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 طومار#
 
 

 (یسلطان پوراندخت: )نام به اول طومار
 
 یکم ،یروح مخصوص ظرف در ها،گربه بچه یبرا
 یمرکز اطیح به آشپرخانه، یپنجره از و ختمیر ریش

 بود نشسته مادر یگربه کنار اردالن. دوختم چشم خانه
 دوخته چشم او شکم ریز در ش،یهابچه کردنلش به و

 یلبه یرو را، ریش ظرف و کردم شیصدا. بود
 .دادم قرار بزرگ یپنجره

 
 .جلوشون بذار ر،یش نمیا جون،عمه ایب ــ
 
 باال را وانیا یهاپله یبلند یهاگام با د،یپر شیجا از
 خانه یمیقد یآشپزخانه یپنجره به را خودش و آمد

 .رساند
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 عمه؟ بزنم دست بهشون ــ
 

 .کردم نوازش دست با را کوتاهش و بور یموها
 
 .بشور رو دستات بعدش یول عمه، بزن دست ــ
 

 عجول، و تند اط،یاحتیب ر،یش ظرف با و گفت یچشم
 نور که یقسمت در هاگربه. رفت نییپا را هاپله
 یخنکا از و بودند دهیلم دیتابیم ترمیمستق دیرشخو

. بودند سپرده دل مهیننصفه تابش همان به آذرماه، ظهر
 یگربه محتاطانه که اردالن انگشتان به یاهیثان چند
 بستن بدون بعد، و ماندم رهیخ کردیم نوازش را مادر
 که ییهاخانم سمتبه آشپزخانه، به مشرف ی پنجره
 ،یمیقد یسرخگل یهاکاسه کردن آماده داروریدرگ
 هایسبز ختنیر یفهیوظ. دمیچرخ بودند ناهار یبرا
 دیبا که بود من یعهده به کوچک، یچوب یسبدها در

 .رفتمیم شانسراغ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo4pg.   

 یروش به زود صبح ز،یعز که یآبگوشت قلقل یصدا
 درون بود، گذاشته بار یمس یقابلمه کی در ،یسنت

 بود ادمی یوقت از. دیچیپیم من یهاگوش و آشپزخانه
 عمارت در دیبا برادرها، خواهر یهمه صبح، هاجمعه
 جمع هم دور یکرمان هللانعمتحاج یمیقد و یخشت
 کش،یارگان محصوالت و اطیح از زیعز. شدندیم
 و کوچک یهاترب و نیریش یهافلفل تازه، یهاحانیر

 را هاآن فرزندانش، دنید ذوق با د،یچیم را ترد
 بار را آبگوشتش صبح، اذان از بعد و شستیم
 .گذاشتیم
 
 ۲_پارت#
 طومار#
 

 یباال هفته، وسط از که یاشدهترش ماست نیهمچن
 ش،یهانوه عشقبه را، داشتیم نگه یمیقد خچالی

 و نعنا از درونش، که یسازدست دوغ به کردیم لیتبد
 . کردیم استفاده یبازدلودست با ،یمحمد گل
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. شدیم روبورفت یگرید طور کی هاجمعه... خانه
 تکانده شانخاکوگرد ،یمیقد یهایپشت و هامخده

 با ،یذغال سماور و بزنند هیتک شانیرو مردها تا شدیم
 تا کردیم نابود را شیهاجرم نیریشجوش و سرکه

. دهد هامهمان لیتحو یزعفران عطرخوش یچا
 یتو یوقت تا شدیم باز وانیا به رو ،یدرپنج یدرها
 و باشند دید یتو شیهادرخت و اطیح نشستند،یم سالن
 گفتیم زیعز. بکشد خانه وسط تا را خودش نور،
 راه دینبا و است خانه پربرکت و سرزده مهمان نور،

 ...بست را ورودش
 
 و سودابه آمدن با که، بود یاجمعه هر یقصه نیا

 سپرده هاآن به ماندهیباق اندک یکارها ها،عروس
 شدهترراحت یالیخ با ،یمهمان صاحب و شدیم
 یمخده به! بزرگش داماد و پسرها کنار نشستیم

 ،یدرپنج همان از و زدیم هیتک رنگیزرشک
 اما! رفتیم هم اطیح در هانوه یباز یصدقهقربان

 به که داشت گرید یهاجمعه با یفرق کی جمعه نیا
 آخر. دیباریم شیرووسر از برکتوریخ ز،یعز قول
. کنند پاگشا را خانه نوداماد و نوعروس بود قرار
 یزیچ. بود داماد و عروس آن با من نسبت اش،یقشنگ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo6pg.   

 عده کی خنداند،یم را عده کی شدیم عنوان هرجا که
 بودم مطمئن هم عده کی و کردیم زدهبهت را
: کردندیم زمزمه را یبیترک یکلمه نیا شاندلته
 را زدهجانیه یهاآدم یادا بعد و!" تابوت یپا زنگوله"

 !یداشتندوست و بامزه چقدر که آوردندیدرم
 
 .اومدن کنم فکر باالخره ــ
 

 در را هایسبز سبد شد باعث در، زنگ یصدا
 سودابه. بدهم قرار زیم یرو و نمیبچ یروح یمجمعه
 بلند یصدا و شد خارج آشپزخانه از همه، از جلوتر
 .کشاند اسپندان سمت را من زیعز
 
 !ارهیب کنه دود اسپند یکی ــ
 
 بود، شده جادیا که ییسروصدا آن یتو دانستمینم

 :زدم را حرفم خنده با اما نه، ای دندیشنیم را میصدا
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 نایا ز؟یعز بزنه شونچشم یکس اندتحفه مگه آخه ــ
 ...مثلا  دنیکش قد خونه نیهم یتو
 
 من یصدا شده،جادیا یسروصدا یتو بود یعبث دیام
 دنیترک یصدا و اسپند دود. برسد یکس گوش به

 با و رساندم یدرپنج به را خودم شد، بلند که شیهادانه
 :کرد بلند را میصدا خانواده، یزکردهیعز دو دنید
 
 سرشون دور نشده تموم اسپند نیا دود تا کنار دیبر ــ

 زیعز اد،یب سرشون ییبل هر بهیغرعن که بچرخونم،
 !خودمون از یکی شور چشم به بچسبونه

 
 ۳_پارت#
 طومار#
 

 و کردند باز میبرا را راه شد، بلند که هاخنده یصدا
 اسپند تا آورد نییپا را سرش ق،یعم یاخنده با پرهام،

 ادی زیعز از را ییزهایچ کی. بچرخانم سرش دور را
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 تکرار کردم،یم تکرار را همان نیع و بودم گرفته
 !بود آورده همه لب به را خنده که یکردن
 
 دور، به قضا دونه، سهویس اسپند اسپندونه، و اسپند ــ
 مرغ ن،یزم مرغ نور، صاحب نیا حق به دور، به بل

 راست، دست یهیهمسا زاد،یآدم ،یپروجن هوا،
 یهیهمسا رو،روبه یهیهمسا چپ، دست یهیهمسا
 ...گونهیب از ،قوموشیخو از سر،پشت
 

 از را اسپند و شد حلقه من کیبار مچ دور پرهام دست
 من، از اشدسته گرفتن با هم بعد کرد، دور سرش
 و چرخاند نگار سر دور را آن بار کی خودش
 :کرد زمزمه کنانخنده
 
 هی دیبا شب تا جلو، یرفتیم یداشت تو که جور اون ــ

 .میکردیم صبر پا لنگه
 
 ن،یهم یبرا کنم، نازک شانیبرا یچشمپشت نبودم بلد

 عقب و کردم اکتفا شانصورت دنیبوس به الجرم
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 را پرهام سر یطور زیعز. ندیایب جلو هم هیبق تا دمیکش
 از سال ده انگار که بود دهیکش آغوش در و کرده خم
 شیبرا ارشد، ینوه دانستندیم همه! بود مانده دور او
 یلبخند با هم، همان استناد به و دارد یحکم چه

 .کردندیم نگاه احساساتش ابراز به مهربان
 
 نشد؟ آماده ناهار زیعز ــ
 

 شده ریس هاگربه با یباز از ظاهراا  که اردالن یصدا
 که چرا. شکست را آمدهوجودبه یاحساس جو بود،
 از بعد و کرد رها را پرهام سر زود یلیخ زیعز
 .برداشت قدم اردالن سمتبه نگار، صورت دنیبوس
 
 سفره ،یبشور روودست تا. ستآماده مادر، چرا ــ

 !پهنه
 

 سفره انداختن یبرا یعنی جمله نیا میدانستیم همه
 زود یلیخ که بود هم نیهم یبرا د،یشو کاربهدست
 دارگل یسفره من، و میبرگشت آشپزخانه سمتبه
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 تا دمیکش رونیب گنجه یتو از را، زیعز یموردعلقه
 . بدهم خانواده کوچک دختر ینوه دست به
 
 .دیبنداز رو سفره نوا با دیایب خاله، ایپرن ــ
 
 من یصدا متن انیم خوش، یحال با سودابه، یصدا و

 .نشست
 
 سر ببره برداره رو مجمعه نیا کن صدا پژمانم ایپرن ــ

 !ستین خانما کار نهیسنگ سفره،
 
 هم یرو ،یسرخگل یهاکاسه ش،یتو که یامجمعه به
 سودابه، یرهیخ نگاه با بعد، و زدم زل بودند شده دهیچ

 مهر با که یلبخند. نشاندم لبم یرو یلبخند
 کردن پر گرم را سرش بعد و داد پاسخ اشخواهرانه

 یقهیسل به ز،یعز که ییهایترش. کرد یترش یهاکاسه
 انداخته خودش یهادست با ها،بچه از کدامهر
 
 ۴_پارت#
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 طومار#
 
 یایپدر عمارت به پا شانجانودل با ها،جمعه تا بود

 اشهیسا یرو پدر یهیسا... هاستسال که بگذارند
 !ستین
 

                                     *** 
 

 یرنگ و شلوغ شیظهرها که اندازه همان ها،جمعه
 که بود داده حکم زیعز! بود خلوت شیهاشب بود،
 یخانواده شیپ دیبا شب د،یهست من شیپ را ظهر

 رسم نیا هم داشتم ادی به یوقت از. دیباش همسرتان
 و بود غرق خودش سکوت در خانه حاال. شدیم اجرا
 سودابه، و هاعروس. بودند شده بسته یدرپنج یدرها
 یلبخند با ز،یعز و انداختندیم برق رفتن قبل را خانه
 حوض یتو هم بعد. کند شانبدرقه تا ستادیایم در کنار
 از یکی در و گرفتیم وضو اط،یح شکللیمستط
 با و کردیم باز را بود وانیا به مشرف که ییهااتاق

. شدیم غرق خودش آرام یایدن در جانماز، انداختن
 دم یچا من بود، عبادت مشغول او که یلحظات تمام در
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 از که یاپنجره یسکو یلبه نشستمیم کردم،یم
 به ماندمیم رهیخ... شدیم باز اطیح به آشپزخانه
 نمازش زیعز که نیهم هوا، شدن کیتار با و غروب
 روشن یکییکی را وانیا یهابرق و شدیم تمام
 وانیل دو شود، پر نور از خانه بزرگ اطیح تا کردیم
 . رفتمیم شیسوبه و ختمیریم یچا
 
 !برداشته رو خونه تییچا عطر زکرده؟یعز یاومد ــ
 
 یایقال یبرجسته گل کنار نیزم یرو را، یچا ینیس
 به و گذاشتم بود بافته خودش یجوان زمان که
 وانیا اتاق، باز در. دادم هیتک رنگسرخ یهایپشت

 مدد به یادیز اهیگوگل دیشا که یاطیح و پرنور
 !دادیم نشان خوب نداشت، اشیریگرمس یمنطقه

 
 ز؟یعز ــ
 
 و تپل یهاانگشت نیب را مقصودششاه حیتسب

 و یپشت به زد هیتک من مثل گرفت، اشخوردهچروک
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 را جوابم و کرد نجوا یشکرهلل بزرگ، اطیح به رهیخ
 :داد
 
 ز؟یعز جون ــ
 
 هم، بعد. دمیکش نفس را یچا داخل یرهیز و هل یبو
 .چرخاندم سمتش به سر یلبخند با
 
 مونیپش یآورد ایدن به رو من نکهیا از وقتچیه ــ
 ؟یشد
 

 و انداخت شیپاها یرو را نمازش چادر کرد، یاخم
 نگاهش قدرآن. انداخت حیتسب من، به جواب یجابه

 :دادن جواب به شد میتسل آخرسر که کردم
 
 چرا مادر، کردم دوره برات رو قصه نیا بار هزار ــ
 !آخه یپرسیم یه
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 ۵_پارت#
 طومار#
 

 خانه یتو خنک، و خشک باد. انداختم باال یاشانه
 و شدم بلند ز،یعز یهااستخوان نگراندل من و دیچیپ

 دنش،یپوش وقت. دادم دستش به و آوردم را ژاکتش
 را قصه هربار، مثل که کردن سکوت به امدین دلش
 .کرد دوره میبرا
 
 و دختر. داشتم نوه تا سه شدم، باردار رو تو یوقت ــ

 دمیفهم که یمدت اون تمام ادمهی بودن بزرگ پسرام
 از شدینم روم... یاومد ایدن به یوقت تا ،یدلم یتو

 اون به آدم یبرا مادر االنشم نیهم. رونیب امیدرب خونه
 چه شیپ سال ستیب نیبب ارن،یدرم حرف یکل سن
 که کردیم هیگر بود اومده بچم  سودابه.! داشتم یحال
 !ستحامله مادرم بگم شهینم روم شوهرم یجلو من
 
 از و بود کرده هیگر روزها آن چقدر هر سودابه یآبج

 من به برابرش ده بعدش بود، نیشرمگ زیعز یباردار
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 دوم مادر! من دوم مادر بود شده. بود کرده محبت
 مادر شدینم شیرو رفت،یم مدرسه یوقت که یدختر

 .دیایب خواستیم او از و ببرد جلسات به را رشیپ
 
 داده، خودش!خداست خواست گفتیم هللانعمتحاج ــ

 . مشیذاریم مونچشم یرو پس
 

 از شتریب سال سه که یپدر یخدادوست از زدم لبخند
 .نداشتم را اشهیسا ام،یزندگ
 
! بزرگم شکم از بودم خجل دامادام و عروسا شیپ ــ
 هامنوه با نشستمیم دیبا مادر، بود گذشته ازم یسن
 کیکوچ یبچه هی نو از دوباره که نه کردمیم یباز
 یک من و بود داده خدا وجود، نیا با کنم؛ بزرگ رو
 نباشم؟ رضا خدا یهیهد به که بودم
 
 خشک یهاتوت از و برد قندان به یدست د،یخند هم بعد

 .انداخت دهانش یتو تا چند داخلش،
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 یپا زنگوله هللا،نعمتحاج قول به که شد یطورنیا ــ
 !میبست مونتابوت

 
 را خودم و برداشتم را میچا وانیل. زدم یلبخند هم من
 گفتند،یم همه که یمادر یبرا کردم، لوس شیبرا
 از یادوره من، و هاستمادربزرگ هیشب شتریب

 خجالت اشیریپ از که بودم نادان چقدر ام،یزندگ
 !دمیکشیم
 
 ز؟یعز پات یرو بخوابم ــ
 
 شیپا یرو سر که نیهم و داد تکان سر خنده با

 میهاشانه یرو را نمازش چادر از یاگوشه گذاشتم،
 .انداخت

 
 رو شدنت بزرگ نداد قد عمرش امرز،یخداب بابات ــ
 منهیس یرو گذاشتنت که یوقت همون از من اما نه،یبب
. مادر کردم شکر دادنت یبرا رو خدا بدم، رتیش تا
. دمیفهم رو خدا حکمت شتریب گذشت، که روزم هر
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 هامبچه یهمه که یزمون یتو که داد رو تو خدا
 ییتنها مونس دستم، یعصا یبش گرفتند، سروسامون

 !خلوتم و
 
 ۶_پارت#
 طومار#
 
 قصد من ز،یعز اینکن حساب مونست نیا یرو یلیخ ــ

 !کنم ازدواج زود دارم
 
ا  د،یکوب که میبازو به  اعتراض با و گرفت دردم واقعا
 اما دند،یخندیم شیهاچشم. درآمدم نشسته حالتبه

 یابروها همان. بودند رفته درهم یمصنوع شیابروها
 هیشب اشدهیچروک یهاچشم یباال که حجمکم و نازک
 .بودند نشسته کیبار یهلل
 
 ز؟یعز یزنیم چرا ــ
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 !ییایحیب و پررو بس از ــ
 
 نش،یبب تره،بزرگ من از سال دو فقط نگار زیعز ــ
 !یکرد پاگشاش امروز نیهم
 

 که شود بلند خواست و کرد درشت را شیهاچشم
 .نداد اجازه دردناکش یزانو
 
 !دیسفچشم ــ
 

ا  نکهیا از قبل و کردم رها را امخنده  شود، بلند واقعا
 را نرمش و تپل یگونه گذاشتم، شیهاشانه یرو دست
 :کردم نجوا اششانه به سرم چسباندن با و دمیبوس
 
 روزم هی اصلا  من! رینگ یجد ز،یعز کنمیم یشوخ ــ
 آخه؟ آرمیم طاقت شمایب
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 که وقتش باالخره دختر، فتین بومم ورنیا از حاال ــ
 خونه نیا از داداشات و سودابه مثل هم تو بشه،

 !مهمه بجنبه یک ه،یدنیجنب قسمت ،یریم
 
 نداره؟ یبیع بجنبه گهید ماه هی مثلا  یعنی ــ
 
 یشوخ که داد لو ام،خنده و کرد نگاهم کردهاخم باز
 .کنمیم
 
 هی شام یبرا شم بلند بذار مادر، بهم نچسب قدرنیا ــ
 شه،یم ترکوتاه روزبهروز داره روزا. کنم گرم یزیچ
 !رهیگیم آدم دل
 

 را رفتنش نگاه، با و شود بلند او تا دمیکش عقب
 چادر هم بعد. کردم دنبال آشپزخانه سمت لنگانلنگ

 یرو و برداشتم را بود افتاده نیزم یرو که نمازش
 وانیا نور مدد به که یاطیح یرهیخ و انداختم میهاشانه

 را امافتادهدهناز یچا وانیل د،یرسیم نظر به روشن
 محزون یصدا... بعد یکم. چسباندم میهالب به
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 م،یهاسوال گمانم.به. دیچیپ خانه یتو ان،یشجراستاد
 سراغ به که بود انداخته هللانعمتبابا ادی را زیعز

 ،یقیموس یصدا محو. بود رفته او یمیقد گرامافون
 کنار ،یآجر وارید ریز مادر، یگربه یخال یجابه

 ییسروصدا با و انداختم ینگاه شدهیخال ریش ظرف
 .ستادمیا یکرخت با بود، شده بلند آشپزخانه از که
 
 ۷_پارت#
 طومار#
 
 تا دمیچرخیم دورش و رفتمیم زیعز کمک به دیبا
 و بدوزد چشم وارید کنج عکسقاب به کمتر دیشا
 !ببافد غصه خودش یبرا ،یرکیرزیز
 

                                     *** 
 
 !زیعز بخوابم قدرنیا یذاشتیم دینبا ــ
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 ریپن و نان یلقمه یرو را سردنشده یچا غرغرکنان،
 برابر هزار جوشموجنب دهانم، سوختن با و رفتم باال
 نشسته صبحانه یسفره کنار یخونسرد با زیعز. شد
 عهد انگار که دیجویم را شیهالقمه آرام چنان و بود
 !بجود بار دوویس زانیم را لقمه هر بود بسته
 
 موقعاون نشدم، داریب یدید بودم، گذاشته ساعت من ــ

 .یکردیم دارمیب شما
 

 و جنباند لب تفاوت،یب باز و دیکش باال ینگاه کوتاه
 کلفه،. دیمال نانش یرو یمحمدگل یمربا از بار نیا
 برداشتن با و گذاشتم دهانم یتو گرید یلقمه کی

 بودند شده رها اطرافم که امیپشتکوله و کلسور
 .برخاستم

 
 .رمیم من ــ
 
 !نیبش ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo22pg.   

 یشوکه نگاه دنید با او، و دمیچرخ سمتشبه متعجب
 .زد یاضربه بود نشسته شیرو که ینیزم به من،
 
 !مادر بخور رو تصبحانه نیبش ــ
 
 زوربه! شد رید دانشگاهم ز؟یعز یکنیم یشوخ ــ
 !گهید خوردم لقمه تا دو بخور، صبحانه یگفت
 
 .کرد تکرار را اشجمله باز
 
 !گفتم نیبش ــ
 

 لیدل باالخره کردم، شیتماشا که یسوال و بدعنق
 .کرد انیب را اشیخونسرد

 
 گفت زد زنگ یصبح دنبالت، آدیم پرهام مبچه ــ

 !دانشگاه برتتیم خودش
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 خودم، لیم به و فشاریب بار نیا و انداختم باال ییابرو
 از یا لقمه و شد خندان زیعز نگاه. نشستم سفره یپا

 .گرفت سمتمبه و کرد درست محبوبم یهاحلواارده
 
 از شده یراض چطور آد؟یم پرهام یجدیجد ــ

 !شه دور قدم هی عروسش
 
 ۸_پارت#
 طومار#
 
 و رمیبگ تا داد یتکان دستش یتو را لقمه زیعز
 بادامش یمغزها به را بادامش من، گرفتن با زمانهم

 !فروخت
 
 فرصت ایطفل! بود صحبتا نیا یپ کجا مبچه پرهام ــ

 !برن عسل ماه هی نکردن
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 یایبازلوس و غر اخم، با و گذاشتم دهانم یتو را لقمه
 :کردم زمزمه پر دهان همان با ،یساختگ

 
 ز؟یعز یفروخت اون به رو من باز ــ
 
 شیبرا هم تره و ستیعمد کردنم لوس نیا دانستیم
 صورت حالت به تیاهمیب یوقت. کردینم خورد گرید

 نازک یچشم پشت بودم، دنینازکش منتظر که من
 در تا رمیبگ ادی را یدتریجد یمتودها دیبا دمیفهم کرد،
 باالتر را خودم وقربارج زش،یعز ینوه با سهیمقا

 شد، بلند یاپیپ بار دو یبرا که زنگ یصدا. بکشم
 تر،فرز یلیخ بار نیا و نشاند زیعز لب یرو را لبخند
 .کرد درست ارشدش ینوه یبرا بزرگ یالقمه
 
 !بهش بده ببر رو لقمه نیا! مبچه اومد ــ
 
 نداده؟ بهش صبحونه یعنی زنش ــ
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 زیت یرهایت نکهیا از قبل و شد درهم دوباره زیعز اخم
 دستش از را لقمه خودم کند، پرتاب سمتمبه را زبانش
 امیخداحافظ کردم تلش ع،یسر یبلندشدن با و گرفتم

 .باشد رگذاریتأث و مظلومانه
 
 ! کن دعا برام ز،یعز رمیم گهید من ــ
 

 طول من و داد محبت با را جوابم اما گرفت، اشخنده
 ام،یپشتکوله که یدرحال بلند، ییهاقدم با را اطیح

 دیچسبیم پشتم به شتاب با و رفتیم باال همسرپشت
 خانه، در کردن باز با و گذشتم یهشت از. کردم یط

 سمت کدام را نیماش شازده نمیبب تا چرخاندم چشم
 توانستینم کوچه، یمیقد بافت خاطربه کرده؟ پارک

 سر دو از یکی معموالا  و اوردیب جلو را نیماش یلیخ
 طورآن دنشید. شدندیم توقف به مجبور کوچه
 یوقت از. شد امخنده باعث ده،یاتوکش و رقوشق

 یرسم یهاپیت مرتب چرا دانمینم بود، کرده ازدواج
 خودم بلند یهاگام با. کردیم انتخاب خودش یبرا را
 نشستن، از قبل و رساندم اششدهپارک نیماش به را

 .گرفتم سمتشبه را یبیب سفارش یلقمه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo26pg.   

 
 !دنبالم یاومد که تزهیجا نمیا ــ
 
 و برداشت شیهاچشم یرو از را اشیآفتابنکیع

 .زد یلبخند
 
 !خانمخاله سلمکیعل ــ
 
 که یمن از سال نه درست خواهرم، یبچه یوقت
 با که ن،یهم شدیم جهینت بود، تربزرگ بودم اشخاله

 و دهیکش را خانمخاله و بزند زل نگاهم یتو تمسخر
 و دمیکوب شیبازو به یپشت کوله با. کند ادا مسخره
. درآوردم شیبرا ییادا ن،یماش در کردن باز با همراه
 یلقمه به زدن گاز نیح و شد ترقیعم اشخنده

 .گرفت قرار رل پشت مادربزرگش،
 
 ۹_پارت#
 طومار#
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 بود، نکرده اشیراه صبحانه بدون نگار بودم مطمئن

 هاسال از بعد انگار، که خوردیم اشتها با یطور اما
 تمام را اشلقمه تا کردم صبر. دهیرس غذا به یگرسنگ

 یرو از نان یهاخرده تکاندن درحال بعد، و کند
 .ببندم را کمربندم کرد اشاره راهنش،یپ
 
 آموزشگاه؟ ای دانشگاه یریم ــ
 
 شوم مطمئن خواستمیم کردم، باز را فمیک پیز

 خود همراه را بودم گرفته قرض غزاله از که یاجزوه
 .امآورده

 
 !هست آهان. دانشگاه ــ
 
 !هست یچ ــ
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 گرمونرم یصندل یرو صاف و بستم را پیز
 .دادم لم لشیاتوموب

 
 !شد رید گه،ید برو. ستین مهم ــ
 

 کردن مسخره یمعنا شتریب که گفت دهیکش یچشم
 را شیهایشوخ شدم،ینم ناراحت وجود، نیا با داشت؛

 تا دنبالم آمدیم یهرزگاه که نیهم اصلا  و شناختمیم
 هر دادیم نشان برساند، دانشگاه ای سرکار به را من
 .میاگرفته خو گریهمد کردن تیاذ به اندازه کی به دو
 
  خانم؟خاله خبر چه گهید ــ
 
 کند، انیب پرتمسخر نکهیا از شتریب را خانمخاله بار نیا

 باز را صحبت سر خواستیم! بود کرده انیب مهربان
 مثل. داشت وگوگفت نیا جادیا از یهدف انگار و کند
ا  شهیهم  و کند تمیاذ و برساند را من بود امدهین صرفا

 .برود تهش
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 باشه؟ تونهیم میدید رو هم که روزید از یخبر چه ــ
 

 فشرد را میهاگونه رساند، امچانه به را دستش و دیخند
 نیماش ریگآفتاب. کرد میرها آخم، یصدا درآمدن با و
 خودم، یتماشا حال در نهییآ یتو و دادم نییپا را

 .دادم مالش را میهاگونه
 
 !خدا رو تو کنار بذار رو یخرک یشوخ نیا ــ
 

 یدرحال هم بعد شود، یفرع یابانیخ وارد تا زد راهنما
 :کرد زمزمه بود اشیرانندگ به حواسش یهمه که
 
 !برات دارم خوب خبر ــ
 

 نهییآ در امدردگرفته یهاگونه دادن مالش از دست
 و بود شده کیبار نگاهم. دمیچرخ سمتشبه و دمیکش

 !ضیعر او لبخند
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 ۱۰_پارت#
 طومار#
 
 مثلا؟ یچ ــ
 

 .انداخت باال یاشانه
 
 و بوس نیهمچن و محبت توجه، کمی ازمندهین گفتنش ــ

 !بغله
 

 یزندگ یثمره درست، بود امخواهرزاده. گرفت امخنده
 نیا بودم معتقد شهیهم اما درست، هم باز بود خواهرم

 برده ارث به اشیپدرمادربزرگ از را بودنشجلب
 و استیپرس اندازهیب یزن! سودابه مادرشوهر. بود
 یدرست یالگو او از شکیب پرهام، که بود باززبان
 .بود کرده حک ذهنش در
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo31pg.   

 رو محبت و توجه که باشه یچ خبرت داره یبستگ ــ
 زنت از برو بغلم، و بوس بدم، بهت حد همون به
 !ریبگ
 

 از ترعقب یکم بعد، یکم و شد پرصدا اشخنده
 یورود به نگاهم. کرد توقف دانشگاه ساختمان
... رمیتأخ به نسبت عجله با و دیچرخ انیدانشجو
. ماندم رهیخ پرهام یشرق و مردانه یچهره به دوباره
 نیتربرجسته پرپشتش، و اهیس دست کی یموها
 چشمت یتو یکردیم نگاهش یوقت که بودند یقسمت

ا  یهالب و تراشخوش ینیب هم بعد. آمدندیم  پرش نسبتا
 صورتش، مختصر یدگیکش به توجه با که بودند
. بودند ساخته مردانه یچهره کی از یدئالیا بیترک
 پرهام، بود کرده انیب خلوت و جمع در بارها ز،یعز
 .دارد یادیز شباهت هللانعمت بابا به
 
 .تاپه یلیخ خبرم کن فکر تو  ــ
 

 به شوق و محبت برق نگاهش، یتو کردم، کج را سرم
 . شدیم دهید واضح اندازه کی
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 !بگو نکن، تمیاذ خاله جون ــ
 
 میتماشا بدجنسانه یکم و بست را شیهاچشم از یکی

. دمیکش سمتشبه را خودم و دادم تکان یسر. کرد
 و بکشم عقب نگذاشت دم،یبوس را صورتش که نیهم

 .نشاند یابوسه امقهیشق یرو هم خودش
 
 !شدما راحت حاال... شیآخ ــ
 
 یحساب که بگو م،یکرد هم یبازلوس گه،ید خب ــ
 .شد رمید
 
 به را دستش کی و چسباند فرمان به را دستش کی

 و بودند شده شتریب شیهاچشم برق. من یصندل گاههیتک
 .کردمیم شیتماشا داشتم رهیخ و منتظر من،
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 بابا هیمیقد یمغازه همون ادته،ی شفا ابانیخ یمغازه ــ
 پدربزرگم از ورثه انحصار یتو ش،یپ سال چند که

 د؟یرس بهش
 
 ۱۱_پارت#
 طومار#
 
 فوت از بعد. بود ادمی ییزهایچ اما ،یجزئ شکل به نه

 و شدند میتقس زود یلیخ اموالش سودابه، پدرشوهر
 که یزمان تا که بود مادرشوهرش خواست نیا ظاهراا 
 نیب خودش حضور در همسرش، اموال است، زنده

 سر بر یریدرگ او فوت بعد تا شوند میتقس فرزندانش
 .دیاین شیپ هیارث اموال

 
 !خب ــ
 

 ترقیعم حاال لبخندش،. دیکش جلوتر یکم را خودش
 .بود شده
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 تا من دست بسپره رو مغازه بودم داده شنهادیپ بابا به ــ
 .کرد قبول شبید بدم، انجام یکار باهاش

 
 کار؟یچ مثلا  ــ
 
 که بود یزیچ نگاهش، یتو داد، تکان یسر

. دیرسیم نظر به محال یحت ای و سخت باورکردنش
 که افتاده شیسرجا کجم یدوهزار باالخره دیفهم انگار
 .گذاشت همیرو پلک
 
... شما یفروشکتاب شهیم اونجا خانم،خاله بله ــ

 !یداشت رو آرزوش که یهمون
 

 از یدرهم معجون ریمتح و گنگ مات، ج،یگ! م؟یآرزو
! بودند کرده پر را وجودم یاهیثان در که بود ییهاحس
 بستم چشم من و شد ترمهربان حالم درک با پرهام نگاه
 کردنش باور از قبل است خواب اگر تا کردم، باز و

 !شود تمام
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 ...قراره... یعنی ــ
 

 :کرد نجوا آرام و مهربان
 
 دلت شهیهم که یزیچ ،یکتابفروش بشه قراره آره، ــ

 !داریسپ خواسته
 

 یهادانه از تنم و بودم گرفته مرغانآبله بودم، بچه
 و بودم افتاده خوابرخت یتو. بود شده پر قرمز

 اجازه زیعز تا کردمیم هیگر. بود رفته سر امحوصله
 که یراندازیز یرو دخترها، با و بروم کوچه به بدهد
 اما م،یکن یبازخاله و مینیبنش آوردیم هماخانم دختر
 آخر، دست که کردم هیگر قدرآن. دادینم اجازه زیعز
 قصه. خواندن قصه به کرد شروع کردنم ساکت یبرا
 یهاقصه! احمدشاملو از یشعر. بود شعر کی نه، که
 بعد، به آنجا از. ما یایدن به ورودشان و بود یپر سه

 پرهام! هاقصه یایدن یفتهیش و عاشق. بودم شده عاشق
 تیآرزو گفتیم حاال و دانستیم را امیفتگیش

 و دیایب جلو دستش شد باعث امیمات! شده برآورده
 .کند نوازش را امگونه
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 آمیم یعصر سرکلس، برو. داریسپ شده رتید ــ
 . ینیبب رو مغازه میبر
 
 !پرهام؟ یگفت یجد ــ
 

 .بگذارد همیرو پلک شد باعث امیناباور
 
 یکتابفروش روش، بذار رو خودت اسم نظرمبه ــ
 !داریسپ
 
 دار،یسپ ریبگ یجد را تیایرو یعنی جمله نیا و

 ! ستیواقع زیچهمه
 

                                      *** 
 
 ۱۲_پارت#
 طومار#
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 میتا معموالا  بودم، نشسته دانشکده یمحوطه در

 بوفه، در کردن سر یجابه را کلسم دو نیب استراحت
 یسرسبز و آسمان یآب دنید. گذراندمیم باز طیمح در

 نشستن یخستگ و رخوت دانشکده، یمحوطه اندک
 ذهن و کردیم دور تنم از را یآموزش کلس سر
 یهافاصله نیا یتو. نمودیم خنک را امکردهداغ

 یهمه و گذاشتمیم پا ذهنم یالیخ یایدن یتو کوتاه،
 دست کنار داشتم، دوستشان که یایافتنیندست یزهایچ

 باور با و کردمیم یزندگ شانانیم دم،یچیم خودم
 وهم یایدن گفتیم زیعز. گرفتمیم پروبال  کردنشان،

 اما خورد؛ینم نیزم یتو یزندگ درد به االت،یخ و
 ا،یدن یخاکستر یهارنج و درد انیم بودم، معتقد من
 او به و کندیم ادیز را زادیآدم طاقت یرنگ االتیخ

 !بخشدیم دنینترس و رفتن جلو جسارت
 
 !داریسپ ــ
 

 آسمان از را نگاهم خواند، یم را نامم که یبلند یصدا
 دنید با و چرخاندم را سرم. انداخت نیزم به و کند
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 ترصاف داشت،یبرم سمتمبه که یتند یهاگام و هیحان
 درد آسمان سمت شدن لیما خاطربه گردنم. نشستم
 !بود گرفته

 
 شد؟ تموم باالخره کلست ــ
 
 یرو نش،یج یپشتکوله انداختن با و داد تکان یسر
 خسته و نشست هم خودش بودم، شیرو من که یمکتین

 .فرستاد رونیب دهان از ینفس
 
 !یوضیع نیا کرد رمیپ ــ
 

 از یمین که یدرس گفت،یم را یعموم زبان استاد
 .داشتند مشکل آن با انیدانشجو

 
 !خوب خبر هی ــ
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 دنیکش باال با من و چرخاند سمتمبه را اشخسته نگاه
 لیما تنم، ریز گذاشتنش و مکتین یرو میپاها از یکی

 .نشستم او سمت
 
 که ییهامغازه از یکی کرده صحبت باباش با پرهام ــ

 .ما دست بسپاره رو دهیرس ارث بهشون
 
 ؟یچ که شما دست بسپاره ــ
 

 یرو هم را لبخندم آسمان، به چسباندم دوباره را نگاهم
 :کردم نجوا و گذاشتم لبم
 
 .میکن شیفروشکتاب که ــ
 

 بهت دنید با و دمیکش نییپا سر امد،ین ازش که ییصدا
 باورش. کردم ترقیعم را امخنده نگاهش، دلچسب

 :دیپرس که شدینم
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 ۱۳_پارت#
 طومار#
 
 !؟یلیوک هللا ــ
 
 و صحت از خواستیم یوقت. بود کلمشتکه کلمه نیا

 با  من، و دیپرسیم طورنیا شود مطمئن یزیچ سقم
 :دادم جواب بود افتاده نگاهم یتو که یبرق
 
 !یلیوک هللا ــ
 

 حلقه من گردن گرد که ییهادست و بلندش یخنده
 و شوق با و شوم دهیکش سمتشبه شد باعث شدند،
 ییهاآدم معدود از هیحان. بدهم جواب را ذوقش اق،یاشت
 یکودک از شدنم، فروشکتاب یایرو دانستیم که بود
 کردم فوت تولدم در که یشمع هر قدربه حاال، نیهم تا
 همان از دانستیم! است شده بزرگ من با و دهیکش قد
 و شدم کار به مشغول شهرم" کتاب شهر" در که یبار
 دوام نتوانستم م،یکارفرما خاص اخلق خاطربه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo41pg.   

 داشته خودم یبرا را ییجا که ایرو نیا چقدر... ارمیب
 یتو من که دانستیم. بود شده ترپررنگ باشم،
 که ییجا در کردن کار یبرا و کنمیم یزندگ هاقصه
 یهمه یاندازهبه و داشتم شور چقدر داد،یم کاغذ یبو
 !بود تنگ آغوشش و پررنگ ذوقش ش،یهادانسته نیا
 
 یدغدغه گهید یعنی یطورنیا... دیسپ شهینم باورم ــ

 !نه؟ مگه. عملا  شده حل مغازه پول
 

 ذهن یتو که یدیام با و کردم جدا او از را خودم
 :دادم را جوابش بود کرده خوش جا امیصورت

 
 شهیهم زیعز که یپول اون و اندازمپس با گهید قاا،یدق ــ

 هم رو کتابا شهیم بده، بهم جا کردن دایپ با داده قول
 !داد سفارش

 
 نظر به درخشان و شفاف رنگش،یاقهوه یهاچشم

 .دندیرسیم
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 !یدخترکرمون برات خوشحالم ــ
 
 لقب نیا. شکفت شتریب لبخندم گفتنش، یدخترکرمون با
 در که دانستیم خوب هم خودش داشتم، دوست را

 اول سال اواسط یوقت! بردیم کارش به یدرست مواقع
 آمدند، کرمان به رجندیب از اشخانواده و او رستان،یدب
 حس تا رفت سمتشبه مدرسه یتو که یکس نیاول

 هم واژه نیهم با! بودم خودم کند رنگکم را غربتش
 و بلوغ یهاجوش با بودم، کرده شروع را یمعرف
 آن به اصلا  یمشک یمقنعه که نشدهاصلح یصورت

 غبغب به یباد و کردم دراز شیجلو دست آمد،ینم
 نیهم یبرا ه،یکرمان میلیفام... دارمیسپ سلم،" انداختم

 من فقط زدهبهت که ییاو و" یکرموندختر گنیم بهم
 بچه هیشب چرا: "بود زده لب تهش و بود کرده نگاه را

 بودم دهیفهم تازه و" !یکنیم یمعرف رو خودت اییابتدا
 که یاخنده. بود کودکانه چقدر کردنم یمعرف مدل

 نکهیا سرآغاز شد و نشست مانجفت لب یرو بعدش
 شهیر نیا هم قدرآن کند، دایپ شهیر ماننیب یدوست
 بلوف خوشحالم، تیبرا گفتیم یوقت که بود قیعم
 !گفتیم را قتیحق و زدینم
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 ۱۴_پارت#
 طومار#
 
 بهت چطور رو مغازه قراره یکرد صحبت یول ــ

 یمال موضوع ستین قرار کلا  ای یدیم اجاره بدن؟
 !ادیب وسط

 
 و دادم رفتهروورنگ مکتین آن به همباز را امهیتک
 !آسمان به شدم رهیخ
 
 رو یکار هی یخواست نمیآشناتر با گهیم زیعز ــ

 نییتع براش قانون و نشیاریب کاغذ یرو ،یکن شروع
 !یکی گردن فتهیب زیچهمه طرفهکی دینذار و دیکن
 

 .کرد عمود مکتین یپشت به را دستش و دیخند
 
 د؟یسیبنو کاغذ چطور قراره االن! گهیم گل زتیعز ــ
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 کی گرفتن و سلف تا رفتن یحوصله اما بود، امتشنه
 .نداشتم هم را یمعدن آب یبطر
 
. نمیبب رو جاش میبر آدیم پرهام یعصر دونم،ینم ــ
 کتابا و اوناست از اگر مغازه. کنم صحبت باهاش دیبا
 .شه میتقس موننیب دیبا سودشم من، از
 
 !داره سود یفروشکتاب چقدرم ــ
 

 سمتشبه سر من و شد بلند مانیدو هر یخنده یصدا
 .چرخاندم

 
 به آدما کنمیم رو تلشم تمام من ،یحان یدونیم ــ

 !بشن مندعلقه خوندن کتاب
 
 !نبود حق هم کم حرفش اما شد، تلخ
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 یمتایق نیا با. ستین نفر هی تو تلش فقط مسئله ــ
 از داره پاش داره هم علقه که یاون کتاب، هینجوم

 یول! داریسپ سخته کارت! شهیم دهیبر جاها جورنیا
 و یبافت ایرو هدفت، نیا یبرا چقدر دمید چشم به چون

. خوشحالم برات یکرد زونشیآو آرزو درشتوزیر
 !نره ادتی رو زیچ هی فقط
 

 یلبخند همراه مکث، یکم با کردم، نگاهش
 :کرد زمزمه کنندهگرمدل
 
 !یبجنگ ایدن نیا کل با یتونینم تنه هی تو ــ
 

 گمان کی ،یبچگ از دوختم، آسمان به را نگاهم دوباره
 آسمان به یوقت هللانعمتبابا که بود نیا همآن و داشتم
 عادت شد ،یبچگ گمان! کندیم نگاهم زنمیم زل

 !دیکش قد درونم داریسپ با و یبزرگسال
 
 نشدن ای شدن. کنمیم تلش خودم زور قدر من ــ

 !نداره تیاهم گهید بعدش
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 اش کوله برداشتن نیح و زد یاضربه میبازو به

 .برخاست
 
 .کلسامون سر میبر پاشو پس خوبه، ــ
 
 ۱۵_پارت#
 طومار#
 

 گرفتم مکث یکم با را بود کرده دراز سمتمبه که یدست
 امیپشتکوله. برخاستم شیهاانگشت فشردن محضبه و
 کنار که نیهم و داد دستمبه و برداشت خودش را
 سوالش م،یبرداشت گام یاصل ساختمان سمتبه گریهمد
 :دیپرس را
 
 ؟یبذار یچ یخوایم رو اسمش ــ
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 من اما دار،یسپ بگذار را خودت اسم بود گفته پرهام
 !داشتم یبهتر یفکرها شیبرا
 

                                          *** 
 
 هاشنبه. بود پنج ساعت شدم، خارج که دانشکده از

 واقع در و دیکشیم طول غروب تا میهاکلس
 دنید. آمدیم حساب به هفته روز نیترکنندهخسته
 نیآخر شدن تمام که یشلوغ آن یتو پرهام، نیماش

 کرد رنگکم را امیخستگ بود، باعثش روز یهاکلس
 لشیاتوموب سمتبه. نشاند میهالب یرو محو یلبخند و
 و شده همراه او با هم نگار که دمید برداشتم، قدم که
 و کردم باز را نیماش عقب در. کرد شادم شتریب نیا

 .دندیچرخ عقب سمتبه دو هر نشستنم، با همزمان
 
 !خاله سلم ــ
 
 !عمه سلم ــ
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 و کرد خشک لبم یرو را لبخند کردنشان، سلم مدل
 و کوتاه را شانجواب ،یصندل به زدن هیتک نیح بعد،

 .دادم مختصر
 
 !هامزه یب ــ
 
 .گرفت سمتمبه را یپاکت نگار، و دندیخند دو هر
 
 میبرس تا بخور عمه، میدیخر یراشکیپ راه سر برات ــ

 !بره در تیخستگ کمی مغازه
 

 ینهییآ از که یپرهام یبرا و گرفتم دستش از را بسته
 ینشانه به یسر کردیم میتماشا لببرلبخند جلو،
 . دادم تکان تشکر

 
 اد؟یب ستین قرار بابات ــ
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 هم را جوابم رفت، نشیماش پخش سمت پرهام دست
 :داد کوتاه

 
 ؟یچ واسه بابا ــ
 
 !ببندم قرارداد اون با دیبا من ملکه،صاحب باالخره ــ
 
 ۱۶_پارت#
 طومار#
 

 .دیچرخ پشتبه خنده با نگار
 
 قرارداد؟ ــ
 
 به یصندل دو یفاصله از را خودم و دادم تکان یسر
 سمت و بود امبرادرزاده راستم، سمت حاال. دمیکش جلو
 داشتم دوست چقدر یزمان کی. امخواهرزاده چپ،
 یتو را دلش نکهیا از غافل شود، هیحان عاشق پرهام
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 باخته اشییدختردا به پدربزرگش، یمیقد یخانه همان
 اما نبود؛ یعاشق و عشق اهل اولش دیشا... هم نگار و

 اشیفتگیش رانیح من که شد پسر نیا رام چنان بعدش
 !ماندم

 
  گه؟یم یچ زیعز ستین ادتونی ــ
 
 کیشر یخواست برادرتم با: "کردند تکرار همبا دو هر
 ." سیبنو کاغذ یرو شاهد تا دو یجلو ،یش
 
 به هنوز یوقت قبل، هاسال. دادم تکان یسر خنده با
 دوستان از یکی با هللانعمتبابا بودم، امدهین ایدن
 ییجا چون شراکت، نیا و شودیم کیشر اشیمیقد

 هللانعمتبابا یبرا کیشر آن طرف از... بود نشده ثبت
 زبان ورد گرید بعدش داشت، یادیز انیز و ضرر
 شیهاحتینص یتو قدرآن. بود شده جمله نیهم زیعز
 !بودند شده بر از هم هانوه که بود گفته
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 خوادیم کرد اشاره صحبتاش یتو بابا قتشیحق ــ
. نگار و من به بده یعروس یهیهد عنوانبه رو مغازه
 کنه، درست زودتر رو سند انتقال یکارا اگر حاال
 .شمیم خودم کتیشر
 

. زدم یراشکیپ به یگاز رفتنم، عقب با و دمیکش یسوت
 :کردم زمزمه یوقت بود پر دهانم

 
 ارزه؟یم چقدر یدونیم ،یپرفکت یهیهد چه ــ
 
 تنم هم باز یامسئله یادآوری با.. من و دندیخند دو هر
 .دمیکش جلو را
 
 !شه؟ینم مونیپش بابات یمطمئن ــ
 

 موضوع نیا دانستندیم شد، مهربان شانیدو هر نگاه
 حاال، نیهم تا صبح از چطور و شده مهم میبرا چقدر
 .امکرده ریس ایرو یتو
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 !شهینم مونیپش دار،یسپ نه ــ
 
 را نفسم که دادیم نشان قاطع یقدرآن پرهام رخمین

 تا گرید. نمیبنش میسرجا درست و بفرستم رونیب آسوده
 رهیخ هاابانیخ به پنجره از فقط مقصد، به دنیرس

 یوقت. کردم تمام را اممهیننصفه یراشکیپ و ماندم
 پاکت کرد، پارک ابانیخ یهیحاش در را نیماش
 یهانانخرده و میهادست نیب یراشکیپ یشدهیخال
ا یدق دانستمینم. بود اممقنعه یرو اششدهختهیر  مغازه قا

 مصنوعات مخصوص پاساژ خاطربه ابانیخ. کجاست
 درونش هم پارک یجا و بود شلوغ یکم ،یچرم
 .شدیم دهید سخت

 
 ۱۷_پارت#
 طومار#
 
 . جلوتره کمی د،یش ادهیپ ــ
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 بعد، و تکاندم را اممقنعه اول کردم، باز که را در
 . چرخاندم را میهاچشم زباله سطل کی کردن دایپ یبرا
 
 دار؟یسپ یخوایم یچ ــ
 

 ما با یکم که یسطل به و دادم کوتاه را نگار جواب
 .کردم یااشاره داشت فاصله

 
 !ما یخانه ما، شهر ــ
 
 آن شر از اول تا ماند منتظر و دیخند میهایبازبچه به

 یهیحاش در باهم سه هر بعد، و شوم راحت پاکت
 نیب که یپرهام یصدا. میکن حرکتبه شروع روادهیپ
 !بود دهندهحیتوض و آرام رفت،یم راه ما
 
 توش یکس هست هم سال یلیخ... هیمیقد کمی مغازه ــ

 رهاش دش،یخر بعد امرزمیخداب پدربزرگ نکرده، کار
 اکثر مثل شیقبل صاحب گنیم گوشه، همون کرد
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 فروخته؛یم چرم کفش و فیک راسته، نیا یهامغازه
 .مونده استفادهیب کلا  مغازه فروش بعد یول
 
 دهیکش اشکرکره که یامغازه یجلو توقف با هم بعد
 اطراف پلک داشت، یازدهزنگ حالت و بود شده

 .کرد جستجو را مغازه
 
 !نهیهم گمونم ــ
 

 که مغازه سردر به و میرفت عقب یگام چند نگار همراه
. میدوخت چشم نبود یخواندن شیهانوشته از کدامچیه

 که یزنگ و کرکره و باالست قدمتش بود مشخص
 نشان را نشدنشباز یطوالن عمر بود، نشسته شیرو
 !دادیم
 
 !داریسپ داره کار یلیخ نجایا ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo55pg.   

 تا ماندم منتظر و کردم دییتأ سر با را نگار حرف
 خاطربه ظاهراا  که یقفل. کند باز را مغازه قفل پرهام
 .بود زدهزنگ یحساب بودن، بسته هاسال
 
 !سفته چقدر یلعنت نیا ــ
 

 شده،خم حالت در که ییاو تا ستادمیا سرشپشت
 به رشیز لباس دور مارک و بود رفته باال راهنشیپ

 نگار و ردینگ قرار عموم دید معرض در آمد،یم چشم
 قفل کنار کردنش کمک یبرا فروخورده، یاخنده با

 هر و شد باز یمیقد قفل باالخره هم، کمک با. نشست
 .ستادندیا صاف ق،یعم نفس کی با دو
 
 باال؟ بکشه رو کرکره نیا خوادیم یک حاال ــ
 
 یااشاره میبود ستادهیا راستا کی در که نفرمان سه به

 .کردم
 
 !ما ــ
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 میگرفت را کرکره از یاگوشه کدام هر ان،یگوهللابسم و
 آهن رفتن نیب از بد یصدا همراه که دنشیکش باال با و

 و گرفتهخاک ف،یکث یاشهیش به نگاهمان بود،
 دید را یمکان شدیم پسش، از که افتاد دادهرنگرییتغ
 هیفروشکتاب همآن! یفروشکتاب بشود بود قرار که
 !من
 
 ۱۸_پارت#
 طومار#
 

 شد قدمشیپ هم یاشهیش در قفل کردن باز یبرا پرهام
 باز را در یوقت. میستادیا او از ترعقب نفر، دو ما و

 یهوا تا میبمان منتظر خواست یاهیثان چند کرد،
 عوض رونیب یهوا با بود، ملک درون که یراکد
 در کنار خودش که میشو داخل کرد اشاره یوقت و شود
 را زیچهمه داشت دقت با و بود ستادهیا یاشهیش
 که یحال در و شدم وارد نگار از جلوتر من! دیسنجیم
 به بود، رفته درهم امچهره مغازه، داخل نم یبو از
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ا یتقر را مساحتش شد یم که زدم زل ییفضا  ادیز با
 .دانست

 
 !بزرگه یادیز کمی یفروشکفشوفیک هی یبرا ــ
 

 یهاقدم یصدا د،یچرخ یخال واریدرود نیب میصدا
 ستاد،یا کنارم یوقت و شد بلند سرپشت از هم پرهام
 :داد کوتاه را جوابم

 
 !موافقم ــ
 

 به که ینور تنها بودند، سوخته قطع طوربه هاالمپ
 ابانیخ از که بود ینور بود، کرده دایپ ورود فضا
ا یتقر. آمدیم  به نور که یایکیتار یتو فضا، از یمین با

 !بود شده غرق نداشت یدسترس آنجا
 
 !مرده سوسک چقدر ــ
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 یصحنه دنید با و کردم دنبال را نگار نگاه جهت
 !دمیگز لب شده،برعکس یهاسوسک

 
. برداشته نم همه واراشیدرود داره، کار یادیز نجایا ــ

 . زنهیم لق و کهییموزا که هم کفش
 
 نداشته بابت نیا از ینگران خاله، کنمیم درستش من ــ

 !باش
 
 مقنعه گرفتن با و کردم لمس را شیبازو تشکر با

 .برداشتم عقببه یگام ام،ینیب یجلو
 
 !کرد میعاص نم یبو نیا ــ
 
 به پرهام دست علمت و بودند دهیعقهم من با دو هر

 از سرعت تینها با شد باعث ملک، از خروج نشان
 باعث رون،یب یهوا یخنکا. میکن عبور یاشهیش در
 گرید بار من... بعد و شود کم بو آن رد اثر یکم شد

 مجدداا  داشت پرهام که بچرخد ییجا سمتبه نگاهم
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. زدم زل اطراف یهامغازه به. زدیم قفل را شیدرها
 ظاهراا  که بود بزرگ یدودهنه یمغازه کی چپ سمت

 کی راست، سمت و فروختیم یچرم مصنوعات
 بزرگ یقفسه کی درش، یجلو که سوپرمارکت

 دو نیا نیب. بود دهیچ را یخاص برند از پفک و پسیچ
 !آمدیم نظر به ربطیب چقدر زدنیفروشکتاب ه،یهمسا

 
 نصب هم یبرق یکرکره هی دیبا کرکره، قفل از نمیا ــ
 م؟یبر... خب م،یکن
 

 نشسته خاک تا دیکوبیم بهم را دستش کف داشت
 و او نیب و دادم تکان شیبرا یسر بتکاند، را شیرو

 م،یشد نیماش سوار دوباره یوقت. برداشتم قدم نگار
 :دمیپرس تابانهیب
 
 ۱۹_پارت#
 طومار#
 
 کشه؟یم طول چقدر رشیتعم ــ
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 .دیچرخ سمتمبه شانیدو هر نگاه
 
 !ماه هی تینها. کنمیم جورشوجمع زود ــ
 

 دست. گذاشتم شانیهاشانه یرو دست و گفتم یاخوبه
 یشانه یرو چپم، دست و نگار یشانه یرو راستم
 !پرهام

 
 صحبت بهش راجع شتریب تا زیعز یخونه دیایب شام ــ
 .میکن
 

 اشیصندل یپشت به سر آسوده یالیخ با و دیخند نگار
 .داد هیتک
 
ا  ــ  بره داره حوصله یک م،یدار رو قصد نیهم اتفاقا

 !بذاره شام خونه
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 فشردن به فقط هم من و دیخند اشیتنبل به پرهام
 خوب کی بود، خوب حالم. کردم اکتفا اششانه
 خسته! بود باال تشیفیک اما نداشت؛ تیکم! رنگکم

 ،یقیموس یصدا انیم و چسباندم هم به را میهاپلک
 یهاحرکت و نگار و پرهام آرام یهازدن حرف
 با را سالن آن میهاپلک پشت... نیماش یآهسته
... تهش و زدم قدم نشیب دم،یچ کتاب از پر ییهاقفسه
 به را من که دمید را ینور آخر، یقفسه به دنیرس با
 ادی به را صورتش که ییبابا. رساندیم هللانعمتبابا

 که ییبابا! شناختمشیم شیهاعکس از اما نداشتم؛
 و نبود یجد نگاهش بار نیا ش،یهاعکس برعکس

 سمتبه بود شده دراز هم دستش! داشت لبخند
 ارث من به که ییهاهمان هم، شیهاچشم! دارشیسپ
 !زدندیم برق بود، داده
 
 !داریسپ ــ
 
 سر. نبود دمید یجلو گرید هللا،نعمتبابا و زدم یپلک
 و تنگ یکوچه به میادهیرس دمیفهم برگرداندم، که
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 لب و دمیچرخ پرهام و نگار سمتبه! یمیقد کیبار
 :زدم
 
 !برد خوابم آن هی ــ
 
 !بود منتظرمان زیعز. میزد لبخند باهم سه هر
 

                                       *** 
 

 یباق برداشتن یبرا و کردم پهن نیزم یرو را سفره
 بود نشسته پرهام. برگشتم آشپزخانه سمتبه ل،یوسا
 یبرا شتریب زیعز که یکوچک یغذاخور زیم پشت
 ظروف دنیچ جهت ز،یم یرو یفضا از بردن بهره

 او یبرا را زیچهمه داشت هم دقت با. کردیم استفاده
. باشد راحت ماجرا چندوچون از الشیخ تا دادیم شرح

 سمتبه دوباره و گرفتم نگار از را یماکاران سید
 !بود بلند پرهام یصدا. دمیچرخ سفره

 
 ۲۰_پارت#
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 طومار#
 
 فکر! کاراش دنبال فتمیم نامم، به بزنه رو ملک بابا ــ

 قراردادم هی راتش،یتعم واسه رمیبگ وام هی بتونم کنم
 باشه ترراحت دیسپ یبرا طور هر و میسینویم

 !میکنیم میتنظ رو شروطش
 
 آن به یدسترس تا گذاشتم سفره مرکز در را سید

 .برخاستم زیعز یصدا دنیشن با و باشد راحت
 
 یم رو داریسپ به بودم داده قول که یپول اون منم ــ

 نه مگه... داره اندازمپس کمی خودشم وسط، ذارم
 دختر؟

 
 یلبخند با نگار و ستادمیا آشپزخانه چهارچوب در

 .کرد عبور کنارم از هابشقاب همراه
 
 محل یهایکشقرعه که یبار چند اون ز،یعز آره ــ

 یبخش هی. نزدم دست پولش به اصلا  کردم شرکت رو
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. داشتم نگه رو آدیم حسابم به ماه هر که یپول از هم
 !باشه یکاف کتابا دیخر و یبندقفسه یبرا فعلا  کنم فکر
 
 را یرازیش ساالد ظرف تا رفتم جلو حرفم، بندپشت و

 رسمبه زیعز و دیچسبیم یماکاران با. بردارم
 !کردیم خوردشان مرتب و زیر شهیهم هایرازیش
 
 کنندهیراض قدراون کتاب فروش دیشا بگم، زمیچ هی ــ

 یادهیا هی دار،یسپ اول از یفتیب یسود به که نباشه
 !دارم
 

 بلند نکهیا بدون بار نیا و گذاشتم سفره یتو را ظرف
 .زدم را حرفم و نشستم شوم،

 
 رو حرفت خوردن غذا نیح سفره، سر   دینیبش دیایب ــ

 . پرهام بزن
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 و شد پر نفرمان چهار حضور با سفره دور زود یلیخ
 مطرح را اشدهیا نگار یبرا غذا دنیکش نیح پرهام،
 .کرد
 
 نیا از. بخر کتاب کنار یافزارنوشت لیوسا کمی ــ
 !عاشقشونه که نگار ،یفانتز یزایچ
 

 .گرفت را حرفش یادامه جانیه با هم نگار
 
 و بامزه یخودکارا نیا! دیسپ گهیم راست ــ

 هوس به بزرگم آدم که من هستا، یفانتز یهادفترچه
 به هم یکتاب دیشا خب اونا، دیخر واسه آنیم. ندازهیم

 !بخرن و ادیب شونچشم
 
 نیچن به دست کتاب فروش یبرا آمدینم خوشم یلیخ

 یوقت! نداشت هم یمشکل ده،یا ظاهراا  اما بزنم؛ یترفند
 مردم یزندگ یاصل حتاجیما با کتاب، کی ینهیهز

 در نشستن با که بود دواریام شدینم کرد،یم یبرابر
 یهاخوانکتاب خواهمدل زانیم به ،یفروشکتاب کی
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 امیتینارضا که زیعز! شوند امنم یفضا وارد ختهیفره
 :کرد زمزمه و ختیر بشقابم در غذا از یکم د،ید را
 
 بهش که، یبد جواب االن ستین قرار مادرجان حاال ــ

 !گنینم بدم هابچه کن، فکر
 
 و چکاندم ساالدم یرو را تازه یموهایل از یکم
 :دادم جواب ریزبهسر
 
 ۲۱_پارت#
 طومار#
 
! باشه رگذاریتأث تونهیم ز،یعز هاستبچه با حق ــ

 !کنهیم نیتأم رو مغازه سود الاقل
 

 .نشست میپا یرو نگار دست
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 قدرنیا تو مطمئنم من که،یکوچعمه نشو دیناام حاال ــ
 یتو تیفروشکتاب که وسط یذاریم جالب یهادهیا

 !شهیم محبوب یکل کرمان
 
 !شدیم خوشم حال باعث دشیام
 
 یهرزگاه بشه اگر کنمیم صحبت پخش مراکز با ــ

 یطور هم یفروشکتاب یفضا م،یبذار خوب فاتیتخف
 اگر تا کنمیم فکر بازم بده، خوب حس کنمیم نیزاید
 ! میبد انجامش دیرس ذهنم به یادهیا
 
 !یبزن هم ینترنتیا فروش جیپ هی یتونیم یحت ــ
 
 دشییتأ یلبخند با! بودند خوب شهیهم پرهام یهادهیا

 ولع با که چون بود، شده باز انگار میاشتها و کردم
 دهان یتو و دمیچیپ چنگالم دور را یاسپاگت یهارشته
 یبرا غذا، بودن یروغن خاطربه زیعز! گذاشتم
 خوردن نیح در. بود گذاشته بخارپز مرغ خودش
 :کرد زمزمه و نشاند لب یرو خنده هم، مرغ همان
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 !برهینم خوابش ذوق از امشب بچه نیا ــ
 

 :کردم باز لب اعتراض به من و دندیخند پرهام و نگار
 
 بابا سالمه، پنج انگار بچه یگیم یطور هی زیعز ــ
 !ها شده سالم ستیب
 
 یحت من نظر از! مادر تیکمون یابروها قربون ــ

 !ستبچه هنوز هم سودابه
 

 :زد لب خنده با پرهام
 
 !یخال مامان یجا ــ
 
 ییدلجو به زانم،یآو یهالب دنید با زیعز و
. گذاشت بشقابم یرو را برشته ینیزمبیس یهاگیدته
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 گشوده وانیا به که اتاق باز یدرها از هم تهش
 :کرد زمزمه و آسمان به ماند رهیخ شدند،یم
 
 به دهیچسب و یاومد ایدن به یوقت امرز،یخداب آقات ــ
 یتو اومد دنتید یبرا ،یخوردیم ریش یداشت منهیس

 نیا ،یفخر زد لب دید رو صورتت که نیهم! اتاق
 و من یهیسا یلیخ دارم حتم که اومد رید قدرنیا بچه
 ذارمیم رو اسمش اما مونه؛ینم سرش یرو تو
 داریسپ گفتیم! بشه ایلیخ یزندگ یهیسا که داریسپ

 سازشش و کنهیم رشد یخاک هر یتو که هیدرخت
 یهمون و یباش شده آقات حرفت به اگر حاال! باالست
 یتونیم یخاک هر یتو و باالست سازشت که باشه
! مادر یآیبرم خوب کار نیا پس از... یکن رشد
 دلت به هم بد ،یکنیم سازش شیسخت با باشه، سختم
 !نده راه
 
 ۲۲_پارت#
 طومار#
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 یرو شدهبزرگ که مانیخانوادگ عکسقاب به هم بعد
 .دوخت چشم بود شده نصب وارید
 
! کوه مثل پشتتن که یدار برادر تا سه و خواهر هی ــ

 دل یتو آب ذارنینم ،یکرمان هللانعمتحاج یخانواده
 !بخوره تکون هم
 
 دهیچسب حاال نگاهمان نگار، هم و پرهام هم من، هم
 شد، بلند کنارمان از آهسته زیعز... قاب آن به بود

 همان با را بود خورده که یمرغ یهاران استخوان
 چرخاند چشم. برد وانیا دم تا لنگانلنگ غذا، بشقاب

 دنش،ید محضبه و مادر یگربه افتنی یبرا
 بود مانده گوشت شانیرو هنوز که ییهااستخوان

 بود شده که یاگربه یویم یصدا. کرد پرتاب شیبرا
 و کند قاب از را ما نگاه خانه، نیهم یاهال از یکی

 !چسباند مانلب به لبخند
 
 من رو شام یظرفا که محترم یخانما دیبخور ــ
 !بشورم خوامیم
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 یناش یدلگرم با حاال، و رفت باال نگار و من یابرو
. بود برگشته میصدا به جانیه ز،یعز یهاحرف از

 انجام پژمان و پرهام از ،یکودک همان از سودابه
 مشیتعل یجهینت و بود خواسته را خانه یکارها یبعض
 کردن کمک و شستن ظرف پسرها که بود شده نیهم
 !دانستندینم عار هم یلیخ را
 
 م،یکن درست بوداده ذرت ،یشست رو ظرفا نکهیا بعد ــ

 !مینیبب رو ییکایآمر سلایر اون دیجد قسمت
 
 اومده؟ دیجد قسمت ــ
 
 گیدته آخر یتکه و دادم تکان یسر نگار سوال یبرا
 یخال بشقاب با که زیعز. گذاشتم دهانم یتو هم را

 !بود شده تمام هم من بشقاب یغذا برگشت،
 

                                       *** 
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 نگاهم ،یتاکس از شدن ادهیپ از بعد و پرداختم را هیکرا
 انتها تا اشکرکره که یملک و ابانیخ دست آن به را
 شده شروع مغازه راتیتعم کار. دوختم بود رفته باال
 شوهر منصور،آقا طرف از وام، گرفتن یپروژه بود،

! بود شده روروبه مخالف با پرهام پدر و سودابه
 یزندگ برکت یبانک وام که بود نیا آقامنصور یدهیعق
 اقساط، پرداخت با دیبا العمرمادام تا آدم و کندیم کم را
 توانستمینم یلیخ! شود یبانک نیسنگ یسودها ریاس
 ادی بدهم، ینظر اشدهیا ینادرست ای یدرست یرو

 درک و باشد گرفته یوام حال به تا زیعز که نداشتم
 با! بود سخت نداشتم را اشتجربه که یمن یبرا طیشرا

 همان او و میبود گذاشته احترام نظرش به وجود، نیا
 که یقرض. بود داده ما به قرض عنوانبه را پول

ا   زین پرداختش و بود شده میتقس پرهام و من نیب مشترکا
! کردیم ینیسنگ نفرمان دو دوش یرو اندازه کی به
 که ییکارگرها از یکی گذشتم، که ابانیخ عرض از

 ییآنجا از و دیچرخ سمتمبه بود ستادهیا مغازه در کنار
 :دیپرس شناختینم را من که
 
 ۲۳_پارت#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo73pg.   

 طومار#
 
 خواهرم؟ یدار یامر ــ
 

 و بود شده کنده وارهاید گچ دم،یکش داخل به یسرک
 یاآشفته اوضاع. بودند شده برداشته هم هاکییموزا
 !دیرسیم دئالیا یرییتغ به انتها در دانستمیم که بود
 
 !هستم یکرمان ــ
 

 بکشد، عقب و بشناسد را من شد باعث ام،یلیفام گفتن
 کشور استان کدام به دانستمینم که داشت یجالب یلهجه

 !شدیم مربوط
 
 !خواهر دییبفرما ــ
 

 ینیسنگ میهاگوش یتو مته، و لیدر یصدا. شدم وارد
. بود کرده پر را مشامم گچ، و مانیس یبو و کردیم
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 سرشان یباال ناظر کی و بودند کار مشغول نفر سه
 یکارگر. دیچرخ من سمتبه ورودم با که بود ستادهیا

 یلبخند با ناظر و کرد یمعرف را من بود در یجلو که
 !آمد سمتمبه
 
 !آنیم یکرمان یآقا کردمیم فکر ــ
 
 کارگرها حسابطرف پرهام بود قرار هم اولش از

 از یکی یبرا که یمشکل با امروز اما باشد؛
 در شتریب بود شده مجبور بود، آمده شیپ همکارانش
 را یچک بود الزم که ییآنجا از و بماند شرکتش

 به بود خواسته من از برساند، کار ناظر دستبه
 !رمیبگ را چک و بروم کارشمحل
 
 .فرستادن رو من اومد، شیپ براشون یکار ــ
 
 فضا به یااشاره با و کرد خم یسر احترام با

 :زد لب عذرخواهانه
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 !دینیبنش کنم تعارف ستین ییجا دیببخش ــ
 
 الزمه فقط. برم ترعیسر دیبا منم ست،ین یمشکل ــ

 لیتحو من به یدیرس دیکن لطف هم شما و بدم رو چک
 !دیبد
 
 سمتش،به چک یبرگه گرفتن با من و داد تکان یسر

 هم بعد. کند یبررس را خیتار و رقم خوب دادم اجازه
 بلند یهاهیچهارپا از یکی یرو که یدفتر برداشتن با

 مشغول و درآورد بشیج از یخودکار داشت، قرار
 نگاهم فاصله نیا در. شد چک لیتحو دیرس ادداشتی
 چه کنم تصور کردم یسع و چرخاندم طیمح یتو را

 !است کینزد شتریب فضا به یایبندقفسه نوع
 
 !دیرس نمیا ،یکرمان خانم دییبفرما ــ
 
 با کردم، اشیبررس و گرفتم دستش از را دیرس
 ام کوله یجلو بیج یتو اش،یدرست از خاطرنانیاطم

 :دمیپرس آرام و دادم قرارش
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 مونده؟ کار چقدر ــ
 
 ۲۴_پارت#
 طومار#
 

 !خاراند را اشچانه
 
 !تمومه یادوهفته ــ
 

 یلبخند کار، یانیپا یجهینت از زدهجانیه بود، خوب
 با! دادم تکان تشکر ینشانه به یسر و نشاندم لبم یرو

 که نیهم و دیچرخ اطراف به نگاهم ملک، از خروجم
 نشان هم صورتم یرو که یتیرضا همان با خواستم
 از یمرد بلند یصدا کنم، گذر ابانیخ از بود گذاشته
 من توجه فقط نه! کرد جلب را توجهم ه،یهمسا یمغازه
 خودمان یمغازه در کنار که یکارگر یحت بلکه

 !چرخاند سمت آن به را سرش هم بود ستادهیا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo77pg.   

 
 چندونیچند یآبرو با یدار کارت نیا با آزادخان، ــ

 باهم ساله یس پدرت و من! یکنیم یباز من یساله
 همکار از اومده پسرش دونهیم یحاج! میکنیم کار
 !کرده؟ تیشکا شساله یس
 

 مصنوعات دونبش یمغازه آن سمتبه یقدم چند
 نیتریو پشت که یکیش یهاکفشوفیک! برداشتم یچرم
ا  بودند، دهیچ  در یجواب! کردندیم توجه جلب واقعا

 بلند صدا همان دوباره که بودم دهینشن مرد ادیفر مقابل
 .شد
 
 بوده، کی درجه دادم بهت که یچرم گمیم بهت ــ

! کنم قمار خودم یآبرو با دیبا چرا ،یثابتم یمشتر
 انبارت، به ما انبار از چرم لیتحو یتو نیبب بگرد
 !دهیچرخ یک دست

 
 و سوپرمارکت صاحب کارگر، آن و من بر علوه
 نیتریو کنار هم یفروشچرم آن چپ دست یمغازه
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 قائله یبرا هیهمسا دارمغازه. بودند ستادهیا یاشهیش
 باز با من، و شد یفروشکفشوفیک وارد بحث به دادن
 را طرفش آن دید آفتاب نور که یاشهیش در شدن
 مرد آن یروروبه توانستم تازه بود، کرده سخت
 اشیصندل به سردخون که نمیبب را یجوان ،یعصب
 که انگار خورد،یم تکان شیهالب و بود داده هیتک

 درد حرفش بود، هرچه و دیبگو آرام را شیهاحرف
 شیصدا دوباره و برآشفت را مسن مرد آن که داشت

 یلیخ دار،مغازه یگرواسطه با که ییصدا. کرد بلند را
 !دینچرب دیتهد به
 
 هم تو پسر، آزادخان! ایب کوتاه ،یفیآقاشر بابا یا ــ

 !بکن رو سالشوسن مراعات
 

 نور هم باز شد بسته که مغازه در اما ستاد؛یا جوان
 با من، و گرفت را دمید یجلو انعکاسش با دیخورش
 گمانم! برداشتم عقببه یگام رفتهباال یاشانه و تعجب
ا  و بود چرم تیفیک سر بر دعوا  توانستمینم من قطعا
 تنها! است بوده یکس چه طرف حق بدهم صیتشخ
 تکرار گرید دعوا نیا که بود نیا خواستمیم که یزیچ
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 با ،یفروشکتاب واریدبهوارید یهیهمسا و نشود
 !اوردین وجود به یآزار ما یبرا شیسروصداها

 
 ! نبود مهم هم یلیخ اشهیبق
 

 از عبور یبرا و انداختم شانه دو یرو را امکوله
 !نکردم توجه ییسروصدا چیه به بار نیا ابان،یخ
 

                                        *** 
 
 ۲۵_پارت#
 طومار#
 
 در ،یجانکم نور. زدم یاضربه برق زیپر یرو
  و نشست نیرزمیز ی گرفتهخاک و کیتار یفضا
 سوق جلو سمتبه قدم کی را من اندک ییروشنا نیهم
 بودند، شده دهیچ هم یرو که یلیوسا کوه. داد
 شال. دادیم نشان نامرتب و نظمیب یکم را نیرزمیز
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 خودم دور شتریب را بود بافته میبرا زیعز که یمیضخ
 یصندوقچه. شدم مچاله خود در سرما، یتو و دمیکش

 را بوده اشهیزیجه از یجزئ گفتیم زیعز که یبزرگ
 اطیح به رو کوچک یپنجره دو که یوارید ریز در

 یرو درشت دانه بافت و رفتم جلو. کردم دایپ داشت
 که یحال در ز،یعز یصدا. کردم لمس را درش

 سرم کرد،یم هنهن و بود آمده نییپا هاپله از یسختبه
 .چرخاند را
 
 میبود خواهر تا سه... بافته امرزمیخداب مادر رو اون ــ
 .انداخت قلب یصندوق رو اون از تامون سه یبرا که
 

 .زدم یلبخند
 
 !دردت پا با زیعز یاومدینم ــ
 

 نیرزمیز یتو من حرف به تیاهمیب را نگاهش
 پرتوخرت ما که یلیوسا از تکه هر انگار و چرخاند

 که کردیم زنده خاطره کی شیبرا مش،یدانستیم
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 همبا زمانهم افسوس، و حسرت حزن، لبخند، طورآن
 سر د،یکش چشمش ریز که یدست. نشستند نگاهش یتو
 جلو آرامآرام بعدش... زیعز و انداخت ریزبه را من
 .آمد
 
 .بشم قربونت کن باز رو درش ــ
 

 شیرو خاک و برداشتم صندوق در یرو از را پارچه
 صندوق یرو ینگارهاونقش کردم، کم دستم با را

 پر. بودند امیمیقد یقصه یهاکتاب هیشب میبرا بزرگ،
 صندوق قفل. آمد جلو زیعز دست! حماسه و رنگ از
. میداد باال را اشیچوب نیسنگ در همبا و کرد باز را
 هیثان از یکسر در که شد بلند شیدرزها از خاک یکم
 اسباب به میماند رهیخ دو هر... ما و شد محو هوا در

 ! داخلش
 
 !هللانعمت بباره قبرت به نور ــ
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 سمت را نمیغمگ نگاه ز،یعز یآهسته یزمزمه
 یصندوق آن یتو کرد دراز دست او و کشاند رخشمین

 چند با گر،ید یمین و کتاب جلد چند با آن از یمین که
 که را هابقچه از یکی! بود شده پر یرنگ یبقچه

 با من و ندیبنش تا ییجا یبرا چرخاند چشم برداشت،
 ن،ییپا سمتبه کمد یباال یمیقد یهاموکت دنیکش
 .کردم ایمه را شیجا
 
 !مادر یش ریپ ــ
 
 گرفتهخاک یهاموکت آن یرو کنارش د،یترد یکم با

 شروع صندوق، گره کردن باز با زمانهم او و نشستم
 :کردن زمزمه یلبخند با کرد
 
 ۲۶_پارت#
 طومار#
 
 هی! مادر دادنینم دختر به جهاز حاال قدر... میقد ــ

 و لحاف کهیت چند و لباس با رو توش که بود صندوق
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 روش که دادنیم یچوب زیم هی کردن،یم پر بالش
 سبک پسر، و دختر. قابلمه تا چند و نهیبنش سماور
 نیسنگ رو شونیزندگ باهم و کردنیم شروع

 بود کرده پر امرزمیخداب مادر صندوقم، نیا. کردنیم
 تا چند. بود دوخته خودش که ییهالباس از

 ... بود شوننیب بافتم یاروطاقچه
 
 رونیب دیسف چادر کی ،یرنگ یبقچه آن انیم از و
 .دیجه یبرق... شیهاچشم یتو دنش،ید با که دیکش
 
 !بود سرم یعروس روز که هیچادر نیا ــ
 
 یزانوها سر تا چادر قد ز،یعز یبود کیکوچ چقدر ــ

 !منه
 

 دستان به هم بعد چادر، همان به دوخت را شیهاچشم
 :کرد نجوا و زد زل اشخوردهچروک
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 دمیکش قد پدرت یخونه تو ز،یعز نداشتم یسالوسن ــ
 !شدم بزرگ و
 

 هم مردانه کت کی بقچه یتو رفت، جلو یکم دستم
. است هللانعمتبابا یبرا بودم مطمئن که یکت. بود
 باز داشتم، دست یتو را کت آن که یمن دنید با زیعز

 .نشاند شیهالب یرو لبخند
 
 داشتم نگهشون بعدها. بود تنش کت نیا آقاتم ــ
 یتو جاش گفتم خودم شیپ... یادگاری عنوانبه

 سر امیب یگاه بود حواسم یول. امنه جهازم صندوق
 هاشیادگاری دینبا که آدم دونستمیم. نزنن دیب تا بزنم
 یتو یکی ادی دونستمینم اما کنه؛ ول خدا امان به رو
 !صندوق یتو نه بزنه دیب دینبا آدم دل
 

 و بود موکت رمیز بغلم، یتو کردم جمع را میزانوها
 یتو ز،ییپا یسرما و بود شب... یخاک صندوق پشتم

 افتاده هم زیعز. داشت نمود شتریب نمور نیرزمیز نیا
 !میقد از زدن حرف دور یرو بود
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 کردن جمع نیهم به مادر، گهید زادهیآدم دله یول ــ
 نهیشیم کلغ جوجه هیشب. خوشه گذشته از یادگاری

 به تا کنهیم جمع جاهی توشه گذشته برق یچ هر
 !رهینم ادشی از یچیه بده دیام خودش

 
 .رفت گذشته به هم باز او و زدم رشیتعب به یلبخند

 
 یتو یصندوق نیچن هی م،یبود بچه که زمان اون ــ
 با گردو از بود پر توش. بود میپدر یخونه نیرزمیز

 مادرم که ییکشمشا و پسته پوست، با بادوم پوست،
 یکرس ریز د،یرسیم که زمستونا. کردیم درست

. میخوردیم گنجه یهایخوراک اون از م،ینشستیم
 !ایدن حیتفر نیتربزرگ بود شده صندوقا نیا برامون

 
 یبو. کردم کینزد امینیب به آرام را هللانعمتبابا کت
 یعطر کی کردمیم یسع داشتم من و دادیم یماندگ
 متوجه زیعز! پدرانه یعطر. کنم دایپ شیتو گذشته از

 .نبود کارم
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 رو، گذشته ادی و یحراف به نشستم سرما نیا یتو ــ
 که ییکتابا پاشو مادر، پاشو. ختنیر هیدار یتو
 بذار هم رو نایا. یینچا باال ایب بردار یخوایم

 .سرجاش
 
 ۲۷_پارت#
 طومار#
 

 تردهیخم و بود خم کمرش برخاست، او و گفتم یچشم
 و نداختین ینگاه صندوق به گرید... بود شده هم

 کی رفتن، وقت فقط. کرد عبور وارید کنار از آهسته
 بستهچشم که برداشت را فلفلش یهایترش از شهیش
 یخانه مهمان که یشبفردا یبرا است قرار دانستمیم

 رفتنش باال یصدا. ببرد نگار و او یبرا م،یهست پرهام
 و کرد پر را گوشم هاشییدمپا شدن دهیکش با ها،پله از
 دراز موکت همان یرو ،یترراحت الیخ با حاال من
 صورتم یرو را، بابا یدهیپوس و یمیقد کت و دمیکش

 .گذاشتم
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 گرممدل که یزیچچیه. نبود ادمی یتو او از یزیچچیه

 ریتصو کی! یدخترپدر یخاطره کی داشتن به کند
 از مکث یکم با را کت! نبود یحت هم مات و محو
 شروع نشستنم، با زمانهم و برداشتم میهاچشم یرو

 .کردنش تا به کردم
 
 یک مال داره یتیاهم چه ،یدینم رو بابا یبو یوقت ــ

 تونهیم میقد از یزیچ هر که رو یموندگ یبو ؟یباش
 ...بده
 
 و وانهید. میبگو بد بابا کت به امدین دلم انگار بعد و
 :زدم لب حالم نیا از رانیح
 
 خاطره هی که یکردیم عمر یقدراون کاش یول ــ

 !میساختیم باهم
 
 .دندیلرز کردن تا نیح میهادست و
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo88pg.   

 داشتمیبرم یادگاری هی خاطره، اون از الاقل که ــ
 ! گهید دله... زیعز قول به دلم، یبرا
 

 طرف دو نشاندم، زیعز یعروس چادر یرو را کت
 :کردم نجوا دلم همان یتو بار نیا و زدم گره را بقچه
 
 !خوادیم بابا دلش وقتا هی آدم ــ
 
 شانیباباها با هابچه که میهایبچگ نیع نکهیا از قبل و
 با و شدم بلند شود، زیسرر اشکم سوزاندندیم را دلم

 و درآوردم را هاکتاب صندوق، یتو بقچه گذاشتن
 در که بود خوب اصلا . بستم را یچوب در آن مکثیب

 سوخت،یم آدم چشم وگرنه! ماندندیم بسته هاخاطره
 با همراه! شود تر بود ممکن بعدش و شد یم سرخ
 کنار از. شدم بلند آغوشم یتو یمیقد یهاکتاب

 با زمانهم و گذشتم آبغوره و مویآبل ،یترش یهاشهیش
... عقب سمتبه برگشتیب آرنجم، با برق زیپر فشردن

 نور. رفتم باال را هاپله و کردم قفل را نیرزمیز در
 همان ماه، به رهیخ من و افتاد صورتم یتو اطیح
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 در کتاب حجم آن با و ستادمیا وانیا ریز... انیم
 .کردم رصد را آسمان آغوشم،

 
 !تو ایب... مادر یخوریم سرما دار،یسپ ــ
 
 نگاهم آشپزخانه یپنجره از زیعز چرخاندم، سر
 وان،یا یهاپله از آمدن باال نیح و زدم یلبخند. کردیم

 :کردم زمزمه کوتاه
 
 ۲۸_پارت#
 طومار#
 
  ز؟یعز دمه تازه ییچا ــ
 
 !زمیبر تا تو ایب دمه، تازه ــ
 
 کنار سالن، یگوشه و گذشتم یمیقد یچوب در از

 رهیخ و گذاشتم نیزم یرو را هاکتاب. نشستم یبخار
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 حسرتبزرگ آن به گرید کردم تلش شان،نیعناو به
 به آمد، خرما و یچا با که زیعز! نکنم هم فکر قلبم

 دادیم را بودنش یمیقد از خبر جلدش که شاملو کتاب
 .کردم یااشاره

 
 !یمیقد چقدر نه،ویس سال به متعلق کتاب نیا زیعز ــ
 
 یمخده به زدن هیتک نیح و گذاشت ماننیب را ینیس

 کتاب جلد یرو به ینگاه اش،یداشتندوست ترکمن
 .انداخت

 
 از امرزیخداب. خوندیم ادیز کتاب کلا  آقات ــ

 خودش به کتاب، به هم تو یعلقه. بود میقد یباسوادا
 نایا و کتاب دنبال هاش،بچه از کدومچیه. دهیکش

 !تو جز... نرفت
 
 .کردم لمس را کتاب جلد یرو
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 بابا که خوب چقدر منه، یعلقهمورد شاعر شاملو ــ
 !دهیخر رو نهییآ باغ کتاب اول چاپ
 

 بابا عکس به رهیخ و انداخت دهان یتو توت چند
 :کرد زمزمه

 
 .گرفتیم دست ادیز رو کتاب نیا خودشم ــ
 
ا  من ــ  ؟یفروشکتاب ببرم رو نایا دارم اجازه واقعا
 

 .چرخاند من سمت را سرش
 
 قصد یگیم که تو ؟یچ واسه یول مادر، آره ــ

 !یندار هم رو شونفروش
 
 هیچاپ اول ینسخه از کنم درست قفسه هی خوامیم ــ

 دنشید یحت آن،یم یوقت. محبوب و معروف یکتابا
 یتو توننیم! ارهیب ذوق سر رو مخاطبا تونهیم
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 حس قشنگه،... بزنن ورقشون یفروشکتاب
 !داره کینوستالژ

 
 .دیکش درهم ابرو زیعز
 
 باشه یول هیچ کیاوستابلژ نیا دمینفهم که من ــ

 !تو یبرا... مادر
 

 دنیبوس با زمانهم و سمتش شدم خم لذت با دم،یخند
 و برداشتم هم را یچا وانیل نرمش، و تپل یگونه
 دیبا. گذاشتم ینیس کنار را، شاملو ینهییآ باغ کتاب
 .خواندمیم آن از یاصفحه چند بعد، به نیا از هاشب
 
 دار؟یسپ شهیم آماده یک یفروشکتاب نیا ــ
 
 ۲۹_پارت#
 طومار#
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 طعم از دهانم و ماند شاملو کتاب جلد به نگاهم
 یزیچ آن به فکر با! شد نیریش تازه، و نرم یهاتوت
 را من یزندگ یبرنامه گر،ید روز چند بود قرار که
 را زیعز جواب و لبم یرو نشاندم لبخند بدهد رییتغ

 :دادم آهسته
 
 !زیعز میکنیم افتتاحش شنبه شاالیا ــ
 
 ...مادر ادیب شیپ برات ریخ ــ
 
 یهاتلش و زحمات بار هر خدا داشتم مانیا من و
 شر خواهد،یم را یهدف کی چقدر که دیدیم را یکس
 نیا پشت تین و تلشم رحمتش، به! کردیم ریخ هم را
 !نبود شاننیب شر که داشتم مانیا کار
 

                                          *** 
 

 خودکار با و دیچ زیم یرو را فاکتورها پرهام
 تا وسط از را برگه کی ش،یهادست نیب رنگیمشک
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 در هم من. اوردیب شیرو را یینها یهاادداشتی تا کرد
 و زده نمک زیعز که یاریخ یهابرش داشتم که یحال

 به را حواسم خوردم،یم را بود گذاشته مانمقابل
 .دادم شیهاحرف

 
 حساب از کلا  نیا. هاستقفسه یهانهیهز فاکتور نیا ــ

 ... داریسپ شده خرج خودت
 

 :کردم زمزمه و انداختم ینگاه را فاکتور
 
 !شده گرون زیچهمه چقدر ــ
 

 گرید فاکتور به و نشست پرهام یهالب یرو یلبخند
 .کرد اشاره

 
 رو رایالتحرلوازم! هییموال با مونکتابحساب نمیا ــ

 ماه دو یبرا دستش، دادم چکم هی البته م؛یدیخر ازش
 !میبخر نقد رو همه میتونستینم گه،ید
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 داشت. شد بلند نگار یصدا حرف، نیهم بندپشت و

 همه امشب. کردیم آبکش سودابه کمک به را برنجش
 به خانه، ییرایپذ یشلوغ از و بودند کرده دعوت را

 یهاکتابحساب تا میبود آورده پناه آشپزخانه
 . میکن دوره باهم بار کی را یفروشکتاب

 
 خودم، یبرا برداشتم تا چند لیوسا اون از من عمه ــ
 !کنه شونحساب پرهام گمیم
 

 به شیهاچشم سمتبه را اریخ یدستشیپ کنار یچاقو
 ،یلبخند با هم او و شود ساکت تا گرفتم نینماد حالت
 . نشست ما کنار و سپرد سودابه به را کار
 
 د؟یدار یابرنامه هیافتتاح روز یبرا ــ
 
 ۳۰_پارت#
 طومار#
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 در که یپژمان ،یشلوغ آن یتو تا کردم بلند را میصدا
 آشپزخانه، به ورودش با بعد یکم. بشنود بود ییرایپذ

 شیبرا را کنارم یصندل و رفتم بلندش قد یصدقهقربان
 .دمیکش عقب
 
 !بره قربونت خاله نیبش ــ
 

 را خوردهبرش یارهایخ از تا چند و کرد دراز دست
 با زمانهم هم بعد گذاشت، دهان یتو باهم و برداشت
 :کرد نجوا یابامزه حالت با دستم، کنار نشستن

 
 !دیسپ یریم صدقهقربون چرا رایپ خاله هیشب ــ
 

 نوک با نشست، پرهام و نگار لب یرو که لبخند
 دانستندیم. دمیکوب پژمان دست پشت یاضربه خودکار

 شومیم تیاذ کنند دیتأک ترمکوچک هاآن از نکهیا یرو
 .کردندیم را خودشان کار باز و
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 و برادرزاده نیشعورتریب نفر، سه شما یعنی ــ
 !نییایدن یهاخواهرزاده

 
 یاخم با سودابه و شد صدادار شانسه هر لبخند

 گذاشتن حال در دلم آوردن دست به یبرا ،یمصنوع
 قابلمه، در یرو نگار یهیزیجه ینو بنفش یکندم

 .گرفت را طرفم
 
 کیکوچ و بزرگ تونه،خاله گه،ید گهیم راست ــ

 !واجبه احترامش نداره،
 
 تکان سر با هم او و انداختم باال ییابرو پژمان یبرا
 .انداخت گردنم گرد دست ،یدادن
 
 ؟یخواستیم یچ! میهست مونخاله مخلص ــ
 

 شیبرا را پژمان که یلیدل و افتادم نگار سوال ادی تازه
 !بودم کرده احضار
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 یبرا. باشه یفروشکتاب یهیافتتاح شنبه قراره ــ
 نظرت؟ به میکن کاریچ غاتشیتبل
 

 سواد کرد،یم کار یغاتیتبل شرکت کی در پژمان
 یبرا هم یگاه و داشت نهیزم نیا در ییباال

 مطرح اریبس که ساختیم یغیتبل زریت ییهاپلتفرم
 یاپیپ یهایدیتجد با را رستانیدب یدوره یوقت. بودند

 در میکردینم هم باور کند، تمام توانست باالخره
 !شود موفق حد نیا تا اشیشغل ینهیزم
 
 د؟یکن نهیهز دیخوایم چقدر تا ــ
 

 به هم باز دو، هر و نشست پرهام نگاه به نگاهم
 گذاشته ماندست یرو ینیسنگ ینهیهز که ییفاکتورها

 :کرد زمزمه یجد پرهام. میزد زل بودند
 
 حد در رو شنهادتیپ تو. میکن نهیهز میتونینم یلیخ ــ

 !بگو معقول
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 .زد زل فاکتورها به و رفت جلو پژمان دست

 
 ۳۱_پارت#
 طومار#
 
 به دیبا! نباشه گوجواب یلیخ یغیتبل تراکت نظرمبه ــ

 ترعیسر کنن، غیتبل میبگ کرمان خوب یجایپ از تا چند
 هی هم هیافتتاح روز یبرا یتونیم. میرسیم جهینت به
 اعلم غاتیتبل یتو که یبذار دایخر یرو خوب فیتخف
 چند غمیتبل یبرا سازمیم کوتاه زریت هی برات. میکن
 ...هاشوننهیهز یول شناسمیم جیپ ییتا
 

 .دیکش عقب تن و زد یچشمک
 
 !باالست نمه هی ــ
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 شن باخبر مردم نهیا مونهدف شتریب ما چقدر؟ مثلا  ــ
 نیا قصدمون. شده زده یفروشکتاب ابونیخ فلن

 !میکن شوآف ستین
 

 . زد زل پرهام یهاچشم به یپوزخند با پژمان
 
 هدف ستین مهم! ارتباطاته عصر االن من، داداش ــ
 محل از مناسب غیتبل هی نهیا مسئله. هیچ تو

 حک مردم ذهن یتو رو اسمش تونهیم یفروشکتاب
 خواست، کتاب شوندل یزمان هر حاال یطورنیا. کنه
! هیفروشکتاب فلن آدیم سرشون یتو که یزیچ نیاول
... باشه یفروشکتاب بهشون ترکینزد ستین مهم گهید

 غیتبل اون به رهیم حواسش ناخواهخواه ذهن چون
 . چسبهیم هیافتتاح از رنگوآبخوش

 
 تیمحبوب در یمجاز یفضا ریتأث از بود، پژمان با حق
 متفکر یحالت با پرهام! شد غافل شدینم یفروشکتاب
 هیتک نگار یصندل به را دستش و خاراند را اشچانه
 .داد
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 انجام ازهین یچ هر حساب نیا با پس... واال بگم یچ ــ
 آن،یم مردم که شهیم نیا تهش کنمیم حس یول. بده
 فکر آخر دست و زننیم یفروشکتاب یتو یدور هی
 مغازه از بدن، کتاب پول قدرنیا دیبا چرا کننیم

 چرم فیک ای کفش هی و بغل یمغازه رنیم و آنیدرم
 ممکنه البته خونه؛ گردنیبرم تیرضا با و خرنیم
 و جاشونیپ یبرا رنیبگ عکس هی یفروشکتاب یتو

 اهل مثلا  که! کاغذ عطر نیب خوب روز هی بگن تهش
 !میامطالعه

 
 خوب! دمینرنج من اما زد؛ زل او به گرسرزنش نگار

 با و افتاد نییپا سرم. بود نیهم قتیحق دانستمیم
 و کتاب بانیگر که یتیوضع نیا از افسوس
 گوش پژمان یصدا به بود، گرفته را یخوانکتاب
 .کردم

 
 ه؟یک مال مغازه یدونیم... یفروشکفش یگفت ــ
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 ناخنک داشت ماندهیباق یارهایخ آن به حاال هم پرهام
 .زدیم
 
 ؟یک نه، ــ
 
 گنیم البته! رخشانعمو برادرزن! یعیسمیحاج ــ

 دست سپرده رو کار و کرده بازنشست رو خودش
 یتو روز اون یول... ستین ادمی رو اسمش پسرش،
 !اونان یفروشکتاب یهیهمسا دمیشن بابا یحرفا
 

 اوردیب ادی به داشت یسع رفتهباال ییابرو با پرهام
 من که زدیم حرف شانیعمو برادرزن کدام از پژمان

 یمغازه در جنجال و مرد یهاحرف روز، آن ادی با
 که یمبالغ یادامه نوشتن حال در بزرگ، نبش دو
 شیصدا چطور مسن مرد آن افتاد ادمی بود، شده نهیهز
 به چسباندن خان نیا انگار و" خانآزاد"  کردیم

 کنم کج را دهانم بخواهم نکهیا بدون شد باعث اسمش،
 به گذشته، چه سرم یتو نکهیا از غافل هم، هابچه و

 مبادا تا کردم شانیهمراه که یاخنده. بخندند حالتم
ا یدق بپرسد شانیکی  و دار؟یسپ یکردیم فکر چه به قا
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. امافتاده دردسرساز ظاهراا  یهیهمسا آن ادی مینگو من
 رونق باعث ما، غاتیتبل اگر دانستمیم شیشاپیپ

 !شومینم خوشحال هرگز... شود او یمغازه
 
 ۳۲_پارت#
 طومار#
 

! رنگدیسف یساده و یچوب یصندل یرو بودم نشسته
 یبو که هاقفسه یرو چرخاندمیم چشم یوقت

 نور آن یتو و بود شده ادغام کاغذ یبو با شان،چوب
 یزیچ دلم یتو زدم،یم زل اطراف یزیتم به... کم
 ،ینیریش حس کی! نیزم کف ختیریم و شدیم آب
 را مشهد سوغات یچیقنباتآب که ییهایبچگ هیشب

. داشت انیجر دهانم یتو م،یدادیم جا مانلپ یگوشه
 که یالحظه آن هیشب ناب، یخوش کی هم، سرم یتو
 ونیزیتلو یصفحه به زدمیم زل نیسهفت یسفره سر
 از ز،یعز و برسد گوشم به سال لیتحو بمب یصدا تا
 ! بدهد دستم به یکاغذ اسکناس قرآن یال
 نید ریز یهمه با ،یقرض ،یکیشر بود، من مال نجایا

 توانستمینم. بود من مال هم باز رفتن، پدرش و پرهام
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 قرار فردا، که یدرحال بگذرم؛ تیمالک نیا ینیریش از
 شده انجام کارها یهمه یوقت حاال و کنم افتتاحش بود
 را یبرق کرکره... رنگکم نور یتو بودم نشسته بود،
 یبرا اطراف، به رهیخ و بودم دهیکش نییپا مهین تا

 و دمیچیم گرید یسکه یرو را، ایرو یسکه خودم
 چه بپرسند من از باشد، شلوغ نجایا کردمیم تصور
 نیا از من و دهمیم شنهادیپ شانیبرا یکتاب

 !میایب فیک سر ،یسرشلوغ
 

 آرامش غرق حالت آن از شد باعث تلفنم، زنگ یصدا
 دنید با و ببرم امیگوش سمتبه دست شوم، کنده

 .کنم برقرار را تماس پژمان، یشماره
 
 جونم؟ ــ
 
 ببرم دم،یخر رو کایک و شربت یپودرا من داریسپ ــ

 ز؟یعز یخونه ای پرهام یخونه
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 یزیتم گرید بار کی وسواس با. شدم بلند میجا از
 با زمانهم را جوابش و گذراندم نظر از را اطراف
 .دادم امیپشتکوله برداشتن

 
 . آرهیم نشیماش با فردا اون پرهام، یخونه ببر ــ
 

 تا باشد شربت و کیک فردا، ییرایپذ اسباب بود قرار
 یفروشکتاب افتتاح روز نیاول یبرا که یکسان

 .بشود ازشان مختصر ییرایپذ کی آمدند،یم
 
 ؟ییکجا خودت تو! حله باشه ــ
 
 زیچ همه باشم مطمئن بزنم سر اومدم ،یفروشکتاب ــ

 .مرتبه
 
 دنبالت؟ امیب ــ
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 هاقفسه از یکی به را خودم هم بعد. زدم یلبخند
 چهار ،یعلو بزرگ از شیهاچشم کتاب. کردم کینزد

 کتاب، بدن به یفشار با من و بود قفسه آن یتو جلدش
 .دادم قرار راستا کی در را تا چهار هر
 
 !خودم آمیم قربونت، نه ــ
 
 ۳۳_پارت#
 طومار#
 

 و انداختم دوشم یرو را کوله کرد، قطع که را تماس
 .کردم بلند را میصدا
 
 خودتون دل یتو قصه و خیتار عالمه هی شماها ــ

 یهامکان و زمان یتو دیکن کمک آدما به قراره د،یدار
 طبق زیچهمه بعد، به فردا ممکنه. کنند یزندگ یمختلف

 باشه، کم تونخواهان که ممکنه. نره جلو تصورمون
 !شمینم دیناام منم. دینش دیناام اما
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 ترس کی زنم،یم حرف هاکتاب با دیدیم اگر زیعز
 لب و کردیم دود را اسپندش نگاهش، یتو نشستیم
 تصور از دمیخند. کردند ییدعا را امبچه که زدیم

 از را تنم ،ینرم و یآرامبه... بعد و شیهاحالت
 موتیر. دمیکش سمتآن به در و کرکره حدفاصل
 عقبعقب که طورهمان و دیایب نییپا تا زدم را کرکره

 تیخلق آن با را یفروشکتاب اسم یتابلو تا رفتمیم
 نم،یبب داشت پژمان هیطراح از نشان که یداشتندوست
 .شد مانعم ییصدا
 
 ؟یچ یعنی طومار ــ
 

 قرار سرم پشت که یمرد با امفاصله دنید با و برگشتم
 گرید قدم کی اگر. آمدم خودم به زدهخجالت داشت،
 متوجه رفتنم عقب یتو و خوردمیم او به داشتمیبرم
 .نبودم مورد نیا
 
 !دیببخش ــ
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ا   بود خواسته فقط نبود، یکنجکاو سر از سوالش قطعا
 آشنا نظربه. نروم راه هوا یتو که بکند متوجه را من
 .داشتم خاطرشبه کجا از دانستمینم اما آمد،یم
 
ا  اما برم، عقب خودم تونستمیم ــ  ،یبعد قدم دو با قطعا

 .گرفتیم جدول یلبه به پاتون
 
ا یدق هم خودش. دوختم چشم جدول با امفاصله به  قا

 یمنطق حرفش نظربه و بود ستادهیا آن با یمواز
 .آمدیم
 
 !نبود حواسم ــ
 

 به تیاهمیب و داد یفروشکتاب به کوتاه را نگاهش
 شیصدا و ابانیخ سمت چرخاند را سرش من، یجمله
 .کرد بلند را
 
 رن،یبگ لشونیتحو انیب هابچه بگو د،یرس جنسا حامد ــ

 !شه عوض دمانشیچ دیبا نیتریو و ستهفته اول فردا
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 یجلو که یوانتدیپرا سمتبه من، کنار از عبور با و

 قدم بود کرده پارک یچرم مصنوعات یمغازه
 آب کجا از ییآشنا نیا بودم شده متوجه تازه. برداشت

 نور در بار کی که هیهمسا یمغازه صاحب. خوردیم
 نیهم بودم، دهید بود کرده سخت یکم را دید که یآفتاب
 .بود مرد
 
 ۳۴_پارت#
 طومار#
 
 !حامد ــ
 
 شانمغازه از یجوان پسر شد، بلند شیصدا که دوم بار
 یهیتخل یبرا جوششوجنب به من و آمد رونیب

 کردم حس. دوختم چشم دباریپرا آن پشت یهاجعبه
 هم یکم که البته ندارد؛ یخوش صورت ستادنمیا
. بودم دهیکش خجالت رفتنم راه عقبعقب خاطربه

 شد باعث یتنبل. دوختم مخالف سمتبه را نگاهم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo110pg.   

 ینترنتیا یتاکس یبرا و بکشم رونیب را امیگوش
 که بود شده باعث بودن جمعه عصر. بدهم درخواست

 دنیرس زمان احتساب با و شود دایپ نیماش سخت یکم
 یسروصدا. کردمیم صبر یاقهیدق چهار دیبا راننده
 دوباره را کنجکاوم نگاه ،یفروشکتاب یهیهمسا

 تلفن، پشت خودش چطور که دمید و کشاند شانسمتبه
 با زدن حرف حال در استیپرس و یبازار یحالت با

 هم یرو را هاجعبه چاره،یب حامد و بود ینامیحاج
 . بردیم داخل یسختبه و دیچیم
 
 "کنه؟ ینم کمک چرا خودش"
 

 دنیچرخ و امزده زل شانطرف به که نبود حواسم
 چشم درچشم هم با شد باعث آزادخان، همان یناگهان
 و بودم هاآن به رهیخ طورآن که بود زشت یلیخ. میشو
 به و چرخاندم را سرم عیسر! بود گرفته را مچم هم او

! مانده کجا یتاکس نمیبب تا کردم نگاه لمیموبا یصفحه
 قهیدق چهار همان هنوز زمان، نیا در که بود بیعج

 .بود مانده فاصله
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 مونده؟ سرجاش آد؟ینم راه چرا نیا ــ
 

 من و آمد رونیب هاجعبه بردن یبرا دوباره شاگردش
 شانطرف نگاهم دوباره تا انداختم نییپا را سرم یفور
 .نشود دهیکش
 
 ؟یکرمان خانم اومده شیپ یمشکل ــ
 
 آمد بار چند نیا در که یپرمارکتیها صاحب یصدا با
 ما گرید و بودم کرده دیخر او از بار نیچند رفتم، و
 الشیخ تا زدم هم یلبخند دم،یچرخ شناختیم را

 .شود راحت
 
 !نمیماش منتظر نوبخت، یآقا نه ــ
 
 کار واسه بودن بسته رو ابونیخ سر صبح، امروز ــ

 سمت اون از هربار مثل نایماش احتماالا  ،یشهردار
. کنن دور راه شنیم مجبور ستبسته ننیبیم آنیم
 !نیبش مغازه یتو ایب یخوایم
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 بر بنا اگر کردم، رد را شنهادشیپ و کردم یتشکر
. شوم یفروشکتاب وارد دوباره شدیم بود، شدن معطل

 نماد و اسم یتابلو سمتبه را نگاهم دوباره فکر، نیهم
 دستم، در یگوش دنیلرز با و چرخاند یفروشکتاب
 نیا در فقط چون. شده کینزد نیماش شدم متوجه

 که را میهاچشم. دادیم را دنشیرس امیپ راننده صورت
 یرو مشخصاتش که ینیماش دنید با چرخاندم،

 اما دم،یکش یراحت نفس بود، شده حک لمیموبا یصفحه
 که یسوال کی... بروم که شدیم مانعم یزیچ کی

 جوابیب اما بود، نشده دهیپرس یکنجکاو با یلیخ دیشا
 کی دادم علمت ستادیا که ینیماش به! بودمش گذاشته

. برداشتم قدم مرد همان سمتبه و کند صبر قهیدق
 صحبت باردیپرا یراننده با داشت و نبود متوجهم

 .کردیم
 
 !دیببخش ــ
 

 یلیخ قدش کرد، نگاهم یسوال و دیکش باال را سرش
 به که نبود صورتش در یشاخص زیچ اما بود، بلند
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 که شکلیمربع فک کی... جز یزیچچیه. بماند ادمی
 یفروشکتاب یتابلو به! دادیم نشان محکم را اشچهره
 :زدم لب آهسته و کردم یااشاره

 
 دوارمیام. ستهیافتتاح فردا کتاب، یعنی طومار ــ

 !میباش هم یبرا یخوب یهاهیهمسا
 
 یبرا نداشتم دوست هم یلیخ که یلبخند همان با بعد و

 یمعنا به یسر کنم، خرج محکمش و سخت صورت
 بود منتظرم که ینیماش سمتبه و دادم تکان خداحافظ
 بودم، داده را جوابش که بودم خوشحال. کردم حرکت

 بودم ساخته که یطومار با همه که بود مهم من یبرا
 که یبداخلق یهیهمسا یحت... همه. شوند آشنا

 !افتادینم شاندهان از آزادخان انش،یاطراف
 
 ۳۵_پارت#
 طومار#
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 د،یایب بود قرار که ییفردا جانیه از. بردینم خوابم
 بافت پوشتن با و کردیم یبگیغر خواب با میهاچشم
 از که یاپنجره کنار بودم نشسته ز،یعز دست کار
. شدیم باز اطیح به رو خانه، دوم یطبقه در اتاقم،
 اتاق یتو را خودش سرما، و داشت سوز یکم هوا
 به درونش ماه کی فقط بود، صاف آسمان. چرخاندیم

 رسم به من که نبود یاستاره چیه و آمدیم چشم
 از و اندکرده یپاشلیاکل را آسمان کنم فکر م،یهایبچگ

 . کنم ذوق فکر نیا
 

 نیاول خواستمیم که یمن یبرا! بود یمهم روز فردا
 انم،یز و ضرر و بردارم یجد را شدنم مستقل یهاقدم
 مهم یلیخ بزند، لطمه هم نگار و پرهام به توانستیم

 آن به دنیرس یبرا کنم، تلش داشتم دوست. بود
 حاال، و داشتم را شیایرو ذهنم یتو شهیهم که یدئالیا
 آن با چطور بود قرار نشود، اگر دمیپرسیم خودم از

 بودم شده بزرگ یقدرآن توانستم؟یم اصلا  م؟یایب کنار
 آن به دنیرس با و دارد وجود هم یشکست رمیبپذ که

  نخورم؟ نیزم کامل نقطه،
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 کی سرم یتو. کردندیم اموانهید داشتند فکرها نیا
 نیا از جیگ من و دندیکشیم هو داشتند صدا عالمه
 خودم یبرا ریش یکم تا شدم بلند جا از ،یبرهمدرهم
 خوابم شدن ترراحت به توانستیم خوردنش. زمیبر

 با را فردا تا استراحت، به داشتم ازین. کند کمک
 اتاق در. برسانم انیپا به و کنم شروع یادیز یانرژ
 سروصدا نیکمتر با بود حواسم کردم، باز که را

 مانده نجایا امشب طهورا همسرش و لیسه. کنم حرکت
 عنوانبه و برساند را ما او فردا بود قرار. بودند
 م،یبرادرها ریسا به نسبت خانواده، نیا پسر نیآخر
 زیعز اتاق کنار از. داشتم او به یشتریب یکینزد حس
 شده پخش رونیب به در ریز از که ینور شدم، رد که
 یمکث با. کرد متوقفم ،یآرام یهاپچپچ یصدا و بود
 نشیب از یکم فقط که یدر به شدم کینزد و ستادمیا

 به آرام لیسه یصدا. شدینم دهید داخل و بود باز
 :گفت یم که دیرس گوشم

 
 یسرگرم هی چشم به داریسپ یبرا مادر، نباش نگران ــ
 !سرش یفدا نشدم شه، گرم سرش بره، بذار! نیبب
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 در به شتریب را خودم بود؟ من به راجع شانصحبت
 یتو که یاینگران با ز،یعز آرام یصدا و چسباندم
 .بچسبند هم به میهاپلک شد باعث بود، لحنش

 
 براش بچه نیا یول م،یکن فکر طورنیا هم تو و من ــ

 تونستینم درست هنوز طفلکم،. هیجد یلیخ زیچهمه
 من با خونه، نیا یتو مبچه! شد پدریب که بره راه
 اون با رو وقتش یهمه و دیکش قد حوصلهیب   رزنیپ

 از دونمینم ره،ینگ کارش نیا و نشه اگر. کرد پر کتابا
 !نه ای شهیم پا جاش

 
 کرده فکر نیا به یحتم مادر، هیایقو دختر داریسپ ــ
 نداشته سود یلیخ براش ممکنه یفروشکتاب زدن که

 .رفته رو راه نیا و کرده نیسنگسبک باشه،
 

 !بود نیغمگ هنوز زیعز یصدا
 
 من بود، خودش یتو ده،یرس که عصر از مبچه ــ

 !رو اشینگران فهممیم مادرم،
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 ۳۶_پارت#
 طومار#
 
 :داد جواب آهسته لیسه
 
 هم! نباش نگران شما کنم،یم صحبت باهاش من ــ

 خودمون یفهیوظ سودابه، و سپهر هم و دیسع هم من،
 رو؟ اشیبچگ ادتهی زیعز یول! میکن تشیحما میدونیم
 و هیگر بدون چطور خواستیم یزیچ هی یوقت ادتهی

 پول بهش یوقت اریب ادتی د؟یرسیم بهش ،یبازلوس
 با چطور بخره، رو یباز دستگاه اون یبود نداده
 یساده یهابچه به و کرد رنگ سنگ رفت یزرنگ
 سنگ هر یازا در و هییجادو سنگا نایا که گفت محل

 یواشکی رفت پوال همون با تهشم. گرفت پول ازشون
 بود بلد اول همون از بچه نیا د،یخر رو دستگاه اون

 االنم برسه، خوادیم که یزیچ به سماجت با چطور
 و دارم دوست رو شغل نیا من گهیم اگر مطمئنم
 !نهیبیم یخوب یجهینت کشه،یم زحمت براش
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 با و دمیکش یقیعم نفس امد،ین زیعز یصدا گرید

 ها،سال آن خاطرات یادآوری از سیخ و محو یلبخند
 خوردن به گرید کردمیم حس. برگشتم را آمده راه
 ز،یعز بر علوه ل،یسه یهاحرف ست،ین یازین ریش
 که بودم برده ادی از چطور! بود کرده آرام هم را من
 شهیهم م،یهاخواسته درشتوزیر به دنیرس یبرا من

! شودیم بخواهم اگر هم، بار نیا و امدهیجنگ مصرانه
 وسط را تلشم یهمه هم، بعد و کردمیم باور دیبا فقط
 !گذاشتمیم
 

                                         *** 
 
 یخوب ریتأث ظاهراا  بودند، پژمان یدهیا که یغاتیتبل

 تیجمع به کمکم شده، اعلم ساعت از درست. داشتند
 ییفاکتورها چه اگر و شدیم اضافه یفروشکتاب داخل
 کل تعداد به هنوز بودند، شده صادر دیخر یبرا که

 صورت یخوب دیبازد اما د،یرسینم دست یهاانگشت
 آن یتو دنیچرخ که کنم حس توانستمیم. بود گرفته
 که ییکسا یبرا ها،قفسه نیب و بزرگ چندان نه یفضا
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 به البته، داشت؛ ارمغان به یخوب حس چقدر بودند آمده
 به فقط ،ینفر چند که کرد کتمان شدینم پرهام قول
 و بودند شده یفروشکتاب وارد یکنجکاو جهت

ا   چیه بدون شربت، و کیک خوردن از بعد مشخصا
 که نگاهم رد. بودند شده خارج مغازه از یوقتاتلف
 وارد ینفر چند شدمیم متوجه کرد،یم شانبیتعق

 یسع من، و بودند شده هیهمسا یفروشچرم مصنوعات
 قرار شدنم یعصب یبرا یالهیوس ابداا  را نیا کردمیم

 یتو که یچوب و کاغذ اسپند، عود، یبو لطفبه! ندهم
 گوشه که یخوب یهاینورپرداز و داشت انیجر فضا
 و گرم حس من به زیچهمه بودند، شده هیتعب کنار و

 از یمین بخورم قسم توانستمیم. دادیم یداشتندوست
 من با حس نیا یتجربه در هم آمدندیم که یکسان

 .بودند مشترک
 
 !دیببخش ــ
 

 مخاطب که ینوجوان دختر دنید با و دیچرخ سرم
 . نشاندم لب یرو یلبخند بود، داده قرارم
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 جونم؟ ــ
 
 ۳۷_پارت#
 طومار#
 
 کدوم کتاب، دو نیا نیب از دیبگ بهم شهیم ــ

 تره؟عاشقانه
 

 خودش، یهاسالوسنهم تمام مثل. شد ترقیعم لبخندم
! گشتیم هاکتاب دل یتو نیآتش و تند یهاعشق دنبال
 یروسر! نگار و خودم ینوجوون یروزها تمام مثل

 و کردم ترمرتب را داشتم سر یرو که یرنگیانسکافه
 یکی یجلو و آمد همراهم. گذاشتم دختر پشت را دستم
 .میستادیا هاقفسه از
 
 نیا کتاب، دو اون یجابه کنمیم شنهادیپ بهت من ــ

 !یبخون رو اثر
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 ست؟عاشقانه ــ
 
 سالشوسن یبرا دیشا که روان و پاک یعشق... بود

 او و گذاشتم هم یرو یپلک. دیرسیم نظر به ترمناسب
 ورق مشغول. برداشت را نظرممورد کتاب ،یتشکر با

 سمتبه د،یسع یخانواده ورود دنید با من و شد زدنش
 .برداشتم قدم در
 
 !داداش ــ
 

 یمهر با ترم،بزرگ برادر و دیچرخ جانبمبه نگاهشان
 کند پر را بابا نبودن یجا داشت یسع شهیهم که
 :زد لب محبت با و دیبوس را امیشانیپ آمد، سمتمبه
 
 !گمیم کیتبر بهت زدلم،یعز ــ
 

 و آرامش. بود دیسع هیشب شدتبه یاخلق نظر از نگار
 باعث بود، مشترک دختر و پدر نیا نیب در که یمحبت
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 حس را بابا نبود که ییهازمان واقعا من شدیم
 .ببرم پناه امساله هشتوچهل برادر نیا به کردم،یم
 
 !دیاومد خوش متشکرم، ــ
 
 ساله ده ینوا و کردم یروبوس هم همسرش یطوب با
 روز بودم داده قول او به. دمیکش آغوش یتو هم را

 و ردیبگ هیهد من از خوب یقصهکتاب تا چند هیافتتاح
! نبرده ادی از را قول نیا دادیم نشان هاشچشم برق
 یگهید یاعضا سمتبه هم اشخانواده و دیسع یوقت

 روین با شدند، ملحق بودند ستادهیا یاگوشه که خانواده
 یعودها. چرخاندم چشم و ستادمیا یشتریب یانرژ و

 شتریب در و داشتند یخوب یبو شدتبه نگار، یانتخاب
 !نبودند ریتأثیب من آرامش کردن

 
 خواستمیم چرخاند، را سرم در مجدد شدن باز یصدا
ا  خودم  آمدندیم که یکسان تکتک به امروز شخصا
 هم تصور... هرگز دیشا اما م،یبگو آمد خوش

 یهیافتتاح در کنندگانشرکت از یکی کردمینم
 که یمرد. باشد مانفروشچرم یهیهمسا ،یفروشکتاب
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 اسم یمعنا حیتشر وقت قبل، روز از را نگاهش هنوز
 هم یتو که نگاهمان. بودم نبرده خاطر از... طومار
 بیج در دست و شد ترمحکم فکش کردم حس نشست،
. برداشت جلو سمتبه یقدم رنگش،رهیت کتان شلوار

ا   حق آوردن جا به و ادب یرو از فقط مشخصا
 و نرمش چیه نگاهش، یتو چون بود، نجایا یگیهمسا
 !کردمینم حس حضور نیا از را یتیرضا

 
 !خانم گمیم کیتبر ــ
 
 ۳۸_پارت#
 طومار#
 

 سلم و پرهام شدن کینزد با که بودم نداده را جوابش
. شد برداشته صورتم یرو از نگاهش او، به گرمش
 یچهره به نداشتم، را توقعش که یحضور از متعجب
 مرد، آن دست فشردن از بعد او و زدم زل پرهام

 .دیچرخ من سمتبه
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 یعیسم جناب با یدور ییآشنا هی بود گفته پژمان  ــ
 !ست؟ین ادتی. میدار
 
 به را ییآشنا نیا از صحبت اما نبود، ادمی را اشیلیفام

 شان،رخشان عموزن با بود گفته پژمان. داشتم خاطر
 را خانمرخشان خود. دارد ینسبت مغازه نیا صاحب

 !برادرش به برسد چه نداشتم ادی به یلیخ
 
 بزنن، یسر بهمون امروز کردم دعوت ازشون من ــ
 بود بهتر و کهینزد هم به تونکسب محل حال هر به
 .رهیبگ صورت ییآشنا نیا
 

 یصدا که کنم هضم را پرهام کار بودم نتوانسته هنوز
 .نشست گوشم یتو مرد، نخوت از پر
 
 که یکار و کسب کیتبر یبرا کردیم جابیا فهیوظ ــ
 اگر برسم، خدمت شده جادیا کارم محل واریدبهوارید

 کار بازار یتو که یاحترام رسم.به نبود، هم یدعوت
 !زدمیم یسر هم باز گرفتم، ادی
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 دست لبخند، با که بود آمده خوشش جواب نیا از پرهام
 دیبا کردم حس باالخره من و گذاشت جوان مرد پشت

 از نداشتم دوست. کنم تمام را بهت نیا ییجا کی
 و ریز که هرچقدر شوم، یعصب مشیتصم بابت پرهام
 وجود شدن یعصبان یبرا یزیچ... کردمیم شیرو

 صورت یمشورت قبلش بود بهتر که هرچند. نداشت
 هم پرهام کردمیم تکرار خودم با دیبا اما گرفت،یم
 دیبا یکم توقعاتم، و دارد سهم ملک نیا در من قدربه

 .باشد کمتر
 
 بابت حضورتون، از خوشحالم حال هر به ــ

 !متشکرم هم تونکیتبر
 
 دور من از پرهام تیهدا با. داد تکان یسر یآرام به
 . کرد دنبالشان پشت از من نگاه و شد
 
 بود؟ یک اون ــ
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 اندازمیب ینگاه جانبشبه نکهیا بدون را نگار سوال
 .دادم جواب

 
 !بغلمون یمغازهصاحب ــ
 
 !داره هم یکیش یکفشا و فیک چه ــ
 

 به پرهام. گرفتم هاآن از چشم باالخره و گرفت امخنده
. بود اشیدعوت مهمان از ییرایپذ مشغول یخوب
 هنوز اما خسته، یکم دمیچرخ که نگار سمتبه

 :زدم لب خوشحال
 
 !باالست یلیخ متاشونیق کنم فکر ــ
 
 ۳۹_پارت#
 طومار#
 

 .انداخت باال ییابرو و کرد لمس را میبازو
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ا  ــ  ؟یخوب تو... طوره نیهم مشخصا
 

 و یقیموس میمل یصدا انیم و دادم تکان را سرم
 زیچهمه بودن یعال از تا چرخاندم چشم افراد، صحبت

 .کنم حاصل نانیاطم
 
 !خوب یخسته هی ــ
 

. میکرد حرکت هاقفسه سمتبه هم همراه و دیخند
 از بودند پر بودند، سالن سمت نیا در که ییهاقفسه
 یهاشب که بلند یعاشقانه یهاقصه ،یرانیا یهارمان
 سر هاآن با مانتابستان دراز یروزها و زمستان بلند
 یهمه با صدا، همهآن نیب... نگار یصدا. شدندیم

 .دیرسیم گوشم به اشیآرام
 
 . گذشت هاقصه نیا با ما ینوجوون یهمه ــ
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 کتابخانه، کی از میداشت عادت ما گفت،یم درست
 به راجع ها،شب و میریبگ امانت کتاب
 از بار کی مثلا . میبزن حرف باهم شانیهاتیشخص
 بار کی م،یبخور حرص قصه دختر یهایلجباز

 مواخذه سکوتش خاطربه را قصه مرد تیشخص گر،ید
 اشک قصه دختر تیمظلوم یبرا گرید یشب م،یکن
 و نرم یرفتارها یبرا ماندل هم یشب م،یزیبر

 . برود یاصل تیشخص مرد یرندانه
 
 مردها اون هیشب دیبا همسرم کردمیم فکر روزا اون ــ

 هیشب شاهزاده هی که داشتم یتصور نیچن شهیهم. باشه
 حس عشق از ییایدن یتو من و آدیم هاقصه اون

 !کنمیم لمس رو یخوشبخت
 
 :دمیپرس یلبخند با
 
 نبود؟ هاشاهزاده اون هیشب پرهام ــ
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 من از سال دو تنها نکهیا وجود با. زد یمحو لبخند
 و رفتار یتو ینینشدل یپختگ اما بود، تربزرگ
 تا بود قادر شهیهم نگار. زدیم موج اشچهره

 .کند کنترل من از شتریب را جاناتشیه
 
! عمه ستین هاقصه هیشب مشترک یزندگ نهیا مسئله ــ
 بزرگ باهم اون و من! اصل... بده پرهام گمینم
 من با یلیخ اون و میدار شناخت هم به نسبت. میشد

 نیا هم هرچقدر اما کنه،یم رفتار زیعز و محترمانه
 یهمه با... هیواقع یایدن نیا باشه، قیعم حس
ا  و شیتکرار یروزانه یهاچالش  اتفاقات گاها
 یایدن با که هیزیچ نیا. برش سر حوصله یکنندهکسل
 . کنهیم متفاوتش هاقصه نرمش و جانیه از پر
 
 . دمیچرخ سمتشبه من و میستادیا
 
 ،یببر چاقو با رو انگشتت اگه یبگ یخوایم یعنی ــ

 ببرتتینم کوبهیم بومبوم که یقلب با و کنهینم بغلت
 مارستان؟یب
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 ۴۰_پارت#
 طومار#
 

 که یطور و بلند د،یخند و است مزاح قصدم شد متوجه
 پانزده. نندیبنش چشمم یتو مرتبش یهادندان فیرد

 با و بود کرده یارتودنس را شیهادندان بود که شساله
ا یتقر شان،خوب و یعیطب رنگ وجود  هر یتو با
 مرتب یهافیرد نیا به نندهیب چشم اش،خنده

 .دیچسبیم
 
 !بود یعال نیا... داریسپ ــ
 
 سرم پرهام یصدا. فشردم را شیبازو و دمیخند هم من
 ملکصاحب همراه که ییاو دنید با من و چرخاند را

 .کردم رنگکم را لبخندم آمدند،یم مانسمتبه هیهمسا
 
 !جانم ــ
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. نشست پرهام و من تیمیصم یرو مرد، نگاه
 دانست؟ینم را ماننسبت

 
 . رنیم دارن یعیسم یآقا ــ
 
 میسع تمام امروز. دمیچرخ سمتشبه و دادم تکان یسر
 قتیحق اما کنم؛ رفتار پخته و موقر ن،یمت بودم کرده را
 و طنتیش یایدن من، یایدن که بود نیا

 قد سنم نهال هم هرچقدر که بود ییهاییهوابهسر
 .شدینم کم شانشدت از د،یکشیم
 
 یخوب یهاهیهمسا دوارمیام. دیاومد دیدیکش زحمت ــ

 !میباش هم یبرا
 
 :کرد زمزمه محکم و داد تکان یسر
 
 !دارم تیموفق یآرزو براتون... نیهمچن ــ
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 خروج، یبرا پرهام و زدم محو یلبخند تنها جواب در
 از که نیهم. کرد شانیهمراه یاشهیش یدرها کنار تا

 :زدم لب و دمیکش یقیعم نفس شد، خارج مغازه
 
 !نهیسنگ شیانرژ ــ
 

 دلم. انداختم باال یاشانه من و کرد نگاهم متعجب نگار
 بغلش محکم و برسانم زیعز به را خودم خواستیم

 .کنم
 
ا  ــ  حسم نیا رفت، یوقت تا اومد یوقت از گم،یم واقعا

 .بود
 
 !داریسپ یاوانهید تو ــ
 
 افراد و زیعز سمتبه و دادم تکان سر یلبخند با

 یفروشکتاب در کمتر بهیغر. برداشتم قدم امخانواده
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 خلوت نیا به هیافتتاح یانیپا یهاساعت و داشت وجود
 که نیهم یخستگ نیا و بودم خسته. زدیم دامن بودن
 چادرش یکنندهنرم یبو و دندیچیپ زیعز دور میهادست

 !ختیر فرو تنم از زد، باال امینیب ریز
 
 ۴۱_پارت#
 طومار#
 
 به نچسب طورنیا کلیه و قد نیا با مادر، زشته اوا ــ

 !من
 

 .دمیکش عقب یلبخند با هم من و دندیخند همه
 
 !زیعز بغل به داشتم ازین ــ
 
 را شیهادست و دیکش خودش سمتبه را من لیسه
 لذت دادند،یم دلمبهدل یگاه نکهیا از. چاندیپ تنم دور
 . بردمیم
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 !خودم بغل ایب ــ
 

 کنار همه... بود خوب مانحال همه م،یداشت لبخند همه
 یخانواده کی از میبود ساخته یریتصو گریهمد

 پرهام. بودند کرده بنا محکم را شیهاستون که بزرگ
 بزرگ یلبخند با منصورآقا و شدند کینزد هم نگار و
 :کرد زمزمه رسا ییصدا و
 
ا  ها،بچه دینباش خسته ــ  اون کردمینم فکر واقعا

 لیتبد دیبتون یدنج یجا نیچن به رو یمیقد یمغازه
 !باشه پررونق کارتونوکسب دوارمیام د،یکن
 

 :زد لب و ستادیا راستم طرف پرهام
 
 یرو نجایا کاروکسب ینیسنگ...  بابا متشکرم ــ

 شکل به پسش از که دوارمیام منم. دارهیسپ یشونه
 !ادیبرب یعال
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 اردالن پسرش گردن دور دست که یدرحال سپهر،
 :کرد زمزمه بود کرده حلقه
 
 .کنه حساب مونهمه کمک یرو تونهیم داریسپ ــ
 
 زدن حرف توان که بود شده زیسرر درونم یحس کی
 احساسات متوجه. کرد سلب من از یلحظات یبرا را

 در از کردند یسع یلبخند با که شدند امکردهفوران
 که کردم دایپ فرصت باالخره من و بدهند ادامه یشوخ
 شانداشتن یبرا را خدا شهیهم. کنم جمع یکم را خودم
 .بودم کرده شکر

 
 نیتربزرگ که گمیم جداا  رو نیا. ممنونم تونهمه از ــ
 داداشا، ز،یعز! دییشما من یایدن یگرمدل
... نگار  پژمان، پرهام، منصور،آقا سودابه،یآبج
 به تا بکنم رو تلشم تمام که دمیم قول من! تونهمه
 . برسم خوامیم که یزیچ
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 ییصدا با پرهام، و ببوسد را من تا شد بلند زیعز
 :کرد نجوا گرفته

 
 دیدار رو یتغار ته دختر نیا د،یکرد شیهند چقدر ــ
 !دایکنیم لوس کمکم
 

 بعد خنده، انیم من و کردند اعتراض او به همه
 بودند شده وارد تازه که یکسان سمتبه ز،یعز دنیبوس

 نگاهشان که بودم مطمئن و دانستمیم و کردم حرکت
 داریسپ و بودند گرم که ییهانگاه. کردیم بمیتعق داشت

 که ییجا تا... آسمان به رساندندیم کردند،یم بلند را
 !کردیم مانیتماشا داشت هم هللانعمتبابا
 

                                        *** 
 
 ۴۲_پارت#
 طومار#
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 قبول را زیعز و من رساندن تیمسئول نگار، و پرهام
 مان،شام و بود گذشته شب ده از ساعت. بودند کرده
 درست خانه در سودابه که ییهاچیساندو بود شده

 با. میبود خورده یکتابفروش یتو و بود آورده کرده،
 از شدن ادهیپ از قبل زیعز کوچه، سر به دنمانیرس
 :کرد زمزمه خوشحال اما خسته، یحال با ن،یماش
 
 بهتون بدم ییچا هی دیایب دلم، یزایعز نییپا نیایب ــ

 !شه دور تونتن از یخستگ
 

 .زد یلبخند او موافقت با و کرد ینگاه نگار به پرهام
 
 !زیعز چشم ــ
 

 نگار شود، ادهیپ تا کردم کمک و گرفتم را زیعز دست
 سه هر و کند پارک را نیماش پرهام تا شد ادهیپ هم
 یصدا. میشد خانه به یمنته کیبار یکوچه وارد باهم
 .نشاند مانیهالب یرو لبخند ز،یعز یخسته
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 گهید روز سهدو شاالیا ره،یبگ انار کمی گفتم دیسع به ــ
 . میبپز انار رب و باال میبذار گید
 

 :زد لب نگار
 
 .زیعز میریبگ انارم آب ــ
 
 .شد نییپا و باال زیعز سر
 
 پزم،یم رب تونتکتک یبرا. زیعز میریگیم ــ
 دیبا رسه،یم وسطاش به که زییپا کنار، ذارمیم
 زمستون، یاهیس که میبنداز رب و یترش واشیواشی
 !باشه پر نیرزمیز
 
 کردن روشن با زیعز و انداختم دیکل خانه، به میدیرس
 سرش از چادر و شد وارد ما از جلوتر داالن، برق

 پرهام، نبودن و کوچه دنییپا با نگار دست. برداشت
 .داشت نگهم داالن یتو و نشست میبازو یرو
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 !دارم کارت خونه، یتو نرو ــ
 

 نگاه، نیا به تیاهم بدون او و کردم نگاهش کنجکاو
 .کرد بلند را شیصدا و رفت اطیح یتو زیعز سرپشت
 
 ؟یدار کلمگل یترش ز،یعز ــ
 
 .ستادیا هاپله به دهینرس زیعز
 
 دهیچ هاششهیش ن،یرزمیز یتو نییپا برو مادر، ها ــ

 !تخونه ببر بردار شده،
 

 یسر. من سمتبه نگاهش با شد زمانهم نگار تشکر
 نیرزمیز سمتبه هم، یرودنباله دو هر و دادم تکان
. بود اطیح از سردتر یحت ط،یمح یفضا. میبرداشت قدم
 یکی تا رفتم یترش یهاشهیش سمتبه زدم، که را برق
 :دمیپرس انیم همان و بدهم دستشبه را
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 شده؟ یچ ــ
 
 ۴۳_پارت#
 طومار#
 
 امشب گذاشتم یول دادم،یم بهت دیبا رو یخبر هی ــ

 !زهینر همت به وقتهی که شه تموم
 

 :کرد زمزمه یجد و آمد جلو. دمیچرخ سمتش نگران
 
 !داریسپ برگشته رایحمخاله ــ
 

 ترآرام یلیخ او و شدند گشاد شوک، از میهامردمک
 .داد ادامه
 
 ،یمحمدمهد نستاگرامیا یتو دم،یفهم شبیپر ــ

 !زادگاه به برگشت بود نوشته که دمید رو شیاستور
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 ز،یعز و زدیم لق اشهیپا که یایصندل یلبه نشستم
 هم بعد. بود کرده شیرها نیرزمیز یتو بود یسال چند
 :کردم نجوا ترآرام مراتببه ییصدا با
 
 !؟یمطمئن ــ
 
 اطیح از پرهام یصدا. داد تکان مثبت یمعنابه یسر
 یشهیش خودش! شدیم کوتاه مکالمه دیبا و آمدیم

 :زد لب و برداشت را بود شده بهانه که یایترش
 
 نداره، خبر برگشتشون از زیعز ندارم شک من ــ

 . گرفتیم شوندعوت یکار اول همون وگرنه
 

 محو یلبخند با او، و کردم شیتماشا آشفته و نگران
 :کرد نجوا
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 تو تیرضا بدون ه،یبق نه و زیعز نه نباش، نگران ــ
 !کننینم یکار
 

 دهانم یتو بزاقم. گذاشتم دستش یرو را خمی دست
 .کردیم یادیز
 
 ...یول ستمین نگران ــ
 

 از پرهام، یصدا شدن کینزد با و کرد نگاهم یسوال
 .شدم بلند یصندل یرو
 
 !؟یشناسینم رو اشیبازوونهید و یمحمدمهد تو ــ
 
 میخواستینم د،یچرخ رونیب سمتبه هم نگار سر

 !ببرد مگو یدونفره راز نیا از ییبو پرهام
 
 هم یطرف از یول. گمیم بهت دارم که شناسمیم ــ
 ...یبگ پرهام نیهم به هیکاف
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 امآشوبه دل هایترش یبو شد، ترآرام و خفه میصدا
 . بود کرده
 
 ...حاال که بگم تونستم شیپ سال چند مگه بگم؟ یچ ــ
 

 با و شد خم نیرزمیز یباال کوچک یپنجره از پرهام
 :دیپرس ما یتماشا نیح یلبخند

 
 د؟یکنیم کاریچ اونجا ــ
 
 ۴۴_پارت#
 طومار#
 

 نگار یعیطب اما برده،رنگ م،یزد لبخند مانجفت
 :زد لب و گرفت باال را یترش یشهیش
 
 !االن میآیم ن،یا دنبال اومدم ــ
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 میبازو نگار دست رفتنش، با و داد تکان یسر پرهام

 و نیرزمیز رونیب سمتبه دیکش را من. کرد لمس را
 :گفت جمله کی تنها
 
 شدن روروبه یآماده فقط نکن، گم رو خودت ــ

 کنه، یروادهیز یمحمدمهد اگر بار نیا! باش باهاشون
 .گمیم پرهام به رو زیچهمه خودم

 
 یهوا خوردن با و رفتم باال را هاپله ریدرگ و یفکر
 دو که ییهالباس همان با کمربهدست سرم، به آزاد
 بودم، کرده صرف وقت دنشانیخر یبرا کامل روز
 نگران نگار. نشستم وانیا به متصل یهاپله یرو
 .شد خم میجلو
 
 !داریسپ ــ
 
 .کردم یااشاره خانه یورود سمتبه
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo145pg.   

 !آمیم برو ــ
 

 را،یحمخاله برگشت. زدم یلبخند من و کرد نگاهم فقط
 دیبا دانستمینم که یخاطرات تمام و یمهدمحمد
 شده باعث را، اشیخوش ای بدانم شتریب را اشیتلخ
 زمزمه و دمیکش یقیعم نفس. زدیبر هم به فکرم بود

 :کردم
 
 !منم آمیم تو، برو خوبم، ــ
 
 ینگاه آسمان به من و گذشت کنارم از دیترد با

 هوا یتو محو یبخار طرح نفسم بود، صاف. انداختم
 که ییهاینوجوان و هایبچگ ادی گذشته، ادی و داد شکل
 بودم، برده ادی از را اشیخاکستر و گنگ یهانقطه
 یکم و افسوس با را سرم. شود سردم شد باعث
 .شدم بلند زیعز یصدا با و دادم تکان یخستگ

 
 !دختر؟ تو یایب تا یبخور سرما حتما دیبا ــ
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 پشت از نگار که دمید رفتم،یم باال که را هاپله
 سرم یتو. بود کردنم تماشا مشغول اتاق یهاپنجره

 نوجوان، یپسر یافتهیبلوغ یصدا با ،یشعر کی
 ظهر کی یتو که ییصدا. شدیم تکرار مرتب
 کنار یوقت ،یشعر کتاب خواندن حال در ،یتابستان
 برق من، و دیرسیم گوشم به کردمیم یبازآب حوض
 یحت حاال که ییصدا. بود ادمی هنوز را نگاهش

 آن با چقدر صاحبش، و شده یشکل چه دانستمینم
 . است کرده فرق هاسال
 
 برات؟ زمیبر ییچا داریسپ ــ
 
 جواب شدنم، داخل با زمانهم و دادم هول را یچوب در

 گوشم، یتو یصدا و دادم زیعز سوال به مثبت
 نشسته وانیا یرو یکس هنوز انگار. شد ترپررنگ

 ،ین وگر یدار خرد بار اگر" که خواندیم و بود
 !"داریسپ ،یداریسپ ،یداریسپ
 
 ۴۵_پارت#
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 طومار#
 

 کی از یسختبه که یایمیقد کاست در را، نوار
 با زمانهم و گذاشتم بودم کرده شیدایپ یسمسار
 یازنانه یصدا یداشتندوست یملود کوتاه، یخشخش
 را یفروشکتاب خواند،یم را شاملو احمد از یشعر که
 یمیقد یهاکتاب یقفسه سمت وافر یحظ با. کرد پر
 میبرا. برداشتم قفسه از کتاب کی و برداشتم گام

 دلم یتو و بخوانم فقط خواستمیم نبود، مهم عنوانش
 از بعد روز نیاول یخلوت یبرا دینبا که کنم تکرار
 . کنم گم را میپاودست ه،یافتتاح

 
 یورود یهاشهیش پشت از که یابانیخ سمتبه سرم
 باز نیح و دیچرخ بود مشخص یخوببه یفروشکتاب
 که بود یساعت دو. نشستم امیصندل یرو کتاب، کردن
 کی یحت هنوز و بودم کرده باز را یفروشکتاب
 همراه و گشودم را کتاب. بود نشده واردش هم یمشتر

 هم یقیموس با لب ریز نخستش، یسطرها خواندن با
 .کردم یخوانهم
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 ما یایدن نبود، سربسته غومیپ نبود، قصه ما یایدن"
 ..."بدونه خوادیم یهرک ونه،یع
 

 ،یفروشکتاب یجلو یزهایآو نگیجلنگیجل یصدا
 که یدختر دو دنید با. کرد بلند کتاب یرو از را سرم
 و نشست لبم یرو لبخند بود، تنشان مدرسه فرم لباس
 . شدم بلند میجا از
 
 !دیاومد خوش ــ
 
 پر یکی آن اما زد، یلبخند تنها و بود روکم شانیکی

 .طنتیش و ذوقوشوق از بود
 
 د؟یدار هم یدرس کتاب شما ممنونم، ــ
 

 را لبخندم. بودند آمده یدرس کتاب دیخر یبرا پس
 و دادم تکان یسر. بود خوب هم نیهم نکردم، حذف
 کنار بودم نشسته پشتش که یایچوب زیم پشت از
 .دمیکش
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 ن؟یخوایم یکتاب چه ــ
 
 کتاب عنوان چند شیتو که داد دستم به مچاله کاغذ کی

 یتو نیعناو. بود شده نوشته کنکور یمطالعه یبرا
 .کردم بلند سر لبخند همان با. بودند کامل یفروشکتاب

 
 قفسات نیب دور هی دیخوایم کنم،یم شونآماده تا ــ

 !دیبزن
 
 تند قدم دنید با و کردند یتشکر پرشور ینگاه با

 کردن آماده سراغ به ها، قفسه سمتبه کردنشان
 کی دم،یچ زیم یرو را نیعناو یوقت. رفتم هاکتاب
 از نانیاطم با و کردم نگاه را شانستیل گرید بار
 یصندل پشت باشم، نداختهین جا را یمورد نکهیا

 یکم کردند،ینم یدیخر اگر یحت داشتم دوست. نشستم
 یصدا. کردمینم هولشان و گشتندیم قفسات نیب

 کینوستالژ و یداشتندوست خش با هم هنوز یقیموس
 .آمدیم نظر به نوازگوش و بود بلند کاست،
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 ۴۶_پارت#
 طومار#
 
 ریس یشاد از شد، ما مال یزندگ شد پا خلق یوقت از"
 "میشینم ریاس گهید م،یشینم
 

 لبم یرو لبخند هم من شد، بلند که شانیهاخنده یصدا
 یقفسه یجلو دنشانید با و دمیکش یسرک. نشست
 که دوباره. انداختم باال ییابرو ،یفیتأل یهارمان
 و دیچرخ شتاب با سرم شد، بلند در یجلو زیآو یصدا

 باعث یفروشکفش یمغازه شاگرد پسرک حامد، دنید
 . ستمیبا شد
 
 !یکرمان خانم سلم ــ
 

 .بزند را حرفش تا ماندم منتظر و کردم سلم
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 فاکتورا خوامیم. شده تموم مونکاربن برگه قتشیحق ــ
 ،یدار هم ریالتحرلوازم لیوسا شما. بزنم جمع رو

 شه؟یم دایپ توش کاربن برگه
 
 یهاپک از یکی بعد و کند صبر خواستم! شدیم دایپ

 .برداشتم ریالتحرلوازم قسمت از را کاربن یدفتر
 
 فقط؟ نیهم ــ
 
 شد؟ چقدر! نکنه درد شما دست بله، ــ
 

 بلند زیآو یصدا دوباره که بودم نگفته را مبلغ هنوز
 آن که بودم کرده چشم را خودم گمانم... من و شد

 نیچن به سرعت نیا به را خاطر آرامش و استراحت
 درهم یهااخم آن با دنشید. بودم باخته ییآمدهاشیپ
 بکنم یآرام سلم فقط شد باعث من، یفروشکتاب یتو
 :بزند لب من به دادن جواب بعد او و
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 نیا من برس، اونا به برو اومده، یمشتر حامد ــ
 .زنمیم رو فاکتورا

 
 از یکی یرو یتعارف بدون حامد، عیسر رفتن با و

 هیتعب یفروشکتاب در مسن افراد یبرا که ییهایصندل
 یرو را کاربن دفتر و نشست نشوند، خسته تا بود شده
 ریز یوقت خصوصبه بودم، زده رتیح. گذاشت شیپا
 :زد غر لب
 
 یه دنیخر کفش هی سر ساعته مین کشه،ینم خجالتم ــ

 یتو عقل. ببره دل که رهیگیم من چشم یجلو رو پاش
 !ست؟ین زنا یکله
 

 راهنیپ بیج در دست د،یپر باال بار نیا میابروها جفت
 خواست،یم که یزیچ نکردن دایپ با و برد کتانش
 .چرخاند من سمتبه سر آلوداخم
 
 د؟یدار یمشک خودکار ــ
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 را حواسش قفسه، نیب یدخترها یخنده یصدا
 یایمشک خودکار حرفیب من اما کرد، پرت یالحظه

 دستش به را برداشتم یفانتز یخودکارها فیرد از
 و کرد مکث یاهیثان چند خودکار، فرم دنید با. دادم
 فاکتورش نوشتن مشغول من، به تیاهمیب تینها در
 .شد
 
 ۴۷_پارت#
 طومار#
 
 شد؟ آماده ما یکتابا ــ
 

 یلیتخ-یعلم یهاکتاب از جلد کی. بودند آمده دخترها
 یهیهمسا به تیاهمیب. بود دستانشان نیب هم یفیتأل
 یشلوغ از نبود الشیخ نیع که یراحت یادیز

 به ییبلندباال فاکتور نوشتن یبرا اش،مغازه
 ستمیس در را شانحساب آورده، پناه من یفروشکتاب
 یکم را پخش یصدا کردنشان، یراه با و کردم وارد
 .کردم کم
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 .نداشتم صداش با یمشکل من ــ
 

 کتابم و نشستم امیصندل یرو سمتش، دنیچرخ بدون
 .گرفتم دست به دوباره مطالعه یبرا را
 
 د؟یشینم ناراحت بگم یزیچ هی ــ
 

 هیشب رفتارش. کرد بلند فاکتور یرو از را سرش
 یسر. بود تعارف بدون و راحت ها، یبازار از یلیخ
 :زدم لب من و داد تکان نه یمعنابه
 
 نبود مهم برام اصلا  قتشیحق کردم، کم خودم خاطربه ــ

 !نه ای دیباش داشته باهاش یمشکل
 

 اما برود، باال خواست شیابروها از یکی کردم حس
 یادامه بود دهیشن که یزیچ به تیاهمیب. شد مانعش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo155pg.   

 به را نگاهم ق،یعم ینفس با من و نوشت را فاکتورش
 .دوختم کتاب

 
 !ستین یخوب شغل ــ
 
 ظاهربه. دیکش باال را سرم شیصدا یدوباره دنیشن

ا یعیطب خب اما بود، فاکتورش نوشتن مشغول  مخاطب تا
 . بودم من اشجمله
 
 !؟یفروشکتاب ــ
 

 گرفت حرصم. داد تکان یسر من به کردن نگاه بدون
 :زدم لب و
 
 !داره یادهیعق هی هرکس ــ
 
 !ستین یبازار نگاهتم ــ
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 یرو میهادست کردن حلقه با و بستم را کتاب بار نیا
 . دمیکش جلو یکم را خودم ز،یم
 
ا یطب ــ  که یزیچ. کنه فرق گهید یآدما با نگاهم دیبا عتا

 از یبخش بودنش، کاال از یجدا فروشم،یم من
 !فرهنگه

 
 ۴۸_پارت#
 طومار#
 

 را کاربن یبرگه بود، شده تمام نوشتنش فاکتور ظاهراا 
 از کردن پاره با و برداشت کاغذ دو نیب از

 قیعم یاخم با داشت. شد بلند شیجا از شان،سرفصل
 به یطور و کردیم چک را بود نوشته که ییزهایچ

 هم، دیشا ای دهینشن را من حرف انگار که دیرسیم نظر
 مصرانه. ردیبگ اشیجد خواستینم و بود دهیشن

 :دادم ادامه
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 کتاب جزبه منظورم ؟یخوند کتاب اصلا  شما ــ
 ه؟یدرس
 

 کردن تا با کرد، بلند فاکتو یرو از را سرش باالخره
 سمتبه اش،رهیت نیج بیج در قراردادنشان و کاغذها

 ضمن و دیکش رونیب بیج از را لشیموبا. آمد من
 .داد را جوابم شماره کی گرفتن

 
 نیچن واسه وقت بازارم، یتو یسالگ پونزده از من ــ

 ! خانم سرکار نداشتم ییکارها
 

 کردمیم حس که یدرحال برافروخته، یکم و ریمتح
 که زدم زل ییاو به اندختهیر میهادست کف داغ سرب

 فرد با تماسش یبرقرار با جمله، نیا بعد بلفاصله
 :دیپرس عیسر یلیخ خط، پشت
 
 ام؟یب حامد؟ رفت زنه نیا ــ
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 آهسته تماس، قطع با که گفت چه حامد دانمینم و
 داد، قرار اشیشانیپ کنار حداحافظ یمعنابه را دستش
 کنار شدهختهیر یموها طره آن به دهیچسب درست

 .کرد رفتن قصد حرفیب و هاشقهیشق
 
 ...یآقا ــ
 
 که شد متوجه هرحال به اما بود، رفته ادمی اشیلیفام
 داشته یکار ستین که یگرید کس با توانمینم او جز
 و نافذ نگاه با و دیچرخ مورد نیهم سر. باشم
 میصدا یرو را حرصم تمام. کرد میتماشا اشیسوال
 بدم خواندندینم کتاب که ییهاآدم از. کردم جمع
 .آمدیم
 
 !نشده حساب کاربن دفتر و خودکار اون پول ــ
 

 و شد دهیکش دستش یتو دفتر یرو یالحظه نگاهش
 بابت دادیم نشان ظشیغل اخم. آمد ادشی تازه انگار

 حاال من اما است، یعصبان خودش از یپرت حواس نیا
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 نبودم ماریب. داشتم یبهتر حس دمیدیم را خشمش که
 نیچن که ادبیب قدرآن ای و کنم تیاذ را یآدم که
 اما اورم،یب کارم محل یهیهمسا یرو به را یزیچ

 کتاب که یآدم. بود کرده ناراحتم بدجور اشجمله
 راحت قدرنیا نکهیا یول نبود، یبد آدم خواندینم

 نظر نبودنش مناسب و شغلم به من نگاه به راجع
 برگشت که را رفته راه. دیرسیم نظر به بد داد،یم

 : کرد زمزمه
 
 !متأسفم ــ
 

 از. کردم افتیدر دیترد با را گرفت سمتمبه که یکارت
 خودم یرو به خواستمینم یول بودم مطلع کارم یزشت

 .اورمیب
 
 رمز؟ ــ
 
 ۴۹_پارت#
 طومار#
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 ۲۸۲۸ ــ
 

 دیرس و کارت گرفتن با زمانهم و دمیکش را رقم
 بابت از یکم. نکنم نگاهش گرید کردم یسع سمتش،به

 حس هم، یطرف از و بودم دهیکش خجالت رفتارم
 ینحوبه را اشیمباالتیب جواب دیبا باالخره کردمیم
 .دادمیم
 
 !یراست ــ
 
 دمیکش باال ناچاراا  را سرم کلمه، آن گفتن و نرفتنش با
. نشست میهاچشم یجلو اش،یجد و پخته صورت و
 هاآدم احواالت از یانهییآ هاچشم بودم دهیشن شهیهم

 زبانم یجا من، احوال ینهییآ بودم دواریام و هستند
 رخش به را پول آن نپرداختن ،یادبیب با نکهیا بابت
 . کند یعذرخواه بودم دهیکش
 
 !آزادخان گنیم بهم ــ
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 آورده زبان به من پرمکث یآقا آن جواب در را نیا

 و بود مانده نصفه اشیلیفام ندانستن با که ییآقا. بود
 یتو آزادخان یزمزمه از بعد را غرورش برق من،
 نه بازار، یتو گفتیم انگار که یبرق. دمید شیهاچشم
 یحرف. دیستین میبرا یخوب فیحر خودت نه و شغلت
 را دستش دوباره او و دادم کش را نگاه نیا تنها نزدم،
 یوقت بود؟ اشیخداحافظ مدل نیا. گذاشت سرش کنار
 از او که داد نشان ش،یجلوعقب حرکت با یاشهیش در
 حضور از دوباره یفروشکتاب حاال و شده رد آن
 با همراه و آمدم فرود امیصندل یرو شده، یخال هاآدم
 و گوش یقیموس یشده ترآرام یصدا به ،یقیعم نفس
 .کردم لمس را نخوانده کتاب جلد دستم با
 
 دمیدو شدم، در به ورش اون از شدم، تر ایدر به زدم"
 "دمیرس کوه یباال دم،یدو و
 
 شد؟ زشت ــ
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ا  که یاچهره با و دمیپرس خودم از را نیا  مضحک قطعا
 را ادب اگر او. کردم خیتوب را خودم د،یرسیم نظر به

 بودم؟ کرده مثلبهمقابله من چرا بود، نکرده تیرعا
 باز را کتابم هزارم، بار یبرا و زدم چانه ریز دست
 .ببرد ادمی از را بدم کار خواندنش، بلکه تا کردم

 
 دختر با روشن ایدن چشم گفت،یم و بودیم دیبا زیعز
 !داریسپ تو از یوا دار،یسپ کردنم تیترب
 
 ۵۰_پارت#
 طومار#
 

 حرکت موقع که بودم کرده عجله قدرآن اول روز
. بودم برنداشته را ناهار یغذا ،یفروشکتاب سمت
 و شدیم بسته یفروشکتاب که بود بهتر ظهر، میتا البته

 من یبرا آمدورفت اما م،یکردیم بازش عصر دوباره
 کرده بهانه را یتنبل ل،یدل نیهم به و بود سخت یکم

 یتو استراحت و یفروشکتاب در ماندن یبرا بودم
 نبردن بابت و زد زنگ که زیعز. امنش و دنج یفضا
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 پژمان که کرد اضافه شیدعواها ته کرد، اممواخذه غذا
 آن بعد که بود یزیچ تنها نیا و آوردیم را غذا میبرا

 گذشته کی از ساعت. کند خوشحالم توانستیم دعواها
 او از یفروشکتاب یتو آمدنش با. دیرس پژمان که بود

 نیگزیجا که یایبرق یکرکره موتیر خواستم
. ببندد را هادر و بردارد را بود مغازه یمیقد یکرکره
 بخوابم را ناهار بعد یساعت چند خواستمیم شد،یم اگر
. بودم ترراحت یبرق یکرکره بودن نییپا با و
 آورده کارها نیهم یبرا زیعز اول روز که یاچهیقال
 که ،یمس یقابلمه گذاشتن با و کردم پهن را بود

 کفش هم خودم ش،یرو به بود شده دهیکش پارچه دورش
 .نشستم و کندم پا از
 
 !پلوست رهیز جون، آخ ــ
 

 و نشست شیپاها یپنجه یرو چه،یقال کنار پژمان
 بود، گذاشته زیعز که ییهایسبز از و کرد دراز دست
 .کرد جدا یترب
 
 !خب نیبش ،ینشست چنگو سر چرا ــ
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 :گفت لهجه به من از دیتقل به و دیخند
 
 خوبه؟ سفره، یتو آمیم چارچلنگ االن ــ
 

 .بود تربلند او از من یخنده یصدا
 
 نیبش درست سفره، تو یایب پاودستچهار خوادینم ــ

 .فقط
 

 یقال یرو ش،یهایکتان درآوردن با و گفت یچشم
 مرتب. کردم پر پلو از شیبرا را بشقاب من و نشست

 هایسبز کردن، چت نیح و کردیم نگاه اشیگوش به
 . خوردیم یخالیخال را
 
 بود؟ چطور امروز ــ
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 دیناام اما نداشتم، یفروش یدرس کتاب چند همان جزبه
 یتو را قاشق و انداختم باال شانه یلبخند با. نبودم
 با و گذاشت یکنار را اشیگوش باالخره. گذاشتم دهانم
 :کرد زمزمه بشقابش دنیکش جلو
 
 ؟یکنیم کاریچ دانشگاه یریم که ییروزا ــ
 
 .ادیب روزا اون نگار شده قرار ــ
 

 یبطر دنیکش جلو با و چپاند دهانش یتو یسبز یمشت
 :دیپرس آب
 
 خاله؟ ادتهی رو یدرعلیح تو ــ
 
 ۵۱_پارت#
 طومار#
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 یتو و کردم فکر یکم بود، آشنا میبرا اسم نیا
 ریتصو که برسم یتیهو به تا گشتم را ذهنم یهااتاقک
 .داشتم او از یمات و محو
 
  بود؟ طرز اهل که همون ــ
 
 :کردم نجوا یسوال. داد تکان یسر
 
 چطور؟ کم، یلیخ ــ
 
 خوردن غذا در سرعتش. دیکش سر نفسکی را آب
 بشقابش اتیمحتو از شتریب نصف که بود باال قدرآن
 .بود شده یخال
 
 بودن، دیسع ییدا یخونه نگار و پرهام شبیپر ــ

 گفته و ییدا به زده زنگ یکی شب سر گهیم پرهام
 یهابچه خوادیم رمردیپ که القصه و میدرعلیح ینوه

 . نهیبب رو هللانعمت مرحوم
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 به نه و من به نه. بود نگفته انیجر نیا از یزیچ دیسع
 دانستیم زیعز را خبر نیا اگر بودم مطمئن ز،یعز
 میغذا خوردن به کردم شروع. کردیم مطلع هم را من
 به بشقابش، اتیمحتو شدن تمام با پژمان نکهیا ترس از

 :دمیپرس حال همان یتو و نزند دستبرد من ظرف
 
 ؟یچ که خو ــ
 
 خواستهیم ییدا ظاهراا  دونم،ینم رو چونشوچند ــ

 و راور سمت میبر باهم همه کنه هماهنگ هفته آخر
 نکهیا هم بخوره مونسروکله به یباد هی هم طرز،
 آدم اون دوباره شبید که نمونه نیزم یدرعلیح حرف
 .شده فوت یدرعلیح گهیم و زنهیم زنگ

 
 و غذا از بود پر شیتو گذاشتم، دهانم یرو دست
 یتو که امشوکه نگاه. بدهم قورتشان توانستمینم

 هم را اشیباق او نشست، پژمان الیخیب یهاچشم
 :داد ادامه
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 یخبرا و مامان و ییدازن یحرفا نیب از رو نایا ــ

 غذا زیعز خونه بودم رفته که االن اما دم،یفهم پرهام
 داشت. بود اونجا دیسع ییدا ارمیب بردارم رو

 !نه ای برن خدابنده هفتم یبرا کردیم مصلحتصلح
 
 ادامه به نسبت لیمیب و دادم قورت را غذا یسختبه

 یلیمیب نیا متوجه عیسر پژمان. دمیکش عقب دادنش
 کم را یدرعلیح. دیکش جلو هم را من بشقاب و شد
 رنگکم خاطرات همان انیم کل در اما داشتم، خاطربه
 .بود واضح اشیمهربان هم
 
 کرد؟ قبول زیعز! یخوریم تند قدرنیا ینش خفه ــ
 

 .انداخت باال شانه ندانسته
 
 نبود معلوم خدابنده یول اومدم، عیسر من دونم،ینم ــ
 .رفت ایدن از نزده رو حرفش که داشت کارتونیچ
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 ۵۲_پارت#
 طومار#
 
 کند رحمتش خدا کردم زمزمه تنها دانستم،ینم هم من
. برخاستم چهیقال یرو از میهاکفش دنیپوش با و

 با و بخورند هوا یکم میموها تا گرفتم سر از یروسر
 :کردم زمزمه یصندل یرو نشستن

 
 ...سوخت دلم. بود مهربون یلیخ رمردیپ یول ــ
 
 دوش خونه برم دیبا االن که بسوزه من واسه دلت تو ــ
 هم خسته یخسته تهران، برسونم رو خودم رمیبگ

 .هستم
 

 .نشستم صاف و شدم اریهوش
 
 چرا؟ تهران ــ
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 .اشیشانیپ وسط زد
 
 بگم زیعز به رفتم خواستمیم شد؟ یچ یدید ــ

. رفت ادمی دمید رو دیسعییدا ها، برگشته رایحمخاله
 ...بابا یا
 

 زیعز بزرگ خواهر فرزند را،یحمخاله برگشت خبر
 میکن شیصدا خاله میبود کرده عادت یبچگ از ما که
 شده مشغول فکرم یکل بابتش بودم، دهیشن نگار از را
ا  گرید و بود  رشیدرگ آن از شتریب نداشتم حوصله واقعا
 .شوم
 
 ه؟یچ تو به دخلش ــ
 
 .شد متعجب امیخونسرد از
 
 !؟یداشت خبر ــ
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 شدم مجبور و کرد نگاهم یسوال دادم، تکان یسر
 نیا خبر یمحمدمهد نستاگرامیا در نگار بدهم حیتوض

 کردند قانعش که حاتمیتوض. بود خوانده را برگشت
 :داد جواب شیهایکتان دنیپوش با زمانهم و برخاست

 
 بودا، من یمیصم دوست سرم ریخ یمحمدمهد ــ

 رسمبه رو هابچه از تا چند و من امشب گرفته دعوت
 .میبش جمع هم دور میقد
 

 سوا هم از یسر پژمان و یمحمدمهد گفت،یم راست
 ،یدوب به رایحمخاله مهاجرت از قبل تا. بودند

 .شدندینم جدا هم از هم روز کی پژمان و یمحمدمهد
 
 بمونن؟ تهران قراره ــ
 
 .شهیم یچ مینیبب تا تهرانن که فعلا . ندارم خبر ــ
 
 نوک و دمیکش یقیعم نفس دادم، تکان یسر

 .چسباندم زیم یلبه را سردم یهاانگشت
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 ۵۳_پارت#
 طومار#
 
 !راه یتو باش خودت مواظب ــ
 
 یلهجه با و دیبوس را سرم یرو برگشت، یلبخند با
 :کرد زمزمه یکرمان ظیغل
 
 !سرم ته ور دردات ــ
 

 من از نکهیا وجود با چقدر. داشتم دوستشان چقدر
. دانستمشانیم جانم از یاتکه هیشب بودند، هم تربزرگ
 بودن خاله... دیشا فرزند به مادر حس هیشب یحس

 . بود داده هیهد من به را ایدن یهایقشنگ یهمه انگار
 
 باهاش سرههی که یاون یبرا رو هاصدقهقربون نیا ــ

 .بده یکنیم یبازاساماس
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 با را کرکره از یکم بلند، یخداحافظ کی با و دیخند 
 همان از را موتیر آن، از گذر با و داد باال موتیر
 را شده جادیا یفاصله. کرد پرتاب من سمتبه ریز

 کنار ،یفروشکتاب شدن یخال با و دادم نییپا دوباره
 و دمیکش دراز چهیقال یرو نشده، جمع یسفره همان

 آن در که کردم فکر یاگذشته به سقف، به رهیخ
 یصدا. داشت یاشده ترپررنگ نقش یمحمدمهد

 با که ییصدا. بود گوشم یتو هنوز دارشخش
 کی به بود کرده دوره را من خلوت یتو طنت،یش

ا  که دانستمینم هم روزها آن یحت من و جمله،  او واقعا
 جانیه کی به گشتیبرم زیچهمه ای دارم دوست را

 ریز را میهادست دم،یچرخ پهلو به. احمقانه یدخترانه
 خواندن به شروع م،یهاچشم بستن با و کردم جمع بغلم
 به شور و دیچیپیم هم به دلم هربار که کردم یشعر
 .دیچیپیم دهانم یتو افتاد،یم جانش

 
 هم به سخت خودم دست از گاه زم،یناچ چقدر*
 که داریسپ کابوس سر از شبمهین زم،یریم

 همه من، یایدن همه زم،یلبر غصه ز زم،یخیبرم
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 زرد برگ طرفدار من زم،یم زت،یم شده تو، یایدن
 ... *زمییپا فصل داریسپ
 
 یصدا آشنا، یصدا همان انگار بعد به نجایا از و

 ترساندیم را من هم شیهانگاه که یپسر یرستهبلوغ
 انگار. شد یکی من یصدا با رساند،یم جانیه به هم و

 ...بود هم او خواندم،یم که نبودم من نیا فقط
 
 و است درخت انیپا بوفه دارانند،یسپ مرگ زهایم*

 دارم، مانیا سرنوشت و داریسپ نینفر به من بهار،
 زهم که فردا دارست،یسپ یفردا که زیم نیا دیشا

 مرگ آن یبرا شود تابوت است، انبار در و گستت
 ...*است دارانیسپ حق یزندگ زم،یانگغم
 
 کردم تلش افتاده،همیرو یخسته یهاچشم همان با و

 خودت یحت که یخاطرات انیم ستنیز که چرا. بخوابم
 بعدش کدام و است قتیحق بعدش کدام یدانینم هم
 عصر و دمیخوابیم دیبا. ستین شیب یکارهودهیب ا،یرو
 وارد که ییهاآدم استقبالبه یادتریز یانرژ با را،

 به کامل نکهیا از قبل. رفتمیم شدندیم امیفروشکتاب
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 یبرا یافاتحه یزمزمه به کردم شروع بروم، خواب
 . شدند نیسنگ میهاپلک انیم همان و یدرعلیح
 

                                        *** 
 
 ۵۴_پارت#
 طومار#
 
 قبول. کند صبح من شیپ را شب بودم خواسته هیحان از

 در امیکار روز نیاول شدن تمام از بعد من و بود کرده
 خانه به باهم تا بودم رفته دنبالش ،یفروشکتاب
. بود دهیپرس بودنم یراض و کارم طیمح از. میبرگرد
. کردم فیتعر موبهمو راه طول در شیبرا را زیچهمه
 تا گرفته داشتم که یخردکناعصاب یکم یهیهمسا از

 که یحرف فکر که یایدرعلیح و یمحمدمهد برگشتن
. بود کرده رمیدرگ عصر تمام برد، گور به خودش با
 که پراند نمک یگاه لبخند با شیهاوسط... دیشن
 و دادمیم تکان سر لبخند با هم من بعد و" ؟یلیوکهللا"
 .کردمیم فیتعر را اشیباق
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 یمیقد در قفل در را دیکل خانه، به دنمانیرس محضبه

 جا به را ینوازمهمان رسم تا دمیکش عقب و چرخاندم
 و آمدیم خوشش ما یخانه طیمح از هیحان. باشم آورده

ا  بارها را نیا  هم بار نیا. بود کرده تکرار لسانا
 قبل از شتریب لبخندش اط،یح در گذاشتن پا محضبه

 :زد را قلبش حرف زبانش و شکفت
 
 !دیسپ نجامیا عاشق من ــ
 
 را نینششاه در زیعز بدهم، را جوابش که نیا از قبل
 من، کنار هیحان دنید. گذاشت پا وانیا به و کرد باز

 .زد لبخند طورآن که کرد خوشحالش
 
 گم راه مادر، جانهیحان! من یدخترا دیاومد خوش ــ

 !یکرد
 
 باال دنشیبوس و زیعز به دنیرس یبرا را هاپله هیحان
 دهیکش سرشپشت آرام یهاگام همان با هم من و رفت
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 او و دیپرسیم را اشخانواده احوال داشت زیعز. شدم
 .دادیم را جوابش یگرمبه هم
 
 .زخانمیعز شد عرض سلم ــ
 

 .زد زل میسرتاپا به حظ با و دید هم را من باالخره
 
 !سرده که دیایب تو، دیایب مادر، ماهت یرو به سلم ــ
 
 یبخار سراغ زیعز و میشد خانه وارد باهم سه هر

 را یمیقد یچوب یدرها. کند ادیز را اششعله تا رفت
 خواستم هیحان از ام،یروسر برداشتن سر از با و بستم
 به هم خودم. برود اتاقم به لباس ضیتعو یبرا

 .گذاشتم پا آشپزخانه
 
 زم؟یعز هیچ شام ــ
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 رو دوستت دونستمیم مادر، گذاشتم گرموآب ــ
 .ذاشتمیم بار یبهتر زیچ یآریم
 
 با بعد و دوختم چشم بود اجاق یرو که یااشکنه به

 .دمیبوس را اشخوردهچروک و ریپ صورت محبت
 
 یکل اطتیح یتازه یهایسبز و یترش با نمیهم ــ
 .زیعز چسبهیم
 
 ۵۵_پارت#
 طومار#
 
 قرار نکیس یرو را ظهر ناهار یقابلمه یبقچه بعد و

 سالوسن وجود با نکهیا. کردم باز تشکر به لب و دادم
 خودش گردن یآشپز زحمات تمام هم هنوز ش،یباال
 ییایدن با را زیعز پختدست. آوردیم فمیک سر بود،

 . کردمینم عوض
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 یلیخ ناهارت! خانمیفخر یکرد مونشرمنده ــ
 .بود خوشمزه

 
 یهاظرف تا ستادمیا نکیس یجلو زد، میرو به یلبخند
 یحتم و بود گذشته ظهر از یلیخ. میبشو را ناهار
 .بودند شده خشک

 
 تن از لباس دوستت، شیپ برو مادرو، کوولش ــ

 جا رو غذا اون کن دقت بد، به یاز یول! هنوز ینکند
 !ینذار
 

 همراه و دمیکش آب را میهادست. گفتم یچشم و دمیخند
 باز هم را مانتوام یهادکمه آشپزخانه، از خروج با

 بستن مشغول هیحان شدم، اتاقم وارد یوقت. کردم
 .بود کرده عوض را شیهالباس و بود شیموها
 
 امشب؟ که آنینم خواهرت و برادر یهابچه از ــ
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 تخت یرو مانتوام، و یروسر. انداختم باال یسر
 .دمیکش رونیب را میهالباس یکشو و شدند پرتاب

 
 ؟یدار دوست گذاشته، اشکنه شام زیعز ــ
 

 قرار شمیآرا زیم یجلو که یایصندل یرو نشست
 .دیکش جلو سمتبه هم را شیهالب داشت،

 
 !خودتون قول به گرموآب جون، آخ ــ
 

 ضیتعو را لباسم حضورش از خجالت بدون و دمیخند
 یصدا. دمیکش رونیب را امقهی در مانده یموها و کردم

 مانجفت نگاه پنجره، یشهیش به باران قطرات خوردن
 نشان را خودش یحساب داشت زییپا. کشاند سمتشبه را
 .دادیم
  
 .بارهیم پ شنگو بارونش ــ
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 زیر قطرات همان اما آمد،یم نمنم باران بود، او با حق
 چشم نکهیا بدون. کردندیم دیتول صدا شهیش یرو هم
 :زدم لب بردارم قطرات سرخوردن از
 
 ؟یکرد دقت ــ
 
 و؟یچ ــ
 

 .دمیچرخ سمتشبه و دمیخند
 
 رو؟ پ شنگو ــ
 
 ۵۶_پارت#
 طومار#
 

. است برده کار به یکرمان یکلمه کی شد متوجه تازه
 تنها و بردمینم کار به را کلمه نیا یلیخ هم من یحت
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 تکان با و گرفت اشخنده. دمشیشنیم زیعز از یگاه
 :کرد نجوا سر دادن
 
 .رفت مالش دلم شام؟ میبر ــ
 

 باز را پنجره نیب یکم رفتن، از قبل و گفتم یاباشه
 نم و باران یبو گردم،یبرم یوقت داشتم دوست. کردم
 هاساعت بتوانم من و باشد شده پخش اتاق یتو خاک
 کماجدون با زیعز م،یانداخت که را سفره. بکشمش نفس
 یفضا از سرمست هیحان. آمد رونیب آشپزخانه از
 :زد لب و دیکش یقیعم نفس خانه، انیم یسنت
 
 !زیعز دهیم یخوب یبو چه ــ
 

 از یکی کردن دراز با همراه و شکفت زیعز لبخند
. چرخاند ظرف در را ملقه کرد،یم درد که شیپاها
 من و کرد شروع او از ه،یحان یکاسه گرفتن با هم بعد
 به تازه را شیهابچه که اطیح تنبل شهیهم یگربه ادی با
 .دمیکش دهان به نان یاتکه بود، آورده ایدن
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 ؟یگذاشت یزیچ هاشبچه و گربه نیا یبرا زیعز ــ
 
 !هستن پنبو یهمچ ؟یدید رو هاشبچه ها، ــ
 

. بودند برده را زیعز دل د،یسف یهاگربهبچه ظاهراا 
 ظرف گرفت، قرار هم من مقابل اشکنه یکاسه یوقت
 :زد لب آهسته زیعز. دمیکش جلو یکم را یترش
 
 .دخترجان میدعوت یعروس بعد یهفته آخر یبرا ــ
 

 در قاشق گذاشتن با و کرد یتلق هیحان نگاه با نگاهم
 که یخاک یبو و باران نمنم یصدا همان انیم بشقاب،

 :دمیپرس کرد،یم عبور درها نیب درز از
 
 ؟یک یعروس باشه، ریخ ــ
 
 .خانمهما دختر ــ
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 لبخندم! مهسا خانم،هما دختر من، یهایبچگ یبازهم

 :کردم زمزمه هیحان به رو و گرفت رنگ
 
 . میکردیم دعوا باهم یلیخ میبود بچه گفتم که یهمون ــ
 

 :دمیپرس زیعز از بار نیا من و گفت یآهان
 
  داد؟ خبر یک ــ
 
 محله کی بردنمون، دعوت. بود نجایا هماخانم نیپس ــ

 .شورندیم ور محله هفت ستیعروس
 

 :زد لب یآه با زیعز و کردم زمزمه یاباشه مبارک
 
 ۵۷_پارت#
 طومار#
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 رضا یلیخ خودشونم. سترزادهیپ پسره گفتیم البته ــ

 !شده کوتاه شونزبون و خواسته دختر اما نبودن،
 
 جواب خنده با زد، زل من به نامفهوم و گنگ هیحان
 :دادم را پرسوالش نگاه
 
 !برده زن قبلا  یعنی ــ
 
 یلحظات تا که یباران داد، تکان دنیفهم ینشانهبه یسر
 رعد، یصدا با یناگهان د،یباریم نمنم و آرام قبل

 از شدهجمعخوددر یحالت با من و گرفت یرگبار حالت
 :کردم نجوا بلندش یصدا ترس

 
 ...زیعز یراست بشن، خوشبخت شاالیا ــ
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 او به خودم را خبر دادم حیترج شد، بلند که سرش
 رید بابت را خودش و دیشنیم زود ای رید. بدهم
 :کردم زمزمه که بود نیا. کردیم ملمت دنشیفهم
 
 .برگشته رایحمخاله ــ
 
 یهاچشم ریز. شکفت گلش از گل ه،یثان از یکسر در

 . رفتند تو شیهاگونه و افتاد خط شتریب چروکش
 
 گفت؟ تو به یک ــ
 

 جوابش تا گذاشتم دهانم یتو پر یقاشق بود، مهم مگر
 همان با تنها. نشد رشیگیپ چیه هم خودش و ندهم را
 .شود بلند تا گذاشت زانو سر دست یشاد
 
 نیا نه، ای داشت خبر نمیبب بزنم زنگ سودابه به برم ــ

 یبرا طرز برم دیسع با خوامیم که هم هفته آخر
 !رمشونیگیم وعده برگردم یول ،یدرعلیح ختم مراسم
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 .زدم جا خبریب را خودم

 
 !؟یدرعلیح ــ
 
 که یکوچک یپته به زد هیتک نشست، تلفن زیم یرو

 .داد تکان یسر و داشت قرار پشتش
 
 میرفت یبار چند باشه ادتی یبود بچه آقاته، دوست ــ

 خدابنده ادته؟ی سروشون یبزرگا درخت داهاتشون،
 !شده فوت
 
 ه،یحان و میکرد زمزمه یامرزیخداب هیحان هم و من هم
. دیخند بودم زده جا ندانسته را خودم من نکهیا از
 با و نکند اشخفه خنده تا کردم پر آب یوانیل شیبرا

. شدم بلند سفره سر از خودم، یکاسه برداشتن
 به خواب یبرا زیعز شد، شسته که شام یهاظرف
 درها، بودن بسته کردن چک از بعد من و رفت اتاقش

 یرو مانجفت یبرا. گذاشتم پا اتاقم به آب یپارچ با
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 زیم یرو را پارچ. بودم انداخته خوابرخت نیزم
 با و باشد راحت شد اشتشنه شب هیحان اگر تا گذاشتم
 را چراغ هیحان خود. نشستم خنک تشک یرو یخستگ

 خاموش
 
 ۵۸_پارت#
 طومار#
 

 ینور بودند، روشن که وانیا یهاالمپ اما کرد،
 آمده بند هم باران. کردندیم پخش اتاق یتو رنگکم
 کش هیحان یوقت. بود کرده پر را خانه سکوت و بود

 به هم من گذاشت، بالش بر سر و کرد باز را شیموها
 و میدیچرخ پهلو به دو هر. درآمدم کشدراز حالت
 !مانپربرق یهاچشم با. میماند هم یروبهرو
 
 .یستین سرحال یلیخ امشب ــ
 

 .زدم یلبخند
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 !ستمین آره ــ
 
 ؟یمحمدمهد کرده؟ رتیدرگ شتریب یچ ــ
 
 را جوابش. باشد سقف سمتبه میرو تا دمیچرخ پشتبه
 :دادم کوتاه هم
 
 یزیچ حسش اون از هنوز پرسم،یم خودم از همش ــ
  مونده؟ یباق
 

 زیخمین حالتبه و کرد گاههیتک سرش ریز را دستش
 .درآمد

 
 باشه؟ مونده یدار دوست ــ
 

 !سمتشبه دمیچرخ دوباره
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 جنس با رابطه یتشنه یلیخ من یدونیم. دونمینم ــ
 سروکله پژمان و پرهام با قدرنیا. نبودم مخالف

 پشتم داداشا و داشتن رو هوام اونا قدرنیا و زدمیم
 کنجکاو گهید نه و کردمیم حس یازین نه بودن،

 یتو اط،یح پشت ،یمحمدمهد یوقت یول. بودم یزیچ
 گفت و دیکش رو دستم بودن خواب همه که یظهر اون

 .کنم امتحانش دیبا کردم حس باشم، دوست باهاش
 
 وسوسه هیعیطب دار،یسپ بود سالت پونزده فقط تو ــ
 .یبش
 

 داشت، جوش صورتم آوردم، ادی به را یسالگ پانزده
 بود کرده باد یکم هم دماغم. داشت اما اد،یز یلیخ نه
. نبودم یراض خودم از ادیز بلوغ خاطربه خلصه، و
 من به که شده خل یمحمدمهد کردمیم فکر روزها آن
 بود؟ سالش چند خودش مگر دهد؟یم یدوست شنهادیپ

 و بود رفته دانشگاه تازه! تجربهیب و خام! سال نوزده
 .زدیم پا و دست یگرید یایدن یتو
 
 .میبود دوست باهم هفته سه فقط ما ــ
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 بالش یرو هم را سرش د،یخند یآرام یصدا با

 .کوباند
 
 دوست یمدل نیا باهات گهید خوامینم گفتم که بعدش ــ

 هوی یمحمدمهد انگار کردم، اشتباه اصلا  و باشم
 و محترم و مودب تیشخص اون از. شد عوض
 ...ترسناک آدم هی به بود شده لیتبد ذهنم، یتو مهربون

 
 ۵۹_پادت#
 طومار#
 

 :شد بلند آرام هم باز هیحان یصدا
 
 برگشتنش با و باشه نکرده عوضش زمان یترسیم ــ

 کنه؟ تتیاذ دوباره
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 گفت شدیم شتریب. بگذارم ترس را اسمش خواستمینم
 امحوصله از که وقتیب دردسر کی یبرا ینگران
 به جواب شد نیهم و دمیکش یقیعم نفس. بود خارج
 نشان آرامش یهانفس یصدا بعد، یکم. هیحان سوال

 به داریب اما خسته، یذهن با من و رفته خواب به دادیم
 شیپ را گذشته از یریتصو داشت که زدم زل یسقف
 رنگ داشت، صدا که یاگذشته. کردیم زنده میهاچشم
 یگلو ریز عطر به هیشب یگاه دادیم ییبو و داشت
 آسفالت یبو به هیشب هم یگاه! روشن و دیسف نوزاد،
 آزار را مانینیب ،یباز وقت ها،سرظهر که یاشدهداغ
 .دادیم
 
 ن؟یرزمیز یتو یکشوند رو من چرا ــ" 
 

 :زد لب و گذاشت اشینیب یرو را دستش
 
 بشنون؟ همه یخوایم س،یه ــ
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 ای د،یفهمیم زیعز اگر. بودم اضطراب از پر
. افتادمیم دردسر به یحساب برد،یم ییبو دیسعداداش

 آرام او دست و دمییپا را اطیح نیرزمیز یپنجره از
 .دمیکش عقب و زدم پسش. آمد گردنم سمتبه
 
 !؟یکنیم کاریچ یدار ــ
 
 کاری؟چیزنیم حرف بلند قدرنیا چرا! دختر سیه ــ
 . کنم لمست خواستمیم فقط بکنم؟ خواستمیم
 

 .دندیچسب امیشانیپ طاق به میابروها
 
 . یبکن رو کار نیا یتونینم ،ینامحرم تو ــ
 

 بد حس من به. نداشتم دوست را شیهاخنده نیا د،یخند
 . دادیم تیامنعدم
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 رو یکی یوقت آدما! داریسپ دارم دوست من یول ــ
 .کنن توجه زایچ نیا به دینبا گهید دارن، دوست

 
 .بودم دهیکوب کمربهدست سرتقانه

 
 خوامینم اصلا  ست،ین یشکل نیا چمیه گفته؟ یک ــ
 گولم که مبچه من یکرد فکر. باشم دوست باهات گهید

 ؟یبزن
 

 ..."بعدش و شد ترسناک نگاهش
 
 ۶۰_پارت#
 طومار#
 

 مسجد از اذان اکبرهللا یصدا کردم، باز که چشم
 تمام من ظاهراا  و شدیم صبح داشت یعنی نیا. آمدیم

 کرده سر یاقهیدق چند یخاطره کی انیم را، شب
 باال که جمله آن از بعد پرخشم نگاه سر از نفسم. بودم
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 یدست خواب، غرق یهیحان دنید با و دمیچرخ آمد،
 احمقانه چقدر و میبود بچه چقدر. دمیکش میهاپلک یرو
 میجا از سست. امشده بزرگ کردمیم فکر روزها آن

 یبرا ه،یحان یرو یپتو دنیکش باال با و برخاستم
 هم زیعز اتاق برق. شدم خارج اتاق از گرفتن وضو
 نماز یبرا من از زودتر دادیم نشان نیا و بود روشن

 لب به لبخند توانستیم روشن برق نیهم. برخاسته
 یهاپنجره از نگاهم. برگرداند کابوسازمشوش من

 آهسته ق،یعم ینفس با و دیچرخ اطیح سمتبه راهرو
 :کردم زمزمه

 
 باز م،گذشته تیخر کن یکار خودت جون، خدا ــ

 .هستم نوکرتم. نشه دردسرم باعث
 

. آمد بلندتر گوشم به اذان، یانتها اکبرهللا یصدا
 .بود دهیشن را میصدا خودش خدا گمانمبه
 

                                          *** 
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 یفروشکتاب به را خودم سرعت تینها با دانشگاه از
 آن نگاهم و شدم ادهیپ یتاکس از یوقت. بودم رسانده
 المیخ افتاد، یفروشکتاب اسم یتابلو به ابان،یخ سمت
 ابانیخ عرض از حواس،یب و عجله با و گرفت آرام

 بلند یورود زیآو یصدا کردم، باز که را در. گذشتم
 . دیکش باال هم را نگار سر و شد
 
 ؟یاومد ــ
 
 .برداشتم بلندتر را میهاقدم
 
 !شد رید دیببخش آره، ــ
 

 .کرد یااشاره وتریکامپ یصفحه به و زد یلبخند
 
 خسته. نگذشت سخت یلیخ دم،یدیم لمیف داشتم ــ

 !ینباش
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 ،یصندل یرو امیپشتکوله گذاشتن با و کردم یتشکر
 رشیز را یکیپلست وانیل. رفتم کنسردآب سراغ به

 بود، زده ذوقم یتو یخلوت که یحال در و داشتم نگه
 :دمیپرس آهسته

 
 امروز؟ بود چطور ــ
 
 یلیخ. فروختم یزشیانگ یهاکتاب نیا از تا سه دو ــ

 .نشد شلوغ
 
 در وانیل انداختن با و دمیکش سر نفسکی را آب

 داشت، قرار کنارش که یدرنگیسف یزبالهسطل
 یرو  را، فروش یفاکتورها. برداشتم قدم او سمتبه
 تکان یسر شان،نیعناو خواندن با من و بود دهیچ زیم

 . دادم
 
 .برو تو یخوایم گهید! نکنه درد دستت ــ
 
 ۶۱_پارت#
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 طومار#
 
 فروشگاه شاگرد نیا عمه، یراست. دنبالم آدیم پرهام ــ
 .داد آورد رو پول نیا یبغل
 
 و انداختم ینگاه بود کرده رها زیم یرو که یمبلغ به
 !بود؟ چه یبرا گرید نیا. دیپر باال میابرو تعجب با
 
 ؟یچ واسه نگفت ــ
 

 یتماشا حال در بردارد، توریمان از چشم نکهیا بدون
 :داد را جوابم لم،یف
 
 .کرده دیخر ازتون روزید گفت چرا ــ
 
 به یعنی. بود کرده حساب آزادخان خود که را آن

 به درهم یصورت با و کمربهدست بود؟ نگفته شاگردش
 .زدم زل پول آن
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 .که بود شده حساب نیا! بابا یا ــ
 

 من به و کرد جدا توریمان از را نگاهش باالخره نگار
 .دوخت

 
 داد؟ پول چرا پس جداا؟ ــ
 

 .دادم طنز یحالت با را جوابش و برداشتم را مبلغ
 
 !من کردن وونهید یبرا ــ
 

 شهیش پشت از. شدم خارج یفروشکتاب از من و دیخند
 زن چند نه، ای است شلوغ داخل نمیبب تا دمیکش یسرک
 به یکم. بودند هاکفش امتحان حال در مرد دو و
 فروشگاهشان دیشا تا زدم زل شانبرقوپرزرق نیتریو

 من فاصله همان یتو فقط. نشد اما شود، ترخلوت
ا  که دمیپسند کفش جفت سه کمدست  به شدینم واقعا
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 یرینظیب یهایطراح چقدر. گرفت یاخرده شانمدل
 یوقت. زدیم را آدم چشم شانچرم برق چقدر و داشتند

 را در آرام ندارند، خروج قصد شانیهایمشتر دمید
 ریز یخاص یبو ورودم، با زمانهم و دادم هول

 و نینشدل. صندل و چوب هیشب ییبو. نشست امینیب
 که خودش از زودتر مغازه شاگر حامد، نگاه! نتخوش
 .برگشت من سمتبه بود داده لم یبزرگ زیم پشت
 
 !یکرمان خانم سلم ــ
 

 با. دیکش باال هم را آزادخان نگاه ام،یلیفام نام بردن
 یحت. گرفتم جواب هم طور همان و کردم یسلم سر
 جلو. شود بلند زشیم پشت از نداد زحمت خودش به

 .ستادمیا حامد مقابل و رفتم
 
 ؟یفروشکتاب دیبود اومده امروز ــ
 
 .دادم رو روزید یکاربنا برگه ینهیهز بله، ــ
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 ۶۲_پارت#
 طومار#
 

 یراحتبه را آزاد نگاه ینیسنگ. گرفتم سمتشبه را پول
 !آدم نیا بود یبدانرژ. کنم لمس توانستمیم خوردنآب
 
 .بود شده حساب نهیهز یول ــ
 

 سر حاال که یمن ماند، من یرو جیگ و متعجب نگاهش
 پشت. بودم چرخانده فروشگاه صاحب سمتبه

 یلبخند! لمسرقابلیغ بود یحس شیهاچشم یسردخون
 .زدم
 
 .کردن حساب شونیا ــ
 

 با من و دیچرخ شیکارفرما سمتبه هم حامد نگاه
 :کردم زمزمه یاشدهترظیغل لبخند
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 .نداشت تونمقابل حال هر در ــ
 

ا  د،یشنیم را مانیصدا  نیا با که بود طور نیهم حتما
. افتادم روزمید بد برخورد ادی من و زد یپوزخند جمله
 رفتارم. بدهد نشان واکنش طورنیا داشت حق دیشا

 شد باعث هم نیهم. نبود احترام چهارچوب در اصلا 
 .باشم نداشته یمثلبهمقابله

 
 !اجازه با ــ
 

 هیازخودراض مرد و گفت بلند را خداحافظش حامد
 سمتبه حضورم، و من به تیاهم بدون ز،یم آن پشت
 خارج فروشگاهشان از یوقت درست و رفت انشیمشتر
 سرم نشست، شاننیتریو یرو باز نگاهم و شدم
 نگاهم داشت شهیش پشت از که دمید. آمد باال یالحظه

 یرو یکم گمانمبه. شد لبخندم باعث نیهم و کردیم
 نگار شدم، که یفروشکتاب وارد. بودم رفته اعصابش

 :دیپرس آهسته
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 ؟یداد پس رو پول ــ
 
 نگار؟! آره ــ
 
 هر سر بود، دهیرس که پرهام نیماش بوق یصدا با
 . دیچرخ رونیب سمتبه مانیدو
 
 عمه؟ جونم ــ
 

 ادیز پرهام خواستمینم شد،ینم امروز که ظاهراا 
 دستش، به فشیک دادنن با تنها نیهم یبرا. شود معطل
 :کردم نجوا خندان

 
 هی بغل، فروشگاه نیا میبر بود فرصت که روز هی ــ

 .داشت یخوب یکفشا یلیخ م؟یبخر چرم ست
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 را تیموقع نیا بودم مطمئن و بود کردن دیخر عاشق
 با همراه و زد یبرق شیهاچشم. دهدینم دست از

 .برداشت قدم یخروج سمتبه امگونه دنیبوس
 
 ۶۳پارت#
 طومار#
 
 .خداحافظ فعلا  بهتر؟ نیا از یچ ــ
 

 نشیماش از که پرهام یبرا و کردم زمزمه یخداحافظ
 یبوقتک با هم او. دادم تکان دست د،ییپایم را ما

 در کنار رفتنشان، یلحظه تا من و داد را جوابم
 . ستادمیا یفروشکتاب

 
 رونیب آنجا از داشتند باالخره یفروشکفش انیمشتر

ا  و بود دیخر پاکت شاندست. آمدندیم  توانسته مشخصا
 آن یپ هم من چشم. باشند داشته یخوب دیخر بودند
 داخل سمتبه برگشتم یوقت. بود مانده هاکفش
 اممکرومه یهاییدمپا با را میهاکفش و یفروشکتاب
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 صاحب که روز کی دادم قول خودم به کردم، عوض
 هم بعد. بخرمشان و بروم نبود آنجا عبوسش یمغازه
 رنگمخوش هاشبوت چه: "کردم زمزمه خودم یبرا

 !"داریسپ بودن
 

 یدرها که یابانیخ به رهیخ زدم، چانه ریز دست
 دیبا کردم فکر نیا به دادند،یم نشانش راحت یاشهیش
 پا یفروشکتاب به که شوند بیترغ مردم تا کنم چه

 ورود باشم؟ نکرده بود مانده هم یکار گرید بگذارند؟
 را نگاهم و ختیر هم به را تمرکزم ،ینوجوان پسر
 :زد لب و آمد جلو هاکتاب به اعتنا بدون. کشاند باال
 
 .خواستمیم یمدادنوک ــ
 

 اگر وگرنه بودم کرده گوش پرهام حرف به بود خوب
 استقللم، ماه نیاول در من نبود، یریالتحرلوازم

 تا شدمیم بلند که طور همان. شدمیم ورشکست
 سه که دمید بدهم، نشان پسر به را هایمدادنوک یقفسه
 هیهمسا یچرم مصنوعات فروشگاه وارد باهم نفر
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 یمشتر خوب او بود، خلوت سرم من هرچه. شدند
 ! داشت

 
 من به و انداختیم پایروپا هم دیبا حساب، نیا با
 !ستین یبازار نگاهت گفتیم
 

                                      *** 
 

. بودند رفته طرز به دیسع همراه ز،یعز و بود پنجشنبه
 نیا و برگردند شنبه و بمانند هم را جمعه بود قرار
 راتشیخ یحلوا یبو زیعز که بود یاپنجشنبه نیاول
 یجمعه ظهر ناهار یدغدغه و دیچیپینم خانه یتو
 به دیبا که یساعت از زودتر صبح. نداشت را هابچه
 یلیخ نگار و پرهام. شدم بلند رفتمیم یفروشکتاب

 اما بروم، هاآن یخانه به را شب بودند کرده اصرار
 من شیپ بودند شده ناچار خودشان و بودم رفتهینپذ
 تا بودند زده زنگ هم سپهر و لیسه سودابه،. ندیایب

 پرهام بودن خاطربه را شانالیخ و نمانم تنها را شب
 تا شدم آشپزخانه وارد یوقت. بودم کرده راحت نگار و
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 یجا بودم کرده هوس کنم، آماده را صبحانه یسفره
 .کنم درست را حلوا من زیعز
 !هللانعمتبابا تین به... بار نیاول یبرا
 
 ۶۴_پارت#
 طومار#
 
 و بود شده بلند خوردهتفت آرد یبو آمدم، که خودم به
 یچوبقاشق داشتم ،یخال ییگلو و پر ییهاچشم با من
 آلودخواب یصدا. چرخاندمیم تووه یتو را زیعز

 .چرخاند را سرم کوتاه یالحظه یبرا نگار،
 
 عمه؟ یکنیم کاریچ ــ
 
 :زدم لب و کردم یااشاره تووه به
 
 !حلوا ــ
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 همان یتو آمد، جلو و کرد جمع دست با را شیموها
 یخواب رد با و شست را صورتش ییشوظرف نکیس
 :کرد زمزمه بود نشسته شیصدا یتو که
 
 ؟یچ واسه حلوا ــ
 
 به دادیم و پختیم هفته هر زیعز ست،پنجشنبه ــ

 .کنم درست خودم گفتم ستین که امروز ها،هیهمسا
 
 پنجره پشت که رفتم یانگور یرهیش یشهیش سراغ و
ا  ز،یعز خود و داشت جا  با. بود کرده درستش شخصا

 به شدیم مربوط که ییانگورها و رس خاک
 و گرفت گاز مقابل را میجا نگار! رفتیج یهاتاکستان
 یرچشمیز ینگاه با هم بعد شد، آرد دادن تفت مشغول

 :کرد نجوا من به
 
 !یخوب کار چه ــ
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 و کردم مخلوط رهیش با را آب. دمیکش یقیعم نفس
 از سهمم نکهیا. ختمیر شیتو هم زعفران و گلب یکم

 در سنگ تکه کی و بود پنجشنبه هر یحلوا پدرم
ا یعم آرامستان،  دوست هاوقت یلیخ. کردیم رمیگدل قا

 یلیخ. کند ندامتم نداشتم که یپدر تا کنم، اشتباه داشتم
 را پدرانه یدعوا و تشر کی یحت حسرت هاوقت
 که ندهند اجازه داشتند یسع برادرها چقدر هر و داشتم
 ییتوانا آدم مگر. شد یم اما شود، حس اشیخال یجا
 باشد؟ پدر کی یخال یجا یهپرکنند که داشت را نیا
 
 !ریبخصبح! زیسحرخ یخانما بهبه ــ
 

 و نزدم یحرف من اما داد، را جوابش آهسته نگار
 . ماندم آب در رهیش کردن حل مشغول

 
 حلواست؟ یبو ــ
 

 هم بعد. دیچرخ من سمتبه باز نگار یرچشمیز نگاه
 :داد جواب آهسته
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 درست حلوا خوادیم امروز زیعز یجا داریسپ هوم، ــ

 .راتیخ یبرا کنه
 
 ۶۵_پارت#
 طومار#
 

 او دیشا. شدیم احساس هم پرهام نگاه ینیسنگ حاال
! را من یهاحسرت دانستیم یکس هر از بهتر

 یبلند یصدا با شیجلو بار کی بودم، که نوجوان
. خواهدیم بابا فقط دلم بودم گفته و بودم کرده هیگر
 .باشد برده ادشی از را روز آن دانستمیم دیبع
 
 !نکنه درد داریسپ دست ــ
 
 .آمد جلو و کرد زمزمه یاگرفته یصدا با را نیا
 
 بدم؟ انجام من هست یکار ــ
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 را چشمم ریز رطوبت آهسته و ستادمیا بهشان پشت
 . گرفتم

 
 اگه نه؟ ای بازه ینیبب ماشو یمغازه یبر یتونیم ــ

 .یبخر یبستننون بازه
 

 خانه به کینزد اشمغازه که بود یرمردیپ ماشاهلل،
ا یتقر. بود  شدیم دایپ کوچک یمغازه آن یتو زیچهمه با
 پرهام اما زدند،یم شیصدا ماشو محل، اهل یهمه و
 را تنم و رساند میبازو به را دستش رفتن، یجابه

 فقط کنم، بلند را سرم که نکرد اصرار چرخاند، آهسته
 دست با و کرد دعوت آغوشش به را من دست کی با
 :گفت آهسته هم بعد را، نگار گرشید
 
 حالم کنم بغل رو هاشما کمی رم،یم االن نه؟ که چرا ــ

 !بعد شه خوب
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 خوب را من یگرفته حال خواستیم شتریب دانستمیم
 از آمدن رونیب با و دیفهم را نیا هم نگار. کند

 .کرد خاموش هم را گاز ریز آغوشش،
 
 یزیبر رو عیما دیبا گهید ست،آماده آردش نیا ــ

 .کنم شونه رو موهام برم من. توش
 
 پرهام به نیهم. گذاشت مانیتنها شناسانهتیموقع و

 :بپرسد آغوشش کردن ترمحکم ضمن تا داد مجال
 
 گرفته؟ دلت ــ
 

 و دادم تکان آغوشش یتو را سرم فقط ندادم، یجواب
 .دیکش عقب را سرم نرم او
 
 افتخار بهت بود زنده االن اگه آقاجون مطمئنم من ــ
 !داریسپ کردیم
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 :زدم لب یاگرفته یصدا با و گرفتم را چشمم ریز نم
 
 سخت دارم چقدر نیبب. پرهام دارم ازشین یلیخ ــ

 که کنم ثابت یطور هیبق به رو خودم کنمیم تلش
 .نشده تمیموفق مانع پدر نبودن

 
 ۶۶_پارت#
 طومار#
 
 یتازگبه اما سالته، ستیب فقط تو زدلم،یعز! شیه ــ

 دوستش که یارشته. یانداخت راه رو خودت شغل
 تتیشخص و رفتار قدرنیا و یخوند رو درسش یداشت
 یفکر نیچن نکنه جرئت کسچیه که هست توجهقابل
 .باشه داشته موردت در
 
 اما بودم، کرده تلش نیهم یبرا شهیهم من
 خشم حس کی. رمیبگ دهیناد را حس نیا توانستمینم
 بود شده باعث که زیعز رهنگامید یباردار نیا از
 یهاحس با ام،ینوجوان و یبچگ یروزها از یلیخ
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 حس پدر، نداشتن حس. بگذرد یایمنف البته و مختلف
 حاال که یبودن عمه و خاله حس مادر، بودن ریپ

 کم یبچگ وقت رفتیم در شانیبرا جانم هم هرچقدر
 .بودم نشده مسخره شیبرا
 
 !داریسپ رو من نیبب ــ
 

 بود نیغمگ من یاندازهبه نگاهش گرفتم، باال را سرم
 !متأثر و
 
 .یباارزش یلیخ ما یهمه یبرا تو ــ
 
 نیا از الشیخ گذاشتم، هم یرو که پلک دانستم،یم

 . شد راحت دانستن
 
. یبستننون سراغ برم منم کن، درست رو حلوا برو ــ

. آرامستان میبر باهم دنبالت یفروشکتاب آمیم عصرم
 تموم باالخره اما ره،یگدل کمی یروزا اون از امروز

 دیبا تو ز،یعز نبود در فردا باش نمیا فکر به. شهیم
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 من به اصلا  چون. یبذار بار رو جمعه ظهر آبگوشت
 همه طرز، رفتن دیسعییدا و زیعز که ستین مربوط
 .نجایا انیب فردا قراره

 
 .دمیکش باال را امینیب و دمیخند بغض انیم
 
 .کمکم ادیب گفتم سودابه به ــ
 
 تیترب دختر نیا با زیعز چارهیب مامانم، چارهیب ــ

 ،یایبرب پسش از یتونینم یتک و آبگوشت هی. کردنش
 ؟یکن کاریچ یخوایم شوهرت یخونه فرداپس
 

 قول به اصلا . بود من ازدواج یجد نیمخالف از پرهام
. بدهند یکس به را خانه داریسپ که آمدیم بدش خودش

ا  گفت،یم که را نیا  لج درآوردن و یشوخ یبرا صرفا
 . بود هواوحال آن از کردنم خارج و من
 
 ماهر آشپز هی با دارم دوست یلیخ من کن باور ــ

 .کنم ازدواج
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 .دیکش انگشتش دو نیب را امشدهسرخ ینیب نوک
 
 .نشو پررو گهید ــ
 
 روشن را گاز ریز رفت، رونیب که آشپزخانه از

 کردم اضافه آرد به را عیما شدهترسبک یحال با کردم،
 کی خواندن به کردم شروع همزدنش، با زمانهم و

 من. است پرهام با حق که کردمیم باور دیبا. فاتحه
 رسمواسم یبرا یخوب دختر بودم کرده را تلشم تمام

 و کردیم میدعا آسمان از هم او حتملی. باشم باباجانم
 .دوختیم چشم امندهیآ یروزها به لبخند، با
 

                                           **** 
 
 ۶۷_پارت#
 طومار#
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 راست دست یهیهمسا که شدم یپرمارکتیها وارد
 نشسته دخلش پشت نوبخت، یآقا. بود امیفروشکتاب
 یونیزیتلو از بالیوال مسابقات یتماشا حال در و بود
 دست در هم تخمه یمشت بود، دهیچسب وارید به که

 در یمشتر حضور متوجه را او سلمم، یصدا. داشت
 سطح یرو را تخمه مشت ،یلبخند با و کرد پرشیها
 .برخاست و کرد رها مقابلش یاشهیش
 
 شما؟ احوال ،یکرمان خانم سلم ــ
 

 از که یمصرفبارکی کوچک ظرف و کردم یتشکر
 شده رها یهاتخمه کنار بود، شده پر یبستننان با حلوا
 .دادم قرار
 
 درست حلوا کمی اموات روح یشاد تین به امروز ــ

 !آوردم هم رو شما سهم کردم،
 

 که یسلفون کردن، تشکر نیح و رفت باال شیابرو
 .دیکش کنار یکم را بودم دهیکش حلوا یرو

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo218pg.   

