت قرمز شراب هایشان جام در پارسا

. برداشت را جام و خندید هم آرامش. کرد اشاره آرامش

 و کوبیدند بهم آرامی به را هایشان لیوان و زدند چشمکی

 :گفتند

سالمتی به » ... » 



 

 

 خواست هم آرامش از و شد بلند پارسا لحظه چند از بعد

شود بلند .  

شده؟ چی »  » 

- بزنیم گشتی یه خوایم می... بیرون بریم بپوش چیزی یه .  

- راحتم خونه من کجا؟ ...  

- جایی بریم باید... خوب دختر بپوش... اِ .  

 را میعاد اضطراب. پوشید لباس و رفت اتاقش به آرامش

 می بپا خون حتما دیدش، می حوالی آن پارسا اگر. داشت

  .کرد

 لبخندی با پارسا. رفت پایین را ها پله فورا و پوشید لباس

 افتاده که اتفاقاتی از کدام هیچ. کرد می نگاهش افتخار پر

بود نکرده کم را آرامش به نسبت اش عالقه از ای ذره بود، . 

 پارسا پارکینگ به آنکه محض به و رفتند پارکینگ به هم با

گفت و گرفت مقابلش سوئیچی پارسا رسیدند، : 



 

 

قشنگم دختر مبارک عیدت » . » 

 تعجب شدت از هایش اخم و کرد نگاهش حیرت با آرامش

خوردند گره درهم . 

 « چیه؟ »

 که رنگی آلبالویی ماشین به و کرد مردانه ای خنده پارسا

کرد ای اشاره بود شده پارک خودش ماشین کنار درست : 

 به که هایی موفقیت برای خواستم می بود وقت خیلی »

 یکم اما. برات بخرم حسابی درست کادو یه آوردی، دست

 دوسش امیدوارم... شد یکی عیدیت با و شدیم درگیر

باشی داشته . » 

 هیجان با و چسباند هم به را هایش دست کف آرامش

 زده، حیرت و آورد باال دهانش مقابل تا را ها آن خاصی،

کشید ای خفه جیغ : 

ماشینم این عاشق من... عالیه... عالیه... وااای » ... » 



 

 

 پارسا دست از را سوئیچ و زد حلقه هایش چشم توی اشک

نشست رل پشت و قاپید .  

 و لبخند با و بود برده فرو هایش جیب توی دست پارسا

 و هیجان هایش، چشم توی شوق. کرد می نگاهش افتخار،

 خود پارسا برای بارید، می حرکاتش تمام از که عشقی

 او از ها سال بود فهمیده تازگی به که ایزندگی. بود زندگی

شده دریغ .  

 گاز آرامش. نشست کنارش پارسا و رفت جلو کمی آرامش

 هیجان پر جیغ جا، از ماشین شدن کنده با همزمان و داد

رفت هوا به هم آرامش . , [13.12.19 13:18] 
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 همخوانی به شروع همزمان دو هر و گذاشت موزیک پارسا

 از فارغ و دادمی ویراژ ها خیابان توی آرامش. کردند

 توی که بود عشق. کرد می همخوانی پارسا با مشکالتش

 می قبل از تر وابسته را ها آن و جوشید می هایشان رگ

کرد می شاندیوانه هم شدن جدا فکر که طوری. کرد . 

 به آرامش شد می باعث حضورش که بود کسی تنها پارسا

 فکر هایش نامردی به. نکند فکر هایش بازی دیوانه و میعاد

نشود حسرت و غم از لبریز وجودش تمام و نکند . 

 جنگلی پارکی به هم بعد و بودند بیرون شب اواخر تا

  .رفتند

 که آرامش به. بود اورده مشروب بطری خودش با پارسا

 بهم طوری خودش اما. نداد خوردن بیشتر اجازه بود، باردار

 بار شاید تا بنوشد فقط داشت دوست که بود ریخته

بیفتد پایین ای لحظه برای هایش دوش روی سنگین . 



 

 

 به دست و شد پیاده ماشین از ساعت نیم حدود از بعد

 می سوراخ داشت قلبش. ایستاد طبیعت تماشای به جیب،

  .شد

زد لب دلجویانه و ایستاد کنارش هم آرامش : 

بگی؟ چیزی خوای نمی »  » 

گفت و گزید لب پارسا : 

رفت می باید... بود حقش » ... » 

 صدای توی بغضِ. شد دقیق صورتش توی و برگشت آرامش

زد می آتش را دلش پارسا، .  

 خیلی من... آرامش نبود مادر من برای هیچوقت اون »

 مادر یه اون... داری رو جبین مه که خوشحالم برات

مهتاب اما... واقعیه ... » 

 آرامش به را نگاهش. چرخاند سر و کشید حسرتی پر نفس

داد تکان اضطراب پر و تند را پایش و دوخت . 



 

 

 غمش، ی همه همّش، ی همه مهتاب، احساسات تمام »

شد می خالصه نفر یه توی بگی که هرچی و ایمان و قبله ... 

» 

 یادآوری از قلبش. شد خیره دست دور به و گزید لب

سوخت می ها گذشته . 

پرسید وار زمزمه و ایستاد مقابلش آرامش : 

بابات؟ کی؟ »  » 

خندید هیستیریک پارسا : 

 رو بابام کاش ای... شدم می خوشحال بود بابام اگه »

کاش ای... داشت دوست ... » 

 می اش گونه روی اشکی قطره که همانطور و داد تکان سر

زد لب چکید، : 

بود مادرمون زندگی ی همه... پرهام » ... » 

- پرهام؟ عمو  



 

 

 نمی انگار. چرخاند سر ناگهان و داد تکان سر چندبار پارسا

ببیند را ضعفش آرامش خواست . 
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 هضم برایش پارسا، حال این. کشید تیر آرامش قلب

بود نشدنی .  

 را دلش شد، زدوده پارسا ی گونه از سرعت به که اشکی

 به و بود اشزندگی بود، پشتش مرد، این. کرد می ریش

بود ایستاده سرپا اینگونه او عشق .  



 

 

 هایش کودکی داشت که انگار. شد خیره دوردست به پارسا

نداشت برایش چیزی عذاب جز که روزهایی. دید می را . 

گفت و کرد باز لب : 

 شدت به مادرم اما بود متوسط خانواده یه از من پدر »

 دل اما بود فامیل ی شهره و داشت خاصی غرور. بود پولدار

 بابام. بود ساده معلم یه که بود داده من بابای دل به

 معلم. زیاد پول دنبال نه و بود تجمالت دنبال نه هیچوقت

 تو مامانم... درس این با کرد می عشق واقعا و بود ادبیات

 به داد، کنکور اینکه محض به و بود شاگردش دبیرستان

 رفته بهش، نبود میل بی که هم بابام و کرد عالقه ابراز بابام

 اینکه برای اما بود شریفی مرد پدربزرگم. خواستگاری بود

 ازدواج برای پول مقدار یه بود، مخالف مادرم ازدواج با

 مامانم. نخواه من از هیچی هیچوقت دیگه گفت و داد مادرم

 نه گرفت، عروسی نه. بست آرزوهاش تمام روی چشم

 همینطوری من گفت و نکرد کاری هیچ... رفت مسافرت



 

 

... خوام نمی چیزی و خوشحالم شوهرم کنار. خوشحالم

 براش بابام اما خواد نمی گفت و کرد لج هم رو ارثش سهم

 براش بخواد، چیزی ازش اینکه بدون و کرد باز حساب یه

 چیزی پول اون از هم هیچوقت. کرد گذاری سرمایه

 « .نخواست

 زبان، با را اش خشکیده های لب و کشید مانندی آه نفس

داد ادامه. کرد تر : 

 ضعیف بس از اما. شد باردار رو شبچه اولین و گذشت »

. کرد عزاداری تمام سال یک مادرم. شد سقط بچه بود،

. شن دار بچه بتونن هم باز تا فروخت رو ندارش و دار پدرم

 و روانشناس هر پیش پدرم و بود گرفته افسردگی مادرم

 واقعا پدرم. کنه درمانش بتونه تا رفت می روانپزشکی

 که بود فهمیده تازه انگار مهتاب اما بود مهتاب عاشق

 بدون و شیرین تونه نمی هم اونقدرا امکانات، بدون زندگی

 وقتی مخصوصا. شد شروع گیریاش بهانه. باشه مشکل



 

 

 دیگه مهتاب. مادرم دنیای همه شد و اومد دنیا به پرهام

 باعث. زد می سرکوفت بهش مدام. کرد فراموش رو پدرم

 که پدری. باشه داشته سرشکستگی احساس پدرم شد می

 و کرد می کار هم مکانیکی یه تو حاال بود، ادبیات عاشق

 فرهاش و قر به خانم مهتاب تا کرد می پر رو وقتش تمام

باشه نداشته کم چیزی پرهام وقت یه که. برسه . 
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 حتی چون کنه پایبند زندگی به رو مهتاب خواست می بابام

 و جنبید می مدام گوشش و سر ساله، چهار بچه یه وجود با

 مهتاب، که بود این. نبود قائل اهمیتی زندگیش برای دیگه

 انداختن به اقدام چندبار و چندین اما شد باردار هم رو من

کرد من . » 

 اخم و لرزید صدایش. رسید گلویش بیخ تا بغض که انگار

 پشت را بود پیچیده تنش توی که ضعفی تا کشید هم در

داد ادامه آرامی به. کند مخفی هایش اخم : 

 پاش یه پدرم. خواست نمی وجه هیچ به رو من مهتاب، »

 دیوونه مهتاب مبادا تا بود خونه تو پاش یه و بود مدرسه

 نبود، که ها صبح. بیاره شبچه سر بالیی بخواد و شه

مادربزرگم یعنی میومد؛ مهتاب از مراقبت برای مادرش .  

 سر بالیی یه تا کرد می استفاده فرصتی هر از مهتاب اما

 دوست رو من هیچوقت که بود خورده قسم. بیاره من



 

 

 بود مصر شدت به پدرم اما نورزه عشق بهم و باشه نداشته

بیاد عقل سر مهتاب که شاید بیام دنیا به من تا . » 

 گونه او، ی اجازه بی هایش اشک رسید، که جا این به

گفت و گرفت خش صدایش. کردند تر را هایش : 

 با خواست نمی اما... باشه نداشته که نه... داشت دوسم »

 دیگه اما نکرد خیانت بابام به هیچوقت. بیاد کنار خودش

 باز خواست می بابام. نبود خودش زندگی به متعلق انگار

 یه ازش پولی بی. نشد اما گذشته مهتاب همون بشه هم

 حتی. نمیومد کنار هم خودش با که بود ساخته دیگه آدم

 استفاده که بود خورده قسم رو بود داده پدرش که پولی

 تنهایی مونس که پرهامی اال بود کرده لج همه با. نکنه

بود هاش . » 

 خیسیِ و کشید صورتش توی پی در پی را هایش دست

 بود، گرفته درد که را قلبش روی. گرفت را هایش گونه

گفت و داد ماساژ : 



 

 

 و بگیرم رو دیوارها بودم گرفته یاد تازه و بود سالم یک »

 می پرهام. شد شکافته ابروم گوشه و زمین خوردم. برم راه

 و بود نشسته گوشه یه مهتاب اما کردم می گریه خون گه

 ی گریه از ریخت می اشک اینکه با. کرد می تماشا دور از

 مهم براش من که کنه ثابت پدرم به خواست می اما من،

  .نیستم

 شده عصبی و ناراحت قدری به خونه، بود اومده وقتی بابام

 و بود کرده بلند مهتاب روی دست بار اولین برای که بود

 بود برده رو من هم بعد. بود کرده کبود رو پهلوش تمام

بود نیاورده خونه هفته یک تا و بیمارستان . » 

نالید و شد چنگ قلبش روی دستش : 

 خودم االن من... آرامش گیره می بابام حال واسه قلبم »

 دلم باشم، جاش به که کنم می تصور حتی وقتی... پدرم یه

 دونم نمی ولی... ببلعه رو من و کنه باز دهن زمین خواد می



 

 

 بکنه؟ رو کار این زندگیش و ما با تونست مهتاب چطور

تونست؟ چطور  » 

 بود شکسته قامتش. شد خم زانوانش روی و زد ضجه

  ...انگار

 به هم آرامش حاال. گرفت را بازویش زیر و رفت جلو آرامش

نداشت را پارسا حال این طاقت و بود افتاده گریه . 

 

, [13.12.19 13:18] 

 

 

۲۶۸پارت  

 

 



 

 

 که حاال. کرد گریه و گذاشت آرامش شکم روی سر پارسا

 خراب حالش قبل از بیشتر چشید، می را بودن پدر طعم

شد می . 

زد لب گرفت، آرام که کمی : 

 های گفته طبق اما... خونه برگشتیم هفته یک از بعد »

 دعوا مهتاب با مدام. نشد سابق آدم اون دیگه بابام بقیه،

 ساله سه من... بود جنگ میدون خونمون مدام. کردن می

 می خدا... کار سر بره خواست می مهتاب که بودم شده

 می خدا... جنگید پدرم با جریان این سر چقدر که دونه

 و کرد خالی من سر رو هاش دلی و دق مهتاب، چقدر دونه

 یک از بعد باالخره... بگم بابام به نداشتم جرات حتی من

... کار سر بره مهتاب که شد راضی پدرم جنگیدن، سال

 بود داده قول... باشه خوبی مادر من برای که بود داده قول

ولی گرفت پرستار من برای حتی... برسه زندگیش به ... » 



 

 

 پلک و گرفت فاصله رسید، که هایش حرف اینجای به

 که شدند می ساییده هم روی طوری هایش دندان. بست

دادند می نشان خوبی به را منقبضش فک .  

پرسید آلود بغض آرامش : 

چی؟ ولی »  » 

کرد جمع را هایش لب و کشید نفس حرص پر پارسا : 

 مزخرف، ی گذشته اون اما شد خوب چیز همه... هیچی »

 من ذهن توی از رو ناخودآگاهش و خودآگاه تاثیر هیچوقت

 با خاصی عاطفی رابطه نتونستم هیچوقت من... نکرد پاک

 لباسای... بود خوبه پسر پرهام همیشه. کنم برقرار پرهام

 می رو اون های کهنه لباس باید من و بود اون برای خوب

 و بود اون برای خوب غیرانتفایی های مدرسه. پوشیدم

 من. بشم نام ثبت خوب مدارس تو که نبود پولی من برای

 مرگ از بعد حتی نشدم؛ مادرم زندگی اولویت هیچوقت

 برای که بود اتفاقی سر من، از مادرم حمایت تنها... پدرم



 

 

 از رو پول اون مادرم شد، فوت پدرم وقتی. افتاد جبین مه

 یونس حاج همسایه که گرفت خونه یه و برداشت حساب

 که دختری محبت بود شده من زندگی همه. شدیم

 بشه که اومده کردم می خیال من و بود پارسا فامیلیش

 حمایت من از مادرم وقتی... نذاشتن نشد، اما... من برای

 باید کردم می فکر رسیده، آب به که ای تشنه مثل کرد،

 مادرم... بازم می همیشه برای وگرنه حرفاش به بدم گوش

 هم باز اما... بود ساخته مادری محبتِ ی عقده آدم یه من از

 دریغ ازم که عشقی و موندم من هم باز... کرد رها رو من

 و ایران اومده ستهفته یک که امروز؛ به تا حتی... شد می

نزده زنگ بهم حتی ... » 
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گفت غمگین و کرد نگاهش غصه پر آرامش : 

گفت؟ مسیح فهمیدی؟ کجا از تو »  » 

 تلخ حس. دوخت زمین به را نگاهش و داد تکان سر پارسا

 در تاریک ای گوشه. سوزاند می را قلبش تمام گسی، و

 بماند تاریک همیشه برای خواست می دلش که بود ذهنش

 برابر در که بود همان برای نکند؛ هم فکر آن به حتی و

 مرور را اش گذشته آن، از بیشتر و کرد سکوت آرامش

  .نکرد

 و برخاست جا از افتاده، هایی شانه با و مغموم آرامش

 نمی و داد می حق پارسا به. سپرد دست دور به را نگاهش

 بارها. بود مانده وا احساساتش و عقل برزخِ در که انگار. داد

 هزار هجوم از دلش هربار و گذاشت پارسا جای را خودش

 را احساسش با سازگاری سرِ منطقش،. ترکید غصه و درد



 

 

 بی حسی از لبریز را وجودش تمام موضوع، همین و نداشت

سوزاندش می ذره ذره که کرد می پدر . 

 شب آن های حرف. بود گرفته درد هم پارسا جای قلبش

بود انداخته دلش به بدی سوز پارسا، .  

 ریه به وجود، تمام با را دودش و کشید می سیگار پارسا

 می را دردهایش تمام کار، آن با انگار. فرستاد می هایش

کرد می فوت و سوزاند . 

 دلش آرامش، ی خمیده های شانه دیدن با و چرخاند گردن

 را او و کشید آغوش در را اش شانه و رفت جلو. نیاورد تاب

چسباند خودش به دل، و جان با : 

 تو واسه خوام می... گذشته دیگه... بابایی نخور غصه »

 حتی بشه؛ همه بودنای بد جبران که باشم خوب انقدر

 « .خودم

. نشاند لب روی تلخ لبخندی و خندید درد پر آرامش

 اولین. بست پلک و گذاشت پارسا ی شانه روی را سرش



 

 

 برای درد. درمان هم و بود درد هم جدیدشان، سال از روز

 آن از پارسا گرفتنِ فاصله برای درمان و گذشته با رویارویی

شد می محکوم آرامش ذهن در که سیاهی شخصیت ! 

*** 

 بیدار پارسا یگرفته صدای و خفیف های تکان با آرامش

 .شد

شی؟ نمی بیدار عسلم؟ بابا؟ جانِ »  » 

زد کنار تنش از را پتو و کرد باز پلک زحمت به . 

شده؟ چی »  » 

گفت خشدار و داد دستش به را تلفن پارسا : 

 رو نو سال بهش نزدی زنگ چرا دیشب... جبینه مه »

بگی؟ تبریک  » 

نالید گرفته و کوبید اشپیشانی روی ای ضربه آرامش : 

رفت یادم... وای » ... » 



 

 

. رفت بیرون اتاق از و پاشید رویش به لبخندی پارسا

زد لب و چسباند تخت تاج به کمر زحمت، به آرامش : 

بودم درگیر کم یه دیشب... مامان ببخشید وای وای » . » 
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آورد درد به را دلش جبین، مه حسرت پر و گرفته صدای : 

 تا حتی دیشب... خوبه شدم؟ غریبه انقدر من دیگه حاال »

. بدیم رو عیدیت که علیرضا با اومدیم هم پارسا خونه دم

دی نمی جواب هیچوقت که هم رو گوشیت ... » 



 

 

کرد زمزمه تر شرمنده و برچید لب آرامش : 

 برگشتیم هم وقتی... گذاشتم جا... خودم با بودم نبرده »

خبره چه ببینم نکردم چک اصال ... » 

زد لب ناالن و غمزده جبین مه : 

بچشه راه به چشم مادر، یه که نرسید هم فکرت به اصال » ! 

» 

 دوست و بود پر چیزها خیلی از دلش. کرد سکوت آرامش

 اما بود خوبی مرد علیرضا. کند سرزنش را جبین مه نداشت

 رنگ هایش حسرت تمام مرور، به شدند، می خانواده اگر

باختند می . 

 علیرضا خانه به پا و بود کرده عقد جبین مه حاال اما

 بوی اما. بود تر غریبه ای غریبه هر از که بود گذاشته

 با و داد می جبین مه دل به دل آنطور که داد می مردانگی

 می احترام است، آرامش پدر پارسا دانست می آنکه وجود



 

 

 مضیقه در را جبین مه هایش، حساسیت وجود با و گذاشت

گذاشت نمی . 

 و بودند کرده اش احاطه که حسی همه آن میان بود گیج

بودند برده سوال زیر هم را منطقش حتی . 

 خوای می هرچی داری حق. مامان خوام می معذرت من »

تکمیله ظرفیتم من چون... نگو لطفا اما... بگی ... » 

گفت و کرد سکوت ای لحظه برای جبین مه : 

 باید... ندیدنت از ترکه می داره دلم... پیشت میام ظهر »

 رو بوده مشکل هرچی دیگه... بزنی سر هم یونس حاج به

 مشخص بارداریت عالئم که این از قبل تا کنید تمومش

 آمد و رفت شه نمی دیگه بعدش. کنید آمد و رفت بشه،

 « ...کرد

- دارن؟ نتیجه بفهمن نیست قرار چی؟ آخرش   

گفت کالفه و کشید صدایی پر نفس جبین مه : 



 

 

... باشی عاقل کن سعی اما... آرامش دونم نمی رو آخرش »

باشه پشتم که نداشتم رو هیچکس من... داری رو پارسا تو . 

» 

 صدای و شد برقرار سنگین سکوتی ای، ثانیه برای

شکست را سکوت آن جبین، مه پرحسرت : 

 وقتی... بچشی رو من دردهای از روز یک خوام نمی »

 تا کنه می هرکاری مادر یه که فهمی می بیاد، دنیا به تبچه

 خریدم جونم به رو دردها همه من. باشه آرامش تو شبچه

نبود من تقصیر شبقیه... آرامش . » 

- دونم می . 

گفت بار این و رسید گوش به زحمت به ضعیفش، صدای : 

تنهاست پارسا... پارسا... برم خوام می » . » 

 خداحافظی با آرامش و نزد حرفی غصه شدت از جبین مه

 تنها موارد، آن در زدن حرف. کرد قطع را تلفن کوتاهی

کرد می زیاد را عذابش . 



 

 

*** 

 

, [19.12.19 14:46] 

 

 

۲۷۱پارت  

 

 

 ماریا که بست را اشیقه های دکمه و ایستاد آینه مقابل

 داد حرکت کمرش روی تا وارنوازش ،شانه روی از را دستش

کرد زمزمه و : 

باشم باهات بتونم دوباره کردم نمی هم رو فکرش » . » 

. ماند صورتش خیره آینه همان از و زد کجخندی پارسا

 و بود افتاده هایششانه روی رنگش یاسی ربدوشامبر

بود گرفته خاصی برق شورانگیز، رابطه آن از بعد نگاهش .  



 

 

زد لب و انداخت دستش روی را اورکتش : 

 یکی اون به بزن زنگ داشتی کاری هر... نگم دیگه پس »

 « .خطم

 دلبر، و لوند و کرد محصور هایشدندان بین را لبش ماریا

کرد نگاهش و داد تکیه چارچوب به را اششانه . 

ببینمت؟ کی »  » 

گفت پرخنده و انداخت باال ایشانه پارسا : 

خوبه؟ فردا »  » 

انداخت گوش پشت را موهایش و افتاد قهقهه به هم ماریا : 

خوبه فردا » . » 

 و نشاند هایشلب روی کوتاه ای بوسه و شد خم پارسا

 هیچ انگار پارسا اما شد بارانستاره ماریا نگاه. گرفت فاصله

 شدن پایدار برای تا بود خواسته فقط. نداشت حسی

 مثل برایش ماریا به ورزیدن عشق. کند تالش اشرابطه



 

 

 بود رفته رقص کالس به که کسی مثل درست. بود شکنجه

 ظاهر در. بود کرده حفظ مرحله به مرحله را چیز همه و

 شده دیکته برایش چیز همه که بود مشخص اما بود قشنگ

دادمی پس امتحان او و بود . 

 پشت را ماریا عاشق و شیفته نگاه و شد دور قدم چند با

 به را سرش رسید، که آسانسور به. گذاشت جا سرش

 را نفسش. بست پلک و داد تکیه آسانسور یدیواره سردیِ

کرد تکرار لب زیر و کرد فوت پرصدا و سختی به : 

بگیر آروم مرد؟ چته چته؟ » ... » 

 چشم. کرد نگاه صفحه پشت عکس به برداشت را تلفنش

 هایدندان که ایخنده و آرامش عسلی و شفاف های

 او از دور. بود زندگی خودِ بود، گذاشته نمایش به را ردیفش

 که بگوید آرامش به خواستمی دلش. نداشت آرامش

 این حال. ترسیدمی اما کند ازدواج ماریا با دارد تصمیم

 حد از بیش. نبود عادی وجه هیچ به آرامش روزهای



 

 

 خودش تا کندمی جان که بود مشخص و بود شده افسرده

دارد نگه پا سر را . 
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 می خیال و کشید می عذاب کاریپنهان آن از طرفی از

هاستکاری مخفی همان نداشتنش، آرامش دلیل کرد .  

 و شد پشیمان اما بگیرد را آرامش شماره خواست بار چند

گزید لب و گذاشت اشسینه روی را تلفن آخر، در .  

 بابا شبچه هم خودش برای هم دادم قول بهش... نه االن »

نکنه امنیت احساس اینجوری شاید. باشم ... » 



 

 

 ایلحظه ها،درگیری این و بود درگیر شدت به خودش با

 حرف خودش با مدام. گذاشتنمی فکر از خالی را ذهنش

رسیدنمی نتیجه به و زدمی . 

 ویترین روی نگاهش که شدمی رد خیابان از داشت

 تنگ چشم سیسمونی، وسایل دیدن با. ماند ثابت ایمغازه

. کشید باال به موذیانه را هایش لب لبخندی، و کرد

 دیدن با و برداشت گام فروشگاه سمت به ناخودآگاه

 اشبدنه روی صورتی قلبی که رنگ مشکی ایکاالسکه

 کوتاه و طاقت بی. درخشیدند هایش چشم بود، شده حک

زد زنگ جبین مه به فکربی و برداشت را تلفنش و خندید .  

رسید گوش به جبین مه صدای بوق، چند از بعد : 

 « بله؟ »

- خوبی؟. سالم  

- آرامش؟ برای افتاده اتفاقی... ممنون... سالم  



 

 

 با بدهد را جبین مه نگرانیدل جواب که آن بدون پارسا

پرسید هیجان و شور : 

پسر؟ یا دختره آرامش، بچه فهمید شه می چطور »  » 

پرسید حیرت با جبین مه لحظه چند از بعد و شد سکوت : 

واقعا؟ بپرسی رو همین که زدی زنگ »  » 

گفت پرذوق و خندید قید بی پارسا : 

 یا دختره نظرت به. بخرم سیسمونی براش خوام می »

بدی؟ تشخیص تونی نمی هاقدیمی زن این مثل تو پسر؟  » 

 به کلمه پشت عجیبی ذوق یک و داشت شیطنت لحنش

گفت و خندید جبین مه. بود پیدا اش کلمه : 

 که موقع اون حتی! شدی ها بچه پسر مثل... پارسا »

االن اما نداشتی؛ اخالق این از هم بودی ساله پونزده ... » 
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۲۷۳پارت  

 

 

 کوبیده هم روی هایش پلک و دوخت چشم زمین به پارسا

  .شدند

 همه االن... االن... جبین مه نکش وسط رو گذشته پای »

 همون خاطربه شاید... شبچه و آرامش شده من زندگی

 وقتی! مسمومه روزا اون هوای و حال اما باشه گذشته

گیرهمی نفسم زنی،می حرف ازشون . » 

گفت و کشید حسرتی پر نفس جبین مه : 

... آرامش داره سونوگرافی وقت دیگه، روز دو یکی »

میشه مشخص بچه جنسیت... برو باهاش . » 



 

 

 با را تلفن و شد حبس هایش دندان بین پارسا های لب

کرد قطع کوتاهی خداحافظی .  

 نمی. خرید را رسید نظرش به هرچه و رفت فروشگاه به

 هیجان و شور وسایل، آن تمام. کند صبر فردا تا توانست

 وقتش که ایفروشنده خانم از. بخشیدمی قلبش به خاصی

 و گرفت کمک بود، گذاشته اختیارش در سخاوت با را

خرید پسرانه هم و دخترانه هم را بود الزم هرچه . 

 مقابل زنی دیدن با و رسید خانه به ساعت، چند از بعد

 پراخم و گذاشت پایین را دستش توی وسایل واحدشان،

شد نزدیک . 

عزیزم؟ خبره چه آرامشم؟ »  » 

 پارسا، دیدن با و برگشت زده هول که بود میعاد دایی زن

گفت آرامش به رو ناچار به و کرد احوالپرسی و سالم : 

کنیم صحبت میام فردا حاال. عزیزم ممنون » . » 



 

 

 پرسشی را سرش بار چند و کرد سپرد سینه مقابلش پارسا

غرید و داد حرکت : 

 کی اجازه با شما؟ دارید کار چی جا این شده؟ چی »

طبقه؟ این اومدید  » 

 را انگشتش چهار و کرد نگاهش پروحشت میعاد، دایی زن

گفت زده حیرت و داشت نگه دهانش مقابل : 

بعیده شما از حکمت؟ آقای... وا اِ » ! » 

-  آرامشش دخترمه،. محترم خانم نیست بعید هچی من از

 طوری ببینمتون، واحد این جلوی دیگه بار یک. مهمه برام

 برج این توی که طبقه، این تو تنها نه که کنم می برخورد

هری. ندن راهتون هم ! 

 نگهبان دیدن با و رفت آسانسور سمت به زده وحشت زن

 مقابلش آسانسور از کرد، می جا به جا را پارسا وسایل که

شد دور آنجا از و کرد استفاده . 
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 از تر غمگین هایش چشم که آرامش به بدی حال با پارسا

 و دلجویانه. داد تکان سر آرامی به و کرد نگاه بودند همیشه

پرسید عشق پر : 

خواست؟ می چی بابا؟ جانم »  » 

آمد کش وسایل روی نگاهش و کرد بغض آرامش : 

چیه؟ اینا »  » 

 لبخند بود، زده مغزش به که آشوبی همه آن میان پارسا

کرد زمزمه و زد دلنشینی : 

دخترمونه برای » ... » 



 

 

 جان بی و زد سفیدی به رنگش. خورد پیچ آرامش دل

 :گفت

زده غیبش... میعاد » ! » 

 اخم پر و خیره و ایستاد آرامش از فاصله قدم یک با پارسا

کرد براندازش . 

دلت؟ ور بشینه بیاد بود قرار مگه... درک به خب »  » 

گفت و داد قورت سختی به را دهانش آب آرامش : 

... گفت داییش زن. ندارن خبر ازش هم شخانواده حتی »

 اگه که کرد التماسم... نگرانی از میرنمی دارن که گفت

بگم دارم خبر ازش ... » 

 پیدا که ویرانی حال با و کرد منتقل خانه به را وسایل پارسا

غرید بود، کرده : 

داری؟ خبر تو مگه خب »  » 

زد لب و انداخت زیر به سر آرامش : 



 

 

گرفت تماس باهام پیش روز چند » . » 

 روی تا کرد می خارج جیبش از را موبایلش داشت که پارسا

کشید تیر قلبش و شد خشک حالت همان در بگذارد، میز .  

 دور را خفگی حس آن و ببلعد اکسیژن تا کرد باز دهان

 نگاه دیدن با و چرخاند گردن. توانست نمی انگار اما کند

 حکم سکوت، آن انگار اما. کرد سکوت آرامش، مستاصل

 روانش و روح و قلب به آنطور که کرد می امضا را مرگش

آورد می فشار . 

داد توضیح آرامش : 

ازش... من » ... » 

نالید بغض پر و گذاشت تمام نیمه را حرفش : 

 مثل شه می شه؟ می چی باشه نداشته بابا مبچه اگه بابا؟ »

 « من؟
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. کرد نگاهش فقط و کرد موم و مهر هم روی لب پارسا

 با آرامش و نداشت وجه هیچ به را ریختنش اشک طاقت

 باز سمتش به آغوش. کرد می اشدیوانه داشت کارها آن

 به باشد؛ رسیده آب به که ای تشنه مثل آرامش و کرد

رفت فرو بازوانش میان و دوید سمتش .  

گفت درد پر و گرفت نفس. داد نمی امانش گریه هق هق : 

 این جون به... خدا به... متنفرم ازش... بابا متنفرم ازش »

 ازش... ذره ذره گیره می جون داره وجودم تو که ای بچه

 عاشق آدم میشه مگه نه؟ مگه... ندارم ای چاره ولی متنفرم

... من کرده؟ تحمیل بهش زور به رو خودش که بشه کسی



 

 

 دیگه بعدش... بابا باهاش بودم عشق با بار یه فقط من

 بابا بابایی؟... باشم خائن آدم یه با نخواستم... نخواستم

 « جونم؟

 حرارتی از پر گوشش توی و کرد ترمحکم را آغوشش پارسا

کرد زمزمه بخشآرامش : 

بابا؟ عشق بابا؟ جان جان؟ »  » 

- نه؟ خوای؛ نمی رو من دیگه سمتش، برم اگه  

. گرفت بر در را هایش شانه و گرفت فاصله ای ذره پارسا

گفت و انداخت اشکش از خیس صورت توی نگاه : 

 تو بدون... شدی من جون تو دختر؟ نخوامت میشه مگه »

 دختر هم باز کنی، اشتباه اگه حتی... خوام نمی هیچی

 جیگر که نکنی، اشتباه تو که زنممی زور فقط من... منی

... نیست درستی آدم میعاد،... سوختنت از نسوزه خودم

 بچه، بخاطر فقط خانواده یه گرفتن شکل ها وقت بعضی

... ببینه بیشتری روحی آسیب بچه اون که شهمی باعث



 

 

 پارسا همه نیست قرار... باشن آرامش همه نیست قرار

 و تو اگه شاید... داره رو من داره، رو تو تو، ی بچه... باشن

 جدی و بیشتر آسیب مراتب به باشید، هم کنار در میعاد

بچه این ببینه تری ... » 

گفت و داد ناز را موهایش : 

 چیزی نگران جانم؟ عسل خوری می رو چی یغصه »  

 بخوای تو و برگرده عوضی میعاد اون اگه حتی... نباش

 رو خودم زور اما... هستم تصمیمت پشت من باشی، باهاش

 تر غلط تصمیم نشه باعث غلط، باور سری یه که زنممی هم

 نشه باعث خودت، به منحصر ی تجربه سری یه... بگیری

بپیچی نسخه هم خودت بچه برای ... » 
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 صدای و پدرانه آغوش. شد آرام عجیبی طرز به آرامش

 اش دیده آسیب روح داد، می زندگی امید که گیرایی و گرم

خوش را دلش و کرد ترمیم را ! 

 تمام. آورد چای دو هر برای و رفت آشپزخانه به پارسا

 آرامش به و کرد باز یکی یکی را بودند خریده که وسایلی

 و چید دختر برای را پایین های اتاق از یکی. داد نشان

 هم را تختش سرویس که شد قرار... پسر برای را دیگری

 آرامش به را شادی آن که داشت ذوق آنقدر. بیاورند فردا

 آن از کمی بود شده موجب و بود کرده منتقل هم

بگیرد فاصله ناراحتی و افسردگی . 



 

 

 صحبت مشغول و رفتند بالکن به شام، صرف از بعد باالخره

 نشان را بود کشیده که دیگری طرح چند آرامش. شدند

زدند حرف سوئد نمایشگاه درمورد و داد پارسا .  

 احساس ناگهان اما رفت اتاقش به آرامش که بود آخرشب

 و پارسا از دوری انگار. شد پوچ درونش شادی تمام کرد

کرد می پرتاب قعر به اوج از را او هایشبدبختی با مقابله . 

 خوابش شد می پهلو به پهلو هرچه اما خزید تختش روی

 چشم به باالخره خواب که بود گذشته ساعتی دو. برد نمی

 را دستش و پرید جا از وحشتناکی کابوس با اما آمد هایش

داد حرکت شکمش روی . 

مامان؟ خوبی »  » 

 تخت از. شد تنگ نفسش و افتادند هم روی هایش پلک

رفت پارسا اتاق سمت به سالنه سالنه و آمد پایین .  



 

 

 و بود نشسته راکش صندلی روی آباژور، کم نور زیر پارسا

 آرامش سمت به فورا در، شدن باز با. کردمی دود سیگار

پرسید نگران دل و برگشت : 

جان؟ بابا نخوابیدی »  » 

زد لب و رفت داخل آرامش : 

... بینم می کابوس بره، می هم وقتی... بره نمی خوابم »

مکالفه ... » 

 دودهای. گذاشت باز را بالکنِ  در و شد بلند فورا پارسا

زد اسپری کمی و کرد هدایت بیرون به را سیگار از ناشی . 

بخوابد تخت روی تا کشید نرمی به را آرامش بازوی .  

 دکترت. بیارم نعناع دمنوش برات برم تا بخواب اینجا »

 « ...گفت

 دمنوش دو با دقیقه چند از بعد و رفت بیرون اتاق از

داد آرامش دست به را یکی و برگشت : 



 

 

خوبه هم تهوعت واسه » . » 
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 خالی درونش چیزی. بست پلک و خورد را دمنوش آرامش

 و زد می فریاد را آغوش یک به نیازش که حسی... انگار بود

 موفق نهایت در اما بگیرد اش ندیده کرد می سعی مدام او

 مانده گلویش توی که بغضی با و گزید لب خجالت، پر. نشد

زد لب بود : 

کنی؟ می بغلم »  » 



 

 

 صدایش عجزِ از داشت، برمی را ها لیوان داشت که پارسا

گذاشت عسلی روی همانجا را ها لیوان و ماند مبهوت .  

 پرسخاوتش آغوش به را او و خوابید تخت روی کنارش

زد لب و بوسید چندبار و چندین را موهایش روی. کشید : 

اینجام من... دخترم بخواب » . » 

 به زود خیلی کرد، می امنیت احساس حاال که آرامش

 این چگونه جبین مه که کرد فکر آن به پارسا و رفت خواب

 که پدری نه و بود همسری نه وقتی بود گذرانده را روزها

باشد؟ حامی  

*** 

*** 

 

 مفصلی میز و بود خریده صبحانه وسایل زود صبح پارسا

 میز سر داد، بدنش به که قوسی و کش با آرامش. بود چیده

 بود، کشیده که آشوبی روز چند از بعد و شد حاضر صبحانه



 

 

 شاید. کرد صرف پدرش کنار را صبحانه آرامش در باالخره

 خوابیده راحت همه آن که بود شبی اولین گذشته، شب

  .بود

گفت و ریخت را دوم چای برایش پارسا : 

 کم که باشی هم تو خوام می. شرکت داریم جلسه امروز »

بگیری یاد رو هاکاری ریزه کم . » 

کرد تایید و کرد نگاهش ذوق با آرامش . 

 با و برداشت را تلفنش. شود حاضر تا رفت اتاقش به هم بعد

 شد مواجه میعاد سمت از پاسخ بی تماس سی حدود چیزی

انداخت جانش به دلهره بود، فرستاده برایش که پیامکی و . 

 یهرزه کنی می خیانت من به... آرامش کشمت می »

 « هرجایی؟
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 را اششماره فورا و کشید شعله تنش توی عجیبی خشم

 میعاد، فریاد صدای که بود نرسیده دوم به اول بوق. گرفت

کرد راست اندامش به مو . 

هان؟ ندادی؟ جواب چرا بودی؟ کجــــا »  » 

کشید فریاد خودش تبع به و بست را اتاقش درِ آرامش : 

تو؟ مرگته چه »  » 

-  یبچه اون و تو روزگار از دمار... آرامش خدا خداوندی به

 باشه؟ من یبچه اون معلوم کجا از اصال. درمیارم حرومی

هان؟ خونه؟ تو نیومد جونت بابا بعدش مگه   

 بزند حرفی تا شد باز دهانش و ماند مبهوت و مات آرامش

گذاشتنمی حرفی هیچ جای میعاد، وقاحت همه آن اما .  



 

 

 میان داغش نفسِ و شدند آب پر هایشچشم کاسه تنها

 اشرفته خواب تنِ پارسا، صدای و شد باز در. ماند گلویش

داد خفیفی تکان را . 

بابایی؟ حاضری »  » 

 هایکندن جان و فریادها صدای و کرد قطع را تلفن آرامش

گرفت نشنیده را میعاد .  

کرد زمزمه لرزان و جان بی : 

پوشم می االن » . » 

 و دستش توی تلفنِ دیدن با و کشید درهم اخم پارسا

 تردید با و رفت جلو قدمی بود، همیشه از ترپریده که رنگی

 :پرسید

بود؟ کی شده؟ چی »  » 

 پر را ها کلمه. انداخت زیر به سر فورا و چکید آرامش اشک

کرد می ادا بود پیچیده گلویش توی که بدی درد با و بغض . 



 

 

بکشم نفس کم یه من بریم... بریم... فقط... هیچی » . » 

 حفظ با و کشید بیرون را هایش لباس کمدش از فورا پارسا

 هیچ بی آرامش. بپوشد تا کرد کمکش صورتش، روی اخمِ

 طاقت که پارسا و داد پارسا های حمایت به تن مقاومتی

 و فشرد اشسینه به را سرش نداشت، را حالش این دیدن

زد لب قرار بی : 

عسلم بزن حرف » ... » 

- ... کردیمی خیانت بهم داشتی گهمی... گهمی... بود میعاد

باشه؟ من مال حرومی بچه اون معلوم کجا از گهمی  

 از سوختمی خودش قلب اما نگفت را هایش حرف ادامه

تهمت آن .  

 شده خون کاسه هایشچشم و بود شده قفل پارسا فک

  .بودند



 

 

. کرد خارج جیبش از را تلفنش و گرفت فاصله عصبی

 و ایستاد پنجره لب آرامش، از دورتر و گرفت را ایشماره

ماند منتظر . 

سالم عمو؟ جانم » . » 

- شد؟ پیداش کردی؟ کار چی. سالم  

-  دونن نمی شخانواده حتی. زمین رفته شده آب واال نه

آشغال گوریه کدوم . 
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 توی و بود نشسته تخت روی که آرامش به و برگشت پارسا

 و برداشت گام طمانینه با. کرد نگاه بود شده جمع خودش

گفت لب زیر. شد خارج اتاق از : 

داره تماس آرامش با » . » 

 پلک مسیح، غرش صدای و شد سکوت ای لحظه چند

انداخت هم روی را هایش . 

 آرامش با من ذاشتیمی اگه عمو. قرطی بچه خورده گه »

 نزدیک بهش نداشت جرات دیگه کنم، عقدش و بزنم حرف

بذار عمو. بشه ... » 

پرید کالمش میان بود، رسیده بالکن به که پارسا : 

 اخطار بهت اول همون از. تو نگیر ماهی آلود گل آب از »

نکن فکر بهش هم ذهنت تو حتی گفتم و دادم . » 

کشید ایکالفه پوف مسیح . 



 

 

 ابوالفضل به... کنیمی سر به جون رو من داری... عمو »

 سازممی زندگی و خونه دارم... نیستم هیچکس با ماهه یک

 باشه که هرجور رو آرامش من. کنم ازدواج بتونم که

خواممی . » 

-  انجام رو خواستم ازت که چیزی. خوریمی مفت گه تو

 این. کنن پیگیری بده برات، فرستممی رو ششماره. بده

شهمی هارتر داره روز به روز . 

 ...عمو-

- مسیح نرو من مخ رو .  

-  اگه حتی... کنه ازدواج نباید کال آرامش باشه تو به اگه

 داره پا یه مرغت تو پایین، بیان و بشن محشور هم حضرات

خودته مال آرامش و .  

 جیغ صدای که بگوید چیزی خواست و زد ایتکخنده پارسا

 به را خودش چطور نفهمید. کرد جدا تنش از روح آرامش،

 گلوی که دید دست به چاقو را میعاد و رساند هاپله پایین



 

 

 داشت شده گشاد هایی چشم با و بود گرفته را آرامشش

کردمی تهدیدش . 

 سرش پشت را آرامش میعاد، که دوید سمتش به طوری

 لحظه آن مگر اما. گرفت او سمت به را چاقو و فرستاد

 کوبید دستش زیر طوری فهمید؟می خطر از چیزی پارسا

 میعاد بعد، ایلحظه و شد پرتاب دیگری سمت به چاقو که

بود لگدهایش و مشت زیر . 

 هر و کردمی نگاه صحنه آن به داشت بریده نفس آرامش

پیچیدمی شکمش توی بیشتری درد لحظه . 

 دست ایلحظه برای پارسا که کردمی ناله و بود شده دوال

زد زل آرامش به بارشخون هایچشم با و داشت نگه . 

اذیته؟ بچه بچه؟ شد؟ چی »  » 

 و خورد سر دیوار، به تکیه و داد تکان سر سختی به آرامش

افتاد پایین . 
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 آن از عجیبی طرز به دید، را آرامش حال که هم میعاد

 آغوشش در تا زد کنار را پارسا حتی و آمد کوتاه موضع

 سینه تخت لگدی همیشه، از تر عصبی پارسا اما. بگیرد

کوبید اش : 

بزنی دست بهش نداری حق. بیرون من خونه از گمشو » . » 

کشید فریاد هم میعاد : 

پیرمرد شی یکی دیوار با نزدم تا کنار بکش تو! زنمه » ! » 

چسباندش در به و گرفت را اش یقه پارسا . 



 

 

 خاطر به دختر این... گم می چی ببین کن گوش خوب »

 یا بیرون گمشو یا پس... افتاده روز این به عوضی توی

 بعد و بیمارستان ببرمش تا کن آماده رو ماشین زودتر

بکنم رو سرت پوست . » 

 و بود کرده عرق. لرزیدمی عصبانیت شدت از میعاد

 و ایستاد همانجا حال این با. بودند شده قرمز هایشگوش

کرد صاف را اشیقه .  

 ساختمان از سه هر و گرفت آغوشش توی را آرامش پارسا

رفتند بیرون . 

 پارسا و بود نشسته خودش ماشین فرمان پشت میعاد 

 و بود کشیده آغوشش به را آرامش سر عقب؛ صندلی روی

کردمی خرجش محبت و کردمی زمزمه گوشش زیر مدام .  

 خیره آینه، از و کردمی استفاده فرصتی هر از میعاد

 قلبش تمام ایگزنده و تلخ حس هربار و کردمی نگاهشان



 

 

 به بودند، سرش توی که افکاری. سوزاندمی را

کردندمی اشسالخی داشتند ممکن شکل ترینآزاردهنده . 

گفت نمی چیز هیچ آرامش آرامشِ برای پارسا .  

 اورژانس به را آرامش فورا پارسا رسیدند، که بیمارستان به

 دیدن با و برگشت داد، انجام را الزم کارهای وقتی و برد

 محوطه به تا کرد ایاشاره ها، صندلی از یکی روی میعاد

 .بروند

 پارسا. رفت پارسا دنبال و برخاست جا از اخم پر میعاد

کوبید اشسینه تخت ای ضربه و برگشت عاصی، و طلبکار . 

 انتقام من از که تو چیه؟ حسابت حرف مرگته؟ چه »

کنی؟نمی گم رو گورت چرا گرفتی؛  » 

 براق پارسا صورت توی و پرید باال میعاد ابروی تای یک

  .شد

داشتم کار زنم با » . » 



 

 

 تهدیدوار و کرد تنگ چشم و رفت جلوتر قدمی پارسا

 :گفت

 رو کلکت دم می جوری یه... نکن زنم زنم من واسه هی »

ها نشه پیدا هم تالشه که بکنن ! » 
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 دیگری سمت به را نگاهش رد و زد عصبی پوزخندی میعاد

 بود حرکت در گردنش و ها گوش بین مدام دستش. دوخت

کشیدمی آن روی محکم و . 



 

 

 با و کشید گردنش و گوش روی دستی آمیز، تحقیر پارسا

گفت کجخندی : 

خاره؟می »  » 

 نفس به اعتماد با و برگشت سمتش به میعاد عصبی نگاه

 :گفت

 بزنیم؟ حرف بدنم خارش درمورد که نکشوندی رو من »

 « هوم؟

زد آتش سیگاری و خندید پارسا : 

 کنیمی مصرف که ایشیشه درمورد که کشوندمت... نه »

بزنیم حرف . » 

آمد کش پارسا روی اشعصبی نگاه و شد آچمز میعاد . 

 عصبی آمد، می سمتش به که مردی دیدن با و چرخاند سر

کشید فریاد : 

چرا؟ عوضی؟ گفتی بابام به چرا »  » 



 

 

 از را صورتش و رفتمی عقب قدم به قدم که همانطور

کشید فریاد کرد،می جمع کشیدمی که دردی : 

رو تهرزه دختر اون هم رو تو هم... کشمت می » ! » 

. برسد او به توانست نمی اما دوید می دنبالش پارسا

 ها آن تمام و نبود میعاد پدر از خبری که بود این واقعیت

بودند توهماتش ! 
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*** 



 

 

 پر. نشست کنارش و داد خوردش به را داروهایش جبین مه

گفت و کرد نگاهش نفسگیر و غصه : 

دختر این روز به آورد چی... کنه لعنتش خدا » ! » 

 و بود کرده جمع سینه توی را هایشدست همانطور آرامش

 هم را فکرش وقت هیچ. کردمی نگاه نامعلوم اینقطه به

بگذارد سر پشت را نحسی روزهای چنین که کردنمی .  

 و گذاشت می سر پشت را اشبارداری بیستم هفته

 تنش توی ترس قدری به. بود شده همیشه از ترحساس

 به خواب پارسا، حضور بدون هاشب که بود دوانده ریشه

 توی گرفته جان طفلِ که ترسیدمی. آمدنمی هایشچشم

 تا بیمارستان، روز از جبین مه. بدهد دست از را تنش

 مراقبتش و بود آمده پارسا خانه به هرروز را امروز همین

 بود داده توضیح هم علیرضا برای را شرایط البته. بود کرده

 رویش به هیچ که بود شعور و درک با آنقدر علیرضا و



 

 

 تا بود گرفته حقوق بدون مرخصی برایش فقط. بود نیاورده

کند کمک دخترش به راحت خیال با . 

 صبحانه شد،می بیدار خواب از هفت ساعت روز هر پارسا

 بیرون خانه از صدایی کوچکترین بدون و کردمی آماده

 نشستمی منتظر ماشین، توی و برج مقابل آنقدر. رفتمی

 که کند راحت را خیالش و برسد سر جبین مه باالخره که

 نوشته مطلق استراحت برایش پزشکش. نیست تنها آرامش

 و بود کرده تهدیدش چاقو با میعاد که روزی از درست بود؛

 به اضطراب، و عصبی فشار از آرامش و بود زده خیانت انگ

بود افتاده خونریزی .  

 که زد سر آرامش به هم باز و کرد آماده را شام جبین مه

بود شده مچاله خودش توی و بود چرخیده پهلو به حاال .  

کرد نوازش را موهایش و نشست کنارش . 

 چه دختره تبچه فهمید وقتی بابا... ببینم کن تعریف »

شد؟ حالی  » 



 

 

 خیلی و آمد آرامش هایلب روی لبخند از نشانی تنها

 بود گرفته خش که صدایی با و آرامی به. شد ناپدید سریع

زد لب : 

مطب کاذب سقف به خورد سرش که هوا پرید یجوری » ... 

» 

 خنده از هم آرامش هایشانه و افتاد قهقهه به جبین مه

 و حال آن از تا کردمی را تالشش تمام جبین مه. لرزیدند

کند دورش هوا . 

نکردید؟ انتخاب براش اسم خب؟ »  » 

 چشمش روی را ساعدش و ریخت اشک اختیار بی آرامش

 .گذاشت

 هنوز... دونم نمی هنوز من... نازان بذاریم گهمی پارسا »

 « ...گیجم

 نگاهش پرغصه و انداخت اشپیشانی به چینی جبین مه

کشید موهایش به دستی و کرد حفظ را لبخندش. کرد . 



 

 

 اذیت ذاره نمی پارسا... نخور غصه... مامان بره قربونت »

داره دوستت خیلی که دونی می... شی ! » 

- که بمونه مجرد من بخاطر عمرش آخر تا تونهنمی ! 

- بمونه؟ اون که بمونی مجرد تو قراره مگه  
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گفت و کشید باال گلویش زیر تا را پتو آرامش : 

 باال بیارم ناپدری کنم؟ ازدواج چطور... بچه یه با من »

 به نیاز... شممی مستقل و کنممی کار خودم من سرش؟

ندارم مردی هیچ ... » 



 

 

بوسید را بازویش روی و شد خم جبین مه : 

 یه باالخره اما نداری کسی به نیاز تو... عزیزدلم آره »

 عشق فهمیمی که گیرهمی قرار مقابلت کسی یه روزی

 فکرش علیرضا از قبل تا من... چی یعنی زندگی چی؛ یعنی

 تماما. باشه داشته وجود مردی همچین که کردمنمی هم رو

 عمر یه فهمممی دارم تازه. کنهمی حمایتم و پشتمه

 کردن محدود که غیرت معنی. کرده تا بد باهام آقاجون

 از کشهمی عذاب علیرضا که همین یعنی غیرت نیست؛

 نمیزنه دم اما پارسا؛ با برخوردم و خونه این به من اومدن

 که هرجور رو شرایط. داره اعتماد بهم. نشم ناراحت من که

باشم آروم من تا کنهمی فراهم شده . » 

شد خیره نامعلوم اینقطه به و کشید عمیقی نفس . 

 کردممی فکر. خوندممی رمان خیلی بودم بچه وقتی »

 و پوشش سرِ کنه، تخم و اخم که مردی یعنی خوب، مرد

 فکر. کنه محدود رو من هرچیزی، و دیگران با برخورد



 

 

 نداره؛ غیرت یعنی نباشه، شکلی این مرد اگه کردممی

 زندگیم، تو اومده علیرضا که االن اما... زمینیه سیب یعنی

 هی. بودم کرده دق االن تا داشت، رو رفتار این اگه بینممی

 کار بصار کن رو کار فالن نخور، بخور، نباش، نرو، بگه بخواد

 افسرده رو آدم شدن محدود چقدر دونی می نکن؛ رو

 ساله هجده هفده دختر یه واسه چیزا این شاید کنه؟می

 می برسه، من سن به وقتی دختر همون اما باشه؛ خوشایند

 منطق بی هاینهی و امر از ها؛ نکن بکن از. چی همه از بُره

مسخره و ... 

 تو برای مناسبی آدم بودنش، معتاد و بیمار از جدا میعاد

 مجبور. داره رو هجر عهد رفتار همین دقیقا چون. نیست

 براش خوبی حامی خودت هم که ایبچه بخاطر نیستی

 شاید که بدی آدمی با زندگی به تن پارسا، هم و هستی

 بیاد شب به شب کن فکر. نسازه برات روشنی فردای هیچ



 

 

 با هستی، این با کن اعتراف بگه و سرت باال بگیره چاقو یه

نیستی اون ! » 

 و روز آن میعاد... گفت می راست. شد مچاله آرامش قلب

 حتی. نداشت وجود که بود خیانتی کشف پی در روزها تمام

 تهدید یا و بود زده زنگ چندبار و چندین روز، آن از بعد

توخالی و پوچ هایدلتنگی ابراز یا و بود کرده ...  

 مسائل، آن از قبل حتی اما نداشت نرمالی شرایط اینکه با

 لباس طرز و آرایش از. دادمی گیر آرامش چیزِ همه به

. ساختمی را ظاهرش که هرچیزی تا گرفته؛ پوشیدندش

 خط اشزندگی برای تا نداشت شعور آرامش خود که انگار

برود پیش همان طبق و کند مشخص مشی . 

 

, [19.12.19 14:46] 

 

 



 

 

۲۸۴پارت  

 

 

 هم ابتدا همان از میعاد کرد،می نگاهش خوب که حاال

 را خودش فقط آرامش. نبود شدن ابدی برای خوبی گزینه

 تریندردناک. نداشت اما دارد دوست را او که بود زده گول

 توی موجودی و نداشت دوستش که بود اینجا قصه جای

بود اشتباه انتخاب آن وجودِ به وابسته که بود بطنش . 

 پس را خودش کارهای و هاتصمیم تاوان داشت آرامش

 را اشتباهاتش هیچوقت که او برای این و داد؛می

بود انتهابی یدره یک از سقوط مثل پذیرفت،نمی . 

 تا و کرد سر روسری فورا جبین مه و شد زده خانه زنگ

 در پارسا، دیدن با و کرد نگاه چشمی از. رفت هاپله پایین

گفت زده هول و کرد باز را : 

اومدی؟ زود انقدر چرا »  » 



 

 

 ایخنده تک با و کرد نگاهش خیره ثانیه، چند برای پارسا

گفت صدابی : 

ننداختم کلید و زدم زنگ خوبه. سالم علیک » ! » 

. رفت کنار در مقابل از و کرد سالم زده خجالت جبین مه

پرسید و شد وارد خندان و سرخوش هم پارسا : 

خوبه؟ آرامش خوبی؟ »  » 

- دو هر خوبیم. ممنون . 

- شکر خدارو . 

 و دستپخت این به. رفت گاز سر و زد باال را هایشآستین

بود شده بدعادت داشت، جبین مه غذاهای که آرامشی . 

 نظیربی طعم آنکه محض به و زد غذا به کوچکی ناخنک

 هیجان با و کرد گرد چشم پیچید، دهانش توی سبزی قرمه

 :گفت



 

 

 خوشمزگی این به سبزی قرمه بود وقت خیلی! محشره »

بودم نخورده . » 

گفت و زد ایزده خجالت لبخند جبین مه : 

بکشم رو شام کن عوض رو لباسات برو. جانت نوش » . » 

گفت جبین مه که رفتمی باال ها پله از داشت پارسا : 

زودتر برم من که کن خبر آژانس یه زحمت بی فقط » . » 

کرد نگاهش تصنعی اخمی با و برگشت پارسا : 

حاال هستی من؟ داشتم خار چرا؟ » ... » 

گفت مضطرب و پیچید هم در انگشت جبین مه : 

علیرضا راستش... هستی خودت دیگه که حاال » ... » 

 کالمش میان اخم، پر همانطور و کرد نگاهش خیره پارسا

 :پرید

نترس نیستم؛ آدمخوار » ... » 



 

 

گفت و رسید ها پله باالی : 

 بذارم میون در باهات باید که اومده پیش ای مسئله یه »

 « .حتما
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 آشپزخانه به فورا و آورد هجوم جبین مه دل به دلشوره

 .برگشت

 حالت آن توی دیدنش با و رفت آرامش اتاق به اول پارسا

گفت پرانرژی و سرحال پژمرده، : 

حالش؟ خوبه چطوره؟ بابا عشق... ســـالم »  » 



 

 

 بود، درد از پر قلبش و فکر از پر سرش که آرامش

 او به را خودش پارسا زود خیلی و کرد باز را هایشدست

کشید آغوشش در و رساند . 

زد لب گرفته و جان بی آرامش : 

نشد؟ پیداش »  » 

گفت و بوسید را موهایش روی پارسا : 

باش داشته صبر. عزیزم دارم خوبی خبرای » ... » 

 خندید و گفت آنقدر و نشست آرامش پیش ایدقیقه چند

 اتاقش به پارسا. رسید آرامش هایلب به لبخند باالخره تا

 آرامش نوزادی مثل و برگشت هایش،لباس تعویض با و رفت

برانگیخت را اعتراضش و کشید آغوشش توی را . 

که نیستم بچه... تونممی خودم بابا... اِ اِ » ! » 

شد سرازیر ها پله از و خندید خوش سر پارسا . 



 

 

 که نبودم بچگیات... ایبچه من واسه همیشه... ای بچه »

نرم دندم کور، چشمم کشم؛ می جور االن اما کنم بغلت ! » 

 تندتر اش،خنده ذوق از پارسا قلب و افتاد قهقهه به آرامش

 .تپید

 حانواده حس. خوردند شام هم دور رسیدند، که پایین به

 آن که بود وقت خیلی. کردمی آرام را پارسا قلب بودن،

بود کرده فراموش را حس . 

 و لب زیر پارسا و آورد چای جبین مه شام، صرف از بعد

گفت دستوری : 

 « !بشین »

گفت که کرد نگاهش نگرانی با و نشست جبین مه  : 

 باهاتون باید حتما که اومده پیش ایمسئله یه راستش »

بذارم میون در . » 



 

 

 بی که آرامش از چشم پارسا و افتاد دلشوره به جبین مه

برنداشت بود رمق بی و حال . 

 تا االن. کردن بستریش کمپ توی و کردن پیدا رو میعاد »

 استراحت مسئله فقط. آرامش بابت از راحته خیالم حدودی

 و برم روز دو سوئد، نمایشگاه برای باید من. مطلقشه

اگه. آرامش شده غمم و همّ همه اما برگردم  ... » 

پرید کالمش میان فورا جبین مه : 

نباش چیزی نگران. هستم من » . » 

گرفت قدرشناسی رنگ پارسا نگاه . 

 علیرضا اگه که مسئله یه مونه می فقط. ممنونم واقعا »

شممی مدیونش کلی کنه، قبول . » 

گفت پارسا و کرد سکوت جبین مه : 

 یخونه تو نیستم، من که روزی چند این ممکنه اگه »

بمونید آرامش پیش خودم . » 



 

 

 ...آخه-

 کالمش میان داشت، علیرضا از بهانه دانستمی که پارسا

 :پرید

 آرامش اینکه یک: درخواستم این داره دلیل چندتا »

 اگه البته. خودشه اختیار در باال طبقه و ترهراحت اینجا

 پیش خودم اگه چون بخوابی؛ پیشش و بکشی زحمت

 این تو خوامنمی اینکه دو. رهنمی خوابش نباشم آرامش

بشه شرایطش متوجه و بیاد خونتون کسی فاصله . » 

گفت و کرد نگاهشکالفگی با جبین مه : 

کنم صحبت باهاش باید » . » 

گفت تاکیدی و انداخت باال ابرویی پارسا : 

کن صحبت » ... » 
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 هفته یک و بود کشیده درازا به پارسا یروزه دو مسافرت

 آرامش پیش هرشب جبین مه. بود نیامده که شدمی

 وجود به انگار. بود بدخواب هم باز آرامش و خوابیدمی

 موجب و دادنمی امان دلتنگی. بود کرده عادت پارسا

 از پاسی تا رفت،می خواب به جبین مه که هرشب شدمی

 دیگر حاال. بسوزد دلتنگی تب در و کند گریه شب

 حضور عدم برای بلکه نبودند؛ اشبدبختی برای هایشاشک

 در طوری حاال اما نبود سال سالیان اگرچه که بودند مردی

 نبودنش، که بود شده نگار و پرنقش و پررنگ اشزندگی

بود آرامش قلب توی تیری .  



 

 

 که زد حدس غریبه، یشماره دیدن با و خورد زنگ تلفنش

 نگاهش آنقدر و گذاشت سایلنت روی را آن. باشد میعاد

 که نبود بردار دست انگار اما. شد قطع باالخره تا کرد

 به تیرش هم باز و گرفت تماس چندباره و باره سه و دوباره

خورد سنگ . 

 به. گذاشت پرواز حالت روی و برداشت را تلفنش آرامش

گرفت ویدیویی تماس پارسا با و شد وصل خانه وایفای . 

داد جواب فورا پارسا : 

خوبه؟ نازان جان؟ بابا خوبی. خودم بانوی بر سالم »  » 

گفت و زد کمرنگی لبخند آرامش : 

. دارم ضعف شهمه من اما خوبه نازان... بابا نیستیم بد »

کنممی تب صبح تا شب . » 

گفت و خندید : 

میای؟ کی... دلتنگیه تب کنم فکر »  » 



 

 

گفت دل و جان با و کشید عمیقی نفس پارسا : 

 دیگه. عزیزم دارم بلیط شب برای... جانا دلتنگم منم »

میام واقعی اینبار . » 

گفت حال بی و خندید آرامش : 

 بسه. دلتنگی از کنهمی درد استخونامم همه حتی »

برگرد خدا رو تو... دیگه ... » 

گفت تاب بی پارسا : 

. میام زود کنی؟ می بابا جیگر به خون چرا. عزیزم باشه »

نشد؟ خبری  » 

گفت غریبه تلفن یادآوری با آرامش : 

 زدم حدس. همش زنهمی زنگ بهم ناشناس شماره یه »

ندادم جواب باشه؛ میعاد . » 

-  دسترسی تلفن به نه کال مدت یه تا اون اما کردی خوب

ببینه تونهنمی هم رو شخانواده حتی. هیچکس به نه داره . 



 

 

انداخت باال ایشانه آرامش : 

نبوده اون پس... اِ » . » 

 ...نه-

 هم بعد و کرد صحبت انگلیسی به که آمد کسی صدای

گفت پارسا : 

. کنارتم پاشی صبح نداری؟ کاری... عزیزم برم باید من »

بخواب زود شب . » 
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داد تکان دست برایش و زد لبخندی آرامش . 



 

 

نبود شماره آن از خبری باراین و کرد روشن را تلفنش . 

 سرگرم جبین مه با نوعی به را خودش و کرد مطالعه شب تا

  .کرد

گفت و آمد اتاقش به جبین مه که بود شب اواخر : 

 و من اگه ترسی نمی. رسهمی بابا دیگه ساعت نیم »

 که بریم جایی، بره باید زود صبح خونه؟ برگردیم علیرضا

زودتر بخوابه . » 

کرد نگاهش قدرشناسانه و زد لبخند آرامش . 

 از میام خودم االن. امروز بابت ممنون. ترسمنمی نه »

کنممی تشکر هم علیرضا . » 

 چند که شد رانش روی کبودی بند نگاهش و شد بلند

شدمی تر پررنگ مدام بود روزی . 

کرد عوض شلواری با را شلوارکش و کرد اخمی . 



 

 

 جبین مه. رفت جبین مه آغوش به و کرد تشکر علیرضا از

کرد زمزمه و شد گریه به دم : 

 بهت بدجور روز چند این. خودم پیش میومدی کاش »

 باز. کردم درست غذا براتون هفته یه اندازه... کردم عادت

 باش خودت مراقب. کنممی درست غذا میزنم سر بهت میام

 « .عزیزم

- سالمت به دیگه برید. چشم . 

 با. افتاد آرامش دل توی غریبی ترس رفتند، آنکه محض به

 دخترش و او به دسترسی و بود کمپ توی میعاد آنکه

 می و پیچید می شکمش توی شومی حس اما نداشت

شدمی شکمش توی ناآرامی حرکات موجب و پیچید .  

 برای و کرد سرگرم سونوگرافی هایعکس با را خودش

کرد پخش موزیک خودش . 

 خاموشش تلفن با هربار و گرفت بار چندین را پارسا شماره

شد مواجه . 



 

 

 شماره همان دیدن با و خورد زنگ خودش تلفن اینبار

داد جواب کالفه غریبه، : 

 « بله؟ »

- آره؟ کردی؛ ول بقیه مثل رو من هم تو  

گفت و شد کوبیده بهم محکم هایش پلک : 

 دنمی گوشی شده خراب اون تو مگه کجایی؟ تو میعاد؟ »

 « بهت؟

گفت و زد پرصدایی پوزخند میعاد : 

. برگردم و ببینم رو بچه و تو اومدم. عزیزم رفتم در نه »

بوم پشت بیا . » 

 به صدایش لحن و ماند مبهوت ایلحظه برای آرامش

گرفت اوج و کرد تغییر سرعت . 

... دیوونه میعاد بوم؟ پشت بیام خوبه؟ حالت چــــی؟ »

 درست دردسر برام کم. بودی که گورستونی همون برگرد



 

 

 از گمشـــو برو. بهت بچسبم دستی دو باز حاال که نکردی

 و عوضی پریسای همون به بچسب برو... بیرون زندگیم

بردار مبچه و من سر از دست . » 

گفت خونسردی با میعاد : 

نداری؟ دوسم دیگه »  » 

پرسید دیگر بار میعاد و کرد سکوت آرامش : 

نه؟ هنوز؛ داری دوسم... بزن حرف... بگو »  » 

کشید فریاد تقریبا آرامش : 

 برای برو... آشغال... متنفرم... متنفرم... متنفرم ازت »

 نمی فهمی؟ می خوامت؛ نمی. بیرون زندگیم از همیشه

 « ...خوامت

 پارسا تخت گوشه را خودش زده، حرص و کرد قطع را تلفن

 ناموفق هم باز و گرفت تماس پارسا با دیگر بار. کرد جمع

نالید و زد هق. بود : 



 

 

نمیاد؟ چرا... خدا ای »  » 
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 زنگ تلفنش هم باز که بزند زنگ جبین مه به خواست

 و گفت ایکالفه نچ. بود تصویری تماس اینبار اما خورد

 میعاد که نداد جواب. چسباند اشپیشانی به را ساعدش

نوشت برایش : 

دی؟نمی جواب حتی که متنفری ازم انقدر »  » 

نوشت برایش میعاد. نداد جواب اما دید را پیامش آرامش : 



 

 

 دیگه. پایین بندازم رو خودم بوم پشت از خوام می »

 که بده جواب پس. ندارم رو نکبتی زندگی این طاقت

نمونی دل به حسرت ! » 

 دلهره با و شد خیره پیامش به زده حیرت و مات آرامش

پرید جا از بدی .  

کرد وصل را تماس فورا میعاد و گرفت را شماره زده هول . 

خوبی؟. خانم عسل سالم »  » 

-  استرس... رو بچه این و من کشتی... درد ای... کوفت ای

 بشه؟ مونده عقب بچه خوایمی. نفهم نیست خوب برام

  آره؟

 زیر که شهری دیدن با آرامش و برد باال را دوربین میعاد

کشید جیغ درخشید،می پایش : 



 

 

 می لیز پات. اونجا از پایین بیا من جون رو تو میعاد »

 رو تو... خدا رو تو بشه؟ بابا بی مونبچه... هامیفتی خوره

آرامش جون ... » 

 و گرفت باال را دوربین خردکنی، اعصاب خونسردی با میعاد

داد نشان را پایش زیر ارتفاع . 

 وقته خیلی... مردنم از ببر لذت و ببین... عشقم ببین »

نه؟ نداری؛ دوسم دیگه  » 

 به را خودش و رفت بیرون خانه از هراسان و هول آرامش

 و گذاشت آنجا به قدم حالی چه با نفهمید. رساند بام پشت

. شود افتادنش مانع تا انداخت چنگ میعاد لباس به چطور

 قید بی و خندید. افتاد زمین روی و خورد سکندری میعاد

 :گفت

چنگم تو اومدی » ... » 

زد لب عجیبی شور با و کرد خم گردنش روی را سرش : 



 

 

من یحامله باربی شده تنگ برات دلم... اوووف » ... » 

 زمین هم خودش و بود افتاده نفس نفس به که آرامش

غرید لب زیر و کرد پاک را هایش دست کف بود، خورده : 

رو من اینجا کشوند چجوری ببین... کثیف مکار روباه » . » 

 و کالفه حالت با آرامش و بوسید را هایش لب میعاد

راندش عقب به چندشی : 

خواهشا... میعاد » ... » 

زد خیمه تنش روی و کشید آغوشش به میعاد . 

چی؟ خواهشا چی؟ جان؟ »  » 

نالید و کرد جمع سینه توی را هایش دست آرامش : 

نیست خوب بچه واسه... میعاد اونور برو خدا رو تو » ... » 

 چندبار و چندین را گردنش گودی و کرد خم سر میعاد

بوسید پرحرارت : 



 

 

 عاشق چقدر بفهمه بذار نباشه؟ خوب چرا عزیزم؟ چرا »

 « !همیم
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 او و کرد جمع را بود پاهایش و دست در توان هرچه آرامش

 درِ از کرد سعی. شد نمی حریفش اما راند عقب به را

شود وارد محبت و دوستی . 

 رو عکساش بریم... خونه بریم جانم؟ میعاد میعاد؟ »

 ممکنه حساسه... حساسه... گرفته شکل مبچه... ببین

کنار برو آرامش جون رو تو... میعاد خدا رو تو... بمیره ... » 



 

 

 از یکی یکی را هایشلباس. فهمیدنمی چیز هیچ میعاد اما

 مشت و پراند لگد و کرد التماس آرامش هرچه و کند تنش

نکرد افاقه کوبید، . 

 پایین اشسینه زیر تا و کرد هایش لب گاهبوسه را تنش

 آماده که گرگی مثل هایش، لب زیر خشونتی حس با. آمد

 مچ منقبض، فکی با و کرد باز چشم ناگهان شده، حمله

شد زخمش جای یخیره و گرفت را آرامش های دست . 

 به ترسناکش نگاه از بود، افتاده هق هق به که آرامش

زد لب و پیچید خودش : 

 به... میادا. نیومده بابام تا برو... برو میعادم؟ جونم؟ میعاد »

میاد خدا ... » 

 قفسه زیر زخم بندِ نگاهش. نبود عالم آن در اما میعاد

داشت امتداد بغلش زیر تا که بود اشسینه . 

 با و ریخت سرخش های چشم توی را اشوحشی خوی

پرسید وحشتناک لحنی : 



 

 

چیه؟ این »  » 

 رنگش تنش، روی زخم دیدن با و کرد بلند سر آرامش

 .پرید

دونم نمی خدا به... دونم نمی » ... » 

پرسید تهدیدوار و انداخت چنگ گلویش به میعاد : 

 می من... داری رابطه باهاش نه؟ پارساست؛ شاهکار جای »

داری رابطه باهاش تو دونم ... » 

زد ضجه آرامش : 

 گی؟ می چی فهمی می... بابامه اون... کن بس میعاد »

پایین بنداز رو خودت برو گمشو... گمشو . » 

 حسبی بالفاصله و سرخ صورتش طرف یک حرف، این با

 حرکت بی اش گونه روی دستش و شد مات نگاهش. شد

اورددرمی روزگارش از دمار داشت درد. ماند . 



 

 

 زخم گفت می. نظیره بی تخت تو گفت می مهرنوش »

آره؟ داشت؛ لذت هم تو واسه... بخشه لذت اما زنهمی  » 
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 آن با زدن حرف. کرد سکوت و ریخت اشک فقط آرامش

نداشت ایفایده هیچ نفهم زبان . 

 روی را اشتیزی و آورد بیرون جیبش از چاقویی میعاد

 مچ ها گرفته برق مثل آرامش که گذاشت ارامش شکم

کرد دور را خودش و گرفت را دستش . 

کشید عربده میعاد : 



 

 

 بیاد بدنیا باید... خواممی رو بچم. هرزه رو دستم کن ول »

 همینجا از رو تو بعد... بود اشغال مامانش چقدر بگم بهش

 بی اون دست ذارممی کردی فکر پایین؛ کنممی پرت

برسه؟ بهت ناموس  » 

-  بی جدت رو تو میخوای؟ چی گی؟ می چی میعاد؟... میعاد

عوضی ترسیده مبچه... شو من خیال !! 

 به و کشید دست ای لحظه برای میعاد که کشید نعره طوری

شد خیره اشکش پر های چشم . 

گفت لرزان و گریان و گذاشت شکمش روی دست آرامش : 

 رو خودش داره... نداره قرار و آروم مبچه ببین... ببین »

 بریم بیا... کن بس خدا رو تو... ترسیده... شکمم به کوبهمی

تو؟ کنی می لجبازی کی با... کمپ  » 

 مثل و گرفت هایشدست میان را سرش و نشست میعاد

 به هم آرامش که طوری. کرد گریه به شروع معصوم، طفلی

انداخت گریه . 



 

 

 روی سر که میعاد دیدن با و پوشید را هایشلباس آرامش

 نوک روی کرد،نمی نگاهش و بود گذاشته زانو

 نگاهش راس تیر از را خودش تا کرد حرکت هایشانگشت

 جیغ با همزمان و شد کشیده بازویش ناگهان که کند خارج

 و شد کوبیده بام پشت یدیواره به کشید، که بلندی

ماند اشسینه در نفسش . 

 را خودش تن و گذاشت تنش طرف دو را دستش میعاد

غرید و کوبید شکمش زیر به محکم : 

 در سخت سوزه، می حالت به دلم کردی فکر اگه »

 خیانت من به جونش بابا با که کسی تاوان... اشتباهی

مرگه کنه،می ! » 

 از و گرفت را آرامش پاهای حرکت یک در و گفت را این

کرد پرتش بام پشت ... 

بود شده تموم اینجا: شمیم )))) 🙊😂 )))) 

 



 

 

 یلبه بند را هایشدست و کشید وحشتناکی جیغ آرامش

 وجودش تمام و کشیدمی نفس سختی به. کرد بام پشت

کند محافظت دخترش و خودش از تا بود شده دست .  

 حریصانه زدند،می بیرون کاسه از داشتند که هاییچشم با

کرد التماس و دوخت چشم میعاد به : 

نازان جون رو تو بگیر رو دستم... دستم... میعاد » ... » 

 بدتری لحن و بد حال با و شد براق صورتش توی میعاد

 :غرید

خریه؟ چه نازان »  » 
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افتاد گریه به آرامش : 

... افتممی دارم خدا رو تو... میعاد دخترمونه... دخترمونه »

خــــــدا آه... میعاد... عشقم .... » 

 توی و شد خم. بردمی لذت صحنه آن دیدن از انگار میعاد

غرید گوشش توی و کرد نگاه براقش هایچشم : 

 و خودش رو من دختر اسم حتی که خائنی آدم یه تاوان »

نیست؟ مرگ مگه چیه؟ کرده انتخاب دیوثش بابای اون  » 

کشید باال را خودش بریده نفس آرامش . 

... چیز همه بی خودته یبچه... خودته یبچه تو جون به »

کنیم انتخاب هم با که نبودی... نبودی تو ... » 

 دور گام چند عصبی و کرد پرتمسخر ای خنده تک میعاد

چرخید خودش : 



 

 

منه بچه کن ثابت االن همین... کن ثابت » . » 

کشید فریاد آرامش : 

احمق؟ کنم ثابت چطوری چطوری؟ »  » 

. داد تکان را وجودش تمام و خورد سختی تکان جنین

زد ضجه و شدند عادی حالت از گردتر هایش چشم : 

بچه میعاد »  هردومون االن کن بس خدا رو تو... ترسیده م

 ازدواج بیا... رو چی همه کنیم درست اول از بیا... میریممی

 کار همه براش باهم... کنیم خرید براش هم با... کنیم

کن پدری براش بیا... کنیم ... » 

ایستاد دورتر کمی و زد قهقهه میعاد . 

 سیسمونی کامیون تا دو پارسا دونم نمی کردی فکر »

 ذوق انقدر چرا پس نیست خودش بچه اگه دِ گرفته؟ براش

هان؟ حرومه؟ وجودش که ایبچه یه واسه داره  » 



 

 

 بی لحظه هر آرامش و آمد می پلیس ماشین آژیر صدای 

شد می قبل از تر جان .  

 از زانویش و بودند شده پرزخم و داغ هایش دست کف

 کوچکترین با اما بود شده حس بی داشت، که دردی شدت

کشید می تیر تنش تمام تکانی، . 

نالید وجودش تمام با : 

... کنه می درد... شکسته زانوم کنم فکر... جانم میعاد »

 من... کنم می ثابت باشه باشه... خودته توهمات اینا کن باور

 آزمایش گیم می بیمارستانه این ریم می... باال بیار رو

باال بیار رو من تو... میشه معلوم ای ان دی با. بگیره ...  » 

 های آدم زبان با بود گرفته تصمیم فهمید، نمی که بس از

 شده کسی مثل. کند افاقه شاید بزند حرف نادان و احمق

 خالص فقط تا کوبید می دیواری هر به را خودش که بود

کرد نمی افاقه اما شود . 



 

 

 سر پشت به میعاد نگاه و شد باز شدت به بام پشت در

  .رسید

 کشان، جیغ آرامش و رساند آرامش به را خودش فورا

 خودش به نزدیک همه آن را مرگ تا بست را هایش چشم

 با و کرد گریه هیستیریک تیر، صدای شنیدن با اما. نبیند

 و کشید تیر وجودش تمام پاهایش، میان خیسی حس

 و شد کشیده باال کمر از. نکردند یاری دیگر هایش دست

نالید و گرفت شکمش روی دست تنها. رفت گیج سرش : 

مبچه » ... » 

 باعث که بود جمله یک فقط. شدند می کمتر و کم صداها

برود فرو خبری بی عالم به راحتی خیال با شد : 

نشده سقط بچه اما کرده خیس رو خودش » . » 
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 حاال و بود گذاشته پاهایش مقابل را ماریا چمدان پارسا

 دوخته چشم دلخورش نگاه به و بود نشسته ماشین توی

کرد زمزمه و گفت لبی زیر نچ. بود : 

نایست اینجا دیگه برو » ... » 

گفت و برچید لب ماریا : 

 پیشش مادرش هم امشب یه که رسممی فردا گفتیمی »

 ازدواج قراره مثال باشیم؟ هم با رو شب شدمی چی. بمونه

 « .کنیم

 و آرام دلش و بود شده آرامش دلتنگ حسابی که پارسا

غرید عصبی و رفت ایغره چشم نداشت، قرار : 



 

 

 قاقالیلی بهت منتظری نیستی که بچه. باال برو کن بس »

 درمورد و بینمتمی سر یه اداری، تایم از بعد فردا برو!  بدم

کنیممی صحبت هم چیزا بقیه . » 

زد لب و کرد نگاهش ناراحت و اخم پر ماریا : 

 بعد بگذره، پیشنهادت از روز یه ذاشتیمی حداقل »

دادیمی رویه تغییر اینجوری ! » 

 بوق با و گرفت عقب دنده عصبی، و زده حرص پارسا

 مبهوت و مات را ماریا و شد خارج کوچه آن از کوتاهی

. طلبیدمی را آرامشش وجودش تمام لحظه آن در. گذاشت

 بی را قراربی پارسای و بود کرده دلتنگی ابراز که آرامشی

 برگردد دخترش به زودتر هرچه تا بود کرده چیز همه خیال

شوند آرام هردو تا . 

 کرده گم هم را شارژرش و بود کرده خالی باطری تلفنش

 راه سر فقط و کند پیدا را آن تا بود نایستاده دیگر. بود



 

 

 خانه سمت به گاز، تخته حاال و بود کرده پیاده را ماریا

رفتمی .  