 
 !امرزهیب رو تونرفتگان خدا به،به ــ
 
 تونمزاحم یلیخ! امرزهیب هم رو شما رفتگان خدا ــ
 .شمینم
 

 دستم، یتو ظرف یکی آن با من و کرد تشکر مجدداا 
 تازه که یبزرگ یفروشچرم فروشگاه سمت افتادم راه
 چرم مصنوعات. بودم کرده توجه اسمش به هامدت بعد
 نیا نسبت از که یشب آن پژمان بود افتاده ادمی. یعیسم

 را یلیفام نیهم هم گفت شانرخشان عموزن با خانواده
 همان هم باز فروشگاه، به ورودم با. بود کرده تکرار

 حامد! ذغال و چوب چرم، یبو. زد باال امینیب ریز بو
 حضور فروشگاه در یایمشتر بار نیاول یبرا و بود

 را سلمش جواب و نشاندم لبم یرو یلبخند. نداشت
 :دادم آهسته

 
 .ستین شلوغ سرتون نمیبیم باره نیاول یبرا ــ
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 .دیکش پشتشکم یموها یرو یدست و دیخند
 
 .شه یم شلوغ عصرا تره، خلوت کمی صبحا ــ
 

 یبرا را عصرها اوقات اکثر هم خودم بود، یمنطق
 حلوا ظرف و دادم تکان یسر. کردمیم انتخاب دیخر
 .دادم قرار شانلیشک یچوب زیم یرو را
 
 !امواته یبرا راتیخ ــ
 
 !شاد تونرفتگان روح ممنونم، ــ
 

 صاحب نبودن و فروشگاه یخلوت از و کردم یتشکر
 با بودم گفته نگار به که هرچند. کردم استفاده عنقش

 دست از شدینم را تیموقع نیا اما، میبرو دیخر به هم
 .داد
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 یاقهوه داره، آج کف دم،ید نیتریو پشت بوت هی ــ
 .ستسوخته

 
 ۶۸_پارت#
 طومار#
 

 یسر دنیفهم ینشانهبه و دیکش نیتریو سمتبه یسرک
 به حلواها از تکه کی گذاشتن نیح هم بعد داد، تکان

 :کرد زمزمه دهانش
 
 ارم؟یب براتون ــ
 
 بود قفسات کنار که یبلند یهیپا. گذاشتم هم یرو یپلک
 هم حال همان در. رفت باال آن از و کرد جا به جا را
 :زد لب
 
 ز؟یسا چه رنگ؟ همون ــ
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 دم،یکش یقیعم نفس. بود شده بلند حلواها زعفران یبو
 حاکم فروشگاه نیا یتو که یپررنگ یبو با بشیترک
 نبودن یبرا داشتم صبح. داشتم دوست را بود
 یپ در حاال و کشتمیم بغض از را خودم هللانعمتبابا
 داشت حق زیعز. بودم زمستانم یبرا دیجد بوت دیخر
 دم کی دار،یسپ یمانیم بهار یهوا هیشب گفتیم که
 !یباران دم کی و یآفتاب
 
 !هشتویس... رنگ همون ــ
 
 از یکی درآوردن با و آمد نییپا یاجعبه با بعد یکم

 سمتمبه را آن ش،یبندها انداختن و بوت یهاجفت
 .گرفت

 
 .دیبزن پا دینیبش یصندل اون یرو ــ
 
 دهانش یتو حلوا گرید تکه کی حرفش، بندپشت و

ا . گذاشت  نکرده امتحانش که خودم. بود خوشمزه حتما
 ییحلوا به حسرت با چنان. داشت یخوب یبو اما بودم،
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 را من یکس اگر که کردمیم نگاه بودم پخته خودم که
ا  د،یدیم  از قبل. خواسته را امتحانش دلم دیفهمیم قطعا
 دنید با و زدم پا به را بوت کند میرسوا نگاهم نکهیا

 در چرا. ستادمیا عیسر یلیخ نه،ییآ در ریتصو
 آدم آمدیم یکی که بود طورنیا فروشگاهشان

 کردمیم نگاهش داشتم هنوز نهییآ یتو از د؟یفهمینم
 .آمد در صدا به حامد که
 
 د؟یاومد یک آزادخان ــ
 
 مونده کم و یخوردیم حلوا یداشت که یوقت همون ــ

 .یبد قورت خودتم بود
 

 به اعتنایب. کرد جمع را حامد یپاودست خشکش لحن
 زیم یرو از را بوت یجعبه رفت، جلو من سلم
 گر،ید جفت درآوردن با و چرخاند خودش سمتبه

 و بودم ستادهیا هنوز. انداختنش بند به کرد شروع
 با تا آمدیم رترید یکم کاش. کردمیم نگاهش داشتم

 بند کار یوقت. کردمیم را دمیخر یترراحت الیخ
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 گرفتن با و دیچرخ پا یپاشنه یرو شد، تمام انداختنش
 :زد لب من سمتبه بوت
 
 ۶۹_پارت#
 طومار#
 
. ادیب توندست شیراحت زانیم تا دیبپوش رو جفتش ــ
 یپا دو زیسا یتو یجزئ اختلف باشه ادتونی شهیهم
 کفش یراحت شهینم دنیپوش جفت هی با. داره وجود آدم
 .دیسنج رو
 

 بدون هم بعد گرفت، را بوت و رفت جلو مکث با دستم
 یصندل یرو دوباره بدهم را جوابش بخواهم نکهیا

 به نهییآ یتو. زدم پا هم را جفت یکی آن و نشستم
 نگاه رنگخوش اسپرت یهابوت آن در میپاها ریتصو
 .شد بلند او یصدا باز که کردم

 
 .دیبر راه باهاشون ــ
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 و زشیم به بود زده هیتک نهیسبهدست کردم، نگاهش
 به لذت با داشت سرشپشت که حامد ریتصو خب

ا  کردیم نگاه حلواها  ساخته یدارخنده یمنظره واقعا
 داشتم سرم یتو. رفتم راه یقدم چند و برخاستم. بود
 فعلا  میبگو ندارم؟ دوستش میبگو. دمیکشیم نقشه

! ابله داریسپ یا گردم؟یبرم و زنمیم را دورم رومیم
 را میدورها ییبگو یبتوان یهست بهیغر یمشتر مگر

 هم کنار کارتان محل سرت ریخ. میآیم بعد و زنمیم
 و ستادمیا نهییآ یجلو. دیشویم چشمتوچشم. هست

 و بخر. دادم ادامه را میهازمزمه هاکفش به رهیخ
 !نده تیاهم آمده، که آمده دار،یسپ کن راحت را خودت

 
 شد؟ پسند ــ
 
 شده روشن ذهنم یتو بهانه کی دم،یچرخ جانبشبه
 .بود
 
 اصله؟ چرمش نیا ــ
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 و دیکش اشچانه ریز یدست شد، ترخشک اشچهره
 هاکفش به هم بعد. برداشت زیم یرو از را اشهیتک

 .کرد یا اشاره
 
 .دیاریب درش ــ
 

 نیا بفروشدشان؟ من به خواستینم بود؟ شده ناراحت
. آوردم در پا از را هابوت و نشستم بد؟ ای بود خوب
 نکهیا بدون او و دمیپوش را رنگمیسرخاب یهایکتان
 و شد خم بدهم، شاندست به را هابوت خودم بدهد امان

 باال بار کی دستش یتو. برداشت را هاجفت از یکی
 که یآب وانیل اش،دوباره گرفتن با زمانهم و انداخت

 . برداشت را بود زیم یرو
 
 !جلو دیایب ــ
 
 یرو که نداشتم شک کند؟ امیدباغ خواستیم

 او و رفتم جلو وجود، نیا با بودم؛ رفته اعصابش
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 تا. ختیر کفش یرو را وانیل داخل آب از یمقدار
 .آمد حرف به کنم یاعتراض خواستم

 
 درسته؟. شد جذبش آب ــ
 
 ۷۰_پارت#
 طومار#
 
 آخه؟ بود یکار چه نیا ــ
 

 :زد لب تشر با حامد، سمتبه چرخاند را سرش
 
 .بده کن روشن رو شمع اون ــ
 

 حاال. دارد وجود زشیم یرو یشمع شدم متوجه تازه
 بشیج از که یفندک با حامد. بودم شده کنجکاو گرید
 را فندک رد من و کرد روشن را شمع دیکش رونیب

 نیا دیکشیم هم گاریس. کردم دنبال بشیج تا دوباره
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 به آزادخان توسط شمع مشرب؟خوش یمغازه شاگرد
 :زد لب من یزدهبهت نگاه یجلو و شد کینزد کفش
 
 شد؟ جمع ــ
 
 فوت کی با را شمع انداختم، باال نه یمعنابه یسر

 .داد قرار زیم یرو و کرد خاموش
 
 حرارت مقابل در دیبا بود یمصنوع چرم نیا اگه ــ

 کار به کیپلست توش چون کرد،یم جمع رو خودش
 نکهیا نه خوردیم سر سطحش یرو از آب دیبا رفته،
 جنس صیتشخ یبرا حلراه نیآخر البته و بشه جذب
 ...یمصنوع از اصل

 
 و صورت یجلو درست گرفت، سمتمبه را بوت

 :دمیپرس و دمیکش عقب شوکه. امینیب
 
 !د؟یکنیم کاریچ خدا، بر پناه ــ
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 !کن بوش ــ
 
 مقابل بوت دادن تکان با او و کردم نگاهش زدهرتیح
. کنم شیبو یکم و بکشم جلو سر شد باعث ام،ینیب
 یلهیطو) اوشا در که ییبو هیشب. دادیم یخاص یبو
 یلیخ البته د؛یچسبیم ییایبو یپرزها به( وانیح

 !آن از ترفیضع
 
 .کیپلست یبو بدون نه،یا یعیطب چرم ــ
 
 در را کفش که اورمیب بهانه خواستم.یم رفت ادمی

 پر سرم یتو یسوال چون رفت ادمی نخرم، او حضور
 .بدانمش که دانستمیم واجب خودم بر که بود شده
 
 پوست یدباغ از یعنی وونه،یح پوست از چرم نیا ــ
 دارن، گناه بعد،خب. گهید آدیم دست به وونیح

 ندارن؟
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo229pg.   

 .کرد رها زیم یرو هم را بوت
 
ا  رو یوونیح ما ــ . میکشینم یدباغ یبرا صرفا

 شوندام که هیهاییروستا از اکثراا  میخریم که ییپوستا
 هادام گوشت نیتأم یبرا که ییهاکشتارگاه ای شده، تلف
 .کننیم ذبح رو
 
 ۷۱_پارت#
 طومار#
 
 هجده! بود بد بد، کار. کرد هشیتوج شدینم یلیخ

 وانات،یح از تیحما انجمن کی ریتأثتحت امیسالگ
 یرو هم یماه کی. شوم خواراهیگ بودم گرفته میتصم
 دوام یلیخ نتوانستم و بود کم اماراده اما ماندم، ممیتصم

 کرده ملمت را خودم کار نیا بابت هم چقدر. اورمیب
 . بودم
 
 د؟یندار یمصنوع چرم ــ
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. گرفت شانخنده حامد هم خودش، هم کردم حس
 و خورد یتکان حامد سر نشست، درهم که نگاهشان

 یهاچشم. رفت قفسات از گرید فیرد کی سمتبه
 از یادیز زیچ که ییحلوا ظرف یرو هم آزادخان
 دیبا کردم حس. دیچرخ بود نمانده یباق اتشیمحتو
 !بدهم یحیتوض
 
 !امواته راتیخ ــ
 
 د؟یآورد شما ــ
 
 نشستن و زیم زدن دور نیح آهسته، و دادم تکان یسر
 :کرد نجوا اشیصندل یرو
 
 !باشه قبول ــ
 

 یلیخ که یکفش با حامد مجدد آمدن با و کردم یتشکر
 نظر به ترخشک اما داشت، شباهت مدل همان به
 .زدم یلبخند تر،انعطاف کم و دیرسیم
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 دوست وونایح خاطربه یول تره،خوشگل یکی اون ــ

 .بپوشمش ندارم
 
 یعیطب چرم اولش که اوردندین میرو به کدامچیه
 دوباره. شده عوض نظرم او اثبات از بعد و خواستمیم

 نبود، یکی آن بودن کیش به. زدم پا را هاکفش
 دوستش اما آمد،ینم چشم به آن قدر پا یتو اشییستایا

 از زمستان توانستیم بود، خوب هم نیهم. داشتم
 تکان یسر گرفتن بهانهیب بار نیا. کند محافظت میپاها
 .دادم
 
 دیدار رو شیمصنوع هم خوبه چه. برمیم رو نیهم ــ
 .یعیطب هم و
 

 .شد بلند جعبه در هابوت قراردادن نیح حامد یصدا
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 رو کارها یبعض میمجبور گرونه، یلیخ یعیطب چرم ــ
 شما که یبوت نیهم مثلا . میکن دیتول هم یصنعت چرم با

 !شهیعیطب مدل دهم کی متشیق د،یبرداشت
 

 به شتریب حرف نیا دنیشن بعد. دیپر باال یکم میابرو
 زیم مقابل و زدم یلبخند. بردم یپ ممیتصم یدرست

 که یاپارچه یپاکت در را کفش یجعبه حامد. ستادمیا
 و داد قرار بود شده درج شیرو فروشگاهشان نام
 همراه دمیخر از کامل تیرضا با. گرفت من سمتبه

 :کردم زمزمه یلبخند
 
 کردمینم فکر یعنی. هیفروشکتاب یتو کارتم من ــ

 االن. بکنم یدیخر بخوام آم،یم حلوا دادن یبرا
 .آرمشیم
 
 ۷۲_پارت#
 طومار#
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. زدم رونیب فروشگاه از کفش پاکت گرفتن بدون و
 را لبخندم یفروشکتاب در یباال یهازنگوله یصدا
 نجایا. رفتم فمیک سمتبه تند ییهاقدم با من و داد عمق
 رفته دمیخر سر و بودم کرده ول یکس چه اعتبار به را

 رونیب را پولمفیک! دانستمینم هم خودم را بودم
 دلم لحظه کی یبرا بود، چرم هم آن جنس. دمیکش

. یصنعت ای ستیعیطب نمیبب و کنم امتحان خواست
 آب یکم و برداشتم قدم سردکنآب سمت نیهم یبرا
 یصدا  قطرات سرخوردن با. ختمیر فیک سطح یرو
 .شد بلند امخنده
 
 ش،یدیخر فروشدست از و یداد که یپول اون با ــ

 دار؟یسپ یداشت یعیطب چرم انتظار
 

 نکهیا الیخ به. شد بلند هم گرید بار زنگوله یصدا
 پاکت با آزادخان دنید اما دم،یچرخ آمده یایمشتر
 روزم آن کار یتلف به بود آمده. شد تعجبم باعث کفش،
  رد؟یبگ لحظه نیهم را پولش

 
 .اومدمیم داشتم ــ
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 کی با. کردم یااشاره میهادست انیم پولفیک به و

 پولفیک با ستادنمیا دیفهم ساده، کردن تاچهارتادودو
 میرو به اما بوده، جنسش امتحان جهت سردکنآب کنار

 .اوردین
 
 .دیگذاشت جا رو پاکت نیا ــ
 

 .رفتم جلو آرام
 
 .دارم برش وجه پرداخت بعد گفتم ــ
 

 .کرد نگاهم میمستق
 
 که نهیا یریبگ ادی دیبا که یزیچ نیاول بازار، یتو ــ

 دیبا نداره، خواهرم و برادر. باشه قیدق کتابتوحساب
 یوقت از. شد قائل یخانوادگ و یشغل میحر یبرا مرز

 . شدم بزرگ دگاهید نیهم با و فضا نیهم یتو ادمهی
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 هم ما به خواستیم زیعز شهیهم که بود یزیچ نیا
 .بدهد ادی
 
 یلیخ االن دیشا م؛یدار بازار یتو هم رسم هی اما ــ

. دادندیم انجامش میقد یهایبازار اما نباشه، مرسوم
 شروع رو تشیفعال تازه راسته هی یتو یکاسب یوقت
 یآرزو براش و بردنیم یاهیهد هی براش کرد،یم

 رقابت حاال قدر ها میقد. کردنیم ادیز یروزورزق
 خود جنس از لهیوس هی هیهد اون هم معموالا . نبود

 برد،یم کیکوچ میگل هی فروشفرش. بود شونمغازه
 جفت هی هم کفاش ،ینیریش جعبه هی فروشینیریش

 ...کفش
 
 گرفت سمتم را پاکت د،یرس که حرفش یجا نیا به و
 :زد لب و
 
 خودتون که یکفش نیا اوردم،ین یاهیهد هیافتتاح شب ــ

 نخواستم حامد یجلو! هیهد اون یجا دیکرد انتخاب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo236pg.   

 یبرا و دینکش زحمت بگم و بدم جا نیهم اومدم بگم،
 نیاول از من هم، نبود رسم نیا. دیبرنگرد پرداختش

 قبول یانهیهز کارمه، محل یهیهمسا که یکس دیخر
 .کردمینم
 
 ۷۳_پارت#
 طومار#
 
 آن رم،یگینم را پاکت و کنمیم شیتماشا فقط دید یوقت
 کینزد دست گذاشتن با و قرارداد زیم یرو را
 تکرار را اشیخداحافظ مخصوص حرکت اش،یشانیپ

 جا من اما زد، رونیب یفروشکتاب از آرام و کرد
 از که شیصدا انیم پاکت، آن انیم جا، همان ماندم
 جانم تمام یتو که یخجالت انیم و رفتینم رونیب سرم
 رو به و روزم آن برخورد لش،یدل و بود دوانده شهیر

 .بود مبلغ آن نپرداختن آوردن
 

 یبرگشت و رفت حرکت از که زیآو یصدا که یزمان
 کردن باز با و رفتم پاکت سمتبه گرفت، آرام در
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. دوختم چشم خوشرنگش یها بوت به داخلش، یجعبه
 .شدم آوار امیصندل یرو و بستم را میهاچشم هم بعد
 
 !یبازار مرد نیا بود داده من به یبد درس چه
 

                                            *** 
 
 داشته؟ کاریچ خدابنده دونستینم یکس یعنی ــ
 
 یکم کرد، باز را دانهاهیس روغن ظرف در زیعز
 دادن مالش به کرد شروع و ختیر شیهادست یرو

 .شیزانوها
 
 بابو بوده یوقت چند گفت بزرگش ینوه فقط! واال نه ــ

 دیایب میبگ و میبزن زنگ بهتون که خواستهیم مرتب
 .نداد قد ما دنیرس به عمرش خب که سرش باال
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 را میهادست نشستم، زیعز به کینزد و رفتم جلو
 بمالم شیزانوها به روغن خودم تا گذاشتم شیپاها یرو
 یتو راه یخستگ. زد هیتک پته به خداخواستهاز او و

 .بود انینما شیهاچشم
 
 !کنه رحمتش خدا ــ
 
 بس... زده شین گز چوب رو پاهام نیا ایانگار ن،یآم ــ
 !سوزهیم و کنهیم درد که
 
 چوب گفتیم آن به. کردینم استفاده مار اسم از زیعز
 یبدشگون وانیح نیا اسم بردن بود معتقد و گز
 با او و اورمیب را شیزانوبندها تا شدم بلند. آوردیم

 :داد ادامه ناله
 
 قبلش، شب گفتنیم بده، صبر شخونواده به خدا ــ

 .بود کرده روشن خونه
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 یبرا زیعز به کمک نیح و برگشتم زانوبندها با
 :دمیپرس زانوها دور بستنشان

 
 ؟یچ یعنی بود کرده روشن خانه ــ
 

 تا دیمال هم به را شیهادست یرو ماندهیباق روغن
 :زد لب و ردیبگ را پوستش یخشک

 
 !بگم برات ار،یب یچا هی برو ــ
 
 ۷۴_پارت#
 طومار#
 

 فقط را زیعز بود، امدهین داخل دیسع. گفتم یچشم
 او آمدن یهوا به را یچا ریز. بود رفته و بود رسانده
 چقدر بزرگم برادر دانستمیم چون بودم کرده روشن

 شد باعث سماور، آب قلقل یصدا. دارد دوست یچا
 خود که یارهیدستگ کردن دایپ یبرا بگردانم چشم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo240pg.   

 را یقور کردنش دایپ با هم بعد. بود دوخته زیعز
 زیعز برگشتم، یوقت. ختمیر یچا فنجان دو و برداشتم

 !یخستگ شدت از بود درآمده کشدرازمهین حالت به
 
 .دییبفرما ــ
 
 !ننه ینیبب ریخ ــ
 
 قبل که یسوال جواب در و گذاشت دهانش یتو یتوت
 :زد لب بودم دهیپرس
 
 یآدم که دهیم دست بهش یحاالت هوی ضیمر گنیم ــ

 تنش از یماریب رخت و شده خوب گهید کنهیم فکر
 گرده،یبرم روش به رنگ زنه،یم حرف مثلا . دوره
 طورنیا اما ض،یمر شده بهتر کنهیم فکر یآدم
 گهید بعدش که ضهیمر حرکت نیآخر نیا. ستین
 خونه گنیم وقتا نیا. رهیم سر عمرش یمونهیپ

 .بود کرده روشن
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 و ردیبگ دیام یآدم! بود بد یلیخ نکهیا شدم، نیغمگ
 یکس را اشخانه کاش شود؟ دیناام یناگهان دشیام
 .کردینم روشن طورنیا
 
 !بد چه ــ
 
 :خواند را یشعر و خورد تکان زیعز سر
 
 خانه نداشت، هایروز رهیت از چراغ، هرگز امکلبه"

 "چراغ مردن، حالت در کندیم روشن
 
 داغداغ را یچا که طور همان شعر، نیا بندپشت و

 .داد ادامه دیکشیسرم
 
 خبر و اومدنش از کردم گله اول را،یحم زدم زنگ ــ

 انیب شبچهارشنبه واسه گرفتم وعده بعدم نداشتنم،
 نینششاه و مهمون اتاق دیبا. بمونن یروز دو کرمون

 !دختر میکن آماده رو
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 را نگاهم ماند، میچا وانیل به دنیرس راه یانهیم دستم
 زیعز دانستمینم مگر بودم؟ خورده جا دم،ینکش باال
 :زدم لب و دمیکش یقیعم نفس کند؟یم را خودش کار
 
 بمونن؟ تهران خوانیم ــ
 
 قیطر از کرمان هستن خونه دنبال گفت مادر، نه ــ

 داره ازین هیمیقد کردن دایپ یکی ظاهراا  بعد دومادشون،
 .کردن یخرخسته خب، یول ،یبازساز به
 
. برداشتم را میچا و دادم تکان دنیفهم یمعنابه یسر

 زیعز کام به که نزنم یحرف دادیم اجازه خوردنش
 سمتبه کشاند را نگاهمان زنگ، یصدا. دیاین خوش

 از. فشردم را یمیقد فونیآ یدکمه و شدم بلند. اطیح
 زیعز به و دمید اطیح به را سپهر ورود پنجره پشت
 :دادم جواب آمده یکس چه دیپرسیم که
 
 ۷۵_پارت#
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 طومار#
 
 !سپهره داداش ــ
 

 را در. کرد جمع را شیپاها از یکی و نشست صاف
 .ستادمیا وانیا یرو استقبالش به و کردم باز
 
 !داداش سلم ــ
 
. داد را جوابم لبخند با و آمد باال یکیتادو را هاپله

 شود وارد تا دمیکش عقب تن فشردم که را سردش دست
 :دمیپرس در بستن با همراه و
 
 کوشن؟ اردالن و خانمت ــ
 

 زیعز نداد اجازه دنش،یبوس یبرا رفت زیعز سمت
 .داد حال همان یتو هم را جوابم شود، بلند
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 . زیعز دنید اومدم میمستق سرکار از هستن، خونه ــ
 
 تا رفتم من و رفتنشصدقهقربان به کرد شروع زیعز
 را یمهمان یبرنامه داشت زیعز. زمیبر یچا شیبرا
 همسرش، و خودش چهارشنبه تا گفتیم هم او به

 ریز را وانیل. باشند نجایا بهانهوعذریب اردالن همراه
 که دمیشن را سپهر یصدا و گرفتم سماور ریش
 :دیپرسیم
 
 فکر برگشتن؟ به گرفتن میتصم نایا شد یچ حاال ــ
 .انین حاالهاحاال کردمیم
 
 بوده، یمحمدمهد اصرار گفت دم،یپرس رایحم از ــ

 .رنیبگ هم زن پسره واسه خوانیم ظاهراا 
 
 خت،یر پوستم یرو جوشآب و دیلغز دستم یتو وانیل
 یصدا با همراه و دمیکش عقب را دستم شتاب با

 .شد بلند هم زیعز یصدا وان،یل شکستن
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 دار؟یسپ شد یچیچ ــ
 

 و شود کم سوزشش تا داشتم نگه میهالب نیب را پوستم
 به قلبم، پرشدت و یقو ضرباهنگ یصدا انیم

 وارد سپهر. زدم زل وانیل ی شکسته یهاتکه
 .شد آشپزخانه

 
 ؟یخوب خودت ــ
 

 لب من و آمد جلو نگران سمتش، چرخاندم را سرم
 :زدم
 
 .پات یتو رهیم شهیشخرده! داداش این ــ
 
 سوخت؟ دستت ــ
 
 مخصوص یجارو و دادم تکان نه علمت به یسر

 هم زیعز. کنم جمع را هاشهیش تا برداشتم را آشپزخانه
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 رساند ما به را خودش پردرد یپا آن با زناننفسنفس
 .نشاند صورتش یرو یاخم شکسته، وانیل دنید با و
 
 ۷۶_پارت#
 طومار#
 
 شد؟ یچ دستت! کو ولش ــ
 
 راست قامت بعدش زدم، یلبخند شانیهانگاه به رو

 .گرفتم رشیز را دستم آب، ریش کردن باز با و کردم
 
 .بود کیکوچ یاطیاحتیب هی ،یچیه ــ
 
 یاطیاحتیب کی. گذاشتمیم نیهم را اسمش دیبا

... کوچک یوسوسه کی کوچک، اشتباه کی کوچک،
 یتو یحت خواستمینم! کوچک مشترک یگذشته کی

 کدام به شدیم مربوط شدن هول نیا کنم اعتراف دلم
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 و اشتباه و وسوسه و یاطیاحتیب آن بخش کدام و جمله
 .نشست میبازو یرو سپهر دست... گذشته

 
 نیا خودم آرم،یم پماد برات نیبش زیعز با برو ــ
 !کهیکوچ یآبج برو کنم،یم جمع رو هاشهیش
 
 نگاهش فقط کردن، ذوق و زدن لبخند یجابه من و

 .آمدیم بدم گرید حاال هم کوچک صفت از. کردم
 

                                        *** 
 

 و زدم را بودند زیم یرو که ییهاکتاب دیخر فاکتور
. لبم کنج چسباندم هم یلبخند د،یرس انتشار با زمانهم
 لبخندم جواب متقابلا  بود، مقابلم که ییمایسخوش زن
 .گرفتم سمتشبه احترام با را دیرس من و داد را
 
 !باشه تونمبارک ــ
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 در را بود دهیخر که یکتاب عنوان چهار کرد، یتشکر
 :کرد زمزمه برداشتنشان با زمانهم او و گذاشتم پاکت

 
 .تونمشاوره از ممنون بود، یخوب دیخر ــ
 
 دیشا نیا ،یفروشکتاب افتتاح از روز نیچند از بعد
 فروش از کلمه یواقع یمعنابه که بود یبار نیاول

 خلوت یفروشکتاب آمد، یوقت. بودم برده لذت کتاب
 چند خواست من از و میزد قدم قفسات نیب باهم. بود

 به کردم شروع. کنم یمعرف او به یرانیا رمان عنوان
 اکثرشان که ییهاکتاب محبوبم، یهاکتاب از بردن اسم
 حرف شانیهاتیشخص از جانیه با و بود خوانده را
 چقدر بود کرده یادآوری هم من به جانش،یه و زدیم
 یکارها. شده تنگ بلند رمان کی خواندن یبرا دلم

 کردندیم فکر همه چه اگر که امرشته و دانشگاه
 ،یشناسدانش و اطلعات علم همان ای یکتابدار
 خلف درونش زیچهمه اما راحت، است یارشته
 ،یفروشکتاب یکارها یعلوه به بود، هاآدم تصور
. بود کرده سلب من از را بلند آثار ی مطالعه وقت
 دست اگر را یرمان بود نیا هم آن داشتم، یبد عادت
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 نیهم و کردمینم شیرها شدینم تمام تا گرفتم،یم
 د،یجد یقصه کی خواندن شروع در کردیم محتاطم
 !شده ادیز یهامشغله نیا وسط

 
 خوندن از دوارمیام. بود طور نیهم منم یبرا ــ

 !دیببر لذت شونتکتک
 
 ۷۷_پارت#
 طومار#
 
 شدن بلند.  شد خارج یفروشکتاب از لبخند همان با

. چرخاند زیم یرو را میهاچشم لم،یموبا زنگ یصدا
 را زدن زنگ نیا لیدل خوب من و بود خانه از شماره

 هشت از زمان دادیم نشان مچم دور ساعت. دانستمیم
 البته و ادیز هم آن بودم، کرده رید من و گذشته شب

 را رنگسبز علمت تماس قطع از قبل! خودخواسته
 .نشستم امیصندل یرو و کردم لمس
 
 جانم؟ ــ
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 . آمدیم آرام نگار یصدا
 
 ؟ییکجا تو داریسپ ــ
 

 بود مشخص. دادم یصندل به را امهیتک و زدم یلبخند
 .من با تماس یبرا بودند کرده مأمورش

 
 !امیفروشکتاب ــ
 
 ریخ ؟یایب یببند زودتر امشب نبود قرار مگه ــ

 .مایدار مهمون سرمون
 

 .شد تلخ یکم لحنم
 
 مهمون؟ ــ
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 کمربهدست کنم حس توانستمیم د،یکش یقیعم نفس
 .چرخانده چشم سقف سمتبه یکلفگ با و دهیکوب
 
 ،یندار یخوش دل پسره نیا از درسته خب، یلیخ ــ
. رنیگیم رو سراغت همه. یهست که زبانیم یول
 بفرستم. شهیم داشیپ االنا سرکاره گهیم مرتب زیعز

 دنبالت؟ رو پرهام
 

 دنیرس یبرا بودم داده کمک زیعز به هفته طول تمام
 یکم دانستمیم خودم حق الاقل را امشب! روز نیا
 رترید یکم و نمشانیبب رترید یکم. بروم رترید

 .دمیکش یقیعم نفس. شود شروع زیچهمه
 
 !آمیم خودم نه، ــ
 

 .شد ترنرم لحنش
 
 باشه؟ ایب زود جونم،عمه برم قربونت ــ
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 تماس یوقت. کنم گوش دانستمیم دیبع اما گفتم، را باشه
 یقیموس یصدا. رفتم یمیقد کاست سراغ شد، قطع
 من و شد پخش یفروشکتاب یتو ایپر یهاقصه
 را زمیم یرو خاکوگرد تا کردم دارنم را یدستمال

 زمزمه یقیموس آن با هم کار نیا نیح. رمیبگ
 :کردمیم
 
 صداش ما شهر ما؟ شهر به نیآینم ا؟یپر نیترسینم" 
 !آدیم راشیزنج یصدا آد،یم
 نقره دیسف اسب د،ینیبب دمیسف اسب د،ینیبب دمیرش قد ایپر

 ..."عسل رنگ دمش و الی نعل،
 
 ۷۸_پارت#
 طومار#
 
. دیچرخ ابانیخ سمتبه نگاهم افتاد، برق که زیم

 شده ادغام هامغازه یهاچراغ ییروشنا با هوا یکیتار
ا  دادیم نشان و بود . کنم تلف وقت توانمینم گرید واقعا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo253pg.   

 کردن خاموش با و کردم جوروجمع را زیچهمه ناچار
 هاشب معموالا  من. شدم خارج اممغازه از ها،چراغ
 خانه به و کردمیم لیتعط گرید یهامغازه از زودتر

 داشت که یحامد سمتبه آمد، نییپا که کرکره. رفتمیم
 .برداشتم قدم گرفتیم آب را مغازه یجلو
 
 شستنه؟ وقت چه ــ
 
 جواب و زد یلبخند. دیچرخ سرش میصدا دنیشن با
 :داد
 
 بدم، آب مغازه یجلو یباغچه به اومدم میشد کاریب ــ
 خاکوگرد یلیخ که شیپ روز چند یهوا اون سر دمید

 .رمیبگ آب گفتم. فهیکث یلیخ بود، شده بلند
 

 خاک نم یبو بردم، فرو امزهییپا یمانتو بیج در دست
 .بود شده بلند
 
 !دینباش خسته ــ
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 .نیهمچن ــ
 

 دانمینم اما بروم، ابانیخ سمت آن به و شود رد آمدم
 بود شده باعث سطح، شدن سیخ انگار د،یلغز میپا چرا
 به یوقت نکهیا یبرا شد یلیدل نیهم و شود زیل یکم

 افتادنم، یصدا و باشم افتاده نیزم یرو آمدم، خودم
 ! چارهیب حامد به برسد چه. بترساند هم را خودم

 
 !یکرمان خانم ،یوا یا ــ
 

 چه بفهمم و میایب خودم به تا دیکش طول یاهیثان چند
 بد چقدر شدم متوجه که بود لحظه همان درست و شده
 ستادهیا سرم یباال حامد. دارم درد و امخورده نیزم
 اما شوم، بلند خواستم. کردیم میصدا نگران و بود

 .بود شده خشک ترس شدت از تنم انگار
 
 شده؟ یچ ــ
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. بودم دهیچسب نیزم کف یمارمولک هیشب ترس با هنوز
 و بدهد را شیکارفرما جواب تا چرخاند را سرش حامد
 هم رهگذر خانم کی و نوبخت یآقا یصدا بعد، یکم
 نمیبنش تا کرد کمک و آمد کمک به که یخانم. شد بلند
 جانم یتو لحظه آن از که یترس و رفته ینفس با من و

 .شوم بلند توانستمینم یحت بود، نشسته
 
 ده؟ید بیآس تییجا ،یکرمان خانم ــ
 
 ۷۹_پارت#
 طومار#
 

. چرخاند را سرم آمد،یم کمینزد از که ییصدا
 و رک یهاچشم همان و شیهااخم با بود آزادخان

 به اتکا با و کنم دایپ را خودم کردم یسع! یجد
 چنان دست، دادن تکان نیهم اما شوم، بلند میهادست
 دست آرنج قسمت ارادهیب که نشاند جانم یتو را یدرد

 .شدم خم جلوبه و گرفتم بغل را راستم
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 کنه؟یم درد توندست ــ
 
 .شد خم یکم هم نوبخت یآقا و دادم تکان یسر
 
 !باشه نشکسته ناکردهیخدا مارستان،یب بره دیبا ــ
 

 یم خودم از شدن دور حال در را آزادخان یصدا
 !عنق و یجد دم،یشن
 
 سوار کن کمکش شما خانم ارم،یب رو نیماش رمیم ــ

 .شه
 
 .بود شده فیضع شیصدا حاال هم نوبخت یآقا
 
 ام؟یب منم یخوایم ــ
 
 .انیب شخانواده زنهیم زنگ برمیم ،یحاج نه ــ
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 نجوا زیآممحبت و کرد لمس را میبازو آهسته زن دست
 :کرد
 
 ؟یدیترس دخترم؟ یخوریم آب ــ
 

 ترس، و بهت شدت از کردمیم حس. دیلرزیم امچانه
 یلحظات حامد و دادم سرتکان فقط. شده سردم یادیز

 من به تا داد زن دست به یمصرفبارکی وانیل بود
 انگشتش از انگشتر زود یلیخ که یزن. بخوراند
 من دهان یجلو بعد و انداخت آن یتو و درآورد
 .گرفتش

 
 .یدیترس ستین یچیه بخور زم،یعز بخور ــ
 
 کمک با بهترم، نکهیا حس با و خوردم را آب از یکم
 توانستمینم. بود آغوشم یتو هنوز دستم. شدم بلند زن
 ریت و کردیم درد زین منگاهمینش. بدهم تکانش یحت
 دنید ضرب جز یایجد مشکل ظاهراا  اما د،یکشیم
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 به را من زن شد، روشن آزادخان نیماش یوقت. نداشت
 :کرد زمزمه و کرد تیهدا سمت آن
 
 نفرستمت؟ تنها یخوایم رو؟ پسر نیا یشناسیم ــ
 
 .شناسمیم ــ
 

 کرد کمک کرد، راحت را زن الیخ آرامم یصدا
 حامد همراه نوبخت یآقا و نمیبنش عقب یصندل یرو
 .ستادندیا نیماش کنار
 
 ۸۰_پارت#
 طومار#
 

 :کرد نجوا ناراحت حامد
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 نیزم یرو شد، من ریتقص ،یکرمان خانم شرمنده ــ
 یهوا به گرفتم آب روش منم بود ختهیر روغن کمی

 .شهیم طورنیا نداشت خبر روحمم. شستن
 
 شیجا و رفتیم رونیب جانم از داشت شوک کمکم

 یتو یبد شکل به. نشستیم خجالت و یشرمندگ
 شدنم سرخ باعث تصورش و بودم خورده نیزم ابانیخ
 نشان را خودش داشت شتریب حاال هم، درد. شدیم
 یعصب آزادخان یصدا و زدم یلبخند فقط. دادیم
 .شد دهیشن
 
 گردم،یبرم رمیم حامد، دارم حرف تو با من ــ
 !امیب تا یبندینم
 

 یآقا و شد او ینینشعقب باعث زشیآمخیتوب لحن
 با. داد تکان دیکن حرکت یمعنابه یدست نوبخت
 پشت و دمیکش جلو را سرم پارک، از نیماش درآمدن
 تکانش بود، بغلم یتو هنوز دستم. کردم پنهان یصندل

 درد نیا یبرا میها.استخوان تکتک انگار و دادمینم
 . کردندیم یعزادار
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 داره؟ درد یلیخ ــ
 
 نگاهش و کنم بلند را سرم نشد باعث هم شیصدا یحت
 یبرا حال، آن به نیزم یرو خودم تصور. کنم
ا  گرانید . بود آورخجالت خودم یبرا و دارخنده قطعا

. نداشتم ادی به را بودم خورده نیزم که یبار نیآخر
 امشب و کردمیم برخورد آن با راحت هایبچگ چقدر
 و بودم دهیکش خجالت روزها آن یهمه برعکس چقدر
 .بودم دهیترس... آن از بدتر یحت
 
 ؟یکرمان خانم ــ
 
 را سرم نیهم یبرا. بود شده جمع اشک میهاچشم یتو

 .ندادم تکان
 
 !کنهیم درد کمی ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo261pg.   

 فکریب یکارا من شاگرد نیا متأسفم، م،یرسیم االن ــ
 .کنهیم ادیز
 

 همه و همه زدنش، حرف مدل لحنش، ش،یصدا
 یطور بود گرفته ادی انگار. بودند یجد تینهایب

 یبرا باشد نداشته یجواب مخاطبش که بزند حرف
 دیسع. بود یبازار یهاآدم یهمه خصلت نیا. دادن

 او و یریبگ ادی بودن گرگ دیبا بازار یتو گفتیم
 یجا به یپسرجوان کدام وگرنه. بود گرفته ادی دیشا

 و ماندیم کارش محل یتو را وقتش تمام یگذرانخوش
 نشان را نیا رفتارش زد؟یم سروکله نفر هزار با
 . بود یباز مرئوسوسیرئ اهل یادیز که دادیم
 
 یاعضا از یکی دیبزن زنگ میبرس تا شما دیخوایم ــ

 یبردارعکس به باشه ازین ممکنه. ادیب هم تونخانواده
 .گرفتن گچ و
 
 ۸۱_پارت#
 طومار#
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ا  خانه، در یهامهمان وجود با . بودند مشغول همه قطعا
 ندارد برشان هول هیبق تا زدمیم زنگ دیبا یکس چه به
 به زدههیتک طور همان را سرم نشوند؟ نگران و

 بهتر دیشا ها؛ابانیخ سمتبه چرخاندم م،یجلو یصندل
 اشک سالمم، دست با. کردمینم نگران را یکس بود
 فقط. نشستم صاف و کردم پاک را نگاهم یتو شدهجمع
 داشتم درد از طاقتکم من   چقدر دانستیم خدا خود
 .کردمیم کنترل را خودم

 
 !بشن نگران خوامینم ــ
 
 لحنش. ماند رهیخ صورتم به اخم پر نه،ییآ همان از
 .بود شده تریجد
 
 ...باشه ازین دیشا د،یباش تنها که شهینم ــ
 
 .ببندم را شتریب اصرار راه تا حرفش، نیب دمیپر
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 زنگ بود ازین اگر شده، یچ اصلا  مینیبب میبر حاال ــ
 .زنمیم
 
 شتریب شیهااخم که دمید نهییآ از اما نزد، یحرف گرید

 هم تکان که کردم نگاه یدست به من، و دندیتن درهم
 که بود چه گرید یاریبدب نیا. بدهمش توانستمینم

 رید یمهمان به بودم خواسته گردنم؟ دور بود نشسته
 سر را بل نیا همیتنب یبرا خدا خود گمانمبه و برسم
 شد؟ خوبت حاال دیبگو خواستیم. بود نشانده راهم

 نیماش توقف زان؟یآو بالودست با اما ،یدیرس رید
 ادهیپ خودش. کرد مارستانیب یمحوطه پرت را حواسم

 باز هم را من طرف در ن،یماش زدن دور با و شد
 .کرد
 
 د؟یبش ادهیپ دیتونیم ــ
 

 دنیکش در که درست کرد،یم درد جانم تمام که درست
 درد شدت از منگاهمینش یحت و بودم طاقتکم درد

 ادمی! میپا که نه بود دهید بیآس دستم اما کرد،یم گزگز
 و شکستیم شانیپا همه دخترها ها،قصه یتو آمد
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 دست ینگران و اخم من کی با قصه، مرد تیشخص
 غیج هم دختر. کردیم بغلش و انداختیم شیزانو ریز
 حلقه او گردن گرد دست سفت خداخواستهاز و دیکشیم
 سهیمقا خودمان با را تیموقع نیا لحظه کی. کردیم

 و دیرسیم بیغ از یدست کاش کردم آرزو و کردم
 . زدیم گردنم پشت به محکم

 
 ؟یخوایم کمک ؟یکرمان خانم ــ
 
 را نیماش در او و شدم ادهیپ آهسته انداختم، باال یسر
 طول یلیخ و میشد اورژانس وارد هم کنار. بست آرام
 نیزم طرز داشتم فت،یش پزشک اتاق در که دینکش

 تنها و رفتن یجابه او، و کردمیم فیتعر را خوردنم
 نگاه شیهاکفش نوک به و بود ستادهیا ترعقب گذاشتنم،

 .کردیم
 
 ده؟یپر قدرنیا رنگت چرا حاال ــ
 
 ۸۲_پارت#
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 طومار#
 

. کشاند امچهره سمتبه هم را او نگاه پزشک، سوال
 یهادست با و بود نجایا حاال زیعز خواستیم دلم

 .کردیم لمس را میهاگونه تپلش،
 
 !ده؟یپر دونم،ینم ــ
 
 ؟یدیترس ــ
 

 نگاهم گرید د،یچرخ آزادخان سمتبه میهاچشم
 یجلو ترس به اقرار. بود بهتر یطورنیا و کردینم
 تکان یسر فقط هم پزشک یبرا. نداشتم دوست را او

 .نرسد او گوش به گفتنم بله یصدا تا دادم
 
 کنه؟یم درد کجاش یگفت... خب ــ
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 استخوان یاصل یهاقسمت قایدق. آرنجم و مچ شتریب
 لمس را دستم داشت او یوقت دیلرز میهالب. دستم

 .کردمیم مقابله درد با من و کردیم
 
 شکسته... داره درد آرنجمم داره، درد یلیخ مچش ــ

 نه؟
 

 درد خاطربه من و ماساژ هیشب کرد، نوازش را مچم
 بلند دوباره دکتر آرام یصدا. کردم منقبض را خودم
 :شد
 
 ؟یعنی نجاشیا خب، ــ
 
 یدرد چنان هیثان چند در بدهم، تکان را سرم آمدم تا
 پر را اتاق غمیج یصدا تنها نه که شد پخش جانم یتو

 همان و لحظه همان ضعف از بود مانده کم که کرد،
 ولتاژ هیشب انگار که دارشین یدرد. بروم حال از جا
 جانم یعصاره و نشست جانم تمام در برق، یقو

 .شد دهیکش رونیب همراهش
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 !افتاد جا االنم. بود رفته در بود، نشکسته ــ
 
 بزنم، یحرف که بود نمانده میبرا یجان درد شدت از

 کرده جدا وارید از هم را آزادخان یحت غم،یج یصدا
 کردمیم حس. بود رسانده امیکینزد به و بود

 .بود ترسانده هم را او حاال میروورنگ
 
 شد؟ تموم ــ
 
 یلحن با هم بعد. شد نییپا و باال آرامش با پزشک سر

 نجوا موتبهرو و کردهضعف من   به رو کنندهیعصب
 : کرد
 
 االن ده،ید ضرب فقط آرنجتم بود، ساده یدررفتگ هی ــ
 سر باهاش یاهفته سه هی رن،یبگ گچ برات گمیم
 رو پات یجلو رفتن راه موقع یریبگ ادی تا یکنیم

 .ینخور نیزم یرو یطورنیا و یکن نگاه
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 ۸۳_پارت#
 طومار#
 
 نیچن حال به تا. کنم هیگر جا همان خواستیم دلم
 یهاحرف از حرصم اما بودم، نکرده تجربه را یدرد
 آزادخان، یصدا بدهم، جواب نکهیا از قبل را دکتر
 سمتبه را دردم از سیخ یهاچشم و شدهنیسنگسر
 یموکم دکتر آن یبرا بود کرده یاخم چه. کشاند خود

 !حوصلهیب
 
 و حادثه مفهوم براتون اگر یول نکنه، درد توندست ــ
 درموردشون کنمیم هیتوص فتاده،ین جا یلیخ آمدشیپ

 خانم پاشو. دیبزن حتینص به دست بعد و دیکن مطالعه
 !یکرمان

 
                                     *** 

 
 یبرا بود، دهید را امبردهرنگ صورت یوقت پرستار،

 را گچ یرو بانداژ رنگ بود گفته ترسم کردن کم
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 موجود، یهارنگ نیب من و کنم انتخاب خودم توانمیم
 نظرمبه. بردارم را یصورت بانداژ بودم گرفته میتصم
 حس شدیم باعث و کردیم ترراحت را گچ آن تحمل
 از صورتم. باشم داشته اشینیسنگ به یبهتر
 آن اثر تازه و بود سیخ بودم ختهیر که ییهااشک
 انینما داشت بودند کرده قیتزر میبرا که یمسکن

 اما کرد،یم زقزق دستم هنوز. گرفتمیم آرام و شدیم
 هم پرستار یمهربان و بود کرده دایپ کاهش دردش

 تا. نبود ریتأثیب آرامشم در عنق، پزشک آن برعکس
 یساعت کی م،یشو خارج اورژانس از میبتوان باالخره
 زیعز بودم مطمئن گرید من و بود دهیکش طول
 رحم هم امدهید بیآس دست به گرید ریتأخ نیا خاطربه
 و( هاون) جوغن یتو انداختیم را من. کردینم

 .دیکوبیم سرم یتو بارها
 
 ارمیب رو نیماش من دیریبگ رو داروها یسهیک نیا ــ

 .کترینزد
 
 .شدم رفتنش مانع اما گرفتم، را داروها ی سهیک
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 !آزادخان ــ
 

 بود درآمده طورآن دکتر یجلو یوقت از. کرد میتماشا
 الاقل. ستین بد اشیانرژ قبل مثل گرید کردمیم حس

 .بود دهیرس من به فقط رشیخ که نجایا
 
 زحمت یلیخ االنم تا خونه، گردمیبرم آژانس با من ــ

 .دیدیکش
 
 اهل آمدینم نظربه. برگشت را رفتهجلو گام

 .باشد کردنپارهتکهتعارف
 
 .بمونم بود مفهیوظ بود، مسببش من شاگرد ــ
 
 قولبه. بود مقصر حامد نه و بود اشفهیوظ او نه

 آخر، در و بودم کرده ییهوابهسر هم خودم دکتر،
 با خاطرشبه که شدینم گر،ید بود آمدشیپ

 . کنم دعوا زمانونیزم
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 با ستین درست یلیخ د،یکرد لطف جاشم نیهم تا ــ

 .برگردم شما
 
 ۸۴_پارت#
 طومار#
 

 یرو نگاهش. داد تکان یسر و شد تمیمعذور متوجه
 :دیپرس آهسته و نشست گچم یصورت بانداژ رنگ

 
 ست؟ین بهتر توندنبال ادیب یکی دیبزن زنگ ــ
 
 ننیبب همه و خونه برگردم رفته، و شده تموم گهید ــ

 به برسن تا خدابندگان اون. بزنم زنگ تا بهتره خوبم
 هی که کننینم باور. شنیم عمرنصف ینگران از من

 .ستساده مشکل
 
 . انداخت ینگاه ساعتش به
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 .برگشتنتون تنها یبرا هیبد ساعت ــ
 
 من، پرضعف تیوضع آن با دادم، نشان واکنش عیسر
 .گرفتتمیم حرف به کمتر کاش
 
 گه؟ید مطمئنه آژانس ــ
 

 من و بروم دنبالش کرد اشاره داد، تکان یسر ناچار
 .دمیپرس حال همان یتو
 
 شد؟ چقدر نایا ینهیهز ــ
 
 یچرتکه اما د،ینباش دیشا یخوب کاسب ــ

 ! فعاله خوب تونکتابوحساب
 
. گذاشتم جوابیب اشیهمراه حرمتبه را اشهیکنا

 اگر دیشا. بود شده رساندنم الیخیب راحت هم چقدر
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 داشتم ازین هم باز اما رفتم،یپذیم کردیم اصرار یکم
 قصه قدرآن. شود دهیکوب گردنم پشت که یدست به

 که یمتعصب یمردها به بودم کرده عادت بودم خوانده
 که مردم مگه ند،یبگو و اندازندیب غبغب به باد

 یبرا دارد نگهش سالم خدا ؟یبرگرد تنها شبنصف
 بزرگ را پسرشان تعارفیب یادیز اما پدرش، و مادر
 .بودند کرده
 
 ارم،یب نیماش از رو تونفیک برم من دیستیبا نجایا ــ

 .کنه خبر نیماش بسپارم ینگهبان به هم بعد
 

 آغوش، یتو نمیسنگ دست دنیچسب با و گفتم یاباشه
 از کردهخی بود، گرفته چقدر. انداختم آسمان به ینگاه
 یهالباس به توجهم و شدم جمع خودم یتو سرما

 . شد جلب امشدهفیکث
 
 ؟یکرمان خانم ــ
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 دهیپررنگ من و آمدیم سمتم به فمیک با. آمد باال سرم
 . برداشتم جلوبه یگام ضعف، از
 
 نیماش مارستانیب یخروج سمتبه میبر دیایب تا ــ

 .یتلفنیتاکس هییباال کوچه نیهم گفتیم نگهبان اومده،
 

 و اوردین خودش یرو به اما رم،یبگ را فمیک خواستم
 که بود بغلم یتو دستم. رفتن راه به کرد شروع

 نیا به خانه یاهال واکنش ترس از و شدم همراهش
 .دمیکش دندان ریز را لبم رکردنم،ید
 
 داره؟ درد هنوز ــ
 
 ۸۵_پارت#
 طومار#
 

 نییپا را سرم. بود دهیپرس کردنم نگاه بدون را سوالش
 .داشتم یخستگ و ضعف حس درد، از شتریب انداختم،
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 !یلیخ نه ــ
 
 ذاشتمینم وگرنه باشه، رفته در کردمینم فکر ــ
 .بندازه جا هوایب قدرنیا
 
 .دمیترسیم بدتر که دونستمیم ــ
 

 و میدیرس مارستانیب یخروج به باالخره نزد، یحرف
 نیماش که دوخت چشم یابانیخ سر به دست،بهفیک او

 دو که یزن یصدا. دیایب طرف آن از بود قرار
 پسر و دندیدویم خودش از جلوتر داشتند اشبچهپسر

 دنبال و گرفته را ترکوچک پسر دست تربزرگ
. چرخاند سرما همان نیب را سرمان کشاند،یم خودش
 شدندیم مارستانیب نیا وارد که ییهاآدم چشم چقدر
 !سردرگم و بود نیغمگ
 
 (!باش مواظبش) بپاتش ــ
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 چشم با آزادخان و دیرس آژانس نیماش باالخره
 .برگشت من سمتبه کودک دو آن ریتصو از برداشتن

 
 .دییبفرما ــ
 

 او و شدم سوار کرد، باز را در خودش رفتم، جلو
 با و نبست را در اما داد، قرار میپا یرو را فیک

 :کرد زمزمه من یهاچشم به ینگاه
 
 !متأسفم اومدهشیپ اتفاق بابت ــ
 
 .نبود حامد ریتقص ــ
 

 انگار. شب نیا در صدم بار یبرا و نو از کرد، اخم
 با و داد تکان یسر تنها. بود یعصب حامد دست از

 خود یجلو نتوانستم. رفت راننده سمتبه در بستن
 یاعتراض کرد پرداخت را هیکرا که نیا به راننده
 ینشانهبه گذاشت هم یرو یپلک که خصوصبه بکنم،
 چشمم یجلو گرید ن،یماش حرکت با و ماندنم ساکت
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 انیم بود ستادهیا. چرخاندم یکم را سرم. نبود
 نیماش به بیجدردست ابان،یخ روشنوکیتار
 دستم، گچ لمس با من، و کردیم نگاه حرکتحالدر

 بابت یحسابودرست یحت آوردم ادی به تازه انگار
 واقع در. بودم نکرده هم تشکر کردنش یهمراه

 یبرا! نرفتنش و برود رساندنم محضبه توانستیم
 نبود، دمید یتو گرید یوقت. نباشم تنها که بود نیا

 فمیک پیز سالمم، دست با و نشستم میجا سر ترراحت
 تعداد از کردم، لمس که را لمیموبا. کردم باز را

 پراسترس، و داشت برم وهم رفتهدستاز یهاتماس
 .چرخاندم ابانیخ سمتبه را سرم
 
 آقا؟ دیبر تند کمی شهیم ــ
 

 هم را غرش لب ریز اما کرد، ادیز را سرعتش راننده
 :زد
 
 بره باز کرده هوس ومده،ین در مارستانیب از هنوز ــ

 !خطرناکه فهمهینم تو، اون
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 ۸۶_پارت#
 طومار#
 

 رهیخ ریمس به ینگران با و گرفتم دهینشن را غرغرش
 و گذاشتندیم را خودشان ریتأث داشتند هامسکن. شدم
 راننده ستادنیا با. بودند دهیبخش سرم به یبیعج یمنگ
 یسخت به و کردم یتشکر مان،کیبار یکوچه سر
 یوارهاید به که نیهم و بودند بلند میهاگام. شدم ادهیپ

 در سپهر حضور و شد باز در شدم، کینزد خانه
 .کرد شتریب را من یهاقدم سرعت چهارچوبش،

 
 !داداش ــ
 

 در و نشست من یرو اشخوردهجا و نگران نگاه
 کم من با را فاصله در، کردن رها با ه،یثان از یکسر
 .کرد
 
 !شده؟ یچ داریسپ ــ
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 .نکند هول تا بزنم لبخند کردم یسع
 
. دید بیآس دستم کمی خوردم نیزم خدا، به یچیه ــ

 !خوبم خوب
 

 همان با هم بعد رساند، امدهیدبیآس مچ به را دستش
 .دیکاو را میسرتاپا نگران یهاچشم
 
 یکرد رید میشد نگراندل چقدر یدونیم! داریسپ آخ ــ
 طرف رفت افتاد راه پژمان ؟ینداد جواب تلفن و

 نیا یرفت ییتنها باهات؟ میایب ینگفت چرا. یفروشکتاب
 ؟یگرفت گچ رو دست

 
 از شرمنده من و گرفت دستم از را میداروها و فمیک

 :کردم زمزمه بودم ساخته شانیبرا که یحال
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 گفتم بشم، تونینگران باعث قدرنیا کردمینم فکر ــ
 .دیکنیم هول بدتر بزنم زنگ

 
 گذاشت، کمرم پشت دست و کرد نگاهم زیآمسرزنش

 پرسرزنش یصدا همان با و خانه سمتبه کرد تمیهدا
 :دیپرس
 
 د؟یند بیآس یاگهید یجا ن؟یزم یخورد کجا ــ
 
 :دادم کوتاه را جوابش م،یشد رد خانه داالن از
 
 !خوبم نه ،یفروشکتاب یجلو ــ
 
 داخل از انگار د،یرس اطیح به مانیپا که نیهم

 وارد ه،یثان از یکسر در که دمانید زیعز آشپزخانه
 .رساند هانرده به را خودش و شد وانیا
 
 !داریسپ ب،یغر امام ای ــ
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 را زیعز دلم فقط گرید خانه، بودم دهیرس که حاال
 .رفتم باال سرعت با را هاپله. خواستیم
 
 .زمیعز خوبم ــ
 
 ۸۷_پارت#
 طومار#
 

 . بود دستم سمتبه نگاهش
 
 !شکسته؟ ــ
 

 چشم و زدم یلبخند. بود دهیترس شیصدا چقدر
. آمدیم خانه داخل از یادیز یسروصدا. چرخاندم

 از سرمپشت سپهر. بود نشده من متوجه یکس هنوز
 .گرفت را دهیترس زیعز یبازو ریز و آمد باال هاپله
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 .کرده طنتیش کمی دخترت ز،یعز نترس ــ
 
 .گذاشت من صورت یرو دست و زد پس را او زیعز
 
 اومده؟ سرت ییبل چه ــ
 
 یتو برم یپشت اتاق در از من. زیعز نیزم خوردم ــ

 شیپ امیب برسم سرووضعم به کمی اتاقم؟ و خونه
 !مهمونا

 
 چشمش یتو که یاشک با زیعز اما کرد، دمییتأ سپهر
 .دیکش آغوشش سمتبه را سرم بود شده پر
 
 رو تو دست من بودم کجا! مبچه برات رتیبم ــ
 بستن؟ علم طورنیا
 

. دمیبوس را نرمش یهاگونه عیسر و گفتم یاخدانکنه
 .نشود متوجه یکس تا بود آرام میصدا
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 کنمیم عوض لباس! نباش من نگران ز،یعز خوبم ــ
 .آمیم
 
 کردم، حرکت خانه یپشت اتاق سمتبه نگاهشان ریز
 جا همان از. شد.یم باز اطیح به رو که داشت یدر

 به متصل یراهرو به یسر اتاق، داخل از و شدم وارد
 با هم باز. نبود یکس. دمیکش دوم یطبقه یهاخواباتاق

 رفتم باال را هاپله بود پشتش اطیاحت بار نیا که یسرعت
. فرستادم رونیب محکم را نفسم اتاقم، به دنیرس با و
. نندیبب را من طیشرا نیا با نداشتم دوست وجهچیهبه
 به که نهییآ یجلو! نامرتب قدرآن و دهیپررنگ قدرآن

 امیخاک یهالباس و دهیپر رنگ   از کردم، نگاه خودم
 بغل یتو کردیم زقزق که را نمیسنگ دست. آمد بدم

 یطول. نشستم تخت یرو شدنم آرام یبرا و گرفتم
 نگار و سودابه یناگهان ورود با و شد باز در که دینکش
 .زدم خط صورتم از را یگرفتگ من پرهام، و
 
. گفت حاال نیهم زیعز! شده؟ یچ! سرم بر خاک ــ
 بچه؟ نمتیبب
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 با را تنم یوارس یبرا تلشش و سودابه یمادرانه لحن
 :دادم جواب خنده
 
 !بابا یا ،یآج ستین میچیه ــ
 

 بانداژ یرو نگاهش آمد، جلو یدرهم یهااخم با پرهام
 .بود یعصب. دیکش باال سر و نشست یصورت

 
 ؟ینزد زنگ چرا ــ
 
 ۸۸_پارت#
 طومار#
 
 نهیا باز خوبم دینیبیم نشستم جلوتون االن من ــ

 دق جون از دور که دیبرس تا زدمیم زنگ تون،حال
 . دیکردیم
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 بغض نیا از یبخش بود، گرفته بغضش سودابه
 زترمیعز یکم که من بودن یتغارته به گشتیبرم
 مادر کی نیع خودش نکهیا به یبخش و بود کرده
 سودابه کردن آرام یبرا نگار. بود دهیکش زحمت میبرا

 نگاه و کرد نوازش را هاششانه و نشست پشتش
 شانالیخ تا زدم یلبخند. افتاد من سمت نگرانش
 آهسته را دستم و تخت یرو نشست پرهام. شود راحت
 .کرد لمس
 
 شکسته؟ ــ
 
 !رفته در نه ــ
 

 .افتاد جوش به شتریب پرهام و درآمد اشکش سودابه
 
 جا یرفت تنهاوتک که یکاروکسیب مگه تو آخه د ــ

 داره؟ درد قدرنیا که یکار اونم ؟یانداخت
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 را میهالب آلود،خواب هامسکن ریتأثتحت و حوصلهیب
 یتند بودند نگران قدرآن که حاال آمدینم دلم. دمیکش تو
 .کنم
 
 نمیبب بدم نشون هی رفتم خاله، رفته در دونستمیم چه ــ

 هیگر... یآبج. انداخت جا هوی دکتره که دارم درد چرا
 !خدا رو تو نکن
 

ا یتقر بعد، هیثان چند  یبرا بودند شده متوجه یکییکی با
 یتو آمدیم یکی آن رفت،یم آن و افتاده یاتفاق چه من
 دنید یبرا کنم آماده را خودم یکم بودم آمده مثلا . اتاق

 الیخ به. گذاشتندیم مگر اما امشب، یهامهمان
 نیا اما نفهمند، هامهمان آمدندیم واشی خودشان

 یشانیپ گاو پاک ام،خانواده یاعضا یاتوبوس آمدورفت
 ماند تنها نگار رفتند، همه یوقت. بود کرده دمانیسف
 که بود سخت یکم دست آن با. من به کمک یبرا

 . کنم عوض لباس
 
 پژمان؟ دیزنیم زنگ ــ
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 :کرد زمزمه ناراحت و داد تکان یسر
 
 ؟یدار درد برگرده، زد زنگ پرهام ــ
 
 دمیکش رونیب تنم از مانتو کمکش با انداختم، باال یسر
 کتف تا میهادست. نشستم تخت یرو شرتیت همان با و
 در هم میپا و کمر دانستمیم. بود شده کبود جابهجا

 ترناراحت را نگار نگاه هایکبود دنید. نمانده امان
 .کرد
 
 !نیزم یخورد بد چقدر دار،یسپ کرده رحم خدا ــ
 
 ۸۹_پارت#
 طومار#
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 بود، شده تمام شوکش و گذشتیم آن از که حاال
 نیزم یرو چطور که افتادیم ادمی. گرفتیم امخنده
 .شدیم لبخندم باعث بودم، افتاده درازبهدراز
 
رپو نهویع نگار، یوا ــ  بودم دهیچسب( مارمولک) ک 

 .یدیخندیم یکل یبود اگر. نیزم کف
 

 که سرم شد، باز دوباره اتاق در و زد یمحو لبخند
 نمانده یکس گرید شدم مطمئن پژمان، دنید با دیچرخ
 .بود اشیآخر نیا گرید یحتم. دیایب سراغم به که
 
 !دنبالم یرفت که شکلت قربون خاله ــ
 
 و کرد پرت تخت یرو را نشیماش چییسو یناراحت با

 که یمواقع معدود از و بود دستم به نگاهش آمد، جلو
 .نداشت نمود اشچهره یتو اشیذات یخونسرد

 
  تو؟ یشد یچ ــ
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 .بودند تنم یهاپاره. کنم بغلش خواستیم دلم
 
 .یچیه ــ
 

 دستم یکی آن با نشد، کنده دستم یرو از نگاهش
 را سرش اعتراض به که ختمیر هم به را شیموها
 .شوم بلند کرد اشاره هم نگار و دمیخند. دیکش عقب
 
 .کنه عوض رو لباساش پژمان رونیب برو ــ
 
 و کرد بغل را من آهسته رفتن رونیب یجابه پژمان اما

 یمحبت یبرا رفت ضعف دلم. دیبوس را امقهیشق کنار
 . بود لمس قابل و قیعم یول داد،یم نشانش کم که
 
 !دهیپر یلیخ روتورنگ ــ
 
 .برم قربونت ستین میچیه ــ
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 راحت تا رومیم نکهیا گفتن با و دیکش عقب کلفه
 آمد امیاری به نگار. گذاشت مانیتنها دیکن عوض لباس

 بود جمع نیا مناسب که یمخمل سارافون و زیشوم و
 حس گرفتم، قرار نهییآ یجلو یوقت. پوشاند تنم به را
 .دهیپر یادیز گرید رنگم کردمیم
 
 !ییروورنگ چه ــ
 

 :کرد اعتراض
 
 خدا یزد غر و یاومد رید قدرنیا رو کارات نیبب ــ
 . تکاسه یتو گذاشت جورنیا
 
 من و انداخت میموها یرو را شال دم،یچرخ سمتشبه
 :دمیپرس او از باالخره ش،یهااخم یرهیخ
 
 ۹۰_پارت#
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 طومار#
 
 کرده؟ رییتغ ــ
 

 نگاهم یتو دوخت را نگاهش ستاد،یا حرکت از دستش
 من، قدر کردمیم حس. بدنش کنار افتادند شیهادست و

 یسختبه اما دارد، بغض امیسرگردان حس نیا یبرا
 .گرفتیم را خودش یجلو داشت

 
 !دیسپ گذشته یلیخ زمان ــ
 

 با را شال یلبه. دمیکش یقیعم نفس! سال پنج قدر
 اتاق از خواستم و انداختم امشانه یرو سالمم دست

 چشم صورتش به. شد مانعم نگار که بروم رونیب
 .شناختیم را میهاغصه دوختم،

 
 ؟یبخواب یخوایم و یستین خوب بگم یخوایم ــ
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 شده ترسو قدرنیا هللا،نعمتحاج دختر حاال تا یک از
 هللانعمتحاج دختر غرور به برخورد، غرورم به بود؟
 .برخورد بودنم یکرمان

 
 !رمیم نه، ــ
 

 خارج اتاق از هم همراه فقط نگفت، یزیچ گرید نگار
 نییپا هاپله از داشتم بغلم یتو که یدست با من و میشد
 رنگیب یلبخند. بود شده شتریب سروصداها. رفتم
 ن،ینششاه یفضا در گذاشتن پا با و نشاندم لبم یرو

 نشاند سکوت که یسلم. نشست لبم یرو یبلند سلم
 نیاول. چرخاند ما سمتبه را شانیسرها و هالب یرو
 میقد قدر هنوز نگاهش. بود رایحمخاله شد بلند که یکس
 عادت که ییموها با. چروک از پر و زیر بود، آشنا

 رنگ نگذارد و زدیبر رونیب شالش یجلو از داشت
 .دیایدرب شانشهیر
 
 ...دارجانمیسپ ماهت، یرو به سلم ــ
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 مبل یجلو از افتاد، دستم به نگاهش تازه انگار و
 هم من پس ستم،یبا آنجا که بود زشت و آمد من سمتبه
 .برداشتم سمتشبه یگام
 
  خاله؟ یشد یچ ــ
 
 را اشیشگیهم عطر یبو رفتم، فرو آغوشش در
 از وجود نیا با. اصلا  شناختمینم را عطر نیا داد،ینم
 .بود آمده خوشم اشحهیرا
 
 !خاله دیاومد خوش ــ
 

 یرو دوباره نگاهش د،یکش عقب و دیبوس را صورتم
 .گشت دستانم و صورت

 
 !زمیعز نده بد خدا ــ
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. دمیچرخ محنا دخترش سمتبه جوابیب و زدم یلبخند
 آغوش در هم را او یوقت. باتریز و بود شده ترپخته
 و داماد سمت. دیچرخ انیآقا سمتبه نگاهم دم،یکش

 رییتغ شانیموها شدن پشتکم جز که خاله همسر
 و دادند را جوابم خوشرو دو هر. بودند نکرده یگرید

 پنج سال؟ چند از بعد. میگرفت قرار هم مقابل باالخره،
 نیا به تا ینوجوان یخام از گذر از بعد دیشا ای سال،
 ادیز قدرآن بود، کرده رییتغ. داشت حق نگار. لحظه
 ساله نوزده یمحمدمهد و او نیب شدیم سخت که

 .کرد دایپ یشباهت
 
 !دیاومد خوش ــ
 

 و ینداشتندوست آشنا، نگاه. بود دستم یرو نگاهش
 :داد آرام را جوابم اما زش،یت
 
 !متشکرم ــ
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 ته کرد،یم صحبت که من با داشت عادت ترهاقبل
: گفتیم مثلا . بچسباند داریسپ کی شیهاجمله و کلمات

 دار،یسپ ریخبه صبح دار،یسپ سلم دار،یسپ متشکرم
. بود دهیپر سرش از عادت نیا حاال که بود خوب
 قد یادیز گرید شناخت،یم او که یداریسپ درخت

 یگرید درخت یهیسا ریز نکهیا یبرا بود دهیکش
 رایحمخاله کنار کردنم رید جبران به تا دمیچرخ. بماند
 باال. ماند من دست یرو او نگاه اما نم،یبنش یلحظات

 و کنارش از عبور از بعد من، نفس مثل... امدین هم
 م،یهاینوجوان یتو ،یزمان کی که یاحهیرا استشمام

 .بودم شده بستهدل شیبو رد با
 
 ۹۲_پارت#
 طومار#
 

 و زیبرانگغبطه یآرامش بود، آرام شهیهم رایحمخاله
 احترام شیبرا شهیهم شدیم باعث که مدارانهاستیس
 دست یرو را نرمش یهادست. باشم قائل یادیز

 :دیپرس محبت با و داد قرار سالمم
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 ... یشد بزرگ ماشاهلل خاله؟ یکنیم کارا چه ــ
 

. چرخاندم سالن در حاضر افراد سمتبه را سرم
 یخانواده و کردندیم میتماشا لبخند برق با امخانواده
 نگاهش که بود نفر کی اما ،یکنجکاو برق با خاله،
 امدهین باال هم هنوز آخر، نگاهش نداشت، یبرق اصلا 
 .بود
 
 بودم؟ یارشته چه عاشق من رفته ادتونی ــ
 
 .داد نشان واکنش عیسر
 
 سمت رفت دستم بار هر بلکه نرفته، ادمی تنهانه ــ

 .کردمیم ادتی هابچه با ،یسعد
 

. بود تلخ امخنده چقدر دانستیم خدا خود و دمیخند
 یبرا بودم، نوجوان یوقت را یسعد یهاداستان
 ساده زبان به محل، در خودم از ترکوچک یهابچه
 را کارم نیا یبار چند هم رایحمخاله. کردمیم فیتعر
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 جلد کی و هاقصه از بود آمده خوشش. بود دهید
 نیریش ییگوقصه گفتیم. بود دهیخر یسعد گلستان

 آن یمحمدمهد. کرده قمیتشو کتاب خواندن به دار،یسپ
 وقت را هاآدم! ییگوقصه شهرزاد تو گفتیم روزها
 و شد دهیکش سمتشبه نگاهم. یکنیم جادو ،ییسراقصه
 گذشته، هیشب نه کرد،یم نگاهم داشت بار نیا هم او
 !دیجد جور کی
 
 طبق خاله، شده ادی ازم یدرست زیچ سر که خوبه ــ

 یوقت چند االنم. یکتابدار یرشته سراغ رفتم معلقه
 شمیم خوشحال دارم، کیکوچ یفروشکتاب هی هست

 .شمیپ دیایب بار هی
 

 یهمه با. بود دلش ته از خاله لبخند من، برعکس
 قلب بود، دور سالشوسن از که شیهایبازیقرت

 .داشت یمهربان
 
 !یموفق قدرنیا که خوبه دختر، بهت ماشاهلل ــ
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 شود، بدلورد یصحبت نداد اجازه گرید ز،یعز یصدا
 که خانه یاصل بزرگ سالن سمتبه دست با که چرا
 .کرد اشاره شدیم پهن آنجا سفره

 
 شده، رید حاالشم تا دن،یچ رو شام یسفره هابچه ــ
 .بعد واسه بمونه حرفا یباق
 

 و شد یخال سالن یوقت... نه من اما برخاستند، همه
 .آمد سمتم بودند درهم یکم که ییهااخم همان با پرهام

 
 ؟یآینم مگه، یخورد هم غذا خوردن، نیزم جز ــ
 

 !من از بود دلخور. اخمش به زدم یلبخند
 
 ۹۳_پارت#
 طومار#
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 امیب چطور چلقمم دست هی نیا با کرده، منگم مسکنا ــ
 جمع؟ یتو بخورم غذا
 

 بدون هم بعد کرد، بلندم و انداخت میبازو ریز دست
 آشپزخانه سمتبه را من بدهد را حرفم جواب نکهیا

 زیم دنید با بعد و کردم اشیهمراه متعجب. دیکش
 میابروها بود، شده پر غذا با که آشپزخانه وسط کوچک

 سفره سر تا زدیم برش نان داشت سودابه. دیپر باال
 :زد لب عیسر من دنید با نیح همان و ببرد
 
 نگار، با بخور جا نیهم نیبش سرم، به بلت و درد ــ

 ؟یندار که درد
 

 یخنده نیاول اغراقیب بودم، دهیرس یوقت از دم،یخند
 .بود دلم ته از
 
 هست یچهمه به حواست قدرنیا که بگردم دورت ــ
 !یآج
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 به چادر و گذاشت سبد یتو را هانان کرد، یاخم
 یهامردمک باز آمد، که سمتمبه. دیکش سرش

 .دیلرز مهربانش
 
 !نزنا( چرت حرف)نوسایق نیا از گهید ــ
 
 سفره سر خواست پرهام از هم او گفتم، یچشم خنده با

. کرد را کار نیهم پرهام نگار، آمدن با و برگردد
 لبم یرو از شدنمان تنها با بود، لبم یرو که یلبخند
 .زد یگشت شدهشلوغ یآشپزخانه یتو نگاهم و افتاد
 
 .بخور نیبش ــ
 

 خودش نگار و برداشتم را( وانیل)یخوارآب نشستم،
 با و دمشیکش سر نفسکی. کرد پرش آب از میبرا

 یصدا. فرستادم رونیب یقیعم نفس م،یهاچشم بستن
 سالن از بشقاب، به هاچنگال و هاقاشق برخورد

 ظرفم یتو برنج ریکفگ کی حرف،یب نگار. آمدیم
 :دیپرس آرام ییصدا با و ختیر
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 کرده؟ رییتغ چقدر که یدید ــ
 

 هم بعد. چرخاندم پلو نیب سالمم دست با را قاشق
 .گذاشتم دهانم یتو یسبز یاتکه غذا، به لیمیب
 
 رو؟ صدام یدیشن داریسپ ــ
 
 .کرده رییتغ ــ
 

. دمیکش جلو را تنم من و داد تکان یسر دمییتأ به نگار
 . بود شده رنگکم هامسکن اثر و کردیم درد دستم
 
 .بترسم شتریب دیبا رییتغ نیا از کنمیم حس یول ــ
 

 ق،یعم نفس کی با من، و شدند گشاد شیهامردمک
 یخود درد داشت تازه. فرستادم عقب را غذا بشقاب
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 دیبا خدا خانه، نیا امشب یشلوغ انیم و دادیم نشان
 .دادیم صبر من به
 

                                         *** 
 
 ۹۴_پارت#
 طومار#
 
 
 !نمیبب واس ــ
 

 یسع داشتم که یمن سر ز،یعز اطیاحت با و آرام یصدا
. چرخاند ببندم یدستکی را میهایکتان بند کردمیم
 خم آشپزخانه اط  یح به مشرف یپنجره از که دمشید

 گرفت امخنده. دییپایم را من و وانیا سمتبه بود شده
 . شدم بلند و
 
 !ریخبه صبح سلم، ــ
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 و زدهشتاب) هولول طورنیا یدار کجا سلم،کیعل ــ
 ؟یریم( تندتند
 

 خواستمیم شهیهم از زودتر یکم البته و داشتم دانشگاه
 یبرا هامهمان نکهیا از قبل داشتم دوست بروم، رونیب

 .باشم شده خارج خانه از شوند بلند صبحانه
 
 .زمیعز دانشگاه رمیم ــ
 
 !صبح؟ مینوشش ساعت ــ
 
 .کنم یروادهیپ کمی خواستمیم خب ــ
 

 .دیچرخ آشپزخانه سمتبه کردهروترش و کرد اخم
 
 !کن رحم دستت اون به صبحونه؟یب تو، ایب ــ
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 اریاخت در که دیچرخ یاتاق یپنجره سمتبه نگاهم
 به داشت عادت. بود دامادشان و یمحمدمهد
 نیا. شود بلند رفتنم از قبل دمیترسیم و یزیسحرخ
 من نکهیا یبرا کردیم دایپ یخوب فرصت صبح، وقت
 ! زدن حرف به کند مجبور را
 
 نه؟ ای یاومد ــ
 

 یاگوشه را هایکتان اخم با شد باعث زیعز یصدا
 آشپزخانه وارد یوقت. برگردم خانه سمتبه و کنم پرت
 و سماور یپا بود ستادهیا درهم یهااخم همان با شدم،
 .ختیریم یچا داشت

 
 .بخور رو تییناشتا نیبش ــ
 
 .ستین مگشنه ــ
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 یته قالب تشیجد زانیم از که دیچرخ سمتمبه یطور
 نگار نیا شد،یم ریپ هم هرچقدر زیعز. کردم

 .گرفتیم جان شتریب ترسناکش
 
 .نیبش نکردمت( زانیآو)آلنگو سقف یهم از تا ــ
 
 ۹۵_پارت#
 طومار#
 
. نشستم زیم پشت و دمیکوب نیزم به نامحسوس را میپا
ا یتقر را یچا  نشستنش، با زمانهم و دیکوب میجلو با

 .زدن غر به کرد شروع
 
 فعلا  بردما، ادمی از رو شبتید کار نکن فکر ــ

 .کنمیم رو دستت مراعات
 
 ز؟یعز مگه کردم کاریچ ــ
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 جوابم نکند داریب را مهمانانش که آرام یصدا همان با
 :داد را
 
 رید از اون ؟یشد سرخود قدرنیا حاال تا یک از تو ــ

 زنگ یجابه ن،یزم یخورد اونکه از اون اومدنت،
 گرفتهگچ دست با خونه،ضیمر یرفت خودت زدن،
 از گرفتم( مو زشیر)زهیرپت! حاالت از نمیا ،یبرگشت
 یدار کجا یشد پا نخورده ییناشتا. بچه دستت

 ؟یریم
 
 من به گرید که مو زشیر میبگو خواستیم دلم یلیخ

 که زیعز بود سن شیافزا اثرات و نداشت یربط
 وقت. کردمینم جرئت اما شده، یخال تیموها یجلو

 حساب زیعز از هم دیسعداداش یحت ت،یعصبان
 .بردیم
 
 ؟یکنیم نگام( شدهمات)محوو چرا! ها ــ
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 داشتم زیعز احوال نیا با مواجهه در یاستیس کی من
 یبازلوس گفتند،یم آن به سودابه و برادرها که
 استیس نیا اوقات اکثر وجود، نیا با بودن؛ یتغارته

 خم هم، همان طبق. دیرسیم دادم به و دادیم جواب
 و دمیبوس را صورتش محکم ز،یعز سمت شدم

 شده، باز گاردش یکم دمید یوقت رفتم، اشصدقهقربان
 لرزش کی و رفتم فرو امیصندل یتو وارمظلوم

 .دمیبخش میصدا به ینامحسوس
 
. بود شلوغ یلیخ یفروشکتاب روزید زیعز آخه خب ــ

 یمشتر تا چند هوی ام،یب زودتر خواستمیم کن باور
 خوامیم گفت ایمشتر به یکار اول که شهینم. اومدن
  آد؟یم خودش رو خدا شه؟یم ببندم،

 
 را دروغم خدا تا فرستادم صلوات کی دلم یتو و

 .ببخشد
 
 مهمونا یجلو شما گفتم همش من زجون،یعز بعدشم ــ

 شدیم زشت مارستان،یب دنبالم دیایب دیبخوا ،ینکن هول
 من نبود؟ بد موندنشون تنها شد؟ینم مهمونات، یجلو
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 دهیترس قدرنیا ،یباش شما خواستمیم موقع اون قدرنیا
 .داشت درد چقدر زیعز آخ ،ینبود یول نگو که بودم
 
ا  گرید بار نیا و  درد یلیخ آخر د،یلرز میصدا واقعا
 ادی چرا دانستمینم فقط حال نیا یتو بودم، دهیکش

 . بودم افتاده دکتر یجلو آزادخان یدارجانب
 
 مهمونا سروصدام با آشپزخونه ومدمین هم، یصبح ــ
. خورمیم یزیچ هی دانشگاه رمیم گفتم. نشن داریب

 !گمیم راست داریسپ مرگ
 
 ۹۶_پارت#
 طومار#
 

 یالک طور نیهم را داریسپ مرگ به که ییبارها تعداد
 خدا اگر که بود ادیز قدرآن بودم آورده زبان به
 هیشب حداقل دیبا بکشد، را من شانبابت خواستیم

 باز و کردیم امزنده آتش دل از بارها ققنوس،
 جهنم، از زیعز فیتعار به توجه با البته سوزاندم؛یم
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 و سوختمیم یه هادروغ نیا بابت ایدن آن در احتماالا 
 جواب هم بار نیا استمیس اما شدم،یم هیتنب و مردمینم
 نشوم، پررو که یطور و شد باز زیعز اخم چون داد

 . کرد نازک یچشم پشت
 
 یچ یدیشن دار،یسپ باشه آخرت بار یول خب، یلیخ ــ

 گفتم؟
 
 ریپ یهادست همان با او و دادم تکان یسر تند

 بعد گرفت، ریپن و نان از بزرگ یلقمه کی لرزانش،
 سمتبه رفته، ادمی گردو گفتن با و شد بلند هم
 .رفت خچالی کنار یهانتیکاب
 
 .زیعز بده گردویب ــ
 
 .دارم کرده مغز بذار ،یشیم خنگ ننه، نه ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo310pg.   

 به و کرد کامل را لقمه ش،یگردو کردن دایپ محضبه
. نشاند من لب یرو کارش نیا هم یلبخند داد، دستم

 :کرد زمزمه و دیخند باالخره که دمشیبوس دوباره
 
 یبندا دست، نیا با بپوش، رو هاتساده کفش اون ــ
 .سختته نایا
 

 ماند منتظر آمد، خانه در کنار تا همراهم. گفتم یچشم
 رفتم، نییپا هاپله از نکهیا محضبه و بپوشم را کفشم تا
 .کرد میصدا هم باز
 
 دار؟یسپ ــ
 

 مهم یحت گرید لبخند، با و خوشحال بار نیا. دمیچرخ
 دهیخواب اتاق آن یتو خانه دوم یطبقه که یآدم نبود
 رلبیز بود، دلش ته از لبخندش زیعز. ندیبب را من بود
 لب من سمت کردنش فوت نیح و کرد زمزمه یزیچ
 :زد
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 !مادر شیپ ریخ ــ
 
. دیچرخ آسمان سمتبه نگاهم شدم، خارج که خانه از
 یزیچ گرید را من حال اما بود، آلوده یکم امروز هوا

 . کردینم خراب
 

                                        *** 
 
 ۹۷_پارت#
 طومار#
 
 به دانشگاه یهاکلس اتمام از بعد ه،یحان یهمراه با

 و دیایب بود نتوانسته امروز نگار. رفتم یفروشکتاب
. بود نشده باز طومار م،یبود دانشگاه که یمدت تمام
 برود، باال انتها تا یبرق یکرکره بودم منتظر یوقت

 یچرم مصنوعات فروشگاه سمتبه بود دهیچرخ نگاهم
 !یعیطب یلبخند و خوب یحس با بار نیا. امهیهمسا
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 یدرحال شدن، وارد نیح و کرد باز را در قفل هیحان
 یلبخند در یباال زیآو یصدا خاطربه لبش یرو که

 کرد، پرتاب زیم یرو را اشکوله بود نشسته
 لب قیعم ینفس با و دیچرخ قفسات سمتبه کمربهدست
 :زد
 
 ه؟یچ برنامه خب، ــ
 

 داشته نگه ثابت شکمم کینزد را امدهیدبیآس دست
 او، مثل. کردمیم حمل را فمیک سالمم، دست با و بودم
 کتاب برداشتن یبرا و کردم رها زیم یرو را کوله
 .برداشتم قدم قفسات سمتبه نظرم،مد
 
 ؟یسعد ــ
 

 یصندل یرو را تنش انداخت، باال ییابرو و دیخند
 :داد جواب و کرد رها چرخان

 
 براش؟ ستین نیسنگ یادیز کمی ــ
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 و دیچرخ قفسه آن سمتبه نگاهم دوباره. بود او با حق
 .نشست یگرید کتاب یرو دستم بار نیا
 
 شاهنامه؟ ــ
 
 !یرسم یادیز ه،یرسم ــ
 
 بلند را میصدا لبخند با بار نیا چرخاندم، چشم هم باز

 :کردم
 
 حافظ؟ ــ
 
 !ستعاشقانه یلیخ ــ
 
 و دیخند دید که را حالتم دم،یچرخ سمتشبه اعتراض با
 لبخندش. آمد جلو خودش و برخاست یصندل یرو از

 کی. بود نشانده اشچهره بر گذرا و محو یرد حاال
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 با اما فشردش، و گذاشت من یشانه یرو را دستش
 به اصلا  من که برداشت قفسه از را یکتاب گرید دست
 . کردمینم هم فکر آن
 
 !سهراب؟ ــ
 
 و کتابخانه به چسباند را اشهیتک داد، تکان یسر

 .ستادیا من یروروبه
 
 شعر یکس یکاشون مرد از ترسیسل و ترروون ــ

 اهل که یبد هیهد کتاب یکس به یخوایم گفته؟
 یکن شروع ترروون زیچ هی از دیبا ست،ین مطالعه
 دوست یخانه بگه تا! جانسهراب مثلا . یکرمون دختر

 کجاست؟
 
 ۹۸_پارت#
 طومار#
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 جلد به بود، من یهالب یرو حاال هم یمحو لبخند
 ینگاه بود او یهادست در که کتابهشت کتاب

 یسپهر سهراب خود ریتصو لمس با زمانهم و انداختم
. فرستادم رونیب نهیس از هم یقیعم نفس جلد، یرو
 کی کردم؟یم یدرست کار داشتم دم،یترسیم یکم

 اش،گذشته شب زحمات جبران یبرا هیهد کتاب
 از خودش قولبه که یآدم یبرا بود؟ یدرست میتصم
 مطالعه از چیه و شده بازار وارد یسالگ پانزده
 . دیآینم خوشش

 
 ؟یبریم االن ــ
 
 قدم. نشاندم لب بر یتبسم و آمدم رونیب اوهام انیم از

 :زدم لب و زیم سمتبه برداشتم
 
 !یلیتعط وقت نه، ــ
 

 یگرید یصندل و گذاشت زیم یرو دستم کنار را کتاب
 .بود خسته یکم شیصدا. ندیبنش کنارم تا دیکش جلو
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 رو یک یخوایم تو کنفرانس، اون یبرا یراست ــ

 ؟یکن انتخاب
 

 باال نگرفتن میتصم و ندانستن ینشانهبه یاشانه
 و گذاشت زیم یرو را شیهادست هیحان. فرستادم
 سمت نگاهش. قرارداد شانیرو رخمین از هم را سرش
 یرو سهراب ریتصو به داشتم هنوز که یمن بود، من
 .کردمیم نگاه کتاب آن جلد
 
 خوره؟یبرنم بهت بگم یزیچ هی ــ
 

 حالت ش،یهادست ییجابهجا با و دیخند کردم، نگاهش
 .کرد دایپ یترراحت

 
 کنمیم حس ،یگفت امروز پسره نیا از قدرنیا ــ

 !شده جلب بهش توجهت
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 و گذاشتم زیم یرو دست خودش مثل هم من و دمیخند
 حاال... چرخاندم شیرو رخمین جانب از را سرم

 که بود نیا مانتفاوت تنها و بود هم مقابل مانصورت
 یرو دستم کی و بود زیم یرو دستم کی فقط من
 .مصدوم دست همان! میپا
 
 رو آدم نیا بار چند مگه من ه؟یحان یشد وونهید ــ
 دم؟ید
 
 یپسرا به دیبا ما باشه طورنیا دنه؟ید تعداد به مگه ــ
 مندعلقه همه مشونینیبیم بار هی یاهفته که لیفام
 .میبش
 

 یبرا یدفاع یلیخ! غلط هم بود درست هم مثالش
 امیواقع حس بود بهتر دیشا نداشتم، بودم زده که یحرف
 !خودم کردن فیتحر بدون. میبگو را
 
 ۹۹_پارت#
 طومار#
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 بدم رفتارش و غرورش از دمشید که بار نیاول ــ

 یزیچ تنها شبید از. بود یمنف برام شیانرژ کل اومد،
 هی کنمینم حس سابق قدربه گهید نهیا کرده رییتغ که
 توجه؟جلب یگیم نیا به تو. مزخرفه آدم
 

 :بود آرام هم او یصدا
 
ا یطب نه، ــ  !نه عتا
 
 دختر کی یهایاپردازیرو به متعلق که یافسوس با
 :کردم زمزمه بود ساله ستیب
 
 عاشق وقتچیه ستین قرار من کنمیم فکر یگاه ــ

 .بشم
 
  ؟یریگجهینت نیا واسه ستین زود یلیخ ــ
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 که ایرو ریاس آدم ذهن خب یول چرا میبگو خواستم
 سخت شیبرا تیواقع و الیخ مرز دادن نشان شود،

 من به را اجازه نیا  در یباال زیآو یصدا اما شود،یم
 که یجوان مادر دنید با و میکرد بلند را سرمان نداد،
 گفتیم و بود گرفته را کوچکش یبچه دست
. میداد خاتمه را بحث خواهد،یم کودکانه یقصهکتاب
 که یکودک هر به شهیهم که یکتاب تا شدم بلند هم من

 قفسه از را کردمیم شنهادشیپ شدیم فضا نیا وارد
 یهاقصه یمجموعه از باتریز ییهاقصه چه. بردارم
 لمسش بار هر که یخوب،کتاب یهابچه یبرا خوب

" یزدیآذر یمهد روح: "گفتمیم رلبیز کردمیم
 !شاد هم بزرگوارش یسندهینو
 

                                          *** 
 
. میداشت هم گرید یمشتر چند ه،یحان رفتن از بعد 

 بدون من و بود یفروشکتاب شلوغ یروزها از امروز
 یرو با دستم، تیوضع خاطربه یاعتراض و یخستگ
 شده یفروشکتاب وارد که یکس هر استقبال به خوش
 کرده فکر نیا به هم را آزادم یهاوقت! بودم رفته بود
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 م،یبده ارائه بود ازین که یکنفرانس یبرا که بودم
 و شعرا دانستمیم. بروم یادب تیشخص کدام سراغ

 من و بودند انیدانشجو انتخاب نیاول بزرگ سندگانینو
 ساعت. گشتمیم یترمناسب یاسم عنوان دنبالبه

 زود بر دشیتأک و زیعز تماس با شد، که هشت
 انداختن با و زدم بغل ریز را سهراب کتاب برگشتنم،

. شدم خارج یفروشکتاب از سالمم، کتف یرو امکوله
 نییپا کامل یبرق یکرکره تا ماندم منتظر روادهیپ در
 یجلو روشن نور به کوتاه ن،یح همان در و دیایب

 داشت حامد و نبودند شلوغ. ماندم رهیخ فروشگاه
 در قیعم ینفس با. دیچیم مرتب را کفش یهاکارتن

 د،یچرخ سمتمبه که نگاهشان و دمیکش را یاشهیش
 .نشاندم لب یرو هم یلبخند

 
 !یکرمان خانم ــ
 
 زانشیگر و شرمنده نگاه دادم، تکان یسر حامد یبرا

 .کنم ترقیعم را لبخندم یکم شد باعث
 
 ۱۰۰_پارت#
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 طومار#
 
 !نکن نگاهم یطورنیا اتفاق هی بابت ــ
 

 به نسبت کردمیم حس. دیکش گردنش پشت یدست
. بود تروسالسنکم داد،یم نشان اشافهیق که یزیچ

 پشت از. آزادخان سمتبه چرخاندم بار نیا را سرم
 نگاهم دنید با حال همان در و بود نشده بلند اشیصندل
 ینفس با و دادم سلم خودش هیشب داد، تکان یسر
 .رفتم جلو قیعم
 
 !حامد کن جا به جا فروشگاه یجلو از رو موتور ــ
 

 یکم من رفتنش، با و گفت یچشم عیسر حامد
 .دوختم چشم زیم تا خودم یفاصله به شدهترمعذب

 
 شب؟ید یهانهیهز پرداخت یبرا دیاومد ــ
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ا یدق ــ  !قا
 

 .کرد رها زیم یرو بود دستش نیب که یخودکار
 
 فاکتور خودم بود نیا از ریغ بود، مسببش من شاگرد ــ

 .فرستادمیم تونخدمت رو
 

 که زدیم حرف یطورکی اش،ییگورک از امان
 باهم دو هر میابروها. کرد یشتریب تعارف شدینم یحت
 :زدم لب و دندیپر باال
 
 .بود خودمم یاطیاحتیب مقصرش یول ــ
 
 نیا در شهیم! خوبه دیهست یاطیاحتیب موافق نکهیا ــ

 .کرد نصف رو هانهیهز صورت
 

ا  مرد نیا کردم، نگاهش واجوهاج  یبازار کی واقعا
 !درشتشوزیر یهااستیس یهمه با. بود اریعتمام

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo233pg.   

 
 تونخدمت بزنم، جمع رو حسابا صورت بعداا  دیبا ــ

 .کنمیم اعلم
 
 مرد، نیا بود یخشک طورکی. بودم باخته را هیقاف
 دمیکش یقیعم نفس. زد حرف درست او با شدینم یحت
 ماندمیم منتظر. نکنم یاصرار گرید گرفتم میتصم و
 یرو را کتاب فقط. بدهد را حسابصورت خودش تا
 کنجکاوش نگاه. دادم هل سمتشبه و گذاشتم زشیم
 :دیپرس تعجب با و دیچرخ سمتشبه
 
 !ه؟یچ نیا ــ
 
 جبران ستمین بلد من د،یدیکش زحمت یلیخ شبید ــ

 یزیچ تنها بهتره، باشه یچطور کارها یبعض کردن
 .بدم هیهد دارم دوسش یلیخ که یزیچ که، نهیا بلدم که
 
 د؟یدار دوست یلیخ که هیزیچ نیا و ــ
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 .دیخندیم داشت انگار سهراب صورت
 

 :طومار
 ۱۰۱_پارت#
 طومار#
 
 حس اما دونم،یم رو نیا دیستین مطالعه اهل شما ــ
 بهتر رو تونحال د،یبزن ورقش یگاه اگر دیشا کنمیم

 .کنه
 

ا یدق نشست، جلد یرو دستش  سهراب، صورت یرو قا
 :داد جواب آرام یصدا با هم بعد
 
 !متشکرم ــ
 
 گرفتیم را هیهد نیا خودم هیشب یکس اگر دانستمیم
 یادیز نگاه و آدم نیا تا شدیم ترخوشحال یلیخ
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 یحت نبودم، مانیپش کارم از وجود، نیا با. اشیبازار
 .شدینم خوانده کتاب آن اگر
 
 !ریخبه تونشب ــ
 

 یلبخند شدم، خارج فروشگاه از. داد آهسته را جوابم
 باالتر یکم کیبوت یفروشنده با که حامد یرو به هم

 ،یتاکس کی گرفتن یبرا و زدم بود گفتوگپ مشغول
 یبرا را نگاهم که بود اریاختیب. ستادمیا ابانیخ کنار
 یاستاره چیه که یآسمان سپردم، آسمان به یاهیثان

 ،ینیماش بوق یصدا با و شدم جمع خودم یتو. نداشت
 رل پشت از داشت که بود پژمان. دمیپر عقب ترس با
 و دیآیم دنبالم به دانستمینم. کردیم میتماشا لبخند با
 از خوشحال حال، نیا با بود؛ کرده متعجبم اریبس نیهم
 را نشیماش در شوم، یتاکس ریاس ستین الزم که نیا

 .کردم باز
 
  خب؟... بره قربونت خاله ــ
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 اومدمیم روز هر ،یشیم مهربون دونستمیم ــ
 !دنبالت

 
 را سرم و نشود پررو تا کردم نگاهش چپچپ عیسر
 به مغازه داخل از کردم حس چرخاندم، ابانیخ سمتبه
. کردیم نگاه بودم شده پژمان نیماش سوار که یمن
 کردم حس یحت اما ت،یواقع ای بود توهم نیا دانمینم
 حرکت. داشت دست یتو و بود برداشته را کتاب که
 قائل المیخ و ایرو نیب یمرز نداد اجازه پژمان، عیسر
 زمزمه دادم لم نیماش یصندل یرو راحت یوقت. شوم
 :کرد
 
 یخونه برم سر هی من ز،یعز یخونه به رفتن قبل ــ

 .میبر بعد رمیبگ رو مامانم لباس پورانم،عمه
 
 بود یخوب اطیخ هابچه یعمه پوران دادم، تکان یسر
 شیهالباس دوخت یبرا او از اوقات شتریب سودابه که

 و دوختم چشم رفتیم که یریمس به گرفت،یم کمک
 .شدم خم جلو سمتبه عیسر ،یزیچ یادآوری با ناگهان
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 !شد؟ یچ هللا،بسم ــ
 
 ...یسلطان دختپوران ــ
 
 حاال و داشتم لبخند من اما کرد، نگاهم دهینفهم و جیگ
 نیا. بروم اسم کدام سراغ دانشگاه، یبرا دیبا دانستمیم

 آن از محدودم اطلعات کردم، نگاه ابانیخ به که بار
 دیبا که یاطلعات. کردم مرور ذهنم یتو را آدم

 کنفرانس در ،یقدردان رسم به تا کردندیم دایپ گسترش
 دختپوران از یاطلعات. شوند انیب انیع ییصدا با

 ۱ زاده) یسلطان یپور به مشهور ،یرازیش یسطان
 از( ۱۳۹۴ آبان ۱۶ درگذشته−  ۱۳۱۰ وریشهر
 ران،یا در یرساناطلع و یکتابدار علوم گذارانهیپا

 عضو و رانیا یمل یکتابخانه یکتابدار گروه استاد
 عنوانبه را او که یکس تهران، دانشگاه یعلمئتیه

 سال پنجاه یط و شناختندیم رانیا نینو یکتابدار مادر
 یریگشکل و تیفعال بر ییسزابه ریتأث مستمر، کار

 . داشت رانیا یمل کتابخانه
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 اول طومار انیپا
 

                                        *** 
 
 ۱۰۲_پارت#
 طومار#
 

 (یحر عباس) نام به دوم طومار
 

 برگردند مهمانان شب آخر بود قرار. بود دهیرس جمعه
 نظرمد که یاخانه نکهیا محضبه و تهران سمتبه

. ندیایب شانلیوسا با خورد، سند شاننام به داشتند
 خوب آمدن رید و دستم خاطربه که را شبچهارشنبه

 را سودابه لباس پژمان تا هم، پنجشنبه بودم، کرده فرار
 که بود شده رید یقدرآن م،یبرس و ردیبگ اشعمه از
 اگر هم را امروز و نمشینب شام یسفره سر جز گرید
 چهاردهوصد من م،یگذاشتیم سرپشت یخوشبه

 باز را یفروشکتاب هاجمعه. فرستادمیم صلوات
 آشپزخانه در را خودم... صبح همان از و کردمینم
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 اما او، به کمک یهوابه بودم، داشته نگه زیعز پردم
 زیت یهانگاه و یمحمدمهد از یدور تین به اصل در
 آبگوشت. دمشانیفهمینم اصلا  من که پرحرفش و
 نوع... زیعز بار نیا و بود جمعه یظهرها ثابتهیپا

 میگفتیم آن به. بود گذاشته بار را آن از یمتفاوت
 هم ینیحسامام آبگوشت ز،یعز البته متنجنه، آبگوشت
 پر کل به را خانه خوشش، یبو و کردیم خطابش
 رنگقرمز سبد یتو که را اطیح یهایسبز. بود کرده

 طور همان و بودم گذاشته دستم یجلو م،یبود ختهیر
 تردشان یهاساقه. کنم زشانیتم داشتم یسع یدستکی
 مزخرف یفکرها کیبهکی انگار شکستم،یم که را
 دادندیم آرامش نعناها، عطر. شکستیم هم سرم یتو
 هم گذاشت آشپزخانه به پا یوقت رایحمخاله را نیا و
 .کرد انشیب
 
 .شهیم آروم آدم ده،یم یزندگ یبو قشنگ نجایا ــ
 
 میبرادرهازن و سودابه. میزد یلبخند زیعز و من

 آمدنشان به هم یزیچ گرید البته و بودند امدهین هنوز
 نیح و دیکش عقب را یصندل رایحمخاله. بود نمانده
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 را سبد یتو ینعناها از برگ چند ش،یرو نشستن
 . برداشت

 
 پرورش یتو دستت. بوستوعطرخوش و تازه چقدر ــ

 .خالهیفخر بود خوب شهیهم اه،یگوگل و یسبز
 
. نشست هم او و کرد ینینشعقب گاز یجلو از زیعز
 کردن پاک به بود شده مشغول هم رایحمخاله
 ...هایسبز
 
 خودم کرمون، یبرگرد و یبش که ریجاگ شاالیا ــ

 از) بعد ور یاز. کنمیم یسبز پر رو تباغچه واست
 .هایسبز نیا از یببر حظ خودتم( بعد به نیا
 

 . فشرد را زیعز دست و دیخند خاله
 
 اونور هرچقدرم خاله! ادیز یلیخ م،یبود دلتنگ یلیخ ــ

 .ستگهید زیچ هی آدم خاک باشه، یعال زیچهمه
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 ۱۰۳_پارت#
 طومار#
 
 را آبگوشتش ریز خواستیم شد، بلند دوباره زیعز
 یویم یصدا با و رفت دنبالش نگاهم. کند کمتر یکم

. دیچرخ هاپنجره سمتبه سرم مان،اطیح ساکن یگربه
 ویمویم قدرنیا چرا نمیبب تا کردم رها را هایسبز
 بعدش، به آنجا از انگار و ستادمیا پنجره کنار کند،یم

 . گرفت قرار کند دور یرو زیچهمه
 
 گفتیم نبود، موندن اونجا به دلش هم یمحمدمهد ــ

 خود یتو ،یرانیا زن با بدم، یزندگ لیتشک قراره اگر
 !باشه رانیا
 

 بود نشسته یمحمدمهد. بود اطیح یتو هنوز نگاهم
 کردیم نوازش را شکمش داشت مادر، یگربه باالسر

. آوردیم در خودش از ییصداها چه لوس، یگربه و
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 شدیم فاصله آن از. بود افتاده رخشمین یرو هم نور
 .دید ترواضح را شیموها رنگ هم و خودش هم
 
 مهم... مادر نداره فرق شیرونیاریغ و یرونیا زن ــ
 . باشن هم وصل نفر دو نهیا
 

 ییاو یپ حواسم یهمه دم،ینشن را رایحمخاله جواب
 آهسته و شد بلند گربه یجلو از حرفیب که بود
 به بار نیآخر که ییجا همان. رفت نیرزمیز سمتبه
 ادامه کوتاه یرابطه نیا خواهدینم دلم گرید گفتم، او

 . باشد داشته
 
 !موند کجا نیبب سودابه بزن زنگ برو مادر، دیسپ ــ
 

 با خاله نگاه و شدم کنده پنجره کنار از گفتم، یچشم
 امیهمراه آشپزخانه از خروج تا و نشست میرو محبت
 و اندافتاده راه گفت زدم، زنگ پژمان لیموبا به. کرد
. رفتم اطیح سمت اریاختیب تماس، قطع از بعد من

 امیصورت( ییدمپا) ییسرپا بود؟ نیرزمیز یتو هنوز
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 یپنجره از. رفتم نییپا هاپله از آهسته و دمیپوش را
 کهنه، و یمیقد یصندل یرو نشسته دمش،ید نیرزمیز
 از یوقت. داد شیتشخص شدینم که یانقطه به رهیخ
 بودم مطمئن رفتم،یم نییپا داشتم هم نیرزمیز یهاپله

 خودش که بودم یآدم هیشب. امداده دست از را عقلم
 خورده و ندیبنش آن یتو تا کرده باز را ریش دهان
 نشسته هنوز نچرخاند، را سرش هم میپاها یصدا. شود
 نگاه رهیخ وارید از یانقطه به و شیسرجا بود
 یبو با ها،یترش یبو و شدم وارد کامل یوقت. کردیم
 .شد بلند شیصدا نشست، امینیب ریز خاطرات ینا
 
 !پنجره پشت دمتید ــ
 
 .اوردمین خودم یرو به اما خوردم، جا
 
 نجا؟یا یاومد چرا ــ
 
 وار،ید یرو اشهیسا شد، بلند شیجا از جواب یجابه

 .بود روزها آن از بلندتر
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 .گردمیم لیدل دنبال دارم ــ
 
 ۱۰۴_پارت#
 طومار#
 
 ل؟یدل ــ
 
 آن که ییجا همان سمتبه رفت داد، تکان یسر

 از شتریب انگار. ندارم دوستت گرید گفتم او به روزها،
 .گشتیم خودش دنبال داشت ل،یدل
 
 یفرار ازم طورنیا که کردم کاریچ نمیبب گردمیم ــ

 !یهست
 

 ندیبنش شیرو تا رفتیم یصندل سمتبه که یآن حاال
 قدر کدامچیه خاک،وگرد و هایترش یبو. بودم من
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 آن حاال هم من نگاه. نبود آزاردهنده روزها آن یبو
 .بود شده دهیکش سمت

 
 .گذشته روزا اون از یلیخ ــ
 

 .شد جمع خودش یتو دلم که یطور کی کرد، نگاهم
 
 ...هم تو ،یکرد تمیاذ چقدر رهیم ادمی داره من ــ
 

 شکستم را غرورت بد چقدر برود ادتی میبگو خواستم
 روزها آن میبگو خواستمیم. کردم تمامش بد چقدر و
 کی ازمندین هم، یانیپا هر دانمیم حاال اما نبودم، بلد

 هاآدم که ستیکار نیکمتر نیا و است خوب یخداحافظ
 الکن زبانم اما بدهند، انجام توانندیم گریهمد حق در
 خام، نوجوان دو یگذشته از بود بهتر دیشا. بود شده
 یصندل یرو از. میکردیم دایپ انتظار شانفهم قدربه
 زیچهمه م،یشو تنها باهم یوقت کردمیم فکر. شدم بلند

 دادیم نشان نیا... نبود اما باشد ترسناک و سخت
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 هاپله سمتبه. اندشده بزرگ حاال نوجوان دو آن الاقل
 .زد میصدا شوم خارج نیرزمیز از تا رفتم که
 
 !داریسپ ــ
 
 همان هنوز کردم، نگاهش یوقت. ستادمیا مکث یکم با
 یبد ینقطه ما گذشته، در که یانقطه همان. بود جا

 .میبود گذاشته تهش
 
 پسر هی یذهن تصور ت،یاذ یگیم بهش تو که یزیچ ــ

 .داشتنش دوست دادن نشون یبرا بود نابالغ
 

 :زدم لب و ماندم اما بروم، باال و برگردانم رو خواستم
 
 .بود اشتباه راهت اما ــ
 
 .داد تکان یسر
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 با یشینم حاضر وقتچیه یگفت تو نیهم خاطربه ــ
 !یبمون داره یسیپ تنش که یپسر
 

 و زد دودو نگاهم. ختندیر سرم یرو خی آب انگار
 در که یرنگدو قسمت از انگار. شد تلخ او لبخند

 بعد که یرگ. کردیم عبور یرگ بود، مشخص گردنش
 تا کردم باز دهان بار چند من، و زد تند جمله نیا از

 یحرف
 
 ۱۰۵_پارت#
 طومار#
 

! کلمه بدون و گنگ یجهان در بودم شده گم اما بزنم،
 و چرخاند را سرش زد، یلبخند د،ید که را ماتم نگاه

 :کرد زمزمه
 
 هم تو نبودم، بلد رو داشتن دوست ابراز اگه من ــ
 !داریسپ درخت ،یبود هیسایب
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 انگار رفتم، باال را هاپله که بود من به پشتش هنوز
 خورد،یم تکان لباسم، یتو بودند انداخته داغ یزغال
 دنیپرنییپاباال جز من و سوزاندیم را تنم از گوشه هر
 داالن از دمید دم،یرس که اطیح یانهیم. نداشتم یراه

 یدرباره کتاب کدام در. شدند وارد هابچه و سودابه
 دمیکش خجالت کرد، سلم سودابه بودم؟ خوانده یسیپ

. بودم مانده او سلم منتظر و بودم ترکوچک من چون
 برص، ،یسیپ. )دیبوس را صورتم او و دادم را جوابش

.( بود پوست یهادانهرنگ یبرا یاختلل... سیپ و لک
 که دیپرس یسوال کرد، حلقه میبازو گرد دست سودابه
 هاپله از هم همراه. دادم را جوابش آن از یدرک بدون
 از که رایحمخاله و زیعز به یبلند سلم او و میرفت باال
 چهار تا سه حدود. )داد کردندیم نگاهش پنجره دم

 زد غر زیعز.( بودند مبتل یسیپ به ایدن تیجمع درصد
 به را خودش عذرخواهانه سودابه و دیکرد رید چرا که

 آبگوشت در زردآلو یهابرگه یبو. رساند آشپزخانه
 عیشا یهامحل... )هم نعنا یبو. بود بلند ینیحسامام
( است ران یکشاله و دست گردن، ،یسیپ در یریدرگ
 . رفتم اتاقم سمتبه هیحان با تماس یبهانه به
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 یهمه نشستنم بعد و نشستم جا همان بستم، که را در
 گفته چه من شد؟ چه روز آن. کردم مرور را روز آن

: کردم زمزمه و گرفتم میهادست نیب را سرم بودم؟
 با گرفتم آتش و" داریسپ اریب ادتی... اریب ادتی"
 بودم؟ کرده چه بودم، گفته چه من اش،یادآوری
 
 بد حالم شهیم باعث پوستت. ازت آدیم بدم اصلا " 

 دوستام یپسرادوست ندارم، دوست رو هالکه نیا شه،
 یطورنیا شونپوست نکهیا هم کنن،ینم تشونیاذ هم
 ..."یسیپسیپ باشم؟ دوست تو با دیبا چرا. ستین
 

 یخود. آمد بدم یلیخ خودم از خت،یر که اول یقطره
 به را یکس ضعف اشیخام اوج یتو درست که
 را سرم و دمیکش سرم از را شالم. بود آورده شیرو
 چطور تو... درست بود بد او. گذاشتم میزانوها یرو
 !دار؟یسپ یبود شده بد قدرآن
 

                                           *** 
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 وارد عصر خواب یبرا ها تربزرگ ناهار، از بعد
 تابش و بود کرده پر سکوت را خانه. بودند شده هااتاق
 یتو ها،یارس یرنگ یهاپنجره نیب از نور، میمستق
 جمع، دارانیب. بود کرده پراکنده یخوب حال فضا
 تا بود آرام اطیح یتو شانیباز یصدا که بودند هابچه

 به! هاجوان ما... بعد و نشوند یکس خواب مزاحم
 صحبت از قبل تا کردم،ینم نگاه یمحمدمهد یهاچشم
 را او و دانستمیم محق را خودم ن،یرزمیز در

 شتریب مانکدام دانستمینم گرید  بعدش از و خطاکار
 بود آورده پاسور یهابرگه پرهام. میبود کرده خطا
 
 ۱۰۶_پارت#
 طومار#
 
 دامادشان همراه ،یمحمدمهد و پژمان خودش، و

 خوردن مشغول هم هاخانم ما. بودند یباز مشغول
 با یهرزگاه و میبود گرفته قرار کنارشان وه،یم
 شانیهادست یهابرگه یرو نگاهمان طنت،یش
 .دیلغزیم
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 !دیشد کوت ــ
 

 بودم مطمئن. گفت یخوشحال با اما آرام، را نیا پژمان
 پر را خانه کل اشیشاد یصدا نبودند، خواب هیبق اگر
 دامادشان بودن ناوارد خاطربه یمحمدمهد میت. کردیم

 یاپیپ دست هفت برندگان م،یهاخواهرزاده و بود باخته
 گرید یباز شد باعث بازنده، انیآقا دمغ یچهره. بودند
 شانسمتبه وهیم کردن تعارف با من و نکند دایپ ادامه

 :کنم زمزمه
 
 ؟یفروشکتاب یبریم رو من برم، قربونت یپژ ــ
 
 ست؟ین مگه جمعه ــ
 
 نشد باعث هم نگاه جفت کی ینیسنگ دادم، تکان یسر
 عوض گناهیب و گناهکار آدم یجا نکهیا. بچرخانم سر
 .نداشتم دوست را شود
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 کتاب دیخر یبرا باشم، دادم قول یکی به یول چرا، ــ
 .ادیب بود قرار
 
 دستم اریخ نصفه کی. شدم بلند من و داد تکان یسر
 گام اتاق سمتبه که بودم خوردنش مشغول و بود

 سخت کردن کار یدست کی. شدن آماده یبرا برداشتم
 آماده یوقت. کردمیم عادت آن به داشتم کمکم اما بود،
 بود شده داریب خواب از تازه که رایحمخاله از شدم،

 آرزو یخطریب سفر شانیبرا و کرده یخداحافظ
. میزد رونیب خانه از پژمان همراه هم بعد کردم،

 نگاهم یوقت ،یاصل ابانیخ یتو افتادن محضبه
 :دیپرس بود شهر یهاابانیخ سمت سرگردان

 
 از فقط که بود بهونه یکس اومدن کنمیم حس چرا ــ

 ؟یایب در خونه
 

 ریمس خواستمیم دم،یچرخ سمتشبه و زدم یلبخند
 یبرا شود، سوالش نیا الیخیب تا کنم عوض را بحث
 :دمیپرس نیهم
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 دمیشن ییزایچ هی زیعز و خاله یحرفا نیب از امروز ــ

 .پژمان
 

 :زد لب که شد بحث به لمیتماعدم متوجه
 
 ؟یدیشن رو گنج حرف ــ
 
 ینگاه سمتمبه نکهیا بدون او، و دادم تکان یسر
 ابانیخ به کامل توجه و یرانندگ حال در اندازد،یب

 :داد را جوابم
 
 داشته، حواساختلل کمی امرزتون،یخداب مادربزرگ ــ
 !گرفت یجد ادیز رو هاشحرف دینبا
 
 ۱۰۷_پارت#
 طومار#
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 به راجع نبود هم درست کردم، پنهان را امخنده
 .بزند را ییهاحرف نیچن مادرش مادربزرگ

 
 مریآلزا ریدرگ عمرشون آخر یهاسال فقط مادرجون ــ

 آدینم ادممی من که البته بودن؛ سالم که قبلش بودن،
 !باشم دهیشن ازشون یزیچ نیچن بودن زنده یوقت
 

 ترکوتاه را ریمس که شد یا یفرع وارد زد، راهنما
 :داد هم را جوابم و کردیم
 
 یبار چند. آخره یهاسال همون مال گنج نیا تیحکا ــ

 زدن یحرف باشه داشته تهوسر هاشونجمله نکهیا بدون
 زیعز یپدر یمیقد یخونه نیزم یتو که گنج هی از
 داره، محافظ گنجه گفتهیم تهش هم شهیهم! شده دفن
 خواستهیم فقط امرزیخداب. سراغش بره تونهینم یکس

 تیعاف شربت خودش و مردم تن یتو بندازه ووج
 .بخوره

 
 نبود؟ شهادت شربت ــ
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 به رو نیا جمله، نیا یتو داشتم دوست یول بود؛ ــ

 .ببرم کار
 
 چرخاندم نیماش یهاپنجره سمتبه را سرم افسوس با
 :دمیپرس آرام و
 
 اگر. زنهیم حرف ازش قدرنیا خاله چرا حاال ــ
 آد؟یم کجا از ثایحدوحرف نیا ست،ین یزیچ
 

 و داشت برش داشبورد یرو از خورد، زنگ لشیموبا
 : داد کوتاه را من جواب

 
 دهیجد یسهیک دنبال و دهیکش ته شوهرش یپوال البد ــ
 !برسه فرشوقر به که
 

 جا همان بحث تا کرد وصل را تماس عیسر هم بعدش
 فقط اگر و بود شده ادبیب یادیز پسر نیا. شود تمام
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 آمد،یم ایدن به من از رترید ناقابل سال کی سال، کی
 او به زورم نه گرید که حاال. کردمیم ادبش خودم

 ینشدهانجام درست یفهیوظ داشتم حوصله نه دیرسیم
 زدنش حرف طرز از. فتدیب من یهاشانه یرو سودابه
 یکم. است دختر کی خطش پشت که بود مشخص

 دم،ید که را اشیالیخیب و کردم نگاهش چپچپ
 .دمیچرخ هاابانیخ سمت دوباره

 
 !حواسیب یآقا ینکن رد رو ابونیخ ــ
 

 نکهیا از قبل و شود جمع حواسش شد باعث اخطارم
 هم بعد. بچرخاند را فرمان کند، رد را ابانیخ یورود
 هستم یکس چه من نکهیا حیتوض به کند شروع تندتند
 .خطش پشت مخاطب یبرا
 
 باشه شمیپ دختر! ه؟یچ دختر! بود مخاله تو جان به ــ
 !یمخاله بگو دیسپ! دمیم رو جوابت راحت قدرنیا
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 با بعد، و کند توقف یفروشکتاب یجلو قیدق تا گذاشتم
 زیسرر لحنم یتو طنتیش یکم ن،یماش در کردن باز

 .کردم
 
 ۱۰۸_پارت#
 طومار#
 
 یمعرف خاله رو نامزدت که یحیوق یلیخ! خاله؟ ــ
 حرف یک با پژمان، نداشتم توقع ازت اصلا . یکنیم
 ؟یزنیم
 

 گرید ماندم، میصدا یساختگ بغض آن بهت در خودم
 با. داشتند خود یجا که اششدهگرد یهاچشم و پژمان
 اشگونه به را آزادم دست و زدم یچشمک خنده

 شود تمام بهتش نکهیا از قبل و دمیکش را لپش. رساندم
 :کردم زمزمه

 
 خب؟! بره قربونت خاله ــ
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 نیماش از گرید شد، بلند که پرحرصش نفس یصدا
 گرفت را گازش عیسر لجش از هم او و بودم شده ادهیپ
 دمیچرخ که بود میهالب یرو هنوز خنده. رفت و
 طومار، یبایز علمت دنید با و یفروشکتاب سمتبه
 گمش هاساعت که یراحت نفس انگار سردر، یباال
 یهمه و امنهیس وسط نشست شد، شیدایپ بودم، کرده
 شدم وارد یوقت. برد و شست خودش با را هافشار آن
 هاآدم دمیفهم آمد، استقبالم به در یباال زیآو یصدا و
 ای زمان مکان، کی به تعلق. دارند داشتن تعلق به ازین

 از که یکار یفضا به داشتم، تعلق هم من. شخص
 .بودم دهیند آن از جدا را خودم وقتچیه ،یبچگ همان

 
 یپاهم و گذاشتم را محبوبم یقیموس ز،یهرچ از اول
 فقط که یمیقد کتب یقفسه سمتبه ان،یپر یهاقصه
. برداشتم گام بودند یفروشکتاب خود در مطالعه یبرا

 در شدهدهیچ بودند، جا همان همه هللابابانعمت یهاکتاب
 امیا به را آدم که یمیقد ییهایدکور با و صف کی

 به زیعز را شانیهایلیخ. بردیم چهل و یس یدهه
 بود ریگدل جمعه یهاغروب. بود داده هیهد قفسه نیا
 از یناش وجدانعذاب از فرار خاطربه که یمن و

 هللانعمتبابا یهاجامانده ریاس یمحمدمهد یها حرف
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 با توامان غم کی. بود شده شتریب غمم هم، بودم شده
 کرد،یم طلب را غم نیا تمامم انگار! آرامش

 .یشگفت و تضاد از پر بود، خودخواسته
 
  ن؟یزنیم زار چتونه ن،ینازن یایپر"
  غروب، تنگ نیا یتو دور، یصحرا نیا یتو
 "آد؟یم بارون نیگینم آد؟یم برف نیگینم
 

 ریز نم. آمده یکس دمیفهم شد، بلند که زیآو یصدا
 کنار محبوبم یقفسه پشت از و کردم پاک را میهاچشم
 . دمیکش
 
 !دییبفرما ــ
 

 یخیتار کتاب چند گفت و زد لبخند بود، یدخترجوان
 را عنوان دو کردم، یبررس را ستشیل خواهد،یم

ا  گفتم او به. مینداشت موجود  با و کنمیم اشهیته حتما
 یبرا یک که دهمیم خبر شماره، گرفتن
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 ۱۰۹_پارت#
 طومار#
 
 که بود تشکر حال در و لبخند با. دیایب شانافتیدر

 راستم، دست یهیهمسا یآشنا نیماش کردن پارک
 . شود پرت یالحظه حواسم شد باعث

 
 شما؟ از خبر پس ــ
 

 شیبرا یسر. چرخاند دوباره را نگاهم دختر، یصدا
 کرد،یم باز را در داشت که او و دادم تکان لبخند با

 جلب بود، شده ادهیپ نیماش از که یمرد نگاه
 از باال، سمتبه را شیابرو دنیپر. شد یفروشکتاب
 با اما برود، ماندم منتظر. نمیبب شدیم هم فاصله همان
 من و داد هل داخل سمت را در. آمد جلو او زن، رفتن

 .آمدم رونیب زیم پشت از قیعم ینفس با
 
 .سلم ــ
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 .بدهد را جوابم تا دیکش طول کوتاه یهیثان چند فقط
 
 !باشه باز طومار هاجمعه آدینم ادمی سلم، ــ
 

 را میفروشکتاب نکهیا داشتم، دوست را اشیبندجمله
 فخرم باعث شناختیم برند و نام کی عنوانبه مستقل

 دست و کرد ترقیعم را لبخندم هم نیهم. شدیم
 دست انگشت با آغوشم، یتو اریاختیب ام،دهیدبیآس
 .شد نوازش گرمید
 
 !بود استثناء هفته نیا نه، اصوالا  ــ
 

 چرخاند؛ عقببه را سرش بود، نشده داخل کامل هنوز
 شیهااخم و کرد ینگاه را خودشان فروشگاه سمتبه

 .رفتند درهم
 
 !ومدهین چرا پسره نیا ــ
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 یوقت. بود شده سوال هم من یبرا فروشگاه بودن بسته
 زین هاآن ها،جمعه کردم گمان و شدم متوجهش دمیرس
 .کنندینم کار
 
 د؟یندار دیکل خودتون ــ
 
 فقط من سته،یایم حامد خود هاجمعه ست؛ین همراهم ــ

 .زنمیم سر عصرا
 
 کردم تعارف و دادم تکان دنیفهم ینشانه به یسر

 .شود داخل
 
 .رفته  و اومده شیپ یکار دیشا تو، دیایب دیخوایم ــ
 

 بیج از هم را لشیموبا. شد داخل یزدنچانه چیه بدون
 متعلق زدمیم حدس که یاشماره گرفتن با و درآورد
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 جلو هایصندل تا شیهااخم حفظ همراه باشد، حامد به
 .رفت
 
 ۱۱۰_پارت#
 طومار#
 
 .خاموشه شمیگوش ــ
 

 یاقفسه ها،کتاب محبوب یقفسه سمت شد دهیکش نگاهم
 زیم کی بود، کرده دنجش یکم اشیریقرارگ محل که
 هیشب. بود مقابلش هم یچوب یصندل دو و کوچک گرد
 صوت ضبط یریقرارگ محل. یاختصاص یکافه کی

 .بود جا همان به کینزد هم
 
 د؟یخوریم یچا ــ
 
 مجدد یریگشماره درحال و بود لیموبا به نگاهش کی
 .من دست سمتبه هم نگاهش کی و
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 د؟یدار هم یچا نجایا ــ
 

 پشت که یایبرقیکتر سمت جوابیب خورد،یم پس
 بود، گرفته قرار کوچک یطاقچه کی یرو قفسات
 یسختبه دست، کی با و زدم برق به را یکتر. رفتم
. کردم باز را یخانگ یهاتییسکویب یقوط در
 ییرایپذ یبرا که مانده شیتو تا چند نمیبب خواستمیم

 یتو شدیم اما نبود، ادیز تعدادش. کنم استفاده
 شدن ناقص خاطربه زیعز که ییهایدستشیپ

 را یچا و نمیبچ بود دهیبخش من به سشیسرو
 همراه بعد، یلحظات. نگذارم شیجلو یخالوخشک

 آن به بود میهادست یرو دشوار و سخت که یاینیس
 داشت کردهاخم. نبود من به حواسش شدم، کینزد زیم
ا  و دیایب حامد تا دییپایم را رونیب  به دلم بعدش قطعا

 یرو که را یچا یهاوانیل. سوختیم دیبا حامد حال
. آوردم هم را تییسکویب ظرف و برگشتم گذاشتم، زیم

 اما کنم، عوض را یقیموس تا پخش طرف رفتم هم بعد
 .شد مانعم شیصدا
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 !قشنگه ــ
 

 :دمیپرس. گرفت تعجب رنگ نگاهم
 
 ؟یقیموس ــ
 

. داشت چشم هم سرشپشت آدم نیا سمتم،به دیچرخ
 نافذ یادیز نگاهش اما تکلف،یب و بود ساده رفتارش

 .بود
 
 .متنش ــ
 

 با و آمد جلو. دادم تکان دنیفهم ینشانه به را سرم
 یتو را محو یجاخوردن یگذرا برق ز،یم دنید

 کتب یقفسه یرو شیهاچشم. دمید شیهامردمک
 تا بودم دهیند که یخندتک با هم بعد د،یچرخ هم یمیقد
 یتو که یایمیقد هاون به باشد، کرده مهمانم حال به

 .کرد یااشاره بود قفسه
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 بودم بچه یلیخ ادمهی د،یکرد دایپ کجا از رو نیا ــ

 .دیکوبیم هیادو نایا یتو مادربزرگم
 
 ۱۱۱_پارت#
 طومار#
 
 کینوستالژ کردم یسع رو نجایا. مادرمه یبرا ــ

 قشنگه؟ حسش. یمیقد یهالهیوس و کتابا با. کنم درست
 

 را جوابم صادقانه و گرفت لیوسا آن از را نگاهش
 :داد
 
 !دیشا... دونمینم ــ
 
 همان با داد، یشتریب حیتوض د،یچرخ سمتمبه یوقت
 .داشت نمود ادیز تشیشخص یتو که یتیجد
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 یدرس کتاب اومد؛یم بدم خوندن کتاب از شهیهم من ــ
 !شتریب که
 

 بودم درسم عاشق شهیهم که یمن یبرا. شدینم باورم
 یکتابدار کردندیم فکر که عموم باور برخلف و

 بودم، کرده تلش شیبرا سخت است، ساده یارشته
 سخت باشد نداشته دوست را کتاب و درس یکس نکهیا

 .بود
 
 د؟یخوند درس چطور پس ــ
 
 !بود بلند قدش چقدر. قفسه همان به داد هیتک
 
 .نخوندم ــ
 

 :کرد اضافه عیسر هم بندشپشت
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 وارد زودتر داشتم دوست برام، بود یکاف پلمید تا ــ
 یتو شدیم خلصه زیچهمه من یبرا. بشم کار بازار
 تا دیرسیم که یچرم یبو و پدرم یکفاش کارگاه
 . بدوزن کفش و فیک باهاش

 
. بود گرفته را سانسشیل هم دیسع یحت ما، یخانه در
 ماننیترکوچک تا خواهرم، و برادر نیتربزرگ از

 علقه همه. میبود کرده یط را یلیتکم لتیتحص
 دانشگاه یروانه زیعز اصرار را هایلیخ. نداشتند
 و یاساس اصل کی بود شده مانیبرا اما بود، کرده
 به نسبت راحت قدرنیا یآدم کنم باور بود سخت. مهم
 چند نیهم که یمرد همآن بزند، حرف لشیتحص ترک

 باهوش که بود رسانده باور نیا به را من دارمانید
 !نه هم کم. است
 
 خواستیم پدرم کردم، ییپادو یحت یادوره هی من ــ
 اما مشق،ودرس سمت برگردونه رو من هیتنب نیا با
 دوست خوندن درس از شتریب هم رو کار اون یحت

 .داشتم
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 و برداشت قفسه از را اشهیتک زدم، لبخند ناباورانه
 او یهادست و بود زیم یرو یچا وانیل. آمد جلو
 نشستن نیح و برداشت را وانیل. گرفت راه شانسمت
 تکه کی ،یقیموس دنیشن حال در ،یصندل پشت

 .گذاشت دهانش یتو هم تییسکویب
 
 !قشنگه نیا حس... خب یول ــ
 

 تییسکویب ظرف به که یوقت تا نشدم، منظورش متوجه
 مرد کی. دمیخند ترآزادانه بار نیا من و کرد یااشاره
. آمدیم بدش هم کتاب و درس از که یبازار یشکمو

 کمتر بخواهم کنم، فرار خانه جو از جمعه عصر نکهیا
 یتو و اورمیب پناه نقطه نیا به و شوم وجدانم درد ریاس
 از بنوشم، یچا یآدم نیچن با ،یزییپا روز کی

 یطور ایدن زیعز قول به. بود روزگار بیعجا
 رانیح هم خودش که کردیم آدم با یکار و دیچرخیم
 .ماندیم
 
 ۱۱۲_پارت#
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 طومار#
 
 
 د؟ینیشینم خودتون ــ
 
 را لشیموبا دوباره. نشستم هم من شیصدا دنیشن با

. بود حامد هم باز مخاطبش گمانمبه و بود گرفته دست
 یرو را لیموبا بدخلق یکم نشد، دشیعا که یپاسخ

 .برد باال مجددا را شیچا وانیل و داد سر زیم
 
 !دهینم جواب تلفنشم که کجاست ستین معلوم ــ
 
 د؟یکن کاریچ دیخوایم حاال ــ
 

 .هم باز بود شده انعطاف بدون کرد، نگاهم
 
 .رمیم ومدین کنم،یم صبر کمی ــ
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 د؟یکن باز ستین قرار کلا  امروز یعنی ــ
 
 دیرسینم نظربه انداخت، ینگاه مچش دور ساعت به
 .دیایب خوشش دادن حیتوض از یلیخ
 
 تینها. برگردم دیکل با و برم خونه تا نداره ارزش ــ

... خب که میباش باز عصر بود قرار ساعت چهارسه
 .باشه جوابگو بابتش خودش دیبا پسرآقا نیا
 
 !دیریگسخت یلیخ ــ
 

 و کرد تکه را هاتییسکویب از یکی د،یپر باال شیابرو
 و دینوش یچا شیرو آرامش با. گذاشت دهانش یتو

 حرفم بابت تا بودم دهیکش انتظار یحساب یوقت بعد،
 :داد را جوابم کند نثارم یدرشت

 
 و سییر نیب یفرق دیبا داره، قانون یزیهرچ ــ

 از شیب نرمش کردن ثابت شهیهم هاآدم. باشه مرئوس
 .بسازه زیگرتیمسئول یهامتوقع ازشون تونهیم حد
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 و نرم یقیموس نیا نیب برداشتم، را میچا وانیل هم من
 کارم، محل یداشتندوست دنج کنج نیا انیم در ف،یلط

 .میبکن نانهیبدب یهابحث نداشتم دوست
 
 .دیهست هم نیبدب ر،یگسخت بر علوه ــ
 
 اما بود، بداخم. نشست راحت و اشیصندل به داد هیتک
 .باشد داشته دعوا دیرسینم نظربه
 
 اما باشه، یآرمان دیشا زیچهمه د،یهست که یسن یتو ــ
 .ستنین طورنیا هم هاآدم. ستین طورنیا ایدن
 

 استفاده کلمات از هوشمندانه اما بود، نخوانده درس
 نیهم یبرا داشتم، دوست را تیخصوص نیا کرد،یم

 :زدم لب آرامش با دعوا، بدون هم من
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 یکم یزندگ به من دگاهید معتقده شهیهم هم پرهام ــ
 لذت ایدن از یطورنیا کنمیم حس من اما زه،یآماغراق

 .برمیم یشتریب
 
 ۱۱۳_پارت#
 طومار#
 
 و زد گره درهم زیم یرو را شیهادست د،یکش جلو تن

 خودم دست با خودم من، انگار که کرد نگاهم یطور
 .خواستیم او که یانقطه به بودم رسانده را بحث
 
 هیافتتاح یتو شب اون شناسم،یم دورادور رو پرهام ــ

 همسر دونمیم مونه،نیب یدور یلیفام نسبت که گفت
 شما متیصم زانیم هم شب اون برام اما داره،

 . بود جالب باهاشون
 

 ایآ که بود زده جرقه ذهنم در یسوال هم شب همان
 ما تیمیصم کردمیم حس. نه ای داندیم را ماننسبت
 و زدم چانه ریز دست. بود کرده جادیا سوال شیبرا
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 شد چشم امهمه ندهم، دست از را واکنشش نکهیا یبرا
 .شدم اشرهیخ و
 
 .برادرزادمه همسرشم پرهامم، یخاله من ــ
 
 با و بلند داشتم دوست! واضح و انیع خورد، جا
 و یکودک ضعفنقطه بود هامدت. بخندم طنتیش

 و غرور حس کی به بود شده لیتبد م،یهاینوجوان
 روزها نیا بودن هابچه آن جوان یعمه و خاله. افتخار
 .کردیم تیتقو را نفسمبهاعتماد خوب حس
 
 !د؟یگیم یجد ــ
 

 .رمیبگ را لبخندم یجلو نتوانستم و انداختم باال یاشانه
 
 از یکی و خواهرزاده تا دو من گم،یم یجد ــ

 بهم زم،یعز قول به. ترنبزرگ خودم از هامبرادزاده
 .خانواده اون تابوت یپا زنگوله گنیم
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 شیسرجا تعجب، ینشانه به بود انداخته باال که ییابرو

 .بود کوتاه اشیجاخوردگ و بهت عمر. برگشت
 
 .باشه جالب دیبا ــ
 
 بودن؟ خاله ــ
 

. یعیطب یرنگ با بودند، مرتب شیهادندان د؛یخند
 کار شانیرو و هستند خودش یهادندان بود مشخص

 .بود نشده انجام ییبایز
 
 از تا سه یوقت. بود منظورم تیپرجمع یخانواده ــ

ا  بزرگن، قدرنیا خانواده یهانوه  .شلوغه دورتون قطعا
 

 و دادم تکان یسر لبخند با هم من. بود درست حدسش
 وقتچیه یاسهیک یچا. گذشتم یچا آن خوردن ریخ از

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo366pg.   

 تهش تا چطور او بودم مانده آمد،ینم خوش مذاقم به
 .بود خورده

 
 اما رو، یشلوغ نیا نداشتم دوست یلیخ بودم که بچه ــ

 .جونمن از کهیت هی کدوم، هر االن
 
 !کنه شونحفظ خدا ــ
 
 ۱۱۴_پارت#
 طومار#
 

 شتریب من هم یکم امده،ین حامد تا داشتم دوست
 به. بود بکر مرد نیا یچغر و یسخت میبرا. بشناسمش

 .آمدینم ما خاندان یمردها
 
 د؟یندار برادرزاده و خواهرزاده شما ــ
 
 .ندارم برادر خواهر کلا  من ــ
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. رفت نییپاوباال شیرو اریاختیب نگاهم بود؟ بچهتک
 فرزندانتک گفتندیم که وابسته و لوس یهیقض همان
 بود؟ هم او تیشخص یتو یعنی شوندیم رشیدرگ
 کنم، تصور وابسته و لوس یمرد را او کردم یسع
 ! بود سخت... نشد
 
 د؟یکنیم تماشا رو یچ ــ
 
 ایرو برام بودن بچهتک بودم، که ترکیکوچ من ــ

 .بود
 

 حامد انتظارچشم چرخاند، ابانیخ سمتبه را نگاهش
 .بود
 
 !دیداشت یخودیب یایرو ــ
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. زدیم را حرفش آدم صورت یتو رک چقدر
 چسبانده، یخودیب صفت میایرو به که برنجم دانستمینم
 مشخص. امکرده ناراحتش که رمیبگ وجدانعذاب ای

 بود؛ امدهین خوشش وقتچیه یفرزندتک نیا از بود
 یقدرآن وجدانم یهاعذاب وزن امروز من که البته
 .کنم اضافه حجم آن به هم را او نخواهم که بود نیسنگ
 
 .اومد ــ
 
 یفروشکتاب یجلو از حامد موتور د،یچرخ هم من سر

 سرعت با. شد متوقف جلوتر یکم و کرد عبور
 کند، شیدعوا بودم نگران. شدم بلند هم من و برخاست

 چه میبگو و کنم ینهوامر او به توانستمینم خب اما
 .است بهتر یرفتار

 
 !تونییرایپذ از ممنونم ــ
 
 با. امرفتهیپذ را تشکرش بفهمد تا دادم تکان یسر
 جا همان من و رفت یخروج سمتبه محکمش یهاگام
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 در به دهینرس  اما کردم، نگاه رفتنش ریمس به ستادهیا
 :کرد زمزمه یجد و دیچرخ یمکث با ستاد،یا
 
 ...توندست ــ
 

 ادشی. گرفت گر لبخندم و شد دهیکش دستم سمت نگاهم
 به رفتن؟ وقت هم آن بپرسد، را دستم حال بود آمده

 دستم، کردن بلند با تنها و نداشتم را انتظارش هرحال
 :زدم لب آهسته

 
 !خوبه ــ
 
 ۱۱۵_پارت#
 طومار#
 
 با و عقببه برنگشت گرید بار نیا داد، تکان یسر

 زهایآو یصدا و رفت را راهش محکم یهاگام همان
 ستادمیا ییجا در رفتم، جلو بعد هیثان چند. کرد بلند را
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 ترراحت ام،یفروشکتاب یاشهیش در از را روادهیپ که
 سر. زدیم حرف موتورش کنار حامد با داشت نم،یبب

 یلیخ حال، نیا با ؛یجد او صورت و بود نییپا حامد
 او و کردمیم اشتباه دیشا. نشد یطوالن زدنحرف نیا

 و کرد رها را حامد یوقت. نبود ریگسخت هم قدرهاآن
 یناراحت بدون شاگردش، و شد فروشگاهشان وارد
  سرم شد، موتورش به زدن قفل مشغول یقیعم
 و رفتندیم سرعت با هانیماش. دیچرخ ابانیخ سمتبه
 گرید که بود گذشته یقدرآن جمعه، غروب از
 . نکند ینیسنگ دلم سر اش،یریدلگ
 

                                         *** 
 
 نشسته زیعز با. بود دهیرس بیس بار مانیبرا روستا از
 تا میزدیم برش را هاوهیم و راندازیز یرو میبود
 بود من محبوب نه بیس. میکن شانخشک یبخار یرو
ا . داشت دوست زیعز نه و . میکردیم شانخشک عموما
 زمستان یهاشب تا شدندیم میتقس میبرادرهاخواهر نیب
 و بود شده کیتار هوا. باشند داشته خشک یوهیم

. مانسمتبه در یدرزها نیب از دیکشیم زبانه سرما،

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo371pg.   

 دو از بعد کردمیم حس من و بود فکر غرق زیعز
 سکوت نیا چقدر حاال م،یداشت خانه در که شلوغ روز
 از بعد ییتنها از. کردیم سوراخ را مغزمان مانندمته
 اصلا  هم را جمعه یهاشب. آمدینم خوشم هاشدن جمع

 .نداشتم دوست
 
 .یفروشکتاب یبر هاجمعه ینداشت عادت ــ
 

 . رفت باال زیعز سوال با سرم
 
 .بودم داده قول داشتم، یمشتر ــ
 
 . کرد نازک یچشم پشت و کرد ترش رو
 
 ،ینشست شیآت یرو انگار برگشته، رایحم یوقت از ــ
 رفتن، که حاال. یدیچرخیم خودت دور گرفته الو

 .یگرفت قرار دوباره
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 شدینم بود، زیت شیباال سالوسن یهمه با زیعز
 . کرد ینف را بود کرده حس که یزیچ
 
 یبیغر حس باهاشون بودمشون، دهیند وقته یلیخ ــ
 .کردمیم
 

 چهارپا درازگوش آن یعنی که کرد نگاهم یطور
 هابیس. اوردمین خودم یرو به من اما  ،یهست خودت

 مانندباتلق بحث نیا از شدن رها یبرا و زدم برش را
 :دمیپرس
 
 ه؟یواقع گنجه نیا زیعز ــ
 
 ۱۱۶_پارت#
 طومار#
 
 :زد لب
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 رونیب سرت از هم رو گنج ار،ین فشار دستت به ــ
 .گفت خودش یبرا یزیچ هی رایحم. کن
 
 یهاانگشت نوک با را بیس. آمدینم فشار دستم به
 گرید دست با و بودم داشته نگه گچم از زدهرونیب

 . دادمیم برش
 
 رو انیجر. زیعز گهینم یزیچ هوا یرو رایحمخاله ــ

 .بگو
 
 :زد لب و چرخاند یسر
 
 ترشاله کمی ،یتابستون میگرفتیم هم زردآلو کاش ــ
( نادان) تیبل هم تو. میکردیم درست( زردآلو یبرگه)

 .کرد باور دینبا رو یحرف هر. نباش
 

 انگار که انداختم نییپا را سرم او، زدن حرف از دیناام
 :کرد زمزمه یمکث با چون. سوخت دلش
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 بچه؟ یبدون یخوایم یچ! طونیش اهیس دل به لعنت ــ
 
 ه؟یچ یچ اشهیقض گنجو ــ
 
 نوازش به کرد شروع بود، کرده دراز را شیپا

 .برداشت هابیس از دست و شیزانو
 
 انبارآب یتو گفتیم آخر یروزا امرزم،یخداب مادر ــ

 از یکی یبرا که هست یگنج هی ،یپدر یخونه
 و داره محافظ گنج گفتیم. ستخونه نیهم یهانوه
 چه. شیاصل صاحب جز کنه داشیپ تونهینم هم یکس
 .محافظشن هااجنه نیا از دونمیم
 
 .کرد فوت و خواند یزیچ عیسر هم بعد
 
 .کنه دور ازمون رو ازمابهترون خودش خدا ــ
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 به دمیخند. بودند اجنه ازمابهترون، از، زیعز منظور
 تا شوم بلند خواستم و خرافات نیا به نسبت اعتقادش
 زنگ یصدا که کنم درست خودمان یبرا یدمنوش
 . اطیح سمت چرخاند را مانیدو هر سر در،
 
 !باشه ریخ ــ
 
 زدم که را دکمه رفتم، افاف سمتبه من و گفت زیعز
 بوده، در پشت یکس چه نمیبب تا ماندم منتظر پنجره از
 یلیخ شد باعث آشفته یسروصورت با پژمان دنید اما

 .بگذارم پا وانیا به و بکوبم امگونه یرو نگران
 
 !تو؟ یشد یچ خاله ــ
 
 با خودم من و حوض کنار زد زانو من، به تیاهمیب

 یکیدوتا را هاپله و زدم پا را میهاییسرپا سرعت
 .وانیا یرو بود آمده حاال هم زیعز. رفتم نییپا
 
 ؟ییتو بگرده دورت زیعز... پژمان ــ
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 باال سلم علمت به یدست فقط و امدین باال پژمان سر

 را صورتش آب با داشت و بود نییپا سرش آورد،
 خوب تا شدم خم و کنارش به دمیرس. شستیم
 کنار خون دنید با من اما شود، مانعم خواست نمش،یبب

 .زدم زانو ترسان یقلب با و دمیکش ینیه لبش،
 
 ؟یکرد دعوا! شده؟ یچ ــ
 

 .دیدزدیم میهاچشم از نگاه. آورد باال را سرش
 
 .ستین یچیه ــ
 
 نییپا هاپله از دردناکش یپاها همان با داشت هم زیعز
 را اشچانه و بچرخاند را سرش ندادم اجازه آمد،یم

 .گرفتم
 
 !اومد مونحلق تو موندل نه، ای یزنیم حرف ــ
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 صورت ینگران با داشت و بود دهیرس حاال هم زیعز
 دستش د،ید را مانحال یوقت. کردیم نگاه را اشنوه
 حوض یلبه جا همان و گذاشت شیزانو سر را

 .آمدینم در یگرفتگ شدت از شیصدا. نشست
 
 .شد دعوام کوچولو هی ــ
 
 ؟یک با ــ
 

 و کرد تکرار را سوالش باز زیعز افتاد، نییپا سرش
 بهت شدت از را ما دهان کرد زمزمه رلبیز که یاسم
 !بود؟ یشدن اصلا  مگر. کرد باز
 

                                       *** 
 
 ۱۱۷_پارت#
 طومار#
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 از! خانه به بودشان رسانده ز،یعز زیآمتشر تماس
 رقابلیغ ینگاه و درهم یهااخم با بود، آمده یوقت

 به داد هیتک و بود نشسته ما یهمه از ترعقب نفوذ،
 به بود زده زل ظ،یغل ییهااخم با هم زیعز ها،مخده

 بود نشسته امشانهبهشانه من، کنار نگار، و صورتش
 پژمان سمتبه رفتیم دور کی نگاهش و نیزم یرو
 شوهر یرو نشستیم هم دور کی اش،یزخم لب و

 شتریب تا کردینم نگاه اصلا  هم را زیعز! پراخمش
 .ندارد برش هول
 
 هامبچه ندارم ادی گرفتم، عمر خدا از سال همهنیا ــ
 بد رو طنابم و نخ یکجا. باشن دراومده هم یرو یتو
 خون به کارشون برادر، تا دو م،نوه تا دو که زدم گره
 !ده؟یکش یزیرخون و
 
 پژمان یرو نشست زشیت نگاه آمد، باال پرهام سر

 یرو از دستمال، آن و دیکشینم باال نگاه که طفلکم
 .رفتینم کنار لبش کنار زخم
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 ز؟یعز یدینپرس خودش از ــ
 
 االن. چونمیپیم گوششم پرسم،یم خودشم از وقتشبه ــ

 برادرت یرو چرا بدونم که توئه گوش چوندنیپ وقت
 !شده بلند دستت

 
 توسط من یبازو و بست یعصب را شیهاچشم پرهام
 فقط که یطور و دمیچرخ سمتشبه. شد فشار نگار

 :زدم لب بشنود خودش
 
 (شد له! )دیپرق بازوم ــ
 

 مانجفت نگاه و افتاد میبازو یرو از حواسیب دستش
 بود نشسته شانانیم زیعز که یبرادر دو سمت دوباره
 .دیچرخ

 
 دمش؟یکش رونیب بازداشتگاه از نگفت بهتون ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo380pg.   

 و پژمان سمت بود زده جست حاال مان،یتا سه هر نگاه
 :دیپرس او خود از بار نیا زیعز. ترشافتادهنییپا سر
 
 یکرد کاریچ پسر، کن فیتعر( برام) وشم خودت ــ
 شده؟ دراز روت برادرت دست که
 

 دهیبر را زبانش انگار اصلا  بود، کرده سکوت پژمان
. آوردینم باال هم را سرش و زدینم یحرف که بودند
 :داد ادامه تریجوش پرهام خود
 
 هر نه اونم. یمهمون یتو گرفتنش، دختر هی با ــ

 بفهمه بابام اگر که خونهکثافت هی! زیعز یایمهمون
 سکته جونش از دور شده، باز نجاهایا به پسرش یپا

 !هیلیخ نکنه
 
 ظشیغ پرهام، و دیکوب اشگونه یرو محکم زیعز
 .دیکش جلو را خودش دوزانو که شد شتریب
 
 !نبوده هم بهیغر دختره... مونده هنوز ــ
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 ۱۱۸_پارت#
 طومار#
 

 یحت که یپژمان سر یرو دیچسب ،یهمگ یدهیترس نگاه
 یرو اتهام رفع یبرا کلمه کی خدا یرضا محض
 بهت از توانست انگار که یکس تنها. آوردینم زبان
 .بود نگار بپرسد یسوال و دیایدرب
 
 !ل؟یفام یچ یعنی بود؟ یک دختره ــ
 

 از بود مشخص زد، شیموها نیب یچنگ کلفه پرهام
 هم و کشدیم عذاب هم برادرش لب کنار زخم آن دنید

 به رو و انداخت نییپا را سرش. شودیم شتریب خشمش
 به دهیرنج ییصدا با دوباره را نگار سوال که زیعز
 :داد جواب آورد زبان
 
 یبرادرزاده ،یعیسمیحاج دختر... آتنا ــ

 !مونرخشانعموزن
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 ییشنوا یخطا دچار کردم حس من اما شناخت، زیعز
 تا گرفتم دستبه چرتکه عیسر ذهنم یتو. بودم شده

! شانرخشانعموزن برادر. کنم نییپاوباال را هانسبت
 است؟ آزاد پدر گفتندیم که نبود یهمان! یعیسم آقاحاج
ا . داشت یگرید برادر دیشا  وگرنه بود طور نیهم قطعا

 فرزندتک کند ادعا چشمم یتو یمرد که شدیم مگر
 دست. فتدیب ریگ یپارت یتو او خواهر با پژمان و است

 من! دشانیکش محکم و شیموها نیب کرد ریگ پرهام،
 .گرفت دردم او یجا
 
 بود اومده دخترش خاطربه که عموزن برادر یجلو ــ
 بابا گوش به قراره خبر نیا دونمینم. شدم آب شرم از

 سوزونده رو دلم پسر نیا وقاحت یول نه، ای برسه
 سرمون ناموس دیخوند مونگوش یتو عمر هی. زیعز
 خوردنآب نیع م،ینچرخون ییهرجا رو مونچشم بشه،
 که یشهر یتو آخه د. برد رو آبرومون هوسش یبرا
 ل،یفام دختر با رفاقت شناسن،یم رو هم آدماش اکثر

 جبران به گوشم ریز بزن درسته اگر! ز؟یعز درسته
 !ناخلفت ینوه نیا خورده که یادهیکش تا دو
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 و بود خورده جا هم زیعز م،یبود مات هنوز
 پژمان. کند یداور برادر دو نیب چطور دانستینم

 .شد بلند شیصدا باالخره
 
 .خوامیم رو دختره ــ
 

 شیبازو یرو زیعز دست که رفت جلو آشفته پرهام
 .داشت نگهش آرام و نشست

 
 بعد کن پاک اول رو امشبت گند ،یکنیم غلط تو ــ

 !من واسه کنپر دهن
 
 نداشت سابقه. دمیترس اخمش از آمد، باال پژمان سر
 احساس ند،یایدرب هم یجلو طورنیا برادر دو نیا

 شد ینزاع اگر تا ستمیبا هم من شد باعث خطرم
 .شوم مانعشان
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 بود بار نیاول داره، مشکل شونیمهمون دونستمینم ــ
 بده فضا دمید و میدیرس نکهیا محضبه. شدیم طورنیا

 یغلط هر اهل آخه د. دیرس سیپل که میایدرب میخواست
 کشونمینم که رو دارم دوست که یاون باشم، هم

 .خونهخراب
 
 ۱۱۹_پارت#
 طومار#
 
 اشاره من به هم بعد بماند، ساکت داد دستور زیعز
 .کرد
 
 زمیچ هی پرهام، یبرا اریب زیبر دمنوش یآبخور هی ــ
 .بده شووشست باهاش رو بچه نیا صورت زخم اریب
 
 یصدا شدمیم آشپزخانه وارد یوقت دادم، تکان یسر
 پرهام به خطاب داشت که دمیشنیم هنوز را زیعز
 :گفتیم
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 خون حاال ده،یترک( حباب) قلندرو پسر، نشو شیآت ــ
 شه؟یم درست یزیچ ،یکن( فیکث) پچل رو خودت

 
 نزاع دنید از نداشت رو به رنگ بود، آمده هم نگار

 نیا از... نداشتم هم من! برادرشوهرش و همسر نیب
 وانیل کی عیسر یلیخ. مینداشت خانه نیا یتو هاعادت
 که یزیتم یپارچه دنبال گشتن با و ختمیر دمنوش
 شووشست و کنم پاک آن با را پژمان لب کنار زخم
 .دمیکش رونیب را کشوها بدهم،

 
 خونه دیرس. بودم دهیند طورنیا رو پرهام حاال تا ــ
 نگفت کرده، بحث پژمان با نگفت یول ها، هیعصب دمید
 .کرد احضارش و زد زنگ زیعز تا
 

 یوقت و برداشتم هم را نیبتاد کردم، دایپ را دستمال
 نگار از ببرم را شانهمه توانمینم دست کی با دمید

 :کردم نجوا هم کردنش آرام یبرا خواستم، کمک
 
 !نباش نگران شه،یم حل ــ
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 یپا یجلو من و برد پرهام یبرا را دمنوش نگار
 شده مظلوم چقدر خانه نیا تخس پسرک نشستم، پژمان
 هم یتو ش،یابروها و بودند شده رهیت شیهاچشم. بود
 .بودند رفته
 
 دستمالم اون کن باال رو سرت برم شکلت قربون ــ

 !زخمت یگوشه از بردار
 
 آتش دلم نشست، هم یتو که نگاهمان کرد، بلند سر

 .صورتش یتو گس حس نیا یبرا گرفت
 
 !برات رمیبم ــ
 

 وارید به داد هیتک را سرش تنها و نزد یحرف
 شروع و ختمیر پارچه یرو نیبتاد یکم سرش،پشت
 هم را زیعز یهاحرف. صورتش کردن زیتم به کردم

 بود، سرم یتو سوال کی هنوز. دمیشنینم و دمیشنیم
 آزادخان؟ یعمو یعنی رخشان،عموزن برادر نیا
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 د؟یدار دخترو یخانواده از یاشماره ــ
 

 دست زیعز و داد جواب انداختن نییپا سر با پرهام
 .گذاشت دردناکش یزانو یرو
 
 ۱۲۰_پارت#
 طومار#
 
 کنم یعذرخواه و بزنم زنگ هی پاشم ،یعل موال ای ــ

 رو من دختر لیفام یتو یپسر اگر وهللبه. ازشون
 !ذاشتمینم شخانواده یبرا آبرو ،ییجا نیچن بردیم
 
. رفت بود بسته شیهاچشم که یپژمان به یچپچپ و

 اما کند، آرامش تا زدیم حرف پرهام گوش ریز نگار
 از را دستمال یوقت. بود رفته فرو خود در پژمان
 دو همان با و کرد باز چشم برداشتم زخمش یرو
 :زد لب نگاهش خون یاچهیدر
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 د؟یسپ یکنیم کار هی ــ
 
 !دلم جون ــ
 
. نباشم پشتش کردندیم سرزنشش همه یوقت آمدینم دلم

 کار نیا بابت بعداا  اما بودم، ترکوچک من که هرچند
 شده کم امشب داغ که یوقت. کردمیم اشمواخذه اشتباه
 .باشد
 
 زنگ هی کنن،یم یرفتار چطور باهاش دونمینم ــ
  ؟یبزن جا دوستش یجا رو خودت و شیگوش یزنیم
 

 و خواستیم من از یسخت کار ماند، راه نیب دستم
 اما دمش،یدینم عاقلنه موجود تیوضع با... خب
 . بود زده زبانم یگوینف قسمت به قفل شیهاچشم
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 زنگ گهید کمی کن، امکیپ برام رو شمارش ــ
 .زنمیم
 
 آرام یصدا و گذاشت هم یرو تشکر ینشانه به یپلک
 سکوت بود شیرو تلفن زیم که یبغل اتاق از زیعز
 پژمان کنار جا همان چهارزانو. شکست را ماننیب

 هم کنار یتیموقع هر در که یجمع به و نشستم
 چشم دیرسیمنظربه خوردهشکست حاال و میدیخندیم

 . آوردمینم تاب را شاناحوال نیا دنید. دوختم
 
 ؟یینجایا دونهیم یسود ــ
 

 :دمیپرس ترمحتاط من و داد تکان سر فقط پژمان
 
 ...داره خبر ــ
 

 :زد لب تلخ فقط شود، تمام امجمله یحت نگذاشت
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 .شده یچ امشب دونهینم ــ
 
 که یاتاق چهارچوب به را خودش تا شد بلند هم بعد
 نگاه. برساند کردیم صحبت تلفن شیتو داشت زیعز

 و گرید نفر دو آن سمت چرخاندم را امسرخورده
 .کرد بلند سر میهاچشم ینیسنگ حس با پرهام

 
 !زدمشیم دینبا یبگ یخوایم! ه؟یچ ــ
 
 .یزنیم منم یآیم االن که بگم رو نیا ــ
 
 ۱۲۱_پارت#
 طومار#
 
 .کرد ینینشعقب حوصلهیب
 
 !نگو وپرتچرت ــ
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 هایپشت به تا رفتم عقب قدرآن و دمیکش یقیعم نفس
 شیرو پژمان زخم یخونابه که یدستمال هنوز. برسم
 .داشتم دست یتو بود،
 
 نیا یهیهمسا نیا یدخترعمو شه یم دختره، نیا ــ

 من؟ یفروشکتاب
 

 ترشیب من و نشست صورتم یتو پرهام گنگ نگاه
 .دادم حیتوض
 
 !گمیم رو یعیسم یفروشچرم ــ
 
 ؟یجیگ به یزد رو خودت ای داریسپ یجیگ ــ
 

 امشب شکرهلل برادر دو. ستیچ منظورش دمینفهم
 دمیترسیم من و کردن صحبت یبرا نداشتند اعصاب
 .ییگویم چه یحت بپرسم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo392pg.   