. انداخت نگاهی ساعتش به و رسید برج به عجیبی شوق با

 موعد زمان از دیرتر ساعتی یک و داشت تاخیر پروازش

بود رسیده . 

 رفت البی سمت به و برنداشت هم را چمدانش حتی دیگر

گفت زده هول نگهبان که : 

 گرفتم تماس گوشیتون با هرچقدر. حکمت آقای سالم »

افتاده اتفاقی یه. بود خاموش ! » 

 نگهبان که داد تکان سر پرسشی و رفت جلو اخم پر پارسا

 :گفت

 مثل. بیمارستان بردن رو بود واحدتون تو که خانومی »

شده قصد سوء بهش اینکه ! » 



 

 

. بردمی سر به هپروت در و نبود عالم آن در انگار پارسا

 فهمیدمی اما فهمیدنمی وجه هیچ به را هایشحرف معنی

 تپش هم آن و نیست درست میان این چیزی یک که

 دستش. دادمی مرگ نوید که بود قلبش درد پر و وقفهبی

نالید و شد چنگ اشسینه روی : 

بیار رو تلفنت... مادرش بزن زنگ بیمارستان؟ کدوم » ... » 
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*** 

بیمارستانه اینجا... نکنید شلوغش کنید لطف آقا » ! » 



 

 

-  سر بالیی چه بدونم باید! بیمارستانه که بیمارستانه

نه؟ یا اومده دخترم  

. کشیدش ایگوشه به و گرفت پارسا بازوی جبین مه

زد لب ریخت،می اشک که همانطور : 

کنیامی سکته... کنممی خواهش... آروم پارسا » ... » 

 رو را موهایش کالفه، و کشید ریشش دور به دستی پارسا

گفت و داشت نگه عقب به : 

 تو... جبین مه شممی دیوونه دارم. شممی دیوونه دارم »

شد؟ چی بودی؟ کجا  » 

گفت گریان جبین مه : 

 کاش... کنیمی دیر انقدر دونستمنمی... سرم بر خاک »

 نیم گفتم. ذاشتمنمی تنها رو مبچه بود، شکسته پام قلم

دیگه رسیمی تو بعدش ساعت ... » 



 

 

 انگار. برداشت خودش دور گام چند کالفه و عجله با پارسا

زدمی حرف خودش با که . 

 دعا بره... میارم در روزگارش از دمار... عوضی یپسره »

نیفته من گیر کنه . » 

-  براش چقدر بنظرت. کنیم شکایت ازش باید... گرفتنش

برن؟می   

حکمت؟ خانم همراه »  » 

 و رفت جلو فورا بدهد، را جبین مه جواب آنکه بدون پارسا

پرسید زده هول : 

 افتاده اتفاقی چه دونمنمی نبودیم، ما دکتر؟ شده چی »

 « .براش

 تعریف پارسا برای را ماجرا شرح تاسف، از حالتی با دکتر

 پلیس آرامش، مکرر هایجیغ از هاهمسایه که گفت و کرد

بودند کرده خبر را . 



 

 

داد ادامه هم بعد : 

 پاشون ساق و دیده شدیدی خیلی آسیب زانوشون »

 تو متاسفانه اما نداشتن رحم خونریزی لحظه اون. شکسته

 از رو شونبچه و افتنمی شدیدی خیلی خونریزی به مسیر

دنمی دست . » 

 را گلویش راه چیزی و شدمی گردتر و گرد پارسا هایچشم

 پارسا، برای این و. بودند داده دست از را نازان. بستمی

 دلش توی مدت این در که بود هاییدلخوشی تمام پایان

 اطرافیانش هیاهوی و عالم آن در انگار دیگر. بود پرورانده

 کرد نگاه را جبین مه و برگشت خونبار هاییچشم با. نبود

. بود مانده خیره پزشک به و بود اشک از خیس صورتش که

 را دکتر بدی حالِ با. بود رفته آهسته دور روی زمان انگار

 مانعش نفر دو اما برود عمل اتاق به خواست و زد کنار

 ایگوشه به تنها. بود فایدهبی کرد تقال هرچه. شدند



 

 

 برای تا کرد حائل سرش روی را هایشدست و شد کشیده

بگرید اش،نشسته عزا به دلِ . 
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کرد التماس و زد زانو پایش کنار جبین مه : 

 تونمنمی... نکن اینجوری خدا رو تو... خدا رو تو پارسا »

کنم تحمل . » 

کند آرامش کرد سعی و گرفت را هایش دست : 



 

 

 زندگیش تو میعاد از نشونی هیچ عوض در االن ببین »

 خدا رو تو... شهمی دار بچه هم باز کنه،می ازدواج... نیست

کن بس ... » 

 کردمی فکر نازانی به تنها و نبود هوا و حال آن در اما پارسا

 حتی که او. بود مانده آمدنش منتظر شور، و عشق با که

 این امید و دلخوشی تنها بود، ندیده را آرامش کودکیِ

بود نازان روزهایش، . 

کردند منتقل بخش به را آرامش .  

 سرش باال حرکتی، و حرف هیچ بی پارسا بعد، ساعت چند

کردمی نگاه اشپریده رنگ صورت به و بود ایستاده .  

 نگاهش یک و بود ایستاده تخت دیگر طرف هم جبین مه

بود آرامش بند دیگرش نگاه و پارسا بند .  

 و کند سفر شهرستان به شبانه بود شده مجبور علیرضا

 مه و آرامش احوال جویای و زدمی زنگ ساعت هرچند حاال

نبود ساخته هیچکس از کاری هیچ اما. شدمی جبین . 



 

 

گفت و آمد حرف به باالخره آرامش : 

باشم؟ تنها پارسا با میشه »  » 

 قدم، چند با و آمد کش صورتش روی جبین مه نگران نگاه

رساند اتاقش از بیرون به را خودش .  

 شرح و کرد زدن حرف به شروع درد، پر و حال بی آرامش

 ترسیده اندازه چه تا که گفت. گفت خودش زبان از را ماجرا

 و افتاد گریه به و گفت. بود برآشفته هایشتهمت از و بود

 که را دلش سنگینی تمام داشت دوست. نیفتاد تا از هم باز

 خبر. کند جبران بود افتاده دلش جان به نازان افتادن با

 تر جری میعاد، به نسبت را پارسا اندازه چه تا که نداشت

 و روح قاتل میعاد، وقتی نداشت اهمیتی واقع در. کندمی

 هنوز. داشت جان تنش توی که کودکی و بود شده روانش

. شدمی ریش دلش دخترش، مکرر هایضربه یادآوری با هم

 دیدمی را کودکش ترسیدن و پریشانی اینطور مادری کدام

 و التماس تمام که هرچند بود؟ نزده او که زدنمی دم و



 

 

 شاید. بود نکشیده اما بکشد کنار میعاد تا کرد را تالشش

 لحظه آن در. بود کرده فرار فکر که بود خودش تقصیر هم

 انجام بود رسیده عقلش به هرچه که بود ترسیده آنقدر

 یک. بود مانده برایش بزرگ پشیمانی یک حاال و بود داده

 را جانش عمق تا و انگار نداشت ته که کنی خراب خانه غم

سوزاندمی . 
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. کند دل درد پارسا جز کسی برای خواستنمی دلش حتی

 تعفن بوی همه آن میعاد هایحرف وقتی گفتمی چه اصال

دادند؟ می  

 و فرستاد خانه به مکافات و زور هزار با را جبین مه پارسا

 و نشست آرامش سر باالی خستگی، همه آن با خودش

ببرد خوابش مبادا تا نزد هم پلک حتی .  

 میعاد از شکایت سراغ پارسا و شد مرخص آرامش بعد روز

 فرستاده قرنطینه به بود، کرده فرار کمپ از که میعاد. رفت

شود مشخص دادگاهش تکلیف تا شد .  

 زانوی همان با آرامش و گذشت می هم پی از روزها

 پارسا شرکت به نداشت، شدن خوب قصد انگار که شکسته

 برای را سیسمونی وسایل تمام پارسا. کردمی کار و رفتمی

 از را آثارش تمام و فرستاد بودند نیازمند که ایخانواده دو

کرد پاک خانه . 



 

 

 جوش آرامش زانوی و گذشتمی اندی و ماه یک حدود

 و شدمی قبل از ترپریده رنگ و الغرتر هرروز. خوردنمی

 کردمی خیال اوایل. شدندمی بیشتر تنش روی هایکبودی

 تدریج، به اما شده گرفتار درد آن به نشستن زیاد برای

کرد نگرانی ابراز و افتاد جانش به دلشوره .  

 اصرار رغم علی و بود گذاشته قرار ماریا با پارسا روز آن

 شرکتش به نزدیک ایکافه ماندن، خانه در برای ماریا

 بیمارستان به را آرامش زودتر هرچه تا بود کرده انتخاب

 .ببرد

گفت کالفه و نشست مقابلش ماریا : 

 و زدی ازدواج از حرف تو. کنیمی مکالفه داری پارسا »

 که کردم ازدواج درخواست ازت من مگه... عقب کشیدی

کنی؟می طردم اینطوری  » 

 نگاهش پرنفوذ و عمیق و گذاشت مقابلش را ایبسته پارسا

گفت و داد هول سمتش به کمی را بسته. کرد : 



 

 

 بدترین تو االن من. نشد اما بشه؛ که کردم سعی خیلی »

. بذارم تنهاش تونمنمی و هستم دخترم زندگی شرایط

 یعنی من برای این و بمونم متعهد تو به نسبت تونمنمی

 شیم جدا فعال اینکه جز نیست ایچاره اما... دوباره شکست

شه تنهاتر خوامنمی. برسم دخترم زندگی به من تا ... » 

. دوید هایشچشم توی اشک و کرد نگاهش ناباور ماریا

گفت لرزان : 

 زندگی به ربطی چه دخترت دخترت؟ پارسا؟ گیمی چی »

داره؟ ما شخصی  » 

 فورا پارسا اما گذاشت پارسا دست روی دلجویانه را دستش

 را سرش شد، می بلند که همانطور و کشید عقب را دستش

داد تکان تاسف معنای به : 

 به آرامش. نیست خوبی وقت اصال االن. ماریا متاسفم »

داره احتیاج من . » 



 

 

 بیرون کافه از پرصالبت، و بلند قدم دو با و گفت را این

 اما دربیاورد دلش از تا بود خریده ماریا برای ای هدیه. رفت

 جا دلش روی عمیق ای کینه رفتنش، با و نبود موفق انگار

کرد خوش . 
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*** 

 به. شد می ترضعیف آرامش گذشت، می که روزی هر

 تحویل زمان حاال و بود داده انجام آزمایش پزشکش دستور

بود اشنتیجه . 



 

 

 اما زدمی سر آرامش به خودش یا و زدمی زنگ یا جبین مه

 در و دارد نگه دور مسئله آن از را او بود داده ترجیح پارسا

نگذارد داد،می انجام که هایی آزمایش جریان . 

 حس را عالم های غم تمام و بود دلش روی عجیب دردِ یک

 و کشیدمی دوش به را آرامش زندگی بار تنه یک. کردمی

 محاالت جزء انگار اما ببیند قبل مثل را او خواستمی دلش

 .بود

 نگاهی با و کرد نگاه را آزمایش هایبرگه آرامش، پزشک

گفت پارسا به رو متاسف : 

 به مبتال پارسا خانم متاسفانه. نیست بخش رضایت اصال »

هستن استخوان و مغز سرطان . » 

 توی پتک با کسی. کرد توقف پارسا روی پیش دنیا تمام

 و ماند مقابلش یخیره حیران، و مات او و کوبید سرش

 درمانبی درد چند و چندین هجوم مورد طرف، هر از قلبش

گرفت قرار .  



 

 

 کشیده درهم اخم زدن، پلک بی پارسا و زدمی حرف دکتر

 جانش تمام با را بود رسیده گلویش تا که دردی و بود

 که دختری. انگار بود معنابی برایش دنیا. کردمی احساس

 درمان شاید که داشت دردی بود، اشزندگی معنای تمام

 و شدمی درمان باید. دیگر نداشت شاید... شاید و شدمی

دادمی نجات بود افتاده جانش به که بیمی آن از را پارسا . 

زد تشر دکتر : 

 درمانی شیمی زودتر باید فرمودم منه؟ با حواستون »

 دریافت برای آمادگی و دارو سری یه دریافت برای بشن

 اگر دوقلو مثل یک، درجه فامیل از باید قبلش البته. پیوند

 استخوان مغز نمونه مادرشون، و پدر برادر، خواهر، یا دارن

خیر یا هست پیوند شرایط ببینیم تا بشه گرفته . » 

 اتاق در ناگهان که کردمی نگاهش هاشده مسخ مثل پارسا

 نگاهش تا. شد وارد سفید روپوش با مردی و باشد پزشک



 

 

 چه برای رفت یادش و شد زمین میخ همانجا افتاد، پارسا به

بود شده وارد نزده در مهمی، کار . 

کشید فریاد خاصی هیجان با : 

خودتی؟ پارسا؟ »  » 

 کیانوش، دیدن با و شد کشیده باال پارسا یزده ماتم نگاه

 اتاق از کوتاهی خواهی معذرت با و برخاست جا از تنها

 به سرد آب و رساند سرویس به را خودش. رفت بیرون

. نیفتد که بود گرفته دیوار به را دستش. پاشید صورتش

 آن بود قرار دخترش وقتی افتادن؛ داشت اهمیتی چه اصال

بکشد؟ عذاب همه  

 و تاسف با و شد وارد کیانوش تاخیر، کمی با سرش، پشت

گفت و کوبید پشتش ضربه چند غم، : 

 مبتال خانومت که شنیدم دکتر از االن. متاسفم واقعا »

پارسا دممی انجام بربیاد ازم هرکاری من... من. شده . » 



 

 

 راه غلیظ مهی روی که انگار. بود منگ و مات پارسا

 را هایششانه زیر کیانوش. نبود خودش حال توی و رفتمی

 تا آقا، پرستار یک کمک به را او توانست زحمت به و گرفت

کند همراهی اتاقش . 

 خم زانو روی و بود گرفته هایشدست بین را سرش پارسا

 به آب کمی و کشید کمرش به دستی کیانوش. بود شده

بنوشد تا داد دستش . 
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کرد نگرانی و تاسف ابراز : 

ببینمت شرایطی همچین تو خواست نمی دلم واقعا » . » 

گفت و گذاشت کیانوش دست روی دست پارسا : 

نیستم خودم حال توی اصال من... من... شرمندم » . » 

 مدت تا و بود اشراهنمایی و دبستان دوره دوست کیانوش

 و بود مانده ارتباط در او با ایران، از فرارش از بعد ها

 از هم سالگی سی از قبل تا گرفت؛می را سراغش هرازگاهی

بودند خبر با هم شرایط . 

 را اششانه روی و گرفت آغوشش در مردانه کیانوش

 :بوسید

 انتظار تو از االن من. کنیممی درستش... دبستانی یار »

نباش چیزی نگران... ندارم کردن برخورد عادی . » 

گرفت را ایشماره اتاقش، تلفن با و شد بلند هم بعد . 

بیارید برام رو  خانم پرونده کنید لطف » . » 



 

 

 جو کردن عوض برای و زد نیشخندی کرد، قطع که را تلفن

 :گفت

! هستی هم سلیقه خوش چه » ... » 

گفت کالفه و کوبید هم روی پلک پارسا : 

 « .دخترمه »

 نگاهش پرسشی و کشید باال را لبش سمت یک کیانوش

 :کرد

دخترت؟ هان؟ »  » 

گفت و داد تکان سر پارسا : 

 که هم حاال و کردم پیداش سال پنج و بیست از بعد »

 « ...اینجوری

 را میزش کیانوش. شدند خمیده یادآوری آن از هایش شانه

 و دقت با. نشست صندلی روی پارسا مقابل و زد دور

پرسید ناباور و کرد نگاهش موشکافانه : 



 

 

کردی؟ ایستگاه... کیا مرگ »  » 

زد کنایه و شد کشیده باال ضربتی پارسا نگاه : 

 پزشک ناسالمتی نشدی؟ درست هنوز تو مرتیکه »

زدنه؟ حرف طرز چه این! مملکتی  » 

گفت لب زیر و داد سرش پشت صندلیِ به تکیه کیانوش : 

 چرا سالگی؟ پونزده... المصب آخه! نمیشه باورم که من »

نگفتی؟ من به  » 

 به را نگاهش حوصله بی و انداخت باال ایشانه پارسا

دوخت دیگر اینقطه : 

داریا حوصله گفتم؟می چی. چمیدونم » ! » 

 پزشکش، مشورت با کیانوش و آوردند را آرامش پرونده

 عمل اتاق به استخوان، مغز نمونه گرفتن برای را پارسا

 .فرستادند



 

 

 و بود تماس در پارسا با هرروز کیانوش و گذشت روز آن

 هم هنوز آرامش. دهد انجام تا گفتمی را الزم کارهای تمام

 فکر میعادی به تنها و بود آمده سرش بالیی چه دانستنمی

 محکوم حبس به سال سه تا بود رسیده خبر که کردمی

 چطور سال، سه از بعد که خوردمی غصه آرامش. بود شده

 دیگری دردسر هم باز مبادا تا کند فرار دستش از تواندمی

 میعاد روزهای آن حال از بدی ترس. باشد داشته برایش

 که بود فهمیده و بود کرده تحقیق و بود افتاده دلش توی

انجامدبی درازا به هاتوهم آن ها سال تا بود ممکن . 

 

, [01.01.20 15:15] 

 

 

۲۹۸پارت  

 

 



 

 

 

 پارسا نگران و ترساندمی شدت به را آرامش مسئله این

 حتی پارسا، به شکش برای میعاد درک؛ به خودش. کردمی

 ترین دردناک این و. بود نکرده رحم هم خودش کودک به

 و محبت کمبود که آرامشی برای بود روزها آن مفهوم

 محروم را او نوعی به اطرافیانش تمام و داشت عشق

کردندمی . 

 مطبش به را پارسا کیانوش، که بود گذشته روزی چند

گرفت قرار میزش پشت همیشه از تر جدی و کرد دعوت . 

 به قبل از بیشتر خیلی سپیدش موهای و بود مقابلش پارسا

آمد می چشم . 

گفت و کرد تنگ چشم کیانوش : 

زندگیت؟ تو اومده آرامش که چندوقته »  » 

- سال یه میشه داره . 



 

 

داد تکان سر و کرد نگاهش مشکوک : 

 طرح معما هم تو دارم معما کم سوالت؟ این االن چی که »

برام؟ کنی می  » 

گفت و کشید ریشش ته به دستی کالفه کیانوش : 

 یه زودتر باید. اینجا بیاد آرامش بزن زنگ االن همین »

پیوند برای شید آماده و بدید انجام آزمایش سری . » 

 خودش تا زد زنگ آرامش به و برخاست جا از عصبی پارسا

 و پا وضعیت آن به دیگر که آرامش. برساند آنجا به را

 که آدرسی به آژانس با را خودش بود؛ کرده عادت زانویش

رساند بود گفته پارسا . 

 خوبی حس و بود مشکوک کیانوش حالِ آن به نسبت پارسا

 گرمی احوالپرسی و سالم کیانوش آرامش، آمدن با. نداشت

 سمت به کنان خنده خودش، معرفی از بعد و کرد

رفتند آزمایشگاه .  



 

 

 دلیل آرامش و پارسا و شد انجام سریع خیلی چیز همه

دانستندنمی را آزمایشگاه در حضورشان .  

 را خودش مبادا تا بود نزده حرفی آرامش به هم هنوز پارسا

  .ببازد

 تا بود گفته پارسا به کیانوش و گذشتمی روز آن از روز سه

کند آماده خبر آن شنیدن برای را آرامش کم کم .  

 کوتاهی یبله آرامش. زد در و رفت آرامش اتاق به پارسا

 غمگینی اما عمیق لبخند با پارسا. چرخاند گردن و گفت

 خیسش موهای. کرد تماشایش جیب به دست و شد وارد

 مقابل همیشه، از تر خمیده و بودند افتاده اششانه روی

 بود داده قرار صاف را پایش و بود نشسته تخت روی و آینه

نگیرد درد تا . 

. کرد نگاهش عشق پر آینه، توی از و نشست پشتش پارسا

 گلویش بیخ که بغضی با و گرفت دستش از را شانه



 

 

 آن کی تا نبود معلوم. زدمی شانه را موهایش بود، چسبیده

کنند دلبری سرش روی موها ! 

داد ناز را موهایش و کشید آغوشش در . 

خوبه؟ حالت جان؟ بابایی »  » 

 بی. کشید آغوش در را پاهایش و دست و شد مچاله آرامش

کرد زمزمه رمق بی و حال : 

بزنم که مونده طرح هم کلی. اصال ندارم حال » . » 

- موت تار یه فدای همشون. عزیزم کن ولش .  

گفت تمنا پر و کرد لوس را خودش آرامش : 

گرفته دلم مسافرت؟ بریم روز چند میشه بابا؟ » . » 
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بگوید تا خورد دل خون و بوسید را سرش پارسا : 

! اومده سرت به چی شه معلوم کن صبر. عسلم ریم می »

 تو خوبه؟... دنیا دور تور ریم می اصال... ریم می جا همه

عزیزم باش خوشحال فقط . » 

فشرد پارسا ی سینه توی را سرش و خندید آرامش . 

 با. خورد زنگ تلفنش که کند چینی مقدمه خواست پارسا

 را تماس و رفت بیرون اتاق از فورا کیانوش، شماره دیدن

کرد وصل . 

کیا؟ جانم »  » 

- زود مطب؛ بیا. سالم ! 

- شده؟ چی    



 

 

- فوریه خیلی. ببینمت باید ! 

 و چرخاند گردن. ماند مبهوت و مات پارسا و شد قطع تلفن

 مقابلش تا قدم چند آرامش، فروغ بی های چشم دیدن با

زد لب و انداخت گوش پشت را موهایش. رفت : 

 ریم می نکن، درست چیزی شام برام... بابایی میام »

خوبه؟... بیرون  » 

شد جمع زود خیلی لبخندش و داد تکان سر آرامش . 

 دلش تمام. رساند مطب به را خودش چطور نفهمید پارسا

 از ناگوار خبری که ترسید می لحظه هر و بود آشوب

کند دریافت آرامش وضعیت . 

 دستش فورا دیدنش با رفت، می روقدم همانجا که کیانوش

 ته به دستی کیانوش. رفتند اتاقش به دو هر و گرفت را

پرسید خشک و انعطاف بی و کشید ریشش : 

کنه؟ می زندگی شما با کجاست؟ آرامش مادر »  » 



 

 

- خودشه خونه کرده؛ ازدواج ! 

 روی را بود دستش که هایی برگه و داد تکان سر کیانوش

گفت ضربتی و جدیت با و کوبید میز : 

نیست تو دختر آرامش » ! » 
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 را کیانوش بودن شوخ و بودن جدی بین مرز انگار پارسا

 آورد هجوم صورتش به خون ثانیه، از کسری در. فهمیدنمی

کشید فریاد و : 



 

 

 بالیی چه... کیا اینجا نیومدم بازی مسخره واسه من »

 با شرایط این تو اما بکن، خوای می کاری هر اومده؟ سرش

نکن بازی من . » 

 به را هابرگه. نشست مقابلش و زد دور را میز کیانوش

گفت طمانینه با و گرفت سمتش : 

 کتم تو. اومدمی دار بو بنظرم کال جریان این راستش »

 و گرفتم آزمایش وقتی. باشی داشته بچه تو که رفتنمی

 و نیست لکوسسیتی هایژن آنتی بین شباهتی هیچ دیدم

 دادید آزمایش پرسیدم که یادته. کردم شک ندارن، تطابق

. شد چی و کردیم چیکار دونیممی خودمون گفتی که نه؛ یا

 کامال بود ممکن هم باز بودی واقعیش پدر اگه که این با

. داشت پیام یه من برای این اما باشن، نداشته تطابق

بود ایاندی آزمایش گرفتم، ازتون که قبلی آزمایش . » 

انداخت باال ابرویی و گرفت مقابلش را ها برگه . 

رفیق نیست درست چیزی یه وسط این » . » 



 

 

 که انگار را قلبش روی و بود افتاده نفس نفس به که پارسا

 داشت آتش که نگاهی با و پیچید خودش به بود، گزیده مار

 دستش زیر طوری کیانوش، چشم در چشم سوزاند، می و

شدند زمین پخش هابرگه که کوبید .  

 دستش و شد بلند بدهد، را شرایط آنالیز مهلت آنکه بدون

 روی عصبی، و خیره و گرفت کیانوش صندلی طرف دو به را

گرفتمی نفس و بود صدابی صدایش. شد خم صورتش . 

... آرامش. شممی دیوونه دارم کن بس... کیا کن بس »

مّن... منه... دخترِ ! » 

 که داد هول عقب به را کیانوش طوری و کشید اینعره

شد جابجا صندلی .  

 مطب از فورا بشنود؛ و بگوید چیزی تا نایستاد منتظر دیگر

 و داد گاز و داد گاز. گرفت قرار فرمان پشت و رفت بیرون

بود شده خارج تهران از که آمد خودش به وقتی . 

داد جواب آرامش، یشماره دیدن با و خورد زنگ تلفنش . 



 

 

بابا؟ جــــانم »  » 

پرسید نگران آرامش که بود گرفته قدری به صدایش : 

باهم بخوریم شام بود قرار بابا؟ کجایی » . » 

گفت و خندید پارسا : 

بیارن؟ غذا برات بگم گرسنته؟. جان بابا میام »  » 
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پرسید بالتکلیف آرامش : 

پارسا؟ خوبی »  » 



 

 

- بابا بگو بهم . 

گفت وار زمزمه آرامش و چکید صدا بی اشکش : 

 « بابا؟ »

-  رو ما تونهنمی کسی... بابا دختر آره؟ دلتنگی؟ بابا؟ جااانِ

میام دارم... کنه جدا هم از . 

 هوای و حال توی. برگشت را شده طی مسیر و زد دور فورا

 میان این چیزی که بپذیرد خواست نمی و نبود خودش

نیست درست . 

بدم؟ سفارش غذا ای خسته اگه خوای می. منتظرم »  » 

-  بیرون، بریم داری دوست اگه اما. دممی سفارش خودم

عزیزم ریممی . 

-  ایوون، توی. باشیم خونه دممی ترجیح... مخسته من نه

کم یه برقصیم و باهم بخونیم شعر .  



 

 

 که دانستمی خدا فقط و بود پاشیده شیطنت صدایش به

. بود اشدخترانه هایشیطنت آن عاشق اندازه چه تا پارسا

 پایش به پا تا کردمی تالش چقدر که دانستمی خدا فقط

 داشته کم دخترش از چیزی مبادا که کند گذرانی خوش

 .باشد

زد لب کشیده و دل و جان با : 

 « ...چشـــم »

- درضمن کردم هوس پلو باقالی . 

- چی؟ دیگه... چشم هم اون  

- بیا زود... همین . 

 آن و بد حال آن میان. افزود سرعتش به و خندید پارسا

 اصال. کردمی خوب را حالش آرامش سردرگمی، همه

 دخترش او که کند تکرار خودش با ایلحظه نداشت دوست

  .نیست



 

 

. افتاد تلفنش روی کیانوش شماره و گذشت ایدقیقه چند

داد جواب طمانینه و آرامش با : 

کیا؟ جانم »  » 

- رفتی؟ کجا پارسا؟ الو  

- هم شما بفرما. بخوریم شام دخترم پیش رممی دارم . 

زد عربده و کشید ایکالفه پوف کیانوش : 

 اون گممی بودن؟ نفهم به زدی رو خودت یا احمقی »

. کنیم درمان رو سرطانش تونیمنمی. نیست تو یبچه دختر،

 بزنیم پیوند بتونیم که کیه پدرش ببین و مادرش سراغ برو

مفهومه؟. براش  » 

 و داد فاصله گوشش از را تلفن پارسا که کشید نعره طوری

داشت نگه جاده کنار . 
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گفت درد پر و انداخت نگاهی تلفنش صفحه به : 

 رو آزمایشگاه اون برو. منه دختر آرامش. نیست مفهوم »

 تک برو... کیا کن خراب پرسنل سر روی تجهیزات، تمام با

 این تقاص کن کاری و بکش محاکمه میز پای رو تکشون

 رو تکشون تک خودم وگرنه. بدن پس رو پرتی حواس

فهمیدی؟... زندگی از کنممی ساقط  » 

-  آرامش واقعا اگه. نداره خطایی هیچ آزمایش این... پارسا

 امیدی هیچ بشه، دیر اگه. براش بکن کاری یه مهمه، برات

 زندگیش. ازت کنممی خواهش. مونهنمی شدنش خوب به

نکن تباه رو . 



 

 

 باقی درد هزار هزار بین را پارسا و کرد قطع را تلفن

کشید نعره و گذاشت فرمان روی را سرش. گذاشت : 

 یه... کردی تنبیهم. کشمنمی دیگه بسه... خداااا... خداااا »

بسه... بسه... بسه دیگه ولی دادم پس تاوان عمر ... » 

 در صدا و شد کوبیده فرمان روی همزمان هایش مشت

شد خفه گلویش . 

 اینوشیدنی ماشین، وسط کوچک یخچالِ از و شد خم

 مه با را هایشانلحظه تمام و خورد مالحظهبی. آورد بیرون

 با حاال و بود پاکی مظهر برایش جبین مه. کرد مرور جبین

 توی را بودن پاک آن تمام که بود شده مواجه حقیقتی

 به لحظه آن در جبین مه آنکه تصور با. کوبید می سرش

 که کشید تیر قلبش طوری کرده، خیانت تکشان تک

 و نشسته خون به هاییچشم با و داد سر فریادی

 خانه به را خودش و داد حرکت را ماشین لرزان، هاییدست

 خودش به هادیوانه مثل. رساند علیرضا با مشترکش



 

 

 گذاشت زنگ روی را دستش. کشیدمی عذاب و پیچیدمی

غرید درد پر علیرضا، صدای شنیدن با و : 

 کارش این جواب بیاد بگو... پایین بیاد بگو جبین مه به »

گیرممی آتیش دارم بدجور که بده رو ... » 

- زشته همسایه و در جلو باال بیا پارسا؟ شده چی ! 

 در از خمیده هاییشانه با پارسا و شد باز تیکی صدای با در

شد وارد . 

 پارسا و بودند ایستاده واحدشان جلوی علیرضا و جبین مه

. داشتبرمی نظمبی و سست را هایش قدم پاتیل، و مست

 را آزادش دست انگشت و داد تکیه دیوار به را دستش

گرفت جبین مه به رو تهدیدوار : 

پارسا جبین مه خانم کار سر دارم کار خودت شخص با » ... 

» 



 

 

 کسب نگاهش با و کرد نگاه علیرضا به پروحشت جبین مه

 یشانه روی دست و رفت جلو قدمی علیرضا. کرد تکلیف

گذاشت پارسا . 

 تو بفرما. جان پارسا نیست خوب حالت زیاد انگار شما »

باشیم خدمت در لیمو چای یه . » 
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 و کوبید علیرضا دست زیر انعطاف بی و محکم پارسا

گفت کشیده اما دستوری : 

علی نکن دخالت... نکن دخالت تـــو » ! » 



 

 

پرسید و کرد تنگ چشم جبین مه به رو و کرد سکسکه : 

 دیالقت شوهر این پس نه؟ مگه داری دوست رو آبروت »

چیه حقیقت بفهمم تا بده رو من جواب و کنار بکش رو ! » 

 و بود ایستاده علیرضا و جبین مه سر پشت هم یونس حاج

 شنیدن با اما بود ریخته بهم پارسا دیدن با. کردمی نگاهش

 ورحمله سمتش به علیرضا آنکه از قبل پارسا، حرف این

 سمت به جدی و محکم و گذاشت اششانه روی دست شود،

کرد پرخاش پارسا : 

 سال همه این از بعد حکمت؟ کردی پاره افسار چته »

 و آبرو کدوم از اومدی زدی، مبچه زندگی به که گندی

زنی؟می حرف حقیقت  » 

 شده، گرد هاییچشم با و بود داده تکیه در به جبین مه

بود شده الل انگار. کردمی نگاهش فقط .  



 

 

 جواب علیرضا و یونس حاج تا دو و گفتمی پارسا یکی

 پارسا کند،می پیدا بیخ دارد کار دید که علیرضا. دادندمی

گفت جبین مه به رو و کشید داخل را : 

ببند هم رو در اتاق تو برو » . » 

 میخکوب درجا پارسا، یعربده با اما کرد تند پا جبین مه

 .شد

 تو بری تنها تنها پاشی که نزدم زر همه این کجــــا؟ »

 « !اتاق

 اما گرفت را پارسا یشانه و گفت اللهی اال اله ال علیرضا

 نزدیکی تا تلو تلو و کشید کنار شدت به را خودش پارسا

 دیوار بیخ را او و گرفت را بازویش. شد پرت جبین مه

 یورش سمتش به بار، خون هاییچشم با علیرضا. چسباند

 پارسا، سوال با که کند اشحواله لگد و مشت خواست و برد

ایستادند حرکت از پاهایش و شد خفه جا در . 

کیه؟ آرامش بابای »  » 



 

 

 جواب جرات نه. کردمی نگاهش زده وحشت جبین مه

ماندن ساکت جرات نه و داشت دادن . 

ماند علیرضا ناباور نگاه روی و چرخید و چرخید نگاهش .  

گفت وار زمزمه و انداخت زیر به سر : 

شدی؟ میعاد مثل هم تو پارسا؟ شدی دیوونه »  » 

 کوبید دیوار به محکم را او چندبار و گرفت را اشیقه پارسا

کشید فریاد و : 

 نره کدوم یبچه آرامش... جبین مه نکن بازی من با »

 تو انداختی رو کی یبچه کردی؟ خیانت من به کی با خریه؟

 دیوونه دارم بزن حرف... بزن حرف هان؟ من؟ دامن

شممی ... » 

 جانبی و داد قورت زحمت به را دهانش آب جبین مه

 :گفت

فقط من... من. پارسا گیمی چی فهممنمی » ... » 



 

 

بگوید تا کند جان و گرفت نفس : 

بودم تو با فقط » . » 

 نگاه مبادا تا نکرد نگاه کجا هیچ به و شد مچاله خودش در

ببیند را اطرافیانش بارسرزنش . 

نالید مستی حال همان در و افتاد گریه به پارسا : 

... دادیم آزمایش. عوضی نیست من یبچه آرامش »

نیست من یبچه فهمی؟می... ایاندی آزمایش ! » 
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گفت زحمت به و آمد باال جبین مه ناباور نگاه : 



 

 

شده اشتباه حتما. نداره امکان » . » 

داد ادامه و افتاد گریه به : 

 شش. نبودم کسی با من شه؟می مگه... شده اشتباه آره »

 داشتم، اضطراب و بودم افسرده بس از حاملگیم، از بعد ماه

 تا موندمی دستگاه تو باید مبچه. داشتم زودرس زایمان

شه خوب ... » 

 با باشد، رفته فرو فکر به که انگار و گرفت آرام ناگهان

کرد زمزمه خودش : 

 نه مامانم، نه بابام، نه... ببینش نبود حاضر هیچکس »

 « ...خودم

گفت و کرد پاک دستش کف با را اشکش : 

 دوشیدنمی رو شیرم بیمارستان، رفتم می روز هر فقط »

 واسه وقتی. بود ویژه هایمراقبت قسمت تو. بدن بچه به که

 تنم تمام دخترته، این گفتن و بغلم تو گذاشتنش اول بار



 

 

 صورتی لبای اون واسه چشماش؛ واسه شد قلب

 « ...خوشگلش

نالید و کرد گریه : 

 بی بهش نسبت مدت همه اون که اومد بدم خودم از »

 بودن مادر از هیچی و بودم شده مادر یه من. بودم تفاوت

 چیز همه براش گرفتم تصمیم همونجا از. فهمیدم نمی

 خانوادم که جهنم به بودی، کرده ولم تو که جهنم به. باشم

 می نگاه بهم خراب زن یه چشم به و دادن نمی اهمیت بهم

 از دنیا، این برای من و دنیام همه بود شده دخترم... کردن

گذشتم چیزم همه . » 

 با و آرامی به بود، گوش پا تا سر لحظه آن تا که پارسا

زد لب گرفته صدایی : 

 آزمایش باید مطمئنی، خودت به اگه... بدی آزمایش باید »

 « .بدی

زد هق و آمد باال جبین مه یچاره بی و سردرگم نگاه : 



 

 

 کنم فکر نیست، اگه حتی بذار... کنممی خواهش... نه »

خدا ای... دخترمه ... » 

 سر دیوار، به تکیه بخواهد، آنکه بدون و شد خم زانوهایش

نشست زمین روی و خورد .  

گرفت را پارسا شانه و رفت جلو غلیظی اخم با علیرضا . 

 آزمایش خواد نمی رو؟ حالش که بینیمی... بری بهتره »

 « .بده

گفت ناچار و شد کشیده عقب سمت به قدمی پارسا : 

 مغز پیوند به نیاز... جبین مه داره سرطان آرامش »

بدی آزمایش باید مادرشی، اگه. داره استخوان ! » 

 از هایش چشم و کرد نگاهش مبهوت و مات جبین مه

رفت سیاهی اخبار، آن شنیدن . 
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۳۰۴پارت  

 

*** 

 روی و بود چسبانده بهم را هایش دست کف کیانوش

زد لب آرامی به. بود گذاشته دهانش : 

 ناله، و اشک و گریه همه این... جبین مه خانم ببین »

 جریان این کنید سعی باید شما. کنه نمی عوض رو چیزی

 همسر. ببازه رو خودش که طوری نه اما بگید آرامش به رو

 باهاش رو مطلب این وقتی و داره روانشناسی لیسانس من

 واقعیش، مادر و پدر شدن پیدا تا گفت گذاشتم، میون در

بگید بهش چیزی نداره لزومی . » 

 و ریخت اشک احساساتش روی کنترلی هیچ بی جبین مه

زد هق : 



 

 

 دنیاش به خودم من چیزی؟ همچین ممکنه چطور آخه »

 با کردم بزرگش خودم ازش، کردم مراقبت خودم آوردم،

دل و خون ... » 

گفت زده هول و ملتمس و کشید جلو را خودش کمی : 

 پیدا که مادرش پدر شهمی نگیم؟ بهش هیچوقت میشه »

 پی برن بگیم و بگیریم استخوان مغز ازشون فقط شدن،

 « زندگیشون؟

 با هم او که کرد نگاه علیرضا به و گفت ایکالفه نچ کیانوش

 را بیچاره جبین مه و بود داده تکیه دیوار به سر کالفگی،

پاییدمی .  

گفت طمانینه با : 

 و پدر کنمنمی فکر اما... خودتونه با تصمیمش دیگه اون »

 کنی فکر منطقی کن سعی. باشن کار این به راضی مادرش

 کنار رو تو هیچوقت کردی، بزرگ رو آرامش تو... جبین مه



 

 

 اصال بشنوید؛ هم خانواده اون های حرف باید. ذارهنمی

نباشن حیات قید در مادرش و پدر شاید ... » 

گفت وحشتزده و کوبید خودش صورت توی جبین مه : 

 مبچه که نباشن زنده اگه... بگیرید گاز رو زبونتون وای »

شهنمی درمان و بینهمی آسیب . » 

-  مغز که هستن هاخیلی. نباش موردش اون نگران

 لیست توی هم آرامش اسم... کننمی اهدا استخوان

 رو استخوانش و مغز و شه پیدا نفر یه ممکنه... انتظاره

کنه اهدا بهش . 

 اشکش و درخشیدند ایلحظه برای جبین مه هایچشم

گفت وار زمزمه. چکید : 

نشن پیدا کنه خدا پس » ... » 

داد ادامه و چسبید گلویش بیخ بغض : 

گیرنمی ازم رو مبچه » ... » 



 

 

پرسید وار بیچاره و کرد نگاه علیرضا به و چرخاند سر : 

نه؟ ازم؛ گیرنش می »  » 
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 و رساند جبین مه پای جلوی را خودش گام چند با علیرضا

گفت عشق پر و فشرد دل و جان با را هایش دست. زد زانو : 

 و بیست دختر یه آرامش ترسی؟ می چی از... عزیزدلم »

 هاشانتخاب و زندگیش برای خودش که هستش ساله اندی

بگیرنش؟ ازت که سالشه دو مگه. گیرهمی تصمیم  » 

نالید لب زیر و کرد نگاهش ترسیده جبین، مه : 



 

 

گی می راست » . » 

گفت صمیمی و گرم و پاشید رویش به لبخندی علیرضا : 

 حاال پاشو. خانومم کنهنمی عوض رو چیزی موندن اینجا »

 تو ش،خانواده کردن پیدا و شکایت دنبال رفته پارسا که

 رو خودش تا داره سرطان بگو بهش و بکن مفید کار یه هم

کنه آماده درمان برای . » 

 خروجی سمت به بدی حال با و برخاست جا از جبین مه

 از ناتوان را پاهایش و بود سنگین دلش روی چیزی. رفت

کردمی رفتن راه .  

 کرد خواهی معذرت و تشکر کیانوش از علیرضا رفتنش، با

 تنها نباید را روزها این جبینِ مه. کرد تند قدم دنبالش به و

گذاشتمی . 

 بی و حال بی که جبین مه به رو و نشست رل پشت علیرضا

زد لب کرد،می نگاه را بیرون منظره رمق، : 



 

 

 زیر رفتی چندبار االن تا پیش روز سه از عزیزدلم؟ »

 هیچ نه تو، نه و بوده این تقدیر کنی؟ بس خوای نمی سِرُم؟

 بری خوایمی حال این با اگه. نیست مقصر ایدیگه شخص

 رو دختر اون بدتر اینطوری. نریم که بگو آرامش، پیش

کنیمی دیوونه ! » 

زد ضجه و افتاد گریه به جبین مه : 

 من آخه؟ اومد سرمون بود بالیی چه این... علی وای »

 چرا آرامش؟ چرا آخه داره؟ سرطان بگم مبچه به چطور

زندگیش؟ تو بکشه سختی انقدر باید  » 

 آنقدر. چسباند هایش لب به و گرفت را دستش علیرضا

 علیرضا و گرفت آرام جبین مه باالخره تا بوسید و بوسید

 :گفت

 حتما بمونه؟ ابر پشت ماه خواستی می... عزیزدلم »

 بچه آرامش بفهمیم که افتاد اتفاق این که داشته حکمتی

 آرامش به کنی، قوی رو خودت کنی، صبر باید. نیست شما



 

 

 و تو به همیشه از بیشتر چقدر دونیمی... بدی روحیه

 برای چیزی باشی، ضعیف بخوای اگه داره؟ احتیاج حمایتت

 کنی کمکش تونیمی که تویی فقط. مونهنمی دختر اون

چون. االن ... » 
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زد لب و کشید غلیظی آه : 

 که فهمیدیم اصل در و نیست پدرش دیگه پارسا »

 و یونس حاج اوصاف، این با کنمنمی فکر. نیست محرمش

بمونه پارسا خونه تو بدن اجازه بانو . » 



 

 

گفت و کرد نگاهش زده وحشت جبین مه : 

 پارسا به چطور بینینمی... کنهمی دق مبچه... نه وای »

 بدجور رو شروحیه شه، جدا ازش اگه... اگه ست؟وابسته

بازهمی . » 

 از جبین مه و داد تکان ندانستن روی از سری علیرضا

آویخت بازویش . 

 حرف بابا با کنم خواهش شه می شه؛ می جانم؟ علی »

 پارسا بفهمه آرامش وقتی تا هم؟ از نکنه جداشون بزنی

 بابا... کنه می دق مبچه... کنم می خواهش... نیست پدرش

دونممی من کنی، راضیش تونی می. داره قبول رو تو حرف . 

» 

گفت و کشید ای کالفه پوف علیرضا : 

داره پارسا که درخشانی سابقه با » ... » 

 به. کوبید دهانش روی و کشید بلندی هین جبین مه

گفت سختی : 



 

 

 تونهنمی پارسا کنی؟ فکر بهش حتی تونیمی چطور وای »

 حس بهش و دخترشه مثل آرامش... باشه پست انقدر

داره پدری . » 

گفت و انداخت باال ای شانه علیرضا : 

 سکوت وقتی تا احتماال حاجی؛ با کنم می صحبت من »

 سکوت قطعا دیگه بعدش. بفهمه رو ماجرا آرامش که کنه

بیرون میاره خونه اون از رو آرامش حتما و کنه نمی . » 

 تمام. نگفت چیزی دیگر و کرد نگاهش غصه پر جبین مه

گفت علیرضا که بود جبین مه پیش فکرش : 

اومده؟ خودت بچه سر بالیی چه کردی فکر حاال تا »  » 

 ضرب، یک نگاهش و کرد فروپاشی جبین مه درون چیزی

 مادرانه تمام و بود نکرده فکر نه؛. شد دوخته علیرضا به

 روی و پرید پلکش. بود دانسته آرامش آن از را هایش

گرفت نبض اش شقیقه .  



 

 

بود؟ آمده خودش دختر سر بالیی چه  
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گفت آرامی به علیرضا : 

اتفاقی هر واسه کنی آماده رو خودت باید » . » 

 که علیرضا و داد قورت سختی به را دهانش آب جبین مه

 مه به رو و کرد پارک ایگوشه را ماشین بود، رسیده برج به

 وافری عشق با و گرفت دست در را اشچانه. چرخید جبین

کرد نگاهش . 

نه؟ مگه باارزشی؛ برام چقدر دونی می »  » 



 

 

 هم روی هایشپلک و کرد نگاهش غصه با جبین مه

کرد زمزمه و زد بخشیآرامش لبخند علیرضا. افتادند : 

 االن اما. جبین مه کردیم پیدا رو همدیگه دیر تو و من »

 هم. بزنه بهم رو بینمون چیزی که نیست این وقت دیگه

 به االن که اونقدر کشیدیم؛ زیادی های سختی تو، هم من

 چیزایی این... آرامش کوچولو یه واسه آوردیم پناه همدیگه

 چشممون شوریش، که درسته. زندگیه نمک میاد، پیش که

 بینمون عشق و آرامش بذاریم نباید اما کرده کور رو

 پس. هستیم قوی تیم یه هم، کنار تو و من. بشه کمرنگ

 اونقدر خوادمی دلم. بربیایم مسائل از خیلی پس از باید

 از بیشتر اون. کنه تکیه بهت بتونه آرامش که باشی قوی

 ما. داره مادرش و پدر به نیاز زندگیش، تو ایدیگه هروقت

 که اون اما نیستید؛ مادرش و پدر شما که دونیممی

میاره پناه شما به پس. دونهنمی . » 



 

 

 بچرخاند سر خواست و شد خیس گریه از جبین مه صورت

 با و گذاشت اشگونه روی دست و نداد مهلت علیرضا که

گفت دل و جان : 

 به اون... باش قوی... باشی ضعیف دخترت جلوی نبینم »

کنهمی نگاه تو . » 

. کرد پاک تند و تند را هایشاشک و داد تکان سر جبین مه

گفت تابیبی با و زد زورکی لبخندی : 

بربیام پسش از کن کمکم... علی کن کمکم » . » 

 در هم بعد. بوسید طوالنی را سرش و شد خم علیرضا

گفت و کشید آغوشش : 

 ریممی بعدش شی، تنظیم تا بمون همینجا کوچولو یه »

دخترت پیش . » 

*** 
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 مه و بود گذاشته میز روی را اشگرفته گچ پای آرامش

کردمی تعارف چای جبین . 

گفت و کرد نگاهش روییخوش با علیرضا : 

مراده؟ وفق بر چیز همه خبرا؟ چه... خب »  » 

داد تکان سر و خندید جان بی آرامش . 

یا شکسته پای مرادی؟ چه » ... » 

 ثانیه هر که افتاد جبین مه به نگاهش و خورد را حرفش

 را نفسش بود مشخص و شدندمی آب پر هایشچشم کاسه

نچکد اشکی تا کندمی حبس .  



 

 

گفت کالفه : 

 یا ای؟گریه به دم اومدی وقتی از تو چته... من مادر وای »

 بگو و نخور رو خودت خودت انقدر یا نریز رو هاالمصب این

شده چی . » 

گفت و کرد نگاه را جبین مه سرزنش با علیرضا : 

 خوادمی کنم فکر. کنهمی دلتنگی احساس زیاد روزا این »

شهنمی روش بیاره دیگه بچه یه . » 

 به رو الیک، نشان به را شستش و افتاد قهقهه به آرامش

گرفت علیرضا . 

 من! بود باحال خیلی... اومد خوشم ایول ایول... الیک »

 آورد بهونه اگه... خان علیرضا ندارما قضیه این با مشکلی

نیست خبرا این نه؛ بگو شه،می ناراحت آرامش که . » 

گفت علیرضا و افتادند خنده به سه هر : 



 

 

 من ولی شلوغه سرش کوچولو یه. نیست بعید اتفاقا »

 خدمت در دیگه ماه نه احتماال. هست بهش حواسم

 « .هستیم

 حیرت پر و کرد نگاهش شده گشاد هاییچشم با جبین مه

 :گفت

بچه؟ جلو گیمی چی... بکش خجالت! علی وای »  » 

گفت کنانخنده و کشید ریشش به دستی علیرضا : 

 مجددت شدنِ مادر فکر به بده عزیزم؟ گفتم چی »

شی؟نمی خوشحال هستم؟  » 

شد دور گریه هوای و حال از و گزید لب جبین مه .  

آخه؟ بود کجا بچه... سرم بر خاک »  » 

-  اگه عزیزم... خانوم انداختن راه کشتار و کشت دوباره

 زودتر باید سنت بخاطر شما باشه، درست بنده محاسبات

بگیری قرار مراقبت تحت .  



 

 

شدنمی پاک ایلحظه برای آرامش هایلب روی از لبخند . 
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رفت هوا به اشقهقهه و داد تکیه مبل پشتی به را سرش . 

... خان علی خوامامی داداش... مامان ایعالی وای »

 رو من بیاد، در آب از درست هم مورد این در محاسباتت

رسما کنیمی شاد . » 

 فنجان و شد سفید و سرخ فقط جبین مه و خندیدند دو هر

نوشید را اشچای .  



 

 

 در. شد وارد آشفته ظاهری با پارسا و چرخید قفل در کلید

 مه و علیرضا وقتی اما ایستاد همانجا و کرد تعجب ابتدا

 حس بی هم بعد و داد دست و آمد جلو کردند، سالم جبین

رفت باال طبقه به حال و .  

بود؟ له انقدر چرا... وا »  » 

 دلش که آرامشی بجز دانستندمی همه را سوال این جواب

 دلش در. بود نشده نصیبش اما خواستمی را پدرش آغوش

 اما ببیند را پارسا تا کشید سرک و گرفت جان عمیقی درد

بود کوبیده بهم را در و بود رفته اتاقش به زده هول . 

گفت لرزان و کرد بغض آرامش : 

من؟ به نکرد توجه اصال چرا بود؟ اینجوری چرا »  » 

 را نامش که علیرضا اخطار و افتاد گریه به هم باز جبین مه

 پارسا اتاق راه و شود بلند جا از شد باعث گفت،می عتاب با

بگیرد پیش در را . 



 

 

 مه برای اما کرد دنبالش علیرضا عصبی و گرسرزنش نگاه

 او و شد پارسا اتاق وارد تقه چند با. انگار نبود مهم جبین

 صندلی روی دست به سیگار که دید مطلق تاریکی در را

 طلبکار و زد را چراغ. خوردمی تاب و بود نشسته راکش

 :گفت

 دونینمی مگه کردی؟ رفتار اینجوری بچه با چرا »

وصله؟ تو جون به جونش و حساسه  » 

کرد نگاهش بارخون هاییچشم با و چرخاند سر پارسا . 

 پدر یه مثل و کنم بغلش برم هان؟ کنم؟ رفتار چجوری »

 متر چهار شوهرت دهن دیگه روز دو که ببوسمش مهربون

نداره؟ امنیت پارسا پیش دختر این بگه و شه گشاد  » 

 ریخت فرو بود صدایش توی که دردی آن از جبین مه قلب

زد لب و : 

 علیرضا شه؟ محل بی باید که کرده گناهی چه بچه این »

باهاش نکن تا بد خدا رو تو... پارسا نیست اینجوری . » 
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 خاموش زیرسیگاری توی را سیگارش و شد بلند پارسا

 و برداشت جبین مه سمت به طمانینه با قدم چند. کرد

بود اخطار از پر و داشت سرزنش لحنش. کرد ریز چشم . 

 شما خاندان و شما نظر از که کنم رفتار باهاش چجوری »

هوم؟ نباشه؟ بد  » 

گفت زحمت به و رفت عقب قدمی ناخودآگاه جبین مه : 



 

 

 چیزی نداره حق کسی. زنممی حرف باهاشون من... من »

 دخترت دونهنمی که اون داره؟ گناهی چه آرامش. بگه

 مثل خدا رو تو. شهمی داغون بگی، بهش بخوای. نیست

باهاش باش قبل . » 

 به بلندی قدم و گرفت دست در را موهایش کالفه پارسا

غرید عصبی و داد تکان سر بار چند. برداشت عقب : 

 دستت بچه این که گفت. زد زنگ یونس حاج امروز »

 نیست دخترم دیگه. بذارم حریم. کنم رعایت گفت. امانته

 که گفت. کنم پدری براش و باشم پاش به پا جوره همه که

 پاره خودم، دختر از جبین؟ مه فهمی می. کنم دوری ازش

کنم دوری خودم تن ! » 

 !پارسا-

 زدن حرف از را پارسا نتوانست هم جبین مه یخفه صدای

  .بازدارد



 

 

 من برای اینکه حق کسی. جبین مه کن گوش خوب »

 کسی به منه، دختر آرامش. نداره رو کنه تکلیف تعیین

 تو همیشه برای بار یه پس. بگیرش من از دمنمی اجازه

 قرمز خط رو پا که کن فرو خاصیتتبی یخانواده اون گوش

 تا مونهمی همینجا آرامش... بیننمی بد وگرنه. نذارن من

 وجودش تو لعنتی سرطان اون از اپسیلن یه که وقتی

 به بریزن، بهم رو بچه این و من اعصاب بخوان. باشه نمونده

 شنمی راست دوال جلوش بار ده روزی که خدایی همون

 زندگی از رو پاتون. کنار ذارممی و برممی سر رو همه قسم،

بیرون بکشید دخترم و من . » 
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 هایش،حرف شدن تمام با و کرد نگاهش فقط جبین مه

 و کرد آزاد را بود مانده گلویش کنج و بود رفته که نفسی

زد لب : 

 کمکش باید ما. بگیره ازت رو آرامش نیست قرار کسی »

 داره نیاز ما به چقدر االن دونیمی. شه درمان تا کنیم

دونی؟نمی دیگه؛  » 

نالید نفسبی و شد جابجا هایش چشم بین پارسا نگاه : 

دونممی » . » 

رفت عقب قدمی و داد تکان سر بیچارگی با جبین مه . 

 نذار. باش همیشه مثل لطفا. بزنم حرف باهاش که اومدم »

شه ناامید مبچه . » 

 که هاپله به. رفت بیرون اتاق از معطلیبی و گفت را این

 کنده نقطه آن از که دید را علیرضا پراخم نگاه رسید،



 

 

. سابیدمی هم روی دندان و بود شده منقبض فکش. شدنمی

 کالمش اما. باشد آرام کرد سعی ناراحتی، همه آن وجود با

داشت حرص . 

بریم که بگو شد، تموم کارت اگه... جان جبین مه » . » 

. کرد نگاهش واربیچاره و رفت پایین را هاپله جبین مه

باشد مسلط خودش روی کرد سعی . 

 تنها دقیقه چند آرامش و من داره، امکان اگه... عزیزم »

 « .باشیم

 پارسا، رفتار آن با انگار و بود اخمالود شدت به که آرامش

 چرا. کرد نگاهش و چرخاند سر داشت، طلب دنیا همه از

نداشت؟ خوبی حس و کوبیدمی تند قلبش  

 مه روی اشجدی نگاه و برخاست جا از طمانینه با علیرضا

 با را جبین مه و رفت باال کوبان پا را هاپله. آمد کش جبین

گذاشت تنها آرامش . 



 

 

 میان را دستش و نشست آرامش مقابل جبین مه

 انداخته چنگ گلویش به سختی بغض. گرفت هایشدست

 علیرضا هایحرف. کردمی سد را نفسش راه داشت و بود

 محکم الزام یادآورِ و خوردندمی چرخ سرش در مدام

 تا کندمی جان هالحظه آن در جبین مه و. شدندمی بودنش

 حس هرچه و حرص و غم و اضطراب و باشد مقتدر و آرام

نکند منتقل مقابلش دختر به را داشت بد . 

 گریه داری سره یه که تو از این شماها؟ امشب چتونه »

. نکرد بهم هم ناقابل نگاه یه که پارسا از اون کنی؛می

انگار کنید پول یه سکه علیرضا جلو رو من دارید دوست ... 

» 

انداخت تقال به را جبین مه و چرخاند رو . 

 از پارسا حرفیه؟ چه این... قشنگم دختر. عزیزدلم نه »

 خودش تونهنمی... ستریخته بهم ذهنش و ناراحته چیزی

کنه کنترل رو . » 
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گفت عصبی آرامش : 

... جالبه کنه؟ کنترل رو خودش تونهنمی من واسه فقط »

بِزا رو من گفتم من انگار ... » 

گفت دار بغض و خندید تلخ جبین مه : 

 بفهمونیم تو به داریم نیاز ما که هست چیزی... آرامش »

 که هرجایی تا و ذاریمنمی تنهات ما که... داری رو ما که

 باید... آقاجون حتی و بانو پارسا، من،. پشتتیم باشه الزم



 

 

 کنیممی رو تالشمون نهایت ما بیفته، اتفاقی هر که بدونی

 « ...که

پرسید و پرید کالمش میان آرامش : 

مرده؟ میعاد »  » 

کرد غرولند لب زیر جبین مه : 

عوضی مرتیکه. بیارن رو شجنازه خدا، امید به بمیره » ... 

» 

گفت و افتاد خنده به آرامش : 

بکنی رو مردم بچه مرگ آرزوی نیست الزم حاال خب » ! » 

کرد غرولند لب زیر و کرد نگاهش حرص با جبین مه : 

رهمی براش دلت تهشم ته... مادر نیستی بشو آدم تو » . » 

- . ندارم رو مرگش آرزوی اما متنفرم ازش... اتفاقا نه

 روزگار که ترسممی. بخوام بد بقیه برای اینکه از ترسممی



 

 

 توی رو خواستم بقیه واسه که هاییبدی بچرخه و بچرخه

بکوبه خودم سر .  

گفت اینبار و کشید صدایی پر نفس جبین مه : 

... بهتره نزنیم حرف منحوس آدم این درمورد کن ولش »

 بترسی نباید که هست چیزی یه. توئه درمورد صحبتم اصل

و بشی ناامید بخوای که نیست چیزی. مامان عزیز  ... » 

گفت اخطارگونه و کالفه آرامش : 

 میرم؟می دارم. حلقم تو اومد جونم! مامان... بابا ای »

نیست که این از بدتر دیگه ... » 

 نگاهش واج و هاج آرامش و افتاد گریه به ناگهان جبین مه

  .کرد

رسید گوش به گونه اخطار پارسا صدای : 

جبین مه » ! » 



 

 

 ایخفه هق افتاد، پارسا به نگاهش تا و برگشت جبین مه

 به زده هول و تند. گذاشت دهانش روی دست و کشید

کوبید بهم را در و رفت دستشویی . 

 کرد نگاه را رفتنش مسیر شده، گشاد هاییچشم با آرامش

 که دید را پارسا و برگشت شد، کوبیده بهم در وقتی و

کردمی نگاهش عجیبی غصه با و جیب به دست . 
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گفت کالفه : 

میرم؟می  دارم واقعا... بابا ای »  » 



 

 

شد عمیق اشپیشانی روی اخم و آمد جلو پارسا . 

کنی؟می تفش داری تو که خورده گهی همچین کی »  » 

 لحن و بود ندیده حال آن در را پارسا حال به تا که آرامش

 حال با و شد خشک بود، نشنیده اینگونه را صحبتش

گفت خرابی : 

شده؟ چی گیدنمی آدم مثل چرا پس؟ چتونه »  » 

 آرامش بغض پر و تاببی نگاه یخیره و رفت جلو پارسا

 :گفت

 که کوفتی هر و نبودن و رفتن و مردن از باشه آخرت بار »

 نشون آزمایشات... زنیمی حرف چیزاست این به مربوط

. بشی خوب قراره زود خیلی اما داری بیماری یه که دادن

 دیگه باره،می روت و سر از ناامیدی و گرفتی غم فاز ببینم

مونمنمی قدیم پارسای اون . » 

گفت اشزدهوحشت نگاه یخیره و زد زانو مقابلش : 



 

 

... بمونی باااید... بجنگی باااید... باشی قوی باااید »

 « فهمیدی؟

 حرف آن دانستنمی اصال. بود نفهمیده چیز هیچ آرامش

. بود شده دنیا کار ترین سخت هضمشان و بود چه برای ها

گفت وار زمزمه و برچید لب : 

فهمم نمی » ... » 

 شفافش و رنگخوش هایعسلی توی نگاه قرار، بی پارسا

 موهایش و کوبید اشسینه به را سرش طاقت، بی و انداخت

اجباری دوری آن از ترکید می داشت دلش. کرد نوازش را .  

گفت مقتدر و محکم : 

 هیچی از نترس... نترس... بابا عزیزِ کنیممی حلش هم با »

باشه؟... کنارتم من وقتی تا  » 

 دور دست بود، رسیده آب به ایتشنه مثل که آرامش

نالید و زد حلقه کمرش : 



 

 

بگو خدا رو تو شده؟ چی... باشه... باشه » ... » 

 مه توان از واقعیت گفتنِ دیدمی که علیرضا صدای اینبار

رسید گوش به است، خارج پارسا و جبین : 

 زود خیلی که سرطانه یه... جان عمو نیست خاصی چیز »

شی خوب و کنی شروع رو درمان قراره . » 
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*** 

 نیاز اشبیماری که پذیرفت باالخره آرامش روز، چند از بعد

. کند مداوا را خودش تر سریع هرچه باید و دارد درمان به



 

 

 اسم. نبود تاثیر بی پارسا و جبین مه هایحمایت که هرچند

 که داشت سنگینی روانی بار قدری به درمانی شیمی

 ترسید؛می. شدمی آرامش کشیدن عقب موجب ناخودآگاه

 گریبان درمانی، شیمی از بعد مسلما که چیزهایی خیلی از

شدمی گیرش . 

 به بدی ترس و بود بعد روز اشدرمانی شیمی جلسه اولین

 مه با صحبتش آخرین از ساعت نیم. بود آورده هجوم دلش

 آرام زد،نمی حرف پارسا با تا انگار اما گذشتمی جبین

 شده حرف کم و بود خودش توی قدری به پارسا. شدنمی

کردمی نگران را آرامش که بود .  

 ایاضافه حرف هیچ بی و بود رفته اتاقش به شام از بعد

بود گفته : 

 باهات خودم نباش، نگران فردا برای. مخسته خیلی من »

بخیر شبت. میام . » 



 

 

 با انگار. بشنود را آرامش بخیر شب تا نماند منتظر حتی

 پیدا سرنخی آنکه فهمیدن و بود سختی جدال در خودش

بود کرده همیشه از گیرتر نفس را جدال آن شده، . 

 خودش با و بود ایستاده اتاقش در پشت آرامش حاال

 خواست نهایت در. نه یا برود اتاقش به که رفتمی کلنجار

 جا نگاهِ و چرخید پاشنه روی در که بکشد عقب را خودش

ماند آرامش یترسیده هایچشم روی پارسا، یخورده . 

االن؟ باشی خواب نباید مگه خوای؟می چی اینجا »  » 

گفت و کرد بغض آرامش : 

رهنمی خوابم » . » 

 چارچوب به تکیه که همانطور و شد سینه به دست پارسا

کرد اخم داد،می : 

 دم تا رو خودت و کردی خیال و فکر نشستی باز چرا؟ »

 از خیلی تو و درمانه قابل نگفتم مگه بردی؟ پیش مرگ



 

 

 کردن؟ حذفش هاسرطان لیست از پیشرفته کشورهای

 « هان؟

گفت گریان و آلود بغض آرامش : 

بداخالقی؟ باهام انقدر چرا »  » 
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 ناباوری یخنده و کرد نگاهش مات ایلحظه برای پارسا

 و کشید اتاقش سمت به را او و گرفت را هایشدست. کرد

 از پر هایشچشم و شد مهربان ناگهان. نشاند تخت روی

شدند احساس . 



 

 

گیری؟می بهانه انقدر چرا عزیزدلم؟ چیه »  » 

 سر. کرد جا آغوشش توی و کشید جلو را خودش آرامش

کرد زمزمه و گذاشت امنش یشانه روی : 

ترسممی » . » 

 را موهایش روی و کشید آغوشش در سخت و سفت پارسا

کرد نوازش . 

 اذیت کسی ذارمنمی. اینجام من. قشنگم نداره ترس »

رو دخترم کنه . » 

- بریزه موهام اگه ... 

. داد فاصله کمی و گرفت هایشدست بین را سرش پارسا

گفت ریزبینی با و کرد تنگ چشم و کرد نگاهش خندان : 

میاد بهت هم کچل » . » 

کرد اعتراض و کشید جیغ آرامش : 

نازنینم موهای... خدا ای. شم کچل خوامنمی » ... » 



 

 

داشت کردنش آرام در سعی و کرد نوازشش پارسا . 

 خودم. کارممی مو برات خودم. خوشگلم نیست چیزی »

نوکرتم جوره همه ... » 

 توی ناآرامِ دخترِ کرد سعی و داد تکان وارگهواره را تنش

 را خودش آرامش دقیقه، چند از بعد. کند آرام را آغوشش

 را پتو هم پارسا. خوابید پارسا تخت روی و کشید عقب

کرد نوازش را صورتش و کشید تنش روی . 

نترس چیزی از... بابا عروسک بخواب » ... » 

 خواب به تا کرد خاموش را آباژور و بوسید را اشپیشانی

آمد؟می خودش هایچشم به خواب مگر اما. برود  

 اتاق توی یا کشید؛ سیگار و رفت بالکن به یا صبح خود تا

برود خواب به تا کشید دراز آرامش کنار یا و رفت روقدم .  

 شدند گرم هایشچشم که بود صبح چهار ساعت نهایت، در

خوابید ساعت چند برای و . 



 

 

*** 
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 شده تمام درمانی شیمی اول جلسه که شدمی ساعتی چند

 تا زدمی حرف دری هر از و بود اتاقش توی جبین مه. بود

کند پرت کشیدمی که دردی از را حواسش .  

 جا همه از خبربی که آرامش و رسید سر هم پارسا باالخره

کرد زمزمه و گرفت رو قهرمانند، و دلخور بود، : 



 

 

 تخت رو که داری دختر یه اومد یادت! عجب چه »

توئه راه به چشم بیمارستان، ! » 

-  حتما باید که داشتم کار سری یه فقط. بود نرفته یادم

 براش قشنگی گل چه ببینه دخترم هم االن. شدمی انجام

 !خریدم

 اگر. بود دلخور هم هنوز اما کرد نگاهش معطلی بی آرامش

 می قشنگ چشمش به آنقدر گل آن بود، عادی حالت در

 توی را آن و گرفتمی سلفی و عکس کلی که آمد

 آزارش پارسا نبودن حاال اما. کردمی ثبت هایشعکس

دادمی . 

کارات؟ بودن من از تر مهم »  » 

 با که جبین مه به رو و کشید کوتاهی نچ کالفه، پارسا

زد لب کرد، می نگاهش آلود اشک هاییچشم : 

نکن نگاهم قاتال مثل بیرون، بیا دقیقه یه » . » 



 

 

 حرص با آرامش. رفت دنبالش به و گزید لب جبین مه

کردمی نگاهشان . 

 دنبال به را او و گرفت مانتو روی از را دستش مچ پارسا

 آرام کردمی سعی اما بود عصبی و کالفه. کشید خودش

  .باشد

گفت و سایید هم روی دندان حرص با : 

 عوض دخترمون با رو آرامش که پرستاری اون امروز »

کردن پیدا کرده، . » 

 به کلمه تا ماند پارسا دهان به خیره و شد مات جبین مه

ببلعد را هایش حرف یکلمه . 

کارش به کرده اعتراف » . » 

پرسید بدی حال با و کرد گرد چشم جبین مه : 

بوده؟ چی شانگیزه چرا؟ کرده؟ رو کار این واقعا یعنی »  » 

غرید و شد پا آن و پا این کمی پارسا : 



 

 

بوده شانگیزه شدخترخاله » ... » 

- چی؟ یعنی  
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-  ازدواج مردی با. بوده آرامش مادر که بوده نامی سارا

 از بعد. کنن طردش خانواده تمام شهمی باعث که کنهمی

 رهمی بوده شوهرش که خان عطا نشدن، دار بچه سال چند

. بیاره بچه براشون که سرش باال میاره هوو و گیرهمی زن

 با و کنهنمی پیدا رو قبل جایگاه اون هیچوقت دیگه سارا

 هم برگشتی راه اما پاشهمی هم از زندگیش تمام لیال، ورود



 

 

 اما هست هم حامله که فهمهمی مدت چند از بعد. نداشته

 کنهمی فرار هم مدت یه از بعد و کنهمی پنهان شوهرش از

 پیداش وقتی شوهرش. میاره پناه شدخترخاله به و

 شده؛ حامله که کرده خیانت بهش کنهمی فکر کنه،می

. شید دار بچه تونیدنمی هم با شما گفتنمی دکترا چون

 از که سارا. بکشه رو شبچه هم سارا هم که خورهمی قسم

 مریض رفته، دست از که عشقی و خانواده دوری غصه

 دهمی قسم رو شدخترخاله زایمان، از قبل شه؛می احوال

 زایمان سر. نرسه دخترش به عطا دست تا کنه هرکاری که

 عوض ما بچه با رو شبچه هم شدخترخاله و میرهمی

کنهمی . » 

 زدمی شخم را دلش ته که غمی با زده، وحشت جبین مه

نالید و کرد نگاهش : 

شده؟ چی اون چی؟ ما ی بچه »  » 



 

 

 های قدم که همانطور و برد هجوم پارسا گلوی به بغض

زد لب داشت،برمی عقب به رو کوچکی : 

 که کسی اولین و... دستگاه توی روز، چند از بعد! مرده »

بوده زن همون فهمه، می . » 
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رسید گوش به جبین مه حسرت پر صدای . 

 « !پارسا »



 

 

 به و چرخید پا پاشنه روی. نایستاد منتظر دیگر پارسا اما

 کمرش و بود نمانده اشویرانی تا چیزی. شد دور سرعت

بود شده همیشه از ترخمیده .  

 دور بدی حال با و کرد تماشا را رفتنش غصه، پر جبین مه

 دیوار، به تکیه. انگار بود شده خالی کمرش. چرخید خودش

 اشزندگی تمام ساده چه. بست پلک و شد آوار زمین روی

بود باخته را ! 

 آرامش اتاق به خودش، با رفتن کلنجار دقیقه چند از بعد

 تخت روی سر مهربان، پدری مثل که دید را پارسا و رفت

 از. بخندد تا کردمی کار همه و بود گذاشته آرامش

 و بست نقش هایشلب گوشه لبخندی آرامش، هایخنده

 پارسا اگر شدمی خوب چه. کرد تماشایشان سینه به دست

 بودند، دور هم از همه این که حاال! بود آرامش واقعی پدر

 دانستندمی همه را این و رسیدمی بنظر نمادین چیز همه

آرامش بجز . 



 

 

 جبین مه به رو و افتاد قهقهه به پارسا حرف با آرامش

 :گفت

رو؟ بابام خوابوندی نمک آب تو بردی »  » 

گفت آرامش به رو و رفت جلو قدمی جبین مه : 

باشی؟ تنها بابا با خوایمی... عزیزدلم »  » 

برچید لب و انداخت باال ایشانه آرامش . 

برو داری کار اگه » . » 

 پارسا و دوخت پارسا به را کنش خراب خانه نگاه جبین مه

 مرز در اندازه چه تا که فهمید سمتش به نگاهی نیم با

 به و بود مانده گلویش بیخ نفسش انگار. بود فروپاشی

آمدمی باال زحمت . 

گفت و داد نشان واکنش فورا : 



 

 

 هم همینجا تا. موندنت اینجا نداره لزومی. خونه برو تو »

 شاءاهلل ان. کن تشکر هم آقا علی از. کشیدی زحمت

کنیم جبران . » 

 روی از را کیفش جان، بی و گرفت دندان به لب جبین مه

 دور فورا کوتاهی خداحافظی با و برداشت تخت کنار مبل

  .شد

گفت ناباور و ماند اشخالی جای به خیره آرامش : 

رفت؟ اینجوری که بهش گفتی چیزی »  » 

فشرد دست در را هایش دست و داد تکان سر پارسا . 

 و مادره باشه هرچی. کنیم درکش باید. نگفتم چیزی نه »

نداره مساعدی شرایط . » 

گفت کنان خنده و انداخت باال ایشانه هم باز آرامش : 

 از بدتر شماها... کنم حفظ رو مروحیه باید من که فعال »

 « .منید



 

 

 و برد گوشش پشت تا را موهایش و افتاد خنده به پارسا

 را هایش انگشت و کرد کج گردنش روی سر. کرد نوازشش

 محو لبخندش رفته رفته. کشید گوشش زیر تا وارنوازش

کرد زمزمه و شد : 

 تو بدون دونیمی... عزیزی برامون تو که بس از »

نه؟ مگه تونیم؛نمی  » 
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زد کوتاهی پلک و ماند نافذش نگاه یخیره آرامش . 



 

 

 اما اومدی دیر... تو مخصوصا. تونمنمی شما بدون هم من »

کلی دارم دوستت. کنارمی هاستسال انگار ... » 

 تا شد خم پارسا و زد حلقه هایشچشم توی اشک

 جبین، مه پیام و لرزید تلفنش. ببوسد را اشپیشانی

ریخت بهم را افکارش . 

لطفا. خواممی رو پرستار اون آدرس » ... » 

 کنار تا درهم، هاییاخم با و فرستاد برایش را اششماره

 چیز چه دانست نمی. ماند بیرون یخیره و رفت پنجره

کشیدمی را انتظارش . 

*** 

 با و بود نشسته ساله پنجاه حدودا زنی مقابل جبین مه

 بود، افتاده اتفاق هایشچشم توی که عظیمی ویرانی

کردمی نگاهش . 

ببینم؟ رو مامانش عکس تونم می »  » 



 

 

 از بعد و رفت اتاق به. شد بلند طمانینه با و ریخت اشک زن

 برشان آلبوم از بود مشخص که عکسی چند با دقیقه چند

 هم باز و داد جبین مه دست به را ها آن. برگشت بود داشته

نشست مبل همان روی . 

. ریخت اشک و کرد نگاه یکی یکی را هاعکس جبین مه

 بلندش، هایمژه و روشن عسلی رنگ هایش،چشم فرم

بود رفته مادرش به تماما قدش و کشیده پاهای .  

زد لب گرفته صدایی با زن : 

 و خوشگلی لحاظ از بود تک فامیل تو همیشه سارا »

 وقتی. کردنمی ایدیگه حساب یه روش همه. نجابت

 یه تو رو پاش باباش. درومد همه جلوی شد، عطا عاشق

. دمنمی جماعت بازیگر به رو دخترم من که بود کرده کفش

 رو کالساش که هم سارا و بود تئاتر بازیگر موقع اون عطا

 عشق این که برات نگم. بود شده عاشقش رفت،می پنهونی

 فرش به عرش از رو سارا چطور و داشت هاییرسوایی چه



 

 

 رو وسایلش. کرد بیرونش خونه از سارا، بابای. کشوند

 به نه و خونه این به نه دیگه تو گفت و خیابون تو انداخت

 عطا که ایخونه تو و رفت سارا. نداری تعلق مادر و پدر این

 بودم ارتباط در باهاش من. کرد زندگی بود خریده براش

. کرد استفاده سوء بودنش کس بی از خیلی عطا. همیشه

 عطا نکنه که شه الل شد مجبور سارا و داد عذابش خیلی

 زر که بود این تهدیدش همیشه. خیابون تو بندازش هم

 عزیز شون،بچه بابات مامان. خیابونه تو جات بزنی، اضافی

دارم؟ نگهت من اونوقت... خیابون تو انداختن رو جونشون  

» 

 گریه به هم را جبین مه و لرزید می گریه از صدایش

 از که بود خون آرامش برای دلش جبین مه. بود انداخته

 ماند،می خانواده آن در اگر. نداشت شانس مادر و پدر

 بدتر هم بود آنها خانه در که وقتی از حتی وضعیتش

شدمی . 
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. شد روحی شکنجه سال چندین سارا که بگه برات جونم »

 خودگذشتگی از همه اون لیاقت. باهاش کرد تا بد عطا

 به بیشتر یکم عطا شاید شه دار بچه خواست. نداشت

 رسید جایی به کار. نشد کرد هرکاری اما کنه توجه زندگی

 گفتن و دکتر رفتن باهم. شد وضعیت این درگیر هم عطا که

. شن دار بچه تونننمی هم با اما نیست هیچکدوم از مشکل

 روز یه. خونه اون توی سارا سر به اومد چی دونینمی دیگه

 براش که کردمی گریه خون تلفن پشت و زد زنگ دیدم

 بشه باید گهمی آورده زن عطا گفتمی. بفرستم آدرس

مبچه مادر . » 



 

 

انداخت چنگ را قلبش روی و افتاد هق هق به . 

 هووش از اونطور وقتی. نبود خواهر از کم برام سارا »

 خودم که بود شده خون قدری به دلم کرد،می صحبت

 بجز بود نمونده سارا از هیچی. دنبالش رفتم گرفتم ماشین

 کردیم گریه هم با قدری به روز اون. استخون تیکه تا چهار

 جلوی از هیچوقت. آوردیم باال بود مونمعده تو هرچی که

 اون. بود سارا چشمای تو که دردی رهنمی کنار چشمام

. کرد بد حقش در عطا اما داشت دوست رو عطا هم هنوز

 کنار هووش با و بمونه همونجا مدت یه کرد سعی سارا حتی

 این چقدر دونینمی! نکرد که کارا چه عطا دونینمی اما بیاد

 سارا. داد عذاب چشماش جلوی هاشبازی عشق با رو بچه

 عطا از بود شکسته دل قدری به اما ستحامله بود فهمیده

 باال شکمش دیگه که مدت یه از بعد. آورد پناه من به که

. دید رو سارا عطا، که تئاتر بودیم رفته روز یه اومد،

 بهش سارا کردمی فکر. خون کاسه بود شده چشماش



 

 

 کردنمی انکار وجه هیچ به تالفی، برای سارا و کرده خیانت

 تو بود شده پا بر جهنمی روز اون. نبوده درکار خیانتی که

 ما و کردن جدا ازمون رو عطا مردم. ببین و بیا که سالن

 اون داغ که کردمی تهدید و زدمی داد عطا اما کردیم فرار

 اون دل به رو سارا داغ و ذارهمی سارا دل به رو بچه

کرده خیانت بهش سارا با که ایحرومزاده . » 
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 کمی انتقام، آن از دلش و کردمی نگاهش فقط جبین مه

 سارا همه آن چرا دانستنمی. بود شده خنک کمی فقط

کردمی درکش و بود شده مهم برایش . 

 تا کردیم هرکاری دوستام و من و گذشت که خالصه »

 خانواده افراد از کدوم هیچ اما. باشن امان در شبچه و سارا

 حدود. نداشتیم رو بچه نگهداری شرایط ما و نداشتن خبر

 مریض و گرفت شدید افسردگی زایمانش، از قبل ماه یک

 رو تو. میرممی دونممی من گفتمی بهم روز هر. شد احوال

 لیاقت اون گفتمی... برسه مبچه به عطا دست نذار خدا

نداره رو من بچه . » 

 که ریختمی اشک طوری رسید که هایشحرف اینجای به

 آلود اشک و بریده بریده. انداخت گریه به هم را جبین مه

 :گفت

 رو بچه نه. بود خاص مورد یه شما مورد بیمارستان، تو »

 بچه اون. زدیدمی سر بهش دادن شیر موقع نه بودید، دیده



 

 

 سارا. شد فوت روز چند از بعد و داشت قلبی مشکل که هم

 که ایچاره تنها هم من و بود شده فوت زایمان سر که هم

 خانواده یه دست بدم رو سارا دختر که بود این داشتم،

 باباتون. داشتم نظر زیر اول همون از رو شما. مطمئن

 پنهانی که بود مشخص اما بود مراقبتون جا همه و همیشه

 و دلسوز واقعا که هم مادرتون. مراقبه و داره نظر زیر

 درمورد چون. ندیدم این جز ایچاره راستش. بود مهربون

 اصال که دونستممی و بودم کرده تحقیق هم عطا دوم زن

 بسپرم رو سارا یادگاری تونستمنمی. نیست درستی زن

 « .دستش

 لمس را ابروهایش و کشید اشپیشانی به دستی جبین مه

 از و آرامش طرفی از. ترکیدمی غصه از داشت دلش. کرد

. بود رفته بین از قلبی مشکل بخاطر که دختری طرفی

 عشق دورادور و زدمی سر ابتدا همان از اگر شاید

افتادنمی اتفاقی چنین ورزید،می . 



 

 

پرسید زد، سرش به که فکری با ناگهان : 

 بیمارستان از وقتی از رو آرامش که بود همین برای پس »

نخورد؟ رو شیرم گرفتم، تحویل  » 

پرسید گیجی با و کشید هم در اخم زن : 

چطور؟ نخورد؟ »  » 

-  می باال مدام و ساخت نمی بهش شیرم. خورد نمی نه

بدیم خشک شیر بهش شدیم مجبور. آورد .  