 !خواهرشه طرف ه؟یچ دخترعمو ــ
 

 میپا یرو گچم، یتو دست و شدند درشت میهامردمک
 پرهام دیبگو دیشا تا کردم نگاه نگار به. کرد ینیسنگ
 دم،ید که را اشماندههپروت در نگاه و کندیم یشوخ
 نیچن بتواند که ستین یتیموقع در پرهام دمیفهم
 در ظرف یتو از که ییهامیاسل نیع. بکند یایشوخ

 گرفتند،یم وارفتهوشل حالت واشیواشی و آمدندیم
 دروغ. زیعز بافتدست سرخ فرش یرو بودم وارفته
 یجلو ،یفروشکتاب یتو عصر نیهم بود؟ گفته
 یتو هم حسرت و است بچهتک بود نگفته میهاچشم
 !بود؟ ننشسته شیصدا

  
 ز؟یعز شد یچ ــ
 

 هیتک هنوز پژمان ز،یعز طرف دیچرخ یگنگ با سرم
 مانده زیعز یرو همه نگاه و چهارچوب به بود داده
 آن و یفروشکتاب یتو فکرم که یمن... من یحت بود،
 قفل بود کرده اقرار بودنشفرزندتک به که یالحظه
 یوقت گفتیم یدروغ نیچن دیبا چرا. بود کرده
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 کی یتو من یخواهرزاده با امشب نیهم خواهرش،
 خودش دنبال را شیپا زیعز بودند؟ افتاده ریگ یپارت
 نیهم یریپ. ما منتظر یهانگاه به اعتنایب د،یکشیم

 بعد، به ییجا کی از و شدیم خسته جسمت انگار بود،
 . دیایب دنبالت تا یکردیم بغلش دیبا
 
 هم یتند خدا بندگان اما داد، رو جوابم نیسرسنگ ــ

 طرف دو جانب از بوده هم یاشتباه گفتن. نکردن
 آشنا اگر گفتیم! پژمانآقا ازت داشت گله اما بوده،
 ذره هی دور، ییآشنا نیا. نداشت رتیغ گفتمیم نبود،

 رو من دختر که نکاشته تونآقازاده تن یتو رتیغ
 !بلکده؟ اون یتو نبره
 
 نگار د،یگز لب یعصب پرهام افتاد، نییپا پژمان سر

 یپا همان با زیعز و داد همسرش دست به دمنوش
 اش،نوه از ینیچرکدل و اخم غرق و متفکر ناالن،

 جا من که دندینفهم کدام چیه اما ها،همخد به داد هیتک
 یتو عصر، یقهیدق پانزدهوشش ساعت در بودم؛ مانده
 نشسته مقابلش طرف او که یزیم پشت ،یفروشکتاب
! ستیخودیب یایرو کی بودنفرزندتک بود، گفته و بود
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 یبازار کی... شمردمیم دوباره دیبا را شیهاصفت
 !دروغگو... یشکمو و نیبدب و رک

 از بود، آمده چشمم یتو که یراحت همان به آزادخان
 را نیا کسچیه که بد هم چقدر! کرد سقوط چشمم

 ...دیند
 

                                      *** 
 
 ۱۲۲_پارت#
 طومار#
 
 نه را درس. بودم رستانمیدب آموزدانش نیممتازتر من
ا  بلکه فیتکل رفع یبرا  از. خواندمیم علقه با واقعا

 انیم در و باشم ترآگاه نکهیا از. آمدیم خوشم دانستن
 روز هر ریپ یمادر که یاخانه یتو ها،نیا یهمه

 و یبود تو ها،هفته آخر جز و دیکشیم را انتظارت
 بلد خوب را نوجوانش با یزبانهم رسم که یرزنیپ

 گرم را آدم سر که بود یزیچ تنها کتاب، و درس نبود،
 واکنش الاقل. بود نشده بد کنکورم یرتبه. کردیم
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 کرده کسب که یایرقمسه یرتبه گفتیم انیاطراف
 . بود یقبولقابل یجهینت بودم،

 
 همان ای یکتابدار و کردمیم رشتهانتخاب که یروز
 بود، تمیاولو نیاول ،یشناسدانش و اطلعات علوم
 از. گذاشتند جلو قدم کردنم حتینص یبرا هایلیخ

 که یاهیوهمسادر تا گرفته میبرادرها و خواهر
 بهشان بود دهیرس خبر حاال و دمشانیدینم سالبهسال
 خوب، یهارشته و تهران یجابه یفلن دختر که
 از. بخواند یکتابدار و بماند کرمان همان خواهدیم

 نیبهتر خودم نظر از و بودم شده وانهید من همه نظر
 .بودم گرفته  را امیزندگ میتصم
 

 یتو را رمیپ مادر توانستمینم چون بودم مانده کرمان
 چون بود انتخابم یکتابدار و کنم رها بزرگ یخانه آن
 یکشورها در که یارشته. بودم باخبر تشیاهم از
 نگاه کی با من کشور در اما شد،یم یتلق مهم گرید

 از من و شدیم روروبه انیاطراف جانب از زیرآمیتحق
 کلس سر و باهنر دانشگاه   در اول روز همان
 که بودم شده روروبه ییایدن با ،یکتابدار بر یامقدمه
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 ما مردم اما نبودند، راحت هادرس. زدیم ذوقم یتو
 یکی تکاندندیم کتاب از خاک که یکسان با را
 که یکسان اما بود، یتیاهمبا و مهم یرشته. دانستندیم

ا  بودند اوردهین یخوب یرتبه  به ورود یبرا صرفا
 دیشا کلس، یتو و بودند کرده انتخابش دانشگاه
 آن در حضور به یاعلقه اصلا  درصدشان شصت
 انگار، و بود شتریب توجه ازمندین محتوا. نداشتند رشته

 من، نگاه و بردارد مانیبرا یقدم خواستینم کسچیه
 شده باز هانیا یهمه یرو دانشگاه، اول یهفته یتو
 .بود
 
 زل آسمان به! نه گفتمیم من و یمانیپش گفتیم هیحان
 ما، بزرگ رانیا بدانم که دارد درد گفتمیم زدم،یم

 کشور مان،یشمال یهیهمسا از شیهاخانهکتاب
 گفتیم و دیخندیم هیحان. است کمتر هم جانیآذربا
 نگاهش یجد من و هستند کمتر هم مانیهاخوانکتاب

 رشته نیا یتو نیهم یبرا که زدمیم لب و کردمیم
 یمحتوا و است سخت راه گفتیم هیحان. آمدم

 از بهتر م،یکنیم تلش گفتمیم من! یناکاف یآموزش
 یالک گفتیم هیحان. است گذاشتن دست یرو دست
 هم یگرید یرشته هر اگر گفتمیم هم من ،یدواریام
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 داشتم دوست که یراه به چشمم آخر تا رفتم،یم
 همباز او و شومینم مانیپش انتخابم از پس ماند،یم
 !یمانیپش یول گفتیم و دیخندیم
 

 یوقت اولش بار. شدم مانیپش یبار سه م،ینگو دروغ
 هاهیهمسا از یکی محله، انعام ختم یدوره یتو که بود
 محضبه من و یخوانیم یارشته چه یسلمتبه دیپرس
 مواجه هازن یخنده کیشل با ،یکتابدار اسم گفتن
 یسینوفهرست کلس سر که بود یوقت دوم بار. شدم
 از هدفت دیپرس انیدانشجو از یکی از استاد ،یفیتوص

 یهدف بود گفته خنده با او و بوده چه رشته نیا انتخاب
 رشته نیا کردهیم فکر نکهیا جز نداشته

 
 ۱۲۳_پارت#
 طومار#
 

 بستن یبرا سانسیل مدرک کی به سهل و است راحت
 ریگ گل یتو خر مثل حاال و رسدیم اشخانواده دهان
 من جز بودند دهیخند او به کلس کل بعدش، و کرده
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 نیهم سومش بار اما تصور، نیا از بود گرفته عقم که
 خواستمیم خودم الیخ به که یوقت. بود شیپ روز چند
 یتو صداقت یاذره که کنم خوانکتاب را یمرد

 داده هیهد او به را سهراب نکهیا از. نداشت وجودش
 را کتاب گفت،ینم راست که یمرد. بودم خوردل بودم

 کرد،یم فیتعر را هانیا افتخار با و نداشت دوست
  داشت؟! نداشت را ارزشش

 
 سرپشت را برادر دو یدعوا و پرماجرا شب یوقت از

 هیشب که ییهاآدم از صدایب صبح، و میبود گذاشته
 برده شانخواب خانه هال یتو خوردهشکست لشکر
 کردم فکر هانیا به یه افتادم، راه دانشکده سمتبه بود
 دروغ طورنیا دیبا چرا دمیپرس خودم از بارها و

 قدرنیا تو چرا بپرسد، من از نبود یکس یحت و دیبگو
  دار؟یسپ یکنیم فکر دروغ نیا به
 
 یفکر با را اول ساعت. نداشت کلس امروز هیحان

 حواسم تمام ،یبعد یهاساعت و کردم یسپر مشغول
 کلس که بود چهار ساعت. گذاشتم میهادرس یپ را

 سمتبه کوتاه ییهاگام با من و دیرس اتمام به آخرم
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 یخروج در که ییآشنا یصدا. کردم حرکت یخروج
 با پژمان. دیکش باال را سرم خواند، نامم به دانشکده

 دید یوقت کرد؟یم چه نجایا لبش ی.گوشه کبود زخم
 هم من و شوم رد ابانیخ از کرد اشاره شدم، متوجهش

 .کردم را کار نیهم
 
 شده؟ یچ ــ
 

 و کرد باز میبرا را در جواب یجابه. کرد نگاهم خسته
 بغل را امدهیدبیآس دست ،یصندل یرو نشستن با من

 دوباره و شود سوار هم خودش ماندم منتظر. گرفتم
 .کردم تکرار را سوالم

 
 نجا؟یا یاومد که شده یچ ــ
 
 .آتناست ریدرگ فکرم شبید از ــ
 

 آن با من و بود فرستاده را اششماره گذشته شب همان
! زیعز از پنهان و یواشکی. بودم زده حرف دختر
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 جانب از عتاب و قهر جز و است خوب حالش گفتیم
 . فتادهین یگرید بد اتفاق پدرش،

 
 .خوبه شبید که گفت ؟یچ واسه نگران ــ
 

 رل پشت بود نشسته طور همان نداشت، حرکت قصد
 .کردیم نگاه من به و
 
 !دارهیم برم خوف نکن رفتار طورنیا پژمان؟ چته ــ
 

 :کرد زمزمه آهسته و دیکش صورتش یرو یدست
 
 .یفروشکتاب رسونمتیم ــ
 
 ۱۲۴_پادت#
 طومار#
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 حرفش و دیبگو یگرید زیچ خواستیم بودم مطمئن
 امروز میبگو خواستمیم. بود کرده عوض را

ا  شیحاال نیهم تا نگار اما ندارم، رفتن یحوصله  قطعا
 او و دادم تکان یسر تنها. بود کرده پر را میجا

 که بود انیع یقدرآن اشیکلفگ. کرد حرکت باالخره
 :بپرسم

 
ا  ــ  ؟یدار دوسش واقعا
 

 .بدهد را جوابم تا دیکش طول. کرد نگاهم کوتاه
 
 .دونمینم ــ
 

 هم را میهاچشم م،یموها شیرو محل به دیچسب میابرو
 .دیدزدیم چشم طورنیا که چشمش تخم یتو چسباندم

 
 ...شبید! ؟یچ یعنی ــ
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 یلیخ دیسپ... خب یول نشه، شیآت پرهام گفتم شبید ــ
 .من یبرا زوده

 
 .امدین خوشم کردیم عمل فکریب نکهیا از
 
 یببر دستت دادن رو دختره االن مگه زوده؟ یچ ــ

 !ایب ناز بعد دنیم بهت اصلا  نیبب ؟یکن عقد
 
 وقتش. دمیکش درهم شتریب را میهااخم من و خورد جا
 .چانمیبپ را گوشش حاال بود
 
 کنم فکر که خانپژمان ینداشت دختردوست کم ــ
 سراغ ،ینبود مطمئن دلت با یوقت الاقل ،یاغمبرزادهیپ

 .یبود قائل آشنا واسه یحرمت هی ،یرفتینم تونلیفام
 

 :زد لب من به نگاهیب هم بعد فشرد، را گردنش پشت
 
 .بشم الشیخیب نتونستم نازه، یلیخ سگتوله ــ
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 فرق دندیپر ییدوتا بار نیا بود، کم یکی میابروها
 !سرم
 
 زدن، حرف طرز نیا با پژمان سرت بر خاک ــ
 !ادبیب
 
 :کرد نجوا خسته و دیخند یحالیب همان انیم
 
 یتو کل بخوام نکهیا یول آد،یم خوشم ازش دیسپ ــ

 فعلا  دونم،ینم. ستین روشن برام هنوز باشه میزندگ
 ! جمیگ
 

 گفتینم قاطع نکهیا... یگنگ بودن، جیگ ندانستن،
 نیا با! بود خوب خواسته روزش دو یبرا را طرف
 .آمد کنار بهتر شدیم هاحس
 
 ۱۲۵_پارت#
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 طومار#
 
 ...که هم تو کنه،ینم نگام پرهام قهره، باهام زیعز ــ
 
 .دمیچرخ سمتشبه عیسر
 
 ! ؟یچ من ــ
 
 .دیخند ترسرحال یکم بار نیا
 
 !یچیه ــ
 

 سمت دیچسب مانجفت نگاه و ستادیا یفروشکتاب یجلو
 یدختر برادر نکهیا یبرا پژمان! یعیسم کفشوفیک
 و بود آنجا صاحب بود افتاده ریگ او با گذشته شب که
 ...من
 
 تو؟ یآینم ــ
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 و گرفت فروشگاه آن از را نگاهش انداخت، باال یسر
 :کرد نجوا متیمل با هم بعد دوخت، من یهاچشم به
 
 و مامان ادیب ادا طورنیا کن، آروم کمی رو پرهام ــ

 .برسونمش ادیب نگار بگو هم حاال! فهمنیم بابا
 

 ادهیپ نشیماش از جوابیب و کردم نازک یچشم پشت
 در کردن باز با من و داد تکان یدست میبرا نگار. شدم
 سالمم دست با هم بعد. دادم سر با را جوابش ،یاشهیش
 .کردم یااشاره پژمان نیماش و رونیب به
 
 .برادرشوهرت منتظرته عشقم، برو ــ
 

 .دیبوس را صورتم و دیخند
 
 شه، کم تیخستگ بخور کردم، آماده عصرونه برات ــ

 !فعلا 
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 را فمیک. کردم اشبدرقه و دادم را اشبوسه جواب
 پشتش و بزنم دور نکهیا بدون و زیم یرو انداختم
 یبرا که یایصندل چند همان یرو رم،یبگ قرار
 یفکر و خسته. نشستم میبود داده قرار هایمشتر
 نیدوم به بود مانده هفته دو! دوختم ابانیخ به را نگاهم
 که بود کم قدرآن حاصله سود و یفروشکتاب افتتاح ماه

ا  . میباش داشته یخوب یخروج میبود نتوانسته یحت رسما
 بغل هم را مجروحم دست وار،ید به چسباندم را سرم

 .نشد جدا ابانیخ از نگاهم اما کردم،
 
 بلکه نبود، نیسنگ یقدرآن سود عدم نیا خودم یبرا

 او یبرا فقط که یشراکت و پرهام یجلو یشرمندگ
 شده قسمت چند ذهنم حاال. کردیم تمیاذ داشت ضرر
 چلندن یبرا داشتند یریمد کدام، هر و بود

 ینداشته سود ریدرگ قسمت کی! امیاتیح یهاعصب
 و پژمان ریدرگ قسمت کی بود، پرهام ضرر و نجایا

 نبود معلوم که یگنج ریدرگ یقسمت دش،یجد منجلب
ا  ای سردرآورده ایرو از  ...یبخش و ستیخبر واقعا
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 ۱۲۶_پارت#
 طومار#
 
 یبخش آشوب، اوضاع نیا یتو دینبا. شدم بلند میجا از
 یتو شدیم. کردمیم خرج هیهمسا آن دروغ یبرا را
 قبل یمحمدعل آخر یهاحرف فکر ،یخال قسمت آن

 آن به داد ربطش میهایفانتز یتو و گنجاند را مرگش
 باشد نتوانسته و باشد دانسته یزیچ او بود ممکن! گنج
 !دیبگو مرگ قبل
 
 !وانهید داریسپ آخ... داریسپ آخ
 

                                      *** 
 
 یمعرف بهش یخاص کتاب مدرسه طرف از یعنی ــ 

 نکردن؟
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 نیا یتو بزرگش غبغب رفت، باال نوبخت یآقا سر
 .ندیبنش لبم یرو لبخند شد باعث که خورد یتکان حالت

 
 دیبر ای. دیکن کار دیریبگ تست خودتون گفتن! یچیه ــ

 .یآموزشکمک کلس
 
 یرو او و دادم تکان شدم متوجه یمعنابه یسر

 را دستش یتو یهاینیزمبادام و نشست یصندل
 :دیپرس هم پر دهان با. انداخت باال دانهدانه
 
ا؟ کلس بفرستمش الزمه شما نظربه ــ   حتما
 
 یجابه و رفتم یآموزشکمک یهاکتاب یقفسه سمتبه

 :دمیپرس او از سوالش به جواب
 
 ه؟یچ شرشته دیگفت ــ
 
 !یدکتر ــ
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 پشت از و کردم جدا کتاب چند. بود یتجرب منظورش

 فقط و بود سخت شانحمل دست کی با. درآمدم هاقفسه
 .کنم تحمل را بدبار بار آن بود یکاف گرید یهفته کی
 
 خوبه بگم تونمیم نه من نوبخت، یآقا واال بگم یچ ــ

 باشه خوندرس دخترت اگه! بده بگم تونمیم نه کلس،
 بخواد اگر عوض در بخونه، تونهیم هم خونه یتو

 من خود. کنهینم کمک بهش کلسم نیبهتر نخونه،
 از بودن یراض دوستام یبعض یول نرفتم، کلس
 رو کتاب تا چند نیا حاال. داشتند آزمون که ییکلسا
 غصه یلیخ هم بعد. بخوره دردش به کنم فکر ببر،

 سر رقابت تهش. ستین مهمم نیهمچ کنکور نخور،
 کنکورم یب شهیم رو هارشته یهمه وگرنه دانشگاهه،

 .رفت
 
 یمعنابه یسر و دهانش یتو انداخت ینیزمبادام باز
 زدمیم را هاکتاب فاکتور داشتم. داد تکان دانمیم چه
. دیچرخ مانیدو هر سر رون،یب از ییسروصدا با که
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 مشت و شد بلند من از زودتر نوبخت یآقا
 .کرد رها بشیج یتو را شیهاینیزمبادام
 
 !دعواست؟ ــ

 ۱۲۷#پارت_
 #طومار

 
هم از مغازه خارج شدیم، دانمی گفتم و هر دو بانمی

داران پاساژ باالیی، دعوایشان ظاهراا دو تا از مغازه
شان، کل خیابان را پر گرفته بود و صدای الفاظ رکیک

کرده بود. کنار مغازه ایستادیم و با دیدن شلوغ شدن 
 جمعیت، آقای نوبخت جلو رفت. 

 
عواشون خیلی دیدنی ــ شما اینجا واینستی بهتره، د

 نیست!
 

آمد. حامد سمت صدایی که از پشتم میسرم چرخید به
جلو رفته بود و او پشت من ایستاده بود. این چند روز 
ندیده بودمش ولی این ندیدن، از خاطرم نبرده بود که 
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ام؛ با این وجود، رسم ادب را از او چه دروغی شنیده
 به جا آوردم و لب زدم:

 
 ــ سلم! 

 
ابم را داد و سرش پایین افتاد، نگاهش را دیدم روی جو
رسم خوشامد این ی خودش بود بههایی که هدیهبوت

همسایگی نامیمون! یک پایم را عقب بردم و او را 
جای اینکه نگاهم کند سرش اش کردم. بهمتوجه خیرگی

 را سمت مرکز دعوا چرخاند.
 

 ــ راحتن؟
 

 ــ ممنون!
 

کرد و اشاره کرد بروم داخل، فروشی را باز در کتاب
ا الفاظ بدی که توی آن جو  لجبازی نکردم چون واقعا

متشنج بلند شده بود را دوست نداشتم بشنوم. خودش هم 
 داخل شد و صدای آویز باالی سرمان جیغ و داد کرد.
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 ــ ممنون آره، یا ممنون نه؟

 
ها نگاه کردم. دوستشان داشتم، خودم هم به بوت

توانست از پوشیدنشان دروغگو بودن او هم نمی
 منصرفم کند. 

 
 ــ ممنون آره!

 
سمت میز رفتم، امیدوار بودم او هم از بعد هم به

هایش نشان ام بیرون برود، اما صدای قدمفروشیکتاب
 داد که جلوتر هم آمده.می
 

 اون کتاب رو خوندم.ــ دیشب چند صفحه از 
 

همه مدت تازه دیشب سراغش رفته بعد از گذشت این
های لطیفش را به جانم که نوشتهبود؟ بیچاره سهراب

سمتش سر آدمی مثل او هدیه کرده بودم. مغموم به
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فهمیدمش، خیلی چرخاندم و او با نگاهی که نمی
 خودمانی و ناگهانی لب زد:

 
 ــ اسمت چی بود؟

 
 :طومار

 ۱۲۸_پارت#
 طومار#
 
 !هستم یکرمان ــ
 
 یلیتما یلیخ که دادم نشان یدوبخش کوتاه یجمله نیا با
 ییدروغگو یهاآدم با خصوصبه ندارم، تیمیصم به
 را سرم. نداشتند شانشکم در راست یروده که

 گمانم،به که کرد خشکم چنان شیصدا اما چرخاندم،
 .کند نرم دوباره را امیوجود گل توانستینم یآب چیه
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... کرد یمکث آسمان سوار، دیپرس که بود فلق در ــ
 یکیتار به داشت لب به که ینور یشاخه رهگذر

... گفت و یداریسپ داد نشان انگشت به و دیبخش هاشن
 !درخت به دهینرس
 

 که تمیرخوش یآوا کی هیشب زد، زنگ ماننیب سکوت
 دمیچرخ تعلل با! چرا یکردن حس اما نبود، یدنیشن

 نگاهش و بودند بشیج یتو شیهادست سمتش،
 گرفتم قرار مقابلش یوقت. بود نشسته میرو ترپراخم
 :داد ادامه دوباره

 
 یپا رودیم روان آب نیا دیشا م،ینکن گل را آب ــ
 ...دیشو فرو تا یداریسپ
 

 یشعرها نیترمعروف از دوست، یخانه و آب شعر
 هوشمندانه نیچن و بود بلدشان نکهیا. بودند سهراب
 را بهت نیا. بود کرده امزدهشگفت کرد، شانانتخاب
 .دشید نگاهم یتو که داشتم نیقی کرد، لمس
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 !داشت توش ادیز رو اسمت ،یداد که یکتاب ــ
 
 د؟یدیپرس باز و دیدونستیم ــ
 

 مرد. نخورد هم جا دنشیشن از اما بود، یدیکل سوالم
 .دیرسیم نظر به ینفسبهپراعتماد

 
 نه، ای بودم دهیشن رو نیهم هیافتتاح شب داشتم شک ــ

 .داد جواب میدستکی ظاهراا 
 

 یرو را سالمم دست کف و زیم به دمیچسب رفتم، جلو
 .گذاشتم اشیچوب سطح

 
 با خوب چه بازاره، یتو یسالگ پونزده از که یآدم ــ

. کرده حفظ رو شعر کتاب، هی از صفحه چند خوندن
 هان؟ د،یستین خوندن کتاب اهل که بوده دروغ نمیا دیشا
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 که یزیچ از ترعیسر یلیخ رفت، هم یتو اشچهره
 .کردمیم فکر
 
 !بوده؟ دروغ نمیا ــ
 

 نشان عتابشواخمپر سوال نیا بودم، آورده بار افتضاح
 خورده یبد یجا امطعنه. بود گرفته را نکته که دادیم

 که گفتمیم و زدمیم زل چشمش یتو دیبا حاال و بود
 کار نیا ؟یگفت دروغ بودنتفرزندتک یدرباره دانمیم
 که هاکتاب قفسات سمتبه دمیچرخ. کردمینم را

 .شد وارد میزانوها پشت به یاضربه هیشب شیصدا
 
 ۱۲۹_پارت#
 طومار#
 
 گفتم؟ یدروغ چه من ــ
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 یصدا اما ندادم، را جوابش. دمیکش یقیعم نفس
 بابت بارها. شدیم کینزد داشت که دمیشن را شیهاقدم
 کرده مواخذه را خودم کردمیم باز زبان فکریب نکهیا

 . بودم نشده آدم همباز و بودم
 
 !شمام با ــ
 

 را حد انگار. بود شده یرسم دوباره اشیمیصم لحن
 . نبود ستهیشا یلیخ که یشکل به اما بودم، داده دستش

 
 .نداشتم یمنظور ــ
 
 !خانم نیبب رو من ــ
 

 اما بکنم، بود خواسته که یکار تا چرخاندم را سرم
 بهش چقدر. کرد امزده صاعقه نگاهش یتو برقورعد

 .کردیم میتماشا طورنیا که بود برخورده
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 نیا از الاقل ،یبزن حرف منظوریب آدینم بهت ــ
 نیچن حاکمه تیفروشکتاب یتو که یروشنفکر ژست

ا  اگه. دهیبع یزیچ  پس که نه اگه برم، که ژسته صرفا
 .دنشونمیشن منتظر و داره لیدل حرفات

 
 .بود برخورده هم من به حاال
 
 کلسش خاطربه من دیکنیم فکر! ژست؟ یچ یعنی ــ
 !آرم؟یدرم یخونکتاب یادا
 

 شده یعاد حد از تربزرگ یکم اش،رهیت یهامردمک
ا یدق دانمینم و بودند خشم ینشانه هانیا. بودند  یتو قا
 !بودمشان خوانده کتاب کدام
 
 !بود یچ جمله اون از منظورت ــ
 

 من و شدیم یادیز یرارادیغ یهاواکنش باعث خشم،
 که بود شده زائل عقلم نبودم، یمستثن قائده نیا از هم
 :کردم زمزمه جانببهحق یلحن با طورآن
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 !دیفرزندتک نکهیا ــ
 

 بود شوک از دانمینم کردند، دایپ ثبات شیهامردمک
 جمله آن دنیپرس از بعد و بود شده حبس نفسم... ای
 . زدینم هم قلبم یحت گرید
 
 !؟یچ ــ
 
 دوباره خواست یم که نداشت اعتماد شیهادهیشن به

 صلوات تا سه دلم یتو بستم، چشم کنم؟ تکرارشان
 زیعز. شود نینشته خشم و برگردد آرامش تا فرستادم

 ینتوانست و شد داغ مغزت موتور هروقت گفتیم
 شودیم آب خودش بفرست، صلوات یریبگ را شیجلو
 !باشد درست زیعز اعتقاد بودم دواریام. یداغ آن یرو
 
 ۱۳۰_پارت#
 طومار#
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 !کن تکرارش گهید بار هی ــ
 

  بودم؟ دهیترس قدرنیا چرا
 
 !دیدیشن ــ
 
 .بگو دوباره ــ
 

 یصدا نیا طاقت هم من و برد باال را شیصدا پرتحکم
 .شد داغ یلعنت موتور آن دوباره که نداشتم را بلند
 
 .دیستین فرزندتک د،یگفت دروغ گفتم ــ
 

 را آدم و دادیم نشان واکنش طورنیا چرا د،یپر پلکش
 سرمپشت کتاب یقفسه به ناخودآگاه. ترساندیم

 .دمیچسب
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 !گفته؟ بهت یک رو نیا ــ
 

 باال را شیصدا باز آمدن جلو بدون ندادم، که یجواب
 یه که ستیچ آوردنمحرفبه راه بود دهیفهم. برد

 .کردیم تکرارش
 
 !گفته بهت رو نیا یک ــ
 
 شبید رو خواهرتون دیدونینم دیبگ دیخوایم یعنی ــ
 مگه اصلا  گرفتن؟ یمهمون هی یتو من یخواهرزاده با
 ندونستن؟ رو یزیچ نیچن شهیم
 
 بود کرده داغ من مغز موتور اگر آمد، سمتمبه قدم کی

. بود شده داغ مرد نیا جان کل جمله، نیا دنیشن بعد
 زد؛یم رونیب بخار هم شیهانفس از کردمیم حس
 ترسم یچهیدر با فقط من و بود اغراق نیا که البته
 .بودم نشانده جانم یتو یحس نیچن
 
 !ندارم خواهر من ــ
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 چرا بودم، من بود شده گشاد حاال که یآن یهامردمک
 !داشت دروغش یادامه به اصرار

 
 ...شبید نیهم ــ
 
 رها یبیعج یمنگ یتو را سستم تن ،یشتریب تحکم با

 راست به که کرد ادا را اشجمله یطورکی کرد،
 .اوردین مانیا شدینم حرفش بودن

 
 !ندارم خواهر من گفتم ــ
 
 ۱۳۱_پارت#
 طومار#
 
 یهاقفسه و سکوت با دو هر حاال! همبه میبود زده زل
 یکی من خشم، از او. خوردیم تکان تندتند که یانهیس
. زدمینم یحرف و زدینم یحرف! اضطراب و ترس از
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 یتو یاقهیدق چند بود؟ چه پژمان شبید یهاحرف پس
 رهیخ نگاه نیا مغلوب آخر دست و میماند حال همان
 :زدم لب و شکستم را سکوتم یوقت بودم، من
 
 ...شبید پس ــ
 
 .بدهم ادامه نداد اجازه یحت
 
 آرمیم حساببه خودم برادر ای خواهر رو یکس من ــ
 اون! باشه مادرم هم مادرش پدرمه، اگر پدرش که

 و ستین من مادر مادرش هست، که یهرک... دختر
 قتیحق. شناسمشینم خواهر عنوانبه نیقیبهقطع
 کنه مجبور رو من تونهینم کسچیه باشه که یهرچ
 شد؟ میتفه. بدونم خواهرم رو یاگهید زن دختر

 
 یتو دمشیکش دادم، ادامه را نگاهم جواب یجابه

 شیهاچشم از. بروم جلوتر خواست دلم و شیهاچشم
! مرد نیا بود کرده جمیگ. برسم مغزش به و شوم رد
 دانستمیم اما بودم، نکرده یباز شطرنج وقتچیه من
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 را یکس حس حاال و شودیم مات یباز آن یبازنده
. بودند کرده ماتش نبرد دانیم یتو که داشتم

 نیا یتو کردند ینینشعقب پرحرفش، یهامردمک
 خواست یتلخ همان با و برداشت عقببه یگام! جدال
 دایپ را میصدا و گشتم میگلو یتو باالخره که برود
 .کردم

 
 ... یول ــ
 

 رفت یسرعت چنان با. کنم تمام را امیول تا نماند نماند؛
. شدند بلند ریتأخ با هم در یباال یزهایآو یصدا که
 نیا از و سرعت نیا از بودند خورده جا هم هاآن

 کرده دایپ نگاهش یتو را یدرد من قبلش، که یرفتن
 یتو ماند مات نگاهم و یصندل یرو شدم رانیو. بودم
. بود ستادهیا مختصاتش در قبل یلحظات او که یانقطه
 به را یمحمدمهد بیع که یوقت حس داشتم، یبد حس
 به را حق روز آن هم هرچقدر و بودم دهیکش رخش
 از بودم نیسنگ. بودم کرده اشتجربه دادم،یم خودم

 شد، بلند که در یباال زیآو یصدا! ینامرئ بار کی
 از دعوا یصدا گرید. بود آمده یمشتر. دیچرخ سرم
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 آزادخان دادمیم حیترج دیشا... من و آمدینم رونیب
 اما بماند، ذهنم یتو رذل و فیکث یدروغگو همان
 پژواک سرم یتو گمگشته، لحن آن با طورنیا رازش
 و گفت را یکتاب اسم بود شده وارد که یمرد. نشود
 گل را آب گفت که یوقت دیچیپ او یصدا من ذهن یتو
 ... مینکن
 
 ! سهراب یآقا بودم کرده گل را آب اما من
 

                                       *** 
 
 لب و کرد پرتاب کشینزد سطل یتو را شدهباز گچ
 :زد
 
 ۱۳۲_پارت#
 طومار#
 
 .بده تکون کمی رو دستت ــ
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 را مچم آهسته کردم یسع بعدش اما دم،یترسیم اولش
 میهااخم پوستم، یرو یکم یخشک حس با و بدهم تکان
 خوب زیچهمه و نبود یدرد وجود، نیا با شدند؛ درهم

 خارج درمانگاه از نگار همراه یوقت. دیرسیم نظر به
 .آمد سمتمان به و شد ادهیپ نشیماش از هم پرهام شدم،
 
 ز؟یچهمه خوبه! یسلمتبه ؟یکرد باز ــ
 

 یوقت داشت لبخند. دادم تکان یسر و کردم یتشکر
 :زد لب
 
  م؟یبخور فالوده میبر ــ
 

 یهمه با هم من و کرد اعلم را موافقتش عیسر نگار
 مقصدمان. انداختم باال یاشانه میهایحوصلگیب

 را آنجا فالوده خوردن یبرا شهیهم بود، یبستنبابا
 رساندیم را ما که یریمس به رهیخ. میکردیم انتخاب

 و بودم رفته فرو خودم لک یتو دارلک، ابانیخ به
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 آن بعد از. نداشتم هم را املهیپ از آمدن رونیب قصد
 شدم،یم رشیدرگ دینبا که یحال. داشتم یبد حال روز،
 .بودم شده اما
 
 ؟یساکت قدرنیا چرا تو ــ
 
 لبخند. دیچرخ عقببه هم نگار سر پرهام، سوال با

 . بود کرده خوشگلش یادیز اشیزرشک
 
 !جونعمه یستین یشگیهم داریسپ ــ
 
 یسر! گفتنش جانعمه به نه گفتنش، داریسپ به نه
 .سپردم هاابانیخ به باز را نگاهم و دادم تکان شانیبرا
 
 !خوبم نه ــ
 
 .یستین مود یرو هیمدت گفت یم زمیعز ــ
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 برد؟ کار به و مود یکلمه زیعز خود ــ
 
 یلبخند هامدت از بعد هم خودم و زدند خنده ریز یجفت
 وسط گرفتم، فاصله شهیش از. نشست لبم یرو

 یصندل دو یفاصله از را خودم تا نشستم هایصندل
 .بکشم جلو
 
 بپرسم؟ سوال هی ــ
 

 فک استخوان محکم ام،چانه به رساند را دستش پرهام
 :داد جواب بعد و فشرد را امچارهیب
 
 .خاله بپرس ــ
 
 ۱۳۳_پارت#
 طومار#
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 هوی ،یاریب روش به بعد ،یباش ناراحت یکی از اگه ــ
 کاریچ دیبا بشه، ناراحت تو از طرف بگرده ورق
 رو تیخوردل یریم نکهیا مثلا  ،یدونیم یعنی کرد؟
 یشیم کارطلب یجا به یزنیم گند بدتر ،یبد نشون

 ...که بگم برات طورنیا! بدهکار
 
 و باال صورتش یتو که یاخنده با حرفم، نیب دیپر
 .شدیم نییپا
 
 ستین ازین حیتوض قدرنیا رو، منظورت دمیفهم ــ

 !قربونت
 
 بود نشسته شیرو نگار که یایصندل به را دستم کی

 یلحن با هم بعد. پرهام یصندل به را یکی چسباندم،
 :دمیپرس کلفه

 
 !نهیبب خاله بده جواب یدیفهم که حاال ــ
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 پرهام یجا نگار و افتادند خنده به شانجفت لحنم از
 :داد جواب

 
 یعنی هیک با حق تهش گنگه، هنوز برام یزیچ هی من ــ
 بعداا؟ که یاون ای شده ناراحت اول که یاون
 
 مانجفت به را حق دیبا دیشا. بود یسخت سوال نیا
 .دیایب حرف به پرهام شد باعث سکوتم. دادمیم
 
 رو فرض نه، ای توئه با کمالوتمام حق یدونینم اگر ــ

 یعذرخواه هی و محقه مقابلت طرف نکهیا بر بذار
 !جانخاله یافتاد
 

 نیا یتو. فرستادم رونیب محکم را نفسم و نشستم عقب
 مثل ذهنم بود نیا یبدبخت بودمش، دهیند اصلا  هفته کی
 خدا یرضا محض و کردیم دوره را روز آن لمیف کی

 بود کرده هم عهد رفت،ینم خاطرش از هم یانقطه
 با خودم تا کند اکران میهاچشم شیپ را آن شببهشب
 .کردم غلط میبگو بلند یصدا
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 !شده قضاوت بد دومم نفر اما اوله، نفر با حق ــ
  
 پرهام. دشیشن شانجفت زیت گوش و گفتم آهسته را نیا

 :دیپرس یجد
 
 !داریسپ یکرد نگرانم ــ
 
 یجنبهیب ذهن فقط. نبود مهم اصلا  هیقض شد،یم دینبا
 بلفاصله ذهنم ینشخوارها. بود کرده بزرگش من

 از یانقطه یشد باعث! ست؟ین مهم که شد شروع
 و کند باز تیبرا بود یخصوص یلیخ که اشیزندگ
 دور و دمیخریم یسانت پنج چسب دیبا ست؟ین مهم
 .بزنم لبخند کردم یسع. بستمیم نشخوارها دهان

 
 !خوادیم کبابیشام دلم شما، یخونه آمیم شام من ــ
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 کردند نگاه گریهمد به. کنمیم عوض را بحث دندیفهم
 خدا. اورندین خودشان یرو به کردند یسع یلبخند با و
 از شعورشان نهیزم نیا یتو که کردمیم شکر دیبا را
 به بد قدرآن را ییخدابنده دروغ که یشعوریب من
 شتریب شوم شوکه طورآن خودم بعدش تا آوردم شیرو
 یرو و کردم مشت را امشدهباز گچ از تازه دست. بود
 دیبا تو! مهربانم یادیز یجنبهیب ذهن! دمیکوب رانم
 یتو یایمنطق ینقطه چیه که مغز نه یشدیم قلب

 !یکن تراوش وجدانعذاب یبلد فقط و یندار جانت
 
 ۱۳۴_پارت#
 طومار#
 

 یتو کرمان، بودند برگشته اشخانواده و رایحمخاله
 یمختصر از بعد و بودند کرده معامله تازه که یاخانه
 کرمان به برگشتشان. بودند شده جابهجا ،یدگیرس

 نکهیا از زیعز. شود شتریب آمدهاورفت بود شده باعث
 هم، من و بود شاد بود کشینزد خواهرش یبچه

 یگاه. آزمودمیم دارهاید نیا در را تحملم یآستانه
 حال در من مثل هم یمحمدمهد کردمیم حس یحت
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 هم کنار روش دو هر بود، که هرچه اما است، تحمل
 خودمان اوقات اغلب. میبود گرفته ادی را گرفتنقرار
 که یکم مواقع و میکردیم دور یکی آن چشم از را

 از پر یتفاوتیب کی م،ییایدرب هم مقابل میشدیم مجبور
 که جهت نیا از دارغم. مینشاندیم نگاهمان یتو یغم

 یاینوجوان ما، وجود از ییهابخش یتو هنوز انگار
 باز و نشده حل یمسائل شیبرا که بود کرده اطراق

 مانگوش از نوجوان، آن اندوه یصدا و بود مانده یباق
 .رفتینم رونیب
 

 بود یسال نیاول دیشا اما داشتم، دوست را سرما فصل
 سال هر مثل ذهنم. بردمینم یکاف لذت زمستان از که

 روند رییتغ که دمیفهمیم من. نبود زیتم و خلوت
 یادیز یهابرنامه شیبرا که یشدن شاغل ام،یزندگ
 هم به را زیچهمه نظم را،یحمخاله برگشتن و داشتم

 مربوط هم ینظمیب نیا لیدل نیترمهم. بود ختهیر
 مانروابط یفروشکتاب یهیهمسا و من نکهیا به شدیم
 یجلو از یشکلبه ،یمحمدمهد و بود شده تارورهیت

 در من خواستن بابت از انگار که کردیم فرار میرو
 . است مانیپش هاسال آن تمام
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 اصرار رایحمخاله از بود، مطرح هنوز هم گنج بحث
 از خانه، به سرزدن و روستا آن به برگشتن یبرا
 دینبا را رشیپ مادر یهاحرف نکهیا یبرا انکار زیعز
 یعنی رایحمخاله مادر یوقت قبل، هاسال و گرفت یجد

 کنده را انبارآب همبا دو هر بود، زنده زیعز خواهر
 وجود خاکش دل یتو زیر حشرات جز یزیچ و بودند
 سر از حرف، آن بود مطمئن زیعز. نداشت
 پژمان، قول به رایحمخاله و بوده حواساختلل
 پا و دست طورآن که بود خورده گشید ته به رشیکفگ
 مهم میبرا فقط من، و دیام یروزنه کی یبرا زدیم

 از بود، کرده کششدراز یسرماخوردگ که یزیعز بود
 یماریب. نشود وانهید خواهرش دختر یاصرارها سر
 به رفتن دل. کرد نینشخانه را من یروز سه زیعز

 هرچه و نداشتم را گذاشتنش تنها و یفروشکتاب
 هم باز بماند، من یجا تواندیم که کرد اصرار سودابه
 بهتر دنید با تینها روز، سه از بعد. آوردمینم طاقت
 تا بود رفته نشانه سمتمبه که ییهاییسرپا و حالش شدن
 یراه و دمیپوش را امیباران شوم، گم چشمش یجلو از

 که هم ساعت چند یبرا رمیپ مادر تا شدم یفروشکتاب
 سرد هوا. شود راحت میهادمنوش و من دست از شده،
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 شدت از صورتم پوست که یطور! بود خشک و
 یجلو یوقت و بود کرده دایپ یدگیکش حالت یخشک
 را کرکره موتیر و شدم ادهیپ یتاکس از یفروشکتاب
 بودم، ریمس در که یساعت مین نیهم عرض در زدم،

 سرم به زمستان هر که ییبل. بود گرفته امییدستشو
 یقضا و دفع زودبهزود هم هرچقدر و شدیم نازل

 . بود کم همباز کردم،یم حاجت
 
 !دخترم سلم ــ
 
 ۱۳۵_پارت#
 طومار#
 

 یآقا سمت را سرم که بود دهیرس راه یمهین به کرکره
 را سلمش جواب گشاد یلبخند با. چرخاندم نوبخت
 .آمد جلو او و دادم
 
 !میشد نگرانت ،ینبود یروز سه ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo436pg.   

 ستادهیا سوپرش یجلو یهاپسیچ و هاپفک استند کنار
 خوشم اخلقش از. کردیم سوال مسئوالنه و بود
 .بود یمحترم حال نیع در و راحت آدم آمد،یم
 
  داشتن، کسالت یکم مادر نبود، ینگران یجا ــ
 !موندم شونشیپ
 
 .داد تکان یسر
 
 یبکن خدمت مادر و پدر به یهرچ بده، رتیخ خدا ــ

 هر میتی هاستسال که بشنو یمن از رو نیا! کمه بازم
 !شدم دو
 
 او و کردم مغفرت طلب مرحومش نیوالد یبرا

 که بود رفته باال یقدر تا کرکره باالخره کرد، یتشکر
 شد سوپرش وارد یمشتر آمدن با هم او کنم، باز را در
 را امخنده در، یباال یزهایآو یصدا دنیشن با من و
 .شکاندم میگلو یتو
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 !قشنگم یمغازه بود شده تنگ واست دلم ــ
 
 من و دیکش ته زود یلیخ اممثانه فشار با امیدلتنگ اما
 یفروشکتاب یانتها سیسرو به را خودم سرعت با

 و آمدم رونیب یاشده بهتر حال با بعد، یکم. رساندم
 هر آبش تا دادمیم تکان هوا یتو را سمیخ یهادست
 .شود پخش خواهدیم دلش که جا
 
 یکتابا رو هاشما نمیبب... شد باز چشمم ش،یآخ ــ

 و نظم با قدرنیا که من بگردم دورتون یاله قشنگ،
 !دینشست بیترت
 
 و یمیقد کتب یقفسه سمت دمیچرخ حرکت کی با و

 .محبوبم
 
 سر تونحوصله که من یچشما نور شما! هللاهللا ــ

 اون دمیپر عیسر دمیرس دیببخش هان؟ نبودم؟ من نرفت
 و شهیم جمع انگار من یمثانه شهیم سرد هوا. ته

 یه وانمیل هی همون تازه آب، وانیل هی شهیم تشیظرف
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 تا زیعز یخونه در از وگرنه. کنهیم دیتول خودش
 دو یول بودم، نخورده یچیه چراغ یسو نیهم به نجایا
 . داشتم یخروج تریل
 
 یبرا بدنم بره، یم باال رو خون فشار سرد یهوا ــ
 از رو خون یاضاف عاتیما کنه لیتعد رو فشار نکهیا

 !کنهیم دفع ادرار قیطر
 
 ۱۳۶_پارت#
 طومار#
 
 که یفروشکتاب قسمت همان از درست ییصدا دنیشن

 بودمشان، دهیچ یصندل و زیم با که بود هاقفسه پشت
 قلبم. بردارم عقببه گام دو و بکشم ینیه شد باعث
. بپرد رونیب تا شکافتیم را امنهیس یقفسه داشت

 و زدم دور را هاقفسه امزده توهم نکهیا گمانبه
 به اول مغزم نشست، نگاهم یجلو زیم نکهیا محضبه

 یاهیچهارپا یرو رفت قلبم بعد کرد، کیشل خودش
 د،یپر نییپا و بست گردنش دور را دار طناب و سرخ
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 هاقفسه آن به را سرم نکهیا یبرا میهادست هم آخر در
 و شد خشک خونش راه، یمهین و آمد باال بکوبد

 .ستادیا
 
 ،یفروشکتاب یتو اومدم شدم که اومدنتون متوجه ــ
 سیسرو به دنیرس یبرا دیداشت عجله قدرنیا یول

 .دینشد متوجه
 

ا یدق. کردمیم نگاهش داشتم خل یهاآدم نیع هنوز  قا
 و شده قطع مشیس شانادراک یقوه که یکسان هیشب

 یتو حالم، دنید از نگاهش. رسدینم مرکزش به صدا
 . بود آمده فیک سر هم تشیجد همان

 
 !الو ــ
 
 من ؟یازنده هنوز یعنی د؟یآیم صدا یعنی الو نیا

 حرف بلند یصدا با اممثانه یخروج به راجع داشتم
 کی دیشا چرخاندم، را سرم! بود؟ دهیشن او بعد زدمیم

 .رفتیم فرو مثانه همان یتو و شدیم دایپ چاقو
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 !یکرمان خانم ــ
 
 میمستق و رفتم جلو بار نیا نگاهم، چرخاندن یجابه

 .کردم شیتماشا
 
 د؟یدیشن رو همه ــ
 
ا  کرد، پیک همبه را شیهالب  یجلو داشت مشخصا
 ستادهیا هاخل نیع هنوز من اما گرفت،یم را اشخنده
 دبه کی شودیم چطور کردمیم فکر داشتم و بودم
 .زمیبر او ذهن و خودم یرو تکسیوا
 
 نا؟یا و یخروج و تریل ش؟همه یهمه یعنی ــ
 

 !دیخندیم داشت خورد، تکان یکم لبش
 
 د؟یاومد چرا د؟ینبود قهر مگه اصلا  ــ
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 بار نیا. زدمیم گند شتریب داشتم که کردمیم قبول دیبا

ا   یخون آن تمام. رفت عقب به یکم سرش و دیخند علنا
 .بود دهیرس صورتم به حاال بود، میهارگ یتو که
. 
 درهرحال! گذشته کردن قهر از سالموسن کنم فکر ــ

 یوقت شهیم میحال تیانسان قدرنیا باشه هم یناراحت
 باال شمغازه یکرکره روز سه کارم محل یهیهمسا

 یهارسم از یکی نمیا بپرسم، رو حالش امیب ومده،ین
 !استیبازار

 
 ۱۳۷_پارت#
 طومار#
 

 یرو فتمیب نکهیا از قبل مقابلش، یصندل یرو نشستم
 را میآبرو نکهیا یبرا ایخدا. شوم بلند نتوانم و نیزم
 همان ؟ینکرد باز یادیز را فلکهریش یکم ،یببر

. کرد جور و جمع را خودش که کردمیم نگاهش طور
 :زد لب و زیم ریز فرستاد را بلندش یپاها
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 نیا به زمستون یتو آدما اکثر ست،ین یمهم زیچ ــ

 !دچارن مشکل
 
 دیشا و ها کردهسنکوب ها،زدهسکته ها،چارهیب هیشب

 :زدم لب و کردم نگاهش هامرده
 
 اونم زنن،یم حرف کتاباشون با دارن یوقت شونهمه ــ

 شه؟یم گرفته شونمچ... پردهیب طوراون
 

 دارد هیقض نیا چقدر دیفهم کنم فکر شد، محو لبخندش
 میهاچشم یتو از را تنم خون مونده کم و کندیم تمیاذ
 .اورمیب باال
  
 برم؟ دیخوایم ــ
 

 میبرا یوقت هم حاال. رفت دعوا با آخر بار... برود
  برود؟ گرفته دست
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 نه؟ مگه دیدیشن ایچ رفته ادتونی ــ
 

 و برد عقب یکم دوباره را سرش فقط نداد، را جوابم
 :زد لب و ستادیا هم بعد. کرد پنهان را اشخنده
 
 خانم هی سر شهیم دایپ هم یزیچ کتابا، نیا یتو ــ

 کنه؟ گرم رو دارخونه
 

 شکمم به آهسته مشت با! من اقبال و بدشانس یمثانه
 رفتمینم ییدستشو شب تا. شدم بلند میجا از و دمیکوب
 در خجالت شدت از میصدا. کنم هیتنب را خودم تا
 . آمدینم
 
 شونه؟سال چند خونن؟یم رمان ــ
 

 .انداخت باال یاشانه
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 ...مادرم شونه،سال پنجاه! نخونده حاال تا دونم،ینم ــ
 

 یعنی. بود یکی سودابه با سالشوسن بایتقر مادرش
 یداستان یهاکتاب یقفسه سمتبه! زیعز دختر یجا

 قدم سرمپشت. دمیکوب مشت شکمم یتو باز و رفتم
 چند حواسیب. ستادیا هم او من، توقف با و برداشت
 زودتر کاش. گرفتم سمتش.به و کردم جدا کتاب

 یخروج خوردن با ییدستشو همان یتو من و رفتیم
 .کردمیم یخودکش کارم
 
 آدما یهمه درد به خوندنرمان من نظربه. خوبن نایا ــ
 !یشغل هر با خوره،یم
 
 به کردن نگاه نیح و گرفت را هاکتاب داد، تکان یسر

 .رفتفرو اشیجد بعد یتو شانیجلدها
 
 د؟یکرد باز رو توندست ــ
 
 ۱۳۸_پارت#
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 طومار#
 
 مشت شکمم به دستم نیهم با. کردم نگاه دستم به
 . بودم دهیکوب
 
 !خوبه بله، ــ
 

 هاکتاب خودش و کرد نجوا تریجد را شکر رو خدا
 نیآخر ادی با و زدم زل رفتنش به. برد زیم سمت.به را
 یبلند یصدا با دلم یتو یزیچ بحث، نیآخر و دارید

 دید یوقت ش،یهایخوردل یهمه با. داد صدا و دیترک
 کار نیا ریتأثتحت من و بپرسد را احوالم تا آمد امدمین

 که دمیکوب شکمم یتو یمشت باز. بودم گرفته قرار
 منتظر. رفتم زیم سمتبه و بود نوازش هیشب شتریب

 هاکتاب نداشتم که یآرامش با من اما کنم، حساب تا ماند
 .گرفتم سمتشبه و گذاشتم یاپارچه یهاپاکت یتو را
 
 شون؟متیق ــ
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 همهنیا از بعد ابلهانه چقدر ایخدا. دمیکش یقیعم نفس
 ریز کاش م،یبود گرفته قرار هم یرودررو مدت

 . بکوبم جانانه را یبعد مشت تا نبودم نگاهش
 
 !بدهکارم بهتون یخواهمعذرت هی من ــ
 

 ییهامیس هم من وجود یتو. رفتند هم یتو شیابروها
 کجا به کدام هر نبود معلوم خوردند، گره هم در که بود

 .کردیم یاتصال داشت دلم طورنیا که بودند وصل
 
 !کردم تونقضاوت ــ
 

 یهمه یبرا. نداشتم را صورتش به کردن نگاه جرئت
 هم هنوز که من بود، سخت کردن یعذرخواه هاآدم
 را یسخت نیا هم بود یکس چه یاصل مقصر دانستمینم

 خاطرم از بودم زده که یگند گرید. کردمیم لمس
 ادامه و افتاد نییپا سرم فشار، نیا ریتأثتحت بود رفته
 :دادم
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 تطابق باهم من یها دهیشن. دمیم حق خودم به البته ــ
 یتو خطا دچار وسط نیا من وجود، نیا با نداشتند؛
 .شدم قضاوتم

 
 :دیپرس آرام
 
 نه؟ییپا قدرنیا سرت چرا حاال ــ
 

 و بردم باال را سرم آهسته هم بعد دم،یکش یقیعم نفس
. بزنم زل شیهاچشم به ترجسوران یکم کردم یسع

 . کردیم نگاهم داشت تیجد آن با هنوز
 
 به شیبذار که ینکرد حساب رو کتابا نیا االن ــ

 ؟یعذرخواه حساب
 
 خاطر از را مضحک یهیاول لحظات آن انگار دو هر
 :زدم لب صادقانه یلیخ. میبود برده
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 که ییزایچ دنیبخش. بلدم من که هیکار تنها نیا ــ
 نشون رو هامحس باهاشون نکهیا یبرا دارم، دوست

 یشرمندگ تونهیم باشه، یقدردان حس نیا تونهیم. بدم
 !باشه یعذرخواه امیپ هی تونهیم یحت باشه،

 
 ۱۳۹_پارت#
 طومار#
 
 ... اما جالبه، روشت ــ
 
 با او، و سوال علمت از شد پر نگاهم یتو شیاما با

 :داد ادامه کوتاه یمکث
 
 ،یکن شکشیپ رو تعلقهمورد یزهایچ اگر یادیز ــ
 یکاف ارزش اونا که شهیم جادیا هیبق یتو تصور نیا

 ارزش درک یبرا هاآدم الزمه یگاه. ندارند رو
 خانم بپردازن ییبها شه،یم داده بهشون که یزیچ

 !فروشکتاب
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 پلک یب و یطوالن کنم، نگاهش توانستمیم هاهیثان
 ملقشکله که بود یایشن ساعت انگار ذهنم یتو! زدن
 ن،ییپا سمتبه بودند شده زیسرر هاشن و بودند کرده
 تمام ،یشن ساعت آن انگار! ییباال سرعت با همآن

 زیسرر داشت حاال که بود آدم آن از من شناخت
 .شود ترکینزد زیم به که داد اجازه سکوتم. شدیم
 
 .بگو رو هاکتاب ینهیهز حاال ــ
 

 قدرآن. شد بسته نشدهباز دهانم اما بزنم، یحرف خواستم
 به یازین کردمیم حس که بودند حق قبلش یهاجمله

 یتو را هاکتاب یاسام. ستین رادیپرا یهاتعارف نیا
 را آن دش،یخر دیرس از نتیپر با و کردم وارد ستمیس
 را کارتش رقم، به کردن نگاه بدون. گرفتم سمتشبه
 رهیخ تریطوالن کارت یرو اسم به. گذاشت زیم یرو

 و گفت رسا ییصدا با را رمزش! یعیسم آزاد. ماندم
 یقیعم نفس موفق، دیخر کاغذ زدن رونیب با من
 .دمیکش
 
 .شد بهتر یطورنیا ــ
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 نیا او و کردم نگاهش فقط. میبگو چه دیبا دانستمینم

 بودم، دهیپرس ترقبل یکم که داد را یسوال جواب بار،
  از یوقت را امیکلم شاهکار که نیا یدرباره
 . نه ای بردیم خاطر از بودم شده خارج ییدستشو

 
 .رهینم ادمی ــ
 
 را سرم هم بعد. دمیخند انیع و محض یکلفگ کی با

 .دادم تکان
 
 !دیبخند بهش هامدت تا دیدار حق بود، افتضاح یلیخ ــ
 

 .برداشت را هاکتاب پاکت
 
 .داشتم ازین خنده نیا به من ــ
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 ای خندم،ینم نه، که نکرد ینف. کردم شیتماشا ترقیعم
 صداقت به من. کنمیم فراموشش دیبگو یالک یحت
 هم کردنم دلخوش یبرا یحت که بودم کرده شک یآدم

  بود؟ نگفته دروغ
 
 .دارن ازین بهش هاآدم یهمه روزا نیا که هیزیچ نیا ــ
 
 ۱۴۰_پارت#
 طومار#
 

 :گفت و کرد یا اشاره هاکتاب به انداخت، باال یاشانه
 
 !ممنونم ــ
 
 گذاشت اشیشانیپ کنار دست. دادم تکان شیبرا یسر
 صدا به را در یباال زیآو ساده، خداحافظ کی با و

 در آن تا هم را من نگاه خودش با و رفت. درآورد
 از امیفروشکتاب که کردم درک یوقت. کشاند
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 دور کی و یصندل یرو نشستم شده، یخال حضورش
 یلحظه همان تا درآمدنم ییدستشو از. کردم اشدوره
 کی به دیرس شد، شروع که بد جانیه کی از. رفتن

... تینها در و کرد کاملش یشرمندگ اد،یز خجالت
 که یشکم. بود نمانده بد یهاحس آن از یاثر چیه
 لمس را بود گرفته قرار میهاضربه هجوم مورد یادیز

 :خورد تکان میهالب و کردم
 
 .کردم رفتار بد باهات یلیخ ــ
 

 کرد دیتول یخروج یکل دوباره قهر، ینشانهبه اممثانه
 قول خودم به که یدرحال درهم، ییهااخم با من و
 سمتبه ندهم، ناز را بدنم لوس عضو نیا گرید دادمیم

 بود رفته داشتم، تنم یتو آب هرچه. رفتم ییدستشو
 ختهیر چاه همان یتو شیرو هم را میآبرو خأل، یتو

 . بودم
 

                                     *** 
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 تشت کی م،یجلو بود گذاشته انار سبد کی زیعز
 دان را هاانار که بود داده دستور! کنارش هم یصورت
 شب که چرا خچال،ی بگذار و بزن نمک و گلپر کن،

 د،یسع زن و آمدندیم زدن سر یبرا دیسع یخانواده
 نگار مادر یبرا که البته. داشت دوست کردهدان انار

 کرده باز ایدن نیا به چشم یوقت از و بودم قائل احترام
 که گرفتیم لجم هم باز اما بود، برادرم زن او بودم،
 .میبگذار تمامسنگ قدرنیا ها،عروس یبرا
 
 کرد،یم دون خودش رو انار نیا داداشزن اگه یعنی ــ

 دستش شدن؟یم کم هاشدونه شد؟یم عوض طعمش
 !زیعز شدم خسته خب شد؟یم فلج
 

 .شد بلند آشپزخانه از غضب با ز،یعز بلند یصدا
 
 یزنیم غر ضیمر شکیگنج نهویع ینشست یه هیچ ــ
 بالم، مامان}  چارچلنگم؟ بابو لنگم، ننو چنگم، بابو که

 {  پروبالم نوکم،
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo454pg.   

 بوسش اگر. شدم بلند جا از و دمیخند غشغش
 یهادست همان با را من یوقت. مردمیم کردمینم

 بلند را قاشقش شوم،یم کشینزد دارم که دید یانار
 .دمینکش عقب من و کند دمیتهد تا کرد
 
 بوس هی دیبا}  بکنم ُکفتات ورسر یماچ هی یبل با یم ــ
 {رمیبگ لپات از
 
 ۱۴۱_پارت#
 طومار#
 

 یقرمز رد دنید با و شود مانعم که دینرس زورش
 .دیکوب سرم یتو محکم یکی اش،یروسر یرو انار،
 
( شگونین) مالون هی نکن،( لوس) افتنگ رو خودت ــ

 !کن دون انار نیبش برو رما،یگیم ازت
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 خنده همان با و اوردمین خودم یرو به اما گرفت، دردم
 یتو را نصفه انار. برگشتم تکهچهل راندازیز سمت
 .دمیکوب پشتش قاشق با و گرفتم دستم
 
 ناز شما هیشب یمادرشوهر کدوم ز،یعز ییخدا یول ــ
 ها؟ کشه؟یم رو عروسا نیا
 
 تمام که انارها. نداد هم را جوابم گرید یحت بار نیا

 و میبشو را امشدهنوچ یهادست تا شدم بلند شدند،
 یچا خودش زیعز. کنم ضیتعو را فمیکث یهالباس
. بروم آشپزخانه به نبود یازین و بود کرده آماده
 زنگ یصدا بلندشدن با و کردم ادیز را یبخار یشعله
 بدون را دکمه. دمیکش فونیآ سمتبه را خودم در،

 هوا، خشک یسرما سر از و فشردم یگوش برداشتن
 .ستادمیا در کنار جا همان

 
 اومدن؟ ــ
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 لب تعجب با ،یمحمدمهد و رایحمخاله شدن وارد با
 :زدم
 
 !راستیحمخاله زیعز ــ
 
 :زد لب و درآمد آشپرخانه از پاکشان زیعز
 
 .کن تعارفشون ان،یب گفتم خودم ــ
 

 دل و میبگو یزیچ مبادا تا داشتم نگه دلم یتو را نفسم
 تا برگشتم اتاقم سمتبه. بودم شده یعصب. برنجد زیعز

 تعارفشان خودت کردم زمزمه تنها و کنم سر یروسر
 پا یدرپنج به و کردم درست را میهالباس یوقت. کن

 هیتک هامخده به تازه و بودند شده وارد هاآن گذاشتم،
 را همسرش سراغ و دمیبوس را خاله یرو. بودند زده

. آمدند تا دو خودشان تنها و بود خسته که گفت. گرفتم
 کی فقط یمحمدمهد جانب از هم سلمم جواب

 و کنارشان نشست هم زیعز. بود ساده دادنسرتکان
 :زد لب عجله با یلیخ رایحمخاله
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 امشب دمیسع یگفت چون دمیرس زودتر کمی من خاله ــ
 .میبزن حرف کمی قبلش. آدیم
 
 لحن. بمانم ای بروم ماندم من و داد تکان یسر زیعز
 دینبا دیسع که ستیخصوص و مهم حرف یعنی خاله
 به یچا یبهانه به شدم بلند میجا از. دانستیم

 آماده، یچا و روشن سماور دنید با و رفتم آشپزخانه
 .شود یکشوقت تا کنم پر را هاقندان کردم یسع
 
 ؟یدیم آب وانیل هی ــ
 

 و دادم تکان یسر. چرخاند را سرم یمحمدمهد یصدا
 و آمد جلو. زمیبر آب شیبرا تا برداشتم یآبخور کی

 !هانتیکاب به داد هیتک
 
 ۱۴۲_پارت#
 طومار#
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 .هیمیقد راثیم سر معمولطبق شونبحث ــ
 

 را آب. بود گنج اصطلحبه همان گمانمبه منظورش
 :زدم لب و دادم دستش

 
 نیا به اصلا  زیعز سراغش؟ رهینم خاله خود چرا ــ

 . نداره یاعتقاد حرفا
 
 !ترسهیم ــ
 

 تعجب با هم حال همان در زم،یبر یچا خواستم
 :دمیپرس
 
 !؟یچ یبرا ترس ــ
 
 !دخترو مرحله از یپرت یلیخ تو ــ
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. بود شده یمیصم یناگهان چه دم،یکش باال سر اخم با
 و گذاشت نکیس یتو را وانشیل د،ید که را میهااخم

 :داد حیتوض و آورد باال میتسل یمعنابه دست
 
 داریسرا هی خونه اون مرحوم، مادربزرگ فوت بعد ــ

 رو شیپرستار بوده زنده خاتون یوقت که زن هی. داشته
 خاتونم مرگ بعد. بوده بنا همون زادخونه و کردهیم

 رو ییروستا یخونه خواستنینم چون وراث
. بمونه جا همون رزنیپ اون کننیم توافق بفروشن،

 خاتون زبون ورد یلیخ آخر یروزا خب هم گنج بحث
 ییزایچ پرستارم اون کردنیم فکر همه. بوده
 خبر یچیه از که خوردیم قسم اون اما دونه،یم

 .نداره
 
 یرو را وانیل کرد اشاره کردم، شیتماشا یکنجکاو با
 .برگردانم ینیس
 
 .کشهیم طول حرفاشون ختنش،یر یبرا نکن عجله ــ
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 :دمیپرس حرفش به تیاهمیب
 
 خاله؟ ترس به داره یربط چه نایا خب ــ
 

 بود، جا همان شدهدان یانارها لگن ز،یم پشت نشست
. دادم دستش به خودم که گشت یقاشق دنبال چشمش

 دهان به و ختیر انار قاشق کی دستش کف یرو
 زل یاهیثان چند دستش یرو دیسف یهالکه به. گذاشت

 .زدم
 
 .رهیمیم خاتون، مرگ بعد ماه چند رزنیپ اون ــ
 
 یخبر کدامچیه از که بودند یمیقد قدرنیا اتفاقات نیا

 را بمشوریز کجا از یمحمدمهد بودم مانده. نداشتم
 !پسر نیا بود فضول اشیبچگ همان از. دانستیم
 
 !گهید عمره... خب ــ
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 ۱۴۳_پارت#
 طومار#
 
 شدت به یزیچ از دادیم نشون بود، مرده که یطور ــ

 ببنده، رو چشماش بود نتونسته یحت خدابنده. دهیترس
 !انبارآب کینزد اونم باشه، کرده سنکوپ انگار

 
 زیعز یصدا از. نشستم زیم پشت هم من و دیلرز تنم
 .دمیشنینم چیه خاله و
 
 طوراون یچ از دینفهم یکس که چارهیب زن مرگ ــ

 و داره محافظ گنج اون نکهیا به دادن ربط ده،یترس
 همه که شد نیا. ادیم سرش ییبل بشه کشینزد یهرک

 بعدم. باشه یزیچ کردن شک خب یحت شدن، الیخیب
 .امروز تا موند متروکه خونه اون
 

 .گرفت امخنده
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 !مثلا  نایا و محافظ ؟یدار باور نایا به تو ــ
 
 :کرد زمزمه یجد یلیخ
 
 .خونه دنید روستا، بودم رفته روزیپر من ــ
 
 :زدم لب تمسخر به
 
 !یسالم که خوبه ــ
 
 اون تمام انبار،آب به دمیرس یوقت که نهیا ترشخوب ــ
 ...بود شده کنده نیزم
 

. بودم دهینفهم را منظورش رفت، هم یتو امچهره
 :داد ادامه که شد متوجه هم خودش

 
 ! کرده رووریز رو اونجا ما قبل یکی ــ
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 یتو سماور یصدا زدم، هیتک یصندل به ناباورانه

 .چپم گوش یتو یمحمدمهد یصدا و بود راستم گوش
 
 !؟یچ یعنی ــ
 

 قاشق. گذاشت زیم یرو را رنگش دو یهادست
 .قرارداد کنارشان هم را اشیانار
 
 .کردن دایپ خواستنیم که یزیچ ظاهراا   ــ
 

 دادنکش یحوصله که دیفهم. کردم تماشاش ترگنگ
 .کرد کوتاه سخن ندارم، را شیهاحرف

 
 رد! سهیخ یکم خاکش مرطوبه، انبارآب نیزم ــ

 گل حالت به نیزم یرو نیسنگ زیچ هی شدن دهیکش
ا . بود دراومده شدهخشک  نیزم یرو یزیچ هی مشخصا
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 کی هیشب. داشته وزن که یزیچ هی. شده دهیکش
 !بزرگ صندوق

 
 اشخانواده و دیسع دادیم نشان در، زنگ یصدا
. شوم بلند میجا از توانستمینم گرید من اما اند،دهیرس

 !بودم میهادهیشن شوک یتو هنوز
 
 ۱۴۴_پارت#
 طومار#

                   
                                       *** 

 
 !لمهیف مگه! ؟یچ یعنی ــ
 

 را انتظارش که بود یهمان م،یهاحرف به هیحان واکنش
 با و میبود نشسته یفروشکتاب زیم پشت دو هر. داشتم
 .میکردیم یباز یچا یهاماگ
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 انگار رفت، باال فشارش رفتنشون بعد زیعز شبید ــ
 کرده هم گله هی ه،یقض کردن مطرح یتو رایحمخاله
 نداره؛ خبر انبارآب اون یهیقض از وراث جز یکس که
 برده شک ه،یکنا یتو و سراغش رفته یخود البد پس
 !ما به
 
 تییسکویب از یاتکه و فرستاد رونیب محکم را نفسش 
 .گذاشت دهان به را
 
 خودشه، کار دیشا د؟یمطمئن پسره نیا یحرفا به ــ

 !چونهیبپ خواسته مامانشم
 

 متأسفانه بودم، کرده فکر نیهم به را شبید تمام
 یکار نیچن کنم فکر که نداشتم اعتماد او به یقدر.آن
 شدم بلند میجا از جوابیب و کلفه! دیآیبرنم جانبش از
 تیلیها چند. رفتم ریالتحرلوازم یقفسه سراغ و

. بودند گرفته قرار اشتباه یهارنگ فیرد در ،یرنگ
 آرام ه،یحان یصدا دنیشن با و کردم درستشان

 .دمیچرخ
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 چرا پرستار اون ره،ینم من کت یتو یزیچ هی یول ــ
 ره؟یبم دیبا
 

 همان یماجرا یمحمدمهد یهاحرف ترسناک قسمت
 نبود خوب یقدرآن زیعز رفتنشان، بعد بود، پرستار

 کوتاه یجمله چند همان اما اورمیدرب را بمشوریز که
 کردن دلدل یکل با بود، لرزانده را تنم رایحمخاله پسر
 :دمیپرس دیتردوشک و
 
 !؟یدار اعتقاد... یعنی... تو ــ
 

 .شد گرد شیهاچشم
 
 !محافظ؟ و جن به ــ
 
 .درآمد اشنشسته راحت حالت از. دادم تکان یسر
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 تازه. گفته قرآنش یتو خدا خود هست، که جن ــ
 سه دو بوده که بچه گفتیم شهیهم من پدربزرگ

 و مرحوم صداقت یتو اعلمهللا حاال! دهید یبار
 !ستافسانه هیشب کمی داشتن محافظ خب اما زانش،یم
 
 که یدیجد یهاکتاب کاغذ یبو. دادم هیتک زیم به
 بودم، داده قرارشان زیم یرو و بود دهیرس مانیبرا
 .زد امینیب ریز
 
 ۱۴۵_پارت#
 طومار#
 
 بود، خانمصنوبر اسمش م،یداشت هیهمسا هی ــ

 رو شوهرش که داشت اعتقاد شهیهم امرزیخداب
 لیاوا همون شوهرش ظاهراا . برده ایدن از گنج نحوست
 فلن ریز و امامزاده فلن نیزم یتو فهمهیم ،یجوون

. شبونه کندن به کنهیم شروع رهیم! گنجه درختش،
ا   جنون بعدش اما کنه،یم دایپ سکه یسر هی اتفاقا

 ها سکه اون از ده ینم قد ادیز عمرشم. رهیگ.یم
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 قول به هم هاسکه اون کل هرچند کنه، استفاده
 .شد یماریب خرج خانم،صنوبر

 
 .بود شده جالب شیبرا موضوع د،یخند هیحان
 
 ؟یکرد باور تو ــ
 
 .انداختم باال یسر
 
 شوهر گه،یم زیعز که طوراون چون نه، ــ

 داشته، یوضعخل کمی هیقض اون قبل از خانمصنوبر
 سواله، یزیچ هی برام یول. بود شده شتریب فقط بعدش

 کجا از گنجن هی محافظ سحر و مار گنیم نکهیا
 و دهیترس یچ از پرستار اون دروغه، اگر اومده؟
 ... راسته اگر مرده؟

 
 هیحان. بودم دهیترس یکم هم خودم ندادم، ادامه را حرفم

 درهم دیجد یهاکتاب کنار را شیهادست طنتیش با
 .کرد قفل
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 روستامون یتو منم مادربزرگ! باشه راست دمیشا ــ
 یخونه هی یتو گهیم زنه، وهیب هی شناسه،یم رو یکی

 خونه اون یتو گهیم بعد. کنهیم یزندگ تنها بزرگ
 هاجن اون بعد زنه،یم حرف هاجن با زنه و داره جن
 حق اما گنجه، هی تخونه قسمت فلن یتو گفتن، بهش
 محافظت ازش ما چون ،یبگ یکس به رو جاش یندار
 خودش گنج یاصل صاحب برسه، که زمانش و میکنیم
 یخونه گهیم شهیهم مادربزرگم! کنهیم داشیپ

 بند آدم نفس گهیم. داره ینیسنگ جو غروبا طرفاون
 .توش آدیم
 
 .شد یجد اشچهره او و دیلرز تنم
 
 جون به یول بخندم، بترسونمت کمی داشتم یسع حاال ــ

 !رو نایا گفتم راست معصوم
 

 قسم یالک را جانش بودم مطمئن و بود مادرش معصوم
 گرید که من. نشستم یصندل یرو خسته. خوردینم
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 یتو! ذهن توهم کدام و است درست کدام دانستمینم
 در کلمه کی هم بودم خوانده که یاعاشقانه یهاکتاب

 . بودند ننوشته مورد نیا
 
 یسر هی جادو و طلسم دار،یسپ میباش یمنطق ایب ــ

 پول دونمیم رو نیا فقط من ماست، ذهن یتو اوهام
 ایاریبدب لیدل دیشا! کنهینم وفا کسچیه به بادآورده

 !ستین یعقلن... طلسم وگرنه باشه، نیهم
 

 ...اما گفت،یم درست
 
 ۱۴۶_پارت#
 طومار#
 
 ؟یکنیم فکر یچ به ــ
 

 .بود دهیچسب میرو نگاهش دم،یچرخ سمتش
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 روستا؟ نرم ــ
 
 :گفت یبلند یصدا با
 
 !داریسپ یشد وونهید ــ
 

 را یمحمدمهد یهاحرف صحت خواستمیم فقط
ا . بسنجم  از هیقض میبفهم میبتوان که بود یزیچ آنجا حتما
 هاهیهمسا با صحبت اصلا  دیشا. بود قرار چه

 .کردیم مانکمک
 
 .رمیم یپژ و پرهام با ــ
 

 .کردیم میتماشا تأسف با داشت. زد یپوزخند
 
 یتو از داریسپ ؟یبگرد طلسم دنبال یبر یخوایم ــ

 !دهیبع کردهلیتحص
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 :زدم لب کلفه
 
ا  رایحمخاله ه،یحان ستین خوش حالش زیعز ــ  به رسما

 ته و هیچ هیقض میبفهم دیشا. برده شک ما یخانواده
 !میببند رو نحس یقصه نیا
 
 آمده یمشتر د،یچرخ سرمان در یباال زیآو یصدا با

 یلبخند دو هر. بود شده تمام کردن فکر وقت و بود
 و دیچرخ فضا یتو من یصدا و مینشاند مانلب یرو
 .دیچسب خودم یهاگوش به
 
 !دیاومد خوش طومار به ــ
 

                                     *** 
 
ا  و بودم تنها بود، شده تمام یکار میتا  یکس گرید مطمئنا
 هاقفسه نیب یسرک کتاب دیخر یبهانه به آمدینم

 با و شوم بلند میجا از دادینم اجازه یخستگ اما بکشد،
 گذاشته باز را در. کنم حرکت خانه سمت مغازه، بستن
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 کم با من و دیچرخیم فضا یتو هوا یخنک بودم،
 از هانیماش حرکت به ،یفروشکتاب ییروشنا کردن
 که دمیشیاندیم نیا به و بودم مانده رهیخ زمیم پشت
! نرفته یهاراه از پر. بودم نکرده یکارها از پر چقدر
 ... یفکرها از پر ده،ینرس یآرزوها از پر
 
 

 از را نگاهم اما گرفت، امازهیخم دم،یکش یقیعم نفس
 ریز دست ام،ازهیخم شدن تمام با. نکردم جدا ابانیخ

 فکر شهیهم. دادم هیتک زیم به آرنج و زدم چانه
 .شودیم عوض یزندگ یسالگهجده از بعد کردمیم
 
 ۱۴۷_پارت#
 طومار#
 

 با که امشده ترآزاد دختر کی من بعدش کردمیم گمان
 محبوبم کار خوانم،یم درس روم،یم سفر میهادوست

 گمان یحت. نشسته میهابال یرو تیموفق و دارم را
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ا  و دارم چاکنهیس عاشق یکل کردمیم  کی قطعا
 !عاشقانه یهاقصه هیشب احساس، و پرشور یرابطه

 
 یسالگهجده آن با میحاال یسهیمقا از گرفت امخنده

 نداشتم هم یمجرد سفر کی یحت من! امیذهن پرشکوه
 ییآشنا حضور دنید با و دمیکش یآه ت؟یموفق و

 کنار. برداشتم چانه ریز از دست ،یفروشکتاب کینزد
 :زد لب و زد یاضربه اش شهیش به ستاد،یا در
 
 !دینباش خسته ــ
 

 اما بود، که من رفتن وقت. دادم لبخند با را جوابش
 به ینگاه. ماندندیم یگرید ساعت دو گمانم هاآن

 :دیپرس و انداخت ساعتش
 
 !یبود رفته میتا نیا معموالا  ــ
 

 جان محوم لبخند. بود شده آمدنش باعث نرفتنم پس
 :زدم لب و دندیپر باال میهاشانه. گرفت
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 !شم بلند یحت ندارم حوصله که مخسته قدرنیا ــ
 

 از یکی یرو مکث، یکم با و شد وارد د،یخند
 نگاهم جهت بعدهم. نشست زیم به کینزد یهایصندل
 .ابانیخ یتو تا کرد دنبال را
 
 !بود یسخت روز ــ
 
 دو هر. گفتیم که بود البد هم او یبرا! بله من یبرا

 .زدیم داد مانیهانگاه را نیا. میبود خسته
 
 نیماش بعدش فروش،کتابدختر ینر رید بهتره ــ

 !شهیم دایپ سخت
 
 ادی آدم که کردیم ادا را فروشکتابدختر یطور کی

 !افتادیم فروشتیکبر دختر
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 کنه؟یم ریدرگ طورنیا رو هاآدم شهیهم کردن کار ــ
 

 از بود شده سردم. کرد نگاهم خوردهجا و یسوال
 آن به هم هنوز. دادیم راهش داخل باز در که ییهوا
 بعدهم. بودم رهیخ شیهانیماش مروروعبور و ابانیخ
 از که کردم باز یکس شیپ دل، یسفره چرا دانمینم
 شیصدا خواستیم هرکس تهش، تا راسته نیا سر
 .چسباندیم اسمش تنگ خان کی کند،
 
. بود کمتر هاممشغله یلیخ سرکار، امیب نکهیا از قبل ــ

 و سود فروش، فکر. شده ترسخت امیدن انگار االن
 سرم مغز همش بشه، یچ قراره نکهیا و ندهیآ ان،یز
 .کرده پر رو
 
 ۱۴۸_پارت#
 طومار#
 

 چون کردیم نگاهم داشت هنوز احتماال نداد، را جوابم
 چرت هم دیشا. شدیم حس یانرژ آن بار ینیسنگ
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 نیسنگ واقع در امیزندگ دیجد یهامشغله اما گفتم،یم
 از گفتم که کردم اشتباه کردمیم فکر یگاه. بودند شده
 !میآیبرم پسش

 
 نجام؟یا یسالگپونزده از بودم گفته بهت ــ
 
 :داد ادامه ابانیخ به رهیخ خودش و گفتم یابله
 
 فشار. بود خوب یلیخ کفش بازار ها،موقع اون ــ

 مغازه. بود ترسبک هامیتحر و بود کمتر یاقتصاد
 که دیع شب. بودم بابام وردست بود، شلوغ شهیهم
 یکارگرا. میکردینم استراحت هیثان هی یحت شد،یم

 کفش دنیکوب یصدا. کردندیم کار روزشبانه یکفاش
 گفتیم که بابام یصدا. شهیهم بود سرم یتو

 االن ره،اماینم ادمی از هم دیستیوا رو شب کاراضافه
 فقط یکفاش کارگاه! میندار فروش هم موقع اون نصف

 شب حاال گهید! روین نصف با کنهیم کار فتیش کی
 زیچهمه. بخرن کفش راحت توننینم مردم هم دیع

 ...اما شده، سخت
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 .دیکش یقیعم نفس. کرد ترقیعم را نگاهم ش،یاما
 
 میدونیم م،یشیم بلند خواب از صبح که نیهم اما ــ
 حالت آوردن، دستبه و ساختن یبرا میکن تلش دیبا
 کنه؟ینم خوب رو
 
 .کرد نگاهم هم او. بدهم یجواب چه دیبا دانستمینم
 
 نباشه، دادن انجام یبرا یکار صبحبهصبح نکهیا ــ

 کردن خرج ینیریش نباشه، تلش یبرا یازهیانگ
 یهاحس نیا از بدتر نباشه، یآدم خود رنجدست
 ست؟ین رکنندهیدرگ
 
 ن،یغمگ یکم زدم یخندتک مکث، هیثان چند از بعد
 .دیکش یقیعم نفس! دیام پر اما
 
 ... اما داره، تاوان کمی ها،دغدغه شدن شتریب ــ
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 نگاهش بار نیا که یمن و پرمکث ییاما هم باز
 .داشتم را شیصدا اما کردم،ینم
 
 !کنهیم بزرگت ــ
 
 نیح او و دمیکش باال را سرم کردم، حس را شدنش بلند

 .کرد بلند را شیصدا یخروج سمت رفتن
 
 !خداست روز هم فردا فروش،کتاب خانم برو ببند ــ
 

 کی. بود یاوانهید پسر! یلب تو و صدایب دم،یخند
 عاقل، یوانهید کی کتاب،ضد نخوان  درس یوانهید
 یوانهید کی پارادوکس، از پر یوانهید کی

 و زدیم یخوب یهاحرف که وانهید کی کننده،ریدرگ
 !را داریسپ درخت کردیم وانهید که یاوانهید کی
 
 ۱۴۹_پارت#
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 طومار#
 

                                          *** 
 
 !نه ــ
 

 .بکشم درهم اخم شد باعث شان،قاطع جواب
  
 نه؟ چرا ــ
 
 آخر دست و کردند میتماشا یجد ینگاه با دو هر

 .آمد حرف به که بود پرهام
 
 که وسط نیا هستن تو و من از تربزرگ تا هزار ــ

 تو خونه، اون و روستا اون سراغ رنیم باشه الزم
 وسط؟ یفتیب یخوایم طورنیا تهش ای یازیپ سر
 

 !آمدیم که زور آدم به اما نداشت، جواب حق حرف
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 حرف هاشونخاله حرف یرو هاخواهرزاده ترا،میقد ــ
 شوندهن از چشم زد،یم یحرف خاله. زدندینم
 چشام، نیا تخم یتو دیبزن زل د،ینکش خجالت. افتادینم
 !نه دیبگ باز
 

 نظرمد موضع از هم یاذره یحت امیینمامظلوم
 خواستیم که زیعز بلند یصدا. نراند شانعقب
 بلند نگار با زمانهم شد باعث کنم پهن را شام یسفره
 .میشو
 
 که شماهاست از بهتر بکشم، رو داداشام تا سه منت ــ

 !دیدارینم نگه رو بودنم خاله حرمت
 
 ناخودآگاه شدیم که حرمت بحث کمم، سن خاطربه
 و خشمم آتش یرو ختیر زمیه شانخنده. دندیخندیم
 پر را آشپزخانه بزقرمه، یبو. شدم دور ازشان ظیغ با

 ام،گرفته صورت و کدر نگاه دنید با زیعز. بود کرده
 او، انداختن باال شانه و شده چه دیپرس نگار از سر با
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 را سفره. کنند سکوت اطیاحت با دو هر شد باعث
 طاقت باالخره زیعز پسرها، آمدن محضبه و میانداخت

 :دیپرس و اوردین
 
 کرده؟ کولهوکج رو خودش قدرنیا نیا هیچ یچ ــ
 
 با خواستمیم. شد ترظیغل من اخم و دندیخند هاادبیب

 قانع یاذره بگو تو و کنم شانقانع هایبازلوس نیهم
 جزم را شانعزم. دمیند که دمید نگاهشان یتو شدن
 دینبا و ستین درست شنهادمیپ ند،یبگو که بودند کرده
 برادرها که بود راحت شانالیخ. کنم فکر آن به یحت
ا  هم  دلبهدل و داشت خواهند یسختوسفت مخالفت قطعا
 نگار سمت را یسبز ظرف پرهام. دهندینم امدهیا

 :داد جواب کوتاه و گرفت
 
 !رو تیتغارته زیعز یکرد لوسش ــ
 
 ۱۵۰_پارت#
 طومار#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo483pg.   

 
 و دیخند تنها هم زیعز ندادم، را اشیخوشمزگ جواب
 بود، زیر یهاچروک از پر که دهانش دور یدست
 یبرا پژمان، لیموبا امکیپ نگیدنگید یصدا. دیکش

. دوخت او به و کرد پرت من از را هاحواس یلحظات
 حساس شیرو همه ناخودآگاه اش،یکلنتر انیجر بعد
 یجلو را یگوش که شد متوجه هم خودش. بودند شده
 .گرفت مانچشم
 
 !بابا هیغاتیتبل ــ
 
 شد؟ یچ دخترو اون ــ
 

 و گرفت دهیناد من از آب درخواست با را زیعز سوال
 متوجه. گرفتم دهینشن را درخواستش قصد، از هم من
 .کرد میتماشا خندان و شد
 
 !دیپرس سوال ازت زیعز ــ
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 یاکلفه و قیعم نفس شد باعث پرهام، یجد یصدا
 .کند رها بشقاب یتو را قاشقش و بکشد

 
 فرصت خودمون به کمی فعلا  بشه؟ نیخواستیم یچ ــ
 .میکن فکر شتریب تا میداد
 
 :زد لب هم بعد سفره، کنج کرد دراز را شیپا زیعز
 
 هفته سر گفتم خوامش،یم یگفت یطورهی شب اون ــ

 همش. دیانیهم االن یمردا! یخواستگار یریم نشده
 ...ما یزمانه! چرت حرف

 
 قطع را زیعز حرف پژمان، حرص درآوردن یبرا

 .کردم
 
 ،یواقع مرد هللا،نعمتبابا هیشب بود یکی شما یزمانه ــ
 زیعز نبودن االن مثل. کنن ادی کین ازش هنوزم که
 !که
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 با پژمان و خوردند را شانخنده نگار و پرهام
 که دادم تکان یسر شیبرا. کرد نگاهم گرد ییهاچشم

. زیعز یجلو همآن بدهد، توانستینم یجواب چه؟ یعنی
 نگار م،یکرد تمام خاموش یهادوئل نیهم با را شام

 زیعز کنار من، و گرفت عهدهبه را هاظرف شستن
 یناگهان که شب آن از بعد. رمیبگ را فشارش تا نشستم
 شیهاقرص اول. بود دهیترس چشمم رفت باال فشارش

 .دمیکش یراحت نفس فشارش، دنیسنج با بعد و دادم را
 
 !زیعز خوبه ــ
 

 یرو که یایکتر یرو از را دمنوش یقور پرهام
 و خودش یبرا برداشت، میبود داده قرار یبخار سطح
 ینگاه او، کنار نشستن با و ختیر دمنوش زیعز

 وانیا یتو دید شدیم پنجره از که پژمان سمت انداخت
 .است یتلفن صحبت درحال

 
 ۱۵۱_پارت#
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 طومار#
 
 !زیعز ــ
 

 جمع درحال. زشیعز ینوه یرو نشست زیعز نگاه
 نمیبب تا کردم نگاه یرکیرزیز فشار، دستگاه کردن
 .دیگویم چه پرهام

 
 !دارم سوال هی یول حرفام، نیا از ترکیکوچ من ــ
 
 من و بزن را حرفت یعنی که خورد تکان زیعز سر
. دادم حالترییتغ چهارزانو به دوزانو، حالت از

 .نشاند پرهام لب یرو لبخند که یحرکت
 
 ییدا از د؟یجد یمسأله نیا با دیکن کاریچ قراره ــ
 ریدرگ من گهیم پرسمیم مامان از رونه،یح پرسمیم
 بشه؟ یچ تهش قراره رو، خودم کنمینم
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 یوقت از. دیکش دهانش دور یدست بازهم زیعز
 تکرار را کار نیا مرتب بود، گذاشته یمصنوعدندان

 و دادیم قورت سخت را دهانش آب انگار. کردیم
 .گرفتیم دیبا مدام را لبش اطراف یتر
 
. بود بسته بازنشده، من یبرا اولم از مال، نیا بحث ــ

! مادر نداشت تهش یریخ بود، هم یزیچ اگر اونجا
 سر نشد معلوم آدم هی موند، خاک اون ریز سال همهنیا
. دیرسیم موندست بود، ما مال اگر تهشم ته مرد، یچ
 االن بود، اعتقاد میقد! داره کتابحساب زایچ نیا
 چرخهیم قدرنیا تهش ته گنج گفتندیم میقد. ستین

 به آرهینم یخوش و ریخ و صاحبش دست برسه
 میبگ که نه. گنج اون نباشه حقش که یکس یزندگ

 حروم مال نیع! نه چرتا، نیا و داره طلسم نحسه،
 دست م،یتی مال نیع. یهرکس به ساختینم موند،یم
 رو خدا. ذاشتینم براش یزندگ افتادیم ریغ

 هاشبچه یبرا قدرنیا هللانعمت شکر، بار صدهزار
 هی هم رایحم. نباشه میسوزر دنبال شونچشم که گذاشت
 گهید صباح دو! خودش یخدا با جوابش زد، یتهمت

 .کنهیم فراموش خودش
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 :کردم زمزمه یناراحت با
 
 فکر ؟یخوابیم الیخوفکر با شب هر چرا پس ــ

 یه ؟یکشیم آه یه شنومینم رو صدات یکرد
 !نه نگو... زیعز رهیدرگ فکرت ؟یشیم پا و ینیشیم
 

 :کرد زمزمه هم پرهام رفت، هم یتو زیعز اخم
 
 وارد شما، اذنیب یکی ز،یعز ستین یکم تهمت نیا ــ

 ازش یزیچ هی و کنده رو نیزم شده، تونیپدر ملک
 . کرده خارج

 
 :زد لب و گذاشت نیزم یرو دست زیعز
 
 اون نشه تونزبون ورد و رایحم دینش گفتم، که نیهم ــ

 !تمومه بحث گنج،
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 ۱۵۲_پارت#
 طومار#
 
 و اتاق سمت رفت م،یکرد نگاه پرهام با را شدنش بلند
 صفحه چند خواندن به نشستیم ساعت، نیا دانستمیم

 پرهام یصدا و فرستادم رونیب کلفه را نفسم. قرآن
 .شد بلند یآرامبه
 
 فکر اونجا رفتن به گهید پس کرد، تموم حجت زیعز ــ

 شبونه دنبالش، برم گفتیم بهم شاهده خدا. نکن
 خاله؟ باشه! زمونهیعز خواست تیاولو یول رفتم،یم
 

 اما باشه، میبگو خواستم شیهاچشم یتو کردم نگاه
 نه بودم دهید را زیعز یقراریب یهاشب من! نتوانستم

 یتهمت و هیقض نیا یرو بستنچشم نبود راحت! هاآن
 از شد، داخل که پژمان. بود گرفته را مانبانیگر که

 پشتش رساند، یبخار به عیسر را خودش سرما شدت
 نفر دو ما دمغ ی چهره یرهیخ و آن به چسباند را

 :کرد زمزمه
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 شد؟ یچ ــ
 
. برداشتم را زیعز ینخوردهدست دمنوش وانیل

 بعد. بودند داده آن به ییبایز رنگ داخلش یهاعناب
 :دادم کوتاه را پژمان جواب هم
 
 .کردیم رو تو یگله داشت زیعز ــ
 

 زمزمه متأسف من و دندیپر باال تعجب با شیابروها
 :کردم

 
 ذاتش قدرنیا رفته یک به پسر نیا دونمینم گفتیم ــ

 رو یابره کدوم داره اطیح یتو ستین معلومم خرابه،
 ...گفتیم. بشه شیگرگ یخو ریاس تا کنهیم خام
 

 بهم مزخرف دارم فهماند او به پرهام، یخنده یصدا
 گرگ هیشب و آمد سمتم ظیغ با نیهم یبرا بافم،یم
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 او و شدم جمع خودم یتو غیج و خنده با د،یکش زوزه
 :دیغر
 
 !کنه پارهکهیت رو تو خوادیم گرگم فعلا  ــ
 

 و روستا به رفتن کنند فکر که یواقع قدرآن... دمیخند
 آزاد یهوا در یالکل هیشب. دهیپر سرم از خانه، آن

 !مانده
 

                                           *** 
 
 که یمطبوع و گرم یهوا هجوم کردم، باز را کافه در
 و آمد استقبالم به بود، شده مخلوط عود و قهوه عطر با

 یبرا چرخاندم چشم. داد جان را امسرمازده لبخند
 پشت که کرد متوجهم داد، تکان که یدست و دنشید

 شتریب البته بودم، معذب یکم. نشسته زیم کدام
 نکهیا از نه و بروم کافه ادیز بودم یآدم نه! زدهخجالت

 با
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 ۱۵۳_پارت#
 طومار#
 

 دایپ یخوب حس شوم دهید تیموقع نیا در یپسر
 هم با دو هر و شد بلند دمیرس زیم به یوقت. کردمیم

 یصبور اما بود، سوال از پر نگاهش. میکرد سلم
 :دیپرس آهسته بعد، و نمیبنش تا کرد
 
 خوردم جا م،ینیبب رو هم یگفت یزد زنگ یوقت ــ
 !داریسپ
 

 خود یجا که او بودم، جاخورده رفتارم از هم خودم
 که مانندتکنه خصلت نیا گفتیم شهیهم زیعز. داشت
 از ،یکن شیرها یخواهینم ،یبچسب یزیچ به یوقت
 یتو که یفکر کی. دهیرس ارث تو به مرحومت پدر
. گرفتمینم آرام شدینم یعمل تا نشست،یم سرم
 که بودم امدهین کافه یقدرآن من و آمد جلو منکافه
 کیک گفتم فقط دستپاچه. است بهتر یسفارش چه بدانم

 لب یرو محو یلبخند کردم حس و یشکلت
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 آرامش با شد، دور ما از که جوان. نشست یمحمدمهد
 :دیپرس
 
 ه؟یچ هیقض ــ
 

 به ینگاه گذاشتم، ماننیب یصندل یرو را امکوله
 :زدم لب کوتاه و بسنجم را طیمح تا دوختم اطراف

 
 !کنهینم ولم جونم، یتو یانداخت کک هی ــ
 

 .داد اشیصندل به هم را اشهیتک د،یخند
 
 .ندارم آروم شب اون یحرفا بعد از ــ
 
 همان خاراند، را اشیشانیپ یگوشه انگشت، نوک با
 رنگ با ریمتغا کوچک دیسف یلکه کی که ییجا

 .داشت پوستش
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 بکنم؟ بهت تونمیم یکمک چه ــ
 

 آن به داشتم دوست که یخط سر بود رفته زود چقدر
 .برسم

 
 روستا؟ میبر باهم ــ
 

 شیهامردمک یتو خنده بعد، و شد گرد شیهاچشم اول
 .نشست

 
 م؟یکن کاریچ ــ
 
 سخت زیچهمه اما باشم، مسلط اوضاع به کردم یسع
 کردمیم یسع که یزیچ از ترتجربهیب یلیخ من و بود

 .بدهم نشان
 
 دایپ بوده اونجا که یاون از یرد دیشا میبگرد میبر ــ

 .بشه
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 قدرآن. داد تمسخر به را شیجا نگاهش، یتو یخنده

 متوجهش افتادنش حرف به قبل که انیع و واضح
 .شوم
 
 بوده؟ ادیز ایسیپل نیا از ،یخونیم که ییکتابا یتو ــ

 !داریسپ یخوب مارپل؟ تو ای پوآروام من
 
 . داشتم را انتظارش اما دم،یرنج پرتمسخرش لحن از
 
 اگر میبذار و مینیبش دیالقولمتفق صداکی همه یعنی ــ

 هم بعد بخنده؟ مونشیر به برده که یاون بوده، یگنج
 مادر که چون. هم جون به فتنیب خواهرزاده و خاله

 چرا داره، شک هاشبچه و خودش یخاله به یجنابعال
 و موونهید من انگار دیکنیم رفتار یطورهی همه
 !عاقل؟ هاشما
 
 ۱۵۴_پارت#
 طومار#
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 .شد شیهااخم خوردن گره درهم باعث نطقم
 
 داشته قهرمان ستین قرار ه،یواقع یایدن نجایا داریسپ ــ

 !یستین تو اون باشه، داشته بخواد اگرم باشه،
 
 یایدن با را من شهیهم چرا برخورد، غرورم به

 امینینشعقب دادند؟یم قرار تمسخر مورد هاکتاب
 :بدهد ادامه شد باعث

 
 من خب، یلیخ ؟یکرد فکر تنقشه اتییجز به اصلا  ــ

 پول با حتملی االن که یآدم قراره اونجا، ببرمت
 عشق مشغول کرده دایپ خونه اون از یهرچ کردنآب
 چطور ،یکرد داشمیپ ؟یکن دایپ چطور حاله، و
ا  رفتنت اصلا  ؟یکن ثابت یخوایم  چه قراره واقعا

 !بکنه؟ یکمک
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 منفعل از کار نیا الاقل که دیفهمینم کسچیه چرا
ا  است؟ بهتر گذاشتن دستیرودست و نشستن  واقعا

 م؟یکردیم یتلش دینبا یعنی
 
 اونجا بردنت یول نکن، نگاهم یطوراون ــ

 !یکرد که هیفکر نیتراحمقانه
 

 بودم مطمئن من که یوقت همآن د،یرس مانیهاسفارش
. دیآیم تلخ کامم به ک،یک شکلت نیریش طعم گرید

 یبرا دادندینم اجازه یحت! بودم باخته نکرده،تلش
 . کنم تلش کردنشان قانع
 
 تیهمراه نشدن یراض برادرات دونمیم من... نیبب ــ

 نظرهم حتملی من با و ندادن نقشه نیا دلبهدل کنن،
ا . بودن  یهمراه درخواست یبرا که یکس نیآخر قطعا

 گم؟ینم درست دار،یسپ منم یآیم سراغش
 
 اگر که کنم پنهان نداشت یلیدل دادم، تکان یسر اخم با

 یبرا الاقل شدندیم یراض برادرم سه و پژمان پرهام،

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo498pg.   

 نجایا هرگز بروند، شنهادیپ نیا بار ریز امیخوشدل
 !نشستمینم
 
 یحت دمینم دلتبهدل که غلطه قدرنیا فکر نیا ــ

 ...اگر
 
  چه؟ اگر کنم، نگاهش تا کردم بلند سر اگرش با

 سوال جواب اش،قهوه دنیکش شیپ با و زد یلبخند
 بدون و فرستادم رونیب کلفه را نفسم. نداد را میهاچشم
 را انتظارش. شدم بلند میجا از ک،یک آن به زدن دست
 را امکوله. کرد بلند من با آرام را نگاهش که داشت

 :زدم لب و برداشتم
 
 رو یزیچ هی ونیآقا شما یول احمقانه، من فکر! باشه ــ
 .رفته ادتونی
 

 تیجد با من و گرفت پرسش رنگ یالحظه نگاهش
 :زدم لب
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 یعهیشا و خونه اون به کینزد و یخود یآدما فقط ــ
 ! کینزد یلیخیلیخ. بودند خبر با پشتش

 
 :دادم ادامه من و شد بیترک شیابروها اخم با نگاهش

 
 یشیم متوجه رو منظورم! یمحمدمهد یباهوش تو ــ

 نه؟ مگه
 
 ۱۵۵_پارت#
 طومار#
 

 .زد یپوزخند
 
 قراره یعنی ما؟ یخانواده سمت برگشت تهمت االن ــ
 هیشب و دکنندهیناام قدرنیا! دار؟یسپ باشه طور نیا

 ؟یبازتوپ
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 اشقهوه و کافه عود یبو انداختم، دوشم یرو را کوله
 .نداشتم دوست گرید را
 
 مونه،چشم یجلو باشه اگر یسرنخ گم،یم فقط من ــ
 !دشینینب دیدار میتصم همه شما یول
 
 کدوم از رو رگذاریتأث یجمله نیا سرکارخانم، تو و ــ

 ؟یخوند کتاب
 
 او از که دمیند قیال یحت بار نیا! تمسخر هم باز

 تأسف با یسر تنها رنگشدو پوست به رهیخ برنجم،
 اگر. شدم خارج کافه از بلند ییهاگام با و دادم تکان
 قدرنیا بروم، روستا تا تنها که بودم شده سرخود قدرآن
 استقلل، باب در هنوز بود، نیا مسأله! شدمینم ریتحق
 ترس یا ذره و بودم نشده نائل یجسارت نیهمچ به
 یاراننده با تردد،کم یجاده آن یتو که بود جانم یتو
 ثابت بهشان وگرنه. نشوم یراه شناسمشینم که
 یزیچچیه شان،گذاشتن دستیرودست از کردمیم
 آفتاب از ستادم،یا که ابانیخ کنار. شودینم دمانیعا
 و بود سرد هوا. دمیکش درهم ابرو یزمستان زیت
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 شهر تیخاص هم نیا و بود زیت آفتاب اما خشک،
 ! بود من یریکو
 

                                              *** 
 
 یهاقصه و محبوبم کاست... شاملو یشعرها هم باز
 و بردمیم حظ دنشیشن از که یداشتندوست یایپر

 کم را هاگره و فکرها ها،یآشفتگ توانستیم هربار
 دم،یشنیم. بودم شده یشرط شعرها نیا به من. کند

 فکر ها،یپر یایدن به رفتن با و کردمیم شانزمزمه
 یبید. است ساده میهایبچگ هیشب ایدن هنوز کردمیم

 آتش یهامشعل با هاآدم شده،پنهان یغار در که دارد
 و دهیسپ صبح، ،یروزیپ و کنندیم مبارزه آن با

 یتو را زیچهمه یوقت! تابدیم شهر به... ییروشنا
 باالتر زین تحملم کردم،یم ساده قدر نیهم سرم
 از که ساختیم یسپر میبرا ل،یتخ جهان و رفتیم

 . دادیم نجاتم یگزند هر
 
 کنارش در بودم، کتاب یهاقفسه یریگردگ حال در
 که ینیعناو تا بودم گذاشته بمیج یتو هم دفترچه کی
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 در فیتخف با و ژهیو فروش یبرا را بودند شده محدود
 کی. بدهم قرار بودم کرده سیتأس یتازگ به که یجیپ

 یرو یزردپر کی بود، راستم یشانه یرو یسبزپر
 یهاقفسه یرو هم انیپرشاه دختر چپم، یشانه
 نگاهم المیخ یتو از داشت و بود نشسته قصهکتاب

 نیآخر نکهیا از. کردمیم درددل هاآن با. کردیم
 نکهیا از. گفتمیم است، سخت چقدر بودن خانه یبچه
 گله گرفتینم امیجد مهم موارد در ادیز یکس
 رفتمیم امخانواده یصدقهقربان هم، تهشته و کردمیم
 من شهینم: "دمیپرسیم المیخ یهایپر از نیب همان و
 " ان؟یپر شهر دیببر رو
 
 ۱۵۶_پارت#
 طومار#
 
 من ذهن یایدن که گفتیم راست یمحمدمهد دیشا
 حماقت جز شنهاداتمیپ نیا به یکس که است ساده قدرآن
 همه! نبود هاقصه هیشب که ایدن. بکند یگرید نگاه دینبا
 شعر نیهم دیبا. رفتینم سرم یتو من اما گفتند،یم
 را کارم یفروشکتاب همان یتو خواندم،یم را ایپر
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 به کردمیم یسع و خواندمیم را درسم کردم،یم
 .ببرد ادی از را رایحمخاله تهمت تا کنم کمک زیعز
 
 !سلم ــ
 
 به سرم که دمیجه جا از یطور ش،یصدا دنیشن با

 را شیهاگام آخم، یصدا و خورد سرمپشت یقفسه
 .کرد تیهدا سمتمبه
 
  ؟یدیترس ــ
 
 کنم، یریگخاک تا بودم کرده باز را در یجلو زیآو
 هم را در یصدا خب و کنم نصبش بود رفته ادمی

 گرفت امخنده و گذاشتم سرمپشت را دستم. بودم دهینشن
 خودم سر ییبل کی آدم، نیا یجلو هربار نکهیا از
 .آوردمیم
 
 د؟یاومد یک! کمی سلم، ــ
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 .بود سرم به نگاهش

 
 .یدینفهم  ،یکردیم زمزمه شعر یداشت االن، نیهم ــ
 

 و برداشتم سرمپشت از را دستم. دمیکش یقیعم نفس
 .کردم رها هاقفسه همان یرو را یریگردگ دستمال

 
 د؟یخوایم یزیچ! دیببخش ــ
 
 . بود سرم به هنوز نگاهش داد، تکان یسر
 
 گوروگم کجا رو خودکارا نیا حامد دونمینم من ــ
 زیم یکشو یهرچ دیجد یبارا فهرست یبرا کنه،یم

 .نکردم دایپ کردم رورویز رو
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 یقفسه سمتبه. بود آمده خودکار دنبال پس
. برداشتم یمشک کی و یآب کی و رفتم ریالتحرلوازم
 .شد آزاد میگلو از هم امخنده گرفتم، سمتشبه یوقت
 
 یپاچلفتودست شما یجلو هربار من نکهیا یول ــ
 !ستین حق ام،یب نظربه
 

 !کوتاه و یجد زد، یلبخند هم خودش
 
 !دختر الیخیب ــ
 

 او و دادم تکان یالیخیب همان یمعنابه یاشانه
 .دیکش بندشپشت هم یقیعم نفس. گرفت را خودکارها

 
 ۱۵۷_پارت#
 طومار#
 
 !کن حساب دردنکنه، دستت ــ
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 :کردم زمزمه تعارفیب
 
 ها، باشه قیدق کتابحساب دیبا بازار یتو دونمیم ــ
 باشه؟ من، مهمون خودکار تا دو یول
 
 .نکرد یتعارف هم او
 
 !باشه ــ
 
 عجله با شد باعث بود، اشمغازه یجلو که یدوانتیپرا

 را رفتنش ستادهیا من و ردیبگ لیتحو را بارش تا برود
 که یآن بود، یپر کدام ریتقص دانمینم. کردم تماشا
 یشانه که یکی آن ای بود، نشسته راستم یشانه یرو
 بود، که هرچه بود، داده اختصاص خودش به را چپم
 یتو و کردند یسحر رفت،یم او که یسرعت همان به
 د،یچرخ خودش یبرا یه نشست، فکر کی هم من سر
 آن داشتم گرد، ییهاچشم با من و دیکش قد کرد، هیتغذ
 .کردمیم تماشا نییپا تا باال از را فکر
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 یتو را فکر نیا که شانهرکدام ان،یپر شهر یهایپر 

 رونیب سرم از هم خودشان دیبا بودند، انداخته من سر
 یرو باخنده فکرم، حماقت زانیم از. کردندیم پرت
 .نشستم یصندل

 
 یحت سرت به یفکر نیچن که داریسپ یاوونهید تو ــ

 !یاوونهید کن قبول ،یداد راه
 

 هم یزردپر کرد، میتماشا هیاندرسفعاقل ،یسبزپر
 ریز باهم انگار دو هر و امشانه یرو داد لم یورکی

 فکر بهش یول ،یاوونهید که درسته: "گفتند گوشم
 از. بود شانهمه از ترعاقل ان،یپرشاه دختر اما!" کن

 و داد تکان تأسف به یسر هاقفسه یباال همان
 ینشد بزرگ هنوز: "گفت که دمیشن را اشزمزمه
 یتو را خودت ،یپر دو نیا حرف به وگرنه دختر،
 !"یانداختینم بید چاه
 

                                         *** 
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 در یفروشکتاب بستن بعد ها،کفش دنید یبهانه به

 امروز حامد. شدم شانمغازه وارد ،یشگیهم ساعت
 از یبلند یصدا با عصر که دمید خودم بود، رفته زود
 را گازش موتورش، سوار و خواست یمرخص او

 زیم پشت بود نشسته و نداشت یمشتر. رفت و گرفت
 در یصدا. کردیم ادداشتی را ییزهایچ کاغذ یتو و
 .خورد جا دنمید از وضوح به کرد، بلند را سرش که
 
 !سلم ــ
 

 یتو سوال انیم من و داد جواب سر با را سلمم
 . چسباندم میهالب یرو احمقانه لبخند کی نگاهش،

 
 رو دتونیجد یکفشاوفیک کمی امیب رفتن قبل گفتم ــ
 .نمیبب
 
 ۱۵۸_پارت#
 طومار#
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 دستش رفتن کنار با. شد بلند زشیم پشت از باالخره

 و بود شده نوشته ارقام یسر کی کاغذ یرو که دمید
 . کردیم کتابحساب داشت

 
 شد پسند یزیچ ن،یبب باش راحت! یاومد خوش ــ
 .برات آرمیم
 

 سیخ سرما آن یتو میهادست کف. دمیکش یقیعم نفس
 گرفتنش راه به عادت اصلا  که یعرق از. بود شده
 که ییهافیک طرف رفتم. نداشتم نقطه آن یتو همآن
 . یچوب قفسات یتو بود شده دهیچ
 
 ه؟یمصنوع کدوماش ــ
 
 چند سمت دستش گرفتن با هم بعد کرد، اشاره یسمتبه
 :زد لب گرید فیک
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 !کاکتوس چرم از اما ه،یعیطب هم نایا ــ
 
 طرف اصلا  پس است، گران کاکتوس چرم بودم دهیشن
 و ماندم هایمصنوع همان کنار نرفتم، قفسه آن
 باالخره دم،یسنجیم را هامتیق داشتم یه یرکیرزیز

 ضرر یکمتر پول بزنم، را حرفم توانستمینم اگر
 .بود بهتر که دادمیم
 
 بزرگ ساده؟ رفتن رونیب ای یخوایم دانشگاه یبرا ــ
 .کنمیم کمکت یبگ... کیکوچ ای
 

 در. فیک انتخاب یبرا نه اما خواستم،یم را کمکش
 عمل او از بهتر خودم یقهیسل بودم مطمئن بارهنیا
 یوسوسه جواب شد،یم هنرش یلیخ اگر او کند،یم

 دختر باز لحظه کی داد،یم را یسبزپر و یزردپر
 خر آخر که زد لب و آمد یآگاه وجدان هیشب انیپرشاه

 یعنی خر یکلمه لیاص یمعنا همان به جان،
 با یخواهیم ،ینانیاطم و حساب چه یرو... بزرگش

 تشرش! روستا؟ یبرو ترسناک قدبلند پسرک نیا
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 یلیفام نسبت یادآوری یبرا عیسر که شد راهگشا
 :بزنم لب خودم و او به دورمان،

 
 خوبن؟ پدرتون مادر یراست ــ
 

 چپم به راست چشم از شدهجیگ آزاد، یسوال نگاه
 . دیچرخ

 
 ییآشنا هی که ستین شناسمشون،یم من آخه خب ــ

 !گمیم بابت اون از م،یداشت یدور
 

 سمتبه و گرفت را نگاهش ستم،ین راحت که دیفهم
 .برگشت زشیم
 
ا  خوبن، خداروشکر ــ  خواهر دنیفهم یوقت از پدر اتفاقا

 احوال یایجو ماست، یحجره یهیهمسا خانم،سودابه
 !هستند
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 با شدند، پودر سرم یتو یهانقشه یهمه یاهیثان چند
 گرید زن کی پدرش. رفتند آسمان به سرم یتو یباد
 یهاحرف را نیا داشت، زن آن از گرید یبچه کی و
 احترام با باز وجود، نیا با کرد؛یم هیتوج مانشب آن

 شد لحظه همان میبرا نیا و زدیم حرف او به نسبت
 من هللا  بابانعمت اگر. بزرگ سوال علمت کی
 
 ۱۵۹_پارت#
 طومار#
 

 اورد،ین را روز آن خدا جانش، از دور و بود زنده
 با خودم آورد،یم زیعز سر ییبل نیچن نشنود، وارید

 نداشتم، آن از هم یدرست درک که یبودنییبابا یهمه
 !کردمشیم پدر عاق
 
 نشد؟ پسند ــ
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 و دمیکش یقیعم نفس بود، دهیکش درازا به سکوتم
 وقتشبه تا دمیچ یکنار را پلهاوپرت آن یهمه

 .بروم شانسروقت
 
 درسته؟ د،یشناسیم خوب رو من خواهر شما ــ
 
 زشیم به کینزد و زدم یلبخند. شد جیگ نگاهش باز
 .ستادمیا
 
 !مییآشنا هرحالبه... خب یعنی ــ
 

 تکان یسر فقط زنم،یم حرف چه از بود نشده متوجه
 دتییتأ شودیم راحت التیخ اگر! بله یعنی که داد
 صبح همان از دم،یکش یقیعم نفس. مییآشنا که کنمیم
 بودم، ورغوطه وسوسه یتو شیحاال نیهم تا آمد، که
 .نبود شتریب شدن غرق یبرا ییجا
 
 کنم؟ خواهش هی ،ییآشنا نیهم خاطربه شهیم ــ
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 :زد لب شده یجد
 
 شده؟ یزیچ ــ
 

 :کردم زمزمه صادقانه
 
 دارم، ازین مورداعتماد یراننده هی به من فقط! نه ــ

 سواله، از پر سرتون یتو االن دونمیم... دیکن صبر
... خب یول ستین عاقلنه حرفم یلیخ که دارم قبول
 دلمبهدل نشدن حاضر کدومچیه میزندگ یمردا یوقت
 نرم تا دونمیم و سرم یتو شده خوره فکر نیا و بدن
 برام یاگهید راه خوابه،ینم میکنجکاو و شمینم آروم
 جورنیا و ییپسردا ای پسرعمو با یلیخ من. نمونده

 بودن قرص یرو ندارم، یکینزد یرابطه لیفام
 چندمدت نیهم رو شما اما ست،ین یاعتماد شونمدهن
 نهیا دونمیم که یزیچ. شناختم نرمکنرم یگیهمسا
 یایبازار رسومورسم خودتون قول به د،یاعتماد قابل
 با بهتره که ییجا برم قراره فقط من. دیدار رو میقد
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 نجا،یا اومدم که کردم اعتماد بهتون! نرم بهیغر
 بدون د،یبد رو جوابم رک هم شهیهم مثل خوامیم
 توجه من استرس از لرزون یصدا حال نیا به نکهیا
 !دیکن
 
 ۱۶۰_پارت#
 طومار#
 

 سکوت من کی بودم، من حاال و بود شده تمام نطقم
 هم شیهامژه یرو انگار، که نیسنگ ینگاه و ماننیب

 با بار توانستیم آدم، نیا چقدر. شده زانیآو یاوزنه
 اش؟ینیسنگ داشت وزن طورنیا که بکشد نگاهش

 
 روستا هی تا یخواست ازم باشم، نکرده اشتباه اگر ــ

 .ببرمت
 
ا یدق  و احمقانه فکر،یب کاملا  بودم، خواسته را نیهم قا

 از که ییهایپر. سرم یتو یهایپر فرمانبهگوش
 کرده رد را شب هشت ساعت که حاال نیهم تا صبح،
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 ذهنم یتو وارید هرچه تا بودند شده انهیمور م،یبود
 . شوم قانع تا بجوند بودم ساخته شانیبرا
 
 امر نیا یتو باشم، نکرده اشتباه اگر هم باز و ــ

 .ستندین موافقت یلیخ تخانواده
 
 درواقع دیبا نبود، یدرست اصطلح که موافق یلیخ
 دیتشد کی هم صاد یرو ستند،ین موافق اصلا  گفتیم

 انیب قشنگ را یتینارضا عمق تا چسباندیم بزرگ
 .باشد کرده
 
 !متأسفم ــ
 
 حس که دیکش باال دانهیناام را نگاهم چنان کلمه، نیا

 خودش اما سوخت، حالم به دلش یالحظه یبرا کردم
 .نگرفت فاصله هم لحظه کی تشیجد آن از
 
 ست،ین سخت انجامش برام یخوایم ازم که یزیچ ــ
 تخانواده یوقت داره، پشتش بزرگ تیمسئول هی اما
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 کار بردنت باشم نگران منم که بده حق ستند،ین یراض
 .نباشه یدرست

 
 .بود شده جانکم میصدا
 
 ...یول ــ
 

 ادامه به امیول گذاشتندینم من، اطراف ینامردها
 شتریب ندیبگو تا آوردندیم برهان و لیدل عیسر برسد،

 .فهمندیم من از
 
 یخود به جاده باشه، درست کار نیا اگر یحت ن،یبب ــ

 هی اگر بوده، همراه تصادف و خطر با شهیهم خود
 دیبا رو تخانواده جواب فته،یب راه یتو کیکوچ اتفاق
 بدم؟ یچ
 
 نگران که داشت حق بزنم، یحرف نکردم یسع گرید

 یسکیر نیچن اشیکار یهیهمسا یبرا نخواهد و باشد
 :زد لب ترآرام بار نیا که افتاد نییپا سرم. کند
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 ؟یشینم ناراحت بگم، رو یزیچ هی ــ
 
 اشیمنف جواب از که دیبگو چه خواستیم گرید
 درست انداختم، باال یسر باشد؟ کنندهناراحت شتریب

 که شومینم ناراحت... بگو یعنی نیا! هادختربچه هیشب
 گفتم،یم دروغ باوفا یوانیح مثل جانم از دور خب،
 منطقمیب و یناحساب زودرنج دل از خبر که خودم
 .داشتم

 
 ۱۶۱_پارت#
 طومار#
 
 تیاولو ،یجانیه ماتیتصم که یهست یسن یتو ــ

 سنت، اساس بر که دمیم حق بهت آدمه، یهابرنامه
 یکنیم حس که یکار همه، مخالفت وجود با یبخوا

 ... اما ،یبد انجام رو درسته
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 برنخورده جانم به هنوز شیجا نیا تا اما بود، بیعج
 دانستمیم هم خودم. گفتینم یرمعقولیغ زیچ بود،
 رم،یگیم یکار انجام به میتصم یجانیه یادیز یگاه

 آمده ،یپر دو شنهادیپ سر که حاال نیهم مثل درست
 .کند امیهمراه تا مغازه نیا یتو بودم
 
 باهات یدشمن یمعنابه ها،مخالفت یبعض کن باور ــ
 !بوده پشتش یشتریب تعقل کمی دیشا. ستین
 
 یرو ششیپ را دلم یکاسه اتیمحتو اما چرا، دانمینم
 یاحمق و فکریب آدم کند فکر خواستمینم ختم،یر نیزم

 .ردیگیم نشأت یبازلجولج از ممیتصم نیا و هستم
 
 مسأله، هی حل یجابه بخوان شما از اگر یعنی ــ

 د؟یکنیم رو کار نیا راحت د،یکن فراموشش
 

 :دادم ادامه کرد، میتماشا یسوال
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 از یگاه ترها،بزرگ مصلحت کنمیم حس من ــ
 اما ست،ین بد اطیاحت. شهیم یناش ادشونیز اطیاحت

 نه؟ داره رو ارزشش که کردن تلش بار هی الاقل
 
 بشه؟ تموم آدم ضرر به تلش نیا اگر و ــ
 
 فکر وقتچیه ماجرا ینجایا به قتشیحق دانستم؛ینم

 خواستمیم انگارانهساده یلیخیلیخ من. بودم نکرده
 چقدر یمحمدمهد نمیبب تا خانه آن و روستا آن بروم

 هیهمسا چند با هم بعد داده، حیتوض را طیشرا صادقانه
 همه که یملک در راحت یلیخ که شدینم. بزنم حرف

 یکندوکاو ندارد، یاسکنه دانستندیم شیهاهیهمسا ی
 یکس نکهیا بدون ت،ینها در و باشد گرفته صورت
 با اصلا . باشند کرده خارج خانه آن از یزیچ بفهمد،
 !آمدینم در جور عقل
 
 خانم؟ شد یچ من جواب ــ
 
 :زدم لب حوصلهیب
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 سر از که نه کرده، رو تلشش راحته آدم الیخ الاقل ــ

 لهیپ خودش دور نه، ای فتهیب ستین مشخص که یاتفاقات
 .چهیبپ
 

 یکم لحنش چون امد،ین خوش مذاقش به انگار امجمله
 .شد مواخذگونه

 
 یاتفاق اگر نکهیا شرط به یول ه،یخوب کار نیا آره ــ
 یاگهید کس و بشه آدم اون خود متوجه فقط افتاد، هم
 !نندازه دردسر به رو
 
 ۱۶۲_پارت#
 طومار#
 
 انجام را کارت خودت ییگویم راست اگر یعنی نیا

 بود خوب! سرکارخانم ننداز دردسر یتو را من بده،
 یخوردل با بودم، گرفته ادی کامل را زبانش که
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 میصدا که کنم باز را یخروج در خواستم و دمیچرخ
 :زد
 
 !کن صبر ــ
 
 که بیجدردست و دمیچرخ سمتشبه لیمیب و ستادمیا

 زانمیآو یلوچهولب از کردم حس کرد، میتماشا
 کرد پنهان هم را لبخند همان که البته گرفت، اشخنده
 .ندهد من به یادیز یرو نکردهیخدا تا
 
 ،یگرفت که یمیتصم به کردن نگاه یاحساس یجابه ــ

 هم تو دیشا ،یکن نشیسنگسبک گهید بار چند کن یسع
 ! بشه مخالفت باهات شده باعث که یدیرس یاجهینت به
 

 .دمیکش باال را امکوله
 
 دم؟ینرس اگه و ــ
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 به را شیپاها که داشت عادت د،یکش یقیعم نفس
! را بلندش یپاها ستاد؟یایم و کردیم باز شانه عرض
 .کردمیم یکی درازبابالنگ با را او دینبا که البته
 
 بهتر بتونم موقعاون دیشا نجا،یا ایب دوباره بعدش ــ

 .کنم کمکت
 

 یگرمدل شد باعث کوتاه یجمله نیهم اما بود، بیعج
 نگاه را هم یاهیثان چند. بخزد پوستم ریز یابانهیغر
 :زدم لب کوتاه دادنسرتکان کی با من، و میکرد
 
 !خوش شب ــ
 
 بود، خداحافظ اشیمعن دیشا گذاشت، هم یرو یپلک
 و کردم او به پشت بود، که هرچه! ریخبه شب هم دیشا
 دستم ستادم،یا که روادهیپ یتو. آمدم رونیب مغازه از
 هم محکم بود، گرم. کرد لمس را قلبم و آمد باال
 هم گوش ریز و کردند ینگاه هم به هایپر. دیتپیم

! بود نیغمگ نگاهش انیپرشاه دختر اما زدند، یحرف
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 کی در که ییهاقلب احوال عاقبت از داشت خبر دیشا
 من. زدندیم تند و شدندیم گرم ،یزمستان سرد شب
 پر شیهاچشم او اما دانستم،ینم حالم یبرا یلیدل که
 !نیغمگ و زیانگرخوت ییدانا کی از بود
  

                                          *** 
 
 نگار، کوچک خواهر و دیسع یسالهده دختر نوا

 پسر اردالن. بماند من شیپ را شب بود خواسته
 یهیپا نکهیا خاطربه هم، سپهر یسالهازدهی
 م،یخواهربرادرها و ماند بود، دختر نیا یهاطنتیش

 شانیهامنزل به خانواده، کوچک یهانوه تا دو بدون
 جهت نه، که شام یبرا و بود هفته وسط. برگشتند

 نیا. زیعز یخانه بودند شده جمع شانهمه ینینششب
 یکوتاه یهاحرف هم خانه آن یمسئله یدرباره انیم

 زود یلیخ زیعز اخم با که ییهاحرف. شد زده
 داغ، یلبوها خوردن از بعد و شد جمع شانسفره
 .کردند رفتن عزم شانهمه
 
 ۱۶۳_پارت#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo525pg.   

 طومار#
 
. بودم انداخته خوابرخت خودم اتاق یتو هابچه یبرا

 خودم بمانند، ما شیپ خواستندیم یوقت داشتند عادت
 شانیدو هر یرو زیعز. بخوانم شعر و قصه شانیبرا
 بستن با هم من رفت، خوابشرخت به و دیبوس را

 امان در سرد یهوا گزند از نکهیا یبرا هاپنجره
 داشت قرار شانوسط که یخوابرخت یرو م،یبمان
 گذاشت، سر چپم یبازو یرو شانیکی. دمیکش دراز
 .راستم یبازو یرو یکی آن
 
 نبودن؟ هاگربه چرا امشب عمه ــ
 

 که را شیموها یرو شد، لبخندم باعث اردالن سوال
 :دادم جواب و دمیبوس بود کرده کوتاه روز مد
 
 ستند،ین که شهیهم بگردن، رفتن دیشا عمه، دونمینم ــ

 !آنیم شنیم گشنه
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 اششانه یرو افتاده یمو بافت با یباز حال در نوا
 :دیپرس
 
 اردالن ترسم؟یم هاگربه از من که بده نیا عمه ــ
 !ترسوئم من گهیم
 

 بلند میبازو یرو از سر و گرفت جبهه عیسر اردالن
 .ندیبب را نوا تا کرد
 
 !عمه نگفتم من ؟یگیم دروغ چرا ــ
 
 هم سپهر زده، را حرف نیا ناجنسش خود دانستمیم

 و گذاشتیم سرمبهسر یلیخ بودم کودک من یوقت
 با. بود برده خودش به هم پسرش. کردیم طنتیش

 میبازوها سمتبه دوباره یرو را دو هر سر خنده
 .فرستادم رونیب محکم را نفسم و کشاندم

 
 هی از هاآدم یهمه ،یبترس ازشون که ستین بد نیا ــ
 !من یحت ترسن،یم ییزایچ
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 :دیپرس طنتیش با بار نیا اردالن

 
 عمه؟ مثلا  یچ از ــ
 

 جانمبهجان بود، رفته مادرش به بودنش جلب
 حاال داشتم، را امیبازخواهرشوهر رگ کردند،یم

 یخوب یهاعروس گفتیم زیعز هم هرچقدر
 آمدیم زورم باز م،ییبگو شکر دیبا و شده مانبینص

 .بودم شده کیشر هاآن با را برادرانم
 
 که دارم دوستتون قدراون من. هاشما نبودن از  مثلا  ــ

 یلیخ باشم نداشته میزندگ یتو رو شما وقتهی اگه
 !ترسمیم
 
 کوچک یعمه یبرا شانزبودنیعز شوق از دو هر
 . دندیخند مادربزرگ، یخانه
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 ترسه؟یم یزیچ از اردالنم ــ
 
 ۱۶۴_پارت#
 طومار#
 

 و تخس پسرک گرفت، دهینشن را نوا سوال اردالن
 سرم. بدهد نوا دست ضعفنقطه خواستینم طانمیش
 یهادرخت یهاهیسا به دمید و چرخاندم سمتشبه را
 که را نگاهش رد. زده زل اتاق وارید یرو اط،یح

 :کردم زمزمه آهسته گرفتم
 
 !ترسنیم اجسام یهیسا از هاآدم یبعض ــ
 
 که زدم شیرو به ید،چشمکیچرخ سمتمبه اردالن سر
 را دستش. ماندیم شمیپ رازت راحت، التیخ یعنی

 دوباره نوا. باشد کرده ابرازعلقه تا دیچیپ شکمم یرو
 :دیپرس
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 !عمه بخون شعر برامون ــ
 
 از و دندیخوابیم بعدش بود، نهیگز نیبهتر نیا

 و دادم تکان یسر کردم،یم دایپ نجات شانیهاسوال
 :زد لب آلودخواب یلحن با اردالن

 
 !عمه بخون رو ایدرننه یدخترا ــ
 
 ده،ینرس شعر ته به اما گفتند،یم را نیهم بار هر

 نیا با. بود یطوالن شاملو شعر نیا. بردیم شانخواب
 خواستم. بروند خواب به بهانهیب تا اوردمین نه حال
 به رهیخ و بکشند باال شانگردن ریز تا را شانیپتوها
 با میهاحرف و امشب فکر در غرق ک،یتار سقف
 مبهم یغم شهیهم که خواندم را یشعر شانیبرا آزاد،
 .انداختیم دلم به
 
 نیا ریز... نبود یچیه خدا جز... نبود یکی بود، یکی

 با ،یتپل عموصحرا... سرود نه ستاره، نه کبود، طاق
 روحش و شیر کوچولو، دستش و پا... یگللپ تا دو
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 در... درد یایدر دلکش سرد، و یخال چپقش... دوقلو
 عموصحرا... بود نشسته باغ دم بود، بسته و باغ

 رو ایدرننه یدخترا پسرام، انیدر لب... کو؟ پسرات
 ....پسرام خاطرخان

 
 ا،یدرننه دختران که ییجا به دمیرس تا رفتم خواندم،

 به غامیپ نیا و دادندیم غامیپ عموصحرا یپسرها یبرا
 قلبم که ییجا همان د،یرسینم یطفل یپسرها گوش
 یصدا اما ها،عاشق نیا یغصه از شدیم مچاله
 به. شد دادنم ادامه از مانع هابچه قیعم یهانفس

 نشست لبخند زدم، زل که شانخواب غرق یهاصورت
 چند مگر! شانیایدن بود پاک و قشنگ چقدر! لبم پر

 و سودابه یبازو بر سر یطور نیهم که یوقت از سال
 کی از کمتر! بود گذشته دمیخوابیم و گذاشتمیم زیعز
 را شانیدو هر ؟یاضاف الیخوفکر همهنیا و دهه
 بعد. درآوردم سرشان ریز از دست اطیاحت با و دمیبوس
 یهوابه رفتم، رونیب اتاق از صدا نیکمتر با هم

 به خودش دیشا تا ذهنم به مجال یکم و آب خوردن
 با فقط نکردم، روشن یبرق. کند بمیترغ دنیخواب

 و دمیکش رونیب را یبطر خچالی خود نور از استفاده
 زیعز نرم یصدا اما کردم، پر یوانیل در، بستن بدون

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo531pg.   

 خچال،ی کم نور همان با و بچرخم آهسته شد باعث
 از ترکیبار اشهیسا. ستادهیا چهارچوب یتو که نمیبب

 .بود افتاده وارید یرو خودش
 
 !زیبر منم یبرا ــ
 
 ۱۶۵_پارت#
 طومار#
 
 ز؟یعز یدینخواب ــ
 
 به و کرد روشن را آشپزخانه المپ انداخت، باال یسر

 .کرد اشاره شیهاقرص
 
 .اریب وشم فشارمم قرص اون ــ
 

 استرس با و برداشتم را قرص یجعبه شدم، نگران
 یلیخ و یصندل یرو ندیبنش کردم کمکش. رفتم جلو
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 آب بود رفته ادمی دادم، دستش به را قرص عیسر
 کردم یسع و برگشتم خچالی سمتبه دوباره زم،یبر
 .میبود گذاشته کجا را فشار دستگاه دیایب ادمی
 
 ز؟یعز درمونگاه میبر یستین خوب ــ
 
 .کنهیم رو اثرش قرصو نیهم( بده اجازه) بل ــ
 

 بودم، گذاشته خودش اتاق یکشو یتو را فشار دستگاه
 با و رفتم اتاق به خورده را قرصش شدم مطمئن یوقت

 و باال مرتب و برشتهگندم بود شده دلم برگشتم، دستگاه
 و صورتش سرخ رنگ از بودم دهیترس. دیپریم نییپا
 باال گرفتم، که را فشارش. دادیم خطر دینو که یسن

 .آورد میهاچشم به اشک بودنش،
 
 !زیعز باالست ــ
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 که کرد اشاره دست با و دیکش سر را آب یماندهیباق
 صورتش، به زدم زل و یصندل یرو کردم کز. خوبم
 .زدیم دار را خودش داشت حلقم پشت جانم
 
 رو هابچه صدامون ببند، رو در( بلندشو) یوربخ ــ
 .نکنه داریب
 

 در و بود یمیقد آشپزخانه کردم، خواست که یکار
 با من و نمیبنش دوباره کرد اشاره بستمش، یوقت داشت،
. آمد باال تازه نفسم شده، بهتر شیروورنگ نکهیا حس
 سمتبه دورش، یهاچروک همان با را نگاهش زیعز
 :زد لب و دوخت من
 
 .یبود( درشتچشم) کیهولچشم ات،یبچگ همو از ــ
 
 او فشار که هربار نداشتم، شدن لوس و دنیخند ینا

 قدرآن رفتند،یم باال هم من یهابغض رفت،یم باال
 گفتم،یم الف کی زبانم، پشت دندیچسبیم که ادیز
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 یریکو شهر یتو افتادیم راه لیس و دندیپریم رونیب
 !من
 
 تکون چرا رو پات) ؟یورچ یجرونیم لنگ ــ
 (؟یدیم
 
 دستم یرو دست که دیفهم هم زیعز بود، استرس از

 یریپ خاطربه که دستش یهارگ لمس با من و گذاشت
 را امیشانیپ و بردم جلو را سرم کرد، حسشان شدیم

 .گذاشتم دست همان یرو
 
 ۱۶۶_پارت#
 طومار#
 
 (؟یاگرفته یچ یبرا) ؟یپتال یورچ ــ
 
 اکثر زدنش،حرفیکرمان کانال به بود زده زیعز

 بدون کردیم یسع شده هم هابچه خاطربه اوقات
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! روان و یفارس بزند، حرف یکرمان اصطلحات
 امشب اما ،یکرمان کلمات درک بود شانسخت هانوه
 .کند پنهان را اصالتش تا کردینم یتلش چیه
 
 از همش! زیعز دهیم دستم کار سرآخر فشارت نیا ــ

 ...رایحمخاله یوقت از شد، شروع شب اون
 

 نوازش را سرم دستش یکی آن با بزنم، حرف نگذاشت
 :زد لب و کرد
 
 !هیعیطب نایا ز،یعز شدم( رزنیپ) رزالیپ ــ
 

 یآه د،ید که را سرخم یهاچشم کردم، بلند را سرم
 .گذشت اشیکرمان یلهجه ریخ از و دیکش
 
 یوقت میخوردیم رو روزا نیا یغصه آقات با چقدر ــ
 سرت یرو ادیز مونهیسا میدونست یم! یبود دلم تو
 یشورهدل م،یداشت رو تییتنها یشورهدل مونه،ینم
 !رو ترسات نیا
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 .دیکوب دستم پشت دوبار دستش، همان با کردم، یاخم
 
 که یرمردیپ و رزالیپ تابوت یپا ،یبود زنگوله ــ

 گرفتن سروسامون دنید فیک و نشستن وقت
 !بودن هاشونبچه
 

 :زد لب و نشست میموها یرو دستش افتاد، نییپا سرم
 
 !ببافم برات( شو جابهجا) بخز ــ
 

 اجازه راحت م،ینبود چشمدرچشم که حاال و دمیچرخ
 که هربار. زدیبر چشمم از و شود اشک امغصه دادم
 دلم قدر نیهم زد،یم حرف بودنمناخواسته از
 !هاآن یغصه یبرا هم خودم، یبرا هم. گرفتیم
 
 ! موهات داره( شوره) کپورچه ــ
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 به دیبا داشت، شوره سرم کف که بود یمدت داشتم؛
 فقط نداد، ادامه زیعز رم،یبگ شامپو تا رفتمیم دکتر
 و بافت لرزانش و ریپ یهادست همان با را میموها
 :زد لب یاخسته یصدا با آخر، دست

 
 رفتن به دلت گفتیم! جایا بود اومده امروز سپهر ــ

. کردن رد ان،یب باهات یخواست ازشونم روستاست،
 تو یپ حواسم خواست ،یبر ییتنها یبخوا دیترسیم

 دار؟یسپ یچیورچ یبر یخوایم! باشه
 

 به دادم،یم حق شانیهاینگران به شکستم، را سکوتم
 مسأله نیا سر قدرآن زیعز یوقت دادمیم حق هم خودم
 چشمدرچشم تا دمیچرخ. بود شده الیخوفکر ریدرگ
 .بود آرام میصدا م،یشو
  
 !زیعز ندارم اعتماد حرفاش و یمحمدمهد به من ــ
 

 :طومار
 ۱۶۷_پارت#
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 طومار#
 
 گفته یمهد یهرچ گفتیم اوجا، رفته خودشم رایحم ــ

 !هیراستک
 

 ریگدل بزنم، یحرف دمیترسیم دادم، یتکان را سرم
 .کردم باز زبان حال نیا با من، از شود
 
 یکی چطور مگه؟ نداره هیهمسا خونه، اون زیعز ــ

 !ده؟ینشن یکس رو سروصداش و کنده
 

 تا کردم ادیز را شعله دم،ید که را زیعز شدن یفکر
 !بپزند خوب میهاحرف

 
 !حرفا؟ اون از داشته خبر هاما جزبه یک اصلا  ــ
  
 دخترو؟ یبگ یخوایم یچ ــ
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 و دادنشان ماساژ به کردم شروع گرفتم، را شیهادست
 یسرخ از الحمدهللا انداختم، ینظر هم را پوستش رنگ
 !بود درآمده

 
... یچ و یک از ز،یعز میخوریم یباز میدار ــ
 !دونمینم
 
 ؟یخورینم یباز اوجا، یبر ــ
 
 یوقت بزنم حرف تیقاطع با شدیم چطور دانستمینم
 من! نبود بکنم خواستمیم که یکار به یاعتبار چیه

 است خانه در نشستن از بهتر کار نیا دانستمیم فقط
 کرد؟ ینیبشیپ را ندهیآ شدیم کجا وگرنه،

 
 .میریم باهم! باشه ،یخوایم طوریا اگر... باشه ــ
 

 با ز،یعز و شدند گشاد رتیح شدت از میهامردمک
 :داد ادامه ن،یسنگ ینفس
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 برسونن رایحم گوش به حرف ممکنه یبر ییتنها ــ

 سر ریز که ارهیدرب حرف اونم بعد روستا، یاهال
 باشم، خودم! یرخاکیز اون شدن گم شماهاست

 ...نکهیا فقط! کمتره شبههوشک
 

 گران،ید از التماس و خواهش همهنیا شد،ینم باورم
 مجوز داشت زیعز خود تهش و نبرد ییجا به راه

 که کرد حمله میصدا به چنان شوق! داد؟یم را رفتنمان
 از یناش ارتعاش همهآن به دیخند هم زیعز خود
 .اقیاشت
 
 !دیبگ شما یهرچ نکهیا فقط ــ
 
! میگردیبرم م،یریم تا دو خودمون. نفهمن پسرا ــ
 تهش، که یثیحدوحرف وسط شه باز پاشون خوامینم
 به زدن سر یهوا به میریم! نداره چیه شر جز
 که بعدش. نیبب رو خونه هم تو من، شیخووقوم

 جون یبل یهیقض نیا! ثیحد نه... حرف نه م،یبرگشت
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 هم ما خودش، گمان و بمونه رایحم م،یبندیم رو شده
 مادر؟ باشه خودمون دست یپاک به اعتمادمون و میبمون
 
 ۱۶۸_پارت#
 طومار#
 
 او شوق، و لبخند با گفتم یچشم بود، یعال هم نیهم
 دست ق،یعم نفس کی با تهش، و بخندد کرد یسع هم
 اتاق خود تا و کردم کمکش. زدیبرخ تا بگذارد زیم سر

 نشست، مشیضخ تشک یرو یوقت. رفتم همراهش
 را فشارش گرید بار کی تا نشستم کنارش هم خودم
 از که المیخ. برگردم اتاقم به خاطرنانیاطم با و رمیبگ
 سر و شیسرجا دیکش دراز شد، راحت عدد آمدن نییپا

 را وسطش که ساتن سرخ یهابالش همان یرو گذاشت
 .بود کرده روکش دیسف یهاپارچه با
 
 برامون نیماش هی که گمیم میعبدالکر به رمیم فردا ــ

 . ارتمونیب و ببره بفرسته،
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 و بودند باال شیهامتیق. بود محل آژانس میعبدالکر
 حال نیا با نداشت، ییجا مرامش یتو یانصافخوش

 جا از و گفتم یچشم نشود مانیپش زیعز نکهیا ترس از
 .شد مانعم شیصدا که بروم رونیب خواستم. شدم بلند
 
 !داریسپ ــ
 

 سمتش که بود دستم خانه یمیقد و یچوب در یرهیدستگ
 خوب صورتش اتاق، روشن و کیتار یتو. دمیچرخ

 . شدینم دهید
 
 !زمیعز جونم ــ
 
 اما ،یزندگ نیا یتو اومدنت ناخواسته از کردم گله ــ

 نماز، سر من یروزه هر شکر که نگفتم تهش
 بودنته؟ سرصدقه

 
 و باال سمت دشانیکش م،یهالب کنج دیچسب یسیخ لبخند
 .آمد باال جانم اعماق از نفسم
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 !زیعز ینگفت ــ
 
 نیهم تا ،یاومد که یروز از یبود مونخونه برکت ــ

 باشم تیجوون یپابهپا نشد که کن حللم! حاالش
 !دخترم

 
 لوس یدخترک هیشب فقط بزنم، یحرف نداد اجازه بغض
 دمیکش دراز نیزم یرو کنارش برگشتم، را رفته ریمس
 کردم، بغلش محکم اش،شانه یرو سرم گذاشتن با و
 هابچه که صبح بودم مطمئن و انداخت میرو را شیپتو
 شیپ نکهیا بابت کنندیم مسخره را شانعمه شوند، بلند
 چقدر که دانستیم خدا خود اما ده،یخواب زشانیعز
 و بگذارم او بالش یرو سر که داشتم ازین

 رسم به امدهیچسب سفت را دستش یوقت نفسش،بهنفس
! هایپر یایدن به! ببرم پناه ایرو یایدن به م،یهایکودک
 که ییایدن به! ایدرننه یایدن به عموصحرا، یایدن به
 شیبرا او، و باشد زیعز یخانه لوس دختر دار،یسپ
 ...که بخواند ییالال
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 ینقاش یتو خونه هی ،یکاش گل الال الال
 
 ۱۶۹_پارت#
 طومار#
 

 ...بسته سفر بار پدر پسته، گل الال الال
 

                                            *** 
 
 خوادیم خون متیق مرد، نیا نداره انصاف یارزن ــ

 یمتیق چنان کرد نگاه چشمم یتو دیسفچشم ره،یبگ ازم
 !نویزم اون کف دیچسب پام که گفت
 

 شیبرا من و انداخت شیهاشانه یرو را اهشیس چادر
 دست کار جوش، و حرص همهنیا با تا آوردم آب

 یهاگل به رهیخ و نشستم غصه با هم بعد. ندهد خودش
 :زدم لب اهش،یس چادر یرو
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 االن! دونستمیم اولم از ز،یعز انصافهیب میعبدالکر ــ
 شه؟یم یچ
 

 :زد تشر و انداخت من زانیآو یلوچهولب به ینگاه
 
 شده کت آسمون مگه بشه؟ یخواستیم یچیچ ــ
 مونده؟ یآجانس نیهم فقط( شده سوراخ)
 

 حرصش دمیترس اما آجانس، نه آژانس، میبگو خواستم
 وسط بود قرار. کند یخال من سر را میعبدالکر از

 به یشک و زدندینم سر برادرها که میبرو هفته
 را رفتنمان هم سودابه به زیعز. بردندینم نبودنمان

 یکس به و ردیبگ کام به زبان بود خواسته و بود گفته
 سودابه. نشود درست رفتن نیهم از یشر تا دینگو
 و میکن آگاه رفتنمان یبرا را پژمان که بود داده شنهادیپ

 گرید! نه هیبق به و مییبگو یکی به بود، گفته زیعز
 نیع نیا. کرد جمع را خانه ننر یمردها اخم شودینم

 نکهیا از من و بود زده سودابه به خودش که بود یحرف
 صفت و گذاشت کنار را اشیدوستپسر بار نیاول یبرا
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 آمده ذوق سر کرد، اطلق خانه یمردها به یمناسب
 .بودم
 
 یکس منت م،یرفتیم راحت االن داشتم نیماش اگر ــ

 !میدیکشینم هم رو
 

 م،یپاها کردن دراز با من و کرد نگاهم چپچپ فقط
 !سقف یهایگچبر به چسباندم را نگاهم

 
 م،یبرگرد و میبرس و میبر تا شه،ینم گهید که امروز ــ

 !خدابزرگه فردا واسه شام، آخر شده
 

 سر یکم زیعز که یشرط به یول بود بزرگ خدا
 یراننده رفتیپذیم و کردیم شل را اشسهیک

 ینهیهز روز کی یبرا همآن روستا، کی تا اریدراخت
 از شناختم به توجه با متأسفانه اما خواهد،یم یادیز

 ییزهایچ نیچن یبرا یپول است محال دانستمیم زیعز
 . کند خرج
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 ببره؟ رو ما تونهینم هیحان ــ
 
 مهم تیبرا پول چقدر من، خشکناخن و سیخس زیعز
 دیناام ؟یبده هیحان دست را جانت یحاضر که شده

 .کردم نگاهش
 
 !ذارهینم باباش آد،ینم شهر خارج اون نه ــ
 
 ۱۷۰_پارت#
 طومار#
 

 یهیهمسا فکر با من و رفتند درهم باز شیهااخم
 و صاف بود، گفته شب آن که یاجمله و یفروشکتاب
 و خورد جا حرکتم از زیعز. نشستم میسرجا رقوشق
 بودم زده زل فقط. فرستاد سمتمبه یفوت ان،یگوهللابسم
 که چشمش یباال نازک یابروها آن و شیهاچشم به
 .بود کرده ادیز را صورتش تیجد یکم
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 !یکنیم نگام( سوسک) مدو هیشب چرا! ها ــ
 
 که ستیچطور هاسوسک کردن نگاه شکل دانستمینم
 حرف دمیترسیم اما کرد، هیتشب هاآن به را من او

. کند دنبالم سشیخ یهاییسرپا همان با بعدش و بزنم
 یفکرروشن به مسائل نیا در هنوز من یخانواده

 شدنت یراض از قبل زجانیعز میبگو که بودند دهینرس
 کمک قول او و آنجا ببر را من گفتم بهیغر پسر کی به

 را نیا. بکنم را میفکرها خوب نکهیا شرط به داد،
 .کردیم لهم شیپا ریز( یخرخاک) گاخدا هیشب گفتم،یم
 
 ؟ َپ شد یچ ــ
 

 ترواجب جانم از را پول و فرستادم رونیب را نفسم
 !کنم اعتراف یزیچ نیچن به که ندانستم

 
 بتونه دیشا که ذهنم یتو اومد یکی... فقط... یچیه ــ
 !شه یراض دلت شما دهیبع خب، یول. ببره رو ما
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 ه؟یک مگه ــ
 
 هللا،نعمتبابا عکسقاب سمت چرخاندم را میرو
 .کردندیم اممواخذه داشت شیهاچشم
 
 !زیعز کوولش یچیه ــ
 
 !بگو حرف ،{سرتا یتو زنمیم) ها کتنبت تو زنمیم ــ
 
 با را صلوات تا سه و نشستم چهارزانو اطیاحت با

 .کردم ادا دلم یتو ممکن حالت نیترعیسر
 
 !میفروشکتاب یهیهمسا ــ
 

 :زد لب مشکوک
 
 بقاله؟ ره،یپ همو ــ
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 گفت یم اشیسوپر به زیعز که نوبخت یآقا طفلک

 لحن با هم باز او و انداختم باال را سرم ،یبقال
 :زد لب دشیتردوپرشک

 
 لیفام پسرکه اون منظورت که یبگ یخواینم ــ

 !ها؟! ستسودابه شوهر
 
 ۱۷۱_پارت#
 طومار#
 
ا یدق  حرف وجود، نیا با گفتم؛یم را پسرکه همان قا
 آتش اعصابش خط یرو تا نکردم دییتأ را زیعز
 .ندازمین
 
 ؟یچ که یکرد سکوت! ها ــ
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 که ستیچ سکوتم یمعن دانستیم بود، زرنگ زیعز
 یرو و بود کرده باز که را زانوبندش جنباند، سر
 من و کرد پرتاب من سمتبه را بود گذاشته نیزم
 امان در اشضربه گزند از تا کردم خم سر عیسر
 .بمانم
 
 میبر میپاش لیفام یپسرکه با یخوایم! دیسفچشم ــ

 !م؟یش دوعالم یرسوا اوجا،
 

 نداشتم، هم دنیخند جرئت و بود گرفته امخنده
 فرش یرو و بود شده رد سرم یباال از که یزانوبند
 میهادست نیب و برداشتم را بود افتاده قرمز بافدست
 از رفتندیم هم یتو نازکش یابروها یوقت گرفتم،
 .گرفتیم امخنده ترس

 
 !زیعز یند آژانس پول خواستم ــ
 
 میعبدالکر همون با ،یباش من فکر به نکرده الزم ــ
 بدم ارمیدرب رو جورابم یال یپوال نیا کل شده. میریم
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 ده، میبر میفتیب راه پسرکه اون با نهیا از بهتر بهشا،
 راثیموارث دنبال میرفت که فتهیب چو لیفام کل یتو

 !یمادر
 
 کمک به که ییهاپول تمام کرد، دراز دست هم بعد

 و درآورد بود کرده یجاساز شیپا ساق در جورابش،
 .دیکش سر به دوباره را چادرش شمردنشان، با
  
 .میریم االنه نیهم م،یعبدالکر سراغ رمیم ــ
 

 چیه که گرفت امخنده بعد، و کردم نگاه را رفتنش
 شیپ عاشقانه یهارمان آن هیشب ام،یزندگ قسمت

 و پسر ها،قصه آن یهمه در پس چطور! رفتینم
 آمدند،یدرم هم یآشنا و هیهمسا و همکار که یدختر

 جیمه اتفاقات یکل با و شدندیم کوتاه سفر کی رهسپار
 یرو را زانوبند گشتند؟یبرم ارشانید به عاشقانه، و
 شده خل. بپوشم را اممانتو تا شدم بلند و گذاشتم نیزم
 بودم، افتاده او با عاشقانه دادیرو کی فکر که بودم

 بدهم شنهادشیپ زیعز به اصلا  که نداشت یلیدل وگرنه
 تازه بود نیا قائده. رمیبگ جواب هم تند طورنیا و
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 تو به دیبگو ها،قصه یتو یمادرها مثل هم، زیعز
 را نیا د،یبرو ییتا دو خودتان و دختر دارم اعتماد
 یراه پسرکه با نشد هم یراض یحت چ،یه که نگفت
 هیشب ،یواقع یایدن نیا یکجا چیه که القصه. میشو

 !شدینم هاقصه
  

                                       *** 
 

 تکانتکان ناهموار، و یخاک ریمس یتو نیماش
 ابرو ها،تکان نیا از تهوع حس با من، و خوردیم

 سر زیعز و میعبدالکر نیب دانمینم. بودم دهیکش درهم
 یجابه او که بود دهیرس کجا به متیق زدن چانه
 آژانسش، سالم یهانیماش
 
 ۱۷۲_پارت#
 طومار#
 
 برابر ده را هاتکان که بود فرستاده ماندنبال یکانیپ
 معامله نیا از که زیعز. آوردیم آدم چشم به شتریب
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 قدرآن نداشت یلیدل وگرنه دیرسیم نظر به یراض
 .شود رهیخ رونیب به لبخند، با و بگرداند حیتسب راحت

 
 م؟یعبدالکر نیا نداشت بهتر نیماش ــ
 

 گوشش به یآرام یصدا با را اعتراضم باالخره
 کینزد یزراع یهانیزم یتماشا از دست و رساندم
 .دیکش روستا

 
 اون از شیچ مگه؟ چشه مادر، دراومد ترارزون نیا ــ

 کمتره؟ گهید ینایماش
 
 یط ریمس نیا زودتر تا گذاشتم هم یرو چشم یزار با

 مقصد چیه به نداشت، یادهیفا که زیعز با بحث شود،
 بد حالت انگار که راننده. برسد نبود قرار هم یمشخص
 در یکاست بود، داده نسبت امیحوصلگیب به را امچهره
 یصدا و گذاشت نشیماش نوارخور و یمیقد پخش
 کرد فیک زیعز. کرد پر را نیماش یتو ،یقادر عباس

 هیگر به بود مانده کم که یحالت با من، و او انتخاب از
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 پنجره از را سرم و چرخاندم را شهیش اهرم فتمیب
 یتوجه اما سوزاند، را پوستم خنک باد. بردم رونیب

 تا دمیکش داخل بازدم و فرستادم رونیب دم فقط و نکردم
 .شود دور جانم از تهوع نیا
 
 مادر؟ میبر رو ریمس کدوم ــ
 
 به دنیرس حس با من و داد نشانش را راه زیعز

 یخانه در یجلو تا. دمیکش یراحت نفس روستا،
 نیا. ستادیا زیعز دستور به نیماش و میرفت هیرقیبیب

 چند. بود زیعز مادر یمیقد یهیهمسا یخانه خانه،
 هم یبار چند و میبود شانزبانیم کرمان در یبار

 شدم ادهیپ زودتر. میبود شده خانه نیا مهمان خودمان،
 به گفت راننده. شود ادهیپ هم زیعز کردم کمک و

 گردد یبرم بعد، و بخواند نماز تا رودیم روستا مسجد
 برگشت دستور تا خوابدیم نیماش یتو جا، نیهم
 توسط در بعد، یکم و دیکوب را در کلون زیعز. میبده

 بافت دستکی یموها و سبزه پوست با یادختربچه
 .شد باز
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 !بله ــ
 
 هست؟ هیرقیبیب ننه، سلم ــ
 

 زیعز و کرد صدا را یبیب یبلند یصدا با دخترک
 :کرد نجوا
 
 !طاهره دختر شه،نوه گمونم ــ
 
 محضبه و میشد داخل ه،یرقیبیب لرزان یصدا با
 یرو لبخند که شکفت گلش از گل چنان دنمان،ید

 را صورتش. نشست هم راه از خسته من   یهالب
 دخترش. میشد خانه وارد تعارفش با و میدیبوس

 بعد، یلحظات و آمد ییخوشامدگو یبرا هم خانمطاهره
 را خانه کل هلش عطر که بود مانیجلو یچا ینیس کی

 .بود کرده معطر
 
 ۱۷۳_پارت#
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 طوما#
 
 نشسته کینزد روستا، یزمستان یسرما سر از هم من
 هم را خی واقعبه شیگرما که یاینفت یبخار به بودم
 . کردیم ذوب
 
 یاومد یهوکی یچ ور بگو کو جون،خانمزیعز خب ــ 
 یبرچ ،ینگفت جان،خانمزیعز خب) جا؟یا ای جویا
 (؟یاومد خبریب
 
 یلبخند با و دیکش باال شیچا از یهورت اول زیعز
 :کرد نجوا محو
 
 سر ارمید اومدم( بده؟ بزنم، یسر دمون ور اومدم) ــ

 بده؟ بزنم،
 
 همراه و کرد دراز را شیپا. زد یلبخند هم هیرقیبیب
 .داد یتکان را سرش ش،یزانو دنیمال با
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 چطو فق چش، باال قدمت ای چشام رو ور قدمت) ــ

 ده ادی شاتونیخوقوم قدریا شده چطو حال ای شده
 روزا، نیا که شده یچ فقط چشام، سر قدمت( کردن؟

 کرده؟ ده ادی شتیخووقوم دل قدرنیا
 
 زل! او مثل هم من گرفت، تعجب رنگ نگاهش زیعز
 ینعلبک یتو را شیچا که هیرقیبیب دهان به میزد

 .کرد زیسرر
 
 رایحم( جایا ور اومده یبار سهدو گم،یم رو رایحم) ــ

 !اومده یبار سهدو گم،یم رو
 

 .دمیکش جلو را خودم
 
  آن؟یم یچ یبرا نگفتن ــ
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 را لهجه شده، هم من خاطربه د،یپر باال یبیب یشانه
 :کرد زمزمه یسختبه و کرد دور خودش از
 
 و زدن سر هی اومدن. دارم کاریچ من مادرو، نه ــ

 ! دیبخور قووتو و کلمپه! رفتن
 
 گذاشتم، دهان یتو و ختمیر دستم کف قووتو قاشق کی

 م،یبرخاست دو هر و کرد تکرار را من کار هم زیعز
 و میبزن زیعز یمادر یخانه به یسر میخواهیم میگفت
 نیا قبول با. میبرگرد ناهار یبرا که کرد امر ،یبیب

 یهمه که یاکوچه یتو و میشد خارج خانه از دعوت،
 زیعز. میافتاد راه بودند یکاهگل و کوتاه شیوارهاید

 دست هنر که ییمانتو بیج یتو از را دشیکلدسته
 با و گرفت دندان به را چادرش درآورد، بود، سودابه

 مشکوک قسمت نیاول. زد سروکله در یمیقد قفل
 نشده وارد آن به یبیآس چیه که بود قفل نیهم ماجرا
 رونیب یزیچ ملک یتو از یکس شدیم چطور. بود
 زیعز از هم را نیهم! در شکستن بدون باشد برده
 یچوب در ،یفکر و دیکش درهم ابرو که دمید و دمیپرس
 .داد هل را
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 ها؟ ز،یعز یشد( دیتردوشک دچار) مدلو دل خودتم ــ
 

 اطیح یتو تنگ،دل نگاهش و فرستاد طانیش بر یلعنت
 به گرید خانه نیا در سکونت، آثار. زد یگشت یمیقد

 خرابه، به بود شده لیتبد جاهمه. خوردینم چشم
 بود، نمانده ازشان یزیچ هم اطیح یتو یهادرخت

 
 ۱۷٤_پارت#
 طومار#
 
 هرز یهاعلف و خشک یهابرگوشاخ جزبه

 هم جفت وارهاید یتو غربت و غم قدرآن! دورشان
 همان با هم زیعز. دیلرز دلم ناخودآگاه که بودند نشسته

 یافاتحه و کرد پاک را پلکش سیخ یگوشه چادر، پر
 گذاشتم پا. فرستاد پدرش و مادر یبرا آرام یصدا با
 سمتبه زد جست چشمانم و یخاک نیزم یتو
 یرو بود نشسته که زیعز به اول! انبارآب و نیرزمیز
 کردیم نگاه خانه به دارغصه و وانیا به متصل یپله
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. افتادم راه سمت همان به اطیاحت با و دوختم چشم
 :بود آرام زیعز یصدا
 
 !باش خودت مواظب ــ
 

 رطوبت، و نا یبو رفتم، نییپا را هاپله و گفتم یچشم
 هنوز. داشتم نگه امینیب یجلو دست و زد ذوقم یتو

 نگاهم. بود دلم یتو ترس یکم حاال و بودم نشده وارد
 هیزاو نیهم از را زیعز د،یچرخ اطیح و باال سمت

 و گفتم هللابسم. شدیم قرص بودنش به دلم و دمیدیم
 نگاه و شد ترظیغل رطوبت، یبو. شدم انبارآب وارد
 شیرو یزیچ دنیکش یجا که ینیزم یرو دیچسب من،
 و وارید از یقسمت یرو البته، و خوردیم چشم به
 با بود هرکه انگار! نه هم کم. بود شده کنده که نیزم
 از ینگراندل چیه بدون کندن، به بود نشسته قرص دل

 !ببرد یپ نجایا در بودنش به یکس نکهیا بابت
 
 مادر؟ امیب... داریسپ ــ
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 جز یزیچ ز،یعز یایب پاهات وضع اون با خوادینم ــ
 !ستین گفته رایحمخاله که یاون
 

 شد خم و هاپله به شد کینزد نگذاشت، حرفم به یوقع
 محکم را نفسم و شدم خارج طیمح از ن،ییپا سمتبه
 .آمدیم یبد یبو تو آن. فرستادم رونیب
 
 اصلا  شهیم چطور. کندن یلیخ رو نجایا زیعز ــ

 آب نجایا مگه کنه؟ چال یزیچ انبارآب یتو یکس
 نداشته؟

 
 با انبار، به متصل یپله نیاول یرو نشست بار نیا

 :زد لب هم یخستگ
 
 بود اومده آب هاسال اون گهید مادر، بوده میقد مال ــ

 ! بلاستفاده بود شده نجایا. نداشت انبارآب یکس ده،
 
 وقت یلیخ مال شده، دفن که یزیچ هر یعنی پس ــ
 !گنج گذاشت رو اسمش شهیم چطور! ستین
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 مالش یدوران را شیزانو سر و انداخت باال یاشانه
 .داد
 
 شتریب کنما،یم فکرش شتریب یهرچ مادر، دونمینم ــ
 .شمیم جیگ
 

 وارید سمتبه و شدم انبارآب وارد دوباره سرگشته
 یکم نیهم و بود سست نیزم برداشتم، قدم شده خراب
 نظر به کردم، لمس را وارید یرو. بود کرده محتاطم

 .باشد شده انجام یتازگ به کندوکاو نیا دیرسیم
 
 ۱۷٥_پارت#
 طومار#
 

 یزیچ ای لهیوس کی از غیدر و کردم نگاه را اطراف
 اما بروم، رونیب خواستم. باشد گذاشته جا به یرد که

 یزیچ چه د،یچرخ وارید سمت گرید بار کی نگاهم
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 باشندش؟ کنده همهنیا که باشد وارید نیب توانستیم
 .ماندم رهیخ شده کنده قسمت به و نیزم یرو نشستم

 
 شد؟ یچیچ داریسپ ــ
 

 !خاک به بودم زده زل فقط و ندادم را زیعز جواب
 
 !داریسپ ــ
 

 گرید و نشود نگران زیعز تا کردم بلند را میصدا
 .نکند میصدا واریطوط

 
 !االن آمیم ــ
 
 از آن، از یقسمت شده، کنده یچاله یتو که یگاریسته
 رفته نیب از برداشتم، را بود شده مشخص خاک نیب

 عیسر یلیخ و درآوردم را لمیموبا ،یلیخ نه اما بود،
 یطول. گرفتم را هیحان بزرگ خواهر حسامه، یشماره
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 یاحوالپرس از بعد من و داد را جوابم که دینکش
 :دمیپرس ،یکوتاه

 
 کشهیم چقدر خاک یتو گاریسته جون،حسامه ــ

 شه؟ هیتجز
 
 زم؟یعز چطور ــ
 
. کردم رها جا همان هم را گاریس شدم، بلند میجا از

 زهایچ نیا از و بود ستیزطیمح حسامه لتیتحص
 .بود باخبر

 
ا  ــ  !سواله هی صرفا
 
 شش مشیتا نیکمتر. کشهیم هم ماه نه تا خاک یتو ــ

 !ماه نه نشیشتریب ماه،
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 به که لیموبا و کردم قطع که را تماس کردم، یتشکر
 وارد کنان،هنهن زیعز که دمید بازگشت، بمیج
 باال هاپله از آمدن نییپا از نفسش و شده انبارآب
 خراب، وارید آن کنار من دنید محضبه. دیآینم

 !فرستاد لعنت اشیبان بر و کرد ینوچ
 
 .میبر ایب ستین که یزیچ پس؟ یموند چرا ــ
 
 .زیعز شد مشخص زیچ هی یول ستین یزیچ ــ
 

 نییپا نیا هوا. رفتم سمتشبه من و کرد نگاهم یسوال
 .بود باال از سردتر

 
 ماه شش یتو کرده، خراب رو نجایا یهرک نکهیا ــ
 !بوده ریاخ
 
 ۱۷٦_پارت#
 طومار#
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 بودم سرخوش من اما بود، نشده منظورم متوجه زیعز
 مهم یهمه با کردمیم فکر که یزیچ کشف از

 زبان به هم را دومم کشف. ستین بد هم باز نبودنش،
 .آوردم

 
 از یکس یمحمدمهد مثل کنمینم گمون من البته، و ــ
 یدگیکش نیا رد زیعز. رونیب باشه برده یزیچ نجایا

 که هیزمان مال. هیمیقد یلیخ ن،یبب گفت یمهد که رو
 دیجد اصلا ! بوده خاک یتو آب رطوبت هنوز نجایا
 اون هم نشونه. دنیجد چاله و وارید نیا یول ست،ین
 ! گاریسته
 
 حوصلهیب فقط. بود نگرفته را میهاحرف هم باز زیعز
 ها،پله به غصه با کردن نگاه نیح و رفت رونیب
 !رفتن باال یبرا گفت یاعلی
 
 دلت فقط ای ؟یکرد دایپ رو طرف تو یعنی نا،یا حاال ــ

 !نشونه تا دو به خوشه
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 را امزهیانگ راحت که شد هم موفق و زد ذوقم یتو

 :زدم لب و دمیخند حال، نیا با بکشد؛
 
. بزنم حرف هیرقیبیب با باز دیبا ز،یعز واشیواشی ــ

 اذون بعد شاالیا اطراف، نیا زنمیم یدور هم یعصر
 .میبرگرد

 
 کردیم نجوا یاعلی کی پله هر یرو فقط نزد، یحرف
 مانیپا و میکرد رد که را آخر یپله. برود باال بتواند تا
 اط،یح یتو یسنگ افتادن یصدا با د،یرس اطیح به که
 یاهیسا خانه، شرق سمتبه دیچرخ مانزدههول نگاه
 از دنشیپر یصدا و رفت عقب وارید یرو از انگار
 دهیترس زیعز. نشست مانیهاگوش جان یتو یبلند
 خانه از سرعت تینها با من، و رفت شیپاها از رمق
 و سرعت نیا خاطربه زدمیم نفسنفس. شدم خارج

 رد... جز یاثر چیه. نبود کوچه یتو یبشریبن چیه
 را خودم. بود ختهیر نیزم یرو که وارید خاک

 اطراف، به چرخاندم را سرم و قسمت آن به رساندم
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 به را خودش گرفته، ینفس با زیعز! چیهوچیه
 :دیپرس و رساند در چهارچوب

 
 دخترو؟ شد یچیچ ــ
 

 و بزنم حرف تکهتکه شد باعث ترس، و دنیدو سرما،
 .بچرخم سمتشبه
 
 !رفت... زیعز رفت ــ
 

 گفت شدیم حاال. بود دهیترس من قدر هم زیعز نگاه
 یتو ،ینخواهیخواه که داشت یدراز سر ه،یقض نیا

 مانسمت یکس چه را نخ نیا. دیچیپیم مانیپاودست
 هرکه! زیعز نه دانستم،یم من نه را، بود کرده دراز
 که زود قدرآن! میاآمده که بود دهیفهم زود یلیخ بود،
 به. میکن شک ماناطراف یهاآدم یهمه به شدیم

 !هاآدم یهمه
 

                                            *** 
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 ۱۷۷_پارت#
 طومار#
 
 تمیاذ کانیپ یهاتکان گرید م،یبود برگشت راه یتو
 الک یتو میبود رفته زیعز هم و من هم کرد،ینم

 سمتکی مانیفکرها جهت بودم مطمئن و خودمان
 خراب اشیبخار نیماش بود، شده کیتار هوا. است
 یهاحرف! جانم یتو بود کرده رخنه سرما، و بود
 نه گفتیم. کردمیم مرور ذهنم یتو را هیرقیبیب

 نه مشکوک، یآمد نه و یرفت نه ،ییصدا نه ،یسر
 که کند کمک بهمان که بود دهیند یزیچچیه! بهیغر

 گفتیم یبیب. بود شده خانه آن وارد یکس چه باالخره
 یهیسا وضوح به من اما است، ازمابهتران کار نکند

 ! فرار نیح بودم دهید را انسان کی
 
 بنداز، سرت از نبوده و بود یهرچ م،یبرگشت یوقت ــ
 !مامان خا
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 دانهدانه یجابه را حشیتسب د،یچرخ زیعز سمت سرم
 .بود آرام میصدا. بود کرده ریاس مشتش یتو انداختن،

 
 .زمیعز بود اونجا آدم هی ــ
 
 یبو... داریسپ نداره یفرق دزد، ای محافظ جن، ای آدم ــ

 !یعمر آخر نلرزون رو بدنم و تن شده، بلند شر
 
 زیعز شد باعث سکوتم ،یفکر و خسته زدم، یپلک

 .بگذارد میپا یرو دست
 
 آقات؟ روح به بدمت قسم ــ
 
 گرید بخورم، قسم که هللابابانعمت روح به دانستمیم

 خواستمینم و دادم تکان یسر. شودیم تمام زیچهمه
 که میبشو یکس دست یچهیباز خواستمینم. شود تمام
 .ستین هم بهیغر کردم.یم حس قضا از
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 !رمیگینم رو هیقض نیا یپ گهید ز،یعز نه ــ
 

 :کرد هیمو و زد شیپا یرو. نگرفت آرام دلش
 
 !زارشوره شده دلم م،یبود ومدهین کاش ــ
 

 سرعتش یکم راننده و باشد آرام تا فشردم را اششانه
 و فرستادم رونیب یخستگ با را نفسم کرد، ادیز را

 یمنگ آن از یکم دو هر شهر، به دنیرس با همراه
 فرار که یاهیسا آن از بود دهیترس زیعز. میآمد رونیب

 نیا بدانم نکهیا از شتریب اما بودم، دهیترس هم من. کرد
 از. بودم دهیترس ندانستن از شود،یم ختم کجا به هیقض
 به ینامرد نگارونقش یکی اطرافم، یهاآدم نیب نکهیا

 ... یآدم نکهیا از دم،یترسیم باشد خورده تنش
 
 .خانمحاج رفت شهینم کوچه یتو ــ
 

 یکوچه سر. چرخاند را سرم راننده، یصدا
 هم زیعز به و شدم ادهیپ من. بود داشته نگه مانکیبار
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 همراه کردند، که را شانکتابحساب کردم، کمک
 یجلو یهاچراغ که یاهیسا و یکیتار یتو زیعز
 .رفتن راه به میکرد شروع آهسته بودند، باعثش هاخانه
 
 ۱۷۸_پارت#
 طومار#
 
 دره؟ یجلو یکس ــ
 

 سپهر، یآشنا قامت دنید با و دنید یبرا دمیکش گردن
 یجلو را چادرش پر زیعز! داداشه: زدم لب آهسته
 :کرد زمزمه آهسته و گرفت دهانش

 
 !ارتیز محمدامامزاده میبود رفته بگو ــ
 

 و میزد یلبخند دو هر میدیرس که سپهر به گفتم، یچشم
 یبازو ریز تا آمد جلو و زد لبخند هم او م،یداد یسلم
 .ردیبگ را زیعز
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 د؟یبود کجا ــ
 
 ننه؟ یدیرس وقته یلیخ ــ
 

 قفل در دیکل سرعت با من و انداخت باال یسر سپهر
 و رفته ارتیز که دادیم حیتوض شیبرا زیعز انداختم،

 ندینشیم شب از یپاس تا دروغ، نیهم بابت دانستمیم
 باز که را در. خدا از بخشش طلب و دعاخواندن به

 بعد، و شوند وارد زیعز و او اول تا دمیکش عقب کردم
 روشن را اطیح چراغ و رفتم تو سرشانپشت خودم
 و برگشت یکرمان خانهللانعمت یخانه به نور. کردم
 .کرد زیآو اطیح بند رخت یرو را چادرش زیعز
 
 پسرم؟ تبچه و زن پس کو ــ
 
 کردم، رو شما یهوا گشتمیبرم شرکت از داشتم ــ
 شما شیپ ییچا هی امیب گفتم. نرفتم شوندنبال گهید

 .برم و بخورم
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 رو سماور ریز برو مادر، داریسپ! سرچشم قدمت ــ

 .کن روشن
 
 نکهیا خاطربه خانه رفتم، باال را هاپله بلند یهاگام با
 سرد نبود روشن یایشیگرما لیوسا و مینبود صبح از
 را یبخار فندک سماور، کردن روشن از بعد بود، شده
 و زیعز. کردم ادیز ته تا را اششعله و روشن هم

 خانه وارد یوقت. آمدندیم باال هاپله از نرمنرم سپهر،
 صورتم یرو سپهر نگاه و دمیخند شانیرو به شدند،

 .شد قیدق
 
 ؟یخوب! یتغارته یاگرفته کمی ــ
 
 !داداش خوبم ــ
 

ا  هرچند د،ینپرس یگرید سوال . نکرد هم باورم مشخصا
 را یچا و برگشتم آشپزخانه به نشستند که زیعز همراه

 عوض یلباس یحت بودم نکرده فرصت هنوز. کردم دم
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 از شیهابچه و مادر یگربه یوهایومیم یصدا کنم،
 به بار نیاول یبرا. آمدیم آشپزخانه یپنجره پشت

 زیم پشت نشستم سردرگم، و ندادم بها شانیگرسنگ
 احترام به که ناهار یکم جز! یغذاخور کوچک

 نخورده چیه بود رفته نییپا مانیگلو از هیرقیبیب
 و میبود
 
 ۱۷۹_پارت#
 طومار#
 
ا  رفت،یم ضعف یگرسنگ از دلم  هم زیعز حتما

 گرم به شدم مشغول الیوخفکر یجابه. بود اشگرسنه
 آمده سرکار از هم سپهر! خچالی یمانده یغذا کردن
 .  بود نخورده یشام حتملی و بود
 
 ؟یتغارته یکنیم کاریچ ــ
 

 ! لبم یرو نشاندم هم یلبخند دم،یچرخ
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 رهیبگ دم ییچا تا داداش، کنمیم گرم غذا دارم ــ
 .ینخورد شام هم شما. میبخور

 
 کنار و داد باال را لباسش یهانیآست داد، تکان یسر
 بدم کارش نیا از گرفتن، وضو یهوا به ستادیا نکیس
 وضو یجا که نکیس آخر نگفتم، چیه اما آمد،یم

 !نبود گرفتن
 
 رید کمی گفتم زدم زنگ خونه به. نخوندم نمازمم من ــ
 .آمیم
 

 همان با بعد، و گرفت را شیوضو زدم، یلبخند
 .کرد مرتب را پرپشتش یموها مرطوب یهادست

 
 م؟یبزن حرف کممی ،یندازیم سجاده برام ــ
 
 اتاق یتو رفتم و کردم کم را غذا ریز. دادم تکان یسر

 کردم باز را مخمل رنگیاسرمه یسجاده! مهمان
 هم چراغ کی کردم روشن بدون سپهر و نیزم یرو
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 و سجاده یپا نشست بستن، قامت یجابه. آمد سمتش به
 :کرد زمزمه

 
 خبر؟ چه درسا ــ
 

 .دمیخند
 
 ؟ینکرد شروع یاشهیکل کمی داداش ــ
 

 اما بود، شده سالههشتویس تازه د،یخند هم خودش
 را دستم. بودند شده دیسف شیهاقهیشق یموها یکم

 پشت یبار چند. کردم شیتماشا تعجب با من و گرفت
 :کرد نجوا و زد ضربه آرام دستم
 
 با اول خوامیم نگفتم، زیعز به هست، یبحث هی ــ

 .بکنم وا رو هامسنگ خودت
 
 !باشه ریخ ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo795pg.   

 
 محبت با و نشست چهارزانو داد، تکان یسر

 .کرد تماشا را صورتم اش،برادرانه
 
 یوقت بابا چون م،یبود ترحساس تو یرو ما یهمه ــ

 میخواست یجورهی بود، کم سالتوسن تو که شد فوت
 !برات میباش بابا یجابه برادرا،

 
 .نیبود هم شهیهم ــ
 
 ۱۸۰_پارت#
 طومار#
 

 و زد تندتند دلم فشرد، را دستم و گرفت عمق لبخندش
 .گرفت بغضم چرا دانمینم
 
 برادرش یبرا رو تو گهیم مائده ه،یوقت چند ــ
 فعلا  ندادم اجازه بهش کنه، یخواستگار خوادیم
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 رو من نظر. بزنم حرف خودت با تا بزنه یحرف
 سنت تو باشه، یخوب پسر محسن هرچقدرم ،یبخوا
 خانواده هی با ستمین یراض هم یلیخ. کمه ازدواج واسه
 کرد مجابم مائده اصرار اما ره،یبگ سر وصلت بار دو
 سر از من مخالفت دیشا گفتم. بزنم حرف خودت با

 ...دلت خودت و باشه یخودخواه
 
 !سپهر هیحرف چه نیا ــ
 
 را اشجمله نبود ازین اصلا  چون حرفش، نیب دمیپر
 یبرا یخوب همسر داشتم، دوست را مائده. کند تمام
 یخانواده. بود اردالن یبرا یخوب مادر و سپهر
 ذهنم یلیخ هنوز دیشا من خب اما داشت، هم یمحترم
 کی. گشتمیم بکرتر حس کی دنبال چون بود خام
 من و بودند داده ذهنم خورد به هاقصه یتو که یزیچ
 یفهیوظ انگار باز اما ا،یرو و هستند الیخ دانستمیم

 . بکشم انتظار شیبرا دانستمیم خودم
 
 هستم خوشحالم داداش، باارزشه برام یلیخ نظرت ــ
 !مینظرهم مورد نیا یتو
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 خط برادرش یبرا رو من خواهر دور بگم، مائده به ــ

 م؟یدینم یهرکس به رو دخترمون ما که بکشه
 

 شیپ کم. دمیکش خجالت هم یکم لحنش، از دمیخند
 نییپا یسر. میبزن یحرف باهم موارد نیا در آمدیم

 .کرد رها آرام را دستم او و انداختم
 
 !من با شیباق قربونت، نسوزه غذا برو ــ
 
 سمت بود شده خم که یوقت همان درست اما شدم، بلند

 یرو و شدم خم هم من بردارد، را حیتسب تا سجاده
 من از یباارزش یزهایچ یلیخ خدا. دمیبوس را سرش
 اشهیهد نیترقشنگ خانواده، نیا وجود اما بود، گرفته
 از لبش یرو نشست لبخند. بود عمرم تمام یبرا

 آهسته و گرفت را دستم کوچکش، خواهر یبازلوس
 اتاق از امخواهرانه یزشدهیلبر عشق با من و دیبوس

 آن الیخیب دیبا که بود زیعز با حق دیشا. شدم خارج
ا  دیشا. میشو راز  خانواده نیهم به دمیچسبیم دیبا واقعا
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 میهاهدف وقف را خودم دیبا دیشا شان،قشنگ محبت و
 نبود مشخص که یزیچ به دینبا اصلا  دیشا کردم،یم

 غذا، گرفتن ته یبو! دمیچسبیم شر ای است ریخ تهش
 .سوزاند سرم یتو هم را دهایشا کرد، شتریب را سرعتم

 
                                              *** 

 
 او از گرفت،یم آب را هامغازه یجلو داشت حامد

 کند زیتم هم را یفروشکتاب یجلو بودم کرده خواهش
 وانیل کی تشکر، یبرا. بود رفتهیپذ لبخند با هم او و

 شدن تمام محضبه که بودم کرده آماده شیبرا نسکافه
 
 ۱۸۱_پارت#
 طومار#
 

 سمتشبه و ستادمیا یفروشکتاب یخروج کنار کارش،
 یااشاره گرفته آسمان به من و کرد یتشکر. گرفتم
 .کردم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo583pg.   

 !شه گل باز نزنه بارون خداکنه ــ
 
 .چرخاند آسمان به سر نسکافه خوردن نیح هم او
 
 نگفت خشکه، و سرد هوا گفت که یهواشناس! دهیبع ــ

 .یبارون
 
 هم کنار. باشد نکرده اشتباه یهواشناس بودم دواریام

 با آزادخان، نیماش که میبود ستادهیا هامغازه یجلو
 و کرد توقف اشیشگیهم پارک یجا در یکم سرعت
 سر با. شد ادهیپ همراه تلفن با زدن حرف نیح خودش،
 .داد خاتمه زود یلیخ را تماسش و کرد سلم بهمان

 
 برو ببره، رو سفارشش آدیم یاشرف یآقا حامد، ــ

 !کن شونآماده
 

 با را وانیل و دیکش سر را اشنسکافه یماندهته حامد
 جلب حرکت نیا به آزادخان نگاه. داد دستم به یتشکر
 .بدهم حیتوض دیبا کردم حس من و شد
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 گرفت، آب رو یفروشکتاب یجلو دیکش زحمت ــ

 .کردم درست نسکافه براش یخستگ رفع یبرا
 
 !حالش به خوش ــ
 

 به حامد یعجله با رفتن به رهیخ هم بعد دم،یخند
 .انداختم باال یاشانه فروشگاه

 
 کنم؟ درست هم شما یبرا دیخوایم ــ
 
 !ستین یزحمت اگر ــ
 
. آدم نیا بود تعارفیب چقدر د،یپر باال میابرو یتا کی

 .بپرسد شد باعث نگاهم نوع
 
 ه؟یزحمت ــ
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 آوردم،ینم شیرو به که هم بود اگر انداختم، باال یسر
 دهیسنج و نکنم یالک تعارف گرفتمیم ادی خودم دیبا

 شیبرا تا یفروشکتاب سمت برگشتم. بزنم حرف
 با نگاهم ام،یسرخلوت از خسته و کنم آماده را نسکافه
 آب. شد دهیکش امیکار ملک داخل سکوت به تأسف
 و کردم درست شیبرا را نسکافه بود، جوش هنوز
. ختمیر یرنگدیسف ماگ یتو تلخ، یهاشکلت با همراه
. دمیکش گردن یورود سمتبه شد، بلند که زیآو یصدا

 سمتش و گرفتم دست به را ماگ. بود آمده خودش
 دوخت را اشخسته نگاه و یصندل یرو نشست. رفتم
 وانیل اتیمحتو تا رفتمیم اطیاحت با که یمن سمت
 .زدینر
 
 !فروشکتاب دختر یومدین روزید ــ
 
 که هایپر کرد،یم میصدا فروشتیکبر دخترک هیشب
 دهان همیتشب نیا یبرا شدند،یم ظاهر ادیز مغازه یتو
 .کردند کج
 
 .بودم گفته روستا اون یدرباره بهتون ــ
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 از. دادم لشیتحو یلیدلیب لبخند هم من کرد، تنگ چشم

 نگرفته آرام لحظه کی ذهنم م،یبود دهیرس که شبید
 .بود
 
 .امیب نشد اونجا، رفتم زمیعز با ــ
 
 ۱۸۲_پارت#
 طومار#
 
 !زت؟یعز ــ
 

 و گرفت یتشکر با دادم، دستش به را ماگ و دمیخند
 .برگشتم زمیم پشت من
 
 !زیعز میگیم بهش مامانم، ــ
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 جالب شیبرا دیشا داد، تکان دنیفهم یمعنابه یسر
 جا همان از نزد، یگرید حرف حال هر در بود؛
 و ستادهیا یفروشکفش یجلو ینیماش که دید شدیم

 حامد هستند، داخلش به کفش یهاجعبه انتقال درحال
ا یتقر شده، بلند یهاجعبه ریز  پسر. بود شده دفن با

 تشیشخص یبرا که دیرسیم نظربه یکشزحمت
 .بودم قائل احترام

 
 نبود؟ بهتر رفتن مدل نیا ــ
 

 بود؟ خودشان با یهمراه و امخانواده اطلع منظورش
 و انداختم باال یاشانه. باشد توانستینم نیا جز

 که کرد مزه را اشنسکافه از یکم. کردم سکوت
 بود، آمده یمشتر. چرخاند را سرمان ز،یآو یصدا

 کردم یسع و شدم بلند میجا از! جوان پسر کی
 .باشم خوشرو

 
 !دیآمد خوش سلم، ــ
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 آزاد، نگاه کردم حس و آمد جلو لبخند با کرد، یتشکر
 .دانستمینم را شیچرا اما شد، قیدق برخوردمان یرو
 
 منابع یهاکتاب از یسرکی هستم، حقوق یدانشجو ــ

 .کنم داشونیپ نجایا بتونم دوارمیام خوام،یم رو میاصل
 
 کی جز انداختم، ینگاه نیعناو به و گرفتم را ستشیل

 .شد لبخندم لیدل نیهم و میداشت را یباق مورد
 
 ستین موجود شونیکی فقط کنم،یم شونآماده براتون ــ
 آخر تا و پخش از دمیم سفارش دیکن صبر اگر که

 .دنبالش دیایب دیتونیم هفته
 
 .دیچسب میرو میمستق هم نگاهش زد، یلبخند هم او
 
 از هم جلد کی اون شمیم خوشحال ست،ین یمشکل ــ

 .کنم هیته خودتون
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 سمتبه هاکتاب کردن آماده یبرا و کردم یتشکر
 یهاقفسه یتو را رشته هر یدرس منابع. رفتم هاقفسه
 یبرا من به یکتابدار علم بودم، کرده یبندطبقه مجزا
 یوقت. بود کرده یادیز کمک هاکتاب درست یبندطبقه

 یقفسه به کینزد هم آزادخان شدم متوجه برگشتم،
 رنگکم ییهااخم با هللابابانعمت کینوستالژ یهاکتاب

 تا یوقت همآن بود، زیم یرو اشنسکافه ماگ. ستادهیا
 .بود نخورده شتریب نصفه

 
 !دییبفرما ــ
 
 ۱۸۳_پارت#
 طومار#
 

 زد، ورقش بار چند و برداشت را جلدها از یکی پسر
 .کرد کمتر زیم با را اشفاصله هم بعد
 
 یجوان فروشکتاب خانم که خوب چقدر متشکرم، ــ

 !کرده کار به شروع نجایا شما مثل
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 آزادخان سمتبه دادم؟یم را فیتعر نیا جواب دیبا

 نگاه هاکتاب داریخر به داشت زیت و میمستق دم،یچرخ
 گرفتنش با همراه و زدم را فاکتور حرف یب. کردیم

 .گذاشتم ها کتاب یرو هم را یاپارچه پاکت او، سمت
 
 ست؟ین یامر ــ
 
 !بودم دهیند د؟یکرد افتتاح رو نجایا تازه ــ
 
 .هست یماه چند نه، ــ
 
 !فتهیب ورانیا ادیز گذرم گهید کنم فکر خوب، چقدر ــ
 
 یرو نشست آمد، جلو یدست بزنم، یحرف نکهیا از قبل

 :زد لب و بودم کرده آماده پسر یبرا که ییهاکتاب
 
 !شده سرد ،یکنیم عوض رو نسکافه اون ــ
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ا یدق داشت. کردم شیتماشا زدهرتیح  کرد؟یم کار چه قا

 نظربه بروم، دیبا دمیفهم افتاد نگاهش به که چشمم
 تنها. باشد یعصب نرمال طیشرا در ابداا  که دیرسینم
 اش،خوردهمهین ماگ برداشتن با و دادم تکان یسر
 را او تعجب با یکم هم داریخر پسر. دمیکش عقب

 که یقسمت در ها،قفسه پشت یوقت من و کرد برانداز
 هم را شانیصدا گرید گرفتم، قرار داشت قرار لمیوسا
 بلند در یجلو زیآو یصدا فقط بعد، یلحظات. دمیشنینم
 ستادهیا مقابلم شیهااخم با ر،یتأخ هیثان چند با و شد
 .بود
 
 بود؟ شیاول ای یدار یمشتر مدل نیا ادیز اصوالا  ــ
 
 چه یبرا اصلا  شد، چه که بودم، جیگ هنوز ؛یدانیم
 .بدهم را جوابش نداد امان امیجیگ م،یدیرس نجایا به
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 نیا یتو یخوایم که جوون دختر کی عنوانبه ــ
 شتریب هاآدم یبعض که یبدون دیبا ،یکن تیفعال جامعه

 !خودتن یمشتر بودن، کتاب یمشتر از
 

 !میگویم را حرفش شد، تمام گران
 
 ...چ یعنی ــ
 

 ینسکافه ماگ فقط نداد، را سوالم لیتکم ی اجازه
 و گرفت را بود میهادست نیب هنوز که اشخوردهمهین

 قرار مانراست سمت مانندطاقچه یچوب سطح یرو
 .داد
 
 به که ت،یفروشکتاب سردر بزن تابلو هی یعنی ــ

 کتاب ندارن رو نگاهشون مهار شعور که ییآدما
 !میفروشینم
 
 ۱۸۴_پارت#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo593pg.   

 طومار#
 
 .یعصب یاخنده افتادم، خنده به که بود بهت از
 
 ...مسئول من ــ
 
 دانستیم انگار کرد، پاره وسط از را امجمله هم باز
 او به تا دمیچیم همپشت را یکلمات چه ذهنم، یتو

 .دمیرسیم نظر به ساده شیبرا یادیز. میبگو
 
ا  اونکه یهانگاه مسئول ــ  تیمسئول بار ،یستین قطعا

 زیچ هی از دارم من تش،یترب دوش یرو فتهیب اون
 کتاب، از شتریب ینیبیم یوقت زنم،یم حرف یهیبد

 کتاب بهش... نفروش خودته، با زدن حرف طالب
 !نفروش

 
 یحت اصلا  من شه؟یم حل مشکل یطورنیا و ــ

 .نشدم دیگیم که یبد یهانگاه متوجه
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 یحالت با و شیهالب دور دیکش یدست زد، یپوزخند
 و کردیم شخندمیر. برداشت عقببه گام کی یعصب
 یهارگه به داشتم من که بود بیعج بود، بیعج

 نیا به هم یسبزپر. کردمیم فکر نگاهش یتو ملتهب
 از امان... انیپرشاه دختر اما کرد،یم قمیتشو امر

 !چشمانش افسوس
 
ا  دختر ــ  رو اداش یدار ای ،یپرت قدرنیا واقعا

 ؟یآریدرم
 

ا   البته و بچگانه چقدر م؟یکردیم دعوا میداشت واقعا
 !رمنتظرهیغ چقدر

 
 ذکور، جماعت شناخت باب در که خوامیم عذر ــ
 !یعیسم جناب نکردم پاس واحد یلیخ
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 یزیچ بخواهد که یآدم هیشب گرفت، سمتم را دستش
 خیم به بخواهد که یچکش هیشب کند، فرو سرم یتو

 .شود سوار وارید یرو دیبا که یقاب هیشب بکوبد،
 
ا  ــ  که یاساده قدرنیا زد،یم کیت باهات داشت رسما

 شتریب بعد به نیا از احتماالا  گهیم یوقت یدینفهم
 خانم خاطر یرو محض خاطربه ام،یب ورانیا

 !کتاباش نه فروشهکتاب
 

 .کرد زیت شیچاقو با خشم انگار، را زبانم
 
 آدیم ادمی! د؟یکنیم رفتار متعصبانه چرا شما االن ــ

 من یخواهرزاده با رو خواهرتون گفتم بهتون یوقت
. دیندار خواهر دیزد لب فقط تعصب یجابه گرفتند،
 اون دیبخوا ضمن در و دیباش متعصب اومدینم بهتون
 ...یبرا رو
 

 یاهیسا و داد قرار سرم یباال که یدست د،یبر را حرفم
 با میمستق ارتباط هاآدم یهاچشم. زد مهیخ تنم یرو که
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 کی انیم داشت مرد، نیا یهاچشم و داشت شاندرون
 سرم یتو را امجمله بار کی. سوختیم یواقع جهنم
 لبم پشت عرق قطرات که یدرحال و کردم تکرار
 .کردم باز و بستم چشم بود، نشسته

 
 و کردهلیتحص ظاهربه یآدما شما مشکل یدونیم ــ

 دختر؟ هیچ خونکتاب
 
 ۱۸۵_پارت#
 طومار#
 

! بود هم شیصدا یتو که نگاهش، یتو تنهانه جهنم
 بود، شده سیخ لبم پشت نیع زین هم میهاپلک پشت

 که زدیم لب گوشم ریز داشت آهسته ان،یپردخترشاه
 اگر یحت م،یبشکن دل میندار رسم ما که! یکرد خراب

 !باشد قصه وید مال... دل آن
 
 خوندن،کتاب تا چند با دیکنیم فکر نهیا تونمشکل ــ

 رو ایدن بد و خوب کل دیکنیم فکر. دیشد دهر یعلمه
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 طورنیا یول دیگرفت ادی خوندنکتاب تا چهار یتو
 !کن نگاه من به خوب! ستین
 

 بلبلک پشت کردم ریاس هم را بغضم اما کردم، نگاهش
 .گوشم جان به بود کینزد یلیخ نفسش، یصدا زبانم،

 
 هیچ تعصب یمعن یدونینم یحت تو خورمیم قسم  ــ
 بار سه جمله، کی یتو و شیکرد زبونت ورد که

 !باال شیآورد همپشت
 

 داده حکم دل شکست، و افتاد مغزم دست از ام،هیدفاع
 !سکوت به فقط بود
 
 و مهربون یادیز ،یاساده و تجربهیب یدختربچه هی ــ

 گرگم و سگ فرق هنوز اما ا،یدن نیا به نیبخوش
 نکهیا از غافل وونه،یح جفتش یکنیم فکر ،یدونینم
 !شوندشمن یکی اون گوسفنداست، مراقب ،یکی
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 صورت به نگاه برداشت، سرم یباال از را دستش
. داد تکان تأسفبه یسر و کرد سلحمیب یگرگرفته
 هم باره کی گرفت، اوج که باره کی خشمش انگار

 .کرد فروکش
 
 !دخترخانم ترسناکه بودنت بکر همهنیا ــ
 

 کردم شیتماشا پربغض چشمان آن با فقط نزدم، یحرف
 عقب و گذاشت هم یرو یپلک کلفه، ینفس با یوقت و

 زده حرف بد. کردم دایپ را خودم تازه انگار رفت،
 ،یزردپر و یسبزپر. شد آوار میرو بد هم او اما بودم،
 !دمشانیدینم که یاگوشه کی بودند شده پنهان

 
 !رونیب دیبر شهیم ــ
 

 را سرم نشاند، نگاهش یتو یاناشناخته حس امجمله
 کی سر یرو بود شده هوار نمش،ینب تا انداختم نییپا

 بگذارد؟ شینما به را شیصدا زور تا سالهستیب دختر
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 گوسفند به که بودم نیا قیال... قبول بودم زده حرف بد
 شوم؟ هیتشب
 
 ؟یدار آب نجایا ــ
 

 که یکلمن دنید با و چرخاند چشم. ندادم را جوابش
 شب تا و ندازمیب خی شیتو صبح هر تا بود داده زیعز
 انگار. دیکش نیزم یرو را شیهاگام باشم، داشته آب

 یبرا من که بود قرمزش خط خواهرش از زدن حرف
 یرو از هم، او و بودم شده رد شیرو از دوم بار

 پر یآب و برداشت یوانیل. کرد گذر بعدش من غرور
 کرد،

 
 ۱۸۶_پارت#
 طومار#
 

 آن و آمد من سمتبه اما خورد، یم خودش کردم فکر
 وانیل تنها و نکردم نگاهش. داشت نگه من یجلو را
 :زد لب من به کردن پشت نیح و رفت عقب گرفتم، را
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 !بخور ــ
 

 قفسات پشت از را خودشان ،یزردپر و یسبزپر
 یتو شوق و بود شانلب یرو لبخند دند،یکش رونیب

 باال ادیز صداش شده متوجه: )زدند لب یوقت نگاهشان
 واید) که کرد هیمو اما انیپرشاه دختر!( مونهیپش رفته،
 سنگ ما یاشهیش دل به باالست، صداشون شهیهم
 .شدند محو هایپر دم،یسرکش را آب( زنندیم
 
 !یگرفت ادی رو من به زدن زخم راه ــ
 

 را نیهم امیخوردل یهمه با نداشتم، یقصد نیهمچ
 .امشدهمظلوم لرزان یگرفته یصدا همان با گفتم، هم
 
 .بکنم رو کار نیا خواستمینم ــ
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. دیکش یقیعم نفس و امخورده را آب که دید و دیچرخ
 ییهادست با و ختیرهمبه دست با یکم را شیموها
 .داد هیتک وارید به شدهبسته نهیس یرو
 
 یزندگ و یکنیم کار جامعه نیا یتو یوقت دیبا ــ
 !یکن محافظت خودت از یبتون ،یکنیم
 

 کجا. شودیم حساب بلوف که دمید... بلدم میبگو آمدم
 یتیامن سپر امخانواده ها،سال نیا تمام یوقت بودم بلد
ا  بود ماه چند تازه من بودند؟ من  جامعه نیا به رسما

 از خودم را، خودم میگل داشتم یسع و بودم کرده ورود
 . بکشم رونیب آب
 
 م،یدیرسینم نجایا به د،یگفتیم اول از اگر رو نیا ــ

 حرف نیا یسوزدل یبرا که کنم درک تونستمیم من
 یطورهی شما اما! یمرس گفتمیم تهشم د،یزنیم رو

 سرزنش آقا اون رفتار بابت رو خودم من دیکرد رفتار
 .کردم
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  همآن بود، جهنم هنوز نگاهش اما بود، شده ترآرام
 !زنده و مجسم

 
 !یسوزدل ــ
 

 لحن آن با کلمه نیا تکرار چه یعنی گرفتم، باال را سرم
 از را اشهیتک د،ید که را نگاهم کننده؟جیگ پرسوال

 .برداشت وارید
 
 هیسال چند الاقل. ندارم وجودم یتو یحس نیهمچ من ــ
 !ندارمش گهید که
 
 نفس  آمد، جلو کردم، شیتماشا لغزان یهامردمک با

 باره کی اشیانرژ تمام انگار و فرستاد رونیب ینرم
 :زد لب و کرد رصد را میهاچشم باشد، رفته لیتحل
 
 ۱۸۷_پارت#
 طومار#
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 یزندگ یبرا یپدرسوختگ کمی باشه، ادتی تو یول ــ
 !نباش دیسف قدرمنیا! ازهین ایدن نیا یتو
 
... اما کلماتش، بار با بگذارد میتنها برود، بگذرد، آمد
 :کردم زمزمه چرا دانمینم
 
 !ستمین دیسف ــ
 
 فکر من و کرد میتماشا اششانه یورا از و ستادیا

 دفاع یب یوقت نه الاقل. ستین دیسف یآدم چیه کردم
 شد باعث مکثش. دادیم قرار نیبذره ریز را خودش
 :بدهم ادامه
 
 !ستمین بلد هم یبازپدرسوخته یول ــ
 

 باال هم من یهاشانه دند،یخند اشخسته یهاچشم
 .دندیپر
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 !ستمین گوسفندم ــ
 

 هیتوج یبرا گمانم آمد ادشی تازه و دیپر باال شیابرو
 یمشتر آن و گوسفند را من کرد، سگ را خودش من،
 به ش،یهاچشم یخسته لبخند شد باعث نیهم! گرگ را
 یبو. بدهد تکان تأسف به یسر و برسد شیهالب

 .درآمد شیصدا یوقت بود مانانیم کردهخی ینسکافه
 
 !فروشکتاب دختر ،یهست خنگ یول آره، ــ
 

 نشد، بلند زیآو یصدا یوقت تا من و رفت بعدش
 ای بامزه یمعنا شتریب که یخنگ آن بهت از نتوانستم

 را سرم. میایدرب دادیم یداشتن دوست دانم،یم چه
 :زدم لب زدهرتیح و چرخاندم

 
 !خنگ؟ گفت من به ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo605pg.   

 او به هم یزردپر ام،شانه یرو شیسرجا آمد یسبزپر
 دختر اما دند،یخند زیرزیر دو هر و شد ملحق
 را رتمیح مقابلم، نشست چون بود، شانعاقل انیپرشاه
 نیب من، رتیح یوقت و برود نیب از تا دیجو

: دیکش ادیفر دادیم صدا خرتخرت شیهادندان
!( وید به یداد یدستیدست را عمرت یشهیش احمق،)

 داده وید به عمر یشهیش کجا من. کردم شیتماشا گنگ
 شدم، خوردل بعد دم،یترس او از اولش فقط من بودم؟
 یهاکلمه از یااستعاره خنگش که کردم حس هم بعد
 سرم یتو و کردم نگاه را رفتنش هم بعد. بود یبهتر
 کجا. کردم تصور تنش به کینزد ییجا را خودم

 ....را عمرم یشهیش
 

 و کرد پشت قهر به انیپرشاه دختر د،یکش نم فکرم
 پچپچ هم گوش در سر ام،شانه یرو طانیش یهایپر

 دخترک نبود؟ وهاید مال عمر، یشهیش مگر که کردند
 که انیم نیا اصلا  وید... شهیش آن به چه را زادیآدم
 !سست چقدر و خسته چقدر بودم، جیگ چقدر بود؟
 

                                            *** 
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 ۱۸۸_پارت#
 طومار#
 
 یعنی م؛ینبود خانواده از خارج یهارفاقت اهل یلیخ ما

 هر و باشند داشته پیاک که ییهاجوان دست آن از مثلا 
 در خودمان نفرمان، چهار. باشند خانه رونیب خدا روز

 که یگروه. میبود مستقل گروه کی خانواده
 باهم شانحیتفر شد،یم کیشر باهم را شیهاغصهوغم
 از کمتر پژمان. بود هم یبرا هم شانیهادرددل بود،
 یمیصم دوست هیحان جزبه! شانهمه از شتریب من ما،
 درون رفاقت نیهم به دمیام یهمه و نداشتم یگرید

 تردرست کدام دانستمینم. بود زمانیعز و یاخانواده
 هم خانه از رونیب ای بودن دوست خانواده با بودند،
 دل تیرضا گمانم حال، هر در. داشتند یمهم روابط
. بود خوش جمع نیهم نیب دلم من و بود یاصل شرط
 و بودم برگشته یفروشکتاب از یوقت که یجمع نیهم

 یتو داغ یلبو آمدند، بودم لباس ضیتعو حال در خسته
 خشک و سرد یهوا یهمه با و بود شاندست

 .میباش هم کنار و بام یرو میبرو خواستند ،یزمستان
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 مان،یهادست نیب و بود دورمان پتو کی کدام هر حاال

 هم را مانیهاانگشت سر که بود ییلبو از کاسه کی
 جز لبو خوردن میداشت اعتقاد که چرا بود، کرده یرنگ
 نگاهمان. شودیم شیهایخوشمزگ کردن حرام دست با
 بزرگ یهااطیح و کوچه یمیقد بافت به باال آن از هم

 پر پرنده شانیتو که ییهااطیح. بود اطراف یهاخانه
 !زدینم
 
 .شد بحثم کارفرمام با امروز ــ
 

 رووریز حال در شد، دهیکش پرهام سمت.به نگاهمان
 یقیعم نفس نگار و گفت را نیا دستش با لبوها کردن
 .دیکش
 
 جهازم شکستم، بشقاب هی ها،ظرف شستن موقع منم ــ

 !شد ناقص
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 یغصه از هم، خودش و زانشیآو یهالب به میدیخند
 ا،یدن یهاغصه یهمه کاش و گرفت اشخنده کوچکش

 .بود ساده ه،یزیجه شدن ناقص نیهم قدر
 
 بهم تهشم ،یفروشکتاب یتو شد دعوام یکی با منم ــ

 !خنگ گفت
 

 یلبخندها آن با کردم حس من، یرو دیچسب نگاهشان
 ،!(بوده باهوش طرف) ندیبگو داشتند یسع فروخورده

 یلبو از درشت یتکه کی و کردم نازک یچشم پشت
 سمت دیچرخ مانیهانگاه. گذاشتم دهانم یتو را داغ

 .انداخت باال یاشانه که پژمان
 
 روابطم نداشتم، یمشکل چیه الحمدهلل امروز من ه؟یچ ــ
 مشکل ره،یم جلو حسنه یلیخ دخترممدوست با

 !لیبخ و حسود چشم یکور به ست،ین هم یخاص
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 شیلبو ظرف پژمان و دیکوب گردنش پشت محکم پرهام
 با را اعتراضش. افتاد شلوارش یرو شیهادست از

 .کرد انیب یبلند یصدا
 
 !شد لک شلوارم تو؟ چته ــ
 
 ۱۸۹_پارت#
 طومار#
 
 .کردم یااشاره لبو سرخ لک به
 
 تو یبرا زیچهمه که شدینم افتاد، هم تو بد اتفاق ــ

 !باشه خوب
 

 برد، باال را دستش باز پرهام تا که داد یبد فحش
 نگار یشانه به را امشانه. دیکش عقب را سرش خودش
 اگر بود مانعادت ما. دمیخند دلم ته از و چسباندم
 حال تا میشدیم جمع همدور گذشت،یم بد روزمان
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 یگاه ایدن که میداشت باور. میکن خوب را خودمان
. میکن عبور ازشان میبتوان دیبا که دارد یبد یروزها
 ای باشد ییکارفرما با بحث هیشب بد روز آن شدیم حاال
 هنوز پژمان! ساده یهیزیجه کی شدن ناقص یحت

 یلبو ظرف پرهام، که کردیم غرغر داشت
 :زد لب و گذاشت نیزم یرو را خودش یشدهیخال
 
 یخونه قدر جاچیه خورده، اعصابم یطورنیا یوقت ــ

 ...هنوز امونهیبچگ هیشب نجایا کنه،ینم آرومم زیعز
 

 خاطرات با یچندان رییتغ نجایا بود، او با حق
 و میبود شده بزرگ ما فقط. بود نکرده مانیهایبچگ

 !رتریپ آجرها
 
 بده، شونحال یوقت آدما بود، نوشته خوندم جاهی ــ

 ما، یهمه امن یخونه. شونامن یخونه به گردنیبرم
 !زهیعز خونه
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 یلبخند تنها من و کردند دییتأ را نگار حرف پسرها
 :زد لب یلودگ با پژمان. زدم
 
 هزار مادربزرگه یخونه گه، یم شاعر که نجاستیا ــ
 غصه و یشاد مادربزرگه یخونه... داره قصه تا

 !داره
 
 اشیهمراه نفرمان سه هر اعتراض، یجابه بار نیا

 به ییجا کی از! میخواند و میخواند و میخواند. میکرد
 و گلو به نفرمان، چهار هر یهاغصه کردم حس بعد،
 تیب کی بود یکاف و دهیرس کوچک زبان آن پشت

 و عقببه برگشتن حسرت هرچه که میخواندیم گرید
 .شود آوار جا نیهم بود، ماندل یتو یبچگ

 !آسمان به دیچسب نگاهمان
 
 به؟یغر مونحال یطورنیا مونهمه امشب چرا ــ
 

 .داد جواب مان،متعجب یهانگاه را پژمان سوال
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 .بوده خوب امروزت یگفت که تو ــ
 

 شدینم کرد، اشاره اشنهیس به و دیکش یقیعم نفس
 .یجد ای کندیم یشوخ دیفهم
 
 خنده،یم شتریب و ترهمسخره یک هر گنیم یدینشن ــ
 داره؟ غم شتریب
 
 ۱۹۰_پارت#
 طومار#
 

 دند،یخند باز و گذاشتند یشوخ حساببه نگار و پرهام
 نیهم بودن، خاله. نکندم قامتش از را نگاهم من اما
 یجا. بودند تو جان از یبخش ها،بچه انگار که بود
 و دیخند د،ید که را نگاهم! شانهمه از ترکوچک یتو

 .بدهد باد دست را امینگران خواست
 
 !(خاله ستین یطورچیه! )خاله ین هشتو ــ
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 .یکرمان کانال به زد هم پرهام

 
 !(رو القبا هی کن ولش! )القباره هی ولشکو، ــ
 

 نفسش یوقت نگار، و شد بلند باز مانیها.خنده یصدا
 :کرد نجوا فرستادیم رونیب بخار
 
 و من داره؟ دووم یک تا جمع نیا نظرتون به یول ــ

 به م،یبود خونه نیهم از و میکرد ازدواج باهم پرهام
 ای ره،یبگ زن پژمان که یروز هی دیکرد فکر نیا

 هم از جمع نیا ممکنه کنه، شوهر داریسپ که یروز
 ازدواج بعد ایزندگ هست، هم یعیطب بپاشه؟
 .کنهیم فرق هاشدغدغه

 
 حرف هم او گرفتن زن از نگار انگارانگارنه پژمان،

 .بود کردنششوهر داریسپ همان رشیگ فقط بود، زده
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo614pg.   

 !ادیب نذاره کنهیم غلط داریسپ شوهر ــ
 

 چرا دانمینم من و فرستاد کیال شیبرا پرهام
 پرپشت، ییموها با قدبلند، نشست کنارم که یریتصو

 !بود آزاد اسم با... بدتر همه از و نرم ییهااخم با
 
 ای ذارهیم خودت زن نیبب د،یدار من شوهر کاریچ ــ
 !نه
 

 .کرد گرد میبرا را شیهاچشم
 
 کن نگاه من چشم تو کنه،یم دفاعم باشه، خوشم ــ
 !یکرد انتخابش نکنه نم،یبب
 

 خب، و نشست ترصاف پرهام پراندم، هوا یتو یدست
 یرو شانبامزه تیحساس نیا از رفتیم ضعف دلم
 !امندهیآ و من
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 من ادیب ادتی شد، ادیز روت قدرنیا وقت هر ــ
 !پس سرجات نیبش دم،ینم پس جواب بهتم تم،خاله
 

. زد یمحو لبخند هم پرهام و خنداند را نگار جوابم
 :زد لب و کرد دراز را شیپاها
 
 رو مونخاله ما اصلا، رو لوس بحث نیا دیکن بس ــ

 !کلا  میدینم شوهر
 

 یبازار کی با مثلا  خواستیم اگر شانخاله
 یادیز مذکر موجود دو نیا به کند، ازدواج فروشکفش
 را سرم تا گرفتم کام به زبان داشت؟ یربط چه تخس
 هم ابرازعلقه گرید یدخترها به ندهم، باد به
 یواژه کی با من که دندیچینم ایرو همهنیا کردند،یم

 .بودم دهیچ ایرو بود دشنام شتریب که خنگ
 
 ۱۹۱_پارت#
 طومار#
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 حذر عاشقانه یهارمان خواندن از یمدت تا دیبا گرید
 زدیبر تاپتاپ یه دلم قدرآن که شد.ینم. کردمیم

 کجا را عقلم! یبزرگ و کوچک زیچ هر یبرا
 !اصلا  بودم داده شوهرش

 
 !ترکهیم داره رتمیغ رگ موافقم، ها ــ
 
 قسم، خدایخداوند به که کرد اشاره گردنش رگ به و

. دشید شدینم یحت! بود نشده برآمده یحت یاذره
 فاز یالک قدرنیا که جانم به دردش! مسخره پسرک
 بود شده هم گردن رگ نیا! آمدیم یقپ و بود برداشته

 یهیما ها،خانم عذاب یهیما ان،یآقا مباهات یهیما
 !میسل یهاعقل یخنده
 
 شد تموم لبوهامونم. رفت سر ممحوصله زدم، خی ــ
 م؟یکن کاریچ
 
 ل؟یفاماسم ــ
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 شد انیب نیا یهوا به پژمان، یمسخره و لوس شهادیپ
 با تعجبش، کمال در اما باشد، انداخته دست را نگار که

 و انیقل اهل. شد بدل یجد میتصم کی به ما موافقت
 مزخرف یهایباز نیا از الحمدهلل، مینبود که دمودود

 و بود گذشته حدش گرید که هم قتیحق و جرئت
 مینخواه که بود وقت رید هم قدرآن. آمدینم مانخوش
 در چهارنفره یهابالیوال ای و یباز کنسول یپا مینیبنش
 شنهادیپ نیهم ای م،یبخواب میبرو که ماندیم تهش اط،یح

 ورقه آوردن یبرا نگار یوقت! میریبگ هوا در را خنک
 .کرد شروع را غرغرش پژمان رفت، نییپا خودکار و
 
 !میابچه مگه بابا، کردم یشوخ من ــ
 

 :زد لب زنش از یطرفدار به پرهام
 
 .کرد شدینم هم یکار شبنصفه ،یچ که مینیبش ــ
 
 .میدیدیم ترسناک لمیف به میشستیم ــ
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ا یسر را مخالفتم  .کردم اعلم عا
 
 کمدم یتو کردمیم فکر یه قبل یسر ستما،ین من ــ
 با شبنصفه رو زیعز بارم هی! کنهیم نگام داره یکی

 ...که ییدستشو رفتیم داشت گرفتم، اشتباه جن
 
 و برود باال شانخنده شانجفت تا بود یکاف جا نیهم تا

 .بکشد خودش سمت را تنم پرهام
 
 خاله تو ش،یکرد جن که زیعز واسه بگردم آخ ــ
 !یاخونه نیا نمک ،یستین
 

 لوس یکم بغلش یتو دادم حیترج امد،ین حرفم یادامه
 صاحب دست را دانیم نگار، آمدن با و شوم
 عیسر هم زود یلیخ لوس دخترک. سپردم اششیاصل

 :گفت جانیه با و شوهرش آغوش جفت نشست
 
 ۱۹۲_پارت#
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 طومار#
 
 !دوبهدو ــ
 
 !بازمیم من داریسپ با ست،ین قبول ــ
 
 .شود ساکت تا دمیکوب پژمان یپهلو به
 
 !دارم رتبه لیفاماسم یتو من بخواد، دلتم ــ
 

 نگار. کرد نگاهم دیترد با و انداخت باال ییابرو
 پرهام آغوش در شتریب و داد ما گروه دست یبرگها

 و گذاشت لبش یرو هم را خودکار نوک. فرورفت
 .دیچیپ شانجفت تن یرو را پتو پرهام،

 
 !کنه کم رو نایا یرو مونمدل بذار بغلم، ایب داریسپ ــ
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 فقط دو آن و کردم زمزمه شیبرا خنده با یچندش
 ریمشاه اسم به و مینوشت را نیعناو یوقت. دندیخند
 معمولطبق که بود پژمان نفر نیاول م،یدیرس

 .داد نشان را اعتراضش
 
 و یفردوس و یسعد جز من. دینکن سختش بابا، یا ــ

 اونم ر،یمشاه از شناسمینم رو یکس حافظ حضرت
 .بودن یدرس یکتابا یتو چون
 
 من حرفم نیاول بده، مزه باشه سخت دیبا م،یندار غر ــ
 !ع... گمیم
 

 گرفت یجد را یباز هم پژمان نوشتن، به کردم شروع
 را نظراتش گوشم تو یه و شد کینزد من به و
 تیعنا یجابه را اسم دیبا داشت اعتقاد مثلا  گفت؛یم
 اسم یبرا ای و شدیم ترسخت چون هللانیع نوشتمیم

 به. بود یبهتر شنهادیپ یعدس پلو،عدس یجابه غذا،
 و میکرد مکث یکم دو هر م،یدیرس که ریمشاه اسم

 .برد باال دست پژمان
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 !نکن حساب من رو ــ
 
 استپ با و نوشتم را مدنظرم اسم خودم پس دانستم؛یم

 گرید هاآن ندهد اجازه تا برداشت زیخ پژمان گفتنم،
 یجنجال یدعوا نیب هابرگه یوقت. سندیبنو یزیچ

 لبم یرو لبخند گرفت، قرار نیزم یرو باالخره
 یزیچ چه با بودم حاضر را جمع نیا من. نشست
 هاآدم نیهم یبرا روحم، یهمه یوقت کنم عوض

 یهایدورهم و ساده یهایباز نیهم یبرا! د؟یتپیم
 خوب من الاقل که یبودن نیهم یبرا! ترشساده

 !گفتمیم شکر را خدا شیبرا و دانستمیم را قدرشان
 
 !خوندن به کن شروع ،یوحش خب یلیخ ــ
 

. داد عمق شتریب را لبخندم پژمان، به نگار اعتراض
 مسئول پژمان، و پرهام و خواندن به کردند شروع

 پرهام م،یدیرس که ریمشاه به. بودند شده دادن ازیامت
 .گذاشت نیزم را برگه
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 .میننوشت رو بعدش به نجایا از ما ــ
 
 ۱۹۳_پارت#
 طومار#
 
 :زد لب و برگه یرو کرد مکث یکم پژمان اما
 
 !کشهغورباقه دستخطت چه خاله؟ ینوشت یچ ــ
 
 فیتشر خط استاد شما دیببخش گه؟یم یک به یک ــ

 !یحر عباس نوشتم د،یدار
 
 مشهوره؟ یگیم نکهیا ــ
 

 یرو که یاغصه. شد امغصه باعث نگار سوال
 ریزبهسر و شرمنده را او و انداخت هیسا هم صورتم

 مرد نیا نکهیا نه مگر شناختنش؟یم دینبا چرا. کرد

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo623pg.   

 یقیعم نفس بود؟ کرده تلش یلیخ کشور نیا یبرا
 امهیهمسا ادی را من آزاده و آزاده یعنی حر. دمیکش
 اساختنیرو یجا الاقل نجایا که یادی. انداختیم

 هم آ حرف به یباز نیا یتو بودم دواریام نبود، شیبرا
 آرام فکرها، نیا یجابه... را اسم من، که مینرس هرگز
 :دادم حیتوض
 
 یکتابدار یآموختهدانش نیاول یحر عباس دکتر ــ
 ر،یسردب عنوان به هم هاسال بوده، رانیا یتو نینو
 یعلم مهم یمجله تا چند رمسئولیمد و هیریتحر ئتیه

 .کردند تلش
 
 که نگفتم گرید من و میدیفهم یعنی که دادند تکان سر 

 علم یهینظر طراحان از ،یحر عباس دکتر
 مفهوم بار نیاول یبرا و شدیم حساب یشناساطلعات
 ارائه جهان در دیجد یکردیرو با را یشناساطلعات

 کل در یشناساطلعات یمجله نیاول تیمسئول و کرد
 مقاله هفتادوصد از شتریب که نگفتم. بود او با هم جهان
 یحت و کردند ترجمه اسلم و جهان یدانشنامه یبرا

 یکتابخانه دو،ونود سال در شانمرگ از بعد که نگفتم
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 یهینشر جلد چهارصد از شتریب با شانیا یشخص
 به مرجع، کتاب جلد دوهزاروپانصد از شتریب و ابیکم

 شتریب و میبگو دمیترس. شد اهدا یعموم یکتابخانه
 بودند، افتخار که ییهاآدم نشناختن از بکشند خجالت

 ! ماندند ناشناخته... اما
 
 یعنی حر یگفت زدند لب ام،شانه یرو آمدند هایپر

 نیا گرفتم، را شاندهان یجلو... یعنی آزاده و آزاده
 چه که میبگو بهتر ای جانم؟ به بود افتاده بود یفکر چه
 از دمیترس حسم، از دمیترس خودم، از دمیترس! یحس

 آخر در و میفکرها
 یچهیماه مشت آن یتو انفعاالتوفعل از دمیترس
 !یکرمان داریسپ... نامتقلب یتپنده
 
 .دوم طومار انیپا
 !یحر عباس ادیزنده ادیبه
 

                                      *** 
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 ۱۹۴_پارت#
 طومار#
 

 (یفیشر ناصر: )نام به سوم طومار
 

 به دنیرس تا را یریمس بودم گرفته میتصم
 و دانشگاه یکارها حجم. کنم یط ادهیپ یفروشکتاب
 ورزش و رفتن باشگاه مجال روزها نیا ام،تازه شغل
 بهانه هانیا گفتیم زیعز. بود کرده سلب من از را

 گفته و بود برخورده غرورم رگ به امروز، و هستند
 را ریمس از یکل بلکه ستند،ین بهانه تنهانه بودم

 قضاوت از میپاها ساق درد شب، تا کنمیم یروادهیپ
 زیعز اگر بود باطل الیخ! مادرم کند اتشرمنده

 کردن،نازک چشم پشت کی جز و گرفتیم امیجد
 به کردن ثابت یبرا اما داد،یم نشان حرفم به یواکنش
 دو حاال، و کردم گز ادهیپ را ریمس... شده هم خودم

 با دیبا کردمیم حس یفروشکتاب از باالتر ابانیخ
 .کردمیم اعترافم اشتباهم به بلند یصدا
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 روز کی صبح مینونه ساعت و بود خلوت ابانیخ
 نگاهم. شدینم دهید درونش یرهگذر یلیخ ،یزمستان

 از باتریز و تریآب یکم امروز که بود یآسمان به
 چند و ستمیبا آمدینم بدم. شدیم دهید قبل یروزها
 چند همان با نستاگراممیا یتو تا رمیبگ آسمان از عکس
ا  شدم،ینم کتابدار اگر. کنم آپلودش محدود عضو  حتما
 شیپا و کردمیم انتخابش که بود یایبعد شغل یعکاس

 و رفتمیم جلو آسمان به رهیخ طور همان. ستادمیایم
 یتو را هاجیپ یزشیانگ مثبت جملت بودم تلش در

 ست،یخوب روز چه امروز نکهیا مثلا  کنم؛ تکرار سرم
 اول یهیثان.... خدا و هستم سلمت... باستیز آسمان

 میرپایز کردم حس که بود دهینرس میفکرها دوم به
 اولش. آمدم فرود یسطح در محکم کمر، با و شد یخال
 و امکوله شدن دهیکش با بعد اما شد، چه که بودم جیگ

 انگار... موتور کی گاز بندش،پشت و دنیدو یصدا
 انجام را شانفهیوظ امیمغز یهااختهی داشتند تازه
 در یموتور دمید و چرخاندم یکم را سرم. دادندیم

 شیهادست از  ام،کوله و است من از شدن دور حال
 دواندوان مرد دو بودم؟ کجا خودم! است زانیآو
 :زد لب نشستن نیح شانیکی و آمدند سمتمبه
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 خانم؟ شد تیطور ــ
 

 :دمیپرس آهسته کندذهن، و جیگ یهاآدم مشابه
 
 شد؟ یچ االن ــ
 

 رفته شیتو میپا که یاچاله به و دیکش درهم یاخم مرد
 .کرد یااشاره بود
 
 رو چاله نیا. کننیم یدزد نجایا سومه بار هفته نیا ــ

 مردم کرده، درست یخبریبخدااز کدوم ستین معلوم
 کشنیم کیکش ایعوض نیا انگار خورنیم که نیزم
 فرار و دارنیبرم رو شونفیک رنیم بدوبدو که
 !خودشونه کار هم چاله گمیم که من کنن،یم
 
 ۱۹۵_پارت#
 طومار#
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 یخاطره با و دادم یتکان را سرم بودم؟ چاله یتو
 ترس با بود، رفته در که یدست و سابقم خوردن نیزم

 نه اما کردندیم درد. دادم تکان را میپا و دست
 بعد. اندکرده دایپ یایجد مشکل کنم حس که یطورآن
 بود یآدم کار تعمداا  که نیزم یشدهچاله قسمت به هم
 .ماندم رهیخ ها،سنگ شیفرسا و زمان مرور نه
 
 خانم؟ نیخوایم کمک ــ
 
 و کردم مرور را آمدهشیپ اتفاق بار کی سرم یتو

 :زدم لب زدهبهت و گرد ییهاچشم با بعد،
 
 !بردن؟ رو فمیک ــ
 

 .شد بلند و گفت ییهاخدانشناس مرد
 
 اعلم یداشت یمهم مدارک اگر برو پاشو خانم، پاشو ــ

 !بزنتشون گرم نیزم به خدا. کن یمفقود
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 آرام که بود نشده لود ذهنم هنوز ستادم،یا یسختبه

 یگوش دادن دست از یبرا دیبا الاقل وگرنه بودم،
. کردمیم هیگر جا نیهم بچه کی نیع شده، هم نمینازن

 :دمیپرس که بود شده درهم درد از صورتم
 
 رو نجایا یکی چرا هفته، تو سومه بار دیگینم مگه ــ

 نکرده؟ درست
 

 .انداخت باال یاشانه
 
 !نکردند یاقدام م،یگفت یشهردار به ــ
 
 اقدام یشهردار اگر یعنی! نیهم و نیهم ن؟یهم
 کنند درست مانیس یاستانبول کی توانستندینم کردینم
 یهایدزد دنید به نشستندیم دیبا کنند؟ پر را نجایا تا
 شد؟یم یعاد شانیبرا زیچهمه بعدش و شتریب

 و انداختم ینگاه دزدها شدن دور ریمس به سرگردان
 :زدم لب
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 .میگوش ــ
 
 !یآگاه برو االن نیهم یشنویم من از ــ
 
 ندیبب بود نیا رسالتش انگار. شد دور من از هم بعد
 یدزد به و شیسرجا ندیبنش برود نه، ای ماندم زنده
 و دیلنگیم یکم که ییپا با کمربهدست. کند فکر یبعد
 را ریمس یادامه چطور نداشته، یگوش و فیک
 رساندمیم یفروشکتاب به الاقل را خودم دیبا رفتم؟یم
! یکلنتر به رفتن یبرا دنبالم آمدیم یکی بعدش تا

 و کنم خبردار را یکس لش،یموبا با تا بود ییآشنا آنجا
 جملت تمام به یکجدهن کی دیبا کردمیم حس حاال،
 به هم آسمان ختیر دنید از و کردمیم یشیاندمثبت
 و یخاک یهالباس آن با افتادم راه یوقت. افتادمیم توبه
 ییپا و بودند داده خراشش هازهیرسنگ که یدست کف
 دمیفهم تازه و گذشت سرم از حادثه داغ. دیشلیم که
 و دهیترس بود، خی تنم تمام. بودم گذرانده سر از چه

 تمام تا کندم جان را یفروشکتاب تا راه طول! پرغصه
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 یتو امیبرق یکرکره موتیر یحت آمد ادمی بعد. کنم
 دزدها به که بود امکوله بیج
 
 ۱۹۶_پارت#
 طومار#
 
 میگلو یدرماندگ و بغض سر از جا، همان و بود دهیرس
 از محکم یلیخ. چرخاندم را سرم دردناک و شد پر

 افتاده درد به کمرم کل و بودم افتاده نیزم یرو کمر
 خوردن نیزم من رفتن راه ذکات ز،یعز قول به. بود
 شل، یپا یهما با. نداشت هم یتمام و انگار بود
 کنم خواهش حامد از تا رفتم یفروشکفش سمتبه

 کی و بود آزاد حامد، یجابه اما بدهد، را لشیموبا
 نیب چرم کفش یهاتیمز از شیبرا داشت که یمشتر
 دو هر سر کردم باز که را در. گفتیم شیهادست
 نییپاوباال ظاهرم یرو تعجب با یکی نگاه و دیچرخ
 !انیع یجاخوردگ با یکی آن و شد
 
 !داریسپ ــ
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 را سرش هم او و دادم تکان یسر درد با سلم، یجابه
 به را تمرکزش انگار. چرخاند داریخر مرد سمتبه
. دیبگو چه دیبا بود رفته ادشی و بود داده دست از کل
 پشت یصندل آمد، من سمتبه و کرد یعذرخواه فقط
 :زد لب و سمتم داد هول شیهاچرخ یرو را زشیم
 
 شده؟ یچ ــ
 

 :زدم لب و یصندل یرو نشستم
 
 !زدن رو فمیک ــ
 

 نگران. کرد برانداز را میسرتاپا نگاهش و کرد اخم
 که نبودم خبره هاآدم نگاه صیتشخ در یلیخ خب بود؟
 و داد تکان یسر فقط. گذردیم چه سرش یتو بفهمم
 کفش، پازدن با مرد. دیچرخ داریخر سمتبه دوباره
 یلیخ آزاد، و کرد اعلم دیخر یبرا را تشیرضا
 با. کرد حساب او با را نهیهز تمرکز،یب و عیسر
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 آن به را است باز مغازه یتابلو و بست را در رفتنش،
 سمتبه هم بعد. است بسته مغازه یعنی چرخاند؛ سمتش

 .دیچرخ من
 
 زدن؟ رو فتیک کجا ــ
 

 .بود گرفته بغضم
 
 ن،یزم خوردم اولش... باالتر ابونیخ تا دو نیهم ــ

 شهیم. بردن و برداشتن رو فمیک بجنبم خودم به تا بعدم
 ؟یکلنتر میبر ادیب یکی بزنم زنگ یبد رو لتیموبا
 
 بدنم تمام باز. آمد جلو شیهااخم حفظ با جواب، یجابه
 :زد لب و گذارند نظر از را
 
 .دکتر یبر اول واجبه کنم فکر ــ
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 االن کرد،یم فکر امیقبل خوردن نیزم به حتملی هم او
 نیا ستییپاودستیب دختر چه گفتیم خودش شیپ

 !فروشکتاب دختر
 
 ۱۹۷_پارت#
 طومار#
 
 !خوبم نه ــ
 
 .برات زمیبر آب بذار... یدیترس ــ
 

 زشیم یرو یمعدن آب یبطر سمتبه که کردم نگاه
 هم بعد. داد دستم به و ختیر وانیل یتو یکم رفت،
 شیرو کفش پرو یبرا هایمشتر که یایصندل یرو
 .نشست ،نشستندیم
 
 .اول بخور ــ
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 مراد دهینطلب آب. دادیم آب دستم به بود دوم بار نیا
 نفس کی. داشتم باور هاجمله نیا به من و بود
 یکم. بدهم قورت هم را بغضم کردم یسع و دمشینوش
 را میهالباس تا ختمیر دستم کف را آب یماندهیباق از
 .شد مانعم که کنم زیتم آن با
 
 !کن صبر ــ
 

 با را اشیصندل شیهااخم حفظ با ماند، هوا یتو دستم
 دستم کف یرو پردقت نگاهش و دیکش جلو خودش
 . ماند
 
 دختر؟ پس یخوب یگیم چرا زخمه، از پر نکهیا ــ
 
 !ستین یچیه ــ
 

 و شیجا از شد بلند. بود من معطوف بار نیا اخمش
 نصب وارید یرو زشیم یباال که یکوچک یجعبه
 یهاکمک یبرا که خوب چه. کرد باز را بود شده
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 نیبهتر از یکی نیا داشت، یمخصوص یجعبه هیاول
 شرکت که یاحمرهلل یهادوره در که بود ییکارها
 برگشت، که بعد یکم. بودند داده ادی ما به بودم کرده
 نیبتاد با همراه پنبه، و فیظر یکشباند دستش یتو
 .بود
 
 ؟یدیند رو موتور پلک. بدم شوشوشست بذار ــ
 

 دنید یبرا سرش یناگهان که قدرآن آمد بند... نفسم
 نیا از تارشانبهتار ش،یموها و شد کمینزد دستم
 دوم بار که را سوالش. بود میهامژه با لمس قابل فاصله
 ریز فاصله با را دستش. انداختم باال یسر د،یپرس
 به را پنبه گرشید دست با و بود داشته نگه دستم
 .کرد کینزد هازخم
 
 دهینفهم اصلا  بودم، شوک یتو قهیدق ستیب تا من ــ

 !شد یچ بودم
 
 .یشیم لود رید حادثه بعد اصوالا  بله، ــ
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 تهش خوردنم، نیزم دیبا چرا انداخت؟یم دستم داشت

 پنبه برخورد از گرفت آتش پوستم آدم؟ نیا به دیرسیم
 لمس. شد مانعم عیسر که بکشمش عقب خواستم و

 و کرد بهت دچار را مانیدو هر انگار دستم، با دستش
 کردن، نگاه بدون! هایپر نگاه برق از امان... امان
 :زد لب و کرد رها را دستم
 
 ۱۹۸_پارت#
 طومار#
 
 !بدمش شووشست بذار... نکش عقب یول متأسفم، ــ
 
ا  ــ  !ستین یازین واقعا
 
 .کند تمیاذ که نبود یسوزش گرید و داد ادامه کارش به
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 یبزن زنگ دمیم رو لمیموبا... بشه که تموم ازه،ین ــ
 ! بهتره یکن تیشکا یبر زودتر. دنبالت انیب
 
 .شدم مزاحمتون ــ
 

 و گذاشت دستم یرو یلیاستر پد شد، تمام که کارش
 همان با هم تینها در. بست دورش را یباندکش
 .دیکش باال را سرش رکننده،یدرگ یهااخم
 
 .شمیپ یاومد یکرد خوب ،ینشد ــ
 

 نگاهم غصه با قدرآن لحظه آن چرا ان،یپر شاه دختر
 س؟یخ و بودند دهید داغ شیهاچشم چرا کرد؟یم

 بودند؟ افتاده وتابتب از چرا یزردپر و یسبزپر
 یمحکم و قیعم نفس و دیکش عقب بست، که را دستم

 .فرستاد رونیب
 
 !بگو بهم رو ابونیخ اسم ــ
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 :دمیپرس شیجابه نگفتم،

 
 ای خوبه توناخلق شما بدم صیتشخ تونمینم چرا ــ

 نه؟
 

 نگاهش. کرد پرتش بهت یچاله یتو ام،یناگهان سوال
 میتصم یجانیه و یخام یهمه با. زدیم ادیفر را نیا

 سوالم از حال نیا با سنم، مخصوص یهاگرفتن
 یتو که یشدن ریدرگ از دمیترسیم. نبودم مانیپش
 هم تصور از دور من ابافیرو ذهن با من، سالوسن
 .ساختمیم شیبرا یمانع دیبا و نبود
 
 ست،ین شناخت قابل خودمم واسه هنوز من، اخلق ــ
 ستم،ین هم خوب اگر کنمیم یسع آدما یبعض با یول
 !نباشم بدم
 
 ا؟یک با ــ
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 به و برداشت را آبش یبطر. نشست لبش یرو یتبسم
 نفس کی... میهالباس خاک کردن پاک یبرا داد، دستم

 :کرد زمزمه
 
 !فروشکتاب یدخترا با مثلا  ــ
 
 برد، فرو شیزانوبرسر انیپر شاه دند،یکش غیج هایپر
 من با جنگ یبرا کردند روشن را شانیهامشعل وهاید
 یایدن یتو. شدم ریاس هایپر یایدن یتو... خودم و

 یدخترا که ییایدن یتو! هاحس یایدن یتو ها،قصه
 یمعنا از ترقشنگ فروش،کفش مرد کی فروشکتاب
 طور همان بود، آزاد ا،یرو و شدیم برداشت اشیواقع
 ! شدیم مراد دهینطلب آب که
 
 بسته قلعه یدرا شکسته، روز توک گهید... ایپر
 نیش من اسب سوار ن،یش بلند زوده تا اگه
 آدیم صداش دینیبب مردم شهر به نیرسیم
 !آدیم هاشبرده ریزنج ختنیر نگهیجونگیج
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 ۱۹۹_پارت#
 طومار#
 
 شد؟ بهتر االن ــ
 
. یفروشکفش یتو شدم پرتاب ذهنم، عوالم یتو از

ا  بود، دستم به اشاشاره . بود شده بهتر حاال قطعا
 شوم بلند خواستم دستم، دنیکش عقب با و کردم یتشکر

 :زد لب که
 
 انیب یبگ اونجا از بعد ؟یکلنتر میبر باهم یخوایم ــ

 استراحت خونه یبر تیشکا بعد امروز بهتره دنبالت؟
 !یکن
 
 موتیر برام بگم دیبا فقط! امیب دارم دوست نه، ــ

 .پرهامه دست موتیر و دیکل هی. ارنیب رو زاپاس
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 میهاانگشت نوک با را آب. شد بلند و داد تکان یسر
 شدن بهتر با و دمیکش لباسم یخاک یهاقسمت به

 کی کردن باز نیح. دیکش عقب هم او ظاهرم،
 :دیپرس درونش یزیچ نوشتن و یمیقد دیسررس

 
 ؟یکس به یزنیم زنگ ای یآیم من با خب؟ ــ
 با تازه و بود سرکارش که پرهام. کردم فکر یکم

 یمرخص. بود کرده حل را مشکلش شیکارفرما
 با پژمان. شدیم دردسرش باعث دیشا موقعیب

 همه هم، برادرها و تهران بود رفته دوستانش
 هم او خب د،یچرخ او سمت نگاهم. بودند سرکارشان
 نیا. ببند را اشمغازه شدیم مجبور و بود سرکارش
 !بود بهتر انداختمیم آشنا کی گردن را زحمت

 
 ...کنم فکر ــ
 
 ؟یچرخوند رو تابلو چرا آقا سلم، ــ
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 را سرمان سلمش، و حامد یپرسروصدا ورود
 با هم حامد و نشست من لب یرو لبخند. چرخاند
 .کرد یاحوالپرس ییروخوش

 
 !نده بد خدا ــ
 

 و زدم لبخند فقط پاسخ یجابه بود، دستم به اشاشاره
 . بست را دشیسررس آزاد
 
 ؟یکرمان خانم شد یچ ــ
 

 و یکم بود عنق. بود نداده هم را حامد سلم جواب
 جمله نیا! نباشد بد من با کندیم یسع بود گفته خب،
. بود گذاشته سرش یرو یپادشاه تاج اهامیرو یتو

 :زدم لب دمید که را منتظرش نگاه
 
 ...ستین یزحمت اگر ــ
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 و برداشت را چشییسو کنم، تمام را امجمله نداد اجازه
 :زد لب حامد به رو
 
 !امین ظهر تا ممکنه باشه، حواست ــ
 
 ۲۰۰_پارت#
 طومار#
 
 بازش رفت، در سمتبه آزاد و داد تکان یسر هم او

 خارج خجالت با. بروم رونیب من تا ماند منتظر و کرد
 چقدر دیفهمیم اگر شدیم روشن زیعز چشم و شدم
 شیسرجا داشت را حامد او خب! امکرده ییپررو

 کارشان از و شوند ریاس میبرادرها امدین دلم بگذارد،
 لشیدل یمطمئن: )کرد نجوا گوشم ریز یسبزپر. بمانند
 به یزردپر همراه بلند، یصدا با بعد( بود؟ نیهم
 را ریدزدگ و رفت نشیماش سمتبه. دندیخند صالمیاست
 .زد
 
 .نیبش ــ
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 نشیماش کنار یکم عقب، ای نمیبنش جلو در که تعلل با
 بدون که بود گذاشته خودم یعهدهبه را انتخاب. ستادمیا

 را انتظارم و نشست رل پشت خودش کردنم، کمک
. نمیبنش جلو بتوانم که شناختمشیم قدرآن گرید. دیکش
 تیشکا طرح یبرا داشتم او با که شناختمیم البد
 رمیتأخ نکهیا بدون کردم، باز که را جلو در. رفتمیم
 از آهسته بعد و نمیبنش تا ماند منتظر اوردیب میرو به را
 . درآمد پارکش یجا
 
ا یدق ــ  بود؟ ابونیخ کدوم قا
 
 اسم. بود دهیپرس من از هم مغازه یتو را سوال نیا
 خوردن زنگ با و داد تکان یسر گفتم که را ابانیخ

 شلوغ سرش. شد پرت من پاسخ از حواسش لش،یموبا
 آن خاطربه که دمیکشیم خجالت شتریب حاال و بود
 !بودم شده مزاحمش خودم، دل خام یاهایرو
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 انشیجر در شما؟ احول شکرخدا،! یخیش یآقا بله ــ
 بگم خواستم بودم، زده زنگ بهتون نیهم یبرا هستم،
.  بانک دیبر رترید هفته هی فردا، یجابه شهیم اگر

 نیا ؟یدید یبدحساب من جانب از حال به تا من، برادر
 کرده قبضه رو بازار نیچ.... بوده یبدشانس بارم
 انیجر در یحاج.شهیم ترسخت دیتول داره روزبهروز
 ببر رترید هفته هی رو چکت فقط شما هست ممیتصم
 مینتون تا! ستین یاچاره یول ،یگیم حق. بانک
 مونه،حلراه تنها روین لیتعد میکن درست رو طیشرا
 میدار نگه رو روین میبخوا اگر دونهیم هم یحاج خود
 به کمکه نمیهم ،یبزرگ شما. میبد یادیز ضرر دیبا
 !ادیز عزت.... من
 
 غرق. دمیچرخ رخشمین سمتبه آهسته تماسش، قطع با

 به یکلنتر دادند،یم نشان را نیا شیهااخم و بود فکر
 و میرسیم زود یلیخ دانستمیم نبود، دور هم یلیخ ما
 با توانستمیم. بودم شده دردسرش باعث یالک دیشا
 را پول کدام با البته و برسانم را خودم یتاکس کی
 !دانستمینم
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 هست؟ کارتون روال یتو یمشکل ــ
 

 سرش و دیایب رونیب فکر از شد باعث ام،ساده سوال
 را پاسخم و بزند هم یمحو لبخند. بچرخاند سمتمبه را

 :بدهد
 
 .کنه فرق کمی مشکل از مونفیتعر کنم فکر مشکل؟ ــ
 
 ۲۰۱_پارت#
 طومار#
 
 بود؟ کرده تصورم بچه! برخورد غرورم به
 
 که دخترام اون از من دیکنیم فکر مثلا  ؟یفرق چه ــ

 رنگ دراومدن دمیشا ای ناخنمه شکستن مدغدغه
 !فهممینم رو مشکلت نیهم یبرا موهام؟ یشهیر
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 عطر یبو نیب و داد ادامه اشیرانندگ به نکرد، نگاهم
 جواب آهسته بود، کرده پر را نشیماش یتو که یچوب
 :داد
 
 !باشه یرنگ موهات آدینم نظربه ــ
 

 : کردم اعتراض انداخت؟یم دستم
 
 !آزادخان ــ
 

 کی که یطور. کرد نگاهم کوتاه و دیپر باال شیابرو
 شیصدا بد گذاشتم؟ نیبذره ریز را لحنم خودم لحظه
  بودم؟ کرده
 
 رفته، و بوده فتیک یتو تیگوش که نیا خاطربه ــ

 تفاوت کمی دهیم نشون نیا خب. یبود کرده بغض
 .میبدون مشکل رو یچ نکهیا یتو هست
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 ینیچ به پول، ونیلیم صد چند به رسهیم من مشکل
 و بازار یتو ختهیر نییپا متیق با تیفیکیب چرم که

. هیکی یرانیا کار با شونتیفیک کنندیم فکر مردم،
 و شنیم لیتعد دارن یکییکی که یکارگاه یروهاین

 یتو میتحر! آنینم نییپا اما رن،یم باال که ییهایبده
 رو کنندهدیتول من یگلو زیچ هر از قبل مملکت، نیا

 .!کنهینم ول و گرفته
 
 من. گرفت قضاوتش یبرا هم سوخت، شیبرا هم دلم
 یسع سن نیا یتو نکهیا داشتم، را خودم مشکلت هم

 تلش نکهیا. اهدافم یبرا بجنگم و باشم مستقل داشتم
 تیاذ باعث خانه، کوچک خواهر یهاتیمسئول کنم

 نشان ترمپشتوانهیب بودنم، پدریب و نشود امخانواده
 اما نبود، او مشکلت قدر دیشا. بود سخت خب ندهد،
 و مشکلت اسیمق خودش، یزندگ با هرکس

 .دیسنجیم را شیدردسرها
 
 بده؟ اوضاع پس ــ
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 به میبود کینزد. چرخاندم را سرم نیماش توقف با
 هم را جوابم و بروم کرد اشاره سر با منطقه، یکلنتر
 :داد کوتاه

 
 !بده اوضاع ــ
 
 که ینگاه کردم، نگاهش هیثان چند شدنادهیپ از قبل

 .بزند لبخند شد باعث
 
 شغل یتو ساله چند مشکلت نیا نشه، ریدرگ ذهنت ــ

 !منتظرم بکن رو تتیشکا برو. هست من
 .رمیبگ دیبا فاصله نیا یتو تماس چندتا

 
 ۲۰۲_پارت#
 طومار#
 
 .زدم را امطعنه طنز، زبان به
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 شما خودم، یزنونه مشکلت یپ رمیم من باشه، ــ
 !مردونه مشکلت به دیبرس
 
. شدم ادهیپ آهسته من و دیپر باال شیابرو جفت بار نیا

 از. بود یطوالن یکم تیشکا ثبت یادار مراحل
 در و فیک داخل اقلم ستیل رفتنم، اتاقآن به اتاقنیا

 ییجا به راه دانستمیم دیبع که یتیشکا ثبت ت،ینها
 ترعیسر هرچه نکهیا یبرا ییراهنما تهش، و ببرد
 یکلنتر از را من کنم، اقدام کارت میس ابطال جهت

 به روزم! بودم حوصلهیب و خسته. کشاند رونیب
 را همه و رفتیم جلو داشت ممکنش شکل نیبدتر

. صبح اول یزشیانگ جملت آن گردن بودم انداخته
 که یزمستان تند آفتاب نیب دنشید یبرا چرخاندم چشم
 سرد هم چون. بود ممکن یهوا نیبدتر من نظر از

 دنشید با! سوزاندیم را آدم چشم آقتاب هم بود،
 رفتم جلو تلفن با مکالمه حال در و نیماش به زدههیتک
 بود من به پشتش چون که ییجا خودرو، طرف آن و
 . کند تمام را حرفش تا ستادمیا دم،یدینم
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 پس از شهینم وگرنه ،یحاج میبفروش دیبا رو نیزم ــ
 یکمپان اون با میکن قبول دیبا هم بعد. دراومد هایبده
 کفش دنبال مردم گهید کن قبول. میکن یهمکار یشرق
 مناسب متیق ستند،ین یرانیا اصل چرم و دوزدست

 رو رضا و احمد اگر کنم؟ کاریچ یگیم.  خوانیم
 بابا م؟یبد رو شونحقوق میاریب کجا از که مینکن رونیب

 اصلا  موال به! هیمنف همش کار یخروج ماهه چند
 !یزنیم رو خودت حرف که گمیم یچ یشنوینم
 
 نیب یدست و کرد قطع را تماس تیعصبان با هم بعد

 :زدم لب بعد و بگذرد هیثان چند گذاشتم. دیکش شیموها
 
 .اومدم من ــ
 
 را شیهااخم کرد یسع دنم،ید با و دیچرخ عیسر یلیخ
 .کند باز شده هم یکم
 
 ؟یاومد یک ــ
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 .االن نیهم ــ
 
 را کار نیا. شوم سوار کرد اشاره و داد تکان یسر

 :زدم لب شیجابه و نکردم
 
 .شمینم تونمزاحم بعد به نجایا از گهید ــ
 
 رمیم دارم سرکارت؟ یبرگرد یخواینم مگه ــ

 .سمتاون
 
 بدون یول داشتم را قصد نیهم دادم، تکان یسر
 را خودم دیبا. شدینم که مغازه دیکل و کرکره موتیر
 را هازاپاس نگار از و پرهام یخانه رساندمیم
 آژانس رفت، آنجا تا شدینم هم او با. گرفتمیم
 را اشنهیهز خانه دم نگار خود گفتمیم و گرفتمیم

 .کند حساب
 
 ۲۰۳_پارت#
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 طومار#
 
 ! دایکل دنبال برم قبلش دیبا یول چرا، ــ
 
 .رسونمتیم نیبش یاوک ــ
 

 و کرد باز را در بدخلق قدرآن اما نه، میبگو خواستم
 تماس بود مشخص. ماند دهانم یتو نه که نشست
 یکم با. بود ختهیر هم به را اعصابش بدجور یآخر
 . بستم را کمربندم آدرس، گفتن با و نشستم مکث

 
 گفتن؟ یچ ــ
 
 دیبع یول بدن، اطلع شد یخبر شد قرار... یچیه ــ
ا  سپردن. ببرن ییجا به راه دونمیم  رو مکارتیس حتما

 .کنم ابطال
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 تکان یسر و زد زل لشیموبا ی صفحه به حواس،یب
 .بود یتماس منتظر انگار. داد
 
 . یبکن دیبا رو کار نیهم ــ
 
 !شدم تونمزاحم یلیخ من ــ
 

 یجلو کرد رها را لشیموبا د،یچرخ سمتم کوتاه سرش
 .دیکش یقیعم نفس و نیماش
 
 بازت سرم از رک یلیخ یبود مزاحمم باش مطمئن ــ
 . کردمیم
 
 بودم حشیصر لحن نیا رتیح در یوقت مکث، یکم با
 :داد ادامه هم
 
 حرص باهاشونه، آدم یوقت که یستین دخترا اون از ــ
 !خوبه نیا بخوره، رو شونلوس رفتار جوش و

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo656pg.   

 
 جلو را سرم طنتیش یکم با هم بعد گرفت، امخنده
 .دمیکش
 
 !دیاخوردهزخم مشخصه ــ
 

 نظربه و نبود سرحال زد، یآرام خندتک هم خودش
 .آمدیم قیعم مشکلتش

 
ا  نیهم یبرا خورده، تنم به تاشون چند یپ ــ  با عموما

 . ندارم یخوب یرابطه مونث جنس
 
 .کرد اضافه هم حرفش هیتوج یبرا
 
 و یریم نییوپاباال بازار یتو شب تا صبح از یوقت ــ

ا  ،یکار دنبال  میتا یبخوا کشهینم تحوصله هم واقعا
 لوس و یخودراض از موجود کی وقف رو استراحتت

 رستوران فلن باهاش چرا بزنه غر بلده فقط که یکن

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo657pg.   

 دلبهدل چرا و یدینخر رو هیهد فلن چرا ،ینرفت
 .یدینم مزخرفاتش

 
 .رفت نیب از امخنده
 
 ۲۰۴_پارت#
 طومار#
 
 و یازخودراض شما قول به موجود اون خب، یول ــ

 و خونه ادیب طرفش که منتظره شب تا صبح از لوس،
 بگذرونه وقت کمی باهاش کنه، گوش حرفاش به الاقل

 ... ستین یادیز توقع. بده دلش به دل و
 

 .برد باال را دستش کی و شد تنشم متوجه
 
 هوم؟. مینکن کامل دعوا با رو بدت روز ونیکلکس ایب ــ
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ا  اگر مردها شما اما د،یببخش ــ  که نهیا تصورتون واقعا
 هاشب د،یکنیم کار شب تا صبح از نکهیا یبرا دیبا

 یصدا بزنن، بادتون و بذارن پاتون ریز ریش تشت
 یلیخ نخوره،همبه توناستراحت تا ادیدرن هم یکس

 !دیهست یتحملرقابلیغ موجودات
 

 به بود حواسم هم بحث همان نیب. گرفت اشخنده
 .کنم اشاره دیرسیم پرهام یخانه به که یاکوچه

 
 با یخودراض از موجودات... هیجذاب بیترک خوبه، ــ

 .یعال جیپک هی! تحملرقابلیغ موجودات
 
 را خودم یجلو یسختبه و افتادم خنده به لحنش از

 !آدم نیا بود اریعتمام یرانیا مرد کی. گرفتم
 
 خونه؟ کدوم ــ
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 نگه جلوتر یکم را نیماش او و کردم اشاره خانه در به
 ترسرحال یکم که ینگاه با و دیچرخ سمتمبه. داشت
 :زد لب بود شده
 
 ؟یگردیبرم خودت ــ
 

 شوم ادهیپ خواستم. گفتم یابله و کردم باز را کمربندم
 . امنکرده تشکر آمد ادمی که
 
 ...یراست ــ
 

 .کرد نگاهم
 
 ...قتشیحق! امروز یبرا ممنونم ــ
 

 یزمزمه با و زد یلبخند شود، تمام حرفم نگذاشت
 خداحافظ یمعنابه سرش کنار هم را دستش حرفش،
 .داد قرار
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 کردنم کمک تحمل،رقابلیغ موجودات نهیا قتیحق ــ

 !باش خودت مواظب! فروشکتاب خانم بلدن
 
 از او که یزمان تا و شدم ادهیپ نشیماش از لبخند با

 نگاه رشیمس به و ستادمیا جا همان نشد، خارج کوچه
 شانیسرجا دوباره و آمدند یدوپر آسمان از. کردم

 و انداختند پا یرو پا! میهاشانه یرو درست نشستند،
 شاه دختر اما شدند، تماشا مشغول خودم مثل صدایب
 یخانه در یجلو بود نشسته کسل، و خسته انیپر

 یتو کنم فکر. میشو داخل بود منتظر و نگار و پرهام
 یرفت دست از گفتیم داشت. بود هم افسوس نگاهش
 !نداشتم قبول را حرف نیا من و فروشکتاب دختر

 
 که یمرد یبرا! بود دهیلرز دلم کم یلیخ.... فقط من

 خب و نداشتم قبول هم درصد کی یحت را افکارش
 آخرم، اعتراف از. بود آشکار حماقت کی نیا... بله
 نیا به هم او انگار و زد برق انیپر شاه دختر نگاه

 را نگار یخانه زنگ یوقت. بود شده یراض اعتراف
 .نکنم نگاه شیهاچشم یتو گرید داشتم یسع زدم،
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                                          *** 

 
 ۲۰۵_پارت#
 طومار#
 
 بردار رو من یلباسا از دست هی الاقل برو پاشو ــ

 .عمه شده یخال خاک اد؛یب پرهام بزنم زنگ تا بپوش،
 
 بودم، دهیخر بود ماه چند که یلیموبا یگوش ادی به

 رمز. رفتیم میهاچشم از طور نیهم میهااشک
 را جمیپ دیبا چطور بود، رفته ادمی هم را نستاگراممیا

 لب و دمیکش باال ینیب آوردم؟یم باال یدیجد لیموبا در
 :زدم
 
 !قشنگم یگوش ــ
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 به را خانه میسیب تلفن نداد، بروزش و گرفت اشخنده
 پرهام بود منتظر که طور همان و چسباند گوشش
 :زد لب بدهد را جوابش

 
 .برم قربونت نخور غصه ــ
 

 و نگار یخانه وارد یوقت از دادم، تکان هوا در یدست
 امیدلدادگ ذره کی آن به نکهیا یجابه بودم، شده پرهام
 چقدر زیعز. خوردمیم را لمیموبا یغصه کنم، فکر
 داد، تلفن کی یبرا پول همهنیا ستیازین چه نکهیا سر
 دند،یدزدیم را خودم اگر گمانم بود، زده غر سرم
 متمیقگران لیموبا تا کردیم هضمش ترراحت زیعز
 .را
 
 زاپاس یدایکل گمیم زم،یعز سلم... پرهام الو ــ

 داشیپ که شیگذاشت کجا رو موتشیر و یفروشکتاب
 .داره ازشونین داریسپ نه... کنم؟ینم
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 و برداشتم زیم یرو از یدستمال کرد، نگاه من به
 :داد ادامه و دیخند. گرفتم را امینیب
 
 خوبه نباش نگران!... زده دزد رو فشیک ظاهراا  ــ

 لشیموبا یغصه داره البته خوبه باش مطمئن خودش،
 برگرده بگو رو لیوسا یجا فقط خوره؛یم رو

 برسونش دنبالش برو خودت عصرم. یفروشکتاب
 باشه متوجهم... بگو زیعز به رو انیجر و خونه
 .زمیعز
 

 با بعد یلحظات و رفت اتاق به کرد قطع که را تماس
 را امشانه. برگشت سمتم به زاپاس یکل و موتیر

 :کرد زمزمه و فشرد
 
 ظهره االن گهید ؟یبر بعد یبخور ناهار بذارم غذا ــ
 .کن عوض لباساتم برو. نداره دهیفا رفتنت و
 

 یبرا هم ییبایز قاب چه برداشتم، یگرید دستمال
 .بودم دهیخر لمیموبا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo466pg.   

 
. نشه شفته فقط ار،یخ و ماست با بذار پلوگوجه ــ
 !قرمزا. قشنگ ببنده هم یبرنج گیدته
 

 .شد بلند شیجا از و دیخند
 
 .لباسات سراغ برو باشه، ــ
 
 ۲۰۶_پارت#
 طومار#
 
 شیهامبل که بود نیا خاطربه گمانم اصرارش شتریب
. برخاستم و دادم تکان یسر. نشوند نیا از ترفیکث

 را میصدا و دمیپوش بدم روز لج از را لباسش نیبهتر
 .کرد بلند
 
 .برام خونه اریب شد خشک یشست رو لباسام ــ
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 عمه؟ ییپررو یلیخ گفته بهت یکس ــ
 

 نیزم خاطربه اشیبخش رفت،یم امینیب آب هنوز
 بود، نشسته جانم یتو که بود سرما در خوردنم

 رونیب که اتاق از. بود میهاهیگر خاطربه هم اشیبخش
 نگه امینیب یرو کرده مچاله را یکاغذ دستمال آمدم
 . بودم داشته

 
 .گهیم یلیخ زیعز ــ
 

 باران برقورعد با و شد بدل قهقهه به اش.خنده
 دو هر سر د،یچیپ خانه یتو شیصدا که یزمستان
 که بود یطور هوا. دیچرخ هاپنجره سمت نفرمان
 .بدوم ابانیخ یتو و بروم رونیب پابرهنه داشتم دوست

 
 باشم؟ نجایا من هوا، نیا یتو انصافه ــ
 
 فتهیم راه شلوچهولب از آب یکس بخواد، دلتم یلیخ ــ
 قدم بره باهاش بارون یتو باشه داشته یاری هی که
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 وگرنه ها،قصه نیع باشه کاریب پسره اگر البته بزنه،
 .سرکارن میتا نیا اکثراا  مردا که
 

 هیشب رد،یبگ شکل سرم یتو یسوال شد باعث حرفش
 کی بعد و خوردندیم هم به که دیسف یابر یهاتکه

 .دیباریم شاندل یتو از باران صائقه،
 
 !نگار ــ
 

 شانرنده تا بود درآورده خچالی از یفرنگگوجه چند
 یلبه از و رفتم سمتش غذا، کردن درست یبرا کند

 نیا و هوا نیا با سرم یتو. شدم زانیآو یچوب کانتر
. شدیم تکرار یشرلآنه آهنگ چرا دانمینم ت،یوضع
 اها؟یرو یتو بودم؟ هاقصه یتو قدرنیا چرا
 
 بفهمه؟ چطور دیبا آدم ــ
 

 .کرد نگاهم متعجب و گذاشت زیم یرو هم را رنده
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 !رو؟ یچ ــ
 

 :دمیپرس کبارهی و ستادمیا کشینزد زدم، دور را کانتر
 
 !نه ای کرده دایپ رو ارشی نکهیا ــ
 
 ۲۰۷_پارت#
 طومار#
 

 و ناباورانه اول هم لبخندش شدند، گشاد شیهامردمک
 کش صورتش سرآن تا سرنیا از و شد ضیعر بعد
 صدا به( بپرس من از)  گفت گوشم یتو ییصدا. آمد
 بپرسم یانیپر شاه دختر از نداشت لیدل کردم، یاخم
 را، بود که یحس و کردیم اشتباه داشت مرتب که
 .دادیم نشانم د،یبا که یزیچ از ترظیغل
 
 خورده؟ ییجا سرت نیزم یخورد ؟یانداخت دستم ــ
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 همان با داشتم دوست کرد،یم نگاهم یطورنیا یوقت
 .کنم زشیر زیر رنده
 
 رو کتیکوچ یعمه جواب باش داشته شعور کمی ــ

 !بده درست
 

 کردن رنده سراغ به و خورد یسختبه را اشخنده
 سر دمیفهمینم اگر نبودم داریسپ برگشت، هاگوجه
 صورتم یتو را اشخنده پق تا کرده گرم را خودش

 .نفرستد رونیب
 
 باشه داشته اریمع و متر ستین یزیچ دونم،ینم ــ
 . گردهیبرم آدم خود حس به ،یلیخ
 
 ه؟یمناسب ینهیگز پرهام یدیفهم چطور تو ــ
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 یرو به داشت، خنده شیصدا کرد، من به را پشتش
 ریز هم زرد و سبز یپر دو چون اوردم،ین خودم
 کردم احساس یالحظه یبرا. دندیخندیم داشتند گوشم
 زندیم ناله هاگوجه ظرف کنار دارد انیپر شاه دختر
 دست از و کند رنده را او سر نگار ها،آن یجابه که
 . بدهد نجاتش من
 
 و زنهیم تند آدم دل سنینویم که ییزایچ نیا نیبب ــ

 شونسندهینو نظرمبه. مفته حرف فقط ره،یگیم قلبت
 حس تو. زاستیچ نیا از ترساده یلیخ. نشده عاشق

. ستهیبق از متفاوت ،یآدم هی به توجهت یکنیم
 وقت ،یباش ترخاص اون نگاه یتو یدار دوست
 اگر مثلا  دونمیم چه ،یترخوشحال باهاش زدن حرف

 چه بهت راجع مهمه برات ،یکنیم فکر بهش شینینب
 کل در... و خورهیم یچ کجاست، کنه،یم یفکر
 قدراون برات دینبا که یآدم به اده،یز توجه هی هیشب
 .هست اما باشه؛ مهم
 

 به رهیخ سرم،پشت نتیکاب به چسباندم را سرم
 :زدم لب شدندیم رنده که ییهاگوجه
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ا  نیا اسم سرم، تو هم مغزمه، تو هم ــ  ه؟یچ واقعا
 

 میتماشا یجد یکم خنده، یجابه بار نیا و برگشت
 رعد یصدا با و نشست سکوت ماننیب هیثان چند. کرد
 یابر یهوا خاطربه آشپزخانه. آمد جلو او ،یبعد
 اوضاعش خانه کل البته د؛یرسیم نظر به کیتار
 .بود نیهم
 
 ؟یبزن حرف باهام یخوایم ــ
 

 من یبرا یمحمدمهد یتجربه دند،یپر باال میهاشانه
 اریمع و متر شدینم که بود کوتاه و خام قدرآن

 :زدم لب ارادهیب. بدهم قرارش میحاال یفکرها
 
 ۲۰۸_پارت#
 طومار#
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 رو حرصم دشیعقا مخمه، رو حرفاش ،یدونیم ــ
 در بعد. رفته مغزم یتو گمیم نظر نیا از اره،یدرم
 ازش، ادیب خوشم شهیم باعث کاراش نایا یهمه کنار
ا  دونم یم چه دونم؛یم چه  آدیم خوشم مثلا !چمه واقعا

 که یعشق با نایا یول کنه، نگام بزنم، حرف باهاش
 ازش لحظه هی من. داره فرق کمی دمیشن و خوندم
 دلم لحظه هی! نباشه تنش به سر خوادیم دلم ام،یعصب
 عشق حس نیا نکنم گمون. توجهش از کنهیم ذوق
 .منه یهادهیشن از ترساده یلیخ باشه،

 
 یاگوجه دستش که اوردمین شیرو به گرفت، را دستم
 اتصال به یکم فقط. کارش نیا از شد چندشم و بود

 باال چشم و زدم زل درهم یصورت با مانیهادست
 .دمیکش
 
 ؟یمحمدمهد ؟یزنیم حرف یک از ــ
 
 عاشق گفتم بهت من روز کی اگر... نیبب ــ

 ای. ستمین من آدم اون که بدون یحتم شدم، یمحمدمهد
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ا  شدم؛ خل و ییجا به خورده سرم دمیشا  هم گهید لطفا
 ! نبر جاهی آدم اون با و من اسم
 

 .داد تکان یسر و دیخند
 
 پس؟ ــ
 

 رونیب دستش از را دستم و دندیپر باالال میهاشانه
 و بشورم را میهادست تا رفتم نکیس سمتبه. دمیکش

 :دادم کوتاه را جوابش
 
 .بگم خوام ینم فعلا  ــ
 
 نیا دوارمیام دار،یسپ یزیعز ما یهمه یبرا تو ــ

 !نندازتت دردسر به حس
 
 چشم بود، شده پاک میهادست یرو از حاال هاگوجه رد

 و کنم دایپ را اشآشپزخانه یاحوله دستمال تا چرخاندم
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 من لمیموبا یغصه. رفت ادمی میهاحس دوباره انگار
 .کشتیم را
 
 من کو؟ تونتاپلپ! هست حواسم من نباش، نگران ــ
 با کدوم نمیبب. ارمیدرب رو هایگوش دیجد متیق هی

 . بخرم برم که خورهیم مبودجه
 

 سروقت برگشت هم بعد گرفت، باال اشخنده دوباره
 :زد لب و هاگوجه

 
 .تخته ریز کاورش فیک... اتاقه یتو ــ
 
 تخت ریز از را تاپلپ. برداشتم گام اتاق سمتبه
 یرو نشستنم و کردنش باز با زمانهم و دمیکش رونیب

 سراغ رفتن از قبل. شدم متصل نترنتیا به شان،تخت
 دانلود کلم بدون را یشرل.آنه کیموز ها،یگوش متیق

 و یباران احوال نیا به. شود پخش گذاشتم و کردم
 ابرها یناگهان یگرفتگ سر از شدهکیتار یخانه
 تیسا وارد تخت، تاج به زدن هیتک با هم بعد. آمدیم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo674pg.   

 آمد باال نگاهم که آن کی اما  شدم هالیموبا روز متیق
 یرو و
 
 ۲۰۹_پارت#
 طومار#
 

 از هامتیق. افتاد تخت یروروبه شانیعروس عکس
 لبم یرو یلبخند عکس، ییبایز محو. دندیپر سرم

 یقیموس یصدا یتو شدن غرق با زمانهم و نشست
 را آزاد سر و نگار سر یجا را خودم سر ،یشرلآنه
 اما بود،یم طورنیا دینبا. کردم تصور پرهام سر یجا
 شدن عروس یایرو گر،ید یدخترها از یلیخ مثل من
 کی تصور شد،یم لبخندم باعث که یزیچ و داشتم را

 .بود نیآتش و تند عشق
 ...هاقصه هیشب یعشق
 

                                          *** 
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 آزادخان. بودم برگشته یفروشکتاب به ناهار از بعد
 گرید من با رفتنش از بعد گفتیم حامد و نبود

ا . برنگشته  رفته اشیمال یهایگرفتار یپ هم او حتما
 یباران و ریگدل شدت به بعدازظهر کی خب، و بود
 یدزد با را روزم. کردمیم تجربه زمستان دل در را

 بعد زم،یعز لیموبا دادن دست از و بودم کرده شروع
 تمام که یایفروشکتاب در یپرانمگس با هم

 و شأن که رفتندیم غره چشم من به داشتند شیهاکتاب
 دیایب یکی تا مینیبنش که است نیا در ما، منزلت

 فروشکتاب و داشت حرمت کتاب قبل که بخردمان؟
 گرفت ماندل و رفت سر مانحوصله که ،یقربوارج
 خودم را هاکتاب از یکی. یباران عصر نیا در

 از بعد و خواندنش با کنم گرم را سرم الاقل تا برداشتم
 نگاه در یباال یزنگوله یصدا صفحه، پنج
 با بود، یجوان پسر. دیکش باال را امزدهجانیه

 شدم بلند لبخندزنان. محجوب ینگاه و ساده ییهالباس
 را پاسخم لهجه یکم با و یآهستگبه. گفتم آمد خوش و
 .ستادیا زیم کینزد و داد
 
 خان؟هللانعمتحاج دختر ؟یهست یکرمان خانم شما ــ
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 شناسدیم را من نکهیا از کنجکاو و دادم تکان یسر
 :دمیپرس
 
 شما؟ ــ
 

 نیب یدست و برداشت سرش یرو از را بافتش کله
 .دیکش شیموها
 
 دش؟یشناسیم. امرزمیخداب یدرعلیح ینوه من ــ
 

 که یلحن با بعدش، هیثان چند کردم، نگاهش جاخورده
 :زدم لب کردیم چکه آن از بهت
 
 بود داده خبر که دیهست یانوه همون شما شناسم،یم ــ
 درسته؟. نهیبب رو ما خوادیم یدرعلیح
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 که ییصدا با و یصندل یرو نشست. داد تکان یسر
 :داد جواب بود آرام مرد کی یبرا یادیز
 
 .گردمیم شما دنبال هست یماه کی خودمم، ــ
 
 من؟ دنبال ــ
 
 ۲۱۰_پارت#
 طومار#
 

 رونیب زیم پشت از. آمد یم نظر به یخجالت چقدر
 .نشستم کشینزد و آمدم
 
 وقته یلیخ داشتم، دیسع آقا از شماره هی فقط من ــ

 .دارن یبرنم زنم یم زنگ
 

 هم برادرم بود، شده قطع طرفه دو دیسع ی خانه خط
 یوقت بود معتقد. زدیر ینم را قبض که بود کرده لج
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 هودهیب کار قبض پرداخت دارند، لیموبا خانه در همه
 . ستیا
 
 . اومده شیپ خطشون واسه یمشکل ــ
 
 . کرد دایپ یمجاز یفضا نیا یتو خواهرم رو شما ــ
 

 کرد تازه را دلم داغ که آخ ،یکتابفروش جیپ از حتما
 نستاگرامم،یا زیعز رمز و نمینازن لیموبا. جوان نیا

 نفس او و شد درهم ام چهره. شدند چیه همه و همه
 کرده دایپ را من نداشت، کار من با پس. دیکش یقیعم
 !ام خانواده به دنیرس یبرا بود
 
 ی خانواده خواست یم یلیخ آخر، یروزا پدربزرگم ــ

 دونم یم یول. نداد کفاف عمرش... نشد. نهیبب رو شما
 کس چیه به داشت، ناتموم کار هی آخر یروزا اون
 اما هیمدت. رفت ها ما ادی از مرگشم بعد و نگفت یزیچ

 دستش آقام گه یم نه،یب یم و خوابشون مرتب مادرم
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 سپرده... داشته تموم مهین کار گه یم. کوتاست ایدن از
 .قراره چه از هیقض میبفهم دیشا شما، دنبال فتمیب
 

 ی مسأله بودم تلش در واقعا من. زدم یا خسته لبخند
 ی مسأله ببرم، ادی از را زیعز یمادر ی خانه
 و کنجکاو ذهن به نداشتم ازین گرید را یدرعلیح

 خصوص، به مورد نیا در. کنم اضافه پردازم هیحاش
 .بود دهیعق هم من با انیپر شاه دختر

 
 یچ خان یدرعلیح میدون ینم قیدق هم ما قتشیحق ــ
 فکر یلیخ شدن فوت که یمیتا همون. خواستن یم

 .میدینرس جهینت به و میکرد
 

 .زد لب دیترد یکم با و انداخت نییپا را سرش
 
 ینم گنج از یزیچ شما یول... هیفضول د،یببخش ــ

 د؟یدون
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. شدم جیگ قدر آن آن، کی که دندیکوب سرم یتو پتک
 برگشته آزاد. چرخاند را ماتم نگاه زها،یآو یصدا
 و شد یجد یکم هم کینزد پسر و من دنید با... بود
 سمت و دادم طور همان را جوابش. کرد یسلم سر با
 .دمیچرخ یدرعلیح ی نوه
 
 ؟یچ گنج ــ
 

. بزند یحرف وارد تازه یجلو دانست ینم صلح انگار
 .گرفتم سمتش را دستم که بود امدهین جلو آزاد
 
 !شما دیبگ هستند، آشنا ــ
 
 ۲۱۱_پارت#
 طومار#
 
 پا و دست هم باز تا جوان پسر به داد اذن نیهم

 .دیبگو شکسته
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 یم رو شما مادربزرگ اسم یه... آخر یروزا آقا، ــ

 یم طور اون دینبا گفت، یم یاریناهوش یتو و آورد
 .شد
 

 دیبا خدا قربان. نشست میها لب یرو یعصب یا خنده
 شوم، دور شر از کردم یم یسع هرچه که رفتم یم

 یفرار راه که آتش وسط انداخت یم درست را من
 که بود شناخته را من فضول و ناجور جنس. نباشد
 .زدم لب متأسف. دیچ یم برنامه میبرا مرتب

 
 دیاریب فیتشر یول کنم، کمکتون تونم ینم یلیخ من ــ

 شیب کمک زیعز دیشا د،یباش ما مهمان امشب... منزل
 .بدن یتر
 
 .داد تکان یسر
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 حرف خانم حاج با من د،یبد رو خونه آدرس اگر ــ
 چشم ده، برگردم دیبا شب. شم یم ممنون برم و بزنم
 .دارم راه به
 
 هم خودم دیبا ای بدهم آدرس بود درست دانستم ینم

 برداشتن با و زدم ایدر به را دل. رفتم یم همراهش
 آدرس نوشتن به شروع زم،یم یرو از کاغذ تکه کی
 کینزد حرف یب هنوز آزاد. کردم خانه تلفن شماره و
 یدرعلیح ی نوه دست را کاغذ یوقت. بود ستادهیا در

 .انداخت آن به ینگاه و کرد تشکر محجوبانه دادم،
 
 ام؟یب الزمه ــ
 
 ... ممنونم. رمیگ یم یتاکس خواهرم، نه ــ
 
 یصدا شد، خارج که مغازه از. دادم تکان یسر
 نگاهش. آمد جلو هم آزاد... شد خاموش که زهایآو

 .داد تکان یسر او و کردم
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo683pg.   

 !یگنج دنبال دونستم ینم ــ
 

 دنبال خورد یم من یکجا به. تصورش از دمیخند
. بودند ها یپر ز،ین میها دست هم البد باشم؟ یرخاکیز

 .برگشتم زیم سمت دوباره و دمیچرخ
 
 .هیبدبخت... ستین توش پول گنج، نیا ــ
 
 اما شد جالب نه، ای یبهتر صبح به نسبت نمیبب اومدم ــ

 .یچ همه
 

 غر با را اش یباد کاپشن و نشست. ندیبنش کردم اشاره
 مشکل آن پف همه آن با ظاهرا. درآورد تنش از

 راحت انقدر یک از که دندیکش غیج ها یپر. داشت
 عاشق یها جنبه کم بود آمده خوششان هم؟ کنار دیشد
 !شهیپ
 
 ۲۱۲_پارت#
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 طومار#
 
 گفتم که یسفر همون به شه یم مربوط زیچ همه ــ
 .دینکرد قبول شما روستا، به میبر
 

. نشست اش خسته چشمان یتو خنده برق کردم حس
 وارید به چسباند را سرش و دیکش صورتش به یدست

 .پشتش
 
 بدون ت،یامن با... یرفت خانوادت با مگه؟ شد بد ــ

 !دغل و دروغ
 

 داشتند زنبورها. نبود نیا اصل بحث انداختم، باال شانه
 که عسل از پر ییکندو. ساختند یم کندو سرم یتو

 ییکندو. شانیتو رفتن فرو با شوند نیریش میها عصب
 زدم، یم حرف آدم نیا با من هروقت بودند گذاشته که

 .شود نیریش بعدش کامشان بچشند، آن از میها عصب
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 من مادربزرگ ی خونه که هست یمیقد یا عهیشا ــ
 !داشته گنج
 
 داره؟ هواخواه اتیچرند نیا هنوز... الیخ یب ــ
 
 یب میتوانست ینم چرا آدم نیا و من. کردم اخم باز

 یتو هرچه بود الزم م؟یبزن حرف دوکلم تنش و بحث
 باز دیفهم و گفتم یعجب براند؟ لب به گذشت یم سرش
 !آتش کینزد ام، شده باروت

 
 !بده ادامه... خب یلیخ ــ
 

 به نایع هم انیپر شاه دختر. کردم نازک یچشم پشت
 !رفت را حرکت آن من سمت

 
 محافظ گنج گن یم که هست یا عهیشا بازم البته ــ

 !داره
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 تکان یسر گنگ و شد درهم یچ یمعن به صورتش
 .زدم لب آرام و دمیکش جلو را سرم داد،
 
 ...و جن مثل ــ
 

 گرد را نگاهم اش خنده کیشل برسم، ای به نگذاشت
 نیا از بار نیا یپر سبز! باال یقطرها با کرد،

 نیا از بهتر زد، لب و آمد چون امد،ین خوشش حرکتش
 فیح م؟یکن صبر یکم یخواه یم شد؟ ینم دایپ یعنی

 شده کور و کر. خورد ینم را نجواها نیا گول قلبم که
 !خدا لطف به بود
 
 !شد تموم خندتون ــ
 

 خنده اما آورد باال یعذرخواه ی نشانه به را دستش
 چرخاندم چشم حوصله یب. بود نشده کم هم یا ذره اش
 اش خنده که کردم صبر قدر آن. دمیکش یقیعم نفس و
 .شد دلخورم نگاه متوجه تازه و آمد بند
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 ایبچگ ادی ابلهانست، یلیخ نایا... اما خوام یم عذر ــ
 د،ینخواب اگر گفتن یم ها بچه ترسوندن یبرا که افتادم
 .سراغتون ادیم یآلوارد آل
 
 یطور نیا د،یندار باور رو یزیچ یوقت شهیهم ــ

 د؟ید یم نشون واکنش
 
 ۲۱۳_پارت#
 طومار#
 

 .بکشد ته اش خنده تا کرد صاف را شیصدا
 
 قبولش که یزیچ... درسته اما ستین یخوب خصلت ــ

 .کنم ینم قبول ندارم،
 
 ریز یکی دیکن حس د،یخواب که شب هی دوارمیام ــ

 و پاتون ادیب یکی تخت ریازز و کشه یم نفس گوشتون
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 یکی خوابه، مامانتون یوقت طرف اون از و بکشه
 ... و بهتون زده زل که دینیبب مامانتون هیشب
 
 .گرفت یم اش خنده داشت باز حرفم، نیب دیپر
 
 حرف یخوا یم قشنگت، یآرزوها یبرا ممنونم ــ

 ؟یبد ادامه و تیاصل
 
 گام ها قفسه سمت به دلخور و شدم بلند میجا از

 نیا یتو که بود نیا از بهتر زکردنشانیتم. برداشتم
 .کنم دعوا او با ر،یدلگ و یباران روز
 
 .بگم باز که دیریگ یم یجد یلیخ ستین ــ
 
 را کتاب یوقت درست و آمد سرم پشت. شد بلند هم او
 سرم یباال از دستش بودم، دهیکش رونیب قفسه از یکم
 ی فاصله از من و داد هول شیسرجا را آن شد، رد
 زبان پشت تا دلم م،یداشت هم با پشت از که یکینزد

 همان در و بمانم یعاد کردم یسع. آمد باال کوچکم
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 هنوز کتابخانه، و تنش نیب بودم شده ریاس. بچرخم حال
 .دیخند یم داشت هم
 
 .خندم ینم گهید بده، ادامه ــ
 
 یپر یها زمزمه و یکینزد آن ریتأث تحت اراده، یب
 .زدم لب آرام یلیخ کننده، اغفال یها
 
 دهیرس خبر اما باخبرن یکم یآدما عهیشا نیا از ــ

 یشخص ملک نیزم. شده کنده نیزم اون قبل چندوقت
 بدون کنه، یم یزندگ آدم هنوز اطرافش یها خونه که

 ییصدا یا هیهمسا که نیا بدون... در قفل شکستن
 .بود شده کنده کامل نه،یبب یزیچ ای بشنوه

 
 را سکوتش یوقت. کرد یم نگاهم یجد داشت حاال
 .دادم ادامه دمید
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 ما داشت وارید یرو یکی دمیفهم رفتم، که زمیعز با ــ
 کوچه یتو میرفت دنبالش تا که یکی کرد، یم نگاه رو
 .شد گور و گم
 
 تهش؟ و ــ
 

 گرید یوقت بود، یدرعلیح ی نوه امروز دارید تهش
 کند اش زنده تا آمد و بود افتاده هم یکی من سر از گنج
 !را ادی آن
 
 ۲۱٤_پارت#
 طومار#
 
 ظاهرا بود، مرده شیپ چندوقت که هم ییخدا بنده هی ــ

 اون! بوده زده حرف گنجش و خونه اون از مرگ قبل
 .بود مرد همون ی نوه پسر
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 و رفت عقب د،یکش اش نداشته شیر ته به یدست باز
 کار عجب هم شدن عاشق. دمیکش نفس نامحسوس من
 از برود ضعف انقدر داشت گناه آدم دل! ها بود یسخت
 جا که را عطرش یبو دمیکش نفس. آدم کی یکینزد

 .من کنار بود گذاشته
 
 !بود جالب ــ
 
 !بخشش کدوم ــ
 

 .برگشت ها یصندل سمت به و زد یمحو لبخند
 
 !اولش بخش مسلما ــ
 
 لحن نیا یبرا ییادا بود من به پشتش یوقت

 .رفتم دنبالش و درآوردم پرتمسخرش
 
 !شده رشیدرگ ذهنم یحساب که خلصه ــ
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 من و برود خواست یم د،یپوش و برداشت را کاپشنش

 از انقدر داشت یمعن چه. بود شده زانیآو میها لب
 از هللا نعمت بابا بدون زیعز بود؟ آمده خوشم بودنش

 . گمانم به بود امدهیبرن درستم تیترب پس
 
 نیا یها صحبت بعد خانوادت نیبب نکن، فکر بهش ــ
 از مثل ،ینترس هم ها شب کن یسع. گن یم یچ آقا
 ...و بکشه و پات که دست هی
 

 را اش خنده و نداد ادامه ام یشاک نگاه با را حرفش
 گرید. برود و بپوشد را کاپشنش ماندم منتظر خورد،

 مسخره ها جن را من یوقت آمد ینم خوشم بودنش از
 صفر به دنینخند یبرا را تلشش نگاهم نوع. کرد یم

 علمت به یدست م،یبگو یزیچ که نیا از قبل و رساند
. رفت رونیب مغازه از و داد قرار سرش کنار خداحافظ

 هم بعد. کردم باز هم را میها اخم و دمیکش یقیعم نفس
 .زدم لب یباران ابانیخ به رهیخ کمر به دست
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 یک رو یکمد یماجرا نیا کنه، مسخره داره حقم ــ
  کنه؟ یم باور
 
 .درآوردم هم را شیادا
 
 ...ینترس ها شب ــ
 
 ها یپر! افهیق خوش بدنمک دیخند یم هم بامزه چه
 چشم. کردند میتماشا گریهمد دست در دست کنان خنده

 احتماال. دمیند را ها یپر شاه دخترک اما چرخاندم
 نگار، ی رنده نیب را سرش من دست از تا بود رفته
 بامزه شیها خنده قا؟یدق بودم گفته چه مگر! کند رنده
 یبامزگ کردم، ینم اعتراف من مثل حاال! گرید بودند
 داشت گرید هم انیپر شاه دختر شد؟ یم کم شان

... گرید بودم گفته بامزه یکم فقط. کرد یم شلوغش
 !نداشت را ها واکنش نیا
 
 ۲۱٥_پارت#
 طومار#
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 یبرا را یدرعلیح ی نوه آمدن ی هیقض داشت زیعز

 نگار، و سودابه همراه من و کرد یم فیتعر برادرها
 نم تا میبود ختهیر رونیب را آشپزخانه یها نتیکاب

 لیاوا تازه. میببر جلو را یتکان خانه یکارها نمک،
 یم دیع استقبال به زود شهیهم ما ی خانه اما بود بهمن
 نود ی قهیدق به را کار دینبا بود معتقد زیعز و رفت
 کم وقت نه م،یشو یم خسته نه یطور نیا. میبسپار

 ،یسرخ گل یها کاسه درآوردن با. میآور یم
 انداخته آشپزخانه کف که یا پارچه یرو محتاطانه

 .دمیپرس یآرام یصدا با و دادم قرارشان میبود
 
 جهاز واسه گذاشته ده،یخر ها کاسه نیا از دست هی ــ

 من که ییها لهیوس اون بگو بهش توروخدا یآبج! من
 مد از نیرزمیز یتو گذاشته و دهیخر بوده سالم ده

 .افتادن
 

  و کرد پنهان شیها دست پشت را اش خنده نگار
 .داد را جوابم نتیکاب کف دنیکش دستمال نیح سودابه
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 ؟یزن یم و جهاز هول تو که شوهر کو حاال ــ
 

 .دادم را جوابش ناز با و کردم نازک یچشم پشت
 
 !خوام ینم خودم ،یآبج هست که خواستگار ــ
 

 و کرد پرتاب من سمت حرکتم نیا با را فیکث دستمال
 در به شد دهیکوب ام یشانیپ ی گوشه بدزدم، سر آمدم تا
 .کرد بلند را آخم یصدا و نتیکاب
 
 !دیسف چشم ی دختره حقته، ــ
 

 دادن مالش حال در. گفت یم خنده با را ها نیا ی همه
 جلو را سرم نگار حضور به اعتنا بدون ام یشانیپ

 .بردم
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 بدن؟ کمک سال وقت نیا کجان عروسا نیا گما، یم ــ
 به زدن سر یبرا شه یم ادیز کاراشون دیع دم شهیهم
 !جا نیا
 

 .داد را جوابم یناراحت بدون نگار
 
 یعموها زن داشت، دکتر وقت خدا به من مامان ــ
 ....مدلشونه کل که هم گهید
 
 . اوردین شانس عاروس از زیعز ــ
 

 شد بلند سرم به زدن ی نشانه به دستش بار نیا نگار
 کنار شده تا یکم با. چرخاند را سرمان زیعز تشر که

 یم مانیتماشا داشت و بود ستادهیا آشپزخانه یورورد
 .کرد
 
 دست یب انقدر وگرنه اوردین شانس دختر از زیعز ــ
 متیق اون با و تلفن اون که آورد ینم در یباز پا و
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 سرخم گل سیسرو به حواست سودابه. بدزدن ازش
 .حواس یب دوتا نیا یدستا نیب نشکنه باشه،

 
 ۲۱٦_پارت#
 طومار#
 
  به را ام هیتک و کردم اخم اعتراض به
 .دادم ها نتیکاب
 
 میزیچ خودم که نیا یبرا یخوشحال یجا به زیعز ــ

 .یزن یم و لمیموبا غر یدار یه نشد،
 
 غرم پاش، بودم داده و زبونم یب پول ونیلیم ازدهی ــ

 لعنت رو دزدا اون آباد و جد شب ازدهی تا من نزنم؟
 دست یشکستگ خرج مگه؟ ادیم چشمم به خواب نکنم
 .شد یم یگوش از تر کم پات، و
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo698pg.   

 را دلخورانم نگاه نگار، و سودابه ی خنده یصدا
 .زد لب و آمد جلو زیعز. طرفشان سراند

 
 یبرا زیبر ییچا هی پاشو نکن، قهر حاال خبه خبه ــ

 هم ها شما. کنارش بذار هم ها کلپه اون از داداشات،
 واسه شیباق د،یکن تمومش گهید شد تموم نتیکاب نیا

 ستین قرار روزه هی! آسه آسه... واشی واشی! بعد
 .که بشه تموم کارها

 
 نگار و رفتم گاز سمت به. شدم بلند میجا از غرغر با
 و امر از بعد زیعز. شد بلند شیها دست شستن یبرا
 سر من و رفت رونیب آشپزخانه از شیها کردن ینه
 .چرخاندم سودابه سمت به
 
 رفته، نیب از نمینازن یگوش بره ادمی خوام یم منم ــ

 .ذاره ینم زیعز
 

 .داد را جوابم و زد یلبخند
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 ته ره یم تو واسه همه از تر شیب دلش ر،ینگ سخت ــ
 . یتغار
 
 یم فکر یگاه بودم که تر بچه. نداشتم یشک نیا یتو

 تر بزرگ هرچقدر اما دارد دوست تر کم را من کردم
 خودش از یگاه که ییها یتند ی همه با دمیفهم م،یشد

 قول به. داند یم خودش چشم نور را من داد، یم نشان
 ها یچا. اش یریپ یعصا! بودم شیپاها قوت خودش،

. اوردیب را ها ینیریش خواستم نگار از و ختمیر را
 یدسترس آن به همه تا گذاشتم یقال گل وسط را ینیس

 نه امروز،. نشستم دیسع کنار هم خودم و باشند داشته
 نوه یحت نه و خانواده داماد تک نه بودند ها عروس

 جمع خودمان بود خواسته زیعز! نگار جز به... ها
 دیبا بود معتقد. کرد یم ها کار نیا از یگاه. میشو

 و برادرها خانواده، به خورده گره دیجد یوندهایپ بدون
 الفت بدهند اجازه و نندیبنش هم کنار یگاه خواهرا

 توجه به باشد خواهر یحسود نه. شود تر شیب نشانیب
 به نسبت برادر تعصب نه همسرش، به نسبت برادر
 آدم یوقت من نظر به که هرچند! دامادها یها توجه

 اما بود خودیب ها بحث نیا گرید کرد، یم ازدواج
 به هنوز ها آدم که نیا به... داشت اعتقاد آن به زیعز
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 نیا ی همه راحت که اند دهینرس تکامل از مرحله آن
 .کنند درک را ها
 
 هم دور برادر خواهر خواستم که نیا از جدا امروز، ــ

 !بگمش دیجمع یوقت گفتم داشتم میتصم هی باشن،
 

 کرد شروع دست با. دیچرخ زیعز صورت به نگاهمان
 یم طفره کردنمان نگاه از کردن، لمس را فرش یرو

 .رفت
 
 ۲۱۷_پارت#
 طومار#
 
 دیبا ست زنده یوقت تا آدم گفت، یم شهیهم آقام ــ

 . کنه مشخص و زیچ چندتا فیتکل
 

 از اول. دیکش باال سر زیعز و میگفت یجان از دور همه
 .دوخت من صورت به را نگاهش همه
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 تا ،یبذار قراره هات بچه واسه یارث اگر گفت یم ــ

 که کن میتقس عدالت به خودت. کن میتقس یا زنده یوقت
 . فتنین هم جون به اوالدات ایدن مال یبرا رفتنت، بعد
 
 .زد لب تیجد با دیسع
 
 !دیزن یم هیحرف چه نیا مادر ــ
 
 با شبا زادیآدم ره، یم باال که سن پسر، بده امون ــ

 چرا رونمیح که نیا از میبگذر خوابه، یم مرگ ترس
 شهیهم! زوده مرگ یبرا شهیهم کنه یم فکر آدم

... دوره ازش مرگ شهیهم ست، هیهمسا یبرا مرگ
 سر ،یاله عقوبت از تر شیب مردن، از من ترس
 که تونیپدر راثیم و ارث که نیا سر. دارهیسپ ییتنها

 !هاتون رابطه وسط شیآت بشه دستمه،
 

 یطور بود، شده سرد تنم من اما گفت یزیچ هرکس
 هم خودش که بودم مانده رهیخ زیعز به مظلومانه
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 که نیا از خجالت یب. کرد باز دست میبرا و دیفهم
 سمتش به شوم خطاب لوس خواهرم و برادرها توسط
 پشتم دست. کردم رها را خودم آغوشش یتو و رفتم

 هم از یوقت. کرد پر را جمع یتو سکوت و گذاشت
 !نکرد رها را دستم میشد جدا
 
 شیپ بردم برداشتم، ستیل و آقاتون اموال نشستم ــ

 باشه ماشاهلل شده لیوک. خانم مهتاب پسر... ممدرضا
 من یبرا قانون طبق گه، یم یچ قانون گفتم! بهش
 محضرخونه وقت نکنه، درد دستشم. کن اموال میتقس
 سر ازش که شیادار یکارا انجام بعد گرفته هم

 یهرک بعدش شاالیا! امضا یبرا دیبر ،یلیخ ارمیدرنم
 !سبک من یها شونه بار بشه، نامش به سهمش

 
 با بار نیا سپهر و دیپر نییپا و باال میگلو یتو بغض
 .آمد زیعز حرف انیم به ناراحت ییصدا
 
 چرا... ما سر یرو هزارسال تونیسا زخانم،یعز ــ
 .شماست مال گذاشت یهرچ آقام آخه، یکن یم تیاذ
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 سر و نیزم کهیت چهارتا نیا ببرم خوام یم مادر ــ

 هست یهرچ ملک؟ و نیزم به دارم ازین چه من قبرم؟
 از فقط من. بشه پخش خودتون نیب دیبا ستین ادمیز که
 .بکنم خوام یم استفاده زیچ هی سر میمادر حق
 

 یصدا و دیچرخ همه ناراحت صورت یرو نگاهم
 !من یها گوش یتو ز،یعز
 
 یها نیزم از من. میبزن داریسپ نام به رو خونه نیا ــ

 طبق همتون نیب ییروستا ملک اون و آقاتون یزراع
 خوام یم و سهمش جاش به. داریسپ جز دمیبخش قانون

 !خونه نیا بدم، جا نیا
 
 چشم یجا به اما او کردم، نگاه زیعز ریپ صورت به

 .داد ادامه و دیکش یقیعم نفس من، به دوختن
 
 ۲۱۸_پارت#
 طومار#
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 حق یطور نیا فقط نره ادتونی د،یباش هم پشت ــ

 . دیاریم جا به و من یمادر
 

 یها ینیریش و یچا ینیس به آمد، باال لرزانش دستان
 جمع، یتو یناگهان غم نیب و کرد یا اشاره کنارش

 .کرد نجوا ارام بار نیا
 
 هیتک خوام یم! دیبزن لبخندم د،یکن نیریش و کامتون ــ

 کنم نگاه خوام یم! دنتونید از کنم فیک مخده، به بدم
 که یینعمتا بابت بگم خدا شکر و عمرم یها ثمره به
 !داد بهم
 
 یتو... اما میبرداشت زیعز فرمان خاطر به را یچا

. میداد قورت بغض خودمان یجا در همه سکوتمان،
 آن آورد ینم خدا خانه؟ نیا در زیعز نبودن تصور
 !را روز
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 یلبخند. رساند من به را خودش بلند یها گام با هیحان
 م،یگرفت قرار هم ی شانه به شانه یوقت و زدم شیرو به
 دور را دستش. میداد ادامه را ریمس هم با بار نیا

 .گفت آهسته و چرخاند ساعدم
 
 !یبود پکر کلس سر ــ
 

 چیه هیشب... ام یزندگ یروزها نیا افتاد، نییپا سرم
 ستیب قبل یها یالیخ یب هیشب نه. نبود یمقطع
 یایدن به کنم حس که پردغدغه قدر آن نه ،یسالگ
 دیبا ستیب دهه بود، هرچه. ام کرده ورود یتر یجد

 ینم لذت آن از ناباورانه و بود یم یقشنگ دوران
 یم جلو سخت زیچ همه.... میها تلش ی همه با. بردم
 . رفت
 
 !داریسپ ــ
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 .کردم نگاهش کوتاه

 
 .چمه دونم ینم خودمم نه،یا قتیحق یول رهیدرگ ذهنم ــ
 

 .دیخند
 
 ؟یافسردگ فاز ــ
 

! ام یشگیهم لبخند همان با انداختم، باال یا شانه
 . دیکوب ام شانه به معترض

 
 ! درد و شونه خب ــ
 
... گرفتم متیق نیماش هی شگاه،ینما هی رفتم روزید ــ

 کردم فکر. نبود هم باال مدل و زیتم یلیخ! کارکرده
 و رفت یتو بخرم نیماش کم انداز پس هی با میبتون دیشا

 .باشم راحت آمدام
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 ۲۱۹_پارت#
 طومار#
 
 میتقس از بعد از کرد، یم گوش من به داشت دقت با

 میآرزوها از خواستم یم هربار زیعز توسط اموال
 گفت که یوقت ادی. افتادم یم صورتش ادی بزنم حرف
 ترس با ها شب رسد، یم یمشخص سن به یوقت یآدم

 آرزو یب یعنی نیا. کند یم نرم پنجه و دست مرگ
 بودن؟

 
 رنگ درش که ینیماش یبرا بود، باال متیق انقدر  ــ

 .برگشتم شدم مونیپش... یحت نداشت هم افهیق و خورده
 
 ؟یناراحت یدینخر نیماش چون ــ
 
 از یگوش نیگزیجا رمیبگ لیموبا هی برم خب گفتم ــ

... مهیمیقد یگوش دستمه االن که ینیا رفتم، دست
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 ونیلیچندم چندماه عرض در سابقم، یگوش مدل همون
 .دمینخر اونم. بود رفته باالتر

 
 که بزنم حرف چه از خواهم یم دیفهم گمانم بار نیا

 هردو م،یدیرس که اتوبوس ستگاهیا به. کرد سکوت
 تا را کاپشنم خزدار کله من و بود سرد هوا. مینشست
 هیحان خود را نمانیب سکوت. دمیکش باال سرم یرو

 !گرفته یلحن با شکست،
 
 میخون یم درس میدار ما! میبش دیناام دینبا که ما یول ــ
 ...که
 
 با... تشر و دعوا و جنگ با نه حرفش، نیب دمیپر
 .آرامش تینها
 
 درامد خوب، شغل میبتون که میخون یم درس میدار ــ

 نیا سرعت هیحان م؟یباش داشته خوب ی ندهیآ و خوب
 ینم بهش مییدو یم یهرچ ما که تنده انقدر یزندگ
 بازار وارد که چندوقته اما کنم ینم یناشکر. میرس
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 تر شیب خودکار از فروشم که نمیب یم دارم و شدم کار
 ی دکنندهیتول یها چک که مینیب یم دارم کتابه، از

 به شدن پاس یتو داره مرتب میکتابفروش ی هیهمسا
 ینم نیچ با رقابت به زورش چون خوره یم مشکل
 ...ما و رسه
 

 میها دست کف و دادم قورت را دهانم آب کردم، یمکث
 .آمد یم داشت اتوبوس. دادم قرار دوطرفم را
 
 ه؟یحان یزندگ از میموند جا ما نکنه ــ
 
 .ینبود دیناام انقدر وقت چیه تو داریسپ ــ
 
 ستگاهیا به کینزد یبلند سوت با اتوبوس م،یستادیا

 سوتش یصدا نیب را هیحان جواب کرد، کم را سرعتش
 .دادم
 
 خرج فقط که یکس. بودم مامانم ی خونه دختر قبل ــ
. سخته چقدر درآوردن پول نبود مهم براش و کرد یم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo710pg.   

 خسته یکم زمان مدت یتو که شاغلم دختر هی االن
 اوضاع نیا با مقابله یبرا و زورش ی همه چون شده
 ...تهش اما زده
 
 یم من شد، یم عوض جا نیهم از هیحان با رمیمس
 یم دیبا یگرید اتوبوس یبرا او و یکتابفروش رفتم

 رفتن بدون ستادم،یا درها کنار و شدم سوار. ستادیا
. کرد یم نگاهم داشت هنوز هیحان... ها یصندل سمت
 .زدم لبخند هم باز
 
 .مینباز دوارمیام ــ
 
 ما نگاه یجلو درها و کرد حرکت اتوبوس زد، یپلک
 اهرم بر هیتک با و دمیکش باال را ام کوله. شدند بسته
 شدم پرتاب. رساندم ها یصندل به را خودم گاه، هیتک
 یریهندزف گذاشتن با و اتوبوس سخت یصندل یرو
 پخش را ایپر یها قصه کیموز گوش، یتو میها

 دوباره دیبا بودم، شده نیب واقع یادیز امروز. کردم
 د،یام وگرنه ها قصه و ها یپر یایدن یتو گشتم یبرم
 به اگر من شد؟ یم دایپ ایدن نیا یاهیس یتو کجا از
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 درخت کی داریسپ از که، بردم ینم پناه ها یپر شهر
 یپر به فقط نبودم، احمق من. ماند یم یبرجا خشک

 !یواقع یایدن یوهاید شر از بردم یم پناه ها
 
 ۲۲۰_پارت#
 طومار#
 
 نو از بارها و ها یپر یها قصه یتو شدن غرق با
 از! یکتابفروش کینزد ابانیخ به دمیرس دنشان،یشن
 ابانیخ یتو رفتن راه از بود افتاده اتفاق آن یوقت

 نگه بمیج یتو محکم چنان را لمیموبا. داشتم وحشت
 را دنشیدزد الیخ خواست یم یکس اگر که بودم داشته
 از اگر. آمد یم من جنگ به دیبا بدهد، راه سرش در
 از یبرا یزیچ گرید شدم، یم هم یمیقد لیموبا نیهم

 دم،ید دور از که را یکتابفروش. نداشتم دادن دست
 از! میها لب ی گوشه نشست پروازکنان و آمد لبخند

 یفروش کفش کنار از عبور نیح و شدم رد ابانیخ
 جوان چنددختر. شد دهیکش داخلش به نگاهم ،یعیسم
 یم جا نیا تا شانیها خنده یصدا که بودند مغازه یتو
 و داد یم را جوابشان داشت معذبانه حامد. آمد
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 زشیم پشت صورتش سخت حالت همان با آزادخان،
 یکتابفروش ی کرکره تا بودم منتظر یوقت. داشت قرار
 ینم نظر به! شدند خارج مغازه از دخترها برود باال
. بود یخال شانیها دست چون باشند کرده یدیخر آمد

 باز هم را در قفل من و رفت باال باالخره کرکره
 با و کردم روشن زیهرچ از قبل را ها چراغ. کردم
 را کاپشنم گرفتم میتصم مغازه، داخل سرد یهوا حس
 یها کتاب ی قفسه زیم کنار ام یبرق یبخار. اورمیدرن

 پشت نشستن با و زدم برقش به. بود بابا کینوستالژ
 انتظار یعنی کردم، تکرار را ام هرروزه کار زم،یم

 خواندن کتاب یهوا یکس دیشا که نیا یبرا... دنیکش
 !دیایب تو در نیا از و بزند سرش به
 

 فروشنده با بلند بلند آمد، یم رو ادهیپ از حامد یصدا
 حال در بود کمانینزد اش مغازه که یا مردانه لباس
 یهوا به. بود تنها ازاد حاال یعنی نیا و بودند یشوخ
 دوختم چشم یا شهیش یدرها پس از یزمستان ی گرفته

 وانیدول ببرم، نیب از را مرز نیا خواست دلم و
 ارتباط یبرا من... شده هم بار کی و زمیبر یدنینوش
 را سردم یها دست. بگذارم پا او ی مغازه به تر شیب

 دل به دل که نبود هم ها یپر از یخبر. کردم مشت
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 یکتابفروش در به زدم زل طور همان. بدهند جسارتم
 را در یوقت. کرد ریمتح را نگاهم ،ییآشنا حضور که
 هم من برداشت، سر یرو از را بافتش کله و کرد باز
 .راندم لب ریز را اسمش تعجب با و ستادمیا
 
 !یمحمدمهد ــ
 

 نگاهش. دیرس یم نظر به حوصله یب و داشت اخم
 با را جوابش. کرد یسلم و خورد یچرخ فضا یتو
 رونیب زیم پشت از هم من آمد، جلو یوقت و دادم سر
 .آمدم
 
 شده؟ یزیچ ــ
 

 .کرد نگاهم کوتاه
 
 !هیقشنگ یجا ــ
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 یبرا داد ینم نشان... درهم صورت نیا ها، اخم نیا
 یشانیپ کینزد دیسف لک به. باشد جا نیا گفتن کیتبر
 یشانیپ یرو پراکنده دست با را شیموها زدم، زل اش
 .شد خجالتم باعث حرکت، نیهم و ختیر اش
 
 .یاومد خوش ممنون، ــ
 
 ۲۲۱_پارت#
 طومار#
 
 .دیپرس و زد زل اطراف به باز. داد تکان یسر
 
  زد؟ حرف بشه هست ییجا ــ
 

 و آمد ینم روبراه نظر به دم،ینپرس را یچ ی درباره
 یتو روز آن از بعد. نداشتم هم را آمدنش انتظار قائدتا
 که ییها یصندل به. میبود دهیند را هم گرید کافه

 یم شکل گردشان زیم همراه را ام کتابخانه امن قسمت
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 بعد اما دیند قفسات خاطر به اول. کردم یا اشاره دادند
 یا لحظه انگار نگاهش یکلفگ و شد جلب توجهش

 .گرفت آرام
 
 .یبخور ارمیب یزیچ هی نیبش ــ
 

 را ساز یچا من و رفت سمت آن به فقط نزد، یحرف
 طول یچا کردن درست یا قهیچنددق. زدم برق به
 و بود زیم به نگاهش شدم، کشینزد که یزمان. دیکش

 زیم یرو که را فنجان. اش یشانیپ یرو قفل دستانش
 یبرا. آمد باال نگاهش و افتادند نییپا دستانش دادم، سر
 از یبرق... شرور شهیهم یها چشم آن یتو یا هیثان

 .بود شده تمام تلخ و انهیناش بد، که دمید را یا گذشته
 
 ؟یخوب ــ
 
 سمت را فنجان. دیکش یقیعم نفس و داد تکان یسر

 .زد لب و دیکش خودش
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 ای درسته جا نیا اومدنم ستمین مطمئن هنوزم قتشیحق ــ
 !نه
 
 گره هم یتو دستانم و نشستم زیم پشت تعلل با

 که یوقت بود گردنش کینزد ییجا نگاهم. خوردند
 .دمیپرس
 
 خوبه؟ رایحم خاله ــ
 
 بوده سهمش که یمال خوره یم غصه داره هنوز ــ

 .دنیدزد ازش
 

 به هنوز یعنی! را لحن نیا نداشتم دوست کردم، یاخم
 .دیبگو شد باعث اخمم و سکوت داشتند؟ شک ما
 
 مهم یسوزن سر بمش، و ریز و گنج اون من یبرا ــ
 ... داشته یخودیب شک دهیفهم هم مامان. ستین
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo717pg.   

 .دمیپرس صادقانه
 
 وسط بزرگ ارث هی یپا نباشه؟ مهم شه یم مگه ــ

 .کنم یم فکر بهش هنوزم که من بوده،
 

 بار نیاول نیا بود آمده یوقت از زد، یلبخند باالخره
. کرد مشت فنجان دور را دستش. زد یم لبخند که بود
 ی همه با اما بود هم دستش یرو دیسف یها لک آن از
 ریتأث دانم ینم. آمد یم نظر به جذاب اوصاف، نیا

 که پرش یادیز و خرمن یموها آن ای بود چشمانش
 .داشت یم وا خوردن غبطه به هم را دختر من
 
 ؟یکن یم فکر شیچ به ــ
 
 ۲۲۲_پارت#
 طومار#
 
 .دمیکش یآه
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 سراغش رفته چطور داشته، خبر ازش یک که نیا به ــ
 چقدر ارزشش و بوده یچ اصل که ده،ینفهم یکس که

 !نه ای بده رییتغ و امونیزندگ تونست یم بوده،
 
 یمعنا و بود کرده سکوت د،ینوش را شیچا از یکم

... خودم به و دادم زمان او به. دانستم ینم را سکوتش
 نم،یبب و کنم شیتماشا خوب که نیا یبرا فرصت

. نه ای مانده همراهم خامش احساس و گذشته از یزیچ
 .آمد حرف به باالخره

 
 بابت نیا از بدم، جواب تونم ینم و سواالتت ــ

 نه و کنم یم فکر بهشون نه گهید قتشیحق... متأسفم
 مهم رفتنش یچطور رفته، که یزیچ. مهمه برام گهید
 هست؟... ستین
 
 بود رفته که یزیچ. بود نشسته اش جمله یتو یهامیا
 وقت آن! بود رفته که یکس با کرد نیگزیجا شد یم را

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo719pg.   

 چیه که ماند یم جا به تلخ ی شاعرانه ی جمله کی
 .کرد ینم نشیریش یقند
 
 .باشه تو با حق دیشا ــ
 
 جوابم دیشا وگرنه نداشتم، را بحث ی حوصله قتشیحق
 زیم یرو را اش یخال فنجان. شد یم یگرید زیچ

 یزیچ چه گفتن یتو. کرد یمکث دوباره و چرخاند
 و دیایب خودش به شد باعث ام یکلفگ کرد؟ یم تعلل
 همراه تلفنش بعد یکم کند، روشن را اش یگوش
 با و گرفتمش تعجب با. بود شده دراز من سمت یعکس

 انگشتانم ل،یموبا یرو یجوان دختر یمایس دنید
 .دندیچسب تر محکم را لیموبا
 
 .نهینگ اسمش ــ
 
 .باشد یعاد میصدا کردم یسع
 
 !خوشگله ــ
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 .رابطم یتو باهاش دوساله درواقع... خوشگله آره، ــ
 

 ی مفتضحانه یدعوا آن از بعد سال سه یعنی دوسال؟
 وانمود شد ینم. نشست لبم یرو یتلخ لبخند نمان؟یب

 یمحمدمهد به حسم بودم مطمئن حاال خوشحالم، که کنم
 حسادت اما، نکرده ام یهمراه حاال تا گذشته از

 دوست دخترها ی همه مثل هم من. بود ها آدم خصلت
 تا انگار داشت، علقه یزمان من به که یکس داشتم
. بسوزد علقه نیا آتش در اش یزندگ روز نیآخر
 مهم رفت، یم یکی. بود یگرید زیچ اما ایدن قتیحق
 یکی. آمد یم شیجا گرید یکی و رفته چرا که نبود هم
 !بایز صورتش و بود نینگ اسمش که
 
 ؟یبگ هات رابطه از من یبرا یاومد ــ
 
 ۲۲۳_پارت#
 طومار#
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 تو و من که دار،یسپ شدم متوجه خوب رو یزیچ هی ــ
 رو هم از. ستین خوب حالمون م،ینیب یم و هم هربار

 دمیشا... دونم یم چه ای میکن یم فرار م،یگردون یم
 م؟یکش یم خجالت

 
 .سمتش به دادم سر زیم یرو را لیموبا
 
 خجالت؟ ــ
 
 هی احمقانه، سن هی یتو که نیا یبرا دیشا آره، ــ

 زمان یتو و گرفت شکل نمونیب احمقانه ی رابطه
 شکستن با م،یکرد تمومش یتر احمقانه شکل به ،یکم
 !هم دل
 

 خوشم احمقانه لفظ از. کردم مشت زیم ریز را دستم
 صفت نیا پرده یب و رک یادیز متأسفانه اما آمد ینم

 .کرد یم فیتوص را ما یها سال آن ی رابطه
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 هی... کردم فکر یلیخ و شه حل مشکل نیا خوام یم ــ
 شروع از رابطه کی کردن تموم مهارت خوندم، جا

 یدون یم رو جمله نیا یمعن عمق تو. تره مهم کردنش
 دار؟یسپ
 
 بچه هنوز من و فهمد یم خودش دیبگو خواست یم

 حسادت آن ی همه با دلم یتو قتشیحق ام؟ مانده
 از یالک یلیخ من. بودم خوشحال شیبرا کمرنگ،
 بزرگ هم او که نیا از غافل بودم دهیترس برگشتنش

 حاال و گذشته کرد یم تمیاذ که ییروزها آن از شده،
 اش علقه مورد دختر از جسارت با که شده یمرد

 .زد یم حرف
 
 .بگو واضح ــ
 
 یاهایرو یتو... یزمان هی ،یکرمان داریسپ ــ

 که یبود یدختر چشمم به م،یجوون لیاوا و ینوجوون
 نشد،. کنم میتقس باهات رو ندمیآ تمام خواست یم دلم
 نیا خوام یم... بندازم یکس گردن و ریتقص خوام ینم
 .کنم تمومش درست فقط، بار
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 !شده تموم ــ
 
 یمحمدمهد بود شده یجد چقدر داد، تکان یسر

 !میها یکودک پرآزار
 
 یم ظاهر هم مقابل درست ما بود شده اگر که نشده، ــ
 .نبود نگاهامون یتو یتلخ و فرار همه نیا و میشد
 

 را اشکم ی حلقه خواستم یم زدم، زل سقف به کوتاه
 درآمده صدا به دلم یتو ییزهایچ کی. کنم مهار
 و خورد یم هم به که یچنگال و قاشق هیشب بودند،
 .کرد یم دیتول صدا
 
 ی رابطه یتو کنم یم حس دمت،ید دوباره یوقت از ــ
 فکر کرمان، به برگشت قبل تا. خوردم مشکل به میفعل
 و شهر نیا اما رفته ادمی از کامل روزا اون کردم یم

 به. میسالگ نوزده به گردونده برم یطور هی هواش،
 ...یگفت و یزد زل صورتم یتو که یلحظات اون
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 ۲۲٤_پارت#
 طومار#
 
 !نکن تکرارش ــ
 
 و کنم شرم من باز د،یبگو باز را جمله آن خواستم ینم
 یگشت نگاهم یتو یکم. بردارد ترک غرورش او باز
 .داد تکان یسر و زد
 
 گذشته بگم خوام یم یول. کنم ینم تکرارش باشه، ــ

 محبوبم دختر به... کنم رهاش خوام یم اومده، دنبالم
 یکرمان داریسپ اسم به یدختر یوقت گهید و برسم
 یتو یزیچ یلیفام یآشنا برق جز گرفت، قرار مقابلم
 .گذشته احساسات نه گذشته، یردپا نه. نهیننش نگاهم

 
 .کردم زمزمه اما چرا دانم ینم
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 غلط بودن رابطه یتو هست، گذشته یردپا یوقت ــ
 ست؟ین
 

 ضربه قلبش به. شد دور تشیجد از یکم و زد لبخند
 .زد یا
 
 ...یمنته دار،یسپ امنه جا نیا اون یجا ــ
 
 !جگاهشیگ به زد، یا ضربه سرش به بار نیا
 
 .شن پاک دیبا جا نیا از ییزایچ هی ــ
 

 اما شوم یاحساسات انقدر خواستم ینم د،یلرز میصدا
 باشد داشته دوستم شهیهم تا خواست یم دلم. بودم شده
 داشتم دوست را هیهمسا فروش کفش یآقا من اگر یحت
 نیا. افتادند یم هم جان به ذهنم یها یپر دنشید با و

 .بود ها آدم ی همه ذات یتو یخودخواه
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 .کنم پاکشون ستمین بلد من ــ
 
 .کرد ینم ام مسخره که بود بار نیاول یبرا
 
 یسع تو. میکن یخداحافظ درست بار نیا هیکاف فقط ــ
 جمله اون منم ،یببخش من به و دارید نیآخر اون یکن
 .تو به رو
 

 یلعنت آب قطرات آن داشتن نگه دم،یکش یقیعم نفس
 جور کی هم یمحمدمهد نگاه. بود سخت نگاهم یتو
 مانیهردو سر که زد یرعد آسمان. بود شده یبیعج
 و میداشت یادیز بارش زمستان، امسال. چرخاند را

 ها آدم حال تا دیرس یم وقت سر شهیهم باران انگار
 .کند تر یابر را
 
 .داریسپ خوام یم معذرت روزها اون بابت ــ
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 نشانش مغازه یا شهیش یدرها که یابانیخ از نگاهم
 لک آن و صورتش یرو دیچسب شد، کنده دادند یم
 .گردنش ریز یها
 
 ۲۲٥_پارت#
 طومار#
 
 که بودم یسن یتو یول کنم، تتیاذ خواستم ینم ــ

 حلش یا گهید زیچ با نبودم بلد و بود شکسته غرورم
 . کنم
 
 یم هم یمحمدمهد هیشب یا هیسا از یمدت تا من
 کرد دمیتهد... کرد تمیاذ آخر یروزها که بس دم،یترس
 بغلش تا و ام داشته دوستش من دیگو یم میبرادرها به
... بماند لرزاند را بدنم و تن چقدر. بودم رفته هم

 سکته مرز تا و بود انداخته رمیگ خلوت یجاها چندبار
 ینم که جمله نیا انگار... اما بماند بودتم برده جلو

 .بود گفته صادقانه را کند تمیاذ خواست
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 یتو من ذهن ،یمن یها یبچگ پررنگ دختر تو ــ
 یزیچ داریسپ جز ،یجوون لیاوا و یکودک ،ینوجوون
 ...که یافتاد چشمم از ییجا از. نبود توش
 
 گفتم؟ رو جمله اون ــ
 
 !تلخ اما بار نیا د،یخند هم باز
 
 .باشه پررنگ ذهنت یتو انقدر نقصم کردم ینم فکر ــ
 
 .متأسفم ــ
 
 .کرد نجوا مهربان یکم و یجد. داد تکان یسر
 
 .دمیبخش من ــ
 
 ...منم ــ
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 خواستم ینم یمنته. داشت پشتش حرف یکل منم نیا

. کند تر را چشمانم و ببارد لیس منم، نیا بعد او، یجلو
 .گفت یم کنان زمزمه داشت یوقت کرد ینم نگاهم

 
 یا ینوجوون داشتم، کنارت که یقشنگ یکودک بابت ــ
 کنارت تا یکرد اعتماد یکوتاه مدت حد در بهم که

 رو زیانگ شگفت اما خام احساس یسر هی و باشم
 مدت بگم، که جام نیا امروز. ممنونم ازت کنم تجربه
 گهید ستین الزم و هیا گهید زن یگرو در قلبم هاست
 کوتاه مدت اون ایب. یبگیغر ای یکن فرار ،یبترس ازم
 !برات باشم رایحم پسرخاله فقط من، و میکن فراموش و
 

 دادم، قورت را دهانم آب هم چندبار زدم، پلک چندبار
 میها لب یرو متزلزل شدت به لبخند کی آخر دست
 . نشست

 
 ست؟ دوباره هیخداحافظ هی نیا ــ
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 که هامونه خاطره از یبخش اون با یخداحافظ هی نیا ــ
 که خودمون یبرا هم شروع هی. شدن تموم بد و تلخ
 .میهم کنار لیفام مقام در بعد به نیا از فقط
 
 ۲۲٦_پارت#
 طومار#
 
 هم با هردو. زند یم حرف چه از که دمیفهم یم
 .میستادیا
 
 .داریسپ خداحافظ ــ
 
 ذهن یتو بود؟ شده تمام حاال گذشته آن ی همه یعنی

 با خاطرات اثر مان؟ یزندگ یتو خاطراتمان، یتو ما؟
 طور نیا نظرم به شد؟ یم پاک باشکوه انیپا کی

 تر تحمل قابل را زیچ همه فقط یخداحافظ نیا نبود،
 آن از تر راحت هم را ما ی رابطه. کرد یم

 هرحال در. بود آورده بار به گذشته که یتیمعذور
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 خاطره آن یجا یوقت فقط، و رفت ینم ادمانی
 . شد یم سوزش آن مرهم یخداحافظ نیا... سوخت

 
 دیشا... خانم اون با کنم یم یخوشبخت یآرزو برات  ــ

 هی مشتاقه ،یبگ رایحم خاله به هم زودتر باشه بهتر
 .کن راحت و کارش کنه، دایپ برات دختر

 
 دیترد آن از حاال و اش نهیس بود شده سبک د،یخند

 .نبود یخبر ورودش ی لحظه
 
 ...قبلش اما بود الزم کنم، یم و کار نیا ــ
 
 !شیها حرف نیب دمیپر
 
 !متوجهم بشه، بسته ها ینوجوون ی پرونده ــ
 
 او و نشست سکوت نمانیب کوتاه یا لحظه. زد یپلک
 . شکستنش به گرفت میتصم که بود
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 .گفتم براش تو از ــ
 

 محبوبش دختر یبرا چه من از کردم؟ شیتماشا شوکه
 بسته و باز را چشمانش و زد یخند تک بود؟ گفته
 .کرد
 
 هی بود، هیبق با حق. گم یم براش هم امروز از و ــ
 .کنه یم بهتر و زیچ همه... خوب انیپا
 
 یا شهیکل د؟یباش شاد میبگو م،یبگو چه دیبا دانستم ینم

 یخروج سمت به که بودم کلمات دنبال نبود؟
 دایپ رییتغ شد، شاد شیصدا و کرد حرکت یکتابفروش

 کار من کردن مسخره که یا یمحمدمهد همان به کرد
 .بود اش شهیهم
 
 نیا هیشب یخوا ینم باره، یم یقشنگ بارون داریسپ ــ

 ؟یبر راه بارون ریز ییایرو یدخترا
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo733pg.   

 ،ییایرو یدخترا کردن مسخره یتو که یگفت بهش ــ
 نداره؟ حرف کارت

 
 و کرد باز را در من سمت دنیچرخ بدون د،یخند

 را سرش اما بعد. ماند یکتابفروش مقابل یا هیچندثان
 .رفت و گفت را آخرش ی جمله و گرداند سمتم
 
 !هییایرو دختر هی اونم آخه نه، ــ
 

 داشت ام ینوجوان یاهایرو مرد آمد، یم باران یصدا
 انیپا کی از بعد من و رفت یم راه رو ادهیپ یتو

 که کردم یم فکر نیا به داشتم بزرگساالنه، و یمنطق
 دختر کی اگر یحت آزردند، ینم را محبوبشان ها، آدم
 ییایرو که بود یمحمدمهد محبوب نینگ. باشد ییایرو

 نفس... من و گرفت ینم قرار تمسخرش مورد بودنش
 اش شده یخال یچا فنجان سمت به و دمیکش یقیعم

 .دمیچرخ
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 نیا یتلخ چقدر! بودم شیها یکودک داریسپ فقط من
 !داشتم دوست را انیپا
 
 ۲۲۷_پارت#
 طومار#
 

 و دیایب نییپا انتها تا یکتابفروش ی کرکره ماندم منتظر
 بیج در را موتیر ام، یپشت کوله دنیکش جلو با بعد
 در کنار که نوبخت یآقا یبرا. کردم رها شیجلو

 یدست دینوش یم ییمویل دلستر و بود ستادهیا اش مغازه
 ادهیپ در افتادم راه و دادم تکان یخداحافظ یمعنا به
 بوق یصدا که بود دهینرس ششم به پنجم گام. رو
 شد متوقف... توجهم دنید با چرخاند، را سرم ینیماش
 .فرستاد نییپا را راننده کمک سمت ی شهیش و
 
 !برسونمت ــ
 

 .نمشیبب بهتر تا کردم خم را سرم و زدم یلبخند
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 .دیر یم زود چه شما ممنون، نه ــ
 
 !باال ایب... خونه برسم زودتر دیبا مادرمه، تولد ــ
 

 چه گفتنش باال ایب گرید پس ممنون، نه که بودم گفته
 باز را در و شد خم خودش که بودم نزده یحرف بود؟
 .کرد
 
 .کتابفروش دختر بهم بده کمکم هی ایب ا،یب ــ
 

 یم سوار دیبا دوختم، چشم اطرافم به و ستادمیا صاف
 هیهمسا تا کند ام ادهیپ کوچه سر تینها گفتم یم شدم؟

 یا نشسته چه که نبرد حرف زیعز یبرا و ندینب یا
 یا شاهزاده کی اسب سوار را دخترت خانم، یفخر
 ساده و احمقانه افکار به دمیخند... دور ارید از دم،ید
 که شدم ینیماش سوار و کردم له میپا ریز را دیترد. ام
 نیتر قیعم آن تا ادکلنش، و عطر وار یلعنت یبو

 .دیرس یم هم میها هیر قسمت
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 ؟یچ یبرا کمک ــ
 

 .داد مکث با هم را جوابم کرد، حرکت
 
 .بخرم خوام یم کیک ــ
 

 .بودند یبیعج موجودات چه مردها دم،یکش درهم یاخم
 
 خواد؟ یم کمک کیک دیخر گهید ــ
 

 یتو لبخند از یبرق کرد، نگاهم و دیچرخ سمتم کوتاه
 .بود اش پرجاذبه اما یمعمول چشمان

 
 تیگوش یدزد بعد از.. کنم سوارت گفتم یالک نه، ــ

 .باشه کار در یسوم بار ترسم یم ده،یترس ازت چشمم
 

 که شکافتند را سرم فرق و دندیپر باال میدوابرو چنان
 سمتش زده رتیح نشست، صورتم یتو درد
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 کمربند و کرد یم یرانندگ هم راحت چه... دمیچرخ
 .ذکور جماعت نیا دست از آخ. بست ینم هم یمنیا
 
 سوم؟ بار د؟یببخش ــ
 
 ۲۲۸_پارت#
 طومار#
 
 . کرد عوض را دنده و داد تکان یسر خونسرد یلیخ
 
 دهیدزد دوم بار مغازه، یجلو خوردن نیزم اول بار ــ

 ...سوم بار ت،یگوش شدن
 
 خودتون خوبه باشه؟ کار در یسوم بار قراره مگه ــ

 .ادیم شیپ گه،ید آمده شیپ دیگفت دکتر به شب اون
 
 زد، یم بوق شیبرا سر پشت از که ینیماش به داد راه
. کرد بلند نیماش یبرا اعتراض ی نشانه به هم یدست

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo738pg.   

 یدرست اعصاب هم یرانندگ در که الحمدهلل خب
 ذهنم در داد ینم اجازه هم مثبت ی نقطه کی نداشت،
 مثل یقلب زیر ی علقه نیا لیدل باشم دلخوش که بماند

 .بوده یمثبت خصلت
 
 اد؟ینم شیپ یادیز کمی ــ
 

 او با دینبا روبرو، سمت به دمیچرخ نهیس به دست
 . کردم یم یلفظ جنگ

 
 ؟یقهر ــ
 
 .رینخ ــ
 

 .نشست شیصدا یتو خنده
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 دنبالت؟ ادیب یکس ستین بهتر شبا ،یشوخ یب یول ــ
 ساعت زمستون یتو ،یبند یم که یساعت بهرحال
 .ابوناستیخ یخلوت
 

 .دادم را جوابش یناراحت یب ،یشوخ یب گفت چون
 
. بشم مزاحمشون خوام ینم یول ان،یم بگم اگر ــ

 .دارن و خودشون یزندگ و کار هرکدومشون
 

 البته متوجهم، گفت یم انگار که داد تکان سر یطور
 یجلو. دانستم ینم را لشیدل که داشت اخم هم یکم
 فکر. چرخاندم را سرم کرد، توقف که یفروش ینیریش
 .باشد گفته یالک واقعا کردم یم
 
 د؟یبخر کیک دیخوا یم یجد ــ
 
 ؟یش ادهیپ یخوا یم آره، ــ
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 قند زیعز. بخرم ینیریش یکم هم من آمد ینم بدم
 هوس یگاه خودم اما نبود خوب ادیز شیبرا و داشت
 کلمپه ما ی خانه خدا ی شهیهم. کردم یم یا خامه نان
 و دادم تکان یسر. نه تر هینیریش یول شد یم دایپ

 او. میکرد حرکت یفروش ینیریش سمت هم با هردو
 خچالی یجلو من و رفت آماده کیک یها قفسه سمت

 ای دم،یخر یم یا خامه نان. ستادمیا تر یها ینیریش
 ام معده که گرفتم یم را سمت کدام ؟یبستن رولت
 خواستم مرد از آخر دست! من با گرفت ینم قهرش

 گرید یمین و رولت با را نصفش و بردارد جعبه کی
 او رفتم که صندوق یجلو. کند پر یا خامه نان با را
 .بود کرده انتخاب را کشیک هم
 
 ۲۲۹_پارت#
 طومار#
 
 ؟یخوا ینم گهید زیچ ــ
 
 .کنم یم حساب خودم فقط نه ــ
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 تکان سر یعاد یطور خت،یر بهم را محاسباتم باز
 هاج دستم در ینیریش ی جعبه با که کرد موافقت و داد
 با و دیکش کارت اول خودش. کردم شیتماشا واج و

. رفتم جلو که بودم من بعد و رفت عقب کیک ی جعبه
 یتو دست گفتند یم پسرها ها قصه یتو یه پس چرا
 رگ است، غلط است، بیع است، زشت یکن بتیج

 یرو انداخت یم موج اخمشان کرد، یم باد گردنشان
 خوردشان؟ شد ینم هم عسل من کی با و صورت

 همراه یجیگ همان با و دمیکش کارت را ینیریش مبلغ
 یرو را جعبه او. میشد خارج یفروش ینیریش از هم

 بغلم یتو را ام جعبه من و گذاشت عقب یها یصندل
 در دیسف ی جعبه یرو یا بسته زد، که استارت. گرفتم
 .کردم نگاهش متعجب. گرفت قرار دستم
 
 ؟یدار دوست لیپاست ــ
 
 نگاه متعجب بزرگ زیسا یا نوشابه لیپاست ی بسته به

 .کردم
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 منه؟ یبرا ــ
 
 .هوم ــ
 

 سردرگم حس کی را شیجا و رفت ام یجیگ دم،یخند
 .گرفت نیریش اما کننده
 
 !یمرس. دارم دوست ــ
 

 را پخش یصدا فقط. نداد را جوابم و دیکش یقیعم نفس
 یتو ا،یپر یها قصه یقیموس بار نیا و کرد ادیز

 او از را تصوراتم تمام من، ذهن یها قصه وید نیماش
 با من شهر بودند، بایز کرمان یها شب. ختیر بهم
 بایز بودنش، گرم و خشک از مردم تصورات ی همه
 وید نیماش سوار حاال حال نیا یتو! یدنید و بود

 یآوا و یا نوشابه لیپاست ،ینیریش جعبه کی با ذهنم،
. بود زیانگ شگفت بودن خانه راه در ایپر یها قصه

 !بطنش در بیعج لذت کی اما ساده اتفاق کی
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 کتابفروش؟ دختر ید یم آدرس ــ
 

 که بود او باز گفتم، که را آدرس. دمیکش یقیعم نفس
 .دیپرس
 
 سراغتون؟ ومدین آقا اون ی نوه گهید ــ
 

 مکث یکم با را جوابش. کردم لمس را لیپاست ی بسته
 .دادم
 
 به... جا اون برم دوباره خوام یم من اما ومد،ین نه ــ

 همه نمیبب قیدق یلیخ نداد اجازه زیعز یسر اون نظرم
 .گه یم حسم شه، یم دایپ ییردپا هی باالخره. رو جا
 
 ۲۳۰_پارت#
 طومار#
 

 .حرکتش نیا به کردم یاخم کرد، کم را پخش یصدا
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 !برو خانوادت با ــ
 
 یباق... ترسه یم زیعز رفت، دیبا اونا بدون اتفاقا ــ
 که یاثر رم، یم. حجته براشون زیعز حرف که هم
 یتو که گم یم بهشون برگشتم پر دست و کردم دایپ

 .کرد سکیر ییجاها هی دیبا یزندگ
 
 یشانیپ یرو یاخم ام یطوالن و یاعتراض ی جمله از
 .نشست اش
 
 .رینگ میتصم یجانیه دختر، یر یم تند چقدر ــ
 

 اما من. دینپرس یزیچ گرید هم او نزدم، یحرف
 به رفتن یبرا بودم شده مصر هم باز بود یچندروز
 به او یجلو بحث نیا ی ادامه وجود نیا با. روستا
... رفتنم یبرا مناسب زمان تا هم من. نبود صلح
 .کنم فکر ممیتصم یرو باز داشتم فرصت
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 برم؟ سمت نیا از ــ
 
 ! بله ــ
 

 با و نشستم میسرجا محکم یکم که گرفت یبد سبقت
 و اوردین خودش یرو به کردم، نگاهش گشاد یچشمان
 .زد لب تنها
 
 .بود اومده خوشش کتابا از مامانم ــ
 

 شد، یم که کتاب حرف اصل برگشت، میصدا به ذوق
 محبوب ی درباره که نیا از گرفتم یم جان انگار من
 از خوشحال. بزنم حرف یکس با ام یمند علقه نیتر

 .زدم لب داشت دشیخر به نسبت که یتیرضا
 
 بهتون خوب کتاب دیخواست اگر بازم خوبه، یلیخ ــ

 .کنم یم یمعرف
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 و دیبگو یزیچ خواست یم انگار. کرد نگاهم کوتاه
 یکم را سرم و شدم حال نیا متوجه داد، قورتش عمدا
 .دمیکش جلو
 
 د؟یبگ دیخواست یم یزیچ ــ
 
 .نبود مهم نه، ــ
 

 .نشستم میسرجا صاف کنجکاو
 
 !نشیخورد بود، یزیچ هی پس ــ
 

 بودند کجا ها یپر. داد تکان یسر و گرفت اش خنده
 !مرد تیها خنده نیا بر لعنت ند،یبگو گوشم ریز
 
 ۲۳۱_پارت#
 طومار#
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 .خوردمش ــ
 

 پر فیتعر از قهیدودق که آخ باز؟ کرد یم ام مسخره
 ینم بودم کرده باز اش خنده یبرا دلم یتو که ینبات از

 نیا با شدم یم سرافکنده دلم شیپ مرتب گذشت،
 .آمد حرف به باالخره که کردم یاخم. انتخاب

 
 ؟یدار دوست رو ها کتاب اون خودتم ــ
 
 .دادم ینم شنهادیپ که نداشتم دوست ــ
 

 نکند ردش تا کرد کم را سرعتش م،یبود کوچه کینزد
 جنگ یب... یعاد یلیخ ها، کوچه اسم به دقت نیح و
 .دیپرس طلبانه صلح و دعوا و
 
 کنم درکت بهتر دیشا بخونم ازشون چندصفحه اومدم ــ
 . نتونستم واقعا... اما
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 کند، توقف کردم اشاره بخواند؟ رمان خواست یم
 که بودند میپاها سهم ریمس یباق و میبود کوچه کینزد
! او یدگیرس با بود شده حالشان به خوش امروز یادیز
 .دمیچرخ سمتش به ستادیا یوقت
 
 .مهمه خوندن کتاب یتو قهیسل ــ
 
 بار نیا که بود شده متعجب گمانم داد، تکان یسر

 .بودم نگرفته یگارد برابرش
 
 .داشتم دوست و سهراب یول ــ
 
 .دارن دوست همه و سهراب ــ
 

 بود یطور لحنش نشست، اش یشانیپ یرو نرم یاخم
 .ستیجد ای کند یم یشوخ دیفهم شد ینم
 
 !سهراب حال به خوش ــ
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 سمت ینگاه با و کردم بغل سفت را جعبه دم،یخند

 .انداختم باال یا شانه کوچه،
 
 !یمرس خب، ــ
 
 .درآورد را میادا
 
 .کنم یم خواهش خب، ــ
 

 را حرصم یادیز که نیا وجود با. داشتم لبخند هنوز
 یدفاع اندکم و زیر ی علقه یبرا ادیز و آورد یم در
 یبعض که کردم یم اعتراف اما، نداشتم عقلم دادگاه در

 علقه که شد بلند وجدانم یصدا. بود بامزه شیکارها
 یم دیبا داغ ریق دار؟یسپ است اندک و زیر واقعا ات
 واکنش حق یصدا به انقدر که میها گوش یتو ختندیر

 .ندهند نشان
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 .خداحافظ ــ
 
 تا و بود گذاشته فرمان یرو دست داد، تکان یسر
 یوقت تا یحت کرد، یم میتماشا داشت شوم ادهیپ یوقت

 ی جعبه دستم یتو... بود جا آن هنوز شدم کوچه وارد
 هم او نیماش عقب بود، لیپاست بسته کی و ینیریش
 ییما نیب ساده یا خاطره هینیریش و کیک جعبه کی

 من که شد یم شروع جا نیهم از انمان،یع اختلف که
 در قفل یتو را دیکل! نداشت او و داشتم دوست کتاب
. شدم وارد یقیعم نفس با و چرخاندم یسخت به خانه

 خان سهراب جناب به علقه شد یم هم شباهتمان
 از کم چه شبدر گل بود سروده که جا همان! یسپهر
 که، نیا به داد مشیتعم شد یم و دارد قرمز ی الله
 داریسپ آخ دارد؟ ها قصه یتو یپسرها از کم چه آزاد
 را شبدر ل،یپاست کی با که شده، افسون ی ازدهیرو
 دنیرس محض به زیعز یصدا. رفت و یکرد الله
 .لرزاند را تنم چهارستون اطیح یتو
 
 ؟یکرد{ رید} دور انقدر چرا دار؟یسپ یاومد باالخره ــ
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 دیبا شبدر و الله و ستیعصبان زیعز یعنی صدا نیا
 !بعد تا شوند پنهان مغزم صندوق یتو

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 

 
 ۲۳۲_پارت#
  طومار#
 

 ییپتوها شستن ،یتکان خانه یفرسا جان و سخت بخش
 زیعز اما بودند نشده هم استفاده سال به سال که بودند

 یها لگن یتو که ییپتوها. اند گرفته بو داشت اصرار
 فله ز،یعز را دیتا و بودند شده ساندهیخ دیسف و قرمز

 یمشک یها چکمه آن با و کرد یم یخال شانیرو یا
 بازار از زیعز و بود من یپا زیسا زانیم زش،یسا که
 یم تشت در پا دیبا بودتشان، دهیخر خودم تین به

 نشست یم هم خودش! کردنشان لگد تین به گذاشتم
 و گذاشت یم دستش کنار را یچا ینیس وان،یا یتو
 .برد یم باال را شیصدا یگاه من کار بر نظارت نیح
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 !نکن شورشون گربه ــ
 

 میها لباس بودند، گرفته درد پتوها کردن لگد از میپاها
 کی هیشب قشنگ و بودند میها لباس نیتر کهنه

 وزشده یموها. دمیرس یم نظر به کارکشته خدمتکار
 با را غرم و دادم عقب دست با را صورتم دور ی

 .آوردم زبان به بلند یصدا
 
 دست هم یشکیه ،یشور یم هرسال رو پتو نیا ــ

 !نزده بهش
 

 شیچا دنیکش باال هورت یصدا اما نداد، را جوابم
 به هم در زنگ بعد، یکم. بود میبرا یتودهان قشنگ
 ی دکمه تا. کرد بلند جا از را زیعز و درآمد صدا

 شدن باز محض به و دیکش طول یکم بزند را فونیآ
 فرشته انگار، و شدند اطیح وارد پژمان و سودابه در،
 .بود گذاشته خانه به پا من نجات ی
 
 .دیاومد موقع خوش که برم قربونتون یاله ــ
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 سودابه، و زد خنده ریز رمینظ یب پیت دنید با پژمان

 .برداشت سرش از یروسر و آمد جلو یدلسوز با
 
 ؟یشور یم ییتنها چرا من، سر به دردت ــ
 

 .کردم لوس شیبرا را خودم
 
 خودم رو پتو تا سه نیبب د،یایب بگم نذاشت زیعز ــ

 .مونده گهید چهارتا شستم،
 
 و شد شلوارش یها پاچه زدن تا مشغول عیسر یلیخ
 .زد تشر دیخند یم داشت هنوز که یپژمان به رو
 
 یم دایپ رو ها یمیقد چکمه نیبب یانبار از برو ــ
 ...پسر بدو ؟یکن
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 رونیب لگن یتو از کار، از حجم نیا شدن تمام از شاد
 سلم جواب. زد رونیب خانه از در همان زیعز و آمدم

 .دیچرخ من سمت به و داد را سودابه
 
  رون؟یب یاومد لگنو از چرا ــ
 
 .شدم خسته خدا به ــ
 

 .برخاست من یدار جانب به هم سودابه
 
 ۲۳۳_پارت#
 طومار#
 
 !تنها و تک داره گناه بچه زیعز ــ
 
 زانیآو بند یرو و شست پتو یجا را جفتمان زیعز
 .کرد
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 خود... بود بغلم دمیسع بودم نیا قدر ست؟ بچه نیا ــ
 گه یم یطور هی ؟ینداشت و پرهام یبود نیا سن تو
 لمشهیف ش،ینامادر من ندرالستیس نیا انگار داره گناه
 یناسازگار)کردنه قاش دنبال... بره در کار ریز از

 (کردنه
 
 پشتم دست خند با سودابه و شدند زانیآو میها لب

 .گذاشت
 
 نکرد دایپ پژمان کنم فکر ار،یدرب رو ها چکمه ــ
 .رو ها یمیقد
 

 حرف داد یم نشان نیرزمیز از پژمان یسروصدا
 را ها چکمه و دادم تکان یسر. است درست سودابه

 .نشستنم به نداد امان زیعز. درآوردم پا از
 
 بکش رو یقال ایب ن،ییپا اون از ایب در مامان، پژمان ــ

 یم سودابه رو ها پتو که حاال داریسپ... اطیح وسط
 .ریبگ آب رو یقال شوره،
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 دیخند زیر زیر سودابه فرستادم، رونیب یا کلفه نفس
 لگد اش، فربه یکم کلیه آن با و گذاشت تشت در پا و

 ینم گرید آمدنش، باال با پژمان. کرد شروع را زدن
 کرد بشینص یزهرمار سودابه. بخندد یپنهان توانست

 یرو. ها یقال سراغ رفت ز،یعز دستور دنبال به او و
 یها دکمه و اورندیب را ها یقال تا نشستم سرد یها پله

 سودابه یصدا. بستم بودم، زده تن که را زیعز ژاکت
 .شد بلند ارام
 
 .خونم بود اومده شبید رایحم خاله ــ
 
 .نرسد سر زیعز بود حواسش کردم، شیتماشا تعجب با
 
 شیپ امیب شه ینم روم دلخوره، ازم زیعز گفت یم ــ

 برن یمحمدمهد یبرا خوان یم... خودش
 برطرف کدورت نیا قبلش داره قصد ،یخواستگار

 . بشه
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 به داشت زیعز خانه، داخل سمت دیچرخ هم من سر
 اط،یح اوردیب و کند رول را یقال کرد یم کمک پژمان
 طور نیهم. ستادمیا سودابه به کینزد و شدم بلند

 پس. کرد یم لگد را پتو و خورد یم تکان داشت
. بود نشانده یکرس به را حرفش زود یلیخ یمحمدمهد

 حسادت حس آن یکم اگر گمانم بودم؟ خوشحال شیبرا
 . کرد یتلق طور نیا شد یم نبود،

 
 ؟یگفت یچ تو ــ
 
 که شب هی جا، نیا دیایب شب هی کنم یم خبرتون گفتم ــ
. ستین نهیک اهل برم قربونش زیعز... دیباش هم ما
 .کدورت رفع یبرا شه یم قدم شیپ خودش ان،یب
 
 .یآج نره باال زیعز فشار باز ــ
 
 ۲۳٤_پارت#
 طومار#
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 خودش سمت را من برداشت، خوردن تکان از دست
 بیعج شهیهم سودابه. دیبوس را صورتم محکم و دیکش
 . کرد یم لوسم بیغر و
 
 .نترس بگردم دورت ــ
 
 بعد، یکم و شد خارج خانه از پژمان با باالخره زیعز
 نشیج شلوار یسخت به هم پژمان و بود اطیح کف یقال
 و شستنش یبرا شود کمکمان یهمپا تا بود داده باال را
 من و شوند تمام ها کار نیا ظهر، تا بودم دواریام من

 را پارو. بروم یکتابفروش به بتوانم ناهار از بعد الاقل
 از بار نیا زیعز و میبده حرکتش فرش یرو تا میآورد

 ادتریز اش خانه زکردنیتم یبرا یکمک یروین که نیا
 برداشت را شیچا وانیل... تر یراض یلبخند با شده،

 .رساند گوشمان به بلندتر را هورتش یصدا و
 
 !آمد یم بدم دیع یتکان خانه از
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 که بود داده تیرضا زیعز ناهار، جوش کل از بعد
 سرد آب خاطر به که ییپاها با. است بس امروز کار
 پتو، و یقال شستن یه دوساعته شدن سیخ و اطیح

 به را خودم بود گرفته و کرد یم درد یحساب
 ی مغازه به که بودم خسته انقدر. رساندم یکتابفروش

 راه سر که یمسکن قرص. نداختمین هم ینگاه یکنار
 داخل گرم آب با را بودم گرفته داروخانه از

 کردن روشن همراه و فرستادم معده به یکتابفروش
 داشتم ازین. زدم برق به هم را یبرق یبخار ها، چراغ

 یها استخوان جان به رفته یسرما نیا تا... گرما به
 داخل، بود امدهین یکس که حاال. ردیبگ آرام یکم میپا
 یبرق یبخار کنار کتابخانه، ی گوشه همان شد یم

. برسانم ازشین مورد یگرما به را میپاها و نشست
 زیم یرو را سرم نشستم، پشت آن گرد زیم پشت

 دعا گرما، منبع به میپاها کردن کینزد با و گذاشتم
 یچندمشتر و نباشد دهیفا یب آمدنم الاقل کاش کردم
 بلندشدن با چون نشست ثمر به زود میدعا. باشم داشته
 همراه یا بچه دختر و آمد باال هم من سر ز،یآو یصدا
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 ام یخستگ ی همه با. کردند جلب را توجهم... مادرش
 یخوب حس ام یکتابفروش به ورود از تا زدم یلبخند
 .رفتم طرفشان به و رندیبگ
 
 !طومار به دیاومد خوش ــ
 
 یتو یرنگ ی فرفره آن با دخترکش کرد، تشکر زن

 خجالت با بود، دهیخر یدستفروش از انگار که دستش
 .کرد یم میتماشا داشت

 
 .خواستم یم رو میشو ثروتمند چگونه کتاب ــ
 

 یضرب هر به کردم یسع اما دیخشک لبم یرو یلبخند
 دوست یوقت زدن، لبخند ی تجربه. دارم نگهش بود
 به مسخره و سخت یلیخ یکن کج را دهانت یداشت
 .آمد یم نظر
 
 ۲۳٥_پارت#
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 طومار#
 
 .مشیندار متأسفم، ــ
 
 چطور؟ و شدن پولدار یها اهرم ــ
 

 یجملت دنبال ذهنم یتو خاراندم، را ام گونه ی گوشه
 کلمات. میبگو زن نیا به را نظرم نیتوه بدون که بودم
 را دستم سوال، نیا به جواب یجا به. بودند شده گم اما

 ها کتاب یها قفسه سمت به را او و گذاشتم پشتش
 .کردم تیهدا
 
 یزایچ دیشا د؟یبنداز نیعناو به نگاه هی دیخوا یم ــ

 .دیکرد دایپ یبهتر
 
 یسر اما دیرس ینم نظر به یراض شنهادمیپ از یلیخ

 دهیدو که دخترکش یرو به یلبخند با من و داد تکان
 انجام به کردم قیتشو را زن ،یبرق یبخار سمت بود
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 و رفتم سمتش به بود، سردش دخترک گمانم. کار نیا
 .کردم تر شیب را یبخار ی درجه

 
 عروسک؟ هیچ اسمت ــ
 
 .داد را جوابم زیر ییصدا و خجالت با
 
 !شایم ــ
 
 و رفت شیبرا دلم داشت، یقیعم یها گونه چال چه

 و دیخند خجالت با. کردم نوازش را نرمش ی گونه
 از نشود تیاذ که نیا یبرا. داد تکان را خودش
 که نیا بدون که یزن به را خودم و شدم بلند کنارش
 دیچرخ یم قفسات نیب خواهد، یم چه بداند اصل

 گذرشان شهیهم زرد، یها کتاب یها یمشتر. رساندم
 .شدم کینزد زن به لبخند با. افتاد یم من طومار به
 
 ده؟ یم جواب نظرتون به ــ
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 واضح و زدم هیتک ها قفسه به کرد، نگاهم حواس یب
 .دمیپرس تر
 
 .بشه پولدار آدم کتاب هی با که نیا ــ
 

 .نشست شیها لب یرو تلخ یلبخند
 
 یزد شیآسا به دنیرس یبرا رو یدر همه یوقت ــ
 .نداره ضرر هم راه هی نیا امتحان نشده، یول
 

 یشعار یلیخ کردم یم حس قتشیحق نداشتم، یجواب
 شود یم هم پول بدون میبگو خواستم یم اگر بود

 قبولشان هم را ها کتاب نیا حال نیا با. بود خوشبخت
 نکردن دایپ و قفسات نیب گشتن از خسته. نداشتم
 .دیپرس باشد داشته ربط ثروت به که یعنوان

 
 خوبه؟ درآمدش یکتابفروش ــ
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 ۲۳٦_پارت#
 طومار#
 

 .دمیخند
 
 ست؟ین مشخص جا نیا یشلوغ از ــ
 

 قصه دوکتاب یناکام با آخر دست زد، لبخند هم خودش
 یکتابفروش یآرام یخداحافظ با و گرفت دخترش یبرا
 ی ادهیپ نیعابر و شلوغ یرو ادهیپ به. کرد ترک را

 دوباره. دمیگز لب میپاها درد از و ماندم رهیخ پرعجله
 با و یبخار کنار نشستم دم،یچرخ زیم آن سمت به
 نهیس از یآه... کنارش دخترک ی افتاده ی فرفره دنید
 غصه با و کردم لمس را فرفره کاغذ. دیخز رونیب ام
 .زدم لب
 
  کوچولو؟ جا نیا شیانداخت چرا ــ
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 بردنش یبرا و شوند متوجه زود بودم دواریام

 شده کرخت و کردم رها جا همان را فرفره. برگردند
 زیم یرو مجددا را سرم ،یبخار دیشد یگرما از

 ارمیهوش در، یزباالیآو آن بود راحت المیخ. گذاشتم
 انیم. گذاشت یم مغازه نیا به پا یکس اگر کرد یم

 یرو پلک یکم... یبخار نیا جوار در هوا، یسرما
 پس کردن سبک را روز نیا یخستگ و گذاشتن هم
 .نداشت یرادیا
 

                              
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 هم از آرام را میها پلک گرما، حس و یسوختن یبو

 زیم یرو از را نمیسنگ سر کرخت، و جیگ. داد فاصله
 از چنان متعلقاتش، و خواب... یزدن پلک با و برداشتم

 رتیح. شد خورد دم در شانیپا قلم که دندیپر سرم
 کنار از که یا شعله به پروحشت و دهیترس زده،
 یمیقد یها کتاب ی قفسه به و بود گرفته راه یبخار
 یادیز ی فاصله که یا شعله دوختم، چشم بود دهیرس
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 یم یرو شیپ داشت آرام یلیخ انگار و نداشت من با
 و آتش یگرما. زد ینم قلبم و بود شده الل زبانم. کرد
 ام ینیب یتو قفسه، یها کتاب و چوب سوختن یبو

 آن از زدن پلک با داشتم الیخ انگار... اما بودند
 نیا و نمیب یم خواب کردم یم حس. شوم بلند خواب
 یکتابفروش یتو رد،یگ یم گر دارد طور نیا که یآتش
 بود، شده کمینزد یادیز که ییگرما با. فتادهین راه من
 یزیم. دمیپر زیم پشت از و شکاندم را ام زده خی بهت
 یم داشتند که بود یکتاب یها قفسه اسارت در که

 کنار از خورد سر عرق زدم، پلک بار نیچند. سوختند
 د،یچرخ نگاهم. ام چانه ریز تا دیرس و میها قهیشق

 یکینزد و بود یبرق یبخار سمت از آتش ظاهرا
 آن به بود دهیبخش جان کتاب، یها قفسه به یبخار
 یخروج سمت به خواستم. رفتن باال و گرفتن گر یبرا

 یعنی... چوب و کاغذ از بود پر جا نیا اما، کنم فرار
 شدن تر بزرگ و آتش گرفتن جان یبرا ییموادغذا
 را ام هیسرما تمام توانستم یم چطور. بود فراهم فاجعه
. دمیدو یکتابفروش یانتها سمت به بروم؟ و کنم رها
 دود. کردم یم فراهم آتش کردن خاموش یبرا آب دیبا

 کشانده داخل به را یچندنفر انگار مغازه، از شده بلند
 تیاهم یب من و آمد یم یبیعج یسروصدا چون بود
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 یراه دنبال... دهیترس و سیخ یچشمان با ز،یهرچ به
 خودم دور داشتم اصل در اما بودم آب رساندن یبرا
... نفر کی بلند یصدا با که یدنیچرخ دم،یچرخ یم

 و کیستریه حرکت از را میها لب و شد متوقف
 میصدا ادیفر با داشت که یکی. داد نجات شان دهیترس
 ... کرد یم
 
 ...داریسپ دار؟یسپ ــ
 
 ۲۳۷_پارت#
  طومار#
 

 تازه. میپاها جان به دیچسب بود، قوت انگار شیصدا
 نم،یبب را بود وارید یرو که ینشان آتش کپسول توانستم

 میها گام. کردم شیجدا وارید یرو از و رفتم سمتش به
 دنید با و برداشتم یکتابفروش یجلو سمت دو با را
. شد پر چشمانم ناباورانه آتش، وسعت شدن تر شیب

 داخل جرئت یکس کنم، هیگر درست توانستم ینم یحت
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 دنم،ید محض به که ییاو جز بود نکرده دایپ شدن
 .آمد سمتم مهیسراس

 
 دیبا بدو کار؟یچ پشت اون یرفت ؟یکن یم استخاره ــ
 .موندن خطرناکه ینشان آتش میزد زنگ رونیب میبر
 

 دمیترس که کرد نگاهم چنان د،یفهم او و کردم مقاومت
 .دمینکش عقب اما
 
 ...کتابام ــ
 
 جونت؟ ای تره مهم کتابات احمق، ــ
 
 رونیب ی همهمه و چوب سوختن یصدا زد، یم داد
 کل دود بزند، حرف بلند یصدا با که دیطلب یم را نیا

 شده سخت دنیکش نفس و بود کرده پر را یکتابفروش
. بود شده زائل عقلم ی قوه دادم، تکان را سرم. بود

 .دادم تکان را کنم کار آن با نبودم بلد یحت که یکپسول
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 .کنم خاموشش دیبا ــ
 
 سر از که شیصدا دنیرس یبرا نه ادشیفر بار نیا

 .بود خشم
 
 ایب بردار و خودت جون رسه، یم ینشان آتش االن ــ
 . میبر
 
 کنم، چه کپسول آن با دیبا بفهمم کردم یسع تیاهم یب
... پرهام ایخدا نبودند، من ی هیسرما فقط ها کتاب نیا

 ینم نشانیب از قطره کی یحت اما بود پر چشمانم
 آتش انگار و دود همه آن نیب کردم یا سرفه. ختیر

. دمید ینم من و گرفت یم وسعت داشت لحظه لحظه
 که یمرد شد، دهیکش رونیب شدت با دستم از کپسول
 را من داشت اخم و بود شده دودزده اش چهره حاال
 . فرستاد عقب
 
 !شق کله ی دختره! عقب برو بده ــ
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 بود مانده برود؟ تا داشت یبرنم را خودش جان چرا
 دیپاش را کپسول کف چشمانم یجلو چه؟ یبرا کنارم
 بتواند که بود یآن از ادتریز شدتش اما آتش یرو
 بش،یمه یصدا و ها قفسه از یکی افتادن با. کند یکار

 یم قلبم ته از. بود شده تر پررنگ کابوسم انگار
 دود، و گرما. شوم بلند خواب از حاال نیهم خواستم
 به هم شوک و ترس. بست یم را نفسم راه داشت

 گذاشتم، میگلو یرو را دستم. بود آمده کمکشان
 چشم هم دوم ی قفسه ختنیفرور ی صحنه به ناباورانه
 به دیام نور شد ،ینشان آتش نیماش یصدا و دوختم
. کرد یم تلش من خاطر به داشت که ییاو و من قلب
 بازدمش و چرخاند را سرش چون د،یشن را صدا هم او
 نکرد، هم نگاهم یحت بار نیا. فرستاد رونیب محکم را
 سمت به شدت با را من و دیچسب را میها شانه فقط

 یخروج
 
 ۲۳۸_پارت#
 طومار#
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 یم رد در از میداشت یوقت. کرد تیهدا یکتابفروش
 میها گوش هم سوم ی قفسه افتادن بیمه یصدا م،یشد
 یزیچ خواستم ینم گرید آن از بعد... بود کرده پر را

 .بشنوم
 

                               
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 
 

 کرد، یم یبررس را حادثه علت داشت که یمأمور
... آمبوالنس نیماش ی لبه بودم نشسته. آمد من سمت

 به مات نگاهم و بود صورتم یرو یژنیاکس دستگاه
 خاکستر ی مانده یباق از که یاهیس یدودها

 قرار میجلو که مرد. آمد رونیب داشت یکتابفروش
 از بود شده اهیس صورتش. شد کینزد هم آزاد گرفت،

 دود آن از من قدر. بودند هم یتو شیها اخم و دود
 ماسک آن به باشد داشته ازین که بود نکرده استنشاق

 ستادهیا کمینزد فقط زد، ینم هم یحرف. صورت یرو
 شده کشنده سکوت کی مات هردو... نیهم و بود
 بودند یکتابفروش کینزد که یتیجمع تعداد. میبود
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 خاموش از الشانیخ همه حاال. شد یم تر کم داشت
 .بود شده راحت آتش شدن
 
 کشینزد احتماال. زده جرقه یبرق یبخار میس ــ

... خب که هم بعد داده، جون رو شعله که بوده یکاغذ
 و رهیبگ گر یکم زمان مدت شدن باعث کتابا و چوب
 نظر از مرتب دیبا یکیالکتر یها لهیوس نیا. بره جلو

 ثمر به یادیز خسارت وگرنه بشن، چک سلمت
 .ارهیم
 

 اد؟یز خسارت ،یکتابفروش سمت به دیچسب باز نگاهم
 کاغذ... بود مات نگاهم شود؟ چه بود قرار گرید

 فرفره. بود یرنگ ی فرفره همان ،یبخار به کینزد
 .کرد زمزمه مرد. بود سوزانده را میایدن که یا
 
 د؟یبود مهیب ــ
 
 به فقط. کنم تمرکز شیها صحبت یرو توانستم ینم

 و سوال نیا یبرا حالم دیفهم هم او زدم، زل دستانم
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 اورژانس نیتکنس. دیکش عقب و ستین خوب ها جواب
 .کرد زمزمه و آمد سمتم
 
 تنفس؟ نظر از د؟یبهتر ــ
 

 .دیپرس گرفته ییصدا با آزاد
 
 مارستان؟یب میبر ستین ازین ــ
 

 آمد، من سمت به و داد کوتاه را جوابش نیتکنس
 رو هم ییزهایچ و برداشت صورتم یرو از را ماسک

 یتو ییصدا اما دمید را شیها لب حرکت گفت، من به
! ها چوب سوختن جز ییصدا چیه نبود، میها گوش
 را بود کرده وصل دستم پشت که یسرم وکتیآنژ

 سرم آمدم، نییپا نیماش ی لبه از و دمیکش رونیب خودم
 را راهم و اوردمین خودم یرو به اما رفت جیگ یکم

 داخلش نمیبب خواستم یم. کردم کج یکتابفروش سمت
 
 ۲۳۹_پارت#
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 طومار#
 
 یدست یکتابفروش در به کینزد. درآمده یوضع چه به

 اخم با داشت. چرخاند را سرم و دیچسب را میبازو
 .کرد یم میتماشا یقیعم
 
 سیر و راست نفست تازه دوده، پر هنوز تو اون ــ

 ؟یر یم نییپا یانداخت و سرت کجا شده،
 
 و بست یپلک کلفه که کردم نگاهش چطور دانم ینم

 .کرد زمزمه
 
 طرف میبر ایب دختر، یستین خوب... نیبب هللا، الاله ــ

 تن دور هی تازه بعد، یش روبراه کمی... یفروش کفش
 بده فرصت هی ،یداد سکتمون و یلرزوند و بدنمون و
 .کن شروع دوباره بعد میکن هضم رو یقبل
 

 لب یجوش و متأسف و کند میرها شد باعث ممتدم نگاه
 .بزند
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 . جهنم به برو، اصل ــ
 
 هوا یتو یوقت بود، سوخته دستش از قسمت کی

 دلم چون اوردمین اما خودم یرو به دم،ید داد تکانش
 که یبد یبو شدم، وارد. بود سوخته تر شیب یلیخ
 نیا از تر گنگ. نبرد درهم را صورتم بود، فضا یتو

 به فقط. دیایب چشمم به زهایچ نیا که بودم ها حرف
 و شده نابود کتاب ی قفسه سه شده، اهیس یوارهاید

 هم سالم اگر که ییها کتاب و گرفته رنگ یها قفسه
 زل بودند داده رنگ رییتغ قطعا کاغذشان بودند، مانده
 جان تا و نشست میگلو ریز یدست کردم حس و زدم

 .فشردش داشت،
 
 ...حاال رونیب ایب ؟یدید ــ
 

 به مگر گذاشت؟ ینم میتنها چرا. بود آمده سرم پشت
 شد؟ ینم الیخ یب چرا پس بود نکرده ام حواله جهنم
 نعمت  بابا یها کتاب ی قفسه به کینزد و رفتم جلو
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 میزانوها. بود نمانده آن از چیه که یا قفسه. ستادمیا هللا
 یرو دستم و ها قفسه سر یباال نشستم شدند، خم

 کنارم هم او. نشست بود کتاب قبل که اهیس یپودر
 .کرد زمزمه آرام بار نیا و گرفت قرار
 
 میبر... واست دود یبو نیا ستین خوب دار،یسپ ــ
 .جدت جان رونیب
 
 و خودم شد یم باعث که بود یزیچ تنها کتابا، نیا ــ
 .بدونم کینزد بابام به
 

. آمد یم نظر به افتضاح یلیخ میصدا کرد، سکوت
 چیه. دید تار چشمانم و گرفت قرار نیزم یرو میزانو
 .ختینر رونیب شانیتو از اما
 
 چندجلد هی برام ازش مرد، که بودم کیکوچ یلیخ ــ

. رفته یک به علقم نداخت یم ادمی که بود مونده کتاب
 .دادم دست از و همشون کمه،ینزد کردم یم حس بعد
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 را میها لب و زدم زل وارید و در به نزد، یحرف
 .فشردم هم یرو محکم

 
 نه؟ مگه عرضم یب یلیخ ــ
 
 ۲٤۰_پارت#
 طومار#
 

 .آرام بار نیا قبل لحظات برعکس کرد، میصدا فقط
 
 !داریسپ ــ
 
 که ینیزم یرو نشستم کامل. دادم قورت را دهانم آب

 !اهیس و بود سوخته
 
 گرفت، باباش از رو جا نیا کرد، اعتماد بهم پرهام ــ

 پول بهم زیعز... شد کمیشر گذاشت هیسرما خودش
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 خواهربرادرام. خودم محبوب کار سراغ برم که داد
 .زدم گند شهیهم مثل من و کردن اعتماد بهم
 
 نشان یتوجه خواستم ینم اما من کرد، میصدا باز
 .بدهم
 
 اشتعالش احتمال یبرق یبخار دونه، یم یا بچه هر ــ

 مکان دیبا باشه، کشینزد کاغذ دینبا. باالست
 دمید اما من باشه، پارچه و کاغذ از دور شیریقرارگ
 بود، نیا ذهنم یتو همش. نداشتم برش و افتاده فرفره

 یتنبل هی. ست هیبق یبرا... که ستین ما یبرا بلها نیا
 همه یجلو شد باعث ،یانگار سهل هی ک،یکوچ

 .بابام یجلو یحت شم، شرمنده
 

 هم خودم دل که گفتم یبغض انیم را آخر ی جمله
 و ختندیر باالخره میها اشک که بود آن از بعد. سوخت
 یاهیس یرو اشک قطرات که دمید افتاد، تر نییپا سرم
 هیشب آمد، باال یسخت به نفسم و کردند سقوط نیزم

 ...میصدا
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 .کردم دیناام و همشون ــ
 
 .کرد میصدا تر میمل
 
 ...دختر ــ
 

 را قلبم... نبود خوب اصل حالم دادم، یتکان را سرم
 .کردند یم له داشت

 
 نیسوم. کنه ریبخ خدا رو یسوم یگفت ،یگفت هم تو ــ

 .کرد نابودم بل،
 

 یم فقط. بندمش ینم جمع گرید که نبودم متوجه
 احساسات آن خواستم یم کنم، یزیر برون خواستم

 به هم او. شوم سبک و زمیبر رونیب را وحشتناک
 .کرد زمزمه و نشست خودم مثل اورد،ین میرو
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 .یزد گند یلیخ خب، آره ــ
 
 را اشکم... دیرس یم نظر به یجد کردم، نگاه سمتم به
 .کرد نجوا تر آرام بار نیا و کرد دنبال نگاهش با
 
 فکر یزد که یگند به باشم، خانوادت یجا من یول ــ
 کنم؟ یم فکر یچ به یدون یم. کنم ینم
 
 حتما بودند، چشمم یجلو بابا یها کتاب. دانستم ینم
 شد، یم مانیپش بودشان سپرده من به که نیا از زیعز

 مهربانانه و کرد دنبال نگاهش با هم را یبعد اشک
 .کرد زمزمه

 
 ۲٤۱_پارت#
 طومار#
 
 .یسالم خداروشکر که نیا به ــ
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 و کرد ینرم اخم نشست، نگاهش یتو سمیخ نگاه
 .آورد جلو را دستش

 
 خارج یجا به که لحظه اون دم،یترس دمید و دود ــ

 یم ،یکرد یم مقاومت یداشت یکتابفروش از شدن
 .بزنمت خواستم

 
 زدیبر دلم که بودم یآن از تر سر ندادم، نشان یواکنش

 ی لبه یرو نشست اش آمده جلو دست. کند ضعف و
 نجوا متأثر و کرد لمس را کلهش خز تنم، یتو کاپشن
 . کرد
 
 .کرد رحم خدا ــ
 
 جمع انگشتانش خت،یر نییپا گرید اشک قطره کی

 قیعم را بازدمش چسباند، بهم را شیها لب و شدند
 .دیچسب دوباره را میبازو و فرستاد رونیب
 جا نیا دم یم قول... یفروش کفش میبر پاشو پاشو، ــ

 . سابقش هیشب شه یم دوباره
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 شدم، بلند یسخت به دستش حرکت با اما بودم کرخت
 و بود بابا یها کتاب ی قفسه سمت هنوز ترم نگاه
 یم حس ام نهیس یتو بابت نیا از یبیعج ینیسنگ

 بودن زنده از شد یم نه و دیکش نفس شد یم نه کردم،
 تا نبود یکس داشتم دوست تر شیب. بود خوشحال
 با را دستش. کردم یم هیگر وقفه یب و بلند محکم،
 م،یآمد رونیب که یکتابفروش از. گذاشت پشتم فاصله
. رفت سمتش به یگام حامد، دنید با و چرخاند سر

 یبرا را یفروش کفش در و زد حرف او با یچندکلم
 خودش... کشاندم خودم دنبال را میپاها. کرد باز من
 حدود و زد حرف بود آمده که یمأمور با رفت، رونیب
 یمأمورها و تیجمع از یخبر گرید بعد، ساعت کی

 را لحظات آن تمام. نبود یانتظام یروین و ینشان آتش
 ختمیر اشک آرام بودم، کرده ریس بهت و هپروت یتو
 یوقت! پرسوز بودم، انداخته راه به ییعزا دلم یتو و

 باشد یم بسته یتابلو و بست را در شد، داخل باالخره
 .دیاین یکس تا چرخاند رونیب سمت به را
 
 .بشور و صورتت جا نیا ایب ــ
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 بود ییروشو کی دوختم، چشم بود گفته که یریمس به
 .کردم زمزمه برخاستن یجا به. مغازه یانتها در
 
 رم؟یبگ تماس شه یم ــ
 

 قرارش مقابلم و داد تکان یسر آورد، میبرا یآب یبطر
 . داد
 
 نیا. بزن زنگ بعد کنم فتیرد بذار بخور، کمی ــ

 .مونه یم شتیپ فکرم یبر یطور
 
 ۲٤۲_پارت#
 طومار#
 

 یپر دل بود، یگرید وقت در اگر امروزش یها جمله
 دل اما امروز. برد یم نشانیسرزم یانتها تا را ها
 گرفته آتش بابا، یشاملو کتاب سوختن با هم ها یپر
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 عقب و شد متوجه کردم، نگاه اش سوخته دست به. بود
 .دشیکش
 
 . ستین یچیه ــ
 
 ؟یکتابفروش تو یاومد چرا ــ
 

 ترس ضعف، از... دیلرز یم میصدا کرد، نگاهم فقط
 بغل را خودم. دانستم ینم را لشیدل بود، هرچه ای

 امشب من. بود پخش ام نهیس یتو که یدرد از گرفتم
 یم بدتر لحظه به لحظه یوقت گذراندم یم چطور را

 بدهم خبر یکس به خواست ینم دلم گرید یحت شدم؟
 چیه که بروم ییجا خواستم یم ام، گذرانده سر از چه
 . نباشد یآدم
 
  چرا؟... تو جز ومدین یکس بودن، دهیترس همه ــ
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 یجواب داد، یجد را جوابم و کرد اخم یکم مکث، یب
 میصدا یوقت شیصدا تن هنوز من... بود صادقانه که
 . داشتم ادی به داریسپ کرد
 
 !تو سوختن سر از اما بودم، دهیترس منم ــ
 
 ۲٤۳_پارت#
  طومار#
 

 نهیس یتو درد از یا ذره چرا اما... بود قشنگ حرفش
 ها کتاب سوختن ی صحنه هنوز چرا کرد؟ ینم کم ام

 جناغ به دیکوب یم را خودش قلبم، و بود چشمم یجلو
 ام؟ نهیس
 
 ؟یکن یم نگاهم یطور نیا االن چرا ــ
 
 .دمیپرس جان یب ییصدا با
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 س؟یپل برم دیبا ــ
 

 نیا باعث میصدا لحن کردم حس د،یکش یقیعم نفس
 آمد، یم نظر به که یطور. بود شده اش یکلفگ

 کلمم، یها نت نیب درد همه نیا از آمد ینم خوشش
 ! دیشا کرد یم تشیاذ
 
 نبود، خوب حالت داده، و گزارشش ینشان آتش ــ

 هی... یبر واقعه کامل شرح یبرا فردا خواستن
. مغازه گرفتن شیآت چطور یبرا یبد دیبا حیتوض
 .ینر االنم اگر ستین یمشکل

 
 فرصت را امشب که بود خوب یلیخ دادم، تکان یسر

 نگاه اش سوخته دست به. خودم یابیباز یبرا داشتم
 .کرد اخم. شد پر تر شیب چشمانم و کردم

 
 .خوب دختر باش آروم ــ
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 به هیثان... نشد یول دمیکش یقیعم نفس کردم، یسع
 یتو که یزخم. سوخت یم تر شیب زخمم انگار هیثان
. دلم بودن ییبابا قسمت آن یتو داشت، انیجر قلبم
 .زد لب و دیکش عقب آهسته که دیفهم
 
 برات؟ کنم کاریچ ــ
 
 ...برم ــ
 

 .شد گم شد یم شیتو گرفت، عمق اخمش
 
  حالت؟ نیا با کجا ــ
 
 یم چه دنبال یحت دانستم ینم دوختم، چشم اطرافم به

 که بود صورتم یتو یانیع یسرگشتگ کی گردم،
 را انگشتانم یوقت. آورد جلو را دستش و کرد درکش
 شیتماشا وار چارهیب و دمیلرز میجا یتو کرد، لمس
 یم لمسم داشت بهیغر یمرد که بود یبار نیاول. کردم
 . بودم شده شوکه هم خودم بودنم، بکر همه نیا از. کرد
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 .یدیترس فهمم یم ن،یبب ــ
 