 زمزمه مبل به تکیه و کشید عمیقی نفس و گفت آهانی زن

 :کرد

ببینم؟ رو آرامش تونم می »  » 
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زد لب و کرد نگاهش هاشده مسخ مثل جبین مه : 

دونهنمی هیچی... دونهنمی هنوز آرامش... اما آره » . » 

 را دستش. زد زانو جبین مه پاهای مقابل و شد بلند سرمه

کرد نگاهش ملتماسانه و فشرد صمیمی و گرم . 

 و گیج قدری به روزها اون. ببخش چیز همه بابت رو من »

 چیز همه و بیاد عطا اینکه از ترسیدممی و بودم سردرگم

 ذهنم به این جز راهی هیچ که کنه نابوده خودش با رو

رسیدنمی . » 

 و باال بار چندین را سرش و شد آلوداشک جبین مه نگاه

گفت وارزمزمه و کرد پایین : 



 

 

. خودمه بچه اصال. خودمه بچه مثل آرامش... فهمممی »

 انقدر هنوز یعنی بیارم؟ دنیاش به من باید حتما گفته کی

اومده سرم بالیی چه فهممنمی که گیجم . » 

کشید آغوش به را سرش سرمه و ریخت اشک .  

داره سرطان آرامش » . » 

پرسید ناباور و بریده نفس و شد خشک جا در سرمه : 

چی؟ سرطان سرطان؟ چی؟ »  » 

-  که بفهمیم شد باعث قضایا همین اصال. استخوان و مغز

نیستیم واقعیش مادر و پدر . 

 ناباور و افتاد گریه به باشد خودش دست آنکهبی هم سرمه

 :گفت

سارا یادگاری... من خدای » ... » 

افتاد هق هق به و کشید غلیظی آه . 



 

 

 درد و شدند عیاق هم با قدری به جبین مه و سرمه روز آن

. بود نمانده جبین مه برای ایکینه هیچ انگار که کردند دل

 سرمه با راحتی به داشت، دوست را آرامش که بس از

 آن از ترراحت. بود کرده درکش و بود کرده پنداری همذات

 اما بود شده تباه اشگذشته که بود درست. بودش بخشیده

 که داشت اعتقاد و بود هاآن از بیشتر برایش آرامش ارزش

 روانی مشکل که زنی و کینه همه آن با عطا، دست به نباید

افتدبی داشت . 

 مه و داد دستش به را جبین مه دختر مزار آدرس سرمه

 به که بودند گذاشته قرار. شد زهرا بهشت راهی جبین

باشد داشته مالقات آرامش با سرمه نحوی .  

 وقت آرامش برای دل و جان با پارسا و گذشتمی روزها

دادمی انجام برایش را بود الزم که هرکاری و گذاشتمی .  

 هر. بودند نکرده شکایتی سرمه از پارسا نه و جبین مه نه

 که بودند آرامش وخیم حال نگران قدری به دو



 

 

نمی . کنند درست خودشان برای دیگری درگیری خواستند

 به که داشتند دوست را آرامش قدری به دو هر درواقع

بودند گذشته سرمه از راحتی . 

. کند پیدایش تا بود گشته عطا دنبال به روز همان از سرمه

می ماجرا آن جریان در هم را آرامش کم کم باید  .گذاشتند

بود شده تمام هم درمانی شیمی دوم جلسه . 
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 را همه جگر که کشیدمی درد مظلومانه قدری به آرامش

 نگاه پارسا هایچشم توی مظلومانه وقتی. بود کرده خون

گفتمی کالم یک و کردمی : 

 « ...بابا »

 زود خیلی پارسا. کشیدنش درد یفاجعه عمق یعنی

 حرف و دادمی نوازشش آنقدر و رساندمی او به را خودش

کند فراموش را دردهایش آرامش که زدمی .  

 به. آمدنمی هایشچشم به خواب پارسا بدون دیگر آرامش

بود شده پارسا دنیایش تمام که بود شده وابسته قدری . 

 درد تا کند مدارا او با چگونه بود گرفته یاد خوب هم پارسا

نباشد خودش توی مدام و بکشد کمتری . 

 زد، می سر آرامش به که پرستاری جای به گاهی سرمه

 قدری به آرامش. کرد می مالقاتش و زد می جا را خودش

 که شود دوست و کند برقرار ارتباط او با بود توانسته خوب



 

 

 را خودش آمد، می خانه به دیرتر پارسا که روزهایی حتی

کرد می مراقبتش و رساند می خانه به . 

 آن که خواند می جبین مه گوش زیر مدام یونس حاج

 جبین مه. نیست خوب آرامش و پارسا برای نزدیک ارتباط

 ها نسبت آن درگیر را آرامش که کرد می را تالشش تمام

باشد آرام روانش تا نکند . 

 برخوردهای و پارسا به آرامش حد از بیش وابستگی اما

 یونس حاج روزافزون حساسیت موجب ناپذیرشان، اجتناب

 و بود امانت دستشان آرامش که داشت اعتقاد. بود شده

کردند می مراقبت خوبی به او از باید . 

 از قبل. بودند رفته پارسا خانه به بانو با همراه عصر روز آن

 شوق با و کرد باز را در آرامش اندازد، بی کلید پارسا آنکه

بوسید و کشید آغوش در را پارسا فراوانی . 

اومدی دیر چقدر » ! » 



 

 

 بوسید را اش پیشانی و گونه و کشید آغوشش در هم پارسا

گفت و : 

نیست؟ خونه سرمه مگه. خوشگلم داشتم جلسه »  » 

کرد اشاره سرشان پشت با سرش با و برگشت آرامش : 

اومدن بانو و یونس حاج نه » . » 

 مشت پاهایش کنار و شد شل کمرش روی از پارسا دست

 بلند که یونس حاج. کرد سالم و زد زورکی لبخندی. شد

گفت لب زیر و داد سرسنگین را جوابش بود شده : 

شدیم مزاحم بخشید می. نباشی خسته » . » 

گفت سرسخت و کرد سالم هم بانو به پارسا : 

آوردی؟ چای... بابا آرامش،. مراحمید کنم می خواهش »  » 

 و انداخت باال ابرویی زدنش، صدا طرز آن از یونس حاج

زد کنایه نشست، می که همانطور : 



 

 

شدا قوی دختریتون پدر رابطه زود خیلی اما اومدی دیر » ! 

» 

گفت آرامش به رو هم بعد : 

خوب دختر شما نکش زحمت جان؟ بابا نه » ... » 
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زد لب و کرد نازک چشمی پشت نامحسوس آرامش : 

زحمتی؟ چه »  » 

 قربان لب زیر بانو. گرفت مقابلشان را چای سینی هم بعد

کرد زمزمه و رفت اشصدقه : 



 

 

مادر شدی ضعیف چقدر » ! » 

گفت و پاشید رویش به مهربانی لبخند آرامش : 

قشنگ بانوی نخور غصه شما. شهمی درست » . » 

 مقابلش صندلی روی آرامش و کرد نگاهش غصه پر بانو

 جمعشان به و کرد عوض را هایشلباس پارسا. نشست

 تالش و دانستمی خوب را یونس حاج حضور علت. پیوست

 اشچهره خطوط توی را عصبانیتش و اضطراب تا کردمی

کرد بش و خوش و نشست سینه به دست. کند مخفی : 

آوردید تشریف دادید افتخار » . » 

-  رسیدیممی خدمت هااین از زودتر باید. کنممی خواهش

 مقدار یه تا کردیم صبر خب اما گلم دختر دیدن برای

کنه عادت شرایط به و شه مساعد حالش .  

 حرصی با و آمد کش یونس حاج هایچشم روی پارسا نگاه

داد تکان سر داشت، کردنش پنهان در سعی که . 



 

 

کردید خوبی کار صورت هر در » . » 

 جمعشان به هم علیرضا و جبین مه و درآمد صدا به زنگ

 که کنند رفتار طوری داشتند سعی نوعی به همه. پیوستند

 کردمی پذیرایی جبین مه. باشد داشته خوشی حال آرامش

کردمی رسیدگی آرامش احوال به مدام و .  

 آرامش و پارسا رفتار تک تک خاصی وسواس با یونس حاج

کردمی نگاهشان موشکافانه و بود گرفته نظر زیر را . 

 از. خوردند هم دور همه و داد سفارش شام بیرون از پارسا

 و پارسا زحمت به که بود مشخص یونس حاج حرکات تمام

 دانستندمی آرامش جز به همه و. کردمی تحمل را حضورش

بود چه خانه آن در حضورش علت که .  

گفت پارسا به رو یونس حاج که بودند خورده چای تازه : 

گذره؟می خوش خوبه؟ بودن پدر... خان پارسا خب »  » 



 

 

 آرامش به نگاهی قراربی و کوبید هم روی پلک پارسا

 و دیدندمی تلفنش در چیزی جبین مه با که انداخت

خندیدندمی . 

کند عوض چیزی با را اشلحظه آن حالِ نبود حاضر . 

 به رو و رفت جلو قدم چند جیب، در دست و برخاست جا از

گفت یونس حاج : 

کنیم صحبت دقیقه چند ممکنه اگه » . » 
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 دو هر. برخاست جا از و کرد نگاهش حوصله با یونس حاج

رفتند باال طبقه به جمع سنگین نگاه زیر .  

 اتاق مقابل. بود گرفته نظر زیر را جا همه دقت با یونس حاج

شنید که کرد براندازش سنگینش، نگاه با و ایستاد آرامش : 

مجهز و مجزا اتاق یه. آرامشه اتاق اینجا » ! » 

 اتاق سمت به هم بعد و کرد تاکید آخر کلمه دو روی

رفت خودش .  

 شرایطی تو االن آرامش. هست بنده اتاق هم اینجا »

 بهش منظوردار، حرف هزار و کنایه با بخواید که نیست

 شعوربی و بوالهوس اونقدر. چیه من با نسبتش بفهمونید

 سوء ازش بخوام و باشم داشته حسی بهش که نیستم

داره احتیاج من به االن و منه، دختر آرامش،. کنم استفاده . 

» 

کرد نگاهش سفیه اندر عاقل و داد تکان سر یونس حاج . 

چیه دونیمی خونه این تو رو من حضور دلیل پس » . » 



 

 

گفت شده عاصی پارسا : 

 با و نیومدید اینجا خدا رضای محض دونممی که البته »

نکردید صلح ظاهر به من ! » 

-   باید اما. رو واقعیت بگو بهش االن همین بگم نیومدم من

 هیچ خونه، این تو آرامش موندن. کنی شآماده کم کم

نداره دلیلی . 

افتادند هم روی عصبی و حوصلهبی پارسا هایچشم . 

 اگه حتی اما. بگم بهش رو چیزی همچین تونمنمی من »

براش نبود مناسبی وقت االن تونستم،می . » 

 دور و بود کرده گره کمرش پشت را هایشدست یونس حاج

داشتبرمی قدم خودش . 

 مه خونه یا... ما خونه بیاد کنی راضی رو آرامش بهتره »

 « .جبین

شدند خون کاسه پارسا هایچشم .  



 

 

من پیش امنه جاش... مونهمی همینجا آرامش » . » 

-  سکوت و اومدم کوتاه زیادی هم االن تا که دونیمی

امانته ما پیش آرامش. کردم ... 

-  همه نکنید سعی انقدر لطفا... منه دختر عین... آرامش

بدید جلوه دیگه جور یه رو چیز ...  

 شدت از تنش تمام که بود گفته عصبی را هاکلمه آن آنقدر

بود افتاده لرزه به حرص . 

گفت و شدن خارج از قبل و رفت در سمت به یونس حاج : 

. شه خوب آرامش حال تا ذارممی جیگر رو دندون فعال »

 خودم یا خبره چه گیدمی بهش خودتون یا بعدش برای ولی

بره پیش خودش اصول طبق چیز همه بهتره... گم می . » 

-  و بده همه این آرامش حال وقتی نداره وجود اصولی هیچ

 گود بیرون کنید لطف. میشه ترضعیف داره روز به روز

 هزار. بگیریم تصمیم رابطمون درمورد خودمون تا بایستید



 

 

 من، پیش جز کجا هیچ آرامش گم؛می هم باز گفتم بار

 این وگرنه کنید دورش من از نکنید سعی. نداره آرامش

مونمنمی آروم همه . 

 از هم بعد و کرد نگاهش سنگین سکوتی در یونس حاج

بود فایدهبی پارسا با کردن بحث. رفت بیرون اتاق ... 
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*** 

 روند دادن ادامه با آرامش و گذشتندمی هم پی از روزها

شدمی قبل از ترضعیف اش،درمانی شیمی .   



 

 

 طوری و بود شنیده پارسا از را آرامش سرطان خبر مسیح

 که خواستمی. بود آمده بند زبانش که بود شده شوکه

 حاال اما کند ازدواج آرامش با بتواند تا کند راضی را پارسا

 بود شکسته درهم قدری به. شنیدمی را سرطانش خبر باید

 خانه به نه روز چند تا و بود رفته بیرون شرکت از فورا که

 به اما بعدتر. بود گرفته پارسا از سراغی نه و بود برگشته

 دستش از کمکی هر که بود خواسته و بود زده زنگ پارسا

 زدمی سر بیمارستان همان توی گاهی. دهد انجام آمدبرمی

 تا کردمی تالش بود هرچه. رفتمی شانخانه به گاهی و

نبازد را اشروحیه و باشد داشته بهتری حال آرامش .  

 پزشک نظر تحت زیادش، سن برای و بود باردار جبین مه

 البته. گذاشتنمی کم آرامش برای چیزی اما بود گرفته قرار

 خون و بود زده سر دخترش مزار به هم چندبار و چندین

 خاک سر همان هایش،دل درد تمام درواقع. بود کرده گریه

 جا آن که انگار... آرامش برای هانگرانی ابراز حتی. بودند



 

 

 روی که فشاری تمام از شدن تهی برای بود امن اینقطه

 که بود کرده گریه آنقدر آخر بار. کردمی سنگینی روانش

 را آنجا به رفتن علیرضا و بود شده بد حالش نهایت در

 دنیا به را فرزندشان که وقتی تا الاقل بود؛ کرده غدغن

 .بیاورد

 آرامش از قبل از بیشتر یونس، حاج درخواست به هم سرمه

 سر منتظر البته و. داشت حضور خانه در و کردمی پرستاری

 مرتکب که جرمی که چرا بود؛ دادگاهش دوم تاریخ رسید

 ثابت نوعی به باید و داشت هم عمومی جنبه بود شده

 مرتکب را جرم این نفر یک جان نجات برای که کردمی

شوند قائل تخفیف برایش قاضی، دیدصالح به بنا تا شده .  

 و بود همیشه از ترحال مریض آرامش که شدمی روزی چند

 بدنش روی سنگینی هایدرمانی شیمی. زدمی عق مدام

 بودند استخوان مغز دنبال برایش سرسختانه و شدمی انجام



 

 

 با مشخصاتش که شود پیدا کنندگان اهدا از کسی شاید تا

دهد انجام را پیوند بتواند و باشد جور آرامش . 
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 و نشست مقابلش سرمه. بود آمده حمام از تازه آرامش

کرد نگاهش عشق پر و زد شانه آرامی به را موهایش . 

داری؟ قشنگی خیلی اسم دونستی می »  » 

 را کشیدمی که دردی کرد سعی و زد ملیحی لبخند آرامش

کند مخفی لبخندش نقاب پشت . 



 

 

 فامیلی گهمی پارسا. دارم دوسش خیلی هم خودم »

کرده هم ترشقشنگ مامانت، . » 

 را آرامش موهای از مشتی سرمه، ناگهان و خندیدند دو هر

کشید ایخفه هین و دید برس روی .  

پرسید زدهوحشت و پرید باال هاگرفته برق مثل آرامش : 

موهامه؟ رو چیزی شده؟ چی »  » 

 آب و کرد پنهان مشتش توی را مو شده، مسخ سرمه

داد قورت سختی به را دهانش . 

کردم اشتباه... چیزیه کردم فکر من... عزیزم نه... نه » . » 

 موهایش روی اندازه چه تا آرامش که دانستمی خوب

 و انداخت هایششانه روی نرمی به را موهایش. بود حساس

کرد زورکی ایخنده . 

دیگه شدمی پیداش باید نکرده؟ دیر پارسا » ... » 

انداخت باال ابرویی و انداخت نگاهی ساعت به آرامش : 



 

 

 تا کن آماده رو شام برو زحمتبی تو. نکرده دیر هنوز نه »

میام بخونم، رو کتابم از دیگه کمیه من . » 

 آنطور که گذاشت قلبش روی دست و رفت پایین سرمه

 فورا زنگ، صدای شنیدن با و کرد بغض. کوبیدمی وقفهبی

کرد احوالپرسی و سالم پارسا با و کرد باز را در .  

 تنش از را کتش و داد دستش به شیرینی ایجعبه پارسا

 نگاه موشکافانه بود، پریده رنگ که را سرمه. کشید بیرون

 .کرد

 دستور باال مقامات از باز! احوالی پریشون شده؟ چیزی »

 « دادن؟

 برای که هاییتصمیم و بود یونس حاج به منظورش

گرفتمی شانزندگی . 

پرسید کنجکاوی با و انداخت باال سری سرمه : 

سالمتی؟ به شده خبری چیه؟ برای شیرینی »  » 



 

 

 سمت به ضربتی پارسا سر آرامش، دلخراش جیغ با ناگهان

 تا چند را ها پله که نکشید ثانیه به و شد کشیده هاپله

رساند اتاق به را خودش و رفت باال یکی .  

 که شد مواجه آرامش خمیده قامت با و کرد باز بکوب را در

 زار اشقیافه و بود گرفته دستش توی را موهایش از مشتی

کشید آغوشش در و رفت جلو معطلیبی پارسا. بود شده . 

 « ...عزیزم »

 

, [27.01.20 23:26] 

 

 

۳۲۸پارت  

 

 

 



 

 

 اششده چنگ مشت میان از را موها و بوسید را سرش

کشید بیرون . 

 ناراحتی نه؟ مگه. بیفته اتفاق این ممکنه دونستیممی »

بابا خوشگل نداره ... » 

 می و بود کرده عرق تنش تمام. نبود وادی آن در اما آرامش

 یک اندازه به رنگش خرمایی و بلند موهای موهایش؛. لرزید

 حکم آرامش برای این و بودند شده کنده ریشه از گردو

نالید پارسا به رو و افتاد نفس نفس به. داشت مرگ : 

لعنتی؟ بازی این شهنمی تموم چرا... خدا وای... موهام »  » 

کشید فریاد و افتاد زانو به پارسا آغوش توی و زد ضجه : 

... دارم درد... خدا ای... تونمنمی دیگه شه؟نمی تموم چرا »

شهمی کنده جا از داره قلبم... درد . » 

 سینه از داشت قلبش و کردمی نگاهشان واج و هاج سرمه

 مثل و انداخت آرامش پاهای زیر دست پارسا. زدمی بیرون



 

 

 و چسباند اشسینه به را سرش. کشید آغوشش در نوزادی

کرد زمزمه گوشش توی : 

آروم... بابایی باش آروم... هیس » ... » 

 طرف دو. نشاند مقابلش هم را آرامش و نشست تخت روی

 نگاهش طمانینه با و گرفت هایشدست میان را صورتش

 .کرد

 موهات ریشه. عزیزم افتادمی اتفاق این زود یا دیر »

بود ضعیف ... » 

نالید نفس بی و چکید مهابا بی آرامش اشک : 

شممی زشت » ... » 

 لب دل و جان با و داد نوازش را هایشگوش روی تا پارسا

 :زد

شیمی ترقشنگ » . » 

شد شدیدتر آرامش گریه . 



 

 

 بریزه ابروهامم اگه... بیرون برم خونه از تونمنمی دیگه »

 « چی؟

 بود شده خون که دلی با و گرفت آغوشش در اینبار پارسا

کرد زمزمه : 

 قول... شده پیدا کننده اهدا یه... جان بابا شیمی خوب »

 دل نخور، غصه عزیزم؟ باشه... شی خوب زود خیلی دممی

نکن خون رو بابا ... » 

 داربغض و زد ناباوری لبخند بد، حال همه آن میان آرامش

 :گفت

شده؟ پیدا گی؟می راست »  » 

 روی پلک و پاشید رویش به آرامش از پر لبخندی پارسا

کوبید هم . 

بدم رو خبر همین که خریدم شیرینی... خوشگلم آره » . » 



 

 

 خوشحالی ابراز و کرد ورود شاننفره دو جمع به هم سرمه

گفت هیجان با هم بعد. کرد : 

 بهتر حالش مطمئنم. بدم خبر هم جبین مه به برم »

شهمی . » 

 قدم چند سرمه، رفتن از بعد و کرد تایید نگاهش با پارسا

 و برد فرو هایش جیب توی دست. برداشت خودش دور

ایستاد آرامش مقابل . 

 « بابایی؟ »

 برق هایشچشم. کرد نگاهش و گرفت باال سر آرامش

داشتند خاصی . 

شده؟ چیزی جان؟ »  » 

پرسید و کرد باز لب همیشه از ترسخت پارسا : 

 خودت اینجوری بزنم؟ هم رو موهات بقیه دیمی اجازه »

شیمی اذیت . » 



 

 

زد لب بیچارگی با و برد هجوم آرامش هایچشم به اشک : 

 تو بذاره رو پاش نداره حق دیگه کسهیچ ولی... باشه »

باشم گفته... رمنمی جایی هم من... خونه این ! » 
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 عقب به رو قدم چند و کرد نگاهش عمیقی لبخند با پارسا

 به فورا. برود بیرون اتاق از تا چرخید هم بعد و برداشت

برداشت را موزرش و رفت اتاقش .  



 

 

 همانجا پارسا اشاره با که آمدمی باال هاپله از داشت سرمه

 .ایستاد

 امشب بگو بزن زنگ هم مسیح به... نیا کن لطف »

نیست اومدن موقعیت ... » 

 پایین را هاپله و داد تکان سر پریشان و متاسف سرمه

 روی آرامش که دید و رفت آرامش اتاق به هم پارسا. رفت

 جمع شکمش توی زانو و بود نشسته حمامش توی سکوی

بود کرده . 

کرد زمزمه بغض پر و برگشت پارسا پای صدای شنیدن با : 

 این رو من خوامنمی. بیرون برو هم خودت بعدش »

ببینی ریختی ! » 

 و چرخاند گردن. رفت جلو قدمی و خندید واربیچاره پارسا

گفت و زد زل هایش چشم توی آرامش، نگاه مقابل درست : 



 

 

 چرا. چیزاست این از بیشتر خیلی من برای تو ارزش »

بیفتی؟ چشمم از قراره زدن، مو یه با کنیمی فکر  » 

ریخت اشک ناخودآگاه آرامش . 

 خوادنمی دلم فقط... میفتم چشمت از کنمنمی فکر »

بمونه یادت تو من از تصویری همچین . » 

گفت و کشید عقب کالفه پارسا : 

گردمبرمی زود من بیرون، بیا فعال... خب خیلی » . » 

رفت توضیحی هیچ بدون و زد بیرون اتاق از فورا .  

 دانستمی خوب که درحالی خبری،بی ساعت دو از بعد

 ایکیسه با و برگشت خانه به بود، مانده آرامش پیش سرمه

 و بود افتاده نفس نفس به. رفت آرامش اتاق به دستش، در

بود شده نبض تنش تمام .  

پرسید و کرد نگاهش حیرت با آرامش : 

بودی؟ رفته کجا چیه؟ »  » 



 

 

گرفت مقابلش را کیسه و زد مهربانی لبخند پارسا . 

 کنم عوض لباس تا بشین برو. نباش چیزی نگران دیگه »

 « .بیام

 گیسی، کاله با و کرد چک را کیسه محتویات آرامش

 موهای موج حتی. شد مواجه خودش موهای رنگ به درست

بود خودش مثل هم اشمصنوعی .  

. گذاشت موهایش روی را آن آینه، مقابل و خندید مهابابی

 و نکند ضعف احساس تا کردمی را تالشش تمام پارسا

 آن میان. بود هم موفق البته و. ببخشد التیام را دردهایش

 را آرامش دل حال پارسا، هایتالش و کارها بد، حال همه

کردمی خوب . 

 تفاوت این با. نشست سکو همان روی و گذاشت حمام به پا

کردنمی سنگینی دوشش روی آدم و عالم غم دیگر که . 

 خون دو هر دل. تراشید را موهایش موزر با و آمد پارسا

 حرفی، هیچبی پارسا هم آخر در. نبود ایچاره اما بود شده



 

 

 در. رفت بیرون حمام از و گرفت دست در را موهایش شاخه

 زیر کسی کاش ای. داد تکیه آن به ایثانیه چند و بست را

 بیدار بد، اتفاق همه این کابوسِ از را او و کوبیدمی گوشش

کردمی . 

بود خالصش تیر آرامش، یخفه هق و گریه صدای ... 
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 فشرده کسی مشت میان انگار که قلبی با و برگشت

 گلویش بیخ تا بغض و ماند در روی هایشدست شد،می

 .رسید



 

 

 دلش توی باروتِ همه آن میان که بود کبریتی آرامش گریه

چکید اشکش و گذاشت در روی را سرش. کرد بپا آتش .  

 آینه مقابل که آرامش به رو و کرد باز را در طاقتبی

 آلود بغض و لرزان کرد،می تماشا را خودش و بود ایستاده

 :گفت

بابایی؟ عزیزدلم؟ »  » 

 توی پارسا به پشت و چسبید را اشبرهنه سر آرامش

 را بازویش و رفت جلو دیگر قدمی پارسا. شد مچاله خودش

 وارزمزمه و چسباند اشسینه به را سرش. چرخاند و گرفت

 :گفت

من جون نکن گریه... عزیزم... من خوشگل » ... » 

 که آوردنمی باال را سرش و بود گرفته را پارسا کمر آرامش

 به چنگی پارسا. نشود مواجه هم آینه توی خودش تصویر با

گفت طاقتبی و زد موزر : 



 

 

ببین... رو بابا کن نگاه » ... » 

 گرفت باال سر آرامش. کشید هم خودش سر روی را موزر و

 آن میان بود، شده کچل سرش وسط که پارسا دیدن با و

 افتاد خنده به هم پارسا. افتاد قهقهه به و خندید گریه همه

داد آرامش دست به را موزر و : 

برام بزن بیا » ... » 

 کنده دلش روی از سنگینی بار اما چرا؛ دانستنمی آرامش

 بقیه و گرفت پارسا دست از را موزر. خندید هم باز و شد

 شانه به شانه خجالتی هیچبی اینبار. زد هم را موهایش

کرد نگاه آینه توی خودش تصویر به و ایستاد پارسا .  

 آغوشش به تاببی و بوسید را سرش روی و شد خم پارسا

 جانش اندازه چه تا آرامش که دانستمی خدا فقط. کشید

بود شده . 

*** 
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 عادت وضعیت آن به دیگر آرامش و بود گذشته روز چند

 بود ندیده را اشتراشیده سر پارسا، بجز کسهیچ. بود کرده

بود نزده هم حرف آرامش با درموردش حتی و . 

 کاله موهای حوصله با رسید،می شرکت از که هرشب پارسا

 آن حیرانِ سرمه. کردمی آرایشش و دادمی مدل را گیسش

 که دانستنمی آرامش. بود مانده آرامش به پارسا حس همه

 دخترش آرامش دانستمی که پارسا اما نبود پدرش پارسا

 را آرامش دل بیشتر، حتی واقعی، پدر یک مثل اما. نیست

 حفظ را اشروحیه تا کردمی هرکاری و آوردمی دست به



 

 

 برای کم کم و داشت ادامه اشدرمانی شیمی جلسات. کند

 به سفیدش هایگلبول سطح باید. کردندمی اشآماده پیوند

نکند مقاومت و نزند پس را پیوند تا رسیدمی صفر . 

 کوچکترین با بود ممکن که بود حساس بدنش آنقدر

 پروانه مثل پارسا و سرمه. بگیرد را هامریضی تمام آلودگی،

 وسواس با را غذایی مواد تمام حتی و چرخیدندمی دورش

 و شستمی را آنها تروسواس با سرمه و کردندمی انتخاب

 دخترش و بود کرده فوت سرمه همسر. کردمی استفاده

 که نداشت هم دیگری سنگین مسئولیت. بود کرده ازدواج

بگذارد وقت آرامش برای نتواند . 

 هایجلسه از بعد روز چند تا پزشکش توصیه به جبین مه

 تلفنی فقط و نداشت او با تماسی اشدرمانی شیمی

 به التماس با را روز چند آن تمام. پرسیدمی را احوالش

کردمی دلتنگی رفع و رفتمی دخترش مزار سر علیرضا، . 



 

 

 با و شد کوبیده اتاقش در که بود شرکت در پارسا

 تصویر اول و چرخید پاشنه روی در گفت، که بفرماییدی

شد نمایان مسیح هم بعد و مهتاب . 

 فرو هایشجیب توی دست که همانطور و کرد صاف قامت

کرد فوت را اشکالفه نفس کرد،می .  

. بست سرشان پشت را در مسیح و رفت جلو قدمی مهتاب

 را دستش دو هر پارسا، به رو و انداخت باال ایشانه

گرفت باال وارتسیلم . 

بزنه حرف باهات خواستمی خودش. ندارم تقصیری من » . 

» 
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 اتاق از تا کرد اشاره مسیح به نگاهش با و برگشت مهتاب

 جلو قدمی مهتاب و رفت بیرون فورا مسیح. برود بیرون

 .آمد

نگفتی؟ من به چرا »  » 

 بود مشخص و بود گریه به دم. داشت سختی بغض صدایش

هالحظه آن در کشیدمی عذابی چه ... 

نگفتم؟ رو چی »  » 

کالفه و بود طلبکار پارسا لحن . 

توپید و رفت جلوتر مهتاب : 

داره سرطان دخترت کهاین » . » 

-  مادری؟ کنیمی فکر بهت؟ بگم که داری باهام نسبتی چه

 آره؟



 

 

غرید حرص پر و زد دو دو هایشچشم توی مهتاب نگاه : 

 کی پس؟ آورده دنیا به رو تو کی نیستم؟ مادر نیستم؟ »

کرده؟ بزرگت  » 

برداشت عقب به قدمی و کرد عصبی ایخنده تک پارسا . 

 چرا واقعا؟ این یعنی این؟ یعنی بودن مادر کردی فکر »

 مادری، تو اگه دِ آخه؟ کنیمی خراب رو مادر مقدس اسم

چیه؟ جبین مه پس  » 

زد هق مهتاب : 

 شب یه... کن بس... پارسا پشیمونم... من... پشیمونم من »

 و بخش آرام هایقرص شده زندگیم. ندارم راحت خواب

 بس... هاستگذشته و تو پیش فکرم همه... افسردگی ضد

آرامشت همون جون رو تو کن . » 

 تهدید بار خون هاییچشم با و کوبید میز روی مشتی پارسا

 :کرد



 

 

 قسم نخور، قسم... باش نداشته کاری رو آرامش جون »

دستشه کف جونش هم االنش همین بچه اون... نده ... » 

کوبید اشسینه به دست و رفت جلوتر مهتاب . 

 نبخشید؟ رو تو سال پنج و بیست از بعد آرامش مگه »

 تو نیستی؟ زندگیش همه و نیست زندگیت همه االن مگه

 تمومش خواینمی چرا بیای؟ خودت به خواینمی چرا

 « کنی؟

-  چی؟ تو... کرد فراموش که بخشید؛ اون که خواستم من

 پسر... پرهام زن... پرهام...پرهامه زندگیت تمام هنوز

 از نشدی خسته نیستی؟ خسته... پرهام زندگی... پرهام

بودن؟ پست همه این   

نالید وار زمزمه مهتاب : 

 از دارن شکایت گفتی، که اینایی همه... کنیمی اشتباه »

 تویی فکرم همه... دورم ازت اما تویی من زندگی همه اینکه



 

 

 غده چجوری بفهمی تو که برنداشتم قدمی هیچ اما

ذهنم و قلب و فکر تو شدی سرطانی ... » 
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داد تکان سر ناباور پارسا . 

داره؟ سرطان آرامش گفته تو به کی اصال... برو »  » 

 هایشدست میان را سرش و شد آوار صندلی روی مهتاب

 .گرفت



 

 

 مسیح اما بگیره زن که درگیره بچه این با مدام پرهام »

 تو کشیدمش امروز. خواممی رو نفر یه من بال و االن گهمی

 بهم که خوایمی رو کی پرسیدم زدم حرف باهاش و اتاق

... تویی هم اون و جلوشه بزرگ سد یه گفت اما... گفت

بچه این داره سرطان فهمیدم و شدم پیگیر بیشتر ... » 

زد زل پارسا میشی هایچشم توی و آورد باال را نگاهش . 

 این که بده اجازه... بشم نزدیک بهش بده اجازه... پارسا »

 روی زندگی، بذار. کنیم تمومش رو گند و نفرت و کینه همه

بده نشونمون رو خوشش . » 

 عذاب آن چرا. بست پلک و سایید هم روی دندان پارسا

شد؟ نمی تمام  

*** 

کرد پرت آرامش سمت به و برداشت سیبی مسیح : 

 شدی؛ ضعیف خیلی که نه. بگیری جون که بخور اینو بیا »

گذاشته مستقیم تاثیر هم زبونت رو . » 



 

 

- خونتون؟ رینمی چرا. مسیح نکن اذیت رو دخترم   

 لب بود، شده شاکی تصنعی که پارسا به رو و خندید مسیح

 :زد

 دخترت زبون. دیگه شدم موندگار که بدم خبر یه اومدم »

کنهمی پابندش پیچه،می آدم پای دور درازه، زیادی . » 

. کرد پرتاب سمتش به محکم و برداشت را سیب آرامش

 پرتاب عقب به ایقهقهه با و گرفت هوا توی را سیب مسیح

 .شد

بیرون بنداز اینو بابا؟... پرو برو کن جمع پاشو » ... » 

 ایاشاره بیرون به و ایستاد سینه به دست سرش باال پارسا

 .کرد

رسیده انقضات تاریخ که بدو... بدو » . » 
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گفت پرخنده و برد باال را هایش دست مسیح : 

 ندادی راه رو مهتابی کردی کاری بد... بابا خب خیلی »

هاخونت ... » 

زد تشر هم باز پارسا وقتی و گفت آرام را این : 

هستی اضافی هم تو خونتون برو » ! » 

کرد باز لب : 

دقیقه دو بده وا... بگم چیزی یه اومدم » . » 

 دور دوان دوان مسیح و کرد پرتاب سمتش به لگدی پارسا

 .شد



 

 

 چی. زنهمی حرف من با چجوری بز کره کن نگاه »

انداختی؟ لنگر خوردی کنگر ساعته سه که بگی خوایمی  

» 

گفت و شد اضافه جمعشان به هم سرمه : 

 بخوری باید رو قرصات... آرامشم کردید؟ شلوغش چیه »

 « ...مادر

گفت مسیح که داد خوردش به را هاقرص : 

 یه اصلی مضنون میعاد... شده خبرایی یه راستش »

 بیرون اومده هم کمپ از... هستش شیشه به مربوط پرونده

زندان رفته و ... » 

 پر پارسا و شد کشیده پارسا سمت به ضربتی آرامش نگاه

کرد نگاه مسیح به اخم . 

چی؟ که خب »  » 

انداخت باال ایشانه مسیح . 



 

 

 زندان از بتونه حاالها حاال نکنم فکر. بگم داشتم وظیفه »

که بسا چه... بیاد بیرون ... » 

زد لب و چرخاند آرامش و پارسا بین نگاهی : 

بشه هم اعدام » ! » 
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 صورت انگار که شد آرامش بند نگاهش و خندید تلخ پارسا

 عصبی باشد خودش دست آنکه بدون. بود کشیده درهم

غرید آرامش به رو و شد : 



 

 

بمیره تبچه شد باعث اون بدبخت؛ ناراحتی؟ االن چیه » ! 

» 

گفت رفته وا و کرد گشاد چشم زدهحیرت آرامش : 

گفتم؟ چی من مگه گی؟می چی »  » 

 مسیح به رو و برداشت خودش دور عصبی قدم چند پارسا

 :گفت

 رو آرامش داشته. شم آروم من تا بمیره باید... حقشه »

 زنده الیق آدم این... نکرده رحم خودش بچه به کشته،می

هست؟ موندن  » 

 و زد حلقه هایشچشم توی اشکی روزها آن یاد به آرامش

 و مات پارسا، عصبی فریاد با که چرخاند صورت فورا

ماند مبهوت . 

 تو. کنممی قاطی بدجور که نکن گریه... هانکنی گریه »

 کردی فکر... داری حس بهش هنوز که کنیمی غلط

فهمم؟نمی  » 



 

 

 و شاخ داشت که پارسا مقابل و شد بلند جا از فورا سرمه

ایستاد کشیدمی شانه . 

نگفته چیزی که بچه این... پارسا آقا » . » 

 نشانه آرامش سمت به را دستش قبل از ترعصبی پارسا

 .گرفت

 از رو خودش بینینمی راهه؟ به شهمه اشکش بینینمی »

 هنوز کنهمی غلط قاتل؟ آدم یه واسه خورهمی داره درون

داره دوسش ! » 

 مهلکه از تا گرفت را پارسا بازوی و پرید جا از هم مسیح

کند دورش . 

 آروم اینور بیا... شدیا حساس خودیبی... جان عمو »

بیا... شی ... » 

رفتند پارسا اتاق به و . 



 

 

 هاج. کردنمی هضم را پارسا رفتار این جوره هیچ اما آرامش

 و کرد نگاه سرمه به کوبید،می قراربی که قلبی با واج و

پرسید معصومانه : 

کرد؟ اینجوری چرا مگه؟ گفتم چی »  » 

کرد نوازش را موهایش و نشست پایش مقابل سرمه . 

 تو که بینیمی... روشه فشار. عزیزدلم نیست چیزی »

داره دوستت چقدر جونشی، ! » 
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کشید عقب را سرش و کرد بغض آرامش . 



 

 

. کنهمی خالی من سر میاد زنهمی بهم دختراش دوست با »

سرمه خدا رو تو کن ولم جونشم؟ من گفته کی ... » 

 برایش تا برگشت آشپزخانه به و گفت ایکالفه نچ سرمه

زد لب و نشست کنارش دقیقه چند از بعد. بیاورد دمنوش : 

 کرده سعی پارسا و کشیدی سختی همه این تو عزیزم »

... گیرهمی دردش هم اون تو درد از. باشه پشتت همیشه

دیگه کنی درکش باید . » 

-  مشکلی، هر برای جبین مه و من و نبوده سال همه این

 کنه؟ درک رو ما بود کسی. کردیم نرم پنجه و دست تنها

 میاره جوش چیزی کوچکترین سر چرا که فهممشنمی االن

کنهمی مواخذه رو من و . 

گفت که کند اشآماده خواستمی سرمه : 

 حتی سال، همه این از بعد که داشتی پدری کن فرض تو »

ببینت بیاد نبود حاضر ... » 



 

 

. برگرداند رو و ریخت اشک رسید که هایشحرف اینجای به

ببیند را آرامش عکس بود نشده حاضر حتی عطا . 

 خواست هم بعد و دید رو من خودش که حاال چی؟ یعنی »

 ایمسخره تصور همچین باید چرا... زندگیش تو بیام که

 « کنم؟

گفت طمانینه با سرمه : 

 دختر واقعا تو اما توئه شبیه خیلی دخترخالم ی بچه »

 اون. داری رو پارسا و جبین مه که هستی شانسی خوش

 زنده دونستنمی هم پدرش و شد فوت زایمان سر مادرش

 دختره. داشتن وحشتناک اختالف سری یه چون. مونده

 رو کسی سال، شش پنج، و بیست از بعد و شد بزرگ

 سرش بالیی چه بگن بهش و کنن پیدا رو باباش تا فرستاد

. درموردش بشنوه حتی نیست حاضر باباش اما. اومده

و داره بچه تا سه االن خودش ... » 



 

 

 برایش دیگری قالب در را آرامش زندگی قصه. کرد بغض

گفت دلجویانه و کشید آغوشش به فورا آرامش. بود گفته : 

 از داره جوری یه هرکسی... نکن گریه خدا رو تو وای »

 چیزی که جبین مه واقعا... دختره خدا بنده. کشهمی دنیا

 الاقل نبود، سرم باال بابا اگه و نذاشت کم من برای

 همه و چیز همه از براش من که دارم مامان یه دونستممی

 باباش نه داشته مامان نه خدا بنده اون اما... مهمترم کس

شنمی پیدا آدمایی چه... گرفته عهده به رو مسئولیتش ! » 
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 هایشچشم توی عشق، پر و کرد پایین و باال سری سرمه

زد زل . 

 مسائل کوچکترین سر انقدر پارسا بینیمی اگه هم حاال »

 از و داره دوستت خیلی. نگیر خرده بهش ریزه،می بهم

 خوشحال تو تا کرده هرکاری زندگیت، تو اومده وقتی

... آرامش داشتی زیاد اشتباه هایانتخاب خودت تو. باشی

 اما دیدی رو خودت زندگی دیدی، رو جبین مه زندگی تو

 قرار کردی فکر... ایبافته جدا تافته کردی فکر هم باز

 این! اومد که دیدی اما. بیاد هم تو سر بالها این نیست

عزیزدلم کنهنمی رحم کسهیچ به زندگی ... » 

گفت آلودبغض و داد تکان سر تاسف و ناراحتی با آرامش : 

 پارسا... پارسا اما... نیست مهم بگه هرچیزی هرکسی »

 که هستم وابسته بهش انقدر... شده چیز همه من برای

... بکنم هم فکر مسیح پیشنهاد به خوادنمی دلم حتی



 

 

 دوستم گفته بهم غیرمستقیم و مستقیم االن تا چندبار

 این بخاطر نه من... من اما... کنیم ازدواج خواد می و داره

 چون بابام، با بودم کم کنممی حس اینکه بخاطر شرایطم؛

 به حتی ندارم دوست شم، جدا ازش تونمنمی کنممی حس

کنم فکر پیشنهادش . » 

 از پر نفس و کرد نگاهش زدن پلکبی و عمیق سرمه

کشید افسوسی . 

 ولی. بیاد پیش صالحته به هرچی امیدوارم بگم؟ چی »

کنی فکر مسیح پیشنهاد رو بهتره . » 

- اما خوبیه پسر ...  

داد ادامه ندید را کسی وقتی و انداخت باال به نگاهی : 

کنم ازدواج عشق با خوادمی دلم من... نیست عشق » . » 

*** 



 

 

 شده خیره افق به و کردمی دود سیگار پشت سیگار پارسا

 پارسا به و بود انداخته صندلی روی را خودش مسیح. بود

زد لب و انداخت میز روی را پاهایش. بود مانده خیره : 

 اینکه جای تو؟ ایعصبی انقدر چرا. پارسا فهممتنمی »

 و پشتشیم جوره همه ما بدونه آرامش کنی کاری یه

 ناراحتی؟ چرا گیمی زنیمی داد سرش کنیم،می حمایتش

 شبچه یاد شاید ناراحته؟ آشغال اون بخاطر گفته کی

 دلیل ولی... ناراحتی این داشته دلیل تا هزار شاید... افتاده

بذاریش فشار تحت اینجوری نداره ... » 
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 و انداخت باال ابرویی و برگشت کوتاه ایلحظه برای پارسا

 شد خیره دوردست به هم باز. کرد نگاهش سفیه اندر عاقل

کرد فوت را سیگارش دود و . 

برام منبر باال میری میاد بدم دونی،نمی چیزی وقتی » . » 

- بدونم که بگو خب ! 

گفت کنایه با و زد ایخنده تک پارسا : 

 تو به حرفا این... بازیت تیله دنبال بچه برو... برووو »

 « !نیومده

انداخت زمین روی را پاهایش و گفت ایکالفه نچ مسیح .  

 که مهتاب از اون... داری مشکل هم خودت با کال تو »

 گیر سوزنت هم حاال... آرامش از این شکوندی، رو دلش

چته؟. من رو کرده  » 



 

 

 هایشانگشت بین را سیگار که همانطور و برگشت پارسا

داد اخطار و کرد مسیح به ایاشاره بود، گرفته : 

 جون مهتاب به بگو تونی،نمی. کن صحبت درست من با »

کنه ادبت هم پرهام بجای بگم . » 

گفت و خندید عصبی مسیح : 

وگرنه... زنم پدر بشی قراره که حیف » ... » 

 حرف که کرد نگاهش خشمگین و برگشت طوری پارسا

ماسید دهانش توی .  

 هایچشم توی. شد خم و برداشت سمتش به قدم یک

کرد تنگ چشم جدیت با و زد زل اشترسیده . 

 همینجا من تا بزن آرامش از حرف دیگه یبار تو »

 چون دوبار؛ نشد زنن؛می حرف آدم به بار یه. کنم سالخیت

 و فکر از باید رو آرامش فهمینمی فهمی؟نمی... بار ده تویی

بیرون؟ بندازی ذهنت و قلب  » 



 

 

. کردمی نگاهش فقط مسیح و بود گرفته باال صدایش

 طبل مثل قلبش و بودند گرفته خون رنگ هایشچشم

 میز روی حرص پر را سیگار. لرزاندمی را تنش و کوبیدمی

کشید فریاد ترعصبی و کرد خاموش : 

 اماحمقی چه من. بیرون برو من خونه از پاشو االن همین »

رو آرامش ببینی بیای گذاشتم که ... » 
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 سعی و بود کرده باز آرامش با را خنده و شوخی سر سرمه

 و شد باز پارسا اتاق در که کند دور فضا این از را او داشت



 

 

 بدون و آمد پایین را هاپله وقفهبی و تند مسیح متعاقبش،

گفت لبی زیر خداحافظی آرامش، به کردن نگاه .  

 دو هر و خورد گره همبه گیجی با آرامش و سرمه نگاه

 و بود ایستاده پارسا که کردند نگاه را هاپله باالی همزمان

کردمی نگاه مسیح رفتن به اخم پر .  

گفت سرمه به رو پارسا شد، کوبیده هم به که در : 

دارم کارتون نیست، زحمتی اگه » . » 

بست را در پارسا و رفت اتاق به سرمه .  

هم بعد و برداشت کالفگی با قدم چند   

گفت و ایستاد سرمه مقابل : 

کنیدمی پچ پچ آرامش با زیاد جدیدا »  

من اینکه درمورد چیزی فعال خوامنمی   

بدونه نیستم پدرش . » 

کرد نگاهش نگران سرمه . 



 

 

آمادگی بهش االن از دارم وظیفه من »  

 « .بدم

و کردمی تحمل زیادی فشار داشت پارسا  

کشیدندمی تیر هایششقیقه . 

گفت عصبی و بست پلک : 

نزنید حرف درموردش االن... خواهشا لطفا، » . » 

تکان سر و کشید ایکالفه نفس سرمه   

 .داد

 شکست که ترسممی. شهمی وابسته داره زیادی آرامش »

بخوره بدی . » 

- کاری فعال. من دست بسپرید رو اونش  

 خونه این به پا شدم راضی خاطرشبه که بدید انجام رو

 « .بذارید



 

 

کمی را سرش و انداخت باال ابرویی  

حساب که کرد نگاهش طوری. داد زاویه   

باشد آمده دستش کار . 

*** 

 به وقفهبی مهتاب مدت، این در و بود گذشته روز چند

 پارسا که بود جاآن مشکل اما. زدمی زنگ پارسا

 با. کند رجوع ذهنش توی تاریک بخشِ آن به خواستنمی

 او چشم از را زندگی مشکالت تمام و آمدنمی کنار مهتاب

دیدمی .  

بود گرفته مسیح از را آرامش شماره مهتاب .  

 را مهتاب وقتهیچ شاید بود، قبل آرامش اگر آرامش

 و او از پارسا جدایی اصلی عامل که چرا. بخشیدنمی

 چیزها خیلی مدت آن در اما. بود مهتاب همان مادرش،

 از خیلی ارزش دنیا که بود فهمیده. بود کرده تغییر

 را غیره و هاخوردن حق و هاشکستن دل خیلی ها،ناراحتی



 

 

 و شوی؛ بیدار بخوابی، است ممکن که بود فهمیده. ندارد

 بیماری، یک. باشد نمانده تو از دنیا توی اثری هیچ دیگر

و ابدی خواب یک تصادف، یک  ... 

 دلش که بود دیده مرگ به نزدیک را خودش گاهی آنقدر

شکستمی زودتر خیلی شد؛می نرم زود خیلی ... 

 

, [27.01.20 23:26] 

 

 

۳۴۰پارت  

 

 

 

 را اشخانواده و مهتاب پارسا، با هماهنگی بدون شب آن

بود کرده دعوت شام برای .  



 

 

 کارهای در آرامش، از مراقبت بر عالوه کردمی سعی سرمه

 مشکالتش با آرامش که روزها این. کند کمکش نیز خانه

 سعی بدنش، بودن ضعیف به توجهبی بود، آمده کنار

 را خودش گونه این. کند آماده شام خودش کردمی

دیدمی ترخوشحال . 

 و رساند پارسا خانه به را پرهام و مهتاب مسیح، شب آن

کند صلح پارسا با بود نتوانسته هنوز. نماند خودش .  

 مقابل در ایستاده را مهتاب و پرهام و رسید پارسا وقتی

 افتاد آرامش به نگاهش و کشید ایکالفه پوف دید، خودش

کرد می نگاهش عریضی لبخند با که . 

بابایی نباشی خسته سالم » ... » 

 طورآن آرامش وقتی اما کند پابه جنجال خواستمی پارسا

 توی موم مثل را پارسا زد،می صدایش و ایستادمی مقابلش

گرفتمی هایشدست .  

کرد نجوا لب زیر و داد را سالمشان جواب تعلل با پارسا : 



 

 

اومدید خوش » . » 

 گرفته خو آن به دیگر که را گیسش کاله موهای آرامش

پرسید هیجان با و انداخت گوش پشت بود، : 

نخوردی؟ که شام »  » 

 براق هایچشم روی نگاهش و انداخت باال ابرویی پارسا

 هم پارسا رفت، آشپزخانه به آرامش وقتی. آمد کش آرامش

زد ناخونک ساالد، ظرف به و گرفت قرار سرش پشت . 

خونهمی خروس کپکت » ! » 

انداخت باال ابرویی شیطنت با آرامش . 

. اومدن من دعوت به رسما که هستن کسایی اولین »

نباشم؟ خوشحال  » 

 توی نگاه و کرد تنش گاه تکیه میز، روی را دستش پارسا

 هروقت از بیش که روزها این. چرخاند آرامش صورت



 

 

 توی زندگی شوق داشت، شدن خوب به امید دیگری

کشیدمی فریاد صورتش . 

خوشحالم هم من باشی خوشحال هرجور تو » . » 

 بود، آمده هایشچشم مقابل که را موهایش از ایطره

انداخت گوش پشت و کرد نوازش . 

رفت؟ سرمه »  » 

بست پلک پارسا و داد تکان سر آرامش . 

 تا کن پذیرایی خوب مهمونات از. مخسته خیلی امشب »

بخوابم برم من . » 

کشید فریاد و کرد گرد چشم زدهحیرت آرامش : 

 « !پارسا »

 اششانه روی را کتش که همانطور و خندید پارسا

 و شد خارج آشپزخانه از خیالبی و قیدبی انداخت،می



 

 

 به و رفت باال را هاپله پرهام و مهتاب مبهوت نگاه مقابل

برد پناه اتاقش . 
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 وقتی و کردمی نگاهش واج و هاج و دست به چاقو آرامش

 که شد خیره مهتاب به و آورد پایین سر شد، چفت در

بود زده حلقه هایشچشم توی اشک . 

کردممی شآماده باید شاید... ببخشید » . » 

زد زورکی لبخندی و آمد جلو مهتاب . 



 

 

... نداری تقصیری که تو دخترم؟ ایشرمنده چرا تو »

 و گذاشتم دست روی دست سال، همه این که منم مقصر

 جراحت و زخم همه این درمون واسه نکردم اقدامی هیچ

افتاده پسری مادر نسبت این تن روی که . » 

 که شد خیره پرهام به و داد تکان سر تاسف پر آرامش

گفتمی و کردمی نوازش را مادرش بازوی دلجویانه، : 

... آرامشیم مهمون ما... نداره اشکالی هیچ... عزیزم بگذر »

 چی همه سرعت این به نیست قرار دونستیممی هم اول از

شه بلبل و گل ... » 

 سعی پرهام رفته رفته اما بود برقرار سنگینی جو شب آن

 او و کرد شوخی آرامش با آنقدر. کند باز را شوخی سر کرد

 رفتن از اندازه چه تا کردند فراموش که انداخت خنده به را

 خاصی حس هم پرهام. بودند شده شکسته دل پارسا

 عالقه از مهتاب که خصوصبه داشت؛ آرامش به نسبت

بود کرده صحبت او به مسیح . 



 

 

 که بود گرفته باال هایشانخنده صدای و بودند خورده شام

 سکوت در ها،پله باالی و کرد باز را اتاقش در عصبی پارسا

کرد تماشایشان . 

گفت پرهام به رو مهتاب : 

 بود کرده هول جوریچه که گینمی رو مسیح چرا حاال »

کنه؟ حفظ رو امواتتون خدا گفتمی یارو به  » 

. برگشت اتاق به حرفبی پارسا و افتادند قهقهه به سه هر

 که بود آرامش پی حواسش تمام و رفتمی روقدم مدام

 حضور در خواستنمی دلش. نه یا بود خورده را هایشقرص

 تمام که دید وقتی نهایت در اما. برود پایین پرهام و مهتاب

 از دست و بود شده خالصه مسیح توی مهتاب هایحرف

 باشد، خودش دست آنکه بدون داشت،برنمی گرمی بازار

غرید و رفت پایین را هاپله عصبی : 

 یا مسیح؟ دست از نداریم آسایش دخترم و من... بابا ای »

حرفش؟ یا جااین بیاد باید خودش  » 



 

 

زد کنایه خنده و شوخی با و چرخاند سر پرهام : 

 تخونه از تهدید و زور با باید پیش روز دو همین تا واال »

 رو شمشیر روزه چند شده چی حاال بیرون؛ کشیدمشمی

بستید؟ رو از  » 

 وقتی و رساند بودند نشسته که جایی به را خودش پارسا

 اشمچی ساعت به گرفت، قرار نگاهشان راس تیر در کامال

 وجودشان از خواستمی. کشید ایخمیازه و شد خیره

کند خستگی اعالم . 

بیارم؟ قهوه برات »  » 

- خوردی؟ رو خودت هایقرص شما  

زد لب و گذاشت دهانش روی دست سریع و کوتاه آرامش : 

 « ...نه »
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 و پرهام بین نگاهی پارسا که رفت آشپزخانه سمت به

گفت و کرد بدل و رد مهتاب : 

 که کسایی تا داره استراحت به نیاز بیشتر آرامش »

کردن نابود رو زندگیش روزی یه دونهمی . » 

گفت مالحظهبی پرهام : 

ننداز بچه اون گردن... داری مشکل با که تویی این » . » 

 هایشجیب توی دست که همانطور و زد پوزخندی پارسا

گفت و انداخت آرامش سمت به نگاهی نیم بود، برده فرو : 

 وگرنه... داداش منی مدیون رو آرامش االن آرامشِ »

 االن... آدما از بگیره رو حقش جوریچه بلده خوب دخترم

شده سرخ هاشچشم میاد، خوابش خانوم مهتاب هم . » 



 

 

 پارسا اما نبود مهتاب نگاه توی خوابالودگی از ردی هیچ

کردمی بیرونشان داشت محترمانه خیلی . 

 که هاییشیرینی خواستمی و برگشت پذیرایی به آرامش

 و برخاست جا از مهتاب ناگهان که کند تعارف را بود آورده

زد لب بود، دوخته پارسا به را اشکینه پر نگاه که همانطور : 

پرهام بریم » . » 

پرسید مبهوت و مات آرامش : 

بیارم چای خواستممی تازه کجا؟ » ! » 

 که ماند پارسا روی آرامش شاکی نگاه و رفتند هاآن

 به قدم و بود گرفته باال ندانستن نشان به را هایشدست

 به قدم یک آرامش وقتی نهایت در. رفتمی عقب قدم

 و برداشت خیز هاپله سمت به و برگشت برداشت، سمتش

رساند هاپله باالی را خودش خنده و شوخی با . 



 

 

 باالی که پارسا و افتاد قهقهه به بازیدنبال آن از آرامش

گفت بود رسیده هاپله : 

 دیگه و کن لطف. شی درگیر من گذشته با ندارم دوست »

 هست؛ راه تا هزار ببینمشون، بخوام اگه من. نکن تکرارش

نه؟ مگه  » 

-  دستشون از وقتی ببخشی؟ که بگذره باید سال چند

 دادی؟

گفت خیالبی و انداخت باال را ابرویش تای یک پارسا : 

 « !شاید »

- ولی بخشیدم زود خیلی رو تو من . 

-  دنیا تو چیزهیچ و کسهیچ با رو خودت و من رابطه

لطفا آرامش؛ نکن مقایسه ... 
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*** 

گفت حوصلهبی و انداخت پا روی پا پارسا : 

کرد؟ کار چی باید االن خب؟ »  » 

داد توضیح طمانینه با و گرفت نفس کیانوش : 

 اما پیوند واسه شه بستری دیگه تونهمی آرامش االن »

باشه داشته دهنده پالکت نفر سه حداقل باید . » 

پرید پلکش و شد عرق از خیس پارسا تن .  

... کن کاری یه کیانوش کوفتیه؟ چه دیگه دهنده پالکت »

 هرروز فهمی؟می شه؛می پرپر چشمم جلو داره مبچه

 این کنم تحمل تونمنمی دیگه... ترداغون هرروز تر،ضعیف

رو وضعیتش . » 



 

 

 هم را پارسا کام بودنش، تلخ که کرد ایخنده تک کیانوش

کرد زهر . 

 به دختر این ناسالمتی... حسابی مرد باشی قوی باید تو »

کنهمی نگاه تو . » 

 گاه تکیه را پاهایش و گذاشت پایش ران روی آرنج پارسا

 .کرد

 اسکار بهم باید چندوقت این. هستم خب خیلی »

. کردم بازی رو قوی و خوب بابای یه نقش که بس دادنمی

 کشه،می درد چطور بینممی وقتی. کشمنمی دیگه اما

بمیرم خواممی . » 

انداخت باال ایشانه کیانوش . 

 و گرفته قرار باال دوز با درمانی شیمی تحت آرامش االن »

 سلولی هایرده تمام رفتن بین از باعث درمانی شیمی این

 نقش که خونش هایپالکت درواقع. شده استخوانش مغز تو

 از هم دارن خونریزی از جلوگیری و خون انعقاد تو مهمی



 

 

 مغز تا کشهمی طول مدت یه پیوند، عمل از بعد. رفته بین

 سلولی هایرده تمام و بشه فعال کامالً شده پیوند استخوان

 که بدن بهش پالکت تا داره افرادی به نیاز بیمار. بسازه رو

باشه نداشته خطری براش کرد، خونریزی اگه . » 

 تا را دستش و فشرد دست در را اشپیشانی کالفه، پارسا

 به خواببی هاییچشم با. آورد پایین اشچانه امتداد

پرسید و کرد نگاه کیانوش : 

کننده؟ اهدا بیارم باید کجا از »  » 

-  گروه اگه سرمه خانم اون. باشه داشته تا سه حداقل باید

 راضیش بتونید اگه باباش آرامش، با باشه یکی خونیش

کی؟ دیگه... باشه داشته مطابقت هم باز و کنید   

 خودم؟-
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- بعدی؟... نچ  

- شه؟نمی جبین مه... چمیدونم  

-  آرامش به نسبت که باشه یکی باید. باشه باردار نباید

 نکرده خدایی اگه شب نصفه و شب بشه که باشه متعهد

انداخت گیرش افتاد، اتفاقی . 

 فشار مغزش به و کرد لمس را هایششقیقه روی پارسا

  .آورد

 بپرسم یکی یکی برم و کنم فکر باید... کنممی پیدا »

دارن؟ ایخونی گروه چه ببینم  » 

 بخش،آرامش لبخندی با و کوبید هم روی پلک کیانوش

کرد تاییدش . 



 

 

راحت خیالت پیوند؛ واسه رهمی شد، اوکی هروقت » ... » 

. رفت بیرون بیمارستان از آشفته فکری با و شد بلند پارسا

 از اعم بیمارستان، تیم هم و پارسا هم مدت، آن تمام

 آرامش روحیات توی بسزایی تاثیر روانپزشک، و روانشناس

 اشتباه، یک که بود داده اخطار بارها کیانوش. داشتند

 شبانه هایزحمت تمام و باشد مخاطره پر تواندمی چقدر

دهد باد به را شانروزی . 

 تا. مهتاب پیش حتی رفت؛ خانواده افراد تک تک نزد پارسا

 وادارشان و رفتمی هاآن با هم آزمایش برای که جایی

 چیزی آرامش برای. دهند انجام را الزم کارهای تا کردمی

 با یکسانی خونی گروه که کسانی تنها اما گذاشتنمی کم

 باردار جبین مه که بودند جبین مه و سرمه داشتند، آرامش

 زندگی کرج اطراف سرمه دختر. شدمی منتفی و بود

 پالکت اهدا جهت مرکز، به تا بود شده راضی اما کردمی

 از بعد روزی چند تا بود کرده خواهش سرمه. شود معرفی



 

 

 گیردامن مشکلی مبادا تا کنند سپری او خانه در را عمل

شود آرامش . 

بود عطا هم آن و ماندمی گزینه یک تنها .  

 و زد دریا به را دلش دید، را پارسا یاس و کالفگی که سرمه

 :گفت

بزنی؟ حرف خودت بدم رو عطا شماره خوایمی »  » 

. کرد نگاهش بارخون هاییچشم با و برگشت پارسا

 گلویش روی پنجه نگرانی، و باریدمی نگاهش از درماندگی

 هیچ و داشت خفگی احساس. فشردمی و بود گذاشته

 کرد باز لب سختی به. نبود اضطرابش همه آن برای درمانی

گفت و : 

بزنم حرف باهاش حاضرم اونه، چاره تنها اگه » . » 
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 برایش را کشیدن نفس راه و جوشید گلویش توی چیزی

کرد سد .  

 کشیده آرامش برای پارسا که زحماتی تمام از متاثر سرمه

داد را عطا شماره و برداشت را تلفنش بود، . 

 از آرامش که االناست همین. بزن زنگ بهش خودت »

بیرون بری بهتره. بیاد حمام . » 

 خانه از مناسب، لباس پوشیدن بدون و داد تکان سر پارسا

رفت بیرون .  

پیچید گوشش توی زخمتی صدای و گرفت را عطا شماره . 

 « بله؟ »



 

 

- رحمانی؟ جناب. سالم  

- بفرمایید؟. هستم خودم  

  ...من-

 را خودش چطور و بگوید چه بود مانده. کرد مکث کمی

گفت آنی تصمیمی در که کند معرفی : 

دخترتون هستم؛ آرامش پدر » . » 

 عصبی و زد پوزخندی عطا. شد طوالنی خط پشت سکوت

 :گفت

شما؟ یا منه دختر االن فرعی؟ یا اصلی »  » 

 را پایش زیر فرضی سنگِ و کشید ایکالفه نفس پارسا

کرد شوت .  

 هم ای ان دی آزمایش شما؟ خودت با کردی فکر چی »

ندارید؟ قبول  » 



 

 

-  یه واسه نداریم جا... دیره خیلی هم باشم داشته قبول

اضافی خور نون .  

 با کوتاه، ایلحظه برای را هایشچشم و شد حرصی پارسا

بست فشار .  

 تو آرامش. براش دممی هم رو جونم اما نیستم پدرش »

 گروه. داره نیاز پالکت کننده اهدا به و نیست خوبی شرایط

 کی دیوار رو ببینم که بگو شهنمی زحمتت اگه رو خونیت

نویسم؟می یادگاری دارم  » 
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گفت کنایه با و زد پوزخندی عطا : 

 پیش سال پنج و بیست دیوار این. نکن تالش خودیبی »

نمونده ازش چیزی و ریخته فرو . » 

 شماره به را قلبش و سوزاند را پارسا گلوی تا حرص

پرسید معطلیبی و سایید هم روی دندان. انداخت : 

 رو فداکار پدر یه نقش مدت، یه برای که بدم بهت چقدر »

 که خودت تنِ پاره واسه باشی دسترس در و کنی بازی

انداختی؟ دورش  » 

-  که باش همونایی پیگیر برو. ننداختم دور رو کسی من

برسه خودم تنِ پاره به دستم نذاشتن .  

 و داد قورت گلویش سیب با همزمان را دهانش آب پارسا

پرسید تاکیدی : 

خونش؟ پول چقدر؟ »  » 



 

 

زد کنایه و خندید عطا : 

 این با نداره احتیاج من به! دلبازی و دست پدر چه »

 « ...اوصاف

 دلش. آمد باال دهانش تا و شد مشت پارسا دست

گفت و گزید لب. بَجَود را اشخرخره خواستمی : 

عملش از بعد برای کشممی چک بگو، رو خونیت گروه » . » 

 توانندمی اندازه چه تا هاآدم گاهی که کرد فکر آن به و

باشند منفور و پست .  

 که مهتاب هایمهریبی یاد به پارسا و زدمی حرف عطا

فشردمی را قلبش شدند،می تداعی داشتند . 

 و. بود یکی آرامش با عطا خونی گروه بد، یا خوب شانس از

 صفت حیوان روی چشم باید پارسا که بود سخت چقدر

ببندد بود، آرامش پدرِ قضا از که مرد آن بودنِ ... 
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*** 

 را همه آرامش، نگرانی. انگار بود مه از ایهاله در چیز همه

 میانشان روابط که آن به کسهیچ دیگر. بود درآورده پا از

 جمع هم دور همه. کردنمی دقت بود متزلزل اندازه چه تا

 مسیح، پرهام، مهتاب،. دادندمی تسلی هم به و بودند شده

بانو یونس، حاج ...  

 خدا فقط. بودند فشار تحت بیشتر همه از جبین مه و پارسا

بود پا به غوغایی چه هایشاندل توی که دانستمی ! 



 

 

 از کردمی خیال و بود شنیده عطا از دورادور آرامش

 شده حاضر که بود قدردانش چقدر و است سرمه هایفامیل

باشد پالکت کننده اهدا بود . 

. بودند پارسا خانه و بودند شده جمع هم دور همه شب آن

ترسدمی فردا از چقدر که آوردنمی خودش روی به کسی ! 

 این. باختنمی را خودش که بود پارسا به آرامش نگاه و

 بخند و بگو پارسا. بود پارسا امنش گاهتکیه تنها روزها

 که سیگارهایی پشت را هایشنگرانی و هاحرص اما کردمی

 با عجیبی طرز به شب آن. کردمی پنهان کشیدمی پیاپی

 آرامش پی حواسش تمام درواقع. کردمی سازش هم مهتاب

بود مقابلش کسی چه که کردنمی توجهی دیگر و بود .  

 بود گذشته خوردنشان شام از ساعتی یک و بود شده شب

 پایین هاپله از داشت و بود پوشیده مانتو جبین مه که

 دوست و جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلش اما رفتمی

بماند آرامش پیش داشت .  



 

 

 رفتن آماده و کردمی صحبت یونس حاج با داشت علیرضا

گفت وارزمزمه و ایستاد نزدیکش جبین مه که بود : 

بزنیم؟ حرف لحظه چند یه جان؟ علی »  » 

 خواهی معذرت با و کرد نگاهش شور و عشق با علیرضا

برگشت جبین مه سمت به کوتاهی .  

کن امر شما جانم؟ » . » 

گفت و خندید زدهخجالت جبین مه : 

آرامش؟ پیش بمونم امشب. ندارم رفتن پای اصال »  » 

 دوخته جبین مه هایچشم به و شد سخت علیرضا نگاه

 از هم آنقدرها توانستنمی اما فهمیدمی را حالش. شد

بگذارد تعصباتش روی پا و باشد خودگذشته . 

گفت و گزید لب بود، بر از را اشچهره حاالت که جبین مه : 

نداره اشکالی نظرتبه اگه. امشب هست هم سرمه » ... » 

پرید کالمش میان علیرضا : 



 

 

خوبه؟ میایم؛ زود صبح... فهمممی رو حالت من عزیزم؟ »  

» 

 از بیرون راه بدی، حال با و نشست اشک به جبین مه نگاه

 و گرفت را بازویش علیرضا که گرفت پیش در را خانه

کرد متوقفش . 

شما شد ابری چشمات که باز » ! » 
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کرد نگاهش معصوم و مظلوم جبین مه . 



 

 

 چقدر بخوام، اگه و خوامنمی ازت چیزی که دونیمی »

دونی؟نمی تابم؟بی داشتنش برای  » 

 که ماند پارسا روی نگاهش و شد منقبض علیرضا فک

 اما خندیدمی ظاهر به و کردمی صبحت پرهام با داشت

بود پیدا هم نگاهش از درونش، طوفان . 

کرد زمزمه و شد خیره آرامش به جبین مه : 

 از سرمه چمیدونه. داره احتیاج من به... رو مبچه ببین »

 من که کنهمی نگاه این به. تره نزدیک بهش هم من

 به که خونه رممی دارم وضعیتش، خیالبی و مادرشم

برسم شوهرم . » 

 شوخی به و نشست علیرضا هایچشم گوشه ریزی چین

زد کنایه : 

 شوهرت به شناس، وظیفه خانم یه مثل شهمی چی حاال »

شما؟ برسی  » 



 

 

 زیر به را اشزدهخجالت نگاه و خندید درد پر جبین مه

گفت ناز با و شد مشت علیرضا سینه روی دستش. دوخت : 

 « ...علی »

-  بحثی هیچ دیگه زنی،می حرف اینجوری جااانم؟

خانمی سالحم خلع. مونهنمی ... 

کرد نگاهش قدرشناسانه و خندید جبین مه . 

کنم جبران کنممی سعی... ببخشید » . » 

کرد نوازش کوتاه را شکمش روی علیرضا دست . 

باش مونبچه مراقب » ... » 

 علیرضا هم بعد و رفتند همه از زودتر بانو و یونس حاج

. بدهند توضیحی جبین مه ماندن درمورد نخواهند تا رفت

 را خودش اما کشیدمی عذاب داشت علیرضا که هرچند

بود شب یک همان که دادمی دلداری .  



 

 

 مه و ماند باقی سرمه و رفتند هم مهتاب و مسیح و پرهام

 ...جبین

انداخت نگاهی جمعشان به و انداخت باال ابرویی پارسا . 

 زور. برم کنم جمع رو بساطم باید هم من ظاهرا... خب »

چربهمی خانوما ! » 

گفت آرامش و خندیدند همه : 

 بغل امشب که باشی دخترت میزبان باید شما. نخیرم »

 « .الزمه

 آرامش و برگشت آرامش سمت به ضربتی سه هر نگاه

انداخت باال ایشانه جا همه از خبربی . 

نرم؟ بابام بغل چتونه؟ »  » 

 روی  از پر نگاه و خندیدند مصنوعی سرمه و جبین مه

 آرامش به خوبی حس هایشلب گوشه لبخندِ. ماند آرامش



 

 

 باشد، آرامش برای خوبی حامی توانستمی اینکه و دادمی

کردمی رو و زیر را دلش . 

 به باشد، داشته غریزه از بویی و رنگ که حسی هر از فارغ

 گوش پشت طمانینه با را موهایش و برداشت قدم سمتش

. داشتند حالی چه سرمه و جبین مه که دانستمی. انداخت

گفت و کرد نوازش را موهایش که بود همان برای : 

عزیزم موندن اینجا تو خاطر برای جبین مه و سرمه » . » 
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 به کرد،می نگاهشان که همانطور و برچید لب آرامش

گفت شوخی : 

 بهم بابام شیدمی خوشحال االن... دیگه رفتیدمی خب »

نکنه؟ توجه  » 

 که دانستندمی خوب. لرزید سوال آن از تکشان تک دل ته

 چه تا اینکه و. بود رحمبی آرامش، درمورد اندازه چه تا عطا

بود پارسا توجه یدلبسته و وابسته آرامش، اندازه ! 

 جبین مه برای خودش، از تربزرگ مردهای با آرامش روابط

ریختند داغ سرب را دلش توی که انگار و شد تداعی . 

 ای که کرد آرزو اما بود مانده آرامش خاطر برای آنکه با

 همه آن که شدنمی چیزی چنین شاهد و بود نمانده کاش

شود دگرگون حالش . 

 حرف بهتر فرداهای از. کند عوض را بحث کرد سعی پارسا

 مه و سرمه و. بود آرامش روی پیش که ایآینده و زدمی



 

 

 را آرامش و کردندمی تاییدش پایش، به پا هم جبین

بسازد خودش برای بهتری آینده تا کردندمی تشویق . 

گفت سرمه و رسید ازدواجش به حرف : 

 کنی،می ازدواج شی،می خوب هم زود خیلی شاءاهلل ان »

شیمی داربچه ... » 

 شده ناخوانا پارسا نگاه اما کرد تایید لب زیر هم جبین مه

 آن با که انگار. زدمی بیرون اشکله از داشت حرص. بود

. گرفتندمی دستی دو را اشروحی آرامش داشتند ها،حرف

 با را دستش و انداخت چنگ قلبش به بدی اضطراب

 نشان واکنش فورا آرامش که گذاشت قلبش روی احتیاط

 .داد

کنه؟می درد قلبته؟ »  » 

 و زد زورکی لبخندی پارسا که داشت وحشت آنقدر لحنش

 هاپله سمت به و شد بلند. کند حفظ را اقتدارش کرد سعی

 .رفت



 

 

 هاچشم این به خواب ببینم بخورم، قرص برم. خوبم نه »

نه یا میاد . » 

گفت سرمه به و برگشت هاپله روی از : 

 خوب. بخوابه دیگه که بکنید رو کاراش شممی ممنون »

بیداره وقت این تا نیست . » 

- باشه راحت خیالتون چشم، . 

 و خورد را قرصش. بست را در و رفت اتاقش به پارسا

 اریب بصورت و کرد باز انتها تا را بالکن در رمق،بی و خسته

 بیاندازد، خودش روی پتو آنکه بدون. افتاد تخت روی

 تمام. سوزاند را خودش و کرد روشن سیگار پشت سیگار

 پیوندش اگر... شدنمی خوب اگر. بود فردا بندِ فکرش

اگر... گرفتنمی ... 
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 که هرچند. کردمی حرص از پر را وجودش تمام عطا فکر

 کردمی لجبازی خدابیامرزش زن و سرمه با عطا بود فهمیده

 که شدنمی راضی هم وجه هیچ به اما. داشت عقده انگار و

 آرامش، برای همچنان و بکشد کنار موضعش از کمی

کردنمی پدرانگی .  

 فردا برای تاریخش که چک قالب در زیادی وجه ازای در

 شکست آرامش برای این و. بود شده کار آن به راضی بود،

فهمید می اگر که وای... فهمیدمی اگر بود بزرگی ! 

 به حسش. را نسبت آن بود نکرده باور انگار هم هنوز پارسا

 دخترهای با. نبود دیگری کسهیچ به که بود طوری آرامش



 

 

 آرامش اما داشت ارتباط و بود گشته او سن به زیادی

 آرامش از پر اسمش، مثل درست بود؛ دیگری طور برایش

 را آرامش اش،زندگی کجای هیچ که پارسایی برای بود

بود نچشیده . 

 درِ که بود خیره نامعلوم اینقطه به و کشیدمی سیگار

 گردن وحشت پر تا شد باعث و شد باز احتیاط با اتاقش

 اتاقش به پا پاورچین که دید را آرامش. کند نگاه و بچرخاند

گفت و خندید ریز دید، بیدار را پارسا وقتی و گذاشت : 

ها؟خانوم این خوابنمی مگه »  » 

پاییدمی را آرامش و بود شده چشم پارسا تمام . 

جان؟ بابا نخوابیدی چرا »  » 

 بغلش توی و گرفت خودش به مظلوم ایقیافه آرامش

 .خزید



 

 

 هواشون همیشه. دخترشونن پشت همیشه باباها آخه »

 اما بود خودم تو دردام تمام نداشتم، رو تو وقتی. دارن رو

 شماها؟ گیدمی زور چرا نکنم؟ استفاده چرا دارمت، که حاال

خوادمی رو بابام بغل دلم . » 

 آن از که اخمی با و کرد تنگ را هایشدست حلقه پارسا

 جای جای بود، کرده بیداد صورتش توی انتهابی حسِ

داد نوازش را موهایش و بوسید را اشپیشانی . 

 داره جرات کی... گاهته تکیه پشتته؛ عزیزم؛ پیشته بابا »

هوم؟ بگیره؟ تو از رو من  » 

کشید باال تنشان روی را پتو و خندید آرامش . 

 تو بیاد زنی یه روزی، یه اگه دونیمی... کسهیچ »

شه؟می چی بشه، کم من از توجهت شه باعث که زندگیت  

» 

 هایشحرف به و بود داشته نگه اشپیشانی روی لب پارسا

دادمی گوش . 



 

 

شه؟می چی »  » 

- سازهمی قاتل یه من از .  

چسباند اشسینه به را سرش و افتاد قهقهه به پارسا . 

خوبه؟ مونم؛می مجرد عمرم ته تا من »  » 

-  برو اصال خوامنمی کنی؟ مدیریت هم با رو نفر هزار که

نفری یه با دونممی الاقل. کن ازدواج . 

 کوبید بازویش به مشتی آرامش. شدنمی قطع پارسا خنده

غرید و : 

کن بس... اِ... اِ! هانیومده بدت » ! » 
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دوخت سقف به را نگاهش و خوابید باز طاق پارسا .  

بده بهم تو مثل دختر یه خدا اگه » ... » 

 آرامش سمت به را سرش و خورد را حرفش ناگهان

 یخیره دلخوری با و بود شده تیره آرامش نگاه. چرخاند

بود مانده هایشمیشی . 

بعدش؟ خب؟ »  » 

گفت و برد باال تسلیم نشان به را هایشدست پارسا : 

. دیگه بخوام دختر خدا از بکنم غلط من. عزیزم هیچی »

کار؟چی خواممی دیگه؛ دارم رو تو  » 

گفت و داد تکان سر اخم، پر اما شوخی با آرامش : 

رو من گرفتی یاد خوب... آفرین » . » 



 

 

 خیره هم به هم بعد و خندیدند ثانیه چند برای دو هر

 که عشقی آن نه اما جوشیدمی دلشان توی عشق. ماندند

 پارسا برای و بود پدری عشق آرامش برای. باشد معمولی

 خواستنمی... ترپررنگ فقط داشت؛ قبل از که حسی همان

 که خواستنمی. نداشت آرامش با نسبتی هیچ که بپذیرد

شود حذف اشزندگی از راحت خیلی .  

 شاید. بست پلک و چسباند آرامش پیشانی به پیشانی

 که حسی با هم، به نزدیک همه این که بود شبی آخرین

 و بود گرفته آغوشش در نبود، درک قابل کسهیچ برای

کشیدمی نفس را میانشان مشترکِ هوای .  

بود  شب آخرین شاید ... 

 مهلت آن به اما جوشید پارسا چشم توی اشکی قطره

نداد ریختن . 

ترکیدمی درد همه آن از داشت دلش . 



 

 

 اما بود سم آرامش برای پارسا کردندمی فکر همه

 به شبیه ایذره آرامش، به پارسا حس که دانستندنمی

 هم بار یک حتی. نبود دیگر هایزن به نسبت احساساتش

 خودش واقع در. باشد آرامش با که بود نگذشته ذهنش از

 پدرانه را نامش که احساساتی اگر دیدمی منفور و پست را

 نگاهش دیگری طور و گذاشتمی کنار را بود گذاشته

کردمی .  

 بود، نکرده تصاحبش کسی روز، آن به تا که آغوشی آن

 که نداشت یاد به. بود شده آرامش برای کمال و تمام حاال

 و روح سهم آرامش، و باشد گرفته آغوش در اینگونه را زنی

باشد شده جسمش . 

 پلک حتی پارسا اما رفت خواب به آرامش بعد ایلحظه

 کرد نوازشش کرد؛ نگاهش صبح، خود تا. نگذاشت هم روی

 مشخص که فردایی. خواند بهتر فرداهای از گوشش توی و

 توی دخترِ برای را بهترین پارسا اما بود چه نسبتشان نبود



 

 

 همبه فردا نگرانی از دلش و خواستمی آغوشش

پیچیدمی . 

شدمی ابدی آرامشش، کاش ... 
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*** 

 پیوند عمل. گذشتمی هولناک کابوسی مثل چیز همه

 عمیق حسیبی یک در همه و شدمی انجام داشت آرامش

 رد" و شدنمی آمیزموفقیت پیوندش اگر. بردندمی سر به



 

 

 سختی ابتدای تازه گرفت،می صورت "میزبان علیه پیوند

 قرآنی هرکدام سرمه، و بانو جبین، مه. بود هایشانکشیدن

 نشسته خون به هاییچشم با و بودند گرفته دست در

 و بود گرفته دستش توی تسبیحی یونس حاج. خواندندمی

 بود داده تکیه دیوار به را سرش پارسا. گفتمی ذکر لب زیر

 فشار آن بار زیر داشت. بود مانده نامعلوم اینقطه یخیره و

 همه آن عطا، چطور فهمیدنمی. شدمی له وحشتناک، روانی

 اصال. بود نزده هم زنگ یک حتی و بود مانده تفاوتبی

 داشت حتم. کند فکر عطا هایبودن پدر به نداشت دوست

 و خیالبی همه آن پدرش که فهمیدمی آرامش اگر که

 آرامش که دانستمی او فقط. شدمی له غصه از بود، دردبی

بود شکننده و حساس اندازه چه تا . 