 نیب از پرهام، به یمال ضرر بابا، یها کتاب ترس؟
 نبود، ترس اسمش ها نیا... زیعز یها امانت بردن

 .بود کابوس
 
 ۲٤٤_پارت#
 طومار#
 
 با گوشت... شده تموم یچ همه شده، تموم خطر یول ــ

 دار؟یسپ منه
 
 !شد تموم ــ
 

 متوجه انگار برود، درهم صورتش شد باعث ام جمله
 .کردم نجوا وار انیهذ. شد ینم منظورم
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 ...شدن تموم همشون. شد تموم بابا یایادگاری ــ
 
 با هم آزاد و شدم بلند میجا از گرفتم، بغل را خودم بعد
 راه از یدرک یحت کردم، نگاه را اطرافم. برخاست من

 چیه واقع به بود، شده خاموش ذهنم. نداشتم یخروج
 .نداشت یادراک

 
 .برم ــ
 
 یشد بم هیشب یوقت کجا رو، کلمه نیا نکن قرقره یه ــ

 !زلزله بعد
 
 پر یعنی تاب، یب یعنی لرزان، یعنی... زلزله بعد بم،
 .زدم لب ناالن.... مرگ حس از پر یعنی غصه، از
 
 .بابام شیپ برم ــ
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 نگاهم قیعم فقط شد، ساکت اما بزند یحرف خواست
 اههیس صورتش هنوز. رفت کاپشنش سراغ به  و کرد
 .داشت خودش همراه را آتش ی
 
 .میبر ایب ــ
 

 حس کردم، یم نگاه یکتابفروش به یوقت رفتم، دنبالش
 میگلو همراه چشمانم، و کرد احاطه را من غصه
 به او و دمیچرخ طرفش به... کرد میصدا. سوخت

 و شدم سوار رفتم، سمتش جان یب. کرد اشاره نشیماش
 دور یوقت تا. نشست فرمان پشت هم خودش بعد، یکم
 رونیب از که یکتابفروش به بود دهیچسب نگاهم م،یشو

 آهسته. درآمده یروز چه به داخلش نبود مشخص
 یتو و دادم را آدرس کجاست، بابا قبر محل دیپرس
! نیسنگ یلیخ یلیخ... بودم نیسنگ. شدم جمع خودم
 اشک قطره کی آرام من و کرد ادیز را پخش یصدا
 که یا قطره. ام گونه یرو خورد سر پلکم ی گوشه از

 .کردم بغل را خودم زده خی و بستم را چشمانم بعدش
 
 نشد دامیپ که یانداخت کوه پشت یجور هی
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 شد؟ پاره یه که یبافت رمویزنج یجور چه
 ..ربافیعموزنج فیح باف، ریعموزنج یا

 یم یچ یصدا با... برام ارهیب یچیه ادینم گهید بابا
 برات؟ گهید کنم هیگر یخوا
 ..ربافیزنج عمو فیح رباف،یزنج عمو یا
 
 ۲٤٥_پارت#
 طومار#
 

 همان با و چرخاندم را سرم کرد، کم را پخش یصدا
 .زدم لب گرفته یصدا
 
 ؟یکرد کم چرا ــ
 

 .داد جواب یرانندگ نیح یجد یلیخ فقط نکرد نگاهم
 
 .یکرد هیگر یکاف ی اندازه به امروز چون ــ
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 یجا اگر. داشتم نیا از ریغ ینظر ؟یکاف ی اندازه به
 یگلو. ام کرده هیگر کم یلیخ یحت دیفهم یم بود من

 مورد مقصد به دنیرس با و دادم ماساژ را دردناکم
 میصدا. کردم باز را در مکث یب ن،یماش توقف و نظر
 هم طور همان و رفتم قطعه سمت به. ستادمینا اما کرد
 بزرگ ی کوفته آن شر از تا دمیمال یم را میگلو

 از میپاها باالخره بابا، خاک سر. شوم رها درونش
 کردم، نگاه سنگ یرو که اسمش به ستادند،یا حرکت

 و نشستم. شد تر بزرگ گلو یتو رکردهیگ هیلعنت آن
 یصدا با بغضم کرد، لمس را سنگ دستم که نیهم
 نمیبب برنگشتم یحت بود، امدهین کینزد. دیترک یبلند
 تنها بود داده اجازه کردم یم حس اما ستادهیا کجا
 . باشم
 
 ...هللا نعمت بابا ــ
 
... دخترم جانم گفت ینم داد، ینم را جوابم وقت چیه
 را سرم. بودم شده بزرگ شیصدا دنیشن حسرت در
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 رمیگ نفس یها هق هق انیم و چسباندم سنگش یرو
 .کردم زمزمه دم کی
 
 .بابا ببخش و من... ببخش و من ببخش، و من ــ
 

 ییزهایچ من. کرد یم نابودم داشت وجدان عذاب حس
 خودخواه چون. بودم کرده نابود را بود او به متعلق که

 با ام یکتابفروش یتو خواست یم دلم چون بودم،
 نیع و بودم نکرده دقت چون شوم، دلگرم داشتنشان

 بار به فاجعه ام یدقت یب بودم داده اجازه احمق کی
 .اوردیب
 
 . خوام یم معذرت بابا ــ
 

 هم کردنم آرام یبرا یقصد چ،یه داد ینم که را جوابم
 حرف آمدم یم من شهیهم بود، نیهم شهیهم. نداشت

 داشتم را شیصدا نه من. کرد یم سکوت او و زدم یم
 اخ دلم، و نداشتند یتمام میها اشک... را نوازشش نه
 . غصه نیا از دیترک یم داشت که
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 .زدم گند باز من بابا ــ
 
 اشک انیم و کردم بلند را سرم سکوتش، هم باز
 .کردم گله میها ختنیر
 
 یبگ.. نداره یبیع یبگ یباش دیبا االن ؟یستین چرا ــ

 یبگ ،یپشتم یبگ ،یکن یم جبران و پرهام خسارت
. یسوزوند و کتابام سرت یفدا یبگ... نباشم نگران

 دارم ازتین االن من. یسالم که خداروشکر یبگ
 بابا؟... آخه
 
 ۲٤٦_پارت#
 طومار#
 
 و انداختم نییپا را سرم م،یها گفتن بابا بود جواب یب

 .دیلرز میها شانه
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 االن یول بزرگم، و یقو یلیخ کردم یم فکر من ــ
 هیبق یبرا که ام یپاچلفت و دست آدم هی فقط دمیفهم

 از یلیخ... یبود اگر حتما. کنم یم درست دردسر
 نه؟ مگه ،یشد یم شرمنده داشتنم

 
 خودم در سرما یتو و کردم پاک ام چهره از اشک
 .نداشت رمق گرید میصدا. شدم جمع
 
 واراشید مغازش. بگم یچ رو سودابه شوهر جواب ــ

 . شد اهیس... سوخت
 
 .دمینال دوباره و ختیر اشکم باز جمله، نیا بعد
 
 .بود وحشتناک یلیخ دم،یترس یلیخ بابا ــ
 

 به لحظه ترسش اما گذشت یم حادثه آن از چندساعت
 به دانستم یم دیبع و نداشت یتمام بود، من با لحظه

 یتو ها قفسه افتادن یصدا. برود ادمی از هم یزود نیا
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 یزندگ انداز پس و پرهام. شد یم تکرار یه سرم
  کردم؟ یم چه را گذاشت کارم وسط که یمشترک

 
 !بابا یوا... یوا... یوا ــ
 
 تا بود داده اجازه آزاد و کردم یم هیگر ها بچه هیشب
 شده کیتار کامل هوا که آمدم خودم به یوقت. بمانم تنها
 ام نهیس ی قفسه د،یپر یم باال من یها شانه و بود

 هم او. نبود یاشک گرید اما خورد یم تکان محکم
 زد، زانو قبر کنار و آمد جلو باالخره وقت همان
 گرفته ییصدا با آهسته و فاتحه خواندن به کرد شروع

 .زد لب
 
 .یکرد هلک و خودت ــ
 
... یبچگ یها زدن دل دل هیشب خورد، تکان ام نهیس

 .کرد نگاهم ندادم، که یجواب
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 و امشب. برسونمت پاشو شن، یم نگرانت خانوادت ــ
 غصه یبرا فردا نکن، فکر یچیه به... بخواب فقط

 . هست وقت گرفتن میتصم و خوردن
 

 .دمیپرس یسخت به آمد، ینم در میصدا
 
 گرفتن؟ میتصم ــ
 
 را دستم کف. زدم یتلخند بد، حال همان انیم هم بعد
 بلند هم او. برخاستم یسخت به و چسباندم بابا سنگ به
 یم دیبع که ییسرما شر از گرفتم بغل را خودم. شد

 نشأت قلبم از انگار کنند، حسش من مثل هم هیبق دانستم
 .گرفت یم
 
 .نداشتم و کار نیا ی عرضه من... نداره میتصم ــ
 

 به. داشت نگهم و گرفت را میبازو که بروم خواستم
 .کرد شیرها آرام او و دوختم چشم میبازو
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 :طومار

 ۲٤۷_پارت#
 طومار#
 
 دختر؟ یداد وا زود انقدر یعنی ــ
 
... نبودم خوب اصل و کرد یم درد سرم بودم، جیگ
 امشب بود بهتر گمانم. سوخت یم هم هنوز میها هیر
 دید که را ام یجیگ. کردم یم سر آرامبخش با را

 . گفت بلند و چرخاند بابا قبر سمت را سرش
 
 ،یبود اگر... یستین خوبه ،یکرمان هللا نعمت یآقا ــ
 اصل کنه، یم یخال جا ساده انقدر که دخترت به

 .یکرد ینم افتخار
 

 سیخ هم هنوز که یچشمان با کردم، شیتماشا مات
 .کرد میتماشا تأسف با. بودند
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 بازار آدم تو بودم، کرده فکر درست بهت راجع ــ
 بذار خونه، یتو نیبش برو ،یگ یم راستم... یستین
 . برات تره امن یطور نیا. باشه شکستت نیآخر نیا
 

 .گفت محکم اما تلخ د،یکش جلو یکم هم را سرش
 
 درد به ایدن نیا شو، غرق هات قصه یتو نیبش برو ــ

 .خانم خوره ینم شما
 
 سمت به آرام ییها گام با و گرفت فاصله من از بعد
 هنوز داشت، ادامه زدنم دل دل. کرد حرکت نیماش
 ساعات ی هیگر آثار از خورد یم تکان محکم ام نهیس
 یجد دمید یوقت و دمیلرز. سوخت یم چشمانم و شیپ

. رفتن دنبالش یبرا دادم جان میپاها به شده، دور یجد
. کرد کم را سرعتش یکم و دیشن را میها گام یصدا
 .کرد بلند را شیصدا هم سمتم به دنیچرخ بدون
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 مونده کم یکرد هیگر انقدر نره، جیگ سرت ایب واشی ــ
 .یکن غش
 

 میگلو یتو نو از دوباره بغضم کردم، کم را سرعتم
 حرف. رفتم راه یاردک جوجه هیشب دنبالش و نشست

. بودند شده اضافه ذهنم درهم معجون آن به حاال شیها
 بعد داد ینم حق واقعا یعنی بودم؟ فیضع من یعنی

 از بترکد دلم که شوم؟ خسته انقدر امروز اتفاق
 طاقتم که ام؟ رسانده تنم ی پاره و خودم به که یضرر
 آرام م،یدیرس که نیماش به بخورم؟ نیزم و شود تمام
 .کردم نجوا کند حرکت که نیا از قبل و شدم سوار

 
 .ستمین فیضع من ــ
 

 چشمانم د،یچرخ سمتم به و ماند چییسو یرو دستش
 همان با و شهیش سمت چرخاندم را سرم... شد پر باز
 .دادم ادامه گرفته یصدا
 
 . خستم فقط ــ
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 و بود نیماش زدن استارت واکنشش تنها نزد، یحرف

 را آدرسش حاال که یا خانه خانه، سمت کردن حرکت
 خودمان یتو م،یکرد سکوت را راه طول تمام. داشت

 میبود گذرانده که یشلوغ روز و ذهنمان یها حرف و
 
 ۲٤۸_پارت#
 طومار#
 

 کرد، توقف مان کوچه سر یوقت درست و میشد غرق
. کردم تجربه را ریزمهر ام، خانواده با ییارویرو از

 که رهیدستگ یرو دستم و بود کوچه سمت نگاهم
 .داد قرارم مخاطب

 
 !داریسپ ــ
 

 .بودند شده کم شیها اخم سمتش، دمیچرخ
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 یبرم پرقدرت و کنن یم استراحت خسته یآدما ــ
 . گردن

 
 یزیچ... شد سیخ باز نگاهم دم،یفهم را حرفش یمعن

 .گفت هم را اش جمله نیآخر او و نگفتم
 
 که بود نیا کردم فکر بهش که یزیچ تنها امروز ــ

 .یاومد رونیب تو اون از سالم خوشحالم چقدر
 

 تنم یتو خون و نشست ما نیب نور، از یمرز انگار
 سمت نگاهم. شدم ادهیپ و افتاد نییپا سرم. شد قیرق

 و دمیکش. دمیکش خودم دنبال را میها قدم و دیچرخ خانه
 را قلبم م،یگلو یجا به بار نیا کوچه، یکیتار یتو

 سمت سرچرخاندم کردم، باز که را در قفل. کردم لمس
 من گوش یتو شیصدا اما نبود نبود، گرید... کوچه
 گذاشتم اطیح به پا. کردم رد را داالن خسته. بود هنوز

 پشت یآشنا یها هیسا متوجه اط،یح ییروشنا انیم و
 امشب همه. کردند یم حرکت داشتند که شدم ها پنجره

 من سر ییبل چه بدانند که نیا بدون. بودند جا نیا
 خنکش آب یتو را دستم زدم، زانو حوض کنار. آمده
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 یرو یمشت آب، به یرگیخ هیچندثان بعد و بردم فرو
 مشت کردم، بغض دوباره و دمیپاش. دمیپاش صورتم

 داخل از که ییها خنده یصدا نیب و دمیپاش هم را دوم
 حوض کنار جا همان. ختیر اشکم آمد، یم خانه
. افتاد نییپا سرم و دیچسب نیزم به میزانو شدم، رانیو
 !یجهنم چه ایخدا... امروز بود یجهنم چه
 
 ۲٤۹_پارت#
 طومار#
 

 اما را سرم بود، شده بلندتر شانیها خنده یصدا
 حوض آب به صورتم آب ماندم، جا همان. نچرخاندم

. نداد نشانم آب یحت هم را صورتم نقش و شد ملحق
 ستم،یبا توانستم ینم. بودند شده ادغام آب و ها اشک
 و شد باز خانه در. بود دهیکش ته جا همان طاقتم
 شیپ داشت وانیا یرو که ییپا یصدا بعد، یلحظات
 .کرد یم یرو
 
 ؟ییتو عمه ــ
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 عمه دنید از و بچرخانم را سرم دمیترس. بود اردالنم

 و دادم تکان کوتاه را سرم. بترسد اش شده رانیو ی
 نشد، و شوم بلند خواستم. دمیکش صورتم یرو یدست

. انداختم نییپا را سرم و نشستم حوض ی لبه همان
. آمد یم ها پله یرو شیها ییسرپا حرکت یصدا
 .کرد خم یکم را سرش و شد کمینزد
 
 عمه؟ یخوب ــ
 

 را سرم... جانم به دردت خوبم خوبم، میبگو خواستم
 یجا به اما بزنم شیرو به یلبخند تا کردم بلند هم

 ام نهیس از آه خوبم، یجا به و دیلرز ام چانه لبخند،
 یها دست. شد نگران و دیترس دنمید با. دیخز رونیب

 .زد لب و گذاشت ام شانه یرو را کوچکش
 
 عمه؟ شده یچ ــ
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 میها لب به و گرفتم را دستش فقط نزدم، یحرف
 بار یبرا بعد و را تنش عطر دمیکش بو. چسباندم
 ینم میرها ها اشک امروز. شکست بغضم هزارم
 دهید ایدن خوب تا نگاهم جان به بودند دهیچسب کردند،
 من از بدو بدو و ترساند را اردالن حرکتم نیهم. شوند

 صدا را پدرش بلند و رفت باال ها پله از. کرد دورش
 یکی و آمدند یم وانیا به داشتند همه بعد، یلحظات. زد
 .شد یم پخش سرم یتو شانیصداها یکی
 
 یچ داریسپ برسرم خاک... ؟یاومد یک داریسپ ــ

 شده؟ مزاحمت یکس....  ؟یکرد تصادف.... شده؟
 

 اشک و بود نییپا سرم فقط ها سوال ی همه یجلو
 یم نییپا عجله با داشتند ها پله از همه روان، میها

 که بود پرهام د،یرس من به که ینفر نیاول و آمدند
 .بود گرفته یشیپ همه از سرعتش

 
 خاله؟ شده یچ د،یسپ نمتیبب ــ
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 که یآدم به گفتم؟ یم آدم نیا به دیبا چه کردم، نگاهش
 کردم نگاهش. داشت سهم مغازه آن یتو من یپا به پا
 گذاشته میجلو را اش مرده جانش از دور انگار، و

 زیعز. ترساندم را همه و زدم زار طور آن که بودند
 برادرها و نشست میجلو یوقت بود قلبش یرو دستش
 .بودند کرده ام دوره
 
 ه؟یحال چه نیا دختر، شده یچ د ــ
 
 ۲٥۰_پارت#
 طومار#
 

 سودابه و دیلرز تر شیب میها شانه فقط نزدم، یحرف
 تا گرفت را زیعز یها شانه نگاهش، یتو ترس انیم

 خودش و راند عقب را پرهام هم دیسع. کند آرامش
 لب آرام و گرفت را دستانم نداشته پدر هیشب. آمد جلو
 .زد
 
  خواهرم؟ شده یچ ــ
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 .دندیجنب میها لب
 
 !سوخت ــ
 
 !بیغر امام ای ــ
 
 بعد کرد، ساکتش و دیچرخ سودابه سمت تشر با دیسع

 .زد زل من چشمان به دوباره
 
 سوخت؟ یچ زم؟یعز یچ ــ
 
 سرم. کرد یم میتماشا داشت نگران زدم، زل پرهام به
 و گذاشتم دیسع ی شانه یرو دردناک یهق هق با را
 .بلند ییصدا با زدم، زار بار نیا
 
 ...چشمم یجلو... گرفت شیآت. سوخت میکتابفروش ــ
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 شدند غرق بهتشان یتو همه انگار شد، خاموش صداها
 یمکث با که دیسع دست دم،یفهم را زیچ کی فقط من و

 اش شانه به محکم را سرم و نشست من پشت. آمد باال
 اگر که نیهم خواستم، یم را نیهم من انگار و فشرد
 لوسم حرکتش نیهم. کند یپدر میبرا یکس... نبود بابا
 .رمیبگ سر از یبلندتر یصدا با را ام هیگر تا کرد
 
 جز سوخت یچ همه داداش، سوخت هم بابا یکتابا ــ

 ... خودم
 
 !دلم با یمنته سوختم، هم خودم نگفتم گرید
 

                                   
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 
 

 اما بودند همه. بود کرده پر را خانه یفضا سکوت
 همسر برادرها،. آمد ینم در کس چیه از ییصدا

 همان بودند، زده سر یکتابفروش به پرهام و سودابه
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 به. کنند یبررس را تیوضع خواستند یم... شبانه
 زد، یم زل میها اشک به غصه با یه که یزیعز

 سودابه ضرب به من و دادند را فشارش یها قرص
 سودابه. شوم رها تنم یتو دود رد از تا گرفتم یدوش

 و شد ینم خشک چشمش اشک لحظه کی که یا
 دیبا و یسالم خودت که شکر ایخدا گفت یم مرتب
 هم مردها بعد یکم درامدم، که حمام از. میزیبر خون
 و بود کرده بغلم بار نیا دنمید محض به لیسه. دندیرس
 آن از که کرده رحم خدا کرد نجوا گوشم ریز ترس با
 .ام آمده رونیب سالم جا
 
 ۲٥۱_پارت#
 طومار#
 

 سکوت یتو و ییرایپذ دور تا دور نشستند همه بعدش
 یم فکر زیچ کی به دیشا هرکس. شدند غرق خودشان

 که ییبل به یکی آمده، وجود به خسارت به یکی کرد،
 بودنم یپاچلفت و دست به یگرید و گذشته من سر از
 قند خوردن بهم یصدا و بود سکوت درهرحال. دیشا
 انقدر و بود کرده اش آماده من یبرا نگار که وانیل در
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 همش قدر آن. بدهد من به بود رفته ادشی بود فکر یتو
 .بود نمانده جا به آب یتو یقند گرید که بود زده
 
 تو اون از دختر نیا کرده رحم خدا دونم یم فقط من ــ
 .اومده در
 
 همسر. زد هیگر ریز سپهر حرف نیا دنیشن با زیعز
 به را دستش سودابه و گرفت را شیها شانه دیسع

 نه اما بودند دهیترس شان همه. کرد بلند آسمان سمت
 !نه دلم از اما بود گذشته سرم از خطر. من قدر
 
 نشد؟ حل یکاف ی اندازه به آب یتو قند اون نگار ــ
 

 وانیل به را نگار توجه پرهام، ی مواخذگرانه لحن
 گرفت، من سمت عجله با را آن و کرد جلب دستش
 سمتم به و شد بلند شیجا از پرهام خود زدم که پسش
 نگه دهانم یجلو تشر با و گرفت نگار از را وانیل. آمد

 .داشت
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 ؟یدیند و روت و رنگ بخور، ینکرد غش تا ــ
 

  و فتدیب چشمم به چشمم بود یکاف کردم، ینم نگاهش
 !ام یشرمندگ لیس. شود یجار لیس دوباره

 
 ؟یکن ینم نگاهم چرا االن ــ
 

 پر باز را نگاهم سوالش نیا. بود ما سمت همه توجه
 هم را دستش گذاشت، نیزم یرو را وانیل او و کرد
 .داد هیتک شیزانو به
 
 که؟یکوچ خاله سرته تو یچ ــ
 

 زدن دل دل نیع خورد، تکان محکم ام نهیس ی قفسه
 باال باالخره را سرم! خواب وقت نوزاد کی یها
 از نداشتند ییسو و سوختند یم که یچشمان با و دمیکش
 .کردم نگاه جمع ی همه به بودند ستهیگر بس
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 .شرمندم من ــ
 
 .کرد یاخم لیسه
 
  خواهرم؟ تهیچ واسه شرمنده ــ
 
 نگاه از. دادم قورت زور به را ام شده سنگ دهان آب

 .رفتم یم طفره هنوز پرهام به کردن
 
 ۲٥۲_پارت#
 طومار#
 
 قراره شهیهم شم، یم دردسرتون باعث همش ــ

... یناخوش بشم خوشتونم حال وسط که کنم، نگرانتون
 . تهش تا دم یم خودم پرهامم و مغازه خسارت من،
 

 .شد بلند سودابه همسر یصدا
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 یسالم که نیهم شما دخترم؟ زد خسارت حرف یک ــ
 خداروشکر و بل رفع یبرا میزیبر هم خون دیبا ما
 . میکن
 
 .گرفت را حرفش ی ادامه هم دیسع
 
 داداشت دختر، هستم خودم من باشه هم یخسارت ــ

 ؟یچ که یگرفت رو افهیق نیا. که نمرده
 

 . سوخت تر شیب چشمانم و دیلرز میصدا
 
 یم یهرگند د؟یباش من جورکش شما قراره یک تا ــ

 عرضه کردم یم فکر من. دیکن یم جمعش ها شما زنم
 نیا. نداشتم یول دارم رو یکتابفروش هی کردن اداره ی

. زدم و ضرر نیتر شیب نگار و پرهام به وسطم
 دیگ یم دیدار االن دلتون یتو. کنم یم جبرانش خودمم

 روم یتو بعد ،یپاچلفت و دست و عرضه یب بهم
 یباال پدر که خواهرتون دل التونیخ به که دیمهربون
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 یم خودم د،یکن تلش هرچقدرم. نشکنه ستین سرش
 .کنم یم درستشم. زدم گند چقدر دونم
 

 یواکنش کس چیه. زدند را خانه زنگ لحظه همان
. زدم را دکمه و شدم بلند جا از خودم داد، ینم نشان
 بدون. خانه دیرس یم داشت تازه که بود پژمان گمانم

 یصدا و رفتم اتاقم سمت به ستمیبا انتظارش به که نیا
 .کرد متوقفم دیسع
 
 .دارخانمیسپ ستایوا ــ
 
 .شد کمینزد که کردم حس. سمتش دمینچرخ اما ستادمیا
 
 .نمیبب برگرد ؟یزد بود یچ حرفا نیا ــ
 
 خانه در برگشتم، اما دمیترس یم تیجد وقت دیسع از
 محض به و آمد داخل گشاده یرو با پژمان و شد باز
 یتو سلمش نیس. رفت نیب از لبخندش طیشرا دنید

 .دیپرس متعجب و شد گم دهان
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 د؟ییها خورده شکست لشکر نیع چرا ــ
 
 .کرد بلند را شیصدا او نطق به تیاهم یب دیسع
 
 زایچ نیا حاال تا یک از بود؟ یچ حرفا نیا گم یم ــ
 به رو ما یخواهربرادر محبت یعنی. توئه ذهن یتو

 میگذاشت کم ها سال نیا یتو انقدر ؟ید یم ربط ترحم
 ترحمه؟ علقمون یکرد فکر که
 
 ۲٥۳_پارت#
 طومار#
 
 دیسع یصدا. انداختم نییپا را سرم بغض همان با

 .شد بلندتر
 
 !بده و من جواب ــ
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 هم او. زدند صدا را دیسع و بلندشدند سودابه و سپهر
 .گفت یعصب و دیچرخ سمتشان به
 
 االن که دیرینگ و خانم نیا طرف د،یرینگ و طرفش ــ

 . ترحم یپا ذاره یم باز
 
 داشت حاال هم پژمان من، سمت دیچرخ دوباره بعد

 .کرد یم مانیتماشا نگران
 
 .بده جواب دار،یسپ منتظرم ــ
 
 دل که یطور و آوردم باال را سرم کشنده یبغض با

 .دمیپرس کرد یم آب هم را سنگ
 
 سربار شدم که ممیتی بچه هی من که نهیا ریغ مگه ــ

 ...برادر خواهر
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 یتو اش یلیس یصدا کنم، لیتکم را حرفم نداد اجازه
 یبرادرها عیسر جلوآمدن و سودابه یاخدای با گوشم،

 سر یحت اما زیعز. شد یکی پرهام و پژمان و گرید
 برادرم صورت به ناباورانه. کند نگاهمان نکرد بلند
 میتماشا داشت غم با ختهیآم یخشم با که دوختم چشم

 دهیکش درد یلیس آن از من از تر شیب انگار. کرد یم
 بلند و دیکش بغلش یتو عیسر را سرم سودابه. بود
 .کرد هیگر
 
 .من برات رمیبم ــ
 
 هم بعد کردم، جدا آغوشش از را سرم و آمدم خودم به
 یصدا و رفتم باال اتاقم مقصد به ها پله از سرعت با
 یبرادر. نشد توقفم مانع هم سرم پشت گفتنشان داریسپ
 بود، کاشته دلم یتو را داشتن پدر حس قبل یساعات که

 از تر شیب انگار.... من و زد یم گوشم یتو حاال
 نگاهش یتو غم آن ناراحت خودم، یبرا شدن ناراحت

 باشد کرده را کار نیا کرد ینم باور هم خودش یوقت
 و خوردم سر پشتش بستم، سرم پشت را در. بودم شده
 تا اول از را نحس روز نیا تا بود یکاف فقط بار کی
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 نیهم یرو دیپاش یم مغزم نایقی بعدش. کنم دوره آخر
 . ماند ینم چیه گرید من از و در
 

 یصداها خواستم یم. گذاشتم میها گوش یرو را دستم
. نشنوم کردند یم مواخذه را دیسع داشتند که نییپا آن

 سوختن یصدا صدا، آن یجا به شد، بدتر اما تیوضع
. کرد پر را ام ییشنوا قفسات افتادن و کاغذ و چوب
. یدرماندگ نیا از دمیکوب در به را سرم و ختیر اشکم
 یتو که یآتش نیب و دادم فشار تر شیب را میها گوش
 یب سوزاند یم را من داشت بار نیا و بود پا به سرم
 حکم و شد تکرار... آمد ییصدا کی ،یفرار راه چیه
 !شعله آن کردن خاموش یبرا کرد دایپ را آب
 

 بعدش و دمیترس تو سوختن از گفت یم که ییصدا
 عرق به تن. بدنم کنار خورد سر میها دست آرام من،

... تبدارم و سیخ نگاه و درآمد انقباض آن از ام نشسته
 توانست یم خواب فقط. دیچسب وارید یرو یا نقطه به
 .کند خاموش را جنون نیا
 
 ۲٥٤_پارت#
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 طومار#
 
. گرفتند فاصله هم از میها پلک که بود اذان یصدا با

. بودم گذرانده خواب یتو را سخت چندساعت
 خواب هزاربار. را وحشت و کابوس از پر چندساعت
 یلیس و بابا شانیپر نگاه خواب آتش، یتو سوختن
 کابوس انیم بودم، کرده دوره را دیسع از خوردن

. بود نشسته عرق به تنم نشستم، تخت یرو یوقت! میها
 تخت به در کنار از را خودم چطور آمد ینم ادمی یحت

 انهیم و گرفتم میها دست نیب را سرم. بودم رسانده
 را ها پله. شدم بلند جا از سست ییها گام با اذان، یها

 و بود کیتار فضا. آمدم نییپا جهیسرگ با و آرام
 یتو. بود کرده پر را خانه کل مسجد، اذان یصدا
 اتاق سمت به خواستم و ساختم وضو ییظرفشو نکیس

 مانع ن،یزم یرو نشسته یجسم حضور که برگردم
 و سجاده یجلو سر، بر چادر که بود زیعز. شد رفتنم
 یحیتسب یها دانه با فکر، غرق. بود نشسته قبله به رو
 به ستادمیا جا همان! هم یرو انداختشان یم یه که

 .زد لب آهسته سمتم، دنیچرخ بدون هم او و شیتماشا
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 .اتیبچگ نهویع ،یخواب یم ظهر خود تا کردم فکر ــ
 
 یم پناه خواب به یعصب فشار شدت از بود، عادتم نیا

 از دیترک یم سرم کنار هم توپ! ادیز و یطوالن. بردم
 شر از داشت، فرق اما بار نیا. شدم ینم پا خواب
 سمتش به. بودم آورده پناه یواقع یایدن به میها کابوس
 سجاده کنار وضو از سیخ صورت همان با و رفتم
 .کرد ینم نگاهم هنوز. نشستم اش
 
 واسه ایب سرت، یرو بنداز و چادرنمازت برو پاشو ــ

 .نماز
 
 .دیلرز خشکم یها لب
 
 رفتن؟ همه ــ
 

 هم من و کرد نگاهم. دیچرخ سمتم سرش باالخره
 شده ادتریز چشمانش دور یها چروک. کردم نگاهش
 .بودند
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 بود، تو نگران بچم یطفل. رفتن همه پژمان جز ــ

 !موند
 

 ماندند، یم اگر پسرها که یاتاق سمت چرخاندم را سرم
 گونه یرو و آمد جلو زیعز دست. دندیخواب یم جا آن
 . کرد لمس را ام
 
 گرفت؟ دردت ــ
 
 .شدند کج میها لب
 
 .بود حقم ــ
 
 .بود حقت آره، ــ
 

 سر. دمیکش سمتش به را ام خسته تن و بستم را چشمانم
 .زدم لب و گذاشتم شیپا یرو
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 ۲٥٥_پارت#
 طومار#
 
 .گفتم پرت و چرت یلیخ ــ
 

 نوازش به کرد شروع نشست، سرم یرو دستش
 .کردنم

 
 .یگفت نوسیق یلیخ مامان، ها ــ
 
! مادرش شکم در نیجن هیشب شدم، جمع خودم یتو

 .دهیترس و بودم پناه یب قدر همان
 
 .زیعز خستم ــ
 
 حش،یتسب بند یها شهیر داد، تکان را دستش یکی آن
 !پوستم یرو به شد دهیکش
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! کنه یم خسته یگاه و آدم... زیعز نهیهم ایدن ــ

 ست،ین قشنگ شییجاها هی گه،ید ست جاده باالخره
 ستین قرار و، آدم کنه یم خسته... داره کلوخ و سنگ
 .ینیبب گل و درخت راه کل
 

 پر. بفهمد را شیها حرف که بود یآن از تر بچه ذهنم
 .زدم لب هیپرگل و دمیکش میها چشم یرو را چادرش

 
 .زیعز خوام یم بابا من ــ
 

 نزد، یحرف گرید و ستادیا باز سرم نوازش از دستش
 . داشتم زدن یبرا یادیز حرف اما من
 
 شهیهم از تر شیب امشب یول گفتم، بهت یلیخ و نیا ــ
 .خوامش یم
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo824pg.   

 با را چشمانم یسیخ. بود شده ساکت گرید زیعز
 گله لحنم. برداشتم شیپا یرو از سر و گرفتم چادرش
 .داشت

 
 که رمیدلگ ز،یعز رمیدلگ یکرمان خان هللا نعمت از ــ

 بخوام که ستین حاال که رفت، و کرد ول و دخترش
 .کنم هیتک بهش خوردم شکست یوقت
 

 .دمیشن ینم چیه من و کرد صدا را اسمم
 
... هست سودابه هستن، داداشا ،یهست شما زیعز ــ

 رفته ادمی که نبوده یا هیثان من اما هستن هاشون بچه
 که یعکس قاب اون نه و شیخال یجا. ستین بابا باشه
 یتو قبر سنگ اون نه کنه، یم پر وارید یباال یزد

 از امروز داشتمم ازش که یزیچ تنها من. قبرستون
 . دادم دست
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 نیب هم من نمازش، چادر یرو ختیر زیعز اشک
 بود ها مدت اذان. شد تر آرام میصدا و دمیخند بغض
 .بود شده تمام
 
 ز؟یعز هیچ یدون یم یول ــ
 

 .زدم را حرفم اما من نکرد، نگاهم
 
 ۲٥٦_پارت#
 طومار#
 
 زهایچ یلیخ که رو، بابا یکتابا فقط نه امروز من ــ

 که نیا به باور... بود باورم شمیاول. دادم دست از رو
 .امیبرب یزیهرچ پس از که هستم یقو انقدر
 

 یرو یها چروک به دستم، یرو نشست زیعز دست
. نشست یم دلم یتو ایدن غم زدم، یم زل که دستش
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 خواستم، یم جوان ی مادرانه دست کی میها یکودک
 .بود دست نیهم ام یزندگ ی همه اما حاال
 
 .دمشیفهم رید کمی من فقط ز،یعز نبود قصه یزندگ ــ
 

 و دمیکش دستش یها چروک یرو را گرمید دست
 .گفتم هم را آخر ی جمله
 
 وجود بودن یقو اسم به یزیچ اصل دونم یم حاال ــ

 .نداره یقو آدم به هم یازین ایدن نیا ذاتا نداره،
 
 بلند میجا از و دمیبوس را چادرش پر شدم، خم بعد
 که یاتاق به یسرک اتاقم، سمت رفتن از قبل. شدم

 رفته کنار شیپتو. دمیکش بود دهیخواب درونش پژمان
 باال اش نهیس یرو تا را پتو... شدم وارد صدا یب بود،
 به رو. رفتم باال را ها پله دیترد یب بار نیا و دمیکش
 حالم دانستم یم ستادم،یا رنگم دیسف چادر با که قبله

 همه نیا با. شود خوب کشد یم طول و ستین خوب
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 میصدا او. دارم دوستش را خدا هنوز بودم مطمئن
 .بستم یم را قامتش هم من بود، کرده
 

                                  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 
 
 نیا در. بود گذشته یسوز آتش ی حادثه از یروز ده

 جمیپ در. بودم نرفته مغازه سمت به اصل مدت
 یم لیتعط یثانو اطلع تا که بودم زده یا هیاطلع
 از صداتر یب. بودم نشسته خانه یتو بست و میباش
 کرده قهر من با پرهام. تر رفته خودفرو در و شهیهم
 و بود خودش به من طلب بحث دنیکش شیپ لشیدل. بود

 داداش. امدین زیعز ی خانه به هفته آخر یحت بعدش
 سکوت در همه واقع در. زد ینم حرف من با هم دیسع
 را ممیتصم خودم بدهند اجازه تا بودند رفته فرو
 سکوت در ها، آن انتظار به تیاهم یب هم من. رمیبگ
 اتاقم در ها ساعت یباق و آمدم یم و دانشگاه رفتم یم

 باز را حرف سر یچندبار زیعز. شدم یم مشغول
 یکتابفروش ی درباره خواستم ینم من اما بود کرده
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 یبیعج یهوا و حال دلم اما دهم روز. بشنوم یزیچ
 و بود کرده قرارم یب د،یکوب یم ام نهیس یتو. داشت

 کلفه. دیچرخ یم ساعت سمت سرم حال آشفته یه
 میها یقرار یب ته. دانستم ینم اما را لشیدل بودم،
 ینم و کنم پنهانش خواستم یم که حس کی به دمیرس
 دنیپوش با و شدم مغلوبش که بود پرقدرت قدر آن. شد

 منزل بود رفته زیعز. شدم خارج خانه از میها لباس
 تا گفتم، خودم شیپ من و قران ی جلسه یبرا هیهمسا

 و شدم اتوبوس سوار. میآ یم و روم یم برنگشته
 یتابلو مقابل به دمیرس یزمان چه که دمینفهم هم خودم
 نو از زیچ همه حامد، سلم یصدا با و طومار بزرگ

 .شد زنده میبرا
 
 .دارید مشتاق ،یکرمان خانم سلم ــ
 
 ۲٥۷_پارت#
 طومار#
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 جوابش محجوب، و لبخند با شهیهم مثل. کردم نگاهش
 .کرد نگاهم متعجب او و دادم سر با را
 
 از چندتا مدت نیا د؟یکن بازش دیاومد الحمدهلل ــ

 .گرفتن و سراغتون زدن سر اومدن چندبار اتونیمشتر
 

 رونق ام یکتابفروش انقدر یعنی من؟ یها یمشتر
 باشم؟ داشته را خودم ثابت یها یمشتر که بود گرفته
 وارد و گفت یا اجازه با ام کرده سکوت دید که حامد
 را موتیر تعلل، یکم از بعد هم من. شد یفروش کفش
 که پا. دیچرخ قفل در دیکل و رفت باال کرکره. فشردم
 باال ام ینیب ریز یبد یبو گذاشتم، یکتابفروش درون
 جلو. بود فضا نیا جان یتو روز آن آثار هنوز. زد

 نیا لیدل گمانم. نشد روشن فشردم، را برق دیکل و رفتم
 ریدلگ عصر کی یکیتار یتو. بود اتفاق همان هم

 آخر، دست و کردم نگاه خوب جا همه به. رفتم جلوتر
 نشست ماتم نگاه. نشستم ام مانده سالم یصندل یرو
 شانیتماشا به قرار یب و آشفته یحال با و اهیاش یرو

 لحظه نیا یتو ایدن یها قصه ی همه انگار. نشستم
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 آن را شانیها تیشخص ادیفر یصدا. بودند سوخته
 . بودم دهیشن روز
 
 ؟یومدین زود کمی ــ
 
 گوشش به حامد بودم مطمئن دم،ینچرخ سمتش به

 ! دیآ یم ام، آمده برساند
 
 .کنن استراحت دیبا خسته یآدما دیگفت ــ
 

 با و چرخاندم را سرم باالخره آمد، شیها قدم یصدا
 گذاشتم دست هم بعد. کردم شیتماشا ام یخستگ ی همه
 .بود آرام میصدا فشردمشان، و میها چشم یرو
 
 !سلم ــ
 

. کرد یم نگاه ام یآشفتگ به داشت داد، سر با را جوابم
 کینزد سالم یها قفسه از یکی به و شدم بلند میجا از
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 یاخم. بودند گرفته دود رنگ حتما شیها کتاب. شدم
 بلند هم او یصدا نیب همان و نشست ام یشانیپ یرو
 .شد
 
 .که و خودت یحساب یباخت ــ
 

 .دمیکش یقیعم نفس
 
 بده؟ باختن ــ
 
 .ستین بدم نه بردن، یبرا یکن تلش بعدش یباش بلد ــ
 

. من به کینزد یلیخ یلیخ. آمد جلو او و کردم نگاهش
 ابان،یخ نور و بود کیتار یکتابفروش داخل یفضا
 نگاه برق حال نیا با. کرد یم روشن را شیجلو تا فقط
 به شیها مردمک یکینزد بود، صیتشخ قابل او

 !زین میها مردمک
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 ۲٥۸_پارت#
 طومار#
 
 رو تو حال و حس شدم ورشکست که یبار نیاول ــ

 یب منم ده،ینرس تهش به ایدن کردم یم فکر داشتم،
 مدت هی. نبودم کار نیا قیال که امیدن آدم نیتر عرضه
 بود شده شغلم کار، به دنیچسب یجا به هم یطوالن
 چه بره ادمی که نیا یبرا یگذرون خوش و یولگرد
 .فروخت رو خونه چرا بابام و آوردم باال یبزرگ یبده
 
 فاصله نیا ریتأث تحت دادم، تکان را میها لب یسخت به

 .بودم گرفته قرار
 
 شدم؟ ورشکست دیگ یم دیدار االن ــ
 
 د؟یبلد براش یبهتر اسم کتابخونا شما ــ
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 عقب آن با تا چسباندم اش نهیس به را دستم یتو کتاب
 .برانمش

 
 !باخته مال میگ یم مثل... دیشا ــ
 

 .کرد کینزد هم به را شیابروها کردم حس
 
 در باشه، بهتر حست باخته مال میگ یم خب، یلیخ ــ

 .یباخت هم بد... دخترخانم یباخت هرحال
 
 تختیپا سلایر در ینق ادی بود مانده نیهم حال آن یتو
 یم یسخت به من. ندیبنش لبم یرو لبخند و فتمیب
 ینم را کرد شکار و دید را لبخندم چطور او دمش،ید

 .دانم
 
 ! بخند آهان، ــ
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 تاژک به دیچسب ادکلنش گس یبو دم،یکش یقیعم نفس
 ازشانین! میها هیر یتو دمشیکش قیعم ام، ییایبو یها

 .داشتم
 
 کنم راستت و چپ ،یایب بودم منتظر روز ده نیا ــ

 کردم عادت. استراحت همه نیا خبره چه که نیا بابت
 و روز ده نیا نیع ینشست تو بعد آخه، مونیهمسا به

  ؟یکرد یعزادار
 

 بودم، جنسش هم من انگار زد، یم حرف راحت چقدر
 .دمیکش یقیعم نفس. قشیشف قیرف ای
 
 .هیچ درست کار دونم ینم هنوزم من ــ
 

 !دمشید بار نیا کرد، اخم
 
 چون حتمل،ی یکن سیسرو و من نهیا درست کار ــ
 هست یروز ده. یکن ینم یکوتاه مورد نیا یتو

 .ید یم انجام و عمل نیا یدار رسما
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 یم که داشتم کار چه او به مگر نبودم که یروز ده

 گرفته تعجب برق چشمانم ام؟ کرده سشیسرو گفت
 یراحت نفس من و دیکش عقب یکیتار یتو بودند،
 .دمیکش
 
 ۲٥۹_پارت#
 طومار#
 
 جور و جفت به بچسب بعدم کن، خسارت برآورد ایب ــ

 بسه گهید. ش دوباره کردن باز یبرا طیشرا کردن
 هی مغازم از منم موقع اون تا ،یکرد استراحت یهرچ
 . ارمیم هم ییچا وانیل دوتا و یشارژ یمهتاب
 
 نگاه یتو برگشت، دوباره کامل ینینش عقب از قبل

 .گفت یجد ییصدا با و شد رهیخ ام زده بهت و لغزان
 
 ورشکست من سرکارخانم، شماست شانس نیا البته ــ

 .کنه کمکم و دستم بده ختینر ییچا برام یکس شدم
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 .زدم لب حاضرجوابانه و یتلخ به
 
 .دیداشت و باباتون شما یول ــ
 

 یلیخ هم بعد کرد، نگاهم یکیتار همان یتو هیچندثان
 .زد لب و شد خارج قلدرش و شوخ حالت آن از آرام،

 
 بودن، باخته مال. بچه نباش مظلوم هم انقدرا گهید ــ

 یم یجد و نیا. ست گهید یزایچ یلیخ باختن از بهتر
 .کن فکر روش... گم
 
 پلکم ی گوشه اندک یتر رفت، رونیب مغازه از یوقت
 نشستم و رفتم ام یصندل سمت دوباره. گرفتم را
 یبرا دلم دوباره کردم، نگاه اطرافم به دوباره ش،یرو
 ت،ینها در و سوخت مانده جا به یخاکسترها ی همه
 هم پرهام یبرا الاقل. بود او با حق واقعا کردم حس
 . شد یم باز دوباره طومار دیبا شده، که
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 ۲٦۰_پارت#
 طومار#
 

 که آمد یزمان درست و دیکش طول یکم آمدش و رفت
 یشارژ یمهتاب. بودم شده تر مسلط یکم خودم به من
 قوه چراغ هم بعد گذاشت، زمیم یرو و کرد روشن را
 سوخته یها قفسه سمت و کرد روشن را لشیموبا ی

 .رفت
 
 ه؟یچ نظرت خب، ــ
 
 همان. میا دهید خسارت چقدر میبگو قیدق توانستم ینم

 متیق از و بود پرهام گردن کارها از یلیخ هم موقع
 و رفتم جلو حال نیا با. بودم خبر یب لیوسا از یلیخ

 .ستادمیا کنارش
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 ی قفسه تا سه بشن، رنگ فقط دیبا ها قفسه یباق ــ
 ریتعم و وارید و در یزیآم رنگ. بشه اضافه هم دیجد

 کتاب خسارت جز به همه نایا. هست هم برق مشکل
 .هاست

 
 .دیرس یم نظر به متفکر

 
 کاغذشون که ییاونا سالمه، که ها کتاب از یسر هی ــ

 ژهیو فیتخف هی با کنم یم شنهادیپ رو خورده دود
 یم زنده ت هیسرما از یبخش یطور نیا... یبفروش

 حاال بخرن ارزون کتاب مهمه هم ها یلیخ یبرا. شه
 .نداره یبیع باشه داشته هم یجزئ رادیا هی اگر
 
 با همراه او و کردم شیتماشا متفکر نبود، یبد ی دهیا

 .دیچرخ هم خودش لش،یموبا نور چرخاندن
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 ی کارخونه هی با و ستنین فروش قابل که ییکتابا ــ
 یبرا یبفروش ییلویک میکن یم صحبت یکاغذساز

 . هیچیه از بهتر کردن، ریخم
 

 جلو. بود دهیچسب اطراف به تر یعمق حاال هم من نگاه
 .گرفت وارهاید یرو را نورش و رفت
 
 کم یبرا شه یم باالست، خرج هنوز حال نیا با ــ

 .میبد انجام خودمون و میتون یم که ییکارها کردنش
 
 اطراف یرو متفکر نگاهم رفتم، جلو هم من بار نیا

 نور چرخاند، سمتم به را لشیموبا ی قوه چراغ که بود
 .کردم سپرش را دستم من و میها چشم یتو انداخت را
 
 د؟یکن یم کاریچ ــ
 
 .کنم یم نگاهت دارم ــ
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 حرفش هم رک چه. گرفت ام خنده بد، حال همان انیم
 نییپا را دستم انداخت، نییپا که را نور. زد یم را

 .دمیپرس یسوال و آوردم
 
 .دیرس یا جهینت چه به نگاهتون ــ
 
 وارید و در کردن رنگ ی عرضه دمیسنج یم داشتم ــ
 .نه ای یدار و
 
 ۲٦۱_پارت#
 طومار#
 

 که دید گمانم او و شدند بزرگ رمیمتح یها مردمک
 رها با و برداشت گام زمیم سمت به. گرفت اش خنده
 آتش. برداشت کاغذ تکه کی ز،یم یرو لیموبا کردن

 جهینت در و ریتحر لوازم و بود دهینرس زمیم به
 استند از را خودکار کی. بودند سالم شیرو یکاغذها
 .زد لب کردنش باز محض به و برداشت ها خودکار
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 ه؟یعطر ــ
 

 مشغول کاغذ یرو او و گفتم یآرام ی بله رفتم، جلو
 آهسته. شد شود انجام بود ازین که ییکارها کردن ستیل

 .دمیپرس
 
 م؟یکن رنگ خودمون دیگفت واقعا ــ
 
 نیا با و بود داشته نگه شیها لب نیب را خودکار در

 فیکث شیکارها یبعض. زیم یرو انداختش من، سوال
 همان! که نیا نداشت دم و شاخ گر،ید بودند یکار

 شد، دایپ ها مدت بعد ها یپر ی سروکله بود لحظه
 دمیشن را شانیصدا یحت و کردم حسشان ام شانه یرو
 انقدر کنه، یم کمک بهت داره} گفتند من به خطاب که
 یحت بار نیا. بود ها آن با حق{  نباش رو و چشم یب

 .داشت قرار میت کی در ها آن با هم انیپر شاه دختر
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 یم رنگ خودمون رو ها وارید و ها قفسه آره، ــ
 درست یبرا ادیب کاربلدش دیبا اما ها پوش کف. میکن

 !بگما البته... یفتیم جلو کمی یطور نیا. کردنش
 
 شده خم طور همان او و دیبگو تا کردم نگاهش قیدق
 .میتماشا به کرد بلند سر ادداشت،ی حال در و زیم یرو
 
 شیب کمک یهرچ ان،یب بگو هات خواهرزاده اون به ــ
 .تونم ینم تنها دست من! بهتره باشه تر
 
 .هستم خودم د،یستین تنها دست ــ
 

 و کرد رها را خودکار. بود شده جالب شیبرا موضوع
 نور. کرد رصد را میباال و قد هم بعد ستاد،یا صاف
. نمیبب را حرکاتش راحت شد یم باعث یشارژ یمهتاب
 .زدم لب کرده اخم
 
 د؟یکن یم نگاهم یطور نیا چرا ــ
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 قایدق نمیبب خوام یم سنجم، یم و تیبدن یروین دارم ــ

 کردن؟ رنگ یبرا رسه یم وارید یکجا تا قدت
 

 کی به دیفروش ینم فخر بلندش قد خاطر به که یمرد
 یچشم پشت. بودم دهیند ام یزندگ یتو هنوز خانم،
 .کردم راحت شیبرا را مسأله و کردم نازک

 
 من رو ها قفسه برسه، سقف تا دستم ستین الزم ــ

 !شما رو وارهاید کنم، یم رنگ
 

 .انداخت باال ییابرو
 
 کتابفروش؟ دختر بود دستور االن ــ
 
 ۲٦۲_پارت#
 طومار#
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. شدم سرخ یکم بعد و کردم مرور بار کی را لحنم
 فهیوظ اصل خدا بنده بودم، زده حرف یدستور یکم
 بار نیا ها یپر. من به کردن کمک یبرا نداشت یا

 فهیوظ چرا}  دادند ییراهنما یدرست به گوشم ریز هم
 نگاه{  بکشه جورشم دیبا بره، یم و دلت یوقت نداره؟
 بنده نیا. بدهم قورت را ام خنده شد باعث آزاد منتظر
 .نداشت هم من دل یجا از یخبر یحت خدا
 
 .کردم خواهش نه، ــ
 
 سپارم یم و بار و کار یمدت ،یکرد خواهش چون ــ
 نمیبب کنم، یم ییبنا عمله جا نیا خودمم حامد، به

 اومدن ناز و زدن غمبرک یبرا هیچ ت بهونه بعدش
 .ندارم کردن کار ی عرضه که
 
 خوب گرید که وهلل به بودن رک انقدر. دمیگز را لبم
. نداشت جا مرد نیا یصدا در لطافت ذره کی. نبود
 جذاب و بایز مردها ها، قصه ی همه یتو چطور پس

 آور؟ ضعفه دل و دلبرکش کلمات با زدند یم حرف
 به بدهد نشانم که من یبرا بود خدا امتحان هم نیا
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 نیب هم خوب ذکور جماعت کردم یم فکر اشتباه
 .شود یم دایپ شیها دهیآفر
 
 قتشیحق ندارم، ها کتاب ی نهیهز از یخبر من خب، ــ
 اون و گرفته دود یها کتاب اون فروش با دونم ینم

 و دستت یچ کاغذ ریخم یبرا سوخته مهین یها کتاب
. یبذار وسط دینبا یکم رقم جاشم نیهم تا اما رهیگ یم

 .باشه باال هاشون نهیهز گمونم ها قفسه
 
 م؟یبساز اونم شه ینم ــ
 

 خواست یم دلش کردم یم حس که کرد نگاهم یطور
 را بود آورده که ییچا. بخندد احوالم نیا به بلند

 وانیل هم من. شده خنک که کرد اشاره و برداشت
 به. دمیکش باال زیم یرو را خودم و برداشتم را خودم
 .شد رهیخ محبت با نشستنم، مدل
 
 .میایبرب نمیا پس از که ستمین بلد ینجار گهید من ــ
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 د؟یخر بشه ازش که دیدار یدوست ــ
 

 .کرد میتماشا شده زیر ینگاه با هیچندثان
 
 خب؟... یگ یم و راستش پرسم، یم سوال هی ــ
 
 .دیپرس مکث یب او و گفتم یخب
 
 همه نیا کنن؟ کمکت خانوادت ی هیبق یخوا ینم ــ

 رنگ یتو خودم ،یکوب یم ور اون ور نیا و خودت
... نایا و کن یمعرف دوست و کنم یم کمک کردن
 نه؟یهم یبرا
 
 ۲٦۳_پارت#
 طومار#
 

 درد یرو بود گذاشته دست خب. دمیکش یقیعم نفس
 کمک یکس از خواستم ینم واقعا بار نیا. یاصل
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 و انداختم نییپا را سرم. یفکر چه و یمال چه رم،یبگ
 .کرد او میتقد یدست دو را جواب حرکت، نیهم
 
 .دختر ستین خوب دنمیبر انقدر ــ
 

 .دادم را جوابش آرام هم من بود، گفته آرام
 
 امیبرب پسش از تونم یم هم اونا بدون نمیبب خوام یم ــ
 .نه ای
 

 البته. نزد یحرف گرید و کرد مزه را شیچا د،یخند
 دیشا خواست یم گذشت، چه سرش یتو کردم حس
 یگذاشت و یبرداشت ها آن ی شانه از را تیپا دیبگو
 را او به کردن اتکا حال، نیا با. من ی شانه یرو

 .داشتم دوست
 
 م؟یکن شروع یک از ــ
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 دوباره سخت، راه و بود ادیز کار. زدم زل اطرافم به
 نفس. بود تر سخت اولش بار از... طومار ساختن

 .دمیکش یقیعم
 
 .میکرد شروع االنم واقع در ــ
 
 کردم، اشاره زیم یرو شیها نوشته کاغذ به بعد

 زیم به را اش هیتک ،یآسودگ با و گرفت آرام لبخندش
 به میشد رهیخ هردو حاال، بود من به کینزد. داد
 مان،یهردو گمانم. میدینوش آرام را مانیچا و ابانیخ

 که ها وانیل. میبود خوب حال و آرامش نیا مستحق
 .کردم زمزمه آن با کردن یباز نیح شدند، یخال
 
 شد؟ خوب دستتون ــ
 
 شده محو اش یسوختگ یجا کرد، ینگاه دستش به
 .بود
 
 . نبود یمهم زیچ اولم از ــ
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 .نمشیبب خوب تا کردم کج را سرم
 
 !آزادخان ــ
 
 خواهم یم چه ندیبب تا سمتم چرخاند را سرش هم او

 مرز که حاال کردم یم حس اما چرا دانم ینم. میبگو
 را درخواست نیا شده، تر کیبار نمانیب متیصم
 .نکند رد دوم بار یبرا
 
 م؟یبر ییجا هی هم با کار، یرسم شروع قبل شه یم ــ
 

 هم به شیها پلک کند، فکر خواست یم هروقت
 نگاهش کیبار ی چهیدر نیا از شدند، یم کینزد
 .بود جمع یادیز حواسش کرد، یم تراوش یاریهوش
 
 ۲٦٤_پارت#
 طومار#
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 .افسانه اون سراغ البد ــ
 

 در اشتباه از نکردم یسع دانست؟ یم افسانه را گنج
 دایپ به داشتم دیام... بود آخر بار بار، نیا. اورمشیب

 .کند بهتر میبرا را طیشرا دیشا که یزیچ کردن
 
 !آخر بار یبرا ــ
 

 هم مدت نیا تمام در بدهد، را جوابم تا دیکش طول
 یحت نبودم، معذب نگاهش از. کرد یم میتماشا داشت
 یم رفتار یطور من با. نداشتم هم بد حس یا ذره
 هوار ها یپر. بودم خودش جنس هم انگار که کرد
 چطور خودت ست،ین مهم او نگاه نوع که دندیکش

 به موقع همان م؟یبده شرح تیبرا را یکن یم نگاهش
 اتفاق مدت نیا در ها یپر نبود که دمیرس جهینت نیا
 . نبود هم یبد
 
 ره؟یگ یم آروم فکرت یطور نیا ــ
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 .گفتم صادقانه

 
 .بدم انجامش دیبا کنم یم حس فقط دونم، ینم ــ
 
 ،یکن یم جذب خودت سمت به رو بل چون اصوال ــ
 شیآت مرز از بار نیا ریمس نیا یتو ترسم یم کمی

 گرگ ای م،یبش دفن آوار ریز ای و میبگذر یسوز
 یگاه یول نه بگم دیبا هم قائدتا... کنه حمله بهمون
 !اشتباهات همون یرو بارم نیا شم، یم اشتباه دچار

 
 .زدم لب آرام و دمیخند
 
 م؟یر یم... یعنی ــ
 
 کمر به دست گرفت، فاصله زیم از یچشمک با

 .گفت یجد و ستادیا میروبرو
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 نیا فکر... نشد و شد یهرچ بعدش یول م،یر یم ــ
 .تیزندگ به بچسب کن، رونیب سرت از و مزخرفات

 
 .دم یم قول ــ
 
 زنونه؟ البد ــ
 

 .زدم لب مدافعانه
 
 یهرک دم! نشکستنه یبرا قول نداره، مردونه زنونه ــ
 !مردش چه... زنش چه! گرم مونه یم روش که
 

 و نگاهش یتو نشست لبخند جوابم، از آمد خوشش
 شد یم که ییصدا با هم بعد داد، تکان را سرش آهسته

 .کرد نجوا کرد، لمس را محو یمحبت شیتو
 
 !گرم شما دم پس ــ
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 حسادت از پر کنان شیو و شیا ها یپر دم،یخند
 لبخندزنان بار نیا ان،یپر شاه دختر و روگرداندند

 گرید. دمیکش یقیعم نفس. کرد یم میتماشا داشت
 درونم ی کننده تاب یب و گزنده حس آن از یخبر
 دانستن، نیا یتو و کنم چه دیبا دانستم یم حاال. نبود
 اما، نداشت ییباال سواد اگرچه که داشت سهم یمرد
 .بود گرفته ادی را کردن یزندگ بم و ریز
 

                         
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&& 
 
 ۲٦٥_پارت#
  طومار#
 

 دهیخواب شکل به ها قفسه و بود کنارم رنگ یقوط
 داشتم ییباال وسواس همراه و قلمو با ن،یزم یرو

 آتش دود رد. دمیکش یم یچوب قسمت یرو را رنگ
 نیا انجام به ما و بودند کرده رهیت را ها قفسه سطح
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 یتو که بودند نییپا مهین تا ها کرکره. میداشت ازین کار
 او ها، قفسه یزیآم رنگ حال در من. نشود دهید مغازه
 یشگیهم یقیموس. بود وارهاید یزیآم رنگ حال در
 کار مشغول تیجد با هردو و شد یم پخش نمانیب هم

 کرده پر کامل را مشامم... رنگ یبو. میبود خودمان
 صاف گردن ها، قفسه یرو شدن خم از خسته. بود

 کار و ها پوش کف. چرخانم اطراف به سر و کردم
. میبود داده انجام صبح روزید نیهم را، مغازه برق
 به ها کتاب کاغذ فروش از که حسابم یتو پول مقدار

 به باال فیتخف با دهید بیآس کتب فروش و کارخانه
 کتاب و حساب اما نبود ریگ چشم بود، آمده دست
 . بود کرده صاف را پوش کف و برق راتیتعم
 
 ؟یزیر یم یچا ــ
 

 پهن روزنامه نیزم یرو. شدم بلند و فشردم را گردنم
 ها روزنامه یرو از. نکند فشیکث رنگ تا میبود کرده
 وانیدول. برسم شیرو یچا فلسک و زیم به تا گذشتم

 .شدم کشینزد یخستگ با و کردم پر
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 جلو کند میندار کمک ان،یب گفتم یم پسرا به کاش ــ
 .میر یم
 

 یها دست و گذاشت ظرفش یتو را یرنگ غلطک
 نو اصل که یراهنیپ. دیکش تنش راهنیپ به را فشیکث
 !بودتش دهیپوش کار یبرا مشخصا و دیرس ینم نظر به
 
 .بود شما یباز سرتق تبعات نمیا گهید ــ
 

 .درآورد را میادا هم حرفش نیا بند پشت
 
 !امیبرب کارم پس از خودم خوام یم ــ
 

 استعداد درآوردن ادا یتو نظرم به گرفت، ام خنده
 را لحنم یدگیکش حالت آن قشنگ. داشت یادیز

 همان یرو هردو و گرفت را وانیل. بود درآورده
 .مینشست فیکث یها روزنامه
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 .میکن یم تمومش شب تا ــ
 
 بدونن خوام ینم رونم،یب هیحان با گفتم زمیعز به ــ

 .کنم یم کاریچ جا نیا با دارم
 

 گرفته دود هم جا آن. کرد سقف معطوف را چشمانش
 آزاد یبرا کردنش رنگ دیرس یم نظر به و بود شده
 .باشد سخت چالش کی هم
 
 .خون کتاب خانم ستین خوب ییدروغگو ــ
 
 .دمیچرخ طرفش به فعال یوجدان عذاب با
 
 جهینت ننیبب و انیب بگم تهش خوام یم. شدم مجبور ــ
 ...و کارم ی
 
 ۲٦٦_پارت#
 طومار#
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 کارت؟ ــ
 
 را میرو و دمیگز را لبم شرم از پر د،یپرس خنده با

 .چرخاندم
 
 !کارمونه منظورم ــ
 
 !ییپرو ادیم خوشم ــ
 

 هم او. کردم پنهان یچا کردن مزه با را ام خنده
 .دیپرس یجد بار نیا و آورد باال را وانشیل
 
 ؟یداد سفارش کتاب ــ
 
 کتاب رفته، دست از یها کتاب نیگزیجا دیبا عتایطب
. بودم نداده سفارششان اما هنوز. نشاندم یم را ییها
 نمیبب انتها در و شود انجام کارها ی همه خواستم یم
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 ازین احتماال. کنم هیته کتاب تا ماند یم میبرا پول چقدر
 ناراحت بابتش اصل که بفروشم طل یکم شد یم

 .کنم جمع را گند نیا خواستم یم فقط. نبودم
 
 !نه هنوز ــ
 
 .زد لب اخم با و کرد ینگاه وانشیل به
 
 مشکلت انیجر در ست،ین خوب چرمم طیشرا ــ

 آمار... ام یورشکستگ ی آستانه یتو خودمم ،یهست
 یبخش هی تونم یم حال، نیا با اما باالست ها یبده
 .بدم قرض بهت
 
 کردن کار چندروز نیا. دمیچرخ سمتش به لبخند با

 رقم نمانیب قشنگ یرفاقت بود شده باعث کنارش
 یپرور هوس یها حس شیتو که ییها آن از. بخورد
 همه گذاشتم، یم جلسه که ها یپر با. نداشت وجود
 قبول را نیا هم من و ام شده دلداده من گفتند یم شان
 یتو یها حس آن با حس نیا نیب یفرق اما. داشتم
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 آشوب دچار حال نیا با من که نیا هم آن بود، ها قصه
 و بردم یم لذت کنارش بودن از بلکه بودم نشده
 !بود نیهم اش همه... نیهم
 
 .میخورد هم تور به ورشکسته ی هیهمسا دوتا ظاهرا ــ
 

 !دیخند هم خودش
 
 یم یگاه که مادرم قول به! پرتلطمه شهیهم بازار ــ
 یبازار اقتصاد ،یدولت شغل سراغ یرفت یم دیبا گه
 ریز شب هی یتو. کنه ینم رحم یکس به کشور نیا

 .شه یم یخال پات
 

 صدا میپا ریز ها روزنامه کردم، جمع را میزانوها
 .گذاشتم شانیرو را وانیل من و دادند
 
 ؟یکرد انتخابش چرا وجود نیا با و ــ
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 .آمد ینم یهوش کم آدم نظر به کرد، میتماشا یسوال
 
 ۲٦۷_پارت#
 طومار#
 
 !منظورمه آزاد شغل ــ
 
 یزندگ از هاشون خواسته یتو ها آدم ی قهیسل ــ

 کار یکس دست ریز که نیا به وقت چیه من متفاوته،
 کنه مشخص برام یا گهید کس و کارم ساعت و کنم
 و توجهم که داشت ییها یبرتر آزاد شغل. نگرفتم خو
 من! بود چرم خود اما یآزاد نیا از تر مهم کرد، جلب
 کفش و فیک هی به لشیتبد با ساختش، با چرم، یبو با
 گم؟ یم یچ یفهم یم. اومدم یم فیک سر کیش
 
. داشتم میها کتاب نیب من را حال نیا! دمیفهم یم

 .کرد فیتعر تر آرام او و زد برق چشمانم
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 نه مشخصه، درآمدت نه رحمه، یب یفضا هی جا نیا ــ
 هیکار حال نیا با! یاریب دووم یتون یم یک تا که نیا

 نیزم هم بارها و بارها اگه و شدم ساخته براش من که
 امتحان و شانسم ریمس نیهم یتو خوام یم باز بخورم،

 کنم
 

 .زدم لب و دمیکش وانمیل ی لبه یرو را انگشتم
 
 همه ساعت هی یتو. هست آدم با یترس شهیهم یول ــ
 ...اومد من سر که ییبل نیع شه، نابود تونه یم زیچ
 

 شکمش سمت را شیزانوها هم او و داد تکان را سرش
. نشستند چشمم یجلو درشتش یها یکتان کرد، جمع
 .بود ختهیر رنگ شانیرو
 
 ن؟یهم یعنی یزندگ که ندادن ادی بهت کتابا اون یتو ــ
 

 .کرد نجوا آرام یلیخ. کردم نگاهش یسوال
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 زیچ چیه بده ادی بهمون خواد یم یزندگ نیا کل ــ
 فرصت نه ما، احساسات نه نداره، وجود یداریپا

 یخوا یم که یا یزندگ یبرا کن تلش! هامون
 یبد انجام دیبا تو که یکار ی همه! نیهم و یبساز
 اولش همون از ایدن نیا کتابفروش، دختر نیبب. نهیهم
 برداشته قدم کنارت یترس هی شهیهم. بوده گزنده و تلخ
 اصل نیا خب. بده هولت پشت از که بوده یدست هی و

 ستین نیا شیمعن نیا اما... دارم قبول ست،ین جذاب
 ای ینکن یکار و ینیبش نخوردن، شکست خاطر به که

 که ییکارها انجام به یکن مجبور و خودت اون از بدتر
 .یندار دوسشون

 
 ساده که ییها کلمه و ها حرف با بود، کرده رمیغافلگ
 د،ید را توجهم یوقت! بودتشان دهیچ هم کنار روان اما
 یها جمله و دیکش سر را اش کرده خی یچا مانده یباق

 .گفت هم را آخرش
 
 یتو که نهیا اونم م،یدار شانس هی الاقل تو و من ــ

 و میبشکن م،یبخور نیزم میدار دوست که یا جاده
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 اون نهیا شیخوب اما دردناکه نایا ی همه! میبش خسته
 راه ییجا تو که نهیا از بهتر یلیخ نیا توئه، مال جاده
 همه تعلق،. یندار دوسش که یبخور نیزم و یبر
 .کنه یم تر تحمل و زیچ
 
 ۲٦۸_پارت#
 طومار#
 

 و رفت وارید یزیآم رنگ ی ادامه سراغ به برخاست،
 جمله و کردم نگاه او به بغل به زانو طور همان من
 مطمئن گرید حاال. کردم تکرار سرم یتو را شیها
 سرکلس و ها دانشگاه آن یتو را زیچ همه بودم شده
 آدم را زهایچ یسر کی. دادند ینم ادمانی یدرس یها
 یخوب شاگر آزادخان، و گرفت یم ادی زمانه از دیبا
 نیح د،یکش درازا به که کردنم نگاه. بود روزگار یبرا

 تشر میبرا و کرد بلند را شیصدا یزیآم رنگ همان
 .آمد
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 تموم کردنا رنگ دیبا امشب کارت، سراغ برو پاشو ــ
 .ندارم رو بو نیا ی حوصله گهید ها، شه
 
 و بودم عاشقش من که ییبو گفت، یم را رنگ یبو
 یلیخ هم آن... بودند متفاوت ها آدم! زاریب آن از او
 سمتم به یشاک یکم شد باعث نخوردنم تکان! ادیز

 .دیبچرخ
 
 جمع رو ها جا نیا زودتر پاشو دار؟یسپ زده خشکت ــ
 روستا به بردن یبرا بهت قولم به بعدم م،یکن جور و

 .شه کم سرم از تخس یپررو بچه یتو شر و میبرس
 
 .درآمد شانیصدا باز ها روزنامه شدم، بلند یلبخند با
 
 !آخه تخسه کجام من ــ
 

 ماندم هم خودم و دمیخند بلندتر کرد، نگاهم تر یشاک
 بجنگد، سخت و سفت داشت یسع که داریسپ نیا که
 خودم که بود شده متولد حادثه کدام دل در و روز کدام
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 سمتم را اش یرنگ غلطک. کرد یم زده شگفت هم را
 خورد یچا وانیل به میپا و دمیپر عقب یغیج با گرفت،

 هردو. ها روزنامه یرو ختیر درونش ی مانده ته و
 داشتم یسع که یدرحال من و میکرد نگاه صحنه نیا به

. دمیچرخ او سمت مظلومانه بدهم، قورت را ام خنده
 .زد لب بعد و کرد نگاهم یکم
 
 !مطمئنم نظر نیا از دختر، یزیبلخ تو ــ
 
 به جمله نیا بعد هم ها یپر داشتم، خود یجا که من

 نگاه تنها زیچ کی به اما انیپر شاه دختر! افتادند قهقهه
 خنده یتماشا وقت او، یها چشم برق به کرد، یم
 اهیس غار آن از قصه، نیا وید گفت یم که یبرق! میها

 !شده خسته
                        

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 دست نیب پرهام محبوب یها ینیریش از جعبه کی
 آن بعد از. بودم ستادهیا اشان خانه مقابل و بود میها
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 باعث که خسارت ی درباره من یها حرف و انیجر
 نیسرسنگ من با هنوز بخورد بر غرورش به بود شده
 عشاء و مغرب اذان از بعد بودم گذاشته. بود قهر و
 ام یهمراه زیعز. است خانه باشم مطمئن که میایب

 دلش. برگرد یآشت از بعد اما برو، خودت گفت و نکرد
! پرهام و من نیب و دیسع و من نیب قهر از بود خون
 یتو پرکارم روز یخستگ هنوز فشردم که را زنگ
 در من و زد را دکمه نگار. بود نشسته جانم در مغازه

 .دادم هول را
 
 ۲٦۹_پارت#
 طومار#
 
 و رفتم باال را ها پله. بودم شده هماهنگ او با قبل از

 آن با نگار دنید. شد باز در واحدشان به دهینرس
 با. نشاند میها لب یرو لبخند ر،یحر یالجورد راهنیپ

 .زدم لب یآرام یصدا
 
 !خوشگله بگردم دورت ــ
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 را ینیریش ی جعبه و فرستاد هوا یتو یبوس د،یخند
 و کجاست پرهام دمیپرس ابرو و چشم با. دیکش دستم از
 .داد جواب آرام او
 
 .کنه یم کار تاپش لپ با داره اتاقشه، یتو ــ
 
 یجلو همان را ام یروسر و فیک. دادم تکان یسر
 به آهسته و کردم زانیآو یجاکفش یباال زیآو به در

 بلند در به دهینرس شیصدا. برداشتم گام اتاقشان سمت
 .دیپرس یم که شد
 
 جان؟ نگار بود یک ــ
 
 قرار چهارچوبش در و دادم هول را باز مهین در

 بعد یکم و نشست میرو تعجب با نگاهش گرفتم،
 تاپش لپ ی صفحه به و داد جهت رییتغ نانهیسرسنگ

 .شد رهیخ
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 .سلم ــ
 

 بود سخت پرهام با گرفتن ارتباط. داد سر با را جوابم
 دستانم. مینداشت واقعا را ینیچن نیا قهر ی تجربه چون
 .زد لب یجد یصدا همان با او و زدم گره درهم را
 
 .گهید کمی امیم نگار، شیپ نیبش ییرایپذ یتو ــ
 
 باال را سرش. رفتم جلو حرفش به کردن گوش یجا به
 .زدم لب آرام من و دیکش
 
 کنه؟ یم قهر ش خاله با خواهرزاده ــ
 

 .کرد یاخم
 
 .میستین قهر ــ
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 ایدر به دل و دمیکش یقیعم نفس تخت، ی لبه مینشست
 .گرفت غلظت اخمش. بستم را تاپش لپ زده،
 
 و یبزن سر یاینم که یهست برم، قربونت یهست د ــ

 االنم و یزن ینم زنگ که یهست ستم،ین که یایم یوقت
 .همه تو من ی پاچه اندازه اخمات

 
 .کرد نجوا یجد
 
 و حد خودت که یا رابطه قدر فقط خاله، میستین قهر ــ

 .کنم یم رفتار دارم یدیکش و مرزش
 
 ۲۷۰_پارت#
 طومار#
 
 .دمینال
 
 !پرهام ــ
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 .داد تکان سر
 
 مگه؟ نهیا جز جان، ــ
 

 .تازاند دید که را سکوتم
 
 که یا حادثه سر از حلقمه یتو دلم من که نهیا جز ــ

 اگر که نیا ترس از تنم تمام گذرونده، سر از خالم
 بعد لمسه، اومد یم سرمون به یچ شد یم شیزیچ

 دم؟ یم خودم و خسارتت گه یم روم یتو خالم
 

 .بود گرفته میصدا
 
 یم خودت اما زدم یبد میتا و حرفم دیشا من پرهام، ــ

 . نبود یبد حرف یدون
 

 .شدم مانعش که بزند یحرف خواست
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 یبرا دونم یم و یکرد ازدواج تازه بهم، کن گوش ــ

 نیا ما ی همه ،یرفت فشار ریز کمی باهام شراکت
 یم تجربه یمتفاوت طیشرا با رو یمال مشکلت روزها

 جبرانش، من ی فهیوظ و بود تو حق پول اون. میکن
 به من لحظه اون بود تو یجا هم یا گهید هرکس

 کتاب و حساب... زیعز قول به کردم، یم فکر نیهم
 من د،یببخش. باشه جدا یشیخو و قوم ی رابطه از دیبا

 یول کردم مطرحش یبد زمان خوام یم معذرت واقعا
 خسارت اون جبران یتو وگرنه نه،یهم میمونیپش تنها

 .کنم یم عمل بهشم و دونم یم موظف و خودم هنوزم
 
 ۲۷۱_پارت#
 طومار#
 
 دادم گسترش را لبخندش. کرد یم میتماشا داشت اخم با
 . برنجانمش یا ذره مبادا تا
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 هی بودنم خاله بازم اما باشم تر کیکوچ ازتون دیشا ــ
 خودم تن از یبخش رو شما که کاشته جونم یتو یحس
 خودم به انگار بزنم، ضربه بخوام شما به. دونم یم

 .زدم ضربه
 
 .کرد زمزمه را نامم خفه ییصدا با
 
 .داریسپ ــ
 
 .دادم ادامه آهسته کردنش صدا به تیاهم یب
 
 من سن یبرا... خوردم بد شکست هی من پرهام،  ــ
 خوام یم. امیبرم پسش از اما بود نمیسنگ شکست نیا
 ماه به ماه ،یکن رفتار باهام ریگ سخت کیشر هی نیع

. یباش یعصب ازم ضررت بابت و یکن و سودت طلب
 نه؟ مگه خوام یم ازت یچ یدون یم
 
 یم میتماشا بود افتاده چروک دورشان که ییها چشم با

 .گفتم هم را آخرم ی جمله من و کرد
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 . بچشم رو یزندگ یسخت خوام یم ــ
 
 !داریسپ ــ
 
 برخاستن او، زبان از اسمم بلندشدن به واکنشم بار نیا
 ی گوشه. بود او به شدن تر کینزد و تخت یرو از
 کمرم پشت و شد بلند دستش و دمیبوس را اش یشانیپ

 چه نیا بدهم، فشارش خودم به خواست یم دلم. نشست
 کم یسن ی فاصله با یا خاله که بود یبیعج حس
 او به نسبت مادرانه مهر باز اش، خواهرزاده به نسبت
  داشت؟

 
 یچا نگار تا گرفتم، و علقت مورد ینیریش واست ــ
 .رونیب ایب زهیر یم
 
 نگاهم داشت شیتشو با نگار شدم، خارج که اتاقشان از
 .دیپرس آرام او و زدم یلبخند شیرو به. کرد یم
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  مرتبه؟ یچ همه ــ
 
 دل از شد، یم درست زیچ همه. گذاشتم هم یرو یپلک
 یم را ریمس خودم بار نیا و آوردم یم در هم دیسع

 من بخورم، نیزم بود قرار هم هرچقدر حاال. ساختم
 بدون کردم، یم استفاده زانوها نیا زخم ی تجربه از
 .بشکنم را یکس دل که نیا

                           
                          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 ۲۷۲_پارت#
 طومار#
 

 یتو که نبود ادمی درست بودم، دهید را بابا خواب
 شدند، باز میها پلک یوقت یول داشت یحال چه خوابم
 رشیتصو. بودم دهید خوابم یتو را بابا بودم مطمئن
 که ییها حرف بودم، زده حرف او با اما نبود واضح

 نیا ی همه با و نداشتم ادی به هم را اش جمله کی یحت
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 پنجره از. بودند کرده خوب را حالم ها، اوردنیادنی به
 زیعز دمید دم،یکاو آلودم خواب چشمان با را اطیح که

 باغچه اهانیگ و گل یبرا آب ریمس کردن باز مشغول
 یصدا انیم و آمدم نییپا را ها پله کشان ازهیخم. است

 روشن از یادیز مدت داد یم نشان که یسماور
 بود آمده ها نان یرو که یا سفره سر گذشته، بودنش

 .زدم یکنار را
 
 نشسته؟ رو و دست ــ
 

 آن با را آمدنش داخل سرعت نیا به د،یچرخ سرم
 از یا تکه و دمیخند. کردم ینم باور شیزانوها وضع
 .دمیکش دندان به را نان
 
 .ریبخ صبح سلم ــ
 

 .کرد یا اشاره ساعت به و داد را جوابم
 
 کجا؟ صبح وقت نیا باشه، ریخ ــ
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 ترس جان،یه شیبرا. میبرو روستا به امروز بود قرار

 لبم یرو از را لبخندم وجود نیا با. داشتم اضطراب و
 یم را زیچ همه زیعز به برگشتنم از بعد. نکردم پاک
 نیا دیکش یم را انتظارم سخت ییدعوا اگر یحت گفتم،
 . کردم یم را کار
 
 .دارم کار هیحان با ــ
 
 یر یم ور اون ور نیا هیحان با ادیز روزا نیا ــ

 ه؟یخبر دخترو،
 
 خوردن به یلیم دم،یکش رونیب خچالی از را ریپن

 تا رفتم سماور سمت به. نداشتم مفصل ی صبحانه
 با را سکوتم زیعز و زمیبر یچا مانیهردو یبرا

 .دیکش چالش به یگرید سوال
 
 یجن حالت اون از ،یشد زادیآدم نهویع مدته هی ــ

 ست؟ هیحان اثرات نایا ،یدراومد وارت
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 ییها چشم با داشت کردم، نگاه زیعز به واج و هاج
 .زدم لب دستپاچه. کرد یم میتماشا شده کیبار
 
 نبودم؟ آدم یعنی ز،یعز نکنه درد دستت ــ
 
 حاال که خورد یم زادیآدم به تیچ... ینبود که نه ــ

 اومده؟ بدت
 

 .داد ادامه آمدن جلو نیح او و شدند گشاد میها مردمک
 
 !حقه اما مادر، تلخه حق حرف ــ
 
 ۲۷۳_پارت#
 طومار#
 
 .دادم تکان یسر
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 .زیعز بهم تیمادر عشق از ممنون ــ
 
 یا خنده با من و کرد نازک میبرا یچشم پشت باز

 شدن آماده یبرا و خوردم صبحانه چندلقمه فروخورده،
 بودم، کرده آماده قبل شب از را میها لباس. برخاستم

 محل. زدم رونیب خانه از آرامش با و دمشانیپوش فقط
 محل یاصل ابانیخ از باالتر ابانیخ کی قرارمان

 داخل و بود دهیرس هم او دمیرس یوقت. بود من یزندگ
 خی یپا و دست. بود لشیموبا با صحبت مشغول نیماش
 آن و کنم باز را نیماش در تا دادم یحرکت را ام زده
 نیا بودن بد به نسبت را یدودل و دیترد ذره کی

 در شدن باز یصدا. بکشم بند به جانم یتو مم،یتصم
 ادامه را اش مکالمه من به رهیخ و چرخاند را سرش
 .داد
 
 بعد ی هفته چک فعل کردم، پر فعل و حسابش آره ــ

 شم مجبور رو ها چرم از کمی دیشا کرده، نگرانم
 .کنم مرجوع
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 اشاره و داد را جوابم طور همان کردم، سلم سر با
 را نیماش بستم، که را در. شوم سوار تر عیسر کرد
 .زد یم حرف لشیموبا با داشت همچنان و انداخت راه
 
 صحبت امیم سر هی فردا یول شه، ینم که امروز ــ
 .میکن
 

 نیا نیب بودم شده دردسرش باعث واقعا دم،یکش خجالت
 خاتمه را تماس او و زدم زل رخش مین به... کار همه
 .داد
 
 .خدانگهدار چشم، ــ
 

 سمت به مکث یب ،یخداحافظ از بعد را لشیموبا
 سرش یقیعم نفس با همراه و کرد پرت نیماش یجلو
 .دیچرخ سمتم
 
 ز؟یبلخ درخت احوال ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo880pg.   

 
 .دیکش دهانم یتو را میها لب حرکت نیا و دمیخند
 
 ...دیببخش خوبم، ــ
 

 .کردم اشاره تلفنش به من و کرد میتماشا یسوال
 
 کار انقدر یوقت کردم یم اصرار انقدر دینبا دیشا ــ

 !یداشت
 

 .زد لب خونسرد و داد تکان هوا یتو یدست
 
 ۲۷٤_پارت#
 طومار#
 
 ی دکمه امروز دوارمیام فقط! تعارفا نیا الیخ یب ــ

 حیصح ،یامانت دستم ،یباش کرده خاموش رو بل جذب
 .گردونم برت سالم و
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 به کردم شروع نفس به اعتماد با و کردم باز را فمیک
 نیا یبرا بودم، داده قرار داخلش که یاقلم بردن نام
 .کنند کمک بهمان دادم یم احتمال که
 
. اومدم فرم رو و مجهز امروز د،ینباش نگران اصل ــ

 شد دایپ یمدرک اگر که پیک پیز چندتا قوه، چراغ
 هم زیت یلیخ دار ضامن یچاقو هی و میبذار داخلش
 . برداشتم

 
 .شد بلند ناباورانه شیصدا
 
 چاقو؟ ــ
 
 توقف ابانیخ کنار آهسته یلیخ او و دادم تکان یسر

 .داشت خود یتو یناباور لحنش هنوز کرد،
 
 .نیشتیان نمشیبب ــ
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 زیبلخ درخت آمد، ینم خوشم اصل گرید لقبم نیا از
 را نیشتیان یول داشتم دوست را کتابفروش دخترک و
 یلقب که البته. میگفت یم جیگ یها آدم به مدرسه یتو
 به داشت ییباال هوش که مرحوم خود بود، زیآم هیکنا

 !واقع
 
 .نهیا ــ
 

 باال با د،یکش را ضامنش و گرفت دستم از را چاقو
 و نشست من چشمان یتو نگاهش... اش یزیت آمدن

 .کرد زمزمه
 
 ش؟یآورد کجا از ــ
 
 ...روزید نیهم دمش،یخر ــ
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 اش هیتک و بست را چاقو فرستاد، رونیب یقیعم نفس
 کندن قصد و من به شد رهیخ داد، راننده در به را

 .بدهم حیتوض دیبا کردم حس. نداشت هم را نگاهش
 
 دایپ ش سروکله یسر اون که هیسا همون دیشا گفتم ــ
 میباش داشته دفاع ابزار بود خوب باالخره اد،یب باز شد
 نه؟ گهید
 

 یم نگاهم داشت مواخذگرانه و بود کرده سکوت هنوز
 .دندیپر باال میابروها. کرد
 
 نه؟ دیگ یم یعنی ــ
 
 ۲۷٥_پارت#
 طومار#
 
 همان نشد، که بشود عوض نگاهش یا ذره بگو تو

 که یطور کی و کلفه کرد، یم میتماشا فقط طور
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 نیا یتو االن قایدق خل دختر نیا با من گفت یم انگار
 .کنم یم یغلط چه نیماش
 
 د؟ید ینم و چاقوم یعنی نگاه نیا االن ــ
 
 از نگاه همان و دیکش یقیعم نفس فقط حرف، یجا به

 .داد ادامه را زترشیت چاقو
 
 .میبر شد رید... شما مال چاقو اصل بابا، خب یلیخ ــ
 

 . داد نشان یواکنش باالخره
 
 ؟یدار یچ سلح فتیک یتو گهید ــ
 
 یجاسوس سازمان مأمور انگار گفت یم یطور کی

 .شدم تر کینزد خودم طرف در به دلخورانه. بودم
 
 !همون ،یچیه ــ
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 ؟یکن کار چاقو با یبلد تو ــ
 
 آمد یکس اگر بود یکاف که، خواست ینم بودن بلد
 عقب و دیترس یم خودش ،یریبگ باال چشمش یجلو
 جگر و دل یتو را ان خواستم ینم که من. دیپر یم

 .ببرم فرو یکس
 
 ش؟یریبگ دستت اصل یبلد ــ
 
 .زدم لب یدلخور همان با
 
 .دسته خوش گفت یم مرده ــ
 

. برداشت در از را اش هیتک باالخره و دیخند یعصب
 سر احتماال و عقب یصندل سمت کرد پرتاب را چاقو
 !ها یصندل ریز خورد
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 .دختر یخل چقدر تو آخه د کرد، غلط مرده ــ
 
 .دمیچرخ سمتش اعتراض با
 
 !آزادخان ــ
 
 یتو بشم، خر کردنت صدا طور اون با ستین قرار ــ

 چاقو یر یم که ده یم رخ یانفعاالت و فعل چه مغزت
 قبل دستت یریبگ که مرحله از یپرت انقدر ؟یخر یم

 یگ یم بعد ینداز یم خودت یرو خط هی طرف
 فکر تو اصل خوام یم... نباشه خوام یم دسته؟ خوش
 زیبلخ گم یم بهت. ینکن رو ماجرا یباق و تیامن

 ازت شه یم یکرمان داریسپ خانم ،یش یم ناراحت
 یمیتصم چیه ندهیآ ساعت دوازده تا کنم خواهش

 یوقت تا و یند انجام سرخورد رو یکار و یرینگ
 درست یدیجد یبل نکردم، ت ادهیپ خونتون یجلو
 ازتون عاجزانه و خواهش نیا داره امکان ؟ینکن

 باشم؟ داشته
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 ۲۷٦_پارت#
  طومار#
 
 یجا به چرا دانم ینم اما بود برخورنده لحنش یادیز

 و تخس طور کی. بخندم خواست یم دلم شدن ناراحت
 نگاهش یتو یها رگیمو شد، یم یعصبان یا بامزه
 د،ید که را ام یواکنش یب. کنم حس شد یم هم را

 .داد یتکان صورتم یجلو را دستش
 
 الحمدهلل؟ افتاد ــ
 

 اما شوم ادهیپ بود نیا اصلش بستم، را ام یمنیا کمربند
. بود جانم یتو یدلخور از تر شیب خنده لیم هنوز

 که دمیفهم یم دیبا بود جانم یتو اگر منطق ذره کی
 . ترسانده را او میدردسرها

 
 حرکت شم، ادهیپ که برنخورده نیا از تر شیب بهم تا ــ
 .یعیسم یآقا دیکن
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 پروو آدم نیا خب اما نشود، پررو تا بود یجد لحنم
 راه با همراه و زد یخند تک بلفاصله چون. بود

 .داد نسبت من به را خودش صفت ن،یماش انداختن
 
 .دخترم یدار رو یلیخ ــ
 
 گذاشتم؟ یم دلم یکجا را دختر ته میم آن

 .کردم نجوا کردنش نگاه بدون و حاضرجوابانه
 
 ینیچن نیا هیمنف راتیتأث هی شما با ینینش هم متأسفانه ــ

 .داشته روم
 

 همراه بامزه انیعص و خشم کی با اش، خنده یصدا
 دوست ن،یماش ی شهیش سمت چرخاندم را سرم. شد

 .بخندم بلند داشتم
 
 منطق کمی خانما شما به دراز، زبون یجا به خدا ــ
 .شد یم حل مردا ما مشکل داد یم
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 خانما ما مگه داده، دراز عضو شما به خدا همه نیا ــ

 م؟یداشت یاعتراض
 

 با او و کردم نگاهش طلبکارانه سمتم، دیچرخ سرش
 .دیپرس شود سرخ صورتش بود شده باعث که یا خنده
 
 دراز؟ عضو ــ
 
 بود چه قایدق منظورم کردم، مرور را ام جمله بار کی
 سرخش رنگ! نگاهش از آخ... نگاهش جمله؟ آن از
 دهانم یرو محکم یطور و کرد تیسرا هم من به
 اتاقک یتو اش خنده یصدا منفجرشدن که دمیکوب
... داریسپ تو از یوا. بود شده اجتناب رقابلیغ ن،یماش
 یم دمیچرخ یم کاش خدا، آخ! داریسپ زبانت از یوا

 و شدم یم الل روستا خود تا و نشستم یم پشت رفتم
 زبانم یرو دمیکش یم را چاقو همان بدتر آن از... نه
 سرش از زدن حرف نیا و ردیبم یزیخونر از تا
 به مجبور که امدین بند قدر آن امد،ین بند اش خنده. فتدیب
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 یرو دستم هنوز من و شد نیماش ی دوباره توقف
 چه من؟ با بود گرفته ات یشوخ ا،یخدا. بود دهانم
 یم دیبا نقطه نیا به بحثمان که بودم کرده یگناه
 ایخدا بود؟ میخطا کدام تاوان ،یکلم یخطا نیا د؟یرس
 ....ایخدا دراز؟ عضو آخر
 
 ۲۷۷_پارت#
 طومار#
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 ساخته؟ چندسال خونه نیا ــ
 
 زیعز از بار کی فقط... یحدود یحت دانستم، ینم
 به خانه نیهم یتو هم مادرش مادربزرگ بودم دهیشن
 ستادهیا. دهیچرخ نشانیب نسل به نسل و بوده آمده ایدن
 با را انبار آب ز،یعز یمادر ی خانه اطیح در میبود
 چیه به. میبود دهیرس چیه به و میبود کرده یبررس هم
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 را ما که یا نکته چیه و بود قبل هیشب زیچ همه! مطلق
 از خسته بعد، یکم. شد ینم افتی کند کینزد یزیچ با

 نگاهش به برق بودنش یمیقد که یاطیح کردن متر
 شکسته یها پله همان یرو و شد کمینزد بود نشانده
 .نشست کنارم

 
 م؟یبمون یک تا ــ
 
 .کردم نگاه وارهاید به
 
 .ادیب دوباره اروی اون یوقت تا ــ
 
 ومد؟ین اگه و ــ
 

 از بودند یخاک میها لباس. انداختم باال یا شانه
 .نییپا آن کندوکاو

 
 !شانسمونه تنها نیا ــ
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 .دیچرخ خانه داخل سمت به سرش

 
 نم؟یبب و داخل شه یم ــ
 

. شد داخل و برخاست هم او{  حتما}  کردم زمزمه
 بودند تر یمیقد که یسر کی بودند، هنوز خانه لیوسا
 خانه، تیکل اما بود شده میتقس ها بچه نیب ارزشمندتر و

. بود نکرده یچندان رییتغ مادربزرگ مرگ از بعد
 از یحرکت منتظر و بود وارهاید سمت هنوز نگاهم
 دهید میبود نییپا آن زیعز با یوقت قبل، یسر که یآدم
 مرگ از بعد که یزن ی قصه ادی با بعد، یکم. مشیبود

 و افتادم بود مرده اطیح نیهم یتو مادربزرگم،
 منشأش ترس قطعا که یلرزش. دیلرز تنم ناخواداگاه

 با را خودم و شوم بلند شد باعث نیهم! سرما نه بود
 بمانم کشینزد کنم یسع و برسانم خانه داخل به عجله

 که ییاو ورودم. بپائم را اطیح ها پنجره پشت از و
 .چرخاند را بود تابلوها به نگاه مشغول
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 شد؟ یچ ــ
 
 .انداختم باال یسر
 
 .بود سرد کمی ،یچیه ــ
 
 ۲۷۸_پارت#
 طومار#
 

 ناجورش جنس بودم مطمئن اما کرد پنهان را اش خنده
 کردم نازک شیبرا یچشم پشت. ام دهیترس بود دهیفهم
 . ستادمیا پرده یب یها پنجره پشت و
 
 نیا یبرا دیبا باز برداشته و گنج یکس اگر چرا ــ

 باشه؟ گذاشته بپا خونه
 

 .انداختم باال یا شانه
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 ! دونم ینم ــ
 
 سمت به داشت هم او حاال. ستادیا کمینزد و آمد
 .کرد یم نگاه وارهاید
 
 .بنداز کار به و ذهنت کمی ــ
 

 حدقه یتو را چشمانش. کردم نگاهش ها ابله مثل
 .زد لب و چرخاند

 
 .نکن دمیناام ــ
 
 زمزمه و بود اطیح سمت هنوز نگاهم کردم، فکر یکم
 .گنگ ام
 
 ...دیشا ــ
 

 .ستادیا صاف هم او زد، برق چشمانم
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 ؟یچ دیشا ــ
 
 .داد تکان یسر و دیخند. دمیچرخ سمتش جانیه پر
 
 .یزد حدس درست ــ
 
 یعنی نکرده؟ دایپ یگنج آدم اون دیبگ دیخوا یم یعنی ــ
  درسته؟ نشده، خارج جا نیا از یزیچ
 

 .کرد زمزمه خونسرد
 
 هی... نیبب نداره، وجود یگنج بگم خوام یم یعنی ــ
 یآدما از هرکدوم ممکنه هست، یگنج که بوده عهیشا

 و باشن گفته و حرف نیا ییجا خونه نیا به مرتبط
 کردن دایپ یهوا به اومده طرف خب. باشه دهیشن یکس

 یزیچ به و کنده و نییپا اون و دهیکش زحمتشم گنج،
 کنه فکر ای هست، طرف یبرا راه دوتا حاال. دهینرس
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 اشتباه و جاش فقط و هست کنه فکر ای ستین یگنج
 نظر ریز رو خونه ادیم طرف دوم، حالت یتو. کنده
 ست ساده یلیخ. کنن شییراهنما وراث دیشا تا رهیبگ
 .هیقض نیا
 
 .کردم نجوا بود رونیب سمت نگاهم هنوز که یحال در
 
 عه؟یشا هی خاطر به دردسر همه نیا ــ
 
 ۲۷۹_پارت#
 طومار#
 
 نیا رفتن، شبه هی رو ساله صد ره یعنی گنج بحث ــ
. بخرن جون به و دردسر نیا کنه یم وسوسه رو ایلیخ
 شد یم دایپ دیبا یحفار اون با بود یگنج اگر نظرم به
 یزیچ هی بستر یتو مادربزرگتون یعنی نبوده، اگر پس
 .گذاشته سرکار و آدم عالمه هی و گفته
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 و یبند جمله از امدهین خوشم شد متوجه کردم، یاخم
 .اش یریگ جهینت
 
 ول همه اما گم، یم و نیا که خوام یم عذر  ن،یبب ــ

 یزیچ اگر نهیا سوال! ستین یچیه جا نیا. میمعطل
 و نکرده استفاده ازش مادربزرگت خود چرا بوده
 نیا مثل یا ییروستا ی ساده ی خونه صاحب... اصل
 هوم؟. باشه داشته یارزشمند زیچ نیچن دیبا چرا جا،
 

 دیچرخ. نداشتم دوستشان اما بودم یمنطق شیها حرف
 !اطیح طرف

 
 یم شد، یم دایپ ش سروکله االن تا دیبا بود یهرک ــ
 نیا الیخ یب آدمم اون یحت... ستین یکس ؟ینیب

 .شده انیجر
 
 .دمیپرس برود اطیح به که نیا از قبل
 
 ؟یچ مرد که یزن اون ــ
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 .دیچرخ سمتم خندان

 
 تونست یم یزیچ هر دختر، یا لکردهیتحص تو ــ

 زیهرچ ای ییتنها از ترس باشه، زن اون مرگ عامل
 ...یا گهید
 

 .برداشتم گام سمتش به آهسته
 
 ایرو و الیخ واسه ییجا شما، منطق یایدن یتو ــ
 ست؟ین
 
. بود ستادهیا در چهارچوب یتو شد، یجد یکم

 به خودم با به،یغر را یمرد من و بود اگر مادربزرگم
. کرد یم استقبال من از چطور کشاندم یم جا نیا

 .بدهد را جوابم تا دیکش طول
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 میزندگ شه، ینم پاس من یها چک ایرو و الیخ با ــ
. شه ینم سرپا تیکتابفروش هم تو شه، ینم عوض

 دست به شبه هی و راحت یزیچ چیه ایدن نیا یتو
 گنج... یزیهرچ یبرا م،یکن تلش براش دیبا. ادینم

 هم یجن ندارن، محافظم. ماست یروین... ییتو منم،
 .زنه ینم پرسه کنارش

 
 یقیعم نفس شد باعث مغمومم نگاه کرد؟ یم مسخره
 .بزند لب و بکشد

 
 ... اما داریسپ متأسفم ــ
 

 .کرد یا اشاره اطرافش به و کرد باز را دستانش
 
 ۲۸۰_پارت#
 طومار#
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 وجود که یکرد یا افسانه ریدرگ و ذهنت ها ماه ــ
 یگنج که کن باور. رونیب ایب ایرو نیا از. نداشته

 قتیحق هی ریدرگ یادیز یها آدم و تو که... ستین
 رو تتیوضع ستین قرار یگنج چیه. دیشد نیدروغ

 .بده رییتغ
 
 .دمینال
 
 ...یول ــ
 

 اش یبعد ی کلمه به ام یول نداد اجازه و آمد جلو
 .بچسبد

 
 رزنیپ هی که میکرد یم باور دیشا م،یبود که بچه ــ
 و گرگ شکم شاخاش با بز هی ای بشه جا کدو یتو

 ؟یچ حاال اما رونیب بکشه و هاش بچه و کنه سوراخ
 قصه همون هیشب... گنج نیا ؟یدار باورشون هم حاال
 و تب به هم رو ایلیخ ز،یانگ هوس و نیریش بوده، ها

 اما بکنن، و نیزم و انیب نییپا اون تا که انداخته تاب
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 که هست یگنج نه یکن باور دیبا تهش. سرابه تهش
 نه کنه، کمک کتابخونت سوختن بعد یها یبده به ادیب
 گرگ هی شکم که یبز نه بشه، جا کدو یتو که یرزنیپ
 ! بدره و
 

 یکودک ریتصو یرو داشت خودکار با یکی کردم حس
 به زبانم و شد پر اراده یب چشمانم. دیکش یم خط میها

 !تند دفاع
 
 نکرده؟ زهرمار و تیزندگ ،ینیب واقع همه نیا ــ
 
 

 . زد یپوزخند
 
  رفته؟ ادتی رو ایپر ی قصه یجا نیا تو ــ
 

 کی فقط او، و دیگو یم را شیکجا که ماندم مات
 هم بخش همان. زد رونیب خانه از و خواند را بخشش
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 انگار و شود زنده من ذهن یتو شعر یباق تا بود یکاف
 یاهایرو جان به بود افتاده تبر، با بود برداشته یکی

 .میها یکودک
 
 نبود سربسته غومیپ نبود، قصه ما یایدن ــ
 
 تکرار من سر یتو اش یباق خواند، او را شیجا نیا

 ...شد
 
 ...بدونه خواد یم یهرک ونه،یع ما یایدن
 داره مار ابوناشیب داره، خار ما یایدن

 داره خبردار دلش داره، کار باهاش یهرک
 گرگه و شغال از پر بزرگه، ما یایدن
  یل یل شیآت عقب ،یه یه یه ما یایدن
 ترک ترک پات کف تا باالترک، یخوا یم شیآت
 ...نهیا ینخواه یبخوا نه،یهم ما یایدن
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 کم که یسقف و یمیقد ی خانه به. دمیچرخ بغض با
 مادربزرگم دروغ از. زدم زل شود آوار بود مانده
 واقع از و شدم یعصب خودم یزودباور از دم،یرنج

 به قلبم زد، یم که یحق یادیز یها حرف و او ینیب
 و میها شانه یرو نشستند... آمدند ها یپر. افتاد درد
 . کردم زمزمه ها آن یبرا را شعر ی ادامه من
 
 ...پرشکسته یمرغا... قصه یها یپر خب"

 یک نبود؟ ونتونیقل و ییچا نبود؟ دونتون نبود؟ آبتون
 ما؟ یایدن نیایب که گفت بهتون

 د،یبکن ول و تون قصه ی قلعه ما؟ یلیواو یایدن
 "د؟یبکن مشکل و کارتون

 
 دل... دانستم یم اما دلم یتو کردند، سکوت ها یپر
 به... سفر نیا نبود قرار. بود گرفته من مثل هم ها آن
 و زن کدوقلقله هنوز خواستم یم من! برسد جا نیا

 اهایرو خواستم یم. کنم باور را منگول و شنگول
 قصه بدون را ایدن نیا من... شوند زنده ها قصه باشند،
 کنم؟ تحمل توانستم یم چطور ها،
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 ۲۸۱_پارت#
  طومار#
 

 فرق یقبل بار با روزه کی سفر نیا کردم یم فکر
 که یآن تنها، و کهی توانم یم که کردم یم فکر. دارد

 دیبا خب، و کنم دایپ را بود اناتیجر نیا یاصل مسبب
 نقش در که یزیانگ شگفت آدم آن من رفتمیپذ یم

 را مجرم مکان، کی دنید دوبار با و برود فرو پوآرو
 یم هم یمجرم دنبال دینبا اصل دیشا. نبودم کند دایپ

 گنج، توهم. گرفتم یم یجد را آزاد یها حرف و گشتم
 که بود آسانسور کی منتظر که بود ساخته یآدم من از
 یتو! بکشدش باال سرعت با و یناگهان ها پله یجا به
 یفرار یها نگاه و بود سکوت تر شیب برگشت، ریمس
 داشتم و روستا یخروج ریمس به بودم رهیخ! او از من

. کردم یم نشخوار خودم با را بود گفته او که یجملت
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 هزارمرتبه تکرار به داشتم ازین کردنشان، باور یبرا
 !شانیا
 
 ؟یبگ خانوادت به یکتابفروش از یخوا یم یک ــ
 
 دادم هیتک را سرم کند؟ باز را حرف سر خواست یم
 .سمتش چرخاندم را نگاهم و نیماش گاه هیتک به
 
 همه که ننیبب انیب کنم یم خبرشون هفته اول احتماال ــ
 همون دممیسع داداش با برگشته، اولش شکل به زیچ

 .کنم یم یآشت روز
 
 دوباره خواستم و دمیکش یقیعم نفس. داد تکان یسر
 تر ارام بار نیا که بچرخانم شهیش سمت را سرم
 .دیپرس
 
 ؟یناراحت ازم ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo906pg.   

 !بله ــ
 

 !یواقع اما محو د،یخند
 
 .ید یم جواب رک که یمرس ــ
 

. کاست سرعتش از یکم او و انداختم باال را میها شانه
 .بود سخت ناهموار نیزم آن یتو نیماش حرکت

 
 حرف یکس تا یبمون اتیرو یتو ید یم حیترج ــ

 بزنه؟ بهت و حق
 
... اما شم یم اپردازیرو شدت به یگاه دونم یم من ــ

 خسته یبرا ،یزندگ دادن ادامه یبرا! ازنین اهایرو
 و روشن یرهایتصو بدون... بودن محکم یبرا نشدن،
 کنم یم حس من. ستین هم یتلش نده،یآ از یذهن شاد
 حد از ادیز هم شما وابستم، ایرو به حد از ادیز من اگر
 . دیدیچسب تیواقع به
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 .زد لب بکشد ته اش خنده که نیا بدون
 
 من م؟یبرس تعادل حد به دیبا هردو ما یگ یم یعنی ــ
 من؟ ینیب واقع از تو بردارم، تو یاهایرو از
 
 یقیعم نفس... خنده با بار نیا انداختم، باال شانه هم باز
 .شد یجد یکم و دیکش
 
 ۲۸۲_پارت#
 طومار#
 
 ازین نیا بذار اما... ازنین اهایرو توئه، با حق دیشا ــ
 و سبز یکتابفروش اون یتو که باشه باهات یوقت تا

 . ینشست تیرنگ
 

 وارهاید دیجد رنگ ادی با نم؟یرنگ و سبز یکتابفروش
 هیشب را جا آن چوب، رنگ با و بود ینیدلنش سبز که
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 لبم یرو لبخند داد یم نشان ییایرو و سبز یجنگل
 .دادم جواب طنتیش یکم با و نشست

 
 کنم باور که دارم اجازه میکتابفروش یتو یعنی ــ

 داره؟ وجود زن کدوقلقله
 
 .داد دل طنتمیش به هم او
 
 یپ در که ییها آقاگرگه یکن فکر لمیما تر شیب ــ
 !ادنیز انگورن، ی حبه دنیبلع
 
 منم؟ انگورم ی حبه البد ــ
 

 .داد یتکان را سرش
 
 !ینگ یبگ ــ
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 چطور. کرد پر را نیماش اتاقک مانیها خنده یصدا
 حال ادشانی یحت یوقت شد کنده اهایرو نیا از شد یم
 مانیها یبچگ شانیادآوری با که کرد؟ یم خوب را ادم
... باورمان که ییروزها و دیکش یم قد نگاهمان شیپ

 .بود ها قصه باور
 
 .آزادخان یستین گرگه آقا تو یول ــ
 

 یخاک ریمس باالخره داشت، محبت بار نیا لبخندش
 .گرفت یسرعت نیماش و شد تمام روستا به یمنته
 
 !یبز مامان نفش شدم استثنا جا نیا آره، ــ
 
 .برگشت اش یجد نقش به او و دمیخند هم باز
 
... ها یشوخ نیهم حد در دار،یسپ خوبه حد نیهم در ــ
. میشد بزرگ ییها قصه چه با ما که یادآوری نیهم
 نیا یگرگا کن، حک ذهنت یتو کنارش قتمیحق یول
 ! ندازه ینم پا از یبز چیه یشاخا رو ایدن
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 و کوچک ی قطره کی یحت شد، کمرنگ هم من لبخند

 دشییتا به آهسته را سرم و نشست پلکم کنج هم زیر
 .دادم تکان
 
 .مونه یم ادمی ــ
 

 که یبحث نیا از ییرها یبرا بار نیا و گفت یا خوبه
 .دیپرس بود اش یچاشن غم یکم
 
 بود؟ یکتابدار رشتت یگفت ــ
 
 ۲۸۳_پارت#
 طومار#
 
 دوست کی بود شده... مرد نیا. زدم زل رخش مین به

 زانیم از گوشم ریز ها یپر اگر یحت که یدوست امن،
 از نبودم حاضر هم زدند یم حرف او به ام علقه
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 نیا علقه آن خاطر به خواستم ینم. بدهم دستش
 مهر آن از تر شیب را اش یدوست چون شود کم ارتباط

 .دیپرس بار نیا او و کردم دشییتا سر با. خواستم یم
 
 دن؟ یم هم ییبها بهش رانیا یتو ــ
 

 عکس نیا انقدر چرا عادتم؟ بود شده انداختن باال شانه
 دادم؟ یم نشان او یجلو را العمل

 
 مرحوم مثل یکی وقت چیه دادن یم نشون اگر ــ

 . میداد ینم دست از رو یفیشر ناصر
 

 .دیپرس کنجکاو
 
 .نشدم متوجه ــ
 

 .زدم لب غصه با خوردم؟ یم دیبا افسوس چقدر
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 یدکتر. بودن رانیا یالملل نیب یکتابدار پدر شونیا ــ
 به دکتراشون گرفتن از بعد.  داشتن و من ی رشته

 یمل ی کتابخونه تیمسئول هم سال دو و برگشتن رانیا
 بعد که دنید یمهر یب انقدر اما دادن بهشون رو

 در سالشون چهل خدمات اما. رفتن رانیا از دوسال
 باعث ،یکتابدار ی رشته قیتحق و آموزش ی نهیزم
 مشهور یرانیا کتابدار کی عنوان به ایدن یتو شد
 یتو که بودن یا یرانیا نیاول یفیشر دکتر. بشن
 .گرفتن و دکتراشون مدرک ما ی رشته

 
 .یزن یم حرف بهشون راجع تعصب با چقدر ــ
 
 .دادم تکان یسر یجد
 
 از خارج منطق و عقل با اما ام،یرو یتو درسته ــ

 نه که سخته یلیخ برام. کردم انتخاب و رشتم اهامیرو
 چه ندونن یحت بلکه ره،ینگ یجد یکس و رشتم تنها
 یفیشر دکتر. دنیکش زحمت رشته نیا یبرا ییادما

 کار سیپار یتو ونسکوی آموزش بخش یتو دوسال
 کایآمر تسبورگیپ یکتابدار ی دانشکده یتو و کردن
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 یرانیا هی که نداره افتخار نیا. داشتن سیتدر ی سابقه
 و قیتحق به کایآمر یتو که باشه ییکسا نیاول جزو
 و و بپردازه یالملل نیب یکتابدار مطالعات سیتدر

  کنه؟ احداث و تسبورگیپ ی دانشکده یکتابدار مرکز
 

 .زد لب رانهیغافلگ
 
 ؟یکامل اطلعات چه ــ
 

 .زدم لب دار غصه
 
 .خودمون خاک یتو الاقل ندونستن، و قدرش یول ــ
 
 ۲۸٤_پارت#
 طومار#
 
 .زد لب یشوخ به
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 .دونم یم رو تو قدر من یول ــ
 

 چیه تیمیصم جز نبود، لحنش پشت یمنظور مشخصا
 ی همه هم من. شد ینم افتی جمله نیا پشت یحس

 یکنار خواندند یم گوشم یتو ها یپر که یا علقه
 .دمیچرخ سمتش به تیمیصم همان با و گذاشتم

 
 .دونم یم رو شما یدوست قدر منم ــ
 
 .دیپرس دیترد یب
 
 واقعا؟ ؟یدوست ــ
 

 شیافزا اندک با همراه او و دادم تکان قاطعانه را سرم
 .زد یلبخند ،یقیموس یصدا
 
. کنار بذار رو نایا و آزادخان و شما گهید پس ــ

 گه؟ید میدوست
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 را چشمانش باز و کرد نگاهم کوتاه جواب منتظر

 بودند، نشسته ساکت ها یپر. کرد جاده معطوف
 تا گذاشت هم یرو را شیها پلک اما انیپر دخترشاه

 من اما باشد تر قاطع میصدا داشتم دوست. کند دمییتا
 .بودم شده درک رقابلیغ یخجالت ریدرگ
 
 !میدوست ــ
 
 با اش یدوست هیشب او، یبرا یدوست نیا دانستم یم

 یخجالت آن حال، نیا با است جنسانش هم گرید ای حامد
 تر سرخ را صورتم بود، باعثش ام یرانیا فرهنگ که

 .آمد یم آرام نظر به. بود کرده
 
 .میدوست... آره ــ
 
 وقت یلیخ... نموند عشق نیزم رو ا،یدر ننه یدخترا"
 !تکوند خونه... بست و لشیبند و بار شیپ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo916pg.   

 کتابم تو... شه ینم دایش و عاشق م،یقد مثل دل گهید
 "شه ینم دایپ زایچ جور اون گهید
 
 سوم طومار انیپا
 ��یفیشر ناصر مرحوم ادی به
 

                         
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&& 
 
 ۲۸٥_پارت#
 طومار#
 

 ...افشار رجیا مرحوم نام به چهارم، طومار
 

 و بود دهیرس زییپا دوباره بود، شده سرعتم باعث باران
 شهر یحت که میداشت یبارش پر سال نظر به... امسال
 یها بارش از بود نمانده امان در هم من خشک
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 چشمانم یلبخند با و کردم باز را کافه در! چندروزه
 .زد لب و آمد جلو یپسرجوان. گشت دنبالشان

 
 د؟یهست تولد مهمانان از ــ
 
 را رنگم یا سرمه یباران پیز و کردم دییتا سر با
 خوشحال و بود نشسته آب قطرات شیرو. دمیکش نییپا

 یرنگ یآسمان بافت تا بود یباران نیا انتخابم که بودم
 ها پله سمت به. نشود سیخ بودم دهیپوش رشیز که

 .زد لب محترمانه و کرد یا اشاره
 
 !هیمهمان رزرو باال ی طبقه ــ
 

 یصدا. رفتم باال آرامش با را ها پله و کردم یتشکر
 ام یسرخوش شد باعث نیهم آمد، یم شانیها خنده

 زیم پشت از رفتم، باال که را پله نیآخر. شود تر شیب
 .شد بلند یخوشحال با و دید را من
 
 ؟یاومد باالخره ــ
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 یتو که محکم م،یکرد حرکت هم سمت به هردو
 .زدم لب گوشش ریز دمش،یکش آغوشم

 
  ام؟ین تو تولد شد یم ــ
 
. دمیکش عقب یلبخند با من و انداخت باال یسر

 یداشتن دوست یلیخ حیمل شیآرا آن خاطر به صورتش
 سمت را سرم و دمیبوس را اش گونه. بود شده تر

 و سلم. شناختم یم را اکثرشان. چرخاندم مهمانانش
 ریگ وقت یکم تکشان تک با ام یپرانرژ یاحوالپرس

 و دمیکش رونیب تنم از را یباران باالخره یوقت اما بود
 یچوب یها یصندل یرو یاسمان بلند نسبتا بافت آن با

 هیحان. دیخز رونیب ام نهیس از یآرام نفس نشستم،
 .کرد زمزمه و دیکش میها یچتر به یدست
 
 !سهیخ ــ
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 تازه دید که را دستانم بودن خی کردم، لمس را دستش
 .است سرد تصورش از تر شیب رونیب آن دیفهم
 
 .ادیم یتند بارون ــ
 

 کیک به. داد میبرا یچا سفارش و فشرد را دستم
 .کردم یا اشاره زیم یرو زیانگ هوس یشکلت

 
 !قشنگه چه ــ
 
 ۲۸٦_پارت#
 طومار#
 

 .زد برق چشمانش
 
 .رضاست ی قهیسل ــ
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 شد یم گرید دوروز که ینامزد گفت، یم را نامزدش
 چشم رضا سمت به. عقدشان ماهگرد نیچهارم

 .بود هیحان یرو نگاهش چرخاندم،
 
 .نیبش ششیپ برو ــ
 
 ؟یش ینم ناراحت ــ
 
 .کردم یا اشاره بود نشسته کنارم که نبیز به
 
 .میزن یم حرف هم با نه، ــ
 
 رضا سمت به هیحان و کرد نگاهم لبخند با نبیز

 کافه نیا یتو شیبرا او که یتولد نیا. کرد حرکت
 یتو ییدوتا که ما ی هرساله ی برنامه با بود گرفته
 یم جشن دوستانه کوچک کیک کی با هیحان ی خانه
 ها آدم ازدواج، بعد گفت یم زیعز. داشت فرق میگرفت
 من و شود یم عوض شانیزندگ روش و ها تیمسئول

 صورتم سمت نبیز سر. بودم کرده باور را نیا هم
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 کافه یتو که یا یقیموس بشنوم، را شیصدا تا آمد
 .بود بلند یادیز بود، پخش

 
 ها بچه از ت،یکتابفروش امیب هفته نیا خواستم یم ــ
 .دمیشن و شیقشنگ فیتعر یلیخ
 

 .نشست جانم یتو و آمد ذوق
 
 .یکن یم خوشحالم زم،یعز ایب حتما ــ
 
 دمییتأ داشت دیشا گذاشت، دستم یرو دست لبخند با
 با که دیچرخ هیحان سمت سرمان دوباره کرد، یم

 را کشیک یرو یها شمع خواست یم رضا قیتشو
 را صورتش ها شمع پشت اش بسته چشمان. کند فوت
 فوت را شیها شمع یوقت. بود کرده شهیهم از باتریز

. نشست هم من یها لب یرو و آمد یلبخند کرد،
 همسرش صورت رضا و گرفت باال ها دست یصدا
 .دیبوس را
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 .میش جمع دیایب عکس یبرا دیپاش ها بچه ــ
 

 و بروم جلو خواست نگاهش با هیحان م،یبرخاست همه
 همه یوقت و کردم را کار نیهم. ستمیبا گرشید طرف

 هیپا سه پشت رضا برادر گرفتند، قرار خودشان یجا
 کند، روشن را عکس مریتا تا گرفت قرار نیدورب ی

 ن،یدورب یصدا و وستیپ ما به سرعت با هم خودش
 و گپ و کیک برش از بعد. شده گرفته عکس داد نشان
 لمیموبا امکیپ یصدا باالخره ها، بچه با یکوتاه گفت
 یم. گرفتم فاصله جمع از یلبخند با من و شد بلند

 را امیپ. ردیگ یم را سراغم دنیرس محض به دانستم
 .خواندم لبخند با را امشیپ متن و گشودم

 
 ۲۸۷_پارت#
 طومار#
 
 بستست؟ طومارت در که ییکجا ــ
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 یا تکه که طور همان بعد و زدم زل یا هیثان جمع به
 .نوشتم شیبرا گذاشتم، یم دهان یتو کیک
 
 .دعوتم تولد ــ
 

 .آمد عیسر جوابش
 
 .بگذره خوش ــ
 

 :نوشتم. دمیکش یقیعم نفس
 
 هی طومار امیب احتماال تمومه، گهید ساعت هی تا ــ

 ...یدوساعت
 

 .داشت ریتأخ یکم بار نیا جوابش
 
 .تنده بارون ــ
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 میمستق به نداشت عادت یلیخ باش، مراقب یعنی نیا

 .نوشتم یلبخند با. دادن نشان را اش ینگران
 
 .مراقبم ــ
 
 از لذت با و دمیکش جلو را کیک نگفت، یزیچ گرید

 هیحان یبرا ش،یها هیال نیب ی شده آب شکلت طعم
 .دادم تکان یسر شد یم کمینزد که
 
 کارم از تو خاطر به طومار، دیبرسون و من رضا با ــ

 .افتادم
 

 .دیکوب ام شانه به کرده مشت را دستش و دیخند
 
 یپولک چقدر ؟یایب یخواست ینم یعنی ادب، یب ــ
 .یشد
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 .زدم لب کیک از پر یدهان با
 
 !یبازار... آزاد قول به نه، یپولک ــ
 

 یا یصندل مهمانانش به تیاهم یب د،یپر باال شیابرو
 زیعز خواند یم آهنگ که طور همان و دیکش عقب
 .نشست کنارم... استیخوب ی همه جشن تولدت، جشن

 
 .دخترم شده ادیز روت آزادخان نیا ریتأث ــ
 
 بایتقر. شده ادیز او یرو هم من ریتأث گفتم، دلم یتو

 برگشت ی جاده آن از گذشت یم ماه هشت امروز
 و میکرد انشیب لفظ یتو که یا یدوست آن از روستا،

... شد رد تابستان و بهار گذشت، دیع. میماند شیرو
 اش انهیم به و دیرس هم زییپا گرفت، جان من طومار

 آزادخان که یاند و ماه هشت شد یم... بله و میدیرس
 
 ۲۸۸_پارت#
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 طومار#
 

 یم یوقت که یکی ه،یحان مثل یکی میبرا بود شده
 حیتوض شیبرا من شده، بسته طومارت در چرا دیپرس
 بود ممکن که یتند باران یبرا او و تولدم دادم یم
 نیا ی همه گفتن یجا به. شد یم نگران کند تمیاذ

 من با و بود برشان از خودش هیحان که ییها حرف
 .زد لب او و دمیخند بود کرده شانیزندگ
 
 ...کم کم میر یم میکن باز رو کادوها ــ
 
. برخاست و کرد صدا را او رضا دادم، تکان یسر
 ای بودم، خوردن حال در فقط را تولد مراحل یباق

. کافه کوچک یها یا خامه ینیریش ای ک،یک و نسکافه
 یتعداد م،یکن یخال را طبقه آن تا میشد بلند همه یوقت
 بتوانم تا گرفتم دستانم یتو را هیحان یها هیهد از
 همه پس از خدا بنده یرضا. ببرم نیماش یتو شیبرا
 قطع اما بود شده کم سرعتش باران. آمد یبرنم شان
 بار کی و گذاشتم نیماش صندوق یتو را ها هیهد! نه
 هم با همه باران ریز و کافه در یجلو گر،ید
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 زیعز که ییها دستکش و بود سردم. کردند یخداحافظ
 لبخند با رضا. داشتم دست به را بود دهیخر میبرا

 ساعت به ینگاه با من و نمیبنش نیماش یتو خواست
 به رفتن یبرا فرصت هنوز. زدم نیتخم را زمان
 تولد یخوب از داشت هیحان مقصد، خود تا. بود طومار
 با هم من و زد یم لبخند رضا. زد یم حرف امسالش
 یجلو. کردم یم نگاهشان عقب آن از برق پر یچشمان
. بودم دهیرس ام خانه به انگار کردند، توقف که طومار

 یکتابفروش همان یتو کردند یم ولم ز،یعز قول به
 .دمیخواب یم
 
 تو؟ دیاینم ــ
 

 .زد لب هیحان. دندیچرخ عقب سمت به هردو
 
 شب یول دارم دوست رو جا نیا چقدر که یدون یم ــ

 .زودتر میبر دارن، برنامه برام هم بابا و مامان
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. شدم ادهیپ ییبلندباال یخداحافظ با و دادم تکان یسر
 کوچکم یدست فیک از را موتیر من و رفتند ها آن

 به رفتن نیح من و رفتند باال ها کرکره. درآوردم
 را یکتابفروش سردرد یتابلو ینئون یها چراغ داخل،

 تر شیب طومارم دند،یدرخش یم یوقت. کردم روشن هم
 پیز ی دوباره کردن باز نیح. آمد یم ها آدم چشم به

. رفتم یکتابفروش یانتها ساز یچا سمت به ام یباران
 چراغ. دمیچرخ زیم سمت به دوباره و کردم روشنش

 ی جلوه م،یبود کرده کار سقف یرو که یروشن یها
 که دینکش طول یلیخ. بود داده امنم ی نقطه به یخاص

 .افتادم خنده به دنشید با من و شد دایپ اش سروکله
 
 ؟یبود منتظرم ــ
 

. دیرس یم نظر به خسته یکم داد، یتکان را سرش
 قدر آن بودم، کرده روشن او خاطر به را سازیچا

 نسکافه و یچا صرف یهوا به یادیز یعصرها
. بودم دهیخر مخصوص ماگ شیبرا که شد یم مهمانم

 .دمیشن را شیصدا و رفتم یچا ختنیر یبرا
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 .یاومد یک با ــ
 
 ۲۸۹_پارت#
 طومار#
 
 .رسوندنم رضا و هیحان ــ
 

 تکان مشغول بخورم قسم توانستم یم اما نزد یحرف
 زیم پشت نشست برگشتم، که یچا با. بود سرش دادن
 خم زیم یپشت که بود داده یطور را اش هیتک و من
 .بود شده
 
 .نگذره بد ــ
 

 .زد لب و ردیبگ را یچا تا کرد دراز را دستش
 
 .نایبب رو پررو بچه ــ
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 بچه گفت یم من به و بود داده لم ام یصندل یرو
 به سکوت در هردو و دادم دستش را یچا پررو؟
. میکرد گوش شست یم را ابانیخ که یباران یصدا
 !کرمان یبرا الاقل بود، یبیعج یهوا
 
 نشد؟ درست وامت ــ
 
 اش کرده لش حالت از یکم دم،یپرس آرام را سوال نیا

 لب به را داغ یچا وانیل و نشست صاف شد، خارج
 .بود کوتاه جوابش. کرد کینزد شیها
 
 .نه ــ
 

 یسر. کردم نگاهش و ساده یها یصندل یرو نشستم
 .داد تکان میبرا
 
 کتابفروش؟ دخترک هیچ ــ
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 که انداختم باال یسر. ماند یم میرو ایدن ته تا لقب نیا
 .سمتم کرد پرت یقند تکه او و چیه یعنی
 
 ی غصه. نکن نگام ها گربه بچه هیشب یطور اون ــ

 .کنم یم درستش نخور، منم ی نشده جور وام
 
 ...که خورم ینم و اون ی غصه ــ
 

 ها یپر.. دمیخند! یخودت یعنی که کرد نگاهم یطور
 بود گفته آزاد چون بودند المیخ یتو شهیهم بودند، هم
 را جهانت جا نیا که. است آزاد ایرو یکتابفروش یتو

 کن دور را ذهنت و بساز ایرو ن،یبب یصورت و سبز
 نیا. طومارت از خارج هیواقع جهان آن یها یتلخ از

 ایرو طومار، یتو هم او که بود ما ی ماهه هشت قرار
 .کند نیتمر را دنیچ
 
 ؟یریگ ینم کمک بابات از چرا ــ
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 دهانش یتو تا بود برداشته که یقند شد، جمع لبخندش
 .دمیپرس محتاط من و انداخت یچا وانیل در را ندازدیب
 
 .وام بابت بهت کنه یمعرف اشنا هی الاقل ــ
 
 ۲۹۰_پارت#
 طومار#
 
 یم یوام هی... باالست یبانک یها بهره دارم، آشنا ــ

 گل یتو خر نیع برگشتش یتو فردا پس که خوام
 . نمونم

 
 سمت چرخاند را نگاهمان زد، که یبلند برق و رعد

 .بود شده شیچا خوردن الیخ یب. رونیب
 
 ابونایخ که اوناست از ست،ین یبنداومدن بارون نیا ــ

 صلح موندنت خونه، ببرمت پاشو. رهیبگ آب رو
 .هوا نیا یتو ستین
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 .من اومدم تازه ــ
 
 غر لب ریز. شدم بلند خودم که کرد نگاهم یطور کی

 .دیشن هم او و بداخلق زدم
 
 ادیب گرفته گاز سگ و مغزش یکس بارون نیا یتو ــ

  ؟یچ که یبمون کتاب؟ دیخر یبرا
 
. کرد پنهانش اما گرفت اش خنده که درآوردم ییادا
 یخروج سمت به و برداشت زیم یرو از را چشییسو

 .رفت
 
 لوچه و لب نیا خرم یم ذرتم برات راه سر ا،یب ببند ــ
 !یلوس بچه، یلوس... بشه جمع زونتیآو ی
 
 ۲۹۱_پارت#
 طومار#
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 یستادگیا کننده وسوسه شنهادیپ نیا برابر در شد ینم

 یعنی نیا دیفهم خوب او و کردم کج را سرم. کرد
 هم من و رفت راحت الیخ با نیهم یبرا. شدن میتسل
 شده رفتن به مجبور امدهین. انداختم اطرافم به ینگاه
 ریز در، بستن با و کردم خاموش را ها چراغ. بودم
 نییپا انتها تا کرکره تا ستادمیا مغازه یجلو بان هیسا
 با داشت و بود منتظرم نیماش داخل. کنم قفلش و دیایب

 هم تندتر باران شدم، سوار یوقت. زد یم حرف تلفنش
 شده جمع خود در که من به ینگاه مین با او و بود شده

 و کرد روشن را لشیاتوموب یشیگرما ستمیس بودم،
 .داد خاتمه زود را تماس

 
 .خانم ییسرما ــ
 

 حرکت پرافسوس یدادن سرتکان با هم او و دمیخند
 داشتم، دوست یگرید طور کی را یباران کرمان. کرد

. دیرس یم نظر به بایز احوال نیا در... شهرم
 هوا، نیا و غروب به میبود کینزد که حاال مخصوصا
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. داد یم نشان بایز را شهر نیا تر بیغر و بیعج
 .کرد زمزمه آرام که ها ابانیخ به بودم رهیخ
 
 ؟یکن یم نگاه قیعم طور نیا یچ به ــ
 

 .دمیچرخ سمتش به کوتاه
 
 ... جاست نیا من یبرا وطن! شهرم به ــ
 
 شهرته؟ وطن، از فتیتعر ــ
 

 !یصندل یپشت به دادم هیتک هم را سرم دم،یخند
 
 .باز توروخدا نکن شیفلسف ــ
 

. کرد بس آتش اعلم دستش گرفتن باال با و دیخند
 جلوتر یکم ابان،یخ سمت چرخاندم را سرم دوباره
 ذرت میبرا قبل یبار دوسه که بود یا مغازه همان
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 به را دستم هم من کرد، توقف یوقت. بود دهیخر
 .رساندم رهیدستگ

 
 مینیبش بون هیسا ریز یایصندل اون یرو داره یبیع ــ

 بخورم؟
 

 سر و زد یلبخند د،ید که را شدنم ادهیپ به آماده حالت
 .انداخت باال
 
 دلت خودت یوقت که شه یم سردت فقط نداره، یبیع ــ

 !چه من به نسوزه، خودت یبرا
 
 .قربان توجهتون از یمرس ــ
 
. شوم ادهیپ کرد اشاره و زد یلبخند زمیآم هیکنا لحن به
 یمانیپش اعلم خواستم اول ی لحظه و داشت سوز هوا
 ظلم دادن دست از را هوا و حال نیا. امدین دلم اما کنم
 یبرا او و رفتم یکیپلست یها یصندل سمت به. بود
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 ها یصندل یرو باران نم. برداشت گام ذرت سفارش
 و نشستم اعتنا یب بود، کرده سیخ یکم هم را
 
 ۲۹۲_پارت#
 طومار#
 
 ذرت از پر وانیل کی با بعد یکم. شدم جمع خود در
 خوردن در او که کنم عادت دیبا دانستم یم من و آمد
 چشم ای مدت تمام و نکند ام یهمراه ها هوله هله نیا

 با که هم ای باشم، راحت من تا یا نقطه به بدوزد
 .کند کار تلفنش

 
 .میبر زود بخور ــ
 
 با و بردم فرو ظرف یتو را قاشق. دادم تکان یسر

 .کردم تعارف دانستم یم را پاسخ که نیا وجود
 
 ؟یخور ینم ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo938pg.   

 
 یرو را لشیموبا م،یروبرو نشست. انداخت باال یسر
 مدل دوخت، ابانیخ به را نگاهش و گذاشت زیم

 یم لم یادیز... تر شیب بود کردن لش حالت نشستنش
 یم دراز را اش دهیکش یپاها و ها یصندل یرو داد
 بال اش یداغ از گذاشتم دهان به که را اول قاشق. کرد
 . شد من جلب یا لحظه یبرا توجهش و زدم بال
 
 ...و المصب اون خب کن فوت بچه، ینپوک ــ
 
 همان بعد... هم را قاشق گرفت، دستم از را وانیل

 مواد قاشق با د،یخند یم من زدن بال بال به که طور
 حرارت کردن کم مشغول و کرد رو و ریز را ذرت
 تا بود دهانم یجلو دستم. شد کردنش فوت با مواد ذرت
 بودنش پر شدن، خنک یهوا به بودم کرده بازش یوقت
 و ببلعم را دهانم اتیمحتو توانستم باالخره. نشود دهید

 . اورمیب رونیب کامل را زبانم
 
 رم؟یبگ آب ــ
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 با و گذاشت مقابلم دوباره را وانیل. انداختم باال یسر

 تا مرد یم داشت. دیکش صورتش یرو یدست لبخند،
 .بزند قهقهه

 
 .کردم خنکش بخور، ــ
 
 خودم هم یبار دوسه و برداشتم را وانیل دیترد با

 و بود تر تحمل قابل شیدما ،یبعد قاشق. کردم فوتش
 دوباره و شود راحت الشیخ که بود نیهم منتظر هم او

 طیشرا در انقدر گرید. ابانیخ سمت بدزدد را نگاهش
 .میکارها بابت از نکشم خجالت که بود دهید را من یبد
 
 بخت کدوم گه یم اد،یم سرم یمدل نیا هربار زمیعز ــ

 آخر تو؟ سراغ ادیم اتیباز خل نیا با آخه یا برگشته
 .سوختا زبونم یجد یجد... دستم یرو یمون یم سر
 

 یتو یگرید قاشق کرد، نگاهم قیعم و دیچرخ سرش
 .زد لب! چه یعنی که دادم تکان سر و گذاشتم دهانم
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 هی که یدار ییآپشنا چه نمیبب کنم یم نگات دارم ــ

 سراغت؟ ادیب برگشته بخت
 
 را دهانم اتیمحتو و زدم چانه ریز دست! بدجنس آدم

 .دادم قورت
 
 ۲۹۳_پارت#
 طومار#
 
 ؟ینیب یم ییآپشنا چه بگو و نیبب پس تر قیدق خب، ــ
 
 درآمد، راحتش یادیز حالت آن از یکم هم او
 و گذاشت لشیموبا کنار و زیم یرو هم را چشییسو

 .کرد زمزمه
 
  مردونه؟ دید از بگم؟ تعارف یب ــ
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 یکتابفروش یتو را ها یپر. بود شده یجد زیچ همه
 گفتند، یم و آمدند یم االن وگرنه بودم کرده حبسشان
. شد کمرنگ لبخندم. مردانه دید نیا به کن گوش خوب

 وسط تیجنس بحث وقت چیه ما، نیب یدوست یتو
 یب و یعاد من با یگاه انقدر قتشیحق. بود امدهین

 بود رفته ادمی هم خودم کم کم کرد یم رفتار منظور
 و است قائل یا ژهیو احترام چه مرد نیا یبرا قلبم،
 متصور او و خودم نیب یروز کی ییها عاشقانه چه
 . بودم
 
 !بگو تعارف یب ــ
 
 رسا شیصدا. کرد میتماشا نهیس به دست و شد یجد
 .بود
 
 .یدار ینمک سیف... که نیا اول ــ
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 گرید باران و سرما و ذرت د،یپر باال راستم یابرو
 دستم د؟ید یم بانمک را من واقعا. نبودند نظرم یتو
 .گذاشتم ام گونه یرو را
 
 واقعا؟ ــ
 
 هم یرو یپلک نشست، چشمانش یتو محبت یکم

 .داد ادامه و واقعا یعنی که گذاشت
 
 !پرتلش و یریپذ تیمسئول ــ
 
 لبخند ،یکتابفروش یسوز آتش بعد یروزها آن ادی

 .نکنم اعتراف شد ینم خب. نشاند مانیهردو لب یرو
 
 روم و ریتأث نیا یآدم هی نبودم، یطور نیا البته ــ

 .گذاشت
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 که یداشت ییگرا آل دهیا فقط ،یداشت و لشیپتانس ــ
 یرفتیپذ که و تیواقع نیا ،یبخور شکست ستین قرار
 .شد حل زیچ همه
 

 به را دستش. بزند حرف او خواستم یم کردم، سکوت
 دوبار را دشیکل نوک و رساند زیم یرو چشییسو
 .دیکوب زیم یرو
 
 ... که نهیا سوم مورد ــ
 
 .زدم لب یطنز حالت با کرد، سکوت یوقت
 
 رو سه نکنه شد؟ تموم دوم ی نهیگز یتو آپشنام ــ

 .یگ ینم یچیه که ندارم
 
 ۲۹٤_پارت#
 طومار#
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 .بود یجد یلیخ لحنش بار نیا کردم حس
 
 .چشماته ــ
 

 تا شدند زیت میها گوش و گرفتند قرار میها مردمک
 .داد ادامه او و ستیچ منظورش نمیبب
 
 .کرده باحالشون فرت، و بلند یها مژه ــ
 

 یوقت بدانم که داشتم شناخت حاال آدم نیا از یانقدر
 و دمیخند زده خجالت... قشنگ یعنی باحال، گفت یم
 .اش زده هیتک حالت و رفت عقب به باز او
 
 خوبه. رنگت کی حالت نیا شه یم چهارمش ــ
 تونه یم شیپنجم. ایلیخ مثل یستین رنگ هفت... گهید

 آپشن هی پسرا یبرا خب که باشه تینقش زیر اون
 یتو یکن یم غلط هم شما... یچ سر گم ینم مهمه،
 .یکن فکر بهش ذهنت
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 دوباره و دیخند هم خودش د،ید که را من باز شین

 .کوباند زیم یرو را چشییسو
 
 یکن یم فکر یا پسرسوخته کدوم بغل به یدار االن ــ
 .یکرد ذوق طور نیا
 

 زیم یرو خنده از و میتسل یمعنا به گرفتم باال را دستم
 بکشم؟ خجالت شد ینم چرا. شدم خم
 
 نستایا یتو بار هی افتاد ادمی یول... خدا به یشکیه ــ

 ترن یبغل یلیخ موچولو کوچولو یدخترا بودم خونده
 یم یچرت یزایچ چه بودم گفته دارن، دوست پسرا و
 ...خب راسته دونستم ینم. گن
 

 توانست ینم البته داد، یتکان تأسف به را سرش
 .نخندد هم خودش
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 ییزایچ چه یکن یم مجبور و آدم بخور، و ذرتت ــ
 .ها بده لو رو
 

 شیصدا تا گذاشتم دهانم یتو ذرت از پر یقاشق
 که یطور کرد، تر قیعم را لبخندش حرکتم و دیایدرن

 .گفت و زد گره درهم زیم یرو را دستش هردو
 
 یم صبر یبخوا هروقت تا... تر واشی آپشنال، خانم ــ

 . و خودت نکن خفه برات، کنم
 

 را جوابش بعد و دادم قورت را دهانم اتیمحتو اول
 .دادم
 
 .خب ترسه یم آدم بخور یگفت یطور هی ــ
 

 .دیکش یقیعم نفس
 
 م؟یبر شد تموم ،یبلد دنیترس تو که چقدرم ــ
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 ۲۹٥_پارت#
 طومار#
 

 با و گذاشتم دهان یتو عجله با هم را آخر قاشق
 جانمان یتو یحساب سرما. برخاستم یدادن سرتکان

 ندامت با م،یشد نیماش سوار هردو یوقت و بود رفته
 .زدم لب
 
 .فتهین گردنم یسرماخوردگ و بگذره ریخ به دوارمیام ــ
 

 ها چهیدر فقط! یاخم نه... یا مواخذه نه نزد، یحرف
 لب سکوتش از متعجب من و کرد تیهدا سمتم را
 .زدم
 
 .ینزد غر بار هی عجب چه ــ
 

 .گفت بامزه یلحن با و کرد نگاهم کوتاه
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 اومد، بارون باز و یایم عقل سر بگم، یزیچ االن ــ
 ؟یکن ینم حماقتا نیا از
 
 باال یا شانه هم او... نه یعنی که انداختم باال یسر

 .انداخت
 
 بدون... سکوت در کنم، خسته و خودم چرا پس ــ

 و یخورد سرما اگرم که برسونمت یخورد اعصاب
 .باشه زتیعز از ،یبشنو یخواست یغر
 
 به جان خوردم یم سرما اگر... زیعز. دمیگز را لبم
 تا و شیبرا درآوردم ییادا فقط حال نیا با. کرد یم لبم

 نگه که کوچه سر. میکرد سکوت هردو خانه خود
 .کرد میصدا شدنم ادهیپ از قبل و داشت

 
 .داریسپ ــ
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 به یدیجاکل کی و کرد باز را داشبورد. کردم نگاهش
 که زشیآو دنید با و گرفتمش شوق با گرفت، سمتم
 برق نگاهم بود شده درست ریخم با و بود کتاب هیشب
 .داد حیتوض خودش. زد
 
 و نیا ش مغازه یتو بزنم سر دوستم به بودم رفته ــ
 .دمید
 
 .دمیپرس ذوق همان با
 
 منه؟ یبرا ــ
 
 کرده آماده که را دمیکل دسته. گذاشت هم یرو یپلک
 باال نگردم را فمیک یتو گرید دمیرس در به یوقت بودم
 یلبخند با و کردم متصل فلزش به را زیآو. آوردم
 .دمیچرخ سمتش قیعم
 
 !باحاله یلیخ ــ
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 باحال؟ نه،یا گن یم که ناباب قیرف راتیتأث ــ
 
 مشتم یتو را دیکل. زد یلبخند هم او دم،یخند دلم ته از

 زانیآو انگشتانم نیب از یکتاب زیآو آن و کردم جمع
 .زدم لب هم همان به رهیخ. شد
 
 .یمرس ــ
 
 .زد لب مکث یکم با
 
 .میزندگ و کار سراغ برم که زود برو... فدا ــ
 
 دنمیرس تا. شدم ادهیپ حرف یب و گذاشتم هم یرو یپلک
 همان با در قفل که نیهم و ماند منتظر خانه در به
 یصدا شد، باز بود تنش نو لباس حاال که یدیکل

 طول... قیعم یلبخند برق با من و شد بلند نشیماش
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 چه با را رفاقت نیا آرامش من. کردم یط را اطیح
  باشد؟ داشته را ارزشش که زدم یم تاخت یحس
 

                           
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 
 
 ۲۹٦_پارت#
  طومار#
 
 که کرد یوقت را نذر نیا بپزد، سمنو داشت قصد زیعز
 هم ان بود، دهید را هللا نعمت بابا خواب قبلش شب
 سمنو زیعز به و اطیح تخت یرو بود نشسته یوقت

 چشمانش کرد، باز چشم که صبحش. بود کرده تعارف
 پسرها... لیسه و سپهر د،یسع به زد زنگ. بود سرخ
 یم تکشان تک یسلمت یبرا که کرد خبردار را

 بود، مخالف اولش دیسع. بگذارد بار سمنو گید خواهد
 دیده اجازه است دادن ینذر بر قرار اگر گفت یم

. هست هم زهرا حضرت شهادت که میبپز دیع کینزد
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 خواب زنده، یک و مرده یک دیع تا گفت یم اما زیعز
 یم و دیخند یم هم لیسه. ندارد قرار دلم و ام دهید

 خواب در شما به یتر ساده زیچ بابا شد ینم گفت
 شانیکی لحظه همان... زیعز یها ییسرپا کند؟ تعارف

 که کرد پرتابشان لیسه سمت چطور دانم ینم. شد گم
 سپهر همه، نیا با. نکردمش دایپ گشتم را اطیح هرچه

 زیعز و شد مخصوص آرد دیخر یراه غرغر با
 آخر یبرا همه کردن خبردار یپ تلفن یپا نشست
 گید کردن اجاره یبرا هم لیسه و دیسع. هفته

 واج، و هاج ماندم من و شدند یراه سمنو مخصوص
 شهیش پشت از یزییپا آفتاب که ییها یدر پنج ی انهیم
 راه راه ها فرش یرو و کرده عبور نشیرنگ یها
 .بود دهیکش یکمان نیرنگ یها
 
 رو کارها}  بگرد ورهم کو برده؟ ماتت چرا تو ــ

 {بده انجام تر عیسر
 

 !یقال سرخ ترنج یرو ش،یپا نییپا نشستم
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 ،یداد و دستورات یشد پا صبح ز؟یعز یچ کار ــ
 کاریچ دیبا اصل. بکن رو کارها برو یگ یم حاال
 م؟یکن
 

 .آرام چندبار زد، ام شانه به را دستش
 
 مهمون که هفته آخر یبرا میزکنیتم رو خونه دیبا ــ
} یوخ کو. گرفتم وعده رو ها هیهمسا همه اده،یز

 {بلندشو
 
 را یکتابفروش به شدن کینزد جرئت امروز یعنی نیا

 .کردم نجوا ناالن. یندار
 
 ز؟یعز دار و ریگ نیا یتو بود یچ خواب نیا آخه ــ
 
 یگوش ی دوباره برداشتن نیح سوالم به جواب یجا به

 .کرد نجوا تلفن
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 سر مادر، ریبگ دعوت و موستات دوست هم تو ــ
 .داره ییروا حاجت انیب سمنو گید
 

 .زدم لب معترض
 
 ه؟یحان جز هیک موست دوست ــ
 

 جواب خطش پشت مخاطب یوقت. انداخت باال یا شانه
. شدم بلند جا از آهسته شد، زدن حرف مشغول و داد
 خانه نیا مگر. کردم یم شروع کجا از دیبا
 پنجره پشت بود؟ دوروز و روز کی کار زکردنشیتم
 ستادمیا
 
 ۲۹۷_پارت#
 طومار#
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 تر شیب دیبا سمنو پخت یبرا. شدم رهیخ اطیح به و
 یم باران شبید مثل اگر. میکرد یم کار اطیح یرو
 .سرپناه کی به میداشت ازین چه؟ آمد
 
  ؟یستادیا چرا تو  ــ
 
 کمک انیب نایا سودابه بذار ،یگ یم زور زیعز خب ــ

 .جا نیا کردن زیتم راحته مگه م،یکن شروع
 

 زانو به دست و میبرا کرد نازک یچشم پشت
 . برخاست

 
 تو{ ناودون لوله سوراخ} ناسار کت از باشه، لتیم ــ
 .چیه نباشه لتیم ،یر یم
 

 همان یرو نشستم. بودند مانند طاقچه ها، پنجره کنار
 .رفت یم اتاقش سمت به که کردم نگاهش و قسمت
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 ...زیعز ــ
 
 .زدم لب یشوخ حالت با. برگشت سمتم به و ستادیا
 
 قشنگ ینیب یم رو بابا خواب هروقت گم یم ــ

 میکن دایپ شوهر هی واست یخوا یم ،یش یم یعقرب
 نشه؟ منقلب هوات و حال انقدر
 
 زیخ سمتم به طور نیا بود دیبع آورده آب یزانو آن از

 .شد بلند شیصدا. دمیپر و دمیکش غیج. بردارد
 
 کتکش مرگ حد سر تا} بشلونتشا گه یم طونهیش ــ

 {بزنا
 
 صورت آن یبرا دلم. ستادمیا هم من ستاد،یا دمید یوقت

 !زن نیا بود ام یزندگ تمام. رفت ضعف سرخش
 
 .کردم یشوخ جونم، به دردت آخه د ــ
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 بچرخانم را ذهنش که نیا یبرا کرد، میتماشا کرده اخم
 .دمیپرس کنم پرت موضوع نیا از و
 
 ان؟یب بگن همکارام به من یراست ــ
 

 دور یها چروک از آخ شد، ترسناک و زیر نگاهش
 !چشمانش

 
 فروشست؟ کفش همون همکارو، از منظور ــ
 
 خبر یب او و من ارتباط از زیعز دادم، تکان یسر
 گرفتن آتش انیجر سر بودم گفته او به. نبود

 او شیب و کم. شدم سرپا او یها کمک با یکتابفروش
 هر بود ممکن که شهر نیا یتو یزندگ. شناخت یم را

 داستان تیبرا و کند رصد آشنا کی را حرکتت
 کی خاطر به خواستم ینم. بود کرده محتاطم د،یبسرا

 با هم او. بدهم دست از را زیعز اعتماد ساده ارتباط
 و دور ییآشنا خاطر به دشیعقا بودن یسنت وجود
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 منظور یب یآمدها و رفت نیا مانع دوخانواده، دراز
 دوست را ام خانواده که نیا لیدل نیتر شیب. بود نشده

 .بود اعضا نیب اعتماد نیهم داشتم،
 
 ۲۹۸_پارت#
 طومار#
 
 یگذرون یم وقت باهاش یدار حد از ادیز روزا نیا ــ

 هست؟ حواست دخترو،
 
 هم خودم و دیبنشن تا گرفتم را دستش رفتم، سمتش به

 به را یحرف هر دینبا گفت یم سودابه. نشستم کنارش
 سه را اصل نیا. برسانم زیعز گوش به تا یبزن من
 فاصله نیا از هم زیعز تا کردم یم تیرعا بود یسال
 همه آن، از قبل تا. نشکند دلش تر شیب نمانیب ی

 یم زیعز گوش به سودابه ی واسطه به را میها حرف
 او درک مانع نمانیب یسن ی فاصله بودم معتقد. رساندم

 چقدر زیعز بودم دهیفهم ر،یاخ چندسال نیا و شود یم
 و دیایب جلو من جوان ذهن یپا هم تا کرد یم تلش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo959pg.   

 ارزشمند میبرا تلشش توانست، ینم یگاه هم هرچقدر
 .بود
 
 نه،یب ینم دختر هی چشم به و من اصل اون زیعز ــ

 .نباش نگران... خودش جنس هم ام یکی انگار
 
 پسر نیا با نداره یرادیا و بیع گفتم هم روزا همون ــ

 و حد یزیهرچ یول ،یش کلم هم و خونه یایب یگاه
 . مادر داره حساب

 
 .دمیپرس آرام
 
  ز؟یعز داره یرادیا چه ــ
 

 من سر یتو را حرفش توانست ینم که نیا از انگار
 .بود شده کلفه ببرد فرو
 
 .یبود نیهم یبچگ از ره، ینم گوشات یتو حرف ــ
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 .شدم زانشیآو
 
 نباش، یچیه نگران زم،یعز رمیگ یم ادی ازش من ــ

 ینگران واسه ییجا شه، ینم یچیه} شه ینم هشطو
 {ستین
 
 کنار، بکش... نشو{ زونیآو} النگو من به انقدر ــ

 بزنم حرف خورده رپاکیش نیا با من. ریبگ دعوتشم
 .رمیگ یم جواب تو از بهتر
 
 آرام و کردم دنبالش چشم با برخاست، یسخت به

 .دیپرس
 
 .بهشا ینگ یزیچ یول... گمش یم زیعز ــ
 
 .دیچرخ سمتم به و ستادیا
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 .یدیترس چرا حاال ــ
 
 یب و یشوخ یب بار نیا و دادم ها مخده به را ام هیتک

 .کردم زمزمه لبخند
 
 ۲۹۹_پارت#
 طومار#
 
 کنارم پژمان و پرهام و داداشا فقط کردم باز چشم تا ــ

 میخوشبخت... زیعز یاله جونم به دردشون. بودن
 هی زیعز اما. جونم به همتون درد اصل. بودنشونه

 بشناسم، ازهین نباشه خانواده نیا از که یکی... مرد
 ست؟ین
 

 .دیپرس کرده اخم
 
 شه؟ یچ یچ که ــ
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 .بود چشمم شیپ یقال طرح انداختم، نییپا را سرم
 
 .زیعز نکن دعوام گم یم زیچ هی ــ
 

 دانستم ینم آوردم، باال سر یوقت من و کرد سکوت
 .نه ای بود درست گفتنش

 
 تاینها و بودم خونه یتو فقط یکتابفروش زدن قبل تا ــ

 بزرگ یایدن وارد بعدش. دانشگاه و مدرسه طیمح
 دمیفهم موقع اون... یتر شیب یآدما با شدم، یتر
 یبرا دیبا. کهیکوچ و فیضع چقدر هستم، که یزیچ

 یب که بود یآدم تنها اون و کردم یم تلش شدنم بهتر
 رو یآدم نیهمچ من. رفت یم تشر بهم یسیرودروا

 لوسم و بکشه و نازم تر کم که یکی. زیعز داشتم کم
 ادی مدت نیا که ییزایچ نصف. انگار بود ازین کنه

 یآدما از نزن خطش. اونه بودن سر صدقه از گرفتمم
 .میدون یم و خودمون حد خدا به دورم،
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 آن نزده حرف اما شد باز دهانش بزند، یحرف خواست
 یوقت و رفتند هم یتو تر شیب شیها اخم. بست را

 تر شیب شیزانو درد انگار اتاقش، سمت به دیچرخ
 را رفتنش. دیکش یم خودش دنبال را شیپا که بود شده
. دمیکش یقیعم نفس چشمانم بستن با بعد، و کردم دنبال
 پلک یوقت. بود سخت زیعز یبرا زدن حرف چقدر
 هیتک با من و نشست نگاهم شیپ بابا عکس قاب زدم،
 .کردم نجوا وارید به سرم دادن
 
 بابا؟ زدم حرف بد ــ
 

 و شد بلند تلفن زنگ یصدا کرد، سکوت عکس قاب
 تمام و تلفن برداشتن به یلیم چیه. بسته من یها چشم
 به... سکوت نیا شکستن یبرا نداشتم، شیصدا کردن

 .بودم یراض هم صدا نیا
 

                          

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo964pg.   

               
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&& 
 

 و سودابه همراه برادرها همه سمنو، پخت از قبل شب
 قرار را شب. بودند زیعز ی خانه مهمان همسرانشان

 ها مهمان آمدن با صبح، از و بخوابند جا همان بود
 یباال دیبا. نداشت یمعن خواب شیفردا تا گرید عمل
 شب، همان زیعز و ماندند یم داریب شب کل سمنو سر
 به. داشت هم لیکم یدعا مراسم کی پنجشنبه خاطر به

 زیعز... هم نوبخت یآقا به د،یایب بودم گفته آزاد
 هیهمسا نیا اگر بود گفته میها حرف آن بعد چندساعت

 جمع یتو. بگو هم را یکی آن ،یکن یم دعوت را ات
 انیگو چشم هم من و دارد یبهتر ی وجهه یطور نیا

 سر
 
 ۳۰۰_پارت#
 طومار#
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 خجالت جانبش از ها حرف آن بعد. بودم انداخته ریز
 به. بود رفته فرو خود در یکم هم زیعز و دمیکش یم

 یم درد میها کتف چندروز، نیا نیسنگ کار خاطر
 وانیل از یسر نیآخر شستن بعد نیهم یبرا. کردند

 یها خواب رخت انداختن در که نیا بدون ،یچا یها
 و رفتم اتاقم سمت به کنم یاقدام ییرایپذ یتو مردها

 یلیخ. نشستم تخت یرو یچراغ کردن روشن یب
 وارد با و زد در به یا ضربه پرهام که دینکش طول

 .کرد بلند را من سر شدنش،
 
 کنم؟ روشن و چراغ ــ
 
 ...نه شه یم اگه ــ
 
 دید قابل را اتاق مهتاب و اطیح نور داد، تکان یسر
 .نشست سرم پشت و تخت یرو آمد. بود کرده
 
 کنه؟ یم درد کتفات هنوز ــ
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 میها کتف یرو اش یقو یها دست و گفتم یهوم
 نیا از اما گرفت یم دردم بدهند، مالششان تا نشستند
 یم باز را میها یگرفتگ انگار. آمد یم خوشم درد
 .کرد
 
 امشب؟ یبود خودت تو ــ
 

 .زدم یلبخند
 
 .فقط بودم خسته ــ
 
 با و داد مالش را میها شانه یکم نزد، یحرف گرید

 .زدم شیرو به یلبخند. شد متوقف من دنیچرخ
 
 .شد بهتر یلیخ ،یمرس ــ
 
 . کرد میتماشا فقط و داد تکان یسر
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 .بگم خوام یم یزیچ هی ــ
 

 تخت تاج به دادن هیتک با و دیخند کردم، شیتماشا
 .کرد زمزمه

 
 ...بده و خبر اون برد، یهرک میداد مسابقه نگار با ــ
 

 شعف از بودند پر ش،یصدا و پرهام. دیپر باال میابرو
 تاج به زده هیتک اتاق، یکیتار همان یتو... شور و

 و اتاق باز در حدفاصل از که ینور انیم و تخت
 .زد لب دیتاب یم ها پنجره

 
 شن یم بابا و مامان دارن برادزادت و خواهرزاده ــ

 !داریسپ خاله
 

 خورد تکان شیگلو بیس کردم، شیتماشا جیگ و منگ
 .کرد نجوا براق ینگاه با و
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 یم... تو جز کس چیه به م،ینگفت هنوز کس چیه به ــ
 ها خانواده به سمنوپزون بعد ،یبدون همه قبل میخواست

 یم دارمیسپ خاله دیبا قبلش یول... میکن یم اعلم هم
... اری انقدر اونم دارم؟ خاله چندتا من مگه دونست،

 .زیعز انقدر دوست، انقدر
 

 .چشمانم هیشب د،یلرز یم میصدا
 
 ؟یگ یم راست دیسپ مرگ ــ
 

 .کرد اخم
 
 قسم زشت یزایچ نیا به رو یقشنگ نیا به خبر ــ

 .زمیعز راسته بخورم؟
 

 یناگهان که یبغض و یمنگ و بهت همان انیم بعدش
 از یناش یدار خش یصدا با بود، نشسته جانم یتو

 .زد لب نیریش یلیخ اش شده زیسرر احساسات
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 خاله؟ شم بابا ادیم بهم ــ
 
 ۳۰۱_پارت#
 طومار#
 

 .شکستم کلمم با را بهتم
 
 .پرهام ــ
 

 دیبا که یپربرق یها چشم آن با و آلود بغض د،یخند
 ی خنده. زدند یم برق بایز انقدر که مردم یم شانیبرا

 و کرد خم را خودم. بود همراه اشک با ام ناباورانه
 که میها شانه. گذاشتم صورتم یرو دست ناباورانه

 و من کتف یرو نشست... آمد هم پرهام سر د،یلرز
 هیگر نیریش خبر نیا ذوق از داشت هم او کردم حس
 نیا یتو نفر کی اگر که یشدن پدر ذوق از. کرد یم
 که دوباره! بس و بود خودش بود، برازنده شیبرا ایدن
 صاف هردو دم،یشن را نگار یصدا و شد باز کامل در
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... نگار و اشکمان پر یها صورت آن با م،ینشست
 .کرده بغض ما قدر داشت یلبخند

 
 بهش؟ یگفت ــ
 

 گام با که دینکش طول. کردم دراز سمتش را دستم
 بغلش محکم من و طرفم آن نشست آمد، تند ییها

 . کردم
 
 !عمه دل و جون مبارکه... مبارکه ــ
 

 ی همه کاش و گرفت بر در را ما یهردو پرهام دست
 یشاد از زیلبر طور نیهم بودند، طور نیهم ها هیگر
 پدر داشتند میها نیزتریعز! سیخ ییلبخندها و شوق و
 یاهال یبرا تر قشنگ نیا از چه و شدند یم مادر و
 خانه؟ نیا
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... شبید خبر بعد از افتاد، ینم میها لب یرو از لبخند
 نگاهم یطور زیعز و زدم یم لبخند لیدل با و لیدل یب
 یتو یروح و جن خواب، موقع انگار که کرد یم

 را لبخندم وضعانه خل حد نیا تا که کرده رسوخ جانم
 کنارش گذاشتند، بار که را سمنو گید. ام کرده حفظ

 بود قرار را شام برنج که بود هم کوچک گید کی
 آمدنش متوجه اما بود شلوغ اطیح. بگذارند دم شیتو

 ریز سر دنشانید با من و بود کنارش هم مادرش. شدم
 .بردم زیعز گوش

 
 .آورده مادرشم آزاد ز،یعز ــ
 
 یرو از ینواز مهمان رسم به د،یچرخ زیعز سر
. رفت جلو ییگو آمد خوش یبرا و برخاست تخت

 من یشخص مهمان ها آدم نیا چون کردم اش یهمراه
 گفته که بودم گرفته وعده هم را نوبخت یآقا. بودند
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. دیایب تواند ینم و هستند دعوت ییجا پنجشنبه بود
 در کوتاه آزاد و بود ارام هردونفرشان به یرو سلمم
 من از تر مفصل اما زیعز. داد تکان یسر جواب
 نیا یتو هم بار کی که یزن گرفت، را مادرش دست
 ماه هشت

 
 ۳۰۲_پارت#
 طومار#
 
 شکسته نبود، یچادر. چرا را عکسش اما بودمش دهیند
 و نداشتند یرنگ شیموها و دیرس یم نظر به

 .زدند یم ذوق یتو پررنگ شیها یخاکستر
 
 .باشه قبول ــ
 
 از دست شد، دراز من سمت مادرش دست یوقت
 .زدم یلبخند و برداشتم صورتش به یرگیخ
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 .دیاومد خوش ــ
 

 بدون آزاد و کرد همراهش خود با زیعز کرد، یتشکر
 رفت مردانه سمت بزند حرف من با کلم کی که نیا

 شدم مطمئن یوقت. بود آمده استقبالش به پرهام که
 سمت به آورد، یم جا به را ینواز مهمان رسم پرهام
 یدعا خواندن یبرا کرد اعلم سودابه و رفتم ها خانم
 هم دعا اتمام بعد تا. میشو خانه وارد ها خانم لیکم

. کشند یم ها مهمان یبرا را شام و شده آماده برنج
 پشت هم من و کردند حرکت خانه سمت به همه

 کنم یچران چشم میبرادرها یجلو خواستم ینم. سرشان
 بودم گفته تلفن پشت یوقت که بگردم یمرد دنبال و

 کن ولمون بود گفته و بود دهیخند سمنوپزان، دیدعوت
 با او و ایب میبود گفته یجد اما من. کتابفروش دختر
 جهینت م،یآ یم م،یایب یخواه یم یوقت بود گفته یمکث
 که مادرش با هم آن. بود آمده... بود روشن حاال هم

 و بدهد تیرضا بودنش تنها به ها شب تواند ینم گفت
 .آوردش یم
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 تا نشستم آشپزخانه از یا گوشه شد، شروع که دعا
 غرق خودم ییتنها در و بدهم انجام داشتند یکار اگر
 خانواده یسلمت. بکنم ییدعا چه دیبا دانستم ینم. شوم
 و کسب شدن پررونق ده؟ینرس یکوچولو آن و ام

 یکم یآخر... درست ازدواج کی ای ت؟یموفق کارم؟
 به که کردم یم دعا دیبا یزیچ یبرا. بود دار خنده

 و زدم یلبخند داشت؟ یبستگ خودم درست انتخاب
 یدلبر یدعا ل،یکم یدعا. دادم هیتک نتیکاب به را سرم
 یم آرامم چقدر و داشتم دوستش چقدر. بود خدا یبرا
 .کرد
 
 .داریسپ ــ
 

 و گشت یم دنبالم داشت که بود نگار د،یچرخ سرم
 دعا خواندن یبرا را ها برق و بودم نشسته نیزم چون

 صاف را میصدا. کرد ینم میدایپ بودند کرده خاموش
 .کردم

 
 .جام نیا جونم، ــ
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 .شد کمینزد و آشپزخانه کنج سمت چرخاند چشم
 
 جا؟ نیا ینشست ــ
 
 .بود آرام میصدا... لبخند با دادم، تکان یسر
 
 .کنم یم دعا ین ین یسلمت یبرا دارم ــ
 
 ۳۰۳_پارت#
 طومار#
 

 .نگذاشتم که ندیبنش کنارم خواست و دیخند
 
 یم یزیچ... یصندل یرو برو سرده، جا نیا نینش ــ

 .یخواست
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 .کرد زمزمه آهسته. بود آمده چه یبرا افتاد ادشی تازه
 
 باال، ی طبقه دعا واسه رفتن مردا همه گه یم پرهام ــ

 دیبزن هم دیخوا یم اگر خلوته سمنو گید دور االن
 .دیایب
 
 یرو که شالم و شدم بلند میجا از بهتر؟ نیا از چه
 هم دست در دست. دمیکش سر به بود افتاده میها شانه
 نفس اط،یح یخلوت دنید با و میشد خارج خانه از
 یتو پژمان پرهام، فقط. زد رونیب ام نهیس از یقیعم
 و گذاشت خود حال به را سمنو شد ینم. بودند اطیح
 با نگار خاطر به را ها پله. زدند یم همش مرتب دیبا

 کنار که یا چندپله آن از و میآمد نییپا یکم سرعت
 اطیاحت گفت پرهام. رفتم باال بودند گذاشته بلند گید

. زدن هم به کردن شروع چشمانم بستن با من و کن
 ی جوجه آن یسلمت فقط و بود رفته ادمی از میدعاها
 . بودند شده تمیاولو دهینرس
 
 یدار شوهر واسه نکنه خاله د؟یسپ یدار تین چقدر ــ

 ؟یکن یم دعا
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 پلک اخم با. پراند را میها حس پژمان یباز خوشمزه
 ینگار به را میجا دوپله، ان از آمدن نییپا با و گشودم
 .بود شده داوطلب زدن هم یبرا پرهام با که دادم
 
 باشه؟ خاله، دل زیعز شو الل ــ
 

 .دیخند
 
 .نایبب و شرف یب ــ
 

 ی طبقه به که یدر شدن باز با و دمیخند هم خودم
 که بود آزاد. دیچرخ سرمان شد یم متصل خانه یباال
 تلفن با صحبت یبرا حتملی گوشش کنار لیموبا با

 .شد گوشم کینزد پژمان دهان. آمد رونیب داشت
 
 کرده؟ دعوت یک و شونیا ــ
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 .من ــ
 

 .زد لب و کرد یاخم
 
 .غلطا چه ــ
 
 .دمیچرخ سمتش به یجد
 
 .ادب یب کن صحبت درست ــ
 
 ۳۰٤_پارت#
 طومار#
 

 و کرد زیر را شیها چشم شدند، هم تر شیب شیها اخم
 .دیپرس رانهیگ مچ
 
 اد؟یم خوشت ازش نکنه ــ
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 به نگار و پرهام. یناگهان بود یسوال چه خوردم، جا

 .دیپرس آهسته پرهام و آمدند سمتمان
 
 شده؟ یچ ــ
 

 جواب یب البته و شیها اخم کردن باز بدون اما پژمان
 پرهام. شد دور ما از و کرد من به یتلخ نگاه او، به

 سمت را سرم من و کرد تکرار دوباره را سوالش
 بود زدن حرف تلفن مشغول اطیح ی گوشه که یآزاد

 .چرخاندم
 
 .یچیه ــ
 

 و نزد یحرف اما اما کرده یکار پنهان که کرد حس
 زبان ریز از تا کرد حرکت پژمان سمت به فقط

 بدون من و شد کمینزد نگار. بکشد حرف خودش
 به هم یتوجه که یآزاد یرو از نگاهم برداشتن
 .زدم لب آرام نداشت سمتمان

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo980pg.   

 
 .ادیم خوشت ازش نکنه گه یم بهم ــ
 

 .نشست میبازو یرو نگار دست
 
 .گهید ادیم ــ
 

 کی وجودم یتو ،یخارج عامل از نه اما بود سردم
 از را نگاهم. ستیچ دانستم ینم که بود سرمازا عامل
 اعتراف نیا دانستم ینم. چرخاندم نگار سمت به آزاد
 .نه ای بود یدرست

 
 .نگار دوستمه فقط اون ــ
 
 یبرا اما باشه صادقانه جمله نیا دیشا اون یبرا ــ

 داریسپ بگه تونه یم د؟آزادیسپ ست صادقانه خودتم
 .اومد خوشت ازش اول تو، اما دوستمه فقط
 .انداختم باال یا شانه
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 یتو تازه بودم، شده مشغول کارم به تازه زمان اون ــ

. بودم خورده بر بهیغر پسر هی با یجد شکل به اجتماع
 یدوست نیا خواست یوقت یول بودم رشیتأث تحت آره
 منم االن. اون میت یتو رفتم منم بده، جلوه یعاد رو

 ... دوستمه فقط آزاد نگار، صادقم
 

 داشت آزاد چون شد، مانع اما بزند یحرف خواست
 آزاد نگاه... طور نیهم هم پسرها و شد یم کمانینزد
 .یجد شهیهم مثل صورتش و بود من یرو
 
 ۳۰٥_پارت#
 طومار#
 
 بزنم؟ هم شه یم ــ
 
 که طور همان و رفت باال ها پله از م،یداد تکان یسر

 .کرد نجوا پژمان. کردم نگاهش زد، یم هم را سمنو
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 د؟یستادیا چرا گه،ید تو دیبر دیزد هم اگر ــ
 

 نیهم یبرا. اش موقع یب تیحساس از گرفت حرصم
 .کردم نجوا یجد یلیخ و دمیچرخ سمتش

 
 .پژمان خوره یبرم بهم داره گهید ــ
 

. دیچرخ سمتمان به هم آزاد سر و ستادیا نمانیب پرهام
 و آمد نییپا را ها پله. بود شده جادیا تشنج متوجه هم او
 ییها چشم. زدم زل پژمان ظیپرغ یها چشم یتو من
 گرانه یانجیم پرهام و نداشتند زدن یبرا یحرف که

 .فشرد را میبازو
 
 .گه یم نیهم یبرا زمیعز سرده هوا ــ
 

 که یگید همان کنار چرا دانم ینم اما بروم خواستم
 مطمئن چون و ستادمیا بود کرده سرخم آتشش هرم
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 حرفم منظور یکس گرید نگار و پژمان خود جز بودم
 با و زدم زل ام خواهرزاده نگاه یتو فهمد ینم را

 .کردم نجوا جسارت
 
 .پژمان مثبته سوالت جواب ــ
 

 یلجباز نیا از را اش خنده نگار شد، ناباور نگاهش
 یبیعج طور آزاد و کرد پنهان شیها لب پشت من

 به شیپ یلحظات نیهم دانست ینم قطعا. کرد نگاهم
 ام کله یب ی خواهرزاده شیپ آمده خوشم او از که نیا

 تر شیب نگاهش تعجب غلظت وگرنه بودم شده معترف
 بروم شد یم بود شده راحت المیخ که حاال.  شد یم هم

 از که ینوارکاست یصدا. بخوانم را دعا یباق و داخل
 من و آمد یم هم وانیا یتو بودند کرده روشن دعا
 به قایدق کردم یم فکر داشتم صوتش، با زمزمه نیح

 آزاد که نیا بودم؟ کرده اعتراف را یزیچ چه پژمان
 بود؟ آرزو کی نیا ایآ و خواهم؟ یم را
 
 یَدى، َمَدْدتُ  َرب    یا ا لَْیكَ  وَ  َوْجهى، َنَصْبتُ  َرب    یا فَا لَْیكَ  

ت كَ  زَّ بْ  فَب ع   تَْقَطعْ  ال وَ  ُمناَى، بَل  ْغنى وَ  ُدعائى، لى اْستَج 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo984pg.   

نْ  ن    َشرَّ  َواْكف نى َرجائى، فَْضل كَ  م  ْنس   اْلج   ِ نْ  َوااْل  م 
 اَْعدائى

 و داشتم، تو سوى به روى تنها من پروردگار اي پس 
 به را تو پس كردم، دراز تو جانب به تنها را دستم

تت  مرا و كني، اجابت را دعایم كه دهممي سوگند عز 
 نكنى، ناامید فضلت از را امیدم و برسانى، آرزویم به
 یکن دور من از آدمى و جن از را دشمنانم شر   و
 
 ۳۰٦_پارت#
 طومار#
 

. رفتند ها مهمان از یلیخ م،یکرد پخش که را شام
 خواستند یم که بود شمار انگشت تعدادشان ها یماندن
 گرم آزاد مادر با سودابه. بمانند گید یپا صبح تا

 هم داشتند نشانیب که یدور نسبت بهرحال. بود گرفته
 خوش مهمانش به حتما داشت دوست که نبود ریتأث یب

 بود دلمرده یادیز نگاهش که یزن خی ن،یهم. بگذرد
 صبح تا گفت بروند خواست آزاد یوقت و شکست را

 با یمخالفت چیه... رفتارش از آمد یم خوشم. بمانند
 یکار چون رود یم خودش گفت اما نکرد مادرش
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 کرد، عمل هم حرفش به. گردد یبرم باز و دارد
 مرد یشمار انگشت تعداد از اطیح یوقت بعد دوساعت

 گرید که یتر راحت لباس با. برگشت بود شده پر
 نبود، ها خانم یبرا یکار چون. نداشت یرسم حالت

 یتو بودند نشسته بودند مانده که ییها خانم تر شیب
 هم نفر دوسه. بودند زدن حرف مشغول و ییرایپذ

 نیا از من و بخوابند یدوساعت بودند خواسته اجازه
 نیا. بودم ستادهیا پنجره کنار و کرده استفاده فرصت
 سمنو گید یپا یکی یکی یوقت داشتم دوست را حالت

 . را خانه دار زنده شب یهوا و حال و رفتند یم
 
 .داریسپ ــ
 

 .بودند خسته چشمانش د،یچرخ نگار سمت سرم
 
 بزنم؟ چرت ساعت هی من اتاقت؟ میبر ــ
 
 و خواند یم قرآن داشت زیعز دوختم، چشم اطراف به
 دادم تکان یسر. باشد داشته یکار دیرس ینم نظر به
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 یطور نگار طیشرا. میرفت باال ها پله از هم همراه و
 تخت یرو خواستم. کند خسته را خودش که نبود

 .کرد را کار نیهم یلبخند با و بخوابد
 
 ؟یندار تهوع حالت ــ
 

 .کرد نگاهم
 
 .کهیکوچ یلیخ... نشده شروع که هنوز نه، ــ
 
 کنارش خنده با گذاشت، شکمش یرو را دستش بعد
. کردم لمس را شکمش هم من و نشستم تخت یرو
 تا دو ی ثمره از کوچک موجود کی بود، یقشنگ حس
 .میها نیزتریعز از
 
 بهش و اون کاش رفته، خودش یتو یلیخ پژمان ــ
 .یگفت ینم
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 .دادم جواب بردارم شکمش از چشم که نیا بدون
 
 .گفتم ینم کاش آره، ــ
 
 و چون یب بودن عیمط نیا از را تعجبش توانستم یم

 .کردم نگاهش باالخره و زدم یلبخند. کنم لمس میچرا
 
 ۳۰۷_پارت#
 طومار#
 
 حسه اون واقعا انگار گفتمش، پژمان به یوقت از ــ

 .برگشته
 
 نبود؟ قبلش تا ــ
 
 بزنم، حرف خودم از صادقانه توانستم یم نگار با من

 !یسانسور چیه بدون
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... کرد ینم اندام عرض الاقل یول بود، دمیشا ــ
 تونم یم که آدم هی! دوست فقط دوسته، بودم رفتهیپذ
 . نباشم معذب ششیپ و کنم حساب کمکش یرو
 

 .شود زیخ مین تا کرد اهرم سرش ریز را دستش
 
 االن؟ و ــ
 

 مردها بلند صلوات یصدا د،یچرخ پنجره سمت سرم
 .کردم زمزمه بانهیغر طور آن چرا دانم ینم. آمد
 
 .نگار دارم دوسش کنم فکر ــ
 
 !دیسپ ــ
 

 .نشست لبم یرو هم یلبخند. دادم یتکان را سرم
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 ییزایچ نیا با داشتن دوست و عشق بود، تو با حق ــ
 .داره فرق کمی سنینو یم ها قصه یتو که
 

 میبرا نگاهش. گذاشتمش قلبم یرو و گرفتم را دستش
 .خورد یم غصه داشت

 
 هست؟ ست،ین خی دستامم زنه، یم آروم چقدر نیبب ــ
 
 کردم، بغض که بود اراده یب من و انداخت باال یسر
 .نشست گوشم به هم مردها دوم بلند صلوات یصدا
 
. کردن محبت نه بلده دنیکش ناز نه ه،یبیعج مدل هی ــ

 تشمیحما کنارش در زنه یم و حرفاش زیت و رک
 م،یاریدرب یباز ستیفمن و میبد تز هرچقدرم ما. داره
 مخالفمون جنس تیحما از میکن انکار میتون ینم

 باز میباش یقو و محکم هرچقدرم. آمد یم خوشمون
 گهید که من. ده یم قلقلک و دلمون ته حسه نیا

 نرم نرم اومد آدم نیا... اول یروزا بودم فمیضع
 . بردم لذت منم و کرد تیحما شد، پررنگ
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 !را بغضم هم دیشا دادم، قورت را دهانم آب
 
 بهم رفتاراش با شد، وارد که یدوست در از بعد ــ

 آدم هی عنوان به نه، دختر هی عنوان به و من داد نشون
 رو علقه و لذت اون منم. داره قبول یدوست به فقط

 هم انصافا... یدوست فقط باشه، گفتم و کردم سرکوب
 .بودم مونده عهدم نیا یپا روزا نیا یتو
 
 ...چرا پس ــ
 
 ۳۰۸_پارت#
 طومار#
 
 اطیح از هم سوم صلوات یصدا حرفش، نیب دمیپر
 .شد بلند
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 بود، لج سر از ادیم خوشم ازش گفتم که پژمان به ــ
 از و بشه زیت دلم یگوشا شد باعث لج نیهم انگار بعد

 تا پنجره اون پشت رفتم هزاربار بعدش. پاشه خواب
 یلجباز سر از زدم، بلوف کنم یحال دلم به و نمشیبب
 بخوابونم نتونستم گهید و دلم... نشد یول گفتم یچرت هی

 . نگار
 
 و بود افتاده گردنش دور شالش نشست، غصه با

 را میها دست. صورتش اطراف نامرتب شیموها
 .کرد لمس و گرفت

 
 . ستین بد که نیا جانم، عمه ــ
 

 از. شناخت ینم من قدر را آزاد چون دیفهم ینم نگار
 ینم. ستین بد گفت یم که نداشت خبر شیها تفاوت
 مغرب من اگر که ام شده یآدم رانیح من دانست
 .داشت قرار میباورها شرق یتو او بودم،
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 نخونده، یردرسیغ کتاب دوتا یحت آدم، نیا نگار ــ
 با و زور و ضرب به که هیپلمید شیلیتحص مدرک
 ست،ین بلد ابافتنیرو اصل. گرفته یمرز لب یها نمره
 ذهنش کتاب حساب. هیچطور کردن ارزو دونه ینم
 فوتبال یتو که نیا. چهارتاست دودوتا ی قائده یتو
 تر مهم براش... منچستر ای ببره یچلس س،یانگل گیل
 بهش اگه. حاضره عصر یتو یعلم یدستاوردها از
 شیب م،یکن امتحان دمیخر دیجد ی نسکافه مارک هی بگم
 به موشک پرتاب لمیف یوقت تا شه یم زده جانیه تر

 . بدم نشونش رو فضا
 

 دید را ام یدرماندگ یوقت. زد یم لبخند داشت نگار
 .آورد جلو را سرش

 
 ... داریسپ شیشناس یم ادیز چقدر ــ
 
 و کردم شیتماشا زده رتیح. کرد خاموشم جمله نیهم
 .دیکش یقیعم نفس او
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 یتو رو یآدم رفاقت ماه، هشت شده باعث یچ ــ
  دوره؟ ازت انقدر که یاریب تیزندگ
 
 آزاد. دانستم یم اما دانم ینم میبگو خواستم ؟یزیچ چه

 و زبان یرو حرف بودم مطمئن درواقع بود، صادق
 و درآوردن حلل نان اهل بود، کار اهل. ستیکی دلش
 جنس و ها ینیچ که یکار و کسب یبرا کردن تلش
 مادرش عاشق آزاد. بودنش انداخته رونق از شانیها

 حرف او از هروقت و گذاشت یم احترام او به بود،
 قائل ارزش زن نیا یبرا چقدر که دمیفهم یم زد یم

 یالک. گفت یم را حق اما برنده و زیت بود، رک. است
 نبود، یباز زبان اهل! دلخوش نه و کرد یم فیتعر نه

 خودش. یونیلیچندصدم یها ادکلن و دنیپوش برند اهل
 کنار یگاه و اش یزندگ یبرا کرد یم تلش

 فرق من با. کرد یم کار یکفاش یتو شانیکارگرها
 یسع ام علقه نیا به شهیهم اما... من جهان با داشت،

 ی وانهید کی من که ردیبپذ و بگذارد احترام کرد یم
 آزاد. نداشت قبول را اصل نیا هم هرچقدر حاال کتابم،
 یداشت ازشین اگر و ماند یم پشتت بود، بلد رفاقت
 ...آزاد... رساند یم را خودش
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 ۳۰۹_پارت#
 طومار#
 
 !داریسپ ــ
 
 .بود تر قیعم لبخندش کردم، نگاه نگار به جیگ
 
 نیا یتو موندنت لیدل دمیپرس ازت یوقت عمه، نیبب ــ

 ییلیدل یعنی نیا. هپروت یتو یرفت ه،یچ یدوست
 آدم نیا اصل باشه. یکن یم فکر بهش یدار که هست
 نیا مطمئنم رو یزیچ هی اما! قبول تو، مخالف فاز
 .گفتن راست کتابا
 

 .آمد حرف به خودش که یزیچ چه بپرسم خواستم
 
 مونیپش دیشا یکن گوش دلت حرف به اگه که نیا ــ
 . یش یم مونیپش قطعا ،ینکن گوش اگه اما یش
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 دراز هم کنار خواست نگار و ناباور و سست دم،یخند
 دهیخواب باز طاق که او به رو دم،یخواب پهلو به. میبکش
 .بود
 
. بده دونیم بهش مدت هی شده، پا خواب از دلت اگه ــ
 هوم؟ نباشه، بدم انتخابش دیشا
 
 که نبود یحرف منتظر هم او م،یبگو چه دیبا دانستم ینم
 .کرد زمزمه و دیچرخ پهلو به
 
 رو ایدر ننه یها قصه دلم، یتو ی دونه یبرا حاال ــ
 یم نوا و اردالن یبرا که طور همون ؟یخون یم

 .یخوند
 

 تیواقع یتو اما بود جیگ ذهنم هنوز زدم، یلبخند
 را دستم کف و دمیکش یقیعم نفس. داشتم حضور
 من دست یرو نشست هم او دست. شکمش به چسباندم

 ی دانه یبرا خواندن قصد به شد، بلند که میصدا و
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 یمرد از خودم حواس کردن پرت و بود شکمش یتو
 دیشا حاال و داشت حضور ما ی خانه اطیح یتو که
 یصدا. شد یم پررنگ دوباره داشت هم قلبم یتو

 چرا بود، ترسناک نیا و شدند بلند هم باز ها صلوات
 توانستم یم صدا همه نیا نیب را او یصدا من که

 دلم بود، درست نگار حرف یعنی نیا و بدهم صیتشخ
 ت،یها قصه اعجاز از آخ. بود گرفته دست به را دانیم
 !شاملو یآقا
 

 نباتکاسه تون   لب عموصحرا   یپسرا
 !زکات و خمس شما    وصل ی واسه هجرون صدتا
 رفت و شد شور شما   اشک از ایدر

 .رفت و شد دور در    َدم از مون  بخت
 نیزینر صحرا   سر عشقو   راز
 !نیزینر ایدر تو شوره، تون  اشک

                 &&&&&&&&& 
 
 ۳۱۰_پارت#
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 طومار#
 
. شد خاموش سمنو گید ریز که بود صبح اذان از بعد
 و بود یخواب یب از کرده پف مانیها یلیخ یها چشم
 مشغول اطیح یتو ،یزییپا خنک یهوا یتو

 حرارت یکم دیبا. میبود کارها به دادن سروسامان
 و میختیر یم ظرف یتو بعد تا شدند یم کم سمنوها

 بار کی یها ظرف داشتند همه فاصله، نیا یتو
 یوقت تا دندیچ یم ها ینیس یتو جدا جدا را مصرف

 بودم، زیعز نگران. میباش راحت کردنشان پر یبرا
... اخلقش طبق و نبود خوب کار از حجم نیا او یبرا
 باالخره. کرد یم نظارت خودش زیچ همه سر دیبا

 با و گرفتند سمنوها دنیکش به میتصم که بود نه ساعت
 شانیها ظرف با یکی یکی ها هیهمسا در، کردن باز
 سرم نکنم وقت که بودند ادیز کارها قدر آن. آمدند یم
 نیا و بچرخانم کردنش نگاه و آزاد کردن دایپ یبرا را
. بود یواقع یایدن با ها قصه یها فرق از یکی هم
 و دیسع پر، ها ظرف اکثر و شد یخال گید یوقت

 شلنگ پرهام، و شدند قدم شیپ گید شستن یبرا سپهر
. دیبشو را اطیح تا گرفت ها کییموزا یرو را آب

 بودند، آمده صبح هم عروسش و خاله و یمحمدمهد
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 یسر کی... زیعز قول به. بردند و گرفتند را سمنو
 ها آدم یبرا ها رابطه گرید شکست یم که ها حرمت
 داشتم مانیا اش گفته نیا به هم من. شد ینم قبل شکل

 یم محبوبش دختر کنار را یمحمدمهد که هربار و
 را قلبم یتو زیر حسادت موج آن کنم یم یسع دم،ید

 . کنم خفه
 

 تر شیب شدن تمام دنید با خانه، یسرما از خسته
 هم سمنو کاسه کی. کردم حرکت اتاقم سمت به کارها
 و شود ام صبحانه هم که بود دستانم یتو خوردن یبرا
 حساب ثواب خودش ،ینذر خوردن ز،یعز قول به هم
 در بستن با. ماندم یم بهره یب آن از دینبا و شد یم

 یم یآدم هیشب. دیکش ته هم جانم انگار سرم پشت اتاق
 محکم دارد و گرفته را شیپاها پشت یکی که ماندم
 افتاده درد به حد نیهم تا میها چهیماه. دهد یم فشار
 با و ستادمیا پنجره پشت دست، به سمنو. بودند

 اطیح یتو را نگاهم سرم، یرو از شال برداشتن
 .چرخاندم

 
 !انصافا یب یا ــ
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 کمک با را شده شسته گید داشت یوقت آزاد دنید

. دلسوزانه هم بود دار خنده هم کرد یم جا به جا لیسه
 ؟یگاریب یبرا بودم کرده دعوت را خدا ی بنده

 زن یخونسرد و کنم دایپ را مادرش تا دیچرخ چشمانم
 شد باعث زدنشان حرف و سودابه کنار نشستن در
 .دهم تکان یسر
 
 یشد یم پا سوخت یم پسرت حال به دلت کمی کاش ــ
 !زن سرکارش به رفتن قبل بخوابه دوساعت یرفت یم
 

 سنگ یرو اطیح ی گوشه را گید توانستند باالخره
 هیکرا دیسع که یوانت تا بگذارند بودند دهیچ که ییها

. برگرداند صاحبش شیپ به را آن و دیایب بود کرده
 یخستگ با و نشست کمرش یرو که ازاد دست

 قیعم را ام خنده کرد کج راست و چپ به را گردنش
 .کرد تر
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1000pg.   