 و آمد بیرون عمل اتاق از کیانوش ساعت، چند از بعد

 اما زدند حلقه دورش جمعیت. رفت پارسا سمت به مستقیم

زد لب بود، نمانده رویش به رنگ که پارسا به رو کیانوش : 



 

 

 فعال. ببینیم رو نتیجه تا کشهمی طول اما بود خوبی عمل »

بعد تا مونهمی مراقبت تحت ... » 

 صاف پارسا. رفت همه مبهوت نگاه مقابل و گفت را این

 یونس حاج که کردمی نگاه رفتنش رد به و بود نشسته

گفت سرمه به رو و کرد زمزمه لب زیر یالحمدهلل : 

 نگه اینجا تا تونستیم رو امانتی این که شکر خدارو »

دونیدمی  صالح اگه... شما با بعدش به اینجا از. داریم ... » 

گفت عصبی و پرید کالمش میان پارسا : 

 هنوز گفت؟ چی نشدید متوجه ها؟حرف این چی یعنی »

 با نباید و درمانه تحت آرامش هنوز... نیست معلوم

 تاثیر چه دونیدمی. کنیم مواجهش تلخ هایحقیقت

ذاره؟می شروحیه توی مزخرفی  » 

 ماساژ دلجویانه، و گذاشت پارسا کمر پشت دست علیرضا

 .داد



 

 

کنیممی حلش باش، آروم... جان پارسا نخور حرص » . » 

 جبین مه. گرفت رو و کرد زمزمه یاهلل اال الاله یونس حاج

 را او تا کرد صحبت به شروع و شد پدرش با همگام فورا

 و بود ریخته بهم ثانیه چند عرض در چیز همه. کند آرام

بود شده خاطر آزرده نحوی به هرکس . 
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 و دادند سامان و سر شرایط به زود خیلی سرمه و جبین مه

 یونس حاج. زدند کنار هم مقابل از را یونس حاج و پارسا

 را جبین مه خوشبختی که حاال اما بود هاگذشته پیرِ هنوز



 

 

 چه تا که کند فراموش کردمی سعی دید،می علیرضا کنار

بوده پارسا خون تشنه اندازه . 

 مغز نمونه آخر، در و ماند مراقبت تحت روز چند آرامش

 هایآموزش از کوهی با را او و گرفتند دیگری استخوان

کردند پارسا خانه راهی الزم، . 

 روز شبانه هم سرمه و گشتمی دورش پروانه مثل پارسا

 و سست همه آن دیگر و بود بهتر آرامش حال. بود جاآن

نداشت آنچنانی تهوع و نبود ضعیف . 

 دارو مصرف به نیاز و بود بحرانی نیمه شرایط در هنوز

 .داشت

 در به ایتقه که کردمی مطالعه و بود نشسته اتاقش در

 به لبخند را پارسا گرفت، باال را سرش وقتی و شد کوبیده

 و بود هایشدست توی بلندی کاور. دید در مقابل لب،

 لبخند هم آرامش ناخودآگاه،. درخشیدندمی هایشچشم

برخاست جا از و زد . 



 

 

چیه؟ این سالم »  » 

- چطوره؟ امروزت حال. خانوم پرنسس سالم  

انداخت باال ایشانه آرامش . 

خبره؟ چه. بهترم »  » 

 با و کشید بیرون کاور از مجلسی و کوتاه لباسی پارسا

انداخت باال ابرویی شیطنت، . 

ازش اومد خوشم خیلی. خریدم تو برای » ... » 

 و ماند خیره لباس رنگ سرخابی و مخمل پارچه به آرامش

 و گرفت پارسا دست از را لباس. رفت جلو قدمی هیجان با

 خیره گرفت،می پف حالت بازو روی که هاییآستین به

بود مانده باز هیجان و ذوق فرط از دهانش. ماند . 

وای! خوشگله چقدر » ... » 

زد چشمکی و خندید مستانه پارسا . 

ببینم بپوشش » ... » 



 

 

 رفت، بیرون پارسا وقتی و داد تکان سر هیجان با آرامش

 تحسین نگاه و آمد اتاق به هم باز پارسا. پوشید را لباس

 تراشش خوش و کشیده پاهای و آرامش اندام روی آمیزش

آمد کش .  

شدی خوشگل خیلی » ! » 

 به شروع نما، دندان لبخندی با و ایستاد آینه مقابل آرامش

 انگار. کوبیدمی قراربی پارسا قلب. کرد خودش برانداز

 با را آرامشش و برسد راه از کسی لحظه هر ترسیدمی

. چسبید را بازوهایش و رفت جلو. ببرد و بردارد خودش

 هم روی پلک و چرخاند هایشچشم عسلی توی نگاه

کرد زمزمه و چسباند آرامش پیشانی به لب. کوبید : 

دارم؟ دوستت خیلی دونیمی »  » 

داد تکان سر آرامش .  

 قلب باشی، که دنیا هرکجای بشه، که هرچی دونیمی »

تپه؟می تو واسه فقط بابا  » 
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 میان را کنجاوش نگاه و آمد باال ضربتی آرامش سر

کرد جاجابه پارسا هایچشم . 

بری؟ جایی یا برم جایی قراره مگه »  » 

 آرامش زود، یا دیر که دانستمی. گرفت غم گرد پارسا نگاه

 و بود خالی قلبش حوالی جایی. بردندمی خودشان با را

 قلبش به که کاهی جان حرارت از سوختمی داشت داغ؛

 را آرامش سر و چسبید گلویش به بغض. بود زده صاعقه



 

 

 و کرد نگاهش هوسبی و دارتب. گرفت هایشدست میان

بوسید را اشبینی روی .  

گفت سردرگم و کرد بغض تبع به هم آرامش : 

پارسا ترسونیمی رو من داری » ... » 

- بابا بگو باشه؟... بابا بگو بهم ... 

 بود آن از تردرمانده. فهمیدنمی را پارسا حال این آرامش

 حسرت و غم و درد از بزرگی حجم انگار. دادمی نشان که

بود انباشه دلش توی را . 

 « بابا؟ »

 و کشید تیر پارسا قلب که داشت غم کلمه یک آن آنقدر

رسید آرامش گوش به کشیدنش، درد صدای . 

خدا رو تو بابا؟ شده چی » ... » 



 

 

 اتاقش به فورا هم بعد و بشیند تخت روی تا کرد کمکش

 باال هاپله از داشت که سرمه. آورد را قرصش و رفت

کشید ایخفه هین و دید را لختش پاهای آمد،می .  

دختر؟ پوشیدی چیه این. سرم بر خاک »  » 

 زبان زیر را قرص و دوید اتاقش به او به توجهبی آرامش

گذاشت پارسا .  

 حرف به پارسا. بود ایستاده سرشان باال نگران هم سرمه

گفت نفسبی سرمه، به رو و آمد : 

خریدم براش من... نکن اذیتش » ... » 

 با آرامش به رو. خوابید تخت روی پارسا و گزید لب سرمه

گفت مهربانی : 

بابایی بپوش هم شلواری جوراب یه » ... » 

 نگاه. ایستاد مقابلش و شد فرمانش به گوش آرامش

کردمی خوب را حالش پارسا، آمیز تحسین . 



 

 

 آرامش پهلوی از نگاهش و کرد جاجابه کمی را سرش پارسا

 هیچ جای که لحنی و جدیت با. رسید سرمه به و کرد عبور

زد لب گذاشت،نمی بحثی : 

ندارید؟ کار شما »  » 

گفت و کرد نگاهش عمیق و دلخور سرمه : 

 یا داره نیاز چیزی جان آرامش ببینم بزنم سر اومدم بله، »

 « نه؟

گفت قبل جدیت همان با پارسا : 

 کاراتون به بفرمایید شما هستم؛ پیشش من که حاال »

خواممی من که وقتی تا برسید . » 

 پارسا که رفت بیرون اتاق از و گفت لبی زیر چشم سرمه

داد اخطار : 

ببندید سرتون پشت هم رو در » . » 
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 آخر لحظه تا نگاهش. بست را در و برگشت تعلل با سرمه

بود مانده پارسا روی خصمانه هم . 

 پیدا بیخ پارسا، با هایشاندرگیری که شدمی روزی چند

بود کرده . 

 سر سرمه، رفتن با. هنوز داشت لب به لبخند آرامش

انداخت باال ایشانه و چرخاند . 

باباییم؟ از ببرم دل چجوری کنم؟ کار چی »  » 

 با و بود سرش زیر دستش یک. خندید سرخوشی با پارسا

 آرامش. برود جلوتر تا کرد اشاره آرامش به دیگرش دست



 

 

 و کرد لمس را کمرش پشت تا پهلو روی پارسا و رفت جلو

گفت حوصله با : 

 تنت فیت بگیریم، رو پشتش اگه انگشت چهار اندازه به »

شهمی . » 

 انگار که کرد نگاهش طوری و کرد کج گردنش روی سر

 رضایت با. کردمی نگاه خدا خلقت زیباترین به داشت

گفت و زد لبخندی : 

بابا برسه بهت بیشتر باید. عزیزم شدی الغر » ... » 

 کمی و کرد نگاه آینه توی را خودش سرخوشی با آرامش

گرفت ژست خودش برای و شد پا آن و پا این . 

هست؟ مناسب چه به حاال »  » 

 میز صندلی روی را او و گرفت را بازویش و شد بلند پارسا

 حوصله با و کرد پخش تلفنش از موزیکی. نشاند آرایش

خواند آهنگ با و زد شانه را پستیژ موهای : 



 

 

مرا دلربا تو گیسوی »  

دوان دوان هی تو سوی  

مرحبا وَ و کشدمی   

دربند و کفر به بکشد مومن که تو جمال این بر  » 

 هایچشم توی و آراست زیبایی سر گل با را موهایش

زد عمیقی لبخند و کرد نگاه اشعسلی . 

آن بردمی گور به انگور مستی »   

آن الکل که تو چشمان مستی  

آید خوش جانم و دل بر عسل همچو  

مگذشته هایغم قاتل بخواه جان تو  

برایت جان این از کردن گذر که  

آید خوش چه آید خوش چه ... » 



 

 

 داشت نگه خودش مقابل را او و گرفت را آرامش هایدست

 رقصیدن به شروع آرامش که کرد رها را دستش طوری و

خواند پارسا و کرد : 

بلندم گیسو فدایت به جانم »   

لوندم شیرین فدایت به پارسا  

نقصبی دردانه زمانه زیبای  

بندم لشگر من و پادشاه تو ... » 

 به آرامش بود، گفته فرهاد جای به را پارسا اسم آنکه از

 رقصیدمی ذوق با. آمدنمی بند اشخنده و بود افتاده قهقهه

 و رقصیدمی مردانه و کردمی شادی پایش به پا هم پارسا و

زدمی دست برایش . 

 دور دست و افتاد نفس نفس به آرامش شد، تمام که آهنگ

گفت دل و جان با و انداخت پارسا گردن : 

خیلی... بابایی دارم دوستت خیلی » ... » 



 

 

 که دانستمی. گرفت آغوشش در خاطر طیب با هم پارسا

 هالحظه آن تمام بگذارند، بیرون به پا و شود باز اتاق آن درِ

 آغوشش در آزادانه همه آن تواندنمی دیگر و شوندمی تمام

ببوسد و بگیرد . 

. کشید کوتاهی جیغ آرامش و شد قطع خانه برق ناگهان

زد لب و گرفت آغوشش در بیشتر پارسا : 

اینجام من. عزیزم نیست چیزی » ... » 

گفت و خندید آرامش : 

ترسیدم؟ می چیزا این با کِی! من شدم نارنجی نازک چه »  

» 

گفت پارسا و خندیدند دو هر : 

 سکته ترس از. نشده دیر تا سرمه به بزنیم سر یه بریم »

خوبه باشه نکرده ! » 
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 متصاعد پارسا تلفن از که کمی نور با و خندیدند دو هر

رفتند پایین هاپله از شد،می .  

زدمی صدا مدام آرامش : 

ترسیدی؟ کجایی؟ سرمه؟ »  » 

 ترکیدن صدای ناگهان گذاشتند، که هاپله پایین به پا

رسید گوش به هابرق شدن روشن با همزمان چیزی، .  

 و رفت هوا به هامبارک تولدت و هورا و جیغ و دست صدای

 گرفته دهانش مقابل را هایشدست مبهوت، و مات آرامش،

کردمی نگاه رویش روبه منظره به وحشت پر و بود . 



 

 

 غم و شوق که ماند پارسا روی و چرخید و چرخید نگاهش

زدمی دست برایش و بود مخلوط نگاهش توی .  

کشید فریاد هیجان پر و گذاشت قلبش روی دست آرامش : 

وای تولدمه؟ دونستیمی دونستی؟می تو... پارسا وای » ... 

» 

 پایین و باال خواستمی دلش زیاد شوق از. افتاد گریه به

 شدت از و بود پارسا بغل توی آرامش. بزند زار و بپرد

خندیدمی پارسا و کوبیدمی مشت اشسینه به هیجان .  

 نحوی، به هرکس و کردند اشاحاطه جمعیت زود خیلی

گفت تبریک را تولدش . 

 و کردمی فکر پدرش بدون تولدهای و هاحسرت به آرامش

 بود آمده دیر پارسا. شدمی تکمیل قلبش توی روز آن ذوق

هایشنبودن جبران برای بود آمده قوا تمام با اما ... 

. کردمی خوشحالی نحوی به کس هر و شد پخش موزیک

 را چیز همه و بودند گذاشته تمام سنگ سرمه و جبین مه



 

 

 پارسا. بودند کرده آماده شود، متوجه آرامش آنکه بدون

 جبین مه و سرمه و بود دیده تدارک را هابرنامه آن تمام

 را آرامش روزهای این حال تا بودند شده همراهش هم

کنند عوض . 

 پیدا لفظی درگیری پارسا و سرمه که دید دور از آرامش

 جا از. کشید درهم اخم و کوبید تند قلبش. بودند کرده

 به سرمه و پارسا مبهوتش، نگاه مقابل در که برخاست

 به تهدیدوار را اشاشاره انگشت سرمه. رفتند آشپزخانه

. بود شده سرخ صورتش پارسا و بود گرفته پارسا سمت

 به و برداشت بود، شده خالی که را پفک ظرف آرامش

 صدای و شد تمام آهنگ دم همان. رفت آشپزخانه سمت

شد پخش سالن توی سرمه فریاد : 

بشی نزدیک آرامش به انقدر نباید » . » 

 صدای که کردمی نگاهشان داشت زدهحیرت و گیج آرامش

رسید دادش به همه از زودتر جبین مه . 



 

 

مامان؟ کنیمی کارچی اونجا جان؟ آرامش »  » 

 سرمه چرا. شد پرت دنیا آن به دیگری دنیای از انگار

زد؟می حرف نباید کدام از پارسا؟ با زدمی حرف دستوری  

بود مانده آرامش روی و بود چرخیده پارسا بارِ خون نگاه .  

 خودش جای سر دیگر که قلبی با و رفت جلو قدمی آرامش

زد لب سست و جانبی کوبید،نمی : 

شده؟ چی »  » 
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 صبر معنای به را دستش آرامش اما آمد سمتش به پارسا

 سرمه به رو. برداشت عقب به قدمی و گرفت باال کردن

 :گفت

زنی؟می حرف نباید کدوم از »  » 

 به جبین مه. کردمی نگاهش نگرانی دل و اضطراب با سرمه

گفت و کرد تند پا سمتشان : 

. بود کوچیک بحث و جر یه... جان مامان نیست چیزی »

آخه؟ بریزی بهم رو جشنت خوایمی چرا... بریم بیا  » 

 حاال. ماند جبین مه به خیره اخم پر و چرخید آرامش سر

 همه به تعجب با و بودند سرشان پشت هم مهتاب و مسیح

 آمد جلو بانو اما بود نیامده یونس حاج. کردندمی نگاه چیز

گفت پارسا به رو و : 

بهتره... مادر جان؛ پارسا » ... » 



 

 

 هم روی دندان بگوید، خواهدمی چه بود فهمیده که پارسا

 که برداشت قدم سمتشان به عصبانیتی چنان با و سایید

کرد تهی قالب هم آرامش . 

برسید جشن به برید! کنید بس » . » 

 با و چرخید آرامش روی ترسیده، و زنان دو دو نگاهش

گفت دل و جان : 

وایسادی؟ اینجا چرا. بابا برو جان؟ آرامش »  » 

گفت مهربانی با و دوخت چشم آرامش یترسیده نگاه به : 

«  همه خیال بی خوایمی کنه؟می ناراحتت چیزی بابا؟ چیه

خواد؟می شمال دلت سفر؟ بریم شیم چی  » 

گفت اخطارگونه و بست پلک سرمه : 

 « !پارسا »

کشید نعره و برد هجوم سمتش به پارسا : 



 

 

. بردارید دخترم و من سر از دست گی؟می چی چیه؟ »

برید تونهمه... برید ... » 

 همه گلوی توی سنگینی بغض پارسا، تقالی همه آن از

 به را خودش آزادی، برای که بود ایپرنده مثل. بود نشسته

 فقط که شد؛نمی آزاد تنها نه و کوبیدمی قفس دیوار و در

شدمی پرپر خودش . 

گفت آلودبغض آرامش : 

خدا رو تو بابایی؟ » ... » 

 شخصیت دو لحظه آن در انگار. برگشت سمتش به پارسا

 برای و بود درنده حیوانی مثل سرمه برای. بود کرده پیدا

مهربان و رام آرامش، ... 

 کجا جنوب؟ بریم نه؟ شمال خوای؟می چی بابایی؟ جانم »

داری؟ دوست  » 

- شممی دیوونه دارم خبره؟ چه بگو خدا رو تو .  



 

 

 محض به و کرد باز لب سرمه. بود شده هادیوانه مثل پارسا

 خارج دهانش از پارسا برای آمیز تهدید یکلمه اولین آنکه

گفت و شد : 

بهت من جان؛ خاله هیچی » ... » 

 عربده و برداشت سمتش به عصبی و بزرگ قدم چند پارسا

 :کشید

نه؟ یا کنیمی تمومش »  » 

 و گرفت را آرامش دست همه، مبهوت نگاه مقابل در هم بعد

 را آهنگ صدای. نشاند صندلی روی و برد پذیرایی به را او

 محکم اما آرامی به که دوخت چشم سرمه به و کرد زیاد

 :گفت

 این تو که هست حالیمون اونقدر. پارسا نکن شلوغش »

بود ایدیگه چیز تو به حرفم من. نگیم چیزی شرایط ! », 
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 پرسه بود شنیده که هاییحرف پیش آرامش فکر تمام

 را اتفاقات آن داشتند سعی حاضر، افراد همه اما. زدمی

 این چیزی یک که دانستمی آرامش اما بدهند جلوه عادی

 مه رسید، که کادوها اعالم به نوبت. نبود درست میان

 و طال زنجیر یک که کرد شروع خودش کادوی از جبین

 زیر و انداخت آرامش گردن را آن خودش. بود اهلل پالک

کرد زمزمه گوشش : 

مامانی باشه دارت نگه اهلل » . » 

 تکتک جبین مه. بوسیدند و گرفتند آغوش در را یکدیگر

 اما گشت پارسا کادوی دنبال به و کرد اعالم را کادوها

 پارسا هایچشم روی پرسجوگر نگاهش. ندید چیزی



 

 

 سعی اما. داشت عصبانیت و کالفگی هم هنوز که نشست

دهد نشان خوشحال و خوب را خودش کردمی . 

گفت و نشاند لب روی جذابی لبخند : 

 هم باز بخرم، هدیه آرامش برای که هرچقدر من »

 تصمیم هم همین برای. بدهکارم بهش زیادی هایسال

 فردا کردم هماهنگ که بزنم نامش به رو شمال زمین گرفتم

بزنه امضا تا دفترخونه بریم . » 

 با و رفت آغوشش به آرامش و کشیدند هورا و جیغ همه

کرد تشکر دل و جان . 

. داشت نظرش زیر دقت با و بود کرده ریز چشم اما سرمه

 قرار پارسا کنار سرمه که بودند کیک خوردن مشغول همه

گفت و گرفت : 

 به بدهکاریم جفتمون. هستیم هم شبیه خیلی تو و من »

 یبچه که تفاوت این با. کردیم رهاشون عمدا که هاییبچه



 

 

 نسبتی دونهنمی و جلومه من، یدخترخاله یبچه و مرده تو

داره باهام . » 

 به پارسا دارِ اخم و نفودناپذیر نگاه وقتی و کرد سکوت

زد لب شد دوخته مقابلش : 

 هم باز و نداره باهات نسبتی هیچ آرامش که دونیمی تو »

 تونهمی چی دلیلش! بازی دل و دست براش جوریاین

 « باشه؟

کرد ریز چشم و چرخاند گردن سمتش به ناگهان پارسا . 

 هایحرف این از دربیاری خوایمی چی تو؟ گیمی چی »

مونهمی هم من دختر منه؛ دختر آرامش مفت؟ . » 
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گفت و زد پوزخندی سرمه : 

 آقای گنمی دیگه چیزای یه خونی، هاینسبت ولی »

 و شه؛می خوب داره آرامش. باشی بینواقع بهتره. حکمت

 وصل بهت رو اون چیز، هیچ دیگه که فهمهمی زودی به

 یه تو چی؟ تو اما کرده؛ مادری براش جبین مه باز. کنهنمی

ایساله یک یرسیده راه از تازه بابای ! » 

 تا هایشچشم سرخی و نشست خون به پارسا نگاه

 اششده کلید هایدندان میان از. پاشید رنگ را اشپیشانی

 :غرید

 چقدر خوای؟می چی بگو. سرمه نرو من اعصاب رو انقدر »

ببندی؟ رو دهنت اون که بدم بهت  » 

کرد نگاهش ناراحت و عصبی سرمه . 



 

 

 بشه بسته چیزا این با دهنم که نیستم آشغال عطای من »

 این دندون که کنم آگاه رو تو دارم سعی فقط من... پارسا

 همه این عالقه، همه این بفهمی که بکَن؛ رو وابستگی همه

 خودت کردن داغون بجز کجا هیچ به مالکیت، احساس

رسهنمی . » 

 با و چرخاند گردن. بودند عصبی و دار کش پارسا هاینفس

 انباشته اشسینه توی که کنی خراب خانه و بد حال تمام

غرید بود شده : 

 حاال. براش کنممی فکری یه من رسید، روز اون هروقت »

 « ...ساکت

رفت ایوان به سیگار، کشیدن برای و شد بلند هم بعد . 

*** 

 خانه در. شدمی بهتر و بهتر آرامش حال و گذشتمی روزها

 مستقیم نظارت هاآن روی پارسا و دادمی انجام طراحی

کردمی تشویقش و داشت .  



 

 

 و بود داده قرار آرامش کار اتاق را هااتاق از یکی پارسا

بود خریده را الزم وسایل برایش . 

 را کارهایش ایراد داشت پارسا و بودند نشسته میز پشت

گفتمی : 

 کار قسمت این روی آمیزی اغراق طرز به هنوز مثال »

باشه ترطبیعی باید. کنیمی ... » 

 یادداشت را بود نظرش مد که نکاتی و داد تکان سر آرامش

  .کرد

 وارد قهوه فنجان سه با سرمه بار این و شد کوبیده اتاق در

  .شد

گفت حرص پر و کوبید هم روی پلک پارسا : 

 که باره چندمین این اینجا، اومدم که پیش ساعت دو از »

میاری؟ خوراکی  » 
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 شد دوخته پارسا به و شد کشیده باال ضربتی آرامش نگاه

بود داده قرار مواخذه مورد را سرمه مستقیما که .  

وظیفه دارم فقط من » دممی انجام رو م . » 

- . خانوم سرمه نیست شما حضور به نیازی دیگه اصال

 مراقبت به احتیاجی دیگه که شده خوب اونقدر آرامش

باشه نداشته . 

گفت حرصی و فشرد هم روی دندان سرمه : 

نشده خوب هنوز ولی » . » 

زد لب و انداخت باال ابرویی پارسا : 



 

 

. نه کِی باشی، کِی شما گیرممی تصمیم که منم جااین »

کنم تسویه باهاتون که بینممی صالح االن . » 

 مبلغی آرامش، هایچشم مقابل و برداشت را چکش دسته

 دست به و نوشت فردا تاریخ به را، شدمی مزدش دست که

داد سرمه . 

 ممنون. نیاید دیگه هم بعد و کنید تسویه وقت اول صبح »

چیز همه بخاطر ... » 

. رفت بیرون اتاق از و کرد گردعقب عصبی و مغموم سرمه

 عوض در. نداشت ایچاره اما جوشیدمی حرص قلبش توی

گفت را چیز همه و زد زنگ یونس حاج به . 

 آنکه با آرامش، به پارسا عالقه همه آن که بود آن حقیقت

. بود غریب و عجیب برایش نیست، دخترش دانستمی

 اشخواهی زیاده که مردی پارسا، که کند هضم توانستنمی

. باشد نداشته چشم آرامش به بود، همه زدزبان رابطه، در



 

 

 که انگار بوسید،می را موهایش وقتی کرد،می بغلش وقتی

زدندمی شخم را دلش توی . 
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 آرامش پارسا. ماندمی پارسا خانه در سرمه هرشب، تقریبا

 اتاقش به سرمه، حضور در هاشب که بود کرده متقاعد را

 صبر که بود شده معتاد آغوش آن به آنقدر آرامش. نرود

رفتمی پارسا اتاق به بعد و بخوابد سرمه تا کردمی .  

 هیچ که او. بود شده بدعادت آرامش حضور آن به هم پارسا

 شد،نمی شریک کسی با را تختش خوابیدن، برای شبی،



 

 

 خودش به مار مثل آمد،می دیر آرامش شب یک اگر حاال

شدمی حرام هایشچشم به خواب و پچیدمی . 

 شده بیدار همیشه از زودتر سرمه که بود پیش روز دو صبح

 به. آمدمی بیرون پارسا اتاق از آرامش که بود دیده و بود

 مدام که بود ریخته همبه صحنه آن دیدن از حالش قدری

 ارتباطشان از سر کردمی سعی و بود آمد و رفت در

 دستگیرش چیزی اما دادمی بد گواه دلش. دربیاورد

 نصیب گاهبی و گاه که هاییآغوش همان بجز شدنمی

خواستمی خودش وقتی هم آن شد؛می آرامش . 

 پلک حتی و بود خوابیده آرامش اتاق توی را بعد شب دو

 باال را سرش خورد،می تکان آرامش تا. بود نبسته هم

گفتمی و گرفتمی : 

بیارم برات من بگو دخترم؟ خوایمی چیزی » ... » 

 و کوبیدمی تخت به را خودش عصبی، و سرخورده آرامش و

گفتمی : 



 

 

جون؟ سرمه خوابینمی چرا... نه »  » 

 درد بدن خمار، معتادهای مثل آرامش، هم و پارسا هم

 و بود شده پیچیده ایمقوله خواب. انگار بودند گرفته

بود افتاده هایشانخواب جان به هیوال، مثل بیداری، . 

 برای را سرمه عذر و داد کف از طاقت پارسا روز آن باالخره

خواست همیشه . 

 شده رو و زیر دلش رفت،می خانه آن از باید سرمه که حاال

نبود ساخته دستش از کاری و بود .  

 از چیزی اما برد پناه یونس حاج به که بود همان برای

بود خورده بست بن به سر با هم بار این و. نگفت جزئیات . 

 که زد هاییحرف و خوابید آرامش تخت کنار هم شب آن

بودند غاز یک من صد آرامش برای . 
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 حرف مجردش پدر به نزدیکی همه این برای او منع از

 پارسا به نباید چرا که کردمی تعجب آرامش و زدمی

شد؟می نزدیک   

 وسایلش تا بود ایستاده سرمه سر باال پارسا روز، آن فردای

آمد در صدا به تلفن زنگ که کند جمع را .  

گفت که بود نگهبانی : 

آوردن تشریف پارسا آقای » . » 

 ایکالفه نفس گفت،می را یونس حاج دانستمی که پارسا

کرد قطع را تلفن«  باال بیان بگید»  گفتنِ با و کشید . 

 و برداشت سرمه اتاق سمت به حرصی پر و عصبی هایقدم

کرد نگاهش چشمی زیر . 



 

 

اینجا؟ بیاد وقت اول صبح که کردی لقی دهن تو »  » 

گفت و کرد نگاهش سرمه : 

 هدفت. بیرون ندازیمی خونت از رو من رسما داری تو »

 « چیه؟

 باز را در بقیه از زودتر آرامش که آمد در صدا به خانه زنگ

کرد احوالپرسی و سالم بانو و یونس حاج با و کرد . 

 معمول تعارفات داشت و آمد بیرون سرمه اتاق از هم پارسا

گفت آرامش به رو یونس حاج که کردمی را : 

 بیرون؛ بریم باید ایدقیقه چند یه شو حاضر جان؟ بابا »

داریم کار . » 

 ناخوانا نگاهش که کرد نگاه پارسا به واج و هاج آرامش

شدمی پایین و باال شدت به اشسینه قفسه و بود شده . 

 میان نگرانش نگاه و رسید هم جبین مه فاصله همین در

کرد سالم و شد جابجا جمعیت . 



 

 

گفت یونس حاج : 

 آرامش و سرمه با خوایممی... بابا نیار در رو هاتکفش »

بیرون بریم . » 

 بابا؟-

 هاشچشم توی خشم و پارسا نگاه از که بود جبین مه

 خالصه آرامش واکنش توی اشنگرانی تمام و بود ترسیده

موضوع آن با آمدنش کنار و شدمی . 

 رممی من بفرمایید، شما... ظاهرا اماضافی من فقط »

 « .بیرون

 نگاه بود نشسته خون به نگاهش که پارسا به یونس حاج

گفت و کرد : 

 خونه تو خوامنمی فقط. بیای تونیمی هم شما اتفاقا نه »

 « .باشیم
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 تنش از را کتش کالفه و برداشت عصبی قدم چند پارسا

 جمع مقابل و انداخت صندلی دسته روی را آن. کند

 که کرد وانمود و کرد باز هم از را هایشدست. ایستاد

است خونسرد . 

 به بزنید گند دارید دوست هرطور برید... بفرمایید »

من زندگی . » 

زد لب و کرد نگاهش واج و هاج آرامش : 

 کنی ازدواج خوایمی خبره؟ چه چیه؟... بابا ای »

کردی؟ لشکرکشی  » 



 

 

 شکست مثل و نشست مبل روی پوزخندزنان پارسا

گرفت هایشدست میان را سرش ها،خورده . 

گفت و گذاشت آرامش شانه روی دست بانو : 

 خوایممی دقیقه چند. نیست خاصی چیز... مادر نه »

کنیم صحبت . » 

 پارسا به نگاهی و انداخت سرش روی را شالش آرامش

 :انداخت

 « برم؟ »

 سفیدی. کرد نگاهش و گرفت باال را سرش پارسا

 روی برجسته هایرگه و زدمی سرخی به هایشچشم

 ویران و عصبی اندازه چه تا که دادمی نشان اشپیشانی

 رسوخ آرامش جان عمق تا و بود عمیق نگاهش. بود

 دیگر برگردد، آرامش وقتی که دانستمی انگار. کردمی

 تمام این و. بود نخواهد سابق مثل چیز هیچ وقتهیچ

. کردمی خراب هایشچشم پیش را روزهایش این دنیای



 

 

 به دید، خودش روی را آرامش خصوصبه جمع، نگاه وقتی

 خدا فقط اما. برود که کرد تایید و بست پلک نرمی

 داشت اندازه چه تا و بود زده دلش به آشوبی چه دانستمی

لعنتی فشار آن بار زیر دادمی جان . 

 دانستنمی. رفت بیرون خانه از نگاهش مقابل آرامش

 قرار اتفاقی چه و بود ایستاده اشزده آشوب زندگی کجای

 کار ترینسخت برایش آرامش انتخاب حدس بیافتد؟ بود

بود شده دنیا . 

 یک میان او و گرفتندمی پیشی هم از هاساعت و هادقیقه

 از برای چیزی که کسی مثل. زدمی پا و دست خالی تو وهم

 روی را پاهایش و بود نشسته مبل روی نداشت، دادن دست

 توی چیزی و بود ساعت به خیره نگاهش. بود انداخته میز

 با نسبتش که بپذیرد خواستنمی. بود شده آوار دلش

 با دختر، آن که کند قبول خواستنمی. شده عوض آرامش

 خاطری تعلق هیچ دیگر هایش،پرخاش و بودن ناآرام تمام



 

 

 در بی زندگیِ آن در هرچیزی از بیش را آرامش. ندارد او به

 بود نتوانسته را کسهیچ که طوری داشت؛ دوست پیکر و

 خدا از که ایساله چهل عمر آن در. باشد داشته دوست

 ترینسخت از یکی برایش هاآدم داشتن دوست بود، گرفته

 پا اشزندگی به کسی حاال و بود شده زندگی معضالت

 کرده معنا دیگری طوری برایش را چیز همه که بود گذاشته

 قابل و امن گاه تکیه بودن، حامی بودن، پدر حس. بود

 یک مدت آن در که صفتی و حس هزار و بودن؛ اعتماد

 هم آنقدرها زندگی که بود فهمیده و بود شده نصیبش ساله

 وجود با یعنی نبود؛ آزاردهنده و رحمبی داد،می نشان که

 سفیدی تمام شد،می غریبه آرامش اگر. نبود آنطور آرامش،

 دوست. شدمی سیاهی هر از ترسیاه برایش سال، یک آن

 او و شود تاریک بود، گرفته نور اشزندگی که حاال نداشت

 لذتی هیچ برایش تنهایی دیگر. بکشد چاله سیاه به را

شدمی نابود بودَش، تمامِ رفت،می آرامش اگر. نداشت . 
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 پارسا. نبود آرامش از خبری هنوز و بود ظهر به نزدیک

 نکشیده هم سیگار حتی که بود کنده چیز همه از آنقدر

 ایدقیقه چند و بود نشسته رمقبی و حالبی فقط. بود

بودند شده گرم هایشپلک که شدمی .  

 را نگاهش مسیر توانست فقط پارسا و چرخید قفل در کلید

ایستاد مقابلش قد تمام آرامش،. کند منحرف .  

 خیره آنطور که انگار بود شده گم آرامش وجود توی چیزی

سوزاندمی هم را اشپیشانی تا بغضش و بود مانده پارسا به . 



 

 

 به هرکدام انگار که بود پیچیده درهم طوری هایشاننگاه

 مردمک اشک، از ضخیمی یپرده. گشتندمی چیزی دنبال

 مثل بغض. شد تار نگاهش و پوشاند را آرامش هایچشم

 را نفسش راه و کرد رسوب گلویش توی بتنی، دیواری

 داشت بود، فهمیده پیش ساعت چند که حقیقتی. گرفت

 تا کشید طول ساعتی چند. آورد می در روزگارش از دمار

 زده حرف برایش جبین مه و سرمه آنقدر. کند هضم را آن

. نیست شوخی چیز هیچ که بپذیرد بود توانسته تا بودند

 که بود فهمیده و بود کنده جبین مه از که بود وقت خیلی

 بندِ نفسش، که حاال اما. دارد جریان هم او بدون زندگی

 او از بعد باید چطور دانستنمی بود، شده پارسا نفس

کند زندگی .  

 قدم بود، باخته را اشزندگی تمام قمار، توی که کسی مثل

 روان یکی یکی هایشاشک و برداشت پارسا به رو لرزانی

 حاال نبود، تنش توی جانی لحظه آن تا که پارسا. شدند



 

 

 مقابلش دختر به را کنش خراب خانه نگاه و ایستاد صاف

نداشت او با نسبتی هیچ حاال که دوخت .  

 و شدند کشیده هم سمت به ربا، آهن مخالف قطب دو مثل

 که کردندمی نگاه هم به ولع با طوری. ایستادند هم مقابل

 و پدر تمام پایان نقطه، آن دانستندمی انگار

بود هایشاندختری .  

 گردنش روی سر. کرد پاک را هایشاشک و برد دست پارسا

گفت تاببی و کرد کج : 

شنمی خراب خوشگلت چشمای... بابایی نکن گریه » . » 

 و زد زار. شد خم زانو روی و افتاد هق هق به آرامش

گفت همیشه از تر درمانده : 

 چطور شم؟ آروم که بگم کی به بابا؟ بگم کی به حاال »

 باباییه تقصیر زندگیم هایگناه تمام که بزنم گول رو خودم

خدا ای رفته؟ و کرده ولم که ... » 
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 خودش. کند آرامَش کرد سعی و گرفت را اششانه پارسا

 بودمی گاهتکیه آرامش برای باید اما شدمی له داشت

 ...هنوز

قشنگم کن بس... کن بس عزیزم؟ دخترم؟ جان؟ بابا » ... » 

 توی باشد، خودش دست آنکه بدون. نبود آرام آرامش اما

زدمی فریاد و کوبیدمی سرش : 

... خدا رو تو... نکن عادتم بد... نگو... دخترم نگو من به »

نکن عادتم بد آرامشت، خاک ارواح رو تو ... » 



 

 

 پارسا آغوش توی آرامش و کرد مهار را هایشدست پارسا

 از اشزندگی تمام. نیاورد باال چیزی اما زد عق و شد آوار

 بود دیده ایمعرکه وسط را خودش ناگهان و بود پاشیده هم

بود خانمانبی سرطان آن از گرترویران که . 

 آغوشش توی ناآرام دخترِ و خوردمی تکان وارگهواره پارسا

کردمی آرام را . 

 گفته کی... تویی من دختر. عزیزم تویی من آرامش »

هوم؟ نیستم؟ بابات دیگه  » 

 غم و کوبید اشسینه توی را جانشبی هایمشت آرامش

گفت زده : 

 یه... لعنتی دارم بابا... خودم دارم بابا من... پارسا کن بس »

 چطور... وای... خدا وای... ببینه نخواسته رو من حتی که بابا

 « ممکنه؟

 گلویش توی بغضِ. کرد مخفی پارسا سینه توی را سرش

شدمی ترسخت و ترسفت بود، خورده آب که سیمانی مثل .  



 

 

گفت و کرد باز لب : 

 زنده اگر گفتم بهش... دخترت آرامش؛ خاک سر رفتیم »

 شرف باباش، سگ که گفتم بهش! داشت بابایی چه بود،

 چه سال، پنج و بیست از بعد چه که عطایی هزارتا به داره

 جبران برای چیزی هم باز سراغش، بری سال صد از بعد

 طوری سال چندین از بعد نبود، اگه بابات که گفتم. نداره

 چیه دونیمی. نیست دخترش واسه پدری هیچ که بود

 « پارسا؟

 لب آرامش. کرد نگاهش زدهغم و داد تکان سر پارسا

نالید آلود بغض و برچید : 

 مه چون... آرامش به کنممی حسادت وجودم تمام با »

داره رو تو داره؛ رو جبین ... » 

کرد تاکید لب زیر و زد هق : 

داره رو تو » ... » 



 

 

گفت و کرد پاک را هایشاشک پارسا : 

 دی؟می عذاب رو خودت چرا عزیزدلم؟ قشنگم؟ دختر »

گرفته آرامش زندگیم اومدی، وقتی از که تویی آرامش . » 

گفت نفسبی و گذاشت هایشلب روی دست آرامش : 

دیمی عذابم داری... پارسا کن بس... هیس » ... » 

. رفت باال طبقه به بدی حال با و آمد بیرون آغوشش از

 از را بود برداشته خودش با اول روز که کوچکی چمدان

 خودش با را هالباس همان و کشید بیرون کمد توی

 .برداشت
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 یبسته درِ میخ نگاهش و بود ایستاده هاپله پایین پارسا

 عمیق و عجیب شور یک زد؛می شور دلش. بود آرامش اتاق

بود کرده خالی بدجور را دلش ته که .  

 پارسا پای زیر آمد، بیرون وقتی و شد باز آرامش اتاق درِ

 هاپله ینیمه تا بدی حال با و افتاد نفس نفس به. شد خالی

رفت باال را . 

ری؟می داری کجا کجا؟ »  » 

 اما. گرفت را آرامش چمدان زده،وحشت و برد دست

زد لب زدهماتم و جانبی و زد پس را دستش آرامش : 

برم باید... پارسا منتظرن پایین » ... » 

 فریاد درمانده و کوبید اشپیشانی روی هادیوانه مثل پارسا

 :زد

ری؟می کجا منتظره؟ کی کی؟ »  » 



 

 

- جبین مه پیش رم می . 

زد فریاد و شد کنده پارسا دل ته : 

تره؟محرم من از علیرضا اون یعنی »  » 

 سعی و شد راهش سد پارسا که آمد پایین پله چند آرامش

کند مجابش کرد . 

 جااین ولی... بخوای تو هرچی... باشه باشه؛ خب خیلی »

 زندگی من بدون تونیمی چطور تو. آرامش توئه خونه هنوز

هوم؟ کنی؟  » 

 دیگری نقطه به و دزدیدمی را نگاهش مدام آرامش

دوختمی . 

 این با. کردم زندگی تو بدون رو تو از قبل که طورهمون »

اسطوره یه گناهکار، یه بجای ذهنم توی که تفاوت . ست

 نیستم دخترش من بود فهمیده بازی پایان که ایاسطوره

واقعی پدر یه بود؛ پدر برام هم باز اما ... » 



 

 

 غمزده و ترسیده که شد پارسا بند نگاهش و چکید اشکش

گرفت التماس رنگ صدایش. کردمی نگاهش : 

کنممی خواهش... آرامش نرو » ... » 

گذاشت جا جاهمان را پارسا و رفت پایین را هاپله آرامش .  

 به ایم؛پنبه و آتیش ها،اون نظر از تو و من... مجبورم »

مسخرگی همین ! » 

 پاهایش انگار که کرد تماشا را پارسا پوزخندی با و برگشت

دیگر نداشتند ایستادن جان .  

بابامه پارسا بگو... آرامش وایسا محکم » ... » 

- بزنی گول رو خودت نکن سعی. پارسا دارم بابا خودم من .  

 کردمی سعی اما لرزیدمی صدایش گفت،می که را این

 بود نمانده باقی آرامش از چیزی دیگر هرچند. باشد محکم

ایستادن محکم برای .  

گفت ملتمس و آمد پایین را هاپله پارسا : 



 

 

داره راهی یه حتما چمیدونم؛... تپدرخونده شممی » . » 
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گفت و داد تکان سر تاسف با آرامش : 

 شرعی هیچ و قانون هیچ که هستم بزرگ اونقدر »

ازدواج بجز کنه؛ محرم بهم رو تو و من تونهنمی . » 

 خون رنگ نگاهش و نشست پارسا تنش توی خفیفی لرز

 و رفت ورودی درِ تا هایشچشم مقابل آرامش. گرفت

 تنه نیم و گذاشت زمین روی را چمدانش. ایستاد جاهمان



 

 

 به بریده نفس و آلود بغض صدایش. چرخاند پارسا سمت به

رسید گوش : 

بابا؟ بگم بهت بار آخرین برای تونممی »  » 

. گرفت دندان به لب و کرد نگاهش زدن پلک بدون پارسا

 پارسا که پرید آغوشش در طوری و دوید سمتش به آرامش

 و محکم را هایشدست اما شد پرتاب عقب به قدم یک

 دور را پاهایش آرامش. پیچید آرامش تن دور تردید، بدون

 کرده خم گردنش توی را سرش و بود کرده قالب پارسا کمر

 عظیم ویرانی یک و بود شبیه زدن هق به هایشنفس. بود

بود افتاده اتفاق اشسینه میان . 

 

 و گرفت فاصله کمی وقتی و ماند حال همان به ثانیه چند

 که دید پارسا داشت، نگه هایشدست میان را پارسا سر

بود اشک از خیس صورتش . 

گفت داربغض و کرد نگاهش ولع با آرامش : 



 

 

بابایی دارم دوستت خیلی » ... » 

 پایین را خودش و کرد باران بوسه را صورتش هم بعد

  .کشید

 بلند، هاییگام با آرامش که بود عظیمی شوک در پارسا

 صدایش پارسا. رفت چمدانش با و رساند در به را خودش

برداشت سمتش به قدم یک و زد : 

بابا؟ آرامش؟ »  » 

زد لب آخر لحظه در و برگشت آرامش : 

خداحافظ... نیستم دخترت دیگه » . » 

 اشخالی جای به زده، شوک پارسا و کوبید هم به را در

 و گیج شده، بیدار خواب از تازه که کسی مثل. ماند خیره

بگوید و بکوبد صورتش توی کسی داشت نیاز. بود منگ :  

شو بیدار دیدی؛ کابوس » ... » 



 

 

 برد، خودش با را آرامشش که کاهی جان حقیقت ولی

بود هاحرف آن از تررحمبی و ترگزنده .  

 روی عمیق، حسی بی یک در و داد در به را اشتکیه

شد آوار پاهایش . 

 

, [07.02.20 08:18] 

 

 

سوم فصل  

۳۶۸پارت  

 

 

 مجبور تا و بود گرفته سکوت روزه که شدمی روزی چند

 خوابیبی را شب تمام. زدنمی حرفی کسی با شدنمی

 سیگار از دست گوشی، آالرم صدای با صبح کشید،می



 

 

 به هم بعد. گرفتمی مختصری دوش و کشیدمی کشیدن

 از کدام هیچ که بود بداخالق قدری به و رفتمی شرکت

 پچ همه. زدندنمی حرفی شدند،نمی مجبور تا کارمندهایش

 ها،لحظه آن در اما زدندمی حرف درموردش و کردندمی پچ

بود همان پارسا برای ممکن چیز تریناهمیتبی .  

 به او. بود آمده اشخانه در پشت تا مهتاب مرتبه چند

 و بود رفته استقبال به است، در پشت آرامش کهاین هوای

 اتاقش به حرفبی و بود کشیده عقب مهتاب، دیدن با

 باز را صحبت سر بود کرده تالش هرچه مهتاب. بود برگشته

بود نتوانسته کند، . 

 عکسی کشید،می سیگار داشت وقتی ها،مدت از بعد

نوشت و کرد و پست اینستاگرامش صفحه در و گرفت : 

نیست سخن میل کسم هیچ با » ... » 

 دوباره و کرد سرو نوشیدنی کمی خودش برای شد، بلند

نوشت برایش آرامش که دید و گرفت دست توی را تلفنش : 



 

 

نیست من دلتنگی به آفاق همه در کس » . » 

 و چرخید بود گذاشته برایش که کامنتی روی نگاهش

 خیال. نشست هایشچشم گوشه ریزی چین و چرخید

 روزهای و هالحظه تمام خیالبی آرامش، کردمی

بود شده مشترکشان .  

 غریبه حسی اما بگیرد را اششماره که نبود دلش توی دل

 هیچ که فهمیدمی داشت رفته رفته انگار. شدمی مانع

 را قلبش ها،نسبت بودنِ هیچ این. نداشت آرامش با نسبتی

فشردمی سختی به . 

 صندلی پشتی به را سرش و خورد را نوشیدنی از ایذره

 در چیزی روزها، این که فهمیدمی خوب خیلی. داد تکیه

 از را خودش که داشت خالگونه حسی بود؛ کم اشزندگی

کردمی بیزار خودش . 

 خودش مال که دختری به بود شده معطوف فکرش از جایی

 نگاهش حتی که بود نکرده پیدا فرصت وقتهیچ اما بود



 

 

 میانشان نسبتی هیچ که آن باور با آرامش، رفتن با. کند

 که بود شده مزاری معطوف ذهنش و فکر از بخشی نیست،

بود گرفته بر در خاک، خروارها زیر را تنش پاره دانستمی . 

 

, [07.02.20 08:18] 

 

 

۳۶۹پارت  

 

 

 را گلویش راه بغضی کرد،می فکر آن به عمیقا که هربار

 نوشیدنی، خوردن با که بود شبی شب، آن و. گرفتمی

 با. بود موجود آن دادن دست از غمِ از لبریز وجودش تمام

 سال چهل از بعد حاال، اما بود کرده فرار آن از کهآن

 دلیل توانستمی دختر آن که فهمیدمی داشت زندگی،



 

 

 حامی و بودن پدر دلیل باشد؛ هایشخوشبختی از خیلی

 نداشت جرات کسهیچ وقتهیچ که بود دختری تنها. بودن

 او، یسایه زیر که کسی تنها. کند دور پارسا از را او

 بدون امن، گاهپناه آن به تکیه و داشت امنیت احساس

کردمی زندگی ترس .  

 نبودنش از طرفی از داشت؛ نقیضی و ضد احساسات

 دیگری آرامش کهاین برای خوشحال طرفی از و بود ناراحت

 هایزخم شدند،می زیاد اگر هاآرامش. بود نیامده دنیا به

 پارساهایی با مسئولیتش و شدندمی بیشتر و بیشتر جامعه

 برایش چقدر. مسئولیت نه و شناختندمی خانواده نه که بود

 نبودن دلیلِ که تاثیری. مسائل آن به کردن فکر بود سخت

 به بگذارد، آن روی توانستمی دخترش زندگی توی پارسا

شدنمی حتی شاید یا شد؛می جبران سختی . 

 جا از که داشت حرارت تنش و بود شده گرم سرش

پوشید مناسبی لباس و برخاست .  



 

 

 انجام را خواستمی که کاری اگر گرفتنمی آرام دلش

 توی بعد، ساعت یک و رفت بیرون خانه از فورا. دادنمی

 را آدرسش جبین مه که مزاری سر باال بود؛ زهرا بهشت

بود داده .  

 گلویش بیخ حسی و بود ایستاده سرش باال جیب، به دست

بود گرفته را نفسش راه و بود گذاشته دست . 

 قبر سر باال و شدند خالی زانوهایش که شد چه نفهمید

 که دختری برای لرزید دلش و شد تار دیدش. آمد فرود

 بود، اگر شاید و بود کرده رهایش پیش سال پنج و بیست

 همه آن و سرد سنگ این زیر حاال که نبود این وضعیتش

باشد دور . 

گفت و کشید قبر روی وقفهبی را دستش : 

 رحمبی همه این که ببخش رو بابات... دخترم ببخشید »

 « .بود



 

 

 سنگین دلش قدری به. گذاشت قبر روی را سرش و زد هق

شدنمی آرام ریختمی اشک هرچه که بود . 

 خوابیده سال پنج و بیست انگار داشت؛ عجیبی دلتنگی

. بودند گرفته او از را چیز همه که بود شده بیدار وقتی و بود

. بردمی لذت اشزندگی از نه و داشت زندگی نه دیگر حاال

. نداشتند آرامش برایش داشت، که متعددی روابط دیگر

 بارها. بیاورد بوجود اشزندگی در تغییری داشت دوست

 خودش؛ پیش آرامش داشتن نگه راهِ تنها به بود کرده فکر

 که چرا. بود رسیده بست بن به فکرش هربار اما

. کند نگاه اشزندگی شریک بعنوان آرامش، به توانستنمی

 اشعادی زندگی که ایدلتنگی و داشت درد هم نبودنش اما

بود کرده مختل را . 

 

, [07.02.20 08:18] 

 

 



 

 

۳۷۰پارت  

 

 

 و نشست دخترش مزار سر باال صبح هایدم دم تا شب آن

 را دهانش قفل بود توانسته که بود جایی تنها. کرد دل درد

شود خالی تا بزند حرف کمی و کند باز . 

 زندگی به خواستنمی دلش و داشت شدن سبک احساس

 شاید و کند فرار چیز همه از داشت دوست. برگردد عادی

برود گرفت تصمیم دم همان که بود مسافرتی راه، بهترین . 

 ماشین به. تکاند را هایشلباس و شد بلند جا از سختی به

 تماس یک با که برداشت ماشین وسط از را تلفنش و رفت

 نیم به مربوط که شد مواجه آرامش سمت از پاسخبی

 صدای بوق، اولین با و گرفت را شماره فورا. بود قبل ساعت

پیچید گوشش توی آرامش : 

خوابی کردم فکر » . » 



 

 

 .نه-

 ایکلمه دنبال به دو هر. شد برقرار سنگینی سکوت

گفت آرامش. کنند ترطوالنی را مکالمه آن تا گشتندمی : 

خوابی؟می راحت... هاشب »  » 

کوبید فرمان به را مشتش و خندید کالفه پارسا . 

شه؟می دلتنگ گینمی بابات؟ به بزنی سر یه خواینمی »  

» 

- شهنمی دلتنگ که منه بابای عطا . 

 را احساسش تمام. شدمی تمام گران پارسا برای حرف آن

 بود پذیرفته وجودش اعماق با که بود گذاشته کسی پای

 زدمی پدری از دم آرامش حاال اما. باشدمی خودش تن پاره

 را دخترش درد از ایگوشه بود شده راضی پول با که

 .بگیرد

- شمال رممی دارم . 



 

 

- چی؟ برای  

زد لب مقابلش راه به خیره و کشید دردی پر نفس : 

 جورییه نفر یه. روز چه باشه، شب چه نداره؛ هوا جااین »

 پا سر جوره هیچ رفتنش با که رفت و اومد زندگیم تو

 برباد هایسال کرد جبران شهمی چطور نظرتبه. شمنمی

رو؟ عمر یرفته  » 

لرزید بغض از آرامش صدای : 

 « پارسا؟ »

-  من. خوادمی آرامش زندگی، که شدی یادآور من به تو

 رونده بهشت از و چشید رو سرخ سیب طعم که آدمم مثل

 سر با حاال اما آرامش بود شده بهشت من زندگی. شد

 کنم توبه و برگردم تونممی چطور دونمنمی. زمین رو افتادم

 رحمیبی با که خوادمی رو بهشتی همون دلم اما. خدا به

نیست تو به متعلق گفتن . 



 

 

- چیز؟ همه بوده آسون من واسه کنیمی فکر  

 

, [07.02.20 08:18] 

 

 

۳۷۱پارت  

 

 

 به چسبیده که مشتش روی را سرش و بست پلک پارسا

داد ادامه آرامش. گذاشت بود فرمان : 

 یه که نوشتم کسایی پای رو گناهم تمام که فهمیدم من »

 که پدری پای. گذشتن چیزشون همه از من برای عمر

 شدم من و زندگیم و من به چسبید و کرد رها رو زندگیش

 شد، که هرچی و ندونستم قدر هم باز اما براش؛ اولویت تو

 من اگر. بود تو تقصیر که سمتش به گرفتم اتهام انگشت



 

 

 اگر شدم، اشتباهی آدم عاشق اگر داشتم، اشتباه انتخاب

 که بود تو تقصیر. بود تو تقصیر دادم، رابطه اجازه کسی به

 تو تقصیر. زندگیم به زدم گند و نگرفتم جدی رو اخطارت

پارسا؟ چیه دونیمی ولی. عقده از پر شدم که بود  

گفت و لرزید بغض از صدایش : 

 بیدار خواب از گفت و گوشم تو زد مشت با یکی انگار »

 رو تو فامیالش و مامانت. دیدیمی رویا داشتی االن تا. شو

. خوادتنمی ایزنده فهمیده که االن هم بابات نخواستن؛

 که نزن غر انقدر پس. هاییحرف این از تنهاتر که پاشو

ناشکری همه این از شد کر فلک گوش ! » 

زد کنایه و خندید پرتمسخر : 

. کردممی زندگی که جایی بوده بهشت فهمیدم تازه »

 و باشه این از تروحشتناک چیز همه تونستمی فهمیدم

 اما. نداره وجود من از تربدبخت کردممی فکر احمق منِ

شدم آشنا خودم با تازه که بودم خودم من، از تربدبخت . » 



 

 

گفت آلوداشک و گزید لب : 

 من از تربدبخت آیا که کنم فکر این به ترسممی هم باز »

 بفهمم و بیاد عمل به کاشف باز ترسممی نه؟ یا داره وجود

 یه و نبودم هستم واقعیم خود کنممی فکر که هم اینی

 بگن من؛ به بچسبوننش و بشه پیدا بدبخت از تربدبخت

نباش ناشکر. بودی تو این . » 

زد لب و آمیخت هم در اشگریه و خنده : 

 همه این بین شدم گم من ست؟مسخره چه بینیمی »

 کی؟ یا هستم سارا یدخترخاله دخترِ آرامشم، من... من

من؟ امکی  » 

 

, [07.02.20 08:18] 

 

 

۳۷۲پارت  



 

 

 

 

گفت قراربی پارسا : 

 باالخره. نده عذاب رو خودت انقدر... کن بس آرامش؟ »

 یاد خودشون یا روز یه که دارن اشتباهاتی یه هاآدم همه

 جااین از مهم. دهمی یاد بهشون زور به زندگی یا گیرن،می

نه؟ مگه بعده؛ به  » 

زد لب پارسا و گفت آرامی هومِ آرامش : 

 « کجایی؟ »

- جبین مه خونه . 

- پایین بیا زدم زنگ . 

پرسید زده حیرت آرامش : 

پایین؟ بیام چی؟ »  » 

- برم و ببینمت. آره . 



 

 

 را آرامش اگر شاید که بود مانده دلش روی بدی داغ

شدمی آرام دید،می . 

گفت ترس به آمیخته هیجانی با آرامش : 

چی؟ شن بیدار اگه »  » 

-  بیا زدم تک کنیم؟ کار چی خوایممی مگه. بشن خب

خوب دختر پایین .  

 کارش عاقبت به که بود دلتنگ قدری به. کرد قطع و گفت

 به و زد زنگ تک آرامش به بعد ساعت نیم. کردنمی فکر

 و شد باز ساختمان ورودی درِ کرد، قطع کهآن محض

 ماشین توی را خودش کوتاه و تند هاییقدم با آرامش

  .انداخت

 روی سر که همانطور و نشست پارسا هایلب روی لبخند

 به چطور که کردمی نگاه آرامش به بود، کرده کج گردنش

بود افتاده نفس نفس . 



 

 

خوبی؟ سالم »  » 

 که شد باال و پایین قلبش توی چیزی و درخشید نگاهش

 رفع داشت که خانمانیبی دلتنگیِ همان به داد ربط را آن

شدمی . 

تو خوبی به. سالم » ! » 

 سانت به سانت نگاهش و انداخت باال را ابرویش تای یک

گفت و کشید هم در اخم. کرد برانداز را آرامش صورت : 

رسه؟نمی بهت جبین مه... که الغری هنوز »  » 

گفت و خندید آرامش : 

 کرده دیوونه بهم؟ نرسه جبین مه! ها زنیمی حرفایی یه »

شم تقویت که دهمی خوراکی راست و چپ بس از رو من . » 

 دهانش توی قلبش کرد حس پارسا و خندیدند دو هر

 کنارش که داشتنی دوست موجود آن حضور از کوبدمی

کشیدمی نفس . 



 

 

 دلش حتی که داشت دوست را مقابلش تصویر قدری به

بزند پلک خواستنمی .  

گفت گیربهانه و چرخید سمتش به آرامش : 

 کم کنممی حس. شمال بیام باهات منم شدمی کاش »

شم رفرش خوادمی دلم... دیگه آوردم . » 

 آن برای شاید. بود گرفته گر همه آن چرا فهمیدنمی پارسا

بود نوشیدنی . 

بریم بیا خب » . » 

گفت مقابلش به خیره و انداخت باال ابرویی آرامش : 

 باشه دختر و پدر همون حد در تو و من بین حس شاید »

... کنن درکش تونننمی اطرافیانمون از کدومهیچ اما

باشی بابام دیگه خوادنمی دلم خودمم من... راستش . » 

 دید برگشت، آرامش وقتی و کرد نگاهش زده حیرت پارسا

شدند اشک از پر هایشچشم که . 



 

 

 حسرت جز چیزی چون کنمنمی فکر بهش دیگه یعنی »

نمیشه نصیبم ! » 

 

 

 

 او و بود درد دختر آن تمامِ. شد خیره روروبه به پارسا

 افراد زخمیِ هم خودش. فهمیدمی را دردش خوب خیلی

 ساخته را امروز پارسای او از که کسانی بود؛ اشخانواده

 .بودند

 و بود زده بغل زانو که شد خیره آرامش به و چرخاند گردن

 عقب را اشصندلی. بود ورغوطه خودش افکار در هم او

 تخت به آرامش، به رو هم بعد. خواباند را اشپشتی و کشید

 به دعوت را او بستن، پلک با و کرد اشاره اشسینه

 گذاشت اشسینه روی را سرش فورا آرامش. کرد آغوشش

کرد نجوا گوشش زیر پارسا. شد جمع آغوشش در و : 



 

 

بابا بگی بهم تونیمی » . » 

 و بیشتر را سرش. گرفت نشانه را آرامش قلب عمیقی درد

 پارسا پیراهن روی مشتش و برد فرو اشسینه توی بیشتر

 را بابا لقب عطا، مثل کسی کهآن از شدمی اذیت. شد چنگ

 اما. بود نبرده بودن پدر از بویی هیچ و کشیدمی یدک

 پدر خوب حسِ آن و کردمی حمایتش گونهاین پارسا

 اختیارش در زیبایی همان به را گفتن بابا و داشتن

 با قبال که باالیی سن افراد مثل کهآن بدون گذاشت؛می

باشد داشته جایینابه خواسته شد،می دوست هاآن . 

 بود روزها که آرامشی آن. شدمی تنظیم داشت پارسا بدن

 حاال بود، گریزان وجودش تمام و اشزندگی خودش، از

. کردمی نفوذ تنش تمام به داشت و بود آغوشش میان

زد لب و کشید آرامش کمر روی وارنوازش را دستش : 

. درمانت روند از راضیه خیلی کردم، صحبت کیانوش با »

نه؟ داری؛ آزمایش فردا  » 



 

 

بود خوابالود و خمار آرامش صدای . 

 « .اوهوم »

- کنممی پیگیری دورادور کیا، زنممی زنگ .  

 .باشه-

 که داشت بغض بار این و بود آرام عجیبی طرز به صدایش

گرفت باال را سرش و برد اشچانه زیر دست فورا پارسا . 

چرا؟ کردی بغض بابایی؟ چیه »  » 

 سوزانش، و براق هایمیشی در خیره و گزید لب آرامش

کرد زمزمه : 

 شهمه روز طول تو. اصال بردنمی خوابم چندوقت این »

زدممی چرت . » 

گذاشت جا همان هم باز را سرش و خندید پارسا . 

هستم من بخوای هروقت تا... بابایی بخواب االن خب » . » 
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۳۷۴پارت  

 

 به که خوبی حس همه آن از سرش و بست پلک آرامش

 خواستمی خوابیدن دلش. رفت خواب شد،می تزریق تنش

 پدر که حسی. بود کرده آشوب را وجودش تمام حسی اما

 و کشید باال کمی را خودش. زدمی دامن آن به پارسا نبودنِ

 حرف بود سختش. کشید پارسا سینه روی دستی دردمند

گفتمی باید اما مسائل آن از زدن . 

 گناه احساس برم،می لذت انقدر جااین از کهاین از »

نداریم هم با نسبتی هیچ تو و من. پارسا کنممی . » 

... تیره رنگش، میشی نگاه و شد سست پارسا تن تمام

 آن. کرد منقبض را فکش و زد صاعقه قلبش توی تا دردی



 

 

. نبود درک قابل برایش وجه هیچ به آرامش حال و حس

گفت مالحظهبی و کشید هم در اخم که بود همان برای : 

 که شده چیزی االن تا مگه آرامش؟ چیه اداها این »

کنی؟ ناامنی احساس  » 

چکید اشکش اولین و کشید عقب را خودش کالفه آرامش . 

فقط... اصال نه نه » ... » 

گفت و کرد پاک دستش پشت با را اشکش : 

 انقدر. شده عوض مودم درگیرم، بیماری این با وقتی از »

 که دیدم مرگ به نزدیک رو خودم انقدر کشیدم، درد

 بگم؟ چی... یعنی. نیستیم محرم تو و من. اذیتم االن... االن

یا داری حسی تو که نیست این منظورم اصال ... » 

گفت و گرفت باال را دستش کالمش، میان پارسا : 

کافیه خب خیلی » ! » 



 

 

 از بیرون به که وقتی داد جا خودش در را عظیم ویرانی یک

گفت دردآلود و کرد اشاره ماشین : 

 « !برو »

نالید رمقبی و کرد نگاهش واج و هاج آرامش : 

 « برم؟ »

 را اشصندلی پشتی و کشید عقب را خودش عصبی پارسا

 آن و انگار؛ بود زده یخ قلبش. برگرداند عادی حالت به

 باز را آرامش سمت درِ. بود کرده نفوذ هم تنش به سرما

گفت و کرد : 

بقیه عین یکی هم تو هستی؟ چی منتظر... دیگه برو » . » 

 آن از زدمی نبض تنش تمام و کشیدمی عذاب داشت پارسا

بودند کرده اشاحاطه که بدی حس همه . 
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۳۷۵پارت  

 

 

زد لب و کرد نگاهش باز نیمه دهانی با آرامش : 

 درونیه حس یه این... نبود این منظورم اصال من... من »

 « .پارسا

- دوشیزه نیاوردم سرت بالیی تا برو حاال. فهمیدم باشه ! 

 کنایه با را آخرش جمله و بود کرده کج گردنش روی سر

 که کوبید سرش توی طوری را داشتنش رابطه. بود گفته

 گفتن برای حرفی و کرد نگاهش فقط واج، و هاج آرامش

نکرد پیدا . 

 تا کرد خالی و پر را گاز مدام و شد خیره روبرو به پارسا

 پدال روی را پایش طوری رفتنش، محض به و. برود آرامش

شد کنده جا از ماشین که فشرد گاز .  



 

 

. بود شکسته درونش چیزی و بود ماشین به خیره آرامش

 شیشه از را سرش و کوبید ترمز روی جلوتر متر چند پارسا

برد بیرون . 

وایسادی؟ چرا دیگه؛ برو »  » 

 و فکر تمام. انداخت قفل توی کلید و برگشت آرامش

 او و برآشفت جمله یک با چطور که بود پارسا پیش ذکرش

 توی رحمانهبی را دادنش رابطه به تن چطور زد؟ پس را

شکست را دلش و کوبید سرش ! 

 و باال مدام کَفَش که کرد نگاه پارسا ماشین به و برگشت

 از منتظرِ داد،می آن به پارسا که گازهایی با و شدمی پایین

. بود ندیده گونهآن را پارسا حال به تا. بود شدن کنده جا

 آرامش و رفت پارسا که آمدند پلکش پشت تا هایشاشک

 فرود زمین روی در به تکیه جاهمان. کشید دردی پر آه

 پارسا به هرچه... جانش اندازه داشت؛ دوست را پارسا. آمد

 برد،می آغوشش از که لذتی همه آن از. بود راست بود گفته



 

 

 که نبود آن منظورش اما دیدمی گناه به آلوده را خودش

 و کند رها نخواستنش و خواستن برزخ میان را او پارسا

 کجا از نفهمید ناگهان که خشمی همه آن با هم آن برود؛

 این دارم دوست که بگوید پارسا به خواستمی دلش. آمد

 و آغوش یک از فراتر دلم. باشد من سهم همیشه تا آغوش

خواهدمی را کوتاهم موهای روی بوسه یک . 

. گریست بدش بخت برای و کشید آغوش توی را پاهایش

 خوب. نیست عاشقی و ازدواج اهل که بود گفته بارها پارسا

 و شدنمی عوض وقتهیچ آرامش، به حسش که دانستمی

 مثل را آرامش پارسا،. رفتنمی فراتر پدری و دختر مرز از

 بود، داده دستش از پیش سال پنج و بیست که دختری

داشت دوست . 
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۳۷۶پارت  

 

 

 و رفت واحدشان به بود زده دلش به که آشوبی هزار میان

 دلش. بست را در و رفت اتاقش به پاورچین. انداخت کلید

 بیشتر و بیشتر پارسا رفتن با که دردی کرد؛می درد

 پارسا تا بود جنگیده خودش با را روز چند آن تمام. شدمی

 زندگی توی پارسا که نقشی اما. کند پاک اشمخیله از را

 ایفا بود نتوانسته کسهیچ را داشت اشساله شش و بیست

 .کند

 درمان. بود دردها از خیلی درمان برایش پارسا

 هم از ممکن شکل بدترین به را اشزندگی که هاییپدریبی

 آن با ترراحت خیلی بود، شده فوت پدرش اگر. بود پاشیده

 اسطوره که کسی سمت از شدن زده پس آن تا آمدمی کنار

 نقطه آن تا زدن، پس آن که دیدمی حاال. بود هایشکودکی



 

 

 اشزندگی که نبود قرار و داشت ادامه هم اشزندگی از

 هاخودگذشتگی از پارسا، وجود اما. بگیرد خوشحالی رنگ

 هایتاریکی تمام بود، کرده خرجش که هاییپدرانه و

 هم آنقدرها فهمیدمی. بود کرده روشن را اشزندگی

 سمت از حتی. شود زده پس عمر تمام که نبوده نخواستنی

 برای بودنش مهم همه این حاال و بود دیده خیانت هم میعاد

 تعهدی پارسا اگر حتی کرد؛می آرام را ناآرامش قلب پارسا،

 که بود نکرده بودن عاشق ادعای که پارسا. دادنمی او به

. باهم نداشتند نسبتی اصال. باشد داشته تعهد انتظار حاال

 خودش، به بود؛ کرده فکر قدری به روزها این ولی

 این به که اطرافیانش، تمام زندگی در جایگاهش احساسش،

 آن. شدنمی عادی برایش جوره هیچ پارسا بود رسیده باور

. کردمی پیدا نمود دیگری طور داشت قلبش توی احساس

 نظر از شاید که احساسی گفتن از کشیدمی خجالت اما

بود غیرممکن هاخیلی .  



 

 

 را او که بود رسیده باور این به پارسا دیدن با امشب

 پیدا دیگری کسهیچ به که احساسی. دارد دوست عاشقانه

 که ایزندگی داشت؛ زندگی حکم برایش پارسا. بود نکرده

بود بخشیده او به خودش .  

 

غرید لب زیر. رسید ویال به که بود عصبی هم هنوز پارسا : 

شده شناس نامحرم من واسه حاال » ! » 

 هوا. کشید سیگار دوردست، به خیره و ایستاد دره باالی

 نبرده خودش با وسیله. باریدمی نم نم باران و بود گرفته مه

کس همه و چیز همه از خواستمی رهایی دلش فقط بود؛ . 

 از را فکش و شدمی مرور سرش توی مدام آرامش حرف

 رفته آرامش پیش. انداختمی لرزش به عصبانیت شدت

 ترعصبی تنها رفتار، آن و حرف آن با اما بگیرد آرام تا بود

 را دودش و کرد له پا زیر را سیگارش. بود شده ترپریشان و



 

 

 بیرون خیالش و فکر از را آرامش باید. کرد فوت طمانینه با

انداختمی .  

 خوش هیچ از که ایهفته یک ماند؛ جا آن هفته یک

 از که کسانی تمام به. نکرد دریغ خودش برای ایگذرانی

 در. کرد مالقاتشان تک به تک و زد زنگ شناختمی قبل

 آرامش با که آرامشی حسِ آن داشت سعی روابطش تمام

 شکل ایحفره وجودش در. نشد اما کند تکرار را داشت

 کرد،می تالش شدنش پر برای هرچقدر که بود گرفته

. نبود آرام اشزندگی کجای هیچ دیگر. شدمی ترخالی

 روی قضا از که بود عسلی هایچشم با دختری بند در دلش

 در که کشیدمی عذاب چقدر و. بود هم حساس روابطش آن

 داشت که حسی داشتن از ماندمی ناکام روابط، آن تمام

دادمی جان برایش .  



 

 

 را خودش حال که بود خورده نوشیدنی آنقدر شب آن

 تمام از شود کَنده کار آن با داشت دوست. فهمیدنمی

خوب حال یک داشتنِ برای هایشدویدن . 

 سست، هاییقدم با و پرت و گیج او و درآمد صدا به زنگ

کرد باز را آن و رساند در به را خودش . 

 ابرویی خوابالود، و خمار هاییچشم با مقابلش، زن دیدنِ با

کرد ادا دارکش را هاکلمه و انداخت باال : 

طرفا... این از... از... خانـــوم ماریا... به به » ... » 

 را الکل بوی هم متری نیم فاصله همان از که ماریا

 گذاشت اشسینه تخت دست و رفت جلو قدمی فهمید،می

بدهد هلش عقب به تا . 

 و سوبله و دوبله و زده مالش به آتیش حکمت، شنیدم »

دهمی نرخ داره چوبله ! » 

 

 



 

 

 

هایش؟خنده آمدندمی بند مگر دیگر. افتاد قهقهه به پارسا  

 و گرفت قرار پارسا مقابل. بست را در و آمد داخل ماریا

 :گفت

 نگرفته تصمیم مگه پارسا؟ زندگیت از خوایمی چی »

کنی؟ ازدواج و کنی جمع رو هاکاری گه این همه بودی  » 

 باال سری و کرد خاموش دیوار روی را سیگارش پارسا

 .انداخت

شهنمی... نچ » . » 

 شده براق حاال که هاییمیشی در خیره و رفت جلوتر ماریا

زد لب بودند : 

نزدی؟ ازدواج از حرف من با مگه شه؟نمی چرا »  » 

 صادقانه اما کالفه و کشید اشپیشانی به دستی پارسا

 :گفت



 

 

نداری آرامش... آرامش... ازت میاد بدم » ... » 

زد فریاد و کوبید اشسینه تخت : 

نیست آروم... تو با... قلبم اینجا؛ خوادمی آرامش » ... » 

 زیر فورا ماریا. زد کوتاهی عق متعاقبش و افتاد سکسکه به

برد سرویس سمت به را او غرولندکنان و گرفت را بازویش . 

آخه؟ شده چت تو بخوری؟ انقدر بودی مجبور »  » 

 افتاد زانو روی رسید، فرنگی توالت به پارسا آنکه محض به

آورد باال را اشمعده محتویات و . 

 نام دیدن با و کرد عقبگرد فورا ماریا. خوردمی زنگ تلفنش

 دلیل آرامش. زد نیشتر دلش به حسادت "آرامشم "

داد جواب کینه پر. بود شده شانجدایی : 

 « بله؟ »



 

 

 داریکش هاینفس صدای و شد طوالنی خط پشت سکوت

 با و گرفت دندان به را ناخنش گوشه. رسید گوشش به

رفت ایوان به موذیانه لبخندی . 

دارید؟ کار جان پارسا با بفرمایید؟ »  » 

 شما؟-

 

 

 ایلحظه برای که بود گرفته خش آنقدر خط پشت صدای

 چشم آن به دوباره و کرد دور گوشش از را تلفن ماریا

 .دوخت

شما؟ و... هستم ماریا من... آم »  » 

 بود، ویران و بود شده له که قلبی با و زد پوزخندی آرامش

زد لب : 

کاری شب ظاهرا شم،نمی مزاحم » ! » 



 

 

غرید و شد خشم از پر ماریا : 

نامزدشم من نفهم؟ دختر گیمی چی » . » 

زد کنایه و خندید آمیز استهزا آرامش : 

داره زیاد نامزد آره » ! » 

کرد ریش را آرامش دل پارسا، فریاد صدای . 

میاری؟ حوله ماریا؟ »  » 

- عشقم میام االن . 

گفت آرامش به هم بعد : 

نکنی دخالت بابات زندگی تو و باشی خوبی دختر بهتره » . 

» 

 تختش، روی را آن و کرد قطع را تلفن پوزخندی با آرامش

 هایشچشم مقابل را قلبش انگار. انداخت نقطه دورترین

 زده چمبره قلبش دور طوری حسادت. بودند کرده سالخی

 ضعف احساس تنش تمام. گرفتمی را جانش داشت که بود



 

 

 در را پاهایش. بودند شده سست زانوهایش و کردمی

گذاشت زانوانش بین را سرش و کشید آغوش . 

 رفع هم و بدهد را موفقش پیوند خبر هم تا بود زده زنگ

 تمام حاال. بود خورده دیوار توی سر با انگار اما کند دلتنگی

 به ماریا کنار را شب آن چطور که بود پارسا پیش فکرش

رساند؟می صبح  
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 نیاز و نبود خوب پارسا حال. ماند پارسا نزد ماریا شب آن

باشد مراقبش تا داشت کسی به . 



 

 

 مقابلش و آورد قهوه برایش ماریا که بود ظهر حوالی

 .گذاشت

 درک؛ به من حاال. پارسا شهمی سالت یک و چهل داره »

 و سر یه پیکرت و در بی زندگی این به خواینمی خودت

 داشته آرامش جزبه ایدیگه یبچه خواینمی بدی؟ سامون

 « باشی؟

 جز به دیگری فرزند. کرد نگاهش خیره سکوت، در پارسا

 دختری. شد تنگ نفسش و گرفت غریبانه قلبش آرامش؟

 را او و بود شده تمام باشد، اشزندگی ثمره کردمی فکر که

 با را اشبیماری طول تمام که کسی. بود پنداشته نامحرم

 نامردش خودِ خاطرشبه که کسی بود، گرفته آرام او وجود

 رفتنش، با که آرامشی. بود کرده سرزنش بارها و بارها را

 تیره برایش دنیا قدری به. بود کرده کثافت غرق را او دوباره

 چند برای خواستمی دلش که داشت ناامیدی و بود تار و



 

 

 چیزهمه از تا جاآن بود آمده. نشود بیدار و بخوابد روز

بود شده غرق بدتر اما شود کنده . 

 به را خودش تا بردمی کار به را ترفندی هر مقابلش زن حاال

 ماریا که بود کرده سعی خیلی گذشته شب. کند نزدیک او

 بود قرار که کسی چشم به کند؛ نگاه دیگری چشم به را

 در هرچه اما. باشد عشق و همنفس و همدم عمر، یک

 در را او نهایت، در و بود شده تر ناآرام بود، گشته وجودش

بود داده قرار اشزندگی دیگر زنان یزمره هم ذهنش، . 

گفت ماریا به رو ویرانی، حال با و برخاست جا از : 

بری؟ خواینمی »  » 

زد لب و کرد نگاهش واج و هاج ماریا : 

زدم؟ بدی حرف »  » 

. پوشید و برداشت مبل دسته روی از را شلوارش پارسا

گفت و کرد سفت را کمربندش : 



 

 

 من ولی. منی فکر به انقدر کهاین از ممنون خیلی نه؛ »

دیگه تهران برم باید . » 

 همه این از داشت بدی حس. پوشید لباس و شد بلند ماریا

 و ایستاد مقابلش. بود زده پارسا رفتار به که سرمایی

گرفت هایشدست بین را صورتش . 

نبودی این تو پارسا؛ شدی عوض » ! » 

داد تکان عصبی را پایش و چرخاند سر کالفه پارسا . 

بده خبر تهران رسیدی » . » 
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 خانه از کوتاهی خداحافظی با. کشید عقب و کرد بغض ماریا

 تا نایستاد دیگر. نشست ماشینش پشت و رفت بیرون

 شده له غرورش کافی اندازه به. باشد پارسا رفتن شاهد

 .بود

 نفس یک را اشقهوه و برگشت خانه به بدی حال با پارسا

 از رفته دست از تماس یک و برداشت را تلفنش. کشید سر

گرفت را اششماره و نشست ماشین توی. دید مسیح . 

عمو سالم » . » 

 .علیک-

- نیستی؟ شرکت کجایی؟  

 .نه-

گفت مسیح هم بعد و شد سکوت کمی : 

ببینمت باید » . » 

 خب؟-



 

 

شد عصبی مسیح . 

ببینمت؟ کجا »  » 

- مخونه بیا شب . 

. کرد رانندگی تهران تا وقفهبی و کرد قطع را تلفن هم بعد

نوشت مسیح برای و رسید تهران به که بود غروب : 

نداریم بگیر؛ شام راهت سر » . » 

 بود تراشیده را ریشش و بود گرفته دوش بعد، ساعت یک

 میز روی را هاآن و آمد پلو باقالی پرس دو با مسیح که

  .گذاشت

 با که کردمی خشک وقفهبی حوله، با را سرش داشت پارسا

 نگاه تا نگاهش و ماند جاهمان دستش میز، روی غذا دیدن

آمد باال مسیح شاکی و خسته . 

پلو؟ باقالی »  » 

کشید کنار را صندلی و زد نیشخندی مسیح . 



 

 

داشتی؟ شیشلیک توقع »  » 

 میز پشت و کشید بیرون را مقابلش صندلی هم پارسا

زد لب حواسبی. نشست : 

داره دوست پلو باقالی آرامش » . » 

 شنیدن با بود، گذاشته دهانش توی را لقمه اولین که مسیح

 پارسا. افتاد سرفه به و بلعید درسته را لقمه حرف، آن

 دلش. زد کنار را بشقابش و داد دستش به آبی لیوان

بخورد را اشعالقه مورد غذای آرامش، بدون آمدنمی . 

 آمد بند اشسرفه باالخره که بود شده سرخ حسابی مسیح

پرسید شاکی و : 

نیست؟ دخترت آرامش که راسته »  » 

 مسیح طوفانی نگاه بند و آمدند باال پارسا هایمردمک

 پایین به باال از. برد باال را سرش و کرد سکوت. شدند

کرد تنگ چشم و کرد نگاهش . 



 

 

غرید و کوبید میز روی عصبی مسیح : 

راسته؟ عمو؛ بده رو من جواب »  » 
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 بدون و برداشت را بود خورده آب آن در که لیوانی پارسا

 کرد پرتاب مسیح سمت به را آن باشد، خودش دست آنکه

کرد تحکم و : 

من با کن صحبت درست » . » 

 لیوان به و برگشت بود، کشیده عقب سر فورا که مسیح

 و بود کرده برخورد سرش پشت کابینت به که بختینگون



 

 

 به رو و چرخاند گردن هم بعد. کرد نگاه بود شده تکه هزار

کرد گرد چشم پارسا . 