 داماداشون به قدر نیهم من یداداشا ،یکن عادت دیبا ــ
 .دارن لطف

 
 ۳۱۱_پارت#
 طومار#
 
 جلو در سرعتتان داماد؟ که داد هشدار ام یدرون یندا

 را اش حوصله. بانو شده معمول حد از تر ادیز رفتن
 ژست حد از ادیز ندا کی عنوان به نظرم به نداشتم،
 فرو بشیج یتو آزاد دست. بود گرفته را ها عاقل
 سر همراهم، تلفن خوردن زنگ با بعد، یدقائق و رفت
 زد؟ یم زنگ من به. دیچرخ هم من
 
 .بودم یراض. شد ها قصه هیشب کمی جاش نیا خب، ــ
 
 میها اخم پژمان، ی شماره دنید و تلفن برداشتن با
 از ادیز البته و بودم کرده قضاوت زود. رفتند هم یتو
 جواب را تماسش ریتأخ با. بودم شده هیتنب بابتش هم حد
 .زدم لب رانهیدلگ و دادم
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 ه؟یچ ــ
 
 ؟یا پنجره پشت سره هی چرا تو ــ
 

 نرفته سمنو پخش یبرا مگر بچه نیا شد، گرد چشمانم
  بودمش؟ دهیند و بود برگشته یعنی بود؟
 
 ؟یچ یعنی شدنت ساکت االن ــ
 

 .نباختم را خودم
 
 .بره قربونت خاله یاله نداره یربط چیه تو به یعنی ــ
 

 شلوغ دورش گمانم به. کرد میصدا آرام اما پرغضب
 .بود
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 باشه، ادتی و نیا... خالتم من بگرده، دورت داریسپ ــ
 یگوگول ی خواهرزاده و کن غلف رو ایقلدرباز نیا

 باشه؟. بمون خودم
 
 را تماس بزند یحرف بدهم اجازه که نیا بدون هم بعد
 به نگاهم. نشستم تخت یرو جا همان و کردم قطع
 زنگ من به. سمنو ظرف دستم یکی آن و بود لیموبا
 اقا؟ نیا صبح اول بود زده زنگ یکس چه به پس نزد،
 آن ی چاله یتو یافتاد. درآمد کارت داریسپ آخ

 را سمنو ظرف. زنانه ذهن ی آزاردهنده یها وسواس
 کش دراز حالت به لمیموبا همراه و گذاشتم یپاخت یرو

 ها قصه نیهم از یکی یایدن یتو اگر االن. درآمدم
 کرد یم بلند را سرش بودم پنجره پشت که من م،یبود
 من و مرد یم هم یتو نگاهمان بعد د،ید یم را من و

 میدیرس یم بعدش تازه. اندازمیب توانستم ینم را پرده
 یجلو گفت، یم و زد یم زنگ که قشنگش یجا به

 یزندگ ریمس یکجا وقت آن. زدلمیعز ستینا پنجره
 بودنم پنجره کنار تشر پژمان دیبا که بود شده غلط من
 شدن عاشق نظرم به... بخوابم شد یم کاش زد؟ یم را
 .بود ها قصه یتو از تر سخت ،یواقع یایدن یتو
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 ۳۱۲_پارت#
 طومار#
 

 شدت با که شد باعث دم،یشن سرم یباال که یبد یصدا
 به گنک و جیگ و میایدرب کش دراز حالت از یادیز

 هیشب صدا، و زد یم تند قلبم. بدوزم چشم اطرافم
. بود هشیشب یزیچ... دانم ینم ای مایهواپ سقوط

 غرق صورت یتو ماندند رهیخ گشادم یها مردمک
 و زدم زل دستانشان به هم بعد نگار، و پرهام ی خنده
 حربه از و است قرار چه از هیقض دمیفهم تازه انگار

. بودم شده گمراه خواب عالم یتو هم باز شان یمیقد ی
 .دمینال و پرهام سمت کردم پرتاب و برداشتم را بالشم

 
 .دیشعور یب یلیخ ــ
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 و یمشک یکی یها قابلمه در. زد یم تند ترس از قلبم
 بود یسال دوسه. بودند زده بهم را زیعز قرمز یکی
 فکر حتملی و بود افتاده سرشان از زشت اخلق نیا

 خودشان شوند، دار بچه است قرار چون بودند کرده
 و دیخند قهقهه به نگار. برگردند یکودک به دیبا هم

 نفس چندبار. دیلرز شیها شانه بغل، به بالش پرهام
 دست و شوم خارج ترس و شوک از بتوانم تا دمیکش
 .دادم تخت تاج به را عرقم از سیخ تن ی هیتک آخر
 
 دیکن تیترب یچ قراره د؟یبش پدر و مادر قراره مثل ــ

 ...ستادیا قلبم. دیتیترب یب انقدر خودتون یوقت
 

 کنارم را اش هیتک و نشست کنارم تخت یرو نگار
 .کرد بچگانه هم را شیصدا. داد
 
 .جونم عمه دیببخش ــ
 
 باالخره پرهام و کند جمع را خودش تا درآوردم ییادا
 .کرد دایپ یکنترل شیها خنده یرو
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 ؟یدیخواب چندساعته یدون یم دار،یسپ کنم کاریچ ــ

 تو شستن و کردن جور و جمع همه رو خونه ی همه
 .دادن مغربم اذان گهید ،یخواب هنوز

 
. ظاهرا گفتند یم راست پنجره، طرف دیچرخ سرم
 با و دمیکش دندان ریز را لبم. بود شده کیتار هوا

 شده دچارش شدنم داریب بد خاطر به که یا یکرخت
 .زدم لب بودم
 
 د؟ینکرد دارمیب ناهار یبرا چرا ــ
 

 شانیتماشا غضب با زدند، خنده ریز شانیهردو دوباره
 .دیبوس خنده همان با را صورتم نگار و کردم

 
 یزیچ هی پاشو غذاست، ت دغدغه فقط که قربونت ــ

 میبر تمومه کارا گهید... یپژ با رونیب میبر بخور
 رو یباردار خبر میبرگرد میبخر کمیک هی م،یکن فیک
 .میبد
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 شانیتو از خواب رد تا فشردم را چشمانم دست با
 بالش و برخاست پرهام. دادم تکان یسر و بپرد رونیب
 .کرد پرتاب سمتم او بار نیا را
 
 برم؟ ؟یداریب شدم مطمئن ــ
 
 خرس مگه دارکردنتونم،یب ی انهیوحش طرز اون با ــ

 .بخوابم باز باشم
 
 ۳۱۳_پارت#
 طومار#
 

 پر اتاق از خروج قبل پرهام یصدا. شد بلند هم نگار
 .خنده از بود
 
 ربط یب هم یلیخ یکن نگاه خوابت ساعت به البته ــ
 .بهش یستین
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 مقصودش که بدانم و بفهمم را منظورش تا دیکش طول
 با تا نبود اتاق در گرید که فیح بوده، خرس همان
 تیعصبان سر از نفسم. کنم قطع را نفسش خودم دستان

 شستم، که را میرو و دست. شد یم نییپا و باال تند
 خوردن یبرا بعد و شوم آماده اول که گرفتم میتصم
 بعدش دوباره نبود الزم یطور نیا بروم، نییپا غذا
 کت. شد یم ییجو صرفه زمانمان در و میایب باال

 تا دمیکش رونیب کمد یتو از را ام زهییپا ی چهارخانه
 شال انتخاب نیب. کنم ستش کوتاهم یکم نیج شلوار با
 یمشک شال. شد بلند تلفنم زنگ که بودم مردد میها

 لب یرو لبخند. رفتم لمیموبا سمت به و برداشتم یرنگ
 و ریز را دلم و شد پخش آب یتو آبرنگ هیشب میها
 .بود زده زنگ باالخره. کرد رو
  
  بله؟ ــ
 
 بدرقه موقع یکن یم دعوت مهمون شهیهم بل، و بله ــ
  ؟یستین
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 ام یمیقد شیآرا زیم ی نهییآ یتو صورتم به خجالت با
 . دوختم چشم
 
 .برد خوابم د،یببخش ــ
 
 .یشد پا هم تازه که مشخصه صدات ــ
 
 هم او کنم دییتأ دمیترس یم دم،یخند فقط جواب یجا به

 ینم. برود و اسمم به بچسباند خرس کی پرهام مثل
 دیشا ییجا. آمد یم سروصدا انقدر که بود کجا دانم
 .ابانیخ یتو
 
 
 .یکتابفروش یومدین امروزم ــ
 
 فردا از بود، هم جمعه تازه استراحت، به داشتم ازین ــ

 .  امیم باز
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 .آمد قشیعم نفس یصدا
 
 روشن چراغش که طومارت یها یتابلو... ایب آره ــ
 .کمه انگار یزیچ هی زنه، ینم برق و ستین
 
 .دمیپرس آرام و سردرگم لحن آن با اما، چرا دانم ینم
 
 عادته؟ نیا ــ
 

 .کردم باز حیتوض به زبان خودم کرد، یمکث
 
... باشه کم یزیچ هی باشه، بسته طومار یوقت که نیا ــ

  عادته؟
 
 .داد جواب مکث یب بار نیا
 
 ۳۱٤_پارت#
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 طومار#
 
 .دیشا ــ
 
 صاحبش؟ ای طومار به ــ
 

 حس بار نیاول یبرا. دمیچسب سفت را یگوش د،یخند
 دارد فرق هیبق با شیها خنده گفت یم یکی یوقت کردم

 .داشتند فرق... نبود دروغ یکی نیا چه، یعنی
 
 باشه؟ کن، کم و روت ایب ــ
 
 کوتاه ی جمله نیا اما زبانم یتو. باشه گفتم دلم یتو

 .نشست
 
 .امیم فردا ــ
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 نظرم دیرس فردا دیشا حاال ،یکن یم یخوب کار ــ
 عادت تر شیب طومار صاحب به گفتم و شد عوض
 .کردم

 
 آهسته دیکش درازا به که سکوتم. دیند اما او زدم، لبخند
 .دیپرس
 
 ؟یبار و کار ــ
 
 .یزد زنگ ممنون نه، ــ
 
 .فدا ــ
 
 یدل و شده قطع یتماس و آمد بوق یصدا بعدش ن،یهم
 با یحت بود، شده رسوا انقدر که جامانده دستانم یرو

 شیهوا و حال هم رعاشقانهیغ و ساده ی چهارجمله
 به زورش دلم کردم یم اعتراف دیبا. شد یم عوض

 بود، کرده میتسل را خودش د،یچرب ینم حس نیا
 بود دهید را بابا خواب زیعز... شبید همان از درست
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 خودم به من که نیا یبرا واسطه بود شده سمنو و
. ایدن نیا یتو اتفاقات یتوال چقدر بود بیعج. میایب

 دستم یتو که یشال و نشست ام زهییپا کت یرو نگاهم
 به ای دمیترس یم حس نیا از دیبا. بودم داشته نگهش

  کردم؟ یم اعتماد آن
 

 تندشدن و پا و دست یزدگ خی از تر شیب عشق، گمانم
 یجسارت نیهم. بود جسارت یمعنا به... قلب ضربان

 کرده انتخابش راه، نیا انیپا ندانستن وجود با من که
 .داشتم دوستش شم،یتشو ی همه با و بودم
 
 ۳۱٥_پارت#
  طومار#
 
 و میزد شهر یتو یگشت نبود، یطوالن ماندنمان رونیب

 یاعضا تمام کفاف که کیک کی دیخر با تینها در
 از. میشد خانه یراه بدهد را تمانیپرجمع ی خانواده
 حال. دیپر یم نییپا و باال دلم یتو ذوق اولش همان
 یها یباز هم جانت، یها تکه ینیبب که بود یقشنگ
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 و اند شده مادر و پدر سختت، یروزها قیرف و یکودک
 دستمان یتو کیک. افتاده برق شوق از چشمانشان

 دمیخند که من کرد، زیت را خانواده افراد یها شاخک
 اما رفتم آشپزخانه به یدست شیپ آوردن ی بهانه به و

 یم دیسع. آمد یم شانیها جواب و سوال یصدا
 .دیپرس
 
 مناسبت؟ چه به ینیریش ــ
 

 .شد بلند شیصدا بندش پشت هم سودابه
 
 .جان مامان باشه ریخ ــ
 
 روشن هم را سماور شمردم، تعداد به را ها یدست شیپ

 یرو پرهام. رفتم ییرایپذ سمت به طنتیش با و کردم
 اضافه خانواده به قراره من سلم،}  بود نوشته کیک

 شد خم سپهر گذاشت، زیم یرو که را کیک{ بشم
 بعد، یکم و خواند را متنش جیگ یا چهره با و شیرو
 که یغیج. شد بلند دیهمسرسع و سودابه غیج یصدا
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 یکم و کرد بلند هم را یباق شوق به ختهیآم ی خنده
 یاعضا کی کی آغوش یتو داشتند ها بچه بعدش
 یها اشک آمد یم دیبا یکی. شدند یم فشرده خانواده
 را زیعز یجلو یکی و کرد یم پاک را سودابه شوق

 بود کرده دودش فرز و تر که یاسپند با تا گرفت یم
 لبخند همه که بود یلحظات آن از. نکند خفه را همه
 اسپند بعد دم همان که زیعز! دل ته از و قیعم م،یداشت
 زیعز نیا افتخار به بخواند شکر نماز تا گرفت وضو
 یچا تا رفتم سماور سراغ به من و دشیجد ی کرده
 وارد دنبالم که پژمان. میبخور کیک همراه و زمیبر

 یبحث ی حوصله. باخت رنگ لبخندم اما شد آشپزخانه
 .بود فیسرک و خوب انقدر حالم یوقت نداشتم

 
 جونم؟ ــ
 

 نه ام، زده خجالت او از نه بداند که دمیپرس یسوال
 .شد کمینزد و کرد اخم... بودم یعاد و یعاد! ترسان

 
 ... میبزن حرف هم با اتاقت امیم د،یسپ مونم یم شب ــ
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 .دادم نشان اطلع یب را خودم

 
 ؟یچ درمورد ــ
 

 از یغیت غیت ی گونه آن قربان د،ییسا هم یرو دندان
 .رفتم یم اش زده تنک تازه یها شیر
 
 !داریسپ ــ
 
 خاله نزن راه آن به را خودت یعنی پرهشدار لحن نیا
 کردم یچا یها وانیل ختنیر گرم را سرم محترم، ی
 بچه کرد، ترک را آشپزخانه یقیعم نفس بعد او و

 را شیها اخم چه ذوق، یجا به و شد یم عمو داشت
 هم به
 
 ۳۱٦_پارت#
 طومار#
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 همه نیا آمده؟ خوشم یکی از من چرا مثل که بود بافته

 شانیها نوبرانه ای بود مردان تمام خون در یمنطق یب
 خارج آشپزخانه از یچا ینیس با بودند؟ شده من قسمت
 پلکش ریز اشک کردن پاک نیح سودابه و شدم

 .کرد تشکر لبخندزنان
 
 ذوق قدر نیهم من یبش عروس بگردم، دورت یاله ــ

 .کنم
 
 و اورندیب را ها یدست شیپ اردالن همراه گفتم نوا به

 .نشستم سودابه کنار
 
 .اصل خوام ینم یریبگ آبغوره طور نیا قراره اگه ــ
 
 .دیبوس را صورتم عیسر
 
 .بشم صورتت اون یفدا. دلم جون ذوقه اشک ــ
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 به سودابه یها کردن لوس و ها دنیکش ناز دم،یخند
 شیچا وانیل برداشتن با دیسع همسر. نشست یم جانم

 .نشست گرمید طرف
 
 ازین نظراتت به یسمونیس دیخر یبرا جون، سودابه ــ

 . یحساب دارم
 

 و نماز چادر با زیعز و کرد تشکر لبخند با سودابه
 تمام را نمازش شد، خارج اتاق از دست به یحیتسب
 .یشاد از بود انداخته گل صورتش و بود کرده
 
 .مادر بپزم برات که ست ارونهیو فردا از ــ
 

 .درآمد اشکش باز سودابه و دیخند خجالت با نگار
 
 ...مادر بود شما نذر برکت اشکرت،یخدا ــ
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 تا دمیگز را لبم من و داد تکان یسر تیرضا با زیعز
 کاشته قبل ماه گر،ید یکی را زیعز نذر برکت. نخندم
 یم ربط سمنو به بود، برداشتش فصل که حاال و بود

 ی آماده هم نگار و پرهام آوردم باال که را سرم دادند؟
 قیدق را زیعز نذر برکت داشتند، هم حق. بودند خنده
 و گردد یبرم خیتار کدام به دانستند یم کامل و

 بعد، یمدت است قرار که نداشت خبر هم روحشان
 نذر برکت و ندیبب را آقابزرگشان خواب مادربزرگشان

. نگار شکم یتو ی دانه آن بشود خواب، نیا از حاصل
 !شکرت ایخدا... نخندم تا دمیگز تو از را لبم
 

                   
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&& 
 

 باز شانیها گره تا دمیکش یم میموها یرو را برس
 که بود یرمان کتاب به نگاهم حال، نیهم در و شود
 پرت حواسم که خواندن یها وسط. بودمش دهیخر تازه
 و ستادیا یم باز حرکت از میموها یرو برس شد، یم
 با
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 ۳۱۷_پارت#
 طومار#
 
 یم مرور را کتاب یها عاشقانه شده یلیاکل و تند یقلب

. دیکش باال را سرم خورد در به که یا ضربه. کردم
 .کرد باز را در یال پژمان و دییبفرما گفتم آرام
 
 ؟یکن یم کاریچ ــ
 

 جوابش خواست ینم دلم و بودم داستانم اوج ی نقطه
 دلم و شدم خواندن سرگرم دوباره نیهم یبرا. بدهم را

 قصه پسر که یپراحساس ی جمله از شکمم یتو افتاد
 را در و شد وارد آرام. کرد انشیب دختر به خطاب
 من تختم، کنار چراغ جز بودند خاموش ها برق. بست
 خواندن یبرا... نور همان جز و بودم تخت یرو هم
 .نداشتم یتر شیب ییروشنا به ازین
 
 ...بودما تو با ــ
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 نجوا و زدم زل صورتش یتو آوردم، باال را سرم
 .کردم

 
 د؟یبزن حرف یطور نیا دیبلد واقعا پسرا شما ــ
 
 .دیپرس جیگ
 
 ؟یشکل چه ــ
 

 با. زدند یم برق زیر یها قلب هم نگاهم یتو گمانم
 . بودم دیناام او از حال نیا
 
 ؟یاومد چرا خب،... یستین بلد تو که البته ،یچیه ــ
 

 تا ماند یم شب بود گفته آمد ادمی که کرد نگاهم یطور
 با و گذاشتم کتاب صفحات نیب یبوکمارک. میبزن حرف
 زیعز. گرفتم بغل را بالشم تخت، یرو برس انداختن
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 خودش ام، کرده شانه مو تخت یرو دیفهم یم اگر
 .دیچ یم را میموها دانه دانه
 
 خب؟ ــ
 

 جلو را سرم من و کرد سکوت تخت، یرو نشست
 .دمیکش
 
 الو؟ ــ
 

 شهیهم پسرک بود نیغمگ آورد، باال را سرش
 .سرخوشم

 
 نه؟ مگه داریسپ ادتهی بودم، دوست آتنا با... من ــ
 
 و زد ینم حرف او از هرگز آزاد که یخواهر... آتنا

 تکان سر و دمیکش دهان یتو را لبم. نداشت هم قبولش
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 تنش ریز تخت یرو را شیپا کی و سمتم دیچرخ. دادم
 .گذاشت

 
... اما اومد یم خوشم ازش کردم، تموم باهاش یول ــ
 .میخورد ینم هم به
 
 ۳۱۸_پارت#
 طومار#
 

 حرف به خودش چرا بپرسم که نیا از قبل کردم، اخم
 .آمد
 
 که لیدل همون به دار،یسپ دارن مشکل خانواده نیا ــ

 پسره نیا از یتون ینم هم تو کردم، ول رو آتنا من
 .ادیب خوشت
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 یخال و کردند باد خون هجوم از انگار تنم یها رگ
 یم نگاهش داشتم هنوز بود، یبیعج حال کی. شدند
 .برسد خواهد یم چه به نمیبب تا کردم

 
 .داریسپ ست زنه دو پدرش ــ
 

 ییدروغگو به که یوقت به افتاد ادمی افتاد، نییپا سرم
 نیا روز همان آزاد العمل عکس بودم، کرده متهمش

 چیه درواقع. بود کرده پررنگ سرم یتو را ینیب شیپ
 اما بود نکرده صحبت هیقض نیا از خودش وقت
 .نبود زین سخت دنشیفهم
 
  ؟یکن یزندگ یا خانواده نیچن با یتون یم تو ــ
 
 ...رایا چه ــ
 
. دارد یرادیا چه میبگو نگذاشت و حرفم نیب دیپر

 .کرد یم کنترل را شیصدا اما بود یعصب
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 گم یم دار،یسپ رو احمقانه ینگر ساده نیا کن بس ــ
 رو گهید یکی دست رفته داشته زن طرف... زنه دو

 خوام، ینم رو تو من گفته زنش یجلو آورده گرفته
 یم تو... کنه یم یزندگ زنش یکی اون با کل بعد
 کجا از اصل ؟یا خانواده نیهمچ یتو یبر یخوا

  نباشه؟ باباش هیشب پسره معلوم
 
 یا گوشه اما بار نیا نگذاشت، که بزنم حرف آمدم باز
 .دمید من و شد پر لب قلبم از
 
 بازار و مغازه اون ه،یمدع یایبازار یحاج نیا از ــ

 زن ببنده، و دهنش که پسرش دست داده و کارش
 آتنا، دختره نیهم ش؟یدیند شبید... شده افسرده چارهیب

 یزندگ نیا. ستین خوب حالش اما... خانم و خوشگل
 حالشون حاال ش خانواده اهل که یکس واسه نداره ریخ

 .باشه خوب
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 را حرفم نگذاشت پژمان باز و کردم باز دهان باز
 .بزنم
 
 و طومار یجا اصل یخوا یم دار،یسپ بره ادتی ــ

 با من نیبب ش؟ینینب فتهیم سرت از م؟یکن عوض
 اوضاع دمیشن یول نداشتم، یبد ی رابطه خواهرش
 نخوام من که بود داغون انقدر ه،یچجور شون خانواده

 ببر، هم تو... علقم از دمیبر و خونه نیا یتو برم
 باشه؟

 
 اما قلبم نکردم، یتلش زدن حرف یبرا گرید بار نیا

 .داد ادامه تر آرام پژمان د،یترس و زد یم تند
 
 و شوهرت پدر تیعروس یتو یخوا یم فردا پس ــ

 ای شه؟ یم اصل اد؟یب زناش جفت با یکن دعوت
 ی افسرده مادر شوهرت ی خونه یرفت هربار

 بذاره پا نکنه که بلرزه تنت و یکن تحمل و ضشیمر
 باباش؟ یپا جا
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 ۳۱۹_پارت#
 طومار#
 
 یعنی که یطوالن یسکوت کرد، سکوت افاضات نیا بعد

 رونیب را ام شده حبس نفس. شده تمام شیها حرف
 میموها تا برداشتم را برسم لرزان یدست با و فرستادم

 . کنم شانه را
 
 .رونیب برو ــ
 
. راند لب ریز را نامم آرام و کرد میتماشا زده رتیح
 بار نیا و بدهم قورت را بغضم تا دمیکش نفس باز

 .کردم زمزمه
 
 .پژمان داشتم دوسش فقط من ــ
 
 که میموها به زدن برس نیح من و کرد میتماشا جیگ
 .دادم ادامه نداشتم دوستشان گرید
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 کردم، یم درکش داشتم تازه که داشتن دوست هی ــ
 من... نبود یشنهادیپ چیه نبود، یا دوطرفه حس چیه
 به تو که یحس. حس اون لمس از بودم خوشحال اما
 .شیبرد سوال ریز ممکن شکل نیبدتر
 
 .داریسپ ــ
 
 .ندینب را چشمانم یتو اشک یها حلقه بودم دواریام
 
 باشه، خوب حس اون با حالم یداد یم اجازه کاش ــ
 .یکن نابودش رحمانه یب انقدر که نه
 
 .کردم تکرار باز من و کرد میصدا باز
 
 .رونیب برو ــ
 

 .سردرگم و رهیخ کرد، نگاهم
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 یکی گناه تاوان که کن فکر نیا به و رونیب برو ــ
 از و یگرفت پسرش از ،یگرفت دخترش از رو، گهید

 .یگرفت خودتم ی خاله
 

 .کردم نجوا تر محکم بار نیا و بست را چشمانش
 
 .رونیب برو ــ
 
 چیه انگار اما بزند حرف کرد باز دهان شد، بلند
 مستأصل که بود نییپا سرم. نداشت گفتن یبرا یحرف
 کرد میتماشا هیچندثان و ستادیا در کنار رفت، در سمت

 نفس هستم، رفتنش خواستار مصرانه دید یوقت و
 برس آرام من بعدش. کرد ترک را اتاق و دیکش یقیعم
 بازش... برداشتم را کتابم گذاشتم، تخت یرو را

 ییصدا با و کردم نگاه اش عاشقانه قسمت به کردم،
 اشک من و بله گفت قصه دختر. خواندمش آرام
 و زد برق یخوشحال از شیها چشم قصه پسر. ختمیر
 و برداشتم را بالش بعدش،. شدند تندتر میها اشک من
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 و کنم خفه را ام هیگر یصدا تا گذاشتم صورتم یرو
 { داشتم دوسش فقط من. } کردم زمزمه دلم یتو مرتب

 
 رحمانه، یب و تلخ ی چندجمله با که یداشتن دوست
 قلبم تیحکا و بودند گرفته قلبم و روح از را اش یشاد
 یمحبوب ینقاش یرو که بود یا بچه آن تیحکا حاال
 یخط خط یکی گذاشته، وقت شیبرا ها ساعت که

! نیغمگ و پرغصه و انیگر قدر همان. باشد کرده
 :خواند یم محزون حاال گوشم یتو هم شاملو

 
 اومد یم ریزنج یصدا نگیریج نگیریج افق از
 ...اومد یم ریشبگ ی ناله برج یتو از عقب از
 تونه؟ گشنه! ایپر -" 
 تونه؟ تشنه! ایپر
 ن؟یشد خسته! ایپر

 ن؟یشد بسته پر مرغ
 تون یها یها نیا هیچ
 " تون؟ یوا یوا تون هیگر
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 ایپر کردنیم هیگر زار و زار نگفتن، یچیه ایپر 
 ایپر کردن یم هیگر باهار یابرا مث
 
 ۳۲۰_پارت#
 طومار#
 

 چندروز. گذاشت یم سر پشت را یشلوغ روز طومار
 ییها کتابخوان اکثرا که را ثابتم یها یمشتر نبودنم
 یها یکینزد تا و جا آن به بود کشانده بودند یا حرفه

 از یفروش کفش هم و بود شلوغ من سر هم غروب،
 و آمد یدوبار یکی آزاد. شد یم یخال و پر یمشتر
 یبرا هم یتعارف قتشیحق. رفت دید که را میها یمشتر

... ترس نیا دلم یتو و دمیترس یم نکردم، ماندنش
 کن یخال دل تو یها حرف و بود قبل شب ی دهییزا

 شد، یخال یکتابفروش یوقت اما غروب کینزد. پژمان
 خورد یاعصاب با بار نیا و برگشت. برگشت دوباره

 را در هردونفرمان، پرکار ی کننده خسته روز از
 .چرخاند شهیش سمت را است لیتعط یتابلو و بست
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 ...چرا ــ
 

 یا حوصله یب لحن و دنشیچرخ شد اعتراضم جواب
 .ندارد بحث ی حوصله داد یم نشان که
 
 .ندارم تیپاراز ی حوصله خستم، ــ
 
 یآورد یبرداشت را تیها یخستگ بپرسم خواستم یم

 بدوزم ییایرو چه ها آن با که یعیسم یآقا من یبرا
 یحت ندادم اجازه و گرفتم کام به اما زبان ذهنم؟ یبرا
 .کنند یاندام عرض هم ها یپر
 
 ؟یدار یچا ــ
 

 با و رفتم یکتابفروش یانتها سمت حرف یب داشتم،
. چرخاندم چشم و دمشیند برگشتم، یچا وانیدول

 راست سمت وارید به دهیچسب ن،یزم یرو بود نشسته
. شد یم محسوب مکان نیا دنج یجا که یکتابفروش

 و کردم شیتماشا هیچندثان. بود بسته هم را شیها چشم
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 یتو از را پژمان یها حرف دادم اخطار خودم به
 باز چشم رفتم که سمتش. زدیبر رونیب سرم ی کاسه
 کی پژمان و پرهام سابق، ی حادثه از بعد کرد،
 او که ییجا. بودند دهیخر مغازه یبرا یگاز یبخار
 ی شعله یرو که بود یبخار همان کینزد بود نشسته

 . کرد یم تیکفا یکاف قدر به هوا نیا یبرا کم
 
 .نیبش ــ
 
 را نیا کرد یم نگاهم نییپا از حالت آن یتو یوقت

 هم را میپاها. دادم وارید به را ام هیتک و نشستم گفت،
. زدم زل رنگم ینارنج یها یکتون به و کردم دراز
 را شیچا. داشتم دوستشان و داشتند لدیگارف عکس
 .شد من یها یکتون پرت هم او نگاه و گرفت

 
 .بود یمزخرف روز چه ــ
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 میبود نکرده قفل را در سمتش، چرخاندم یکم را سرم
. شود ها آدم ورود مانع تابلو همان فقط بودم دواریام و

 .نداشتم حوصله هم من گرید حاال
 
 و نیا... خوبه کاسب واسه مغازه، بودن شلوغ ــ

 .یگفت خودت
 
 ۳۲۱_پارت#
 طومار#
 

 نه و ستیب ی آستانه در پسر نیا چقدر زد، یپوزخند
 .بود خسته صورتش یسالگ
 
 . شم یم خسته یلیخ وقتا یبعض ــ
 

 با و گذاشت آرنجش یرو دست او و کردم سکوت
 بعد یکم. چسباند لب به را شیچا وانیل گرش،ید دست

 آن و ام یکتابفروش قسمت آن ناب ی خلسه انیم
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 به شد، یم پخش جا نیا در شهیهم که ییایپر یقیموس
 .آمد حرف

 
 و بجنگ گفتم شهیهم که یمن کنم؟ غرغر کمی بده ــ

 کن؟ تلش
 

 نبودند، مهم پژمان یها حرف گرید. زدم یلبخند
 .دندیکش ینم رو و ریز چشمانش

 
 .ستین بد نه، ــ
 
 معتاد کی. دینوش شیچا از یکم باز و داد تکان یسر
 !مردها از یلیخ مثل. آدم نیا بود یچا به
 
 یم دلم. شم یم خسته یلیخ امروز مثل وقتا، یبعض ــ

 یتو اصل برم بزنم، فوتبال سالن برم دوستام با خواد
 برام و کنم حال و عشق مسافرت، برم. بچرخم ابونایخ

 سر برن یم نون من قبل از کارگر چندتا نباشه مهم
 یکی هرماه که خرابه انقدر بازار اوضاع و سفرشون
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 نیآخر بره ادمی. کنم پاس تونم ینم و هام چک از
 گهید یآدما دغدغم و کردم دیخر خودم یبرا که یبار

 که کنم یزندگ یطور هی برم هفته هی بوده، یک نبودن
 نه ،یبده نه. خودم و خودمم فقط انگار ایدن نیا یتو

 یکارگرا یبرا یدلنگران نه... مامان یها غصه
 .یکفاش
 

 هیتک که طور همان د،یچرخ سرش. افتاد نییپا سرم
 .شد تر آرام شیصدا. وارید به بودتش داده
 
 .کتابفروش دختر تو یبرا یدلتنگ نه ــ
 

 را رتیح از یمیعظ حجم نگاهم. آوردم باال را سرم
 .زد یا خسته لبخند د،یکش یم دکی
 
 بشن؟ دلتنگ تونن ینم دوستا ه؟یچ ــ
 
 همان از. داشتم بغض لیدل یب اصل دم،یگز را لبم
 و برد خوابم یک دمینفهم که یوقت همان از قبل، شب
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 برداشته جهنم از را وجودم گل ز،یعز قول به صبح
 .زدم لب بغض همان با بودم، یبرزخ که بس بودند

 
 .شن یم چرا، ــ
 
 .را صورتم جزء به جزء کرد، نگاهم تر قیعم
 
  چته؟ گهید تو ــ
 

 آرام انقدر هردو چرا دانم ینم انداختم، باال یا شانه
 را ناب ی خلسه آن میخواست یم دیشا م،یزد یم حرف

 .مینبر نیب از
 
 ۳۲۲_پارت#
 طومار#
 
 .گرفته دلم کمی فقط ــ
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 .ندارن نا چشات ــ
 

 قطره کی و کنم دشییتأ تا زدم یپلک بود، او با حق
 هم را خودم که یا قطره. ام گونه یرو ختیر اشک
 حالت آن از و رفتند هم یتو شیها اخم کرد، شوکه
 .درآمد زده هیتک
 
 شده؟ یچ ــ
 

 تکان یسر و اشک ختنیر محل یرو دمیکش را دستم
 .دادم
 
 ...یچیه خدا به ،یچیه ــ
 
 .زد لب شیها اخم همان با
 
 یم یطور هی آدم دل دیکن یم هیگر چرا زنا، شما ــ

 شه؟
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 یم هیگر واقعا داد یم ادامه اگر البته دانستم، ینم

 . داد ادامه خودش بزنم، لبخند کردم یسع. کردم
 
 نگام مظلوم زهیر یم اشکش یوقت تو هیشب هم مامان ــ
 .کنه یم
 

 یبرا انیم نیا دلم. شدند زنده باز پژمان یها حرف
 یجا آمده زن، کی. سوخت یم همه از شیب مادرش

 بود، تلخ حتما. بود داده لیتشک یزندگ و گرفته را او
 چرا دانم ینم. تحمل رقابلیغ حتما و بود سخت حتما
 .دمیپرس
 
 کنه؟ یم هیگر یلیخ مامانت ــ
 

 سوالم از انگار. رفت هم یتو تر شیب شیها اخم
 و وارید به داد هیتک دوباره حال نیا با امد،ین خوشش

 .داد را جوابم ریتأخ یکم با
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 ...هرشب ــ
 
 .دمیپرس شده تر شیب مراتب به یبغض با
 
 چرا؟ ــ
 
 چشمانش بار نیا بدهد، را جوابم تا دیکش طول هم باز
 یرو دستش. نکرد باز را شیها اخم یول بست را

 دستش یها رگ به من نگاه بود، شده مشت شیزانو
 .بود مشت نیا فشار از
 
 بردنش، یبرا فشیحر که باخت رو یزیچ چون ــ

 .بود نکرده هم تلش
 
 ۳۲۳_پارت#
 طومار#
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 دوباره. رمیبگ آتش تر شیب شد باعث شیدوپهلو حرف
 آرامش انگار دوخت، چشم من به و کرد باز پلک که

 شیها یخستگ بار کردن کم در بار نیا ام یکتابفروش
 شیها پلک و بودند تر خسته چشمانش. نبوده موثر
 .تر نیسنگ
 
 ؟یکن یم نگام یطور نیا که یشد بازنده هم تو ــ
 

 به! را احساساتم از یبخش... باختم میبگو خواستم
 .زدم لب اما شیجا
 
 .باشم بازنده خوام ینم ــ
 

 .خورد تکان شیها لب آرام
 
 .خوبه نیا ــ
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 و دمیکش صورتم یرو یدست دم،یکش یقیعم نفس
 یطور نیا بود، بس حال نیا گرید. نشستم تر صاف

 نیا. نبود چیه و است حرف هزار نمانیب انگار که
 یم آرام هم شیپ میدانست یم هردو انگار که یا خلسه
 .میخواست ینم را نیا و میشو
 
 .کرد خی خودم یچا ــ
 

 مان گرفته قلب و چشم طعم تا کردم عوض را حرف
 یکی و شد تر مسلط خودش به یکم هم او. شود عوض

 .کرد جمع را شیپاها از
 
 .تنهاست دست حامد برم، گهید من ــ
 
 نیزم به دست... بود بهتر رفتنش دادم، تکان یسر

 و تکاند دست با را لباسش خاک. برخاست و گذاشت
 و بودم نشسته هنوز من. دیکش شیموها نیب یدست

 و چرخاند من سمت را سرش. کردم یم شیتماشا
 .زد یآرام لبخند
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 .انگار مسکنه جا نیا ق،یرف گرفت دمت ــ
 
 .سوخت یم اما میگلو زدم، یلبخند هم من
 
 .یعیسم آزادخان اتیخستگ و تو مال کنج نیا ــ
 

 .گرفت عمق اش خنده
 
 .آزادخان یبود نگفته بود وقت یلیخ ــ
 
 .میرو و رنگ یب یکم لبخند همان با دادم، تکان یسر
 
 بگم؟ ادیز یدار دوست ــ
 
 ۳۲٤_پارت#
 طومار#
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 .انداخت باال را سرش

 
 ...آزاد آزاد. آزادم تو واسه نه، ــ
 
 نشستم لبخند همان با آزاد؟ آزاد جمله، نیا داشت هامیا
 و چرخاند را تابلو رفتن قبل کردم، نگاه را رفتنش و
 سرد یچا کی و ماندم من. شد خارج یکتابفروش از

 دو و گرفته بغل غم یزانو انیپر شاه دختر کی شده،
 و کنج آن بودند نشسته محزون و ساکت که یپر

 عمر ی شهیش من انگار که کردند یم نگاهم یطور
 . ام شکسته را وید
 
 یم و نیا از شتریب من دل اما، یآزاد من واسه ــ

 .خواد
 

 یم چه گرید تو دیپرس آرام کرد، نگاه قلبم به مغزم
 شرم، و خجالت با... یزبان یب زبان با قلبم، و یخواه
 هوس از کردند تب شیها لب و برد جلو را سرش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1044pg.   

... زد لب آرام قلبم. بودند دلش یتو که ییها نوبرانه
 به تیبل و دردت... جانم... زمیعز میبگو خواهم یم

 افتاد منطقش نکیع د،یکش عقب را سرش عقلم... سرم
 لب ریز داشت انگار که کرد نگاه یقلب به تأثر با و

... زمیعز گفت، یم و انداخت یم حیتسب خودش یبرا
 !زمیعز... زمیعز
 

                               
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 
 

 به دیسع. بود ها گوجه دنیکش خیس به مشغول سودابه
 بود قرار و بود داده سور شدنش دار نوه مناسبت
 امر نیهم یبرا مردها. بکشند خیس به اطیح در جوجه

 و برنج و ساالد بساط میداشت ما و بودند رفته اطیح به
 مثل بود شلوغ خانه. میکرد یم آماده را ها گوجه
 . اردالن و نوا یباز و ادیفر یصدا از پر شه،یهم
 
 قربونت؟ تو شه یم شروع امتحانات یک ــ
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 .دادم را سودابه جواب و دمیخند
 
 بذار د،یجد ترم شده شروع تازه ،یآج ید تا مونده ــ
 .توروخدا میبکش راحت نفس هی
 

 یروح ی مجمه یتو را گوجه خیس و دیخند هم خودش
 .داد قرار دستش ریز
 
 استرس و کهینزد دیشا گفتم ،یا گرفته کمی آخه ــ

 .شهیهم مثل یدار و امتحانات
 

. نکنم نگرانش تا لبخند همان با دم،یکش یقیعم نفس
. کرد میتماشا و برداشت ساالدش نییتز از دست نگار
 .ستییغوغا جه دلم یتو دانستند یم هیحان و او فقط
 
 .یآج خوبم ــ
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 ست؟ آماده ها گوجه مامان ــ
 
 آشپزخانه ی پنجره از که پرهام سمت سودابه سر

 شد بلند عیسر. شد دهیکش داخل بود کرده خم را خودش
 از بود پر شیتو. کرد بلند هم را یروح ی مجمه و
 .گوجه یها خیس
 
 م؟یبنداز رو سفره... ببر ایب مامان، آره ــ
 
 .آمادن کبابا آره، ــ
 
 ۳۲٥_پارت#
 طومار#
 

 یتو بس از ها وقت نیا زیعز. چرخاندم را سرم
 شکم و ننداخته ی سفره غر و رفت یم راه آشپزخانه

 حس نبودنش خت،یر یم جانمان به را ها بچه ی گشنه
 .شد یم
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 کو؟ زیعز ــ
 

 همسر دست به و درآورد کشو یتو از را سفره سودابه
 .داد سپهر

 
 .خوند یم نماز داشت ــ
 
 همان از و بود باز مهین درش رفتم، اتاقش سمت به

 را در. نشسته جانمازش یجلو که دید شد یم فاصله
 داداش به دیبا. دادند صدا ژیق شیلوالها کردم، باز
 آهسته زیعز سر. کند شانیکار روغن گفتم یم دیسع
 من چشمان یتو را نگاهش و شد کنده مقابلش از

 .دوخت
 
 مادر؟ هیچ ــ
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 کی. بود تر کم سروصداها اتاق نیا یتو رفتم، جلو
 یم قد انگار زیعز خود وجود از که آرامش طور
 و اش سجاده یپا نشستم. کرد یم هیتغذ و دیکش

 .کردم نگاه را صورتش
 
 .شدم نگرانت ،یکن غرغر سرمون یومدین دمید ــ
 

 قرار مهرش کنار را دستش یتو حیتسب زد، یلبخند
 .زد لب و داد
 
 یفکر همش نم،یب یم و آقات خواب ادیز روزا نیا ــ
 .ام
 

 .شد کمرنگ لبخندم
 
 ؟یدید خواب بازم ــ
 
 .کرد تر قیعم را اش خنده او اما من یجا به
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 .کنه تموم رو فاصله نیا خواد یم گمونم ها، ــ
 
 اش خنده کردم که اخم. دیلرز حرفش یمعنا از تنم

 .شد صدادار
 
 .زندم که هنوز نکن، خوف ــ
 
 طور نیا در توانستم ینم کردم، شیتماشا اخم همان با

 هوی میگلو که شدم یم یطور کی بزنم، حرف موارد
 دراز را شیپا کی. شکست یم میصدا و کرد یم باد
 .داد عقب را نمازش ی مقنعه ی چانه و کرد
 
 نیا از شدم یم خوشحالم نبود، اگر تو ی غصه ــ

 .رفتن
 
 !زیعز ــ
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 ۳۲٦_پارت#
 طومار#
 

 دستم یرو دست کردم صدا اعتراض با که را نامش
 نجوا او و زدم زل دستش یها چروک به گذاشت،

 .کرد
 
 یم خسته که رسه یم ییجا به زادیآدم وقتا یبعض ــ

 ریز ادیم عمرش ی مونهیپ انگار ،یزندگ از شه
 ایدن یکاف قدر رزن،یپ بسه گه یم زنه یم لب گوشش

 یم. مادر کنم هراسونت گم ینم رو نایا... یدید رو
 به ییآرزو و دمیکش نفس ازمین و خودم قدر یبدون گم
 .شدنت ریبخ عاقبت دنید جز نمونده، دلم
 شده جمع اشک عیسر چشمانم یتو گرفتم، یقیعم دم
 لعنت را خودم حال همان یتو و شوم بلند خواستم. بود

 بلرزاند، طور نیا را تنم که ششیپ آمدم چرا که کردم
 مانعم جانش کم و ریپ دستان همان با. نداد اجازه اما
 .شد
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 .مادر نیبش ــ
 

 را اشکم که نیا از. نکردم نگاهش گرید اما نشستم
 ها بچه ی همه دانستم ینم دم،یکش یم خجالت ندیبب

 یاحساسات نیا از که بودم من فقط ای بودند من مثل
 .کردم یم شرم زیعز شیپ میها شدن
 
 سروسامون هام بچه... خوبم روزا نیا خوبه، حالم ــ

 حالشون هم شیپ خانوادم سالمن، هام نوه گرفتن،
 گم یم فقط نمیش یم که قبله نیا یجلو... خوشه

 .شکرخدا
 

 .بزنم یحرف و کنم غلبه احساساتم بر توانستم باالخره
 
 و باعث شما. شماست بودن خاطر به نایا ی همه ــ
 .مونیخوشحال باعث د،یشدنمون جمع یبان
 
 دور یدست و داد لمیتحو اش رکانهیز یها خنده آن از
 .دیکش شیها لب
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 باشه طور نیا د؟یش ینم جمع هم دور نباشم، یعنی ــ

 .کردم تیترب ییها بچه بد چه
 

 .زدم لب گرفته ییصدا با کنان اعتراض
 
 حرفا؟ نیا با یکن یم تیاذ چرا ــ
 

 .داد آرام را جوابم
 
 رون،یب اون یآدما تمام از تر شیب که نیا یبرا ــ

 .خودمم بعد توام نگران
 
 .آمد حرف به دوباره زیعز و فشردم هم به لب
 
 امانت هی اما دخترا پدر، مادر دست امانتن ها بچه ــ

 خدا گفت آقات اومد، ایدن که سودابه. ترن یشکستن
 و تره گرون که یامانت اون... کرده سخت و کارمون
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. نشکنه باشه حواسمون دیبا و دستمون داده تر یمتیق
 مردش عاقله داشت که یسواد اما بود میقد مرد آقات
 شد یم دختر ش بچه یهرک که زمان اون. بود کرده
 ش جمله هی نیهم با نداختن، یم راه پشتش حرف همه
 و خواد یم و ش بچه خاطر که کرد قرص و دلم
 
 ۳۲۷_پارت#
 طومار#
 
 که یبعد یپسرا. کنه ینم طردش بودنش دختر یبرا

 دار امانت نکنه گفت یم همش اما شد، شاد اومدنم
 ؟یفخر نداد بهمون دختر خدا گهید که مینبود یخوب
. نکن یناشکر. سالمن هامون بچه آقا شکرخدا گفتم یم
 یم یوقت دختره نیا... یفخر آخه گفت یم دیخند یم
 امرزیخداب. شه یم آب دلم تو قند گهید طور هی بابا، گه

 .خواست یم هاش بچه یباق یسوا رو سودابه
 

 یم دکی را بغضم جنس داشتم، بار نیا که یلبخند
 .دیکش یآه زیعز. بود هم نیریش اما دیکش
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 یوقت اما مینبود منتظرت داد، بهمون رید خدا رو تو ــ

 .داشت ذوق سودابه زمان قدر... یدختر دیفهم
 
 و زد زل هللا نعمت بابا عکس قاب به گرفت، ینفس
 .کرد نجوا
 
 دستمون داد خدا یا گهید فیظر و یشکستن امانت ــ
 و موندم من. ازش محافظت یبرا نموند آقات که

 تازه و استراحتشه وقت گهید کردم یم فکر که یعمر
 حاال دستم، یامانت هنوز. بود داده گهید بچه هی بهم خدا
 هربار ،یهست هم بابات امانت که خدا امانت فقط نه

... مرد گم یم شم، یم پا خواب از و خوابم ادیم بابات
 هم رو یآخر نیا بذار یول دهیکش طول دونم یم

 .امیب و بدم سروسامون
 
 !زیعز ــ
 

 .رفت تشر
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  باهات؟ نکنم درددل ز،یعز زیعز یه هیچ ــ
 

 کردن؟ درددل گفت یم نیا به و کرد یم دلم به خون
 
 .دادنه دق نیا ــ
 

 .کند جمع را اش سجاده تا شد خم. دیخند
 
 منم بنداز، رو سفره برو پاشو. آوردم بارت لوسم چه ــ
 .االن امیم
 
 لب. کرد نگاهم کرده اخم و چرخاند سر نشدم که پا
 .بود زانیآو میها
 
 یکرد زهرمارم ناهار، اون یجا بخورم کوفت من ــ
 ...حرفا نیا با
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 دوتا اون دل و جا اون ینیبش کرده بغ نمینب خبه، خبه ــ
 .یکن خراب شونهیشاد جشن که بچه
 
 .زدم لب نیغمگ اما یشوخ به
 
 .یداشت دوست تر شیب و هات نوه شهیهم ــ
 

 .نکرد مخالفت اصل
 
 ۳۲۸_پارت#
 طومار#
 
 نیهم میقد از. ترن نیریش... بادومن مغز ،یچ پس ــ

 یخدا د؟ینیسرسنگ چرا پژمان با تو... یراست بوده،
  د؟یندار که مشکل ناکرده

 
  بود؟ شده متوجه هم زیعز. دمیکش یقیعم نفس
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 ...که میخوب نه، ــ
 

 . زد لب و کرد میتماشا مشکوک
 
 و هام بچه یدعوا و قهر  تحمل و تاب من دوارم،یام ــ

 .نره ادتی و نیا دار،یسپ ندارم
 
 جا از دومش تشر با و چشم یعنی که دادم تکان یسر
 جمع ی سجاده هم خودش. بندازم را سفره تا شدم بلند
 از نمازش چادر همان با. ستادیا و برداشت را شده
 .کرد بلند را شیصدا و آمد رونیب اتاق
 
 ...گشنشونه مردا د؟یکرد برپا رو سفره ــ
 

 یهمان. بود خودم زیعز ز،یعز نیا. دمیکش یراحت نفس
 زن نیع یکرد یم جانش به جان و زد یم غر که
 که کرد یم تصور خانه سلطان را ها مرد یمیقد یها
 یزیعز از. ماند یم گشنه شکمشان دینبا ناکرده یخدا
 یزیعز به و کردم یم فرار زد یم مرگ حرف که
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 نیا. کرد یم میدعوا و زد یم غر که بدرم یم پناه
 یخال را دلم ته الاقل... داشتم دوست تر شیب را زیعز
 .کرد ینم
 

                                 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&& 
 
 یرو دشیجد کتاب بود قرار یکرمان ی سندهینو کی
 دفتر به را خودم طومار یجا به صبح. دیایب شهیگ

 از اول را مراسم نیا ی اجازه تا بودم رسانده ناشر
 با یینها یها صحبت بعد و میریبگ سندهینو و او جانب
 معتقد. میکن شروع مجوز کسب یبرا را یفرهنگ واحد
 کمک طومار رونق به توانست یم هم اتفاق نیا بودم
 نیاول نیا چون داشتم استرس. سندهینو آن به هم و کند
 همه اگر و داشتم یبرم طومار در که بود یبلند قدم
 یبرا یخوب اتفاق رفت یم شیپ میها برنامه طبق زیچ

 .خورد یم رقم شهرمان
 
 ره؟یبگ طرح نیا دیکن یم فکر شما ــ
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 یم کردم، یم نگاه که مجموعه ناشر ی چهره به

 اش یزندگ چهارم ی دهه در که بزنم نیتخم توانستم
 یدیناام و یسرد زانیم نیا دانستم ینم. دارد قرار
 نیبهتر او من نظر از چون بود چه یبرا نگاهش یتو

 .داشت بودن کتابفروش بعد را ایدن شغل
 
 .میکن یم رو تلشمون ی همه ما ــ
 

 .زد لب و انداخت زشیم یرو را خودکارش
 
 ۳۲۹_پارت#
 طومار#
 
 بهش مردم عموم که یکتاب رمانه، کتاب هی کتاب نیا ــ

 چندنفر نظرتون به... چسبونن یم برچسب هزارتا
 از اگر باز ان؟یم رمان کتاب یامضا جشن یبرا
 شیب یها آدم داشت توقع شد یم... بود فاخر اتیادب
 کنم یم فکر من. باشن مراسم در شرکت طالب یتر
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 فیتشر یخصوص یامضا جشن کی با سندهینو اگر
 بهتره، کنن امضا و هاشون کتاب و نشر دفتر ارنیب

 .مینکرد هم جهینت یب تلش
 
 و کتاب ی درباره که بود آمده شیپ یلیخ من یبرا
 طرف که نیا اما کنم بحث ها آدم با یداستان اتیادب

 یجیگ از پر لحنم. بود بیعج باشد ناشر کی بحثتم
 .بود
 
 هست؟ خودتونم تفکر نیا ــ
 
 ..مردم عموم کردم عرض ــ
 
 .دمیپرس دواریتاک
 
 اون هم شما نظر از ه؟یچ خودتون نظر دمیپرس منم ــ

 درسته؟ خوره یم کتابا دست نیا به که برچسبا
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 و خاراند را صورتش برداشت، را خودکارش دوباره
 یم نشانش خسته و حوصله یب یکم که زد یلبخند
 .داد
 
 ...خانم دینیبب ــ
 
 .آورد ینم خاطر به را ام یلیفام
 
 .هستم یکرمان ــ
 
 .داد تکان یسر
 
 چاپ رمان دارم فقط ساله ده من... یکرمان خانم بله، ــ
 ینم تیفعال فضا نیا یتو بود نیا اعتقادم اگر. کنم یم

 من. ستین خوب روزها نیا اتیادب اوضاع اما. کردم
 یول دادم کاغذ نیتأم درخواست صبح امروز نیهم
. برسه دستم به کاغذ ندهیآ ماه دو تا ندارم دیام یحت
 یتو ازش ییرونما طالب شما که یکتاب یبرا

 فراوان یسخت با و ییماین ارز با دیهست تونیکتابفروش
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 قراردادم طرف ی چاپخونه با. بخرم کاغذ تونستم
 ییمقوا داشته، شیافزا چاپ ی تعرفه کردم، صحبت

 صحاف داشته، متیق شیافزا دمیخر یم جلد یبرا که
. داشتند تعرفه شیافزا هم گهید ی واسطه هزارتا و
 د؟یدون یم رو نایا ی جهینت
 

 .نفهمم که نبودم ابله... خب کردم، یاخم
 
 مت؟یق شیافزا ــ
 

 .زد یپوزخند
 
 ۳۳۰_پارت#
 طومار#
 
 یروشنفکر تز میایب ما حاال. متیق وحشتناک شیافزا ــ
 گرون مرغم... شده گرون گوشتم نداره، یبیع که میبد

 گرون آدامسم و پفک و پسیچ و لباس و مانتو شده،
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 دشونیخر سبد از رو یزیچ مردم. نداره دهیفا باز شدن
 من. ادیب تر کم هیبق چشم به رشیتأث که کنند یم حذف

 کارم اوضاع که رفتمیپذ هاست مدت ناشر عنوان به
 شه یم چاپ که یکتاب تا ده از. هیورشکستگ به رو
 ی همه و برسن چاپ دیتجد به دوتاشون ای کی دیشا
 یطوالن مدت یبرا من ی هیسرما دنیخواب یعنی نایا
 د؟یهست حرفام متوجه شما. انبار یتو
 
 .گرفتند ینم نظم افکارم اما بزنم حرف خواستم یم
 
 از کم استقبال دنید با سندمینو خوام ینم من ــ

 روشنه روز مثل برام بشه، قبل از دلسردتر شییرونما
 ها نهیهز زیر اگر یحت متیق نیا با یکتاب از استقبال

 حداقل با من بدونه تا بذارم مخاطب اریاخت در هم رو
 دهیفا یب هم رسوندم پخش ی مرحله به و کار سود
 از کشور، تیوضع از... دلخوره مخاطب. ست
 مشت هی ها ما کنن فکر دیشا و ها یگرون تیوضع
 بهشون هم خرده چیه. میهست یعوض فروش گرون

 بد حالم قدر نیهم بودم جاشون اگر خودمم ست،ین
 .نیخشمگ قدر نیهم و دیناام قدر نیهم... بود
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 حالت نیتر دکنندهیناام در داد خودش به که یفحش از

 نفس که شد متوجه کنم فکر. گرفت ام خنده ممکن
 .دیکش یقیعم
 
 . دیباش راحت ــ
 

 .گذاشتم دهانم یجلو را دستم
 
 .متأسفم واقعا د،یببخش ــ
 
 به دارم هاست مدت من د،یزن یم لبخند خوشحالم ــ
 کنه لیتبد رو کتاب رفته رفته که کنم یم فکر یا ندهیآ
 یروز ادین ادمی خودمم گهید یحت و لوکس یکاال به

 نگران دید یم حق من به حاال. بوده کتاب نشر شغلم
 باشم؟
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 یلیخ باشه... میکن تلش دیبا گم یم فقط من د،ینیبب ــ
 شه ینم یول... ابیکم خوب کتاب گرون، کتاب خب،
 هم رو سندهینو یقبل آثار من. گذاشت دست یرو دست
 ی سندهینو از دینبا چرا روونه، و زیتم قلمشون. خوندم

 .مید ینم دست از که یزیچ کنم؟ تیحما میشهر هم
 
 از رو زهایچ یلیخ من ی سندهینو هم حاال نیهم ــ

 .داده دست
 
 .کردم شیتماشا جیگ
 
 ۳۳۱_پارت#
 طومار#
 
 کنه یم کم کتابش صفحات از قطره قطره داره اون ــ
 برسه مخاطب دست یتر معقول متیق با فقط کتاب تا
 هیگر با و گرفت تماس قبل دوشب شه یم باورتون و
 رو جملتش نیا از تر شیب تونه ینم گهید گفت یم

 یعنی نیا ناراحته؟ قایعم بابت نیا از و کنه حذف
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 که نیا یبرا فقط زده یسانسور خود به دست سندهینو
 .بشه خونده یتر کم متیق با کتابش

 
 .دمیکش یقیعم نفس
 
 راژیت با هام کتاب که ارمیم ادی به رو ییروزها من ــ

 به بازار یتو دوهفته یکی عرض در ییچندهزارتا
 عنوان به من یها کتاب ،یکرمان خانم دیرس یم اتمام

 یا ییایرو اوضاع نیچن یشهرستان ناشر کی
 شوق کتاب دیخر یبرا مردم که ییروزها... داشتند
 .دینیبب رو حاال و داشتند

 
 با بودم تر کوچک یوقت بود ادمی. زدم ینیغمگ لبخند

 کتاب کی توانستم یم ناقابل تومان هشتصد ای هفتصد
 .افتاد نییپا سرم. بخرم قصه
 
 کتاب خواد یم که یاون به دم، یم حق همه به من ــ

 ها سال که یحیتفر تمام و تونه ینم گهید یول بخره
 که خودم به ده، یم دست از کم کم داره رو داشته
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 نفر هزار با دیبا کاغذ یزیناچ مقدار یبرا یگاه
 با خودش، اثر یرو داره که سندمینو به بزنم، سروکله
 قدر به ما اوضاع. کنه یم اعمال اتیحذف خودش دست
 نیا ،یسخت نیا خوام ینم فقط من هست، سخت یکاف
 نیب از کم استقبال هی با داره سندهینو اون که یدیام
 . بره
 

 چشمان یتو یخمود و یسرد آن حاال کردم یم حس
 .فهمم یم را مرد
 
 بره شیپ خوب زیچ همه بدم قول بهتون اگر من ــ
 ؟یچ
 
 ؟ینیتضم چه با ــ
 

 .زدم یلبخند
 
 با منم قتشیحق د،یگفت شغلتون کیتار بخش از شما ــ
 انقدر یگاه فروش بخش یتو... آشنام بخش نیا
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 یچ یبرا پرسم یم خودم از که خلوته یکتابفروش
 بهم که هستند ها نشونه یسر هی اما کنم یم تلش
 . کنند کمک

 
 .کرد نگاهم یسوال
 
 کنن یم تلش دارن هنوز که دارم ییها یمشتر من ــ
 از شده یهرسخت به که ییآدما. بمونه سرپا صنعت نیا

 کتابا به و عشقشون نیا من و کنن یم تیحما کتابا
 از باشم مطمئن که دارم باور انقدر عشق نیا به. دمید
... سندهینو اون جناب، دینیبب. شه یم استقبال کتاب نیا
 خودش شهر یتو دینبا چرا. ارهید و شهر نیهم از

 و تیرضا شما نشناسنش؟ ایشهر هم و شه ریتقد ازش
 .من یبرا ها تلش یباق... دیبد
 
 ۳۳۲_پارت#
 طومار#
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 میها لب. کرد میتماشا پرفکر و داد هیتک اش یصندل به
 .ندندیجنب
 
 .ادیبرم پسش از طومار ــ
 
 سندمینو ضرر به کار نیا دوارمیام خب، اریبس ــ

 .نباشه
 

 .زدم یلبخند
 
 ...اما ستین خوب اوضاع دونم یم. ستین ــ
 
 .حرفم نیب دیپر
 
 هیاول ی ماده و خانم کاغذه با کارم من باشم؟ دواریام ــ
 هم از کاغذ و کتاب. کنم یم دایپ یسخت به رو کارم ی
 کننده دواریام تونه یم حال نیا یکجا و ستندین جدا

  باشه؟
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 همه نیا از بودم گرفته سردرد شدم، بلند میجا از

 .صنعت نیا یتو یآشفتگ
 
 ...مخاطبا اون ــ
 
 . حرفم نیب دیپر هم باز
 
 دست از رو شغلم دارم کم کم من دارن، حق همشون ــ
 و کتاب با خوششون خاطرات ها اون دادم، یم
 از رو یزیچ میدار همه. رو عشقشون ها سندهینو

 نیا نباشه، خوب حالمون میدار حق و مید یم دست
 ؟یکرمان خانم ستین طور
 

 .انداختم باال یا شانه
 
 .کنم یم و تلشم من یول... دیشا ــ
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 .میباش معجزه دنبال دیبا هیقض بعد به جا نیا از ــ
 

 .داشتم باور را حرفم چون زدم لبخند
 
 .باشه ما خود نگاه معجزه دیشا و ــ
 
 یم من اما بود نشده حرفم متوجه کرد، نگاهم جیگ

 راه نیا که نیا یبرا الاقل. کنم تلش خواهم یم دانستم
 داستان خواندن از ما تک تک دل یتو که یعشق نیا و
 از را بود شده زنده مختلف یکشورها از مختلف، یها

 جمع را اش سفره ایرو و نشود گم الیخ تا. مینده دست
 برکت از بود ایدن نیا یتو هنوز ینور اگر که. نکند
 دمانیام برکت از بود، روشنمان یها الیخ یتو رنگ

 ذهنمان از هم را نیا اگر و اهیس یروزها شدن بهتر به
 به که نیا یبرا میداشت چه ما گرید... گرفتند یم

 نجوا که را خداحافظ م؟یکن تحمل را ها یسخت کمکش
... من یرو بود نشسته سوال با هنوز ناشر نگاه کردم

 .دادند ینم حیتوض که را الیخ دانست، ینم گرید
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 ۳۳۳_پارت#
 طومار#
 
 ؟ینرفت هنوز ــ
 

 بود ستادهیا یکتابفروش یورود در دم،یکش باال را سرم
 یرو را ام خسته نگاه. دیپرس یم را سوال نیا و

 .چرخاندم ترش خسته صورت
 
. سمینو یم رو ییرونما روز یکارا ستیل دارم نه، ــ
 .دارم هم دیخر یسر هی
 

 یم شیتو را میکارها که یدیسررس شد، که داخل
 .زد لب و انداخت ساعتش به ینگاه. بستم نوشتم
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 ...دختر نمون انقدر گفتم هزاربار روقته،ید ــ
 

 .بود رفته در دستم از ساعت
 
 . دنبالم ادیب پژمان گم یم نداره، یبیع ــ
 
 یدگیپر رنگ و ها یخستگ تمام کرد، میتماشا دقت با
 .بود مدتم نیا یها تلش حاصل که را میها
 
 رسه؟ یم بهت یزیچ ،یکشت و خودت همه نیا ــ
 

 قصه یایدن یتو الاقل نبود، پول زیچ همه. دمیخند
 شهیهم دودوتا دیشا او، ذهن بازار یایدن یتو... ها

 کردم یم ضرب دو در را دو یگاه من اما بود چهارتا
 خوب را حالم که یصفر. ماند یم دستم کف صفر و
 .کرد یم
 
 برسونمت؟ من ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1074pg.   

 
 .کرد یاخم یشوخ به انداختم، باال یسر
 
 .نه یگ یم محترمانم درخواست به ادیم بدم ــ
 

 ادیز روزها نیا. لبخندم یرو کرد ریگ نگاهش دم،یخند
 دمید یم آمدم یم خودم به کهوی. کرد یم نگاهم

 جان دلم که کردم یم ذوق بعد. مانده ام رهیخ چشمانش
 و یگذار یم ریتاث شیها گنالیس یرو یدار احتماال

 گرفته، سر از را رفتارش یعاد چقدر دمید یم که بعد
 .گرفتم یم وجدان عذاب دلم کردن دواریام از
 
 که ییکتابا با اد،یب ییرونما یبرا خواد یم مامان ــ

 .تره خوب حالش و حس خرم یم براش
 
 .زدم لب
 
 ۳۳٤_پارت#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1075pg.   

 طومار#
 
 .سرچشم قدمشون ــ
 
 .شام کنه دعوت رو تو خواد یم ــ
 

 یناگهان یدستپاچگ و حرکتم از دیخند د،یپر باال میابرو
 .دادم بروز خودم از که یا
 
 .که تیخواستگار ادیب خواد یم نگفتم ــ
 
 یرو. اش جمله آن با زد آتش را دلم. دمیگز لب

 .دمیکش یقیعم نفس و نشستم تر صاف یصندل
 
 شام؟ ــ
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 یتو را چشییسو. داد تکان سر و یصندل یرو نشست
 .زد لب و چرخاند دستش

 
 .میبر هم با پاشو ای پژمان، بزن زنگ ــ
 
 زیم یرو را لیموبا و فرستادم امیپ پژمان یبرا

 صورت یرو اال گشت یم جا همه نگاهش. برگرداندم
 .من
 
 ؟یچ یبرا شام ینگفت ــ
 
 

 .انداخت باال یا شانه
 
 از دینیبش خواد یم احتماال. نکن دخالت تو گفت ــ

 قربون هر و دیبزن حرف دیخون یم که ییها قصه
 .دیبر تاشیشخص ی صدقه
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 .دادم قورت را ام خنده
 
 !یعیسم یآقا یهست ادب یب یلیخ ــ
 

 .انداخت باال ییابرو خنده با هم خودش
 
 . که اومد خوشم... و گفتنش یعیسم یآقا جووون، ــ
 

 یرو دست یجد و پراندم شیبرا لب ریز یا مسخره
 یبرا بود کرده عادت گرید دلم. زدم گره درهم زیم
 .نرود ضعف و نکند غش زدنش حرف طور نیا
 
 .دن ینم اجازه زیعز ــ
 
 پزون سمنو هی. کنه دعوتت زتیعز با خواد یم ــ

 فردا پس کن باور... شد رتونیگ نمک د،یکرد دعوتش
 . داریسپ رمیبگ رو تو کنه یم مجبورم
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 از اما دلم. آدم نیا نبود مشخص اش یجد و یشوخ
 . شد آب هم تصورش

 
 و خرابش کله و اخلق یب پسر خواد یم مامانت ــ

 من؟ به کنه غالب
 

 ریتحر لوازم ی قفسه از یکن پاک کرد، دراز دست
 .داشت هم خنده شیصدا سمتم، کرد پرت و برداشت

 
 . بخواد دلتم ــ
 

 یتو را حسرتم... خواست یم یلیخ که دلم دلم؟
 .کردم پنهان ام خنده یصدا
 
 ...توبه رو؟ تو ــ
 

 نیا یتو دلم. کرد پرتاب هوا یتو آزادانه را اش خنده
 . شد یم جزغاله ها یشوخ
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 بگم؟ یزیچ هی یشوخ یب یول ــ
 
 داد قورت را اش خنده... بگو یعنی که دادم تکان یسر
 گفتنش وقت نکرد نگاهم. کرد یباز چشییسو با باز و
 .آمد حرف به اش یبازار و تخس لحن همان با و
 
 یطور هی ،یکن ازدواج روز هی کنم یم فکر یوقت ــ
 . تصورش از ادینم خوشم ینیهمچ... شم یم
 
 ...گردنش رگ به گردنش، به زد یا ضربه بعد
 
 .انگار کنه یم آبسه هوی یلعنت نیا ــ
 
 ۳۳٥_پارت#
 طومار#
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. دیترک و کرد باد انگار دلم بعد و زدم زل رگش به
 که یمن دل یبرا ها حرف نیا بود ناجوانمردانه یکم

 انگار بود شهیش. کرد یم لمس را داشتن دوست داشت
 را کردنم نگاه مات یوقت. دیبر یم را دلم انگشتان که
 جفت کف و برداشت رگش یرو از را دستش د،ید

. بودم پشتش من که یزیم یرو گذاشت را دستانش
 .بود آرام شیصدا
 
 گه؟ یم یچ االن نگات ــ
 
 و بودند یخون اما دلم انگشتان بخندم، کردم یسع
 !یزخم
 
 حرفا؟ نیا و آزادخان گه یم ــ
 

 پارادوکس! نگاهش یتو لبخند با توامان کرد یاخم
 .داشتم دوست را صورتش یتو یها
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 رو ست،ین که ینیزم بیس آزادخان بگو نگات به ــ
 .داره تعصب قشیرف
 
 دمیکش رونیب گنجه یتو از را ام احمقانه ینیب واقع آن
 .کردم پهنش زبانم نوک و
 
 کنم یم ازدواج منم باالخره روز هی باش، نداشته ــ

 ادیم که کنه آبسه یکس یبرا بذار گردنت رگ... خب
 .تیزندگ یتو بمونه

 
 بود من رگ یتو که یخون نیع گرفت، غلظت اخمش

 .نیزم یرو ختیر یم دلم سرانگشتان از و
 
 نیا از ادینم خوشم... بسه گفتن پرت و چرت خب، ــ

 . حرفا
 
 توقف با و چرخاند دستش یتو دوباره را چشییسو
 هنوز. دیچرخ سرش ،یکتابفروش یجلو پژمان نیماش
 گردنش رگ سمت به من نگاه هم هنوز داشت، اخم
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 یدخترها ما میداشت یقشنگ یاهایرو چه. شد یم دهیکش
 یمثنو شد یم گردن، رگ هی. سرمان یتو عاشق

 .عاشقمان ی چارهیب و احمق دل یبرا هفتادمن
 
 اد؟ینم خوشش من از... نمیبب اومد، شازده ــ
 
 . زدم زل شد یم ادهیپ نشیماش از که یپژمان به
 
 .دونم ینم ــ
 
 .زدم یلبخند من و کرد نگاهم اخمش با باز
 
 .رم یم االن منم... اومد گه،ید برو ــ
 

 سلم هم به سر با هردو شد، وارد که پژمان کرد، تعلل
 تا یشانیپ سر نیا از داشتند اخم هم شانیهردو. کردند

 حرف یب آزاد. من یزندگ عنق یمردها. سرش آن
 یشانیپ کنار دست در به دهینرس و رفت یخروج سمت
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 ۳۳٦_پارت#
 طومار#
 
 با پژمان و من یبرا اش یخداحافظ. داد حرکت اش
 بعد و شد بسته یکتابفروش در تا ماند پژمان. بود هم

 و زمیم کردن جمع گرم را سرم. دیچرخ من سمت
 .شد کمینزد او و کردم فمیک یتو لیوسا ختنیر
 
 نداشت؟ ارزش یزیپش قدر من یحرفا ــ
 

 .نکردم نگاهش
 
 قربونت خاله کنم گوش رو یگفت یهرچ ستین قرار ــ

 .برم
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 سرم فم،یک بند به رساند را دستش و زد دور را زمیم
 چقدر اش، مردانه صورت آن قربان... دمیکش باال را
 .بود یشاک هم
 
 .یقرمزم خط دار،یسپ ــ
 

 .زدم لبخند
 
 .باشه خواهرزادش قرمز خط خاله قشنگه ــ
 

 .دینال زد، یم سروکله نفهم یموجود با انگار
 
 .شه ینم گرم یآب برات پسر نیا از قران به ــ
 
 .برسم جهینت نیا به خودم بذار ــ
 

 ضرب با را فمیک و کوباند زیم یرو محکم را دستش
 .نکنم یباز بندش با قدر آن تا زیم یرو انداخت
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 کدوم از رتیغ یب من یچشا یتو یزن یم زل ــ
 تا وسط نیا یش لیم و فیح دیبا حتما ؟یگ یم جهینت

 که یستین خاله تو. خوام یم و صلحت خر من یبفهم
.... یپناه ،یارغاری ،یامیبچگ یباز هم ،یقیرف فقط،

 و دلت نمیبب نمیبش تونم ینم. اصل یکس همه ،یخواهر
 تنبون و ستنین نام خوش که یا خانواده پسر به یداد

 .شده دوتا باباشون
 
 به پشت و دیچرخ که یعصب. دمیکش دهانم یتو را لبم
 کی و رفتم یکتابفروش یانتها سمت به آرام ستاد،یا من
 بود نشسته برگشتم، یوقت. ختمیر شیبرا آب وانیل

 یرو را آب. بود دستانش نیب سرش و من زیم پشت
 ماساژ را شیها شانه و ستادمیا پشتش و گذاشتم زیم

 دلم. آب وانیل به زد زل و کرد بلند را سرش. دادم
 میبود شده بزرگ رفت، ضعف شیها اخم یبرا

 یایدن از. میبود افتاده دور یبچگ یروزها از... چقدر
 !ها قصه و ها یپر
 
 .دیسپ نگرانتم ــ
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 !دونم یم ــ
 
 ۳۳۷_پارت#
 طومار#
 
 پدر گناه که شعورم یب یلیخ اصل باشه ترسم، یم ــ
 باشه، وسط تو یپا یوقت یول نوشتم پسر یپا و

 .محتاط یول باشم شعوریب حاضرم
 
 !دونم یم ــ
 
 یم بزنه درشت حرف بهت یکی خرم، کله من دیسپ ــ

 پسره فردا پس نمیبب تونم ینم کنم، یم سشیسرو زنم
 .بره و باباش راه
 
 .دونم یم ــ
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 .زد لب یشاک و دیچرخ سرش
 
  خرابم؟ کله که نیا ؟یدون یم و یچ ــ
 

 خم. مشغول یذهن با و یخستگ با غصه، با دم،یخند
 بعد. دمیبوس را تاردرشتش و پر یموها یرو و شدم
 دادم هم را آب وانیل... مقابلش ز،یم یرو نشستم هم

 .دستش
 
 از تو ی کله اصل قربونت، یهست که خراب کله ــ

 .داد یم یسبز قرمه یبو اولم
 
 .داد تکان را سرش اخم با
 
 .ندارم یشوخ ی حوصله ــ
 

 که بعد و بخورد را آب تا کردم صبر یا هیچندثان
 با را درست ارتباط راه کردم یسع داد، دستم را وانیل
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 میتوانست ینم اگر پژمان و من. اورمیب خاطر به او
 معرکه پس کلهمان که میبزن یزادیآدم حرف دوکلم

 .بود
 
 .پژمان کن اعتماد من به ــ
 
 ؟یکن یغلط چه که ــ
 

 .بود میصدا یتو حسرت. انداختم باال یا شانه
 
 که نیا جز بکنم خوام ینم یکار چیه من ،یچیه ــ

 .خوبه حالم کردنشم تجربه با من. رمینگ و حسم یجلو
 

 .بست را شیها چشم و یعصب یا خنده د،یخند خسته
 
 احمق ی خاله خوبه شیچ طرفه هی حس هی ی تجربه ــ

 من؟
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 بگو ات خواهرزاده به گفت یسبزپر آمدند، ها یپر
 یا پنبه و دیسف یایرو چه یتو بداند که نشده عاشق
 سر یتو بزن گفت یزردپر ،یکن یم یزندگ یطور

 دوطرفه و طرفه کی عشق، بداند که ات خواهرزاده
 و کند یم انشیب یطور نیا ستین که جاده. ندارد

 او به. کرد نگاه پژمان به اخم با فقط انیپر دخترشاه
 از ان،یپر شاه دختر گمانم به. بود برخورده هم

 یطور کی اصل. بود تر عاشق یزردپر و یسبزپر
 انگار که بود
 
 ۳۳۸_پارت#
 طومار#
 

 و گذاشته جا وهایقصرد یتو را عشقش.... دور یزمان
 بو را وهاید راهنیپ مجددش، ی تجربه دنبال ها سال
 .کند دایپ را خودش عشق تا کرده
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. کن اعتماد من به یول کنم، فشیتوص تونم ینم ــ
 ی همه پس از دارم،یسپ من پژمان... نباش نگرانم

 .امیبرم کنن تمیاذ که ییزایچ
 
 را میپاها. صورتم یرو داد کش را نگاهش و زد یپلک
 .دادم سرشان زیم ریز و کردم قلب هم به
 
 خب؟ نترس،... و من نیبب ــ
 
 دار؟یسپ یبش الشیخ یب کنم کاریچ ــ
 

 دیسف یایرو نیا قسمت کدام الیخ یب. گرفت ام غصه
 و گرفتم را دستش آمد؟ یم خوش را خدا که شدم یم

 .کردم جگاهمیگ کینزد را آن دستش، کف لمس از بعد
 
 .اریدرب توش از و مغز اون تو، نیا بنداز و دستت ــ
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 خودش را گرشید دست و بود جگاهمیگ یرو دستش
 دستش دنیچسب از کردم شرم یکم. گذاشت قلبم یرو
 .شد سرخ صورتم و ام نهیس به
  
 .مغزت با نه قلبه، نیا با کارش یعاشق ــ
 

 یجد و یفکر من و دیکش عقب کردم، رها را دستش
 .زدم لب
 
 مغز سر ریز هیهرچ گن، یم اشتباه کنم فکر ــ

... شه یم یبازساز تو اون زیچ همه. پژمان آدماست
 تا دمیکش درد تر شیب مغز نیا از من یول دونم، ینم
 . قلبم
 
 ؟یدار دوسش یلیخ ــ
 

 یرو از و دیکش یقیعم نفس انداختم، نییپا را سرم
 .برخاست یصندل
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 اگر محمد یخدا به یول... عقب نمیش یم باشه، ــ

 اون ،یبخور حس نیا از یا ضربه نیتر کوچک
 تو م،یبر کن جمع. ننیب یم شهر نیا کل و سگم یرو
 .مونم یم منتظرت نیماش
 

. کشاندم دنبالش را چشمانم یلبخند با من و رفت
 یدل چه غازش هی صدمن یدهایتهد آن با تخس پسرک

 ی پاره چقدر داشتم، دوستشان چقدر. برد یم من از
 نییپا زیم یرو از. نگاهم یبرا دیام چقدر و بودند تن
 همه نمیبب تا چرخاندم چشم. برداشتم را فمیک و دمیپر
 یم گمان شهیهم. است آماده مغازه بستن یبرا زیچ

 یتو از ها قصه یها آدم ،یکتابفروش بستن بعد کردم
 یم جمع هم دور جا نیا و آمدند یم رونیب ها کتاب
 .بود یقشنگ یایرو. شدند
 
 ۳۳۹_پارت#
 طومار#
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 !ها یپر خداحافظ ــ
 

 یصندل یرو و زمیم پشت نشستند ها یپر گفتم، آرام
 یم انگار. بود نشسته شیرو پژمان قبل یلحظات که یا

 ها آن صبح تا ستمین که ها شب بدهند، نشان خواستند
 در از و خاموش را چراغ. هستند جا نیا صاحب
 سرم و دیایب نییپا کرکره ماندم منتظر کردم، عبور
 پشت آزاد. ام هیسا هم یفروش کفش سمت دیچرخ

 آهسته بار نیا من و نبود من به حواسش بود، زشیم
 .کردم نجوا تر
 
 !قصه وید خداحافظ ــ
 
 داشت قیدق که یپژمان نیماش سمت دمیچرخ هم بعد

 را من یوانگید نیا نداشت هم یرادیا. کرد یم میتماشا
 چقدر و داده دل چطور اش خاله بفهمد بگذارد. ندیبب
. رود یم شیپ یجد زیانگ شگفت ریمس نیا یتو

 آدم ،یواقع عشق چون ختیر یم ترسش دیبا پژمان،
 ترسناک ابدا و اصل... نیا و کرد یم بزرگ را ها

 .نبود
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 

 
 بود خی دستانم صبح از. بود دهیرس کتاب ییرونما روز
. بود کرده یط را زمیم تا ییدستشو ریمس هزاربار و

 آب گذاشت ینم و میگلو پشت بود نشسته استرس،
 از زودتر کتاب ی سندهینو. برود نییپا آن از خوش

 من خود درخواست طبق نیا و بود دهیرس مهمانان
 قرار میبود کرده آماده شیبرا که یزیم پشت یوقت. بود

 کتاب. نکنم منتقل او به را استرسم کردم یسع گرفت،
 رهیخ و کردم مرتب را میبود دهیچ کشینزد که ییها
 .زدم لب قرمزش یروسر به
 
 د؟یستین که نگران ــ
 

 .تلطم از بود پر لبخندش
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 نبود؟ شه یم ــ
 
 ینم کم دانستم یم پژمان، دست بودم سپرده را غاتیتبل

 از تر خی گرفتم، را دستش و زیم پشت رفتم. گذاشت
 یگرید بدن یدما حس با هردو. بود من دستان
 .میدیخند
 
 .یدار استرس خودتم ــ
 
 .دادم تکان یسر
 
 .کنم یم و کار نیا دارم باره نیاول بله، ــ
 

 .دیچرخ یکتابفروش در سمت نگاهش
 
 ۳٤۰_پارت#
 طومار#
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 مراسما نیا یبرا که هستند ییآدما هنوزم نظرت، به ــ
 باشن؟ داشته شوق

 
 با روزانه کتاب ی فروشنده کی عنوان به من بودند،

 اما بودند کم دیشا. کردم یم برخورد هاشان یلیخ
 .کرد یم دوارمیام نیا و بودند هنوز

 
 کتاب، متیق باالرفتن کردند قبول که ییکسا هستن ــ

 .بازاره یتو موجود اقلم تمام متیق یهمسو
 

 .دیلرز یم لبخندش د،یکش کتابش جلد یرو یدست
 
 گهید روزا نیا عشق از خوندن میکن قبول دیبا دیشا ــ

 .نداره مخاطب
 

 لطافت و ینرم که شد دهیکش یجلد عکس یرو نگاهم
 رها را سندهینو دست. داد یم نشان خوب را قصه
 .کنارش نشستم و کردم
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 کدر و زشت یلیخ یلیخ ایدن نیا نباشه، عشق اگه ــ
 .شه یم
 

 آرامش تا بردم کار به را هنرم ی همه کرد، نگاهم
 .کنم
 
 برام ایدن ی نقطه نیتر محبوب بودم، که بچه من ــ

 قصه دمیخر که یا قصه کتاب نیاول. بودند ایکتابفروش
 خاله که بودم ییجا اون عاشق. بود سوسکه خاله یها

 هزاربار. کرد یم ازدواج آقاموشه با سوسکه
 یول کجاست کتاب اون االن ستین ادمی... خوندمش

 هی یک دمینفهم. بودم هام قصه کتاب ی وونهید من،
 و نخوندم قصه کتاب گهید اصل یک دوتا، شد کتابم
 و عشق یک خوندم، رمان یک. شدن تر بزرگونه کتابام
 که یبار نیاول اصل و کردم دایپ ها قصه یال به ال از
 نیب عشق واسه رفت ضعف دلم و نشستم کتاب هی یپا

 من نه،یا دونم یم که یزیچ تنها. بود یک صفحاتش
 اگر من. بودم ناقص شغل، نیا بدون و کتابا اون بدون
 و گذشته اون از دیبا بشم جدا کتابا نیا از بخوام
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 ایلیخ دونم یم... تونم ینم. بشم جدا قشنگشم خاطرات
 نیا نیب که یخوب خاطرات تونن ینم. منن مثل هم

 نیهم و کنن فراموش و گذاشتن جا یکاغذ صفحات
. کشه یم نفس داره هنوز صنعت نیا که هیلیدل تنها
 مدرسه یتو که یا قصه نیاول ی خاطره شه یم مگه
 میموند داریب خاطرش به شب که یرمان نیاول م،یخوند

 میکرد دایپ تعصب تیشخص هی یرو که یبار نیاول و
 م؟یببر ادی از و
 

 آن به آمد ادمی... دمیخند. بودند برداشته نم چشمانش
 شده خندان هم خودم یها لب و خاطرات آن و روزها
 .بودند

 
 رسالت نیا. ببرن ادی از و بودن عاشق مردم دینذار ــ

 .شماست
 
 با و کردم باز را یکتابفروش در شدم، بلند میجا از بعد
 بود ایمه زیچ همه. ستادمیا تر عقب شده تنگ ینفس
 نیا یبرا بود دلم یتو یدیام و مهمانان حضور یبرا
 شد، وارد که نفر نیاول. خواهم یم که یآن بشود که
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 سر یرو یچادر با یسالگ چهل ی آستانه در بود یزن
 آغوشش یتو را سندهینو یوقت. آمد یم صورتش به که
 عشق از. جست رونیب ام نهیس از یراحت نفس د،یکش

 عقب. داشت را خودش طرفدار هم هنوز زدن، حرف
 
 ۳٤۱_پارت#
 طومار#
 
. شد تر قیعم لبخندم دوم، مهمان ورود با و ستادمیا

 یکی یکتابفروش... بعد یکم و ها ینیریش سراغ رفتم
 یها سال و سن با ینیمخاطب از شد یم پر داشت یکی

 و بودند آورده هیهد یبرا که ییها گل یبو و متفاوت
 استرس من نه گرید. بود کرده نیعطرآگ را فضا
 جواب و دیخند یم آزادانه که یا سندهینو نه و داشتم
. داد یم را بودند آمده او خاطر به که ییها آدم محبت

 یها یپر عاشق، یها یپر... دندیخند یم ها یپر
 به بودند معتقد من، مثل که ییها یپر... ییایرو

 یتو غم ی همه با هم شاملو جناب و عشق ی معجزه
 . بود نبرده ادی از را عشق زین شعرش
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&& 
 
 .ممنونم زیچ همه بابت ــ
 

 یگرما به زدم یلبخند. بود گرم مانیهردو دست حاال
 .دادم تکان یسر و دستانمان

 
 .دیباش موفق شهیهم ــ
 

 آورده که ییها هیهد و ها گل تا کرد کمک همسرش
 با بعد، یکم هم خودش و ببرند نیماش به را بودند
 ترک را ام یکتابفروش دوارتریام ینگاه و بهتر یحال
 کردم نگاه لذت همراه شده جادیا پاش و ختیر به. کرد
 نرگس از دسته کی. زدم هیتک زمیم به نهیس به دست و
 که یمن یبرا بود گذاشته بودند آورده شیبرا که ییها

 یبو و ام شده ها نرگس عطر عاشق بودم گفته
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 پلک یآسودگ با. بود کرده پر را یکتابفروش خوشش،
 .زدم لب و گذاشتم هم یرو را میها
 
 !خدا یمرس ــ
 
... خودش خود خود بود، خودش مختص تشکر نیا

 و داشت را بودم داده که یقول یهوا که نیا یبرا
 یخستگ همان با زدم، که پلک. بود نکرده ام شرمنده

 اطرافم کردن جور و جمع مشغول بود دلچسب که یا
 چرخاند را سرم س،یپل نیماش ریآژ یصدا و شدم
 یفروش کفش یروبرو قایدق نیماش. ابانیخ سمت
 و کت مرد کی همراه سرباز، کی و کرد توقف
 و در کنار کشاندم یکنجکاو. شدند ادهیپ آن از یشلوار

 تند قلبم ،یفروش کفش داخل به مرد و سرباز ورود با
 کردم باز را در. ام نهیس جناغ ی وارهید به دیکوب تند و
 در چهارچوب در کنجکاو که ییها یبازار یپا هم و

 کفش سمت ن،یماش آن به بودند زده زل شانیها مغازه
 همراه را حامد سر ورودم. کردم حرکت یفروش
 .دیلرز میها لب و سمتم چرخاند مرد آن و سرباز
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 شده؟ یزیچ ــ
 

 به تیاهم یب سرباز و داد تکان یسر نگران حامد
 .دیپرس او از من سوال

 
 ومدن؟ین امروز اصل یعیسم یآقا ــ
 
 ۳٤۲_پارت#
 طومار#
 
 .انینم گفتن امروز نه، ــ
 

 .سرباز سمت کرد رو یعصب مرد
 
 .دارم و آدرسشون خونه، سمت میبر ــ
 

 .کردم اندام عرض دوباره
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 شده؟ یچ ــ
 

 دهیپر یرنگ با حامد یول نداد را جوابم که یعصب مرد
 .کرد نجوا
 
 فکر هستند، آزادخان یطلبکارا از یکی یدیحم یآقا ــ

 .خوردند مشکل به چک کردن پاس یتو کنم
 

 آشفته ست،یدیحم همان بودم دهیفهم که یعصب مرد
 .برد باال را شیصدا
 
 یب پول ونیلیم شصت و صد خورده؟ مشکل به ــ

 یبرا کرده فردا و امروز که ماهه سه و زبونم
 و چکش ای... گرفتم و جلبش حکم بگو بهش پرداخت،

 یم داشیپ شه میقا یا لهیطو هر یتو ای کنه، یم پاس
 . کنم
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 .کرد بلند را شیصدا سرباز
 
 با یهست یشاک ستین قرار آقا، نییپا اریب و صدات ــ

 .یکن صحبت یهرلحن
 
 .گفت و حامد سمت کرد رو هم بعد
 
 حکم و شده تیشکا ازشون که دیبد اطلع بهشون ــ

 خودشون یمعرف یبرا زودتر بهتره گرفتند، و جلبشون
 . انیب یکلنتر واحد نیتر کینزد به
 
 با ماندم من و شد خارج مغازه از مرد همراه هم بعد
 شیموها داشت مستأصل که یحامد و دهیپر رنگ کی
 خوبم حال و حس تمام کردم حس. عقب دیکش یم را
 یصندل یرو نشستم. کردند یخال را میپا ریز و دیپر
 .زدم لب و مغازه یتو یها
 
 آزاد؟ االن کجاست ــ
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 .زد لب گرفته ییصدا با خودم مثل و نشست هم حامد
 
 .ادینم امروز گفت زد زنگ صبح فقط. دونم ینم ــ
 
 جلبش؟ حکم از داشت خبر ــ
 
 تکانش راست و چپ به کلفه بعد و انداخت باال یسر
 .داد
 
 .نگفت یچیه من به... دونم ینم یعنی نه، ــ
 

 زده خی دوباره دستانم. دمیکش رونیب بمیج از را لمیموبا
 و خورد بوق فقط گرفتم، که را اش شماره. بودند
 کردم یسع و حامد سمت کردم رو. نشد دمیعا یجواب
 تا آمد یبرنم دستم از یکار چیه. کنم پنهان را ترسم
 .بدهم انجام کمکش یبرا
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 .ده یم جواب نیبب بزن زنگ تو ــ
 

 کرد پرت را لیموبا نگرفت، یجواب یوقت اما زد زنگ
 . زیم یرو
 
 داشیپ تونم یم نمیبب رم یم بندم یم رو مغازه من ــ

 . نه ای کنم
 

 بگذار برو و بلندشو یعنی نیا دم،یفهم را منظورش
 و دست یجلو تا برخاستم عیسر. کنم چه دیبا نمیبب
 شدم، خارج مغازه از ضعف همان با و نباشم شانیپا
 و بست را مغازه حامد تا ماندم رو ادهیپ یتو قدر آن

 کی و ماندم من بعد. شد دور من از موتور بر سوار
 گرفت، یم را آزاد ی شماره هرچه که لیموبا یگوش
 به نه گرید که یمن. نه جواب و دادند یم لشیتحو بوق
 از یا یشاد نه و بود مهم ام یکتابفروش یختگیر هم

 یمن. بود مانده یباق جانم یتو امضا جشن خوب روز
 پشت و بودم دهیکش نییپا نصفه تا را کرکره فقط که
 یه و گرفتم یم را اش شماره یه و بودم نشسته زمیم
 و غصه از دیترک یم دلم یه و داد ینم جواب او
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 از هم یغلط چیه که ییها کنم چه کنم چه و ترس
 .آمد یبرنم دستشان

 
 :طومار

 ۳٤۳_پارت#
 طومار#
 
 نیب بودم نشسته فقط و شده خسته اش شماره گرفتن از

 ناخن نوک استرس با و یکتابفروش داخل بازار آشفته
 آمد یم بدش آن از زیعز که یکار. دمیجو یم را میها
 دیبا کم کم. رفتم یم سراغش اضطراب وقت به من و

 ییها ضربه یصدا که کردم یم لیتعط را یکتابفروش
 موتیر. چرخاند را سرم آمده، نییپا مهین ی کرکره به
 نمیبب تا ماندم منتظر اش، دکمه فشردن با و برداشتم را
 رفت یم باالتر کرکره که هرچقدر. آمده یکس چه
 و لباس نوع آن. آمد یم باال تر راحت انگار نفسم
 شد باعث دنشید. بود خودش مختص یکتان و شلوار
 رونیب محکم را نفسم و بگذارم صورتم یرو دست

 نگاهش و برد هم یتو را شیها اخم که یکار بفرستم،
 .میرو کرد قیدق را
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 ما ی مغازه ن،ییپا یداد نصفه تا رو کرکره چرا ــ

 ست؟ بسته چرا
 

 بود؟ رسانده ما لب به که یجان از بود خبر یب انقدر
 مغازه وارد. کردم شیتماشا و یصندل یرو نشستم فقط
 .دیپرس اخم با و شد
 
 شده؟ یچ ــ
 
 .دمیپرس را دیرس ذهنم به که یسوال نیاول
 
 ؟یعیسم یآقا شما ید ینم جواب و لتیموبا چرا ــ
 
 کینزد. کرد چندان صد را اخمش گفتنم یعیسم یآقا
 .کرد زمزمه آرام ییصدا با و شد
 
 دار؟یسپ ــ
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 .زدم لب و دمیکش باال را سرم. بودتم ترسانده چقدر

 
 ؟یشناس یم یدیحم ــ
 
 میصدا. داد تکان سر شده تر ظیغل یاخم و تعلل با

 .بود شیپرتشو و آرام
 
 .گرفته و جلبت حکم ــ
 
 و درست کردم یسع من و نگاهش انیم نشست رتیح
 .شده چه بدهم حیتوض قیدق
 
 دم رن یم گفتن ینبود مأمور، هی با مغازه دم اومد ــ

 و تلفنت کنه، دایپ رو تو ره یم گفت حامدم... خونتون
 ؟ینداد جواب چرا
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 با و من زیم به یصندل نیتر کینزد یرو نشست
 .زد لب شده دهیشن خبر از یکلفگ

 
 اصل... لمیموبا بود لنتیسا. نبود خوب مامان حال ــ

 .نکردمش چک
 

 کهوی که است چطور مادرت حال االن بپرسم خواستم
 .زد لب و دیپر جا از
 
 ۳٤٤_پارت#
 طومار#
 
 .االن خونه دم رن یم ،یوا یا ــ
 

 یلحظات و گرفت یا شماره د،یکش رونیب را لشیموبا
 کرد یسع آزاد و آمد خط پشت انگار مادرش بعد

 را در فقط و شود نگران که بدهد حیتوض او به یطور
 فکر کردم یسع و شدم بلند زیم پشت از. نکند باز هم
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 تماس. نداشتم سرم یتو یحل راه چیه. میکن چه دیبا کنم
 .کردم زمزمه کرد قطع که را
 
 ؟یکن فرار یخوا یم ــ
 
 .کرد نگاهم و دیچرخ شیها اخم همان با
 
 .نه که معلومه ــ
 
 یخوا یم چطور رنت،یگ یم یکلنتر یبر اگه ــ

 ؟یکن پاس و چک
 

 و گرفت را یگرید ی شماره شیجا به نداد، را جوابم
 مبلغ کردن جور یبرا زدم حدس. شد دور من از یکم

 دوباره نیهم یبرا رد،یگ یم تماس انشیآشنا با دارد
 شیها تلفن. کردم شیتماشا فقط و یصندل یرو نشستم
 تر کلفه آمد، من سمت به دوباره یوقت و دندیکش طول

 . بود اش شهیهم از تر خلق کج و
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 ده؟یپر رنگت چرا تو ــ
 
 زندان؟ برنت یم ــ
 
 !کنه یم حلش ،یحاج زدم زنگ ــ
 
 نیتر سخت زدن زنگ نیا انگار که گفت یطور کی

 یحاج از منظورش کردم حس. بوده او یبرا ایدن کار
 او ی درباره لحن نیهم با یچندبار چون باشد پدرش
 .زدم لب شده تر دواریام. بود کرده صحبت

 
 ده؟ یم و پول یعنی ــ
 

 . زد یپوزخند
 
 ینم پول اون از من. برام رهیگ یم فرصت یعنی نه، ــ
 ...رمیگ
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 و بودم کرده اخم هم من حاال! مغرور و تخس پسر
 رفت که یخروج سمت به. کردم یم نگاهش داشتم
 .دمیپرس
 
 کجا؟ االن ــ
 

 .داد را جوابم رفتن نیح و برنگشت
 
 مردک نیا که کنم یمعرف و خودم برم ،یکلنتر ــ

 .هیخبر نکنه فکر شغال
 
 ۳٤٥_پارت#
 طومار#
 

 مرد هرچه من طالع یتو چرا ایخدا. شدم بلند مهیسرآس
 دور را زیم ؟یبود داده قرار بود یاغی و نفهم زبان
 .درآمد یسخت به میصدا و زدم
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 ؟یچ کنه شیراض نتونه بابات اگر ــ
 

 و بود یجد. در چهارچوب در درست ستاد،یا باالخره
 .اعصاب یب
 
 .بخورم خنک آب رم یم حتملی وقت اون ــ
 

 .کردم شیصدا ناالن
 
 !آزاد ــ
 
 .که بودم یعیسم یآقا ــ
 
 یم رخم به بود آمده تازه یوقت را کردنش صدا یلیفام
 آن از دست که بود درمانده صورتم انقدر. دیکش

 را جوابم تر آرام یکم و بردارد اش مسخره یطلبکار
 .بدهد
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 .کنم یم حلش نترس، ــ
 
 کنم؟ کاریچ من ــ
 

 که بودم مطمئن حال نیا با! کمرنگ یلیخ زد، لبخند
 .نشست شیها لب یرو یکوتاه لبخند

 
 ،یباش داشته پول ونیلیصدم که نیا مگر ،یچیه ــ

 ؟یدار
 
 .انداختم باال سر بغض با
 
 .نه ــ
 

 تر، نرم و بکشد یشوخ از دست شد باعث بغضم
 .بزند لب کند آرامم بخواهد انگار که یطور
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 یا مخمصه نیا ستین بارم نیاول نکن، بغ حاال خب ــ
 .نترس ست،ین آخرمم بار توشم، که
 
 که من فقط ای بودند طور نیا ها آدم ی همه دانم ینم
 به کردند یم دعوتم زا، تنش تیموقع در یوقت

 یم تر ناآرام و داد یم رخ میبرا معکوسش... آرامش
 آرام و نترس نکن، هیگر ندیبگو بود یکاف مثل. شدم
 یم ناآرام و دمیترس یم آمد، یم در اشکم من... باش
 . شدم
 
 ...زناینر ها قطره اون ،یه یه ــ
 

 را رفته ریمس او و ختندیر ها قطره آن بلفاصله
 نبود بلد بود مشخص بود، قبل از تر کلفه. برگشت

 ینابلد نیا و دیایب بند اش هیگر دختر کی که کند یکار
 .داد یم نشان رفتارش را
 
 ۳٤٦_پارت#
 طومار#
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 کن جمع. کنن اعدامم صبح برنم یم دارن مگه ــ

 !دختر و خودت
 
 نه؟ مگه شه، یم بد یلیخ االن ــ
 

 اما اش یریدرگ ی همه با د،یخند قبل از تر واضح
 یپر و من وقت آن و کند راحت را المیخ تا بود مانده
 یا عانهیب چیه و دستش میبده را دلمان مینداشت حق ها
 م؟یرینگ بابتش هم
 
 یتو کردم، عادت اما ستین یبد تیموقع گم ینم ــ

 باهاش بتونم دیبا اما هست ادیز ناییپا و باال نیا بازار
 دل با بذار کن جمع و بساطت نیا هم حاال. امیب کنار

 .هیهمسا که مسلخ یفرست ینم یقربون. برم قرص
 

 ختهیر ی قطره آن و دمیکش ام گونه یرو را دستم کف
 . کردم پاک را شده
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 ما به رو مردها شما یخونسرد از ذره هی خدا کاش ــ
 .داد یم ها زن
 
 شما داده دهیرس دستش یهرچ نشیآفر یتو کل خدا ــ

 چشم اونم که ما سر ختهیر رو یخونسرد هی ها، زن
 د؟ینیبب دیندار
 

 او نشد، نگاهم اضطراب شدن کم باعث هم اش یشوخ
 عقب به گام کی و دیکش یقیعم نفس که دیفهم هم

 .برداشت
 
 !نترس ــ
 
 به خواست یم انگار... دستور هیشب گفت، یجد یلیخ
 . نباشم یزیچ نگران کند القا من
 
 هی فعل... بهت زنم یم زنگ شد که حل رم، یم ــ

 .قیرف کن مهمونمون لبخند
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 دیخند هم او بخندم، کردم یسع و دادم قورت را بغضم

 دیبا را دلم خب. بود شده تر یراض حاال... زد یپلک و
 از نمشینب که ییجا کی کردم یم پرتش و بردم یم

 .بود رفته آب او یبرا که بس
 
 !ایخند یم خوشگلم المصب شد، حاال ــ
 

. بود دل... نبودها شمع بود ام نهیس یتو که نیا ا،یخدا
 نگاهم یتو را احساساتم تمام خواستم یم زدم، یپلک

 تک تک. زدیبر زبانم یرو مبادا که کنم حبس
 گرفته برق انگار و کردند یم گزگز سرانگشتانم

 . او سمت کردند یم دایپ کشش که بس بودتشان
 
 برم؟ خب، ــ
 

 دوستت یجا به را کوتاهم ی جمله. دمیکش یقیعم نفس
 . آوردم زبان به دارم
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 ! سلمت به ــ
 
 یخداحافظ چسباند، اش یشانیپ به دست داد، تاب یسر
 آن سرعت تینها با هم بعد... بود نیهم اش یشگیهم
 صورتش یرو بودند برگشته شیها اخم یوقت هم

 قطره عالمه کی و ماندم من. رفت و گرفت را راهش
 عالمه کی لبخندم، یتو ذوق عالمه کی نگاهم، یتو

 ها یپر. سرم یتو صدا عالمه کی و قلبم یتو ترس
 آخر اضطرابشان، و ترس انیم زدند یم لبخند حاال هم
 هم بعدش! ایخند یم خوشگلم... بود گفته ما به یکی

 یها خنده. شد بایز واقعا مانیها خنده انگار
 !ترسمان و پراضطراب

 
 ۳۴۷_پارت#
 طومار#
 
 

 یکشت انگار که یناآرام حال کی با خانه، بودم برگشته
 انیم. بود رفته شدن غرق به رو احوالم درون یا
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 عشق فقط ترها قبل که یقلب بطن یتو یطوفان ییایدر
 نیا ،ینگران و جنون وقت چیه و دهید ها قصه نیب را

 دید را اوضاعم که زیعز. بود دهینچسب را اش قهی طور
 و بروم اتاقم به داد اجازه. نکرد جوابم و سوال یلیخ
 بغل زانو... تخت یرو نشسته اتاق، یکیتار نیب من

 یها یباز تاب دلتنگ که را یتن دادم تاب و کردم
 داشتم دیام بود، مقابلم تلفنم. بود ام یکودک ی دوره
 پلک بتوانم من و شده حل مشکل دیبگو و ردیبگ تماس
. بنشانم دلم یتو شیتشو آن یجا را یآسودگ و ببندم

 از سرم درآمد صدا به که خانه زنگ بعد، ساعت کی
 را خشکسالم اما سرخ چشمان. شد بلند لمیموبا یرو
 و آمدم نییپا تخت از آرام. کردم باز و بستم بار نیچند

 شده وارد نگار و پرهام... پنجره به رساندم را خودم
. خنک ی شهیش به چسباندم را ام یشانیپ من و بودند

 بود مانده دلشوره توانستم، ینم اما رفتم یم نییپا دیبا
 اگر شد؟ یم چه داشتند یم نگهش اگر... میگلو سر
 نگار و شد زده اتاق در که نرفتم آنقدر شد؟ ینم حل

 لبخند کردم یسع دنشید با. دیکش داخل را سرش آهسته
 .دندیجنب آهسته میها لب و بزنم
 
 .خانم مامان سلم ــ
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 وارد کامل که نیا نیح و داد ریتأخ با را سلمم جواب

 .برداشت سرش از شال شد، یم
 
 دختره نیا شام، جا نیا دیایب گفت زد زنگ زیعز ــ

... نداره اعصابم برگشته، شیکتابفروش از زود امروز
 .هیچ دردش نیبب ایب
 

 .چسباندم پنجره به را پشتم
 
 رو یاستراتژ نگو نکردا، جوابم سوال کردم تعجب ــ

 .کرده عوض
 

 .زد لب اعتراض به و کرد یاخم
 
 ،یتر راحت من با کرده فکر طور، نیا نگو ــ

 نیا چته؟ حاال.. شه عمل وارد میمستق خودش نخواسته
 عمه؟ هیچ اقهیق
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 جلوتر و کرد نگران را نگار نیهم شد، جمع لبخندم
 یم دلم یلیخ کردم حس کرد میصدا که آهسته. دیکش

 .کنم هیگر خواهد
 
 عمه؟ شده یچ آخه ــ
 

 و بدهم قورت را هیگر به لیم آن تا دمیکش یقیعم نفس
 .زدم لب بعد
 
 ...آزاد ــ
 

 .داد تکان جیگ و گنگ را سرش
 
 ۳۴۸_پارت#
  طومار#
 
 ؟یچ آزاد ــ
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 ازشین بغضم کنترل یبرا دم،یکش یگرید قیعم نفس
 به خودم کردن مشغول با تا شدم کنده پنجره از. داشتم

. کنم دور هیگر به لیم آن از را حواسم کار، کی
 مرتبش کردم تلش و ام یشیآرا زیم یروبرو نشستم
 .کنم
 
 خودشم... یبده خاطر به دنبالش، اومدن امروز ــ

 .خبرم یب ازش هنوز ،یکلنتر رفت دیفهم یوقت
 

 و کردم بسته و باز را ادکلنم در. شد کمینزد نگار
 .دادم قرارش زیم یرو دوباره

 
 باالست؟ مبلغ ــ
 
 یها یلیخ و او ما، یبرا اما نبود ها یلیخ یبرا دیشا
 را دستش او و دادم تکان یسر. بود یادیز مبلغ گرید

 .گذاشت ام شانه یرو
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 وضع پدرش... شه یم حل نباش نگران زم،یعز ــ
 .نداره یبد
 

. ستادیا باز و شد خسته لیوسا کردن مرتب از دستم
 .کردم زمزمه و کردم نگاه خودمان به نهییآ یتو
 
 .ام یعصب خودم ضعف از من نگار، ــ
 
 گرید و سمتش دمیچرخ. کرد میتماشا یسوال و جیگ
 .نبود دمید یجلو نهییآ
 
 که کنم یکار هی االن دیبا که یدرحال جام، نیا من ــ

 فقط ن،یبب. آد یبرنم ازم یکار چیه اما کنه کمکش
 .نه ای کنه یکار تونه یم خودش نمیبب نشستم

 
 دستش هنوز شالش نشست، تخت یرو و دیگز را لبش
 !جا همان کرد شیرها که بود
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 دار؟یسپ هیچ فکرا نیا ــ
 

 خش که ییصدا نشنود، یکس تا کردم آرام را میصدا
 .ها بغض خوردن فرو از بود برداشته

 
 تا یکلنتر اون دم برم شم پا تونم ینم یحت من ــ

 دوسش بدم نشون بهش تونم ینم یحت. باشم منتظرش
 کمکش بتونم که ستین باز دستم ذره هی یحت... دارم
 .کنم
 

 و خشم از اما بود، برداشته خش هم نگار یصدا
 از مانیصدا میکرد یم تلش میداشت هردو همچنان

 .نشود خارج اتاق میحر
 
 د؟یسپ یشد خل ــ
 

 .شد تر شیب بغضم
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 ۳۴۹_پارت#
  طومار#
 
 یکار چیه تونم ینم یوقت شدم خل... شدم خل آره ــ

 تا خونه برگشتم پا و دست یب یآدما نیع و بکنم براش
 نجات طیشرا نیا از و خودش تونسته بده خبر بهم اون
 .نه ای بده
 

. دیکش آغوش یتو را سرم و شد بلند جا از شده منقلب
 از کم کم دستانم و لباسش یرو ختیر... شد آب بغضم

 داد اجازه. گرفتند آرام و شدند جدا پررعشه حالت آن
 نشاندم. کرد بلندم دستانم دنیکش با بعد و شوم آرام یکم
 مان هیتک هردو نشست، کنارم هم خودش و تخت یرو
 اش شانه یرو را من سر نگار و تخت تاج به میداد را

 لب آهسته و دورم کرد حلقه هم را دستانش. گذاشت
 .زد
 
 ...شیآخ ــ
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 و نباش نگران بود گفته آزاد. بستم را سمیخ یها پلک
 از مگر داشتن دوست. بودم نگرانش اما من... بخند
 یم را یکی تر شیب هرچه انگار شد؟ یم جدا ینگران
 .زد یم را شورش دلمان هم تر شیب م،یخواست

 
 بده حالت تو یوقت خوره یم غصه من ی جوجه ــ
 .دیسپ
 

 خورد ینم سمیخ چشمان به که محو یلبخند با را دستم
 هنوز بود، زیانگ شگفت لمسش. رساندم شکمش به

 پر من یبرا لمس آن اما بود نشده برآمده ادیز شکمش
 .یشگفت از بود
 
 .جوجه دیببخش ــ
 

 .گذاشت سرم یرو را سرش و دیخند نگار
 
 باشه؟ دار،یسپ رینگ جبهه گم یم یزیچ هی ــ
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 .زد لب مکث یکم با نگار. بود جان کم ام باشه
 
 ی سهیمقا از خاله، یش جدا ها قصه از دیبا کمی ــ

 ...بردار دست تایشخص اون و خودت
 

 دارد ها قصه به ربط شیکجا ام ینگران میبگو خواستم
 که دیکش یم وسط تان همه را یشگیهم بحث همان که

 یرو را دستم و شد زدنم حرف مانع... نگذاشت
 .فشرد شکمش

 
 .بزنم و حرفم بذار ــ
 

 پشت نوازش با و دیکش یقیعم نفس. کردم سکوت
 .زد لب دستم
 
 یلیخ بتونن که ستندین ثروتمند انقدر آدما ی همه ــ

 دارن دوسش که یآدم مشکل و بکشن چک هی راحت
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 و لیوک نیبهتر بتونن که ندارن نفوذ انقدر. کنن حل و
 اجازه که ندارن یآزاد یها خانواده انقدر و رنیبگ
 یچشما با تا ستهیبا یکلنتر دم صبح تا طرف بدن

. اومده رونیب سلمت و حیصح ارشی نهیبب خودش
 رو آدما از آزاد و یقو ی نهییآ نیا دیشا نهیا قتیحق
 بخش تیواقع اما میباش خونده ادیز ها قصه یتو

 کنم یم حس من... متفاوته باهاشون جامعه از یبزرگ
 شیب یناتوان یکن یم فکر که نیا ،یدار که یحس نیا

 از تر
 
 ۳۵۰_پارت#
  طومار#
 
 و ها قصه اون با و خودت یدار که گرفته نشأت نیا

 اگر هیقض نیا داریسپ. یکن یم سهیمقا ها تیشخص
... کنه یکمک تو به تونست ینم آزاد شد، یم برعکسم

 تونن یم خانوادش و آدم خود فقط و مشکلت یبعض
 تازه ،یکن کمکش که یندار و پول اون تو. کنن حل
 ینم خانواده یاعضا مشورت بدون یداشت اگرم
 یکلنتر دم ینتون هیعیطب. یکن خرجش راحت یتونست
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... تو یبرا داشت یا دهیفا چه کار نیا اصل و یبر
 یحت تیزندگ یتو یوقت یریبگ لیوک ینتون هیعیطب
 آزاد. ینرفت لیوک شیپ یحقوق مشکل یبرا هم بار کی

... کنه پاسش نتونسته یلیدال به و دهیکش و چک اون
 بلده و کرده رو روزها نیا فکر حتما پس خب، یلیخ

 و یناراحت و نگران فهمم یم. کنه حل و خودش مشکل
 ییتوانا شمردن کیکوچ با اما ستین بد یکی نیا اصل
 باشه؟. شه ینم حل مشکل نیا خودت یها
 

 و دیبوس را من یموها یرو هم، شیها حرف بند پشت
 .زد لب
 
 نشون قهرمان سوپر یخوا یم رو خودت تو عمه ــ
 .ستین قهرمان کس چیه ،یستین اما یبد
 

 به را حق دیبا دانستم ینم. چاندمیپ هم یتو را دستانم
 جا کی را مغزم توانستم ینم اصل نه، ای بدهم نگار
 نگار.  کنم مشغولش کردن فکر به و دارم نگه ثابت
 .دیپرس آهسته باز
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 کنه؟ کمکش تونه ینم مادرش حاال ــ
 

 .زدم لب گرفته ییصدا با و دمیکش صورتم یرو یدست
 
 .مامانش کنم فکر ضهیمر ــ
 
 .گفت آرام و گرفت فاصله سرم از نگار سر
 
 .یستین ناتوان هم یلیخ پس ــ
 
 ضعف دلم. شد بلند لبخند با نگار. کردم شیتماشا جیگ

 بعد، چندماه کردم یم فکر نیا به یوقت دنشید از رفت
 .شود یم مادر و ردیگ یم آغوشش یتو نوزاد کی
 
 یکلنتر دم بست یبر ستین نیا شهیهم کردن کمک ــ
 هم یا گهید طور هی. یکن جور براش پول ای ینیبش
 .عمه کرد کمکش شه یم
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 یتو گرفته، و بودم جیگ. ستیچ منظورش دمیفهم ینم

 !نیغمگ و رفته فرو خود
 
 کن فکر بهش تنهاست، االنم. ضهیمر مادرش ــ
 ...داریسپ
 

 .دیلرز میها لب د،یبگو خواهد یم چه دمیفهم یم حاال
 
 ...زیعز اما ــ
 
 ۳۵۱_پارت#
  طومار#
 
 .حرفم نیب دیپر
 
 .نییپا میبر ایب. کنم درستش کنم یم یسع من ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1134pg.   

 
 دستم تعلل با. زد لبخند و کرد دراز سمتم را دستش بعد
 صورتم. شدم بلند او تیهدا با و گرفتم دستش سمت را
 .کرد زمزمه و دیبوس را
 
 و زمیر یم ییچا هی ن،ییپا ایب بشور و صورتت ــ

 رو هیقض نیا خودش زیعز... سمتش کشم یم و بحث
 .نکن شک زور،یکاتال شه یم بفهمه

 
 به من و دیخند یم مصمم اما نگار... بودم جیگ شک؟

 چقدر شده، مادر دهیفهم یوقت از کردم یم فکر نیا
 داد هولم. شد یم میراهنما و کرد یم رفتار تر عاقلنه
 سرم یتو اش جمله کی و یبهداشت سیسرو سمت
" کرد کمکش شه یم هم یا گهید طور هی"زد زنگ

 . کرد فکر ها ساعت جمله نیا به شد یم
 

                                  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 نگار و پرهام و زیعز جمع به که شسته رو و دست
 کرد برانداز را میسرتاپا دقت با زیعز نگاه شدم، ملحق

 کردم یسع و دادم دست پرهام با یلبخند همراه من و
 یچا ینیس با نگار. کنم رفتار شهیهم مثل و یعاد

 دستم ها، مخده به زدن هیتک نیح من و نشست کنارمان
 کم یکم را اش شعله. کردم دراز یبخار سمت را

 بمینص کنارش نشستن از که یا یگرگرفت آن تا کردم
 .بدهم کاهش را شد یم
 
 .داریسپ خوبه زیچ همه ــ
 

 دادم یدادن تکان سر و لبخند با را پرهام سوال جواب
 را بود دهیچ کلمپه شیتو که یسرخ گل بشقاب زیعز و

 نیا به یلبخند نگار. گذاشت اش زدردانهیعز کینزد
 .کرد نجوا و زد حرکت

 
 .خانم زیعز بوده یچ داریسپ یگرفتگ لیدل دمیفهم ــ
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 یلبخند د؟یبگو چه خواست یم نگار شد، گرد چشمانم
 .کرد نجوا و زد ام یآشفتگ به
 
 .کمی دهیترس دخترمون ــ
 

 .دیپرس یجد پرهام
 
 ؟یچ از ــ
 

 نیا از نگار قصد بودم مانده. کرد نگاه من به بعدش
 .کرد زمزمه خودش که ستیچ ها حرف

 
 ۳۵۲_پارت#
 طومار#
 
 کارشون، محل دم بود اومده سیپل امروز ظاهرا ــ
 که افتاده راه هم یجنجال هی. بردن رو یعیسم یآقا
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 کتاب یامضا جشن امروز بهرحال. بودتش ترسونده
 ...گهید شد یبد یزیآبرور بود،
 
 دختر نیا کردم، یم تماشا را نگار داشتم زده رتیح
 پل طول نیا اتفاقات از که بود شده استیباس انقدر یک

 جنجال با را آزاد اصل. اهدافش به دنیرس یبرا بسازد
 یاتفاق نیچن امضا جشن میتا در اصل و بودند نبرده

 نیا از من یناراحت و ترس هیتوج یبرا اما. بود فتادهین
 بعد و بدهد ربط هم به را ها نیا بود یکاف فقط اتفاق،

. شد یم دایپ یگرفتگ نیا یبرا کننده قانع لیدل کی
 .دیپرس کرده اخم پرهام

 
 بردن؟ و آزاد ــ
 

 و باش آرام یعنی که زد یپلک نگار دم،یکش یقیعم نفس
 آرامم شیگرما تا گرفتم دستانم نیب را یچا وانیل من
 .کند
 
 .کنه پاس نتونسته و چکش ظاهرا آره، ــ
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 .داشت اخم هنوز پرهام

 
 بود؟ باال مبلغ خدا، بنده ــ
 
 ...یا خورده و صد کنم فکر ــ
 

 کرد نگاهمان یطور زیعز و دیپر باال پرهام یابروها
. داند یم واضح را زیچ همه کردم فکر لحظه کی که

 .گرفت دستش را بحث دوباره نگار
 
 .ضنیمر مامانشونم ظاهرا گه یم داریسپ ــ
 
 زبانش نوک تا انگار د،یچرخ من سمت باز پرهام سر
 اما زیعز. گرفت را زدنش یجلو که آمد یحرف

 .شد بحث وارد باالخره
 
 کنن؟ ینم ول امشب رو پسره یعنی ــ
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 اگر. دمیپرس یم هم خودم از ترس با را سوال نیا

 را زیعز فقط کردم؟ یم چه داشتند یم نگهش امشب
 رونیب را احساساتم مبادا تا دمیجو را لبم و کردم تماشا
 بعد یکم. او مثل هم زیعز و بود یفکر پرهام. زمیبر

 .آمد حرف به باز نگار
 
 یآقا خود باشه، مادرشون شیپ یکی دوارمیام ــ

. ادیبرم مشکلش پس از مرد کی عنوان به یعیسم
 چقدرم دمشونید سمنوپزون سر. تنهان مادرشون یطفل
 ز؟یعز نه بودن، یآروم و بینج زن
 
 زدنش پلک با نگار داد، تکان یسر یفکر زیعز

 یفکر حالت همان با هم پرهام و باشم آرام خواست
 دهان به چشمم. برداشت ینیس یرو از را شیچا وانیل

. گذشت یم چه سرش یتو دانستم ینم... بود زیعز
 نگار
 
 ۳۵۳_پارت#
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  طومار#
 

 یکی تا کرد دراز سمتم را کلمپه از پر سرخ گل بشقاب
 سرش زیعز لحظه همان و کردم رد را دستش. بردارم

 .بود زیت من یرو نگاهش. آورد باال را
 
 شب اون و شمارش مادرش، به بزنم زنگ هی برم ــ

 نیا ارتشیب دنبالش بره پرهام بود، تنها اگر... گرفتم
 تنها ادینم خوش رو خدا ضیمر زن هرحال به. جا

 تا زنه، یم و بچش شور دلش یوقت اونم. امشب بمونه
 . کنه کاریچ قراره شمشادش شاخ نیا مینیبب
 
 و دیخند نگار دوختم، چشم برخاستنش به رتیح با

 پردردش، یپاها آن با تلفن زیم سمت رفتن نیح زیعز
 .برسد هم ما گوش به که یطور البته زد، یم غر آرام
 
 قدر خب چشونه، امروز یجوونا نیا دونم ینم ــ
 سر با بعد دارن، یبرم بزرگ قدم... کن معامله بتیج
 .نیزم خورن یم
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 ییچا وانیل پشت زیعز یغرها از را اش خنده نگار
 را میها پلک من و کرد پنهان بود شیها لب پشت که
 زیعز از که یاخلق با. گذاشتم هم یرو یآسودگ از

 حل حاال نیهم از موضوع نیا بودم مطمئن داشتم خبر
. آمد یم او هم باز ای... آمد یم آزاد مادر ای بود، شده
 یمعن چیه"  نه"  مثل یا کلمه دنیشن زیعز یبرا چون

 .نداشت یا
 

                                     
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 یرو و دمیکش رونیب یواریکمدد را خواب رخت
 درد ها تشک وزن ینیسنگ از کمرم. انداختم نیزم

 نگار بردارم، هم را لحاف تا دمیچرخ یوقت. بود گرفته
 که یشال با او و کردم شیتماشا قدردان. شد اتاق وارد
 .شد کمینزد بود انداخته دستش یرو
 
 .عشقم میر یم میدار ما ــ
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 د؟یمون ینم شب ــ
 
 تا آورد نییپا هم را شیصدا. انداخت باال یسر

 .نشنود مهمانمان
 
  باشه؟ نباش، یچیه نگران ــ
 
 به را دستم نداشتم انجامش به یاعتماد که یقول یجا به

 .کردم نجوا و چسباندم شکمش
 
 بابت باش، جوجه و خودت مواظب نکن، فکر من به ــ

 .ممنون امشب
 
 آرام خداحافظ کی با و دیکش آغوشم در کوتاه لبخند با
 رونیب پرهام با یخداحافظ یبرا. رفت رونیب در از

 تو بود دهیپرس آرام آشپزخانه یتو یوقت از چون نرفتم
 کی ،یباش خبر با آزاد مادر یضیمر از دیبا چرا
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 ۳۵۴_پارت#
  طومار#
 

 یصدا. کردم یم فرار نگاهش از ییطورها
 هم را لحاف اند، رفته دمیفهم شد قطع که شانیخداحافظ

 یدما. دمیچ مرتب را ها بالش و انداختم تشک یرو
 همه بودن آماده از نانیاطم با و کردم چک را یبخار
 بودند نشسته ازاد مادر همراه زیعز. رفتم رونیب زیچ
 ساعت کی که یمظلوم زن. زدند یم حرف داشتند و

 یم نشان سرخش چشمان و خانه به بود دهیرس قبل
 در ،یماریب و آزاد طیشرا خاطر به چقدر دادند
 که بود گفته چه زیعز دانم ینم. بوده یبد تیوضع
 یراض و بود برگشته اش چهره به آرامش یکم حاال
 .بخورد بود مقابلش که یداغ یفرن آن از یکم بود شده
 
 .انداختم رو خوابا رخت ز،یعز ــ
 
 .کرد زمزمه زیعز و دیچرخ شانیهردو سر
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 .بخوره و قرصاش خانم ایرو اریب آب وانیل هی ــ
 

 آب وانیل کی. برگشتم آشپزخانه به و گفتم یچشم
 یبرا هم آماده پارچ کی و گذاشتم شیها قرص یبرا
 یتو لمیموبا. بگذارم اتاق یتو سرشان یباال که نیا
 دل نیا و شوم متوجه دیرس یامیپ هروقت تا بود بمیج

 را شانیها حرف برگشتم، که وانیل با. بکشد ته آشوبه
 تشکر یآرام یصدا با اخانمیرو و کردند قطع دوباره
 . دمیپرس بعد و بخورد را شیداروها ماندم منتظر. کرد
 
 اتاق؟ یتو دیبر کنم کمک ــ
 
 یکم اش یضیمر خاطر به. کرد یتشکر لبخند با

 را دستش لیدل نیهم به و رفتن راه یتو داشت ضعف
 برق. کردم اش یهمراه ها خواب رخت تا و گرفتم
 راه اتاق یتو ییرایپذ از ییروشنا و بود خاموش اتاق

 عقب خواستم نشست، تشک یرو یوقت. بود افتهی
 .شد مانعم دستم مچ گرفتن با که بکشم
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 .دخترم ممنونم زیچ همه بابت ــ
 

 قایدق اش یماریب دانستم ینم. بود شده زرد رنگش
 میصدا. نداشت یعلمت یحال یب و ضعف جز ست،یچ
 . بود آرام جوابش در
 
 !که نکردم یکار ــ
 
 .دیکش یقیعم نفس و پشتش بالش به داد هیتک
 
 اول صبح مطمئنم کنه، یم حل و مشکلش پدرش ــ

 .رونیب ارهیم درش وقت
 

 ام ینگران خواست یم ای کرد یم دردل من با داشت
 نیزم به را میزانو بودم؟ رسوا انقدر کند؟ کم را

 .کردم مرتب پشتش را بالش و چسباندم
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 .رهیبگ کمک پدرش از نداره دوست ــ
 
 ۳۵۵_پارت#
  طومار#
 
 .زد یمحو لبخند او و گفتم اریاخت یب را جمله نیا
 
 نیا یول داره، یخوب ی رابطه باهات بود گفته بهم ــ
 نیا یعنی بزنه حرف شتیپ پدرش با اختلفش از که
 .حرفاست نیا از تر شیب تیمیصم
 

 .شد مانعم باز که بکشم عقب خواستم دم،یکش خجالت
 
 که یآرامش از... تیکتابفروش از گه، یم برام تو از ــ

 .رهیگ یم جا اون
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 داشتند م،یها گوش و بودم کرده تب انگار سوخت، تنم
 زانو دو یرو اریاخت یب. دنیشن یبرا زدند یم له له

 .داد ادامه او و تشک کنار نشستم
 
 ست،ین یلیخ یباز قیرف اهل. هیتودار ی بچه آزاد ــ
 شلوار یزانو سر که نیا اهل... کرده کار کم سن از
 و بخره نو لباس عیسر باشه نیا دیق یتو و بره نشیج
 دستش لیموبا و نیماش ستمیس نیآخر ای کنه، نیگزیجا

 من یبرا شهیهم درآورده یهرچ. ستین هم باشه
 لمس و آرامش وقت چیه بچم... مونیزندگ و گذاشته
 وضع پدرش. حلل نون دنبال دهییدو شهیهم. نکرد
 .رهیبگ کمک وقت چیه ازش نخواسته اما داره یخوب
 
 کردن تلش. بود بلد را بودن مرد آزاد دانستم، یم

 ...هم را آوردن دست به یبرا
 
... کجا از گفتم خونه، آورد کتاب دسته هی روز هی ــ

 شبا کم کم. کنه یم خوب و حالش که ییجا هی از گفت
 و دیخند یم ،یکرد یم که ییکارا از. گفت یم تو از
 .بلده و بودن قیرف دختر نیا گفت یم
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 هم شیها فیتعر یتو. وجودم یتو دیکش زبانه آتش
 یها آدم نیع. سوزاند یم را من تب نیا بودم؟ قیرف

 نیهم انگار. مادرش دهان به بودم زده زل سرگشته
 هیشب هم او. بود دوا قلبم یبرا هم ساده یها حرف
 .کرد نجوا آرامش در گوها، قصه
 
 یم نوشتن، یچ کتابا نیا یتو مامان دیپرس یم ازم ــ

 خوام یم گفت یم. مامان یپرس یم یچ یبرا گفتم
 دستشه کتاب یوقت که خونه یم یچ دختر نیا بدونم

 گفت یم دیخند یم بعد. فهمه ینم اطرافش از یچیه
 خوند، یم داشت کتاب ش،یکتابفروش یتو رفتم بار هی
 چشماش مامان گفت یم... دینفهم زشیم به دمینرس تا
 .نیبب و ایب زد یم برق یطور هی
 
. بود ادمی را روز آن دادم، تکان یسر خنده و بغض با
 ام یحواس یب. دیخند بلند او و دمیپر شیصدا با کهوی

 که یخواند یم چه گفت یم. بود شده حشیتفر باعث
 کی یاحساس ی صحنه نگفتم گرید ؟یداشت ذوق انقدر
 چقدر. ردینگ دست میبرا تر شیب تا بود میجلو قصه
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 ز،یعز ورود با. نکردم و کنم فیتعر شیبرا خواست
 یکرخت با هم من و شد زده اخانمیرو زبان به قفل

 نفس من و آمد تشکش سمت آرامش با زیعز. برخاستم
 خجالت مادرش از. نلرزد میصدا تا دمیکش یقیعم
 ..بود گفته شیبرا من از ییزهایچ چه آزاد. بودم دهیکش
 
 ۳۵۶_پارت#
  طومار#
 
 !ریبخ شبتون ــ
 
 .زد لب اما اخانمیرو. داد تکان یسر زیعز
 
  ؟یبد بهم حیتسب هی شه یم رفتن قبل ــ
 
 دستش حیتسب کی جانماز یتو از. دادم تکان یسر
 به ختم و آزاد یبرا خواب وقت تا دانستم یم که دادم
 بعد، و ندازدیب هم یرو است قرار شیماجرا شدن ریخ
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 یها برق. کردم ترک را اتاق گرید ریبخ شب کی با
 باال نیح و کردم خاموش یکی یکی خودم را ییرایپذ

 شانه و شوند سیخ صورتم دادم اجازه ها، پله از رفتن
 و من از... بود گفته مادرش یبرا من از! زانیآو میها

 حس کی و گرفت تر شیب دلم. رفاقتم و یکتابفروش
 را سوال کی و نشست جانم یتو و آمد یلزج و تلخ
 ته تا اگر! دختر... یه که دیپرس هم سر پشت یه
 باعث جوابش که یسوال چه؟ یبمان قیرف فقط شیبرا
 میبگو خودم با بار نیاول یبرا و بسوزد میگلو شد یم

 که یا احمقانه یدهایام به. بودند جا نیا ها یپر کاش
 .داشتم ازین یتلخ نیا از تر شیب داند یم من به
 
 م،یکرد یم صبح دیبا طور کی هرکدام را امشب 

 ها کتاب یایدن به من و انداخت یم حیتسب آزاد مادر
 همان با و کتابخانه یتو بردم دست. بردم یم پناه

 مجموعه. دمیکش رونیب را کتاب نیاول سیخ صورت
 نشستم پنجره کنار. بود افشار رجیا استاد یها ادداشتی
 اطیح. کردم پاک لباسم نیآست با را صورتم یسیخ و
 دیبا من و دیرس یم نظر به ترسناک یکیتار یتو

 یبرا. کنم پرت را حواسم تا زدم یم ورق را کتاب
 ی گذشته مرور به کردم شروع هم حواس یپرت نیا
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 غم که نیا یبرا یبچگ از. کتاب یرو اسم صاحب
 یم مرور را میها دانسته و نشستم یم برود، ادمی میها

 رجیا استاد... دیچیپ اتاق یتو آرامم یصدا. کردم
 سال ی زاده ،یزدی محمدافشار پسر افشار،

 و صدیهزاروس اسفند ی درگذشته صدوچهار،یهزاروس
 و رانیا خیتار و فرهنگ پژوهشگر نه، و هشتاد

 استاد و پژوه نسخه شناس، کتاب ،یفارس اتیادب
 س،ییسو برن دانشگاه در سیتدر ی سابقه با دانشگاه،
 یمرکز ی کتابخانه گذار هیپا... ژاپن یساپورو
 ...یکتابشناس پدر به معروف تهران، دانشگاه

 
 قرار پنجره ی لبه را کتاب نکرد، یاری گرید ذهنم
 هرچه. گذاشتم صورتم یرو را دستم هردو کف و دادم
 ی سابقه اگر یحت. رفت ینم ادمی از کردم یم تلش
 ادمی از کردم، یم مرور هم را حوزه نیا دیاسات تمام
 یم فکر مشکلش شدن حل به دیبا فقط فعل. رفت ینم

... هیهمسا فروش کفش یآقا بدون طومار چون کردم،
 .نبود طومار گرید
 
 افشار رجیا مرحوم ادی به چهارم، طومار انیپا
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 ۳۵۷_پارت#
 طومار#
 

 یانصار نیآفر نوش دکتر نام به پنجم، طومار
 

 میبرا اش شماره از امیپ کی بعد، روز صبح ده ساعت
 اش فرستنده داد یم نشان که کوتاه امیپ کی. شد ارسال

 از درآوردنم یبرا فقط و ندارد یخوب حال ادیز
 نیا با یامیپ. دهیکش را ارسالش زحمت ینگران

 را خبر{ کتابفروش دختر شد آزاد آزاد،}  مضمون
 اخانمیرو. بود رسانده مادرش گوش به من از زودتر
 بود منتظر و دیرس یم نظر به بهتر قبل شب از حالش

. برگردند خانه به هم با و دنبالش دیایب شمشاد شاخ تا
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 تشکر زیعز از باز دیبا آمد یم ادشی هم یهرزگاه
. بود کرده پر را یدر پنج شانیها تعارف یصدا و کن
 که یربرنجیش همزدن یپ و گاز یپا بودم ستادهیا

 کمرنگ یتبسم با هم اخانمیرو و بود کرده هوس زیعز
 ربرنجیش یک بار نیآخر ستین ادشی بود کرده زمزمه
 و بودم نگذاشته سر پشت را یخوب شب. خورده
 یآبرودار هم ذره کی. زدند یم هوار را نیا چشمانم

 وق صورتم یتو کرده، پف طور آن که نبودند بلد
 یصدا کردم، خاموش که را یمس گید ریز. نزنند
 .کرد میصدا زیعز و شد بلند هم زنگ

 
 بنداز یزیچ هی برو بزن و فونیآ ی دکمه دار،یسپ ــ

 ربرنجیش نیا از کمی تو، بکشم و پسر نیا من تا سرت
 .میبخور هم دور
 
 ها پله فون،یآ فشردن بعد و گفتم یچشم خواسته خدا از
 سراغ که نیا از قبل اتاقم یتو. رفتم باال سرعت با را

 از که دمشید و پنجره به رساندم را خودم بروم، شال
 یرو که زیعز با داشت و کرد عبور یورود داالن

 شد یم جا نیهم از. زد یم حرف بود ستادهیا وانیا
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. را بودنش نامرتب البته و دید را شیها یخستگ
 شب کی فقط. طفلکم بود شده چروک راهنشیپ

 هیقض نیا اگر. احوالش بود نیا و بود مانده بازداشتگاه
 شال. شد یم چه حالش کند دایپ کش خواست یم

 یجلوباز یمانتو و انداختم سرم یرو را رنگ یمشک
 رفتم یم نییپا آرامش با بار نیا ها پله از. زدم تن

 یتو را غشیپرج یصدا آن و ردیبگ آرام قلبم بلکه
 ورود با شد همزمان هال، به دنمیرس. نکند کرنا و بوق
 او. آمد مانیها لب یرو همزمان هردو که یسلم و او

 گشتند، مادرش یپ چشمانش و دیدزد را نگاهش زودتر
 تن چشمانش بستن با آزاد و رفت سمتش به خانم ایرو
 یها زمزمه. دیکش بغلش یتو را زن کوچک و کیبار
 کی اما دیرس ینم گوشم به پسر یبرا مادر یرلبیز

 هیگر شانیبرا خواست یم دلم که بود بانهیغر یطور
 گل یها کاسه و رساندم آشپزخانه به را خودم. کنم

 هم زیعز. دمیکش رونیب ها نتیکاب یتو از را یسرخ
 .زد لب یآرام یصدا با و آمد
 
 دمه؟ تازه یچا ــ
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 !بله ــ
 

 داد قورت نگفته را حرفش بعد، و کرد نگاهم هیچندثان
 گل و نیدارچ ظرف. شد خم یدادن تکان سر با و

 زمزمه و گذاشت زیم یرو را شده پودر یها یمحمد
 .کرد
 
 ۳۵۸_پارت#
  طومار#
 
 .برسون هم ییچا ار،یب بکش! ربرنجایش یرو زیبر ــ
 
 .چشم ــ
 

 و رفت رونیب دهیخم حالت همان با فقط نزد، یحرف
 کی. بستم را چشمانم و چسباندم نتیکاب به را تنم من

 اما دلشوره متضاد یحس کی. بود ینیریش ی دلهره
 یجا به دل بار نیا بود نیا فرقش فقط همان، به هیشب
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 همان من یبرا دنشید و شد یم کام نیریش شدن، شور
 ینیس. آور دلهره یکم و بکر قدر همان... بود حس
 هال به و کردم آماده ها ربرنجیش از زودتر را یچا

 و ریز به سر که کردم نگاهش برگشتم، خانه کوچک
 شرمنده دیشا و خسته تینها یب مظلوم، یکم آلود، اخم

 حظ با اما بود سیخ اخانمیرو یها چشم. بود نشسته
 . کرد یم شیتماشا

 
 .دییبفرما ــ
 
 و گذاشتم وسط همان کردن تعارف یجا به را ینیس
 . شد بلند کوتاه آزاد سر
 
 .دیداشت و مامان یهوا شبید که ازتون ممنونم ــ
 

 .دادم جواب زیعز به ینگاه مین با را تشکرش
 
 گهید دوارمیام... ست فهیوظ کنم، یم خواهش ــ

 .ادین شیپ یگرفتار و مشکل
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 از خوب زیعز. برگشتم آشپزخانه به دوباره هم بعد

 کی باز و داشت خبر ما نیب زیآم مسالمت ی رابطه
 اتاق یتو را پسرم دوست انگار کرد یم نگاه یطور
 دست یتو را سرخ گل ی کاسه اخم با. دهید خوابم
 .زدم غر آرام و زمیبر شیتو ربرنجیش از تا گرفتم

 
 بخوره، ربرنجیش تو ادیب یکرد دعوتش خودت خوبه ــ
 ...وقت و مچم انگار یکن یم نگام یطور هی
 

. انداختم باال سر کلفه و گذاشتم تمام مهین را ام جمله
 چیه را آزاد. کنم هیگر خواست یم دلم یالک یالک
 احواالت در انگار اصل. بودم دهیند یطور نیا وقت

 را یبد شب کنم درک کردم یم یسع دیبا. نبود خودش
 یخستگ و یگرفتگ از زانیم نیا توقع باز اما گذرانده

 . نداشتم صورتش یتو را
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 نذر شبید که ییصلواتا اون به برم، قربونت ایخدا ــ
 گهید هیقض نیا کنم، یم اضافه گهید هزارتا کردم
 . شه تموم
 

 یتو نشانییتز از بعد و کردم پر یکی یکی را ها کاسه
 نگاهم بد زیعز باز که یالله بسم با و دمیچ ینیس کی

 زدن حرف یصدا. بردم رونیب آشپزخانه از نکند
 دمیرس یوقت... نه او اما آمد یم زیعز و اخانمیرو
. بود نخورده دست هنوز تاشان سه هر یچا یها وانیل
 تا شدم خم بعد و گذاشتم یقال بزرگ گل یرو را ینیس

 یجلو
 
 ۳۵۹_پارت#
  طومار#
 

 با که بود صورتش به حواسم. بگذارم یا کاسه هرکس
. آمد باال یا لحظه نگاهش مقابلش، کاسه قرارگرفتن

 کردند، یم دادیب شیها مردمک یتو یکدر و یخستگ
 .بزند لبخند یکم کرد یسع حال نیا با
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 .ممنونم ــ
 

 و مادرش از... زیعز و من از د،یکش یم خجالت حتما
 .زدم لب آهسته. بود گذرانده که یشب از
 
 .جان نوش ــ
 
 سهم مان،یمادرها یجلو کاسه قراردادن با هم بعد

 یحرف گرید کس چیه. دمیکش عقب و برداشتم را خودم
 زیعز به دلخورانه. بود نیسنگ یادیز فضا و زد ینم

 نیا یتو طور نیا که بود کرده دعوتش دوختم، چشم
  بدهد؟ خجالت تر شیب را او ،یسرد
 
 شد؟ حل مشکل ــ
 

 خود د،یکش باال ها ظرف از را شان همه سر سوالم
 کردم یسع. بود نگرفته هم دست را قاشق یحت که ازاد
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 بعدش زیعز اگر یحت بدهم خرج به یتر شیب جسارت
 .کرد یم ملمتم

 
 کنن؟ درست مشکل ممکنه بازم... یعنی گم یم ــ
 

 .کرد زمزمه کوتاه نرم، یاخم با و دیکش یقیعم نفس
 
 به نیا از دن،یکش و چک وصول زحمت آقا حاج نه، ــ

 .شونهیا حسابم طرف بعد
 
 ناباورانه بدهد؟ پس پدرش به را پول خواست یم یعنی

 حرف نیا انگار اخانمیرو یبرا. چرخاندم را سرم
 اما کرد نگاه پسرش به دلسوزانه فقط و نبود یبیعج
 پدر بدهکار پسر، شد یم مگر. بودم خورده جا من

  باشد؟
 
 بعد به نیا از یول پسرم، شد حل که خداروشکر ــ

 مصلحت بازار یتو کار کن، جمع تر شیب و حواست
 .خواد یم یشیاند
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 یم دلم. نگفت یزیچ و داد تکان یسر زیعز یبرا

 در حالت نیا. بزنم حرف او یجا به من خواست
 .نداشتم دوست را اش شرمنده ی فرورفته سکوت

 
. شناسن یم خوب و بازار یعیسم یآقا زیعز البته ــ

 من هاشون ییراهنما و نبود شونیا یکمکا اگه
 اگه. بستم یم یسوز شیآت یماجرا بعد رو یکتابفروش

 یرقبا و میتحر که نهیا یبرا آوردن یاریبدب کمی االن
 . ختنیر هم به و کتاباشون حساب کمی ،ینیچ
 

 سرم! هم مادرش و آزاد نگاه نشست، میرو زیعز نگاه
 تمام ها ینیسنگ نیا تا کردم ربرنجمیش خوردن گرم را

 .کرد زمزمه ناچار به زیعز و شوند
 
 ۳۶۰_پارت#
  طومار#
 
 .باشه حافظشون خودش خدا ــ
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 سمت سرش دنیچرخ با شد همراه آزاد قیعم نفس
 .اخانمیرو
 
 .میشد یکرمان ی خانواده مزاحم یلیخ مامان، میبر ــ
 
 .کرد نجوا تر نرم بار نیا زیعز
 
 ینم ییجا نشه یخال ها کاسه اون تا جوون، نیبش ــ
 .دیر
 

 همان با آزاد نگذاشت، اگر و اما یجا زیعز لحن
 سمت دست باالخره کرد یم شیر را دلم که یحالت
 بعد. فرستادم رونیب را نفسم باالخره من و برد قاشق

 که نیا از قبل خودش اخانمیرو ها، ربرنجیش خوردن
 و فیک شد، بلند بزند رفتن بر یمبن یحرف باز آزاد
 زیعز سمت به و برداشت اتاق یتو از را لشیوسا
 .آمد
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1163pg.   

 .میداد زحمت یلیخ شبید زخانم،یعز ــ
 

 شدند کردن بدل و رد تعارف مشغول که مادرانمان
 تنش، عطر به بود دهیچسب یحت یخستگ شدم، کشینزد
 .تن نیا داد یم یماندگ یبو کی
 
 !آزاد ــ
 

 هم او یصدا. کرد نگاهم آهسته و کردم شیصدا آهسته
 .بود آرام
 
 . نمتیب یم یکتابفروش فردا ــ
 
 یسر ینگران با فقط من و فردا تا نزن یحرف یعنی نیا

 یتشکر با و گرفت خودش را مادرش فیک. دادم تکان
 تا. زد رونیب خانه از بود، شیتو یشرمندگ یردپا که
 رفتن یبرا آزاد. میرفت شان بدرقه یبرا اطیح ی انهیم

 سرش پشت شیبلندباال خداحافظ بعد چون داشت عجله
 خی یکم و محو لبخند با اخانمیرو و نکرد نگاه هم را
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 بسته یصدا. رفت رونیب در از او سر پشت اش زده
 .کرد نجوا و چرخاند من سمت را زیعز سر در، شدن
 
 نیا که گذشت ریخ به همه، تو اخمات چرا هنوز ــ

 .مشکلش
 

 حوض دم جا همان زیعز و دندیپر باال میابرو هردو
 !اطیح یسرما به اعتنا یب نشست، یخال
 
 و طرفش} یایدرم باالش از ،یکن یم نگا ه؟یچ ها ــ
 آره؟ ست، ساده یدوست هی فقط که{... یریگ یم
 
 ...زیعز ــ
 
 یوقت و بود برنده قشنگ نگاهش حرفم، نیب دیپر

 .داد یم نشان رخ تر شیب اش لهجه شد یم یعصب
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 ها؟ بود؟ همو یبرا حالتم و یخورد ُهُدک شبید که ــ
 بود؟ نیهم یبرا حالت اون و یدیترس شبید که) 
 (ها؟
 
 ۳۶۱_پارت#
  طومار#
 
 رفتار چطور ها آدم ی هیبق مگر ایخدا. دمیگز را لبم
 خبر چه دلشان یتو برد ینم بو کس چیه که کردند یم

 یم بو هیبق بود ام نهیس یتو هرچه من چرا است؟
 حرف به دوباره که برداشتم عقب به گام کی. دندیکش
 .آمد
 
 بود؟ یهم یگفت که یدوست یدوست ــ
 

 را شیها ییسرپا نزده حرف اما کنم یدفاع خواستم
 را اش ییسرپا یوقت شد، گرد چشمانم من و درآورد
 سمت دمیدو و دادم یجاخال عیسر کرد پرتاب سمتم
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 دل نیا مردشور دیبا و بود همراه خنده با میصدا خانه،
 .دیخند یم دنیکش خجالت یجا به که بردند یم را
 
 دوست مگه... نکردم که جرم بابا نزن، زیعز ــ

 .یکن یم طور نیا آخه پسرمه
 

 یصدا یتو انگار و کرد پرت هم را دومش ییسرپا
 دهیخواب خنده غضبش و حرص ی همه با هم خودش

 . بود
 
 در دستم از تشیترب بچه یا ینبود هللا، نعمت آخ ــ

 دوست گه یم صورتم تو کنهیم کیهول چشاش رفت،
 .شه آروم دلم تا بزنمت وابست پسر،

 در دستم از تشیترب بچه نیا و ینبود هللا، نعمت آخ)-
 و صورتم یتو کوبه یم و چشاش تخم یدیسف. رفت

 .(رهیبگ آروم دلم بزنمت ستایوا پسر، دوست گه یم
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 قصد دانستم یم کردم، بلند را میصدا و شدم خانه وارد
 گوشم خودش روش به خواست یم فقط و نداشت زدن
 .چاندیبپ را
 
 داشتم من ست،ین درست اصل حرکتت نیا زیعز ــ

 .گرفته خندم االن ،ینذاشت یول دمیکش یم خجالت
 
 از که یسرعت تینها با که دمشید پنجره پشت از

 یم ها پله سمت داشت آمد یبرم اش آورده آب یزانو
 !کوتاهش و تپل قامت آن یبرا رفت ضعف دلم. آمد
 
 گل با. کن صبر ه،یگر کنم یم و هات خنده اون االن ــ

 ؟یکن یم نییتز ربرنجشمیش یرو یمحمد
 

 .دندیپر باال باز میابروها جفت
 
 .میکرد یریگ چه... عجبا! یگفت خودت که و اون ــ
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 سرک اطیح به پنجره از دوباره امد،ین که شیصدا
 همان قلبم. شده خم و ها پله یرو نشسته دمید و دمیکش

 رونیب را خودم سرعت تینها با و ستادیا لحظه
 را ها پله میها ییسرپا ی دوباره دنیپوش بدون. دمیکش

 دنید محض به و او به برسم تا رفتم نییپا پابرهنه
 .زد خی تنم یتو خون اش، بسته چشمان

 
 ...زیعز ــ
 

 یم حس میگلو یتو را قلبم نبض گرفتم، که را دستش
 کنارش جا همان ترس شدت از بود نمانده یزیچ. کردم
 با و کرد باز عیسر را چشمانش که بروم هوش از

 .کرد نجوا زیآم دیتهد مچم، گرفتن
 
 ۳۶۲_پارت#
 طومار#
 
 من دست از حاال) ؟یزیگر یم مَ  دست اَ  دگه حاال_ 
 (؟یریم در
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 نیا کنارش و اطیح به کشاندم یبرا بفهمم تا دیکش طول
 رونیب ام نهیس از جا کی نفسم کرده، یباز نقش طور
 .نشستم کنارش جا همان بغض با و دیخز
 
 با و من اگه یحت. کردم سکته من، مادر که واقعا ــ

 طور نیا دینبا یدید یم یمهمون یتو بهیغر پسر
 .یکرد یم یتلف
 

 .بود کرده کیبار را شیها پلک
 
ک یم یوکنیم ول رزالت  یپ مادر یوقت ــ  خونه، تو یج 
 ییدو یم یکن یم ول و رتیپ مادر یوقت. )حقته یهم
 .(حقته نیهم خونه، یتو
 
 خودش و کردم شیتماشا یریدلگ و بغض همان با

 با را جانم رسما. شد نرم یکم که رفته تند چقدر دیفهم
 .رساند لبم به ششینما همان
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شت نیبب.َمکن نگام طویا حاال خو  ــ  گم،هوایم یچ و 
 طویا دلته، تو یچ هی اگه.باش داشته خودت   حرمت
 خودش خواس خودش بگن فردا پسون که َمَزن جارش
 یکس نذار....ین ه شطو مادرتم دمیفهم که من. کرد
ت بفهمه  با کنم چکار با یم نمیبب مَ  تا.کنه سواستفاده اَش 

 فروشا آت ش بغل ور شُ  پنبه یرفت که یا مغازه او و تو
 بهت نیبب. نکن نگام طور اون حاال خوبه. )یکرد بنا
 اگر. باشه خودت حرمت به حواست گم، یم یچ
 فردا پس که نزن جارش طور نیا دلته، یتو یزیچ

 دم،یفهم من. کرد خودش و خواست خودش بگن
 ازت و بفهمه یکس نذار.... نداره یبیع مادرتم،

 اون و تو با کنم چه دیبا نمیبب من تا. کنه سواستفاده
 بنا فروشا شیآت یراستا و، ش پنبه یرفت که یا مغازه
 . (یکرد
 

 از تر شیب شد متوجه یوقت و دادم تکان را سرم فقط
 و غش به طور آن از ام دهیترس بود ازین که یزیچ

 .دیکش یقیعم نفس خودش، انداختن ضعف
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شام جلو اَ  کردن، نگا طلبکار طویا جا به ــ  برو چ 
ت که نمتینب  روزید َم، به دردت گفتن ب جا ناراحتم، اَش 
ن، نیاسی و هیآ یه  ادی دنمیکش خجالت ذره هی برو خوند 
 تو برو کردنم، نگاه طلبکار طور نیا یجا به) ریبگ
 گفتن یجا به. ناراحتم ازت که نباش چشمم یجلو کمی

 کمی برو. دیخوند نیاسی و هیآ یه روزید من، به دردت
 .(ریبگ ادی دنمیکش خجالت

 
. شدم خم دوباره و نشد اخر، ی لحظه اما شوم بلند آمدم
 آمده سرش ییبل نکند که نیا از دهیترس بغض همان با

 بغلش یتو را خودم و دمیبوس محکم را صورتش باشد
 .کردم پنهان

 
 . زیعز دیببخش ــ
 

. نبود سرد هوا گرید و میها شانه دور نشست دستش
 کند، درک را اش خانه یتقار ته داشت یسع او یوقت
 گله هم به شانیفکرها بودن دور از شهیهم که یهمان
 سفره کاش اصل. نبود سرد هوا گرید... را بود کرده
 یبرا. شد یم باز فقط مادرانشان یبرا ها آدم دل ی
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 اما کردند یم دعوا رفتند، یم تشر که ییها آن
 وسط که ییها همان. نداشت حرف شانیرازدار
 دست و بود گرم آغوششان باز هم شانیها غرزدن

 نرم داشت خانه نیا یتو دلم ی سفره! گاه هیتک شانیها
 اگر نبود بد نیا و شد یم باز همه چشم شیپ نرمک،
 کتابفروش دخترک یکم... یکم فقط ،یعیسم آزادخان
 . داشت  دوست را اش هیهمسا

                        
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&& 
 
 ۳۶۳_پارت#
 طومار#
 
 با که ییشما یبرا شده، نوشته نثر به شاهنامه نیا ــ

 . هیمناسب ی نهیگز دیدار مشکل شعرها درک
 
 به کرد شروع و گرفت دستانش یتو را کتاب زن
 متیق راحت الیخ با تا گذاشتم شیتنها زدنش، ورق
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 دسته سرگردم را خودم و کند چک را جلدش پشت
 با بعد یکم. کردم یکتابفروش یها یناقص ستیل یبند

 .کرد زمزمه و شد زیم کینزد کتاب همان
 
 .برم یم و نیهم من ــ
 
 دنیکش از بعد و کردم صادر را فاکتور شیبرا لبخند با

 با که یکتابفروش مخصوص یها پاکت از کارت،
 کتاب و برداشتم بودند شده یطراح طومار خود یلوگو
 برگشتم رفت، رونیب و کرد یتشکر. دادم دستش را

 یکی. کنم مرتب را ها یختگیر هم به تا قفسات سمت
 که بود نیا کارم محل با ام رشته بودن یکی یایمزا از
 روش و داشتم یبهتر سرعت ها کتاب یبند دسته در
 بودم کار در غرق. بردم یم کار به را یتر نهیبه یها
 دمیکش عقب یکم را سرم من و شد بلند زیآو یصدا که
 الیخ به. شده وارد یکس چه نمیبب بتوانم جا همان از تا
 .کردم بلند را میصدا هم ستیمشتر که نیا
 
 .طومار به دیاومد خوش سلم، ــ
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 شدم موفق هم را رشیتصو که دمیشن یوقت را شیصدا
 .بزنم یمحو لبخند و نمیبب
 
 !ییگو آمد خوش از ممنون ــ
 
 .کردم زمزمه و آمدم رونیب قفسات پشت از
 
 !طرفا نیا! یعیسم یآقا ــ
 

 اما اش یگرفتگ بود، تر کم روزید از چشمانش یسرخ
 آن با که یمن به. کرد میتماشا دقت به. بود نکرده یفرق
 یکتان و گشاد بگ شلوار و یپشم ی چهارخانه راهنیپ
 کرده دایپ یا بامزه اما شلخته حالت بزرگ، یکم یها

 . بودم
 
 .ما یزحمتا با ــ
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 باشد گرفته انقدر هنوز بود قرار اگر کردم، یاخم
 . نمشیبب طور نیا آمد ینم خوشم اصل. آمد ینم کاش
 
 .مگه میکرد کاریچ طور، نیا نگو ــ
 
 برام یلیخ دیبرد خودتون شیپ و مامان که نیا ــ

 .گم یم یجد و نیا دار،یسپ بود ارزشمند
 

 لبخندم. زد یم داد را نیا لحنش بود، یجد مشخصا
 .بود رفته نیب از کامل

 
 آزاد؟ یخوب تو ــ
 
 ۳۶٤_پارت#
 طومار#
 

 .کرد زمزمه جواب یجا به و دیکش یقیعم نفس
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 جا؟ هی میبر یایم باهام ــ
 

 یصندل یرو ینرم اخم با او و کردم شیتماشا یسوال
 یجوان یها فرصت داشت یاقتصاد یفشارها. نشست

 یتو هم دیام که گرفت یم دستمان از چطور را ما
 همان یرو و رفتم سمتش نیغمگ بود؟ مرده نگاهمان
 .نشستم ها یصندل

 
 . آزاد نباش گرفته یطور نیا ــ
 
... داشت یخوب حس تلشش بزند، لبخند کرد یسع

 .بودند مهم شیبرا من یها حرف
 
 خوردم، نیزم هربار که ییجا هی برم دارم ازین ــ
 دلم یول باره نیاول. ختهیر جونم به قدرت حس دنشید
 ؟یایم باشم، داشته همراه خواد یم
 

 ی جمله نیهم با داد، فشار مشتش یتو انگار را قلبم
 شن شد دلم خواست؟ یم همراه عنوان به را من! کوتاه
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 یم نگاه اگر را مانیرپایز خت،یر مشتش نیب از و
 باعث چشمانش سوال. من دل یها دانه از بود پر کرد
 .بزنم لب شد
 
 انیب برادرزادم ای دوستم بزنم زنگ قبل یول ام،یم ــ

 . نشه بسته که طومار،
 
 یحوصلگ یب در. انداخت باال را شیابروها از یکی
 .شناخت یم خوب را طعنه زبانش هم شیها
 
 !ایشد یبازار قشنگ ــ
 
 زیم یرو لمیموبا دنبال و شدم بلند یصندل یرو از

 دیشا آمد ینم اگر و زدم یم زنگ هیحان به دیبا گشتم،
 بود، هم بهتر طور نیا. جا نیا کشاندم یم را نگار
 یریتوف دانستم ینم البته. شد یم کتابخوان اش بچه
 !نه ای نیجن آن حال به دارد
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 فکر به دیبا منم... راحته التیخ ،یدار و حامد تو ــ
 .باشم سودم

 
 شیها خنده به رهیخ من و دیخند اما رمق کم د،یخند

 اش حوصله اتفاقا گفت یوقت. گرفتم را هیحان ی شماره
 نیا. شدم خوشحال رساند یم را خودش و رفته سر
 بعد. جا نیا بکشانم را باردار نگار نبود الزم یطور
 یباق و لمیوسا کردن جمع مشغول دنشیرس تا هم

 با جا، همان بود نشسته هم آزاد. شدم مانده یکارها
 یم ها شهیش پشت از را ها نیماش مرور و عبور اخم
 و هیحان. بود کرده سکوت شیفکرها غرق و دید

 الزم سفارشات! را او هم کرد بلند را من هم آمدنش،
 طنتیش پراز نگاه کردم، یم هیحان گوش ریز یوقت را
 بگذران خوش فقط گفت یم مرتب و بود آزاد سمت او
 یم چه ذهنش یتو دانستم ینم. نباش یزیچ نگران و

 اما گذشت
 
 ۳۶٥_پارت#
 طومار#
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 مردانه ی گزنده و تلخ احوال نیا که رفتم یم فقط من
 دوست رسالت انگار. کنم دور پسر نیا جان از را

 ی همه با را رسالت نیا من و بود نیهم داشتن
 . رساندم یم سرانجام به میها ترس و ها تیمحدود

 
 با من و میبود نشسته هم کنار نیماش یتو بعد یکم
 نگاهم رفت، یم شهر یخروج سمت که یریمس دنید

 .دیچرخ یم او سمت و بود گرفته رتیح یبو و رنگ
 
 م؟یر یم کجا ــ
 
 ؟یبخواب کمی یخوا یم م،یدار راه مین و دوساعت ــ
 
 اعتمادم عدم خاطر به نه. نشست دلم یتو ترس یکم
 دخترها و ها زن تمام دل یتو ترس نیا انگار او، به
 !زهیغر یرو از و یفطر زیچ کی. بود
 
 کجا؟ یگ ینم ــ
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 نیماش و کرد کم را سرعتش هم بعد. کرد نگاهم کوتاه
 .داشت نگه ابانیخ ی هیحاش را
 
 ؟یترس یم یایب باهام که نیا از ــ
 
 با. دینپرس زده رتیح یحت ای طلبکارانه را سوال نیا

 .بود دهینپرس هم باشد نداشته توقع انگار که یلحن
 
 دار؟یسپ ــ
 

 .زدم لب صادقانه
 
 ...کجا یگ ینم آخه ــ
 
 ؟یترس یم من از بگو ــ
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 .زدم لب کلفه
 
 !نه که معلومه نه، ــ
 

. بودم شده ریاس یتیموقع بد یتو کرد، میتماشا یسوال
 طرف کی او، ی سرخورده نگاه و بود دلم طرف کی

 . بزنم لب توانستم فقط. دیکش یم پس پا که یعقل
 
 ینم االن ی اندازه یوقت قبل سال نداشتم اعتماد اگه ــ

 من به یول. رفتم ینم روستا اون تا باهات شناختمت
 خبر یب یوقت ندونم، و مقصد یوقت ؟یبد حق یتون یم

 از ترس سر از نیا. ادیم همراهم یاضطراب هی... باشم
 . ستین تو
 
 !نیهم ،یکن اعتماد بهم خوام یم ــ
 
 ۳۶٦_پارت#
 طومار#
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 میها لب اما یجسارت چه با... چطور چرا، دانم ینم

 که دیپر رونیب نشانیب از یا جمله و خوردند تکان
 .کرد زده شگفت هم را خودم

 
 . دارم اعتماد بهت من ــ
 

 شد خاموش زود که یبرق نشست، نگاهش یتو برق
 آن یکم کردم حس. دمید من هم را درخشش همان اما

 .رفت نیب از اش گرفته حالت
 
 جمله نیبهتر نیا مزخرف، دوروز بعد کنم فکر خب ــ
 .بشنوم تونستم یم که بود یا
 

 او یرو اما نگاهم ،یصندل پشت به دادم هیتک را سرم
 .هنوز بود
 
 بود؟ مهم برات ــ
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 ؟یباش داشته اعتماد من به که نیا ــ
 
 را نیماش دوباره یقیعم نفس با او و کردم دییتأ سر با
 .بود تر آرام شیصدا. انداخت راه به
 
 !داریسپ یلیخ ،یلیخ ــ
 
 رفافت از یجزئ هم نیا... چرا بپرسم خواستم یم

 میها سوال هاست؟ یبازار اخلق یتو هم نیا است؟
 اورم،یب زبان به دمیترس. کشتم دلم یتو امدهیدرن اما را

 نیب از را بودم دهیشن که ییها جمله یگرم ی همه
 چیه با را خی نیا نتوانم گرید و وجودم ببند خی. ببرد
 را کمرنگ ی دلشوره آن کردم یسع. کنم آب یآتش
 تابلوها بعد به جا کی از. جاده به بدهم دل و بزنم پس

 فقط بعدش، و میرو یم کجا که دادند یم نشانم داشتند
 آن که بودند ختهیر داغ یها زغال یرو انگار را دلم
 ورود با. میها چشم به زد یم شترین و سوخت یم قدر
 عبور با بعد، یکم و داد ادامه را مقصدش شهر، به
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. رفت باال را یبیسراش مانند، کوه یا منطقه از نیماش
 کدام خاک یرو دانستم یم قیدق کرد، توقف یوقت

 . میدار قرار شهرم از نقطه
 
 .میبر ادهیپ دیبا کمی ؟یش یم ادهیپ ــ
 
 آمد یم که یباد خاطر به و شدم ادهیپ. دادم تکان یسر
 باال را یبیسراش راه هم همراه. گرفتم محکم را شالم
 سال هجده که مینیبب شد یم را یشهر... بعدش و میرفت
 آمال از یلیخ و گرفت دنشیبلع به میتصم نیزم قبل،
 ستاد،یا من از جلوتر. کرد دفن دلش یتو را شیها
 و میبود ستادهیا شیرو که یا تپه پرتگاه به کینزد

 نیب سروصدا با داشت باد یوقت... بیج در دست
 ی همه با او، نگاه و دیچیپ یم من شال و شیموها

 یتو که شهر از یقسمت به بود رهیخ اش شیاستوار
 . بود دمانید
 
 شب هی شهر نیا مردم از یلیخ... قبل سال هجده ــ

 صبح که نیا یآرزو با گفتن، و رهاشونیبخ شب
 رفتن برسن، هاشون برنامه به بکنن، و کارهاشون
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 به یحت خواب قبل دیشا! خوابشون رخت یتو
 آرزوهاشون

 
 ۳۶۷_پارت#
 طومار#
 

 سر کنن، کاریچ فردا که نیا به بودن، کرده فکر
 فرداش دیشا اصل بدن، انجام یمهم کار برن، یقرار
 نیا فکر یتو و بوده خانوادشون یاعضا از یکی تولد
. بکنن و کارهاشون جشن یبرا شن بلند صبح از بودن
 دهینرس بالش به سر بودن خسته انقدر... نه هم دیشا

 ....صبحش و دنیخواب... دنیخواب
 

 یم یباز یباز میگلو یتو بغض. داد قورت را حرفش
 شالم یها لبه کردن محکم با و جلورفتم هم من. کرد
 .کردم نجوا آهسته... شهر به رهیخ نرفتن، عقب یبرا
 
 .کرد اهپوشیس و رانیا هی... بم گه یم ز،یعز ــ
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 وارد یوقت قبل سال یلیخ ،یسیانگل جهانگرد هی ــ
 خاطراتش یتو بم ارگ دنید با شده، بم و رانیا

 یب رانیا کل یتو بنا نیا استحکام نظر از نوشته،
 که کردند مستحکم رو اون یطور و بوده نیرترینظ
 .بشه نابود روز کی دهیبع
 

 کرمان، مردم یبرا بم، غم. زد حلقه نگاهم یتو اشک
 .بود یتر بیغر غم
 
 نیتر بزرگ نیا بنا، نیتر محکم نیا شب هی یول ــ

 یم سقوط اوج از هوی... جهان یتو یخشت ی سازه
 .کنه
 
 شیصدا و دیکش یم زبانه باد زدم، زل رخش مین به

 .داشت ها غامیپ مانیبرا انگار
 
 !آزاد ینکرد سقوط تو ــ
 

 .زد لب شهر به رهیخ فقط نکرد، نگاهم
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 شم، یم خسته هروقت خورم، یم نیزم هروقت ــ

 جا نیا امیم... روم شده آوار ایدن کنم یم حس هروقت
 شهر نیا... کن نگاش گم یم و امیم. کتابفروش دختر

 کشه، یم نفس داره هنوز. ست زنده هنوز ن،یبب و
 هجده انگار نه انگار... سازه یم باز و خودش داره
. سرپاست چقدر نیبب موند، رونهیو هی ازش قبل سال
 خودم به بعد. کشن یم نفس دارن نخلش هنوز نیبب
 سرپا بم نیع اما... یا زده زلزله نداره، بیع گم یم

 ! شو
 

 .کردم زمزمه رمیبگ رخش مین از چشم که نیا بدون
 
 یچیه از یگفت ،یکلنتر یرفت یم یداشت یوقت ــ

 .یعیسم آزادخان ترسم یم دارم االن یول... نترسم
 

 و بود کرده آشفته را شیموها باد داد، تکان را سرش
 ...را شیصدا خشم
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1188pg.   