پرسیدم سوال یه چته؟ » . » 

گفت تهدیدآمیز و کرد تنگ چشم پارسا : 

دهمی معنی یه شونهمه بتمرگ، و بشین و بفرما » . » 

 به دست. داد صندلی به را اشتکیه و کشید عقب مسیح

کرد تماشایش و شد سینه . 

برم و بپرسم چیز یه فقط جااین اومدم » . » 

گفت مسیح که کرد نگاهش سکوت در پارسا : 

 شدم، نزدیک بهش هربار که داری دوست رو آرامش »

کردی؟ سرویس رو دهنم  » 

کشید فریاد و شد طوفانی پارسا نگاه : 

 دوست رو خودم دختر مرتیکه؟ زنیمی زر چی فهمیمی »

باشم؟ داشته  » 



 

 

 و برخاست جا از. کرد تمسخرآمیز ایخنده تک مسیح

 و شد کشیده هاسنگ روی صندلی شدنش، بلند با همزمان

زد کنایه. کرد تولید بدی صدای : 

 که بود دخترت! حسابی مردِ مرد؟ یا زنه لیلی گهمی تازه »

 یه نداشتم طاقت که داشتم دوسش بگو. بود جااین االن

دیگه شه رد کنار از هم نر مگس ... » 

 سمتش به تهدیدوار. ایستاد مقابلش و زد دور را میز پارسا

غرید و کرد اشاره : 

 پسر کنمنمی نگاه. مسیح باش زدنت حرف مراقب »

ناپیدا سرش اون که کنممی اوتت ناک جوری برادرمی؛ ... » 

 بارخون نگاه در خیره و گفت حرصی پر یباشه مسیح

زد لب پارسا : 

 دستت اختیارش و نیستی هم باباش دیگه که حاال »

 کسب واسه زنممی حرف ترشبزرگ با رممی. نیست

 « .تکلیف



 

 

 توی مشتی و برداشت خیز سمتش به پارسا ناگهان

کوبید صورتش : 

خوریمی گه تو » ! » 

 روی که را آلودش خون دست و کرد نگاهش ناباور مسیح

گرفت هایشچشم مقابل بود، مانده هایشلب .  

 چند مسیح که کردمی نگاهش داشت عصبی و کالفه پارسا

گفت لب زیر و برداشت عقب به رو قدم : 

داری دوسش پس » ! » 

 خانه از و نداد پارسا به العملیعکس هیچ مهلت هم بعد

رفت بیرون . 
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 حرف مدام. نقیض و ضد احساسات مشت یک و ماند پارسا

 آرامش همه آن باید چرا. شدمی تکرار ذهنش توی مسیح

 شدن نزدیک طاقت حتی که دیدمی خودش به متعلق را

باشد؟ نداشته را او به کسی  

 داشتند پدرها تمام را حس آن که کردمی توجیه را خودش

کردمی مخفی ذهنش پس جایی را مزخرف افکار آن و . 

 شیشه تا برداشت دستی جارو و کشید ایکالفه نفس

 و کرد جمع طمانینه با را هاآن. کند جمع را هاخرده

 پرت بودند کرده اشاحاطه که افکاری آن از را حواسش

 .کرد



 

 

 سرش به فکری پلو،باقالی ینخورده دست ظرف دیدنِ با

 همانطور و برداشت را غذا هایظرف. پوشید لباس فورا و زد

نوشت آرامش برای رفت،می بیرون خانه از که : 

پایین بیا زدم زنگ جبین؛ مه خونه دم میام » . » 

 و رسید ساختمانشان مقابل بعد ساعت نیم. نیامد جوابی

گرفت را اششماره . 

 صدای شنیدن مانع آهنگ، صدای و داد جواب آرامش

شد خودش . 

کجایی؟ آرامش؟ الو »  » 

 گوش به باراین صدایش و رفت تریخلوت جای به آرامش

 .رسید

چطور؟. سالم »  » 

- داشتم کارت. جبین مه خونه دم اومدم . 

گفت ناراحتی با بود، دلخور هم هنوز که آرامش : 



 

 

 مَنِت از ترمهم کارای به بری تونیمی. نیستم خونه »

 « .برسی

غرید عصبی پارسا : 

کجایی؟ تو؟ شدی جنی دوباره »  » 

- جبین مه و علیرضا با مهمونی اومدم .  

-  راه دنبالش شیمی پا که باباته علیرضا مگه. رفتی خودبی

افتی؟می  

زد لب و کرد بغض آرامش : 

. ندارم رو کسهیچ و دارم بابا تا هزار. مزاده یتیم من نه »

هست؟ هم آرامش افتاده یادت که خوایمی چی  » 

 خواستمی دلش. شکست صدایش توی بغضِ از پارسا

 غم هیچ دیگر که طوری کرد؛می برایش کاری و توانستمی

نکند حس قلبش حوالی ایغصه و . 
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خوردی؟ شام »  » 

 .نه-

- کن پیامک رو آدرس . 

- چی؟ که جااین بیای خوایمی   

- نره یادت آدرس. من پیش میای تو اونجا؛ نمیام من . 

کرد قطع را تلفن هم بعد و . 

 نگاهی و برگشت. ماند تلفنش به خیره بدی، حال با آرامش

 قراریبی سینه در دلش. انداخت سرش پشت جمعیت به



 

 

 خصوصبه. نداشت را چیزهیچ و کسهیچ حوصله و کردمی

 گذشته هولناک کابوس یک مثل برایش گذشته شب که

 خودش برای پارسا تا کردمی کار چه باید دانستنمی. بود

کمال و تمام باشد؛ ... 

 علیرضا، و جبین مه که انداخت نگاهی سالن به و برگشت

 جبین مه شکم. رقصیدندمی نفره دو هم آغوش توی

. گشتمی دورش پروانه مثل علیرضا و بود شده تربزرگ

 بود خوشحال چقدر و داشت دوست را میانشان حس چقدر

جبین مه برای . 

آمد سمتش به شوق و شور با جبین مه و شد تمام آهنگ . 

 آخه خودتی تو انقدر چرا مامان؟ برقصی خواینمی تو »

برم؟ قربونت  » 

کرد بودن خوب به تظاهر و زد زورکی لبخندی . 

خونه برگردم شاید من. باش خوش تو عزیزم، خوبم » . » 



 

 

کرد نگاهش پروحشت جبین مه . 

 میایم هم ما. بری تنها بذارم نداره امکان خونه؟ برگردی »

نیست خوب حالت اگه . » 

گفت و انداخت باال سر فورا : 

 گفتم اطرافه، این دوستام از یکی. بگذرونید خوش شما »

دنبالم بیاد . » 

کرد نگاهش شک با و کرد اخم جبین مه . 

داری؟ دوستی مگه دوست؟ »  » 

گفت کنایه با و کرد گردعقب آرامش : 

هستی؟ چی نگران. هاسالمه شش و بیست »  » 

 اخطار جبین مه به لب زیر داشت که علیرضا به هم بعد

زد لب و کرد اشاره بگذارد، آزاد را آرامش تا دادمی : 

 من. برنگردید هم نخوردید شام تا. بخوره حرص نذار »

نیست چیزی خونه، رممی . » 



 

 

 توی دلخوری دنبا یک. پوشید لباس و رفت رختکن به

 همه آن از بود سست تنش تمام و بود داده جا دلش

 دلتنگِ گر،ویران احساسات آن میان جایی اما. ناراحتی

 فکرِ از توانستنمی جوره هیچ که مردی دلتنگ بود؛ پارسا

بیاید بیرون داشتنش . 
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 در. بزند زنگ پارسا تا نشست جاهمان و رفت رختکن به

 غصه با و آمد جبین مه که چرخیدمی مجازی فضای

گفت کالفه آرامش. کرد نگاهش : 

خوبم من کن باور بگذرونی؟ خوش رینمی چرا » . » 

گفت متاثر و ایستاد مقابلش جبین مه : 

 خودت با که فهمممی. نیستی خوب که دونممی »

. گذروندی سر از رو ایزندگی چه بره یادت تا جنگیمی

 که نیست مهم خوادت،نمی عطا که نیست مهم کن باور ولی

 دوستت ما چون افتاده اتفاقی چه پیش سال پنج و بیست

سرمه حتی یونس؛ حاج و بانو پارسا، من،. داریم . » 

- نزنی؟ حرف اون درمورد شهمی  

-  کار تریندرست کار، اون نظرش از هم سرمه آرامش؟ چرا

 کار این جونت نجات برای اون بوده؟ سالش چند مگه. بوده

کنه ثابت تونست هم دادگاه تو که همونطور کرده؛ رو .  



 

 

 لب و دوخت جبین مه نگاه به مستقیما را نگاهش آرامش

 :زد

. کذاییه دادگاه اون از بیشتر اهمیتش من، قلب دادگاه »

 نذاشتید کم من برای چیزی پارسا و تو گی؛می درست تو

. کمبودم از پر من اما نیستم دخترتون فهمیدید وقتی حتی

 به پا خوادنمی دلم. جبین مه شه خوب حالم کشهمی طول

 یبچه از شوهرت، از زندگیت، از برو. بخوری غصه من پای

 لذت باشه داشته رو دنیا مامان بهترین قراره که خوشبختی

. هاتغصه و غم واسه نکن بهونه رو من زندگی انقدر و ببر

نترس شه؛نمی این از بدتر دیگه . » 

- آرامش مادرتم هنوز من . 

- . االن بخوره غصه مامان، این خوادنمی دلم من ولی آره

 من. حالمه شدن خوب واسه کنممی هرکاری کن باور

 هم هرکسی از بیشتر شم؛می اذیت دارم هرکسی از بیشتر

 همه این نیست نیازی پس. شه خوب حالم خوادمی دلم



 

 

 جوریاین. دربیاری کارام از سر و بیافتی راه من دنبال

شممی اذیت . 

 و گرفت هایشدندان میان لب. شد دلخور جبین مه نگاه

 را پارسا نام و خورد زنگ آرامش تلفن که برود خواست

 بگوید چیزی خواست و کرد گرد چشم. دید اشصفحه روی

داد را پارسا جواب نگاهش، در خیره آرامش که . 

میام دارم... خب خیلی اومدی؟ » . » 

 انداخت باال ایشانه و زد جبین مه روی به کمرنگی لبخند

گفت و گرفت را بازویش جبین مه که : 

بینی؟می رو پارسا تو »  » 

- کنار؟ گذاشتم رو تو مگه کنار؟ بذارمش بود قرار مگه. آره  
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کرد نگاهش مبهوت و مات جبین مه . 

کردم بزرگت بچگی از. دارم فرق من... من » . » 

 مه تاببی نگاه در خیره و کرد پا آن و پا این کالفه آرامش

گفت جبین : 

دارم دوسش » . » 

 به. شد تاببی دلش و کرد سقوط جبین مه قلب در چیزی

 از و نداد اجازه آرامش که بگوید چیزی خواست و افتاد تقال

کرد دفاع احساسش . 

 بهم. نشد اما بیرون بندازمش قلبم از کردم سعی خیلی »

 شنوای گوش جفت یه همیشه مثل فقط. نگیر خرده

 این از شممی داغون دارم که بگم بذار. برام باش دارامانت



 

 

کرد کار چی باهاش باید دونمنمی و دلمه تو که حسی همه . 

» 

لرزیدند هایشلب و شدند اشک از پر هایشچشم کاسه . 

 و شدم زنده و مردم هفته یه. شمال بود رفته هفته یه »

 تا دیدم؛ چشم به رو مرگ کسیه، با فهمیدم وقتی دیشب

جبین مه کندم جون صبح ... » 

 که گذشته شب یاد به و ریختند فرو یکی یکی هایشاشک

گرفت گر تنش تمام بودند، سوزانده زنده زنده را قلبش . 

 لب و کرد پاک را صورتش توی اشکِ واج و هاج جبین مه

 :زد

چی؟ اون »  » 

گفت و داد تکان طرفین به را سرش فورا آرامش : 

 فوت پیش سال پنج و بیست که امدختری اون برای من »

 « .شده



 

 

 و آورد بیرون کیفش توی از دستمالی زدههول جبین مه

کرد پاک وسواس با را بود ریخته چشمش پای که ریملی . 

 پارسا دونیمی آرامش؟ اشتباهه حست دونیمی »

نیست؟ دادن تعهد اهل وقتهیچ  » 

. گریست بیشتر و گذاشت جبین مه سینه توی سر آرامش

 همیشه جبین مه. بود رسیده امنی پناهگاه به که انگار

بود پشت برایش . 

 خودم دست کنم؟ کار چی... دونممی... مامانی دونممی »

دارم دوسش. نیست ... » 

 عاشق رسم خوب، خیلی پارسا که دانستمی جبین مه

. ببازد را دلش که دادمی حق آرامش به. بود بلد را کردن

 حال به بارها و بود برخوردهایش شاهد پدر، عنوان به حتی

 جایی به اما بود کرده فکر حقیقت فهمیدن از بعد آرامش،

بود نرسیده . 
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گفت آرامش بار این و خورد زنگ تلفنش هم باز : 

 « ...برم »

گفت و ایستاد مقابلش جبین مه : 

زنیممی حرف بیشتر بعدا. مورد این در نگو چیزی بهش » . 

» 

 ماند رفتنش به خیره جبین مه. رفت و داد تکان سر آرامش

 نگران دیگری، هروقت از بیش. جوشید دلش توی چیزی و

 شده مردی دلباخته آرامش حاال که بخصوص بود؛ آرامش

بود کشیده زوال به را او پیش، سال شش و بیست که بود . 



 

 

 قلبش. دید را پارسا ماشین و رفت بیرون باغ در از آرامش

نشست ماشین توی غریبی حال با و گرفت ضربان . 

 ببیند، را پارسا آنکه بدون و دوخت روبرو به را نگاهش

کرد زمزمه : 

 « .سالم »

 ژست با و بود داشته نگه فرمان روی را چپش دست پارسا

بود چرخانده آرامش سمت به تنه نیم خاصی، . 

کردی دیر » ! » 

گفت و گرفت بازی به را هایشانگشت آرامش : 

بیام تنها که کنم راضی رو جبین مه کشید طول » . » 

 چند از بعد. کرد حرکت و گفت ایکشیده آهانِ پارسا

پرسید آرامش گذشت، سکوت در که دقیقه : 

ریم؟می کجا »  » 

- من خونه . 



 

 

دوخت پارسا به را تیزش و تند نگاه و چرخاند سر آرامش . 

چی؟ برای تو خونه »  » 

 را صدایش درهم هاییاخم با و کرد نگاهش ضربتی پارسا

برد باال : 

 که بابایی همون پارسام؛ من آرامش؟ چته تو کجا؟ پس »

. نداشت بد حس بهت ایذره و بودی بغلش تو صبح تا شب

بود دردات از خیلی درمون که همونی . » 

 که هاییشب چه. گرفت راه آرامش قلب توی عمیقی درد

 مثل که آغوشی به بود آورده پناه نبودنش، پدر از خبربی

 احساس قدری به حاال اما. کردمی آرام را دردش مخدر،

 به حرف،بی و چرخاند سر. نداشت حد که کردمی گناه

دوخت چشم شب تاریکی . 
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. راندمی عصبی و بود کرده بیشتر را سرعتش تنها پارسا

 آنقدر. برسند خانه به زودتر هرچه خواستمی دلش فقط

 جای سردترین روزها این اشخانه که بود کشیده تنهایی

 هایزن با و بردمی لذت تنهایی از قبال. بود شده دنیا

 از بعد اما کند پر را تنهایی آن کردمی سعی اطرافش

 با را اشخانه دیگر. بود کرده تغییر چیزها خیلی آرامش،

 جاآن در دخترش وقتی نداشت دوست بودنش مجلل تمام

 .نبود

 هنوز که آرامش به رو و داشت نگه پارکینگ توی را ماشین

گفت بود دلخور هم : 



 

 

 من. آرامش کرده مسموم هم رو تو ذهن بقیه، حرف »

عطا بابای گور باباتم؛ . » 

 باید چطور. کرد نگاهش خیره و چرخاند سر آرامش

 دختری و پدر حس از فراتر حسشان که کردمی اشحالی

 بود؟

کرد کج گردنش روی سر و زد لبخند پارسا . 

 تا. نرفت پایین گلوم از تو بدون گرفتم، پلو باقالی شام »

 بریم. چسبهنمی بهت شده، یخ اما آوردم خودم با جااون

بخور کنم گرمش باال . » 

. کردمی نگاه را جا همه ولع با آرامش. رفتند خانه به دو هر

 از را اشمجلسی مانتو. بود شده تنگ خانه این برای دلش

 به بود، جشن توی که لباسی همان با و کشید بیرون تنش

رفت آشپزخانه . 



 

 

 دیدن با. برگشت و گذاشت ماکروویو در را غذا پارسا

 و کرد نگاهش خیره ایلحظه بود، آرامش تن توی که لباسی

درخشیدند هایشچشم .  

بابایی شدی خوشگل خیلی » ... » 

 دلش در. گفت لبی زیر تشکر و زد کمرنگی لبخند آرامش

 نرفته پیش آنطور چیز هیچ وقتهیچ کاش ای که کرد آرزو

 امنش مامن آغوشش که بود پدری همان برایش پارسا و بود

 را او و جوشیدمی دلش در لحظه هر که عشقی این نه بود؛

داشت آغوشش تمنای که کشاندمی گناهی وادی به . 

 بست چشم. گذاشت پارسا سینه روی را سرش و رفت جلو

 لحظه هر اششیرینی و بود گرفته را دامنش که گناهی روی

 را تنش و شد حلقه دورش پارسا دست. شدمی حس بیشتر

 به را هفته یک آن تمام که حسی. داد تکان وارگهواره

 تمام که شد سرازیر تنش به طوری بود، دویده دنبالش



 

 

 شور پر و کشید ایمردانه آه. گرفت آرام یکباره به وجودش

 :گفت

بابایی؟ آرامشم؟ »  » 
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زد لب و کرد بغض آرامش : 

 « جانم؟ »

 خیره. برد اشچانه زیر دست و داد فاصله را سرش پارسا

کرد زمزمه اشتیاق و عشق با اش،عسلی نگاه در : 

پیشم بمون » . » 



 

 

 پارسا مشتاق هایچشم بین نگاه. آمد بند آرامش نفس

پرسید آلود بغض و چرخاند : 

عنوانی؟ چه تحت »  » 

گفت کالفه و بست چشم پارسا : 

 تو اگه آرامش؟ شدی شکلی این چرا تو. عنوان بدون »

کنه دخالت زندگیمون تو تونهنمی کسهیچ بخوای، . » 

-  بابام ایشناسنامه نه خونی، نه که مردی یخونه تو بیام

 مثل یکی شهنمی چی؟ کنم ازدواج بخوام بعد نیست؟

بهم؟ زدمی انگ هی که میعاد   

-  مشکل کرد،می مصرف شیشه. بود روانی مریض میعاد

دارن زیاد توهمات این از آدما اینجور. داشت . 

-  زندگیم،. بهم کنه شک ممکنه باز باشه، سالم اگه حتی

شهمی تباه چیزم همه م،آینده . 

غرید کالفه و نشست صندلی روی پارسا : 



 

 

هستم مراقبت. شه تباه ذارمنمی من » . » 

 چه تا پارسا که فهمیدمی. کردمی نگاهش غصه پر آرامش

 پاک او به نسبت احساساتش چقدر و بود کالفه اندازه

 .بودند

کرد نگاهش خیره و نشست پارسا مقابل هم او . 

 دوست شاهد روز هر و خونه تو بشینم تونمنمی من »

تحملش سخته من برای. پارسا باشم هاتبازی دختر . » 

 عصبی ماکروویو، آالرم با و برد موهایش توی دست پارسا

گذاشت میز روی را غذاها ظرف و برخاست .  

دربیاری سر من زندگی از نیست قرار » . » 

کرد نگاهش ناباوری با و شد تکه هزار آرامش قلب . 

چی؟ یعنی »  » 

-  اذیت گذاشتم بودی مخونه تو که قبال مگه! همین یعنی

بذارم؟ حاال که بشی  



 

 

 از عصبی و افتاد نفس نفس به. شد پابه شور آرامش دل در

 برانگیزترین حسادت به تمامشان که پارسا هایحرف آن

 کرده شرحه شرحه را دلش و بودند شده ادا ممکن شکل

 صندلی به لگدی و داد هل میز روی را بشقابش بودند،

کشید فریاد و پرید جا از فنر مثل. زد پارسا : 

 نکبتت زندگی این و دخترات دوست و خودت شور مرده »

متنفرم ازت. ببرم رو ... » 

 انگار که پارسا مبهوت نگاه مقابل در و پوشید مانتو هم بعد

رفت بیرون خانه از بود، چسبیده صندلی به . 

 

, [21.02.20 13:05] 

 

 

۳۹۰پارت  

 



 

 

 

 در. دوید دنبالش به و پرید جا از پارسا در، شدنِ کوبیده با

 ایستاده آسانسور مقابل که آرامش دیدن با و کرد باز را

 به را او و گرفت بازویش از و کرد تند قدم سمتش به بود،

کشید خودش سمت . 

چته؟ تو؟ ریمی کجا »  » 

 و بارغم و کرد رها پارسا هایدست بندِ از را بازویش آرامش

 زدمی موج طلبکاری نگاهش توی. کرد نگاهش زدهماتم

گفت که وقتی : 

 شکلی این دیگه خوامنمی من. پارسا بردار سرم از دست »

 بگرد مهمم، برات اگه خوای،می رو من اگه. باشم کنارت

شم شریک کسی با رو تو تونمنمی من. جدید راه یه دنبال . 

» 

 و رفت آسانسور به پارسا مبهوت نگاه مقابل در هم بعد

 و بود شده میخکوب جاهمان پارسا. زد را همکف دکمه



 

 

 شدمی کوبیده سرش توی پتک مثل مدام آرامش، یجمله

. فهمیدنمی را آرامش منظور. کردمی بیدار خواب از را او و

 برداشت را منظور آن که خواستنمی و فهمیدمی هم شاید

 به پا مایوس، و سرخورده که کرد وادارش بود هرچه. کند

 آژانس آرامش برای تا بزند زنگ نگهبانی به و بگذارد خانه

 تنها را او اوضاع، و حال این با که خواستنمی. بگیرد

 .بگذارد

 و بود کرده داغ مغزش. رفت ایوان به و کرد روشن سیگاری

نداشت را فکرها آن تحمل . 

 پیک اولین کهآن محض به اما ریخت نوشیدنی خودش برای

. گذاشت بار توی هاآن و برخاست جا از کالفه نوشید، را

گرفتنمی آرام جوره هیچ . 

 بود، گذاشته خانه از بیرون به پا که آن محض به آرامش

 خمیده هاییشانه با داشت. بود کرده دلتنگی احساس



 

 

 که گفت و دوید دنبالش به نگهبانی که رفتمی بیرون

بگیرد آژانس برایش خواسته پارسا . 

 لذت غرق پارسا مراقبت و حمایت همه آن از آرامش

 خوشبخت و خوشحال عمر یک برای هاآن اما شدمی

 سهیم کسی با را پارسا که آن به فکر. نبود کافی بودنش

 پارسا به لفافه در را دلش حرفِ. کردمی اشدیوانه باشد،

 قبال. داشت بیشتری بالیسبک احساس حاال و بود گفته

 و ندارد او به نسبت تعهدی هیچ پارسا کهآن با را خودش

 آن از فراتر عشقش، پای حاال اما کردمی آرام است پدرش

 صورت توی بود شده حاضر که آنقدر بود؛ رفته مرزها و حد

 از بیش. نبود اما است؛ متنفر او از بگوید و بزند داد پارسا

 و چنگ با را او خواستمی و بود عاشق دیگری هروقت

 پیشنهاد پارسا که روشی آن به نه اما کند؛ حفظ دندان

بود داده . 
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 چند از بعد و رساند جبین مه خانه به را خودش آژانس با

پرسید و زد زنگ جبین مه دقیقه : 

عزیزم؟ ایخونه »  » 

- خوبم آره، . 

- کردی؟ دعوا پارسا با. شکر خدارو  

 چطور؟-

گفت و فرستاد بیرون را مانندش آه نفس جبین مه : 

 نگرانت و بود ناراحت خیلی صداش. من به بود زده زنگ »

 « .بود



 

 

- گممی برات بعدا. کردیم دعوا آره . 

کرد زمزمه و گفت ایکالفه نچ جبین مه : 

 احساس؛ این از کردیمی خالص رو خودت کاش »

 درک جذابه، برات پارسا خیلی که دونممی... آرامش

. بیاره دوام تونهنمی زندگی تو اما... رو احساست کنممی

 بعد. مونهنمی نفر یه با. متعدد جنسی روابط به معتاده اون

زندگی نوع این به کرده پیدا اعتیاد سال، چهل از . » 

 اجازه و بود چسبیده آرامش گلوی بیخ ایکننده خفه بغض

 را هاآن تمام خودش. دادنمی کشیدن نفس راحت

 حالی اشوامانده دلِ به توانستمی چطور اما دانستمی

 پدریبی وابستگی حس آن از کندمی دل باید چطور کند؟

 از را او روز، چندین از بعد و بود دوانده ریشه تنش توی که

بود؟ داشته وا عادی زندگی یک داشتن  

 قرار مخاطب را جبین مه داشت که آمد علیرضا صدای

زد پچ جبین مه. دادمی : 



 

 

دیگه خونه میایم داریم. زنیممی حرف بعدا » . » 

 هم خانه آن از باید. برد پناه اتاقش به و کرد قطع آرامش

 او از مدام باشد مجبور که نداشت گناهی جبین مه. رفتمی

 وجودش کافی اندازه به. بکشد را جورش و کند محافظت

 را معمولی زندگی یک داشتن سال، هایسال که بوده نحس

 زندگی نباید دیگر حاال کرده؛ حرام جبین مه به

دادمی قرار شعاع تحت هم را علیرضا با اشخصوصی . 

 خانه، به مخصوص اپلیکیشن در و برداشت را تلفنش

باشد مستقل که گرفتمی یاد باید. شد گشتن مشغول . 

*** 

 زنگ تلفنش که بود کار به مشغول کارش دفتر در پارسا

داد جواب فورا جبین مه شماره دیدن با. خورد : 

جبین مه سالم » . » 

 سالم-



 

 

پرسید دلهره از پر و شد همراه مکث با صدایش : 

توئه؟ پیش آرامش »  » 
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 هوای و شد کنده جا از قلبش. پرید جا از فورا پارسا

گفت نفسبی. آورد کم را اطرافش : 

کجاست؟ افتاده؟ اتفاقی... نه »  » 

گفت گریان و آلودبغض جبین مه : 

 شاید گفتم. رفته و کرده جمع رو وسایلش. دونمنمی »

تو پیش اومده . » 



 

 

 داده قرار گوشش و شانه بین را تلفن که همانطور پارسا

 راهی شرکت از بیرون سمت به و کرد جمع را وسایلش بود،

 .شد

بگو بهم شد خبری هر. خونه رممی دارم » . » 

رفت توکلی اتاق به و کرد قطع را تلفن . 

اومده پیش کاری. اوضاع به باشه حواست » . » 

 آن تمام. رفت بیرون عجله با پارسا و داد تکان سر توکلی

 هم خانه حتی. باشد دور آرامش از بود کرده سعی مدت

 و آرامش شاید تا بود شده مستقر هتل در و بود نرفته

 نتوانسته اما کند فراموش را خانه آن در شورش پر حضور

. انگار داشت حضور هایشلحظه تک تک در آرامش. بود

 اشسینه در عظیم ویرانی یک رفتنش، خبر که هم حاال

بود گذاشته جابه . 



 

 

 واحدش در پشت و کرد حرکت خانه سمت به خرابی حال با

 خوانا و بزرگ که دید در به چسبیده ایبرگه رسید، که

بود نوشته : 

همیشه برای رفتم؛... نبودی... اومدم » . » 

 درونش عظیم حسیبی یک و بود مانده نوشته آن به خیره

 به طوفان، یک مثل دختر آن. نداشت باور. بود داده رخ

 حتی که بود رفته کجا بود؟ رفته حاال و بود زده اشزندگی

گرفت؟می او از را سراغش هم جبین مه  

 مقابل را جبین مه. کرد نگاه سرش پشت به و برگشت ناباور

 پاهایش روی تا گرفت در به را دستش. دیدمی تار نگاهش

 به دست گریان، و آمد جلو جبین مه. باشد داشته دوام

گرفت سرش . 

 پیداش کجا از بگو خدا رو تو. پارسا رفته مبچه... رفته »

کنم؟ کار چی بگو کنم؟  » 



 

 

. افتاد پاهایش روی و گرفت پارسا یقه به دست جبین مه

 پارسا. گرفتمی را آرامش سراغ پارسا از و زدمی ضجه

 باشد قلب قوت کرد سعی اما آمدمی در پا از داشت خودش

 شدمی له داشت گونهآن و داشت شیشه بار که زنی برای

فشار آن بار زیر . 
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 نشسته سو یک کدام هر و بودند رفته خانه به دو هر حاال

 تا زدندمی زنگ آن و این به داشتند دست به تلفن. بودند

بگیرند آرامش از خبری شاید . 

زد زنگ مسیح به ناچار پارسا . 

 « بله؟ »

- خوبی؟ سالم  

- شکر. سالم ... 

- داری؟ خبر آرامش از  

رسید گوش به تاخیر با مسیح صدای . 

شده؟ چیزی نه، »  » 

- بگو بهم شد خبری . 

 که دوخت چشم جبین مه به و کرد قطع حوصلهبی را تلفن

. بود کشیده آغوشش به زانو و بود نشسته هاپله توی



 

 

 حرف به پارسا نگاه با که کردمی نگاهش زدهماتم داشت

 .آمد

گی؟می رو راستش بپرسم سوال یه »  » 

فشرد دست در را اشپیشانی و کرد ایخنده تک پارسا . 

 « بفرما؟ »

- چیه؟ زندگیت توی آرامش جایگاه  

 دوخته جبین مه به و شد کشیده باال ضربتی پارسا نگاه

 .شد

چیه؟ منظورت »  » 

- عشقت؟ یا دخترته ست؟غریبه  

 و نکوبید ایلحظه برای کالمش صراحت آن از پارسا قلب

 بود، مانده جا اشپیشانی توی که اخمی غلیظ رد با هم بعد

 :غرید



 

 

 من از تصوری چه. نیست خوب حالتون کدومهیچ شماها »

من؟ حیوونم دارید؟  » 

کرد نگاهش واج و هاج جبین مه . 

پارسا؟ داره ربطی چه »  » 

رفت سمتش به و شد بلند جا از عصبی پارسا . 

 به داشتم چشم مدت این تمام من انگار گیدمی جورییه »

 هرزه انقدر باشم، گهی هر من... بابا کنید بس! بچه این

باشم داشته چشم خودم دختر به نیستم . » 

زد لب و گفت ایکالفه نچ جبین مه : 

 به جایی یه ممکنه آدمی هر. پارسا نیست این من حرف »

 فرق همه با یکی، به نسبت احساسش ببینه و بیاد خودش

 خودت نیست؛ دخترت آرامش که دونیممی ما همه. داره

 بهش احساست و باشی داشته دوسش اینکه. دونیمی هم



 

 

 و داشتی چشم بهش که نیست منظور این به باشه، عشق

مقدسه داره، فرق عشق. بوده ناپاک نگاهت . » 
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گفت جبین مه که کردمی نگاهش اخم پر و خیره پارسا : 

 دوست رو آرامش که کنم دیکته بهت خوامنمی من »

 قضایا، این تمام از بعد بدونم خواممی فقط. نه داشتی؛

 انقدر مهمه، برات انقدر هنوز که چیه برات آرامش جایگاه

 خوب حالش که کنیمی تالش و زنیمی بال بال براش

 « باشه؟



 

 

. ریخت نوشیدنی خودش برای و شد بلند جا از کالفه پارسا

 داشت که ایعصبی فشار توانستمی گونهآن فقط انگار

کند کم را آوردمی در روزگارش از دمار . 

 مه به خیره و کرد تنش ستون کانتر، روی را هایشدست

گفت جبین : 

دونمنمی » ... » 

 مقابلش از را گیالسش. ایستاد مقابلش و شد بلند جبین مه

 میشی هایچشم به را انعطافشبی و جدی نگاه و زد کنار

دوخت پارسا . 

 هم با خواممی. پارسا باشی عادی حالت تو دارم نیاز »

آرامش؟ به چیه احساست که بفهمیم و بزنیم حرف  » 

غرید و کرد جمع اشسینه توی دست عصبی پارسا : 

برسی؟ چی به خوایمی »  » 

زد لب وارزمزمه و کرد نگاهش دلخور جبین مه : 



 

 

 فرق برات جایگاهش کردی اعتراف بارها که کسی ؛ به »

 هم االن. پارسا بودی غریبه عشق با سال چهل تو. داره

 فرای چیزی آرامش، به احساسات که بپذیری خواینمی

 آرامش. داشتن آمد و رفت زندگیت تو که کساییه همه

 خودش با رو چیزها خیلی رفتنش، با و زندگیت به اومد

 « .برد

 به رو. کوبید هم روی پلک و شد پا آن و پا این کالفه پارسا

گفت قاطعیت با جبین مه : 

 فقط کن؛ تلفن بهم شد خبری هروقت برو بری؟ شهمی »

 « !همین

 در که لحظه چند از بعد و افتاد نفس نفس به جبین مه

 و برداشت عقب به قدمی بود، زده زل پارسا به سکوت

 :گفت

 من بگیره، تصمیمی هر و شهمی پیدا زودی به آرامش »

 شهمی عوض چیز همه اومدنش، از بعد اما. هستم پشتش



 

 

 متقاعدش خواممی که داره خوب خیلی خواستگار یه چون

بده مثبت جواب بهش کنم . » 

 خانه از. آورد پارسا سر بر بالیی چه نفهمید و گفت را این

 برایش که جهنمی میان بدی، حال با را پارسا و رفت بیرون

گذاشت تنها بود ساخته . 
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 رو و زیر را شهر تمام جبین مه و پارسا و بود گذشته روز دو

 آرامش رفتنش، با که آرامشی کردن پیدا برای بودند کرده

 حواس دیگر پارسا. بود کرده حذف شانزندگی از را



 

 

 تلفنی یا و گشتمی را جاهمه خودش یا مدام. نداشت

بود پیگیر . 

 کرد،می دود سیگار داشت و بود نشسته کارش اتاق در

 چیز هیچ انگار اما بود مقابلش کارتازه طراح یک طرح

 و رقصیدمی نگاهش مقابل درهمی خطوط تنها و دیدنمی

کردمی اشکالفه . 

 را پارسا وقتی و شد وارد اتاقش، در به ضربه چند با توکلی

زد لب دید آشفته : 

 کار این به و لباسه طراحی التحصیل فارغ خوبه، کارش »

تونیممی پسندیمی رو سبکش اگه. داره احتیاج ... » 

 را سیگارش و داد هل جلو به را هاطرح کالمش، میان پارسا

کرد خاموش زیرسیگاری در طمانینه با . 

 حواس من. کن استخدامش خوبه، کنیمی فکر اگه »

ندارم حسابی درست . » 



 

 

گفت طاقتبی و رفت جلو کمی توکلی : 

 که جایی تا. امروز کردی تموم که پاکتیه دومین این »

رو کشیدن سیگار بود کرده ممنوع برات دکتر یادمه . » 

 باال توکلی نگران هایچشم تا مردمک آرامی به پارسا

پرسید و کشید : 

سالشه؟ چند »  » 

- پنج و بیست . 

 صندلی بدی، حال با و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش

 با را او ناخودآگاه. چرخاند سو آن و سو این به را دارچرخ

 بر اضافه که پولی تمام امروز، که کرد مقایسه آرامش

بود برگردانده را بود ریخته حسابش به سازمان . 

. بگو تر زیاد رو حقوقش پایه محتاجه، کنیمی فکر اگه »

داره گناه جوونه؛ . » 

گفت و زد بخشرضایت لبخندی توکلی : 



 

 

داخل؟ بفرستمش پس. اومده خوشم خیلی کارش از »  » 

 به هم بعد و داد تکان هوا روی دستی حوصلهبی پارسا

کرد اشاره خودش . 

بکن رو کاراش خودت. ندارم خوبی اوضاع » . » 

گفت و برگشت ناگهان که رفت در تا لب به لبخند توکلی : 

 داره کار اومده، تونزاده برادر بگم؛ نرفته یادم تا آهان »

 « .ظاهرا

- داخل بفرستش . 

 سر مغموم، و ناراحت. شد اتاقش وارد مسیح و رفت توکلی

کرد سالم و انداخت زیر به . 

عمو؟ خوبی »  » 

 و داد عقب را اشصندلی پشتی ممکن، جای تا پارسا

 تریننزدیک روی داشت که دوخت چشم مسیح به مستقیم

نشستمی او به صندلی . 



 

 

خوبی؟ تو. نیستم بد »  » 

 پارگی از ردی هنوز که لبش گوشه شستش، با مسیح

زد کنایه و کرد لمس را داشت : 

شما خوبی به » . » 

گرفت بازی به هایشدست میان را فندکش و خندید پارسا . 

 و بجویی رو حرفات دیگه باشی تو تا. مرتیکه بود حقت »

بیرون کنی تفش . » 
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کرد تنگ چشم و زد پوزخندی مسیح . 



 

 

حکمت جناب ایپاره که بینممی » ! » 

 هم باز مسیح و دوخت مسیح به را تیزش و تند نگاه پارسا

گذاشت دهانش دور را دستش و خندید . 

 آرامش دنبال. بودی داغون خیلی زدی زنگ پریروز »

زمین؟ رفته شده آب نه؟ گردی؛می  » 

 کرد نگاهش طوری و شدند حالتبی و صاف پارسا هایلب

زد لب و کرد جمع را خودش کمی مسیح که : 

 بند رو کردی پهنم و شستی زود خیلی رو من تو درسته »

هنوز دارم دوست رو عموم و نیستم معرفتبی من اما . » 

 را اشکلمه به کلمه و کردمی نگاهش حرفبی پارسا

داد ادامه خونسردی با مسیح که بلعیدمی : 

منه پیش آرامش » . » 

 که کرد نگاهش بدی حالت با و کشید درهم صورت پارسا

کرد تصحیح را خودش مسیح : 



 

 

 و کردم پیدا خونه براش من اما نه؛ که من پیش البته »

کجاست دونممی . » 

 به رو و شد بلند جا از جدی چهره همان با و طاقتبی پارسا

گفت دستوری مسیح : 

بزنم حرف باهاش باید پیشش، ببر رو من » . » 

گفت خونسردی با مسیح : 

 فقط من. باشه داشته حرفی باهات آرامش کنمنمی فکر »

بشه راحت خیالت خواستممی . » 

 مسیح بازوی از کنان، تقال و زد دور را میز طوری پارسا

 روی تا کشید طول و خورد سکندری مسیح که زد چنگ

ایستاد پاهایش . 

 پر و داد قرارش دیوار مقابل اقتدار، با اما آرامی به پارسا

گفت کینه : 



 

 

 چند. ندارم رو دادنات بازی و هاپرت و چرت اعصاب من »

. کشممی بو رو شهر وجب به وجب دارم سگ عین روزه

 سرت بالیی یه نزدم تا پیشش ببر رو من االن همین پس

 « .بیارم

 را خودش و کشید بیرون پارسا دست از را اشیقه مسیح

کرد مرتب . 

 پاچه صورت هر در. نیومده بهت خوبی ولی. باشه »

گیریمی . » 

 اتاقش از و خرید جان به را پارسا دار زهر و ایگوشه نگاه

رفت بیرون . 

منتظرم پایین » . » 
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. کند پیدا شغلی تا کردمی نگاه را هاروزنامه داشت آرامش

 زندگی و تاهل آدم پارسا گفت؛می راست جبین مه

. زدمی دامن ناخوانده عشقِ آن به نباید و نبود مشترک

 خودش بر و دور را او و شدمی دور اشزندگی از باید

 نقطه به نقطه در را پارسا او. شود فراموش شاید تا دیدنمی

 اینستاگرام از حتی بود روز دو که حاال و داشت اشزندگی

 به بدجور دلتنگی. شدمی دیوانه داشت بود، کرده بالکش

. گرفتمی را نفسش داشت و بود شده ورحمله جانش تمام

فهمیدنمی را خودش حال وجه هیچ به روزها این . 

 که حسابی و بود رفته بانک به ناگهانی تصمیمی در حتی

 را بود کرده پول از پر را آن هایشنبودن جبران به پارسا

بود ریخته خودش برای تماما . 



 

 

 پارسا که حقوقی و داشت زیادی انداز پس هاسال این در

 آن خرید برای ولی. بود کافی سالش چند برای داد، می

 با تا بگیرد قرض مسیح از پولی بود شده مجبور سوئیت

برگرداند او به را آن شغلی، کردن پیدا . 

 دیگر شاید و نداشت پارسا با نسبتی هیچ کهآن به فکر با

 و شد خالی دلش توی گرفت،نمی قرار راهش سر وقتهیچ

لغزید چشمش گوشه اشکی . 

 اش،خانه زنگ که بریزد چای خودش برای تا برخاست جا از

 جواب و برگشت زدهوحشت. آمد در صدا به وقفهبی و ممتد

 :داد

 « بله؟ »

گفت مسیح تا کشید طول کمی : 

آرامش کن باز رو در » . » 



 

 

 که داشت کاری چه مسیح روز وقت آن کهآن از متعجب

 سمت به و کرد باز را در زد،می زنگ وضع این با و بود آمده

 بلندی لباس. بپوشد مناسبی لباس تا رفت دیواری کمد

 محض به. رفت واحدش در سمت به و پوشید تاپش روی

 شدت به پاشنه روی در کشید، پایین را دستگیره کهآن

 را وجودش تمام مقابلش، پارسا سرخ صورت و چرخید

 دیدن با اما بگوید چیزی خواست و کرد گرد چشم. لرزاند

 قلب صدای به و گرفت دهان به زبان پارسا، بار خون نگاه

 پارسا، دیدن ذوق از چطور که سپرد گوش اشجنبهبی

کوبید؟می اشسینه قفسه دیوار و در به را خودش  

رفت کنار ناچار به آرامش و آمد جلو قدمی پارسا . 

 حاال. جبین مه واسه الاقل بودی؛ قائل حرمتی یه قبال »

 ذاری می رو همه و کنیمی عوض خود سر رو خونه و ریمی

 ترحم و توجه جلب خوایمی چی؟ که فشار و نگرانی تو

مثال؟ کنی  » 



 

 

 را مسیح وقتی کشید؛ سرک بیرون به و زد پوزخند آرامش

بریزد چای تا رفت آشپزخانه سمت به و بست را در ندید، . 

شدم ترایعقده آره » . » 

 به دست و بود ایستاده کوچکش زیادی سوئیت وسط پارسا

 آرامش روی نگاهش بعد و گرفت نظر زیر را خانه اول جیب،

آمدمی بیرون آشپزخانه از دست به چای که ماند . 

 داده؟ دست بهت بودن اضافی احساس که کرده کاری »

 خون همه این ارزش موش، لونه این. من خونه بیا خب

که نداشت کردن کثیف رو خودت ! » 

 

, [21.02.20 13:05] 

 

 

۳۹۸پارت  

 



 

 

 

گذاشت مقابلش را چای لیوان و نشست آرامش . 

 همین با ولی. نیستم پولدار شما مثل که ببخشید »

 از نمیرم و کنم پذیرایی مهمونم از تونممی هم امکانات

 « .گشنگی

کرد نگاهش خیره پارسا . 

شی؟ مسیح آویزون بری که بدی پس گفت کی رو پول »  » 

-  هست که جور هر رو راه فقط. شمنمی کسی آویزون من

 هم مسیح پول. شه حفظ نفسم عزت که کنممی هموار

دممی پس کنی فکر که چیزی از زودتر خیلی . 

- فقط؟ شهمی اوف من پیش نفست عزت  

زد داد و کرد نگاهش عصبی آرامش : 

 بیرون برو زندگیم از بشنوی؟ خوایمی رو همین آره؛ »

 چرا دونمنمی چیه؛ تو با مشکلم گفتم بهت من. پارسا



 

 

 از کشممی عذاب چقدر که کنی باور نداری دوست

 « .وجودت

 نه. کند حفظ را خودش تا کشیدمی عمیق هاینفس پارسا

 و بود مانده گلویش بیخ که حسی نه و فهمیدمی را آرامش

 برای بزند چنگ ریسمانی هر به تا کردمی وادارش داشت

اشخانه به یاغی دختر آن برگرداندن . 

پرسید و برداشت سمتش به قدمی : 

 تا اول بابای گور اطرافم؟ هایزن همینه؟ تو مشکل »

 راحت. کشممی قرمز خط یه شونهمه رو. آخرشون

شی؟می  » 

خندید تمسخر با آرامش : 

کردم باور هم من گفتی تو. آره » . » 

گفت درمانده و رفت جلو کالفه و شده عاصی پارسا : 



 

 

 چی ندارن؟ ارزش برام پشیزی که کنی باور کنم کار چی »

 هیچ من قسم، پرستیمی که هرکی به خدا، به بابا کنم؟ کار

رم... دا... نَ ندارم؛ کدومشونهیچ به ایعالقه ... » 

کرد نگاهش بغض با آرامش . 

بخور رو چاییت بیا » . » 

 سر نفس یک را اشچای استکان و نشست مقابلش پارسا

 و زد زل آرامش هایچشم توی قرار،بی و تاببی. کشید

کرد التماس : 

 کنی؟می رو کار این چرا... بابایی خونه بریم کن جمع بیا »

 پادشاهی خودت واسه من خونه گیره؟نمی نفست جااین

 از دور چرا جا؟این چرا. باش داشته خوایمی که هرچی. کن

 « من؟

- کنم فراموشت کهاین واسه . 



 

 

 پلک. رفتند درهم صورتش خطوط و شد فشرده پارسا قلب

گفت بدی حال با و بست : 

بدم؟ انقدر »  » 

 را هایشمیشی و آمد باال آرامش دردِ از پر و مظلوم نگاه

گرفت نشانه . 

 کسهیچ نه بابامی، نه نیستی؛ من مال اما خوبی خیلی »

کنه وصل بهت خونه اون توی رو من که . » 

 توی که فکری از. چرخاند اطراف به را نگاهش کالفه پارسا

 در و شد سفید و سرخ و کرد عوض رنگ بار هزار بود سرش

گفت آرامش به رو درماندگی با نهایت : 

شیم؟ محرم خوایمی »  » 
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 باور. کردمی نگاهش زدن پلک بدون و خیره آرامش

 برای. بشنود پارسا از را پیشنهاد و حرف آن که نداشت

 آب. بود شده منجمد هایشرگ توی خون که انگار ایلحظه

 که پارسا نگاه در خیره و داد قورت سختی به را دهانش

زد لب بود جواب دنبال به هایشچشم توی مدام : 

چی؟ برای محرم؟ »  » 

گفت و کرد عصبی ایخنده تک پارسا : 

 بهونه انقدر و باشی راحت من کنار جنابعلی کهاین برای »

 « .نیاری

- فقط پارسا؛ نمیارم بهونه من ... 

-  داشته کنارم کهاین واسه تو، راحتی برای من هرچی؛

کنممی هرکاری باشمت . 



 

 

 از پر بارهیک به آرامش تن پارسا، یسوزاننده نگاهِ آن با

 وادارش که خواهشی و داشت التماس نگاهش. شد حرارت

خواستمی را مرد آن او. بودن عاشق بیشتر به کردمی ! 

کنارت؟ خوایمی همسر عنوان به رو من... یعنی »  » 

 آرامش، صریح سوال آن با و پرید پارسا روی از رنگ

خورد جا وضوحبه . 

 پارسا یخورده جا نگاه آن از را سوالش جواب آرامش

. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از زدهخجالت. بود گرفته

 طوری قلبش و سوختمی سردی تب در تنش تمام حاال

. بود داده قرار شعاع تحت را وجودش تمام که کوبیدمی

. کشید سر نفس یک و ریخت آبی لیوان خودش برای

 آوار زمین روی جاهمان و شنید را در شدن کوبیده صدای

 .شد

 کنار اما شدمی له خواستن فشار آن بار زیر داشت دلش

 محرمیت یک فقط پارسا منظور. بود سخت پارسا با آمدن



 

 

 اما باشد؛ داشته گناه احساس آرامش مبادا تا بود ساده

 بود؛ خواسته زندگی عمر یک برای را محرمیت آن آرامش

 کنار را اعتیادش اگر دانستمی که مردی با زندگی

 داشتن برای بود آلی ایده مردِ اندازه چه تا گذاشت،می

 آن در و داشت را آرزویش همیشه آرامش که ایزندگی

 چشیده وجود تمام با را داشتنش طعم گذشته، سال یک

 .بود

 بار دومین شاید این. آمد بیرون خانه از بدی حال با پارسا

 و کردمی برداشت صریح آنقدر را آرامش منظور که بود

 با همیشگی زندگی یک داشتن به وقتهیچ. شدمی آچمز

 حاال اما. بود نکرده فکر بود خودش دختر جای که دختری

 کالفه و خواندمی آرامش هایچشم از را نیاز و عشق

 آن به که کشیدمی خجالت خودش وجود از. شدمی

 احساسات که بپذیرد و بدهد بال و پر درونش احساسات



 

 

 و پدر معمولی حس یک از متفاوت چیزی درونش،

ستدختری . 
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. خرید معدنی آب یک و رساند محل سوپر به را خودش

 نگاهش و آمد جا حالش کمی خورد، که را آن از ایجرعه

. ماند بود آورده خودش با آرامش خانه از که ایروزنامه روی

 بود مرده پارسا مگر اما گشتمی کار دنبال داشت آرامش

 هم آن شود؟ کار به مشغول دیگری جای او بدهد اجازه که



 

 

 او به مربوط کاری حوزه در استعداد همه آن که وقتی

 داشت؟

 تمام. انداخت سطل توی و کرد مچاله را روزنامه کالفه

 آتش سیگاری. بود مانده جا آرامش پیش حواسش و هوش

 تمام. کرد دود را آن آرامش، واحد پنجره به خیره و زد

 التیام آرامش، داشتن به فکر را روزهایش این هایناآرامی

 اما کرد؛می تعبیر چه باید را حسش دانستنمی. بخشیدمی

 که بود بار اولین اش،ساله چهل عمر تمام در بود، هرچه

 و کرد له پاهایش زیر را سیگار. کردمی تجربه را آن داشت

 تیک که بودند آشفته افکارش آنقدر. نشست رل پشت

شد دور جاآن از و کشید آفی . 

 رفتمی که حسی تا کرد مشغول را خودش و رفت خانه به

 مثل خواستمی. بگیرد ندیده را شود پررنگ وجودش توی

 از که اضطرابی آن تا کند اعتیادش غرق را خودش همیشه

 فکر با اما کند فراموش را گرفتمی آرامش داشتن دوست



 

 

 پشیمان آرامش یرنجیده نگاه و مغموم هایچشم به

شدمی . 

 اما بزند زنگ تا رفت تلفنش سمت به چندبار و چندین

 زیادی فشار خودش به و ماندمی راه میان دستش مدام

 پر و پریشان نهایت، در. کند ممانعت کار آن از تا آوردمی

زد زنگ جبین مه به و برداشت را تلفن اضطراب، . 

خوبی؟ پارسا، سالم »  » 

- شده پیدا آرامش بگم زدم زنگ. ممنون سالم . 

 غم هم که هیجانی با و کشید ایآسوده نفس جبین مه

آمد حرف به خوشحالی، هم و داشت : 

 کجا خوبه؟ حالش. واقعا شکر رو خدا... شکر رو خدا »

رفته؟ چرا رفته؟  » 



 

 

-  فکر. باشه خودش حال به بذاریم مدت یه بهتره کنم فکر

 واسه نکنه ایجاد مزاحمت و بشه مستقل باید کنهمی

 .زندگیامون

-  حس اصال من خدا به دیده؟ من از حرکتی چرا؟ آخه

نیست دخترم آرامش که کنمنمی . 

گفت اشدلداری برای پارسا و شد آغشته بغض به صدایش : 

 برای موضوع این پذیرش هرحال به. گیمی چی متوجهم »

 نگران شه؛می خوب حالش زود خیلی. سخته هم آرامش

 « .نباش
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 و داد انتقال هم علیرضا به را هاحرف لحظه همان جبین مه

 خوشحالی ابراز هم علیرضا. داد آرامش شدن پیدا از خبر

کردند قطع لحظه چند از بعد و کرد . 

 کرد حس و شد محاصره خودش تنهایی در هم باز پارسا

 فشار روحش و تن به داشتند خانه دیوارهای حتی

 برداشتن با و پوشید مناسبی لباس فورا. آوردندمی

 لحظه چند اگر نبود مطمئن. رفت بیرون خانه از سوئیچش

 دردی آن درمان برای تصمیمی چه ماند،می جاآن بیشتر

گرفت؟می بود زده قلبش به که  

 حسی به کرد؛ فکر و کرد رو و زیر را هاخیابان تمام شب آن

 به دادنمی اجازه و بود شده گیرشگریبان روزها این که

برسد خودش عادی زندگی . 



 

 

/ هی حواسم شهمی تو پرت/ که واسم جذابی تو قدران »

 ازت اصال کند شهنمی/ قلبم رو تاثیرت درگیر شدم من

 « ...دل

 و بود رسیده آرامش خانه مقابل که آمد خودش به وقتی

کردمی نگاه اشپنجره به داشت . 

 من آخه/ کارش توی موندم خودم/ رفتارش تغییر و دل »

نبودم شکلی این اصال ... » 

 روی نگاهش. برداشت را تلفنش و کرد روشن سیگاری

 دانستنمی که تماسی برای بود مردد اما بود آرامش شماره

شدمی گرفته ایبهانه چه به باید . 

/ و زندگیم و حواس و هوش/ ازم بردی/ کم سن این با تو »

و وابستگیم کنی بیشتر/ بلد باشی/ فقط کاشکی االن ... » 

 عنوان هیچ به بود، شده دچارش که حالی و حس این نه؛

 زودگذر و معمولی حس یک برایش آرامش. نبود طبیعی

 به را کارش و بود دوانده ریشه تنش توی ذره ذره و نبود



 

 

 تنش تمام که سردی شب نیمه آن در که بود رسانده جاآن

 و بنشیند ماشین توی اش،پنجره به خیره بود، گرفته گر

نداند اشدیوانه و عاصی خودِ با را تکلیفش .  

 پارسا و شد خاموش اتاقش چراغ باالخره تا نشست قدرآن

 با. کرد تسخیر را وجودش تمام اتاق، آن تاریکیِ کرد حس

 اما رفت؛ خانه به و شد دور جاآن از خراب، و ویران حالی

 تمام روی ببندد چشم تا خورد خوابی قرص باراین

بودند زده پاتک روحش و تن به که هاییوسوسه . 
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*** 



 

 

 توی که عشقی این و خودش حال به را شب تمام آرامش

 یپریده رنگ نگاه ایلحظه. گریست جوشید،می اشسینه

 پارسا با کهآن با. رفتنمی کنار هایشچشم مقابل از پارسا

 مرده خجالت از بار هزار لحظه آن اما نداشت رودروایستی

 .بود

 که ایروزنامه دنبال به هرچه و شد بیدار خواب از زود صبح

 گشت، بود کشیده خط نظرش مورد مشاغل دور آن، در

 و کرد رو و زیر را خانه تمام عاصی، و کالفه. نکرد پیدایش

نوشت پارسا برای نهایت در : 

بردی؟ تو رو مروزنامه »  » 

 .آره-

شد طلبکار و گذاشت پوکر استیکر : 

داشتم الزمش وقت؟اون چرا » . » 



 

 

-  ندیدم ازت استعفایی و هستی شرکت رسمی استخدام

 نویسی،می استعفا شرکت، میای. کنم موافقت بخوام که

کرد؟ شهمی کار چی ببینم  

 که حرصی با و شد خیره تلفنش صفحه به بهت پر آرامش

 و رفت کمد سمت به و پرید جا از جوشید، اشسینه توی

 دلش اما چرا دانستنمی. پوشید مناسبی لباس

 برای ببیند؛ نامناسبی وضعیت در را او پارسا خواستنمی

 به هم بعد و کرد مختصری آرایش وسواس، با که بود همان

 نگاهش ورود، محض به. گرفت آژانس پارسا شرکت سمت

 خنده با که خورد خودش سال و سن هم حدودا دختری به

 کشید تیر دلش. آمدمی بیرون پارسا اتاق از داشت عریضی

 متعجب نگاه و کشید درهم اخم. ماند گلویش بیخ نفسش و

 پارسا اتاق درِ و گذشت کنارش از ایتنه با دید، که را دختر

 تعجبِ از شده گشاد هایچشم. کرد باز اجازه بدون را

 عصبانیت با آرامش. دوخت او به را نگاهش و آمد باال پارسا



 

 

 با را در و چرخید پا پاشنه روی هم بعد و کرد نگاهش

بست طمانینه . 

 زاویه سرش به کمی و انداخت باال را ابرویش تای یک پارسا

 حسادت از داشت که آرامش دل با کرد چه نفهمید و داد

ترکیدمی . 

 « ...علیک »

 میز روی را کیفش و برداشت سمتش به قدم چند آرامش

 .کوبید

بدم استعفا اومدم » . » 

 دستش به خودکار با همراه ایورقه و داد تکان سر پارسا

گفت محترمانه و داد : 

بفرمایید... حتما » . » 
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 بلند پاشنه با هرازگاهی و کرد نوشتن به شروع آرامش

 را پارسا حواس تمام و گرفتمی ضرب زمین روی کفشش،

 با را خودش صندلی، به تکیه پارسا. کردمی خودش آن از

. بود کرده سرگرم بود داده حسینی خانم که طرحی

 از ترخانم که پاییدمی را آرامش چشمی زیر هم هرازگاهی

آمدمی نظرشبه همیشه . 

 دستش به را برگه و کرد نگاهش سرکش و مغرور آرامش

 با را برگه هم بعد و خواند را محتویاتش دقت با پارسا. داد

گرفت آرامش سمت به و کرد پاره طمانینه . 

کارت سر بری تونیمی » . » 

کوبید پارسا دست زیر و شد جری آرامش . 



 

 

 نیروی یه نرفته هنوز وقتی رو؟ من کردی مسخره »

قضا از که میاری من از ترنفس تازه و ترجوون ... » 

داد ادامه و کرد میز روی طرح به اشاره : 

 به نه من، داشتن نگه با پس منه، از بهتر خیلی کارش »

بگیر رو خودت وقت نه و کن توهین من . » 

 کجی لبخند و سپرد گوش هایشگالیه به دقت با پارسا

. کردمی حسادت داشت آرامشش. نشست لبش گوشه

 و برخاست جا از که آمد شیرین نظرشبه لحظه آن آنقدر

کشید خودش دنبال به و گرفت را آرامش دست . 

 کشیده دنبالش به اختیاربی و بود شده شوکه آرامش

 کمر پشت دست کرد، باز که را اتاقش درِ پارسا. شدمی

 کار آن در قبال که اتاقی سمت به را او و گذاشت آرامش

 پارسا به خبر،بی جا همه از آرامش. کرد هدایت کردمی

 و مستقیم پارسا. نشست صندلی روی و دوخت چشم

گفت و زد زل هایشچشم توی پروابی : 



 

 

جااین چه کنه؛ پر رو تو جای تونهنمی کسی » ... » 

کارش؛ میز به اشاره  

اینجا چه » ! » 

قلبش به اشاره ... 

 عقب پارسا وقتی و ریخت فرو ثانیه در بار هزار آرامش دل

گفت توکلی به و کشید : 

 الزم کمکی هر شن،می مشغول پارسا خانم امروز از »

باش خدمتشون در داشتن . » 

 کرد نگاه توکلی به رفته وا و شد شل اششده مشت دست

رسیدمی نظربه شوکه و نداشت او از کمی دست که . 
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. برگشت خودش کار اتاق به و رفت بیرون اتاق از فورا پارسا

 کار از دست و کردندمی نگاهش تعجب با داشتند همه

 کار سرگرم فورا پارسا تذکر با که بودند کشیده خودشان

شدند خودشان . 

 به توکلی که کارهایی به سهمگینی سکوت در آرامش

 سوال از بود پر هم هنوز. کردمی رسیدگی بود داده دستش

 و باشد پارسا به نزدیک همه آن توانستنمی اصال. گلگی و

 ایبهانه کردن، کار ساعت چند از بعد. دور حال عین در

 در به تقه چند باراین اما رفت پارسا اتاق به و کرد پیدا

شد اتاق وارد پارسا یاجازه با و کوبید . 

 آرامش که داد نشان شنیدن مشتاق را خودش پارسا

پرسید آلودبغض و خسته : 



 

 

باشیم دور خواممی من پارسا؟ چیه برای کارا این » . » 

کرد نگاهش پرسشی و کشید درهم صورت پارسا . 

لولوأم؟ من چی؟ واسه دور؟ »  » 

رفت جلوتر قدم چند و گفت ایکالفه نچ آرامش . 

 راه؟ اون به بزنی رو خودت کنیمی سعی مدام چرا »

 دیگه. شده عوض تو و من بین حس تو، و من بین نسبت

باشیم گذشته آرامش و پارسا تونیمنمی هرگز . » 

انداخت میز روی را دستش توی خودکار کفری، پارسا . 

 بیرون بنداز سرت از رو شی دور بخوای کهاین فکر »

 « .آرامش

- برگردیم؟ عادی زندگی به ذارینمی چرا چرا؟  

 و سرکش نگاه مقابل. زد دور را میز و برخاست جا از پارسا

برد فرو هایشجیب توی دست و ایستاد آرامش یاغی . 



 

 

 فرار داری چی از چی؟ یعنی تو نظر از عادی زندگی »

کنی؟می  » 

- تو از . 

 نشان هایشچشم توی اشکِ و بود ضربتی و صریح جوابش

آوردنش کم از نشان داشت؛ بودنش درمانده از . 

رفت جلو قدمی و بست پلک پارسا . 

 چه. بشیم عادی تونیمنمی وقتهیچ دیگه تو و من »

 چه بکشیم؛ هوار و بزنیم داد و بایستیم هم روی تو جااین

 خوایمنمی که کنیم وانمود و بشیم دور و کنیم فرار از هم

ببینیم رو دیگههم ریخت . » 

 و شد جاجابه پارسا هایچشم بین زنان دو دو آرامش نگاه

 :نالید

کنم؟ کار چی بگو تو »  » 
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گفت واربیچاره و گرفت سرش طرف دو را دستش : 

 و داشتیم باهم که هاییلحظه و روزها همه خوادمی دلم »

و بیرون بندازم المصب این از ... » 

داد ادامه قلبش به اشاره : 

. بگیر آروم و بدون رو خودت حد بگم نفهم زبون این به »

شدن فنا به شدم محکوم من و تازوندی هرچقدر بسه . » 

 و جدی و داد تکان اضطراب پر و عصبی را پایش پارسا

کرد نگاهش خیره . 

پارکینگ بیا پنج ساعت شو، کارت مشغول برو » . » 



 

 

- چی؟ واسه  

انداخت باال ابرویی و رفت میزش پشت پارسا : 

فهمیمی بیا؛ » ! » 

 و دست. برگشت اتاقش به و کرد نگاهش لحظه چند آرامش

 پیش حواسش تمام. رفتنمی کردن کار به دیگر دلش

 نهایت در. کردمی رو و زیر را احتماالت تمام و بود پارسا

نوشت برایش : 

نمیام تخونه من » . » 

 به مشغول پنج، ساعت تا ناچار به و نیامد پارسا از جوابی

 همه و آمد بیرون اتاقش از پارسا کهآن محض به. شد کار

 جمع را وسایلش زدههول هم آرامش کردند، خداحافظی

شد خارج شرکت از دقیقه چند از بعد و کرد . 



 

 

 لبخندی آرامش، دیدن با و کرد روشن را ماشین پارسا

 ماشین توی فورا آرامش. شد ظاهر لبش روی ایگوشه

کرد نگاهش خیره و نشست . 

سرته؟ تو چی بگی شهمی »  » 

 موزیکی و درآورد حرکت به را ماشین حرف،بی پارسا

کرد پخش . 

گفت کالفه خانه، مسیر دیدن با آرامش دقیقه، چند از بعد : 

نمیام؟ خونه گفتم ندادم پیام مگه »  » 

. کشید ایکالفه پوف و انداخت سمتش به نگاهی نیم پارسا

گفتنِ با و داشت نگه برج مقابل هم بعد : 

بیام تا بمون جاهمین » . » 

ماند جاهمان آرامش و رفت برج به .  

 که ایشناسنامه و رسید پارسا تا کشید طول ایدقیقه چند

گفت و گذاشت داشبورد روی را داشت دست توی : 



 

 

کجاست؟ تشناسنامه دیگه؟ خودته دست که شما اجازه »  

» 
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کرد تنگ چشم و کرد نگاهش خیره آرامش . 

چیه؟ کارها این از منظورت »  » 

 پشت صندلی به تکیه و دوخت چشم مقابلش به پارسا

کرد روشن سیگاری سرش، . 

 خواممی نه؟ یا شیممی آروم کار این با ببینم خواممی »

 تو بشینی بیای آدم مثل که بگیرم ازت رو تو هایبهونه



 

 

. نکنی قایم من از رو خودت موش لونه اون تو و تخونه

کارات این دست از شدم خسته . » 

 و دوخت آرامش به را سوزناکش و مستقیم نگاه هم بعد

گفت متاثر : 

خسته شدم؛ خسته آرامش؟ فهمیمی » ... » 

. بود سرزنشگر و داشت صالبت هم هنوز آرامش نگاه

 و داشت هایشخوابیبی از نشان پارسا سرخ هایچشم

 لب کالفه. شدنمی درمان جورههیچ که انتهاییبی خستگی

 شیشه به را سرش. چرخاند آرامش سمت به تنه نیم و گزید

کرد نگاهش عمیق و چسباند ماشین . 

 این به ایراضی که داری؛ دوست رو من که فهمممی »

 بنداز رو درارت حرص و مسخره نگاه اون پس... تصمیم

کجاست؟ تشناسنامه بگو و پایین  » 



 

 

 دادن پیشنهاد طرز آن با شده کنده جا از آرامش قلب

 نگاهش پرسشی و کرد فوت را حرصش پر نفس. پارسا

 .کرد

 کله با کنیمی فکر چرا داری؟ دوست رو من چی؟ تو »

 خودت؟ با کردی فکر چی آخه؟ شممی زنت میام و دوئممی

خفت و خواری با انقدر نه ولی دارم محبت عقده آره آره؛ . 

» 

 روی پارسا، دست که کند باز را در تا انداخت دست هم بعد

زد فریاد ناخودآگاه و شد قفل بازویش : 

احمق؟ یدختره کجا »  » 

 حالتی با را هایشلب. کرد نگاهش بُرنده و برگشت آرامش

داد تکان طرفین به را سرش و کرد جمع متاسف . 

 شم؛نمی کاری همچین به راضی وقتهیچ. متاسفم »

 « .هیچوقت



 

 

-  خواستینمی مگه خواستی؟نمی رو همین مگه المصب دِ

باشی؟ زنم  

 !نه-

 به نفسش و شد میخکوب پارسا که کشید فریاد طوری

افتاد شماره . 

 دلت فقط تو. باشی همسرم عشق، بدون خوامنمی من »

نبردی عشق از بویی وگرنه سوزهمی من برای . » 
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 مقابل تا را او و کرد بازویش بندِ هم را آزادش دست پارسا

گفت کوبنده و کشید جلو صورتش : 

 تو بدون. دیوونه عاشقتم من فهمی؟نمی بینی؟نمی »

 کن؛ بس. باشم داشته عادی زندگی تونمنمی تونم؛نمی

نیاوردم درازت زبون اون سر بالیی یه تا کن تمومش . » 

 دوئل نگاهشان با و بودند افتاده نفس نفس به دو هر

 عصبی و کشید کنار حرص پر را خودش آرامش. کردندمی

 :گفت

شهنمی باورم » . » 

 عصبی اما درمانده و کشید دهانش دور دستی کفری پارسا

 :پرسید

 چهل من آخه دِ بشه؟ باورشون سرکار که کنم کار چی »

. اینجوری اال دیدم آدمی جور همه گرفتم، عمر خدا از سال

نفهم؟ زبون و سرتق انقدر دختر  » 



 

 

زد کنایه پوزخندی با آرامش : 

ریمی مصدقه قربون داری االن بله؛ آهان » . » 

 جهت به را نگاهش و زد پوزخندی او، از تبع به هم پارسا

دوخت مخالف . 

گذشته صدقه قربون از کار که نداری خبر » . » 

 ایدقیقه چند. کشید آغوش به زانو و بست پلک آرامش

گفت پارسا که شد سکوت : 

 تز بفرما شه؟ خوب حالمون که کنم کار چی نفرمودی »

کنم اطاعت من تا بده . » 

زد لب و چرخاند سر آرامش : 

 چند خودت با بفهمی تو هم تا بمونیم نامزد مدت یه »

من هم چندی؛ . » 

کرد نگاهش آلود اخم پارسا . 

چجوری؟ یعنی نامزد »  » 



 

 

- خدا و تو و بدونم من فقط یعنی موقت؛ یعنی . 
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 باورش. شد دوخته آرامش به پردهبی و مستقیم پارسا نگاه

 که برسد لحظه این و نقطه این به کارشان که شدنمی

 نفس روزها این که کسی به شدن نزدیک برای بخواهد

 را او و بگذارد کنار و ببوسد را بودنش پدر حس بود، شده

 به آسیبی خواستنمی دلش. کند همسرش جایگزین

سردرگمی دنیا یک و داشت اخم نگاهش. برسد آرامشش . 



 

 

 فریاد را هایشاندلخوری و بودند خیره همبه سکوت در

زدندمی . 

 جای توی و بود شده سوزن پارسا نگاه کردمی حس آرامش

 لحن قاطی نرمش کمی پارسا. رفتمی فرو صورتش جای

کرد کج گردنش روی سر و کرد نگاهش طرز و صدا . 

 خونه، بریم بیا. رو بازی این کن تمومش بیا بابایی؟ »

 با که هرشبی مثل. بزنیم حرف و بخوریم قهوه یه بشینیم

 چت تو. بزنیم نوشیدنی برقصیم، بخونیم، شعر بودیم، هم

 من وقتی حتی بود؛ خوب حالمون هم با ما دختر؟ شده

 چرا. نشد عوض بهت حسم نیستی، من خون از تو فهمیدم

بده؟ دست بهم بودن لجن احساس کنیمی کاری داری  » 

 به سر. گرفت دندان به لب و کوبید هم روی پلک آرامش

 کند نگاه پارسا به که آن بدون و چرخاند بیرون سمت

 :گفت



 

 

 شد؛می حس تو نبودِ قدراون زندگیم، از ایدوره یه »

 که بودم گرفته دل به کینه نخواستنت و رفتن از قدراون

 طرح تو، از تربزرگ حتی دار،سن مردهای با رفتممی

 محبت دنبال. بابا گفتممی بهشون و ریختممی دوستی

 و زن وجود با که گشتممی هاییخرفت پیر وجود تو پدری

 شکمشون زیر بود، مهم براشون که چیزی تنها بچه، چندتا

ماه یک روز، ده روز، دو روز، یه کردن؛می مدارا. بود ... 

 ازم و برسه استخونشون به کارد که روزی چند اون تو من

 برای فقط کردممی رو استفاده سوء نهایت بخوان، چیز یه

 کردممی فکر. بگیرم ازشون رو مزخرف عشق اون کهاین

 بار چند. نکردن اما کننمی پیدا تسکین درمونمبی دردای

 رو من مچ یکیشون، زن بار یه. رسید باریک جاهای به کار

 که زد سیلی بهم جورییه خیابون تو و گرفت شوهرش با

 بد خیلی من. خورهمی زنگ گوشم افتم،می یادش هنوز

. کنم خفه درونم رو عقده این چطور نبودم بلد. پارسا کردم



 

 

 جاهای به کار نذاشتم وقتهیچ که شاهده من خدای اما

 هم جبین مه حتی. بود میعاد مرابطه اولین و برسه باریک

 به بود ممکن کارم بار چند شدم، رسوا بار چند من دونهنمی

 بفهمه طرف کهاین واسه بشه باز قانونی پزشک و کالنتری

 فکر بهش نه؟ یا داشته رابطه من با بوالهوسش شوهر

گیرهمی درد وجدانم کنم،می . » 
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داد ادامه آلودبغض و کرد پاک را بود چکیده که اشکی : 



 

 

 اعتقاد نامحرم و محرم به وجه هیچ به موقع اون »

 خط رو چیز یه فقط و باهاشون بودم راحت خیلی. نداشتم

 به کهاین برای هاشونبعضی. دونستممی خودم قرمز

 اون و کردنمی صبر برام ماه چند برسن، شونخواسته

. کردمی صاف رو دهنم من، عاطفی وابستگی که بود موقع

 رو من وقتهیچ که کردنمی پر رو بابایی جای برام چون

 تالش داشتنم برای و خواستنمی رو من هااون اما نخواست

کردنمی . » 

 برجسته اشپیشانی روی هایرگ که افتاد پارسا به نگاهش

 دنیا تمام از انگار که بود کرده اخم طوری و بودند شده

بود عصبی و بریده . 

 به را معصومش نگاه و گرفت هایشدندان بین لب آرامش

 همیشه از ترسرخ اش،سفیدی که دوخت پارسا هایچشم

بود شده . 



 

 

 گناهای یهمه و شناختم واقعی پدر یه عنوان به رو تو »

 تو، کوبیدن با رو داشتم که وجدانی عذاب و گذشته

 ولی بودم؛ من مقصر که بپذیرم خواستمنمی. کردم سرکوب

 اون از بعد. بودم ماجرا این آدم مقصرترین من. بودم

 حس به فکر شده شبم و روز تمام ماجرا، فهمیدن و مریضی

 حاال و کردممی توجیهشون تو نبودن با من که گناهی

 از رو چیزی نباید من و بوده اشتباه اول از که فهمممی

 شیطانی از شبه یه تو که مخصوصا. دیدممی کسی چشم

 که ایفرشته به رسیدی و گرفتی فاصله بود، گذشته تو که

. زندگیم توی بود مردی هر از پدرتر من برای اما نبود پدرم

 فراموشت تونممی گذاشتنت، کنار با رفتن، با کردممی فکر

 گاهی و رفتن و اومدن زندگیم تو که مردایی تمام مثل کنم

 اما. نخورد تکون آب از آب گاهی و شد خراب زندگیشون

 کردممی فکر. شدی من وجود از تیکه یه تو. پارسا نشد

 برام نداشتی هوسی من به کفتارها، اون تمام مثل چون

 گیمی و کنیمی مقاومت چطور بینممی وقتی اما. عزیزی



 

 

 تمام و بکشم جیغ خوادمی دلم ست،پدرانه تو به من حس

بِکنم دونه دونه رو موهات . » 

 پارسا. کرد پاک را اشکش و خندید اشگریه و بغض میان

متاثر و متاسف اما خندید هم . 
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 پر و بود شیرین برایش هم هنوز هایش،گناه تمام با آرامش

طلبیدمی را آن شدت به وجودش که آرامشی از . 



 

 

 آن به ترمنطقی توانستمی و بود شده ترآرام حاال

 پایین کمی را سرش آرامش. کند فکر آرامش یخواسته

کرد تماشا را پارسا دلجویانه، و برد . 

 که اینه برای ها،حرف این و محرمیت نامزدی، گممی اگه »

 هم، با و تونیمنمی هم بدون. نیستیم مطمئن چیزا خیلی از

بشه؟ خوادمی چی که نیست معلوم تکلیفمون  » 

 همه آن بین بود شده گم. زدنمی حرف کام تا الم پارسا

مغزش و قلب به بودند آورده هجوم که حسی . 

شد کوبیده طاق به سرش که انگار آرامش، سوال با . 

داری؟ دوسم واقعا تو »  » 

 بجز که زاللی نگاه. چرخید آرامش هایچشم مابین نگاهش

 آن ها،چشم آن. کردنمی متصاعد دیگری چیز هیچ عشق،

 که هایینفس بود، نشسته جانش توی که داری دنباله نگاه

 گرفته ضربان حاال که قلبی و شدمی پخش گردنش روی

 خواستنمی او و زدندمی فریاد را چیز یک همه و همه بود،



 

 

 قرار کنارش دیگری جایگاه در باید آرامش، که بپذیرد

 .بگیرد

ماندند هم روی هایشلب حرف،بی و کرد باز لب . 

 لحظه هر سکوتش، با و کردمی نگاهش دلگیر آرامش

 تیغه سردی عرق. شدمی آوار سرش توی دنیا بیشتر

. آمد بند پارسا آلوداخم نگاه با نفسش و پیمود را کمرش

 خواستنمی و زدمی پا دست عمیقی فکر در که انگار

نبود معمولی آرامش، به حسش که کند اعتراف . 

 منتظر لحظه چند. کرد باز را دستگیره و برد دست آرامش

 ماشین از خون دلی با نشنید، پارسا از حرفی وقتی و ماند

 گلویش به طوری بغضش. شد دور قدم چند و شد پیاده

گرفت را نفسش که آورد هجوم . 
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 که کند عبور خیابان عرض از خواست و کرد تند قدم

. چرخاند خودش سمت به را او و پیچید بازویش دور دستی

 توی هایشنفس و دوید هایشچشم بین پارسا عصبی نگاه

شد پخش صورتش . 

برو؟ گفتم من »  » 

-  کسی اجازه به نیاز خوانت،نمی که جایی از رفتن برای

 .نداری

 به را او و فشرد انعطافبی و محکم را دستش مچ پارسا

کشید خودش دنبال . 

 به انقدر که حاال اما. دهنمی جواب چیزا این تو روی »

 شدی، پایبند شرع و نامحرم و محرم و حروم و حالل



 

 

 نظر از بدونی که کنیممی قانونی رو چی همه ریممی

کیه؟ دست غیره و غیره و آمدت و رفت اجازه شرعی،  » 

 و پارسا خواستنِ این. خورد تکان آرامش دل توی چیزی

 را کمبودهایش تمام آرامش، داشتن نگه برای تالشش

تروابسته کرد؛می ترشعاشق و بخشیدمی التیام ... 

 تا کرد وادارش پارسا وقتی و نشست لبش گوشه لبخندی

کشید ایآسوده نفس بشیند، صندلی روی . 

 بدون هم بعد. نشست رل پشت و زد دور را ماشین پارسا

 حرکت بیاندازد، آرامش سمت به نگاهی نیم حتی که آن

گفت و کرد : 

 قضیه قال و برداریم بریم کجاست؟ تشناسنامه باالخره »

بکنیم رو . » 

 به را شناسنامه و کرد باز را کیفش پشتی زیپ آرامش

 و چرخید سمتش به ضربتی پارسا، شاکی نگاه. داد دستش

کرد عصبی ایخنده تک . 



 

 

کردی؟ جیگرمون به خون بود جا این االن تا »  » 

 از بیرون بندِ نگاهش و زد آمیزیشیطنت لبخند آرامش

 که رویایی عین. بود خواب عین چیز همه. شد ماشین

 هرگز خواستنمی دلش و بود شده غرق آن در آرامش

شود بیدار . 

 

, [21.02.20 13:05] 

 

 

۴۱۲پارت  

 

 

 شش موقت صیغه و نشستند محضر توی که مدتی تمام

. کردنمی هم نگاهش حتی پارسا شد، جاری بینشان ماهه

 او داشت امکان لحظه هر و است مسلخ توی کردمی حس



 

 

 و کرد تعیین خودش را آرامش مهریه. بزنند گردن را

 تولدش سال اندازه به که هاییسکه شنیدن با آرامش

 مستقیمش نگاه پارسا اما کرد اعتراض و کشید هین بودند،

گفت و دوخت روحانی به را : 

گفتم که همین » . » 

 نظر به عصبی آنقدر پارسا. کرد سکوت و گزید لب آرامش

. کردنمی پیدا هم بحث جرات حتی آرامش که رسیدمی

 سنگینی بار کرد حس پارسا و شد تمام زود خیلی چیز همه

 حوالی جایی و بست پلک. گذاشتند دوشش روی

 و نشست اششانه روی آرامش دست. کشید تیر اششقیقه

کرد صدا را نامش وار،زمزمه . 

بریم؟ خواینمی پارسا؟ »  » 

 دوخته آرامش به نگاهش و برخاست جا از بارهیک به پارسا

 ایستاده مقابلش اش،ماهه شش همسر عنوانبه حاال که شد

 داشت؛ خفگی احساس. بودند گرفته رنگ هایشگونه و بود



 

 

 در به هرچه و بودند کرده گورش به زنده که کسی احساس

 خاک خروارها زیر از که نبود کسی کوبید،می قبر دیوار و

بدهد نجاتش . 

 صدایش. کرد نگاهش دلجویانه و رفت جلوتر قدمی آرامش

گرفت ناز و شرم رنگ : 

عزیزم؟ کنهمی اذیتت چیزی پارسا؟ »  » 

 پر گوشش توی. کرد خم سر و گرفت را بازیوش پارسا

زد پچ اقتدار با و صالبت : 

 من، اجازه بدون داری جرات. کمال و تمام منی؛ مال حاال »

فهمیدی؟ آرامش؛ زنممی آتیش رو دنیا. ازم شو دور  » 

 

, [21.02.20 13:05] 

 

 

۴۱۳پارت  



 

 

 

 

 انگار که شد خالی دلش توی طوری و داد تکان سر آرامش

 را بازویش حرف،بی پارسا. بود افتاده پایین زیادی ارتفاع از

زد لب آخر لحظه در. شد خارج محضر از و کرد رها : 

منتظرم پایین » . » 

 آتش در داشت. ماند خیره رفتنش به تنها آرامش

 سوزش به را قلبش حوالی جایی که التهابی این. سوختمی

 از شدن گرفته نادیده حس و بود عشق از بود، انداخته

. بپذیرد عشق عنوان به را او خواستنمی هنوز که پارسایی

 از سستی و سنگین هایقدم با و برداشت را وسایلش

شد خارج محضر . 