 که یریتحق یول دم، یم پدرم به رو یبده اون من ــ
 یپدر پشت که یمنت. برم ینم ادی از و گذروندم سر از

 ادشی رید که نیا برم، ینم ادمی از رو بود کردنش
 ینم رو کرده رها خدا امون به رو ما وقته یلیخ افتاد
 ...بخشم

 
 !من سمت دیچرخ سرش

 
 ۳۶۸_پارت#
 طومار#
 
 ینم فراموش یول شم، یم سرپا زلزله نیا بعد من ــ

 ...کنم
 
 و خشم نیا که بود گذشته ها چه پدرش و او نیب

 کردم شیتماشا فقط. دیدرخش یم چشمانش یتو حرص
 کرمان ی تپنده شهیهم قلب به... بم به شهر، به او و

 .کرد یا اشاره
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 .سازم یم منم ساخت، و خودش بم که طور همون ــ
 
 همان انیم خشمش انگار و دیکش یقیعم نفس هم بعد

 را چشمانش و شد تر آرام که بود ختهیر رونیب جملت
 کشینزد خواست یم دلش هرطور باد داد اجازه. بست

 داشتم هنوز من و کند لمس را صورتش و بچرخد
. بود لمس قابل پدرش از خشمش. کردم یم شیتماشا
 او از گرفتن کمک جانب از که یا یسرخوردگ حس
 بود کرده اشاره. دیفهم شد یم هم داشت جانش یتو
 را پدرش از گرفتن کمک یعنی ریتحق نیا و شده ریتحق
 . بود کرده سخت خودش یبرا حد نیا تا
 
 .یایبرم پسش از تو ــ
 

 آن باز من و کردند نگاه من به شدند، باز چشمانش
 آدم دانستم یم خوب که چون کردم، تکرار را جمله
 ازین مرهم فقط او، مثل یا یزخم و نیخشمگ یها

 . داشتند
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 یم. یایبرم خودت ی دوباره ساختن پس از مطمئنم ــ
 رد بحران نیا ،یکن یم صاف رو ها یبده نیا دونم
 تازه. شه یم بهتر یفروش کفش اوضاع باز و شه یم
 کارگاه یببر و من روز هی یداد قول بهم هست ادممی

 .نمیبب کینزد از و کفش دیتول
 

 رگ. کردند دایپ کاهش اش یشانیپ یتو یها یبرآمدگ
 نجوا و زدم یلبخند. گرفتند یم آرام داشتند شیها

 .کردم
 
 سرپا یسوز شیآت اون بعد و من که یهمون تو ــ

 مگه. یکن رد ینتون و بحران نیا نداره امکان ،یکرد
 یتونست اما بود ادیز اتیبده بارم اون نبود؟ پارسال

 .یکن صافشون
 
 خواستم یم. دمیخند تر شیب من و کرد میتماشا قیعم
 .کند پر را جا نیا میها خنده یصدا باد، یصدا یجا به
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 پشت شه یم... ازادخان نهیهم بازار خودت، قول به ــ
 یوقت یول. گرفت ثابتم حقوق هی ماهانه و نشست زیم
 خودت یآقا خودت و باشه خودت یبرا کار یخوا یم

 . یبردار ترک هم ییوقتا هی دیبا ،یباش
 
 .کردم زمزمه صداقت تینها با هم بعد
 
 ۳۶۹_پارت#
 طومار#
 
 اگر یحت کنه، تیحما ازت داشته فهیوظ پدرت ــ

 فقط ،یریدلگ ازش اگر یحت... ییوقتا هی کرده یکوتاه
. نکرده کیکوچ رو تو کمکش قبول که کن قبول و نیا
 زنده بابام دارم دوست یلیخ من آزادخان؟ یدون یم

 پدر هی اگه یحت... باشه سرم یرو ش هیسا فقط باشه،
 .بره ادشی و من وقتا یلیخ که باشه بد
 

 .نگذاشتم که بزند یحرف خواست
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 داشته حق هرچقدرم ،یهست یعصب ازش هرچقدرم ــ
 یکن درک یتون ینم ینباش من یجا یوقت تا... یباش
 . گم یم یچ
 

 میتماشا قیدق داشت هنوز. دمیکوب هم به را دستانم کف
. کند کشفم خواست یم انگار که یطور کی. کرد یم

 .شد یم یعاد داشت میها گوش یبرا گرید باد یصدا
 
 وقت بعدا باش، خودت ساختن فکر به فقط االن ــ

... یکرد فکر بهش که بعدا ،یکن مخالفت باهام یدار
 بهره پدرت کمک از یبتون یداد حق خودت به که بعدا
 .یبش مند
 

 یوقت... من یرو نگاهش هیشب د،یکش طول سکوتش
 .بود تر کمرنگ شیصدا یتو خشم کرد، باز لب که
 
 به رمیگ یم شتمیپ یوقت که یآرامش کردم یم فکر ــ

 .هیکتابفروش خاطر
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 لب من به رهیخ طور همان او و کردم نگاهش رانیح
 .زد
 
 من فقط... یبود خودت یاصل آرامش گمونم یول ــ

 . دادم پاس راست به کردم، نگاه و چپ اشتباه
 
 از را میها لپ. کردند یخال دلم یتو ذوق سطل کی

 .زد لب آرامش همان با! شوم داریب تا گرفتم گاز داخل
 
 یبرا زت،یعز به زده زنگ االن تا ایرو حتملی ــ

 داشت قبل از که یا برنامه و زحماتش جبران
 کنم؟ دعوت رو تو جدا من الزمه... کنه دعوتتون

 
 چشمانم د،یاین زبانم یرو ذوقم نلرزد، میصدا که نیا
 من. بود ممکن ریغ و سخت نزند، برق یشاد شدت از
 نعمت حاج دختر دار،یسپ... من دادم؟ یم ارامش او به
 خواندند گوشش یتو عمر کی که یهمان! یکرمان هللا

 !شده زانشیعز تابوت یپا زنگوله
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 .میایم کنن قبول اگر زیعز ــ
 
 ینم من از هم لحظه کی را نگاهش داد، تکان یسر

 سمت سرش یناگهان که اما شد چه دانم ینم. گرفت
. کرد بلند را شیصدا درهم، یاخم با و دیچرخ ساعتش
 گذاشت خاک، همان یتو جا همان را زیچ همه انگار

 کرد یخال را ذهنش و
 
 .نبود نیا به حواسم چرا بابا، یا ــ
 

 محل سمت رفتن با او و کردم شیتماشا متعجب
 .کرد میصدا ن،یماش
 
 ۳۷۰_پارت#
 طومار#
 
 .بم دنید میایم بازم م،یبر ــ
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 نجوا کلماتش ینیریش مست هنوز و افتادم راه پشتش
 .کردم

 
 شده؟ یچ ــ
 
 .داد زوزه همان نیب را جوابم هم او و دیکش زوزه باد
 
... رهیجز گیل شه، یم شروع فوتبال گهید دوساعت ــ
 .ندم دستش از دوارمیام
 
 یط تند که یریمس به زده رتیح... ماندم من رفت، او
 هیشب نرم، یلبخند کی بعد و دوختم چشم کرد یم

 را نفسم. کردند یا پنبه را میها لب آسمان یتو یابرها
 یبیسراش در هم من بعد یکم و فرستادم رونیب محکم
 .کردم حرکت

 
 !دخترکتابفروش ایب واشی فقط ــ
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 آن نیب باشم؟ مواظب داد یم تذکر و رفت یم جلوجلو
 ادی کهوی تپه، یرو برهم درهم و بیعج حس همه

 دادن نشان یبرا اش جمله تازه و افتاد یم فوتبالش
. شد یم مرتبط فوتبال به هم من بودن دهنده آرامش
 یتو انگار که بودند یبیغر و بیعج موجودات مردها

 یا اشاره زشانیانگ شگفت بعد نیا به یا قصه چیه
 باز و برد باال را سرعتش د،ید که را نیماش. شد ینم
 .داد قرار مخاطب را من هم
 
 گه؟ید یهست فوتبال طرفدار تو ــ
 
 یلیخ رونالدو نیستیکر بدونم که حد نیا در فقط ــ

 !جذابه
 
 از شد باعث تعللش ستاد،یا حرکت از ام جمله نیهم با
 را سرم ن،یماش به شدن کینزد نیح و بزنم جلو او

 ییها آدم هیشب و بود ستادهیا کرده اخم. سمتش بچرخانم
 در ما. کرد یم نگاهم باشم داده فحششان که

 .مینداشت یثبات احواالتمان
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 شد؟ یچ ــ
 

 باز را نیماش در و آمد جلو شیجا به نداد، را جوابم
 چرا دانم ینم بود، میها لب یرو خنده اما من... کرد
 با! دیسف و نرم بود، کرده یا پنبه را دلم واکنشش، اما

 حرکت او که نیهم و نیماش یتو نشستم لبخند همان
 کردم کج یخاک سمت را ام یفکر ریمس بار نیا کرد،
 شد، یم سبز هنوز دو، و هشتاد سال اندوه از بعد که

. کرد یم هیهد مردمش به را دیام و زد یم جوانه
 ارگ، نیا از... شهر نیا از گفت، یم راست آزادخان

 . آموخت را شدن سرپا دوباره شد یم... خاک نیا از
 
 !شد کسانی خاک با بم: تلخ یلیخ است تلخ خبر 

 شد کسانی خاک با دلم خواندم،یم صبح نماز
 نخلستان ریپ و ریکو فرزند د،یلرز نیزم
 شد کسانی خاک با غم و درد خشت خشت ریز به

 خاکستر و خاک و خون تند یبو ه،یمو یصدا
 شد کسانی خاک با هم آه و ماند نهیس در نفس
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 …بچه نیهم ،یخاک ۀکوچ نیا در روزید نیهم
 شد کسانی خاک با…قدم کی گرید که ییپا نیهم
 …باز میبرا را در در، ریز مانده که یدست نیهم
 شد کسانی خاک با هم، یرو حاال که یپلک نیهم
 …ییبابا: گفتیم اش یخاک و خشک یهالب نیهم
 !شد کسانی خاک با کودکم ماندم، زنده! رمیبم
 !ها آدم یآ! مردم یآ دینیبب و دییایب

 !شد کسانی خاک با بم: تلخ یلیخ است، تلخ خبر
 
 ۳۷۱_پارت#
 طومار#
 

. بود کرده پر را خانه سودابه، یاطیخ چرخ یصدا
 چرخ ریز که یا پارچه به و کنارش بودم نشسته
 چشم یرو را نکشیع. کردم یم نگاه کرد یم حرکت

 .کرد زمزمه صدا همان انیم و کرد جا به جا
 
 مامان؟ کردنتون دعوت نایا شد چطور حاال ــ
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 مشغول نکرد، جدا ونیزیتلو ی صفحه از چشم زیعز

 نم. هزارمش بار یبرا هم آن بود مختارنامه یتماشا
 بود یقسمت. بود کرده پر را چشمش ی گوشه هم اشک
 شیبرا داشت انیک و بود شده ازاد زندان از مختار که
 یم فیتعر بود گذشته نیحس امام بر که یمصائب از

 آرام ییصدا با را سودابه جواب حال همان در. کرد
 .داد
 
 خونه پسرش که شب هی بهت گفتم سمنوپزون بعد ــ

 . کنه جبران دیشا خواسته گه،ید جا نیا ادیب گفتم نبود
 
 ستین خونه پسرش دیدیفهم کجا از شب اون یراست ــ

 ز؟یعز
 
 حاال لمیف حس از کرد، نگاه من به یرکیرزیز زیعز

 نیا الیخ یب سودابه که نیا یبرا. بود درآمده کامل
 .دمیپرس شود سواالتش
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 ؟یآبج امشب واسه شه یم آماده ــ
 
 .رفت میپا و دست ی صدقه قربان و کرد نگاهم مهر با
 
 یخواست ازم یعمر بعد نشه؟ آماده شه یم مگه ــ

 .کنم یم تمومش هیهرجور... بدوزما لباس برات
 
 اورال و کت کی ینستاگرامیا جیپ کی در روزیپر
 و مناسب شب یمهمان یبرا نظرم به که بودم دهید

 کی اورال کی رشیز و بود بلند کت قد. بود دهیپوش
 را عکسش سودابه یبرا. خورد یم گشاد شلوار با تکه

 یم و خرد یم پارچه میبرا خودش گفت او و فرستادم
 بود رفته یاطیخ کلس یجوان یها سال سودابه. دوزد

 یپا تر کم چشمش تیوضع خاطر به بود یچندسال و
 کنم تشیاذ آمد ینم دلم یلیخ هم من. نشست یم چرخ

 با داشتم شک اما دمیخر یم آماده را میها لباس اکثرا و
 را او دامان و برسد دستم موقع به لباس آن سفارش
 کنم پرو تا بود آورده را لباس امروز. بودم زده چنگ

 یینها یکارها داشت زیعز چرخ کنار هم خودش و
 .کرد یم را اش
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 با یبرگشتن مادر، ببره رو ما شب ادیب پژمان بگو ــ

 .میگرد یبرم یتاکس
 

 یتو پژمان، تیحساس ادی با من و گفت یچشم سودابه
 بود قرار ها یعیسم ی خانه خود تا. شدم جمع خودم
 .البد کند اخم
 
 .زیعز مینش مزاحمش پژمان م؟یبر خودمون شه ینم ــ
 
 ۳۷۲_پارت#
 طومار#
 

 .آمد حرف به عیسر سودابه
 
 .فشهیوظ بگردم؟ دورت هیچ مزاحم وا، ــ
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 بلند چرخ یپا از و کردم تماشا را شانیهردو ناله با
 چشم که صبح از. داشتم اضطراب یالک اصل. شدم
 میباش مهمانشان بود قرار که یشب ادی با بود کرده باز
 بودم زده ام چانه یرو هم جوش کی. دیجوش یم دلم
 یتو اریبس نظرم به اما ستین مهم گفت یم سودابه که

 ذره یحت را بودنم شانس خوش همه نیا. آمد یم چشم
 .نداشتم باور یا
 
 اصل نرو، ور جوش اون با نهییآ یجلو نرو یه ــ

 .شه یم محو یبزن کرم کمی. قشنگم ستین مشخص
 

 به را خودم و گذاشتم دردناک جوش یرو دست
 و کردم باز را ردندانیخم در. رساندم خانه سیسرو
 سمت برگشتم دوباره و گذاشتم جوشم یرو آن از یکم
 ختهیر هم به را خانه پارچه، یها تکه. خانه هال
 .زدم لب و چاندمیپ بهم را خمی دستان. بودند

 
 زم؟یبر ییچا ــ
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 را سرش سودابه اما بود، شده سلایر محو دوباره زیعز
 .رفتند هم یتو شیها اخم من دنید با و کرد بلند
 
 خوب جوشت یبزن گفته بهت یک و ردندونیخم اون ــ
 رو کارها نیا... پوستت یبرا بده خدا به شه؟ یم

 .نکن
 

. زدم زل اوضاعمان به یآشفتگ با جلو، همان نشستم
 جوش کی. نبود آماده لباسم هنوز و میبود مهمان شب
 یناگهان زیعز که نیا همه از بدتر و بودم زده گنده
 .نگاهم یتو بود نشسته غصه. میبرو پژمان با بود گفته
 
 خوبه؟ نیبب بزن تن گهید بار هی و اورالش نیا ایب ــ
 

 یانیپا تراژیت یصدا بلندشدن با زیعز و برخاستم
. کند خاموش را ونیزیتلو شد یراض باالخره ،سلایر
 سمت دیچرخ که بود دستش یتو شهیهم مثل حشیتسب
 دمیپوش را لباس هردونفرشان رهیخ نگاه از معذب. من
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 و بیع تا ستادیا هم سودابه ستادم،یا شانیجلو یوقت و
 .اوردیدرب را کارش یینها رادیا
 
 .یشد ماه مثل ــ
 
 .ادینم بهش رنگش اصل شده؟ ماه هیشب کجا ــ
 

 سمتش خندان سودابه و کردم نگاه زیعز به زده بهت
 .دیچرخ

 
 .دخترمون عروسکه مادر؟ ادیم دلت ــ
 
 ۳۷۳_پارت#
 طومار#
 
 انگشتش، نوک با و دیبوس را ام گونه بندش پشت و
 که را لباس. کرد پاک هم را ام چانه یرو ردندانیخم

 یرو نشستم و رساندم اتاق به را خودم کردم عوض
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 کردم آرزو و سقف سمت دادم سر را نگاهم! تخت
 با حتما را استرس همه نیا. بودند جا نیا ها یپر کاش
 .بردند یم نیب از شانیها حرف

 
 آزاد مگه؟ یر یم بهیغر ی خونه دار؟یسپ چته ــ

 یبرا استرست. شینیب یم هرروز که هیآزاد همون
 ه؟یچ
 

 هوا یوقت تا فقط. دانستم ینم هم خودم را جوابش
 آماده به داد اذن و خواند را نمازش زیعز شد، کیتار
 میبرا زمیعز ی سودابه که یاورال و کت من و شدن
 انداختم سر یرو یاسکارف و زدم تن بود کرده هم اتو
 را صورتم جوش تیوضع تا ستادمیا نهییآ یجلو و

 همراهم را استرس نیا کنم، یبررس هزارم بار یبرا
 عیسر گفت زیعز و آمد دنبالمان پژمان یوقت. داشتم
 و دیرس خودش یاعل حد به استرس نیا هم میبرو
 را فشار نیا تمام بود ممکن لحظه هر کردم یم حس
 .اورمیب باال دهانم از
 
 .منتظره نیماش یتو پسر نیا مادر بدو دار،یسپ ــ
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 میموها ی دسته و کردم برانداز را خودم آخر بار یبرا
 بود، سودابه با حق. دادم سر یروسر ریز تر شیب را

 بود شده تر کمرنگ کرم یکم را ام چانه یرو جوش
 با را اطیح طول. شدم یم نگرانش قدر آن دینبا و

 مراعات یبرا آرام ییها گام و زیعز دست گرفتن
 منتظرمان نیماش یتو پژمان. میکرد یط او یزانو
 نوه شیپ تا کردم باز زیعز یبرا را جلو در من و بود
 سر پشت مکث، یکم با خودم و ندیبنش زشیعز ی

 میرو نهییآ از نگاهش. نشستم یصندل یرو پژمان
 سلمم جواب تخسش و درهم یها اخم آن با و نشست

 .داد را
 
 .اینیبب و زتیعز یایم کم روزا نیا بگردم، دورت ــ
 

 مادربزرگش سمت محبت با من، به اخمش برخلف
 .دیچرخ

 
 !سر تاج گرفتارم هستم، زخانممیعز کیکوچ ــ
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 را نگاهش نهییآ از پژمان و کرد شیتماشا حظ با زیعز
 .داد من به
 
 خوبن؟ خانم خاله ــ
 

 دستانم که طور همان نداشتم، را شیاداها ی حوصله
 او و آمدم ییابرو و چشم شیبرا بودم چاندهیپ هم به را
 که یآدرس زیعز. انداخت حرکت به را نیماش
 گرید و بود کرده منتقل پژمان به را بود گفته اخانمیرو
 یتو ییصدا مادربزرگ و نوه ی صدقه قربان جز
 زیعز احترام به پسرمان. دیرس ینم گوش به نیماش
 انیم شد یم باعث نیا و بود نگذاشته هم آهنگ یحت

 نظرم به. برود هم ضعف شیبرا دلم استرس، همان
 و مادر احساس بعد ایدن احساسات نیتر بیعج

 به نسبت خاله کی که بود یاحساس ،یفرزند
 . کرد یم دایپ اش خواهرزاده

 
 .کنم فکر جاست نیهم ،37 پلک نمیا د،ییبفرما ــ
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 ۳۷٤_پارت#
 طومار#
 
 یش دوماد ،ینیبب ریخ. مادر دردنکنه گلت دست ــ
 !شاالیا
 
 .دیبوس را صورتش و زیعز سمت شد خم محبت با
 
 .بشم خوشگلم یفخر قربون ــ
 
 تا رفتم جلوتر کمکش یبرا. شد ادهیپ و دیخند زیعز

 کینزد و در دم تا هم با که نیهم و رمیبگ را دستش
 .داد نییپا را شهیش پژمان م،یرفت زنگ

 
 ؟یکن ینم یخداحافظ خاله، ــ
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 اشوبه دل تیکفا قدر میبگو خواستم. سمتش دمیچرخ
 چون دینرس گفتن به اما... پسر نکن بدترش تو و دارم
 .کرد نجوا فاصله همان از قیعم ینفس با
 
 .بهت بگذره خوش ،یشد خوشگل یلیخ ــ
 

 رفت بدهم را جوابش بماند منتظر که نیا بدون بعدش
 .کرد دنبال را نشیماش رفتن ریمس عشق با زیعز و
 
 .کنم دود اسپند براش بگو خونه میبرگشت ــ
 
 یحت و بود ختهیر دلم یتو پژمان ی جمله که یذوق با

 زیعز جواب و فشردم را زنگ بود کرده نرم را قلبم
 .دادم را
 
... یکن ینم دود من یبرا ز،یعز کرد فیتعر من از ــ

 ؟یکن یم دود اون یبرا
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 .دیکش جلو را چادرش
 
 دمیترس رفت، زدنش حرف نیریش اون یبرا دلم من ــ

 .کنم چشش خودم
 
. شد باز در لحظه همان و دادم تکان تأسف به یسر
. میرفت یم سوم ی طبقه به دیبا ما و بود یآپارتمان خانه

 از زیعز وگرنه بود آسانسور که کردم خداروشکر
 نهییا یتو. گشت یبرم و گرفت یم را راهش جا نیهم
 یلعنت جوش آن و را خودم گرید بار کی آسانسور ی
 بودن خی جز بود خوب زیچ همه. کردم یبررس را
 .انگشتانم یرعادیغ
 
 .ستین که تیخواستگار نکن، هول ــ
 
 مهر یکم بار نیا او و کردم نگاه زیعز به اعتراض با

 .ختیر لحنش در مادرانه
 
 .یقشنگ یول ادینم بهت لباس رنگ درسته حاال ــ
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 .کننده وانهید استرس همان نیب گرفت ام خنده
 
 ۳۷٥_پارت#
 طومار#
 
 .زیعز یهست که یمرس ــ
 
 اسانسور. کرد مرتب را چادرش و زد یلبخند هم او
 یورود در انیم را آزاد و اخانمیرو ستاد،یا که

 بود یکاف دنشید. دمید خودمان انتظار در آپارتمانشان
 هوا یتو دودش و بسوزد ها اضطراب آن ی همه تا

 یآزاد حس من به اسمش هیشب اما چرا دانم ینم. برود
 ریپاگ و دست احساسات نیا یورا یحس. داد یم
 !یویدن
 
 .دیآمد خوش سلم، ــ
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 کردن پاره تکه تعارف با و دیبوس را اخانمیرو زیعز
 نگاه ریز که بود من نوبت حاال. شد وارد آزاد سمت
 و ساده شلوار و زیبل آن با که یزن ی دارانهیخر

 یم دهید اش شهیهم از تر سرحال یکم رها، یموها
 دیبوس را صورتم یوقت. بدهم سلم و بروم جلو شد
. نشاند لبم یرو لبخند و دیچیپ ام ینیب ریز کرمش یبو
. دادم انجام یرسم یا یاحوالپرس و سلم هم آزاد با

 با را یورود. طنتیش با یکم و بود مهربان نگاهش
 به دنیرس با و میکرد رد کمرم یرو اخانمیرو دست

 دیسف و یطوس رنگ با که خانه شکل مربع ییرایپذ
 نیب از کامل شکل به عضلتم انقباض بود، شده دهیچ

 . رفت
 
 .دییبفرما زخانم،یعز. دینیبش ــ
 
 قرار کنارش هم من و نشست دونفره مبل یرو زیعز

 یرو اخانمیرو و رفت آشپزخانه سمت به آزاد. گرفتم
. داد یم عود یبو خانه. کرد اشغال را نفره تک مبل
 شیفضا درون یا یداشتن دوست و بیعج یسادگ کی
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 جلب را توجهم ورود، بدو همان از که داشت انیجر
 .بود کرده
 
 .دیکرد خوشحالم یلیخ ــ
 
 .دیافتاد زحمت به ــ
 
 .داد لبخندش همان با را زیعز جواب اخانمیرو
 
 و زحماتتون از کوچولو هی امشب دیشا د،یرحمت ــ

 .میکن جبران میبتون
 
 یصدا بدهد، را تعارفش جواب زیعز که نیا از قبل
 .شد بلند آزاد
 
 .یایم لحظه هی! مامان ــ
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 گفت هم زیعز به. شد بلند جا از یدیببخش با اخانمیرو
 یتو هردو یوقت و کند اقدام چادرش ضیتعو یبرا که

 نداشتم داخلش به یدید جا نیا از که یا آشپزخانه
 .آورد گوشم کینزد را سرش زیعز بودند،

 
 بهشون؟ یداد و شکلت جعبه اون ــ
 

 و زند یم حرف چه از بفهمم تا دیکش طول هیچندثان
 . دمیچرخ سمتش زده بهت یچشمان با بعد
 
 .ارمشیب پژمان نیماش از رفت ادمی زیعز ــ
 
 ۳۷٦_پارت#
 طومار#
 

 سکته آن هر جانش از دور گفتم که کرد نگاهم یطور
 در یها زبانیم به تا بود خفه شیصدا. کند یم

 .نرسد شده مستقر اشپزخانه
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 رفت؟ ادتی ؟یچ ــ
 
 از ترس با و دمیکش رونیب فمیک از را لمیموبا عیسر
 .زدم لب ترسناکش یها غره چشم
 
 !یلیخ که نشده دور برگرده، زنم یم زنگ االن ــ
 
 رم،یبگ را پژمان ی شماره بتوانم که نیا از قبل اما

 شگونین و افتاد زیعز دست یتو میبازو گوشت
 بال نیح که بود نیا آن از بدتر. گرفت آن از یمحکم
 گوشتم، کردن رها یبرا خفته یالتماس با و زدن بال
 نگاهشان و آمدند رونیب آشپزخانه از اخانمیرو و آزاد
 مدار از اگر چ،یه که نیزم که افتاد ما یرو یطور
. شد ینم تمام خجالت آن شدم یم خارج هم یهست
 با را خودش و کرد میرها دنشانید محض به زیعز

 .داد نشان مشغول نمیآست دوخت
 
 .مادر یدینکش اتو خوب رو جا نیا ــ
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 پوست چلندن خاطر به اوردین خودش یرو به گرید

 چشمان کردم حس. بود کرده چروک هم را پارچه تنم،
 کرد یعذرخواه طور آن که شدند زیسرر خنده از آزاد
 یلبخند با اخانم،یرو و برگشت آشپزخانه به دوباره و

 .نشست یقبل مبل همان یرو دوباره محو
 
 .شکرخدا خوبه زیچ همه زخانم،یعز خبر چه گهید ــ
 
 مشغول رفته یخان نه و آمده یخان نه انگار زیعز

 را میبازو آرام یلیخ من و شد اخانمیرو با صحبت
. بود کنده را گوشتم انگار که سوخت یم چنان. دمیمال
 بزرگ و بودند خودش زمان مختص زیعز هاتیتنب

 با. ما با کند مدارا یکم شد ینم باعث هم ما شدن
 را هیقض و فرستادم امکیپ پژمان یبرا بغض همان
 کند چک را اش یگوش زود بودم دواریام. دادم حیتوض
. نکرد دیناام خصوص به مورد نیا در خدا را دمیام که
 نفس من و گردد یبرم نوشت میبرا خنده کریاست با

 یچا ینیس برگشت که بار نیا آزاد. فرستادم یا آسوده
 زیعز و کرد شیتماشا لذت با اخانمیرو. بود دستش هم
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. آمد ابرو و چشم من یبرا یچا فنجان برداشتن نیح
 نیبب دیبگو خواست یم. دانستم یم خوب را منظورش

 یم باال جانت تو و کند یم کار خوب چه مردم پسر
 و کرد یم یانصاف یب که البته. کردن کار یبرا دیآ

 یتو سرد یهوا یتو را دشیع یپتوها امسال اگر
 که را یچا. شد یم متوجه شستم ینم قرمز تشت

 درست که یمبل کی یرو نشست کرد، تعارف
 مطمئن. کرد نگاهم پنهان یلبخند با و بود من یروبرو
 با. گرفت یم شگونمین داشت زیعز بود دهیفهم بودم
 حرف گرم را سرم و گرفتم چشم خندانش نگاه از اخم
 بلند لمیموبا یصدا بعد یکم. دادم نشان مادرها زدن
 ها نگاه. برخاستم یکوتاه یعذرخواه با من و شد

 .کردم زمزمه زده خجالت من و دیچرخ سمتم
 
 کیکوچ کار هی نییپا برم اومده، خواهرزادم پژمان ــ

 .گردم یبرم دارم
 
 ۳۷۷_پارت#
 طومار#
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 .داد نشان واکنش اخانمیرو
 
 .زمیعز باال انیب کن تعارفشون ــ
 

 .کردم یتشکر
 
 .بره دیبا زود داره، عجله ــ
 

 سمت به آزاد نگاه ریز من و دادند تکان یسر هردو
 تینها با و نماندم آسانسور منتظر. رفتم خانه یخروج
 در که یدر کردن باز با و رفتم نییپا را ها پله سرعت
 سرک نشیماش دنید یبرا بود، یالب کوچک پاگرد
 ی جعبه با و شد ادهیپ خودش دید که را من. دمیکش

 .آمد سمتم شکلت
 
 .پرت حواس ــ
 

 .زدم لب ناله با و گرفتم دستش از را جعبه
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 ازم یشگونین چه یپرت حواس نیا خاطر به زیعز ــ

 .گرفت
 

 دهانش یرو دست اخم با شد، بلند که اش خنده یصدا
 .کردم نجوا حرص با بعد و شود ساکت تا گذاشتم

 
 یم ش خاله شدن ادب به آدم بچه، ندارما اعصاب ــ

 خنده؟
 

 عقب آرام من و برد باال میتسل ی نشانه به را دستانش
 اش خنده به انگار تر شیب ام کرده اخم حالت. دمیکش
 .انداخت یم
 
 دور هی شب باز زیعز تا بده و شکلت باال برو ــ

 .نکرده ادبت
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. ستادیا راه ی انهیم که دیچرخ نشیماش سمت به بعد
 .کردم زمزمه و سمتم برگشت

 
 ؟یدار استرس ــ
 

 .چسباندم ام گونه به را شکلت ی جعبه از آزاد دست
 
 مشخصه؟ ــ
 
 .کرد میتماشا شدنش یرتیغ اخم به ختهیآم یمحبت با
 
 یم یجد و نیا د،یسپ باشه خداشونم از یول نافرم، ــ
 .گم
 

 .دمیپرس یجد و آهسته
 
 ؟یچ باشه خداشون از ــ
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 بلند شیصدا و نیماش سمت دیچرخ. شد تر شیب اخمش

 .شد
 
 ۳۷۸_پارت#
  طومار#
 
 . بگم ادینم خوشم و یدون یم خودت که همون ــ
 
 فکر. کردم فوت سرش پشت و فرستادم صلوات سه
 اما گذاشته کم یکی نیا تیترب یتو سودابه کردم یم

 نیا که بود تشیترب یتو شعور شده هم یاندک ظاهرا
 برگشتم دوباره من رفت، یوقت. بلرزاند را دلم یطور

 شد باز که یدر. ستادمیا آسانسور در یجلو بار نیا و
 .زد یلبخند دید را من یوقت. بود داخلش آزاد و
 
 ت؟ تحفه ی خواهرزاده اون رفت ــ
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 یتو نزدم و زد حرف پژمان به که بود زیعز خاطرش
 .دهانش

 
 . رفت بله ــ
 

 کرد باز راه. امدهین خوشم زدنش حرف طرز از دیفهم
 شکلت به ینگاه با و شوم آسانسور وارد هم من تا
 را شکلت بنفش قاب. شدند یمنحن دوباره شیها لب

 .داشتم دوست
 
 ؟یشد یم هیتنب یداشت نیا یبرا ــ
 

 او و انداختم نییپا سر کرده اخم. بود دهید بودم مطمئن
 آسانسور کوچک اتاقک همان یتو لبخند همان با

 .شد کمینزد
 
 ... ایتر اخلق خوش تیکتابفروش یتو اخماشو، ــ
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 .دمیکش باال را جعبه
 
 .شد گرفته حالم نیا کردن فراموش خاطر به ــ
 
 داشت هم یقشنگ یقیموس چه. زد زل جعبه به هم او

 .شان خانه آسانسور
 
 کنه یم فکر ندونه یکی دختر، یشد پرت حواس ــ

 !ایعاشق
 

 بود کمینزد که یصورت. صورتش یرو نشست نگاهم
 آخر که آمد حرف به دلم بعد. کرد یم میتماشا داشت و

 ؟یدینفهم تو و عاشقم دندیفهم ایدن کل عقل، کم پسر
. بود شده عالم همه یرسوا که بودنم عاشق خب
 .بپرسد آرام شد باعث ام یرگیخ
 
 ؟یخوب ــ
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 شد باعث ادکلنش کمرنگ یبو. دمیکش یقیعم نفس
 عقب شد، باز که آسانسور در. کنند خی دوباره دستانم

 .کردم زمزمه من و دیکش
 
 !یبلد خونه کار و ختنیر ییچا دونستم ینم ــ
 
 ۳۷۹_پارت#
 طومار#
 

 یبو رد از شود پرت حواسم تا گرفتم پرت و چرت
 تهش ته تا را دلم که یگفتن ایعاشق آن و ادکلنش
 .کرد باز دشیکل با را در و دیخند. سوزاند

 
 .کنم یم کمک مامان به ادیم مهمون یگاه ــ
 

 غرق اخانمیرو و زیعز. شدم وارد و کردم نشیتحس
 شکلت و شدم کشانینزد خجالت با که بودند صحبت

 دیچرخ سمتم شوکه. گرفتم اخانمیرو سمت احترام با را
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 میبرا ترسناکش یها غره چشم آن از دوباره زیعز و
 .رفت
 
. بودم گذاشته جا نیماش یتو و نیا من د،یببخش دیبا ــ

 .شرمنده
 

 با و دیبوس را صورتم ستاد،یا و گرفت را شکلت
 .زد لب محبت

 
 .بود یکار چه نیا زخانمیعز ،یدیکش زحمت دخترم ــ
 
 ...کمه دیببخش. نداره و قابلتون ــ
 

 من ی شده خی یچا به اخانمیرو و کردند تشکر هردو
 .کرد اشاره

 
 ی سفره بعد براتون، زمیبر یچا گهید یسر هی من ــ

 .نمیچ یم و شام

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1226pg.   

 
 کردن جمع با اخانمیرو که کند تعارف خواست زیعز
 و زیعز کنار نشستم دوباره هم من. نداد مهلت ها وانیل
 .رفت تشر آزاد چشم یجلو او
 
 !اینگ یزیچ هی ــ
 

 م،یخور ینم یچا نگفتم چرا بود نیا منظورش
 .انداختم باال شانه بشنود هم آزاد که یطور صادقانه

 
 .خواست یم ییچا دلم خب ــ
 

 که نیهم و شد بلند کوتاه یشکل به آزاد ی خنده یصدا
 عیسر کرد تماشا شیها غره چشم آن با هم را او زیعز

 .برخاست
 
 .دییبفرما مادر، کمک برم من ــ
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 شام زیم. زد دار و کشت را گربه خوب زیعز. دمیخند
 پلوگوشت، و پلو رهیز. شد دهیچ یچا خوردن بعد

 اخانمیرو دستپخت. دادند یم لیتشک را یاصل یغذاها
 متوجه قاشق نیاول دادن قورت با را نیا. بود یعال
 اما بود جمعمان مرد تنها آزاد که نیا وجود با و شدم
 صحبت شام سر. نبود حاکم خانه یتو یخشک یفضا
 بود راه به یمیقد خاطرات خاطر به مانیها خنده و ها
 سمت به خودم را زیعز و خانم ایرو یوقت هم بعدش و

 جمع و ها ظرف شستن گفتم کردم یم تیهدا ها مبل
 و بود خواهد ها بچه ما ی عهده به آشپزخانه کردن

 
 ۳۸۰_پارت#
 طومار#
 

 گرید حاال. کرد اخم بودم گفته که ییها بچه آن از آزاد
 یم غره چشم تر کم اخانمیرو یراحت ریتأث تحت زیعز
 جمع مشغول او. میشد آشپزخانه وارد دوتا ما و رفت
 .شستن مشغول من و کردن
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 ینم... خدا به خستم بودم، یفروش کفش صبح از من ــ
 ؟یاریدرن یباز قهرمان شد
 
 بود دار خنده. دمیچرخ سمتش ها ظرف یآبکش نیح
 .کار وقت زدنش غر
 
 . بود خسته مادرتم ــ
 

 منتقل خچالی به تا ختیر دار در یظرف یتو را غذاها
 او و کردم شیتماشا طنتیش با. شد کمینزد بعد و کند
 .زد لب آرام
 
 !ادیم بهت سبز ــ
 

 دایپ انشعاب هزار دلم یتو او، به محبتم یها رشته
 .کردند

 
 !یغاز کله گن یم رنگ نیا به ــ
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 بود گفته که نیا از ذوق با هم من. دیپر باال شیابرو

 .کردم نجوا دیآ یم من به رنگ نیا
 
 .دیشناس ینم رو ها رنگ ونیآقا شما ــ
 
 .میستین اتییجز ریدرگ فقط ــ
 

 کرد روشن را یچا ریز نکنم، باز را بحث دادم حیترج
 .گفت آهسته و زدیبر یچا گرید دور کی شام بعد تا
 
 !ادیم یلیخ... گهید ادیم کل در یول ــ
 
 قبل بخورد، سر دستم از بشقاب شد باعث ادشیم یلیخ

 متوجه هم او و گرفتمش ها ظرف ریسا یرو افتادن
 گرفتن گاز با من و کرد میتماشا خنده با. شد شدنم هول
 .دادم قورت را شرمم داخل، از لپم
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 .یمرس ــ
 
 را بشیعج نگاه آن کند، کنترل را خودش کرد یسع
 هم تر شیب را دلم یتو یها انشعاب که ینگاه... هم
 آهسته بار نیا من و رفت کارها یباق سراغ. کرد یم

 .دمیپرس
 
 ان؟ینم امشب... پدرت ــ
 

. داد را جوابم یعاد... نکرد هم اخم نکرد، نگاهم
 .کند هیتوج را نبودنش بود کرده عادت انگار

 
 راه فقط کل هیچندسال. کنه ینم یزندگ ما با ــ

 .منم ارتباطشون
 
 ۳۸۱_پارت#
 طومار#
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 نیا او و اخانمیرو یبرا حتما. ستادیا حرکت از دستم

 درک که نبود سخت گرید حاال. بود دردناک موضوع
 خواهد ینم و ندارد دوست را خواهرش چرا کنم
 نکیس یرو را غذا از شده یخال ظرف. ندشیبب

 .کرد نجوا و گذاشت
 
 .کن عوض من با و جات یشد خسته اگر ــ
 

 او آخرش تا گرید. نگفتم یزیچ و دمیکش یقیعم نفس
 هردو یچا ینیس کی با بعدش و شستم من و کرد جمع

 آورده را شانیمیقد یها آلبوم اخانمیرو. میرفت رونیب
 دست پوست که یدرحال و زیعز شیپ نشستم. بود

 یم پنهان ماندن آب ریز شدت از را ام شده چروک
 .دمیکش آلبومشان سمت را خودم کردم

 
 ه؟یک تپلو بچه نیا ــ
 
 .کرد زمزمه لبخند با اخانمیرو
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 .آزادمه ــ
 
. کرد نگاهم تخس و غد. دمیچرخ آزاد سمت بهت با

 .زد لب و شد اخانمیرو ی خنده باعث واکنشم
 
 .شد الغر دیکش که قد هوی بچم، بود تپل یلیخ ــ
 
 .آمد حرف به هم زیعز
 
 انقدر اشیبچگ. بود ونیقل ین اول از اما داریسپ ــ

 .کردن یم ش مسخره کوچه کل بود الغر
 
 تازه اما او نگو، که آمدم ابرو و چشم زیعز یبرا

 میآبرو امشب بود بسته عهد. بود کرده دایپ شنوا گوش
 .بدهد باد به را
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 و فیضع و الجون. کرد یم تب خورد یم بهش باد ــ
 ینم یباز تو با گفتن یم ها بچه کوچه رفت یم. الغر
 .یبشکن نیزم یبخور میترس یم یالغر انقدر م،یکن
 
 و کرد میتماشا لبخند با هم آزاد د،یخند خودش بعد
 ام دهیماس لبخند. کرد کنترل را اش خنده هم اخانمیرو
 .گفتم ربط یب یلیخ و کردم جمع یسخت به را
 
 .بودم باهوش یلیخ عوضش ــ
 

 جمع راه تنها اما داشت یربط چه دانستم ینم هم خودم
 یفیتعر خودم از خودم بود نیا زیعز افتضاح کردن
 بدهد قورت را اش خنده نتوانست انگار آزاد. بکنم
 رم یم من گفتن با و برداشت را شیچا وانیل چون
 .کرد نجوا لبخند با اخانمیرو و شد دور ما از تراس

 
 دهیچ مبل آزاد ؟ینیبب و من تراس یر ینم تو ــ

 ؟یچ شما خانم زیعز. قشنگه
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 .گرفت باال را دستش زیعز
 
 ۳۸۲_پارت#
 طومار#
 
 داریسپ مادر، ندارن سرما تاب استخونام رزنیپ من ــ
 .بره داره دوست اما
 
. بود وامانده دهانم زیعز یفکر روشن همه نیا از

 همان هم یخوان لب با نمیبب تا کردم شیتماشا چندبار
 هردوشان یوقت و نه ای شود یم استخراج منظور
 .دمیپرس دوباره کردند، تماشا را من میتصم منتظر

 
 برم؟ ــ
 
 .برو یدار دوست مادر آره ــ
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 و برداشتم را میچا فنجان. شدم بلند تعلل و مکث با
 مانیپش زیعز نمیبب تا دیچرخ سرم باز رفتم که دوگام
 من و شود مانیپش خواست ینم واقعا انگار یول. نشده
 به امشب زیعز شدم متوجه تراس، به رفتن با تازه
 رییتغ رفتارش من، کردن عیضا نیع در یبیعج شکل
 .کرده هم
 
 ؟یبخور هوا یاومد ــ
 
 ییصدا با بود کرده متعجبش آمدنم که یآزاد جواب در
 .زدم لب رانیح
 
 .کردن دک و من انگار یول نه ــ
 

 یرو نشستم ،یجیگ همان با من و کرد میتماشا گنگ
 و بزرگشان تراس یتو بودند دهیچ که ییها یراحت
 .نمیبب خوب را اطرافم توانستم بود وقت آن تازه
 
 !جا نیا دنجه چه ــ
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 بود ها یراحت یرو که ییپتو. برخاست و زد یلبخند
 من، یها شانه یرو انداخت آرام یلیخ و برداشت را

 .کرد باز زبان هم من ی فتهیش نگاه حالت دربرابر
 
 ،یکرد یم تب خورد یم بهت باد گفت زتیعز ــ

 .یباش یشکل نیا االنم دمیترس
 
 ۳۸۳_پارت#
 طومار#
 

 .کردم مرتب میها شانه یرو را پتو و زدم یلبخند
 
 ،یکرد جمع کهیت سالت هی یبرا زم،یعز یحرفا از ــ

 نه؟
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1237pg.   

 در که بود ییها وقت از تر راحت چقدر نشست،
 طیمح یتو انگار. بودمش دهید اش مغازه و یکتابفروش

 . داد یم نشان را خودش تیشخص داشت تازه خانه
 
 ینم یکوتاه کردنت عیضا یتو هم انصافا ن، بامزه ــ

 .کنن
 

 بود کرده یکار امشب زیعز. گرفت ام خنده هم خودم
. بودند کرده لیتحل را ما ی رابطه کامل خانوده نیا که
 به و ببندم یاسودگ با را چشمانم شد باعث خنک باد

 بود، شده بمینص خوردن شام بعد که ینیسنگ خاطر
 .بدهم هیتک راحت یها مبل آن به تر شیب
 
 خونه نیا امشب نداشت، مهمون بود وقت یلیخ ایرو ــ
 .بود گهید یها خونه هیشب کمی
 

 .بود آرام میصدا. دیچرخ سمتش سرم
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... شلوغه شهیهم ما، ی خونه برعکس ــ
 دلم یگاه. باشه خلوت ذارن ینم خواهربرادرام

. استیرو هیشب تر شیب اما خواد یم ییتنها چندروز
 یم دلم به عالم غم رن یم که ها جمعه... بگما البته
 .درد هی بودنشون درده، هی نبودنشون انگار. نهیش
 

 به زد زل یجد. دینخند اما بخندد هم او تا دمیخند
 .کرد نجوا و شیروبرو

 
 .یکن شکر رو خدا یشلوغ نیا بابت دیبا ــ
 
 .کردم نجوا تمام صداقت با
 
 بچه دست از من. قشنگه تعادلش یتو یزیهرچ یول ــ
 اتاقم یتو یمیحر و مرز چیه واقعا کشونیکوچ یها

 .ندارم
 

 تر راحت و شکستم را میها انگشت قولنج کرد، میتماشا
 .نشستم
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 .آزاد میدور هم از چقدر تو و من یکرد دقت ــ
 
 شلوغ؟ شما ی خونه و خلوته ما ی خونه چون ــ
 

 و کردم پنهان را خودم پتو پناه در گرفت، ام خنده
 کی از غیدر. کنم دایپ یا ستاره اسمان یتو کردم یسع

 !ماه از یکیبار هلل و بود یاهیس فقط براق، ی نقطه
 
 .ادهیز لشیدال ــ
 

 .کرد زمزمه باشد برخورده بهش انگار
 
 ۳۸٤_پارت#
 طومار#
 
 مهمن؟ برات تفاوتا نیا ــ
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 .کردم شیتماشا یسوال
 
 ؟یمورد چه یبرا ــ
 

 اش چانه یحت کردم حس. نداد را جوابم اما کرد نگاهم
 منگ من و نپرد رونیب شانیتو از یحرف تا شد محکم
 آن یجا به. بدهد حیتوض را منظورش تا ماندم منتظر

 گذاشت، یقیموس کی و دیکش رونیب را لشیموبا اما
 شد یم پخش که یکیتمیر و شاد آهنگ با را لیموبا

 یها نرده سمت به. ستادیا خودش و مبل یرو گذاشت
 .گذاشت ها نرده آن یرو دست و رفت تراسشان

 
 ؟یش یم تیاذ بکشم گاریس ــ
 

 نگاهم یشاک یوقت و دادم تکان آره یمعنا به را سرم
 .کردم کج را دهانم کرد
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 .اینداد و سوالم جواب ره ینم ادمی ــ
 
 سوال؟ کدوم ــ
 
 ای میمتفاوت ما که باشه مهم نیا دیبا یمورد چه یبرا ــ

 نه؟
 

 فرار آن از نتواند که باشد کرده ریگ ماز یتو انگار
 آهنگ شروع با و گرفت ام خنده. کرد نگاهم کند

 و گرفت اش خنده هم خودش. دندیپر هم باال میابروها
 ه؟یچ یعنی که داد تکان یسر
 
 !یگذاشت و آهنگ نیا چرا ــ
 
 هی شده، سرد و خشک یلیخ فضا گفتم ،یطور نیهم ــ

 .هم با میبر دنس
 
 .کردم یا اشاره داخل سمت به
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 .بود حلل خونت د،یشن یم و حرفت نیا االن زیعز ــ
 

 و چسباند ها نرده به را پشتش د،یکش یقیعم نفس
 با نگاهش. کرد جمع شیها نهیس یرو را دستانش
 .بود من یرو افسوس

 
 .دختر یهوش کم یلیخ تو ــ
 

 .شد مانعم که کنم اعتراض خواستم. شد گرد چشمانم
 
. میبخور هوا فقط و میکن گوش آهنگ ایب نگو، یچیه ــ

 باشه؟
 
 ۳۸٥_پارت#
 طومار#
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 یتو و دادم مبل به کامل را ام هیتک دوباره یدلخور با
 خودش اما دوباره. رفتم فرو نرمش منگاهینش آن

 .زد بهم را آرامشم
 
 ؟یشد قبول دانشگاه چطور یول ــ
 
 من ،یعیسم یآقا برندار دور گم ینم بهت یچیه یه ــ
 تو. آوردم کنکور یبرا رو ها رتبه نیبهتر از یکی

 سرته یتو یهرچ یدار توقع بعد یکن یم رفتار گنگ
 .بفهمن هیبق
 
 .داد جواب بود که یحالت همان یتو
 
 رندهیگ کن قبول یول ف،یضع من ی فرستنده باشه، ــ
 . دارن مشکل هم تو یها
 
. بود کرده جمیگ پاک. ستیچ منظورش دمیفهم ینم
 کی با فقط بدهم را جوابش که نیا بدون نیهم یبرا
 پاک نسبتا و خنک یهوا از گرفتم میتصم غره چشم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1244pg.   

 ام قهیسل هم یلیخ که یا یقیموس آن و کنم استفاده شهر
 .کنم گوش نبود
 

 عشقه شراب از مست که ییچشما چقدر نازداره
 

 .عشقه و تیجور نیا زمیعز دارمیخر و حالت
 

 به بود رهیخ چرخاندم، سمتش کوتاه انیم همان را سرم
 را شیپا و کرد یم یهمخوان کیموز با داشت و نیزم
 ی قهیسل چقدر که گفتم یم دیبا. داد یم تکان کوتاه هم

 تفاوت به هم را نیا و دارد فرق من با اش ییایقیموس
 مهم تیبرا مگر که بپرسد او بعد کند، اضافه مانیها

 جواب او و یمورد چه یبرا بپرسم باز من و است
 و آورد باال را سرش او و کردم یا سرفه ندهد؟
 .کردم یا اشاره لشیموبا به. کرد میتماشا

 
 .یکن قطعش شه یم گم، یم ــ
 
 .زد زل لشیموبا به
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 !چرا ــ
 
 .میبگو مودبانه کردم یسع
 
 ست؟ین مزخرف نظرت به یلیخ ــ
 

 و شد زده رتیح نگاهش. بودم گفته مودبانه هم چقدر
 گرفتم یم سردرد داشتم. گرفتم سمتش به را لیموبا من
 .نبود که زور گر،ید نداشتم دوستش. صدا آن از
 
 !ینشد که ناراحت دا،یببخش ــ
 
 ۳۸٦_پارت#
 طومار#
 

 کرد، دراز را دستش باشند گرفته را حالش انگار
 به رو... صدا آن کردن خاموش با و گرفت را لیموبا
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 زدم یم لبخند سکوت خاطر به داشتم تازه که یمن
 .کرد نجوا
 
 .داریسپ فهیضع هات رندهیگ جدا تو ــ
 
 .نداد هم را آن مهلت یحت بار نیا که کنم اخم آمدم باز
 
 شیپ تو میبر ایب ،یکن کج ابرو و چشم خواد ینم ــ

 .ینکرد وونمید تا مامانامون
 

 شد خانه وارد بماند من منتظر که نیا بدون هم بعدش
. کردم تماشا را رفتارش نیا زده بهت ینگاه با من و

 تیبرا جادو و سحر ،یعیسم آزادخان که یبود خوب
 آهسته کرد؟ رییتغ درجه صد اخلقت که بردند کار به
 دستش از که دونفره خلوت آن از یناراض و شدم بلند
 یقیموس کردن خاموش بعد که لشیموبا به بودم داده

 .دوختم چشم مبل یرو بود کرده پرتش دوباره
 
 آهنگ؟ هی خاطر به همش ــ
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 یپسر عاشق دار،یسپ یبود کرده کور را بازار چشم
 همه نیا با. نداشت هم انتقاد ی جنبه یحت که یبود شده

 دلبسته پسر نیا تیشخص از یقسمت چه به تفاوت،
 یدراز زبان شیبرا و بودند ها یپر داشتم ازین ؟یبود
 حالم توانست یم که یزیچ تنها الواقع یف. کردند یم
 در زشت اخلق نیا که چون بود نیهم کند خوب را

 انجامش من یجا ها یپر بود ازین و نبود من شأن
 عموم چشم شیپ را زیعز تیترب خواستم ینم. بدهند
 هفتاد ز،یعز تیترب که البته. ببرم سوال ریز مردم

 رفته سوال ریز خودش دست به امشب نیهم درصدش
 یم حفظش دیبا را مانده یباق درصد یس همان. بود

 !بود شده یا یمهمان عجب. کردم
 
 

                                 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 .دارمش نظر ریز من ا،ین جلو زیعز ــ
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 بود ستادهیا عقب همان د،یلرز یم حرص از شیصدا
 یم فشیضع یها چشم از که یدقت تینها با داشت و
 با نگاهم. کرد یم نگاه کنج آن به داشت، انتظار شد

 رهیخ ام یشانیپ یرو ییها عرق همراه وحشت و ترس
 جانبش از بود ممکن هرلحظه که منطقه آن به بود

 .دمیشن یم را شیغرغرها و میبخور پاتک
 
 .ها کنه فرار ینذار ــ
 

 بودم گذاشته را توجهم تمام و بودم کرده حبس را نفسم
 .نکردنش فرار یرو
 
 .ترسم یم زیعز ــ
 
 جلو، فتمیب ندارم سرعت که من نزن، یالک حرف ــ

 یم... یبر دنبالش کرد فرار اگر که یباش دیبا خودت
 اد؟یب پژمان بزنم زنگ یخوا
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1249pg.   

 ۳۸۷_پارت#
 طومار#
 
 ارمیب و دخلش نتونستم اگر بذار ببند، و در زیعز ــ

 .خونه یتو ادین الاقل
 
 برنده، ینگاه با من و بست را در کرد، گوش حرفم به
 آن به پرنفرت، یادیز حد تا البته و ترسان یکم

 قهوه رنگ و داشت طول انگشتم کی قدر که یموجود
 آمد یم نظرم به ایدن رنگ نیتر هیکر پوستش یا

 .کردم زمزمه
 
 یم بد حالم هم ختتیر دنید از ز،یعز سوسک نیبب ــ

 ای رون،یب رم یم من ای در نیا از امروز پس... شه
 .ستین خارج حالت دو نیا از! تو
 

 نفس کی و کردم نییپا و باال دستم یتو را ییدمپا
 یم شره ام یشانیپ یرو از ها قطره. دمیکش قیعم
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 هم و دمیترس یم داشتم هم. میابروها سمت کردند
 .است خودم کار کار، بودم مطمئن

 
 .نزنم خطا کن کمک خداجون ــ
 
 رفت، یم انتظار هیکر موجود آن از که یسرعت با
. کرد شیدایپ نشود که ییجا برود تا بود یکاف خطا کی

 تکان شیها شاخک سوسک و آوردم باال را ییدمپا
 ی معده یتو هم بودم خورده صبحانه هرچه. خورد
 ییدمپا سرعت، و قدرت تینها با. شد نییپا و باال من
 عقب کشان غیج بعد و بود که ییجا یرو دمیکوب را
 .چسباندم حمام یومینیآلم در به را خودم و دمیپر
 
 .کن باز و در زیعز ــ
 
 .کرد بلند را شیصدا در کردن باز یجا به
 
 ؟یکشت ــ
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 بود سوسک یرو هنوز. کردم ینگاه ییدمپا جانب به
 آخرش یها نفس رشیز برگشته بخت موجود حتملی و
 چندش حس سوسک، کشتن بعد شهیهم. دیکش یم را

 .شد یم تر شیب ام یدرون
 
 .کن بازش آره، آره ــ
 
 .داد نشان مقاومت دوباره زیعز
 
 سوسکا نیا مرده، یش مطمئن روش بکوب چندبار ــ

 اتیح اب انگار چاه یتو برن. دارن جون تا هشتاد
 .شن یم زنده باز دهیرس بهشون

 
. زدم زل افتاده ییدمپا و حمام کنج جانب به غصه با

 سمت به دوباره. خواست یم من از یسخت کار عجب
 گوشش به تا کردم بلند هم را میصدا و رفتم ییدمپا
 .برسد
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 !گهید مرده زیعز ــ
 
 ۳۸۸_پارت#
  طومار#
 
 بشنوم رو ییدمپا یصدا بار پنج اول گفتم، که نیهم ــ

 .کنم یم باز بعد روش یدیکوب
 

 تا ن،یزم یرو دمیکوب بار پنج را میپا یتو ییدمپا
 او شد ینم اما ظاهرا. ام کرده را کار همان کند گمان
 .زد گول را
 
 رهیش من سر دار،یسپ شناسم یم رو تو ذات من ــ

 !حموم یکاش نه سوسک یرو بکوب. نمال
 

 بعد و کردم پرتاب رونیب ینفس کمر به دست کلفه
. چرخاندم سوسک مرگ محل یرو را نگاهم دوباره
 بلند را ییدمپا ترس و چندش با. نبود یا چاره ظاهرا
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. کرد حرکت رشیز از عیسر سوسک ناگهان و کردم
 با بار نیا و دیچیپ حمام یوارهاید نیب ام دوباره غیج
 آن و دمیکوب سرش یتو تر محکم را ییدمپا خودم لیم
 و کردم تکرار را کار چهاربار که بار، کی نه هم
 از شاخکش هم سوسک گذاشتم، کنار را ییدمپا یوقت
 یا شده له حالت بدنش نصف هم بود، شده جدا تنش

. بود داده رییتغ یکم را یکاش رنگ که بود کرده دایپ
 را آن و رساندم در به را خودم دوباره تهوع حالت با

 .دمیکوب
 
 !اصل شد له ز،یعز مرد قران به ــ
 

 مرگ محل به دیترد با و کرد باز را در باالخره
 را خودم سرعت تینها با اما من. دوخت چشم سوسک

 از تهوعم آن تا دمیکش قیعم یها نفس و انداختم رونیب
 یا قهوه ی جنازه آن به چندش با زیعز نگاه. برود نیب

 .زد یم لب مرتب و بود شده دوخته
 
 .نداشت بال خوبه ــ
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 دیبا. دادم تکان یسر هم من و نیزم یرو نشستم

 سوسک که میکرد یم خداراشکر هزارمرتبه
 نیزم یرو را کارش شد یم و نداشت بال مادرمرده،

 و برداشتم را فمیک آمد، جا یکم که حالم. کرد سره کی
 .دمیکش سرم یرو را ام یروسر

 
 !برم گهید من ــ
 
 یم نگاه را من داشت حاال سوسک، ی جنازه یجا به

 .کرد
 
 رفتن؟ قبل یبخور بدم قند اب ــ
 
 شده باعث هم شیحاال نیهم سوسک. انداختم باال یسر
 و رفتم رونیب حرف یب. بروم یکتابفروش به رید بود
 یتو آمد هم زیعز ببندم، را میها یکتان بند تا شدم خم

 .کرد زمزمه و در چهارچوب
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 .کن رفتار نیرنگ نیسنگ پسره نیا با ــ
 
 ۳۸۹_پارت#
  طومار#
 
 مرتب م،یبود مهمان آزاد ی خانه که یشب آن بعد از
 دانست ینم یکی. کرد یم گوشم یتو را حتینص نیا

 هم دل ور مان یکار میتا کل او و من کرد یم فکر
 و گفتم یچشم یکلفگ با. میترکان یم الو و مانده
 .کرد نجوا بار نیا زیعز
 
 و ایقضا اون بعد ت خاله نره، ادتی هم رو شب شام ــ

. شده باز برگشتش و رفت راه دوباره تازه ایریدلگ
 !ایب زودتر. کنم پاگشا تا گفتم خانمشم و یمحمدمهد

 
 .زدم لب و ستادمیا صاف

 
 گه؟ید. چشم نمیا ــ
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 .کرد فوت سمتم و خواند ییدعا
 
 !شیرپیخ ــ
 
 میها گوش یتو یریهندزف ،یکتابفروش خود تا خانه از
. بودم یصوت کتاب کی به دادن گوش مشغول و بود
 کفش کنار از داشتم یوقت بود شده باعث دنمیرس رید

 نگاه ستم،یبا ام مغازه یجلو تا شدم یم رد یفروش
 و کند اشاره ساعتش به آرام یلیخ و شود متوجهم ازاد
 را در. اندازمیب باال یا شانه فقط عبور نیح خنده با من
 به من و شد دایپ اش سروکله بعد یکم کردم، باز که
 با نیرنگ و نیسنگ بود گفته که افتادم زیعز حرف ادی
 ینم واقعا... شد ینم که ندیبب نبود و کن رفتار او

 !توانستم
 
 ؟یبود مونده خواب ــ
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 به یچا آوردن جوش یبرا. بود سلمش یجا به
 .دادم را جوابش و رفتم یکتابفروش یانتها
 
 .ریبخ روزتون سلم، ــ
 

 دهانش از یسلم که بود تخس اما هم باز. دیخند
 .امدیدرن
 
 .ادینم ها مونده خواب به چشمات ــ
 
 کی دنینوش یبرا بودم نسخ و بودم نخورده یچا

 در ام یا سهیک یها یچا دنبال. گرم یدنینوش فنجان
 .زدم لب و کردم باز را یقوط
 
 .خونه از میداشت و مزاحم کی خروج اتیعمل نه، ــ
 

 . ستادیا ها قفسه به کینزد و کرد یاخم
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 ؟یچ یعنی مزاحم؟ ــ
 

 خوب را حالم اخمش. ندینب را لبخندم تا کردم را پشتم
 .بود کرده
 
 ۳۹۰_پارت#
  طومار#
 
 !سمجش نوع از آره، ــ
 

 گره. کنم نگاهش تا دمیچرخ ناچار به من و شد کمینزد
 حیتوض منتظر. بود شده تر محکم اش یشانیپ یرو ی

 .زدم لب طنتیش با من و کرد یم میتماشا داشت
 
 !زشت و بزرگ سوسک هی ــ
 

 بار نیا و زنم یم حرف چه از بفهمد تا دیکش طول
 .بودم گذاشته سرکارش که بود من یبرا اخمش
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 !دختر ذاتت یتو تف یا ــ
 

 .زدم لب حاضرجوابانه
 
 کرد؟ آبسه باز گردنت رگ شد، یچ ــ
 

. کردم آماده را یچا یلبخند با من و کرد میتماشا یشاک
 نیا از قطعا چون نه ای یخور یم هم تو دمینپرس
 دستش هم آب یجا اگر را یچا. گذشت ینم یدنینوش
 وانیل با. دینوش یم هیگل یب شب تا صبح دادند یم
 و گذشتم اش یشاک نگاه کنار از اعتنا یب که یچا یها

 آمد سرم پشت که شدم متوجه برداشتم، گام زمیم سمت
 .دیپرس تر آرام بار نیا و
 
 سوسک؟ از یترس ینم تو ــ
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. گذاشتم زیم یرو هم با را او و خودم یچا وانیل
 را جوابش و بگذارم آهنگ تا کردم روشن را وتریکامپ
 .دادم کوتاه

 
 . بودم مجبور یول چرا، ــ
 

 همان. برداشت را یچا وانیل و شد باز اخمش باالخره
 ساعتش به و کرد کینزد دهان به را آن ستادهیا طور
 .انداخت ینگاه
 
 ؟یبر دیبا ــ
 
 !سوال هی قبلش فقط انبار، برم دیبا آره ــ
 

 .دیپرس شده یشاک دوباره او و کردم شیتماشا
 
 ؟یفرست یم کیموز هی برام هرشب چرا تو ــ
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 را سرش کردم، جمع دهانم یتو خنده با را میها لب
 . کردم زمزمه آهسته من و بگو یعنی که داد تکان
 
 !قشنگن خب ــ
 
 ؟یجهت چه به ــ
 

 .کرد یم دایپ بروز داشت ام خنده
 
 .بشه بهتر تیقیموس ی قهیسل کمی که نیا جهت به ــ
 

 از نگاهم گرفتن با من و شدند درشت شیها مردمک
 کی با بعد و کرد میتماشا هیچندثان. دمیبلع را ام خنده او

 یکتابفروش یخروج سمت به حرف یب ق،یعم نفس
 یرو شد آزاد که یا خنده و ماندم من و کرد حرکت

 آن و داشتم دوست را گذاشتن سرش به سر! میها لب
 ها یپر! باش نیرنگ و نیسنگ گفت یم زیعز وقت

 سر میبرا کارم دییتأ ی نشانه به هردو و شد شانیدایپ
 دست با نیا از کلفه اما انیپر شاه دختر دادند، تکان
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 پا یرو پا من، یها دنیکش شیپ پا با و زدن پس
 کرد یسع و کرد گوش را خودشان آهنگ... انداخت
 هم یپر آخر. باشد توجه یب میها چشم برق به نسبت
  شد؟ یم عاقل انقدر

 
                                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 ۳۹۱_پارت#
  طومار#
 

 زنگ هم سر پشت چندبار لمیموبا و داشتم یمشتر
 که ثابتم یمشتر احترام که نیا جهت به. بود خورده
 را شیصدا باشم کرده حفظ را بود یا حرفه یکتابخوان

 که یکتاب به راجع را حاتشیتوض تا ماندم و کردم قطع
 ان قصه، آن بود معتقد. بدهد بود دهیخر قبل ی هفته
 ینوجوان ادی را او آشفته حال آن و تیشخص یخام
 ازیامت کتاب به بابت، نیا از و انداخته خودش یها
 من و میکرد حرکت قفسات نیب هم با. داد یم ییباال
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 او به را بودم خوانده خودم که یدیجد کتاب نیچند
 یکم با و دیپرس شانیها داستان از. کردم یمعرف

 هستند؟ عاشقانه بود، کرده اضافه طنتیش
 
 دور یورز عشق و عشق از انقدر ها آدم گمانم به من
 ای کتاب کی نیب دنش،ید و خواندن که بودند شده
 آن با یوقت. کرد یم خوب را حالشان ییتنها به... لمیف

 میبازو یرو دست دادم را سوالش جواب قیعم لبخند
 دختر، هیقشنگ زیچ عشق"  کرد زمزمه و گذاشت

 مش،ینینب اگه م،ینخون ازش اگه... زیانگ شگفت یلیخ
 یم سخت دادنش ادامه گهید ایدن نیا... بره ادمونی اگه
 خودم هیشب زن. بودم کرده دشییتأ لبخند با. " شه
 به ام یزندگ چهارم ی دهه در دیشا که یخود... بود
 البته و نگاهم یتو لبخند و دیام نیهم با دم،یرس یم آن

 کرده لیتبد حاال را جانیه و شور آن که یا یپختگ
 !بایز و قیعم لبخند کی به بود
 
 نیا به شد، خارج یکتابفروش از دشیخر پاکت با یوقت
 و عشق حس از ارزشمندتر خداوند مگر که کردم فکر
 یرو جهان مگر بود؟ کرده خلق هم یاحساس مهر،
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 عشق را خیتار تمام مگر نبود؟ استوار اصل نیهم
 ها آدم مگر و بودند نکرده پر نافرجام و فرجام یها
 هم سرانجام یب ی عاشقانه داستان کی یبرا یحت

 که کردم یهج خودم یبرا بعد د؟یلرز ینم دلشان
 ندارد، را جامعه یتو مصطلح یمعنا آن فقط... عشق
 اطلق مرد و زن نیب یزیغر کشش به فقط... عشق

 راتیتعب نیا از تر زیانگ شگفت زیچ همه و شود ینم
 بود، جانیه بود، شور بود، دیام... عشق. ستیسطح
 زهیانگ همان عشق اصل و بود راه ی ادامه یبرا قوت

 . کرد یم تحمل قابل ها آدم یبرا را یزندگ که بود یا
 
 افکارم نیا از گرفته نشأت ی شده قیرق حس همان با
 پنج و بود سودابه خط از تماس. رفتم لمیموبا سمت به
 به و گرفتم را اش شماره. بود شده تکرار هم بار

 .کردم بلند را میصدا لبخند با شیصدا دنیشن محض
 
 ؟یبود زده زنگ خانم، یآبج ــ
 
 !دارمیسپ ــ
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 جمع یکم لبخندم د؟یلرز یم شیصدا کردم، مکث یکم
 .کردم نجوا و شد
 
 ؟یخوب ؟یسود شده یچ ــ
 
 کردم، یته قالب ترس از جا همان من و هیگر ریز زد

 را یگوش یگرید کس که بزند حرف نتوانست انگار
 توانستم فقط د،یسع همسر یصدا دنیشن با من و گرفت
 .بپرسم

 
 زنداداش؟ شده یچ ــ
 
 ۳۹۲_پارت#
  طومار#
 
 ...نباش نگران دارجان،یسپ نترس ــ
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 .کردم نجوا ناالن و دادم هیتک زمیم به را دستم
 
 نگار یبرا شده؟ یزیچ کرد؟ یم هیگر چرا سودابه ــ

 افتاده؟ یاتفاق
 
 فشارش کمی زخانمیعز فقط... خوبه نگار قربون، نه ــ

 خوبه حالش االنم. مارستانیب مشیآورد بود رفته باال
 !ینترس... ها
 

 تب به تنم تمام نشستم، زیم کنار و شد خم میزانو
 ! آن کی در بود نشسته

 
 خوبن... نباش نگرانم نترس، دخترم دارجان؟یسپ ــ

 !االن
 

 .بپرسم توانستم فقط
 
 االن؟ دییکجا ــ
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 شونیبستر خونه، کینزد مارستانیب میاومد ما نیبب ــ

 !بهتره االن حالشون گفت دکترشون خود یول... کردن
 

 هم لیموبا تن، کنار دستم افتادن با و بستم را چشمانم
 یم دهیشن آن از یمحو یصدا فقط و مغازه کف افتاد
 ز؟یعز. دیگو یم چه بدهم صیتشخ توانستم ینم که شد
 زود بود گفته سوسک، آن کشتن بعد صبح که یزیعز
 بد حالش االن شد یم مگر م؟یدار مهمان شب که ایب

 را مهمانانش آمدن تدارک داشت زیعز االن باشد؟ شده
 ییصدا به اعتنا یب برداشتم، را لیموبا. حتما دید یم
 شماره عجله با و کردم قطع را تماس آمد یم آن از که
 و بردارد زیعز خود داشتم دیام. گرفتم را خانه ی
 هم دوم بار یوقت. شد یم دتریناام هربوق با دمیام

 یجد یجد زیعز کنم باور توانستم تازه گرفتم تماس
 و برگشت میپاها به جان بعدش. خورده بهم حالش
 دیلرز یم و بود کرده خی تنم تمام که طور همان

 موتیر فقط. بردارم نتوانستم یحت هم را فمیک. ستادمیا
 دمیدو و زدم چنگ زیم یرو از را یکتابفروش در

 که نیا بدون و فشردم را موتیر. یخروج سمت
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 ادامه دنمیدو به شود دهیکش کامل کرکره بمانم منتظر
 و برسم زیعز به تا بدوم دیبا دانستم یم فقط. دادم

 زیعز به ها حرف نیا که است، خوب شوم مطمئن
 مارستانیب تخت یرو دنیخواب اهل او و خورد ینم
 جلوتر یکم و گذشتم یفروش کفش کنار از. ستین

 به را خودم تا دمیپر یم آب جوب از دیبا یوقت درست
... هم باز. خوردم نیزم برسانم ها یتاکس و ابانیخ
 داشت که آمد یم یمرد یصدا. هزارم بار یبرا
 بلند جا از درد آن به تیاهم یب من و کرد یم میصدا
 نیزم. نکردم ییاعتنا و سوخت دستم کف. شدم

 بکشم را راهم خواستم... بود شده عادتم گرید خوردن
 میبازو و دیرس خواند یم نام به را من که ییصدا که
 .گرفت را
 
 شد؟ تیزیچ ؟ییدو یم طور نیا کجا ــ
 

 با من و کرد یم نگاهم نگران داشت سمتش، دمیچرخ
 کرد رها را دستم. کردم یم نگاهش زده بهت... بغض

 .شود قدم هم تا شد خم و
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 ۳۹۳_پارت#
  طومار#
 
 ...و دستات نمیبب ه؟یوضع چه چته؟ دار؟یسپ شده یچ ــ
 

 .زدم لب فقط و کردم مشت را دستانم
 
 !زمیعز ــ
 

 دهید. بود دهید را من مغازه کنار از دنیدو موقع انگار
 .آمد ینم باال نفسش حاال و دهیدو خودم یهمپا که بود
 
 ؟یچ زتیعز ــ
 

 .بود آرام مینجوا
 
 .مارستانیب برم دیبا ــ
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 دستش هردو کف و شد یجد که خواند را حرفم ته تا
 .گرفت میجلو را
 
 نیبب... برمت یم ارمیم و نیماش االن باشه، باشه، ــ

 باشه؟ کن، صبر
 

 من و نمیبنش جدول کنار کردم اشاره او و گفتم یا باشه
 کوچک یها بچه هیشب ز،یعز به دنیرس زودتر یبرا

 نیماش با د،ینکش طول برگشتش و رفت. کردم اطاعت
 نیا از قبل و بود شده تر کم بهتم کرد، توقف میجلو که
 یرو و برخاستم سرعت تینها با شود ادهیپ او که

 ام بسته مشت به نگاه کی ینگران با. نشستم یصندل
 .زد لب حرکت نیح و انداخت

 
 مارستان؟یب کدوم ــ
 
 با او و دادم را آدرس درآمده چاه ته از ییصدا با

 .زد لب و گرفت خطرناک سبقت کی سرعت
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 .نمیبب کن باز و دستت ــ
 

 دلم خواستم، یم را زیعز فقط االن. شد تر سفت مشتم
 .رفت ینم ینگران نیا و صدا نیا و لحن نیا یبرا
 
 !نشد یچیه ــ
 
 خوبن ه؟ییصدا چه نیا ؟یباخت و خودت چرا یالک ــ

 !زخانمیعز حتما
 

 .کردم زمزمه و دمیکش جلو را خودم
 
 .باشه خوب دیبا... خوبه حتما آره آره، ــ
 
 نشد؟ یزخم تییجا دستات کف جز ــ
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 دنید با او و دمیچرخ سمتش به جیگ چه؟ یبرا یزخم
 زد لب آشفته نگاهم

 
 ۳۹٤_پارت#
  طومار#
 
 یخورد چطور رفته ادتی انگار نکن نگام یطور هی ــ
 !نیزم
 

 یبیآس واقعا نبودم متوجه یحت. کردم ینم حس یدرد
 یزیعز. خواستم یم را زیعز فقط االن... نه ای ام دهید
 .شدم یم تنها من نبود اگر که
 
 نیزم با دختر، یهست یپاچلفت و دست واقعا تو ــ

 مگه ،یکن احترام یادا بهش یهرزگاه یدار قرارداد
 !نه
 
 .دیکوب فرمان یرو آرام او و کردم شیتماشا جیگ باز

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1273pg.   

 
 !بده پا کمی کنم، پرت و حواست خوام یم ــ
 
 .زدم لب بغض با
 
 ؟یبر تند شه یم ــ
 
... باشه... شه ینم پرت حواست یعنی نیا خب، ــ

 مسلط خودت به کمی فقط کنم، یم تر شیب و سرعتم
 باشه؟ ،یترسون یم و من یدار. باش
 

 عمل قولش به هم او و دادم تکان تند و تند را سرم
 گرید پرخطر، اش یرانندگ و شد ادیز سرعتش. کرد
 و برسم زیعز به خواستم یم چون. نبود مهم میبرا اما
 یورود کینزد یوقت. رساند یم را من داشت او
 کامل را نیماش ندادم امان یحت م،یدیرس مارستانیب

 کیالست غیج یصدا و کردم باز را در. کند متوقف
 .درآمد یناگهان ترمز از شیها
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 !داریسپ یکن یم کاریچ ــ
 

 را خودم و یورود سمت به دمیدو. ندادم نشان یتوجه
 را زیعز اسم که نیا از قبل. رساندم اورژانس بخش به

 تمام انگار دنش،ید با من و کرد میصدا دیسع میبگو
 .بزنم لب بغض با توانستم فقط و رفت لیتحل توانم
 
 ...زیعز ــ
 

 سرخ نگاهم و بودند مشت دستانم هنوز گرفت، را مچم
 پوست و دیکش آغوشش یتو را سرم. اشک یب اما

 .دیبوس را سردم
 
 یها مراقبت بخش یتو گفتن و امشب زم،یعز خوبه ــ
 .بخش ارنشیم فردا باشه، ژهیو
 
 میها اشک طلسم ژهیو یها مراقبت بخش اسم دنیشن
 و نمیبنش ها یصندل یرو کرد کمک دیسع. شکست را
 .گفتم دهیبر دهیبر و ترکاندم بغض ناالن من
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 !که خوبه... گفتن... چرا؟... جا اون ــ
 
 گفتن امشبه، هی فقط... نیبب و من دار،یسپ خوبه ــ

 !نترس اصل. طور نیا بهتره
 
 ۳۹٥_پارت#
  طومار#
 
 یم دلم یتو که بود یمار هیشب ترس د؟ینترس شد یم

 .زدم لب التماس با. بود کرده آشوبش و دیخز
 
 .نمشیبب ــ
 

 سمت دوباره را سرم. دیکش رونیب را لشیموبا
 سودابه با دمیفهم. گرفت یتماس و کرد تیهدا آغوشش
 باال بتوانم من تا دیایب نییپا خواسته و گرفته تماس
 میها اشک شد باعث دنشید آمد، که سودابه. بروم
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 یتو محکم. فتدیب هیگر به هم او و شوند روان دوباره
 .کرد زمزمه لب ریز مرتب و دیکش آغوشم

 
 و خی طور نیا نمینب رمیبم ترسوندمت، رمیبم ــ

 !یلرزون
 
 خواستم ینم. بودم کرده بغلش بسته یها مشت همان با
 و بروم باال گفتند. ندیبب را میها دست کف زخم یکس
 ی اجازه یحت امشب ظاهرا. نمشیبب قهیدق ده فقط یبرا

 .بودند نداده هم همراه ماندن
 
 صحبت برم؟ قربونت یبر سمت کدوم یدیفهم ــ

 .نشیبب یبتون که میکرد
 
 سمت به یوقت و دادم تکان دییتأ یمعنا به یسر

 و بود شده بخش وارد آزاد که دمید تازه رفتم، آسانسور
 به ورود قبل. گشت یم ما دنبال نگاهش با داشت

 یصدا همان با و دادم نشان سودابه به را او آسانسور
 .زدم لب هیگر و بغض از گرفته
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 کنن تشکر بگو دیسع به اومدم، یعیسم یآقا با ــ

 .ازشون
 

 چشم گشت یم دنبالمان داشت آزاد که یجهت به سودابه
 آسانسور یدرها یوقت. کرد نجوا یا باشه و چرخاند
 اما دید را من باالخره نگاهش شدند یم بسته داشتند

 تنها نگرانش، نگاه و شد بسته در. بود شده رید گرید
 جز که یآسانسور یتو. ماند من ادی به که بود یزیچ

 دست کف... کردم باز را مشتم نبود، یکس بهیچندغر
 خود با را خاک رد و سوختند یم بودند، یزخم میها

 که یدل! سوخت ها زخم آن از تر شیب اما دلم. داشتند
 که تازاند یم تند یطور کی ز،یعز نبودن ترس از

 .بودم دهیترس آن از هم خودم
 

                          
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 ۳۹٦_پارت#
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  طومار#
 

 فشار من به را بود کرده رد زیعز که یفیخف ی سکته
 یوقت از حال، نیا با. برسم تر کم تا بودند گفته باال
 نییپا و باال نهیس آن و کشد یم نفس که بودمش دهید
 بودند شده نینش ته پراکنده یها ینگران آن رود، یم
 شب خواستم یم. بود دهیرس سکون به دلم و گوشه کی
 با اما دیسع بمانم، مارستانیب همان اطیح یتو را

 شب بود خواسته پژمان از و بود کرده ام یراه تشرش
 م،یشد خانه اطیح وارد یوقت. نمانم تنها من تا بماند
 کینزد شهیهم را شیها برق که یاطیح یکیتار یوقت

 نشست، چشمم شیپ کرد یم روشن زیعز خود غروب
 که جلو قدر آن م،یگلو یجلو زد چنبره و آمد بغض باز
 بر یمبن که یدروغ و دیپر یم رونیب کردم یم ها

 یب. داد یم لو را بودم گفته پژمان به بودنم خوب
 بود قرار خانه نیا... او هم من هم م،یبود حوصله
 و کور و سوت طور نیا نه باشد داشته مهمان امشب

 را اطیح یها برق خودش پژمان. باشد زیعز یب
 دینکش دلش انگار و نشست حوض کنار کرد، روشن
 به صدقه قربان با زیعز که شود یا خانه وارد

 مثل و ها پله یرو نشستم هم من. آمد ینم استقبالش
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. دیچسب اطیح یآجربهمن یوارهاید به ماتم نگاه خودش
 آدم چشم به هزارنفر قدر نبودنش و بود نفر کی زیعز
 .ماند یم
 
 !تو برو قربونت، شه یم سردت ــ
 

 و کردم نگاهش اما من گفت، را نیا کردنم نگاه بدون
 !ها پله دور یها نرده به چسباندم را سرم
 
 !باشه پاگشا مراسم جا نیا بود قرار  مثل امشب ــ
 

 بسته و باز شیها چشم یجلو و درآورد را فندکش
 .بود آرام شیصدا. کرد
 
 !ادهیز پاگشا واسه وقت برگرده، و باشه سلمت تنش ــ
 
 بدش زیعز. کرد جلب را حواسم خانه داخل یکیتار
 چراغ دارد کراهت گفت یم. باشد کیتار خانه آمد یم
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 خودم ستادم،یا یسخت به. باشد خاموش یا خانه یها
 حوض لب جا همان پژمان و دمیکش باال ها پله از را

 برق زیپر لمس یبرا دیچرخ دستم شدم، که وارد. ماند
. دیچرخ خانه دور تا دور نگاهم کردنش روشن با و
 انار از پر یظرف کرده؟ یم دان انار داشت... رمیبم
 انار یکل و کنارش انار پوست یکل و بود نیزم یرو

 و دادم قورت را بغضم! ترش طرف آن نکنده پوست
 مجبورم... بود دهید پرهام را میها دست. رفتم جلو
 را زخمش پرستار کی کمک با جا همان بود کرده

 یآلودگ تا چمیبپ دورشان سبک باند کی و بدهم شستشو
 یها دانه میها انگشت نوک با. نشود عفونتشان باعث
 نشسته که کنم تجسمش توانستم یم. کردم لمس را انار
 به را قاشقش پشت داشت و شده دراز یپا با بود،

 کرد یم زمزمه لبخندش آن با و دیکوب یم انار پوست
 ...جوپار انگور خورم، بم انار
 

 انگار و گرفتم سقف سمت را سرم شد، سیخ چشمانم
 گرفته عزا شیبرا طور نیا که بود مرده جانش از دور
. دمیچرخ یم دورش دیبا شد یم که مرخص. بودم
 را ختهیر بهم ی خانه کردم، عوض را میها لباس
 خچالی داخل به را آماده مهین یغذاها و کردم مرتب
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 بودم مطمئن افتاد، برق به که خانه. دادم انتقال
 از یدوساعت

 
 ۳۹۷_پارت#
  طومار#
 

 و پنجره ی گوشه از. گذشته اطیح یتو پژمان ماندن
 من از تر شیب طفلکم. کردم شیتماشا ها پرده پشت از

 کی و برداشتم پتو کی. زد یم شور زیعز یبرا دلش
 را سرش در یصدا. گذاشتم اطیح در پا و یچا ینیس

 .چرخاند
 
 !خاله یزد خی ــ
 

 .اوردین ابرو به خم و نشست صاف
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 یم حس... بود روشن برق اومد، یم سروصدا ــ
 یطور نیا امیب خواستم ینم. نشسته تو زیعز کردم
 .بخوره ذوقم یتو
 

 حوض لب شد ینم را یچا ینیس. زدم یتلخ لبخند
 لبه آن را قندان فقط و دادم دستش را وانشیل داد، قرار

 نشستم و انداختم شیها شانه یرو را پتو. گذاشتم
 .کنارش

 
 به خون دارم بدتر باشه، تو به حواسم اومدم مثل ــ

 .کنم یم دلت
 
 .زدم لب نباش نگرانم و خوبم نه، که تعارف یجا به
 
 حالش؟ شدن بد قبل داشته مهمون زیعز ــ

 .کرد نگاهم متعجب
 
 چطور؟ ــ
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 یرو بود مونده نخورده دست ییچا وانیل دوتا ــ
 دهید اومده بهش کمک یبرا گفت یم سودابه. نیزم

 خبر تو! نه ای داشته مهمون نگفت خونه، کف افتاده
 ؟یندار
 

 .انداخت باال یا شانه
 
 .نگفت یچیه من به مامان وهللا، نه ــ
 
 اشاره اش ییچا به و دادم تکان دنیفهم یمعنا به یسر

 .کردم
 
 !یچا یم... سرده تو، ایب بخور ــ
 

 .بود زیانگ غم لبخندش
 
 هست؟ حواست ،یکن یم رفتار زیعز هیشب ــ
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 یم مرخصش زودتر کاش. شدند سیخ باز چشمانم
 کرده لوس یادیز را ها نوه نیا و یتغار ته من کردند،

 تمام که من خصوص به. مینداشت را نبودنش تاب. بود
 یتو او به ام یوابستگ برادرها ازدواج بعد یروزها

 .بود شده هم تر شیب خانه نیا
 
 ۳۹۸_پارت#
  طومار#
 
 !سرده ایب... خاله تو ایب! شه ینم زیعز کس چیه ــ
 

 آشپزخانه. برگشتم خانه به دوباره من و گفت یا باشه
 رخت بعد و باشد خاموش یکتر ریز تا کردم چک را

 را خودم! ییرایپذ یتو کردم پهن را پژمان یها خواب
 و بودم گرفته وضو ز،یعز اتاق به رساندم بعدش هم
 اتاق یتو. بخوانم نماز اش یسلمت یبرا خواستم یم

 میبرا قدش که خودش نماز چادر همان با خودش،
 تن یبو بود نیا مهم. نداشت یبیع چیه و بود کوتاه
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 ازین که بودم یلوس دختر آن من و داد یم را زیعز
 ! بو نیا به داشتم

 
 سجده بر سر. شکست آرام بغضم خواندم، که را نماز

 یم زیچ کی خدا از فقط. دیلرز میها شانه و گذاشتم
 به ام مارگونهیب یوابستگ که یزیعز یسلمت خواستم،

 یتو گرفت، آرام که دلم. دانستند یم عالم ی همه را او
. کردم پهن خودم یبرا هم خواب رخت کی اتاق همان
 رو دنیکش دراز نیح و گذاشتم سرم یباال را لمیموبا
. دمیچرخ تعلل با و دمیشن را امکشیپ یصدا سقف، به

 را امیپ! یمتوال یها ختنیر اشک از کرد یم درد سرم
 فوت یکس انگار میها یآشفتگ ی همه انیم و کردم باز
 .سوختند یم داشتند که دستانم کف زخم یرو کرد
 
 کتابفروش؟ دختر یبهتر ــ
 

 نیهم ها آدم. زدم یم گول را خودم دیبا بود؟ نگرانم
 یم زدند، ینم که را یکس حال جوش یالک طور
  زدند؟
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 .امروز بابت ممنون خوبم، ــ
 

 .آمد عیسر جوابش
 
 خواد یم دلم ،ییزایچ نیچن واسه یکن یم که تشکر ــ

 بهترن؟ خانم زیعز... ییجا هی به بکوبم و سرم
 
 یم آب دلش یتو قند دیشن یم اگر زیعز زخانم،یعز
 یم خوشش او و اجانیرو کردن صدا مدل نیا از. شد
 و بود مارستانیب تخت یرو حاال اما طفلکم زیعز. آمد
 نیا به اما بخرم جان به را دردش خواست یم دلم من
 .برگردد خانه
 
 .بهترن ــ
 
 .آمد امشیپ هم باز مکث یکم با
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 !یبخواب کن یسع ــ
 

 نیچن ای ریبخ شب بود نگفته. بستم را میها پلک
 یم یعنی نیا و یبخواب کن یسع بود گفته ،ییزهایچ

 ی گوشه یسیخ. دیآ ینم چشمت به خواب امشب دانم
 .نوشتم شیبرا و کردم پاک را چشمم

 
 !خوش شب ــ
 
 ۳۹۹_پارت#
  طومار#
 
 زل. سرم یباال برگرداندم را یگوش. امدین یامیپ گرید

 شدم متوجه در شدن باز یصدا با و سقف به زدم
 ی گوشه باز شدند، خاموش که ها چراغ آمده، پژمان
 گم میموها نیب ییجا ها اشک. شدند سیخ میها پلک
 یم زیعز نبودن از چقدر دمیفهم تازه بعد و شدند
 .بود بسته را نفسم راه... ترس نیا. ترسم
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&& 
 
 
 باز را آب اریس دوش و دمیکش تنش یرو را فیل

 شدم متوجه شستم، یم را ها کف داشتم یوقت. کردم
 بچه یریپ سر که نیا از معذب و بسته را چشمانش

 یبرا لبخند با. زند ینم پلک کند یم حمامش دارد اش
 .زدم لب عذابش کردن کم
 
 سهیک یحساب بردارم ها سهیک اون از االن جاشه ــ

 یم سهیک محکم چطور امیبچگ ادتهی ز،یعز کنم کشت
 !و من یدیکش
 
 باز هیکنا به زبانش هم یسست و رخوت حال همان یتو
 .شد یم
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 آخرم. یکن باز رنگ کمی دمیکش یم ،یبود اهیس ــ
 .یموند اهیس همون

 
 گذارد یم سرم به سر دوباره که نیا از شاد و خندان
 .دادم جواب و گرفتم گوشتالودش تن یرو را آب
 
 ادیز هواخواه سبزه پوست دونن یم ایدن همه زیعز ــ

 .داره
 

 یموها و شوند پاک تنش یرو از ها کف تا کرد کمک
 دست با را سرش به دهیچسب ی شده سیخ پشت کم

 .کرد صاف
 
 نفسم! امیدرب اریب رو حوله برو بچه، بسه گهید ــ

 .گرفت
 

 حمام رختکن یرو از. بستم را اب ریش و گفتم یچشم
 دمیچیپ یم دورش که همان و برداشتم را اش حوله
 .دیلرز یم شیصدا کردم حس. شود بلند کردم کمک
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 .شدم وبالت یعمر آخر ــ
 
 .کردم نجوا اعتراض به
 
 ضعف کمی یشد مرخص تازه نکن، تیاذ زیعز ــ

 همه که یریگ یم جون انقدر باز گهید دوروز ،یدار
 شما و من کم مگه هم بعد. یبکن خودت و کارات
 .رمضون بارم هی شعبون شهیهم ،یشست حموم یبرد
 
 ٤۰۰_پارت#
  طومار#
 
 !اوالد نه بودم، مادر من ــ
 

 حوله، با کردنش خشک نیح کردم یم یسع داشتم
 و کرد یم تمیاذ فشیضع حال نیا دنید. دیایدرن اشکم
 .کشد یم نفس و هست که کردم یم شکر باز
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 ،یکرد تموم حقم در چندبرابر رو یمادر حق شما ــ
 .ارمیب جا به یاوالد حق من کممی
 
 را سودابه بزند یحرف بدهم اجازه که نیا بدون هم بعد
 کنار را شیها لباس زیعز کند کمک تا کردم صدا
 داشت اصرار که یا سودابه. بپوشد اتاق یبخار

 بودم گفته یتخس با من و کند حمام را زیعز خودش
 اوست از تر راحت من با زیعز دانستم یم. خودم فقط
 که سودابه. بشود او معذب خواست ینم بابت نیا از و
 .زد لب آهسته گرفت را زیعز یبازو ریز
 
 !ادتیع اومدن بپوش لباس زیعز ــ
 

 یم یدوش هم خودم دیبا و بودم حمام یتو هنوز
 .دمیپرس آهسته ییصدا با گرفتم،

 
 ه؟یک ــ
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 .زد لب و کرد نگاهم معنادار
 
 !آقازاده و مادرشون ،یعیسم ی خانواده ــ
 
 را میها لباس. برگشتم حمام داخل به حرف یب

 که دمید را یدختر بخارگرفته ی نهییآ یتو و درآوردم
 بخار یبرا اگر یسرخ نیا و انداخته گل شیها لپ

 یخبر. باشد توانست یم سودابه خبر یبرا نبود، حمام
 فقط و بودند کرده حل دلم یتو را شکر یها دانه که
 به. وندمیبپ بهشان و رمیبگ دوش تر عیسر خواستم یم

 زیعز میبرا و من زیعز ادتیع بودند آمده که یمهمانان
 همان یتو. بود مختصر و کوتاه گرفتنم دوش! بودند
 دیسع که یسشوار با و دمیپوش را میها لباس حمام

. کردم خشک را میموها وارید به بود کرده نصبش
 لپ که یا سبزه دختر میبگو که بود کجا زیعز حاال
 و دیسف هرپوست از تواند یم زند، یم برق شیها

 شانیصدا شدم، اتاق وارد یوقت. باشد تر جذاب یروشن
 که کنم تصور توانستم یم. آمد یم ییرایپذ یتو از
 ز،یعز محبوب یها پته و نینش شاه به اند زده هیتک
 ضعف آن با زیعز و دارد قرار یچا و کلمپه شانیجلو
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. دهد یم را شانیها یاحوالپرس جواب ،یحال یب و
 کج خودم اتاق و باال ی طبقه سمت را راهم آرام یلیخ

 هر از که داشتند را یخوب نیا یمیقد یها خانه. کردم
 سرعت نیتر شیب با. نداشت دید ییرایپذ به درزشان

 پله شالم کردن مرتب نیح و دمیپوش یمناسب یها لباس
 .آمدم نییپا دو با را ها
 
 و باشند کرده رفتن عزم برسانم را خودم تا دمیترس یم

 باالخره. شود حسرت به منجبر توانست یم یتعلل هر
 نینش شاه به متصل در پشت به را خودم توانستم
 ام نهیس یرو را شالم یجلو ،یقیعم نفس با و برسانم
 .بود بلند و رسا شدن وارد بدو در میصدا. کنم مرتب

 
 !دیآمد خوش سلم، ــ
 

 و خاله هم. شد ینم بدتر نیا از و دیچرخ سمتم ها نگاه
! آزاد و اخانمیرو هم بودند، همسرش و یمحمدمهد
 یروبرو قلبم، ی ندهیآ و حال محبوب و گذشته محبوب

 یبیغر شکل به ان،یم نیا هم زیعز. بودند نشسته هم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1294pg.   

 و ایب گفت یم داشت که ینگاه با. آزاد به بود زده زل
 !ینیبب را رشیخ جوان، ببر را من دختر

 
 ٤۰۱_پارت#
  طومار#
 
 

 باز آغوش دنمیبوس یبرا هردو اخانمیرو و رایحم خاله
 طرف یعنی زیعز چپ سمت به ماندم من و کردند
 رایحم خاله که زیعز راست سمت ای بروم، اخانمیرو

 کردم یدوانگشت حساب کی سرم یتو بعد. بود نشسته
 ی نهیگز نظر هر از اخانم،یرو طرف رفتن دمیفهم و

 خودش یرو به کس چیه را تعللم. بود یتر مناسب
 خاله یها دست رفتم، اخانمیرو سمت یوقت اما اوردین

 یدلتنگ اظهار تنها یتصنع یلبخند با و نییپا افتادند
 و نندیبنش کردن تعارف شانیها نگاه ینیسنگ ریز. کرد
 دل تنگ ز،یعز نافذ اما ماریب نگاه آن دنید با هم خودم

 بعد و شد ملحق ما به یچا ینیس با سودابه. نشستم او
 من حاال و نشست من گرید طرف ،ینیس گرداندن
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 که یبزرگ خواهر و زیعز دو نیب بودم شده محاصره
 .ام داده آب به هم او یجلو را بند گفت، یم نگاهش

 
 کجم یحت مارستانیب طرف راهتون گهید دوارمیام ــ

 !زخانمیعز نشه
 
 و کرد اخانمیرو ریخ یدعا یبرا یتشکر زیعز

 مهربانش یادیز و یمخمل و آرام یصدا آن با سودابه
 .داد قرار مخاطب را آزاد
 
 رسوندن زحمت م،یبکن آقازاده از جا نیهم تشکرم هی ــ
 .روز اون دنیکش و مارستانیب به داریسپ
 
 کرد نگاهم عیسر بود خبر یب انیجر نیا از که زیعز
 را آزاد یصدا فقط حاال. انداختم نییپا را سرم من و
 !را محکمش و یجد یصدا ندم،یش یم
 
 .بود فهیوظ د،یدار اریاخت ــ
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 د؟یبود داریسپ با شما ــ
 

 یبرا اما شد دهیپرس یعاد چه اگر یمحمدمهد سوال
 را فضا سکوت، و شد یتلق نیسنگ یکم ما ی خانواده

 و زیعز ای من جانب از یجواب هر از قبل. کرد پر
 شیصدا بار نیا. داد جواب هم باز آزاد خود سودابه،
 یتو یخاص ی مربوطه توچه به کی و بود بدخلق
 .زد یم موج لحنش

 
! هیکرمان خانم هیکتابفروش به دهیچسب کارم محل من ــ

 بدشون حال و عجله متوجه عتایطب یول نبودم، باهاشون
 .شدم
 
 ردوبدل دونفر نیا نیب یحرف گرید که نیا یبرا زیعز

 .کرد نجوا مارشیب یصدا با نشود
 
 .پسرم بده رتیخ خدا ــ
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 .گرفت دست را بحث بار نیا اخانمیرو
 
 .زخانمیعز بوده ش فهیوظ ــ
 
 ٤۰۲_پارت#
  طومار#
 
 

 هم یمحمدمهد زن. بود کرده سکوت رایحم خاله
 ظاهرا اما آمد ینم یخجالت نظر به. زد ینم یحرف
 دوباره! نه کجا و بزند حرف کجا دانست یم خوب

 یبرا زیعز و نشست جو ینیسنگ نیب سکوت
 . شد قدم شیپ شکستنش

 
 تازه نیا بود قرار شد، بد حالم که یروز اون من ــ

 عاروس شرمنده نشد، که کنم پاگشا و داماد و عاروس
 !خانم
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 شیصدا. آمد حرف به هم یمحمدمهد زن باالخره
 !داشت هم یخوب یمایس بود، قشنگ

 
 یبرا فرصت. شماست یسلمت مهم ه،یحرف چه نیا ــ

 از شدت به من که خصوص به... هست بودن هم دور
 و اومده خوشم گرمش و یسنت یفضا و خونه طیمح

 . بشم مزاحمتون باز دارم دوست
 
 عذاب هم اصل و ینشو مزاحم کاش گفتم دلم یتو

 را یمحمدمهد ی فتهیش نگاه چشمانم،. نگرفتم وجدان
 دلم یتو یکج دهن کی با و کرد شکار همسرش یرو
 یاخم با ازاد نگاه که دمید دم همان. چرخاندم را سرم
. بود دهید هم را من نگاه آن حتملی و نشسته میرو محو
 و چرخاند زیعز سر زدم، لبخند یا احمقانه شکل به

 توانستم یم لحظه همان و کرد شکار را آزاد به لبخندم
 باز کنم نگاه هم یگرید یهرجا به اگر بخورم قسم
 .شوم رسوا بود قرار
 
 مزاحم نیا از تر شیب ما د،یشد مرخص تازه چون ــ
 .استراحت به دیدار ازین شما. زخانمیعز میش ینم
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 ی احمقانه لبخند به معنادار یرگیخ آن از دست زیعز
 .داد را اخانمیرو جواب و برداشت من
 
 .دیباش ما شیپ ناهار ــ
 
 از یماریب رخت که یتر مناسب فرصت شاهلل ان ــ

 !باشه اومده در تنتون
 
 را،یحم خاله. شدم بلند هم من برخاستنشان با

 و نخوردند هم تکان شانیجا از همسرش و یمحمدمهد
 تشیوضع خاطر به زیعز. بودند یماندن یعنی نیا

 یبرا سودابه همراه من و کرد یخداحافظ جا همان
. رفتم وانیا به متصل در کنار تا مهمانانمان ی بدرقه
 ی انهیم تا بدرقه ی فهیوظ و ستادیا جا همان سودابه

 بابت یچندبار خجالت با که یمن. سپرد من به را وانیا
 دم تا نه، که اطیح ی انهیم تا و کردم تشکر آمدنشان

 رفت نیماش سمت اخانمیرو. رفتم همراهشان کوچه در
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 تعجب با. ماند عقب او از و ستادیا یا لحظه آزاد و
 .داد تکان میجلو را دستش و دیچرخ که کردم نگاهش

 
 یم گل یطور نیا لپات یایم حموم از شهیهم ــ

 ندازه؟
 
 به خانه، تا بودم آورده خودم با یچندروز را ها یپر

 یکتابفروش به فعل نداشتم قصد زیعز حال خاطر
 هرسه حرف، نیا بعد. شدم یم دلتنگشان و برگردم
 بیعج دقت به دندیخند و صورتم به زدند زل تاشان

 !پسر نیا
 
 ٤۰۳_پارت#
  طومار#
 
 
 .منتظرن مامانت برو بله، ــ
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 ...مهمونتون پسره نیا ــ
 

 اخم شیجا به او اما کند تمام را حرفش ماندم منتظر
 .زد لب تنها و کرد
 
 ...کاسب هی سرکارت، برگرد زودتر ــ
 
 .بودم بر از را همه حرفش، نیب دمیپر
 
 فاصله کارش طیمح از یلیخ وقت چیه کاسب هی ــ
 .امیم شه بهتر زیعز... باشه ره،یگ ینم
 
 سمت به و کرد نگاهم قیعم اما کوتاه.داد تکان یسر
 قدم رفت یم راه آرام عمدا انگار که یاخانمیرو

 من و زد را بود کوچه سر که نیماش ریدزدگ. برداشت
 و آرام ییها گام با و بستم را در. شدم داخل یآرام به
 هنوز سودابه. کردم رد را داالن گونه یرو یدست
 .گفت آرام دنمید با و وانیا یتو بود ستادهیا
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 ؟یبر در دم تا بود الزم ــ
 

 یکس و کنم یکار پنهان ادم نیع توانستم ینم چرا
 نفهمد؟

 
 یکن یم پر یدار و زیعز یجا ،یآبج بهت ماشاهلل ــ
 .دادن ریگ یتو
 

 .بروم راه تند کرد اشاره و دیخند
 
 .لپات اون قربون یاله سرده، تو ایب یزود ــ
 
 دارد برکت انقدر حمام کی دانستم یم اگر... میها لپ
 یآب ی سهیک با دوش، ریز رفتم یم خدا هرروز که

 و شوند تر سرخ تا دمیساب یم را میها گونه زبر رنگ
 تر سرخ دلم و ندازه یم گل لپات دیبگو دیایب یه یکی

 نیا... بودم شده متأسف خودم یبرا. ذوق از شود
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 حضورشان و ها یپر ریتأث تحت یوانگید از زانیم
 . بود خانه یتو
 

                                     
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&& 
 
 .زیعز قرصت بفرما ــ
 

 سر خوابش رخت یباال آب وانیل با و گرفت را قرص
 پر بودم آورده که یپارچ با دوباره را وانشیل. دیکش

 سودابه. گذاشتم سرش یباال هم را پارچ همان و کردم
 و شد اتاق وارد که زد یم کرم را شیها دست داشت

 در چهارچوب در اش یگل گل یرشلواریز آن با
 .ستادیا
 
 ینیزم بیس زم،یعز اطیح یبر گن یم ها بچه ــ

 !شیآت تو انداختن
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 .زدم لب دستانش انیم کرم دنید با و گفتم یا باشه
 
 ٤۰٤_پارت#
  طومار#
 
 ؟یکن یم چرب زمیعز یدستا یآبج ــ
 

. زیعز خواب رخت سر یباال نشست و گفت یا باشه
 را دستش سودابه یوقت. بود گرفته و یفکر زیعز نگاه

 .نداد اجازه او که شود مانعش خواست گرفت
 
 !مادر خواد ینم ــ
 
 .مادر پوستت شده خشک خواد، ینم یچ یچ ــ
 

 بودند رفته تازه برادرها. بودند جا نیا امشب همه
 پرهام نگار، همراه بود مانده سودابه و شان خانه سمت
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 جا نیهم ها شب شود بهتر زیعز تا بود قرار! پژمان و
 .باشد حالمان کمک و بخوابد

 
 !زیعز ــ
 
 که نیا از مردد. کردند نگاهم سودابه هم خودش، هم
 .دمیپرس نباشد زمانش دیشا
 
 ؟یداشت مهمون بشه بد حالت که نیا قبل شما ــ
 

. میکرد یم نگاه را زیعز میداشت خواهر هردو حاال
 رونیب یسود دست از را دستش و دیکش یقیعم نفس
 شامه و بود کرده پر را اتاق کل مویل کرم یبو. دیکش
 . کرد یم نوازش را ام
 
 واسه دیبذار و گفت یچ و بود یک که نیا یول آره، ــ

 !نداره مهمون اون به یربط منم حال شدن بد. بعد
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 یزدن پلک با او و خورد گره یسود نگاه با نگاهم
 خم و گفتم صدا یب یا باشه. نپرسم یزیچ کرد اشاره
 .برخاستم جا از و دمیبوس را زیعز نرم لپ شدم،
 
 .ریبخ شبتون ــ
 

 دراز خودش خواب رخت یرو که طور همان سودابه
 تکان میبرا یسر هم زیعز و داد را جوابم دیکش یم
 به ژاکتم برداشتن از بعد و کردم خاموش را برق. داد
 درست آتش یحلب سطل کی یتو. شدم ملحق ها بچه
 که یهوس. بودند ختهیر ینیزم بیس و بودند کرده

 گرم همان با سرشان و نگار فندق به بودند داده ربطش
 .بود
 
 !ها زهیر خاله یسلمت به ــ
 

 یا غره چشم با. دیخند پرهام و زد یسوت پژمان
 تکه کی نگار که پله نیآخر یرو و شدم کشانینزد

 با هم پسرها و نشستم بود کرده پهن یمیقد موکت
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 کمانینزد دادند یم هولش پل با که یآتش سطل
 .نشستند

 
  م؟یکن کاریچ دیبا ما بشن پخت مغز بایس نیا تا حاال ــ
 
 .بزنه حرف برامون داریسپ ــ
 
 .زدم زل نگار به تعجب با
 
 ٤۰٥_پارت#
  طومار#
 
 من؟ ــ
 
 دیکش سمتم را خودش لبخند با. گذاشت هم یرو یپلک
 .کرد نجوا و
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 یپر و وید از... ها قصه از قشنگ، یحرفا اون از ــ
 غرق و میزد یم ینوجوون که ییحرفا همون از! ها

 ها قصه با کوچولو نیا خوام یم. میشد یم لیتخ جهان
 .بشه تو هیشب که نیا یبرا بشه، بزرگ

 
 .کردم بغض اما چرا دانم ینم
 
 .نشه من هیشب ــ
 

 یرو دست و نشست باالتر ی پله یرو آرام پرهام
 .گذاشت مانیها شانه
 
  مثل؟ چرا ــ
 
 چوب با را ها ینیزم بیس داشت. زدم زل پژمان به

 اما است دلخور ماتمیتصم از دانستم یم داد، یم تکان
 یریگ جهینت کی خودم بدهد اجازه من به دارد یسع
 .زدم لب بغض همان با. کنم
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 کنن یم فکر ،ییایرو گن یم بهش همه یطور اون  ــ

 و عقلش و االتشهیخ ریتأث تحت ماتشیتصم و نظراتش
 .یمرخص فرستاد

 
 .کرد نجوا آرام نگار
 
 .هیحرف چه نیا داریسپ ــ
 

 یماریب و چندوقت نیا فشار. بود شده باز سردرددلم
 کرده باز چشم... بودم دهیترس. بود باعثش هم زیعز
 فرق ها قصه با که دمید یم ییایدن یتو را خودم بودم
 را بمت و ریز که تمام زیچ همه مرد از یخبر. داشت

 برود ات نداشته ناز ی صدقه قربان مرتب و باشد بلد
 حساب ماه، به ماه که خانواده کی از یخبر. نبود
 خودم یحت نبود، هم کنند پر خرخره تا را ات یبانک
 زل اطرافم به. نبودم رو یپر ها قصه آن هیشب هم
 کی ما. کرد یم نگاهم داشت حاال هم پژمان... زدم

 کی. میبود یمعمول یلیخ یلیخ تیپرجمع ی خانواده
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 یدلخور کردند، یم بحث هم با یگاه که خانواده
. بودند هم پشت ها خانواده از یلیخ مثل تهش و داشتند
 ترش ساده لتیتحص با ساده مرد کی یبرا دلم من
 دیبا. بود اش یزندگ از یمهم بخش فوتبال که بود رفته
 رکود با یگاه و کردم یم کار میازهاین رفع یبرا

 را دنیجنگ نو از گر،ید روز و شدم یم افسرده بازار
 و بلند قد و نبودم یا افسانه یبارویز. کردم یم تجربه
 یالیخ و ییایرو یایدن آن من. نداشتم هم یا دهیکش
 بودم شیتو که یواقع یایدن نیهم قدر را، سرم یتو

 من مثل نگار و پرهام ی بچه اگر اما داشتم دوست
... خوردم یم غصه دیشن یم هیکنا ایدن نیا بابت مرتب

 .خوردم یم غصه یلیخ
 
 یم برام رو یا قصه چه بودم بچه زیعز دیدون یم ــ

 گفت؟
 
 ٤۰٦_پارت#
  طومار#
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 دهینشن را قصه آن دانستم یم. کردند نگاهم یسوال همه
 تو یبرا فقط را آن گفت یم شهیهم زیعز که چرا. اند
 یم دلم یتو روزها آن یذوق چه! کنم یم فیتعر

 .دنشیشن از نشست
 
 کوتاه ی قصه هی ماهنامه کی یتو شش و چهل سال ــ
 بابانعمت ظاهرا که شد چاپ میحک عباس ادی زنده از
 خوشش قصه اون از و خره یم رو ماهنامه اون هللا
 بود یمحبوب ی قصه قصه، نیا گفت یم زیعز. ادیم
 شهیهم بابات، فوت قبل تا ،یسالگ سه همون تا که

 گه یم یچ یدیفهم ینم تو و کرد یم فیتعر برات
 . دهنش به یزد یم زل اما
 

 .کرد نجوا پرهام
 
 ؟یکن یم فشیتعر برامون ــ
 

 .دمیکش یقیعم نفس
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 یبرا هرشب پدر که بود یپسر و پدر هی ی قصه ــ

 از که بود گفته برام انقدر زیعز. گفت یم قصه پسرش
 ی ماهنامه اون شدم بزرگ که بعدا اما بودم حفظش

 حادثه اون و یکتابفروش یتو. داد بهم رو یمیقد
 یسر هی. مونده سالم من سر یتو قصه اما سوخت

 یم دلم که بود پسر و پدر اون نیب ییطل الوگید
 .نگار بشنوه فندقت خواد
 

 چشم مکث با و زد زل او شکم به پژمان. دیخند نگار
 !کرده زیعز نیا بود یراض شدنش عمو از. گرفت

 
 افسانه و مانیسل ی قصه خواد یم پدرش از پسر ــ
 پسر... ادیم خوابش پدر. بگه براش رو یمیقد یها

. برسه قصه به تا دنیپرس سوال به کنه یم شروع
 .نانیا سواال از یبخش
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 قصه از گفتن به کردم شروع شده، ضبط ینوار هیشب
 را آن میبرا بابا یروز یکی که نیا تصور یحت که یا

 .جانم یتو نشاند یم لذت خوانده،
 
 است؟ پَر ،یپر –
 .ستین پَر ،یپر –
 دارد؟ پَر –
 .بله –
 ست؟ پروانه –
 .ستین پروانه –
 بزرگست؟ یلیخ –
 

 :طومار
 ٤۰۷_پارت#
  طومار#
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 .شود یم بزرگ ندینب را وهاید اگر –
 ترسد؟ یم وید از یپر –
 .ردیم یم وید با یپر –
 است؟ وید دشمن یپر –
 .است یپر دشمن وید –
 هستند؟ کجا ها یپر –
 .ها قصه بلور در –
 هستند؟ کجا وهاید –
 ما با –
 است؟ تر زور پُر یپر از وید –
 .بله –
 ؟یلیخ –
 یلیخ –
 ترسند؟ یم ما از وهاید –
 .ترسند ینم –
 زورترند؟ پُر ما از وهاید –
 .ستندین زورتر پُر –
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 م؟یُکش ینم را ها آن ما چرا –
 !میا ُکشته را خودمان م،یبکش را ها آن اگر –
 دارند پَر هم وهاید –
. ستیپاک ی نشانه. ستیآزادگ نشان   پَر. ندارد پَر وید –

 .هاست آسمان به پرواز ی اجازه
 ندارند؟ پَر که خورند یم ُغصه وهاید –
 وید گرید باشد داشته پَر اگر. است زاریب پَر از وید –
 .ستین
 را؟ وهاید ای یدار دوست را ها یپر تو پدر، –
 .را ها یپر –
 .دارم دوستشان هم من –
 پسرم نیآفر –
 ستند؟ین ما با ها یپر –
 زندان به را ها آن ما. اند یزندان ها افسانه در ها آن –

 .میا انداخته ها افسانه
 کنند؟ فرار توانند ینم –
 .توانند ینم نه، –
 چرا؟ –
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 .است بلند ها قصه وارید –
 ها یپر و م،یبرو باال ها قصه وارید از کمند با ایب –
 .میکن آزاد را
 قصه دیبا. میبرو باال ها قصه وارید از یبخواه اگر –

 .میکن باز را ها قصه دیبا. میبگوئ
 شوند؟ یم آزاد ها یپر شوند، باز که ها قصه –
 .رندیم یم ها یپر شوند باز که ها آن –
 !رند؟یم یم چرا –
 ها آن از اگر. کنند یم یزندگ ها آن پناه در چون –
 .شوند یم وهاید شکار ندیایب رونیب
 دارند؟ دوست را ها قصه ها یپر –
 دیام از ها قصه. سرشارند جوانه از ها قصه بله، –
 .زندیلبر
 ییبگو قصه دیبا حاال –
 .ام گفته تیبرا را همه –
 بگو دوباره را ها همان باشد، –
 یم تر کوتاه را شب قصه شوند، یم تکرار ها قصه –
. کوتاه ها قصه و است بلند شب که افسوس یول. کند
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 تاراج را قصه شب زند یم خونیشب ها قصه به شب
 .کند یم
 
 ٤۰۸_پارت#
  طومار#
 
 
 را یموس و فرعون ی قصه را، مانیسل ی قصه –

 .بگو یدار دوست خودت هرچه
 .میگو یم را بره و گرگ ی قصه –
 یم آب یجو لب که را بره و گرگ آن ی قصه –

 خوردند؟
 .بله –
 دوست را قصه نیا من. ستین خوب قصه نیا –

 ندارد یپر و یانگشتر قصه نیا. ندارم
 .یپر هم و دارد وید هم ندارد؟ یپر چرا –
 کجاست؟ اش یپر –
 .گرگ وشید و است، بره اش یپر –
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 بد قصه نیا. ندارم دوستش. ییبگو خواهم ینم –
 .دیآ یم بدم آن از من. است
 دیآ یم بدت چرا –
 هم سگ کی خواست یم دلم. ندارد سگ چون –

 !باشد داشته
 !کند؟ چه خواهد یم سگ –
 داشت، یم سگ کی اگر!! کند؟ چه خواهد یم سگ –

. کند پاره را چارهیب ی بره کرد ینم جرأت گرگ
 دوست را ها یپر یگفت خودت ،ییگو یم دروغ همش
 سگ کی اما. است یپر بره ییگو یم خودت. یدار
 .نخورد را چارهیب ی بره گرگ تا یگذار ینم آن یتو
 سگ کی قصه نیا. ییگو یم راست توست، با حق –
 یخواه یم اگر. باشد داشته هم سگ کی دیبا. دارد کم

 و ضحاک ی قصه م؟یبگو را ضحاک ی قصه
 را شیمارها

 !ندارد یپر که هم قصه نیا –
 آن. آهنگر ی کاوه پسر دون،یفر. ندارد یپر چطور –

 مغزشان و کشتند یم روز هر که را چارهیب یها جوان
 هستند چه پس دادند، یم مارها به را
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 وند؟ید مارها –
. اند یطانیش یها هوس ها آن وند،ید ها آن بله، –
 .طانندیش
 را رهایپ مغز. داشتند دوست را ها جوان مغز مارها –

 نداشتند؟ دوست
 .پسرم نه، –
 چرا؟ –
 .زنند یم گول را طانیش ها آن. طانندیش رهایپ –
 داشت؟ ادیز یپر مانیسل –
 .بله –
 دارد؟ ادیز یپر خوب یها قصه –
 .بله –
 است؟ خوب ی قصه مانیسل –
 .پسرم بله، –
 

 آرام پژمان. بود گرفته حاال میصدا کردم، سکوت
 .دیپرس
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 شد؟ تموم قصه ــ
 

 .دمیکش یقیعم نفس
 
 که یدر چطور ده یم ادی ش بچه به پدر نیا شب هی ــ

 اگر گه یم بهش هم بعد کنه، باز رو کنه یم قفل شبا
 جواب و یکرد صدام یدید و نشدم پا صبح روز هی

 داریب بابام یبگ و هیهمسا شیپ یبر دیبا بدون ندادم،
 نره ادتی و یکن باز و در قفل طور نیا دیبا. شه ینم

 .یبپوش و پالتوت
 

 .کرد نجوا شده مغموم نگار
 
 مرد؟ پدرش ــ
 
 یم میبرا را قصه نیا زیعز یوقت. دادم تکان یسر

 نیا را زیعز هم من روز کی که نیا کابوس گفت،
 .بود من با ها مدت تا بدهم دست از طور
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 .نشد پا گهید و دیخواب... قصه هی بعد شب، هی ــ
 

 نگار هم و من هم. دیکش آغوشم یتو پشت از پرهام
 .را
 
 ؟یگ یم رو ها قصه نیتر قشنگ تو یدونست یم ــ
 

 را ها ینیزم بیس یکی یکی هم پژمان و آرام دم،یخند
 .دیکش رونیب آتش از
 
 و دیبخور دیایب د،یکرد شیاحساس یادیز امشب ــ
 و وید ها قصه تمام... فیتعر نیا طبق باشه ادتونی
 .دارن یپر
 

 خیس نوک با ینیزم بیس نیاول. میداد تکان یسر همه
 مخاطب لمسش، قبل من و شد گرفته من سمت یچوب

 .گرفتم قرار پژمان
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 .دیسپ یول ــ
 

 .بود یجد نگاهش. کردم بلند را سرم
 
 ی قصه... کنار به مانیسل! ییتو قصه نیا یتو یپر ــ

 !ییتو خوب
 

 را پوستم که یداغ ینیزم بیس لمس با هم بعد دم،یخند
 .دادم را جوابش سوزاند یم
 
 پرسه یم پسر قصه نیا یجا هی... پژمان نهیا مسأله ــ

 اگر ده یم جواب پدر و میکش ینم رو وهاید ما چرا
 ...میکشت رو خودمون م،یبکش
 

 که کرد یم درک را نیا دیبا. کرد نگاهم قیعم پژمان
 آن یوهاید... نه که یپر ما بود، قصه ایدن نیا اگر
 سوختن یصدا... پر یآرزو در و یخاکستر. میبود
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 داشت سکوتمان نیب... ینیزم بیس یبو با ها، چوب
 غم کی هم ها یپر نگاه حاال و داد یم جوالن
 قصه شب، که یا چارهیب یها یپر. داشت یمحزون

 . بود برده تاراج به را شانیها
                   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 ٤۰۹_پارت#
  طومار#
 
 
 دمیچرخ قیعم ینفس با و کردم خاموش را غذا ریز

 همراه صبح، اذان یصدا با. صبحانه ی سفره سمت
 صیترخ از هفته کی بعد سودابه. بودم شده بلند زیعز
 بود مانده کارها حاال و بود برگشته اش خانه به زیعز
 و گذاشتم بار را ناهار نماز، بعد. من دوش یرو
 زیعز. رفتم یینانوا به صبح، هشت ساعت کینزد

 هم من و داشت دوست را تازه نان با خوردن صبحانه
 نه کینزد ساعت حاال. کردم ینم غیدر را کار نیا
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 یبرا هم من و آماده غذاها... آماده صبحانه زیم بود،
 . آماده یکتابفروش به رفتن
 
 دخترو؟ هنوز ینرفت ــ
 

 شیداروها خاطر به زیعز. چرخاند را سرم شیصدا
 بلند تازه حاال و دیخواب یم باز را یچندساعت نماز بعد
 نیا. گرفتم را دستش و رفتم سمتش به. بود شده
 یناتوان دنید از دلم که بود کرده فشیضع چنان یماریب

 .شد یم دهیکش آتش به اش
 
 و ناهار... رفتم یم گهید داشتم برم، قربونت نه ــ

 هم صبحونه. بمونه شام یبرا تا گذاشتم ادمیز گذاشتم،
 پشتش و داروهات اون بعد بخور نیبش. ست آماده

 .باشه راحت المیخ. کن مصرف
 

 نجوا آشپزخانه یفضا به یلبخند با و زیم پشت نشست
 .کرد
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 شدم یم ریگ نیزم دیبا یحتم! ایشد فرز یهمچ ــ
 ؟یریبگ ادی کارکردن

 
 دهانش یتو نان یا تکه او و کردم شیتماشا کرده اخم

 .گذاشت
 
 .نباش منم نگران... مادر برو ــ
 
  مگر؟ شد یم
 
 شت؟یپ ادیب یسود بگم ــ
 
 . انداخت باال یسر
 
 سر برو افتاده، یزندگ و کار از هم یطفل اون ــ

 .نباش منم نگران... کارت
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 گردنم دور از را بندش و برداشتم زیم یرو از را فمیک
 نجوا ملتمسانه و دمیبوس را صورتش شدم خم. کردم رد

 .کردم
 
 ینر ها، خونه جون به یفتیب ینر توروقران زیعز ــ
 برگشتم من. فقط کن استراحت... یبشور و اطیح

 بردار هم رو یگوش. دم یم انجام یداشت یهرکار
 .زدم زنگ

 
 بود برخورده انگار که یاخم با هم آن گفت، یا باشه
 از یتینارضا با. کنم یم رفتار او با ها بچه هیشب چرا

 و زدم رونیب خانه از گذارم یم شیتنها دارم که نیا
 به وارید ی هیهمسا زنگ دانشکده، سمت رفتن قبل
 اف از شیصدا تا دیکش طول یکم. فشردم را وارمانید

 .شد بلند اف
 
 ٤۱۰_پارت#
  طومار#
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 ه؟یک ــ
 
 ...دارمیسپ باخانم،یفر ــ
 
 دم امیم االن... خوبن زخانمیعز ؟یخوب دخترم، سلم ــ
 .در
 
 .شوم آمدنش مانع تا آمدم حرف به عیسر
 
 .داشتم خواهش هی فقط ست،ین ازین نه نه ــ
 
 شده؟ یزیچ جونم، ــ
 

 یم آزاردهنده داشت ام یدلنگران. دمیکش یقیعم نفس
 . شد
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 به سر هی چندساعت هر کنم خواهش شه یم فقط نه، ــ
! کار سر بعدم دانشگاه، رم یم دارم. دیبزن ما ی خونه

 .نزنه و شورش دلم تنهاست... ستمین شب تا
 

 .داشت یانرژ خدا ی شهیهم شیصدا
 
 .نباش نگران برو. راحت التیخ دخترم، آره ــ
 

 را کوچه طول بلند ییها گام با بار نیا و کردم یتشکر
 ینم دربست اگر و بود شده رید کلسم. کردم یط

 داشتم دوکلس فقط امروز. برسم دانستم یم دیبع گرفتم
 هم آن. بودند افتاده یبد یها ساعت در هم هردو که
 بود بهتر یکتابفروش فروش شهیهم اصوال که هفته اول
 جهت یب و خودیب یلیخ اصل! نفعمان به بودنش باز و
 .آمد ینم خوشم امروز از
 

                                    ** 
 
 !داره دوست نظرم به یول ــ
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 هیحان سمت به و دمیچ قفسه یتو را دیجد یها کتاب
 بعد. بود گفته آزاد ی درباره را جمله نیا که دمیچرخ

 ها مدت بعد و بود آمده یکتابفروش تا همراهم کلس،
 و روزها نیا از شیبرا من. میداشت زدن حرف فرصت
 از هم او و بودم کرده فیتعر ام یفکر یها برزخ
 که موارد یبعض در همسرش و خودش تفاهم عدم
 به رضا با بودند داده حیترج و کرد یم اش یعصب
 نیا ی شهیر ،یزندگ اول نیهم تا بروند مشاور

 یلیخ یلیخ بابتش که یمیتصم. کنند حل را مشکلت
 .بودم کرده نشانیتحس
 
 ؟یدیرس جهینت نیا به فامیتعر یکجا ــ
 

 به دست و برگرداند شیسرجا را زیم یرو ی منگنه
 .نشست نهیس
 
 ٤۱۱_پارت#
  طومار#
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 ستین نیا اهل مشخصه اخلقش و مدلش از آدم نیا ــ

 .ستین نیا مدلش. بترکونه الو دختر هی با صرفا بخواد
 

 .نشستم زمیم پشت و دمیخند
 
 من اصل خدا بنده ترکونده؟ الو من با گفته یک حاال ــ
 .دونه یم یکی پسرش دوست اون با و
 
 .داد تکان حرفم رد یمعنا به یسر
 
 از تونن ینم راحت اکثرا ،یشناس ینم رو مردا تو ــ

 بابا نیا رفتار و دن یم نشون رفتار با. بگن حسشون
 .زنه یم داد که هم
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 با را سرم نیبنابرا شوم، دواریام یالک خواستم ینم
 هیحان و کردم گرم ستمیس در دیجد نیعناو کردن وارد

 .دیکش جلو را خودش
 
 خواستگار یبرسون گوشش به یطور هی یخوا یم ــ

 .کرد یحرکت هی دیشا ؟یدار
 

 و گرفت اش خنده نگاهم نوع از. کردم شیتماشا دیناام
 چه؟ یعنی که داد تکان یسر
 
 یالک که ایباز لوس نیا از حرکتا، نیا از ادیم بدم ــ

 خوام یم اد؟یب خودش به پسره که دارم خواستگار من
 به بگه حسش از تا زورهیکاتال دنبال که یپسر... ادین

 کنم ینم فکر اصل من هم بعد خوره؟ یم من درد چه
 یم تند طور نیا یدار تو که باشه دوطرفه حس نیا
 .جلو یر
 

 لب و داد اش یصندل به دوباره را اش هیتک شده پنچر
 .زد
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 !چرا دونمم ینم برف، ریز یکرد و سرت تو ــ
 

 .کردم نجوا مقابلم توریمان به رهیخ صادقانه،
 
 .ترسم یم یالک شدن دواریام از که نیا یبرا ــ
 
 را مقابلم باز ی صفحه من و کرد میتماشا سکوت در

 به چانه ریز را دستم هردو و دمیکش یقیعم نفس بستم،
 .گذاشتم زیم یرو را میها آرنج و زدم وندیپ هم
 
... داره دوسم هم یلیخ داره، دوسم کنم تصور من ایب ــ
 و بده نشون و نیهم خواسته کرده االن تا یهرچ که
 گهید طور قتیحق اها،یرو و دایام نیا نیب هوی... هوی
 وقت چیه کنم فکر که نیا درد. صورتم یتو بخوره یا

 برم و نمیبچ ایرو که نهیا از تر کم یلیخ نداشته دوسم
 !سرابه بفهمم بعد سمتش،
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. کرد یم میتماشا طور آن که حالم یبرا بود ناراحت
 .دمیکوب زیم یرو را دستم هردو کف و زدم یلبخند

 
 ٤۱۲_پارت#
  طومار#
 
 محترمه خودم احساس برام من نکن، بغ یطور نیا ــ
 همیشب حسش اگر آدم نیا. ادیبرنم ازم یکار فعل یول

 یکمک چیه مورد نیا یتو... ادیب حرف به دیبا باشه
 زیچ نه کنم کشیتحر کنم یم یسع نه. کنم ینم بهش

 .بره جلو خودش دیبا و ریمس نیا... یا گهید
 
 .دادم ادامه یمکث با هم بعد
 
 !باشه من هیشب حسش اگر البته ــ
 

 مانیهردو یبرا تا شدم بلند جا از و گفتم دهیکش را اگر
 در شدن تنها با من و رفت بعد یکم هیحان. زمیبر یچا
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 یشگیهم یقیموس سراغ رفتم... ام یکتابفروش طیمح
 به و ستادمیا در چهارچوب به زده هیتک هم بعد. ام
 را شیها نیماش مرور و عبور که زدم زل یابانیخ

 سمت نگاهم. بود امدهین اصل امروز. داشتم دوست
.... دشیع به کینزد یشلوغ و دیچرخ یفروش کفش
 و دمیکش رونیب بمیج از را لمیموبا نبود؟ خودش چرا
 چرا بپرسم و بزنم زنگ دارد یبیع چه گفتم خودم به
 قیرف کردند؟ ینم را کار نیا ها قیرف مگر. یامدین
 فشار روزها نیا. سوخت چشمانم... یمعمول یها
 زیعز یراحت یبرا را خانه یکارها. بود میرو یادیز

 همان و بود شده کم خوابم دادم، یم انجام خودم تماما
 نفس تا دمیپر یم نشیب بار نیچند هم را چندساعت

 از اما بودم نگفته کس چیه به. کنم چک را زیعز یها
 یوابستگ نیا از. بودم گرفته نوبت مشاور کی
 یکس خواستم یم و بودم دهیترس زیعز به ام مارگونهیب

 نیا کردم یم یسع و بودم خسته. کند کمکم تا باشد
 نیا گرید حاال. نگذارد یاثر صورتم یتو یخستگ

 مثل او و کتابفروش میایب که نداشتم طاقت را یکی
 ؟یده یم من به یچا کی دینگو و دیاین هرروز
 زمیم پشت! داخل سمت برگشتم و گرفتم را اش شماره
 خوردند ها بوق. بدهد را جوابم ماندم منتظر و نشستم
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 نیآخر که کنم قطع خواستم یم. نبود میبرا یپاسخ و
 .دمیشن را شیصدا ها لحظه

 
 .داریسپ ــ
 
 ها قصه هیشب  من. زدم یتلخند بود؟ سلمش یجا به
. بدهد را تلفنم جواب اول یها بوق که نداشتم را یآن
  تضاد؟ از پر قدر نیهم بود؟ نیهم یواقع یایدن
 
 !آزاد یخوب سلم، ــ
 
 از. شد دور ییجا از انگار و گفت یزیچ یکس به
 .بود هم شلوغ که ییجا
 
 شده؟ یزیچ ؟یخوب تو ممنونم، ــ
 
 .نباشه یمشکل نمیبب خواستم... یومدین دمید فقط نه، ــ
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 شده تر نرم لحنش آمد حرف به یوقت اما. کرد یمکث
 .بود
 
 یتو امروز ،یکار یریدرگ فقط. ستین یمشکل ــ

 .کنم حلش موندم میداشت مشکل کارگاه
 
 ٤۱۳_پارت#
  طومار#
 
 

 .زدم یلبخند
 
 و یبر یم و من یداد قول روز هی که ییجا همون ــ

 ؟ید یم نشونم
 

 با شیصدا. آوردم ادشی به را اش نکرده عمل قول
 .بود شده همراه خنده
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 قولم به که خونه یبرگرد رید کمی یتون یم امشب ــ
 برسم؟

 
 زودتر یکم شد یم اما. توانستم ینم زیعز خاطر به

 هم کنارش در خواست یم دلم یلیخ. ببندم را مغازه
 ندارد یارزش گرید بندازم ادتی خودم که یقول میبگو
 ! فروش کفش یآقا
 
 .کنم لیتعط زودتر کمی شه یم یول نه ــ
 

 .داد جواب یراض
 
 زدم تک دنبالت امیم شه تموم فتشونیش  منم خوبه، ــ
 .رونیب ایب
 

 لحظه همان. کردم قطع را تماس و گفتم یا باشه
 یلبخند. رفتم استقبالش به لبخند با... آمد یا یمشتر
 آدم نیا. نبود میها لب یرو او با زدن حرف قبل تا که
 مهمان لبخند توانست یم شیها یکاست و کم ی همه با
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 آن به که بود یزیچ همان نیا گمانم به و کند میها لب
 . داشتم ازین
 

                                                
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 
 جاست؟ نیا ــ
 
 جواب، یجا به و چرخاند یفلز در قفل یتو را دیکل
 و شد وارد من از جلوتر خودش. کرد باز میبرا را در
 خدا یرضا محض مینگو تا دمیکش یقیعم نفس من
 ادی را ها خانم با رابطه در مودبانه یرفتارها یکم
 ،یبرق دیکل زدن با او و رفتم سرش پشت تنها. ریبگ

 .کرد نور غرق را فضا
 
 !ما کیکوچ کارگاه نمیا ــ
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 با که یشکل یمربع طیمح نبود، کوچک هم یلیخ
 یب حاال و بود شده پر بلند کار زیم و چنددستگاه
. دیرس ینم نظر به ریگ چشم هم ادیز ش،یکارگرها

 پر را کارگاه که یسرد یهوا یتو و رفتم جلو آرام
 .کردم بغل را خودم بود کرده
 
 !ادیم چرم یبو ــ
 
 اشاره بود افتاده شیرو چرم یها پوست که یزیم به
 رونیب تن از را رنگش یمشک یپفک کاپشن و کرد یا

 .دیکش
 
 ٤۱٤_پارت#
  طومار#
 
 
 رفته رفته البته. شن یم دیتول جا نیا ما یکفشا ــ

 یم یک تا دید دیبا... شه یم تر کم داره تعدادکارگرا
 .میاریب دووم بازار یتو شه
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 قالبن؟ نایا ــ
 
 کینزد. بودم کرده اشاره بودند پا هیشب که ییزهایچ به
 .برداشت را شانیکی و شد
 
 دستگاه ریز رن یم و زنن یم قالب نایا با آره، ــ

 یالگو گن یم بهشون. بخوره برش چرم تا پرس
 !کفش
 
 .کردم یا اشاره خودش یمشک یها بوت به
 
 خودتونه؟ یکارا از ــ
 

 به دیرس و زنم یم حرف چه از بفهمد تا شد خم سرش
 .داشت لب یرو یلبخند! شیها کفش
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 کار که نیا یبرا نه. باالست تشیفیک ییخدا آره، ــ
 اون مثل. میحساس یلیخ بگما، طور نیا خودمونه

. بخرم و نشیبهتر تا ادیدرم رمیپ... نیبب رو چرما
. میکن یم کار باهاش میدار چندساله و طراح نیبهتر

 حرف دوختشون و برش. کاربلدان از همه کارگرامون
 .شه ینم باز هم ذره هی کفش درز. نداره

 
 کارش ی درباره عشق با چقدر. کردم شیتماشا قیدق

 تیفیباک یخروج کی یبرا بود مشخص. زد یم حرف
 که ییها آدم هم و خودش هم. دیکش یم زحمت چقدر
 یادیز نگاه نیا به توجه یب. کردند یم کار شیبرا
 بود متصل زیم یرو که یچوب یپا کی به ام، رهیخ

 .کرد اشاره
 
 یم سرهم و مختلفش یقسمتا و کفش که نیا از بعد ــ

 و خودش قالب یطور نیا. کشنش یم پا نیا یرو کنن
 یخوا یم. شه یم وصل بهش راحت رهیز و رهیگ یم
 ؟ینیبب
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1342pg.   

 فرز، یلیخ و زد تا را شیها نیآست. دادم تکان یسر
 را بودند کار ی آماده که یا شده دوخته یها چرم

 یم جلو را کارش مهارت و دقت با چقدر. برداشتند
 یپا آن یتو را کفش ی شده دوخته ی هیرو. برد
. ردیبگ قالب و شود محکم تا دشیکش. داد قرار یچوب
 کی داخل را کفش و کرد متصل آن به هم را رهیز
 . داد قرار مانند تونل زیچ
 
 چسبش کفش شه یم باعث ه،یحرارت تونل نیا ــ

... تهش میکن یم هم یدوردوز ما البته. بشه خشک
! که میکن ینم بازار وارد و کفش یالک یطور نیهم
. گرفت یخوشگل قابل چه چرم، کهیت هی همون... نیبب

  ؟ینیب یم و شیعیطب برق
 
 هستند، یقو کردم یم حس. زدم زل شیها دست به
 مسخ طور آن و سکوتم نگاهم،! کش زحمت و یقو

 .دیچرخ سمتم آرام که کرد جلب را توجهش شدنم
 
 شد؟ یچ ــ
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 ٤۱٥_پارت#
  طومار#
 
 

 قرار میها حس ی سلطه ریز یلیخ یلیخ. زدم یلبخند
 .بودم خسته و گرفته

 
 .دارم دوست رو جا نیا ،یچیه ــ
 
 که نیا از انگار. زد زل کارگاه وارید و در به عشق با
 .بود آمده خوشش میداشت را مشترک ی نقطه نیا
 
 یوقت که ییصدا اون... چرم یبو نیا جا، نیا ــ

 اون آدمه، گوش یتو کنن یم کار دارن کارگرا
 .العادن فوق همه... جعبه یتو ننیش یم که ییایخروج
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 را من توجه که ییها همان. زد زل شیها دست به بعد
 . بودند کرده جلب هم
 
 یزیچ هی بتونه دستاش با آدم که ستین قشنگ ــ

 نیا. باالست ارشیع یلیخ حس نیا نظرم به بسازه؟
 ! دستات و تو... یباش سازنده تو که
 

 وقت شوقش و شور! ممتد و قیعم... دمیکش نفس
 . بود ییتماشا حرفه، نیا از فیتعر
 
 .کنم یم یطراح خودمم وقتا یبعض ــ
 
. بودم نزده حرف من با نیا از وقت چیه دانستم، ینم

 !یشگفت از بود پر ام، درآمده چاه ته از یصدا
 
 واقعا؟ ــ
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 کارگاهش وارید و در به نگاهش فقط. کرد ینم نگاهم
 !کار زیم به بود داده هم را اش هیتک. دیچرخ یم
 
 اوسا دادم. زدم طرح مامان واسه یچندبار. کم یلیخ ــ

 براش خودم مادر روز بارم هی براش، ساخته یسفارش
 درستش کارگاه موندم شب... خودم یدستا با. ساختم
 !ست فیک هی با. کردم

 
 .نشست لبش یرو حرفش بند پشت هم یخند تک
 
 .کرد دور تنم از یخستگ نگاش برق ــ
 

 برق، و پرحرف نگاه آن با را من د،ید یم را من کاش
 و کردم یم شیصدا چشمانم یتمنا با داشتم که یمن
 نییپا را سرش. کردم یم افتخار او به چقدر که یمن

 کار زیم به و کرد باز را دستش هردو انداخت،
 و گرشید یپا یجلو گذاشت را شیپا کی. چسباند
 .کرد نجوا
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 چرم با. دوزم یم تو واسه هم یروز هی ــ
 !ادین بدتم که... یمصنوع

 
 قطره کی لحظه همان آورد، باال را سرش زدم، یپلک
 و کرد زده بهت را نگاهش که ام گونه یرو خورد سر
 .دمیخند شرمنده من
 
 ...فقط... دیببخش ــ
 
 ٤۱٦_پارت#
  طومار#
 
 که یلیدل دنبال کرد، یم میتماشا داشت سکوت در

 .بود شده اشک قطره آن ختنیر باعث
 
 .کنم یم افتخار بهت من ــ
 

 .دیپرس ناباورانه
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 من؟ به ــ
 
 مرحله از انقدر آزاد کاش و رفتم جلو. دادم تکان یسر
 صدا یتو امان یب لرز نیا دیفهم یم کاش. نبود پرت
 را یمعمول دوست کی.. کس چیه و دیآ یم کجا از
 یم کاش. کردم یم من که کند ینم نگاه طور نیا

 اند دهیشن وارهاید نیا کل را قلبم ضربان یصدا دیفهم
 از قدر آن ها مورچه یصدا بودم دهیشن. خودش جز

. شد ینم دهیشن که بود باالتر انسان یصدا فرکانس
 باالتر فرکانس با ییصدا من قلب کردم یم فکر حاال
 نیا شد ینم وگرنه داشت یعاد یها انسان ییشنوا از

 . گرفت دهیناد و دینشن را ضرب
 
 آدم خونن ینم درس که ییادما کردم یم فکر شهیهم ــ
 بود نیا تصورم شهیهم. هستند یا خورده شکست یها
 و یا بازنده یعنی یباش نداشته ییباال لتیتحص اگر
 .یبرد تو آزادخان... حاال
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 یا اشاره اطرافم به. داشت یناباور نگاهش هنوز
 سالن یخلوت یتو میصدا. دمیچرخ بار کی و کردم
 .شد یم پخش کارگاه

 
 یکی. یداشت که یا علقه و عشق دنبال یرفت تو ــ

 دیشا تو... کنه کار داره دوست یکی درسه، ش علقه
 مرز تا جاها یلیخ و یباش داشته یبده یلیخ

 عشق با یوقت! آزاد یبرد اما یباش رفته یورشکستگ
 یزیچ دستات با که نیا از ،یزن یم حرف شغلت از
 قایدق که نیا از زنن، یم برق چشمات که یساز یم
 .یبرد یعنی دیبا که یهست ییجا
 

 ! آرام چقدر... کرد میصدا
 
 !داریسپ ــ
 
 نیا یعنی تیموفق کردم یم فکر که بودم بچه چقدر ــ
 باشه پر دهنت و یباش داشته باال لتیتحص حتما که
 آدما که نیا یعنی تیموفق! سلمبه قلمبه کلمات از
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 بعد و بود خوندنم درس من راه. کنن دایپ و راهشون
 دنیچسب و درست کردن رها تو راه شغلم، به دنیرس
 ! شغلت به
 

 اما یبازار پسر. نشست لبش ی گوشه یمحو لبخند
 رفتار من با ساده و داشتم دوستش من که یقلب خوش

 .کرد یم
 
 .میبرد جفتمون ما پس طوره، نیا اگه خب ــ
 
 ٤۱۷_پارت#
  طومار#
 
. دادم تکان سر و دمیخند م،یها پلک یسیخ همان با

 گرفت زیم از را اش هیتک. شد تر بلند اش خنده یصدا
 .زد لب و
 
 .میپول یب ی برنده دوتا فقط ــ
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 شدت از بار نیا چشمانم یسیخ شد، تر شیب ام خنده
... منظور با کرد یم نگاهم داشت یوقت او و بود خنده
 .زد لب آهسته و آرام محض، یسادگ کی با
 
 !بردم حاال من... آره ــ
 

 به نگاهش که گفت را جمله نیا یوقت کردم حس چرا
 حتما... ایخدا بود؟ من ی خنده... او برد بود؟ لبخندم

 . بودم شده وانهید
 

                        
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&& 
 
 
 خانه! صدبرابر من یکارها و بود شده کینزد دیع

 نگار ، بودم کرده شروع سودابه کمک با را یتکان
 به و باشد حالمان کمک توانست ینم هرسال مثل
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 کمک خودش به خواست یم را یکی... فندقش خاطر
 من غیج یصدا تا شود بلند بود یکاف که هم زیعز. کند
 خودش قوت به اما دادنش دستور. شود بلند سودابه و
 ینم یریگ سخت با که نیا لج از و بود برجا پا

 به تر شیب هزاربار شود، بلند خودش میگذاشت
 گرفته میتصم من انیم نیا. گرفت یم رادیا مانیکارها
 یجا که کنم اعمال یراتییتغ هم یکتابفروش در بودم
 د،یجد بخش کی میبتوان و کند رییتغ یکم ها قفسه
 جهینت ها نیا ی همه. میکن باز یفکر یها یباز یبرا
! تر شیب یکارها و من مفرط یخستگ بود شده اش
. بروم دیع دیخر یبرا بودم نکرده فرصت یحت
 را دیع نشاط و شور و بود مهم میبرا که یدیخر

 خواستم یبار دوسه. داد یم انتقال وجودم به زودتر
 بروم ها یعیسم ی مغازه به کفش و فیک دیخر یبرا
 یها جنس تا کنم یصبور بود گفته یجد یلیخ آزاد که
 دیع یبرا گفت یم. کند خبرم و برسد دترشانیجد

 و بدهم دستشان از است فیح که دارند یدیجد یبارها
 .بودم داشته نگه خودم یسرجا را من نیهم
 

 خانه یکارها از یقسمت دم،یرس یم خانه به که ها شب
 شدت از خواب، وقت و دادم یم انجام را زیعز یتکان
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. بخوانم کتاب یچندخط گرید توانستم ینم یخستگ
 چیه یب بعد، روز و دمیخواب یم دهینرس بالش به سرم
 خبر تنها انیم نیا. گذشت یم قبل روز هیشب ،یجانیه

 و پرهام که بود نیا بود دهیرس دستمان به که یقشنگ
 را کودکشان تیتاجنس دارند یجشن گرفتن قصد نگار
 گرفته ادی یمجاز یها شبکه از را اداها نیا. میبفهم
 کیک کی ها، خانواده حضور با خواستند یم و بودند
 چه با شیتو نبود مشخص که بادکنک کی و رندیبگ

 گردن بود افتاده هم کار نیا. شده پر ییها یکاغذرنگ
 قشنگ که البته خودت، با زحمتش گفت یم نگار و من
 را تیجنس نییتع ی برگه... میبرا بود ایدن زحمت نیتر

 هم پرهام و نگار خود بودم، گرفته پزشکشان از خودم
 از
 
 ٤۱۷_پارت#
  طومار#
 
 
 تا دکتر، مطب از خروج بعد من و نداشتند خبر یزیچ

 داشته نگه مشتم یتو را برگه آن یکتابفروش خود
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. نمیبب را جهینت و کنم بازش جا آن خواستم یم. بودم
 تند را میها گام ،یکتابفروش به یمنته ابانیخ به دنمیرس
 ها یعیسم ی مغازه کنار از اول شهیهم مثل دیبا. کرد
 از میپاها... اما نمشیبب تا چرخاندم سر گذشتم، یم

 و بود ستادهیا مغازه یتو یمسن مرد. ستادندیا حرکت
 بودم مغازه کینزد که یمن یبرا بلندش یصدا
 کردند؟ یم دعوا داشتند. نبود صیتشخ رقابلیغ
 
 که گذاشتم کم کجا نه؟ بگم یخواست یزیچ حاال تا ــ

 تیبده ا،یب که خونم دم یفرست یم چک با و شاگردت
 بودم داده قرض و پول تو به من مگه. بدم پس آوردم و

 یکرد فکر یشد خام مادرت یحرفا ریتأث تحت پسر؟
  دشمنتم؟ من
 

 یباال بان هیسا ریز. نشوم دهید تا دمیکش کنار را خودم
 گرید مغازه از شدنم دور نیهم. ستادمیا یکتابفروش

 دهیفهم حاال اما بشنوم را شانیها حرف داد ینم اجازه
 یعیسم آقا حاج آزاد، پدر حجره، داخل مرد بودم

 یجلو رنگ یمشک یمایماکس به نگاهم. است بزرگ
 با چرا دانستم ینم... بود او نیماش حتما افتاد، مغازه
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 و جا آن بودم ستادهیا دستانم یتو شده مچاله کاغذ همان
... بعد قهیدق پانزده حدود. شدم ینم یکتابفروش وارد
 و کرد ترک را مغازه خشم از سرخ یصورت با مرد
 خارج بان هیسا ریز از نشد، دور کامل نیماش با تا من

 که یازاد و مغازه سمت دمیکش را سرم اما بعد. نشدم
 پس. بود دستانش نیب سرش و یصندل یرو بود نشسته
 سمت نگاهم گرید بار کی بودند؟ فرستاده کجا را حامد
 تاشده کاغذ همان با... بعد و دیچرخ نیماش رفتن ریمس
 در. رفتم یفروش کفش سمت به آرام دستانم، یتو ی
 بلند را سرش یکس حضور حس با و کردم باز را

 و کرد میتماشا سکوت در فقط... دید که را من. کرد
 دیرس یم نظر به پناه یب چقدر. دمیگز لب آرام من

 !یعیسم آزادخان
 
 !یشد رد دمید ــ
 

 آهسته او و دمیکش خجالت... را من بود دهید پس
 .بست را چشمانش

 
 .بچرخون رو تابلو ــ
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 حاال باشد یم بسته علمت کردم، خواست که یکار

 دانستم ینم. مغازه یتو دونفر ما و بود رونیب سمت
 .کرد نجوا و زد یپوزخند م،یبگو چه دیبا
 
 م؟یبود هیشب ــ
 

 نکرده هم نگاه مرد ظاهر به یحت نه، ای کرد یم باور
 مثل توانستم ینم من. بود خودش هیشب فقط آزاد. بودم

 هیشب هم او دارد، دوزن پدرش چون که کنم فکر پژمان
. بودم شناخته یگرید شکل را مرد نیا من. شود یم او

 .نداشت یبیع هم دلم ساده گفتند یم ایدن کل اگر حاال
 
 ؟یگ ینم یچیه چرا ــ
 
 یول. میبگو پدرش از شیبرا نبودم یگاهیجا در من
 و زدم یلبخند. کنم شادش خودم یشاد با توانستم یم

 نگاه کاغذ آن به یکرخت با. کردم باز شیجلو را مشتم
 .کردم نجوا من و کرد
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 !مشیبدون تو و من قراره فقط فعل که رازه، هی نیا ــ
 
 ٤۱۸_پارت#
  طومار#
 
 
 خنده اصل که نیا با دمیخند. کرد میتماشا تر بانهیغر
 .آمد ینم ام
 
 و پرهام ی بچه تیجنس... کاغذ نیهم یتو تو، نیا ــ

. دونن ینم خودشونم یحت. شده نوشته نگارمون
 بازش خودمم یحت جا نیهم تا داد، بهم که دکترشون

 حاال. کنم بازش یکتابفروش یتو خواستم یم. نکردم
 هم؟ با م؟یکن بازش جا نیا اما
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 نیا گفت یم سرش یتو داشت کرد، نگاهم تر بیعج
 باز هنوز کاغذ کنارش، نشستم د؟یگو یم چه دختر
 .بود ما نیب نشده
 
 یم پدر مادر دارن من، ی خواهرزاده و برادرزاده ــ

 تونست یم روزا نیا که هیاتفاق نیتر قشنگ نیا و شن
 .فتهیب ما ی خانواده یبرا
 

 دیبا کرد، شیرو و ریز و گرفت دستانش نیب را کاغذ
 غروب حس که ییصدا آن با قبلش اما کرد یم بازش
 .کرد نجوا ختیر یم دلم به را جمعه

 
 .باشن یخوب مادر و پدر دوارمیام ــ
 

. بود کرده را آرزو نیا چرا که نیا حدس نبود سخت
 غرق ی چهره. گشود را کاغذ او و شد کمرنگ لبخندم

 پلک ی گوشه محو یا خنده و شد باز یناگهان اندوهش
 عمق برگشت سمتم سرش یوقت. انداخت نیچ را شیها
 .بود شده کم غم آن
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 !باشه نیریش تو قدر دخترخانم، نیا دوارمیام ــ
 
 نوشته شیرو د،یچرخ برگه سمت نگاهم... یعنی نیا

 آرامم غیج. دمیپر جا از دنشید با من و دختر بودند
 انگار نه انگار و بخندد صدا با بار نیا شد باعث
 خودم دور بار کی. داشت یحال چه قبل یلحظات
 جانیه از نفسم. گذاشتم دهانم یجلو دست و دمیچرخ
 نیع در بچه داشتم آرزو قلبم ته از. آمد ینم باال

 یموها با دختر کی اصل. شود دختر بودن سلمت
 الک یها ناخن با ،یتور راهنیپ با بسته، یدوگوش

 یها جوراب و دیسف یبند یها کفش آن و زده
 یم ضعف حاال نیهم از شیبرا دلم ایخدا... یتور
 یم یدنید حتما کرد یم بغلش پرهام یوقت که آخ. رفت
 !من ی خواهرزاده نیا بود دخترپرست. شد
 
 هست؟ مگه نمیا از تر قشنگ ــ
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. داد لمیتحو لبخند فقط ام زده جانیه سوال جواب در
 . بود شده او شوق شوقم،

 
 با... میبخر مختلف یراهنایپ براش کن، فکر یوا ــ
 سر گل خدا، آخ.... یرنگ یها یشلوار جوراب نیا

 ....خورمش یم من! موهاش یرو یبزن
 

 .کرد نجوا و گرفت سمتم را کاغذ. دیکش یقیعم نفس
 
 ٤۱۹_پارت#
  طومار#
 
 
 ؟یا زده جانیه طور نیا یوقت بخوره رو تو یک ــ
 

 درون نگاهم بهت با شد همراه قلبم، ضربان استپ
 چون گفته، چه بود دهیفهم تازه انگار که یمرد چشمان
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 تا برگرداند را شیرو و خاراند را سرش بلفاصله
  بود؟ دهیپر دهانش از. بدهد جلوه یعاد را فضا
 
 ؟یبگ یخوا یم بهشون ــ
 
 شده سرخ. کرد یم عوض را بحث هم انهیناش چه
 یقیعم نفس! لدای شب انار بودند شده میها گونه و بودم
 که یقلب تمیر یتو ختندیر همه، و همه جانمیه و دمیکش

 . کرد یم پاره را ام نهیس داشت
 
 کاغذ توش که بادکنا نیا از بعد. رنیگ یم جشن نه، ــ

 کاغذ پر کنم، یم درست براشون زنیر یم یرنگ
 .فهمن یم و ترکونن یم... یصورت

 
 نگاهم قیعم دوباره که بود رفته ادشی از حرف آن
 .دیپرس یسوال و کرد
 
 !هیچ گهید ایباز یقرت نیا ــ
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 یم پدر مادر که یا لحظه که نیا یبرا جانیه هی ــ

 .بشه ثبت زانشونیعز کنار ه،یچ بچه فهمن
 
 .داد تکان یسر
 
 ...البته دمید نستاگرامیا یتو ــ
 
 لبخند و کنارش نشستم دوباره. درآوردمش اشتباه از
 بود برکت دختر نیا که خدا آخ. برگشت میها لب یرو
 !ما ی خانه یبرا
 
 هم دور قراره فقط ما ،یتجملت و مفصل انقدر نه ــ

... نیهم. کیک هی و میکن درست بادکنک هی. میش جمع
 .میریگ یم لمیف خودمونم

 
 یفرار چشمان تا دمیکش جلو را صورتم. داد تاب یسر
 .نمیبب را اش
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 !ایباش رازدار ــ
 

 و اون نیب چه آن ببرم خاطرش از بودم توانسته د،یخند
. بودم یراض نظر نیا از! را بود گذشته پدرش
 .کرد نگاهم قیعم و زد یچشمک

 
 !مسکن هستم تو دار راز ــ
 

 نیا. دیپر شیجا از طور آن که زدند شین را قلبم انگار
 .کرد نجوا تعارف یب بار
 
 ینم رازت با گه،ید یمسکن  نکن، نگام یطور اون ــ

 باهاش که یبحث از بودم برزخ چندروز تا ،یاومد
 .داشتم

 
 ٤۲۰_پارت#
  طومار#
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 رازم و من... گفت یم هم را من گفت؟ یم را پدرش

 دهید چشمم به حاال و است برکت دختر بودم گفته! را
 و من نیب بود قدم خوش چطور جانمان، فندق که بودم
 و انگار کردم یم آرامش! مسکن بود گفته من به! او
 !بود قشنگ یلیخ نیا
 
 ؟یدار بحث باهاش شهیهم ــ
 
 حال آن از خواستم یم من دم،یپرس چرا دانم ینم

 چاله، همان یتو کنم پرتابش دوباره نه اورمیب درش
 .زد لب و انداخت نییپا را سرش

 
 نیا. کنم حفظ و احترامش نهیا میسع شهیهم نه، ــ

 هی از یول! دارم یحاج از رو نایا... علقه نیا شغل،
 پول ازش بمونم، خودم یپا یرو دیبا گفتم بعد به ییجا
 انگار زخم داد، و هام یبده اومد که شب اون... رمینگ

 دخترش و زن اون شیپ خواست ینم دلم. تنم به زدن
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 چیه خواست ینم دلم. دادم و پسرم یبده رفتم بگه،
 .بشه ادی خونه اون یتو ازم ننگ ی لکه نیع وقت
 
 یدختر و دوم زن آن از مفصل انقدر بود یبار نیاول
 متأثر. زد یم حرف نداشت قبولش یخواهر به که

 .کردم نجوا
 
 ش؟یببخش ینتونست وقت چیه ــ
 

 دوباره و بود کرده مکث دادن جواب یتو کرد، نگاهم
 رفته نیب از چشمانش دور قشنگ ی خنده یها نیچ آن

 .بزند لب بخواهد تا انگار دیکش طول قرن کی. بودند
 
 یشوهر هم بودم، یم پسر هم دیبا ایرو یبرا... من ــ
 گهید کس ی فهیوظ که کردم یم رو یمحبت. نداشت که
 حس ایرو که رفتم ینم رونیب دوستام با. بود یا

 ایرو که ییشبا تمام کنم یم فکر یوقت نکنه، ییتنها
 و ادیم بهم دیپرس یم من از و دیپوش یم یرنگ لباس
 حس اون تا ،یشد قشنگ یلیخ بگم من بود منتظر
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 و بودن ختهیر جونش به یحاج کار با که یحقارت
 بچه و زن به خونه اون یتو داشته اون کنه، کمرنگ

 نیع در. شم یم متنفر ازش کرده یم محبت گشید ی
 کرد ول رو ایرو. دارم اون از دارم یهرچ من... حال
 کنم دایپ بازار یتو و خودم که نیا یبرا! نه و من اما

 ینم من و گرفت جاها یلیخ و دستم کرد، کمکم
 دونستم یم فقط. نه ای باشم داشته دوسش دیبا دونستم

 . نشم هشیشب وقت چیه و دارم نگه و احترامش دیبا که
 
. کرد ستنیگر به شروع روحم ش،یصدا غم یبرا

 دست... انداخت ریز به سر او، و کردم شیتماشا
 در هم من و کرد سکوت. زد وندیپ هم به را شیها

 خون یبو کلماتش که دوختم چشم یمرد غم به سکوت
 تا کرد یم مزه مزه دهانش یتو که یخون. دادند یم

 و نکشد خودش یها شانه یرو را پدرش کار حقارت
 وقت چیه... ها آدم دنیبخش بفهماند، من به چندجمله با
 دادند یم نشان ها کتاب و لمیف یتو که یراحت آن به

 شد یم مگر... دیبخش را زخم نیا شد یم مگر. نبود
 دهیناد را نداشتن و داشتن دوست نیب تعارض نیا

 یم مگر. گرفت
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 ٤۲۱_پارت#
  طومار#
 
 شیها پلک حاال و بود محکم شهیهم که یمرد نیا شد
 یرو را دستش کف نداد؟ حق او به و دید را دیلرز یم

 و بخندد کرد یسع تینها در و چندبار د،یکش صورتش
 . کند نگاهم دوباره

 
 یچ دیبا تو به اد،یب ایدن به دخترکوچولو نیا حاال، ــ

 !عمه ای خاله بگه؟
 

 و رفتم کمکش به. شود خوب دوباره کرد یم تلش
 .بخندم خواست ینم دلم اما هم باز دم،یخند باز
 
... نگه نمیا عمه، و خاله بهم نگفتن که باباش مامان ــ

 نه؟ قشنگه داریسپ! داریسپ بگه
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 تن پوست یرو شدند دهیکش شیها مژه انگار زد، یپلک
 را یکس توانست یم مگر انسان یزدن پلک با من،

 کند؟ نوازش
 
 !قشنگه یلیخ داریسپ ــ
 
 داشتم که نیا از گرفت نفسم. اش جمله بود هامیا از پر
 نیا نکردن باور از کردم یم ریزنج و قل را دلم

 دنینرس مقصد به و شدن دواریام آدم من! ها یقشنگ
 همان. خوردم یم نیزم بد... خوردم یم نیزم. نبودم
 !سوخت خودم حال به دلم لحظه

 
 یتو و من که نیا جا، نیا یاومد که نیا... امروز ــ

 مصمم ممیتصم هی یتو شد باعث یکرد کیشر رازت
 .بشم تر
 

 .دمیپرس میها حس بار از نیسنگ
 
 ؟یمیتصم چه یتو ــ
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 .دیخند و ستادیا میجلو شد، بلند
 
 صدات کفشا دنید یبرا رسه، یم دیجد بار فردا پس ــ
 .کنم یم
 

 کردم یاخم. بود کرده عوض انهیناش باز را بحث
 به شاخه نیا اورمیب شیرو به که نیا یبرا! یساختگ

 .برخاستم هم بعد. کرد یم مرگم دق دنشیپر شاخه آن
 
 برم؟ باشه، ــ
 
 .داد تکان را اش نهیس ی قفسه... بازدمش و دم
 
 .دارم یسلمت یارزو قشنگ راز یبرا ــ
 

 و یصورت راز کی بود شده فندق قشنگمان، راز
 .کردم کج را سرم و دمیخند! ما نیب قشنگ
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 !یعیسم یآقا یمرس ــ
 
 ٤۲۲_پارت#
  طومار#
 
 
 نیا با که برس کارت به کمی برو خانم، حاج برو ــ

 ینم ییجا به رفتنا زود و کردن باز مغازه ساعت
 !ایرس
 

 سمت رفتم. کرد تر قیعم را ام خنده گفتنش خانم حاج
 .دمیچرخ سمتش طنتیش با بعد و چرخانم را تابلو در،
 
 با هم شما... چرخوندم هم رو تابلو نیا رفتم، من ــ

. یش ینم کاسب یزیچ یدیع دم تابلو نیا چرخوندن
 !آقا حاج کار به بده دل
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 رونیب یفروش کفش از داشتم یوقت اش خنده یصدا
 یم را دلم. لرزاند یم را گوشم ی الله رفتم یم

 به لرزه نیزم انگار و لرزاند یم را میها قدم لرزاند،
 ما، ی خانه کوچک دخترک... بود نشسته  آدم نیا جان

 !بودنت بود منی خوش چقدر امدهین
 
 

                      
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&& 
 

. شد یم گرفته ما ی خانه یتو تیجنس نییتع جشن
 هم با که یا خانه یتو داشتند اعتقاد پرهام و نگار

 رقم جا آن خانوده لحظات نیبهتر و بودند شده بزرگ
 یکیک. دارد یتیجنس چه کودکشان بفهمند بود خورده

 و بودم گذاشته خچالی یتو را بودم داده سفارش که
 داده قرار خانه نینش شاه یباال آماده را ها بادکنک

 را یشاد نیا تا بودند شده جمع خانه اهل ی همه. بودم
 از که بودم یکس تنها من و میریبگ جشن هم کنار
 باخبر کیک داخل رنگ و ها بادکنک آن اتیمحتو
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 بود دهیچیپ سرش دور یتوربان وسواس با نگار. بود
 از گفت یم. فتدین گردنش دور و باشد حجابش که
 یزیچ گردنش دور ردیگ یم نفسش آمده، فندق یوقت
. زد یم لبخند شیها حالت نیا به شور با پرهام و باشد
 و فرستاد یم صلوات شانیبرا مرتب لب ریز زیعز
 بودم داده نوا به را مان یمیقد یلمبرداریف نیدورب من
 یبرا و بودند همه. کند ضبط را ها صحنه ی همه تا

 تلفن که میبود پژمان منتظر کوچکمان، جشن شروع
 شیصدا سپهر که آخر بار. نداشت یتمام زدنش حرف
 .گرفت را طلبکارها ژست و شد داخل غر با کرد
 
 قربون عمو گفتم، یچ دمینفهم دیکرد صدام که انقدر ــ

 اومدم یم دیکرد یم صبر گهید کمی بره، نخود اون
 !گهید
 

 جلو خندان او و کردند اعتراض اش یطلبکار به همه
 .امد
 
 .شد آب دلمون دیبترکون اومدم، خب ــ
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 .گفت را جمله نیا یوقت رفت هوا به غمیج
 
 .هیچ نظرش بگه هرکس دیبا د؟یبترکون یچ یچ ــ
 
 ٤۲۳_پارت#
  طومار#
 

 ینینش عقب بدون من و شد بلند ها اعتراض یصدا
 را نرمش صورت و کنارش نشستم. رفتم زیعز سراغ
 .دمیبوس
 
 !بگه جونم زیعز اول ــ
 
 !نشه هم تو هیشب باشه، سلمت بود یهرچ ــ
 

 ام نهیس یرو را دستم! خودم یحت دند،یخند جمع
 .گذاشتم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1373pg.   

 
 .یدار دوسم انقدر که یمرس ــ
 

 به ینگاه با و کرد پاک آرام را ذوقش اشک سودابه
 .کرد نجوا نگار و پرهام

 
 حسم ره، یم دختر هی یبرا پسرم دل دونم یم من ــ
 .دختره گه یم
 

 .آمد حرف به دیسع همسر
 
 ست،ین خودم یها یباردار هیشب نگار یحالتا یول ــ

 !پسره کنم یم حس من
 

 دنید با من که گفت یم را نظرش داشت هرکس
 پشت به بود رسانده را خودش. شد گرد چشمانم پژمان
 بادکنک تا داشت دست به سوزن کی و نگار و پرهام

 مطلع را هیبق و بزنم غیج که نیا از قبل. بترکاند را ها
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 بلند یصدا با و کرد را خودش کار خرابش جنس کنم،
 کاغذ خرده هزاران ختنیر همزمان و بادکنک دنیترک

 با همه شده، شوکه نگار و پرهام سر یرو یصورت
 . دندیچرخ غیج و ترس

 
 برم قربونت یاله... ظاهرا دختره عمو فسقل خب، ــ

 .نشه داریسپ خاله شکل رهیبگ دعات دوارمیام ز،یعز
 
 را بادکنک دنیترک یصدا از جمع بهت جمله نیا

 دست شده چه بود دهیفهم انگار تازه پرهام شکاند،
 پدر بود درآمده اشکش. گذاشت صورتش یرو

 یها تکه به مبهوت و مات نگار و ما یاحساسات
 آمد باال آن کی نگاهش. بود زده زل بادکنک ی دهیترک
 .دیپرس آرام و
 
 دختره؟ ــ
 
 اش هیگر هم او. دادم تکان سر آلود بغض یلبخند با

 و یشاد از یبغض. داشتند بغض همه حاال و گرفت
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 همسر و کیتبر گفتن یبرا رفتند  جلو همه... جانیه
. کرد یم مواخذه را پژمان داشت یجد یلیسودابه،خ

 پژمان بود رفته ادشانی بودند شده خوشحال انقدر همه
 جز کنند هیتنب زیسورپرا خوردن هم به بابت را

 ینیب آب دنیکش باال نیب طور، همان که خودم... خودم
 و رفتم سمتش به بود افتاده راه بغض سر از که ام

 یکی. برداشتم را زیم یرو بود کرده رها که یسوزن
 از و گرفتم دستانم نیب را ینییتز یها بادکنک از

 باال. ترکاندمش دمیرس که گوشش کنار پشت،
 خنده به را همه که بود همراه ترس با انقدر... دنشیپر

 ها پله و خانه از داشتم که بودم یمن بعدش و انداخت
 یعمو بود قرار که یپژمان تا... اطیح سمت دمیدو یم
 ما فندق طانیش
 
 ٤۲٤_پارت#
  طومار#
 

 خانه کل... ها خنده یصدا. نرسد من به دستش شود،
 کنار خانواده نیا گفت یم که ییصدا بود، کرده پر را
 .کشند یم نفس هم یحام و هم پشت هم،
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 !دیسپ خوش زبون با ستایوا ــ
 
 . دمیکش ادیفر دنیدو نیح
 
 .یترکوند زود و بادکنک بود خودت ریتقص ــ
 
 .آمد یم وانیا از سودابه یصدا و میدیدو یم
 
 ؟یچموش انقدر چرا تو! پژمان و بچم کن ولش ــ
 

 .گفت یم خنده نیب بلند بلند که دیسع یصدا هم بعدش
 
 هیشب بچه که نیا نیح یکرد یم دعا کاش زیعز ــ
 گناه من ی نوه نیا! نره هم عموش به نشه، داریسپ

 !بشه دوتا نیا مثل داره
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 یها چهره دنید و هردونفرمان یناگهان ستادنیا
 باعث م،یگرفت خود به دیسع یها حرف بعد که یزانیآو
. بخندند وانیا یرو بودند آمده که ییها آن ی همه شد
. نبودند وانیا یرو نگار و پرهام... خودمان یحت

 کنند باور تا داشتند ازین خلوت نیا به انگار شانیهردو
 خون و گوشت از یدخترک یصدا مانده کم گرید حاال

 ها، آن که یدخترک. وارهاید نیا نیب چدیبپ خودشان
 لقب نیتر نیسنگ خدا و بودند اش یزندگ مسئول
 پر یلقب. بود داده عهیود وجودشان به را یهست پرعشق
 !مادر و پدر نام به... عشق و تیمسئول

 
 ٤۲٥_پارت#
  طومار#
 
 خوشه؟ انشیپا ــ
 
 یم یرانیا یها رمان ی قفسه نیب که یزن سوال با

 اشاره دستش یتو کتاب به داشت د،یچرخ سرم گشت
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 صادقانه و زدم یلبخند کتاب عنوان دنید با. کرد یم
 .دادم جواب

 
 مهمه؟ یلیخ براتون دونم، ینم ــ
 
 .شد کمینزد و داد تکان یسر
 
 نخواد دلم که شم یم تیاذ یزندگ یتو انقدر قتشیحق ــ

 .زمیبر اشک قصه هی یالیخ یتایشخص یبرا
 
 سرچشمه اعتقادم از... حرفم کردم، یا اشاره کتاب به

 .داشت
 
 .هیزندگ هی اونم اما ــ
 
 حرف تر واضح کردم یسع. کرد نگاهم گنگ و جیگ

 .بزنم
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 یزندگ نیا دارن، یزندگ هی تاشیشخص و کتاب اون ــ
 کتاب اون صفحات نیآخر یتو یلیهردل به ممکنه
. رسه یم یمقصد هی به بهرحال اما نشه تموم خوب
 م،یبد ادامه رو قصه اون ذهنمون یتو چطور نهیا مهم
 ؟ییایرو ای نانهیب واقع
 

 را کارتش و گذاشت زیم یرو را کتاب. دیخند
 .درآورد

 
 .واال بگم یچ ــ
 

 کردن فاکتور بعد را کتابش و برداشتم را دیخر پاکت
 .بود آرام لحنم. دادم قرار شیتو
 
 خوشه دیپرس یم اول از که نیا د،یکن فکر بهش فقط ــ
 یم و دیذار یم شرط سندهینو هی یبرا یعنی... نه ای
. باشه من دلخواه تهش اما س،یبنو یخواست یهرچ دیگ

 یم یسفارش زیچ هی... ستین لیتخ گهید که نیا خب
 . ستین شده یکش خط که یزندگ. دیدنبالش شما که شه
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 وارد نیح گفت، را کارتش رمز و برداشت را پاکتش
 .داد هم را جوابم اعداد کردن

 
 .کنم یم فکر بهش ــ
 
 ننشسته یصندل یرو هنوز و کردم اش بدرقه خنده با

 لب یرو لبخند. شد یکتابفروش وارد حامد که میبود
 .داد یم ها آدم به یادیز یانرژ شیها
 ... اومده دیجد یجنسا گفتن آقا ،یکرمان خانم ــ
 

 دنیرس یبرا را امروز دینو آزاد که بود رفته ادمی پاک
 م،یآ یم گفتم و کردم یتشکر. بود داده دیجد یها کفش
 مخالف جهت از مغازه سمت رفتن یجا به اما او

 به یکم. دیپر باال تعجب از من یابرو و کرد حرکت
 
 ٤۲٦_پارت#
  طومار#
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 کرکره، دهیکش نییپا بدون بعد و دادم سامان میکارها
 راه یفروش کفش سمت به و کردم قفل را در فقط

 و شهیش پشت بود خورده است بسته مغازه آرم. افتادم
 آزاد تا زدم شیرو یا تقه چند در، به دنیرس با من

 هم را کار نیهم و شوم وارد کرد اشاره. شود متوجهم
 .کردم

 
 پس؟ بسته چرا ــ
 

 به زده رتیح من و چاندیپ را در قفل. آمد جلو
 .زد لب حرکتش هیتوج یبرا. کردم نگاه رفتارش

 
 ست؟ین بهتر یطور نیا. گهید نیبب رو کفشا راحت ــ
 
 کارتن فیرد به و کنم قبول را هشیتوج کردم یسع
 اشفته چه. بدوزم چشم نیزم یرو ی شده دهیچ یها

 .بود آرام میصدا! جا نیا بود شده یبازار
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 ؟یدینچ رو مدال ــ
 
 سمت خودش و دیپر باال میابرو. انداخت باال یسر
 دیسف یکتون گرفتن با و کردم بازش. رفت جعبه نیاول
 .کرد نجوا سمتم رنگ یاسی و
 
 چطوره؟ ــ
 

 .دمیخند
 
 .خوشگله ــ
 
 یا اشاره یقد ی نهییآ یروبرو یچوب یها یصندل به

 .کرد
 
 بود؟ چند زتیسا بزن، پا نیبش ــ
 

 .بود زیآم طنتیش یکم لبخندم. نشستم
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... کردما پرو کفش جا نیا هم قبل هشت، و یس ــ
 نمونده؟ ادتی
 
 .کرد نگاهم یا بامزه شکل به
 
 .کرد حساب دینبا واقعا ونیآقا ی حافظه یرو ــ
 
 واقعا. بود جالب میبرا زد یم گل خودشان به که نیا

 چندبرادر نیب که یدختر عنوان به. بود نیهم هم
 یتو ها آن دانستم یم خوب بود کرده رشد تر بزرگ
 خصوص به. فندیضع چقدر زهایچ یبعض اتیحفظ
 یکیموز لش،یموبا سراغ رفت. ها مناسبت یها خیتار
 طعنه یکم لحنش. آمد سمتم به کفش با و گذاشت را
 .بود زیآم
 
 پسندتونه؟ باب کیموز شاهلل ان ــ
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 ٤۲۷_پارت#
   طومار#
 
 یآقا ریتقد قابل شده بهتر قتونیسل که نیا کامل، ــ

 . یعیسم
 
 و دمیخند هم من شد، اش خنده باعث ام یزبان نیریش

 نشست لحظه همان و آمد او که درآوردم را کفشم
 عیسر که کرد ام زده بهت یحد به حرکتش. مقابلم

 گم صورتم نیب لبخندم و کردم جمع را میپا انگشتانم
 .شد
 
 .پوشم یم خودم ــ
 
. ندهم اش یفرار تا گرفت را میپا مچ مکث، یکم با

 یا هیثان یبرا نفسم و آورد هجوم صورتم به خون
 !روشن ها یپر چشم. شد حبس
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 همه و پاهات دیبا نه؟ یندار یا ونهیم جوراب با ــ
 نن؟یبب
 

 یبیغر حس کی و خجالت بهت، شدت از میصدا
 .بود گرفته

 
 ...که نبود صندل. نهیب ینم یکس که یکتون یتو ــ
 

 میپا به خودش که یا یکتان یبندها. دیکش یقیعم نفس
 دنید یبرا را راه. شد بلند جا از و بست را بود کرده
 .کرد نجوا و کرد باز نهییآ یتو خودم

 
 .نیبب و پاخورش ارم،یم رو یبعد مدل تا ــ
 
. کفش پاخور جز دمید یم را یزیهرچ نهییآ یتو من
 نگاه میپا مچ به دارد و شده خم دمید یم را روحم مثل
 جعبه سراغ که بود ییاو یپ حواسم یحت ای کند، یم
 یم منعکس نهییآ یتو رشیتصو و بود رفته گرید یها
 تاب سوار را قلبم که انگار دادم، یباز را میپا. شد
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 در و دیکش یم غیج زده جانیه طور آن که بودم کرده
 .سوختم یم خجالت از داشتم حال، نیع
 
 چطوره؟ ــ
 
 .ستین بد ــ
 

 کالج کی ،یبعد کفش. شد خم او باز و نشستم دوباره
 یم یرنگ چه دیپرس ینم من از یحت. بود یصورت
 اجازه که شوم مانعش الاقل بار نیا خواستم. یخواه
 به اورد،یب میپا سمت را کالج که نیا قبل فقط. نداد
 یقیعم نفس و دوخت چشم ام زده الک یها ناخن
 .دیکش
 
 ...ها قشنگه نمیا ــ
 

 گرید اما دانم ینم را بود من یپا ای کالج به منظورش
 انتخاب یرو یتمرکز توانستم ینم هم خواستم یم اگر
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 شده میها دست کف و بودم گرفته گر. باشم داشته کفش
 .منجمد رونیب از سوزان، درون از! خی یا تکه بودند

 
 ٤۲۸_پارت#
  طومار#
 
 
 .ارمیب گهید مدل هی بذار ــ
 

 با یقیعم نفس و نشستم جا همان اما من برخاست،
 دیکش طول برگشتنش بار نیا. دمیکش بسته یها چشم
 خودش محو را نگاهم که بود دستانش یتو یکفش اما
 بند کی بود، شده ساخته چرم روکش از کفش. کرد
 یونس یها کفش به تر شیب و خورد یم شیرو یچسب

 چیه من زد، زانو میجلو بار نیا یوقت. داشت شباهت
 داشتم فقط. نکردم شیکارها از یریجلوگ یبرا یتلش

 .دمیشن یم را شیصدا و کردم یم نگاهش
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 یتو که کردم سرچ نترنتیا یتو یکل نشستم شبید ــ
 هی اسم بعد. بودن موفق ییادما چه یکتابدار ی رشته
 گفتم خودم با... یانصار نیآفر نوش اسم به دمید و زن
 جلو یجد کارش یتو اگر علقه همه نیا با دارمیسپ

 مفاخر از یکی عنوان به اسمش روز هی ممکنه بره،
 یحت... شدم خوشحال برات تا؟یسا یرو بره رشته نیا
 .شدم خوشحال برات تصورشم از
 

 نیا امروز چرا دانستم ینم! سیخ و بود قیرق لبخندم
 میپا از را کفش. ام نشسته مقابلش شده منقلب طور

 میپا سمت به هنوز را دیجد کفش اما بود درآورده
 یم نگاهم داشت میجلو زده زانو فقط. بود اوردهین

 .کرد
 
 ؟یشناس یم و زن اون تو ــ
 
 چگونه دمیکش نفس یحت بود رفته ادمی. گرفتم ینفس
 از پر حالت کی در بدنم یها ارگان تمام. است
 !میصدا یحت بودند، رفته فرو یرخوت
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 هستن، ما ی رشته پژوهشگر و دانشگاه استاد شونیا ــ

 سییر تهران، دانشگاه یکتابدار یعلم ئتیه عضو
 ریدب تهران، دانشگاه اتیادب ی دانشکده ی کتابخانه
 یکتابدار یها کارگاه مدرس و کودک کتاب یشورا
 ینترنتیا سرچ اون یتو و نیا دونم ینم. هستن و بودن
 رفتن یم یا دوره هی شونیا یول نه، ای یخوند

 یم کتاب جا اون یاعضا یبرا ،یروان مارستانیب
 دستور هم ییروستا یها کتابخونه از یکل. خوندن

 ی فرهنگنامه کار آغاز یتو. دادن شونیا و ساختشون
 یم دیبع... من. بودن موثر یلیخ هم نوجوان و کودک
 .بشم هشونیشب بتونم یا ذره یحت دونم
 

 .زد لب نانیاطم با اما آرام
 
 اصل که یمن ،یهست یحساب آدم هی حاالشم نیهم تو ــ
 راجع دارم هاست مدت... هیچ رشته نیا دونستم ینم

 .خونم یم بهش
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 آن یپ هنوز نگاهم. افتاد نییپا زده شرم یلبخند با سرم
 را نگاهم رد... داشتم دوستش. بود چرم یمشک ونس
 و انداخت باال بار کی را کفش یلبخند با و گرفت
 .آورد فرود دستانش یتو دوباره

 
 ...نهیا نوبت حاال ــ
 
 ٤۲۹_پارت#
  طومار#
 
 

 نیا... دلم هیشب شدند، جمع باز انگشتانم. گرفت را مچم
 . نشست شیها لب یرو یمحو لبخند و دید را حرکت

 
 !خودم یدستا با. ساختمش خودم و نیا ــ
 

 و کرد بلند سر کفش پاکردن از قبل. داشت برم شوک
 .زد لب
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. بود مونده ادمی پات زیسا اشتباه تر، بزرگ زیسا هی ــ
 .ها شه یم حل یبنداز یکف یول
 
... من یبرا. بغض هم و بود نشسته دلم یتو خنده هم

 داشت یوقت بودم، اش رهیخ هنوز بود؟ ساخته کفش
 .کرد نجوا کرد یم میپا وارد را کفش
 
 اتیادب و زبان استاد ،یانصار خانم نیا همسر ــ

 .بوده یفارس
 
. کردم ینم حسش را قلبم برسد؟ خواست یم کجا به

 ریدرگ ندیبگو و بزنند گوشم یتو تا بودند ها یپر کاش
 ی قصه یتو شهیهم نشست، میپا به کفش. نشو سراب

 یپا زیسا قایدق که یکفش که بودم خوانده ندرالیس
 دوست را قصه آن. شد نجاتش باعث بود ندرالیس

 کی دنیرس یبرا ها پرنسس ضعف همه آن از نداشتم،
 قصه بار نیا. بردم ینم لذت نجاتشان یبرا شاهزاده
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 ام اندازه که یکفش. بود آمده شیپ من یبرا برعکس
 .خواستمش یم من انگار که بود یهمان... نبود
 
 باشه؟ داشته سواد خودت قدر همسرت مهمه تو یبرا ــ
 
 یکوتاه خاطر به که میپا یتو کفش محو حواس، یب

 .زدم لب داشت یا جلوه خوب شلوار
 
 ؟یچ ــ
 
 دار؟یسپ یکن یم ازدواج من با ــ
 

 یرو از را سرم... اش یناگهان و قاطع محکم، کلم
 نیب میپا مچ و مقابلم بود نشسته هنوز. کرد بلند کفش

 آن نیب که یتیقاطع با کرد یم نگاهم. بود دستانش
 ساخته یبیعج تضاد اش یشانیپ یرو زیر یها عرق
 قدر همسرت مهمه برات بود؟ دهیپرس چه من از. بود

 یکن یم ازدواج من با باشه؟ داشته سواد خودت
. دیبلع را میصدا و نشست میگلو خیب بهت، دار؟یسپ
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 یقیموس یصدا بود؟ گفته چه ایخدا... نگاهش... نگاهم
 جان یتو حاال شد، یم تکرار مرتب که اش یانتخاب
 داشت انگار. زد یم ادیفر و دیپچ یم میها گوش

 همان. خواند یم میبرا را یقیموس همان چشمانش،
 !ایخدا... صدا همان... یقیموس
 
 شونه یرو و سرم باشه بد حالم که کنارم دارم و یکی

 .بذارم ش
... کارم و کس همه شده پروبالم، شده که دارم و یکی

 اونه دارم که یزیچ تنها
 وونههید خودمه مثل
 دونه یم و دلم لم
 خونه یم حرفامو همه چشمام از

 که اونه امیبد حال همه تو کنارمه، جا همه داره و هوام
 منه با
 نیا ندار و دار ی همه همراهمه، شهیهم پشتمه، شهیهم
 !آدمه
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 ...یانصار نیآفر نوش استاد ادی به پنجم، طومار انیپا
 
 ٤۳۰_پارت#
  طومار#
 
 

 {جانا اکبر یعل}  استاد نام به ششم طومار
 
 از مغرب، اذان یصدا. چرخاندم در قفل در را دیکل

 را سستم تن. دیرس یم گوشم به محله مسجد یبلندگو
 خاطر به که خانه اطیح دنید با و دادم عبور داالن از
 به باتریز غروب روشن و کیتار نیا یتو وان،یا نور
 ام شانه یرو از خورد سر فمیک. ستادمیا دیرس یم نظر
 داشت که یآسمان. شد دهیکش آسمان سمت یآن نگاهم و

 تر رهیت دم به دم رنگش و گرفت یم بغل را یکیتار
 یم گوش به واضح هم اطیح یتو اذان یصدا. شد یم

 را دستم... شدم خم حوض، به رساندم را خودم. دیرس
 از یمات ریتصو دنید با که ببرم آب سمت خواستم
 بعد، یکم. شد متوقف دهینرس دستم... آن در خودم
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 با و میها گونه یرو نشست آمد، باال دست همان
 .شدند بسته چشمانم لمسشان

 
 " یکن یم ازدواج من با" 
 

 و رفتند فرو حوض یتو مکث یب بار نیا انگشتانم
 و گرفت آب یسرد از نفسم. دندیپاش صورتم به یمشت
 که یآب یتو چشمانم. رمیبگ یدم بتوانم تا شد باز دهانم
 ینیسنگ. بود مشخص برقش هم بود مواج حاال

 یتو. میگو یم را ها یپر کردم، یم حس را نگاهشان
 یفروش کفش از. بود افتاده رشانیتصو هم حوض آب
 و دمیرس که یکتابفروش یتو بودم، آمده رونیب که

 ته تا نگاهم از کردم لمس را ام یوحش قلب ز،یم پشت
 از زودتر داشتم یوقت هم بعد. بودند خوانده را هیقض
 کرده جمع لیباروبند بستم یم را یکتابفروش شهیهم

 با خواستند یم. بزنند رونیب انیپر شهر از تا بودند
 .دارم ازین ها آن به دانستند یم... باشند من
 

 فیک. بودند روشن ها چراغ. دیچرخ خانه سمت سرم
 سیخ صورت همان با و کردم صاف ام شانه یرو را
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 هر از تر آرام... شهیهم از تر آرام. رفتم باال را ها پله
 زیعز. بودم کرده اش یسپر ام یزندگ یتو که یوقت
 تا کشاند را من اکبرش هللا یصدا. نبود خانه هال یتو
 را فمیک. نماز یبرا بسته را قامتش دمید و اتاقش دم
 به زده هیتک هیچندثان و کردم رها کامل بار نیا

 به. دوختم چشم اش نشسته نمازخواندن به چهارچوب
 یم شیر دلم و خواند یم نماز نشسته تشیوضع خاطر
 به داشت انگار تازه که یسن کهولت نیا یبرا شد

 باالخره که رکوع عنوان به بود شده خم. آمد یم چشمم
 کینزد نشستم آرام و رفتم. دادم حرکت را میپاها

 که ییصدا همان با من و سجده به رفت. جانمازش
 حس تا کرد فشیتعر شد یم چطور یحت دانستم ینم
 .کردم نجوا داد نشان را شیها
 
 !زیعز کرد یخواستگار ازم ــ
 
 حالم هم خودم کردم، بغض و دمیخند. ماند سجده یتو
 .دمیفهم ینم را
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 خودت نه؟ مگه زنم یم حرف یک از یدون یم ــ
 ...یبود دهیفهم
 

 پشت! ام خنده به دیچرب بغض. بود سجده یتو هنوز
 عکس قاب سمت به و دمیکش صورتم یرو را دستم
 .کردم نگاه بابا
 
 ٤۳۱_پارت#
  طومار#
 
 
 .زیعز بود دوخته کفش برام ــ
 
 قبل بار برعکس... بار نیا چرا؟ شد ینم بلند سجده از

 .دیرس بغض آن به تر شیب ام خنده زور
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 یم حرف جلوت یطور نیا که ستمین رو و چشم یب ــ
 اون یتو تر شیب کمی ز؟یعز منه با گوشت... زنما
 بزنم؟ و حرفم تا یمون یم سجده

 
. بود یشاد و غم نیب نبرد نبرد،. ماند حالت آن یتو
 گر،ید بار و برد یم آن بار کی... خنده و بغض نیب
 .دیلرز میصدا! یکی نیا
 
 خوشحالم هم. چمه دونم ینم که بهیعج حال هی حالم ــ
 .دارم بغض عالمه هی هم
 
 زیعز و سرخ یپشت به دادم را ام هیتک شدم، جا به جا
 بودند سرخ چشمانم. شد میها حرف یرایپذ سجده یتو
 بود، نیفرود یبرا اسفند یدوست غامیپ هیشب... لبخندم و

 !زنده و سبز
 
 ای باشه خونده درس شوهرم مهمه برام دیپرس ازم ــ
 .نه
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 . کنم بو را چادرش و بروم جلو خواست یم دلم
 
 هیطور نیا داشتن دوست. ستین گهید اما بودا مهم ــ

  ز؟یعز
 

 ام گونه یرو ختیر که یا قطره آن از را صورتم
 .شد تر قیعم ام خنده و کردم پاک
 
 یدار تیاولو خودت یبرا عالمه هی که یطور نیهم ــ
 خوشحالم تو بعد زهیر یم هم به رو همه ادیم یکی و

 ؟یهست
 

 !ختیر دلم شد، کمرنگ لبخندم
 
 االن اگر یراست. زیعز دهیند بابا محبت خودم مثل ــ

 ینم کسونش کس به خوند یم برام بود، هللا بابانعمت
  دم؟
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 .گفتم یم انیهذ نبود که یتب نیب انگار
 
 دخترا دل تا انگار بخونن دیبا باباها فقط و شعر نیا ــ

 .بره ضعف
 

 و شد پر چشمانم. کرد یم نگاهم داشت بابا عکس قاب
 .گرفتند رعشه میها لب
 
 درخواست از داره ذوق که استیح یب چقدر ینگ ــ

 نیا. ینگفتن هیقال و لیق هی دلم یتو... پسرا هی ازدواج
 جلوت ستین ییپرو م،یبود خواهانش دلم و خودم و ادم
 که هییپرو دلت یتو ینگ... زیعز بگم یطور نیا
 بهت هات نوه هیشب. بگم تو به دیبا ،یمامانم تو. ستین

... یرازم محرم. یمامانم نهیا اصلش یول زیعز گفتم
 دلم حاال نیهم تا یبچگ از که یهمون ،یپناهم و پشت
 نفس نمیبب و شم پا صبح روز هی که نیا از دهیپوک
 
 ٤۳۲_پارت#
  طومار#
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 چک و نفسات شدم یم پا شبا که یهمون. یکش ینم
 نیا از تو شیپ من... یبود ضیمر یوقت کردم یم

 ز؟یعز ها بزنم؟ یک شیپ بزنم؟ کجا نزنم حرفا
 
 بود سرخ چشمانش. برخاست سجده از یاکبر هللا با
 نیا با دیشا گفتم خودم شیپ. رفت سجده به دوباره یوقت
 یپا زنگوله بگو... توست با گوشم دیبگو خواست کار

 !ام خانه تابوت
 
 خوام یم. زیعز بزنم تو به و دلم حرف خوام یم ــ

 دلم همون یتو حال نیا با... پسرو نیا خواسته دلم بگم
 یهرچ... کنه یم خی ره، یم سر جوشه، یم. بلواست

 من با گفت که بهم. افته یم اتفاق داره توش یبگ
 ششیپ رفتم کن فکر. زیعز شدم شوک یکن یم ازدواج
 نیا از نه رفت، صدقه قربون نه. بخرما و دمیع کفش
 فقط هوی ،یچیه و یچیه... زد بیغر و بیعج یحرفا
  ؟یکن یم ازدواج من با گفت و چشمم یتو زد زل
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 هنوز. میها لب ی گوشه نشست نازک و ترد یلبخند

 . بود سیخ چشمانم
 
 تخس ؟یچ دمیپرس ازش. زیعز خوابم کردم یم حس ــ
 یم زنم دیپرس دوباره سرتق خودت قول به نیهمچ و
  ؟یش
 

 کردم یم فکر که بعدش به. بستم خجالت با را چشمانم
 یبو نیب خانه، نیرزمیز یتو را خودم خواست یم دلم
 .کنم حبس ها خزنده حرکت و ها یترش
 
 از هوی یول ،یول یکن یم دعوام دونم یم... زیعز ــ

 بگم نخوام که نه. بود شوک از خدا به. باشه دیپر دهنم
 با دیبا بگم دیرس یم شعورم دیبا یانقدر یول بله

 . یبزن حرف ترم بزرگ
 

 .داشت یبیعج حس اش یادآوری. دیخواب بادم
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 که چشماش. باشه گفتم هوی نایا ی همه یجا به یول ــ
 سرعت با فقط. زیعز شده یچ دمیفهم تازه زد برق
 . دمیپوش و خودم یها یکتون و درآوردم پام از و کفش
 

 هیگر با که را ام ینیب آب. چسباندم وارید به را سرم
 مرز تا بال سبک یا خنده و دمیکش باال بود افتاده راه
 .کرد یلشکرکش میها چشم
 
 منم که دیفهم یعنی بودم، شده یپاچلفت و دست ــ

 یوقت بود؟ عیضا یلیخ رفتارم ز؟یعز دارم دوستش
 به رونیب برم تا بودم ریدرگ در قفل با طور اون

 من در شکستن قبل بذار گفت اومد اومد، خودش
 رک نیا ها، خوبه شیچ همه... زیعز یوا. کنم کمکت
 . ارهیم آدم یرو به قشنگ. مزخرفه یلیخ بودنش

 
 لب ناالن. زیعز یطوالن ی سجده ی واسه سوخت دلم
 .زدم
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1404pg.   