 به و بود داشته نگه محضر رویروبه را ماشین پارسا

 و سوختمی سردی تب در تنش تمام. بود خیره مقابلش

 و نشست ماشین توی آرامش. فهمیدنمی را خودش حال



 

 

 آشوب بود، کرده پیدا او با که جدیدی نسبت از پارسا دل

 انگار. کرد حرکت و داد قورت سختی به را دهانش آب. شد

 گرفته را نفسش راه و بود مانده گلویش توی داغی میله که

 .بود

 نیم با و گرفت سرعت. بروند خانه به خواستنمی دلش

زد لب آرامش سمت به نگاهی : 

کن جمع رو وسایلت ت،خونه ریممی » . » 

گفت تخس و کرد نگاهش تغیر با آرامش : 

تو؟ خونه بیام کنم جمع کلهم قراره گفته کی »  » 

 تشدیدوار و تحکم با و چرخاند سر سمتش به ضربتی پارسا

 :غرید

شوهرت مّن؛ گم،می من » . » 

 ماند پارسا یپرجذبه رخنیم یخیره حرص، پر آرامش نگاه

گفت و : 



 

 

 اون. بگیرم دستور ازت بخوام که نیستم تو یبرده من »

 بخواد، دلم هم هروقت تا. منه مال تجهیزاتش کل با خونه،

 رو نسبت و حس این که نکن کاری یه. مونهمی من مال

 موندگار پیشت زورگویی با. کنار بذارم و ببوسم باهم

کن فرو گوشت تو رو این. پارسا نیستم . » 

 آرامش، قلب که کرد نگاهش طوری و آمد بند پارسا نفس

گذاشت سر پشت را عظیم ویرانی یک . 

 

, [21.02.20 13:05] 

 

 

۴۱۴پارت  

 

 



 

 

 دور سخت و سفت را دستش و دوخت چشم روروبه به

زد لب پرتمسخر و پیچید فرمان : 

 « !تجهیزات »

-  به دممی ترجیح رو اون. بود من مال بود، که همینی

بده عذابم خوادمی که منطقبی مرد یه کنار موندن . 

 نبودن و رفتن فکرِ. افتاد پارسا دل جان به بدی شورهدل

 تا راند هدفبی و سکوت در. کردمی اشدیوانه آرامش،

 تمام خیالبی دقیقه، چند از بعد آرامش. شود آرام کمی

 و کرد دخترانه و لوس را لحنش بینشان، هایتنش

زد لب پرشیطنت : 

فرحزاد؟ بریم »  » 

 به نگاهینیم و نشست پارسا لب گوشه کمرنگی لبخند

 یک در که کرد،می آرامَش طوری آرامش. انداخت سمتش

 و کردمی نابود را گرشویران و بد احساسات تمام لحظه

 هم هنوز که عشقی. دادمی عشق و تسکین را وجودش



 

 

 آتشش در چطور ببیند تا بود نداده نشان رخ و بود مبهم

سوزد؟می  

 به تا رفت اتوبان سمت به و پیچید را دوربرگردان اولین

 وقتی کردمی پیدا خوبی حس. کند عمل آرامش خواسته

دیدمی هایشچشم توی را عشق و خوشحالی . 

 اولین داشت دوست. گذاشت آهنگ و برد دست آرامش

بگیرند جشن را محرمیتشان روز . 

 کرده نفوذ پارسا روح و تن به که ایغریبه حس زود، خیلی

 را وجودش تمام خوشایندی و آشنا حس و رفت بین از بود،

 شده شل حاال بودند، شده منقبض که تنش عضالت. کرد پر

بودند برگشته عادی حالت به و . 

 زدمی بشکن و خواندمی آهنگ احساس و عشق با آرامش

گشتمی عشق دنبال به پارسا هایچشم توی و . 

 کرد رها را خودش و خواند آهنگ با همراه رفته رفته پارسا

گرفتمی دستش کنار دختر از که خوبی حال همه آن در . 



 

 

 و خوردند غذا رفتند، فرحزاد به آرامش خواست به روز آن

 تا بود دوخته آرامش دهان به چشم پارسا. کشیدند قلیان

 به تن و کردن حمایت. دهد انجام دم در و بگوید چیزی

 تن به خوبی حس و داشت دوست را دادن آرامش خواسته

بخشیدمی روحش و . 
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۴۱۵پارت  

 

 

 روز آن و گرفت معمولی و سلفی عکس عالمه یک آرامش

کرد ثبت هایشانخاطره در هم و خاطرشان در هم را . 



 

 

 و روح در روز آن که خوبی آثار هم هنوز. برگشتند خانه به

 در پارسا. داشت نمود صورتشان توی بود، گذاشته روانشان

 و دوخت چشم آرامش بلند قامت به آن، به تکیه و بست را

 داشت، خانه این در را او دوباره کهاین از. گرفت آرام دلش

کردمی امنیت احساس و بود خوشحال . 

 شده ترآرام حاال که هاییمیشی در خیره و برگشت آرامش

 به لبخند. کرد کم را شانفاصله و رفت جلو قدمی بودند،

 جلوتر هم باز. بود گرفته حرارت تنش تمام و داشت لب

 نگاهش. کرد حلقه پارسا گردن دور را هایشدست و رفت

 انداخته راهبه ولوله قلبش توی که عشقی از پر آرام، کرد؛

 اشسینه تا گوش روی از وار،نوازش را دستش یک. بود

کرد پخش اشسینه توی را سوزانش بازدم و کشید . 

 داشت که جدیدی حس از و بود شده محو پارسا لبخند

 روی غلیظی اخم بود، کنده جا از را دلش و کردمی تجربه

بود نشسته صورتش . 



 

 

 با و آرام را پارسا گونه و شد بلند پا پنجه روی آرامش

. گذاشت اشسینه روی را سرش هم بعد و بوسید طمانینه

 اندازه چه تا دانستمی خوب که لحنی با و بست پلک

زد لب کند،می مشوش را پارسا : 

بود عالی محرمیتمون روز اولین. عزیزم مرسی » . » 

کند یادآوری پارسا به را نسبت آن خواستمی انگار . 

 و بود مانده آغوشش توی موجود یخیره بالتکلیف، پارسا

 حال به تا. شدمی باال و پایین زیادی شدت با اشسینه

 تجربه سوزاند،می را اشریشه داشت که حسی آن گاههیچ

 طوالنی ایبوسه وجودش، تمام با و کرد خم سر. بود نکرده

 دور حاال که آغوشی یحلقه. گذاشت آرامش موهای روی

زد لب سخت و کرد سفت را بود پیچیده تنش : 

پیشم بمون » . » 
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۴۱۶پارت  

 

 

 غریب و عجیب که حسی آن و آغوش آن از دل هم بعد

 و باال طبقه به قدم بدی حال با و کَند بود کرده اشاحاطه

 مستقیم که وقتی بود افتاده نفس نفس به. گذاشت اتاقش

 دیوار روی را هایشدست و رفت سرد آب دوش زیر

بیافتد زمین روی و شود ویران مبادا تا کرد ستون مقابلش . 

 با طورآن که بود داده رخ قلبش در اتفاقی چه دانستنمی

بود؟ غریبه آن  

 رفتنش به بغض با و بود شده میخکوب جاهمان آرامش

 که آغوشی و خواستمی نوازش دلش. بود مانده خیره



 

 

 با. بزند شدن ابدی از حرف و بگیرد برش در ترعاشقانه

بودند کنده قلبش توی عمیق ایحفره انگار پارسا رفتن . 

 دست پارسا. کرد نگاه را جاهمه و رفت اتاقش به حال این با

 خودش سلیقه به جاآن هم هنوز و بود نزده چیز هیچ به

بود شده چیده . 

 بهترین. کرد مختصری آرایش آینه، مقابل و زد لبخندی

 کرد سعی. زد عطر و پوشید را داشت جا آن که هاییلباس

 و نیست معمولی شرایطشان که کند حالی قرارشبی دلِ به

 کنار جدید حس آن و نسبت آن با پارسا تا کشدمی طول

 تعلق و عشق و تعهد از هاسال که پارسایی هم آن. بیاید

بود مانده جا داشتن خاطر . 

 زندگی به پارسا که آن به فکر از دلش ایلحظه برای

. ریخت فرو باشد نداشته او به تعهدی و برگردد اشقبلی

. گرفت نظر زیر را پارسا اتاق اتاقش، از و گرفت قلب تپش

 حمام از هنوز که بود مشخص و آمدمی آب شرشر صدای



 

 

 تعدد و پارسا خیانت از شد پر فکرش تمام. بود نکنده دل

بود کرده مریضش که روابطی . 

 آن کرد سعی و گذاشت آشپزخانه به قدم بدی حال با

کند پاک اشمخیله از را فکرها . 

. بپزد شام خودش گرفت تصمیم و کشید یخچال به سرکی

 از سراغی و شد غذا کردن درست مشغول زیادی عشق با

نگرفت پارسا . 

 را هایشانشناسنامه کرد، سبک را کارهایش که آن از بعد

 شناسنامه. نشست تکی مبل روی و دید عسلی میز روی

 هفته سه که تولدی تاریخ روی نگاهش و کرد باز را پارسا

ماند ثابت بود دیگر . 
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۴۱۷پارت  

 

 

پرسید خودش از و آمیخت درهم اشخنده و اخم : 

رو؟ تولدش دونستمنمی من چرا پس »  » 

 را کارهایش بقیه تا برگشت آشپزخانه به و افتاد خنده به

 را پارسا تولد سناریو ذهنش توی همزمان،. دهد انجام

کند؟ خوشحالش چطور که نوشتمی  

 را هاپله پارسا که بود پیچیده خانه توی غذا خوب بوی

 ساالد داشت که آرامش به رو لبخندزنان، و آمد پایین

زد لب کردمی درست : 

بانو افتادی زحمت به » . » 

 انگار. کرد نگاهش بخشیآرامش لبخند با و برگشت آرامش

 سعی گرفت،می فاصله پارسا از بدی حال با که هربار



 

 

 چه تا کنند فراموش تا باشند داشته جدیدی شروع کردمی

بودند شده ویران و پریشان اندازه . 

رو آشپزی دارم دوست خودم زحمتی؟ چه » . » 

 بود، گذاشته دم که لوبیاپلویی به و زد لبخندی پارسا

زد ناخنک . 

رو تولدت تاریخ بودی نگفته » . » 

 بود، برداشته که لوبیایی تکه و شد درهم پارسا هایاخم

کرد زمزمه لب زیر و گذاشت را قابلمه درِ. افتاد ظرف توی : 

ندارم اعتقادی تولد به. خیالبی » . » 

گفت کنانخنده و کرد نگاهش متعجب آرامش : 

ترکوندی؟ من واسه جوریاون و نداشتی اعتقاد »  » 

داد تکان سر و زد پوزخندی پارسا . 

 نیست؛ مهم من واسه تولد. مهمه برام تو خوشحالی »

هست که تو واسه . » 



 

 

 اشچانه زیر دست. نشست میز پشت و ریخت چای آرامش

گفت پارسا هایاخم به خیره و گذاشت : 

چرا؟ خب »  » 

 را اعصابش که موضوعی آن از را حواسش کهآن برای پارسا

 در و گرفت قرار سرش پشت کند، پرت ریختمی همبه

زد لب پروسوسه گوشش توی. کشید آغوشش : 

بخوره؟ باهاش داره دوست چی نوشیدنی بابا دختر »  » 
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۴۱۸پارت  

 

 



 

 

 نگاهِ آن از عشق دنیا یک. کرد نگاهش و برگشت آرامش

 بلند. خندید ناخودآگاه و گرفت پارسا پرشیطنت و خیره

. برداشت ایشیشه و کرد حرکت بار سمت به و شد

گفت و زد پارسا به رو چشمکی : 

باشه امشب بزم مناسب این کنم فکر » . » 

داد تکان را سرش و افتاد قهقهه به پارسا . 

بانو شماست نظر هرچی منم نظر به... هوم » . » 

 اتاق ایوان به تا کرد آماده را شام بساط زود خیلی آرامش

 به دو هر و کرد کمک پایش به پا هم پارسا. ببرند پارسا

 گذاشته آرامش که آهنگی فضای در را شام. رفتند ایوان

خوردند بود . 

 نوشیدنی آرامش، بعد و خودش گیالس توی اول پارسا

 را هوا و حال آن. کرد نگاهش خاصی ذوق با و ریخت

 خوبی به را قلبش نبض. خواستمی او با فقط هاتازگی

 جمع آرامش حضور خوشحالی از لبخندش و فهمیدمی



 

 

 که هرچند و داشت خوبی احساس هامدت از بعد. شدنمی

بود آرام اما کوبیدمی قرار بی قلبش . 

 پارسا هایچشم توی و خواندمی آهنگ لب زیر آرامش

 سرش و گرفتمی گر قبل از بیشتر لحظه هر و شدمی براق

شدمی داغ . 

 حفظ را خودش حد و نوشید او از کمتر معمول طبق پارسا

 احساس غصه و درد خودش در قدرآن آرامش اما کرد

 برای و شود کنده فضا آن از خواستمی دلش که کردمی

 نفس هایشنگرانی و هاترس تمام از دور ساعت چند

 .بکشد

داد اخطار و برداشت را بطری پارسا : 

کنیمی رویزیاده داری آرامش بسه » . » 

 دست با و داشت نگه را پارسا دست دستش، یک با آرامش

ریخت نوشیدنی خودش برای دیگرش . 



 

 

. کنم مست... مست... خواممی من... من چه؟ تو به... اِ »

هان؟ مستم؟... من گفته کی... گفته کی اصال  » 

 تمامشان که دوخت چشم حرکاتش به و خندید پارسا

 خودش روی کنترلی کهآن بدون آرامش. بود شیرین برایش

 افتاد قهقهه به پارسا و کرد آزاد را گلویش باد باشد، داشته

کرد رها صندلی روی قبل از بیشتر را خودش و . 

 بند اشخنده دیگر حاال و افتاد خنده به هم آرامش

 صندلی و شدند حسبی پاهایش که خندید قدرآن. آمدنمی

افتاد زمین روی و رفت کنار زیرش از . 

 

, [21.02.20 13:05] 

 

 

۴۱۹پارت  

 



 

 

 

 هم پارسا که خندیدمی طوری و بود شده جمع خودش توی

 کنارش زمین، روی هم او. کشیدنمی خندیدن از دست

زد قهقهه پایش به پا و نشست . 

 را او و برد دست پارسا. افتاد گریه به خنده شده از آرامش

 چند. کشید آغوش به بود شده مچاله خودش توی که

 خنده و گریه برای آرامش توان تا کشید طول ایلحظه

 امن آغوش توی را خودش رفته، وا و شل و رفت تحلیل

 نگاه. بود آرامش هایحالت این عاشق پارسا. کرد رها پارسا

 روی خنده هم هنوز و گرفتنمی شفافش هایمردمک از

 روی را ناتوانش دستِ آرامش. داشت امتداد هایشلب

 زحمت به را خمارش هایچشم و کرد چنگ پارسا پیراهن

دوخت او به . 

داری؟ دوسم... دوس »  » 



 

 

 خودش موهای. برداشت سرش از را گیسش کاله پارسا

 نشده بلند قدرآن هنوز اما بودند پوشانده را سرش تمام

 .بودند

خندید خیالبی و گذاشت سرش روی دست آرامش . 

 « ...کچلم »

 از بود شده آشوب که دلی با و بوسید را سرش روی پارسا

زد پچ روزها آن یادآوری : 

خوامتمی جوریاین من. عزیزم میاد بهت خیلی » . » 

 دلش که بود گرمش قدرآن. رفتمی سیاهی آرامش چشم

 تنش. بکشد بیرون تنش از را هایشلباس تمام خواستمی

 میان شدن فشرده بیشتر ایذره برای شدمی مور مور

 بین نگاه حریصانه و ریختمی فرو مدام دلش. پارسا بازوان

گرداندمی پارسا هایلب و هاچشم . 

داشت نگه آغوشش میان را او و شد بلند پارسا . 



 

 

بابایی بخواب بریم » . » 

 دارکش هاینفس و کرد چفت گردنش دور دست آرامش

 .کشید

خواممی بغل... نه خواب... نه... نه » . » 

 و کوبیدمی واردیوانه قلبش. بود نشسته عرق به پارسا تن

 و رفت بیرون ایوان از پارسا. آمدمی باال سختی به نفسش

کرد زمزمه گوشش زیر : 

 چای برات برم من بخواب تو. من جون باشه. عزیزم باشه »

بیارم لیمو . » 
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 دست آرامش گذاشت، تخت روی را آرامش کهآن محض به

 داشت نگه خودش به نزدیک جایی را او و گرفت اشیقه به

گفت تحکم پر و : 

نیستم مست من » . » 

 اشخنده هم پارسا که بود شده جسور طوری نگاهش

 گفت لبی زیر یباشه. نکرد پیدا مخالفت جرات هم و گرفت

کشید آغوشش در و خوابید آرامش کنار و . 

 تنش از. رفتمی فرو آغوش توی بیشتر لحظه هر آرامش

 باالیی دکمه چند. شدنمی آرام ایلحظه و باریدمی آتش

بوسید را اشسینه روی و کرد باز را پارسا پیراهن . 

 عشق محابابی که دختری حضور از لرزید پارسا دل

داد قرار صورتش مقابل را او و گرفت بازویش از. ورزیدمی . 

دختر؟ کنیمی کار چی »  » 



 

 

زد پچ گوشش زیر و رفت خاموشی به رو صدایش : 

بابایی نکن مدیوونه » . » 

 به چشم طوری و زد ایکننده مسحور لبخند آرامش

 ایبوسه به شد محکوم پارسا انگار که دوخت پارسا هایلب

 به و کند هایشاضطراب و دنیا این از را او زود خیلی که

برد بود کرده مهیا برایش آرامش که ایخلسه . 

 تمام با زمان. ماندند حالت همان در لحظه چند برای

 شروع آرامش. شد لحظه آن گرنظاره و ایستاد عظمتش

 در را دو هر و گرفتمی اوج داشت که بود ایبوسه یکننده

سوزاندمی وحشتناکی تب . 

 بیشتر را آغوشش توی دخترِ و کوبید هم روی پلک پارسا

زد دامن بوسه آن شدتِ به و فشرد اشسینه میان قبل از . 

 حرارت میانشان که عشقی جز نبود مهم چیزی انگار دیگر

سوزاندمی و سوختمی و بود گرفته . 



 

 

 پیش و برد پیش را بازیعشق آن اراده،بی و قراربی آرامش

 پارسا مقاومتی مرزهای آخرین که رساند جایی به و برد

 را رابطه آن کنترل خودش. شکست درهم داشتنش برای

 آن غرق بیشتر و بیشتر کهآن محض به و گرفت دست در

 و کردند افول شورش پر احساسات تمام ناگهان شد، رابطه

 از قلبش و بود کرده عرق. کرد لرزیدن به شروع تنش

 و شد خارج گلویش از غلیظی آه. سوختمی درد شدت

 فریاد ناتوان و تاببی و قراربی. گرفت سقف به رو را سرش

 :کشید

 تو با تونمنمی... دختر بهت لعنت... تونمنمی... خدا آه »

فهمی؟می دخترمی... باشم  » 

 با و کرد رها درمانده و مبهوت و مات را آرامش هم بعد

رفت بیرون خانه از تعللبی و ضربتی هایش،لباس پوشیدن . 
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 تهی درون از که قلبی با و کشید تنش روی را پتو آرامش

 سقف به. کوبید سرش زیر بالشِ روی را خودش بود، شده

 پارسا توانستنمی اصال. چسبید گلویش بیخ بغض و زد زل

 تا اما بود منگ و گیج هم هنوز کهآن با. کند درک را

 خودش در. بود گرفته فاصله هوا و حال آن از حدودی

 از شب آن قطعا. کرد جمع بغلش توی را پتو و شد مچاله

شدمی دیوانه پارسا خیال و فکر . 

 دیدی با و رساند پارسا اتاق حمام به زحمت به را خودش

 با فقط را مستی حال این. ایستاد سرد آب دوش زیر تار،



 

 

 تمام داشت دوست بود، رفته که حاال و خواستمی پارسا

بزند عق را اشمعده محتویات . 

 به و آمد بیرون حمام از حالبی و سست دقیقه، چند از بعد

 آن از خواستمی دلش اما نبود خوب. رفت خودش اتاق

 توی را پارسا توسط نشدنش خواسته که فضایی آن و خانه

 برای و کرد جمع را وسایلش. برود بیرون کوبیدمی سرش

گرفت آژانس خودش خانه . 

 هم لحظه یک که سردردی و داشت سرماخوردگی احساس

 روی خودش، سوئیت توی. داشتبرنمی سرش از دست

 و هاغم تمام و خوابید پتو و زیرانداز بدون و کوچک بالشی

گذاشت جا هایشپلک پشت را هایشحسرت . 

 نفس پارسا، شماره دیدن با و پرید جا از تلفنش زنگ با

 که کرد نگاه ساعت به. کرد رها را دردآلودش و شده حبس

 خانه به لحظه آن تا پارسا پس. دادمی نشان را صبح هفت



 

 

 مثل را مغزش که افکاری با و کشید تیر قلبش. بود نرفته

داد را تلفنش جواب خوردند،می موریانه . 

 « بله؟ »

- رفتی؟ گوری کدوم  

- دننمی راه رو تو خودم؛ گور . 

 میزان متوجه آرامش که غرید گلو توی طوری پارسا

 خنک کشیدنش عذاب حجم آن از دلش و شد عصبانیتش

 .شد

 بزنی صاحببی خونه این از من اجازه بدون نداری حق »

 زندانیت. آرامش نرو من مخ رو انقدر و برگرد. بیرون

بذار احترام دادم بهت که ایآزادی به! کنمامی . » 

زد پرتمسخری پوزخند آرامش . 



 

 

 فکر کجا؟ صبح تا رفتی وضعیت اون با کردی ول منو »

 که رنگاوارنگته هایمعشوقه پیش دلت فهممنمی کردی

باشی؟ من با تونینمی  » 

- کجایی؟. نزن مفت زر  

 پارسا. کرد سکوت ایکننده ویران ناراحتی با آرامش

گفت تشدیدوار : 

 معتقد بهش یهو که خدایی همون به آرامش؟ کجایی »

 که میزنمت یجوری میام هچل، تو انداختی منو و شدی

 به ازینور شی بلند من واسه نتونی دیگه زمین به بچسبی

 « ...اونورا
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-  االن همین هچله، کنارت من بودن شرعی اگه هچل؟

 دممی قول دیگه منم. حکمت جناب ببخش رو صیغه مدت

نندازمت هچل تو . 

گفت کفری پارسا : 

 که جایی یه بکنم رو متریت شش زبون اون ببینمت »

بره یادت زبونی بلبل دیگه . » 

. کند مخفی را اشخنده تا گرفت دندان به لب آرامش

درپیپی زنگ چندین و آمد آیفون صدای ناگهان . 

غرید عصبی پارسا : 

نه؟ ای؛خونه »  » 

- چه؟ تو به  



 

 

برداشت را آیفون و شد بلند هم بعد . 

 « بله؟ »

 .پستچی-

 توی پارسا تند هاینفس صدای و کرد باز را در آرامش

پیچید گوشش . 

نکنی سکته حکمت؟ جناب چته » . » 

 حاال که پارسا صدای با شد همزمان ورودی، در شدنِ باز

داشت غلیظی اخم و بود ایستاده مقابلش دست، به گوشی . 

دممی سکته ولی کنمنمی سکته » . » 

 که کردمی نگاهش داشت زدهوحشت هاییچشم با آرامش

 اشاره آرامش کمد به سرش با و کرد قطع را تلفنش پارسا

 .کرد

ندارم وقت. بریم بپوش » . » 



 

 

 پارسا به رو را تهدیدش انگشت و رفت جلو قدمی آرامش

 .گرفت

حقی چه به » ... » 

 و گرفت مقابلش را محرمیتشان صیغه برگه پارسا ناگهان

کشید فریاد : 

 زود کنم؟ یادآوری بهت بار ده روزی باید... حق این به »

 سرخود دیگه که بده من به هم جااین کلید... آرامش باش

من واسه بیافتی راه پانشی . » 

 عصبی بیشتر لحظه هر پارسا و کردمی لجبازی آرامش

 و کشید کمد مقابل تا حرص با را آرنجش نهایت در. شدمی

کرد پرتاب بغلش توی را هایشلباس . 

نفهم زبون دارم جلسه » . » 
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- کشی؟می خودت دنبال منو چرا چه؟ من به. برو خب  

 از تقال کمی با را آن و شد لباسش یلبه بندِ پارسا دست

 و کردمی لجبازی آرامش که بس کشید؛ بیرون تنش

 و کرد مهار را او حوصله با پارسا اما. دادمی تکان را خودش

 تیغه روی سردی عرق. کرد تنش را هایشلباس یکییکی

 اما کردمی لرز گذشته، شب یاد به و بود نشسته کمرش

 کنار آرامش ماندن دور با توانستنمی وقتی نبود مهم

 .بیاید

نالید و زد ضجه آرامش : 

. پارسا نمیام خدا به. نمیام بودی کجا دیشب ندونم تا »

کن ولم . » 



 

 

 آغوش به را آرامش. زدنمی گذشته شب از حرفی اما پارسا

 برداشتن با و انداخت اششانه روی هم بعد و کشید

 جیغ خانه توی آرامش. رفت بیرون خانه از کلیدهایش

 شد الل رفتند، خانه از بیرون کهآن محض به اما کشیدمی

کرد اکتفا زدن پا و دست به و . 

انداخت عقب صندلی روی را پارسا،آرامش . 

. چیزی نه میارم اسمتو نه دیگه شی، پیاده اگه خدا به »

 قرمز خط یه وگرنه. کنی کار چشمم جلو و شرکت بیای باید

کنمنمی نگاهتم دیگه و روت کشممی . » 

 کار حساب که کوبید همبه را ماشین درِ و گفت طوری

 از بود شده آشوب و بود خون دلش. آمد آرامش دست

 آن اما دادنمی توضیحی گذشته شب درمورد پارسا کهآن

 رل پشت پارسا. بود تروحشتناک برایش پارسا تهدید

رفت شرکت سمت به کند نگاهش کهآن بدون و نشست . 

گفت مظلومیت با و گرفت قرار صندلی دو بین آرامش : 



 

 

بودی؟ کجا خب »  » 

 !قبرستون-

 سرعت با و شد میخکوب آرامش که کشید فریاد طوری

 هب را نمناکش نگاه. چسبید صندلی پشتی به پارسا، گرفتن

شد لبریز غصه از دلش و دوخت بیرون . 

*** 
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 جبین مه مدت، این در. گذشتمی روزها آن از روز چند

 بود کرده سعی و بود زده زنگ آرامش به چندبار و چندین



 

 

 زیربار آرامش اما برگردد خانه به تا کند متقاعدش

 مه هایحرف بود، خانه آن در که باری آخرین. رفتنمی

 اشآینده برای چطور که بود شنیده را علیرضا و جبین

 برای را کسی خواستگارهایش بین از و گرفتندمی تصمیم

 کار آن از قدری به دلش. کردندمی انتخاب اشخوشبختی

 خانه آن از رفتن برای تصمیمش شب، همان که بود گرفته

 جبین مه اگر که دانستمی هم باز حاال. بود کرده قطعی را

 پارسا کردن فراموش و خواستگار از حرف دید،می را

 دورادورشان یرابطه دادمی ترجیح همان برای و شنیدمی

 اما بود جبین مه دلتنگ شدت به که هرچند. کند حفظ را

 درگیر بخواهد که نداشت خوبی اوضاع آنقدر هم خودش

بشود هم دیگری مسئل . 

 شده خانههم آرامش و پارسا که نداشت خبر کسهیچ

 ارتباطشان هم باز که نداشت خبر کسهیچ درواقع. بودند

ترمتفاوت بار این اما بودند گرفته سر از را . 



 

 

 آن داستان و بود داده پیام بار چند و چندین هم سرمه

 هیچ که بود داده توضیح و بود گفته سر از برایش را روزها

 در عمیق ناراحتی یک سایه اما نداشته آن جز راهی

. بدهد را جوابش نداشت دوست و کردمی احساس خودش

 دیگر بار یک فقط که بود کرده التماس بار چندین سرمه

 آن به راضی دلش آرامش اما ببینند نزدیک از را دیگرهم

شدنمی دیدار . 

 تنش هیچ دیگر داشت، پارسا با که دعوایی آخرین از

 سعی و بود سرسنگین پارسا با اوایل. نبود بینشان ایعلنی

 آن از کارتر محافظه پارسا اما بگیرد را مچش داشت

 هیچ به حسی هیچ وقتی خواستنمی دلش و بود هاحرف

 درگیر را آرامش نداشت، اطرافش هایزن از کدام

کند مزخرفی احساسات . 

 جلوه دیگری طور نظرش در آرامش هایزیبایی روزها این

 وسواس با و بود رفته خرید به آرامش که مخصوصا. کردمی



 

 

 هرشب و بود خریده نماییبدن و جذاب هایلباس خاصی،

 و کردمی آرایش رسید،می خودش به پارسا، آمدن از قبل

 به همچنان اما دادمی نشان بود چهآن از زیباتر را خودش

کردمی محلیبی پارسا . 
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 سیگار پذیرایی توی قدی پنجره به نزدیک گاهی پارسا

 موجودی هیچ انگار که کردمی نگاهش طوری و کشیدمی

 کردن جدی به توانستنمی اما. نداشت وجود او از زیباتر

 و بود قبل مثل چیز همه هنوز درواقع. کند فکر شانرابطه



 

 

 پرشورش احساسات میان، این اما نداشت تعهدی هیچ

کردمی عوض رنگ داشت آرامش به نسبت . 

 و کردمی لوس را خودش گاهی بود، قهر گاهی آرامش

. کردمی خانه کارهای مشغول را خودش حوصله،بی گاهی

 و داغ نگاه. بود شده جهان موجود ناخواناترین برایش پارسا

 تناقض در داد،می نشان خودش از که ایسردی با دارشتب

 رفته خودش اتاق به بعد به شب آن از حتی. بودند محض

 هیچ تعجب کمال در هم پارسا و بود خوابیده و بود

 که اتاقی در دانستمی که همین انگار. بود نکرده اعتراضی

 کشید،می نفس داشت فاصله خودش اتاق با متر چند

بود کافی برایش . 

 به امیدش تنها. شدمی قبل از تردرمانده هرروز آرامش اما

 آشتی برای شدمی خوبی بهانه که بود پارسا تولد شب

 .کردنشان



 

 

 با. زد در و رفت پارسا اتاق به همیشه از زودتر روز، آن

 میزش روی ایبرگه و شد اتاقش وارد پارسا گفتنِ بفرمایید

 .گذاشت

خواممی ساعتی مرخصی. سالم » . » 

 صندلی به را اشتکیه و پرید باال پارسا ابروی تای یک

داد دارشچرخ . 

چی؟ برای مرخصی »  » 

انداخت باال ایشانه آرامش . 

دیگه خواممی » . » 

 چشم آرامش پرشیطنت نگاه به و کرد تنگ چشم پارسا

 .دوخت

بدونم؟ نباید... شوهرتما من »  » 

 خوب. چرخاند هایشچشم کاسه در مردمک آرامش

 نداشت نسبتشان آن به اعتقادی هیچ پارسا که دانستمی



 

 

 ناقوس مثل را نسبت آن آمدش و رفت کنترل برای صرفا و

کشیدمی فریاد گوشش توی مرگ . 

 خوشیش غرقِ زن کنه، شل یکم خوادنمی شوهر آقای »

بذاره؟ آزاد رو  » 
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 بود شده گذاشته مقابلش که ایبرگه و افتاد خنده به پارسا

 برجسته اشپیشانی روی هایرگ. انداخت نگاهی نیم را

نداشت آرامش رفتن زود آن به خوبی حس و بودند شده . 

دنبالت؟ اومده کسی »  » 



 

 

آمد باال آرامش یرفته وا و متعجب نگاه . 

چیه؟ منظورت »  » 

انداخت باال ایشانه ظاهری خونسردی با پارسا . 

 قرار باهاش که کسی آشنایی، دوستی، مثال چمیدونم »

 « .بذاری

خندید عصبی آرامش . 

 رو حرفت اصل پارسا؟ بذارم قرار کسی با باید چی واسه »

 « .بگو

 دانستمی خوب. کرد فوت را اشکالفه و عصبی نفس پارسا

 از خیلی که داشت را ایمطلقه زن حکم آرامش که

 بیاید خودش به که ترسیدمی. کردمی سرکوب را نیازهایش

باشد نداشته را او دیگر و . 

 حالتی و قاطعیت با باراین اما نداد را آرامش جواب

گفت اخطارگونه : 



 

 

 من باشی داشته الزم هرچی آرامش؟ بری خوایمی کجا »

کنممی تهیه برات . » 

 توی غد و سرتق و شد سرخ عصبانیت شدت از آرامش

توپید و زد زل هایشچشم : 

خواممی چی واسه نداره ربطی تو به » . » 

 زیرسیگاری توی را سیگارش حرصی و کالفه هم پارسا

 با همراه و کرد امضا را اشمرخصی برگه و کرد خاموش

کرد پرت آرامش سمت به میز، روی را آن خودکارش . 

 خونبارِ نگاه مقابل از و برداشت حرص با را برگه آرامش

داشت زور برایش پارسا فکر آن. کرد فرار پارسا . 

 هم خودش ماشین با و بود آمده خودش ماشین با روز آن

 شرکت به او از زودتر چون. دانستنمی پارسا اما برگشت

گشتبرمی زودتر داشت آرامش که هم حاال و بود رفته . 



 

 

 و برگردد خانه به تا خرید را نیازش مورد وسایل راه توی

کند تزئین پارسا برای را آن خواهد،می دلش که آنطور . 
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 و چید پذیرایی وسط تا ورودی درِ از را ها شمع زود خیلی

 که انگار درواقع. کرد پخش میانشان ریزی هایگلبرگ

 درست قلب سالن وسط. بود ساخته گل و شمع با راهرویی

 که گذاشت شده بندیبسته و کوچک ایجعبه و بود کرده

 رفتار و هاحرف تمام که داشت ذوق آنقدر. بود اشهدیه

سپرد فراموشی دست به را پارسا . 



 

 

 یک و داشت کج یقه که بود رنگ یشمی تاپی لباسش

 که کوتاهی دامن با. خوردمی مانند زنجیر بندی طرفش

 مختصری آرایش. رسیدمی زانویش باالی تا و بود دارچین

 زیباتر تا کرد مرتب سرش روی را پستیژ موهای و کرد

برسد نظربه . 

. رسید گوش به خانه زنگ صدای که نشست آماده و منتظر

 صدای اما بگیرد فیلم خواستمی و بود دستش توی تلفنش

 احتمال و داشت کلید پارسا. دادنمی اجازه زنگ مکرر

 را در عاصی و کالفه. بود گذاشته جا را کلیدش که دادمی

بست یخ تنش تمام در، پشت مهتاب دیدن با و کرد باز . 

 تا سر به دقت با و انداخت باال را ابرویش تای یک مهتاب

انداخت نگاهی پایش . 

 زدی تیپ جوریاین پارسا واسه! خانم آرامش... به به »

 « عزیزم؟



 

 

 را سرش هم بعد و آمیخت تمسخرآمیز ایخنده به صدایش

 زدهحیرت گل، و شمع دیزاین دیدن با و داد زاویه کمی

کرد نگاهش . 

 و سر این با تو دوننمی مدعی یونس حاج و جبین مه »

بگیری؟ تولد پارسا واسه خوایمی شکل  » 

 آن با که بود جریان در حدودی تا چون گفت کنایه با را این

بودند آورده پارسا سر بالیی چه کارها . 

گفت ظاهری نفسی به اعتماد با و کرد صاف سینه آرامش : 

 خبر بری بدویی تونیمی شما اما دونهنمی کسی نه »

همه به بدی رو خوش . » 
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 انتظار. گرفت دندان به لب و زد تصنعی ایقهقهه مهتاب

زد را خالص تیر آرامش که نداشت را واکنش آن . 

شوهریم و زن پارسا و من » . » 

شد دوخته آرامش به بدبینی با و آمد باال مهتاب مات نگاه . 

کردید؟ ازدواج شوهر؟ و زن »  » 

گفت و داد تکان سر مغرورانه آرامش : 

رسونممی گوشش به دارید فرمایشی اگه » . » 

 فکر به و کشید درهم اخم وحشت، پر و زده حیرت مهتاب

زد لب زدهماتم و خورده شکست. رفت فرو عمیقی : 

ممنون. نیست که بگم تبریک رو تولدش بودم اومده » . » 

 و چرخید پا پاشنه روی آخر لحظه در که برگردد خواست و

 که حرفی آن که انگار. گرفت قرار آرامش رویروبه



 

 

 پلک. بود پارسا داشتن برای آخرش سالح بزند، خواستمی

گفت ملتماسانه و سختی به و بست : 

بزنیم؟ حرف و ببینمت روز یه شهمی »  » 

داد آرامش دست به و کشید بیرون کیفش از کارتی فورا . 

 خواهش. باهام بگیر تماس ممکنه اگه. منه شماره این »

کنممی . » 

داد تکان سر و کرد نگاهش جدیت و اخم با آرامش . 

 هرچه اما. برگشت خانه به آرامش و رفت جاآن از مهتاب

نبود پارسا از خبری کشید،می انتظار . 

 انتظاری و بوق چندین از بعد و زد زنگ تلفنش به باالخره

 جواب خشک و سرد پارسا بود، آمده کش حد از بیش که

 :داد

 « جان؟»

- تو؟ کجایی  



 

 

کرد امضا را تیرش حکم زنی، کالفه صدای . 

رفتی؟ کجا پارسا؟ »  » 

 زن، صدای با همزمان و بالفاصله پارسا که ایجمله و

کرد اشزمزمه : 

گیریممی تماس باهات بعدا » . » 

 شده خیره نامعلوم اینقطه به پرت، و گیج و ناباور آرامش

 را بود شده جمع اشسینه توی که عشقی تمام داشت و بود

زدمی عق . 

 را عشقش کار گونهاین که پارسایی و حسش، خودش، از

. شد بیچارگی و درد تنش تمام و شد متنفر بود ساخته

 دست از را عزیزی انگار که بود شده خالی دلش توی طوری

 و گرویران و بد فکر هزار و افتاد شماره به نفسش. بود داده

گرفت شکل ذهنش توی خیانت تلخِ سناریوی هزار . 
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 تنش تمام و شد پایین و باال شدت به اشسینه قفسه

 شده خالی که را اشسینه از جایی و زد هق. گرفت رعشه

 و تن اعماق تا درد آن. بود فایدهبی اما فشرد دست با بود،

 هاییدست با و برداشت را تلفنش. بود کرده نفوذ روحش

نوشت پارسا برای لرزان : 

متنفرم ازت. دنیای مرد ترینعوضی » ! » 

. داد تماس رد آرامش اما گرفت را اششماره بالفاصله پارسا

 که گسی و تلخ حس و فکر همه آن از شدمی دیوانه داشت

بود شده تزریق تنش به . 



 

 

 نه را او وقتی فهمیدنمی را پارسا هایزدن پا و دست این

 جایگاهش اصال. نداشت قبولش عشق نه و همسر عنوانبه

بود؟ چه پارسا زندگی در  

 نه و کردندمی همکاری پاهایش نه اما برود داشت دوست

بود افتاده تقال به که دلی . 

 مبل ترینانتهایی روی. کرد گریه درد پر و کشید غلیظی آه

 قدرآن گریست؛ و کرد جمع آغوشش توی زانو و نشست

 درد به برای دلی نه و داشت ریختن برای اشکی نه دیگر که

 .آمدن

 خاموشی به رو که شمعی همه آن میان از را کادو جعبه

 را آن زدمی موج اشسینه توی که نفرتی با برداشت بودند

  پالک وسطش که چرمی دستبند روی نگاهش. کرد باز

 به آنقدر. سوخت سردی تب در تنش تمام و چرخید داشت

 توی هراسان و هول با کلید باالخره که شد خیره اسم آن

 پارسا یزدهحیرت و متعجب نگاه. شد باز در و چرخید قفل



 

 

 جاهمان که شد دوخته آرامش به بعد و مقابلش به اول

 آمد جلو قدمی پارسا. کردمی نگاهش داشت و بود ایستاده

نالید درماندگی با و : 

 « آرامش؟ »

 حرف اجازه حتی بود، آرامش قلب توی که عمیقی حفره اما

 سمت به محکم را دستش توی دستبندِ. دادنمی هم زدن

کشید فریاد و کرد پرت پارسا : 

لیاقتبی » ! » 

 اتاقش توی را خودش و رفت باال هاپله از کوبان پا هم بعد و

نداشت وجه هیچ به را اتفاقات آن تحمل. کرد حبس . 
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 میان را دردش پر نفس و کرد نگاهش درمانده پارسا

 را هایشسرانگشت که طورهمان. کرد فوت هایشدست

 تزئینات به بود، گذاشته هایشلب روی و چسبانده همبه

 شدن خرد. کوبید هم روی پلک و دوخت چشم مقابلش

 اندازه چه تا دانستمی خوب. بود دیده چشم به را آرامش

 تمام با که بود کرده کاری هم باز و بود شکننده و حساس

 دستبندی و نشست زانو روی. بود رنجانده را آرامش وجود،

 کمی و برداشت را زدمی برق هاشمع سویکم نور زیر که

 اسم یک فقط برایش.  کند نگاهش دقت با تا کرد کج سر

 خودش از را آرامش رحمیبی با او و بود آرامشش نبود؛

بود رانده . 

 سرکوب را آن مدام که داشت زیادی اضطراب احساس

 نگاهش بار هر و برداشت قدم چند عصبی و کالفه. کردمی



 

 

 طاقت نهایت در. آمد کش آرامش اتاق یبسته درِ روی

 صدایی با و کوبید در به تقه چند. رفت باال را هاپله و نیاورد

زد لب خسته و گرفته خش : 

عزیزم؟ جان؟ آرامش »  » 

شنیدمی صدایی نه و گرفتمی جوابی نه . 

شیم؟ آروم بزنیم حرف بابایی؟ آرامش؟ »  » 

 پا آن و پا این کمی. کردمی نگاه اتاق در به خیره و ناامید

گفت مردانه بغضی با و شد : 

. کسی خوبی به ندارم عادت چون. لیاقتمبی من آره »

 قدراون کسی برای سال، چهل از بعد کهاین به ندارم عادت

. بگیره جشن برام و باشه بلد رو روز این که باشم مهم

دارم دوسش که کسی برای داشتن اهمیت به ندارم عادت . 

» 

شد درمانده لحنش : 



 

 

متنفرم تولدم روز از من آرامش؟ فهمی می » . » 

 در که انگار. ماند جاهمان و شد کوبیده در روی مشتش

 که دردی. بود نهفته عظیمی درد اعترافش، و کلمه هر پس

کردمی اشعصبی و بود مانده گلویش بیخ و بود شده بغض . 

. دنیام مرد ترینعوضی من گیمی راست آره، »

 به چسبیدم رفتم کردم ول رو تو که دنیام مرد ترینعوضی

 تونممی نه باشم، داشته دوسشون تونممی نه که کسایی

 لذت هیچی از من. بگیرم عشق و بدم عشق بهشون

 یه فقط. اضطرابمه و ترس واسه رو در راه یه فقط. برمنمی

. خوبم نه دارم، آرامش نه بعدش و شممی آروم لحظه

. دختر نکن اذیتم دیگه تو. خواممی چی خودمم دونمنمی

ندارم رو کسی تو از غیر که من . » 
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 کند، نگاهش کهآن بدون آرامش و شد باز ضرب به اتاق در

 و شاکی نگاه و شد ظاهر در آستانه در آماده و حاضر

دوخت زمین به را طلبکارش . 

کنار برو » . » 

 آرامش، رفتن. کرد تهی قالب و شد کنده جا از پارسا قلب

کردمی بدتر را چیز همه . 

. چرخاند هایشچشم توی نگاه درمانده، و ایستاد مقابلش

گفت و داد قورت را دهانش آب : 

 عوض لباساتو برو. نکن ترمداغون این از آرامش، بمون »

زنیممی حرف کن، . » 



 

 

 دنیا یک با و عمیق و خیره و چرخاند سر فورا آرامش

کرد نگاهش بود کرده جسورتر را هایشچشم که دلخوری . 

 که فهمیمی فهمی؟می. متنفرم ازت. پارسا کنار برو »

 کثافتای بوی بکشم؟ نفس کنارت بخوام گیرهمی عقم

کنم تحمل این از بیشتر تونمنمی. گرفتی رو دورت . » 

 کنار آرامش مقابل از اما کرد نگاهش آلوداخم و خیره پارسا

داد هلش عقب به کمی و گرفت اششانه به دست. نرفت : 

 خوایمی کجا شب نصفه کن، عوض لباساتو برو باشه »

 « بری؟

کرد نگاهش سینه به دست و خندید تمسخر پر آرامش . 

 هستم مستقل اونقدر هم خونه، هم دارم، ماشین هم من »

 تولد شب که بمونم ایخونه تو خواری و خفت با نخوام که

کنم جمعش اون و این روی از بخوام م،ماهه شش شوهر . » 



 

 

 هلش عقب به و کوبید پارسا سینه تخت دستی دو هم بعد

شد سرازیر هاپله از پرحرصی، " اونور برو" گفتن با و داد . 

 که دانستمی فقط. کردمی نگاهش غم و بهت با پارسا

 دور خانه این و او از ایلحظه حتی آرامش نداشت دوست

 در روی را دستش آرامش، از ترسریع و دوید فورا. بماند

 سرش باال به آرامش. داشت نگهش و گذاشت ورودی

کرد فوت را اشکالفه نفس و انداخت نگاهی . 
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 بشویی، درست تو نه که دونیمی خوب. پارسا کنار برو »

 راهمون جاهمین بهتره. چیزام این کردن تحمل آدم من نه

شه جدا هم از . » 

- کنممی درستش بزنیم، حرف . 

کشید فریاد طلبکار و چرخید جا سر آرامش : 

 ببین کن نگاه من به رو؟ چی کنی؟می درست رو چی »

 ترمیمه؟ قابل شده، تکه هزار و شکسته که اعتمادی این

 توش، کردی فرو دسته تا رو خنجرت امشب که قلبی این

 هروقت. پارسا ندارم اعتماد بهت من دیگه؟ شهمی درست

 یه سرت دونممی خبرم،بی ازت که هروقت بیرونی، اون که

 تا رفتی شب اون کردی ول منو که دونممی. گرمه جایی

لعنتی نده بازی منو. بازیات زن پی صبح ! » 

 که کشید فریاد پارسا صورت توی طوری را آخرش جمله

افتادند هم روی پارسا هایپلک . 

رو گه این کن باز » . » 



 

 

 دیگر بردارد، را دستش اگر که دانستمی پارسا اما

 زده گند. داشت نخواهد را آرامش ایلحظه هیچ و وقتهیچ

 حس از پر و پشیمان حاال و بود زده گند هم بدجور بود؛

 و کسی چه به دانستنمی و بود ایستاده خودش، از نفرت

 کوتاه مقابلش عصبی دختر تا شود متوسل چیزی چه

 .بیاید

 کرد سکوت ایلحظه چند و کشید پرحسرتی و عمیق نفس

گفت تاثر با و کرد باز لب. بگیرند آرام دو هر تا : 

 و خواستم وجودم تمام با رو یکی عمرم کل توی بار یه »

 وجودم تمام با که دختری. داد راه که هرجور وایسادم پاش

. کنم جبران رو کمبوداش تمام کردم سعی و بستم دل بهش

 که کاری و بودم که چیزی برای رو خودم بار هزار روزی

. بودم زده بهش که زخمایی همه برای کردم لعنت کردم

داشت من نبودن از که کمبودایی تمام واسه . » 
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 زمین یخیره اخم و بغض با و بود افتاده پایین آرامش نگاه

بود مانده . 

 زندگیم، همه بود شده که کسی فهمیدم مدت یه از بعد »

 حاال که بوده غریبه یه فقط. نیست تنم پاره نیست؛ دخترم

زندگیم موجود عزیزترین شده . » 

بست پلک و کرد رها را دردآلودش نفس . 

کنم زندگی باهاش آدم مثل تونمنمی اما همسرم شده » . » 

 آن گفتن بود سختش. خورد گره گلو در نفسش که انگار

 باید. کردمی خالص را خودش و گفتمی باید اما هاحرف



 

 

 قدمی بود، فروپاشی حال در که زندگی آن نجات برای

داشتبرمی . 

 که کنممی فکر این به و خوابممی کنارت وقتی دونیمی »

 و بذارم حدی یه از فراتر رو پام دارم اجازه و شوهریم و زن

 تو خورهمی پتک مثل چیزی یه خوای،می رو این هم تو

 بغلت تو شب و روز که دختریه همون این پارسا که سرم

خودته وجود از دخترته، کردیمی فکر و بود . » 

 دیگر حاال. برد فرو هایشجیب توی دست و ایستاد صاف

 اوست مال دنگ شش مقابلش دختر حواس که بود مطمئن

رفت نخواهد بیرون در آن از و . 

 پرنفوذ طمانینه، با کرد؛ نگاهش. برد آرامش چانه زیر دست

کردمی نوازشش داشت نگاهش با انگار که طوری وعمیق، . 

 تنش از که حرارتی همه آن از نزدیکی، آن از آرامش قلب

 دوستش. کوبیدمی مالحظهبی و قراربی شد،می متصاعد

 دلش اما نبود گریزی راه هیچ داشتن دوست آن از و داشت



 

 

 بود؟ شده خرد قوا تمام با شب آن که کردمی کار چه را

کرد؟می چه را اشخورده زخم اعتمادِ  

کن نگاهم خانومم؟ » . » 
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. افتاد اتفاق هیجان و شور از عظیمی انفجار آرامش قلب در

 پارسا زبان از پراحساس همه آن را لفظ آن که بود بار اولین

 دلش به عجیب که مالکیتی میم با هم آن شنید؛می

 مانده جا صدایش لحن پشت که بغضی آن. بود چسبیده



 

 

 در خیره و گرفت باال سر که لرزاند طوری را قلبش بود،

ماند پارسا غمناک و دارتب نگاه . 

 شم، درست بذار بده، فرصت کم یه کن، درکم کم یه »

شم آدم بذار . » 

 نگاه وقتی و کشید آرامش زیرین لب روی را شستش

 شد، دوخته هایشچشم به درمانده و بغض پر آرامش

کرد خواهش و کشید وارنوازش اشچانه زیر تا را انگشتش : 

 نداشتم، تعهد احدی هیچ به وقتهیچ که منی بذار »

داشتنو تعهد معنی بفهمم . » 

 در خیره. آورد باال لبش مقابل تا و گرفت را آرامش دست

. بست پلک و بوسید طوالنی را دستش هایش،چشم

 زمزمه اش،زندگی هایسال این تمام از بریده و درمانده

 :کرد



 

 

 به خودت، به کن گرم دلمو کن، خونه این بندِ و من »

 و سی که هاییترس با بتونم کن کمکم. جسمت عشقت،

بجنگم کردم دفن خودم تو سال ایخرده . » 

 بود، پیچیده دلش توی که ایدلهره و ترس با آرامش

 را نگاهش مقابل اشک از ایپرده و دوخت زیر به را نگاهش

گفت پارسا که گرفت : 

 دخترمی هنوز ذهنم پسِ جایی یه فقط عاشقتم من »

 « !لعنتی
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 حسرت نفس و کرد نگاهش دلخور و ضربتی آرامش

. بود گرفته دنیا تمام اندازه به دلش. کرد فوت را مانندش

زدمی دو دو هایشچشم توی هم هنوز پارسا ملتمس نگاه . 

 سرش پشت درِ به را اشتکیه حال،بی و درمانده آرامش،

 جا گلویش توی سنگ هفت توپ مثل که بغضی با و داد

زد لب بود کرده خوش : 

ترکهمی داره دلم. بیرون بریم » . » 

زد باریحسرت لبخند پارسا . 

بگی تو هرچی » . » 

 نفس را خانه از بیرون هوای از کمی و کرد باز را در آرامش

گفت فورا آرامش که برداشت را سوئیچ پارسا. کشید : 

بریم پیاده. نه ماشین نه، » . » 

 دید، را مصرش های چشم وقتی و کرد نگاهش خیره پارسا

 خانه از باهم. داد تکان سر و گذاشت جاهمان را سوئیچ



 

 

 از فاصله با آرامش. شدند هاخیابان راهی و رفتند بیرون

 آن کشید،می عمیق نفس هرچه و رفتمی راه پارسا

 از را اشسینه مدام. شدنمی سبک دلش روی سنگینی

 حبس دهانش توی را آن هرازگاهی و کردمی پر اکسیژن

 پارسا. کردمی رها را آن شده، باد هاییلپ با و کردمی

 که دانستمی خوب. داشتبرنمی حرکاتش و رفتار از چشم

بخشیدنمی را خودش و بود زده او به زخمی چه شب آن . 

پرسید و کرد بازی پاهایش مقابل فرضی سنگِ با آرامش : 

نمیاد؟ خوشت تولد از چی برای »  » 

 بندِ نگاهش. ترکید پارسا مغز توی بادکنکی که انگار

کرد حرکت آرامش دوشادوش و شد مقابلش . 

 بارزش هایگذشتن فرق و مهتاب جز به دلیلی نظرت به »

 شکل به که بود روانی یه مهتاب باشه؟ داشته تونهمی

 من قدرهمون و داشت دوست رو پرهام خطرناکی و افراطی

 کادو من برای بابام وقتی حتی. روندمی خودش از رو



 

 

 بره کهاین نه. خودشون بین شدمی پابه جنجال خرید،می

 بهانه قدراون... نه ها؛خریدی کادو چرا بگه بهش مستقیم

 بدبختم بابای پای و پر به هرچیزی سر اونقدر گرفت،می

 نابود و نیست رو کادو اون داشتبرمی تهش که پیچیدمی

 اون بود چی من گناه نفهمیدم وقتهیچ. حرصش از کردمی

 « وسط؟

 هم او به پارسا بد حس که جهنمی میان داشت آرامش قلب

سوختمی بود، کرده منتقل . 
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 آالچیقی، در و رفتند بود اطراف همان که بزرگی بوستان به

نشستند هم رویروبه . 

گفت و کرد باز لب آرامش : 

بگه تبریک رو تولدت بود اومده امروز » . » 

 که کرد نگاهش حیرت با و گرفت باال سر طوری پارسا

انداخت باال ایشانه و ترسید ایلحظه برای آرامش . 

 و بودم پوشیده لباس چطوری که دید یعنی. منو دید »

بودم کرده تزئین رو خونه . » 

 اششکسته غرور از که سردی عرق بود شده تنش تمام

 گره دهانش در که انگار زبانش. بود نشسته تنش روی

گفت لب زیر و خندید تمسخر و اضطراب پر. خورد : 

تو واسه که  احمقم » ... » 

گفت اخطارگونه پارسا : 

خاکی جاده بزنی نشد قرار... اِ » . » 



 

 

 هرجایی بند نگاهش و بود شده درد آرامش وجود تمام

 زیر پارسا، خیانت گس و تلخ طعم. پارسا جزبه شدمی

انگار بود زبانش . 

نکرد؟ نطق چیزی خب؟ »  » 

زد پوزخندی آرامش . 

شوهریم و زن گفتم بهش ولی. رفت نیستی دید » . » 

- گفتی؟ بهش  

 ایلحظه برای برگشت آرامش که کشید داد حیرت با طوری

کرد نگاهش کوتاه . 

 رو دیگههم روز یه که داشت اصرار هم اون. خب آره »

بیرون ببینیم . » 

گفت و زد موهایش به چنگی عصبی پارسا : 

زنممی بدجور قیدتو رفتی، بفهمم. آرامش رینمی » . » 

کرد نگاهش بارسرزنش و لرزید بغض از آرامش چانه . 



 

 

بزنی منو قید ایآماده فقط تو » . » 

 پنهان هایشدست میان را صورتش و کشید نچ کالفه پارسا

 نگاه در خیره و گرفت باال به رو را موهایش باز هم بعد. کرد

زد لب آرامش : 

چیه؟ من برای دنیا کار ترینسخت دونیمی »  » 

 پارسا که کرد نگاهش پرسشی و برچید لب بغض با آرامش

گفت وارزمزمه و تاکیدی و آرام : 

 کار اون یعنی زنم،می قیدتو گممی وقتی! زدن رو تو قید »

 که شممی ناراحت ازش جوری قرمزه، خط من برای جوری

 کارو اون تو ولی بدم انجام رو دنیا کار ترینسخت حاضرم

 « .نکنی
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 اشکش زد، که پلکی هر با و کرد نگاه اطراف به آرامش

بود شده تازه دلش داغ انگار. چکید . 

 درمانده و شد جاجابه جایش توی عاصی، و کالفه پارسا

 :گفت

 بسه بسه، نکن، خون منو دل انقدر چته؟ آرامش؟ چیه »

نکن گریه . » 

گفت و گرفت شدت آرامش گریه : 

 رو کارا اون برات عشقم تمام با من. ذوقم تو خورده »

تو اما. کنم خوشحالت که ریختم برنامه کردم، ... » 

 دور سمی ماری که انگار. بدهد ادامه که نکرد یاری زبانش

بود زده چمبره قلبش . 



 

 

نشست کنارش و زد دور را بینشان میزِ پارسا . 

 « آرامش؟ »

 اال کردمی نگاه رسیدمی کجا هر به هم هنوز آرامش

بود شده تمنا از پر صدایش که پارسایی . 

 « آرامشم؟ »

 و دوخت پارسا منتظر نگاه به چشم سختی به آرامش

پرسید مقدمهبی : 

 از بعد که دختری پارسا؟ چیه تو زندگی تو من جایگاه »

 دست از هاشولحظه از خیلی فهمیدی سال پنج و بیست

 بهش اونقدر که زنی یا کنی؟ جبران خوایمی حاال و دادی

 قیمتی؛ هر به کنارت؟ باشه خوایمی فقط که ایوابسته

 اون به و کنی برطرف رو نیازات خونه از بیرون کهاین حتی

 شرایط زود خیلی گمنمی من. روحانی پدر بشی برسی که

 داشته عرف از خارج روابط بخوای تو کهاین اما بشه عادی

 کنارت چطور دونمنمی. نیست هضم قابل برام اصال باشی،



 

 

 چطور دونمنمی زنم؟می حرف باهات دارم و نشستم

 با رو پارسا بگم و بکشم قرمز خط یه ذهنم رو تونممی

 لحظه هر من نشی؟ داغون که نکن تصور دیگه هیچکس

 فهمی می... میرممی و کنم می سازی تصویر ذهنم تو دارم

میرممی حسادت و بغض و حرص از دارم من پارسا؟ . » 
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. زد هق و دوخت پارسا به را بارشخون و آلود اشک نگاه

 انگار که کردمی نگاهش طوری و بود کرده اخم پارسا



 

 

 که بود آن واقعیت. کند القا را ندامتش حس خواستمی

 مثل اما بردنمی لذت روابطش از وجه هیچ به روزها این

 هایشاضطراب و دردها تمام و رسیدمی مواد به که معتادی

 محض به و شدمی آرام روابط آن از بعد کرد،می خاموش را

 پر را وجودش تمام پشیمانی و نفرت حس شدنش، تمام

کردمی . 

کنم؟ کار چی من بگو تو »  » 

- بهت بده قرص بریم دکتر؟ بریم . 

گفت عصبی و زد پوزخندی پارسا : 

 که بگو چی یه. دارن روانی مشکل خودشون دکترا »

 « .بگنجه

کرد نگاهش حیرت با آرامش . 

 آدمی همه این. منطقی آدمای و باسواد دکتر همه این »

شده خوب و رفته که . » 



 

 

گفت انعطافبی و انداخت باال سر پارسا : 

 ساقط مردونگی از منو که چلن و خل مشت یه اینا »

 مریض که داد قرص مشت یه رفتم، مدت یه. فقط کننمی

این جز بذار روم پیش دیگه راه یه. بدتر شدم . » 

گفت شده عاصی آرامش : 

دکترم؟ من مگه »  » 

انداخت باال ابرویی و رفت باال ایخنده به پارسا لب گوشه . 

سری تاج شما » . » 

 سینه به دست و کرد اشحواله ایغره چشم آرامش

 هنوز و خوردمی حرص داشت. چرخاند اطراف به را نگاهش

نبود آرام هم . 

 میانشان، جو کردن عوض برای و برداشت را تلفنش پارسا

گفت و کرد پلی آهنگی : 



 

 

 بیا. عزیزم شیمی چروک نخور حرص انقدر خیالبی »

کنیم حال کن گوش اینو . » 
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 و افتاد قهقهه به پارسا که کرد نگاهش طوری آرامش

 مقابلش فرضی میکروفنی انرژی، با طوری. ایستاد مقابلش

 جوانی انگار که خواندمی خواننده پای به پا و بود گرفته

بود ساله بیست . 



 

 

 هستی که وقتایی تو/ گلوم بسته و سنگین شهمی »

 شهمی قلبم پیشت/ سریع انقدر که داری چی تو/ پهلوم

 داره بد چقدر/ دلت نوره پره نابی الماس یه تو./ بستری

 رو زودی زدم پلکامو تا لحظه یه تو/ دلت زور بهم چربهمی

بهم دوختی قلبمو های پاره تیکه تو/ هم . » 

 را خودش اما بود افتاده خنده به پارسا حرکات از آرامش

 گاه، تکیه پدر، بود؛ چیز همه برایش پارسا. کردمی کنترل

 که را اشزندگی از بعد آن اما. حامی رفیق، همراه، عشق،

 هیچ بود، کرده نرم پنجه و دست آن با چندسال و چندین

 استخوانش مغز تا حسادت، و کند هضم توانستنمی جوره

سوزاندمی را . 

 این/ تنده آتیشش جونم به افتاده که عشقی این/ بمبه »

برده دلمو/ برده دلمو وحشی چشمای مشکی، موهای ... » 



 

 

 گاهتکیه صندلی روی را پایش یک و نشست کج میز، روی

 دل و جان با و شد خم صورتش توی آرامش، به رو و کرد

 :خواند

 تو جایی یه/ طعمی ترینشیرین زندگیم هایمزه الی تو »

 شورهمی که موجی یه تو/ فهمینمی خودت که رفتی قلبم

 با جنگیدن واسه سالحه آخرین تو/ دردامی تسکین دلو

  ...ترسامی

 بهم چربهمی داره بد چقدر/ دلت نوره پره نابی الماس یه تو

 تیکه تو/ هم رو زودی زدم پلکامو تا لحظه یه تو/ دلت زور

بهم دوختی قلبمو هایپاره . » 

 لبخند با و بودند شده خشک آرامش هایاشک دیگر حاال

 و کرد باز سمتش به آغوش پارسا. کردمی نگاهش محوی

 :گفت

بگی؟ تبریک تولدمو خواینمی »  » 



 

 

 سمتش به داشت، که متناقضی حس همه آن میان آرامش

کرد حبس بازوانش میان را او پارسا و کرد پرواز . 

مبارک تولدت » . » 

 زندگی حس و شد فشرده پارسا سینه به بیشتر و بیشتر

 تمام با را مرد آن او. گرفت جریان هایشرگ میان

 که خواستمی. خواستمی هایشبدی و هاخوبی کمبودها،

شدن ما برای بدهد فرصت و بسازد را شانزندگی . 

. رفت پیش گوشش روی تا و کرد بوسه غرق را سرش پارسا

 ذوق، سر از ایخنده با و ریخت فرو قوا تمام با آرامش دل

 ضعفش نقطه روی دست پارسا. داد تاب و پیچ را خودش

 ذوق و عشق پر آرامش، العملعکس آن با و بود گذاشته

خندیدمی . 

 معجزه به شبیه آرامش بدش، احساسات تمام میان جایی

 مطلق تاریکی میان انتها،بی نور یک به شبیه. بود

اشزندگی . 
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*** 

 پارسا و خورد زنگ پارسا همراه تلفن که بودند جلسه وسط

 هم بعد و انداخت تلفنش به نگاهینیم هایش،صحبت میان

داد ادامه زدنش حرف به و کرد قطع را اشویبره . 

 نگرانی و ترس از عظیمی موج و شد مشکوک آرامش نگاه

 هر. ترسیدمی چیز همه از روزها این. آورد هجوم دلش به

 قلبش توی که بود تیری دیگری، شخص روی پارسا نگاه



 

 

 لبش، یگوشه لبخندِ و هابرخوردی خوش و آمدمی فرود

داشت مرگ حکم برایش . 

 پارسا به و شد کالفه باالخره که بود گذشته روز همان

 هایشخوردن حرص جواب در و زد قهقهه پارسا. توپید

 :گفت

الزمه خوب عمومی روابط داشتن برای اینا عزیزم » . » 

- بدی؟ قورتشون نگاهت با و بزنی الس همه با که الزمه  

 سیگار. لرزیدندمی خنده شدت از هم هنوز پارسا هایشانه

 به تکیه. کرد تنگ را هایشچشم و کرد روشن برگی

 به را نگاهش سیگارش، به عمیقی پک با و داد صندلی

گفت و دوخت آرامش درهم هایاخم : 

دختر نگیر کم دست خودتو انقدر » . » 



 

 

 نگاهش طلبکار و زد سینه به دست شده، عاصی آرامش

 حرف هزار و دلخوری دنیا یک حسادت، دنیا یک. کرد

بود گذاشته جا نگاهش پشت ناگفته . 

 میان سیگار که دستی همان با زد، دور را میز پارسا

 را آرامش صورت توی شده ریخته موی بود، هایشانگشت

 کمرش گودی روی را آزادش دست. کرد خم سر و زد کنار

 گر تنِ از فاصلهبی. کشید خودش سمت به را او و گذاشت

 و داد تکیه اشپیشانی به پیشانی مانندش، کوره و گرفته

بست پلک . 

 همینه واسه. آرامش هستی چی دونینمی خودت تو »

پریمی پایین باال انقدر . » 

 زمزمه دلخور و داد قورت سختی به را دهانش آب آرامش

 :کرد

زندگیت؟ تو هستم کی هستم؟ چی »  » 



 

 

. انداخت کمرش به چنگی و شد منقبض پارسا فک

 و گذاشت میز روی کریستالِ زیرسیگاری روی را سیگارش

 به آرامش کمر که چرخاند هم را آرامش و چرخید طوری

گرفت قرار مقابلش پارسا و کرد برخورد میز . 
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 نفس به شد، تزریق تنش به که حرارتی موج آن از آرامش

 هاینفس برخورد از گوشش حوالی جایی و افتاد نفس

گرفت آتش زدن حرف موقع پارسا، . 



 

 

 جااین وایمیسی که فهمینمی. المصب دیگه همین دِ »

کنیمی مواخذه ذهنت توهمات واسه منو . » 

- بگنجه بگو چیزی یه خدا رو تو پارسا؟ اینا توهمه توهم؟ . 

 و کشید کام به را گوشش الله و خندید پرحرص پارسا

 مور مور آرامش تن تمام که طوری و وارزمزمه. بوسید

زد لب شد،می : 

. تو توی شهمی خالصه چیم همه من واسه. توهمه آره »

 کسی حاال تا که جذابی واسم جوری یه آرامش؟ فهمیمی

 « .نبوده

 اشتنه باال روی پارسا و بود شده خم عقب به رو آرامش

 نگاه و گرفت آغوشش در ترتنگ. بود انداخته سایه

 هایشلب روی و چرخید آرامش هایچشم بین حریصش

ماند ثابت . 

گفت و داد هلش عقب به کمی آرامش : 



 

 

میاد یکی االن » . » 

- اخراجه بیاد، من یاجازه بدون کسی ! 

 گلوله تنش تمام! دیدنی بود پا به غوغایی آرامش دل در

ریختمی فرو بار هزار لحظه هر در دلش و بود شده آتش . 

 خمار هایشچشم پارسا، یزمزمه با و شد سست تنش

 .شدند

کنه؟می اذیتت چی »  » 

 !تو-

 با را تنش یرفته دست از آرامشِ و خندید گلو توی پارسا

کرد بازیابی آرامشش گرفتن آغوش در . 

کنم؟ ساقط زندگی از بزنم خودمو گیمی یعنی »  » 

 میز روی و کشید باال پارسا به تکیه را خودش آرامش

 باال ابرویی و کرد حلقه پارسا کمر دور را پاهایش. نشست



 

 

 با داشت و بود خورده چین پارسا هایچشم گوشه. انداخت

کردمی نگاهش عشق و شور . 

باش متعهد من به فقط! نچ » . » 

- خوشگلم متعهدم . 
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 نظربه زیبا پارسا نظر از کهاین از. ریخت فرو آرامش دل

شدمی آرام روانش و روح تمام رسید،می . 

 آرامش نگاه و رسید گوش به پارسا اپواتس برنامه صدای

شد دوخته بود آن روی گوشی که میزش به ضربتی . 



 

 

کرد نگاهش پرسشی و افتاد قهقهه به پارسا . 

 « چیه؟ »

 کیه؟-

زد لب خیالبی و بوسید را اشچانه پارسا : 

 « ...هرکی »

- پارسا؟ کیه. داشت فرق بقیه با آالرمش  

 کردن پرت برای و کشید باال میز روی را خودش پارسا

 و زد خیمه تنش روی مقابلش، حساس دختر حواسِ

 و زد غلتی زیرکی با آرامش که ببوسد را هایشلب خواست

پرید پایین میز از فورا . 

 آرامش اما رفت میز سمت به فورا او از هشیارتر پارسا

کرد قایم هایشدست توی و برداشت را تلفنش . 

 دست و بود برده فرو جیبش توی را دستش یک پارسا

رفتمی آرامش سمت به و بود گرفته مقابلش را دیگرش . 



 

 

اونو من بده » . » 

انداخت باال سر آرامش . 

دمنمی » . » 

 باز هم از اشچهره خطوط و رفتمی جلو قدم به قدم پارسا

شدندنمی . 

منه شخصی حریم اون. آرامش بده » . » 

-  خورهمی گه بگیره، ازم منو زندگی قراره که حریمی

باشه شخصی . 

 چند با. بود شده کفری هم و بود گرفته اشخنده هم پارسا

 دور. دوید آرامش و رساند آرامش به را خودش بلند قدم

گفت گریه با و زد چرخی میز : 

خودت؟ به زدی گند که کیه کیه؟. دمشنمی »  » 

 ایکالفه نفس و برد فرو جیب توی را دستش دو هر پارسا

 .کشید



 

 

 هر. که نیستن نفر دو یکی. چمیدونم من. هست گهی یه »

شهمی دلتنگ و دهمی پیام یکیشون روز ! » 
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 با و کرد گرد چشم آرامش و گفت بدجنسی با را این

کرد نگاهش وحشت . 

چی؟ یعنی »  » 

- فقط مهمی تو! عزیزم . 

زد لب آلودبغض آرامش : 



 

 

 دسته تا دربیاد محراب از ایگربه یه قراره هرروز یعنی »

زندگیم؟ پاچه تو بره  » 

گفت و خندید قراربی پارسا : 

که کنم ادبت نبودم سرت باال... تربیتبی » ... » 

 روی که پسوردی دیدن با و گرفت مقابلش را تلفن آرامش

گفت و دوخت پارسا به را اشعصبی نگاه بود، تلفن : 

داره رمز که این » ! » 

زد پک و برداشت را برگش سیگار پارسا . 

 منو دهن روز و شب که باشه نداشته رمز بذارم پس »

کنی؟ سرویس  » 

گفت و کرد نگاهش حرص پر آرامش : 

بیرون رمنمی اتاق این از نکنی، بازش تا » . » 

انداخت باال ایشانه و نشست میزش پشت پارسا . 



 

 

 طرح کنم، نگاهت منم جااین بشین. عزیزم خدامه از من »

 « .بزنم

انداخت باال ابرویی و گذاشت مقابلش برگه چند : 

داری؟ دوست عروس لباس »  » 

زد لب و داد تکان تاسف به سری آرامش : 

تویی خوام،می که چیزی تنها فعال من » ... » 

خندید و داد تکان سر مرتبه چند پارسا . 

 تویی خواممی که چیزی تنها فعال منم! تفاهمی چه »

دور بریز رو بقیه. عزیزم . » 

 گردنش روی را سرش و انداخت باال ابرو بدجنسی با آرامش

کرد کج . 

کن عوض رو سیمت پس. قبول باشه » . » 

 

, [09.03.20 15:19] 
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شد زدن طرح مشغول و خندید کالفه پارسا . 

 لزومی. دارمش ساله بیست از بیشتر من رو سیم این »

شه عوض بینمنمی . » 

 بعد. رفت کارش میز مقابل تا و انداخت باال ابرویی آرامش

 یخیره. نشست آن یلبه و کشید باال کمی را خودش هم

 دوخت، او به را خیالشبی نگاه پارسا وقتی و ماند پارسا

 :پرسید

پارسا؟ خوایمی رو زندگی این واقعا تو »  » 

 عمیقی نفس و شد دقیق هایشچشم عسلی توی پارسا

 پرتو هر و بود رفته فرو عمیقی فکر به که انگار. کشید



 

 

 ایلحظه برای. کردمی رسوخ آرامش جان عمق تا نگاهش

زد لب مطمئن لحنی با و بست پلک کوتاه : 

خواممی » . » 

-  از گذرهمی روز چند. کنی تالش داشتنش واسه باید پس

شده؟ عوض چیزی تولدت؟ شب  

 تمام اما داد نشان زدن طرح مشغول را خودش پارسا

بود آرامش پیش حواسش . 

نیستم کسی با دیگه من » . » 

-  تنگ برات دلشون خودت، قول به همه دنبالتن، همه ولی

 غش سمت اون به باز که کننمی هرکاری دارن همه شده،

 .کنی

 داشت که شد دوخته آرامش به و شد اخمالود پارسا نگاه

برساند را منظورش تا کندمی جان . 



 

 

 کسهیچ با گیریم بودی، پاک هفته یه گیریم باشه »

 از دست که بینیمی ولی. ندادی رو کسی جواب و نبودی

 براشون خودشونن، منافع فکر به اونا! دارنبرنمی سرت

 اونا و هست دیگه نفر یه تو زندگی توی که نیست مهم

 ذره ذره دارن. نفر یه اون زندگی به زننمی گند دارن

 رو احساسش و گیرنمی ازش رو عشقش و اعتماد

پارسا؟ داره تحمل چقدر مگه زن یه. کشنمی  » 

 فقط و داد سوق عقب به را خودش صندلی، به تکیه پارسا

 جوشید هایشچشم کاسه توی اشک چطور که کرد نگاهش

لرزید هایشلب و . 

 کنمنمی نگاه اون از بعد دیگه. باهاتم جایی یه تا من »

 غرق کجا تا ببینم کنمنمی نگاه عاشقتم، چقدر ببینم

 از انگار که رممی جورییه... پارسا رممی خودتی؟ کثافت

نبودم هم اول . » 
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داد ادامه و کرد پاک را صورتش روی ریخته اشکِ : 

 شممی منفجر بهم بزنی کبریت یه. باروتم انبار االن من »

 دکتر نمیای. بکن مراعاتمو. پارسا بیا راه دلم به... تمام و

کن گوش من حرفای به الاقل ولی نیا، باشه . » 

 خودش دنیای کثافت از را او تا بود آمده دختر این انگار

 اما بود زده جا لحظه آن تا بود هرکسی شاید. کند رها

 را زندگی آن دستی دو هم و دادمی آرامش هم آرامش

 که تعادلیبی زندگیِ این. کند پیدا تعادل تا بود چسبیده

 از همراه یک به نیاز کرد،می بازی را اولش نقش پارسا



 

 

 برای مصر قدرهمان عاشق، قدرهمان داشت؛ آرامش جنس

. بود شکسته سرش پشت هاسال که هاییپل کردن درست

 را پارسا دست و ساختمی را هاپل دانه دانه آرامش

 فقط را زندگی آن تا. کند عبور هایشترس از تا گرفتمی

 داشت، که کمی سن با دختر، آن. کند زندگی شبیه کمی

بسازد نو از را پارسا تا بود آمده . 

کرد اشاره اشسینه به و انداخت میز روی را قلمش پارسا . 

اینجا بیا » . » 

 دو هر. خزید آغوشش به و پرید پایین میز روی از آرامش

 هایشانبحث و دعوا با که ایفاصله آن تمام و بستند پلک

 آرام قدرآن. کردند پر را بود افتاده هایشانقلب میان

 همبه را خلسه آن خواستنمی دلشان کدامهیچ که گرفتند

 .بزنند

 بیرون آغوشش از فورا آرامش در، شدن کوبیده صدای با

 را وضعش و سر هم پارسا. کرد مرتب را لباسش و آمد



 

 

 لب کرد،می صاف را اشسینه که ایسرفه با و کرد مرتب

 :زد

 « بفرمایید؟ »

 پارسا با داشت که مدتی تمام و آمد کارمندها از یکی

 آرامش روی مدام بدبینش و مشکوک نگاه کرد،می صحبت

 تماشای مشغول را خودش هم آرامش. خوردمی چرخ

بود آویزان اتاقش دیوار و در از که بود کرده تابلوهایی . 

زد لب و ایستاد کنارش پارسا پارسا، کار شدن تمام با : 

بخوریم؟ بستنی بریم زودتر امروز »  » 
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 روی را زبانش و کرد نگاهش خاصی شوق با آرامش

کشید هایشلب : 

لطفا باشه شکالتی... اوووم » . » 

شدند خارج شرکت از دو هر و خندید پارسا . 

. بخرند دیگری کارت سیم برایش تا سپرد پارسا روز همان

 قطع که پارسا تلفن ویبره و بودند نشسته جلسه توی حاال

بود کرده دیوانه را آرامش شد،نمی هم . 

 جلسه باالخره تا گذشت چقدر و خورد حرص چقدر نفهمید

 از و داد دست مرد کارمندهای تمام با پارسا و شد تمام

کرد اعالم را جلسه ختم و کرد تشکر هاخانم . 

 مهم برایش و بود نشسته جاهمان عاصی و طلبکار آرامش

 چطور و کردندمی نگاهش چطور دیگر کارمندهای نبود

کردندمی پچ پچ درموردش . 



 

 

 که گفت نفر آخرین به نیست، رفتنی آرامش دید که پارسا

ببندد هم را در . 

برید؟نمی تشریف شما خانم؟ آرامش خب؟ »  » 

 میان از و کشید مقابلش کاغذهای روی را ناخنش آرامش

گفت اششده کلید هایدندان : 

زد؟می زنگ بود کی »  » 

 اشصفحه به نگاهی. برداشت را تلفنش و خندید پارسا

گفت مضحک ایخنده با و انداخت باال ابرویی و انداخت : 

! من خدای اوه... زمانی آقای جبین، مه سیمین، ماریا، »

زده؟ زنگ چی واسه این... سرمه  » 

زد پوزخندی آرامش . 

البد شهنمی من حریف دیده چون » ! » 

پرسید و کرد تعلل ایلحظه : 

کیه؟ سیمین »  » 



 

 

- شناسینمی . 

زد لب پارسا که کشید ایکالفه هوف آرامش : 

 اصال... هابرسونه رو سیمکارت امروز گفتم دیوث این به »

انگار نه انگار ... » 

 تلفنش توی که چیزهایی و گذشته شب از هم هنوز آرامش

بود ریخته همبه بود دیده . 

کردم باز رو تلفنت خوابیدی، که دیشب » . » 

گفت اخطارگونه و شد دوخته سمتش به پارسا عصبی نگاه : 

کی؟ اجازه با! خودبی »  » 
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 بغض. نشست ترنزدیک و زد دور را میز و شد بلند آرامش

. بود شکسته قلبش که بس کردمی اشخفه داشت

 و بودند تصورش حد از خارج بود، دیده که چیزهایی

 درمورد. بود نذاشته هم روی پلک صبح خود تا را دیشب

 کرده تحقیق غیره و روابط نوع هایش،نشانه و پارسا بیماری

 درمان از حرف خواستمی و بود نشسته مقابلش حاال و بود

 .بزند

 باید کنی، عوض رو خطت باید تنها نه تو پارسا؟ ببین »

. کنی محدود هم رو مذکرت دوستای سری یه با روابطت

 به شهمی ختم فقط و فقط دیدم، ازت من که چیزایی این

جنسی اعتیاد . » 

 را مشتش کلمه هر با و کرد تکرار عصبی و تاکیدوار پارسا

کوبید میز روی : 



 

 

دی؟.. زَ... دست... تلفنم به... کی اجازه با... گفتم »  » 

کرد نگاهش پرافسوس و کشید دندان به لب آرامش . 

 دوستات که هاییسایت ها،عکس ها،کلیپ سری یه »

 سمت به شی پرت تو میشه باعث فقط فرستن،می برات

کنی ترک اگر حتی  اعتیادت؛ . » 

 آتش هایشچشم از. ایستاد آرامش مقابل و شد بلند پارسا

 درد قلبش و بود بیچاره و درمانده آرامش نگاه. باریدمی

 به داشت انگار که بود کرده اخم طوری پارسا. کردمی

کردمی نگاه زمین روی آدم خطاکارترین . 

گفت و انداخت زیر به سر آرامش : 

 ما یمسئله االن... هاپرت و چرت این و اجازه خیالبی »

 زندگی به تو که گردیممی راه دنبال داریم ما. نیست این

 یا مونی؛می هروئین به معتاد یه مثل االن تو. برگردی عادی

 با بگیرم یاد کنممی سعی دارم هم من. چیزی همچین یه



 

 

 رفتار چطور شه، درمان بیاد نیست حاضر که معتادی این

 « کنم؟

 نگاهش دقیق و عمیق و گرفت را آرامش هایشانه پارسا

 .کرد

 مسائل این درگیر خودتو انقدر کنم خواهش شهمی »

 « نکنی؟

 تمام. پریدمی پلکش گوشه و بود افتاده شماره به نفسش

 اجازه که دختری از بود شده عاصی و بود گرفته گر تنش

بماند باقی میانشان حریم، نام از چیزی بود نداده . 
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زد لب و کرد بغض آرامش : 

 تمام خودت چون. باشه کنارت کسی که داری نیاز تو »

 ولی... نفهمم من و برسی هدفت به که کنیمی تالشتو

پیچونیمی منو چطور فهمممی. پارسا فهمممی ! » 

 را دستش یک و کوبید هم روی پلک شده، عاصی پارسا

آمد کش آرامش روی نگاهش و گذاشت جیب توی . 

کنیمی فکر تو که نیست طوریاین » . » 

- هست چرا ! 

 صورتش پارسا که برد باال را صدایش و گفت بغض پر طوری

 پرید پلکش گوشه هم باز و گرفت هایشدست میان را

کرد نگاه آرامش به وقتی . 

 از چطور که خوندم. دیگه نزن گول منو. دونممی هست »

 رو جنسی رابطه چطور و زننمی روزانه هایفعالیت و کار



 

 

. پارسا همینی دقیقا هم تو. دنمی قرار زندگیشون محور

 از منو که نفهمم من که زنیمی چنگ ریسمانی هر به فقط

 حتی از حالت، و حس از نگاهت، از من ولی. ندی دست

 اونی چیز هیچ که فهمممی... چته فهمممی خستگیات

 رو چیزی که نیستی آدمی تو چون. دنبالشیم که نیست

باشه داده تغییر . » 

 دو اشعصبانی نگاه و بودند شده دارکش پارسا هاینفس

غرید و سابید هم روی دندان. زدمی دو : 

 روانت و روح روی و بمونه ذهنت تو چیزی خوامنمی من »

بذاره تاثیر . » 

-  من. زندگیم تو بخوره گه بشه باعث چیزی خوامنمی منم

 بچسب و نباش من روان و روح نگران. کنممی درستش اونو

آرامش بی آرامش، وگرنه. خودت درمان به ! » 

. رفت بیرون دفترش از و پرید پایین میز روی از هم بعد

 کسی از حتی کهآن بدون و برداشت را وسایلش و کیف



 

 

 نفس کمی داشت نیاز. کرد ترک را جا آن بگیرد، اجازه

 در مشکالتشان، و پارسا هیاهوی از دور به کمی. بکشد

است؟ ایستاده اشزندگی کجای ببیند و شود غرق خودش  
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 دلتنگش. بود رسیده جبین مه خانه به آمد، که خودش به

 بود، مادر و رفیق و دوست برایش جبین مه که قدرآن. بود

 خیره زمین به و زد را خانه زنگ. نبود دیگری کسهیچ

پیچید آیفون در جبین مه یزدهحیرت صدای. ماند : 

باال بیا مادر؟ تویی آرامش؟ » ... » 



 

 

 اش،زدههیجان فریاد صدای که بود نذاشته را گوشی هنوز

آورد آرامش هایلب به لبخند . 

آرامشه علیرضا؟ علی؟ » ... » 

 کالمی، هیچ بدون و رساند واحدشان به را خودش آرامش

شد فشرده جبین مه آغوش توی . 

تو؟ کجایی. بود شده تنگ دلم... مادر وای »  » 

 عطر و بود کشیده آغوشش در سخت و سفت هم آرامش

 به که انگار. نشست چشمش گوشه اشکی. بلعیدمی را تنش

بود رسیده آرامشش منبع . 

جان بانو ماه تو بیاد بذار » . » 

 به رو کرد، رهایش باالخره جبین مه وقتی و خندید آرامش

کرد سالم علیرضا : 

شما؟ خوبید »  » 



 

 

 داخل به و زد اینوازانهمهمان و دلنشین لبخند علیرضا

کرد دعوتش . 

نیومدی دیگه رفتی! شدی معرفتبی. شما خوبی به » ... » 

رفت خانه به و زد لبخند آرامش : 

 نیاز. متاسفانه بود ریخته همبه روحیم اوضاع کم یه »

تنهایی و خلوت به داشتم . » 

 تربزرگ شکمش کهاین با. شناخت نمی پا از سر جبین مه

 چیزها این اصال اما بود نمانده زایمانش تا چیزی و بود شده

 اشخانه به هامدت از بعد آرامش وقتی نبود مهم برایش

بود عزیز همانقدر برایش هم هنوز آرامش. بود رفته . 

 مدام و کند کار جبین مه دادندنمی اجازه علیرضا و آرامش

 مه برای آرامش. بشیند تا گرفتندمی دستش از را چیز همه

 حسادت بطنش توی موجودِ به و بود خوشحال جبین

 پا گلویش بیخ که بود حسی. نبود خودش دست. کردمی



 

 

 کردمی درمانیبی دردِ به آلوده را تنش تمام و بود گذاشته

بود گرفته را دامنش روزها این که . 
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 مه تا رفت بیرون خانه از ایبهانه به علیرضا مدتی از بعد

 علیرضا از دنیا یک آرامش. باشند تنها آرامش و جبین

 علیرضا اگر و داشت احتیاج خلوت این به. بود ممنون

کردمی دق رفت،نمی . 

 گذاشت جبین مه پای روی را سرش آرامش رفت، که وقتی

 نه. بافت بعد و زد شانه را موهایش طمانینه، با جبین مه و



 

 

 آرامش که دانستمی. پرسیدمی چیزی نه و گفتمی چیزی

 سعی فقط. گویدمی را باشد داشته دوست خودش هرچه

 بتواند تا کند زنده وجودش در را امنیت حس آن کرد

بگوید را دلش روی مانده هایحرف . 

 مدت آن در که دردی تمام و ریخت اشک آرامی به آرامش

 که بود شده کور نطقش انگار اما. کرد سبک را بود کشیده

 پیدا هم با که جدیدی نسبت از نه و گفتمی پارسا از نه

 دیدن با و خورد زنگ تلفنش دقیقه چند از بعد. بودند کرده

 تا رفت اتاق به و کرد کوتاهی خواهی معذرت پارسا، اسم

بدهد جواب . 

 « بله؟ »

کرد سیخ اندامش به مو پارسا، فریاد صدای : 

-  االن! کارت سر رفتی کردم فکر احمق منه تو؟ کجایی

رفتی ظهر همون گفت توکلی بیرون، بریم دنبالت اومدم . 

گفت ترخیالبی و کرد فوت را خیالشبی نفس آرامش : 



 

 

برس شخصیت کارای به تو داره؟ فرقی چه » . » 

-  خونه، بیا پاشو زنی؟می حرف چی از احمق؟ کار کدوم

 جونت به افتممی. نکن جری منو کارات این با انقدر

هابکشی هم اضافه نفس یه ذارمنمی ! 

- . کنیمی پنهان من از چیو همه داری تو. بیام ندارم دوست

برسی کارات به و ببندی منو دهن خوایمی فقط . 

کرد تکرار هم پشت مرتبه چند و عصبی پارسا : 

. مغزم رو ریمی نافرم داری آرامش؟.... وای وای وای »

 منو کجایی؟. نیستی که هم تخونه هستی؟ گوری کدوم

نکن دیوونه . » 
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 که درمانده قدرآن بود؛ درمانده و گرفته خش صدایش

 بود، آمیخته التماس به که لحنی آن از آرامش دل انگار

زد لب و شد خالی : 

جبینم مه خونه » . » 

- دنبالت میام . 

 و مات آرامش و کرد قطع دیگری حرف هیچ بدون را تلفن

 کنار بودن برای پارسا؛ برای کشیدمی پر دلش. ماند مبهوت

 زندگی، آن. کشیدمی عذاب اما بود؛ شده نفسش که مردی

 از و شدمی ترتنگ لحظه هر که بود قفسی مثل برایش

کردنمی خوبش حال به کمکی هیچ بودنش طال جنس . 

 در ترسیده، و نگران جبین، مه و شد کوبیده در به تقه چند

کرد باز را . 

بود؟ پارسا جان؟ مامان شده چی »  » 



 

 

 کجا از. ماند خیره جبین مه به تعجب و گیجی با آرامش

بود؟ فهمیده  

کرد زمزمه و زد بالتکلیفی لبخند : 

 از بعد خواستممی بود، شده تنگ واسش دلم. اوهوم »

بهش بزنم سر یه برم جااین . » 

پرسید مردد و کرد نگاهش بدبینی و اخم با جبین مه : 

 به زدی،می حرف ازش که چیزا این و عالقه... جریان اون »

رسید؟ کجا  » 

 به را نگاهش و آمدند کش لبخندی نشان به آرامش هایلب

 زحمت به که صدایی با و انداخت باال ایشانه. دوخت زیر

زد لب شد،می شنیده : 

داره ادامه هنوز. هیچی » . » 

 کمی. نشست تخت روی و آمد باال سختی به جبین مه نفس

 پایین و باال را بگوید خواستمی که هاییحرف و کرد فکر



 

 

 صحبت به شروع و گرفت بازی به را هایشانگشت. کرد

 .کرد

آرامش بهت بگم چیزایی یه خواممی » . » 

کرد نگاهش عشق با و نشست کنارش آرامش . 

 « جان؟ »

- بشی رابطه وارد پارسا با اگه حتی شاید راستش ... 

گفت خجالت با و کرد نگاهش : 

جنسیه رابطه منظورم » . » 

 به باید. گفتمی باید اما هاحرف آن گفتن بود سختش

فهماندمی را حقایق از سری یک آرامش . , [09.03.20 

15:19] 
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 نیست اعتماد قابل اونقدر بگم، خواممی که چیزی ببین »

 دیدم فیلم یه. رسیدم بهش هامدت از بعد من که چیزیه اما

بگم؟ چطور. بود مورد این در که  » 

گفت و کرد تشویقش نگاهش با آرامش : 

نداریم رو حرفا این که تو و من. جبین مه باش راحت » . » 

-  کنممی حس من. بگم که نیومد پیش فرصتش وقتهیچ

باشه داشته رابطه داره، دوسش که کسی با تونهنمی پارسا . 

 و کردمی نگاهش اخم پر و زدن پلک بدون خیره، آرامش

سوزاندمی را گلویش نفسش، .  

. نبود کنیمی فکر که طوراون پارسا و من رابطه اولین »

 دوره اون از بعد اما بودم جذاب پارسا برای فقط من یعنی

 بهم ایدیگه طور که فهمیدممی نامزدی، و محرمیت کوتاه

 با اما داره دوسم دیگه جوریه فهمیدممی شده، مندعالقه



 

 

 پارسا یعنی. باشیم هم با نشد دیگه کردیم، سعی کهاین

تونستنمی . » 

 و بود مانده گلویش توی سرطانی ایغده مثل هاحرف آن

 هایشچشم به و شد راز آن جایگزین که بود بغض حاال

پاشید اشک . 

 از بهتر تو روزا؛ اون یادآوری سخته خیلی من برای »

 و دیدم فیلم یه هاسال از بعد وقتی اما. دونیمی هرکسی

 داشت خشن و متعدد جنسی هایرابطه داستان مرد توش

 داشته رابطه تونستنمی داشت دوستش که کسی با و

 هم پارسا. موضوع این به کنم فکر کرد مجبور منو باشه،

بود همین دقیقا . » 

 داشت قلبش. زدندمی شخم را آرامش دل داشتند انگار

 هر که کردمی کار ساعتی بمبی مثل مغزش و شدمی منفجر

 حس به فقط پارسا ناتوانی. بود اشفروپاشی امکان آن

بود هاحرف آن از حادتر مشکل و شدنمی مربوط اشپدری . 



 

 

پرسید نفسبی و داد قورت سختی به را دهانش آب : 

کنم؟ کار چی باید »  » 

زد لب و کرد نگاهش عمیق و نگرانی با جبین مه : 

بپره سرت از حال و حس این بذار. باش دور زندگیش از » . 

» 
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 پارسا زندگی وسط دقیقا آرامش، که نداشت خبر جبین مه

 آن از تروابسته پارسا. بود شده اشزندگی خودِ اصال بود؛

 به هم ماندن دور شب یک حتی اجازه و بود شده هاحرف



 

 

 که ایبهانه هزار و شرع با که حاال مخصوصا. دادنمی آرامش

 تهدید را آرامش مدام نداشت، قبول را کدامشان هیچ

 بیش عالقه. بماند خودش نظر زیر و خانه آن در تا کردمی

 به را داشت که حالی و حس تمام. فهمیدمی را حدش از

 که بود نکرده فکر آن به حال به تا اما کردمی درک خوبی

باشد جدی مشکل آن است ممکن . 

زد لب دید را آرامش یپریده رنگ نگاه که جبین مه : 

 زندگی فکر به که بهتره اما. جان آرامش نیستم مطمئن »

ازش کنی جدا رو راهت و باشی خودت . » 

برخاست جا از و زد جانیبی لبخند آرامش . 

 که مدیوونه کال من. گیمی راست آره. گفتی که مرسی »

دارم دوسش انقدر . » 

 پارسا هول فکرش تمام. بود درد از پر اشخنده اما خندید

بود هاحرف آن از ترجدی خیلی شاید که مشکلی و بود . 



 

 

 و کرد قطع پارسا، شماره دیدن با و خورد زنگ تلفنش

نوشت برایش : 

 « رسیدی؟ »

- بیا زود. پایینم . 

گفت پروحشت جبین مه که کرد جمع را وسایلش آرامش : 

بمون شب خدا رو تو شدی؟ ناراحت مادر؟ کجا » . » 

 بار چندین را هایشگونه و کشید آغوشش به آرامش

 .بوسید

 میام، زیاد. زنممی سر بهت باز میام. خوبم برم قربونت نه »

دممی قول . » 

. نبود خوب آرامش اما شدنمی رفتنش به راضی جبین مه

 پارسایی به کرد؛می فکر هایشبدبختی به و رفتمی باید

 شاید اما بود کرده خشک را اشریشه تمام عشقش که

شدنمی ماندگار برایش وقتهیچ . 



 

 

 باعث همان و نداشت بودن مرد احساس او، کنار در پارسا

کند سیراب خانه آن از بیرون را خودش که شدمی . 
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. کرد مکث رسید، پارسا ماشین به وقتی و کشید تیر قلبش

 ناحیه در عمیقی درد احساس و چرخیدمی سرش دور دنیا

داشت اشسینه . 

 به پارسا محکم و جدی صدای و شد باز شاگرد سمت درِ

رسید گوشش . 



 

 

دیگه بشین برات؟ کنم قربونی گاو هستی؟ چی منتظر » ... 

» 

. نشست ماشین توی و شد مسلط خودش به سختی به

 و در بستن توی را عصبانیتش و شد خم تنش روی پارسا

کرد خالی اشایمنی کمربند . 

آرامش؟ بدی سکته منو خوایمی تو؟ چته چته؟ »  » 

 زمزمه لب زیر و کرد نگاهش دارتب و آلودبغض آرامش

 :کرد

نکنه خدا » . » 

 و داد گاز اعصاببی و کرد فوت را بازدمش کفری پارسا

شد کنده جا از ماشین . 

 من کارمند مگه تو افتادی؟ راه پاشدی خبربی چرا »

 پایین، ندازهمی سرشو فالنی چرا گننمی بقیه نیستی؟

ره؟می اجازه بدون  » 



 

 

 آرامش. شد جوابش پیگیر پارسا نه و داد جوابی آرامش نه

 فکر و کشیدمی نفس پروسواس و عمیق حسیبی یک در

 سرکوبش مدام که بود ترسی و خشم از پر پارسا و. کردمی

کردمی . 

 و آمد حرف به روند،نمی خانه سمت به دید وقتی آرامش

 :پرسید

ریم؟می کجا »  » 

- شه خوب حالمون که جا یه . 

 خوب حالش کجا هیچ. چسباند شیشه به سر آرامش

 ترسیدمی که بود کسی بازوان میان خوبش، حالِ. شدنمی

بدهد دستش از همیشه برای . 

. داشت نگه را ماشین باالخره پارسا که بود شده تاریک هوا

 نظر از را مقابلش هایچراغانی و کشید پایین را هاشیشه

 و کرد روشن سیگاری. زدمی برق پایشان زیر شهر. گذراند



 

 

 طمانینه با. دوخت چشم آرامش یپریده رنگ رخنیم به

زد سیگارش به عمیقی پک و ماند اشخیره . 

زنی؟نمی حرف چرا چیه؟ »  » 
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 بازوهایش دور دست و شد جمع خودش در آرامش

 .انداخت

بگم؟ چی »  » 

 تریننیافتنی دست که انگار کردمی نگاهش طوری پارسا

بود نشسته مقابلش اشزندگی موجود . 



 

 

 بابا با و باشی خودت تو انقدر شده باعث چی بگو مثال »

باشی؟ قهر  » 

 گذاشته زانو روی سر که همانطور و چرخاند سر آرامش

کرد نگاهش پردهبی و عمیق بود، . 

نشده؟ عوض من به احساست بابا؟ گیمی هنوز چرا »  » 

 آن روی تمرکزش تمام انگار کشیدمی سیگار طوری پارسا

 حواس و دوخت ماشینش سقف به را نگاهش. بود کار

کرد پرت سوال آن به دادن جواب از را خودش . 

 عقب را آن و زد را پارسا صندلی دکمه و شد خم آرامش

 آرامش اما کرد نگاهش پرسشی و سردرگم پارسا. کشید

 میان از را پارسا سیگار. کشیدنمی کار آن از دست

 که نشست طوری آغوشش توی و کرد خارج هایشانگشت

 با بود چشم در چشم و بودند پارسا تن طرف دو پاهایش

کردمی نگاهش بهت پر که پارسایی . 



 

 

 خواستمی و بود گرفته شرارت و جسارت رنگ نگاهش

بود؟ مقابلش مرد زندگی کجای ببیند  

پارسا؟ چیه من به حست »  » 

 گر پارسا تنِ که کرد نجوا گوشش زیر را سوال آن طوری

 کرد کج اششانه سمت به سر ناگهان. شد مور مور و گرفت

 از را ضعف آن تا گرفت اششانه و سر بین را گوشش و

 و شد سفت آرامش کمر دور هایشدست. کند دور خودش

داشت نگهش محکم . 

پدرسوخته؟ بدونی خوایمی چی »  » 

 ناتوانی این. کرد نگاهش قدرت موضع از و خندید آرامش

. آوردمی کم مقابلش که بود شیرین برایش جایی تا پارسا

 به منجر که ناتوانی و ضعف آن بعد، به جایی یک از اما

 و بود درد پارسا برای هم شد،می شاننیمه و نصف رابطه

 مطلق آرامش به را او خواستمی که آرامشی برای هم

توانستنمی اما برساند . 
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زندگیتم؟ کجای برات؟ امچی من بدونم خوام می »  » 

 طوری را او و بوسید را گوشش زیر و خندید قراربی پارسا

 فشرده اشسینه به نوزاد مثل آرامش که گرفت آغوش توی

 .شد

چته؟ تو؟ پرسی می سوالو این چقدر »  » 

کرد بوسه غرق را صورتش و خندید بیشتر . 

 و شدمی پایین و باال عمیق و آرامی به آرامش سینه

 پارسا هایچشم توی طوری. بودند شده دارکش هایشنفس



 

 

 تمام جواب خواستمی انگار که کردمی نگاه عمیق

کند پیدا را هایشسوال . 

 میان را آرامش صورت و شد خشک پارسا لبخند

 تاب رنگش خوش هایعسلی بین نگاه. گرفت هایشدست

 داشت دلش و بود کرده اخم. ماند ثابت هایشلب روی و داد

داشتنش همیشه برای شدمی رو و زیر . 

 سر تا. بود دنیا حس ترینغریب و عجیب آرامش به حسش

 تمنای حاال که دختری این. داشت دوستش مرگ حد

 کرد،می اشدیوانه داشت شدن بوسیده برای نگاهش

 داشتن دوست که او برای بود شده دنیا موجود ترینعشق

بود نکرده تجربه گونهاین اشزندگی از اینقطه هیچ در را . 

 پلک. کشید کام به را آرامش بازنیمه هایلب و شد خم

 و گرفتمی اوج لحظه هر که ایبوسه آن به و بست

زد دامن کرد،می خاکسترش . 



 

 

 هم حال و حس دو هر و بود شده واردیوانه قلبشان ضربان

فهمیدندمی خوبی به را . 

 که شد جاجابه طوری پارسا و کشید باال را خودش آرامش

 خیمه تنش روی و انداخت شاگرد صندلی روی را آرامش

 .زد

 لمس از را او و کوبید گوشش توی کسی انگار ناگهان

 خمار و تمنا پر نگاه. بازداشت معشوقش تن یمالحظهبی

پرسید و زد دو دو هایشچشم توی آرامش : 

دی؟نمی ادامه چرا چیه؟ »  » 

 عرق به که تنی و زدهوحشت نگاهی با و کشید عقب پارسا

زد لب و گرفت هایشدست بین را صورتش بود، نشسته : 

تونمنمی » ! » 
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 به چیزی و کرد باز را داشبورد دهزهول و شد خم هم بعد

داد آرامش دست . 

جدید کارت سیم این... بیا » ... » 

 پای روی و برداشت ماشین وسط از هم همراهش تلفن

 وضعیت آن از هم خودش انگار. انداخت آرامش

 به باراین خواستمی و بود شده خسته ناامیدکننده

بگیرد جواب شاید تا بزند چنگ آرامش ریسمان . 

 فکر و شهمی راحت خیالت که هرجور. گوشی اینم »

کن عوضش درسته، کنیمی . » 

 و مات آرامش. کوبید همبه را در و شد پیاده و گفت را این

 آن از بود شده خالی دلش توی. کردمی نگاهش مبهوت



 

 

 و بود هویدا هم پارسا هاینفس توی حتی که عشقی همه

 احتماالتش و جبین مه هایحرف از. نداشت اینتیجه هیچ

ترسیدمی . 

 زندگی از که بود سخت کردن، تغییر بود سخت پارسا برای

 متعهد کسی به و بکشد دست اشساله چندین اعتیادِ و

باشد او با توانستنمی که شود . 

 اشک قطره دو به که عمیقی نفس چند از بعد و بست پلک

 به دانه. کرد عوض را کارتش سیم و شد مشغول شد، ختم

 که کدام هر. مردها با حتی کرد؛ چک را هایشچت یدانه

 و کرد بالک را بودند فرستاده برایش غیراخالقی محتویات

 آن تمام و کشید طول ساعتی چند. کرد پاک را چتش

کشیدمی سیگار ماشین، از بیرون پارسا را مدت . 

 مضر پارسا برای هم او که دید وقتی و رسید مسیح چت به

گفت و کرد ضبط را صدایش است، : 



 

 

 فرستیمی سکسی پیامای که باشه آخرت دفعه. سالم »

 کنممی کاری یه باش مطمئن ببینم، دیگه باریه. پارسا واسه

 نباید درمانه، تحت پارسا. کنار بذارت همیشه برای پارسا

. براش کنممی پاک رو چتات فهمیدی؟. ببینه رو چیزا این

 ببینم، ازت سکسی استیکر دونه یه حتی بعد به این از

سرویسه دهنت . » 

 حتی کس،هیچ به. کشید ایآسوده نفس و فرستاد را این

 که دادمی اجازه نباید هم شانزندگی موجودات عزیزترین

 عذاب هرچقدر بود بس دیگر. بکشانند وادی آن به را پارسا

بودند کشیده . 

*** 
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 اتاق به آرامش اداری، ساعت شدن تمام محض به روز آن

گفت و رفت پارسا : 

چیه؟ تبرنامه تو. جبین مه پیش رممی دارم »  » 

 باال ایشانه و انداخت نگاهی اشمچی ساعت به پارسا

 .انداخت

بیام باهات تونممی » . » 

زد لب و خندید محابابی آرامش : 

باهمیم دونننمی که دونیمی » . » 

 سوزنده و عمیق و داد دارشچرخ صندلی به تکیه هم پارسا

کرد نگاهش . 



 

 

 برم خوایمی ده؟نمی مزه خونه تو بدون که دونیمی »

کنم؟ سرگرم خودمو  » 

کرد نگاهش اخطارگونه و کرد گرد چشم آرامش . 

خبریه؟ هنوز مگه! روشن چشمم »  » 

 و طمانینه با قدمِ چند. برخاست جا از و زد قهقهه پارسا

 و وسواس با نگاهش. ایستاد مقابلش و برداشت پرحوصله

 و کشید درهم صورت و چرخید آرامش صورت توی خیره

گفت پرسشی : 

کردی؟ آرایش انقدر چرا »  » 

 را سرش. کرد تنگ چشم و کرد نگاهش طلبکار آرامش

پرسید و داد زاویه گردنش روی کمی : 

آرایشه؟ این جان؟ »  » 

 را او و برگشت عقب به قدم چند و گرفت را دستش پارسا

 و کشید باال کنفرانس میز روی را خودش. کشید عقب هم



 

 

 هایشچشم گوشه. بایستد مقابلش تا کرد وادار را آرامش

 ندانستن به وانمود. شیطنت اشجذبه پر نگاه و داشت چین

 شست با و گذاشت آرامش سر پشت را دستش یک و کرد

کرد نوازش را هایشلب روی آزادش، دست . 

خودته لب رنگ... گیمی راست... آهااان » ! » 

 به را آرامش و گفت شیرین تمسخری با را هاجمله آن تمام

 تمام و بود افتاده خنده به هم خودش. انداخت قهقهه

 در مقابلش خندان و سرخوش دخترک برای جانش

رفتمی . 

اممدلی همین همیشه من. پارسا نکن اذیتم » . » 

زد پچ و چسباند اشپیشانی به پیشانی پارسا : 

 و جذاب قدرهمین همیشه تو. گیمی راست آخ »

 من دست از و کنن مخت بیان ترسممی. لعنتی ایخواستنی

بیرون بکشنت پیرمرد . » 



 

 

- نیستی پیر ! 
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 روی محکم اعتراض، نشان به را پایش و بود کرده اخم

بود کوبیده زمین . 

 آن از قلبش ضربان و گرفت عمق پارسا لب گوشه لبخندِ

 وقت خیلی هاضربان این. گرفت شدت آرامش، عالقه همه

 تمام با آرامش اما. نداشتند جایگاهی هیچ برایش که بود

 کردمی پابه درونش آتشی. کردمی اشزده هیجان وجود،

 روش به توانستنمی که مردی پارسا و. بود سابقهبی که



 

 

 زدمی چنگ دری هر به و کند خاموش را آتش آن خودش

آرامشش وجود از آرامش ایذره برای . 

 آرامش هایلب روی و خورد سر اششیفته و خیره نگاه

 اشسینه توی که عشقی تمام با و کرد خم سر. ماند

 آن از اثری هیچ که بوسید طوری را هایشلب جوشید،می

نماند هایشلب روی تند، صورتی رنگ .  

 پارسا. انداخت گردنش دور دست و کرد اشهمراهی آرامش

. کشید باال را او و کرد محکم دورش را هایشدست حلقه

. کردندمی درک را همدیگر. کردندمی مدارا هم با روزها این

 شانرابطه باشد داشته انتظار نباید که دانستمی آرامش

 آرامش که فهمیدمی خوب هم پارسا و باشد کمال و تمام

 سمت از شدن خواسته و حال و حس آن به داشت نیاز

بود شده دنیایش که مردی . 

 آرامش و بود شور و عشق با کارهایش تمام که هرچند

 روح و تن به را خودش نام جنسِ که دختری از گرفتمی



 

 

 ممکن هم باز که دید وقتی آرامش اما. دادمی هدیه پارسا

 به سر و گرفت آرام آغوشش توی شود، سرخورده بود

گفت که وقتی بود گرفته خش صدایش. چسباند اشسینه : 

نیست مناسبی جای جا این » . » 

فشرد خودش به وجود تمام با را او و بست پلک هم پارسا . 

 و برو خواستی هرجا بعدش. شم آروم تا کم یه بمون پس »

باش خونه بعد ساعت یک . » 
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زد چانه شیطنت با و خندید آرامش . 



 

 

مخونه هفت تا » . » 

 !پنج-

- ببینی رو خیرش نیم و شش . 

- اصال دنبالت میام . 

کرد نگاهش و داد فاصله فورا را سرش آرامش . 

همیم؟ با بفهمن آدم و عالم همه خوایمی »  » 

-  سالم یه باال، برو رسونمت،می خودم اصال. فهمهنمی کسی

برگرد کن روبوسی و . 

 گلو توی و کرد نگاهش زدن پلک بدون و خیره آرامش

 .خندید

 این جای کن درست شام خونه برو پارسا؟ شدی دیوونه »

برگردم تا کارا . » 

 به هم هنوز انگار. کرد اخم و انداخت باال ابرویی پارسا

نبود مطمئن خودش . 



 

 

 چانه روی دید، را دارشاخم و درمانده نگاه وقتی آرامش

گفت و بوسید سریع و تند را زبرش : 

 ساعت سه دو بشین ماشین تو ریممی. باشه خب خیلی »

بیام من تا . » 

 لب تصنعی دلخوری با و کرد نگاهش سفیه اندر عاقل پارسا

 :زد

 به دیمی ترجیح رو همه شدم، زپرتو پیر من دیگه حاال »

خانم آرامش باشه... باشه نه؟ من؛ ... » 

 تکرار لب زیر را صفت آن مدام و افتاد قهقهه به آرامش

 پایین میز از فورا آمد، که در شدن کوبیده صدای. کردمی

ماند جاهمان پارسا اما پرید . 

 و ماند بود شده اتاقش وارد که فردی روی سرخوشش نگاه

 را حرفش و کردمی نگاه بد آرامشش به چطور که دید

گفت تحقیر با و داد تکان سر پارسا. گفتمی : 



 

 

 حرف بهش راجع فردا شده، تموم اداری تایم االن »

زنیممی . » 

 خداحافظی سرسری و شد الل مقابلش مرد حرف، آن با

بست را در و کرد . 

غرید لب زیر پارسا : 

پفیوز مرتیکه » ! » 

 لب کرد،می تمدید را رژش داشت که آرامش به رو هم بعد

 :زد

برو خواستی جا هر بعد خریم،می حلقه ریممی اول » . » 
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 که ریخت فرو آرامش دل طوری دستوری، لحن آن از

 جورههیچ و بود شده باز نیشش. شد متعجب هم خودش

 خودی باالخره پارسا اینکه از. نداشت شدن بسته قصد

 حساسیت دیگران هایحرف و هانگاه روی و دادمی نشان

 اهمیت از نشان همه هااین. بود خوشحال داد،می خرج به

 که جایگاهی از نشان. داشتند پارسا زندگی توی آرامش،

شدمی محکم داشت . 

 خرج زیادی وسواس پارسا و رفتند بزرگی پاساژ به روز آن

 هاویترین به نگاهش یک. بخرد حلقه آرامش برای تا کرد

آرامش هایچشم برق روی دیگرش نگاه و بود . 

 وارد کرد،می جلب را توجهش ایحلقه که آن محض به

 تصمیمش تا دادمی آرامش دل به دل و شدندمی جواهری

. کند انتخاب خودش ذوق با را حلقه آن خودش تا. بگیرد را

 طوری حرفش، هر با پارسا و خواستمی نظر مدام آرامش



 

 

 برایش آرامش اندازه چه تا دهد نشان که دادمی نظر

داشت اهمیت . 

 دورش تا دور و داشت الماس نگین که ایحلقه باالخره

 آن پرو با آرامش. کردند انتخاب را بود شده کار برلیان

 بود افتاده شماره به هیجان شدت از نفسش طوری حلقه،

بود انداخته خنده به را پارسا که . 

گفت آرامش حلقه، خرید از بعد : 

هانیست حواسم نکنی فکر. خوایمی حلقه هم تو » ! » 

انداخت باال ابرویی و افتاد خنده به پارسا . 

چیزا این گذشته پیرمرد منِ از » ... » 

گفت ظاهری عصبانیتی و حرص با و کرد گرد چشم آرامش : 

 هنوز رسیممی دیگه جاهای به پیرمردی؛ موقعا جور این »

خدمت؟ به آماده و جوونی  » 



 

 

 بند اشخنده دیگر که بود افتاده قهقهه به طوری پارسا

 آرامشی. بود شده اشزندگی شورِ تمام دختر، آن. آمدنمی

 را او که نبود چیز هیچ دیگر شد،می دور لحظه یک اگر که

کند پایبند زندگی این به . 

 

, [09.03.20 15:20] 
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 رینگ آرامش، الکی قهرهای و دعوا و اصرار با باالخره

 لحظه همان از آرامش و خرید خودش برای هم ایساده

گفت و انداخت دستش به را آن اول، : 

داری صاحب بدونن همه باید » ! » 



 

 

 انگار. بست پلک و کرد نگاهش وافر عشقی با پارسا

 صاحبش، داندمی که کند راحت را خیالش خواستمی

بود؟ که اشزندگی تمام و عشقش،  

 و زد زنگ جبین مه که بود غروب شش به نزدیک ساعت

گفت کنانگالیه : 

تو؟ کجایی. منتظرم ساعته دو »  » 

 پارسا. کرد قطع ". درم دم " گفتنِ با و داد جواب آرامش

گفت و کرد پیاده را آرامش دم همان : 

شام بریم بشین، ساعت نیم. منتظرم باالیی کوچه من » . » 

گفت لب زیر حرصی با آرامش : 

االن تا دیگه کرده درست شام گممی... پارسا وای » . » 

 و برداشت ترمز روی از را پایش و انداخت باال ایشانه پارسا

 محکم دوباره رفت، جلو سانت چند اندازه به ماشین وقتی

کوبید ترمز روی . 



 

 

 منم داری، اعتراض. خواستی حلقه خودت چه؟ من به »

باال؟ بیام  » 

گفت عجله با و رفت دنبالش به قدم چند آرامش : 

 باعث تمسخره کارمند اون یا خواستم من خواستم؟ من »

بیفتی؟ فکر به خودت شد  » 

رفت جلو هم باز شیطنت پر و خندید پارسا . 

باال میام نیای،. دقیقه هشت و بیست شد ساعتت نیم » . » 

 و سایید هم روی دندان. باریدمی آتش آرامش هایچشم از

 و کرد پر را گاز پارسا که رفت ساختمان سمت به پاکوبان

شد دور . 

 چک را ساعت مدام و رفت جبین مه خانه به آرامش

بود هاحرف آن از تردیوانه پارسا که دانستمی. کردمی . 

گفت و شد کالفه باالخره جبین مه : 



 

 

 شب یه ساعته؟ به نگاهت شهمه چته آرامش؟ وا اِ »

بمونیا اومدی ... » 

گفت و شد بلند وحشت با آرامش : 

رممی شام، واسه دیگه مونمنمی نه » . » 
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گرفت را هایشدست و رفت جلو قدمی حیرت با جبین مه . 

 بیست شهمه االن بری؟ ذارممی مگه شدی؟ دیوونه »

آخه رسیدی ستدقیقه ... » 

گفت اضطراب با و گزید لب آرامش : 



 

 

بگم؟ چطور یعنی... دارم کار آخه »  » 

 شد موجب علیرضا، تصویر و آمد در صدا به زنگ دم همان

بکشد ایآسوده نفس آرامش که . 

 کنیم، تعریف کلی حاال خوایممی. اومده علی تازه... بیا »

داره هم کارت علی تازه. بخوریم شام بخندیم، بگیم، . » 

کرد نگاهش بدبینی با آرامش . 

کار؟ چی داره؟ کار »  » 

. رفت آشپزخانه سمت به و انداخت باال ایشانه جبین مه

داشتمی وا خنده به را آرامش و رفتمی راه پنگوئن مثل . 

هاشدی چاق خیلی » ! » 

- هاشکممه تو کیلویی سه حداقل موجود یه که ببخشید ... 

» 

افتاد قهقهه به آرامش . 

شی؟می عصبانی چرا! حاال خب خیلی »  » 



 

 

- کردم پرخوری انگار گیمی جوری یه... واال خب . 

 که خندیدند و گفتند آنقدر سه هر و آمد هم علیرضا

 و آمد زنگ صدای. کرد فراموش را ساعت کل به آرامش

 توی که ماند خیره پارسا تصویر به زدهوحشت آرامش

بود شده ظاهر آیفون مانیتور . 

گفت حیرت با و رفت جلو علیرضا : 

 « !پارساست »

 با و برداشت سمتش به قدم چند و شد بلند هم جبین مه

کرد نگاه دقت . 

داره؟ کارچی جااین... خدا بر پناه... وا »  » 

 توی. کرد سکوت و زد گره هم به را هایش دست آرامش

انگار زدندمی  شخم داشتند را دلش . 

 مناسبی لباس تا رفت جبین مه و کرد باز را در علیرضا

 .بپوشد



 

 

گفت آمد خوش علیرضا پارسا، آمدنِ با . 

 احوالپرسی و سالم و شد وارد شیرینی ایجعبه با پارسا

کرد تعجب مثال آرامش، دیدن از و کرد . 

دختر؟ جاییاین. سالم »  » 

 و رفت جلو بارسرزنش نگاهی و جان کم لبخند با آرامش

داد دست . 

کنی؟می کارچی جااین تو. آره سالم »  » 

زد پچ فورا و بوسید را اشگونه پارسا : 

شد سبز درخت پام زیر » . » 
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 بار سرزنش و متعجب نگاه و کرد کنترل را اشخنده آرامش

 به و گفت آمد خوش فورا جبین مه. دید را جبین مه

دنبالش به هم علیرضا. رفت آشپزخانه . 

 مقابلش، پارسا و بود نشسته نفره تک مبلی روی آرامش

 کردنمی جدا را نگاهش ایلحظه. کردمی براندازش داشت

 صحبت به شروع و آمد چای سینی با علیرضا باالخره که

 .کرد

 اگه. جان پارسا اومدی شد خوب خیلی اتفاقا »

کردممی دعوت خودم دی،می افتخار دونستممی . » 

 جمع به هم جبین مه. برداشت فنجانی و کرد تشکر پارسا

نشست آرامش کنار و پیوست .  

گفت پارسا به رو و کرد تکمیل را پذیرایی علیرضا : 



 

 

 ما فامیل. عروسی یه رفتیم ما پیش چندوقت راستش »

 ترجیح رو سنتی ازدواج و هستن سنت پایبند هنوز هم

 جو و پرس برای و پسندیدن و دیدن رو آرامش. دنمی

 « .اومدن

 کرد باد طوری اششقیقه روی رگ و شد سخت پارسا نگاه

 که نبود متوجه علیرضا انگار اما. افتاد وحشت به آرامش که

داد ادامه : 

 یا کنم معرفی کسی به رو کسی که نیستم آدمی کال منم »

 مه هم جان، آرامش خود با هم خواستم. کنم رد و تایید

 به کوتاه، هرچند پدری، حق یه باالخره که شما و جبین

 خودشون که کنم معرفی و کنم مشورت داری، گردنش

شن آشنا . » 

 جان به بدی دلهره صورتش، روی پارسا وحشتناک اخم

 بلند خواست و خورد تکان جا توی. انداختمی آرامش

گرفت اشنشانه و چرخید فورا پارسا هایمردمک که شود . 



 

 

زنیممی حرف تو خواستگار درمورد داریم عزیزم؟ کجا » . 

» 

 خون کاسه هایشچشم و گفت کوبنده را جمله آن طوری

 روی دندان داشت اندازه چه تا بود مشخص که بودند شده

سابیدمی هم . 
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 مه سمت به نگاهی نیم با و کرد نگاهش شوق با علیرضا

گفت جبین : 

خانم عروس کشهمی خجالت حتما » ! » 



 

 

 کشید عمیقی نفس و بست پلک کوتاه ایلحظه برای پارسا

 آن از که کردنمی هم را تصورش وقت هیچ. شود مسلط تا

 روی را آرنجش و شد خم. بیافتد تالطم به همه این جریان،

 داد تنش به اضطراب از تکانی. کرد تنش ستون زانوهایش،

گفت عصبی و کشید دندان به محکم را هایشلب و : 

 خواستگار مخالف من بدونه؟ صالح چی آرامش دونمنمی »

 « .نیستم

 مانده آرامش العملعکس منتظر و بود کرده تنگ چشم

 بود او خاطربه. بود نگفته چیزی که بود آرامش خاطربه. بود

 تا بود گرفته دندان به لب و بود خورده را خونش خون که

 ازدواجش برای آنطور که دختری آن که نگوید و نزند فریاد

. بود همسرش دادند،می پیشنهاد و گرفتندمی تصمیم

 غیر متوجه هم جبین مه و علیرضا حتی و بود شده کفری

 پیدا جرات باالخره جبین مه. شدندمی شرایط بودن عادی

گفت آرامش به رو و کرد : 



 

 

جان؟ آرامش نداری قضیه این با مشکلی »  » 

گفت و مالید همبه را اشکرده عرق هایدست کف آرامش : 

من دونمنمی » ... » 

 توی و آمد باال طوری پارسا دردمند و شاکی نگاه

گفت زدهوحشت که نشست هایشچشم : 

 اگه هم بعد. ندارم آمادگی اصال فعال که اینه منظورم »

باشن مذهبی علیرضا اقوام ... » 

-  اما. بود مختلط مراسم که دیدی. نیستن چنانیآن مذهبی

 هم داماد آقا البته و. هنوز پایبندن سنتی ازدواج به خب

 و پسندیده خودش. بره زور حرف بار زیر که نیست کسی

بذارن پیش پا گفته شخانواده به . 
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 و کرد پرت عقب به رو را خودش انعطاف،بی و محکم پارسا

. کشیدنمی هم نفس حتی انگار. داد تکیه مبل پشتی به

 زیر هم را آرامش هاینفس حتی و نشست سینه به دست

گرفت نظر . 

 داشتم سقط من. دونیدمی منو شرایط که شما خب »

 « ...حتی

 زیر به سر. شد سرخ اشپیشانی تا و گزید لب علیرضا

گفت و انداخت : 

. خودتون عهده به گذاشتم و نگفتم چیزی من... بله بله »

 کنار کنممی فکر که داره شرایط سری یه پسرم آقا اون

شما شرایط با بیاد . » 



 

 

 ایذره اما. داد نشان خوردن میوه مشغول را خودش پارسا

 ماند،می آرامش روی گاهی که نگاهش اقتدار و صالبت از

شدنمی کم . 

 و کند فکر آرامش که شد قرار و کردند صحبت دیگر کمی

. نشد مهمانی پارسا برای مهمانی آن دیگر. بدهد جواب

 را هالحظه آن تمام پارسا اما خندیدند گفتند، خوردند، شام

کردمی بازی نقش و کردمی تحمل اجبار به . 

گفت آرامش به رو نهایت در : 

هاشهمی دیر تو؟ تخونه بری خواینمی » ! » 

کرد نگاهش ملتمس جبین مه . 

بمون خدا رو تو! جان آرامش وای » . » 

گفت و شد بلند آرامش : 

 زنممی سر میام... که بمونم تونمنمی... جان مامان نه »

 « ...چشم



 

 

 پیش پارسا اما بگیرد اسنپ که برداشت را تلفنش هم بعد

گفت و کرد دستی : 

رسونمتمی خودم شب؟ موقع این اسنپ؟ » . » 

. کردند استقبال پیشنهاد آن از هم علیرضا و جبین مه

بود ترراحت خیالشان آنگونه . 

 ماشین توی پارسا وقتی و شد تنها پارسا با آرامش باالخره

 فریادش با را شنید آرامش از که صدایی اولین نشست،

کرد خاموش : 

شو ساکت فقط االن » ! » 
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 به ترس پارسا، زیاد سرعتِ. ماند ساکت و گزید لب آرامش

 طوفانی از خبر وحشتناکش، هایاخم و بود انداخته دلش

 زود، خیلی احتماال و بود شده پابه دلش توی که دادمی

گرفتمی هم را آرامش دامن . 

نالید لب زیر و گرفت داشبرد به را دستش : 

 « .آروم »

 که بود مشخص و بود شده دوخته روروبه به پارسا نگاه اما

 بود کشیده شعله قلبش توی که جهنمی میان داشت

سوختمی . 

 معطلیبی و کرد پارک پارکینگ در را ماشین زود خیلی

 تقریبا دنبالش به و شد پیاده فورا هم آرامش. شد پیاده

 .دوید

 میز روی و کند تنش از را پالتو پارسا رسیدند، که خانه به

 پرتو هر که انگار. کرد پرتاب پذیرایی توی نهارخوریِ



 

 

 مقابلش که آرامش تن به مستقیما و داشت نیزه نگاهش،

. رفتمی فرو کرد،می نگاهش دلخوری با و بود ایستاده

 را باالیی دکمه دو و برد پیراهنش باالیی هایدکمه به دست

 و کشید عقب یکباره به را هاصندلی از یکی. کرد باز

 داشت که آرامشی به رو و زد باال را هایشآستین. نشست

غرید داد،می جان فشار آن بار زیر : 

 رو ماهه شش صیغه اون و بکنی حقم در لطفی یه میشه »

کنی؟ معنی برام  » 

 را دیگرش دست و گرفت ضرب میز روی هایشانگشت با

باریدمی آتش نگاهش از هم هنوز. گذاشت اشچانه زیر . 

 کبریت که نزند حرفی کرد سعی و رفت جلو قدمی آرامش

باشد وجودش باروت انبار به . 

که دیدی خودت پارسا؟ ببین » ... » 

- لعنتی؟ دیدم چیو دیدم؟ چیو من  



 

 

 به و ماند مبهوت و مات آرامش که کشید فریاد طوری

بود شده کوبیده میز روی محکم که شد خیره مشتی . 

 درمورد شوهرت، چشم جلوی راحت، خیلی کهاین »

 واقعا دونی؟نمی دونی؟نمی گفتی خواستگارت به جواب

دونی؟نمی  » 
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 هجوم آرامش سمت به و پرید جا از که بود عصبی قدری به

 جهت در و پارسا با همزمان قدم، چند آرامش. آورد

چسبید در به و برداشت مخالفش . 



 

 

 داشتند که هاییچشم با و فشرد مشت میان را فکش پارسا

نالید لب، زیر و حرص پر زدند،می بیرون کاسه از : 

 بودی داده هم مثبت جواب االن تا که نبودم من اگه دِ »

  « !البد

گفت و بست پلک آرامش : 

 آینده نباید من باهم؟ برسیم جایی به معلوم کجا از »

باشم؟ داشته  » 

مطلق خاموش شد؛ خاموش حرف، آن با پارسا مغز ! 

 از گرفت گر تنش تمام و پیچید دهانش توی گسی طعم

 مردمک. بود آورده هجوم تنش به سابقهبی که حرصی

 چشم آرامش وقتی که بودند شده تیره طوری هایشچشم

 به لب کرد، نگاهش یواشکی هایش،پلک الی از و کرد باز

فشرد در به بیشتر را خودش و گزید دندان . 



 

 

 و بگیرد لگدهایش و مشت زیر را مقابلش دخترِ خواستمی

 که ایبچگانه بازیِ این که بفهمد تا بزند فریادها سرش بر

بردنمی جایی به راه بود، انداخته راه . 

 فقط دل، آن که بگوید و بکشد عربده بزند، داد خواستمی

بود قراربی گونهاین او، داشتن همیشه برای . 

 کرده رخنه حرصِ آن شاید تا بکند کارها خیلی خواستمی

 هاییچشم با فقط اما. برود و شود کنده وجودش توی

 آرامش، گوش کنار که بود مشتش و کرد نگاهش بارخون

 و. انداخت لرزه به را آرامش تنِ تمام و آمد فرود در روی

 خاموش را عصبانیتش تمام نتوانست هم باز که ایعربده

 :کند

ببند دهنتو » ! » 

 به بالیی مبادا تا شد دور آرامش از و کشید عقب ناگهان

 نگاهش در، به چسبیده هم هنوز آرامش. بیاورد سرش

کشیدنمی پر وجودش از ترس و کردمی . 



 

 

 از کشید،می که هاییآه و داشتبرمی که هاییقدم حساب

شد خارج آرامش دست . 
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 دست آرامش. کوبید همبه را در و رفت اتاقش به نهایت در

 تا کشید دارکش و بلند هاینفس و برد قلبش سمت به

 از بود ترسیده هم بدجور بود؛ ترسیده. شود آرام شاید

 عصبانیتش روی کنترلی هیچ همیشه، برخالف که پارسایی

 بود، رفته راه مخش روی دیگر کمی فقط اگر و نداشت



 

 

 از گرفت آتش دلش. آمدمی سرش بر بالیی چه نبود معلوم

جوشیدندمی نگاهش توی همزمان که خشمی و غم . 

 روی. خورد آب لیوانی هولکی هول و رفت آشپزخانه به

 دقیقه چند. بگیرند آرام لرزانش پاهای تا نشست صندلی

 دلش توی چیزی پارسا، اتاق و هاپله به نگاهی با و گذشت

 و ریخت آب لیوانی پارسا برای و برخاست جا از. جوشید

 چند و رفت اتاقش در پشتِ تا. کرد اضافه آن به گالب کمی

 را در. نداد جوابی پارسا ماند، منتظر هرچه. کوبید در به تقه

 راکش، صندلی روی که دید را پارسا و کرد باز احتیاط با

کشیدمی سیگار و خوردمی تاب و بود نشسته بالکن مقابل . 

داد دستش به را لیوان و ایستاد مقابلش آرامش . 

خوبه اعصابت برای بخور، اینو » . » 

 تا کرد جاجابه صندلی روی را خودش کمی حرف،بی پارسا

 از تریعمیق پک و زد پس را لیوان. ببیند را منظره

گرفت سیگارش . 



 

 

نشست تخت یلبه و گفت ایکالفه نچ آرامش . 

پارسا؟ نباشی قهر میشه بزنی؟ حرف شهمی »  » 

-  کنممی خفه دود با خودمو دارم فقط من م؟بچه مگه قهر؟

ایه؟صیغه چه قهر! بچه کنم سرویس دهنتو نزنم که  

 میان را اشصندلی دسته و کرد نگاهش غصه پر آرامش

فشرد هایشمشت . 

 از کرد شروع یهو که دیدی. نبود من تقصیر خدا به »

که دونستمنمی من. زدن حرف خواستگار ... » 

 دهانش در حرف که کرد نگاهش و برگشت طوری پارسا

گرفت بازی به را هایشلب که شد لرزشی به تبدیل و ماند . 
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 روی درماندگی از که اخمی با و انداخت زیر به سر آرامش

زد لب بود، کرده خوش جا صورتش : 

پارسا هواست رو تو و من بین چیز همه » . » 

 آن و فشرد انگشتش دو بین را هایشلب بین سیگار پارسا

آورد پایین را . 

نگو چرت » ! » 

 دوخته پارسا به تعجب پر و آمد باال آرامش آلودبغض نگاه

 غضب و حرص با و چرخاند سمتش به تنه نیم پارسا. شد

 :گفت

 همه شعور،بی توی خاطر واسه من دونیمی خودت تو »

 با رو تو که دارم دوستت انقدر دونیمی. کنار گذاشتم چیو

 مال بیای، پایین بری، باال دونیمی. کنمنمی تقسیم خودتم

مّن... منی ! » 



 

 

 که کرد اشاره خودش به و گفت تشدیدوار را من طوری

 و شد سرازیر آرامش قلب به گنگی هیجان و ترس

 هایمیشی ینظاره به همیشه از تردرشت هایشچشم

نشستند مقابلش وحشی . 

 آرامش، مقابل و زد دور را صندلی شد، بلند پارسا

 خم صورتش روی و گذاشت تنش طرف دو را هایشدست

 .شد

 و داشتند دست هایشچشم انگار که کردمی نگاهش طوری

کردندمی نوازشش .  

 تخت این به بار ده روزی باید رو نفهم زبون توی »

 من، واسه خری هیچ که کنم فرو پوکت مغز توی و ببندمت

 این از پیتی دره هر بفهمی که کنم تنبیهت باید. شهنمی تو

باال سر تف بشه که نکنی تف رو میاد صاحبتبی دهنِ . » 

 از که خشمی هجوم از تا انداخت زیر به سر فورا آرامش

 دم، همان. باشد امان در شد،می متصاعد پارسا هایچشم



 

 

 تا کرد مجبورش دیگر بار و برد اشچانه زیر دست پارسا

کند نگاهش . 

 درمورد بشینی باید خودت شوهر جلو عاقل؟ آدم آخه دِ »

نداری؟ عقل تو بزنی؟ حرف خواستگارت به کردن فکر  » 

 شکستن امکان آن هر که بغضی از پر و سختی به آرامش

زد لب داشت : 

شه؟می چی چی؟ باشیم باهم نتونیم وقتهیچ اگه... اگه »  

» 
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 از. بودند ریخته پارسا تن روی داغی آب سطل که انگار

 نبود متوجه آرامش اما کردمی ولز و جلز عصبانیت، شدت

 پارسا پاهای به که نگاهی در کرده رخنه ترسِ همان با که

داد ادامه بود، شده دوخته : 

 باز پارسا؟ همون بشی باز تو باشیم، هم با نتونیم اگه »

 روزی و بدی دق منو باز... کنی خالی خودتو خونه از بیرون

برسونی قتل به بار هزار ... » 

 وقتی و شد دوخته پارسا به اشعصبی و درمانده نگاه

 قبل، از تندتر و ترعصبی دید، را هایشنفس و نگاه طوفان

کرد ردیف را کلمات : 

 سابقه اون با چجوری نیستی، من با وقتی... زنتم من »

 من به و نیستی دیگه کسهیچ با کنم باور درخشانت

 « وفاداری؟

 دردی پر آه. ایستاد صاف و زد موهایش به چنگی پارسا

زد فریاد تقریبا و کشید : 



 

 

 بهت باید جوریچه. نفر یه تو کردی سرویس منو دهن »

دارم؟ دوست رو تو فقط و توأم با فقط کنم ثابت  » 

 آغوش به زانو وار،بیچاره و کشید عقب را خودش آرامش

 عرق صورتی با و فشرد مشت در را اشیقه پارسا که کشید

نالید بود، شده ناتوان که توانی و کرده : 

 خودم با خودم... مرگمه چه فهممنمی خودمم من »

نزن نیش پدرتبی زبون این با انقدر. آرامش درگیرم . » 

سوخت داشت، نگاهش که غربتی برای آرامش دل . 

 جرات و منی مال بفهمی که بخوابم باهات باید حتما »

کنی؟ فکر ایدیگه انتخاب به حتی باشی نداشته  » 
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 دست. زد خیمه آرامش تن روی و گذاشت تخت روی زانو

 خوابیدن به شد محکوم آرامش و گذاشت بدنش طرف دو

 همیشه، برخالف که هاییچشم به شدن خیره و تخت روی

 پر اما وارزمزمه و آرام صدایش. نداشتند نرمش ایذره

 شیرین، تحکمی هم شاید گنگ، مهربانی یک و بود صالبت

زدمی موج هایشکلمه میان . 

 و راه هیچ تو که بگم باید... اوصاف این همه با... عزیزم »

 به شنمی ختم هاراه همه. نداری من جزبه ایگزینه هیچ

مّن تو شنمی خالصه هاتگزینه همه... مّن ... » 

- من اما ... 

شد خاموش پارسا هایلب مهر با اعتراضش : 



 

 

 بذار. کن آرومم. آرامش کن همراهیم... هیــــس »

 از همه از بیشتر... مخسته. ببره بشوره چیو همه عشقت،

 « !خودت

 پارسا هاینوازش و هابوسه دست به را خودش آرامش

 جز به نداشت سرانجامی هیچ همیشه مثل که سپرد

 توی آرامش. بودند شده خالی خشم از حاال که هاییدل

 که حبسی. شد حبس واقع، در و گرفت جای پارسا آغوش

 جز به راهی هیچ او. بود گرفته ابد حکم پارسا، هایحرف با

 ختم او به هاراه همه که بود شیرین چقدر و. نداشت پارسا

 تمام معنی. بود زندگی معنی روزها، این که او به. شدمی

 او و بود شده گم اش،زندگی تمام طول در که هاییواژه

بود نرسیده چیز هیچ به بود، دویده دنبالشان به هرچه . 

 آغوشش در مالکانه که پارسایی. داشت را پارسا حاال اما

 حال آن برای خواستمی مهلت گوشش زیر و بود گرفته

افتادمی جانشان به عشقبازی هر از بعد که خرابی . 



 

 

زد لب و کشید اشگونه روی وارنوازش را دستش : 

باهام؟ مونیمی »  » 

کرد زمزمه و گذاشت هم روی پلک خاطر طیب با آرامش : 

تهش تا » ! » 
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*** 

 کهآن با. کرد نگاه اطراف به و پرید خواب از بدی دلهره با

 تنش گذشته شب از که حرارتی انگار اما بود تنش روی پتو

 حاال و بود شده کنده تنش از ناگهان بود، کرده گرم را



 

 

 کم تنش دور را پارسا هایدست. کردمی سرما احساس

بیشتر را هایشنوازش داشت، . 

 پارسا بود، کرده باز چشم که شب از موقع هر گذشته شب

 طوافش و کردمی نگاهش شور و عشق پر که بود دیده را

 کردمی درک. دیدمی براقش هایچشم توی را درد. دادمی

 پارسا اما. ناتوانی آن بود سخت برایش اندازه چه تا که

 توی دخترکِ و بستمی دردها آن تمام روی چشم

 که کردمی آغوشش و عشق به آغشته طوری را آغوشش

 بلکه جسمش، به نه را مالکیتش مُهر. نباشد بازگشتی راه

زدمی قلبش و روح به . 

 که سرمایی. کردمی سرما احساس نبودنش، از آرامش حاال

 تنش روی که پتویی با و بود کرده احاطه را تنش درون، از

 دیدن با و برداشت را تلفنش. شدنمی درست بود، کشیده

 کرد نگاه اطرافش به گم و گیج. پرید سرش از برق ساعت،

بود؟ نکرده بیدار را او پارسا چرا که کرد فکر و  



 

 

 را صورتش و دست و رفت پارسا اتاق بهداشتی سرویس به

 احتماال که دید را صبحانه میز و رفت آشپزخانه به. شست

 داغ را چای و نشست لبش گوشه لبخندی. بود چیده پارسا

 پارسا بوق، اولین با و زد زنگ پارسا به فاصله همان در. کرد

داد جواب : 

باالخره؟ شدی بیدار »  » 

- نکردی؟ بیدارم چرا. آره  

زد لب و خندید خیالبی پارسا : 

بودی خوابیده ناز خیلی آخه » . » 

گفت پارسا که خندید هم آرامش : 

خونه میام کنی؟می درست نهار » . » 

 حرف آن از شوقی و شد نامعلوم اینقطه بندِ آرامش نگاه

 تالش داشت که بود مشخص. جوشید دلش توی پارسا

شود خانه بندِ تا کردمی . 



 

 

داری؟ دوست چی. عزیزم آره »  » 

- کردم لوبیاپلو هوس کنم فکر . 
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 مشغول و کرد قطع را تلفن آرامش و زدند حرف دیگر کمی

کرد درست نهار هم بعد و شد صبحانه خوردن . 

 این که پارسایی. بود پارسا برای کردن درست غذا عاشق

 هم هنوز. باشد متعهد زندگی آن به تا کندمی جان روزها

 کمکش و باشد محکم کردمی سعی آرامش اما داشت لغزش

 را اشریشه که اعتیادی و باری و بند بی آن از تا کند



 

 

 همسران که بود خوانده جایی در. کند رهایش بود، سوزانده

 برای قدم به قدم و باشند کنارشان در باید افراد این

 برخی. کنند شانهمراهی روانشان سالمت آوردندستبه

 جدی هایآسیب هم همسرشان که هستند افراد این از

 اما. بگیرد قرار درمان تحت هم خودش باید و بیندمی

 برای تالش و بود بیماری نوع آن پذیرش هرچیزی از ترمهم

. غیره و هاشناسروان تمام به بود اعتمادبی پارسا. درمانش

 توی که مدتی تمام. کردمی سخت را آرامش کار این و

 هایمقاله و کرد سرچ مختلف هایسایت در بود، آشپزخانه

بردارد پارسا برای قدمی تا خواند زیادی . 

 و رفت پارسا اتاق به گذاشت، دم را برنجش کهآن از بعد

 رسید دراورش به. گرفت نظر زیر را جاهمه کنجکاوش نگاه

 نگاه را محتویاتش و کشید بیرون یکی یکی را کشوها و

 .کرد



 

 

 که هاییدیسی روی نگاهش کرد، باز که را دوم کشوی

 و شد کار به دست فورا. ماند ثابت بودند نشان و نامبی

 هر دید که چیزی با. گذاشت لپتاپ توی یکییکی را هاآن

 اصلی محور. رفتمی فرو بهت در قبل از بیشتر لحظه

 تمام محتویات و چرخیدمی اعتیادش حول پارسا، زندگی

 دگرگون آرامش حال که بودند بد قدریبه هادیسی آن

 هم باز و شکست را هاآن یکییکی. گرفت اشگریه و شد

رفت دراورش سراغ . 
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 راستای در که وسایلی دیدن با و کرد باز را بعدی کشوی

 توپ اندازه به هایشچشم بود، اشرابطه نحوه و بیشتر لذت

. گذاشت قلبش روی را دستش و شدند گشاد پنگ پینگ

 آن دیدنشان حاال و بود دیده هافیلم در فقط را وسایل آن

بود کرده سیخ اندامش به مو نزدیک، فاصله آن از هم . 

 و عالیق با نزدیک، همه این حاال که پارسایی از ترسید؛می

 و کرد باز هم را بعدی کشوی. شدمی روروبه هایشگرایش

 باال سختی به و بود شده داغ نفسش. کوبید هم روی پلک

 را کشوها محتویات تمام ناگهانی، تصمیمی در. آمدمی

 توی که هاییکارتون در را هاوسیله آن و ریخت بیرون

بست پهنی چسب با را هاآن روی و چید بودند اتاقش . 

 یادآور برایش که هرچه و کرد رو و زیر را پارسا اتاق تمام

کرد پاکسازی را بود زندگی نوع آن . 

بیاندازد دور را هاآن و کند کمک تا زد زنگ نگهبانی به . 



 

 

 را اشریخته همبه وسایلِ خواست و برگشت پارسا اتاق به

 پارسا بلند قامت با ناگهان و برگشت که کند جور و جمع

کشید ایخفه هین و شد رو روبه . 

ترسیدم اومدی؟ کی! وای » . » 

 نظر زیر را اطراف. بود سردرگم و داشت اخم پارسا نگاه

کرد نگاهش پرسشی و گرفت . 

کنی؟می کار چی »  » 

 با و زد شیطنت پر اما مظلومانه ظاهر به لبخندی آرامش

گفت هیجان : 

دور انداختم سریتو بر خاک وسایل همه! سورپرایز » . » 

زد داد و کرد گرد چشم زدهوحشت پارسا : 

کردی؟ کار چی »  » 



 

 

 برخوردی نوع هر احتمال و ترسیدمی واکنشش از آرامش

 و کرد نگاهش معصومانه و بچگانه حالتی با اما. دادمی

کرد غنچه را هایشلب . 

دیگه نکن دعوام بابایی؟ » . » 
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 حاال که کشوهایی دیدن با و دوید دراور سمت به پارسا

 باال تهدید نشان به را انگشتش بودند، ایوسیله هر از خالی

برداشت قدم چند آرامش به رو و برد . 



 

 

 بهت کی. من وسایل به زدی دست کردی غلط خیلی تو »

داد؟ رو اجازه این  » 

 کردمی تحمل داشت که فشاری همه آن از آرامش گردن

 قدم چند همزمان و گذاشت گردنش روی دست. گرفت

رفت عقب . 

 تونینمی جوریاین. پارسا کنممی کمکت دارم فقط من »

بگیری فاصله زندگی این از . » 

 هوا روی طوری را دستش داشت، که قدرتی تمام با پارسا

 دیوارِ به دراورش، روی کریستال گلدان که داد تکان

شد تکه هزار و کرد برخورد مقابلش . 

چشمام جلو از گمشو. کنیمی جابی تو » . » 

 به پروحشت و بود گرفته سنگر هایشدست با آرامش

 دادِ آن با. بود دوخته چشم اشعصبی حرکات و پارسا

 دور پیچک، مثل حسی بود، گفته که گمشویی و پارسا



 

 

 از را قلبش کسی انگار. بست را نفسش راه و پیچید گلویش

بود انداخته زباله سطل توی و بود کنده جا . 

 گرفت را بازویش زیر و برداشت سمتش به قدم چند پارسا

 اتاق از را او ضرب یک با هم بعد. کشید در سمت به را او و

کشید فریاد و انداخت بیرون : 

 « !گمشو »

 پلک بدون آرامش و شد بسته آرامش روی به قوا تمام با در

 روی محابابی هایشاشک. شد مقابلش یخیره زدن،

 دلش،. شد آوار وجودش در چیزی و ریختند اشگونه

 مار، مثل حاال که دردی. داشت درد وجودش تمام قلبش،

 انداخته تقال به را هایشنفس و بود پیچیده گلویش دور

 را وسایلش و برگشت اتاقش به شده، تکه هزار قلبی با. بود

کرد جمع . 

 را رفتار این او با که کردنمی هم را تصورش وقتهیچ

 احساس بدون گذشته، شب تمام که او با. باشد داشته



 

 

 و بود کرده دیکته برایش حوصله با را عشقش خستگی،

 در بماند یادش تا بود کرده تکرار را آن بارها آرامش

 و عشق آن نباید نشیبشان، و فراز پر زندگی هایبحبوحه

باشد میدان پیروز تا ببرد یاد از را داشتن دوست . 
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 حاال و بود داده نشانش قوا تمام با پارسا که جنگی میدان

 نه که برود جایی به خواستمی دلش. بود آورده کم آرامش

. دیگری چیز هیچ نه و خاطرات نه و باشد پارسا از اثری

باشد دور هم خودش از خواستمی دلش . 



 

 

 بردارد را سوئیچش حتی کهآن بدون و برداشت را وسایلش

کردن فکر به داشت؛ رفتن راه به نیاز. رفت بیرون خانه از . 

 هایشدست میان را سرش و بود نشسته تخت روی پارسا

 توی که دردی تمام خواستمی انگار. بود گرفته

بیاندازد دور و بکند سرش از را بود پیچیده هایششقیقه . 

 کرده جمع دسترسش از را مواد که بود معتادی مثل پارسا

 زمان هر که بود جمع خیالش لحظه آن تا انگار. بودند

 آرامش، اقدام آن با اما هست برگشتی راه شود، خسته

بودند شده بسته رویش به هاراه تمام انگار . 

 کرد بودن تهی احساس و ترسید طوری ثانیه، از کسری در

 رفتار اشنتیجه و داد دست از را خودش کنترل که

داشت آرامش با که بود آمیزیخشونت . 

. بردنمی یاد از را آرامش معصومانه نگاه آن ایلحظه حاال

 گفتن، بابایی با و بود دوخته او به را شفافش نگاه که وقتی

بود گذاشته ضعفش نقطه روی دست . 



 

 

غرید لب زیر و کوبید اشپیشانی روی مرتبه چند : 

 دلشو ترسوندیش، که سرت بر خاک... سرت بر خاک »

روانی احمق... احمق. شکوندی ... » 

 و برداشت که عصبی قدم چند با شد همزمان آخرش کلمه

کوبید دیوار توی که مشتی . 

 در پشت و رفت آرامش اتاق سمت به عصبانیت و حرص با

گفت و کوبید در به تقه چند. ایستاد : 

کنیم؟ صحبت آرامش؟ »  » 
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 و کرد تکرار را کار آن هم دیگر مرتبه چند. نیامد صدایی

کشید پایین را دستگیره بعد . 

 در چیزی آرامش، ندیدنِ با و چرخید و چرخید نگاهش

 سوزاند، را اشپیشانی تا که حرصی و اخم با. لرزید درونش

 آرامش از خبری اما دید را جاهمه و رفت پایین هاپله از

 .نبود

 را گاز زیر عجله با و پیچید مشامش توی سوختنی بوی

 که ترسی جز نبود مهم چیز هیچ لحظه آن در. کرد خاموش

 به وحشت و بود کرده سست را تنش تمام آرامش، نبودن از

بود انداخته قلبش جان . 

. شد تماس رد اما گرفت را اششماره و برداشت را تلفنش

. شود مسلط خودش به تا کشید عمیق هاینفس و گزید لب

 آرامشی و تمرکز تمام آرامش، نبودنِ که بود آن حقیقت اما

 آن برای گفتمی ناسزا خودش به. گرفتمی را داشت که

بود شده دیر دیگر اما بود کنترلش از خارج که رفتاری . 



 

 

 اما بگذارد کنار را زندگی آن داشت قصد هم ابتدا از که او

 به را او که بود انتظارش از دور قدری به آرامش، کار آن

شد خشونت همه آن به منجر و رساند جوش نقطه . 

 آرامش برای و نشست مبل روی واربیچاره و درمانده

 :نوشت

بزنیم حرف برگرد... بابایی کردم اشتباه » . » 

داد جواب آرامش ناباوری، کمال در : 

 و گذشته زندگی یا من، یا. پارسا کنی انتخاب باید تو »

 اون به نیستم حاضر نباشم، من انتخابت وقتی تا. مخلفاتش

 که کسی برای بجنگم نیستم حاضر. برگردم زندگی

 گم رممی دارم. شو گم بگه و وایسه من روی تو جوریاین

کنممی عمل تخواسته به دارم. عزیزم شم . » 
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 را صورتش و کرد پرت را تلفنش دیوانه، و عصبی پارسا

 بریده و کردمی درد تنش تمام. پوشاند هایشدست میان

بود پاشیده هم از را اشزندگی که اتفاقی همه آن از بود . 

 را زندگی آن او. کرد فکر و زد قدم هوا، تاریکی تا آرامش

 پیش شدنش خفیف و خوار قیمت به نه اما خواستمی

 غرورش،. بود شده اشزندگی تمام که مردی هایچشم

 اجازه داشت، که محکمی ظاهر به شخصیتِ و استقالل

 را رفتار آن پارسا اگر. دادنمی شدن تحقیر و ماندن

 با خودش پارسا اما. ماندمی دردهایش تمام پای کرد،نمی

 بود، جنگیده اشسالمتی برای که را او خودش، هایدست

. شود گم تا کشید فریاد سرش بر و انداخت بیرون اتاقش از



 

 

 سست تنش تمام تلخ، و دستوری فعلِ آن یادآوری با

 شده تمام سنگین برایش قدری به. مچاله قلبش و شدمی

 لحن به کردن فکر از شدمی بسته نفسش راه که بود

 شخصیت آرامش، شخصیت. داشت پارسا که رحمیبی

 برایش رحمیبی آن تحمل و نبود ضعیفی و سربار

 خوار قیمت به نه اما خواستمی را عشق آن. بود غیرممکن

 طول در که شناختمی را زیادی هایزن. شدن ذلیل و

 پای و بودند خریده جان به را هاخفت تمام زندگی،

 است بهتر که بود معتقد او اما بودند مانده شانزندگی

نخرد جان به را خفت و بمیرد . 

 را جاآن کلید. شد پشیمان اما برود اشخانه به خواستمی

 هتل به فردا تا و شد جبینمه خانه راهی. داشت پارسا

 .برود



 

 

. رفت خواب به نشست، آژانس ماشین توی کهآن محض به

 سختی، همه آن از بعد که عمیق خستگی یک بود؛ خسته

بود کرده تسلیم را روحش باالخره . 

بود نوشته که داشت پارسا از پیام یک شد، بیدار وقتی : 

 اعتماد خودم به تو، مثل منم. نذار تنهام اوضاع این تو »

آرامش ندارم . » 

 گرفته قدری به دلش طرفی از. بود سردرگم و کالفه آرامش

 پارسا که دانستمی طرفی از و برگردد خواستنمی که بود

 پا که قوی و مصمم همراه یک به نیاز. داشت مراقبت به نیاز

کند تالش بهبودی تا پایش به . 

 

, [09.03.20 15:20] 

 

 

۴۸۰پارت  



 

 

 

 

نوشت برایش : 

 زندگیت از گفتی بهم کنممی حس. مشکسته دل خیلی »

شم گم . » 

-  تو. خانومم برگرد. کردم داغ یهو شد؛ چم دونمنمی

مونهنمی من از هیچی نباشی، . 

- بزن زنگ بهم زد،می گولت داشت شیطون هروقت . 

 را تلفن و کرد تایپ پیامش انتهای هم خنده استیکر یک

 و جوشید چشمش گوشه اشکی. گذاشت اشسینه روی

 و نشان و نامبی جهانِ یک میان. کرد فوت را لرزانش نفس

دیدنمی فراری راه هیچ و بود شده گم آیین،بی . 

 زد، زنگ هرچه و رسید فرساطاقت ترافیکی از بعد باالخره

. بود خاموش اما زد زنگ جبین مه به. نکرد باز را در کسی



 

 

 صدایی با بوق، چندین از بعد علیرضا و زد زنگ علیرضا به

داد جواب خسته و گرفته : 

 « بله؟»

- خوبی؟. آقا علی سالم  

کرد خالی را دلش علیرضا، مضطرب و زدههول صدای . 

خوبی؟ تو ممنون. آرامش سالم »  » 

- نیستید؟ خونه. نیستی خوب انگار شما. آره من  

 محابابی آرامش قلب تا شد موجب اشبریدهبریده هاینفس

بود کرده پیدا که بدی حس از بکوبد . 

 زایمان. بیمارستان آوردمش نبود، خوب حالش جبین مه »

داشته زودرس . » 

- چطوره؟ حالش... وای ای... وای ای  

- عمل اتاق بردنش  

زد لب و شد سرازیر اصلی خیابان سمت به آرامش : 



 

 

حالشو؟ دونینمی. االن میام بده آدرس. نباش نگران »  » 

- عمله اتاق تو. نگفتن هیچی هنوز نه . 

- نمی. باشه باشه بی. بگی چیزی کسی به خواد  خود

میام دارم من. نکن نگرانشون . 

 نزدیکی همان که بیمارستانی سمت به و کرد قطع را تلفن

 طرفی از و بود جبین مه نگران طرفی از. رفت بود

زندگی  تنهایش نباید و بود هوا روی پارسا با اش

گذاشتمی . 
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نوشت پارسا برای : 

 تا نزنه گولت شیطون کن سعی. داره زایمان جبین مه »

 فکر اگه. بمونم پیشش روز چند باید احتماال. برگردم

 تا بده بهم الیو لوکیشن یه نداری، اعتماد خودت به کنیمی

االن رسهنمی ذهنم به ایدیگه راه هیچ. کنم کنترلت . » 

 آرامش و فرستاد برایش لوکیشن پارسا که نکشید دقیقه به

 آبی ینقطه به چشم و زد لبخندی. بود خانه در که دید

 و کشید عمیقی نفس. دوخت لرزیدمی نقشه روی که رنگی

شد خیره دوردست به . 

ساختمی نو از را زندگی این باید . 

 هایشقدم به دید، را علیرضا وقتی و رسید بیمارستان به

بخشید سرعت . 

آوردنش؟ عمل اتاق از شد؟ چی »  » 



 

 

 گفت کوتاهی نچ وقتی بودند اشک از پر علیرضا هایچشم

 و گذاشت بازویش روی دست آرامش. انداخت باال سر و

داد دلگرمی : 

باشه خدا به توکلت. نیست چیزی » . » 

-  یه خودش هم بودیم، رسیده دیرتر اگه. خونریزی به افتاد

بشه؟ چی نیست معلوم که االنم. بچه هم شدمی چیزیش  

 صندلی روی تا کرد وادارش و کشید را بازویش آرامش

 .بشیند

میام االن بشین... اِ نیست چیزی » . » 

 هم را پارسا فاصله، این در. بگیرد آبمیوه تا رفت بوفه به

بود خانه در هنوز که دید و کرد چک . 

 به و آمد بیرون عمل اتاق از پزشک باالخره مدتی از بعد

گفت تبریک علیرضا : 



 

 

 چند باید بچه اما. مادرش هم سالمه بچه هم شکر خدارو »

بمونه دستگاه تو روز . » 

 پسرش که خبر آن شنیدن از آمد، هوشبه جبین مه وقتی

 که انگار. شدمی دیوانه داشت ماند،می دستگاه توی باید

 به تا کردمی مجبور را علیرضا مدام. بود گرفته وسواس

 رقم پیش سال چند تلخ اتفاق و کند رسیدگی نوعی

 .نخورد

 

, [09.03.20 15:20] 

 

 

۴۸۲پارت  

 

 

گفت و زد زهرخندی آرامش به رو : 



 

 

 زایمان کال بار دو. نرفته زادآدمی به چیزم هیچ کال »

 یکی این و افتادم خطربه بود کم سنم بس از یکیش. داشتم

شد اینجوری زیاده سنم بس از هم . » 

 نوازش را صورتش روی موهای علیرضا و خندیدند دو هر

 .کرد

من به بسپر چیو همه. عشقم نباش چیزی نگران » . » 

 بعد که بود جبین مه حق. کردمی نگاهشان لبخند با آرامش

 سرشتپاک خودش مثل که مردی کنار در سال، همه آن از

باشد خوشبخت کاش ای. برسد آرامش به بود، ! 

 آرامش از علیرضا و گذشت منوال همان به روز چند

 مراقبش روزی چند و برود هم خانه به تا کرد خواهش

 شوهری و بود خودش زندگی و خانه قرارِبی آرامش،. باشد

داشت احتیاج او به دیگری هروقت از بیشتر حاال که . 

 متوجه هم جبین مه و علیرضا خانواده مدت، این در

 یک پارسا. رفتندمی مالقات به مدام و بودند شده زایمانش



 

 

 اما بود برده شیرینی و گل برایش و بود رفته مالقتش به بار

 بود رفته بیرون ایبهانه به ورودش، لحظه همان از آرامش

 توی جاهمان و کند سرکوب را امانشبی دلتنگیِ تا

 که دلش اما بود دلگیر هم هنوز هرچند. نرود فرو آغوشش

 آخر، لحظه تا پارسا نگاه. فهمیدنمی را هاحرف این

 ویران اول، از دوباره رفتنش، با و بود کرده اشهمراهی

 که ایخوشبختی برای بود خوشحال که هرچند. بود شده

 فراهم برایش علیرضا و بود کرده دریغ جبین مه از خودش

 خیلی اما بود نزدیک که بود دختری ناراحتِ اما. بود کرده

 و بزند زل هایشچشم توی توانستنمی که آنقدر دور؛

 برای راهی دنبال به و است پشیمان وجود تمام با که بگوید

گرددمی جبران . 

 صبح، چهار ساعت بود، جبین مه شدن مرخص از قبل روز

پراندش خواب از و رسید آرامش برای پیامی . 
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شممی دیوونه دارم پایین، بیا » . » 

 لباس خرابی حال با و برد هجوم آرامش دل به بدی دلشوره

 بود آلودخواب و گیج. رساند محوطه به را خودش و پوشید

 و برداشت را تلفنش. کردمی کار چه داشت فهمیدنمی و

گرفت را پارسا شماره . 

 « کجایی؟ »

 مقابلش دست، به گوشی پارسا تا کشید طول لحظه چند

زد لب و ایستاد : 

جااین » ... » 



 

 

 کنار حال،بی و جانبی دستش و کرد قطع را تلفن آرامش

 از بعد را نگاهش. رفت جلو قدمی پروسواس. افتاد تنش

 زمین به و دزدید اش،دلتنگی پر هایمیشی از براندازی

 که وقتی از را گذشته روزهای تمام داشت دوست. دوخت

بزند عق بود، کرده بیرونش رحمانهبی آنطور پارسا . 

 عطر. برد اشچانه زیر دست و کرد تمام را فاصله پارسا

 هایعسلی در خیره و گرفت باال را سرش بلعید، را تنش

 قلبش روی را آرامش دست و بست پلک رنگش، خوش

 قلبش. خندید و کرد نگاهش زدهحیرت آرامش. گذاشت

 انگار که بود افتاده تقال به هایشدست زیر طوری

بزند بیرون و بشکافند را اشسینه خواستمی . 

 نگاهش خاصی شعف با و کرد باز پلک طمانینه با پارسا

گفت و گزید لب. کرد : 

 دلتنگ، قدرهمون. شدم ساله هجده پسرای مثل »

 االن فهمهنمی که منطقبی هم قدرهمون قرار،بی قدرهمون



 

 

 سرویس عشقشو خودشو دهن نباید و صبحه چهار ساعت

بگیره آروم قلبش که کنه . » 

کرد کج گردنش روی سر و خندید آرامش . 

 یه هاینشونه. نیست ساله هجده پسر هاینشونه اینا »

 این باعث و گفته زور منطقش به حسش که عاشقه آدم

شده گفتی که چیزایی . » 

 وجود از که بودند حسی قرارِبی دو هر. بودند دلتنگ دو هر

 میان را آرامش مچ و شد داراخم پارسا، نگاه. گرفتندمی هم

 آرامش. کشید خودش دنبال به را او و گرفت دستش

کرد اعتراض : 

بیفته اتفاقی اگه. پارسا تنهاست جبین مه » ... » 

- دیده پادشاه تا هفتاد خواب االن. شهنمی هیچی . 

 قدم استوار پارسا و شدمی کشیده دنبالش به آرامش

داشتبرمی . 



 

 

نبخشیدمت؟ هنوز که دونیمی حکمت؟ آقای »  » 

 

, [02.04.20 13:19] 

 

 

۵۲۲پارت  

 

*** 

 به و گذاشت عقب صندلی روی را شیرینی جعبه پارسا

 به آشوبی چه با که افتاد قدیم یاد. رفت گلفروشی

 هاخانواده بین دعوایی چه و رفت جبین مه خواستگاری

آمد پیش ! 

 مه که گفت شکر لب زیر را خدا و کرد فوت را لرزانش نفس

 اش،زندگی عشق کنار و بود خوشحال و خوشبخت جبین

کردمی بزرگ را عشقشان ثمره داشت . 



 

 

 شد،نمی خوشبخت جبین مه اگر قطعا و بود خوشحال

بخشیدنمی را خودش وقتهیچ . 

 آن به و خرید آرامش یعالقه مورد هایگل از گلی باکس

 تغییر به. داشت نفس حکم برایش آرامش که کرد فکر

 حامی و بودن پدر حس آن چطور که کرد فکر احساساتش

 را عشقش و تعهد تمام و بود داده شکل تغییر بودن،

بود کرده دختر آن به محدود و  معطوف . 

 کردن، عاشقی نه و تعهد نه داشت معنا عشق نه که او برای

 افتاده جریان به هایشرگ در که ایتازه و عجیب حس این

داشت زندگی حکم بود، . 

 خیلی آرامش بازی به دادن تن شاید او، سن به مردی برای

 خریدمی جان به را سناریو آن تمام پارسا اما بود دارخنده

 را زندگی شوق و ببیند هایشچشم توی را شیطنت برق تا

 برای داشت، آرامش برای که هیجانی. بگیرد هایشخنده از

نداشت اشزندگی هایزن از کدام هیچ . 



 

 

نوشته آرامش که دید و آمد پیامی تلفنش روی : 

عروس؟ پدر کجایی »  » 

کرد زمزمه لب زیر و خورد را اشخنده : 

 « .پدرسوخته »

نوشت برایش : 

کنی حض که بدم نشون بهت عروسی پدر یه » . » 

نوشت و گذاشت خنده استیکر چندین برایش آرامش : 

دیگه بدو. جوشید چاییم » ... » 

 به شیرینی و گل دسته با و کرد پارک را ماشین پارسا

کرد حرکت ساختمانشان سمت . 
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 جبین مه. رفت باال و شد رو به رو رضا علی استقبال با

گفت و گرفت را شیرینی و گل دسته : 

کن راهنماییشون جان علی... داخل بفرمایید چرا؟ شما » . 

» 

گفت بلندی صدای با هم بعد : 

عزیزم اومده پارسا جان؟ آرامش » . » 

. ماند آرامش اتاق یبسته درِ روی و چرخید پارسا نگاه

 سر و زدمی همیشه از تندتر قلبش چرا دانستنمی

 داشت و بود ایستاده هم زمان انگار. بود گذاشته ناسازگاری

 و داشت شیطنت که دختری برای چطور که کردمی نگاهش

داشت هیجان رقصاند،می سازش هر به را او . 

گفت شوق با جبین مه و آمد در صدا به در زنگ دم همان : 



 

 

 « .آقاجونمه »

 هنوز. گرفت اضطراب و شدند منقبض پارسا صورت عضالت

 درواقع و داشت واهمه یونس حاج با شدن روروبه از هم

 پدر طعم خودش که حاال مخصوصا. گرفتمی وجدان عذاب

 بود، آمده آرامش سر بر که بالیی و بود چشیده را بودن

بود کرده ملموس برایش را یونس حاج احساسات تمام . 

 احترام ادای بانو به و کرد سالم یونس حاج به بدی حال با

 .کرد

گفت جبین مه : 

 دیگه بیا آرامش؟. برسن مهمونامون تا بشینید بفرمایید »

 « .مامان

رسید پارسا تلفن روی پیامی دم همان : 

بیام شمنمی پا همینجوری من. بگو بهشون » . » 



 

 

. رفت آشپزخانه به و داد بانو دست به را مانی جبین مه

رفت آرامش اتاق به هم بعد و رسید کارها به کمی . 

مادر زشته... اِ تو؟ کنی سالم یه نمیای چرا » . » 

گفت و زد لبخند آرامش : 

نداره؟ الزم چیزی کسی ببین برو شما. میام عزیزم باشه »  

» 

پرسید پارسا به رو و برگشت هال به شده عاصی جبین مه : 

میان؟ کی نگفتن کردن؟ صحبت شما با »  » 

گفت و کرد صاف را گلویش پارسا : 

داشتم صحبتی یه من بشین لحظه یه ممکنه اگه » . » 
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 هایرگه هم یونس حاج و بود شده سخت علیرضا نگاه

 داشت که بود مشخص و بودند شده برجسته اشپیشانی

پارسا حضور از خوردمی حرص . 

 دانستنمی. کرد حبس را نفسش لحظه چند برای پارسا

 برای لحظه آن در درواقع. کند باز را صحبت سر چطور

 داده آرامش بچگانه بازی به تن که شد پشیمان بار اولین

 کرده صحبت جبین مه با کاش ای که کردمی آرزو و بود

 .بود

بگم؟ چطور... راستش »  » 

 انداخت بودند، دوخته چشم او به منتظر که جمع به نگاهی

گفت مقدمهبی و . 

آرامش خواستگاری بیاد کسی نیست قرار » . » 



 

 

 چی؟-

- پارسا؟ آقا چیه منظورت  

- چی؟ یعنی  

 از بعد چرا دانستنمی. کشید ریشش ته به دستی پارسا

 لحظه آن بود، گرفته خدا از که سالی یک و چهل

 روح ذهنش، توی. بود شده اشزندگی لحظه ترینسخت

 آن در را او که دادمی قرار عنایت مورد را آرامش پدر

بود گذاشته موقعیت . 

 هم با گرفتیم تصمیم آرامش و من بگم؟ چطور خب »

کنیم ازدواج . » 

 ایزمزمه متعاقبش و شنید را بانو یترسیده و کشیده هینِ

شد ادا لب زیر که : 

سرم بر خاک » . » 

- حکمت؟ جناب کشینمی خجالت سنت از  



 

 

 ریخته را کالمش زهر و بود ایستاده حاال که یونس حاج به

گفتمی که شنید را جبین مه صدای و دوخت چشم بود : 

جان؟ بابا »  » 

 بیشتر هایشچشم برق انگار که دوخت چشم جبین مه به

بود همیشه از . 

 که بود شده خیره پارسا به اخم پر و عصبی یونس حاج

 آن، از قبل اما کرد می ردیف هم کنار را کلمات داشت انگار

گفت یونس حاج : 

نه؟ داشتی؟ چشم بچه این به مدت این تمام »  » 

غرید لب زیر بانو : 

 آقا نداشتیم انتظار بودی، پدرش مدت یه که شما از »

بوده پدری حس حست، داشتی ادعا باشه هرچی. پارسا . » 

گفت درهم هاییاخم با و شد سرخ پارسا بناگوش تا : 



 

 

 جز حسی هیچ ماجرا این از قبل تا من. کنیدمی اشتباه »

آرامش به نداشتم پدری حس . » 

 

, [06.04.20 14:22] 

. 
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-  از داری و من جلوی نشستی االن کنیمی غلط پس

زنیمی حرف ازدواج . 



 

 

 جبین مه. گرفت گر تنش و شد سرخ آنی به پارسا صورت

 بود هویدا صورتش در که اینگرانی با و شد بلند زده هول

زد لب : 

 عالقه بهم شاید... شاید خب... خب... خدا رو تو جون آقا »

 که تصمیمیه مهم. کرد سرزنششون شهنمی. کردن پیدا

 « .گرفتن

 به هاحرف آن گفتن از تنش که بود مشخص و گفت را این

 می حساب قدری به یونس حاج از هم هنوز. نشست عرق

افتاد می پته تته به مقابلش که برد . 

کرد حمایتش هم علیرضا : 

 و گرفتن ازدواج به تصمیم که اینه مهم. موافقم منم بله »

باشه خاصی چارچوب قالب در شون رابطه خوان می . » 

. کرد نگاهش فقط و گرفت را علیرضا مستقیمِ تیکه پارسا

 و پارسا باری و بند بی به اما نداشت بدی منظور که هرچند

بود کرده مستقیم اشاره تعهدش، عدم . 



 

 

. گرفت نمی آرام دلش و بود افتاده نفس نفس به یونس حاج

رفت بهداشتی سرویس به و برداشت عصبی قدم چند . 

 و برود تا کرد اشاره هم علیرضا به و شد بلند فورا جبین مه

 علیرضا و رفت اتاق به جبین مه. کند صحبت یونس حاج با

برود دنبالش به تا کرد خواهش یونس حاج از . 

 قدری به پارسا و بود افتاده تقال به طریقی به هرکس

 آرام و بود خشم از سرخ صورتش که بود دلگیر و ناراحت

شد نمی . 

 و زیر داشت دلش و بود چسبانده در به را گوشش آرامش

 وجه هیچ به. بود شنیده پارسا که هایی حرف از شد می رو

 ناراحت یونس حاج از و بود نکرده بینی پیش را شرایط آن

بود عصبانی و . 

 به هرکس و پیوست جمعشان به هم بانو لحظه چند از بعد

کند قانع را یونس حاج داشت سعی طریقی . 
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 مرتبه چند را دستش و برگشت همه از زودتر علیرضا

گفت و کوبید پارسا پشت مردانه : 

 به. بیان کنار باهاش نتونن که بدی حق بهشون باید »

 حاج. کنن می مسئولیت احساس آرامش، مقابل در هرحال

. مقدار یه تلخه و خورده زخم فقط. نیست بدی مرد یونس

 به هم تو امیدوارم. کردیم قانعش و زدیم حرف باهاش االن

بگیره سر وصلت این تا نگیری دل . » 

 بود، اش شانه روی حاال که علیرضا دست روی دست پارسا

زد زورکی لبخندی و گذاشت . 



 

 

 یونس حاج و برگشتند پذیرایی به بانو و جبین مه دم همان

. رساند نقطه آن به را خودش زحمت به همه، از آخر

 ای نقطه به را نگاهش و چرخاند دست در را تسبیحش

 اش آشفته ذهنِ در را چیزی داشت که انگار. سپرد نامعلوم

کرد می باال و پایین . 

کرد صحبت به شروع پارسا : 

 واقعا افتاده گذشته تو که اتفاقاتی تمام برای من »

 می و کشیدم عذاب خیلی خودم نوبه به هم من. متاسفم

 آرامش ای لحظه هیچ که بخورم قسم جرات به تونم

 باعث دختر این حضور االن اما. زندگی نوع این از نداشتم

 برام چون گذاشتم پیش پا. چی یعنی آرامش بفهمم شده

 یه فقط بقیه مثل خواد نمی دلم که متفاوته اونقدر و مهمه

 تنها این و باشه ابدی خواد می دلم. زندگیم تو باشه رهگذر

بودنمه اینجا دلیل . » 



 

 

 آرامش برای جبین مه و بود شده پا به آرامی ی همهمهه

 اش گذشته های سال تمام دلخوری که آنقدر. بود خوشحال

 می ذوق آرامش دل خوشحالی برای و بود کرده فراموش را

 از که زنی داشتن دوست از داشت که بود پارسا این. کرد

 می صحبت بود، جبین مه زندگی موجود عزیزترین قضا

 .کرد
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گرفت فرا را جا همه سکوت یونس، حاج صدای با . 



 

 

 کنی ویرانه نه یا/ را ما بسازی که تا بیا عشق ای گفتم »

را دنیا ی ساخته  » 

گفت پارسا به رو و کشید دردی پر نفس : 

 از من و من جلوی نشستی پیش، سال شش و بیست »

مونی نمی دخترم پای که خوندم چشمات توی . » 

 یادآور ها، لحظه آن. بود سختش کشیدن نفس انگار

 تلف دخترش از که عمری و بود شده ریخته که بود آبرویی

بود شده . 

 تو رو زرنگی و دیدم چشمات تو رو ترس موقع اون »

 جایی به دستم. کنم کاری نتونستم ولی. مادرت چشمای

 همیشه برای که بزنم حدس تونستم می گم نمی. نبود بند

 می اما نرسه پاتونم گرد به دستمون که جوری یه ری می

شه نمی خوشبخت تو با دخترم دونستم . » 



 

 

 که دوخت چشم علیرضا به و گرفت دندان به لب جبین مه

 های رگه و بود دوخته چشم مقابلش میز به خرابی حال با

بود هویدا صورتش توی عصبانیت، . 

گشود اعتراض به لب باالخره : 

نزنید ها گذشته از حرف لطفا بابا؟ حاج » . » 

داد ادامه بریده نفس و دوخت زیر به سر زده خجالت : 

. خواستگارشه صحبتتون طرف و دخترمه مجلس االن »

نداره گذشته و من به ربطی . » 

گفت و دوخت چشم جبین مه به لبخند با یونس حاج : 

 

 

 

 این گذشت از بعد. جان بابا بود ای دیگه چیز من بحث »

 نمی هم فکرشو کسی حتی که اتفاقی همه این و سال همه

 قابل بینم، می من که پارسایی این برسیم، اینجا به کرد



 

 

 و نشست من جلوی که ای پسربچه اون با نیست مقایسه

. کشیدش زوال به اما کنه خوشبخت دخترمو که داد قول

 آقای خواستگاری این از شدم شوکه آره؛ که اینه من بحث

 های تیکه انگار بینم می کنم می فکر که کم یه اما حکمت

 این از بعد و گشته و گشته روزگار. شه می کامل داره پازل

 یه با. داده قرار ایشون راه سر رو آرامش سال، همه

 دختر نه و توئه دختر نه آرامش که فهمیدیم سرطان،

 که اینه بحثم... هم دل به افتاد مهرشون که بعدشم. ایشون

 از داره و نشسته جلوم که مردی چشمای تو من

 تصمیم یه. بینم می عشق زنه،می حرف منوه خواستگاری

 خواسته این پشت اجباری هیچ بار این و بینم می محکم

 « .نیست

 اشک و نشست جبین مه های لب گوشه کمرنگی لبخند

جوشید هایش چشم توی شوق . 

گفت بلندی صدای با یونس حاج : 



 

 

 خجالت و بیاری تشریف تونی می حاال بابا؟ جان؟ آرامش »

 « .نکشی

 قلبش. ماند اتاق بسته درِ روی نگاهش و چرخاند سر پارسا

 را آرامش خواست می که بود بار اولین انگار. بود قرار بی

 لب تا خنده بود، کرده پیدا که شوری همه آن از. ببیند

 سفید دست یک لباسی در را آرامش وقتی و رسید هایش

 هم روی پلک هم پشت بار چند. آمد بند نفسش دید،

 حوالی جایی. دید می رویا بیداری در داشت انگار. کوبید

داد زحمت به را آرامش سالم جواب و شد داغ قلبش . 

گفت یونس حاج : 

 نور دیگه که بیاری برامون هم چای یه... جان بابا سالم »

میشه نور علی . »,  

 

 تا فتر شپزخانهآ به و خندید تصنعی و زده خجالت مشآرا

 خمز و ارقر بی سارپا   ایبر هم زهنو قلبش ته. وردبیا یچا



 

 

 همه تا وردنیا دشخو روی به دکر می سعی ماا دبو ردهخو

.   دکر صحبت به وعشر یونس جحا.   دشو   خیر به ختم چیز

 سختی بچه ینا که کنم ارتکر من نیست زینیا یگهد« 

 زنیا یهرچیز   از بیشتر نالا و هکشید ندگیشز تو دییاز

 تو آب ارهنذ و باشه ندگیشز تو که داره قعیوا دمر یه به

 و رکنا اربذ رو دیمجر دوران   یتادعا. رهبخو نتکو لشد

 حمتز و هکشید درد خترد مشآرا. ندگیتز به بچسب

 ،خاصش قخالا و شها زیلجبا با همیشه.   یههاکشید

. اخد   شکر دهبو هم موفق و یسهوا دشخو یپا رو ستهاخو

 ندگیشز تو هیچوقت:   « گفت و آورد پایین را یشاصد»   

 ،بهت هشد مند عالقه که الیلید از یکی شاید و شتهاند رپد

 رشختیاا در یغدر بی که نیهدبو حامی   حس همین

   ازش رو حس ینا هیچوقت که شبا قبامر پس. شتیاگذ

 آورد را یچا سینی مشآرا و داد نتکا سر سارپا. »   ینگیر

 به و نشست   سارپا مقابل مبل روی. دکر رفتعا همه به و

 مخاطبش گاهی که دسپر شگو یونس جحا یها فحر



 

 

 به را مانی جبین مه.   ***   مشآرا گاهی و دبو سارپا

 من منخیر:   « گفت سارپا به رو و داد علیرضا ستد

 آرزو بچه ینا ماا ؛ستدر دهیاز سنت دتخو شما. مخالفم

 و دکر نگاهش گونهرخطاا مشآرا. »   شه وسعر باید. داره

 ینا. دنز حرفی که سارپا ن؟ماما:   « دکر دگر چشم

:   گرفت جبین مه مقابل را نو مِ سارپا. »   منه دخو دپیشنها

 چی یعنی. ام عصبانی نالا من-»    ؟یددار میل چی شما« 

 ستدو من ن،جا نماما-   ؟بگیرید سیوعر یداخو نمی که

 رو تو روزی یه که فامیلی ؟کنیم تعود وکی خهآ. ارمند

 ستدو مشت یه هم سارپا. ارمند فامیل   که من د؟کر دطر

 یسر سارپا.   ننیا لسا صد امخو می که داره رنخو درد به

 بنتخاا شما:   « گفت علیرضا به رو و داد نتکا تاسف به

 چشم با جبین مه   ». یگهد نکن رفتعا ن؟جا علی دیکر

 لب یرز و دکر نگاهش نددبو هشد شکا از خیس که هایی

 علیرضا! »   شد چی ،شتیمدا آرزو چی:   « دکر مزمهز

 ریینجوا دنکر شونوافکر نشودخو شاید معزیز:   « گفت



 

 

 به رو سارپا. »   نکنیم خالتد ما هبهتر. نیدد حصال

 هم بعد و دکر ثبت تمخلفا کمی با را ها رشسفا ن،سورگا

 ایبر. باشه حترا خیالت شما:   « گفت جبین مه به رو

 جشن اشبر ستماخو می من. ارمنمیذ کم یچیز تخترد

 یه بریم گرفتیم تصمیم. ارهند ستدو دشخو   ماا مبگیر

. یمزبسا   سیمونووعر کلیپ جا نهمو و پاارو دور رتو

 رهرکا و کنه می یشآرا ،کنه می تنش وسعر سلبا مشآرا

 خفن عکس کلی و کلپ یه   که کنه می باشه زمال ای یگهد

:   گفت ذوق با علیرضا:   گفت ذوق با علیرضا. »   باشه شتهدا

 مه. »   رهگذ می شخو نبهتو هم کلی. عالیه هم خیلی« 

 نمی مطمئنی:   « گفت مشآرا شگو یتو و شد خم جبین

 و شتاگذ هم روی پلک مشآرا»    اری؟بذ مهریه ستیاخو

 یه و دهکر زبا امبر بحسا یه سارپا هم نالا همین:   « گفت

 نبدمشو دارم   تصمیم من که شتهاگذ رکنا امبر لپو عالمه

 ل،پو آن بگوید کشید می خجالت. »   سرطانی یها بچه

 با ردمو آن در شتاند ستدو. دبو صیغه هما شش آن مهریه



 

 

 را هما شش آن که ستاخو می و کند صحبت جبین   مه

 ؟مشآرا مطمئنی.   « کند فند اش سینه یتو راز، یک مثل

 د،فتاا تفاقیا دهنکر ییاخد قتو یه که رکنا ارشبذ قلاال

 ن؟جا نماما:   « پرید کالمش نمیا مشآرا... »   بتونی

 نمی تفاقیا. نکن منفی ایفکر رنقدا اخد رو تو م؟عزیز

 و کنم می رکا دارم دارم، ازندا   پس کلی من بعدشم. فتها

 یها بچه مبد دمکر نیت هم ینا. یگهد ایچیز خیلی

 ابعذ شاهد رچقد نیدو می که دتخو.   سرطانی

   می سر نچندتاشو به رم می النما همین. دمبو نکشیدنشو

 تونم می که منم فقط. کشم می درد نپاشو به پا و نمز

 یه ادخو می   لمد. ها رهبیچا کشن می بیاعذ چه بفهمم

 منجاا اچر د،برمیا ازم قتیو. شه دوا نشودردا از دردی

 و گرفت علیرضا از را مانی و کشید رکنا جبین مه»    م؟ند

 می عقلم هرچی یگهد من. نموچمید:   « دکر مزمهز لب یرز

 یشرو به بخشی مشآرا لبخند مشآرا. »   گفتم سیدر

 کن وربا ماا. فکرمی به نمدو می. مرسی:   « گفت و پاشید



 

 

 زد مصنوعی یلبخند جبین مه. »   دمکر فکر بهش ممدخو

 را هااغذ.   نزند نق تا دکر جا جابه غوششآ یتو را مانی و

:   گفت جمع به رو هم بعد. دکر رفتعا همه به سارپا و ندآورد

 می یچیز سوغاتی گها. دمیا ما اییزو یگهد هفته دو تا« 

 تیرعما بالکن در. »   ***   یمرمیا نتوابر بگید ،یداخو

 چشم تا. کشید می رسیگا شتدا و دبو نشسته سفید تماما

 مطلق مشیآرا ،مقابلش زار مگند و دبو   همنظر دکر می رکا

   آرام نسیمی نیدوز با که مشیآرا. دکر می یرازسر تنش به

 لبه با نگر سفید ریشلو و کت.   شد می تکمیل ،خنک و

 اسسوو با مشآرا که ستی. دبو هپوشید مشکی دوزی

 ستشد یتو گبر رسیگا آن با و دبو دهکر بنتخاا   یشابر

 و رگبز یسرتاسر بالکن.   ِ   مدآ می در رجو دییاز

 سوسهو ای همنظر د،بو هشد تعبیه آن در که یستخرا

 با و برگشت ییزر یها مقد ایصد با.   دبو ساخته ینگیزا

   تماما و یختر وفر دشجوو متما ،مقابلش ی همنظر نیدد

میا ،مششآرا. شد چشم  



 

 

 

 

 دشخو که دبو لترسکاا مندا با سیوعر سلبا ن

 س،لبا آن حیاطر ایبر که رنقدآ.   دبو دهکر اشحیاطر

 دهنکر هایشرکا از یک هیچ ایبر د،بو دهکر جخر اسسوو

 اش ندگیز عشق تن یتو را رشکا نتیجه شتدا حاال.   دبو

 ی هشد کستنشنا   یموها. شد می تلذ قغر و یدد می

 بی سارپا. شتاند حد که دبو طبیعی ریقد به ،مشآرا

 به ثانیه که هایی بیندور به توجه   بی و شد بلند رختیاا

   مقد سمتش به ،نددکر می ثبت را نهایشاردبرخو ثانیه

 قبر. شد نمی کپا ای لحظه ایبر مشآرا لبخندِ.   شتدابر

ِ   ِ      دمر لحا ینا. پرستید می را سارپا یها چشم یتو

 ریقد به را شد می هایش یباییز قغر قتیو مقابلش

 مقابلش سارپا.   شتاند بحسا و حد که شتدا ستدو

 بقا هایش ستد نمیا را شمانند مهتابی رتصو و دیستاا

 ستد هایش چشم رنگاا که دکر   نگاهش ریطو و گرفت



 

 

 آن از مشآرا. نددکر می ششازنو شتنددا و نددبو درآورده

 رپا ت ب پلک شرخو شتدا که زو   ه بعد د بو تد   و هنگا

 بست پلک شسرخو ،شتدا که زیسو   طوالن را اش شان پ ا

   هم بعد. بوسید تمد طوالنی را اش پیشانی سارپا و

. چرخاند را او دور یک و دکر بقال شکمر دور را ستشد

 از بیاجذ   یها صحنه و دکر یلبرد اهو روی منشدا

 قبل از نعکاسشا را ها ینا همه.   شتاگذ جا به دشخو

 جانش متما با را یورسنا آن سارپا ماا دبو دهکر هماهنگ

 یتو.   دبو نرفته وفر نقشی هیچ در و دکر   می زیبا

. مشآرا مقدسی امبر تو:   « زد پچ ارقر بی و آرام گوشش

. »   دمبو هشد کافر بهش قتیو ییاخد گیربز از نشونه یه

 ستد حتیرا لخیا با سارپا و فهمید نمی را نبانشاز کسی

 هخیر اش عسلی   یها چشم یتو و شتاگذ اش چانه یرز

 همه اون با اخد کنی ثابت بهم که یمداو.   « دکر هنگا

 میِ      تو بستهوا رو سحساا بی و ورمغر من ریطو ،عظمت

 نفس یه میشه. سرطانی هغد یه شه می نتدنبو که کنه



 

 

 همه گمر میشه.   ِ   ِ   دنمیا یگهد و ره می که نیمه و نصفه

. ارهند بیتیاجذ هیچ یگهد که کثافتی تو نشد قغر و چیز

 سر عاشقانه اینجو سارپا و گشت می نشادور بیندور»   

 یکجا هیچ من که نابه حس یه نتدبو ماا.   « داد می

 از ای دهپر ه،کوتا ای لحظه ایبر. »   دمنبو ششاهد ندگیمز

 تو حتی:   « زد پچ و پوشاند را هایش میشی یتو شکا

 نمیا داربر فیلم رستود به را ستشد. »   درمما و رپد بطهرا

 می نگاهش رشو و عشق پر که رهمانطو و گرفت ستشد

 با منو روزا ینا که امبر نبمو.   « بوسید و آورد باال   د،کر

 کثافتی چه از که کن دآورییا هی و نبمو. دادی شتیآ اخد

 بمونه دمیا اربذ! مسیدر مشیآرا چه به و مکشید   ستد

 مشآرا لبخند. »   دمبرگر روزا اون به امخو نمی هرگز که

 تند داری:   « گفت سحسااپر ماا شیطنت با و گرفت عمق

 نهدامر سارپا. »   ادیند لقو دتخو ماا یگیر می لقو تند

 می قولی چه.   « ردخو چرخی ستشد یرز مشآرا و خندید

 سارپا   ؟باشم شتهاند-»    داری؟ شک ؟سوختهرپد ایخو



 

 

 نگاهش دبو هماند جا هایش لب روی که ای هخند با و عمیق

 نالا تا. باشی شتهدا اریند حق نه:   « گفت قاطع و دکر

   تو به لیو دمنبو مطمئن دمخو از نچو کسی به ادمند تعهد

 تو منم سما و شناسناممه تو سمتا. مشآرا دادم تعهد

 تو یعنی. نشد   یبدا یعنی من ایبر ینا. تو شناسنامه

. »   یگهد هیچکس نه ده؛ می معنی مشآرا فقط ،من وقلمر

 حاال و کنند صحبت هم با که دبو گفته قبل از داربر فیلم

 فیلم سهوپر.   ها   فحر ینا گفتن ایبر دبو فرصت بهترین

 چند ینا در و کشید لطو ساعت چندین نعکسشا و

 دهستفاا زار مگند آن   و رتعما آن یجا همه از ،ساعت

 نگز لیامتو ایصد با.   ***   ها لحظه آن ثبت ایبر نددکر

 چشم به نگاهش قتیو و مدآ سقو و کش جا در ن،حدشاوا

 زبا درو وبر:   « زد لب نجا بی د،فتاا سارپاِ      زبا نیمه یها

 و زد چرخی هم سارپا. فتر ابخو به رهبادو و. »   کن

 دشخو هست هرکی. کن ول.   « کشید غوششآ در مالکانه

 تلفن نگز ایصد که دبو نگذشته قیقهد چند   ». ره می



 

 

 نجو:   « گفت نکنا لندوغر و درآورد را اش گریه ،مشآرا

 زد نگ یشآرا ز. »   هبد ابجو وبر اخد رو تو. سارپا ارمند

   ر از را ش آرا تلف شد بلند گویا ن کالفه ا رپا   ه رها ش یدد با

 روی از را مشآرا تلفن و شد بلند نگویا نچ و کالفه سارپا

 روی پلک ،جبین   مه رهشما نیدد با. زد چنگ یشآرا میز

 اخد به ؟بله:   ُ   « داد ابجو گرفته ییاصد با و کوبید هم

 ؟هستی چی اننگر. هبیداخو ینجاا هگند و مر و سر تخترد

 ؟باشیم باید کجا-   ؟پس کجایید م،سال ؟سارپا لوا-»   ُ   

 زهجاا با النما و خونه مدیماو هگاودفر از سترا یه یشبد

.   کن زبا درو بیا. نجا سارپا درم پشت من-.   بیماخو نتو

 تویی:   « گفت تعجب با و فتر ونبیر قتاا از متحیر سارپا

 ابجو هکوتا جبین مه»    ؟نیز می نگز داری ساعته یه

 چشم با و دکر زبا را در سارپا. »   دم می توضیح:   « داد

»    ه؟شد یچیز. مسال.   « شد رو بهرو جبین مه اننگر یها

 به و گرفت سارپا برهنه تن از را نگاهش یتند به جبین مه

 دارن ادهخانو همه شب فقط نه. مسال.   ِ   « ختدو مینز



 

 

   رو بچه. س خسته مشآرا حتما گفتم. ینجاا شن می جمع

 و فتر رکنا سارپا. »   کمکمش مبیا که بانو پیش شتماگذ

نهما که نیاچمد از رافو  

 

.   « دکر تن و شتدابر هنیاپیر ،نددبو شتهاگذ در دم

 تعود رو کسی که ما. حمتز دیفتاا. نکنه درد ستتد

 یگهد. فتیدر ریفو نعقدتو از بعد ماا آره-. »   خهآ یمدنکر

 سارپا.   تبریک سهوا نبیا نالا گرفتن تصمیم هم نااو

.   « دکر نمرتبشا و ختاندا چنگ را اش شفتهآ یموها

 نشست سارپا لب گوشه کمرنگی لبخند»    ؟گذشت شخو

 نمی لشد مشآرا. دبو بخو خیلی آره:   « گفت لب یرز و

 تحسر و کشید عمیقی نفس جبین مه. »   دهبرگر ستاخو

 دهبو تو با شها تجربه لیناو. م بچه داره حق:   « گفت ربا

 اشبر   مکاناتیا همچین نتونستم هیچوقت من. همیشه

 شنرو را یکتر و فتر شپزخانهآ به سارپا. »   کنم همافر



 

 

. جبین مه اشبر دیبو ای نمونه درما قعاوا تو.   « دکر

 منم-.   »   نیستی درشما تو که کنه نمی حس صالا مشآرا

-   ؟بهاخو. هعزیزتر امبر هم قبل از مشآرا. کنم نمی حس

 ینکها حتیرانا از هم قبل شب. راه تو شد خسته خیلی آره

. نخیابو تو یمزد   می گشت شتیمدا صبح تا ،شبه خرینآ

 چک با و خندید جبین مه.   نمیشه زبا چشماشم نالا

 روی که شتیددایا فترچهد یتو ،سایلشو و لیخچا دنکر

 شم می نممنو.   « نوشت را خریدهایش لیست   د،بو کانتر

 سارپا. »   ببینم ارکتد مشا ایبر من تا رنبیا رو یناا بگی

 همافر یشابر را ستاخو می جبین مه هرچه و داد نتکا سر

 باال طبقه به سارپا و شد رکا لمشغو سخت جبین مه.   دکر

 محما به سارپا   که دبو ابخو قغر هم زهنو مشآرا. فتر

 زهتا رکنا در روز چند ینا.   گرفت یمختصر دوش و فتر

 که هاییروز. دبو شعمر یهاروز بهترین ،مشآرا ،سشوعر

 هباالخر هم مشآرا.   مطلق مشآرا هم و شتدا   تلذ هم

 آن. فتر جبین مه کمک به م،ستحماا از بعد و شد اربید



 

 

 ا ما ت.   دبو دهکر تعود هم نسبحا   از حتی بمهتا شب

 د که دبو هشد زده شگفت رقد به ر خ آ د شن با ا   را ار

 زده شگفت ریقد به خبر آن نشنید با نسبحا   شتاند

 یشابر   را اماجر متما مسیح و. شتاند حد که دبو هشد

 و دبو دهیستاا سارپا مقابل نسبحا حاال و دبو دهکر تعریف

 تودخو رکا شخرآ مرتیکه.   « مدآ نمی بند اش هخند

 از رنگاا گی می ریجو یه ؟چیه ت هخند! درد-»    دی؟کر

 هخیر و یجد سارپا   ؟شتیاند-.   بهش شتمدا نظر اول

 ش،ناپذیردنفو و رمقتد هنگا جذبه از که ریطو. دکر نگاهش

 تسلیم ننشا به را هایش ستد و مدآ   بند نسبحا نفس

 تعصب ادخو نمی... بابا خب خیلی:   « گفت و آورد باال

 نشزسر با سارپا. »   دیبو خوبی یبابا باشه. حاال بکشی

. کشید ستد شوخی آن از نسبحا هباالخر و دکر نگاهش

 هکشید باال به نسبحا هنگا و مدآ   پایین ها پله از مشآرا

 بلند یها ستینآ و دبو ماکسی و شاین ،جذبش سلبا. شد

 ش،نفسگیر یباییز نیدد با سارپا. شتدا کالشیِ      ماا



 

 

 با مشآرا.   بست یخ هایش رگ یتو نخو دکر سحساا

 تنشی دکر سعی و گفت مدآ شخو نسبحا به ییرو شخو

 نپنها هنشذ پس جایی   را دبو همدآ پیش نمیانشا که

 شتدابر ن،سبحا ردبرخو هر و هنگا هر از سارپا ماا   .   ِکند

 و گفت تبریک   مشآرا به امحترا با نسبحا. دکر می یبد

 نهایت در و وردنیا طاقت سارپا ماا. شد صحبت لمشغو

.   « دبر شپزخانهآ تا ای بهانه   به و گرفت را مشآرا ستد

 لباسش به نگاهی مشآرا»    ی؟پوشید لباسیه چه ینا

 قتاا تو ؟خوبه حالت ؟چشه:   « گفت تعجب پر و ختاندا

. »   آره گفتی که ؟نه یا بپوشم همینو مپرسید ازت دیبو

 نستمدو نمی:   « گفت و دکر تفو را حرصش پر نفس سارپا

 ای شانه مشآرا. »   کن عوضش وبر. دمیا هم مرتیکه ینا

 تابلو خیلی کنم نمی ضعو ینوا یگهد من.   « ختاندا باال

 سارپا. »   شباها دهکر ست جبین مه یشممآرا. شه می

 مشآرا. »   کن عوضش گفتم.   « سایید هم روی انندد

 و دکر هنگا ریطو هایش چشم یتو و دکر ممظلو را دشخو



 

 

:   غرید لب یرز و دکر تنگ   چشم سارپا که "! لطفا " گفت

 و خندید مشآرا. »   تودرار رپد یچشا اون رشو دهمر« 

 جبین مه دم نهما.   شتاگذ اش گونه روی سریع ای بوسه

 مشآرا. »   نمداو مسیح و مپرها و بمهتا:   « گفت و مدآ

 و مسال نتکشا تک به ییرو شخو با و فتر لستقباا ایبر

 کسی نکهآ ونبد و داد ستد مسیح.   گفت مدآ شخو

 نه... آخ... عمو خترد گم می تبریک:   « زد لب د،بشنو

 لبش گوشه مشآرا... »   عمو زن گم می تبریک... ببخشید

... بانمک... هه هه:   « دکر اش همسخر و کشید باال را

 به مسیح»    ت؟بونداخو رشورخیا قوطی تو مامانت یشبد

 می صحبت مپرها با شتدا که را سارپا هنگا و دفتاا قهقهه

 همه آن قبال.   کشید نشادخو   سمت به سنامحسو د،کر

 حسی چه نستدا نمی. ردخو می حاال که ردخو نمی صحر

 با.   دکر می منفجر را   نشدگر رگ شتدا که دبو

 را ستشد و فتر مشآرا سمت به کوتاهی هیاخورعذ

 مسیح»    ه؟شد چی.   « شتاگذ شکمر پشت ازشوارنو



 

 

 هخیر سارپا به دارمعنا و دبر وفر هایش جیب یتو ستد

 باشی شما شتماگذ رو اخبر. نجا عمو هنشد یچیز.   « شد

 کیلو:   « گفت مسیح و داد نتکا سر سارپا. »   مبد بعد

 با. دهبو شخامو خطت و زده می نگز دهبو روز چند دمیعا

 رو مشآرا ادخو می دمیعا   که گفت و گرفت ستما من

 رکنا یها رگ و شد خسر نیآ به سارپا نگر. »   ببینه

 ادخو می که ردهخو گه.   « شدند برجسته اش شقیقه

چی. ببینه  

 

 

کا  نیدد با و ختاندا باال ای شانه مسیح»    ؟مشهآرا ی ره

:   گفت معطلی بی ،شتدا برمی مقد نسمتشا به که نسبحا

 خرینآ و فرصت خرینآ ینا شاید. همداو مشاعدا حکم« 

 و شتدا برنمی مسیح از چشم مشآرا. »   باشه ش ستهاخو

»    ؟بشه امعدا ادخو می قعاوا ام؟عدا.   « دبو هشد شوکه

 لحظه هر و زد می جمو اش کلمه به کلمه پشت ستر



 

 

 حاال.   « شدند   می همدر بیشتر سارپا رتصو تعضال

 نگاهش و چرخاند سر مشآرا»    ؟صالا چه تو به. هرچی

. ها مهآد:   « گفت و داد رتقو سختی به را هانشد آب. دکر

 بال کم... من-»    ؟یگهد یکی دنمر از شه می لخوشحا کی

 نجمعشا به هم نسبحا حاال!   که وردنیا تنم رهپا سر

 می کیو.   « آورد نمی در نهایشا فحر از سر و دبو پیوسته

 حق:   « گفت سارپا به رو او، به توجه بی مشآرا»    ؟گید

 گها شاید... دبو مریض اون. سارپا نیست امعدا میآد هیچ

 خم سر د،لوآ کینه و صحر پر سارپا... »   شد می نمادر

. »   کشت رو تو بچه اون:   « غرید مشآرا شگو یرز و دکر

 بین نناز دو دو و عصبی ،سارپا هنگا!   دبو مریض لیو-

 اریطرفد:   « دکر مزمهز و شد جا جابه مشآرا یها چشم

 گها حتی آره.   « داد نتکا سر مشآرا. »   ازش کنی می

 تمسخر به یخندزپو سارپا. »   دبو همین حرفم د،بو غریبه

 ینا چیه تو سهوا ؟چیه پس... دبو غریبه گها حتی.   « زد

 با و بیا. سارپا دبو مریض ماا. آره ؛هامهآرزو قاتل-»    د؟مر



 

 

. بهش ارمند   ترحم جز حسی هیچ من. شو رو بهرو قعیتوا

 ،یگهد هفته تا نالا از یعنی ؟چی یعنی امعدا فهمی می

 یچیز رنتظاا. کشه می رو گمر   رنتظاا نچو هبمیر ربا ارهز

 باال را هایش ستد مسیح.   نیست ازش اریفر راه هیچ که

 گها لیو دمکر ابخر محفلوتونو هشرمند:   « گفت و دبر

   فرصت بیشتر روز دو یکی ،ببینش و هبر ادبخو مشآرا

. »   بگم دمبو رمجبو. کنن منتقلش انمیخو نچو ارهند

 مشآرا به لحظه چند از بعد و کوبید هم روی پلک سارپا

 ماا زلر و ستر با   و ختاندا باال ای شانه مشآرا. شد هخیر

 لبش گوشه عصبی سارپا. »   مبر امخو می:   « گفت قاطع

 و گرفت مشآرا از را نگاهش ،تعلل با و کشید انندد به را

 ییاپذیر نتودخو از:   « گفت نسبحا   گ   و مسیح به رو

 متما ماا. نشد زبا سارپا خلق ،شب خراوا تا. »   ها بچه کنید

   هایش نمهما از ییرو شخو با تا دکر می را تالشش

 منتظر و گشت می دورش اممد بمهتا.   کند ییاپذیر

   دِموجو ترین همیتا بی رنگاا ماا دبو ای رهشاا یا فحر



 

 

 و دبو نشسته تکی مبلی روی.   دبو سارپا ندگیز یتو

:   « گفت و فتر جلو بمهتا که کشید می رسیگا شتدا

 تنگ چشم و دکر نگاهش سخت و سفت سارپا»    م؟پسر

 یها لب روی ی لجویانهد لبخند. »   هستم سارپا.   « دکر

»    ؟کنی نمی تمومش:   « گفت و شد خشک نیآ به بمهتا

 نستاوهند دیا فیلت حاال که دمنبو تپسر هیچوقت-

 بغض بمهتا.   َ   ِ   دبو هماخو و هستم دم،بو سارپا. دهکر

 یتو شکا سارپا که ودبر برگشت. داد نتکا سر و دکر

 چی.   « مدآ درد به قلبش   که رنگاا و یدد را هایش چشم

 فکر ؟کنی می زنا که اتبر داره فرقی چه ؟حاال شتیدا رکا

 خما پر و هخیر بمهتا»    ای؟ ساله ردهچها خترد دیکر

 که دبو ظیفمو.   « داد ستشد به ای جعبه و دکر نگاهش

 تنها ینا. ادیند مهلت ماا رمبیا سموعر ایبر ینا از بیشتر

 را جعبه سارپا. »   برمیومد ستمد   از فعال که دبو ریکا

. دکر خشیددر می آن در که یسیوسر به نگاهی و گرفت

 دادی می ؟من به یشداد اچر حاال:   « گفت و زد یخندزپو



 

 

 رافو ،سارپا و بمهتا نیدد با مشآرا. »   یگهد ستوعر به

 زده ذوق ،یدنشد با بمهتا و دکر تند مقد نسمتشا به

 خوشت ببین... درما بیا. قشنگم وسعر از ینما:   « گفت

 به ،نامناسبی رفتار با ستاخو نمی لشد مشآرا»    د؟میا

 نهما ایبر.   بزند مندا بمهتا و سارپا نمیا کینه و فاصله

 و دکر دنبو لخوشحا به تظاهر ماا ،مصنوعی هرچند که دبو

 داغ اش سینه نمیا جایی که   هرچند. بوسید را بمهتا

 هکشید سارپا که بیاعذ دآورییا از سوخت گلویش و شد

 آن با بهتر ،بخشید می سارپا گرا که شتدا هعقید   ماا. دبو

 شسفید شامبروبدرو مشآرا.   ***   مدآ می رکنا عموضو

 کشرا صندلی روی را سارپا. مدآ ونبیر محما از و پوشید را

 می رسیگا قتاا یکیرتا در و ردخو می نتکا   که یدد

   به زدن نلوسیو لمشغو و دیستاا ینهآ مقابل. کشید

 با و شد بلند ،یدنشد با و چرخاند سر سارپا. شد بدنش

 لمشغو و فترِ      تخت به هایش نگشتا بین رسیگا نهما

 و دکر می نگاهش ذپرنفو ریطو. شد مشآرا یتماشا



 

 

 که یختر می رشسیگا عمیق   یها پک یتو را شتیاقشا

 بچرخد که دکر وادار را مشآرا اش، هندزسو هنگا سنگینی

 می منگا رینجواو اچر:   « بگوید رشخما هنگا در   هخیر و

 بس از و دفتاا ییزر چین سارپا یها چشم گوشه»    ؟کنی

.   کشید ونبیر   تنش از را شرتش تی د،کر گرما سحساا که

 بی و خندید مشآرا»    ؟سکوعر کنم می تنگا ریچجو« 

 ارهشد داری که رنگاا. میزآتهدید رجو یه:   « گفت محابا

   خندید ارقر ب ا رپا. »   تمومه رمکا یگهد قیقهد دو دی می

 که زمبسا تورکا ایخو می.   « خندید ارقر بی سارپا

 هخند و دکر مصنوعی خمیا مشآرا»    ؟گی می ریینجوا

سمت به. کند رمها نستانتو را اش  

 

 با ایخو می:   « گفت لحظه   چند از بعد و برگشت ینهآ

 از مشآرا   ؟کنم رچیکا چیشو-»    ؟کنی رچیکا بمهتا

 خشک حوله با را خیس یموها و ختاندا نگاهی شانه روی



 

 

 ستد به لتود کنه می شتال داره هی که بینی نمی.   « دکر

 و یجد صحبتش لحن رنقدآ.   امبر نیست مهم-»    ره؟بیا

 و ماند زبا حرکت از مشآرا یها ستد که دبو فنعطاا بی

 ؟نیست مهم که چی یعنی.   « ختدو سارپا به   را نگاهش

 مسائلی یتو هم تو-. »   یتر حترا دتخو ،ببخشیش گها

 هنگا.   یتر حترا نکنی خالتد شه نمی طمربو بهت که

:   « گفت هشد عاصی سارپا که گرفت ریلخود نگر مشآرا

 جبر همین. ارمند یشرکا من د،بیا هبر... باشه خب خیلی

 حق هم یگهد. مونم   می و هستم بینی می که ریهرماز

 که کنی بحث من با سوته و سگ و بمهتا سر اریند

 حرکت به را هایش ستد هم   زبا مشآرا. بشی حترانا

 پر لحظه چند از بعد. دکر خشک را موهایش و ختاندا

 رسیگا رنقدا یشد خفه:   « گفت سارپا   به رو صحر

 طمانینه با را رسیگا دود و گرفت باال سر سارپا! »   یکشید

 سلبا مشآرا»    ؟کنی می دیحسو ینما به.   « داد ونبیر

 فحر تو به میشه مگه صالا:   « گفت کوتاهی نچ و پوشید



 

 

 زوار دپیرمر یه میشی هم یگهد روز دو. هندد یه رلجبا زد؟

 سارپا شکم... »   نکن بکن بگم بهت باید هی که   فتهر در

.   « یدندزلر هایش شانه و شد پایین و باال هخند تشد از

 مثبتشو اون نچو. یببر رکا به ریمجبو فقط منفیشو فعل

. نیست تو گفتن به   زنیا. کنم می عمل بهش ربا چند روزی

 به و دکر گوله صحر با را اش ستید حوله مشآرا»   

 نیست زمال. تربیت بی یحیا بی ای.   « دکر بپرتا سمتش

 را حوله که سارپا. »   نمدو می دمخو. فعالی بیش کنی ثابت

:   گفت ارکشد و دفتاا قهقهه به ربا ینا د،بو گرفته ستد در

 شبعد ماا. عسل شیرین ربخو صحر فقط تو... وونجو« 

 رنقدا یکند   موهاتو یگهد بسه. مترخو می دمخو

 مشآرا»    ؟پوشی می سلبا چی سهوا. دیکر خشکش

.   دکر بپرتا سمتش به را برسش ربا ینا و دکر دگر چشم

 به پیش ساعت چند همین. رو و چشم بی بکش خجالت« 

 تا دبو هشد نپنها پتو یرز که سارپا. »   یسیدر ادتمر

 زد رکنا را آن شیطنت با ،نکند ردبرخو یشرو و سر به سبر



 

 

 تامین منو زنیا ظیفتهو همسر انعنو به تو:   « گفت   و

 تانکر یه عین. هللءماشا که ارهند سیرمونی زاتنیا-. »   کنی

... ست هفاید   بی ی،یزر می آب شتو هرچی که خهراسو

. گفت لب یرز للهیا الا لهاال و شد بلند سارپا...    دِ اببخو

 بی   و مالکانه ستشد یک با و دیستاا ینهآ مقابل هم بعد

:   زد پچ تمنا پر گوشش یرز و گرفت بر در را مشآرا ار،قر

 رنجواو مشبوا یه«    که رو ن ا و ش ا یه«    لا امخو»    شو

 زده حشتو مشآرا. »   شو من لما امخو می من که

. یدد ینهآ یتو از را اش هترسید هِنگا سارپا و دکر نگاهش

... نمووجو.   « کشید انندد به را   گوشش الله و خندید

. کنه یتاذ خترشود نیست بلد که بابایی ی؟ترسید ؟چیه

 اون قلاال:   « گفت و بست پلک مشآرا»    ه؟بلد م؟هو

 یتو را رسیگا سارپا. »   مشد خفه... کن شخامو تورسیگا

. ینا از ینما:   « زد لب و دکر شخامو لکریستا رییرسیگاز

.   برچید لب و دکر نگاهش معصومانه مشآرا»    ؟چی یگهد

 هم با همیشه مثل محاضر من ؟کنی رکا چی ایخو می« 



 

 

 قهقهه به را سارپا و زد النهدبز یلبخند... »   باشیما

   بی. داد لکنسو به تکیه و چرخاند را تنش سارپا. ختاندا

 تن که لحنی با و دکر خم سر اش، گرفته گر تن از فاصله

 می لمد نالا مثال:   ِ   « زد لب د،کر می رمو رمو را مشآرا

 یلبرد رت،ما نیش نبوز اون با یگهد که کنم تنبیهت ادخو

 خوشحالم:   « گفت و دفتاا قهقهه به مشآرا. »   ِ   ازم نکنی

 و خندید زمرمو سارپا. »   دور ختماندا هاتو سیلهو که

 از یکی یرز که یکلید. دبر کمد تا و گرفت را مشآرا ستد

 وقصندوگا یباال که یکمد و شتدابر   را دبو ها طبقه

 که هایی سیلهو نیدد با مشآرا.   دکر زبا را دبو هشد تعبیه

 ،نددبو هشد تعبیه کمد عمیق و رگبز قسمت آن در قتد با

 که دکر هنگا را سارپا و برگشت ریطو و گرفتِ      نفسش

.   « زد   هکوتا ای بوسه را هایش لب و دفتاا هخند به سارپا

 دکر سعی مشآرا»    ؟عشقم داری ستدو مشووکد ن؟جو

 دکر تقال هرچه ماا بکشد ونبیر سارپا شغوآ از را دشخو

 وای... انچی یناا... نمدو نمی... حتی... من.   « دبو هفاید بی



 

 

 تا زد می زور گفت می که ای کلمه هر با... »   سارپا کن لمو

   حلقه سارپا ماا بیاید ونبیر سارپا ریجباا شغوآ از

 می تخت سمت به عقب عقب و دکر می تر تنگ را ستشد

 همه ینا. یگهد نکن   بدقلقی. معزیز دم می دتیا. « فتر

 نناگها مشآرا»    ؟عشقم. شبا لمد به ربا یه دم،بو لتد به

 ،یدربا می تشآ آن از که سارپا هنگا در هخیر و گرفت آرام

 تخت روی تا دکر کمکش سارپا. »   ترسم می:   « زد لب

:   دکر انجو گوشش یرز و زد خیمه تنش روی هم بعد. بدابخو

. مینجاا من قتیو تا ارهند دجوو نترسید سهوا هیچی« 

 را دارش تب و یزر یها بوسه. »   سکوعر سنتر ؟خب

. کشید باال را دشخو و نشاند مشآرا ی زده یخ تن روی

 مشآرا یها عسلی مابین را نگاهش ا،شیدِ      و شیفته

 ارقر.   خوشگلم من به بسپر تودخو: « زد لب و دکر جا جابه

یتتاذ نیست  

 

 



 

 

 ابخو از دلودردآ و کوفته بدنی با مشآرا   ***   » .کنم

 را   تلفنش و زد غلتی. ندید رشکنا در را سارپا و شد اربید

 با سارپا و شد زبا در.   شتدابر تخت رکنا عسلی روی از

 ازت دبو بعید:   « گفت و دکر مستانه ای هخند ،یدنشد

 از تر طوالنی و شد نیمخیز مشآرا. »   ساعت ینا شی اربید

:   گفت شیرینی لبخند با و کشید ای زهخمیا. مدآ کش قبل

 به و ختاندا پاهایش یرز ستد سارپا... »   گشنمه« 

.   دفشر اش سینه به و بوسید را شسر. کشید غوششآ

:   « دکر مزمهز لب یرز و بست پلک خاطر طیب با مشآرا

 ها پله یباال ای لحظه ایبر سارپا. »   عاشقتم که مرسی

 و کشید باال را تنش. دکر نگاهش عمیقی لبخند با و دیستاا

 اچر ؟چی تو.   « نشاند اش شقیقه روی هکوتا ای   بوسه

 را مشآرا و دکر تنگ چشم سارپا»    ؟عاشقمی گی نمی

 حالتی با مشآرا»    ؟نیست ممعلو.   « نشاند کانتر روی

 سارپا! »   نه.   « ختاندا باال سر و دکر جمع لب بچگانه

 مزمهز گوشش لیاحو جایی و شتاگذ تنش فطر دو ستد



 

 

 هستی نیز خرینآ و لیناو شما که هکرذ به زمال:   « دکر

... »   بقیه.   کشم می شوزنا رنقدا و منه بغله تو هرشب که

. مبشنو بقیه از امخو نمی:   « پرید کالمش نمیا مشآرا

 و دمبو من هم خریشآ دم،بو من لیشاو کنم فکر اربذ

.   بست پلک و خندید صحبتش زطر ینا به سارپا   ». متاما

 ی؟شد ضیرا. متاما و هستی تو خریشمآ دی،بو تو لیشاو« 

 هم را پاهایش و دکر حلقه نشدگر دور ستد مشآرا»   

 قمشتا سارپا. »   بکنم افعترا یه امخو می.   « شکمر دور

 ؟جونم.   « دکر نگاهش نددبو دهفتاا قبر که هایی چشم با و

 زده خجالت.   دبو معمر یشبا بهترین از یکی یشبد-»   

.   « ختاندا هخند به هم را سارپا ،شدنش خسر از و خندید

. منه عمر یشبا بهترین هرشب که نیدو نمی دتخو تو

 ایبر مشآرا. »   دمنبو   ریینجوا ای لحظه هیچ و هیچوقت

 بریم وبد:   « گفت و ماند حالت نهما در لحظه چند

 گفتی... وای وای... شرکت داری رکا کلی هم بعد و صبحانه

 و پرید پایین کانتر روی از...   »   رو ت جلسه کنم دآورییا



 

 

 و ندردخو یمختصر صبحانه رافو. ختاندا هخند به را سارپا

 که دبو زدن حطر لمشغو مشآرا.   فتندر   شرکت به

:   « داد ابجو مسیح رهشما نیدد با و ردخو نگز تلفنش

 ؟چیه! عمو زن و کوفت-   ؟عمو زن ریچطو مسال-   » ؟بله

 فتیر:   « گفت و کشید ای کالفه نفس مسیح   ؟چته

. فرصته خرینآ وزمرا-.   نشد قتو نه-»    ؟ببینی دومیعا

 اش صندلی به تکیه مشآرا.   کنن می منتقلش دارن دافر

 صالا. ام عجیبی لحا یه.   « کشید ینگیزا غم نفس و داد

 اههمر تاخیر با مسیح ایصد. »   باشم لخوشحا تونم نمی

 مبیا تونم می ایبخو گها. گی می چی فهمم می.   « شد

-   دمخو دار لطف نو نه   رم   ر یه ما. »   متربیا و ببرمت

. باشه-.   سر یه ممیا و رم می دمخو. داری لطف نممنو نه

 ،حله-.   شباها کنی هماهنگ که میفرستم کیلشوو رهشما

 و داد نساما و سر را هایشرکا رافو مشآرا.   فعال-.   فعال

 سارپا   جلسه ببیند تا داد آب گوشی و سر صلیا سالن در

 هایش نمهما سارپا ،قیقهد چند از بعد.   دشو می متما کی



 

 

.   فتر تاقشا به رافو مشآرا و دکر مشایعت در دم تا را

.   دبو سارپا سمیر همسر ،مشآرا که نستنددا می همه یگرد

.   شد نکته چند نوشتن لمشغو و نشست شمیز پشت سارپا

 و دکر ن مِ و ن مِ کمی مشآرا»    ؟مشآرا داری ریکا« 

 رم می دارم و دمکر صحبت دمیعا کیلو با ستشرا:   « گفت

 که ای جذبه با و دکر نگاهش ضربتی سارپا. »   مالقاتش

»    دی؟کر رکا چی:   « پرسید ،ترساند می را مشآرا

:   « گفت و داد رتقو سختی به را هانشد آب مشآرا

 هبر-... »   میشه امعدا که ینها رممنظو... یگهد هفته... خب

 وبد وبد داری زبا دهکر بدبختت زده زپفیو مرتیکه. درک به

 مظلومانه و برچید لب مشآرا   ؟چی که ببینیش ری می

 خما پر سارپا... »   همیر می داره ؟کنم رکا چی خو:   « گفت

. میرسه عملش ایسز به داره... درک به:   « غرید غلیظ و

 چند و مدآ درد به مشآرا قلب. »   توئه ی بچه قاتل اون

 دبو از که دردی به. دکر فکر هاروز آن به. دکر تسکو ثانیه

 ساخته ستشد از ریکا هیچ و کشید می دمیعا   دنبو و



 

 

 که رهرطو   او و دبو او مشت در اش ندگیز که رنگاا. دنبو

 مرتکب حقش در که خیانتی از. داد می زیاشبا ستاخو می

 دهفتاا ارصرا به و دبو همدآ رجباا   به که ای بچه تا د؛بو هشد

 شتاند دجوو انجبر ایبر ییگرد قتو هیچ شاید و. دبو

 لبتها. دبو رداریبا معد ،مانیدر شیمی ارضعو از   که اچر

 جایی اردمو   آن در دکر می عاد مشآرا که اردمو بعضی در

 نیداسرگر یک از دبو پر یشاصد»  ؟سارپا.   « باشد شتهاند

 که   را سارپا منتظر هنگا. دبو هشد ممظلو نگاهش و عظیم

 نبهمو که دبو دهکر حس یچیز تنظر به:   « زد لب ،یدد

 سارپا هنگا... »   یچیز،ششمی حس یعنی د؟کر می شک

 و ردخو را حرفش مشآرا که شد ربا شماتت و هبرند ریطو

 با و دکر تنگ چشم سارپا.   دکر نگاهش دار تب تنی با

 صاحب. مشآرا دبو شیشه به دمعتا اون:   « گفت یبد لحا

   به دمعتا. دهکر بدبخت رو نفر ارانهز که شپزخونهآ یه

 می توهم فقط... ارهند مصد و هفتم و ششم حس ،شیشه

آرا ی هترسید هنگا! »   توهم ؟فهمی می... نهز  



 

 

 

مر بین مش  مهادا سارپا و شد جابجا سارپا زانلر یها مکد

 نمی شیشه به دمعتا دارا شپزخونهآ دخو معموال:   « داد

 بعدشم. شد   دمعتا و دبو حرفا ینا از تر حمقا ینا ماا شن

 هنذ تو هرچی که داری شک دتخو و من بطهرا به تو مگه

 من... من-»    ؟من رتصو تو کنی   می تف رو دمیا معیوبت

 به سر مشآرا   ؟چی فقط تو ؟مشآرا چی فقط تو-...   فقط

 یه شاید گفت:   « دکر ادا را ها کلمه سختی به و ختاندا یرز

 نه-... »   که دهبو یچیز یه شاید گفتم»   «  که دهبو ز

 یهو و بزنن مبدتر یتوهما ممکنه ماآد ینا. دهنبو هیچی

 کلهتو بیخ تا بیخ دبو   ممکن. ببینن گوسفند شونودخو بچه

 گرنهو. مزخرفش یتوهما بخاطر کنه سالخی بچهتو و بکنه

 به تو. دبو کپا بهم نحسمو که نیمدو می   تو هم من هم

 و داد نتکا طرفین به را شسر مشآرا   داری؟ شک دتخو

 بلند میز پشت از حاال که سارپا. دکر نگاهش دلوآ بغض

:   گفت لبش به ای رهشاا با و شد مشآرا یکدنز د،بو   هشد



 

 

 به رهشاا... »    و ببیند رو هموندوا ینا هشااخو پس« 

 نزنی گند که کن دهستفاا بیشتر هموندوا ینا از:   « شمغز

 لب یرز و برگشت شمیز پشت هم بعد. »   من بعصاا به

 چرتی هر! طرفه مینیز سیب با دهکر فکر:   « دکر لندوغر

 و دبر باالتر را یشاصد هم بعد. »   میگه دمیا هنشد به

 زتسا هر به که نیستم تبابا یگهد من:   « گفت گونهرخطاا

   هر از نباید یعنی... شوهر ؟فهمی می... شوهرتم. برقصم

 هشد رگو به رگو دمیعا. کنی نطق من یجلو ناکسی و کس

 از ،چیز همه بی من   جلو حاال. دهکر حامله رو تو روزی یه

 می ؟مالقاتش انندز یبر تو ارمبذ باید ؟نیز می فحر چی

 من جلو سمشوا یگهد ربا یه... ینرِ      لسا صد امخو

 نگاهش فقط مشآرا... »   مشآرا یسهوسر هنتد ری،بیا

 با سارپا.   ترکید می غصه از شتدا قلبش و دکر می

 اون من سهوا چشماتو:   « گفت و دکر نگاهش کالفگی

 تسر از رو شکال اون فکر و سبر رتکا به وبر. نکن یختیر

 و فتر ونبیر قتاا از فحر ونبد مشآرا.   »   ونبیر ازبند



 

 

   حق رش،فکاا پس در جایی. فتر رشکا قتاا به مستقیم

 ای مسئله و شتدا تعصب باشد هرچه. داد می سارپا به را

 دمیعا کیلو به.   بیاید رکنا آن با حترا هدابخو که دنبو

 چند   ». مبیا تونم نمی ماا متاسفم:   « نوشت و داد مپیا

 پس:   « داد ابجو دمیعا کیلو که کشید لطو ای قیقهد

. »   نستتود برسونم من که نوشته نامه یه ،بدید زهجاا گها

 هایشرکا لمشغو و نوشت را شرکت آدرس یشابر مشآرا

 آورد ای نامه یشابر پیک که دبو برگشته رنها از زهتا.   شد

 تاقشا به را   نامه د،شو متوجه سارپا نکهآ ونبد مشآرا و

 شتمدا قتیو که ییاخد نهمو منا به.   « دکر زبا و دبر

 ینا شاید.   مشمآرا مسال.   یدد می منو دادم، می بتاعذ

 که فرصتی خرینآ. نویسم می اتبر که باشه ربا خرینآ

 سخته. ببخشی منو امبخو   ازت جونم ی همه با دارم زهجاا

 به که ای بچه حتی. گرفتم ازت رو اچیز خیلی من. نمدو می

 حمقا دِخو ماا دبیا دبوجو مشد باعث کلک و دوز   با و زور

ِ      تو و من بین و هبر بین از مشد باعث رمشعو بی



 

 

 و دیاز داره هی که ای فاصله. بیفته فاصله فرسنگها

 و نسموآ   قد ،شه اجرا حکمم قتیو تا و شه می تردیاز

. ممقصر نچو ؛کنم توجیه مودخو امخو نمی.   میشه مینز

 یجلو   که دمنبو رمقتد رنقداو ماا شتمدا ستدو رو تو من

. رمبگذ شنگیزا سوسهو دایپیشنها از و یسموا مبابا

 که حرفایی ماا دبو   رجباا یه پریسا و من ازدواج که ستهدر

 مودخو ستماخو می. دبو دینامر ته زدم، می ردتمودر

 دمبو حمقا رنقدا. بکشه درد کمتر   نماجدو که کنم توجیه

 باشم شتهدا رمکنا یگهد هشیو یه به رو تو ستماخو می که

 ایبخو که دبو حرفا ینا از بیشتر خیلی نفست تعز تو   ماا

   گ   گ....   یمربگذ.   کنی لقبو منو شرمانه بی دپیشنها

 فاصله گمر با بیشتر مقد یه که نیایید بگم امخو می

 من.   شتاند   هم زیبا عوضی همه ینا ارزش ،شتاند

 وعشر رو ریکا بد ،کنم ثابت همه به مودخو ینکها ایبر

 تقاصش. دم می   پس همونو صتقا دارم هم حاال و دمکر

 ینا با من. مکشید زوال به رو خیلیا ندگیز نچو مرگه



 

 

 چوبه یباال ینکها از ترسم می ماا...   ماا ممداو رکنا عموضو

 با ینکها ایبر باشی هنبخشید منو زهنو تو و مبد نجو دار

 رو یگهد یکی صتقا تا مشد ندگیتز وارد رهبادو   ،نقشه

 انجبر فرصت. منادبو کثافت همه ایبر ببخش.   مبگیر ازت

 هباالخر   دمکر می فکر که ییروزا متما فبرخال... شتماند

 شتماند فرصت اش؛بر کنم می انجبر که سهر می روزی یه

 ازم رو روز و شب و نهزوسو   می منو داره همین. مشآرا

 منو حاللیت که دمکر صیتو. کن صیتو گفتن بهم.   گرفته

 به قتیو مشآرا... »   حق یا!   همین فقط. دبگیر مشآرا از

 بغضی. نددبو هشد شکا از پر هایش چشم که مدآ دشخو

 شتدا و دبو هماند گلویش بیخ ،سرطانی   ای هغد به شبیه

   یتو و دکر تا را نامه. هدد وفر را آن تا کند می نجا

....   شاید ؟ببخشد را دمیعا نستاتو می. شتاگذ کیفش

 ورود، وبد نهما از و برگشت خانه به سارپا از ترزود***   

 جانش متما با   را دمیعا تحساساا که رنگاا. دبو گریه به دم



 

 

 با فاصله مقد یک ینا نستدا می که حاال و دبو دهکر حس

ا شتدا لشد د،بو   لیمیا ابعذ چه گ،مر  

 

 و دکر هنگا خانه یجا یجا به.   شد می منفجر غصه ز

 مقابل دمیعا اتخاطر. زدسو می جهنم نمیا دکر سحساا

 و عظمت متما با خانه آن و نددبو بسته نقش   نگاهش

 شتدا   و شتدا قفس حکم یشابر ،شتدا که مکاناتیا

 نمشترکشا قتاا وارد قتیو حتی.   گرفت می را نفسش

   سر رافو. یدد تخت روی را دمیعا و دشخو که رنگاا ،شد

 را شسر د،بو دهفتاا جانش به که نفسی نفس با و چرخاند

 مهجو هایش چشم به شکا.   پوشاند هایش ستد نمیا

... همیر می داره... اخد وای.   « شد آوار پاهایش روی و آورد

 و دکر رتصو دار چوبه یباال را او ربا ارهز. »   شه نمی ورمبا

 دادن نجا تصویر... »   اخد... آخ.   « شد دار غصه لشد

 مشآرا و قصیدر می د،بو دهکر جهنم را رشگاروز که دیمر



 

 

 یرز و دفتاا هق هق به... »   اخد وای.   « کشید می ابعذ

 نمی... بخشیدمش... یااخد... اخد بخشیدمش:   « گفت لب

 به را نوهایشزا. »   کنم فکر نشدمر به تونم نمی... تونم

 ی هترسید و اننگر ایصد. داد سر گریه و کشید شغوآ

»    ؟بابایی چیه ؟مشآرا.   « دکر   اجد تنش از روح ،سارپا

 منیا هگا هپنا به حاال و دبو هشد گم که کیدکو مثل مشآرا

. سیدر سارپا   منا شغوآ به و پرید جا از د،بو هسیدر

 می:   « گفت بتا بی و دکر حلقه شکمر دور را پاهایش

 را تشرصو کمی سارپا»    ؟بریم خونه ینا از شه می... شه

 یموها. شد هخیر دارش نم یها چشم به و داد فاصله

 را هایش شکا و زد رکنا را اشِ      پیشانی روی نپریشا

 کجا خونه از ؟کنه می یتتاذ چی ؟عشقم چیه.   « دکر کپا

 از:   « گرفت بهانه مشآرا:   گرفت بهانه ش آرا»    ؟بریم

 هبد یها هخاطر از پر تو ایبر هم ینجاا. کال بریم خونه ینا

 و دکر نگاهش قتد با سارپا»    ؟بریم شه می. من ایبر هم

:   زد لب د،بو هشد نشانگر هچهر چاشنی که کمرنگی خما با



 

 

. »   ***   « یمر می هبد فرصت بهم هفته یه. معزیز باشه« 

. دبو دهفتاا عقب ارمقد یه مشاعدا د،بو هشد مریض دمیعا

 مشآرا به را ایاش گوشه هنگا سارپا. »   شد امعدا وزمرا

 تو:   « غرید د،بو بکتا مطالعه لمشغو که رهمانطو و دسپر

.   « ختاندا باال ای شانه مشآرا»    ؟شیرخباا پیگیر زهنو

 نگاهش فحر بی سارپا. »   ببخش هم تو ،بخشیدمش من

 یختهر بهم تشد به مشآرا هاروز ینا که نستدا می. دکر

 بدترین در را گمر ایبر رنتظاا دشخو نچو   قعدروا. دبو

 را دمیعا   لحا ریقد به د،بو دهکر تجربه اش ندگیز یطاشر

 طمربو رخباا تاثیر تحت هم دشخو لحا که دکر می درک

 که فهمید می ،مرگش رخباا   با حاال. شد می نگرگود او، به

 می.   « دکر می سحساا لشد روی عظیمی سنگینی چه

»    م؟تما و شد هبخشید کنی فکر کنم هشاخو ازت شه

 ازت من شه می.   « دکر بغض و ختاندا یرز به سر مشآرا

 چکید مشآرا شکا»    ؟شم سبک اریبذ که کنم هشاخو

 را هایش ستد و شتاگذ رکنا را ستشد یتو بکتا سارپا و



 

 

 هق به مشآرا... »   شو آروم... معزیز کن گریه.   ِ   « گرفت

 و نمهربا. دکر حبس غوششآ یتو را او سارپا و دفتاا هق

 که یمدکر ضعو رو خونه:   « گفت   و دکر نگاهش عشق پر

 همه یمزبسا اول از و دور بریزیم بدمونو و بخو یها هخاطر

 بخو.   « دکر کپا را شکشا زده خجالت مشآرا. »   چیو

 چی-. »   یختر بهمم یهو مرگش خبر لیو. وزیرد تا دمبو

   ؟سفر بریم ایخو می م؟هو ؟شه بخو حالت کنم رکا

 و منامفهو خطوطی و شتاگذ اش شانه روی سر مشآرا

 ینا به قتیو... نمدو نمی.   « کشید اش سرشانه روی فرضی

 روزی یه که ای هبند هر یا دمیعا مثل منم که کنم می فکر

 می یبد لحا یه م،میر می هباالخر ،فتهر روزی   یه و همداو

 ازش   اریفر راه هیچ و یمیر می داری نیوبد ینکها. شم

 رقد ریینجوا ماآد مشاید. نمدو نمی. هتر کترسنا ،نیست

 د،میعا مثل گها   لبتها. ننوبد بیشتر هاشونو لحظه

 و عمیق نفس. »   نباشه هکوتا چی همه از نستشود

 شتماند پایین و باال کم ندگیمز تو من.   « کشید پرحسرتی



 

 

   تو دنگر ندگیموز ایتقصیر کم و منکشید ابعذ کم. سارپا

 ماا. ختمانند ندگیمز یطاشر و شتهاند یبابا و نماما و

 یه ریخالفکا   آدم هر ی،بد آدم هر که نیمدو می نهمهمو

 یبد از خیلی رتستاا شاید که ای گذشته یه. داره گذشته

 خوبی یطاشر دارن، سالمی روان   که ماییآد. دهبو شها

 و رخالفکا و دزد ننمیا هیچوقت ،شتندا ندگیز سهوا

 ها آدم در یچیز ای، هعقد یه دی،کمبو یه. بشن   دمعتا

 خیلی   باعث نهمو و هموند جا به ها گذشته از که هست

 دسپر شگو هایش فحر به قتد با سارپا. »   شه می اچیز

 ؟نه یا شی می رممنظو متوجه نمدو نمی:   « گفت مشآرا و

 قابل   ماآد ی گذشته با ای هیندآ و لحا هر که ینها رممنظو

 گذشته تو باشه ارقر گرا نچو. نیست قعدروا ماا توجیهه

 یگهد کنیم یابی یشهر   مشکالتشو و بشیم قیقد هرکس

 خیلی من پس. مونه نمی مینز رو ریگناهکا آدم هیچ

   هد پاش هاز شو ندگز که دو ن ه امبر ت   تو دمکر هشتباا

 خیلی یندگیاز. ندگیمز   ندگز   یختر به ر ا آد از ل خ ا ندگز



 

 

 نندگیشوز که دنبو مهم امبر حتی و یختمر بهم رو ماآد از

 یه که مطمئنم. نبالمهد خیلیا آه مطمئنم.   هپاشید هماز

   تو شبابا. ارهند عیبی خب بگه دنمیا کسی و رمگناهکا

 با هم حصبا دو گها پس. هشد ای هعقد و دهکر لشو بچگی

ما شوهر  

 

 

بو  به که قلبی با و دفتاا هق هق به. »   پوشیه چشم قابل د،

... نالا. سارپا دمکر هشتباا خیلی من:   « گفت دبو همدآ درد

   ایبر بهم هبد فرصت یه که امخو می اخد از فقط نالا

 فتهر ستد از یندگیاز و دمبرگر تونم نمی نمدو می. انجبر

 هنمذ پس یچیز   یه ماا نمدوبرگر نبهشو رو دممر ی

. انجدو دردِ به شبیه یچیز یه. مونه می مباها همیشه

 و ردمخو می دبو دارو یه شکا. سارپا   کنه می درد نماجدو

 آه. »   شد می آروم دردش مشد می پا قتیو و مبیداخو می

 انجبر بشه شکا:   « گفت و کشید دیلوآ بغض و غلیظ



 

 

 پشت ،عشق پر و وار ازشنو را ستشد سارپا. »   سارپا دکر

... هیس.   « بوسید و بویید را نشدگر یتو و کشید شکمر

 تحرفا همه نچو گی می چی فهمم می... بابایی نکن گریه

 دنکر ندگیز ستدر باید. کنه   می قصد هم من ردمودر

 مشآرا! »   همین فقط... رو دنبو ننساا... بگیریم دیا رو

:   « پرسید و دکر نگاهش دلوآ شکا و ممعصو و ممظلو

 پر و انخند و دکر ازشنو را موهایش سارپا»    ری؟چطو

 یسارپا. مگیر می دیا دارم تو رکنا که من:   « گفت رشو

 مشآرا»    ؟مقایسهست قابل پیش لسا یک یسارپا با نالا

 زد یلبخند ،نددبو هشد آرام کمی حاال که هایی گریه نمیا

 هست میدا پس... یگهد خب-! »   نچ.   « ختاندا باال سر و

 ریقد به ندگیز ینا نچو. نموند بخو و نشد بخو به

.   مشمآرا بمونه یبدا ادخو می لمد که بخشه تلذ   من سهوا

. شتدابر را نداخو می سارپا که کتابی و زد لبخند مشآرا

. دفتاا مینز روی   و ردخو سر میانش از ای برگه نناگها

 با مشآرا و شد هکشید نبالشد به مشآرا و سارپا هنگا



 

 

 دکر زبا را آن یتا.   داردبر را کاغذ   تا شد خم سارپا کمک

 هخند به سارپا که شد ننداخو لمشغو خفیفی خما با و

 ی؟خند می اچر ؟چیه.   « کشید باال   را مشآرا هنگا و دفتاا

 رکنا را ستشد رافو مشآرا.   من هبد نواو... هیچی-»   

 نمی ش؟تو نوشته چی.   « مدآ ونبیر غوششآ از و کشید

.   شتدابر مقد نبالشد به سارپا و گرفت فاصله رافو... »   دم

 میز مشآرا. »   نیست خاصی چیز. خترد نریز شر من هبد« 

 به سارپا قتیو و زد دور را نخانهشا بکتا سالن سطو

 پس ؟نیست صخا... ا.  ِ   ِ   « دفتاا قهقهه به ،یددو نبالشد

 دنکر ضعو ایبر سارپا»    ؟نیز می لزو جلز داری اچر

 می فکر که آن ایبر مشآرا و یددو می نبالشد به حالش

 کتابخانه از نهایت در.   دکر می ارفر گرفته   را مچش دکر

 متما که تاقیا. دبر هپنا نمشترکشا قتاا به و فتر ونبیر

 های،خاطر دامبا تا نددبو هخرید   نو از را سایلشو

 کوبید در به را دشخو رافو سارپا.   کند رمکد را نخاطرشا

 مشآرا.   کند قفل و دببند کامل را در مشآرا ادند زهجاا و



 

 

 ننداخو به وعشر بلند بلند و دکر زبا را کاغذ در، به تکیه

   خت د ش... »   جنسی دعتیاا ربا نیاز اتتاثیر:   « دکر

   دکر تکو   تک به   آ یرز که ا له   دبو هشد نوشته الو

 آن یرز که ای جمله تک به و دکر تسکو نناگها   ناگها

 دادن ستد از.   « ختدو چشم د،بو هشد نوشته السو

 ارتکر با شد نهمزما ،جمله آن ننداخو. »   مشآرا

 که شد حترا خیالت:   ِ   ِ   « گفت هم بعد. سارپا وارمزمهز

 با مشآرا... »   تو مبیا کن زبا درو حاال ؟نیست خاصی چیز

 به. ختاندا تخت روی را دشخو و گرفت فاصله شیطنت

... یعنی:   « پرسید مقطعش   یها هخند نمیا و دفتاا قهقهه

 رو جمله یه همین فقط ن،یاز و رضر همه ینا بین از

. نشست تخت روی رشکنا سارپا»    ؟بنویسی تونستی

   با را اش گونه و دبر ستد ،گرفت آرام که مشآرا یها هخند

 که دکر می نگاهش ریطو. داد ازشنو هایش نگشتا پشت

 فتهر سارپا لبخند. دبو   هشد داغ نگاهش ارتحر از مشآرا

... عسل شیرین نخند:   « گفت وار مزمهز و شد محو فتهر



 

 

 قلب. »   ازم گرفت می شتدا منو ندگیز همه جمله یه ینا

 و گزید لب. شد جمع اش هخند و یختر وفر نیآ به مشآرا

 که هیجانی آن از اش   بینی تیغه. زد بالتکلیفی لبخند

! رینطوا که... اوووم:   « گفت و کشید تیر دبو هشد رشچاد

 رو برگه سارپا»    ده؟برگر بهت ندگیتز همه شد باعث چی

 برگه مشآرا! »   هنگیزا:   « زد لب قاطعانه و دکر رو و پشت

 اتتغییر:   « نداخو یبلند ایصد با و گرفت ستشد از را

 را ها آن که هستید مند عالقه نمادر از بعد که مثبتی

:   شد نهمزما سارپا ی مزمهز با ابجو ننداخو. »   ببینید

 که شد ختهدو سارپا به مشآرا هنگا... »   ِ   مشآرا شتندا« 

 دتخو.   « دکر می نگاهش خاصی اسسوو و قتد با

 که دبو ینا رممنظو من... من-. »   بنویسم رو یناا ستیاخو

 بدست ایبر ینکها نه. بنویسی رو نیست و هست هرچی

 روی لب طاقت بی ،کالمش نمیا سارپا...   من   دل آوردن

   مشآرا که عمیق ای بوسه از بعد و شتاگذ هایش لب

 دخو بی یحرفا... هیس:   « زد پچ ،شد ریهمکا به ممحکو



 

 

 متما با من. دمنکر ریکا تو دل خاطر به من. جونم ننز

. مجنگید اشبر و باشم شتهدا مشآرا که   ستماخو دمجوو

   شتماند مشآرا من. هست ممفهو کلی ،مشآرا سما پشت

 دادی دمیا و یمداو. من مشآرا یشد و یمداو. ندگیمز تو

 فاصله نکبت همه   اون از رچطو دادی دمیا. نودکر ندگیز

 که هنر دتیا. دیبو مشمآرا منبع که تویی به برسم مبگیر

گرفت می من از رو   تو شتدا دعتیاا همین . 

 

 

 از ،نتدبو لسا و سن کم همه با ،نتدبو نابلد همه با تو ماا

 و داره ندگیشز تو زن یه حاال که ساختی   یگهد آدم یه من

 مقد پیش بوسیدنش ایبر مشآرا ربا ینا. »   مشآرا کلی

 غصه یگهد.   « زد غلتی و کشید غوششآ در سارپا و شد

 هر. کنیم می انجبر هم با رو دهبو که هرچی. بابایی رنخو

 بخو نجفتمو دل لحا تا یمد   می منجاا باشه زمال ریکا

 با سارپا و داد نتکا سر یلبخند با مشآرا»    ؟خوبه. باشه



 

 

   دشخو که ریطو. دکر ثبت را لحظه آن بینشدور

 فقط و شتدا ارقر تنش روی مشآرا تن و دبو هبیداخو

 هشد بخوِ      نعکسشا ریقد به. دبو مشخص موهایش

:   نوشت و دکر پست مشاینستاگرا در را آن سارپا که دبو

 نگاهم قتیو ؛باشد چشمها همین شاید ،سارپا مشآرا« 

 مشآرا...   بیتابتِ      یعسلیها از ردمیبا عشق و میکنی

 رخ به که موهایی همین و باشد تو یهاهخند شاید سارپا

 سارپا مشآرا   میکنیِ      پریشانم و میکشی بیتابم هنگا

 ختم و دمیشو وعشر تو از که ؛باشد بوسهها همین شاید

 به غشتهآ قتیو ؛من از زانسوِ      نفس یک به دشو می

 ستدو عطر از ممیگیر نفس و میکشم عقب اتتن

 هگنا همه ینا به دهلوآ من...   نفسهایتِ      شتنیدا

 آرام ترینکپا ای م؛میشو آرام تو با فقط ،نیدنابخشو

۰۴:۶   ساعت ۹۹   ینوردفر ۲۱   نپایا! »   ِ   جانم  