 خنده یصدا. رفتم در فشنگ مثل و کرد باز و قفل ــ
 یوقت تا سراغم ومدین. بود شده بلند سرم پشت اما هاش

 و ارمیب تاب رو یکتابفروش نتونستم خودم گهید
 .برگشتم

 
 ٤۳۳_پارت#
  طومار#
 
 هیتک حالت آن از را خودم عیسر یزیچ یادآوری با

 .دمیکش جلو به زده
 
 ایب گفت ز؟یعز ینکن بد فکر بود قفل در گم یم ــ

 روح به... ادین یمشتر بندم یم و در. نیبب رو کفشا
 .شناسه یم مرز و حد بابا
 

 سمت را سرم. کرد پررنگ را بغضم دوباره بابا روح
 .زدم لب و زدینر چشمم از اشک تا دمیکش باال
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 باباش وقتا نیا آدم باشه خفن دیبا یلیخ کنم فکر ــ
 ز؟یعز نه باشه،

 
 و دمیکش صورتم یرو را دستم هردو کف عیسر

 .بخندم باز کردم یسع. نشستم چهارزانو
 
 ینم یناشکر که من. کنه حفظ برام رو شما خدا ــ

 . هست ما به حواسش ایدن اون از بابا حتما کنم،
 

 خواندن مشغول. برخاست سجده از زیعز باالخره
 شدم مغلوب دوباره من و شد سرخش چشمان با تشهد
 بود یبیعج حال حالم، گفتم یم یوقت. بغضم برابر در

 .نداشت یتمام ام یجیگ. کردم ینم اغراق
 
 ذوق... کردنا شوهر یبرا نکردم ذوق زیعز یول ــ

 ...چون کردم
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 داشت. بود شده ختم سلم به زیعز تشهد کردم، یمکث
 یم را حرفم زودتر دیبا من و کرد یم تمام را نمازش

 .زدم
 
 دوسش که یاون که نیا ز،یعز قشنگه یلیخ حس نیا ــ

 درک یبرا ذوقم. باشه داشته دوست رو تو هم یدار
 یبرا خدا یدلبر نیتر قشنگ نیا کنم فکر. حسه نیا

  ؟یستین موافق باهام... گما یم و عشق. بود هاش بنده
 

 تکان شیپا ران یرو دستانش داد، هم را نمازش سلم
 و شیپا یرو گذاشتم. بردم جلو را سرم من و خوردند
 که کردم پنهان را صورتم چادرش یپرها نیب یطور

 بیعج و جیگ چقدر که. گرفته ام هیگر چطور ندینب
 با ها یپر حاال، تا صبح نیهم از چقدر که. احوالم شده
 کی نیع چطور و اند کرده سبکم نگاهشان ینیسنگ
 و بودم کرده مرور را درخواستش ی نحوه یه نوار
 کفش چندجفت که یمرد تیمظلوم به بودم دهیرس تهش
 که یاصل کفش با و کند دایپ را خودش تا آورد اولش
 که. دیبگو را درخواستش اش، مغازه یتو جاماند
 لتیتحص همسرم است مهم میبرا دیپرس نیسنگ چقدر
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 یرو زیر یها عرق آن چقدر که باشد؟ داشته هیعال
 من با گفت یوقت داشتند تناقض نگاهش با اش یشانیپ

 آن بعد شیها خنده یصدا چقدر و یکن یم ازدواج
 دست. داد یم یآسودگ یبو من هیناگهان گفتن باشه
 و دیکش یقیعم نفس. سرم یرو نشست مکث با زیعز
 مادر درددل نیا با را خودم داد اجازه سکوتش با

 بودم مطمئن. بکشم رونیب بهت و یجیگ از یدختر
 داشت هم بابا خود که عکس، قاب تنها نه حاال

 .کرد یم نگاهمان
 
 انگار، هم ها آن. آمد ینم ها یپر از هم ییصدا گرید
 .بودند گرفته پناه زیعز چادر ریز
 
 ٤۳٤_پارت#
  طومار#
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&& 
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 زیعز یپا یرو سر من تازه یوقت سرزده، ها بچه
 باز را در رفتم یم یوقت. بودند آمده بودم گرفته آرام
. ندیبنش زیعز صورت یرو تا آمد ینم باال نگاهم کنم
 حاال دانستم یم فقط بودم گفته چه او به نبود ادمی یحت
 شد یم اگر که انقدر. بودم تر آرام و تر سبک یلیخ

 اسمان تا را من و گرفتند یم فاصله نیزم از میپاها
 ارشد ی نوه سه که در قاب یتو. دادند یم اوج

 لبخند ندیایب باال را ها پله تا کردم یم تماشا را خانواده
 باران هیشب که یلبخند. شد ینم کنده میها لب یرو از
 به داد یم جان و یآفتاب گرم ظهر کی از بعد بود
 که بود پژمان نفر نیاول. قلبم ی شده برهوت داغ نیزم
 شیها کفش درآوردن پا از نیح و آمد باال را ها پله

 .دیپرس آهسته
 
 ؟یکرد هیگر ــ
 

 .دیایب داخل تا گرفتم را شیبازو و دمیکش یقیعم نفس
 
 .دیاومد خوش خاله، دل جون نه ــ
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 نمازش چادر و زیعز دنید با اما کرد نگاهم مشکوک

 تا رفت جلو و زد لبخند آمد یم استقبالشان به داشت که
 زشانیعز فندق خاطر به پرهام و نگار. کند بغل را او
 دنید تصور از من و آمدند یم باال ارام را ها پله

 .شد یم گرم دلم ها آن دست یتو ینوزاد
 
 یخوشگل یبابا مامان انقدر که بگردم دورتون ــ

 .دایهست
 

 از خانه. شوند وارد دادم اجازه و دمیبوس را شانیهردو
 سمت خوشحال. آمدنشان با بود درآمده سکوت آن

. نمیبب یتدارک شام یغذا یبرا تا رفتم آشپزخانه
 بودم گذاشته شیتو را یسبز قرمه صبح که یزودپز
 به خورشت. خاموش رشیز و بود اجاق یرو هنوز
 را میکارها. کردم یم سیخ برنج دیبا و بود یکاف قدر
 خواست نگار. شدم ملحق بهشان یچا ینیس با و کردم
 را اش اجازه و شدم مانع که شود بلند کمک یبرا

 .ندادم
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 خبر؟ یب چه! تو نیبش ــ
 

 .نشست میرو محبت با پرهام نگاه
 
 . بود شده تنگ دلمون ــ
 
 .دلتون قربون ــ
 
 ٤۳٥_پارت#
  طومار#
 

 را نگاهمان تلفن زنگ یصدا و گفت یا خدانکنه
 نیح و برخاست زیعز. کشاند خانه شرق سمت

. نشستم تر راحت من و رفت سمتش حیتسب انداختن
 .بود کردنم نگاه مشغول سکوت در پژمان

 
 من زوم و چشمات یطور نیا چرا خاله؟ هیچ ــ

 ؟یکرد
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 .سرخه چشات ــ
 

 یبرا یقیعم نفس من و شدند قیدق هم نگار و پرهام
 هنوز. دمیکش بشر نیا سماجت دست از آرامش حفظ

 .دیپرس که بودم نداده جواب
 
 هنوز تو میبرس میگفت ما ؟یا خونه االن چرا تو اصل ــ
 .یش یم خوشحال مییجا نیا ینیبب یایم یوقت ،یومدین
 

 .کرد یانیپادرم نگار
 
 مگه؟ کنه یم ییبازجو پژمان، یدار کارشیچ ــ
 

 زمزمه یجد و بردارد را شیچا وانیل تا شد خم پرهام
 .کرد
 
 .دیسپ تهیزیچ هی کنم یم حس منم ــ
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 .بودند نیتر یقتیحق میها خنده. دمیخند
 
 خوبم سرجاتون؟ دینیبش تا دیخوا یم یا خاله تشر هی ــ

 ...بابا
 

 دایپ نما یکم که یکوچک شکم آن به من و دیخند نگار
 اش خنده گرفت که را نگاهم رد. دوختم چشم بود کرده
 عشق اصل. کرد آب تر شیب را من دل و شد تر قیعم
 بیغر و بیعج انقدر چرا برادرزاده و خواهرزاده به

 بود؟
 
 کنه؟ یم صحبت یطوالن انقدر یک با زیعز ــ
 

 مدل به و انداختم باال ندانستن ی نشانه به یا شانه
 .کردم یا اشاره پژمان دیجد یموها
 
 .جونم به دردت ادیم بهت چقدر ــ
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 .کرد اعتراض پرهام

 
 نیا یعنی لرزونه؟ تن چرا هات صدقه قربون انقدر ــ

 .مامانه شکل قایدق مدلت
 

 قربان سودابه مثل هم من گفت، یم راست. دمیخند
 یا افهیق میبرا فمیتعر از فیک پژمان. رفتم یم صدقه
 زیعز. کرد بلند هم را نگار و پرهام ی خنده که گرفت

 یفکر صورتش. دیچرخ سمتش نگاهمان برگشت، که
 .زد لب و ندیبنش کرد کمکش پرهام. یجد و بود
 
 ٤۳٦_پارت#
  طومار#
 
 بود؟ یک ز،یعز شد ینم یطوالن انقدر تلفنات تو ــ
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 و نشست من چشمان یتو نگاهش آمد، باال زیعز سر
 لبخندم و شد گرم قلبم که خواندم را قصه ته تا انگار
 آن به که یپشت همان یتو را خودم داشتم دوست! محو
 .کنم پنهان بودم زده هیتک
 
 .اخانمیرو ــ
 

. دیکش یقیعم نفس زیعز و کرد نگاهش یسوال پرهام
 را حشیتسب و اش شانه یرو انداخت را نمازش چادر
 .گذاشت نیزم یرو
 
 !هیعیسم خانم منظورم ــ
 

 من سمت سرش پژمان رفت، باال شیابرو پرهام
 سیخ دستم کف. کرد رفتار او مثل هم نگار و دیچرخ
 ینفس باز زیعز. نشست جانش به که یعرق از شد

 .کرد نجوا نیسنگ و محو یلبخند با و گرفت
 
 .کنم دعوتشون باباهاتون مامان بزنم زنگ دیبا ــ
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 ز؟یعز یچ یبرا ــ
 
 تماشا را من پرهام، به میمستق جواب یجا به زیعز
 کمر بودم داده فشار یپشت به بس از را خودم. کرد

 ی رهیت یرو سمج عرق قطره کی آن. بودم دردگرفته
 .بود نور یعل نور هم کمرم

 
 !یخواستگار انیب خوان یم داریسپ یبرا ــ
 
 داشتم دوست د،یچرخ من سمت سرعت به پرهام سر
 را آور لرزه تن یها صدقه قربان آن ی همه نگاهم از

 ز،یعز از زودتر که متأسفم چقدر که ندیبب و بخواند
 جاخورده شان همه نگاه. ام نکرده مطلع را او خودم
 را اش خورده مین یچا که یپژمان. پژمان جز بود
 که یطور کی ن،یسنگ یلیخ و برگرداند ینیس یرو

 .زد لب دارد بغض انگار
 
 !خاله باشه مبارک ــ
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 پرسرعتش شدن بلند آن بعد و گفتنش خاله از دیترک دلم
 دست از تازه که یلبخند با نگار. اطیح سمت رفتنش و

 را خمی دستان و دیچرخ سمتم بود کرده دایپ نجات بهت
 .گرفت

 
 .خب بگردم دورت ــ
 

 پرهام سمت سرم دوباره و زدم شیرو به یلبخند
 یپسرها! دوباره گرفت بغضم... نگاهش. دیچرخ

. داشت فرق همه با حسابشان شهیهم من یبرا سودابه
 که نیا و بودند من زیچ همه پناه، و پشت دوست،
 یم نگاهم گرفته طور آن پژمان و طور آن پرهام
 سر برخاست، هم او یوقت. زد یم دار را دلم کردند
 یرو یدست فقط پرهام و دیچرخ سمتش به هم زیعز

 .کرد نجوا و دیکش سرش
 

 :۲طومار
 ٤۳۷_پارت#
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  طومار#
 
 .رفت کجا پژمان نمیبب برم شدم، شوکه کمی من ــ
 
 فشرد را انگشتانم نگار و کردم نگاه را رفتنشان ریمس
 .بردارم وانیا سمت یرگیخ از دست تا
 
 
 رهیگ یم دلشون حساسن، روت چقدر یدون یم ــ

 !اینش ناراحت. کنن عروس و شون خاله بخوان
 
 .آمد حرف به هم زیعز
 
 از. بزن حرف باهاشون برو بعد شن اروم کمی بذار ــ

 خودت االنم. دیدیفهم همه از بهتر و هم حرف یبچگ
 نیا االن از نایا ،یکن درست و مدلشون نیا یتون یم
 مجلس البد خوان یم تیعروس روز ان،یم رو افهیق
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 و داداشات خان به بزنم زنگ هی برم من. رنیبگ عزا
 . بفهمن رید شن یم دلخور سودابه،

 .نگار و ماندم رانیح من رفت، که زیعز
 
 ؟ینگفت بهم چرا ــ
 

 . آمد باال نگاهم
 
 انقدر کردم ینم فکر اصل. گفت بهم امروز نیهم ــ

 گفتم من که یا باشه اون با هرچند کنه، اقدام هم زود
 .مامانش بزنه زنگ گفت زود مشتاقم چقدر دیفهم قطعا
 

. گفتم را زیچ همه شیبرا من و شد یسوال نگار نگاه
 نم را چشمانش ی گوشه که بود ادیز یحد به اش خنده
 کرده رفتار انهیناش انقدر شد ینم باورش. بود گرفته
 من و دیبوس را صورتم گرفت آرام باالخره یوقت. باشم
 .فشرد خودش به را
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 !عمه آخ... یش عروس تو آخ ــ
 

 شهیهم دانستم یم. بود کرده بغض هم او کردم حس
 به توجه با. کند یم یاحساس یادیز را همه من ازدواج
 کرده تصور شهیهم را نیا خواهربرادرها با ام رابطه
 انیگر چشمشان روم، یم من که یروز که نیا. بودم
 میبرا کنند بغض هللا بسم اول همان از که نیا اما باشد
 .بود بیعج
 
 توروخدا نکن بغض تو نگار، بندم مو به االن من ــ
 .گهید
 
 .کند کنترل را خودش کرد یسع
 
 با رو تو میندار دوست کدوم چیه انگار ییجورا هی ــ

 .میش میسه یکس
 

 دادم یم وا هم من. گرفتم را احساساتم فوران یجلو
 کار از خودم هنوز. داشت یبرم لیس را خانه نیا
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 دوست هم را یجیگ نیا و بودم جیگ آزاد یناگهان
 . داشتم

 
 نگار؟ مناسبه یزندگ یبرا پسر نیا نظرت به تو ــ
 
 ٤۳۸_پارت#
 
  طومار#

 باال شانه یچد من و کرد نگاهم خندان و زده بهت
 .انداختم

 
 دوسم بود نداده نشون که یآدم نیبب پرسم؟ یم واقعا ــ

 کنه، یم یخواستگار ازم ادیم طور نیا هوی داره،
 تند انقدر کاراش همه هوی ترسم یم من نرماله؟ اصل

 یدار تو بگه ادیب روز هی ییهوی مثل. باشه ییهوی و
 .یش یم مادر
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 خنده. بود داده دست از را زدن حرف توان نگار
 چشمان. نشاند هم من یها لب یرو یا خنده ش،یها

 .بود نمدار و سیخ هنوز اما مانیهردو
 
 مرد شه یم مگه... یبگ بهش دیبا تو و اون دار،یسپ ــ

 ؟یش یم مادر یدار تو بگه
 

 یسع. ام زده حرف احمقانه چقدر شدم متوجه تازه
 .نرسد پسرها و زیعز گوش به ام خنده یصدا کردم

 
 .ستین واقعا. ستین نرمال یول ــ
 
 .بدهد قورت را اش خنده تا گرفت ینفس
 
 یدینفهم که ییتو عمه، ییتو ستین نرمال که یاون ــ
 ییجاها هی مطمئنم. داره بهت یچشم گوشه پسر نیا

 !راه اون به یزد و خودت بوده، داده نشونت
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 رو تو یک گفت که روز آن مثل بود؟ داده نشان واقعا
 را چشمانم! آهنگ آن ایخدا... آهنگ آن ای بخوره؟
 و دیخند یم داشت هنوز نگار. کردم باز و بستم محکم
 یا ییرایگ. کردم یم فکر خودم فیضع ییرایگ به من
 ینم هم مواخذه ضعفش بابت را خودم یموارد در که

 شده انیب بد بودند، علقه از یا نشانه ها آن اگر. کردم
 ادب یب چقدر... که بخوره تورو یک آن جز. بودند
 .داریسپ یشد
 
 ؟یخوب تو نمت،یبب ــ
 
 .کردم نگاه نگار به
 
 .مشوش و دهیترس زده، جانیه خوب، ــ
 

 .دیفهم یم را احوالم انگار
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 ادیب بود قرار پرهام که ییروزا. برام آشناست حالت ــ
 همش انگار! دلشوره با داشتم یشوق هی هم یخواستگار

 .نباشه پشتش یمونیپش... شد اگر ای نشه، دمیترس یم
 
 حس نیهم بابت تا فشردم هم به محکم را میها لب
 آشوبه دل کی. نشکند بغضم دوباره گفت یم که ییها
 . بود یشیپرتشو و قشنگ ی
 یتو که یا پسربچه دوتا اون برو حرفا نیا یجا به ــ

 .زیعز شیپ برم منم. تو اریب و نشستن سرما
 
 ٤۳۹_پارت#
  طومار#
 

 یهال وسط نشسته. ماندم من اما رفت او گفتم، یا باشه
 گل نیب اش مهین نصفه یها وانیل با یچا ینیس که
 به ها مخده دور یها آدم یخال یجا و بود نشسته یقال

 چشمم لوستر نور دم،یکش باال را سرم. آمد یم چشمم
 دستان. کرد یکی چشم یسیخ آن با را ام خنده و زد را
 هیشب. بود یاحوال عجب. صورتم به چسباندم را خمی
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 یتو که یهمان... انگار نداشت یمرز نبود، ها قصه
 چهارچوب یب. نبود کردند یم نییتغ شیبرا ها کتاب
 شیبرا یا محدوده یحت شد ینم که بود یحس نیتر

 هم داشت، ترس هم نگار قول به. کرد مشخص
 وانیا سمت به و شدم بلند یوقت! شوق هم و ینگران
. کنم پاک را چشمانم یتو اشک داشتم یسع رفتم،

 به شانه. نشاند میها لب یرو سیخ یلبخند دنشانید
 روبرو به و بودند نشسته اطیح تخت یرو هم ی شانه
 ها پله از و زدم پا را میها ییسرپا. کردند یم نگاه
 من و ندادند نشان یواکنش شدنم کینزد به. رفتم نییپا
 انداختم فاصله نشانیب شده، یاحساسات ی خنده همان با
 هم به مانیبازوها که یطور درست. نشستم خودم و
 لبخند نه. مینیبنش فشرده فیرد کی در و بچسبد گرید

 بعد، و زدم زل شانیها رخ مین به! یحرف نه زدند،
 .چشمانم تا دادم امتداد را لبخند همان

 
 بهم موتور هی کوچه یتو بودم ییابتدا اول ادتونهی ــ

 زد؟
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 نگاهم و چرخاند را سرش اما پرهام کرد، اخم پژمان
. بکشم میزانو یرو یدست شد باعث خاطره آن ادی. کرد
 .بودم گچ یتو زانو یباال تا میپا یمدت تا
 
 نسبتا دایبود شده بزرگم دوتا، شما دیکرد هیگر چقدر ــ
 دهیترس و دیختیر یم اشک چطور ره ینم ادمی یول
 .  دیبود
 

 .داد جواب غد پژمان
 
 .کل بود سالم دوازده ازدهی. نداشتم یسن من ــ
 

 اش هیگر که بود نشده بزرگ دیبگو خواست یم مثل
 .زدم لب یشوخ به و کردم نگاهش. درآمد

 
 ینم هیگر یشد بزرگ چون کنم، تصادف االن یعنی ــ
 ؟یکن
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 .رفتم یم شیها اخم قربان. سمتم چرخاند را سرش
 
 ؟یمن اشک درآوردن دنبال ــ
 
 .اخمات اون یفدا نه ــ
 

 .شد بلند یکم شیصدا
 
 قراره تو که نیا تصور از االن من تخت، التیخ ــ

 ادیدرم م هیگر داره هم یبر خونه نیا از یش عروس
 دینبا مرد گه یم که یاون روح به فرستم یم لعنت و
 ! کردن تصادف به ستین ازین گهید کنه، هیگر
 
 رو من از و شد پر چشمانش من ناباور نگاه یجلو بعد

 .برگرداند
 

 :۲طومار
 ٤٤۰#پارت_
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 #طومار 
 

 ــ من و ببین سپید!
 

نگاهم به خاطر پژمان به سرخی می زد که سرم را 
قدر لحن چرخاندم سمت پرهام. لبخند روی لبش، 

پژمان دلم را آتش می زد. دستم را که گرفت، من را 
 به خودش چسباند و شقیقه ام را بوسید.

 
ــ به ما توجه نکن، از سر علقه و تعصب روت... 
گاهی حسود می شیم. اصل فعل خواستگاریه، معلوم 

نیست به کجا قراره برسه که این طور بغ کردی 
 پژمان.

 
 مردم برای چشمانش.سر پژمان سمتمان چرخید. 

 
ــ تو چقدر شوتی برادر من، نگاه چلچراغ شده ی این 
وزه رو نمی بینی یا خودت و زدی به کور بودن؟ دل 

 خاله خانممون رفته، بدم رفته!
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پرهام شوکه نگاهم کرد و من سرم را پایین انداختم. 

دلم می خواست همین حاال از دوطرف دهان آن پسری 
شمانش قصد مرگ داشتم را که لحظاتی قبل برای چ

پاره کنم. تمامش هم نمی کرد... حسود بی منطق 
 دوست داشتنی من!

 
ــ این نیم وجب قد و باال، خیلی زیرزیرکی و قبل تر 
از این خواستگاری دست دلش و داده به اون شازده. 

من دلم خوش بود اون یارو عقل کنه نیاد سراغش، که 
و تخته رو با هم چفت دیدم نه... خدا الحمدهلل خوب در 

کرده. این اسمش خواستگاریه، تو تا روز عروسی 
برو. چشم به هم بزنی یارو میاد دست خاله خانممون و 
می گیره، من و تو هم باید بشینم نگاه کنیم که چطور 

از روی خون قربونی قراره ردش کنن و بره که 
 بره...

 
همزمان هم نسبت به حرف هایش خجالت داشتم، هم 

انیت، هم دل ضعفه! خاله بودن عجیب ترین عصب
 نسبت تاریخ بود به گمانم.
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 ــ آره سپیدار؟ 

 
نفس عمیقی کشیدم. باید با این دو پاره ی تن امشب 
همه چیز را حل می کردم و داخل می رفتم. برای 
همین هرچه شرم و حیا بود بقچه پیچ کردم و توی 

ها نیاز گنجه ی زیرزمین انداختم. الاقل االن به آن 
 نداشتم.

 
 ــ راست می گه.

 
پرهام وا رفته تماشایم کرد. به پژمان خواستم چشم 

 غره بروم که دلم نیامد. آخر هنوز نگاهش خیس بود.
 

 ــ خب من دوسش داشتم.
 

 پشت بندش هم سریع اضافه کردم.
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ــ البته که نمی دونستم اونم دوسم داره، امروز تازه 
 فهمیدم.

 
 ٤٤۱#پارت_
 #طومار 

 
ــ بعد چطوری فهمیدی؟ بعد گفتن عزیز که نبود... 

 چون عزیز خبر و داد همچین شوکه هم نشدی. 
 

آخ پژمان! خیلی غلط کرده بودم که پیش مرگ چشمان 
خیسش شده بودم، باید می زدم و می کشتمش تا راحت 
شوم. با اخم سمتش چرخیدم و پرهام پرسوال را از یاد 

 بردم.
 

 ــ خودش بهم گفت.
 

 ــ چی گفت؟
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1431pg.   

برای یک لحظه خنده ام گرفت. یاد بازی خودش به 
من گفت، در گوش من گفت افتادم. کافی بود بعدش 

همین را هم بگویم که گوش روی سرم نماند. خنده ام 
 را خوردم و کمی آرام تر شده نجوا کردم.

 
 ــ دیگه اونش به تو ربطی نداره خاله فداتشم.

 
 روی حرص!نفس کشیدنش، عمیق بود و از 

 
ــ غلط کرده مرتیکه اومده به تو گفته دوست داره، 
 مگه تو خانواده نداری؟ باید اول اجازه می گرفت.

 
 دست خودم نبود که طعنه زدم.

 
ــ تو هم پس غلط کردی رفتی با خواهر یارو دوست 
شدی بعد دلت و زد ولش کردی، اون خانواده نداشت؟ 

اد رسمی و شرعی هرچیه این مردونگی بلده میاد پیشنه
 و طبق عرف می ده. تو چی شازده؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1432pg.   

 
صدای پرهام نگذاشت جوابی بدهد، چون سر 

 هردویمان را چرخاند.
 

 ــ یه دقیقه عین خروس جنگی به هم نپرید.
 

با انگشت اشاره پژمان را نشان دادم. پرهام از سر 
بحث ما حتی یادش رفته بود دنباله ی تعجبش را 

 بگیرد.
 

من و احساسی کرد و چهارتا قطره  ــ تقصیر اینه،
 اشک ریخت، بعد ببین داره بهم چی می گه.

 
با تکان دستش پژمان که دهان باز کرده بود حرفش را 
خورد، خیلی جدی نگاهمان کرد... اول پژمان را، بعد 

 من را!
 

 ــ تو واقعا دوسش داری؟
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نفس کشیدم، زیرچشمی پژمان و اخم های درهمش را 

فقط سرتکان دادم. پرهام این بار آرام و نگاه کردم و 
 تحت تأثیر جواب من زمزمه کرد.

 
 ــ پس جدی جدی قراره عروس شی قربونت؟

 
 ٤٤۲#پارت_
 #طومار 

 
باز احساسات نشست بیخ گلویم. مجدد سری تکان دادم 

و او نفس عمیقی کشید. چندثانیه طول کشید تا به 
را  خودش بیاید و بعدش آهسته خم شد، پیشانی ام

 محکم بوسید و توی بغلش نگهم داشت.
 

ــ هرچی بشه، می دونی که دوتا خواهرزاده داری مثل 
 شیر پشتتن؟
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قربان شیرهای بی یال و کوپالم می رفتم صد بار! 
احساساتم حاال رسیده بود به مرز چشمانم. پرهام با 

همان حالت متأثر از احساسات، پژمان را خطاب قرار 
 داد.
 

 ، زهرش نکن امشب و...ــ چموشی نکن
 

پژمان با اخم نگاهم کرد. از توی بغل پرهام با همان 
نگاه خیس تماشایش کردم که طاقت نیاورد و نفس 

 عمیقی کشید. باز صدایش آن خش را بغل کرد.
 

 ــ من برنمی تابم یکی بیاد، از ما بهش نزدیک تر شه.
 

پرهام با آرامش جوابش را داد. جوابش اما باعث خنده 
 من شد. ی
 

 ــ تو غلط می کنی برنمی تابی، مسخره بازی بسه!
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خنده ام با آن چشمان خیس... نگاه پژمان را عمیق تر 
روی صورتم نشاند. خنده ای که باعث شد او هم جلو 
بیاید، دست دور شانه ی من و پرهام بیندازد و به این 

 ترتیب سه تایی توی یک آغوش قرار بگیریم.
 

می خنده و ته دلشم آب شده، خب ــ ناکس چه جور 
 آخه خنده و زهرمار.

 
دلم می خواست بگویم احترامم را به عنوان خاله نگه 
دار اما به جایش صدای خنده ام را با صدای خنده ی 
پرهام مخلوط کردم. به این آغوش تنگ چسبیدم و دلم 
مرد برای دست هایشان که یک زمانی کوچک بود و 

ه بودند و قوی! آن قدر که ضعیف و حاال... بزرگ شد
این طور دلم برایشان بلرزد و فقط از خدا سلمتی شان 
را بخواهم. دلم هم کمی برای آزاد سوخت. با این دوتا 
بادیگارد، کارش خیلی خیلی سخت می شد! پسرها از 

همین حاال او را دشمن شماره یک خودشان می 
 دانستند.
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&& 
 
 

همیشه فکر می کردم بعد از این که از آزاد ابراز 
علقه بشنوم، همه چیز برایم راحت تر می شود. حاال 

اما شرایط طور دیگری چرخیده بود. توی خانه 
حکومت نظامی انگار برپا شده بود. عزیز گفته بود تا 
شب خواستگاری حق باز کردن کتابفروشی را نداری 

گر کارت مهم است، بگو حانیه جای تو چندروزی و ا
بایستد. رسما زیر نظرش بودم تا خدای نکرده حتی 

تلفنی دل و قلوه ای رد و بدل نشود و تبدیل شده بود به 
 گشت

 
 ٤٤۳#پارت_
 #طومار 
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ارشادی که توی دستشویی هم می خواستم بروم مراقبم 
ه بود. دلم خون شده بود از این که دستور اتمام خان

تکانی تا قبل شب خواستگاری را داده بود و از آن 
طرف، برادرها هرشب  می آمدند، زل می زدند به من 
و طوری تماشایم می کردند انگار قرار است نفس های 
آخرم را بکشم. سودابه هم شور ترین بخش ماجرا بود 
که توی تمیز کردن هرقسمت خانه، یک بار نگاهم می 

خت و می گفت } الهی کرد و دوقطره اشک می ری
برای جشن عروسیت این خونه رو برق بندازم، الهی 
سفید بخت بشی، الهی... { الهی هایش تمامی نداشتند. 

نگار از احوالم خنده اش می گرفت. می گفت یک 
عمری ته تغاری لوس خانه بودی، نفس هایمان را 

وصل نفس هایت کردی و حاال به همه حق بده در عین 
سروسامان گرفتنت دلشان هم بگیرد.  خوشحالی برای

می گفت همه عادت داشتند هروقت به خانه ی عزیز 
پناه آوردند تو هم باشی و حاال فکر به این که روزی 

برسد تو سر خانه ی خودت باشی و دور از ما اذیتمان 
می کند. هرچه او می گفت، من دلم بیش تر برای آزاد 

و را. برادرها می سوخت. این خانواده دق می دادند ا
که چنان تحقیقاتی راه انداخته بودند انگار نه انگار یک 

آشنایی دوری این وسط حاکم است. دوشبی هم به 
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خاطر شرایط ازدواج پدرش توی خانه بحث بود. چقدر 
دلشان شور می زد و چقدر عزیز شبیه مرهم می آمد 

 و نگرانی هایشان را کم می کرد.
 

جیب که وقتی جلوی آیینه روزهای عجیبی بود. انقدر ع
با موهای خیس از دوش گرفتنم ایستادم تا ببینم باید چه 
کنم و چطور برای شب آماده شوم، هنوز باورم نمی 
شد انقدر روی دور تند همه چیز جلو رفته. که دقیقا 

پنج روز پیش او از من درخواست ازدواج کرده بود و 
ستادم من پنج روز بود به جای خودم حانیه را می فر

دم کتابفروشی و زیر ذره بین عزیز نفس می کشیدم. 
انقدر همه چیز تند جلو رفته بود که فکر می کردم توی 
خواب گام برمی دارم. مگر می شد؟ علقه ای که هیچ 
امیدی به تهش نداشتم در عرض پنج روز رسیده باشد 
به این نقطه؟ به این که من رنگ رژ لبم را انتخاب کنم 

دستم موقع آرایش چشم بلرزد؟ از این  و بترسم که
سرعت ترسیده بودم، هیجان زده بودم، خوشحالم بودم 

 و در عین حال غمگین! 
 

 ــ عمه!
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نوا بود که در را باز کرده بود و صدایم می کرد. 

 سمتش چرخیدم و دستانم را برایش دراز کردم.
 

 ــ جون عمه!
 

کردنش التیام آمد توی آغوشم و کوتاه اجازه داد با بغل 
پیدا کنم. وقتی رهایش کردم، باالخره یادش آمد برای 

 کاری آمده و احتماال خبررسانی ای!
 

ــ اهان، عزیز گفت بهت بگم اگر نمی خوای آبروت 
بره، خودت بیا پایین ظرف میوه رو بچین. می گفت 
عموسپهر گفته خودم میوه ها رو می چینم، بعد داره 

 ه چیز دیگه هم گفتا!آش شله درست می کنه... ی
 

همان بخشی که سپهر برای درست کردن ظرف میوه 
پیش گام شده بود برای سکته کردنم کافی بود که 

 دوباره به حرف آمد.
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 ٤٤٤#پارت_
 #طومار 

 
ــ آهان... گفت رژ پررنگم نزن، دیگه پسره پسندیده، 

 چشم سفید بازی قرار نیست دربیاری!
 

که با معصومیتش لب  ناالن به صورت نوا چشم دوختم
 زد.
 

 ــ اشتباه گفتم یعنی حرفاش و؟
 

مطمئن بودم عزیز عین همین حرف ها را زده. سپهر 
که اصل از وقتی یادم بود عاشق این بود توی کارهای 
خانه به عزیز کمک کند و یحتمل بخش چیدن میوه در 
همین راستا بود که دیگر همه ی خانه هم می دانستیم 

و غریبی به کار می برد. آن رژ  چه چیدمان عجیب
پررنگ نزن هم که اگر عزیز نمی گفت به او شک 
 می کردم. صورت مثل ماهش را بوسیدم و لب زدم.
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 ــ نه عمه درست گفتی، تو برو منم میام! فقط نوا...
 

 نگاهم کرد. لبم را زیر دندان کشیدم و پوستش را کندم.
 

هر و از ــ ببین می تونی به بهونه ی بازی عمو سپ
 آشپزخونه بکشی بیرون؟ 

 
 چشمانش برق زد. 

 
 ــ به یه شرط!

 
 نگاهش کردم که خندید و لب زد.

 
ــ اون گوی شیشه ای که روی میزته و تکونش می دی 

 برف میاد و بهم بدی.
 

نفس عمیقی کشیدم، به روی میز و آن گوی چشم 
دوختم و خسته از تنش های این پنج روز و استرس 
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ن و سرعت ترسناک روزگاری که ناگهانی های بی پایا
 داشت تغییر می کرد لب زدم.

 
ــ می گن حللزاده به داییش می ره، دایی های تو که 

 آدم درست حسابی هستن، به کی رفتی تو؟ 
 

 ــ بابام همیشه می گه من شبیه بچگی های شمام!
 

عالی بود. پس احتماال او تاوان باج هایی بود که در 
نوجوانی از بقیه گرفته بودم. با سر به آن کودکی و 

گوی اشاره کردم و او با ذوق سمتش دوید. وقتی برش 
داشت، بوسه ای هم برایم فرستاد و حین دویدن سمت 

 در اتاق لب زد.
 

 ــ عمو سپهر با من عمه!
 

 ــ نخوری زمین حاال!
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صدایش دیگر نیامد. دوباره نگاهم سمت آیینه چرخید 
وبایلم بلند شد و نگاهم را سمتش که صدای پیامک م

کشاند. با دیدن شماره، طوری سمتش خم شدم و برش 
داشتم که نزدیک بود زمین بخورم.  متن پیام را که 

 خواندم گل لبخندم جمع شدنی نبود.
 

" من تاحاال خواستگاری نرفتم، باید گل چی بخرم، از 
 همین قرمزا؟ "

 
دوبار پیام منظورش رز بود. توی این پنج روز فقط  

داده بود. یک بار همان شب بود که نوشت، جدی جدی 
گفتی باشه؟ و یک بار فردایش که حانیه جای من رفت 
و او زنگ زد، من نتوانستم جواب بدهم و پیام فرستاد 

که این دیگر چه ظلمیست. وقتی گفتم این خواست 
عزیز بوده دیگر پیام نداد. اول فکر کردم ناراحت شده 

زیز اما بعدش فکر کردم این بیش تر یک از افکار ع
نوع احترام به خواست عزیز بود که ما واقعا تا آن 
شب دیگر ارتباط ویژه ای نداشته باشیم. در جواب 

 پیامش نوشتم.
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" به سلیقه ی خودت گل انتخاب کن، از کسی تقلب 
 نگیر بابتش "

 
بعدش با یک آرامش خاطر بیش تر بلند شدم. دستی 

دارم کشیدم و لباس انتخابی ام را از کمد بین موهای نم
بیرون کشیدم. جلوی تنم نگهش داشتم و توی آیینه 

خودم را تکان دادم. انگار که دارم می رقصم و پری 
ها هم کنارم چرخیدند. چه دامن های رنگینی داشتند 
پری ها! چه تاجی روی سرشان بود و چه لبخندی 

 روی لبشان!
 

 ٤٤٥#پارت_
 #طومار 

 
را که پوشیدم و آرایشم را که کردم، توی آیینه  لباسم

تصویر دختری را می دیدم با چشمانی برق افتاده از 
حسی که توی دلش می جوشید. پله ها را که پایین می 
رفتم، به برق نگاهم یک لبخند هم چسبانده بودم. مقصد 
اولم آشپزخانه بود برای سروسامان دادن به میوه ها! 
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ود که من را دید، قبل از این که سودابه اولین کسی ب
 باز بغض کند لب هایم جنبیدند.

 
 ــ گریه نکنیا آجی!

 
جلو آمد، صورتم را بوسید و شالم را روی سرم مرتب 

 کرد.
 

ــ من بگردم که انقدر خانم شدی، هرجور فکر می کنم 
 دلم نمیاد انقدر زود بری خونه ی بخت.

 
داشت حرف خندیدم، عزیز با همان نگاه خیره اش 

هایش را می زد. برای این که جو احساسی به وجود 
 آمده بینشان را بشکنم لب زدم.

 
 ــ من میوه رو بچینم. 
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سودابه سری تکان داد و کنار رفت تا کارم را بکنم. 
عزیز هنوز داشت نگاهم می کرد. شالم را کمی شل 
کردم تا راه نفسم نگیرد و حین چیدن میوه ها، از 

اط و بازی بچه ها با سپهر چشم دوختم. پنجره به حی
گربه ی مادر و بچه اش هم بعد مدت ها لش کرده 
بودند روی ایوان و هرزگاهی خمیازه می کشیدند. 
هوای اسفند، بهار را بغل کرده بود و با خودش از 
پنجره ی باز توی آشپزخانه می چرخاند. بدون نگاه 

که از  مستقیم به عزیز، بین صدای جیغ و داد بچه ها
 پنجره شنیده می شد پرسیدم.

 
 ــ چرا اون طوری نگام می کنی عزیز؟

 
 با مکث به حرف آمد.

 
ــ به پدرت قول داده بودم به سروسامون برسونمت. 
دلم نمی خواست انقدر زود عروس شی. می خواستم 
درست و بخونی، به جایی برسی، موفقیت هات و 

پیش  جشن بگیری، جوونیت و بکنی... می خواستم
 بابات سرافکنده نباشم اون دنیا.
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 سودابه بغض آلود لب زد.

 
ــ مادر جان، شما پیش بابا برای هیچ کدوم از ما 

سرافکنده نیستی، سپیدارم ماشاهلل عاقله، ازدواج دست 
و پاش و نمی بنده، می ره دنبال هدفاش، موفقیت هاشم 

 و زیر سایه ی شما جشن می گیریم.
 

د. تسبیح سبز بین دستانش عزیز نفس عمیقی کشی
 فشرده می شد.

 
 ٤٤٦#پارت_
 #طومار 

 
ــ این بچه ست هنوز سودی، نگاش نکن این طور 

سرخاب سفیداب کرده و چشماش برق می زنه، هنوز 
بچه ست. هنوز گاهی شبا میاد پیش من می خوابه، از 
تنهایی می ترسه، سر به هواست... چطور راضی شم 

 زندگی؟بره زیر بار مسئولیتای 
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سودابه هم به من نگاه کرد، منی که سیب سرخی که 
قرار بود توی ظرف بگذارم توی دستانم خشک شده 

 بود.
 

ــ این انتخاب خودشه مادر، به نظرم به انتخابش 
 اعتماد کنیم.

 
حرف سودابه باعث شد قدرشناسانه تماشایش کنم. 
 عزیز نفس عمیقی کشید، از جا برخاست و لب زد.

 
 خیره، سپردم دست خدا!ــ هرچی 

 
بعد هم رفت تا توی شاه نشین، پیش برادرها که امشب 
بدون همسرانشان آمده بودند بنشیند. از نوه ها هم فقط 

نوا و ارسلن بودند که قول داده بودند وقت 
خواستگاری توی اتاق عزیز بمانند و بیرون نیایند. 
پرهام، نگار و پژمان هم به مصلحت بزرگ تر ها 

ندانستند در جلسه ی اول حضور داشته باشند.  الزم
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رفتن عزیز را با نگاه دنبال کردم و نزدیک شدن 
 سودابه سرم را چرخاند.

 
 ــ ته دلت خالی شد؟

 
سیب را توی ظرف انداختم، نشستم پشت میز و لب 

 زدم.
 

ــ همه می گن شوهر مگه چه گلی به سرت می زنه 
ی چه اشتباهی که انقدر مشتاقی، چندسال دیگه می فهم

کردی، که باید قدر جوونیت و می دونستی و انقدر 
زود خودت و پابند مسئولیت ها نمی کردی... اما خب 
آبجی، برم پی دلم، کی تضمین می ده بازم این حس و 

 یه روزی بتونم تجربه کنم؟
 دست سودابه روی شانه ام نشست. گرفته نجوا کردم.

 
ه خدا که بگم تب ــ از سر خامی و بچگی دلم نرفته ب

تنده و زود عرق می کنه. از شناختنش رسیدم به این 
حال و روز. دختر چهارده ساله نیستم سر راه مدرسه 
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با یه چشمک دلم رفته باشه. اصل این ادم هیچ کدوم 
از اخلقاش شبیه ایده آل های من نیست، ولی 

شناختمش... دیدم چقدر ایده آالم احمقانه ست. که 
صیلت و وضع مالی توپ و هیکل خوشگلی و تح

ورزشکاری بد نیستا، ولی همه چیز که نیست. یه 
اصالتی، یه مردونگی، یه معرفت... یه حسی که ادم 

بتونه به یکی تکیه کنه هم هست و مهمه! این آدم 
 معرفت داشت، لب و دهن نبود فقط...

 
سودابه خندید و خم شد، سرم را بوسید و همان طور 

 سته را توی آغوشش کشید.ایستاده، من نش
 

 ٤٤۷#پارت_
 #طومار 

 
ــ من فقط از خدا می خوام پای انتخابت با لب خندون 
بمونی. که هیچ مشکل و اختلفی از این حرفایی که 

 امروز به من زدی پشیمونت نکنه.
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صدای زنگ در، او را از من جدا کرد و من را با 
تی عجله به ایستادن وادار کرد. نفسم گره خورد وق

 سودابه لب زد.
 

ــ فکر کنم اومدن، من می رم بیرون، بیا تو هم سلم 
کن... بعد واسه چیدن میوه ها برگرد. بعدا خجالت می 

 کشی خودت تنهایی بیای!
 

حق با او بود، شالم را مرتب کردم و همراهش تا دم 
در ورودی رفتم. هنوز توی حیاط بودند و سعید داشت 
تعارفشان می کرد داخل. عزیز با آن چادر روشن و 
گل گلی اش، شده بود قرص ماه! نفس های کوتاه می 
کشیدم تا ارام بمانم. اول از همه پدرش بود که وارد 

خص بود از اخلقش شد. با صورتی عبوس که مش
نشأت می گرفت نه دلیل خاصی، بعدش رویاخانمی که 
کمی صورتش به سرخی می زد و در آخر او... خنده 

با دیدنش توی گلویم گیر کرد. دلم می خواست به 
خاطر آن کت شلواری که مشخص بود چقدر دوستش 
ندارد و به زور تنش کرده در عذاب است. دسته گل 
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لبخند را کمی آزاد کرد و چشم را که سمتم گرفت، آن 
 از نگاه براق و محکمش گرفتم.

 
 ــ متشکرم.

 
فقط سری تکان داد، راهنمایی شدند سمت شاه نشین و 
من با سبدگلی که پر شده بود از گل های مریم و از 
نظرم خیلی هم برای خواستگاری مناسب نبود به 
اشپزخانه برگشتم. گل ها را توی گلدان بزرگ و 

یز گذاشتم و به سرعت میوه ها را چیدم. محبوب عز
بوی مریم ها آشپزخانه را پر کرده بود و انتخابش شاید 

زیبا نبود اما عطرش آرامشی عجیب به جان پر از 
اضطرابم می ریخت. میوه ها که تمام شدند، سینی 

چای را چک کردم و نگاهم روی دسته گلش چرخید. 
ی این مرد!  آخ خدا از این سلیقه ی بازاری و مردانه

جلو رفتم، بینی ام را نزدیک گل ها بردم و دم های 
عمیق گرفتم. چه عطر محشری داشتند. ورود ناگهانی 
سودابه باعث شد هول شده عقب بکشم و او بخندد از 

 حرکتم.
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ــ چایی بریز عزیزم، کی خواستگاری گل مریم خالی 
 میاره؟

 
 باز نگاهم سمت گل ها چرخید.

 
 نیست آبجی؟ــ عطرشون محشر 

 
سری تکان داد و چادرش را مرتب کرد، جلو آمد و 

 پرسید.
 

 ــ کمک می خوای؟
 

 ٤٤۸#پارت_
 #طومار 

 
سری باال انداختم. چای ها را ریختم و همراه او به 

جمع ملحق شدم. سکوت سنگین بین جمع دوباره بوی 
مریم ها را از سرم پراند. چای را دور چرخاندم آزاد 
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توی این امر هولم کردند. وقتی  و نگاه هایش کمی
باالخره توانستم بنشینم، سعید بود که سکوت را 

شکست. زیر نگاه سنگین جمع، نفس کشیدن هم سخت 
شده بود. البته گمانم فقط برای من، او که عین خیالش 

 هم نبود و راحت نشسته بود.
 

ــ ما تقریبا دورادور از خانواده ی شما شناخت داریم، 
هم می شناسیم، فکر می کنم این یکم شرایط آقازاده رو 

و برای دوخانواده بهتر کرده، الاقل نصف راه همین 
 حاال هم رفته شده.

 
 پدر آزاد صدایش را صاف کرد.

 
ــ  همین طوره آقا سعید، خدا پدر مرحومتون و 

بیامرزه، آشنایی دوری با ایشونم داشتیم در گذشته، 
 روحشون شاد!

 
ست و من یکم نفسم را آرام تر لبخند روی لب همه نش

بیرون فرستادم، ظاهرا داشتند بی تنش جلو می رفتند. 
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چقدر عزیز را قسم داده بودند از پسرها بخواهد راجع 
به ازدواج دوم پدر آزاد حرفی نزنند و استرس این 

 مورد را کشیده بود.
 

ــ حقیقتش وقتی آزاد تماس گرفت و گفت قصد ازدواج 
این آقازاده ی ما جز کار به چیزی داره شوکه شدم، 

فکر نمی کرد. بعد که گفت دختر انتخابیش، دختر 
کوچیک مرحوم نعمت هللا خانه، احسنت گفتم به 

 انتخابش. خوشحال هم شدم.
 

نگاهم توی چشمان آزاد قفل شد. داشت با جدیت به 
پدرش نگاه می کرد. با چشم و ابروی سودابه، سرم را 

ای تمرکز روی مسیر بحث، به پایین انداختم و به ج
انگشتانم که توی هم قفل شده بودند خیره ماندم. 

حضور پری ها را به راحتی حس می کردم. بودنشان، 
رنگ رویا را پاشیده بود توی شاه نشین خانه و آن 
حال تلخ را کمرنگ می کرد. پنجره ها باز بودند تا 

خنکای اواخر اسفند بچرخد توی خانه و آن نور 
شده از لوسترها، روی ظروف کریستالی  منعکس

 روی میز انعکاس پیدا کرده بودند.
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 ــ سپیدار!

 
صدای محکم سعید سرم را باال آورد. نگاه ها روی من 

 بود. ارام لب زدم.
 

 ــ جانم داداش!
 

به آزاد اشاره ای کرد. نفهمیده بودم بحثشان به کجا 
 رسیده بود که خودش لب زد.

 
سمیعی رو راهنمایی کن سمت ــ برای صحبت آقای 

 اتاقت.
 

 ٤٤۹#پارت_
 #طومار 
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ایستادم و با اجازه ای گفتم. سر بزرگ ترها به تأیید 
تکان خورد و من جلوتر حرکت کردم. شاه نشین را که 
رد کردیم و به پله های متصل به اتاق رسیدیم، دیگر 
از صاف و شق و رق راه رفتن دست برداشتم و با 

دی زدم. لبخندم را با نگاهش برگشتن سمتش لبخن
جواب داد و من با سرعت پله ها را باال رفتم، دنبالم 
آمد و به محض رسیدن به اتاق، هردو نفس عمیقی 

 کشیدم و با هم زیر خنده زدیم.
 

 ــ چقدر سخته این خواستگاری.
 

حق با او بود، سنگین بود محیطش... با غیظ دکمه 
عمیقی کشید.  های اول پیراهنش را باز کرد و نفس

 کتش را هم درآورد و پرتاب کرد روی تخت.
 

ــ حالم از این لباسا به هم می خوره. دکمه رو رویا 
برام تا ته بست. چی می شد با اون تیپای اسپرت خودم 

 می اومدم.
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کتش را از روی تخت برداشتم، مرتبش کردم و به 
 آویز پشت در آویزانش کردم.

 
در جواب نه رو می ــ اون وقت عزیزم همون دم 

 ذاشت روی شونه ت و ردت می کرد.
 

 ــ جدی؟
 

سری تکان دادم. عزیز روی این که چه لباسی در چه 
 موقعیتی پوشیده شود خیلی حساس بود.

 
 ــ اصل خط قرمزشه!

 
با تعجب نشست و من تازه فهمیدم توی چه موقعیتی 
هستیم. انگار او هم به همانی فکر کرد که توی ذهن 

بود. هردو به هم خیره ماندیم و نفس عمیقی من هم 
کشیدیم. نگاهش را با مکث از من برداشت و توی 

اتاقم چرخاند. به قفسه ی کتاب هایم لبخند زد و نجوا 
 کرد.
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ــ ولی قرار بود فقط رفیق بمونیا! من االن این جا 

 چیکار می کنم؟
 

این سوال خودم هم بود. چطور به این جا رسیده 
باورم نمی شد انقدر همه چیز داشت  بودیم؟ هنوز

سریع جلو می رفت. ایستاد و رفت سمت قفسه ها، به 
 عروسک هایم نگاه کرد و لبخندش عمیق تر شد.

 
 ــ دست کم گرفته بودمت.

 
آرام نزدیکش شدم و پشتش ایستادم. دوباره خودش بود 

 که به حرف آمد.
 

ترس ــ فکر کردم یه الف بچه، با یه ذره قد و قامت که 
نداره، اخلقش خوبه، رفیق خوبی هم می شه برام... 
چه می دونستم همین یه ذره قد و باال، این طور کار 
دستم می ده که وقتی حرف "ک" می شنوم، جای 

 کفش... کتاب بیاد توی سرم.
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 :۲طومار
 ٤۸۸_پارت#
  طومار#
 

 ام ینیب ریز را دستانم یتو ی شده مچاله دستمال
 راننده از مغازه، در سر یتابلو به ینگاه با و دمیکش

 که را خورده چروک یها اسکناس. کند توقف خواستم
 ابانیخ عرض و شدم ادهیپ نیماش از دادم، دستش
 باد با شد همراه مغازه به ووردم. کردم رد را خلوت
 ینفس وار،ید به بود متصل که یا یگاز کولر خنک
 انیجر مغازه یتو که یمطبوع یهوا از کردم تازه

 زیم پشت. کردنش دایپ یبرا چرخاندم چشم و داشت
 اجانیرو. آمد یم جلو داشت شاگردش و بود نشسته
 مدت آزاد، به شیاصل ی حرفه سپردن بعد بود گفته
 زده یکوچک ی حجره یکاریب رفع سر از بود یکوتاه
 یها باغ ی پسته محصوالت فروش یبرا بود

 که یوقت درست بودم، جا نیا من حاال و رفسنجانشان
 همان با. آمد یم در آزاد عقد به موقع، نیا شیفردا
 افاقه ییدارو چیه که یا یسرماخوردگ و زانینام حال
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 ینم اش دوره تا ز،یعز قول به و نداشت شیبرا یا
 .کرد ینم میرها... گذشت

 
 !خانم بفرما ــ
 
 یاو به رو و گرفتم نوجوانش شاگرد از رو لبخند با

 بلند را سرش میصدا دنیشن. دادم یسلم زیم پشت
 بلند جا از. نشاند شیها لب یرو یبند مین لبخند و کرد
 اش ندهیآ عروس مثل... ردیبگ لمیتحو کرد یسع و شد
 .بودم
 
 خوبن؟ خانوده ؟یخوب دخترم، یآمد خوش ــ
 

 چندان نه یصندل یرو دستش تعارف با. کردم یتشکر
 به ینگاه با و نشستم بود زشیم مقابل که یراحت

 .کردم نجوا اطراف
 
 .اومدم یخال دست که کنم یم یعذرخواه ــ
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 اوردیب یچا خواست اندامش الغر و نوجوان شاگرد از
 یبزرگ ی حجره. گذاشت مقابلم پسته یظرف خودش و

 به وقت کردن پر همان حد در اجانیرو قول به نبود،
 .آمد یم کار
 
 یکارا دنبال دینبا االن تو باباجان، هیحرف چه نیا ــ

 ؟یباش فردا مراسم
 

 یتو را ام شده مچاله دستمال و زدم یبند مین لبخند
 .کردم پنهان مشتم
 
 .کارام دنبال واقع در ــ
 

 .کرد نگاهم یسوال
 
 عقد ی سفره نییتز یبرا دمید ؟یداشت ازین پسته ــ
 .فرستادم یم برات یگفت یم ذارن، یم یگاه لمیآج
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 .آوردم یم درش دیبا اشتباه از
 
 .داشتم کار خودتون با نبود، لیآج و پسته منظورم نه ــ
 
 ٤۸۹_پارت#
  طومار#
 
. زیم یرو کرد رها را دستش یتو حیتسب شد، یجد

 اما نبود بلند زیم با شیها دانه برخورد یصدا
 هم بعد برگشت، یچا با نوجوان شاگرد. کرد مضطربم
 .نباشد مزاحممان تا انداخت مغازه رونیب را خودش

 
 .دخترم بخور یچا ــ
 
 نیا یتو یادیز آزاد پدر، نیا بود خوانده را خط ته تا

 .بود هشیشب مورد
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 .جام نیا که کردم جسارت من ــ
 

 .بود شده بدخلق
 
 ؟یاومد که گفته بهت یچ ــ
 
 بود یعاقل آدم. آزاد یها حرف گفتن یبرا بودم امدهین

 را حرفش توانست یم خودش خواست یم اگر که
 ام ینیب آب. میبگو خودم از تا بودم جا نیا من. بزند
 یرو از یینو دستمال و شدم خم. بود شده زانیآو باز
 شد متوجه تازه. دمیکش ام ینیب ریز و برداشتم زشیم
 . ستین خوش هم یلیخ احوالم که
 
 عاروس؟ یسرماخورد ــ
 
 .بله یمختصر ــ
 
 .شد خی یچا. ازت باشه دور بل ــ
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 نفس آن نگذاشت ام شده پیک ینیب دم،یکش یقیعم نفس
 یچا از یکم و کردم یا سرفه. باشد پشتش یراحت
 نیا در. داشت ازین آن به میگلو. دمینوش را گرم

. کردم شیپ و پس سرم یتو را ها کلمه هم فرصت
 زشیم یرو از را حیتسب دوباره هم او لحظه همان

 که یا پسربچه عکس یرو ماند من نگاه و برداشت
 بخورم قسم بودم حاضر که یعکس. بود زشیم یرو

 . بود آزاد عکس
 
 .بوده یا بامزه ی بچه ــ
 

 شیها اخم عکس، سمت چرخاند را سرش ام جمله
 .بودند هم یتو یادیز
 
 دخترجان؟ یبگ یخوا یم یچ ــ
 

 هم را لبخند و برگرداندم زیم یرو را یچا فنجان
 .نشاندم لبم یرو
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 ز،یعز گم یم بهش من منظورمه، مادرم... زیعز ــ
 با اوالد، به نسبت والد محبت و مهر گه یم شهیهم
 و حرف نیا من. ستین اسیق قابل یمحبت و مهر چیه

 یسرماخوردگ هی خاطر به امروز، نیهم. دارم باور
 هاش چشم زدم یم رونیب خونه از داشتم یوقت من،
 خونه برنگردم تا دونم یم و ینگران از بود رفته سر

 چشم احوال
 
 ٤۹۰_پارت#
 طومار#
 

 یلیخ حس نیا منم نظر به. مونه یم همون هاش
 چطور... نباشه طور نیا اگر چون ارزشمند، و بزرگه

 عمرشون و وقتشون خودشون، از تونن یم ها آدم
  گه؟ید موجود هی یبرا بگذرن

 
 گوش... آزاد عکس به رهیخ ها، اخم همان با داشت

 مهره اما بود دستش یتو حیتسب. میها حرف به داد یم
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 ادامه و مجددا کردم یا سرفه. کرد ینم رها را یا
 .دادم
 
 ینم مادرم محبت قدر ،یپدر محبت و مهر از ــ

 از که بودم بچه یلیخ پدرم،. نکردمش تجربه... دونم
 .رفت ایدن
 
 .کنه رحمتشون خدا ــ
 

 لبخند هنوز. نشستم تر جمع یکم و کردم یتشکر
 حال یبرا کردم، یم تلش ام یزندگ یبرا داشتم،
 بگذارم دست یرو دست که شد ینم! جفتمان هر خوب

 چه ما نقش پس. ندیایب خودشان به خودشان ها آدم تا
 نکرده تلش داشتند؟ یا یمعن چه ها تلنگر پس بود؟
 .نبود یکاف فقط که خواستن... نشد گفت شد ینم که
 
 زیعز. منه یزندگ یروزها نیتر مهم از یکی فردا ــ
 یم فرش نیزم یرو باالشون ها فرشته فردا گه یم

 آسمونا یتو سرور آدم، دوتا وندیپ وقت گه یم. شه
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 فردا، که نیا اونم دلمه یتو یحسرت هی اما. برپاست
 اجازه طلب روحش از پدرم، از اجازه یجا به دیبا من
 .بگم بله و کنم
 

. کرد ینم نگاه آزاد قاب به گرید. افتاد نییپا سرش
 . شد یم بد گفتم ینم اگر نداشت، یاشکال که گله یکم
 
 آقا حاج بودم کرده حساب شما هیپدر یرو من ــ

 همسرم ندارم، پدر اگر من بود قرص دلم ،یعیسم
 دلگرم متعاقبا منم و پدر وجود یمعنا به گرمه پشتش

 .پدرش بودن به شم یم
 

 . کرد نگاهم باالخره
 
 تموم فردا نهیک نیا اگر دختر، وسطه کهنه ی نهیک هی ــ

 . کردنش تموم یبرا مونه یم کوتاه ایدن از دستم نشه،
 
 بزرگ کردن تموم یجا به رو نهیک نیا دیدار شما ــ
 .دیکن یم
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 .زیم یرو دیکوب حیتسب همان با را دستش

 
 و یقانون... گرفتم زن دختر، نکردم شرع خلف من ــ

 پسرم خدا حلل بابت. خداست حلل ،یرسم و یشرع
 بهیغر به،یغر از و بچم و زن و کنه ینم نگاهم میمستق
 حضور خاطر به نکنم شیراض اگر من. دونه یم تر
 رشیپذ نیا وقت چیه ره،ینپذ رو اونا فردا شده منم

 .رهیگ ینم صورت
 
 ٤۹۱_پارت#
 طومار#
 

 یم تازه را نیا نبودند، مقدس مادرها و پدرها
 اد،یز ی تجربه و باال سن نیا با مرد نیا... دمیفهم
 مانیا حاال که گرفت یم دهیناد را اتیهیبد داشت چنان
 و نبودند مقدس مادرها و پدر ی همه بودم آورده

 .نبود درست اذنشان و صلحشان حرفشان،
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 ...یول آقا حاج کنم یم یعذرخواه ــ
 

 .دادم ادامه لبخند یب و آرام کرد، که نگاهم
 
 .ستین عرف ،یا یقانون و یرسم و یشرع زیهرچ ــ
 

. بود امدهین خوش مذاقش به حرفم. بود کرده سکوت
 .دیشن یم من از را نیا دیبا که بود دانهیناام
 
 دونم یم یول ستمین بلدشم ستم،ین یمذهب یلیخ من ــ

 همسر داره قصد مرد هی اگر گفته قرانش یتو خدا
 در پاشه، یجلو یشروط و شرط کنه، اریاخت یدوم

 عدم زن، بودن معتاد زن، بودن ضیمر صورت
 مرد داده اجازه اسلم نید بله،... تشیرضا نش،یتمک

 کدوم اخانمیرو آقا، حاج یول کنه اریاخت یدوم همسر
 داشت؟ و موارد نیا از یکی
 
 .نداشت یمخالفت ایرو ــ
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 هم تیرضا... باشه اصل. نداشت هم یتیرضا یول ــ

 دل آقا حاج... دل حق اسم به هست یزیچ هی داشت،
 ه؟یچ مجازاتش شما یخدا محضر یتو ،یشکستگ

 
 و نکنم یادب یب داشتم یسع. خشم از بود گرفته گر

 . بزنم حرف آرام همچنان
 
 یچ دونم ینم. نبودم شما مشترک یزندگ یتو من ــ

 در یحت مطمئنم، و زیچ هی یول... نبوده و بوده
 اریاخت دوم همسر اول، همسر اذن با شما که یصورت
 اونم که داشته یشرط شما یبرا قرآن هم باز د،یکرد

 د؟یبود یعادل همسر شما. بوده عدالت
 
 از خواسته بار نیا و نشسته پسرم کرده، پرت خوب ــ

 بزنه؟ سنگ بهم بهیغر هی راه
 

 یحت نداشت، خبر بودنم جا نیا از روحش آزاد
 .کردم نجوا و زدم یتلخ لبخند. اجانیرو
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 .عروستون شه یم فردا بهیغر نیا ــ
 
 .دخترجون برو پاشو ــ
 

 سرم را بل نیا یماریب ضعف دانم ینم بودم، نیغمگ
 که یمرد نیب ضیمر ی رابطه نیا غم ای بود آورده
 آدم نیا پدرم نداشتم دوست وقت چیه و بود پدرم یجا

 .باشد
 
 .داره ازین شما به فردا پسرتون ــ
 
 ٤۹۲_پارت#
 طومار#
 
 دخترمم و زن دیبا داره، ازین من به اگر پسرم ــ
 .رهیبپذ
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 .کلمش یتو خشم از گرفت بغضم
 
 .دیباش آزاد پدر فقط فردا دیش یراض کاش ــ
 

 آب انگار جمله نیا خشمش نیب کرد، نگاهم مات
 .تنش یرو بود یسرد
 
 زن دوتا همسر نه گه،ید دختر هی پدر نه فردا، کاش ــ
 .دیباش آزاد پدر فقط و فقط... گهید
 

 محاسنش به د،یکش باال را بود دورش حیتسب که یدست
 .عکس قاب یرو باز داد سر را نگاهش و رساند

 
 یتو دنشید از و خودتون پسرتون، با یلجباز سر ــ

 .دینکن محروم یداماد لباس
 
 ام ینیب ریز یدستمال و زدم لبخند بغض همان با بعد
 .دمیکش
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 اون. ست العاده فوق اما یمعمول آدم هی شما پسر ــ
 تونست یم که یصورت در کرده تلش سخت یلیخ
 دهیجنگ وجودش تمام با. کنه هیتک شما به فقط و نهیبش
 نذاره و کنه حفظ رو دهیرس بهش شما از که یشغل تا

 کنه یم یسع داره اون. بره سوال ریز شما اسم اعتبار
 هیشب و رهیبگ ادی خوب و تعهد نیع در کردن یزندگ
 با. نباشه یاحساسات کنه یم یسع و زودجوشه کمی شما
 هی یبرا و دیباش فردا خواد یم دلش مطمئنم همه، نیا

 نه و آتنا پدر نه. باشه آزاد پدر نقشتون فقط شده بارم
 دیبتون فردا دیشا وقت اون! یا گهید زن و ایرو همسر

 تلش با و شده مرد شده، بزرگ چقدر که دنشید با
 افتخار بهش بسازه، رو یزندگ کنه یم یسع یادیز
 .دیکن
 
 ! پسرش عکس به کرد یم نگاه. شدم بلند میجا از
 
 کردن متهم قصدم کردم، یادیز جسارت امروز من ــ

 رو ییزهایچ هی دیبا کردم یم حس اما نبود شما
 خلوت خودتون با یکم خودتونم اگر دیشا. کنم یادآوری
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 و پسرتون به فردا، هی قدر که دیبش متوجه دیکن
 . دیبدهکار اجونیرو
 
 .فشردم دستانم نیب را فمیک
 
 به نسبت زمیعز کنم فکر سال، همه نیا بعد دینذار ــ

 کرده، فیتعر که ییزهایچ و اوالدش به والد مهر
 . کرده اشتباه

 
 .زدم زل عکس قاب آن به هم من بعد
 
 .دیستین یمهر یب والد شما ده، یم نشون عکس اون ــ
 
 حرفات یتو و نیا هستم، یمهر یب همسر یول ــ
 .یگفت
 
 کتمان و انداختم نییپا سر شرمنده بود، گفته تلخ

 حرف کردم حس من و نشست سکوت نمانیب نکردم،
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 و کردم نجوا یخداحافظ آرام. اند شده زده تماما ها
 آن به رو و برگشتم. آمد ادمی یحرف که بروم آمدم
 .کردم نجوا اش چهره حد یب یتلخ
 
 آزاد پدر عنوان به تنها نه د،یاریب فیتشر اگر فردا ــ

 یم دایپ حضور هم من بیغا پدر یجا به که د،یاومد
 هی به باالخره هم من بتونم دیشا بعدش. آقا حاج دیکن
 ...بابا دیشا ای پدر بگم آدم
  

 مغازه از و دمیکش یقیعم نفس برداشت، خش میصدا
 درآوردن نیح و شدند شروع میها سرفه. زدم رونیب

 راه دنش،یکش سر و فیک یتو از ام یمعدن آب یبطر
 میها حرف دانستم ینم. بروم راه ادهیپ یکم تا افتادم
 الاقل. بود آرام دلم اما نه ای گذاشت یم را الزم ریتأث

 بازنده را خودم باخت، از قبل و بودم کرده را تلشم
 داغ را سرم کف کرمان گرم یهوا. بودم نکرده اعلم
 آب ی بدنه یرو دیخورش تند نور انعکاس و کرد
 یم که یچشمان. چشمانم یتو کرد کمانه ،یمعدن

 یسرخوردگ و یسرماخوردگ نیا از... سوختند
 .بودم متنفر... همزمان
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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 ٤۹۳_پارت#
  طومار#
 

 نور یها سهیر با ،یکرمان خان هللا نعمت ی خانه
 شده پهن یا سفره خانه، نینش شاه یتو بود، شده نییتز
 خود ی قهیسل تمام دنشیچ یبرا نگار و سودابه که بود
 خودش یپا با خودش، زیعز. بودند گرفته کار به را

 و بود گرفته برشته سنگگ کی ،یینانوا بود رفته
 است برکت گفت یم عقد، ی سفره یتو بود گذاشته

 غنچه یها ازچهیپ و تربچه با نگار و وصلت نیا یبرا
 کرده نییتز را نان یرو گردو یکم و ریپن یقالب شده،
 ییها یدوز دیمروار یپا بود گذاشته چشم سودابه. بود
 بود سپرده همسرش به و بودند شده ها ظرف لباس که

 زوج شدن کام نیریش یبرا بخرد اعل و اصل عسل
 لباس همه! یدنید بود برپا یا همهمه. خانه نیا دیجد
 به یزیچ... آمدند یم رفتند، یم بودند، کرده تن نو
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 ها ظرف یجا کردند، یم اضافه یخانگ عقد ی سفره
 که یگوسفند یها بع بع یصدا و دادند یم رییتغ را

 یرو بود گذاشته را اطیح شود، یقربان بود قرار
 .سرمان

 
 یدخترانگ اتاق یتو. بودم کرده شیآرا را خودم خودم،

 جا آن ،یسالگ ده گمانم از که یا نهییآ یجلو... میها
 به برسد تا بود کرده ثبت دلش یتو را رمیتصو و بود
 یاسی بلند راهنیپ دنیپوش از بعد لحظه، و روز نیا

 یب را حجابم توربانش، با و بود دهیپوش که رنگم
 ازین یب عقد ی سفره سر چادر از و کرد یم مشکل

 تمام به کردم، نگاه اتاقم به. تختم یرو نشستم شدم، یم
 م،یها یافسردگ و ها طنتیش تمام... شیوارهاید و در
. کردم دوره را میها هیگر و ها خنده م،یها یشاد و غم
 اتاق ی گوشه نگار با که آمد ادمی را یوقت آن

 یها یشلوار جوراب با م،یکرد یم یباز عروسک
 به میزد یم هیتک هم کنار دوبند یها سارافون و دیسف
 که یزمان آن م،یکن خواب را مانیها عروسک تا وارید
 نیا با را میها اشک و شدم چالش ریدرگ یمحمدمهد با

 و شدم قبول دانشگاه که یروز آن کردم، میتقس اتاق
 که یشب آن یحت و دیچیپ وارهاید نیب غمیج یصدا
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 نیهم که ییها اشک چه من و گرفت آتش یکتابفروش
 یقرآن. بودم ختهینر یواریچهارد نیهم یتو جا،

... هیآ کدام و سوره کدام نبود مهم. کردم باز و برداشتم
 خواستم یم هللا نعمت بابا روح یشاد و تیرضا یبرا

 رفت اط،یح یتو گوسفند یصدا. بخوانم یا چندصفحه
 همه بودن مرتب در وسواسشان و ام خانواده آمد و
 زمزمه را اتیآ لبخند با من و دیرس یم گوشم به زیچ
 یرو از را سرم خورد، در به که یا تقه. کردم یم

 آن و نگار به اتاق، در به رساند و کرد بلند خدا کتاب
 .شکمش دلچسب یبرآمدگ

 
 قربونت؟ یا آماده ــ
 

 .نشستم تر صاف و دمیکش سرم یرو توربان به یدست
 
 خوبم؟ گمونم، ــ
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 اش ینیب و سوخت انگار چشمانش. آمد جلو لبخند با
 داشت هم دیشا. کرد جمعشان طور آن که دیکش ریت

 .گرفت یم را اش هیگر یجلو
 
 اون ینیبب دیبا خوشگل، و خانم و ساده ماه، نیع ــ
 .خبره چه نییپا
 
 ٤۹٤_پارت#
  طومار#
 
 را قرآن لبخند با. دانستم یم را زیچ همه دانستم، یم

 یجلو باز و قفسه یرو گذاشتمش. دمشیبوس و بستم
 .ستادمیا نهییآ
 
 نگار؟ شم یم خوشبخت ــ
 

 .گذاشت ام شانه یرو دست و ستادیا کمینزد
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 یبر دنبالش یوقت تا دار،یسپ بدقلقه کمی یخوشبخت ــ
 از فقط یریبگ ادی یوقت اما کنه، یم فرار ازت
 ش سروکله ،یباش توجه یب بهش و یببر لذت تیزندگ

 اما بوده، تو با شهیهم انگار که یطور هی. شه یم دایپ
 ...عمه
 

 .سمتش دمیچرخ
 
 ادیز کتاب تو و من خب، نهیا منظورم... تو ــ

 ...میخوند
 
 دستانش اش، جمله نیب دمیپر و خواندم را حرفش ته تا
 .فشردمشان محکم و گرفتم را
 
 اما ستم،ین ها قصه اون به شدن هیشب دنبال دونم، یم ــ
 رو خودمون ی قصه تا نکنم تلش شه ینم لیدل نیا

 .ببرم جلو قشنگ
 

 .شد تر قیعم لبخندش
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 نیتر ینیب شیپ قابل و نیتر ساده گمونم شما ی قصه ــ

 .شه یم ایدن ی عاشقانه ی قصه
 
 !هیواقع اما ــ
 

 ریحر خورد، تاب راهنمیپ. دمیچرخ من و کرد سکوت
 .یبهار عصر کی در بود باد هیشب اش پارچه

 
 ساده قدر نیهم شهیهم داشتن دوست چون هیواقع ــ

 .باشن بلدش آدما اگه نگار ست
 

 .دیپر باال لبخندش حفظ با شیابرو
 
 .بده ادی و نیا آدما به شما ی قصه دیشا ــ
 

. شد بلند در زنگ یصدا که بدهم را جوابش خواستم
 و اجانیرو دنید با من و میرفت پنجره کنار هم با هردو
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 و کرد عرق دستانم کف شدند، اطیح وارد که یآزاد
 .خورد ترک دهیرس یانار هیشب لبخندم

 
 که شتیپ ادیب داماد یآقا گم یم رون،یب رم یم من ــ

 .نییپا دیایب هم با اومدن مهمونا یوقت
 
 اطیح از را نگاهم که نیا بدون دادم، تکان یسر
 اردالن، و بودند رفته استقبالشان به ام خانواده. رمیبگ

 بخت گوسفند کنار بود نشسته طانمیش ی برادزاده
 از. خواست یم چه جانش از نبود معلوم و برگشته
 ی شهیش به چسباندم پشت از را تنم شدم، جدا پنجره
 یوقت. بستم کوتاه یمدت یبرا را چشمانم و خنکش
 بازشان

 
 ٤۹٥_پارت#
  طومار#
 

 گوشم یتو آمد، یم باال ها پله از که ییپا یصدا کردم
 نبسته نگار را اتاق در ماندم، جا همان. بود نشسته
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 هم و زدم لبخند من هم ستاد،یا که چهارچوب یتو بود،
 خداراشکر و شد یم دهید تر الغر شلوار کت با. او

 رنگ تنش، راهنیپ. نبودند پاره بار نیا شیها جوراب
 الک رنگ و توربانم نیب یها گل رنگ بود، من لباس
 .آمد سمتم و بست را در آرام شد، وارد. میها ناخن
 
 !ها شده خوشگل چه ن،یبب و شرف یب ــ
 

 بیج یتو نشست دستش و شد صدادار ام خنده
 حسرت در الحمدهلل و رفت باال کتش ی لبه. شلوارش

 شد یم افتی وفور به ها داستان یتو که ژست کی نیا
 .بودم نمانده

 
 .شگاهیآرا ینرفت یکرد خوب ــ
 

 .کرد یم ذوب داشت را وجودم ته تا نگاهش
 
 رییتغ یلیخ کردم ینم حال ،یدارتریسپ یطور نیا ــ
 . تره بیغر برام که یداریسپ یبش و یکن
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 .بود آرام میصدا
 
 .یداد صفا یحساب یرفت اما تو من یجا ــ
 
 .انداخت غبش غب به یباد
 
  پسنده؟ موهام ــ
 
 یکم لبخندش. دادم تکان سر محو لبخند همان با

 .شد کمرنگ
 
 بهتره؟ تیسرماخوردگ ــ
 
 و دماغم آب که نیهم اما کنه یم درد گلوم هنوز ــ

 هزاربار ه،یکاف رمیبگ عقد ی سفره سر ستین قرار
 .بابت نیا از شکر
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 من که گرفت ینم یجد ام، دغدغه از گرفت اش خنده
 تا حلقم ته بودم انداخته نیستامیه یآنت قرص دوتا
 و رمیبگ را ینیب اریس آب آن یجلو یکم فقط بتوانم
 خواب ها قرص که بودند کرده ام مسخره همه چقدر
 اعتنا و وانهید یزن یم چرت عقدت سر است، آور

 .بودم نکرده
 
 عقد بعد کاش ان،یب مهمونا تا میکن کاریچ دیبا االن ــ
 .کردنا یم فراهم و خلوت نیا
 
 !ادب یب ــ
 
 ٤۹٦_پارت#
  طومار#
 

 کنارش از نرم یاخم با من و شد تر ظیغل اش خنده
 گرید بار کی کردم یسع و نهییآ یجلو نشستم گذشتم،
 را شمیآرا بودم ازین اگر تا کنم یبررس را صورتم
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 رشیتصو کرد، میتماشا ستادهیا جا همان از. کنم دیتمد
 .بود معلوم نهییآ یتو
 
 ...داریسپ ــ
 

. بزند را حرفش تا کردم نگاهش نهییآ از و گفتم یهوم
 !کهوی چرا بود شده یجد
 
 گفتم؟ بهت و نیا من ــ
 
 .نبود جواب دنید نهییآ از گرید دم،یچرخ یکم
 
 و؟ یچ ــ
 
 و محکم ینگاه با ب،یج در دست ت،یجد همان با

 زمزمه آهسته گذاشت ینم یاگر و اما یجا که یلحن
 .کرد
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 ! دارم دوست که ــ
 
 ی هیسا ریز دمیکش هم را قلبم دندانم، ریز دمیکش را لبم

 روحم و دیرس سکون به مغزم. اش جمله پربرکت
 یسرما کی دل در گرم، یپتو کی ریز دیخز انگار
 یم نگاه را صورتش داشتم فقط شد، کمینزد. ریزمهر
 میها دندان از را لبم ام، چانه ریز نشست دستش. کردم
 نهییآ گمانم حاال. آورد جلو یکم را سرش و کرد جدا

 اتاق وارید و در به را ما از یقشنگ ریتصو داشت
 .بود شده تر یجد اما تر آرام شیصدا. داد یم نشان
 
 .دارم دوست یلیخ ا،یرو جون به ــ
 
 .کردم یم باورش ز،یعز جان به
 

                                       
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 
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 و رفتن یبرا کردند مانیصدا آمدند، که ها مهمان
 زحمات حاصل که یخانگ عقد ی سفره سر نشستن

 یصدا ن،ینش شاه به ورودم. بود خودم زانیعز
 البته و آمد یم اسپند یبو. کرد بلند را صلوات
 ییها یصندل یرو هم همراه. ها آدم متنوع یعطرها

 بود کرده کاور مخمل با را شانیرو لیسه همسر که
. بود باز شیجلو دفترش و بود آمده عاقد. مینشست
 یا یکرخت با من گرفت، آرام که ها زدن دست یصدا
 چرخاندم چشم بود نشانده جانم یتو دارمش دوستت که
 یجمع داشتند، حضور کی درجه لیفام. تیجمع نیب

 و بود یکس دنبال هم آزاد نگاه. یمیصم و یخودمان
 و بود نشسته ما دیسع کنار. مشیدید هم با هردو انگار
 یعنی نیا و بود آمده. بود دستش یروزید حیتسب همان

 ازاد پدر فقط روز کی قدر بود شده یراض باالخره
 .باشد
 
 ٤۹۷_پارت#
  طومار#
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 یا آسوده نفس آزاد که یا لحظه آن خواست یم دلم
 در یسع اجانمیرو. رمیبم شیبرا دنش،ید از دیکش

 با. آمدن نیا از بود خوشحال هم او و داشت یآبرودار
 و نداد را جوابم اما دید کردم، تشکر او از سر حرکت

 سروصدا. چرخاند مشتش یتو دور کی را حشیتسب
 نگاهم. زدن حرف به کرد شروع عاقد گرفت، ارام که
 که آزاد صورت یرو نشست یا نقره ی نهییآ از

 آن با زیعز. بود آرام و بود نشسته خجالت یب و راحت
 را سفره یتو قرآن شد، کمینزد خوشگلش یرنگ چادر

. کنم بازش کرد اشاره و گذاشت میپا یرو و برداشت
 شده خشک اسی گل ن،یاسی ی سوره صفحات نیب در
 یتو از و دمیشن یم را میها نفس یصدا. بودند ختهیر
 خبر دیسع که یعاقد. دمید یم هم را ها یپر یحت نهییآ

 را مراسم دادن طول قصد یلیخ ظاهرا بود، کرده
 با و کرد تمام را شیها صحبت زود یلیخ. نداشت
 خطبه خواندن به کرد شروع ها، تر بزرگ از اجازه

 طبق سفره، یتو. داشتند آن به گوش جمع تمام که یا
 عسل، سبز، جانماز الله، دو بود، مرغ تخم رسم

 شبید که یخانگ یها ینیریش و کماج ،یوانیح روغن
 و بادام و بسته و نبات بودند، دهید هیته سودابه و زیعز

 بخت دم دختران به بعدا که ریپن و نان آن البته و گردو
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 باز را بخت گفتند یم ها یمیقد. بخورند تا شد یم داده
 نبسته یکس را ها آدم بخت داشتم اعتقاد من اما کند یم
 در ییزهایچ کی. کند باز زهایچ نیا با بخواهد که
 نیا ما که حاال و بود خداوند خواست و قسمت ی رهیدا

 اصرار عاقد و دمید یم را هم میداشت نهییآ یتو جا،
 را مانیها دل خدا باشد، نخورده گره یکس دست داشت

 بود کاشته را حس نیا که بود دهید داشتن دوست قیال
 .مان نهیس مرکز در
 
 ؟ نمیبیم دارم درست رو خانم عروس ی هیمهر ــ
 

. میگفت بله هردو و لبخند با خورد، گره هم در نگاهمان
 .داد ادامه را خطبه و رفت باال عاقد یابرو
 
 یکرمان داریسپ خانم سرکار مکرمه محترمه زهیدوش ــ
 یشگیهم و دائم تیزوج عقد به را شما لمیوک بنده ایآ

داق به ،یعیسم آزاد یآقا  هللا کلم جلد کی هیمهر و ص 
 ی هیمهر و نبات شاخه کی شمعدان، و نهیآ کی د،یمج
مه به هیمهر که شرط نیا با کتاب، جلد شش و نود  ی ذ 
م زوج نَدالُمطال ب ه و است ثابت نید   ُمَکر   سرکار به ع 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1492pg.   

 توافق مورد که یشروط و. داشت خواهند میتسل یعال
 آورم؟ در بوده نیطرف
 

 سکه بود گفته آزاد. بود کتاب نه، که سکه ام هیمهر
 به که یکتابفروش دختر ی هیمهر بودم گفته من و بگو
 از یطومار خواهم یم. ستین کتاب جز ،یبست نافم

 باشم داشته مشترکمان ی خانه دل یتو را ییها کتاب
 از خط کی اولشان ی صفحه و یا دهیخر میبرا تو که

 کرده انتخاب جلد شش و نود. ینوشت میبرا احساساتت
 آتش یتو که بابا کتاب جلد شش و نود آن داغ تا بودم
 سوم بار یبرا عاقد. کند دایپ امیالت بود سوخته یسوز
 را راسخش چشمان نه،ییآ یتو از من و لمیوک دیپرس
 . دارد دوستم ایرو جان به بود گفته. کردم نگاه
 
 تمام و زمیعز پدر روح ترها، بزرگ ی اجازه با ــ

 !بله... جمع زانیعز
 

 زدن دست یصدا کرد، باز و بست کوتاه را چشمانش
 و گرفت اذن آزاد از بار نیا عاقد و گرفت باال ها

 که را سرمان یباال تور او، گفتن بله محکم یصدا
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 ماندم من و کرد جمع دییسا یم قند شیرو داشت نگار
 یم میتماشا داشتند که یشاد اما سیخ یها نگاه و

 ات یخال یجا التیع و اهل اما ،ینبود خودت. کردند
 .یکرمان خان هللا نعمت کردند، پر را
 
 ؟یزنم گهید ــ
 

 ،یدییتأ هر از قبل و دمیچرخ سمتش بستم، را قرآن
 یصدا. دیبوس را ام یشانیپ و دیکش جلو را سرش دمید

 آب من اما، بود که کار دانم ینم که آمد یزدن سوت
 که دیکش قد یداریسپ درخت نو، از و جا همان شدم
 یزندگ یتو یعیسم آزاد نداشتن دوست اول، از انگار
 .نداشت یمعن اش
 
 کیتبر بهش خوام یم و، قشنگم ی خاله کن ول ــ

 .بگم
 

 حال همان با آزاد شد باعث پژمان، یشاک یصدا
 من و بکشد پلکش ی گوشه به یدست کند، میرها منقلب
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 چیه آزاد و پژمان نیب کنم، اعتراف سیخ یلبخند با
 .شود ینم برقرار صلح وقت
 
 ٤۹۸_پارت#
  طومار#
 
 .بغلم ایب نکن، نگام طور اون ــ
 

 پژمان به یبیعج انیعص و یکلفگ کی با آزاد نگاه
 پژمان نشانیب یهربحث از یریجلوگ یبرا. شد دوخته

 با را اش بامزه تیحساس آن دادم اجازه و کردم بغل را
 .بکشد رخ به خودش به تنم فشردن

 
 گفت، یا اضافه زیهرچ ییخدا نیبب ،یبش خوشبخت ــ

 .دارم مهارت آدما کردن سیسرو یتو که بگو قشنگ
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 و بشنود آزاد که بود کرده میتنظ یطور را شیصدا
 رونیب پژمان آغوش از من شد باعث او یجد جواب

 .میایب
 
 چقدره، کردن سیسرو یتو مهارتت که مشخصه ــ

 ...اولش هللا بسم از یکرد شروع
 

 .شکست من یصدا را نگاهشان دوئل
 
 .دیکن رفتار هم با تر متمدنانه کمی لطفا ون،یآقا ــ
 
 و رفتم آمد یم کمینزد که یزیعز سمت به هم بعد

 که یمرد دو نبود مهم میبرا. گرفتم برش در محکم
 یم چه عاقبتشان دندیکش یم نشان و خط هم یبرا

 یتو یطور را زیعز که بود مهم نیا فعل میبرا شود،
 که ییها سال تمام یبرا کند باور که بدهم فشار آغوشم

 پدر بدون تنها، و گذشت من خاطر به خودش از
 . قدردانم او از کرد بزرگم
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 کردم یم حس بیعج امروز. داریسپ یبش دبختیسپ ــ
 بگم بهش خواست یم دلم. هست باباتم خونه نیا یتو
 خرج و خودم تونستم که ییجا تا براش ت،یامانت نمیا

 !باشه یراض ازم دوارمیام کردم،
 

 .بودم گرفته را شکستنش یجلو و داشتم بغض
 
 یجا یکرد یسع شهیهم که یمرس ز،یعز یمرس ــ

 .یکن پر برام هم رو بابا
 

 آغوشم در هیگر با سودابه آن از بعد... چندبار دم،یبوس
 من خواهرکم مهربانم، و یاحساسات ی سودابه. دیکش
 زیعز قدر میبرا. دانست یم خودش دختر مثل را

 دلش طور نیا داشت حق حاال و بود کرده یمادر
 را انتظارم یدیسف بخت، ی خانه یتو نکند که بلرزد
 را کنارشان در ختهیآم یشاد و ها یدلنگران. نکشد
 . کردم یم حس
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 جمله از شان، مردانه بغض از برادرانم، آغوش از آخ
 که ندارم پدر نبرم گمانم گفت گوشم ریز که دیسع ی

 کوچکشان خواهر یبرا شوند یم پدر شان همه
 کیتبر یبرا یوقت نگار و پرهام بخواهد، که هرزمان

 زبان به یا جمله چیه تا نبود یازین آمدند، جلو
 تک تک تا کنم نگاهشان بود یکاف فقط. اورندیب

 و بکشد قد چشمانمان یجلو میداشت هم با که یخاطرات
 جان ایرو سر آخر. میها گونه یرو بخورد سر اشک

 همه نیا ندارد تیخوب گفت و آمد جلو اعتراض با
 رسانده غامیپ آلودش اخم نگاه با آزاد و اشک و بغض
 یبرا که ینفر نیآخر. ندارد دوست را میها اشک بود
 دست هم به سرد پسر و پدر. بود او پدر آمد کیتبر
 راز من اما دادند
 
 ٤۹۹_پارت#
  طومار#
 

 نیا آمدن از بود خوشحال. دمیفهم یم را آزاد چشمان
 را من یشانیپ فقط اش، هیهد دادن بعد که یمرد مرد،
 و من سر یوقت لحظه، همان و دیکش عقب و دیبوس
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 نمیبنش ها یصندل یرو دوباره تا دیچرخ هم سمت آزاد
 و نرم لبخند م،یآور جا به را عسل خوردن نییآ و

 یپر که یلبخند. بود مانیها لب یرو یترد و سبک
 من گوش یتو فقط صدا نیا و دندیکش کل دنشید با ها

 میبرا سرسفره، در نشسته انیپر شاه دختر. شد پخش
 گرم... را دلم آرزو نیا و کرد یم یخوشبخت یآرزو
 !قصه نیا به بود کرده

                                       
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 
 

 هم بعد اتاق، ی گوشه انداخت و کرد گوله را جورابش
 من شیآرا زیم یجلو و رفت ساعتش بند کردن باز با
 داشتم مبهوت هنوز و تخت یرو بودم نشسته. ستادیا

 کرده را کار نیا که شد ینم باورم. کردم یم نگاهش
 .چرخاند سر که دید را ام چهره نهییآ یتو از. بود
 
 ؟یکن عوض و لباسات یخوا ینم ــ
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 شد؟ روت چطور واقعا تو ــ
 

 دست و زیم به داد هیتک د،یچرخ کرده اخم و کرد ترش
 .زد گره اش نهیس یرو
 
 باشم؟ زنم شیپ شب خوام یم گفتم نداره؟ چطور ــ
 
 به یخانگ شام بعد عقد مراسم که یا لحظه یادآوری با

 کردند، رفتن عزم ها مهمان یکی یکی و دیرس اتمام
 و کرد یط را یبرعکس ریمس میها رگ یتو خون
! ایخدا بودم دهیکش خجالت چقدر. بست خی جانم ی همه
 .پوشاندم را چشمانم و صورتم یرو رساندم را دستم
 
 شد؟ روت داداشام یجلو ،یوا ــ
 

 لب یآرام یصدا اما ظیغ با و تخت یرو نشست آمد،
 .زد
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 مامانت گوش ریز اونم اول شب که من ه؟یچ مگه ــ
 خجالت که کنم برقرار رابطه باهات دارم یبرنم

 نداره اشکال اگر گفتم یخودمون و رک یلیخ بکشم،
 .باشم زنم شیپ شب
 
 رها را دستانم من، جان یتو بود دهیپر ظشیغ بار نیا

 محکم و برداشتم را بالشم و صورتم یرو از کردم
 .دیپرس بامزه یاخم با و گرفت را بالش سمتش، دمیکوب
 
 بابا؟ چته ــ
 

 .نرود رونیب تا بود خفه میصدا
 
 یبرگشت... مامانت زم،یعز داداشام، یجلو چمه؟ ــ
 .آزاد ییپررو یلیخ خدا به. زنم شیپ بمونم شب یگفت
 
 ٥۰۰_پارت#
  طومار#
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 .گرفت اش خنده کردم حس
 
 نه منم باشه رفته آبروش یکس اگرم ه؟یچ تو مشکل ــ
 چقدر که رفته وا ی چهره اون از بود مشخص... تو

 .سنینو ینم تو یپا نترس ،یبود یناراض
 

 .تخت یرو کردم پرت و دمیکش دستش از را بالش
 
 اتاق یتو تو، و من االن داره؟ تو و من یپا مگه ــ
 تخم، و اخم و ابرو و چشم یکل با زمیعز تازه... میمن

 تهشم آب، پارچ هی و گذاشته لحاف و بالش برامون
 ...گفته گوشم ریز
 

 ی ادامه منتظر کنجکاو دم،یبر یالله الاله با را حرفم
 گفته زمیعز میبگو نشد میرو گرید و بود جمله

 شدن دار نوه زود ی حوصله است، دیسف چشم شوهرت
 ریز اش یآمادگ یسمونیس دیخر یبرا و ندارد هم
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 حرف داشت اخم آن با زیعز یوقت که یوا. است صفر
 .بودم برده رنگ چقدر زد یم گوشم ریز را ها
 
 گفته؟ یچ زتیعز ــ
 
 یتو گرید بار کی را بالش اگر شد ینم خنک دلم

 .زدم ینم سرش
 
 .شوهرت دهیسف چشم یلیخ گفت ــ
 

 .امدین که آمد بدش یا ذره بگو
 
 خونه بره گرفتم نیماش واسش یوقت هم ایرو و نیا ــ

 .خب یزنم ه،یچ یدیسف چشم بابا یول. گفت
 
 فهماندن یبرا تلش از که ییها آدم نیع د،یفهم ینم

 رخت به خسته و کردم شیتماشا اند شده خسته یمطلب
 .کردم یا اشاره ها خواب
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 رفته زودتر نایپژمان میآورد شانس فقط بندازشون، ــ

 .بودن
 
 و بندازد نیزم یرو را ها خواب رخت تا شد بلند

 .داد را جوابم تخس
 
 .اومد یبرنم ازش یکار هم بود ــ
 
 دلم یکجا را حساسم ی دوبرادرزاده بود، کم برادر سه
 آزاد عقد اول روز از که خصوص به گذاشتم، یم
 ستین مراعات اهل بود داده نشان محکم و قرص یلیخ
 او ای کشت، یم را او پژمان ای تندش، تب نیا با و

 باز را نیسنگ لحاف و انداخت را ها تشک. را پژمان
 و تشک یرو کرد پرت و برداشت هم را بالشم. کرد

 . آب پارچ سراغ رفت خودش
 
 ؟یستین تیاذ کتت، شلوار و راهنیپ اون با ــ
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 یم ممیراحت زیبل و شلوار بود زشت گهید یول چرا، ــ
 .بسه هم جا نیهم تا اول شب. آوردم

 
 ٥۰۱_پارت#
  طومار#
 

 .زدم لب طعنه با و برخاستم
 
 .یکرد تیرعا رو مورد کی نیا باز که الحمدهلل ــ
 

 من تیوضع. ستادیا کمر به دست و گرفت اش خنده
 عوض شیجلو را لباسم شد ینم میرو داشت، هم خنده
 خفتم زیعز باز و رونیب بروم شد ینم هم میرو کنم،
 یها لباس با حشیپرتفر نگاه یجلو از آخر دست. کند

 ی گوشه طبقه، همان و شدم خارج اتاق از ام یخانگ
 باز هم را توربان. شدم راهنیپ ضیتعو مشغول وارید

 کردن پاک و مو کردن شانه ماند یم حاال و کردم
 ییصدا که شوم اتاق وارد دوباره خواستم. شیآرا

 ستادهیا ها پله نییپا زیعز د،یچرخ سرم. کرد متوقفم
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 یم در خودش از سیپ سیپ هیشب ییصدا داشت و بود
 به چطور طیشرا نیا بابت را آزاد دانستم ینم. آورد
 یحساب را عقدمان اول شب یعنی. رمیبگ ناسزا باد
 کردم یسع و رفتم نییپا را ها پله. بود کرده ییایرو
 .نکشم خجالت یلیخ
 
 .زیعز جونم ــ
 
 ؟یبد بهش بدم دیسع یلباسا از یخوا یم ــ
 
 زیعز ی جمله اما بمانم کش خجالت خواستم یم من

 .نگذاشت
 
 نه... کجا آزاد کجا، دیسع کلیه و قد شکلت، قربون ــ
 .خواد ینم
 
... چرکه یمنته هست، دست هی پژمانم یلباسا از ــ
 ارم؟یب دارم برش حمومه، یتو
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 ی نهیگز هم داد یم را پژمان عرق یبو که یلباس
 که انگار زیعز و انداختم باال یسر. نبود یمناسب
 .زد را حرفش بود بهانه منتظر

 
 مهمون؟ اتاق بخوابم، باال اتاق امیب من یخوا یم ــ
 

 آزاد اتاق یتو گشتم یبرم اگر کنم، هیگر داشتم دوست
 .کشتم یم حتما را
 
 .ادین شیپ یمشکل دم یم قول من ز،یعز نیبب ــ
  

 یسر افسوس با و انداخت وضعم و سر به ینگاه
 .داد تکان
 
 یعنی اد،ینم شیپ بخوادم مشکل ظاهرت نیا با ــ

 برو... کرده شره که ملتمیر اون. مونه ینم رغبت
 .نکنه خوف مردم جوون بشور و صورتت الاقل
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 به یکی و زد یم خیم به یکی کردم، نگاهش مستاصل

 ینم بینص یب را کداممان چیه شکر را خدا نعل،
 برود گرفت را راهش ندارم یپاسخ دید یوقت. گذاشت
 .کرد نجوا هم حال همان در و اتاقش سمت

 
 !تنده ششیآت پسر، نیا با برسه دادمون به خدا ــ
 
 ٥۰۲_پارت#
  طومار#
 
 من شد، اتاقش وارد او یوقت و حرفش از دمیگز را لبم
. رفتم باال را ها پله بودم کرده عوضش که یراهنیپ با
 نداشتم انتظار که هرچقدر نداشتم، تعارف که خودم با

 بماند، ما ی خانه شب و کند یعمل را حرفش آزاد
 یشاک دستش از و بودم دهیکش خجالت که هرچقدر
 قلقلکم و دیخز یم کرم هیشب یحس کی دلم ته بودم،

 یرو نشسته دمید و کردم باز آرام را اتاق در. داد یم
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 تا بود یکاف دنمید. کشد یم را انتظارم خواب، رخت
 .بزند غر
 
 ؟یکن عوض لباس رونیب یر یم شوهرتم، مثل ــ
 
 ی ندهیشو سراغ رفتم و تخت یرو انداختم را راهنیپ

. شدم یم خلص شیآرا نیا شر از دیبا. صورتم
 .زدم لب و دادم تکان چشمش یجلو ندهیشو یقوط
 
 .جون شوهر واشی واشی زیچ همه ــ
 

 تو را شیها لب که دمید من اما داشت نگه را اخمش
 و کردم باز را سیسرو در لبخند با. نخندد تا دیکش

 داشتم، یبهتر حس بعدش. شدم صورتم شستن مشغول
 میموها زدن شانه قطعا و شانه برداشتن با که یحس
 .شد یم هم بهتر
 
 .کنم شونه من ایب ــ
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 چراغ دو من اتاق. دیکش سمتش را نگاهم حرفش،
 یکی ز،یپر سمت رفتم. بود روشن شیهردو که داشت

 کردم خاموش داشت یتر شیب نور که را ها چراغ از
 روشن بود تر میمل و تر تیال نورش که یآن و

 و رفتم دست به شانه نرمش، نگاه ریز هم بعد. گذاشتم
 نیا به من و گرفت دستم از را شانه. نشستم شیجلو
 زیعز زدیبر خواب رخت یرو میمو اگر کردم فکر
 نیا هم یلیخ لحظه، نیا در البته و برد یم را سرم

 بار نیاول یبرا آزاد دست یوقت نبود مهم موضوع
 کرده پر را شانه یجا و دیرقص یم میموها نیب داشت
 .بود
 
 جام؟ نیا امشب که نیا از یناراحت واقعا ــ
 

 او به پشتم پاندا طرح شلوار و زیبل آن با چهارزانو،
. کند شانه را میموها او تا قفل هم یتو دستانم و بود
 با دستش نوازش و بود شده محرمم امروز که یمرد

 یم نظر به کننده مسخ اما، بیغر چه اگر سرم پوست
 آمد
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 ؟ید ینم جواب ــ
 
 .ومدین بدم... اما دمیکش خجالت ــ
 

 که انگار حوصله، با. زد یم شانه آرام را میموها
 بود شده باعث حال نیا. بشمارد را شیتارها بخواهد

. کنم لمس آرام را میبازو و ردیبگ یزیر لرز تنم
 .بود شده دانه دانه پوستش

 
 بذارمشون؟ باز شد، تموم ــ
 
 ٥۰۳_پارت#
  طومار#
 
 تنم، کنار شانه گذاشتن با او و دادم تکان دییتأ به یسر

 من حاال. چرخاند را من و کمرم دور انداخت دست
 با چهارزانو، حالت همان با او، یروبرو بودم نشسته
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 لباس و شیآرا یب صورت شده، شانه یرها یموها
 یم میتماشا داشت هم یلذت چه با. میپاندا خرس ست
 انقدر نگاهش هم شمیآرا با و عقد لباس یتو یحت. کرد

 هردو. میها شانه به رساند را دستش. بود نشده شفاف
 .زد لب و شدند فشرده دستانش با ام شانه
 
 آزاد، اسم به دارن درخت هی هم ایشمال یدونست یم ــ

 اسمش یول ازار، گن یم بهش یمحل زبون به البته
 آزاده؟

 
 یبرم سرش کی من مثل هم او اسم پس. دانستم ینم

 درخت؟ کی به گشت
 
 قد قراره هم ی هیسا ریز که میدرخت دوتا انگار ما ــ

 . میبکش
 

 خودش. فقط کنم نگاهش دادم یم حیترج. نزدم یحرف
 تکانش و آب پارچ به زد ضربه بالشش و دیکش جلو را
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 او حواس خت،ینر پارچ آب که کردم خداراشکر. داد
 .بود نشده پرت من از اما
 
 و شب ی همه رفتم، یم امشب اگر اما ببخش و من ــ
 یم که کردم یم فکر نیا به و دمیکش یم یداریب

 ...تا باشم شتیپ تونستم
 
 .دیپرس آرام و گرفتند فاصله هم از میها لب
 
 تا؟ ــ
 

 د،یکش جلو را سرش بعد کرد، نگاه را چشمانم هیچندثان
 را لبش آسمان یتو ابرها حرکت هیشب نرم، یلیخ

 نهیس یتو که یقیعم نفس با من چشمان لبم، به چسباند
 یال خورد سر او دست شد، بسته خورد گره ام

 عقب را گردنم و بود کرده شانه خودش که ییموها
 یلیخ یلیخ. آرام اما بود یطوالن اش بوسه. دیکش
 که بود وانشیل یتو محبوب یدنینوش کی انگار... آرام
 بعد یوقت. نشود تمام خوردنش ذره ذره با خواست یم
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 یتو خوردن سر حس طولش، تمام در من که یزمان
 آزادتر یلیخ چشمانش د،یکش عقب کردم تجربه را آب
 .بود شهیهم از
 
 .ببوسمت تا ــ
 

 و شد گفته بوسه آن از امدهیباالن نفس نیب اش جمله
 ریگ نفس قدر همان... آب یتو خوردم سر من باز بعد،
 از بار نیا یپر سه کردم یم حس! رکنندهیغافلگ و

 همان با. کردند یم مانیتماشا داشتند پنجره پشت
 بود خوب چقدر و داشتند عقد ی سفره سر که یلبخند
 نداشت حسرت انیپر شاه دختر چشمان روزها نیا که
 ....زد یم برق فقط و
 
 ٥۰٤_پارت#
  طومار#
 

 یرو چرا که بودم جیگ یکم کردم، باز که را چشمانم
 میبرا زیچ همه بعد، ی هیثان سه اما برده خوابم نیزم
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 را چشمانم و دیتاب یم پنجره درز از که یآفتاب نیع
 و بوسه فکر شب،ید فکر. شد روشن بود، گرفته نشانه
 زود انقدر تا نداشت یقصد انگار که یا ساده آغوش

 نیح و بشوم زیخ مین شد باعث بکشد سرک ممیحر به
 اش یخال یجا یرو ینگاه م،یموها کردن جمع

. بود گذاشته تشک یرو و کرده تا را شیپتو. بگردانم
 کینزد هم شبید ی شده ی گوله جوراب از یخبر
 .نبود خواب رخت

 
 رفته؟ یعنی ــ
 

 طور نیا را بودنمان هم کنار شب نیاول که نیا تصور
 ی بدرقه و یخداحافظ بدون او که میباش کرده صبح
 خصوص به. گرفت را حالم باشد رفته سرکار به من
 زده غر ماندنش خاطر به چقدر افتاد یم ادمی یوقت که

 یها بوسه بعد محترمانه و صبورانه چقدر او و بودم
 و بالش یرو بود خوابانده را سرم همش، سر پشت
 نگات من بخواب،"  بود گفته میموها نوازش با همراه

 خواب رخت یرو از یناراحت با" بخواب تو کنم یم
 و میموها کردن شانه و صورت شستن بعد و شدم بلند
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 یها خنده یصدا. شدم ریسراز ها پله از بستنشان،
 ها مدت که ییها خنده. بود کرده پر را یپنجدر ز،یعز
 متعجب. بودم دهینشن دل ته از انقدر را شانیصدا بود
 با و دمیکش یدر پنج داخل یسرک ها خنده لیدل از
 به رو که صبحانه ی سفره یپا زیعز و آزاد دنید

 درها مثل هم من دهان بود، شده پهن وانیا باز یدرها
 .شد باز
 
 مادر؟ یشد داریب ــ
 
 من سمت آزاد سر و دیپرس را نیا خلق خوش زیعز

 صبحانه زیعز با داشت بلکه بود نرفته تنها نه. دیچرخ
 میپاها و دادم یرتیح از پر ریبخ صبح. خورد یم هم
 .جفتشان بودند سرحال چقدر. دادم حرکت را
 
 .دخترم زمیبر ییچا برات نیبش ایب ر،یبخ صبح ــ
 

 آزاد از سر ی نشانه با و جیگ یها آدم هیشب نشستم،
. زد یچشمک فقط او و است خبر چه جا نیا دمیپرس

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1615pg.   

 سفره کنار تا که یا یکتر از را یچا وانیل زیعز
 دیچرخ هم بعد. میجلو گذاشت و کرد پر بود آورده
 .دیپرس و آزاد سمت

 
 پسرم؟ شد یچ بعدش ــ
 

 یچشم ریز داشتند هردو خنده، از بود پر آزاد یصدا
 کردند یم نگاه را من
 
 رنگ صورتش و شد من متوجه بعدش ،یچیه ــ

 علقه اون ی جرقه تازه کنم فکر جا اون. کرد عوض
 .بود شده جیگ ینیریش یطور هی. شد زده
 
 دستم نیب بودم برداشته کردنش تکه قصد به که ینان
 .دمیپرس آرام و ماند
 
 ه؟یچ هیقض ــ
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 ٥۰٥_پارت#
 طومار#
  

 دور دیکش دست کرد، نگاهم خنده همان با زیعز
 .داد جواب و دهانش دور یها چروک

 
 تو یکتابفروش یتو که یروز اون انیجر داره پسرم ــ

 و یزد یم حرف هات مثانه و هیکل ی درباره یداشت
 . کنه یم فیتعر رو دهیرس سر
 
 و نشست نگاهم یتو جا کی شوک، و بهت و رتیح

 آن به یا خاطره از داشت. آزاد سمت دیچرخ سرم
 توجه بدون  کرد؟ یم فیتعر من مادر یبرا یافتضاح

 .داد ادامه نگاهم به
 
 ...بار هی ادمهی ــ
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 روز نیاول صبح که شد ینم باورم حرفشان، نیب دمیپر
 بودنمان، هم با شب نیاول از بعد صبح عقد، از بعد

 حرف ییزهایچ نیچن به راجع صبحانه وسط درست
 کینزد یبرا. بود آمده خوشش چقدر هم زیعز و میبزن
 نیا برد یم را من یآبرو داشت زیعز به شدن تر

 .روزه کی شوهر
 
 آزاد؟ نشده رتید تو ــ
 

. دیایدرب باالخواهش طور نیا زیعز که شد ینم باورم
 ؟یناگهان انقدر بود شده چه مگر حال به تا شبید
 
 رو ش صبحونه بذار رو، بچه یدار کارشیچ ــ

 .پسرم کن فیتعر... گهید ره یم بخوره
 
 از گفتن با نیا از تر شیب که کردم التماس نگاهم با

 ها، قصه نیع المیخ به. نبرد را میآبرو میها یسوت
 یتو که طور همان. خواند یم چشمانم از را حرف

 یحرف نیزم سر آن از سوباسا ها، ستیفوتبال کارتون
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 را جوابش چشمانش با تماشاگران نیب از یکی زد، یم
 .باطل الیخ یزه اما داد یم
 
 یول خانم، زیعز براتون نگم ناشیزم خوردن از ــ
 .میباش درد هم دیبا مورد نیا یتو یجد
 
 زخم ی نقطه یرو بودند گذاشته دست انگار زیعز
 اطیح یتو پرندگان کل که دیکش یآه چنان اش، یاصل
 ی بچه و مادر ی گربه آن یحت. دندیشن را شیصدا هم

 .اش شده بزرگ
 
 دادم قیسو بهش انقدر بود، نیهم یبچگ از ــ

 و دست رنینگ گچ هربار الاقل شه محکم استخوناش
 اون شد، بزرگ پسرا با نیا. نکرد افاقه یول... و پاش
 ادی و رفتن باال راست وارید از بهش پژمان و پرهام
{ مارمولک} کرپو نهویع موند، روش گهید. دادن

 .باال رفت یم گرفت یم و وارید
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 خنده حتما صورتم. کرد نگاهم بار نیا تیجد با آزاد
 .شدم یم دهیکوب داشتم جهت هر از. بود شده دار
 
 ینم یطور نیا زخانم،یعز کرد یفکر براش دیبا ــ

 .شه
 
 کی به که انگار من، به زدند زل بار نیا جفتشان بعد
 ازشان رو ظیغ با. کردند یم نگاه العلج ضیمر

 سرش دوباره زیعز. زدم گاز را ام لقمه و برگرداندم
 .او سمت چرخاند را
 
 ٥۰٦_پارت#
  طومار#
 
 یراحت لباس دست هی برات بازار، رم یم امروز ــ
. ینخواب معذبو طور نیا یاومد که شبا. رمیگ یم
 کرد یتنبل اره،یب لباس برات گفتم داریسپ به هم شبید

 .نکرد گوش
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 در بودند رفته رسما. نکردم هم نگاهشان یحت گرید
 لباس، کدام آخر. کردند یم عیضا را من و میت کی

 پژمان؟ یها چرک رخت
 
. برم کم کم گهید من زجون،یعز دردنکنه دستت ــ
 .گم یم برات ها خاطره از باز بعدا شاالیا
 
 اش صدقه قربان هم چطور نامرد، دوست پسر زیعز
 یم چشمانشان با شبید انگار نه انگار. رفت یم

 .کند جدا تنش از را مرد نیا سر خواست
 
 جا، نیهم ایب امشبم... مادر برو دت،یرش قد قربون ــ

 صحبت هم رزنمیپ من. نمونه تنها ایب بردار مامانتم
 .باشم داشته

 
 باز من، یشاک چشمان نیب دیچسب آزاد شر نگاه

. دیبوس را زیعز سر یرو شد، خم و زد یچشمک
 گرفته ادی قشنگ را خوابش رگ... گرید بود خوب
 .بود
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 شما هفته، آخر به راجع فقط چشمام، جفت یرو ــ

 گه؟ید دیموافق
 
 التیخ. بگم نه تو به تونم یم من مگه مادر، آره ــ

 ...ایایب شب... راحت
 
. بودند متفاوت زیدوعز انگار امروز، و شبید زیعز
 یم کمک پسر نیا تند تب بابت خدا از شبید زیعز

 شنهادیپ او به هم امشب یبرا امروز، زیعز خواست،
 نیا از بود مانده باز دهانم. داد یم را خانه یتو ماندن
 من سمت به زیعز برخاست، آزاد یوقت و رییتغ همه
 .دیچرخ

 
 .مادر کن بدرقه و شوهرت برو ــ
 
 ؟یکتابفروش یاینم مگه چرا، بدرقه ــ
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 بلند. آزاد مثل درست ماند، من جواب منتظر زیعز
 ی شده درست شبه کی ی رابطه از جیگ هنوز و شدم
 .زدم لب دو نیا نیب
 
 !برو تو ام،یم رترید کمی ــ
 

 نگفت، یزیچ اما برود تنها نداشت دوست بود مشخص
 باد نشستن با و رفتم اش بدرقه یبرا وانیا در یجلو تا

 شیها کفش او تا ماندم منتظر صورتم، به یبهار گرم
 امروزش گزارش داشت هم حال همان در. بزند پا را
 .داد یم من به را
 
 یم بعد شم، راحت لباسا نیا از خونه، اول رم یم ــ
 ؟یایم یک تو... سرکار رم
 
 ٥۰۷_پارت#
  طومار#
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 عوض انقدر یگفت یچ زیعز به گه،ید ساعت دوسه ــ
 شد؟
 
 لپم ام، گونه به رساند را دستش ستاد،یا صاف خنده با
 مثل. لبش به رساند را دستش و دیکش ها بچه نیع را
 هم اش ساده یاداها با مرد نیا بود، گرفته بوسه من از
 .برد یم دل
 
 شیب خودت از مامانت ،یباز زبون و خاطره کمی ــ
 .باهام ادیم راه تر
 
 و آورد جلو را سرش د،یخند که کردم نگاهش یچپ
 .کرد زمزمه رفتن قبل
 
 برم، کنم ولت ادینم دلم وهلل به شب،ید طعم بعد از ــ

 یتو شد یم خلصه فقط یزندگ بعد به جا نیا از کاش
 .اتاقت
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 خواستم ینم کردم، پنهان زور و ضرب به را ام خنده
 یتو و کرد باد هوی که یدل آن نه و ندیبب را ام خنده نه
 یها لیاکل از بودند پر همه ترشحاتش و دیترک ام نهیس

 دستش و دیکش عقب بزنم یحرف که نیا از قبل. براق
 .اش یشانیپ به رساند را
 
 !یاعلی رفتم، من ــ
 
 .باش خودت مواظب ــ
 

 نییپا بلندش یپاها با را ها پله کند، نگاهم تا برنگشت
 .گذاشت جا میبرا را شیصدا فقط و رفت
 
 .خانم عروس فدا ــ
 
 و کردم نگاه را اطیح از خروجش وانیا یرو همان از
 و چشمانم با که قلبم، با فقط نه که یا هیچندثان از بعد
 رگ به خون هیشب را داشتنم دوست بدنم یاعضا تمام
 دادم را ام هیتک ،یدر پنج داخل برگشتم رساندم، میها
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 یباز با ها تابستان اش، یرنگ یها شهیش که یدر به
 خانه وارد که یهرکس از کرد یم ییدلربا آفتاب، نور
 .شد یم
 
 شبید تو دومادت، با خانم زیعز یشد یمیصم هوی ــ

 هفته آخر انیجر. موندنش از یبود یناراض ینبود
 بود؟ یچ
 

 .داشت برق زیعز چشمان
 
 یوقت از نه،یریش یلیخ زبونش پسر، نیا رهینگ بل ــ
 بفهمه که کنم یمحل کم براش اومدم شد پا خواب از

 کرد شروع دینکش قهیدق به اما نبوده، درست کارش
 هام خنده و شدم حرفاش یقات یک دمینفهم زدن، حرف
 حرف نیا دلم کنج نشست قشنگ. اومد ینم بند

 و درست کرده، فرق رسم االن مادر بعدشم. زدناش
 نیا بمونه داره یبیع چه. ما زمان با داره فرق غلطم
 رو هفته آخر. گرفتم یم سخت داشتم یادیز شبا؟ جا
 .بهت گه یم خودش هم
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 ۵۰۸_پارت#
  طومار#
 
 از یکی ادی انگار که زد لبخند حرفش بعد یطور کی

 یپا و رفتم جلو زده شگفت. بود افتاده آزاد یها حرف
 .نشستم سفره

 
 مار ی مهره انقدر یعنی و؟ نیا یگ یم یجد زیعز ــ

 .نداشتم خبر من داشت
 
 ی مهره زشته شوهرته مادر، نزن حرف یجور نیا ــ

  ؟یچ یعنی زایچ نیا و مار
 

 چقدر مگر بود؟ چه پس نبود مار ی مهره اسمش اگر
 با طور نیا را زیعز که بود گذشته دارشدنشیب از

 بود؟ کرده کاسه هم خودش
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 .دمیترس کمی راستش یول زیعز ــ
 
 ؟یچ واسه ــ
 

 انگار، بود کرده جادو پسر نیا مگر؟ داشت سوال
 یرو کلمش ریتأث همه نیا از بود داشته برم ترس
 .زیعز
 
 رسوند مغرب از رو شما ساعت هی یتو طور نیا ــ

 باشه نداشته برش یزندگ یتو حرفم فردا پس مشرق،
 ؟یچ بشم حرفاش خر عیسر و
 

. زد گره را زیعز پشت کم و کیبار یابروها اخم،
 .میجلو دیکوب را آن و مربا ظرف به رساند را دستش

 
 باز ینیریش به زبونت اون بلکه بخور مربا کمی ایب ــ

 ...بعدشم ؟یچ یعنی بشم خر شه،
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. دیبگو هم را بعدشم تا ماندم منتظر رفتارش، از ریمتح
 هم بعد برخاست، شیزانو یرو گذاشتن دست با اول
 یلحن با آشپزخانه سمت رفتن نیح و دیکش یقیعم نفس
 .کرد زمزمه دار کش
 
 ،یکن لج باهاش بهش یبپر گفت یهرچ ستین قرار ــ

 .سمتت اومده دیام هزار با مردم ی بچه
 
 گشاد میها مردمک نداشت امکان تر شیب نیا از گرید

 تا دیکش طول. سرم طاق بچسبند میابروها و شوند
 آرام، ییصدا و ناباور یلحن با و کنم دایپ را خودم
 .کنم نجوا خودم یبرا
 
  آزاد؟ ای منه مامان االن اون ــ
 

 کشاند را ناباورم و رانیح نگاه مادر، ی گربه یصدا
 با وانیا یتو بود ستادهیا ،یپنجدر باز در سمت

 او البد. کرد یم تماشا را من داشت اش یرنگ چشمان
 افسوس با میبرا طور آن که بود دهید را شدنم عیضا هم
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 یها آدم یبرا مرحله نیا ا،یخدا. داد تکان یگردن
 بازش یبود گرفته میتصم من سر و بود قفل گرتید
  بود؟ یهمگان... نه ای یریبگ را حالم تا یکن
 
 اومده دیام هزار با مردم ی بچه لفظ قسم خدا به یول ــ

 به دیبا عروسش یبرا داماد مادر طرف از سمتت،
 .زیعز نبود جاش جا نیا شد، یم برده کار
 

 من با مورد نیا در هم او انگار درآورد، ییصدا گربه
 .کرد یم یدرد هم
 

                                     
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 ٥۰۹_پارت#
  طومار#
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 یم ام خنده به که یزیچ بود، یشاک پژمان یصدا
 .انداخت

 
 تر شیب ستین چندروز ا،یباز مسخره نیا یچ یعنی ــ
 سفر؟ دیبر دیخوا یم بعد د،یکرد عقد که
 
 یپا بود نشسته کرد، بلند شیدعا کتاب از سر زیعز

 شیزانو درد تا بود کرده دراز را شیپا کی و سجاده
 .بود تر یشاک هم پژمان از او یصدا نبرد، را امانش

 
 مادرشوهرشم سفر؟ رن یم تنها مگه جان، بچه ــ

 زه،یعز برام من ی عمه گه یم پسره هم بعد. هست
 میبر دیبد اجازه اد،یب نتونست بود ضیمر عقدم سر

 ش عمه نیهم فردا پس نه؟ بگم نه،یبب و عروسم
 زنم الاقل ینذاشت شما گه ینم پسر نیهم بشه، شیطور

 .نکن بپربپر من یجلو برشته گندم نیع نه؟یبب و
 

 آخر انیجر. نگرفت آرام هم یا ذره نگاهش پژمان
 حیتوض میبرا. بودم دهیشن اخانمیرو زبان از را هفته
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 شهیهم بزرگش، ی عمه با آزاد ی رابطه که بود داده
 برادرش یوقت ابتدا همان از که یا عمه. بوده خوب
 آزاد و اخانمیرو ی جبهه در کرد، اریاخت دوم همسر
 نهیس به را ها آن سنگ برادرش، از تر شیب و رفت
 یماریب بستر در که بود یمدت خانم عمه نیا حاال. زد

 یب اش عمه یبرا که یآزاد عقد سر و بود افتاده
 میتصم و باشد حاضر بود نتوانسته بود، زیعز تینها
 قول به تا ببرد دنشید به را من بود، نیا بر آزاد

 ی خانواده. بدهد نشان اش عمه به را عروسش خودش
 روزه دوسه سفر و کردند یم یزندگ تهران اش عمه
 صبح همان که یزیچ. بود تهران سمت هم ما ی

 را اش اجازه زیعز از یزبان چرب با آزاد عقد، یفردا
 .بود کرده لیتکم را اش برنامه و گرفته

 
 خاله؟ برات زمیبر یچا ــ
 
 یبرا که نگار و پرهام. انداخت باال یتخس با یسر

 یها یترش و یانبار به یسر کوچکشان ی دانه هوس
 مواخذگونه پرهام یصدا و آمدند باال بودند زده زیعز
 .شد بلند
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 .پژمان و آشوبت نیا ینکرد تموم هنوز تو ــ
 
 .تهران بره یم داره و من ی خاله بابا، ــ
 
 .زنشه تو ی خاله ــ
 

 کلفه، او و بست را پژمان دهان پرهام، یجد ی جمله
 هم یرو زیعز که را ساتن روکش یها بالش از یکی
 دراز هم بعد. گذاشت سرش ریز و برداشت بود دهیچ
 دهانش از یحرف گرید تا بست را چشمانش و دیکش
 و بود یناراض مشخصا. نشود درست جنجال و دیایدرن
 و شد یم تیاذ دیرس ینم یکس به زورش که نیا از
 کی نگار، و پرهام و پژمان. خواستم ینم را نیا من
 چیه خواست ینم دلم و بودند من یها داشته تمام عمر

 ما ی رابطه که کنند احساس آزاد آمدن با کدامشان
 شربت شیبرا تا شدم بلند جا از. شده عوض شکلش

 یجلو کردم اشاره نگار به و کنم درست را محبوبش
 .نبود خوب اش جوجه یبرا. ندیننش کولر باد
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 ٥۱۰_پارت#
  طومار#
 
 
 د؟یسپ آشپزخونه یاومد چرا ــ
 
 نیا تصور از زد یم غنج دلم. دمیچرخ پرهام سمت به
 .شود یم پدر گرید یکم که
 
 .کنم درست شربت براتون ــ
 

 بعد. دیپر باال شیابرو دید دستم یتو که را بهارنارنج
 .زد لبخند زیآم محبت هم
 
 پژمان؟ ای ما یبرا ــ
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 زمزمه آرام ییصدا با ناالن، و دمیکش کار از دست
 .کردم

 
 باورم... شده ها بچه نیع آزاد، یرو حساسه یلیخ ــ
 .رفتاراش نیا شه ینم
 

 کرد اشاره. نشست و دیکش عقب را یصندل آمد، جلو
 .نمیبنش هم من
 
 . حساسه تو یرو ست،ین حساس آزاد یرو ــ
 

 جواب هم حال همان در. شدم شربت زدن هم مشغول
 .دادم
 
 دوسم هرچقدر. دیمن جون از کهیت هی همتون شما ــ

 من. رمیم یم براتون من ترش شیب هزاربار د،یدار
 رم یم جا هی هربار گذشته، عقدم از چهارروزه

 جمع د،یباش هم شما بزنم زنگ خواد یم دلم باهاش،
 ینم پژمان ترس از. میباش هم دور... مایقد نیع م،یش
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 و نیا استرس همش. بشه دعواشون ترسم یم. تونم
 یک طرف. کنم کاریچ من بشه یبحث دوتا نیا نیب دارم
  رم؟یبگ رو
 

 حال در که گذاشتم دستم یرو آورد، باال را دستش
 باال را نگاهم. بود پارچ داخل شربت مواد همزدن

 .داشتم هم با را لبخند و اخم. دمیکش
 
 .بود پر دلت انقدر که برم قربونت ــ
 

 .زدم لب آرام
 
 . خدانکنه ــ
 
 دنیچ با و دمیکش رونیب دستش ریز از را دستم هم بعد
 تا دادم پرهام دست را آن ،ینیس یتو پارچ و ها وانیل
 خارج آشپزخانه از سرش پشت هم خودم و ببرد رونیب

 بد حال همان با و بود دهیکش دراز هنوز پژمان. شدم
 یرو را شربت ینیس پرهام. بود بسته را چشمانش
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 یاعتراض کولر نم یبو به نسبت من و گذاشت نیزم
 .کردم

 
 .مهینیب ریز کولر پوشال یبو ــ
 

 او خود یبرا اول من و کرد دییتأ را حرفم نگار
 را آخر وانیل و زیعز و پرهام یبرا بعد. ختمیر شربت
 نیب دادم سر را دستم پژمان، کنار رفتم و برداشتم
 .زدم لب و شیموها
 
 ٥۱۱_پارت#
  طومار#
 
 .بره زشتت ی افهیق اون قربون خاله ــ
 

 .زد را غرش اما نکرد باز چشم
 
 .جذابم هم یلیخ ،یکرد غلط ــ
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 گرفته اش خنده هم زیعز... هم پرهام و نگار دم،یخند
 . بود
 
 و علقت مورد شربت پاشو خاله، جذاب باشه، ــ

 .کردم درست
 

 .دید سرش یباال را من و کرد باز پلک باالخره
 
 بشم؟ خر قراره شربت با ــ
 

 اشاره دست با من و زد صدا را اسمش تشر با پرهام
 تا گرفتم را پژمان دست هم بعد. نکند دخالت کردم
 کنارش دستش، شربت وانیل دادن با هم خودم و ندیبنش

 زمزمه آرام من و کرد ینگاه شربت به اخم با. نشستم
 .کردم
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 هی بهت حسم اما پژمان، ترم کیکوچ ازت من ــ
 حس نشده، مادر انگار ،یمن ی بچه انگار هیطور
. گهید هیشکل نیا بودن خاله. شما به نسبت دارم یمادر
 خواهرزاده به خاله عشق نیا سر از هم خدا خود اصل

 . رونهیح
 

 نیب دادم سر را دستم لبخند با نشد، باز اخمش
 یلیخ... بود. است جذاب که گفت یم راست. شیموها
 . بود هم
 
 اگر. پژمان کنه کم رو علقه نیا تونه ینم کس چیه ــ
 ستین قرار... داره و خودش یجا اومده، یدیجد آدم
 . که برام رهیبگ رو تو یجا
 

 زمزمه شربت وانیل همان به رهیخ پسر، نیا بود تخس
 .کرد
 
 .کنم ینم حال باهاش ــ
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 لبخند هم باز من و داد تکان تأسف به یسر پرهام
 .زدم
 
 ازدواج شما که نیا فکر با شهیهم منم ،یدار حق ــ
 یم بهم اعصابم تونیزندگ یتو ادیب یزن هی و دیکن
 اروم دلم نگاره، پرهام انتخاب دمید که بعد. ختیر

 خاله شما یبرا اگر که بوده، اول از نگار گفتم. گرفت
 یول. خودم خون از و بود برادرم زیعز اونم بودم،
. ادینم خوشم وقت چیه پژمان زن از گفتم یم همش
 من و یگرفت زن تو روز هی اگر کنم یم فکر اما االن

 نشون و نیا آدم اون به وقت چیه نکردم، حال باهاش
 ...چون دم ینم
 
 کی هم و ذوق کی هم پسر نیا ازدواج تصور از

 .بود نشسته جانم یتو یبد حس کی هم و ضعف
 
 ٥۱۲_پارت#
  طومار#
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 داشته دوست تو رو یهرک و یدار دوستش تو چون ــ
 .دارم دوست منم ،یباش
 

 بلند میجا از و کردم تمام شیبرا جمله نیهم با را حجتم
 و پرهام و کرد یم نگاهم نیتحس با داشت زیعز. شدم
 حال کی و داشت اخم پژمان اما هنوز. لبخند با نگار
 . یبیغر
 
 .فردا واسه کنم جمع و هام لهیوس برم من ــ
 

 و فرستادم رونیب محکم را نفسم شدم، که اتاقم وارد
 ینم قیدق. دمیکش رونیب کمد یتو از یکوچک ساک
 بود قرار چندروز اصل و بردارم چه دیبا دانستم
 دمیکش رونیب رگال یرو از را ام یسنت یمانتو. میبمان
 یبد انتخاب بگ نیج شلوار. تخت یرو کردم پرت و

 اتاق در. شد یم ست ییمانتو زیشوم کی با اگر نبود
 آمدن باال یبرا هنش و هن و زیعز دنید با شد، باز که
 باال زبانم یجلو تا را راهش اعتراضم ها، پله از
 .دیکش
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 واسه باال یاومد پا نیا با ز،یعز یکرد یم صدام ــ
 ؟یچ
 

 و در چهارچوب به گذاشت را دستش. زد یلبخند
 .کرد زمزمه

 
 مادر؟ یخوا ینم کمک ــ
 
 خونه برو ستمین من که چندروز نیا فقط ز،یعز نه ــ
 .باشه راحت المیخ بذار سودابه، ای دیسع ی
 
 با و تخت یرو نشست آمد، جلو و داد تکان یسر
 یرو ام شده رها یمانتو به شیزانو به دست دنیکش

 .دوخت چشم تخت
 
... روستا میبر سر هی دیبا ،یسلمت به دیبرگرد دیبر ــ

 !هم با همه
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. دمیچرخ و دمیکش کمد از لباس دنیکش رونیب از دست
 .سوال از بودند پر زبانم و نگاه
 
 چرا؟ روستا؟ ــ
 
 یک یدینفهم وقت چیه که داشتم ناخونده مهمون هی ــ

 ادته؟ی بود،
 
 بد روز زیعز که ییچا وانیل همان صاحب. بود ادمی

 رفتم جلو آرام. بود شده شیرایپذ خانه یتو حالش شدن
 .تخت یرو کنارش نشستم و
 
 !خب ــ
 
 هم ییزایچ هی بشه، گفته دیبا که هست ییحرفا هی ــ

. دیباش همتون خوام یم... بشه دهید دیبا که هست
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 همراه ،یکرمان هللا نعمت خاندان کل هم، دور هممون
 !هاش بچه و راتیحم خاله
 

 .بودم جیگ و متعجب
 
 ز؟یعز شده یزیچ ــ
 
 ٥۱۳_پارت#
  طومار#
 

 یدست ام حلقه انگشتر یرو هم بعد. کرد لمس را دستم
 .دیکش
 
 گفته و تهیحلل هی حرف... نشده یبد زیچ مادر، نه ــ

 بگذره، خوش بهت چندروز نیا! ناگفته یسر هی شدن
 .باش داشته شوهرتم و خودت یهوا
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 برخاست، بزنم یحرف بدهد اجازه که نیا بدون بعد
 سرش اتاق از خروج قبل و رفت در سمت پاکشان
 .کرد یا اشاره کوتاهم یمانتو آن به و دیچرخ

 
  ؟یبردار ینداشت یزیچ تر کوتاه اون از ــ
 

 با زد، یم لبخند داشت قبل یلحظات انگار نه انگار
 اعلم را مانتو به نسبت تشیرضا عدم یا غره چشم
 کرده حس یا لحظه یبرا. رفت رونیب اتاق از و کرد
 نگذاشته یلیخ و است بیعج شیمدارا همه نیا بودم
 مانتو سمت یکلفگ با. محبتش به شوم دلخوش بودم
 یها نگفته فکر از رفت، یم جیگ سرم چقدر. دمیچرخ
 و پژمان فکر از حرفش، یتو راز و رمز و زیعز

 حال به تا که یشهر به سفر فکر از ازاد، با اش رابطه
 در شدن مستقر فکر از و بودم رفته جا آن دوبار فقط
 امکیپ یصدا. شناختم ینم را اش یاهال که یا خانه
 دست خسته. انداخت تاب و تب از را جهیسرگ ل،یموبا
 و یگوش برداشتن با و تخت کنار زیم سمت کردم دراز

 .نشست میها لب یرو یا خسته لبخند غامش،یپ دنید
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 "بابا شده تنگ دلم ؟یکتابفروش یاینم چرا" 
 

 تیشکا به دیبا من و بود یشاک هم امشیپ لحن
 قد که زیعز دیشا ای آزاد؟ پژمان؟ دم؟یرس یم کدامشان
 یجا به کردند؟ ینم اش یراض وقت چیه میمانتوها

 و کنم جمع را ساک یباق تا شدم بلند ها، نیا ی همه
 دلش یکی آخر ،یکتابفروش به برسانم را خودم بعدش
 . بود شده تنگ میبرا
 

                                   
&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 ٥۱٤_پارت#
  طومار#
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
& 
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 زیعز هرچه. بودند کرده عوض را ما یمادرها یجا
 یکجا آزاد و شد چه دانم ینم که یصبح آن بعد از

 یهوا بود، شده اش فتهیش طور نیا که گرفت را قلبش
 شب ده ساعت. بود من پشت اجانیرو داشت، را او
 صبح هم باشد، خلوت جاده هم که میبود افتاده راه
 که بود ساعت زدهیس بایتقر رمانیمس. تهران به میبرس
 و مغازه از برگشتن بعد از یاستراحت چیه بدون آزاد
 مقابل در و میفتیب راه بود گفته کوتاه، دوش کی

 یرانندگ و یخواب یب به بود زده لب من یها ینگران
 او نیماش عقب قسمت جان، ایرو. دارد عادت شب در
 و درست تخت کی به بود کرده لیتبد بالش و پتو با را

 تیاذ تا بخوابم جا آن بروم من بود گقته هم بعد درمان،
 تکان با دوساعت، بعد اما بود برده هم خوابم. نشوم
 خواب از پخش، میمل یقیموس یصدا و نیماش یها
 نیهم یبرا بخوابم، بودم نتوانسته گرید و بودم دهیپر

 و دادم حالت رییتغ نشسته به کش دراز حالت از آرام
 .کرد رصد را شدنم داریب جلو، ی نهییآ از آزاد چشمان

 
 دخترک؟ یشد داریب چرا ــ
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 برده خوابش هم او شد، دهیکش اجانیرو سمت نگاهم
 آزاد بودم، دهیخواب عقب نیا من او دیام به! ظاهرا بود
 شده بشینص ایدن یهمسفرها نیبدتر ظاهرا یطفل

 سبک یپتو و نشود داریب او تا بود آرام میصدا. بودند
 تر درست و زدم کنار میپا یرو از را یمسافرت
 خاطر به بود شده باعث نیماش عقب دنیخواب. نشستم
 .شوند خشک عضلتم کوچکش، و تنگ یفضا
 
 یم دن،یخواب قدر نیهم بود بسم انگار دونم، ینم ــ

 .عقب ادیب مامانت کنار بزن یخوا
 

 یصدا. شد دهیکش اجانیرو سمت کوتاه نگاهش
 .بود ارام مانیهردو

 
 . بره ینم خوابش گهید بشه بدخواب ــ
 
 اخلق هرکس از بهتر او بودم معتقد نگفتم، یزیچ

. است دلسوز او به نسبت و شناسد یم را مادرش
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 کند، یم بدخوابش کردنش داریب گفت یم اگر نیبنابرا
 قرار اش یصندل پشت. نداشت ازین یتر شیب اصرار
 فرو بودم درآورده که میها یکتان یتو را میپا و گرفتم
 که بود شده اش یرانندگ پرت دوباره حواسش. بردم

 نگاهش او و گذاشتم اش شانه یرو آرام را دستانم
 یب. من سمت خورد سر جلو ی نهییا از دوباره کوتاه،
 دمید را لبخندش و شدم شیها شانه مالش مشغول اعتنا

 .زدم لبخند بابتش و
 
 ...شیآخ ــ
 
 حلقه را دستم بعد، و دادم ماساژ را شیها شانه یکم

 سرم. کردم قفل بهم را انگشتانم و گردنش دور کردم
 به او که یا یصندل ی لبه گذاشتم و بردم جلو هم را
 دنده یرو از را دستش هم او. بود زده هیتک آن

 برداشت،
 
 ٥۱٥_پارت#
  طومار#
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 را ها آن آرام و گذاشت من ی شده قفل دستان یرو
 به داد هیتک را سرش و دیبوس را دستم پشت آورد، باال

 .شود صورتم مماس تا یصندل
 
 .دخترک رفت در میخستگ ــ
 

 باشم مطمئن خواستم یم د،یچرخ اجانیرو سمت نگاهم
 را سرم شد، حاصل نانیاطم نیا یوقت و است خواب
 نشستم دوباره و دمیبوس را اش گونه بردم، جلوتر
 !خسته و آرام د،یخند. میسرجا

 
 !و من یبلد انقدر که سیسرو دهنت ــ
 

 خوب گردنش دور شانیجا دستانم. دمیخند هم خودم
 یم جا را من حال هم، او توسط انگشتانم لمس و بودند
 ک،یموز رییتغ با! کیتار و بود خلوت جاده. آورد
 یکم. بود دونفر ما یبرا نظرم به که آمد یآهنگ همان
 مزاحم که یحد در کرد، ادیز را یقیموس یصدا
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 کرد شروع دستم، فشردن با بعد و مینشو هم اجانیرو
 و دستانم فشردن تر محکم و آهنگ با آرام خواندن به

 یجد یشکل به حواسش ی همه یوقت هم آن لمسشان،
 کی فقط من... هم من. بود اش یرانندگ و جاده به

 که یآدمک صورت یرو ق،یعم لبخند کی بودم، لبخند
 را دستانش که یوقت مرد، نیا یبرا بود شده قلبش تمام
 داد، یم نشان پوستش یها یناهموار و کرد یم لمس
 ی همه و دهیکش زحمت کردن کار یبرا ها سال چقدر

 یتو لطافت عدم نیتر یداشتن دوست ها، یزمخت نیا
 . بود ها آدم ی قصه
 
 شونش یرو سرمو باشه بد حالم که کنارم دارم ویکی

 بذارم
 همه کارم و کس همه شده بالم و پر شده که دارم ویکی
 اونه دارم که یزیچ

 همه چشماش از امیب دونهیم دلمو لم وونهید خودمه مث
 خونهیم حرفامو
 که اونه امیبد حال همه تو کنارمه جا همه داره هوامو

 منه با
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 نیا ندار و دار ی همه همراهمه شهیهم پشتمه شهیهم
 آدمه

 دلم از باهاش غم نهیبش دلم تو ذارهینم داره هوامو
 غم دوره

 و امیب در یاهیس از شم دور همه از که کرده یکار هی
 شم نور عاشق
 ستارس هی نه آدم هی نه و فرشتس نه که دارم ویکی دارم
 آسمونه نه

 اونه میچ همه اونه میچ همه امهیدن همه اون
 که اونه امیبد حال همه تو کنارمه جا همه داره هوامو

 منه با
 نیا ندار و دار ی همه همراهمه شهیهم پشتمه شهیهم
 آدمه
 
 ٥۱٦_پارت#
  طومار#
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 از هم اجانیرو کرد، توقف زدن نیبنز یبرا که آزاد
 عوض خودش خواست به را مانیجا. شد داریب خواب
 و دیآ ینم خوابم هستم مطمئن دیپرس من از. میکرد
 که من است بهتر پس گفت د،یشن را جوابم یوقت
 بکشد دراز یکم او و نمیبنش آزاد شیپ هستم ارتریهوش
 بهتر بود افتاده جانش به ناغافل که یسردرد دیشا تا

 شهیهم سردرد یا جاده یها مسافت در ظاهرا. شود
 خو موضوع نیا به گرید خودش و کرد یم تشیاذ

 م،یداشت ریمس در که یتوقف ساعت دوسه با. بود گرفته
 آلوده یهوا که یشهر. میدیرس تهران به که بود ظهر
. بود آمده استقبالمان به یزیهرچ از جلوتر اش
 به افتاده برق یچشمان با و کردم داریب را اجانیرو

 داشت فرق یلیخ من شهر با که یشهر برق و زرق
 ی منظره آن، از که میشد یابانیخ وارد یوقت. زدم زل
 گرفته یتر شیب عمق لبخندم بود، دنید قابل لدیم برج
 .بود
 
 .برجم نیا عاشق من ــ
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 اجانیرو. دمیچرخ عقب سمت من و زد یلبخند آزاد
 سر به یدست و کرد یم درست را اش یروسر داشت

 . دیکش یم صورتش و
 
 ستین درست جلو، دیایب شما میدار نگه جا هی کاش ــ

 !بهتونه پشتم من
 

 میرو به هم یلبخند و ام شانه یرو گذاشت را دستش
 .دیپاش
 
 شیپ شما نهیا ترش درست مادر، باش راحت ــ

 .میرس یم گهید االن ،ینیبش همسرت
 

 را نیماش آزاد که دینکش طول یلیخ بود، او با حق
. کرد متوقف ضیعر ی کوچه کی در یا خانه یجلو
 لدیم برج با اش عمه ی خانه دمیفهم که بود جا همان
 تمام شدم، ادهیپ نیماش از یوقت. ندارد یادیز ی فاصله

 زیهرچ از تر شیب دلم و بودند گرفته میپا عضلت
 هم ترش خسته یرانندگ قطعا که سوخت آزاد یبرا
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 کوچکمان ساک دو او تا ستادمیا نیماش کنار. بود کرده
 را پشتم اجان،یرو دست و اوردیب در صندوق از را

 .کرد لمس
 
 .زمیعز تو میبر ما ایب ــ
 

 و بود باز اش یالب در بود، مانیجلو که یآپارتمان
. کرد یم صحبت یمرد با داشت شیجلو نگهبان

 ی اجازه او و میهست واحد کدام مهمانان گفت اجانیرو
 سرمان پشت کوچک ساک دو با هم آزاد. داد ورود

 سه هر. دیبار یم سروصورتش از یخستگ و آمد یم
 رنگ چقدر شدم متوجه م،یگرفت قرار آسانسور یتو که
 خانواده بودم مجبور که نیا از. میهست حال یب و دهیپر
 نیاول یبرا ظاهر نیا با و حالت نیا در را اش عمه ی
 . بودم معذب یکم نمیبب بار
 
 .دخترم نکن یبیغر مهربونه، یلیخ ازاد ی عمه ــ
 
 ٥۱۷_پارت#
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  طومار#
 
 بفهمد تا کرد نگاهم آزاد. بود دهیفهم را حالم اجانیرو

 نیا مردها که قطعا و زند یم حرف چه از مادرش
 شیرو به یلبخند. کردند یم درک تر کم را زهایچ

. دمیکش یقیعم نفس و شود راحت من از الشیخ تا زدم
 محض به شد، باز که خانه در و ستادیا که آسانسور
 محبوب انقدر او چرا دمیفهم اش، عمه با ییروبرو
 تمام دم،ید یم من که یزن. بود اجانیرو و آزاد

 آدم آن از. داشت صادقانه و مهربان یلبخند صورتش
 یم آرام را آدم دل هم حرفشان نیتر کوچک که ییها

. یدار مراوده او با هاست سال یکرد یم حس و کرد
 فرصت ما تا ندیایب شب خواسته ها بچه از گفت یوقت

 خانه یتو یکس خودش، جز و میباش داشته استراحت
 دیبا که یزیچ از تر شیب. شد آرام قلبم... نبود اش
 یب بابت نیا از من و بود کرده درک را طمانیشرا
 د،یبوس یم را صورتم یوقت. بودم ممنونش تینها

 سروسامان آزادش که نیا بابت و ختیر یم اشک
 تیوضع همان با. کرد یم خداروشکر بارها گرفته
 که بود دهیچ ینیرنگ ی سفره مانیبرا مار،یب یکم

 یا یداشتن یدوست و گرم جمع کنار را چهارنفره ناهار
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 و بود کرده دلچسب تینها یب بود آمده جود به که
 و میکن استراحت میبتوان تا داد نشانمان یاتاق بعدش،

 ساعتش بند کردن باز با که بود آزاد هرکس، از قبل
 را من اجان،یرو او، بعد و شد بلند جا از خواب یبرا
 چون  خودش کردم حس. کرد قیتشو استراحت یبرا
 تر شیب و ندارد استراحت به یلیم دهیخواب نیماش در
 حرف و کنند یخلوت همسرش خواهر با خواهد یم
 جمع هم من نیهم یبرا. بزنند یتر یخصوص یها

 دنید و اتاق به دنیرس با و کردم ترک را شان دونفره
 لبخند بود، رفته یقیعم خواب به زود یلیخ که یآزاد
 بدنش به میمستق ،یکولرگاز باد. نشاندم میها لب یرو
 شیرو بود گذاشته اش عمه که یسبک یپتو. زد یم

 را یبالش م،یموها نیب دنیکش دست با بعد و دمیکش
 دادم نگار یبرا یامیپ اول. انداختم نیزم یرو کنارش

 و بدهد خبر هم زیعز به خواستم و دنمیرس بر یمبن
 دیبا و آمد یم خوابم نداشتم، یتعارف که خودم با بعدش
 اش عمه فرزندان که شب تا کردم یم یاستراحت حتما
 یا مارگونهیب و خسته ی چهره شدند، یم ملحق ما به

 رییتغ و یبیغر خاطر به کردم یم فکر. باشم نداشته
 ،یک دمینفهم اما، بروم خواب به که بکشد طول جا
 قفسه آرام حرکت و آزاد منظم یها نفس ی رهیخ یوقت
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 غرق و زد خونیشب چشمانم به خواب بودم اش نهیس ی
 یزندگ یروزها نیا یایرو نیتر نیریش و نیتر قیعم
 نقش نیتر پررنگ یعیسم آزاد که ییایرو. شدم ام

 .بود شینمایس ی پرده پرداز
 
. نبود سخت داشتم را استرسش که قدر آن سفر، نیا

 و انهیمیصم و گرم زیچ همه اول، یها قدم یبرا الاقل
 ما زبانیم یزن که خصوص به. بود یداشتن دوست
 یبایز ی لهجه همان با. خودم زیعز هیشب بود، شده

 دنبال رفت یم راه یوقت که رنجور یزانو و یکرمان
 . کشاند یم خودش

 
                           

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&& 

 
 ٥۱۸_پارت#
  طومار#
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1559pg.   

 من و بودند زیم یرو یسبد در شده شسته یکاهوها
 ساالد یبرا کردنشان خورد درحال و نشسته زیم پشت
 همسن یدختر که اش عمه عروس میروبرو. بودم شام
 هم یظرف و بود نشسته دیرس یم نظر به خودم سال و

 ساالد کردن درست یتو هم او تا بود داده قرار مقابلش
 داشت، چهارفرزند اش عمه. باشد کرده کمک

 کی و دختر سه. بودند کرده ازدواج هم شانیهرچهارتا
 مقابلم دختر و بود پسر نیهم هم اش یتغار ته که پسر

 تازه خودشان ی گفته به. بود پسر نیهم عروس زهره،
 و غیج یصدا نیب و بودند کرده ازدواج بود سال کی

 کرده فیتعر میبرا خانه، طانیش یادیز یها نوه داد
 علقه نشانیب و بودند دهید را هم دانشگاه در که بود
 دیرس یم نظر به یپرحرف دختر. بود گرفته شکل اش
 . نداشتند یتمام من از شیها سوال که
 
 ؟یش ینم ناراحت بگم یزیچ هی ــ
 

 سه آن غیج یصدا کرد یم ناراحتم فعل که یزیچ تنها
 یم هم را وارهاید که بود یطانیش و شر ی نوه

 .لرزاند
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 .زمیعز نه ــ
 
 باشه، ازدواج اهل آزاد کرد ینم فکر اصل من ــ

 به احساس یب و اخمو و خی مشیدید هربار که انقدر
 .دیرس یم نظرم

 
 یا تکه. کردم شیتماشا تعجب با و دمیکش کار از دست
" ؟یشد ناراحت"  زد لب و گذاشت دهان یتو کاهو
 بتوانم اپن، ی آشپزخانه پس از تا چرخاندم را سرم
 اش عمه یدامادها و پسرعمه جمع نیب در را آزاد
 بود؟ احساس یب و اخمو و خی پسرکم یکجا. نمیبب
 من یرو را شیپتو شدم، بلند خواب از عصر یوقت

. کردنم تماشا به بود نشسته سرم یباال و بود انداخته
 بدانند تا بدهم نشان همه به شد یم کاش را بعدش نیا
 زبان.... و هستند خودشان اخمو، و خی و احساس یب
 .بدهم جواب محترمانه کردم یسع و گرفتم کام به
 
 .آقاست یلیخ بچم ــ
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 .گذاشت دهان به کاهو یا تکه باز و دیخند
 
 .برات زهیعز خاطرش معلومه ــ
 
 سر بار نیا او و زدم یلبخند فقط. نداشت سوال که نیا

 .دیپرس کنجکاوانه و دیکش جلو
 
 ما هستن؟ یاکیتر همه کرمان یتو که راسته گم، یم ــ

... و نیا دمیشن یلیخ یول کرمان، میاومد بار هی کل
 شیپ کرمان ادیب محمد ترسم یم نیهم یبرا همش
 . لشیفام
 

 یسوال چه گرید نیا. دندیپر باال هم با هردو میابروها
 گرید ها بچه آن یصدا یا لحظه یبرا کردم حس بود؟
 گوشم، یتو ی آزاردهنده ی نقطه تنها و کرد ینم تمیاذ

 .بود او سوال تکرار
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 ٥۱۹_پارت#
  طومار#
 
 یبر راه کرمان یها پارک یتو دمیشن یحت من ــ

 .یش یم یبخور
 
 . کردم یاخم شیجا به من و حرفش به دیخند 
 
 نظرت به جون، زهره کن دوره رو سوالتون کمی ــ

 بود؟ یدرست سوال
 
 .کرد جمع را لبخندش عیسر
 
 ؟یشد ناراحت ــ
 

 شکسته هم دلم و بودم شده ناراحت. دمیکش یقیعم نفس
 خانم، عمه یتهران عروس نیا کردم یم حس. بود

 و آرام نیهم یبرا. داشت را شهرم ریتحق قصد یحساب
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 را ام یداشتن دوست شهر کردم یسع ن،یتوه بدون
 عروس از بعد، به نیا از اگر تا کنم حیتشر شیبرا

 افتخار با یبعد بار د،یکش یم خجالت بودن ها یکرمان
 .کند ادی آن از
 
 اصل دونم ینم دادم، دست از زود یلیخ و پدرم من ــ
 یزیچ نیچن هم یکس نه، ای دهیکش اکیتر شیزندگ یتو

... اقوامم برادرم، تا سه خب یول نکرده، فیتعر برام
 که نبوده انمیاطراف یتو کس چیه م،یزندگ یمردها
 ییزایچ هی یشهر هر یتو. بره زهایچ نیا سراغ
 یسر هی و شه یم ادی یبد به ازشون که هست

 یبعض یتو دیشا یدیشن شما که یزیچ. خوب یزهایچ
 همشون یبرا یول باشه درست یکرمان یها خانواده
 از براتون ها دهیشن نیا جز کاش. کنه ینم صدق
 نیا از مثل. زدن یم حرف هم کرمان ی گهید یایزوا
 کشوره نیا یتو یپزشک یها قطب از یکی کرمان که
 با که شده، انجام جا اون عضو وندیپ عمل یکل و

 خودم من که باهنر دانشگاه مثل ییها دانشگاه داشتن
 یتو یعلم یها قطب از یکی کنم یم لیتحص جا اون
 یکل و کشوره یتو یخیتار مهم شهر پنج جزو رانه،یا

 یتو ازش یحت که. شهر نیا داره یخیتار ی پشتوانه
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 کتاب از یلیخ و شده برده نام یفردوس ی شاهنامه
 به کاش. زدن حرف ش نهیشیپ ی درباره یخیتار یها
 پسته، بودن معروف از اک،یتر بودن معروف یجا

 مانش،یس ش،یدوز سوزن ،یدست عیصنا مس، فرش،
 هم شیدرمان اتیعرق بودن معروف و شیپزشک عیصنا
 استان نیا که نیا از اکیتر کنار در کاش. دیدونست یم

 یبزرگ یها تیشخص و کشوره استان نیتر بزرگ
 یراج ،یکرمان زراآقاخانیم ،یکرمان یخواجو مثل

 نیا لیتحو رو یکرمان ی احمدناظرزاده دکتر ،یکرمان
 . دیدونست یم هم داده کشور

 
 من و بودند شده گرد زهره چشمان دم،یکش یقیعم نفس
 .دادم ادامه هم ینسب آرامش همان با. بودم تر آرام حاال
 
 یم طول صبح تا بگم شیدنید یجاها از بخوام  ــ

 تونم یم حرف یلیخ کرمان به افتخار یبرا کشه،
 جز دیشا بعد د،یکن قیتحق بهش راجع کمی بهتره بزنم،
 نیا از هم یا گهید یزهایچ ناقص، یها دهیشن اون
 هرجا افتخار با بعدش که جون زهره یبدون شهر
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 شاه قول به. یهست ها یکرمان عروس یبگ ینشست
 ...یول هللا نعمت

 
 ٥۲۰_پارت#
  طومار#
 
 با. بود شده لیتکم من ساالد ظرف شدم، بلند میجا از

 .کردم نجوا نرم یلبخند
 
 که ستین غم م،یخجل مانیکر یرو کز هرچند ــ

 چو ستین نیزم یرو در م،یگل و آب نیا پرورده
 .میدل اهل ما و است عالم دل کرمان ،ییجا کرمان

 
 مبهوت یاو با را آشپزخانه. بودم یراض دفاعم از

 ما یبرا که یاتاق سمت جمع به نگاه یب و کردم ترک
 خواست یم دلم. کردم حرکت بودند گرفته نظر در
 آن که یغرور. بزنم حرف زیعز با حاال نیهم

 ریتحق جهت در که یا جمله و داشت یتهران عروس
. بود شکسته را دلم یکم بود، کرده استفاده شهرمان
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 در دانشگاه ترم کی بعد پرهام چرا دمیفهم یم حاال
 ما درد به تهران گفت یم و بود گرفته یانتقال تهران

. بود دهیشن ها حرف نیا از هم او حتما. خورد ینم
 گفت الو زیعز که نیهم گرفتم، که را خانه ی شماره

 جانم ادم نیا و صدا نیا یبرا. شد میترم ام یدلشکستگ
 . دادم یم هم را
 
 .زیعز سلم ــ
 
 گذره؟ یم خوش ؟یخوش ؟یخوب مامان، سلم ــ
 

 یم واضح رونیب از ها بچه داد و غیج یسروصدا
 بچه نیع. بودم کرده یبگیغر حس چرا دانم ینم. آمد
 .بودم شده دلتنگ نشده یچیه هنوز ها
 
 ؟یستین که تنها ؟یخوب شما... یخال جات خوبه، ها، ــ
 
 .شمیپ اومدن نگار با پرهام بچم نه خوبم، منم ــ
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 بگو و برسان سلم گفت یم که آمد یم پرهام یصدا
 یط حاال نیهم خواست یم دلم ست،یخال شیجا

 و کردم صحبت یکم. باشم ششانیپ و کرده العرض
 در لحظه همان و دادم خاتمه را تماس شدم، آرام یوقت
 عروس قول به و یجد نگاه و بود آزاد. شد باز اتاق
 چه پشتش دانستم یم من فقط که مانندش خی اش، عمه
 .ستییایدن
 
 شده؟ یزیچ دار؟یسپ ییجا نیا چرا ــ
 
 و بودم نشسته من. آمد جلو. انداختم باال لبخند با یسر
 .سمتم شد خم یکم و گرفت را دستم ستاده،یا او
 
 و مخت وراجه، یلیخ من ی عمه عروس نیا ــ

 خورد؟
 

 .زدم لب و کردم کج را سرم شد، دار صدا ام خنده
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 .فقط شد تنگ زیعز واسه دلم ــ
 

 و کرد روان اش دنباله هم یچشمک زد، یمحو لبخند
 .دیکش جلو را سرش

 
 ٥۲۱_پارت#
  طومار#
 
 !دلت دور ــ
 

 زدنش حرف نصفه مدل نیا. بود خورده را بگردمش
 عمق لبخندم. بودند قشنگ شیها گفتن فدا همان نیع

 .ستادیا صاف و دیبوس را میدوابرو وسط گرفت،
 
 .خودم شیپ نیبش رونیب ایب ــ
 
 که دانستند ینم است، سرد و خی او گفتند یم وقت آن
 پرت حواسش داد یم نشان که ساده یها جمله نیهم با
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 یم هوا به را دلم نیدلنش و ساده چقدر است من
 با کرد؟ یم دچار بکر ی تجربه کی به و انداخت
 حواس زد، زنگ یصدا و گذاشتم هم یرو یپلک لبخند

 . کرد پرت را جفتمان
 
 باشه؟ ومدهین که هست یکس بازم ــ
 
 و شوم بلند من تا دیکش را دستم. انداخت باال یسر

 خانه، باز در کنار. میرفت رونیب اتاق از هم با هردو
 یتو انگار یاضطراب کی و بودند ستادهیا همه

 رفته وا که اجانیرو سمت دیچرخ سرم. بود چشمانشان
 در که بروم سمتش خواستم ینگران با و مبل یرو بود

 خط که آمدند رونیب آن از یکسان. شد باز آسانسور
 تنها فهماندند من به  و بودند من دست کنار مرد قرمز
 آن از انگار دلم. است آزاد کنار بمانم دیبا که ییجا
. نیزم یرو کرد سقوط سر با بود شده پرت که ییهوا

 مهمانان دیفهم شد یم و بود دهیپر هم اش عمه رنگ
 یحت. خانه نیا یاهال یبرا بودند ناخوانده امشب،
 که نداشتم را آزاد صورت به میمستق یتماشا جرئت

 و بودند ستادهیا خانه یورود در که ییها آدم دنید بعد
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 دستش نیب را دستم داشت بودند، خورده جا هم ها آن
 .انگار شکست یم را انگشتانم و فشرد یم محکم

 
 یم چه تهران دومش ی خانواده با ،یعیسم آقا حاج

 کردند؟
 
 ٥۲۲_پارت#
  طومار#

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 عمه؟ یداشت خبر شما ــ
 

 ییابروها و سخت یا چهره با تخت، یرو بود نشسته
 طور آن که حالش ضیمر ی عمه از داشت درهم،

 یم نید اصول غصه و یدلواپس از بود پر چشمانش
 بود مانده مات که بود اجانیرو پرت حواسم. دیپرس
 یتو ط،یشرا دادن نشان یعاد یبرا همه وار،ید سمت

 جز بودند دهیرس راه از تازه مهمانان شیپ ییرایپذ
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 کردن کم یبرا اتاق، نیا یتو میبود شده جیبس که ییما
 .مرد نیا خشم
 
 ینم مگه من پسر، بودم خبر یب پدربزرگت روح به ــ

 جا؟ نیا بکشونمش بخوام که دلته یتو یچ دونستم
 زنه یم سرش به هوا یب خودش ضم،یمر بوده دهیشن
 یتو خودش الیخ به بود نگفته منم به. ادتمیع ادیب

 یدیشن. فتمین شام کردن درست و یدار مهمون زحمت
 ...داد یم حیتوض داشت خودشم که
 

 تمام که یخشم از لرزان، اما بود آرام شیصدا
 .بود کرده پر را صورتش

 
 بوده؟ یاتفاق کنم باور عمه؟ کنم باور ــ
 

 و دیکوب شیپا یرو دست با ن،یزم یرو نشست عمه
 .کرد هیگر
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 یعمد خودت جون به. بگم دروغ اگر بشم الل ــ
 ...عمه نبوده پشتش

 
 به و شدم کنده بودم زده هیتک آن به که یوارید از

 خودش داشت مظلومانه یجور. رفتم چارهیب زن سمت
 نشستم. بود شده شیر شیبرا دلم که کرد یم تبرئه را

 .فشردم دستانم نیب را شیها شانه و کنارش
 
 شیپ برو... ستین قسم به یازین جون، عمه پاشو ــ

 .میایم هم ما مهمونات،
 

 .کرد میتماشا رییتغ با و آشفته آزاد
 
 .میاینم مهموناتم اون شیپ عمه، میر یم ما ــ
 
 یبرا الشیخ به گفت، من چشم یتو چشم را ها نیا

 تر یعصب و پر یقدر به من اما حرفش نشاندن یکرس
 چارهیب زن ی هیگر یوقت. نکنم ییاعتنا که بودم او از

 برادرزاده رفتن مانع خواست التماس با و گرفت شدت
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 شیپ خواستم و بردم گوشش ریز سر شود، اش
 نگاهش. بسپارد من به را زیچ همه و برود مهمانانش

 و کردم پاک را شیها اشک خودم س،یخ و بود مردد
 شد بلند هم آزاد رفتنش، با. شود بلند جا از کردم کمک

 .رفت مانیها ساک سمت و
 
 .میبر دیکن جمع و هاتون لهیوس ــ
 
 ٥۲۳_پارت#
  طومار#
 

 یدست بودم، آشفته. کرد دنبالش غم با اجانیرو نگاه
 با آزاد یریدرگ نیب مکث یکم با و دمیکش گردنم پشت

 چقدر. رفتم اجانیرو شیپ بار نیا خشمش، و خودش
 .دادم یم حق شیدردها تمام به چقدر و بود شده ساکت

 
 اجون؟یرو یکن فرار یخوا یم ــ
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. دیچرخ من سمت ناباورانه هم آزاد چ،یه که او نگاه
 .آمد جلو و نیزم یرو کرد پرت را ساک

 
 تو؟ یگ یم یچ ــ
 

 من فکر تمام نداشتم، یحرف فعل او با. نکردم نگاهش
 نیاول که یا دهید رنج زن نیا. بود زن نیا حاال

 خاطر به را خودش دیبا حاال و بود خانواده نیا عروس
 نیزم یرو شیجلو نشستم. دیکش یم کنار پسرش خشم
 .گذاشتم شیزانو یرو دست و
 
 .دیاول عروس شما ــ
 
 . دستم یرو ختیر مظلومانه اشکش حرفم، نیا بعد
 
 .نخواستش دامادش که یعروس ــ
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 تیاهم یب کردم یسع و دمید را ازاد مشت شدن جمع
 .بمانم
 
 محکم نسبتتون و جاتون د،یاول د،یتر بزرگ شما ــ

 یجا خانم، اون یجا از تر شیب جا نیا... تره
 من. براش دینکن باز راحت انقدر و دونیم. شماست

 دیش یم تیاذ چقدر دونم یم سخته، تحملش دونم یم
 .دینباش شما اون بره، باشه قرار یکس اگر دیبذار... اما
 

 به خواستم یم. دیچرخ آزاد سمت حرف نیا بعد سرم
 .دیایب خودش

 
 .دیبر دیکن ول دیخوا یم کجا جاست، نیا شما یجا ــ
 
 و بود بسته مشتش هنوز. آمد جلو تیعصبان همان با
 .دمید یم را نیا من
 
 و زن اون خوام یم فقط خوام، ینم رو جا نیا من ــ

 .نمینب و دخترش
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 غرور از دیبا. نداشت یا دهیفا او با زدن حرف
 بود یفیضع حرکت یلیخ. کردم یم استفاده اجانیرو
 یاسودگ و لبخند و کرد یم فرار راحت انقدر اگر
 را حرفم چشمانم از. نشاند یم زن آن یها لب یرو

 .کرد نجوا قیعم نفس کی با بعد، و زد یپلک که خواند
 
 .جان مامان دارهیسپ با حق ــ
 
 ٥۲٤_پارت#
 طومار#
  

 باال را دستش اجان،یرو و کرد نگاه او به رفته وا آزاد
 پسرش سمت و کرد پاک را صورتش یها اشک برد،
 .دیچرخ

 
 میقا و خودم من بود، اون با بابات هرجا عمر هی ــ

 نقش شهیهم که میستین یاضاف ما ست؟ین بس... کردم
 مهمان من. میکن یباز رو یاضاف یآدما
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 اون اگر و مونم یم زبانیم احترام به خواهرشوهرمم،
 . بره اون تونه یم داشت، یمشکل خانم
 

 و فشردم تر شیب را دستش شیها حرف از یراض
 بود زن آن از باتریز اجانیرو. راندم لبم یرو یلبخند
 را نفسش به اعتماد نبود، همسرش انتخاب که نیا اما

 یآن. آمد ینم خوشم ها آدم کردن فرار از. بود گرفته
 آزاد و اجانیرو رفت، یم خانه نیا از دیبا امشب که

 .آمد حرف به باالخره آزاد برخاست، او یوقت. نبودند
 
 .هتل میر یم دنشون،ید با نکن تیاذ و خودت مامان ــ
 

 مرتب سرش یرو را اش یروسر نه،ییآ یجلو رفت
 صورتش، زیر یها چروک تمام پس از انگار و کرد
 یم تماشا داشت را بود ستهیز هیحاش در که یعمر
 .هنوز داشت بغض شیصدا. کرد
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 امشب... نه یول امشب دم،یکش عقب نفعش به شهیهم ــ
 ترک و جمع نیا عروسم، و پسرم خاطر به اونه نوبت
 . کنه
 
 با من و رفت رونیب اتاق از سرخ چشمان همان با بعد
 که یرانیو همه آن از ناباورانه اتاق، در شدن بسته

 و تخت یرو نشستم بود، مسببش مرد کی یخودخواه
 آزاد یصدا. بود نشسته قبل یلحظات اجانیرو که ییجا

 .بود یعصب هنوز
 
 با باز شب که رون؟یب بره یکرد رشیش یچ واسه ــ

 بخوابه؟ خواب قرص
 

 .دیپرس بلندتر یکم و شد کمینزد ندادم، را جوابش
 
 .داریسپ شمام با ــ
 
 د،ینکن بحث یعصب یآدما با وقت چیه گه یم زیعز ــ
 .ندارم یحرف باهات یهست یعصب یوقت تا
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 با و عقب دشانیکش محکم ش،یموها نیب دیکش یدست

 .زد لب سقف به رو یپوزخند
 
 خشم شدت از دارم یمتوجه که خوب چقدر ه،یعال ــ
 .شم یم وونهید
 
 ...خشم اون باعث من ــ
 
 کنترل را شیصدا داشت یسع شدت به حرفم، نیب دیپر
 را اش اشاره انگشت اما نرود باالتر یحد از تا کند
 .کرد اشاره آن به و دیکش در سمت به محکم یلیخ
 
 ٥۲٥_پارت#
  طومار#
 
 نیبدتر قراره رون،یب بره یفرستاد االن که یزن ــ

 .ییتو باعثش و کنه تجربه و شیزندگ یها ساعت
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 . شدم بلند میجا از
 
 .گرفت و میتصم نیبهتر مادرت ــ
 
 لبخند و هووش یجلو نهیبش بره نهیا میتصم نیبهتر ــ

 بزنه؟
 

 که یدرد بود، دردناک و مشمئزکننده جمله نیا چقدر
 هردو و کرد پخشش آزاد و من کام یتو گفتنش یحت

 بعد بود باخته میصدا. میزد زل هم به زنان نفس نفس
 .جمله آن درک

 
 .بشه روبرو بار هی ترسش با که نهیا میتصم نیبهتر ــ
 

 گفته هم را نیا زیعز رفتم، جلو. کرد میتماشا شوکه
 کردنش آرام یبرا دوا کی فقط ،یعصب مرد که بود
 من که یمهر. است زنانه محبت و مهر هم، آن و دارد
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 قدر آن. داشتم ادیز مرد نیا یبرا ام نهیس یتو آن از
 به کنم وصلش و بکنم خشمش یدوا ها سال که

 یم ظیغ پر و تند که قلبش به رساندم را دستم. آرامش
 .دیکوب
 
 حاال ده،یترس زن اون با ییارویرو از شهیهم مادرت ــ
 یتو بره که بود یخوب وقت اومده شیپ تیموقع نیا که
 یم ازش شهیهم که یزیچ اون نهیبب و ترسش نیا دل
 و نییپا و خودش انقدر که نداشته و نیا ارزش دهیترس
 .رهیبگ کم دست

 
 تک تک داشت انقباض انگشتانش، به رساندم را دستم

 را دستم کف نرم و کردم باز را مشتش عضلتش،
 .عمرش خطوط یرو دمیکش
 
 هی بتونه دیشا تا نهیبب و ترس نیا دیبا مادرت آزاد ــ

 .رهیبگ درست میتصم
 
 .تنش نیا از خسته و سردرگم و جیگ بود، جیگ
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 م؟یتصم ــ
 
 سر توانست ینم انگار. سوخت حالش نیا یبرا دلم 

 .زنم یم حرف چه از که اوردیدرب
 
 بکنه، دل پدرت از اگر که یگفت بهش میمستق حاال تا ــ
 ؟یکن یم تیحما ازش تو
 

 کنار در هم من و داشت حق. کرد میتماشا ناباورانه
 بغض از بودم پر دادم، یم او به که ایدن یها حق تمام
 به طور نیا مرد کی را نفسش به اعتماد که یزن یبرا

 .بود کشانده ینابود
 
 ...تو خاطر به دیشا... نهیا منظورم ــ
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 توانست ینم گرید انگار واقع در تخت، یرو نشست
 ول بدون و نشستم هم من. کند اعتماد شیپاها قدرت به

 .گذاشتم صورتش یرو را دستم یکی آن دستش، کردن
 

 :۲طومار
 ٥۲٦_پارت#
  طومار#
 
 نه؟ ،ینگفت ــ
 
 لب گرفته ییصدا با و داد تکان راست و چپ به یسر
 .زد
 
 خوشگلتره ازش زن اون نظرم به د،یپرس ازم بار هی ــ
... دمیند خوشگلتر ازش یزن چیه گفتم بهش نه، ای

 نیا یتو داره دمیفهم روز اون. نکرد باورم اما دیخند
 فهمونده بهش میرمستقیغ. شه یم نابود چطور رابطه
 شهیهم... اما کنه رها رو بابا اگر ندارم یمشکل بودم
 .بودم دهیترس
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 داشتم دوست ش،یصدا یبرا رمیبم خواست یم دلم
 غم و میبشو آب یتو را شیصدا نیغمگ یها نت تمام
 . کنم پاک شانیرو از را
 
 برم؟ قربونت یدیترس یچ از ــ
 
 سقف به. کرد یم جا به جا بغض انگار آدمش، بیس
 .کرد نجوا و زد زل
 
 ازدواج گهید یکی با بعد شه، پاره نخ نیا که نیا از ــ

 .باشم نداشته اونم گهید دمیترس یم! بابا نیع... کنه
 

"  کنم نجوا دلم یتو توانستم تنها و گرفتند نم چشمانم
 به دلم بعد. بود ها پسربچه هیشب ترسش"   طفلکم
 از پر حس نیا یجا به. اجانمیرو طفلک که آمد حرف
 .کردم زمزمه تنها اما یدلسوز
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 .نمیس یرو بذار و سرت ــ
 

 پسربچه هیشب بعد. کرد میتماشا نیغمگ و مات هیچندثان
 به داد هیتک را سرش و بست را چشمانش شد، خم ها
 را میها لب. گرفتم بغل را سرش محکم. ام نهیس

 تمام که کردم بغلش یطور و شیموها به چسباندم
 بود کرده یظلم چه. زمیبر خودم جان به را دردش
 . خانواده نیا با یعیسم آقا حاج
 
 یدون یم آزاد، برم ت صدقه قربون خوام یم ــ

 بهم و عشقش ته و کنه لوسم خواد یم یوقت زمیعز
 گه؟ یم یچ بده نشون

 
 یرو سرش و بود بسته چشمانش هنوز نگفت، یزیچ
 اما کرد دار خش یکم را میصدا بغض. ام نهیس

 حالش و بودم کرده آرامش که نیا از. بودم خوشحال
 نیا از. آغوش نیا به بودم رسانده خروش، آن از را
 و یاضاف یها آدم نقش ها آن شده، هم بار کی که

 .بودم نکرده فایا را فرار به محتاج
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 ...عمرت رو عمرم گه یم ــ
 
 گوشش ریز بعد، و شیموها به چسباندم یطوالن را لبم
 .زدم لب و فرستادم رونیب ینفس
 
 !آزاد عمرت رو عمرم ــ
 
 ٥۲۷_پارت#
  طومار#
 

 آن دردش، پر ی مردانه تن یبرا... مادر شدم بعدش
 یم یوقت کند باور که فشردمش محکم خودم به قدر
 را دستش. ام نگفته گزاف... عمرت یرو عمرم میگو

 به و را صدقه قربان نیا مینگو تا م،یها لب به رساند
 .زد لب دار خش ییصدا با شیجا
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 صدا نیا بخون یزیچ هی برام دار،یسپ ادیم صداشون ــ
 .نشنوم رو
 
 که پدرش ی مردانه یصدا و اتاق ی بسته در به رهیخ

 داشتم حتم و بود انداخته حال نیا به جا نیا را پسرش
 جا نیا جز ییهرجا رفتند، یم گرید دوساعت یکی تا

 ریتقد ی رهیدا یتو را امشب خدا فقط و بمانند را شب
 کند کمانه یاهیروس تا بود نوشته خانه نیا یها ادم
 شرع اسم ریز را، خدا عدل که یکس صورت یرو

 خوردم افسوس و ایپر یها قصه از خواندم بود، کشته
 خواندند یم من با بودند اگر. ستندین جا نیا ها یپر که
 .ختندیر یم اشک و
 
 ...ایپر نیدون ینم آخ ما، شهر تو عوضش"
 شن یم رسوا دارا برده شن، یم وا برجا در

 .شن یم آباد ها رونهیو شن، یم آزاد غلوما
 .ذاره یم نیزم غمشو... داره غصه که یهرک
 ..."رایاس شن یم آزاد را،یحص شن یم یقال
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1588pg.   

 نیزم و غم شد یم کاش دار،یسپ بود قصه ایدن کاش ــ
 .گذاشت

 
 رهیخ ش،یموها نوازش نیح و دمیکش خواندن از دست
 .کردم زمزمه در همان به
 
 دوم نفر که شه یم خوب حالتون یوقت مامانت و تو ــ

 .آزاد دینباش
 
 و مامانم دست پسرشون، عنوان به برم یگ یم ــ
 ره؟یبگ طلق بگم و رمیبگ
 
 و یزندگ نیا یبرا من شد یم مگر ،یسخت سوال چه
 را سرش نگفتم، یزیچ بدهم؟ حکم تنشش سال همه نیا

 بسته چشمان همان با... میپا به رساند کرد، جا به جا
 و تخت یرو کرد دراز را خودش من یپا یرو سر

 .داد ادامه تر گرفته
 
 .بشنوم و صداش نذار... بخون ــ
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 ...نمونده تب سوز به نمونده، شب به یزیچ"
 جستن نقره حوض تو واجستن، و جستن به

 وردارن رو مشعل که ستادنیوا غلما االن
 .کنن داغونش ظلمتو شب، جون به بزنن
 کنن دونشیم وارد بزنن پالون و ربافیزنج عمو
 کنن شنگولش که ییجا به

 اروی دور بچسبن، و هم دست. کنن پولش هی سکه
 ...برقصن
 . "ارنیدرب پاشو و نیبش داره، مورچه حمومک

 
 ٥۲۸_پارت#
  طومار#
 

 . شد بلند باز شیصدا
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 کردم یم مجبورش دیبا نه؟ مگه کردم؟ یکوتاه من ــ
 . شه جدا
 

 انگشتانم حرکت هنوز برداشتم، مجددا خواندن از دست
 از تا کردم یم را تلشم تمام داشتم و بود شیموها نیب
 بودند ساخته شیبرا رونیب یها آدم که یبد احوال آن
 دیبا که بود اجانیرو فقط ن،یزم نیا یتو. کنم شیجدا
 یم ثابت خودش به را ییزهایچ کی و دیجنگ یم

 .کرد
 
 االنم آزاد، رو یزندگ نیا خواسته خودشم مامانت ــ
 ضیمر هرچقدر ها رابطه یبعض... نکنه موافقت دیشا
 بذار. کنن یم عادت بهشون آدما باشن، یاجبار و

 خودش مامانت... جمع اون نیب رون،یب اون امشب
 . خواد یم واقعا رو یچ رهیبگ میتصم
 

 خشک که چشمانش یجا. بود سیخ انگار شیصدا
 .بسته و بودند خشک
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 بخوره گند طور نیا سفرمون، نیاول نبود حقت ــ
 .توش
 
 شیها پلک پشت توانست یم را لبخندم دانستم ینم

 .بخندم کردم تلش من بود هرچه نه، ای کند تجسم
 
 قول بهت شه، یم جبران یگرد تهران میر یم فردا ــ
 باش مطمئن برن، امشب هم دونفر اون و پدرت دم یم

 .بمونه شه ینم حاضر زن اون د،ینرفت که شما
 
 ! بخون برام ــ
 
 و اوردیب تاب را پدرش رفتن تا خواست یم طور نیا
 از شاملو یایپر یها قصه دنیشن با بگذراند؟ سر از

 شانه انگشتانم با را شیموها تر دلسوزانه من؟ زبان
 در پنجه و گرفت را دستم یکی آن او، دست و زدم
 یم انگار. اش نهیس یرو نشاند خودش ی پنجه

 و یبازار پسرک... هستم من اوردیب مانیا خواست
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 من به پناهانه، یب حاال چقدر اول، یروزها مغرور
 .بود آورده پناه
 
 یم سربسته یحرفا گفت، یم قصه جون یب یب"

 ...گفت
 صبور، سنگ ی قصه ،یپر زرد ،یسبزپر ی قصه
 ونیپر شاه دختر ی قصه... بوم یرو بز
 ا؟یپر اون نییشما
 ما؟ یایدن نیاومد
 غصه ن،یخور یم جوش ن،یخور یم حرص یه حاال
 ...نیخور یم خاموش ی
 "ه؟یخال رنج و غصه ه،یخال خال امونیدن که
 

 ما را، قصه یجا نیا انگار کرد، زمزمه من با همراه
 .میکرد یم زمزمه شیها یپر و شاملو جناب با هم
 
 ...نبود قصه ما یایدن"
 نبود سربسته غومیپ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1593pg.   

 ونهیع ما یایدن
 ..."بدونه خواد یم یهرک
 

 از رو عمرت رو عمرم ی صدقه قربون ها یکرمان
 سفر حاال تا ستم،ین یکرمان من برداشتم، شما فرهنگ

 قصه، نیا یبرا قیتحق سر اما شهرتون به نداشتم هم
 .شدم کرمان ی فتهیش

 .باستیز و پربار فرهنگتون و شیگو چقدر
 المیخ یتو هزارم بار یبرا قصه، یجا نیا... خب و

 یها قصه سرودن وقت شما شاملو، جناب دمیپرس
 بعد هنوز... شعرت که یکرد یم فکر یچ به ا،یپر
 دلبرانه؟ و بایز و مرهمه انقدر سال، همه نیا

 ونیمد طومار، یها عاشقانه و من... شاملو جناب
 ن،یدینشن اگر رو ایپر یها قصه کیموز ��مییشما

 دیکن دانلودش فرستم یم مجدد براتون
 
 ٥۲۹_پارت#
  طومار#
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 
 به نگاهم ها، حفاظ پس از و میبود ستادهیا پل یرو

 پل ریز از که بود یکیتراف و ها نیماش مرور و عبور
 سخت ما ی همه به که یشب آن از بعد کردند، یم گذر

 تهران یراه آزاد و من اش عمه شنهادیپ به بود، گذشته
 تا گرفت را اجانیرو دست هم خودش و میشد یگرد

 حاال. کنند سبک یروح و تن و صالح امامزاده بروند
 دهیشن را اسمش فقط ترها قبل که میبود یپل یرو ما

 زده جانیه دیبا که قدر آن... دنشید با امروز، و بودم
 یتو گذشته شب زهر هنوز دیشا دانم ینم. بودم نشده
 چشمم به ش،یها تیجذاب ی همه با تهران که بود تنم
 . آمدند ینم
 
 !نایماش آمد و رفت به زدن زل از ینشد خسته ــ
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 ستادهیا یجد و بیج در دست. دمیچرخ سمتش یکم
 آخر که خصوص به بود، شلوغ پل یرو تماشا، به بود
 با یشلوغ نیا. بودند آمده یادیز مردم و بود هفته
 هرچه و بود ساخته یریدلگ بیترک هوا ینسب یگرما
 محو. بودم محو اما میبرو گفتم یم دیبا کردم، یم فکر
 توانستم یم تر راحت پل، نیا یرو از که یا یشلوغ
 .کنم درکش

 
 ؟یندار دوست و تهران تو ــ
 

.  دانست یم را جوابش انگار که بود یطور سوالش
 ییها نیماش سمت سرم چرخاندن با همراه و زدم یپلک
 .کردم زمزمه کردند یم عبور پل ریز از که
 
 .ستین ما یجا یول قشنگه، تهران ــ
 

 الله کنار میبرو میبگو خواست یم دلم. ستادیا کمینزد
 م،یریبگ عکس پل یرو یها باغچه در شده کاشته یها
 کردن جمع یادگاری دلم کردم، یم نگاه که قیعم اما
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 دل اما بود قشنگ تهران. خواست ینم را شهر نیا از
 همان از امروز که یمن دل. کرد یم تنگ را من

 .بود شده ریگ بهانه صبحش
 
 چمونه؟ ما مگه ــ
 

 اگر بود، عتیطب پل عاشق هیحان. انداختم باال یا شانه
 یرو بودن از و ام آمده جا نیا به که گفتم یم او به
 .شد یم متأسف میبرا حتما ام، نبرده لذت پل نیا
 
 نیا به میندار عادت. میستین یشلوغ نیا مال ما، ــ

 نیهم به شدن یاهل انگار جا، نیا مردم... همهمه
 شهر به میشد یاهل هم ما. گرفته یهوا و یشلوغ

 خواه یگاه که یا لهجه و یخلوت اون به خودمون،
 .میزن یم حرف باهاش ناخواه

 
 ٥۳۰_پارت#
 طومار#
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 به عادت یشلوغ یتو. ام شانه یرو گذاشت را دستش
 کرده لمسم یطور هم بار نیا و نداشت ها لمس نیا

 بغلم اگر یحت جا نیا که هرچند. دیاین چشم به که بود
 میبود کرده رد که را پل آمد، ینم چشم به کرد یم هم
 ها قیآالچ کینزد م،یبود رفته باال یچوب یها پله از و

. بودم دهید هم اغوش یتو را یادیز یدخترپسرها
 و بود نشسته لبم یرو لبخند هم تکشان تک یبرا

 . بود شده کم هم یا ذره شده ام یکلفگ
 
 کرمون دلتنگ طور نیا و ییجا نیا روزه هی هنوز ــ
 ایلیخ چشم تهران برق و زرق معموال... بهیعج ،یشد
 .زنه یم رو
 

 یبرا من. فشرد را انگشتانم هم او و گرفتم را دستش
 کردن کار ی نشانه که پوستش یزبر و یخشک آن
 .دادم یم جان بود ادشیز
 
 سفت و هاشون شهیر آدما مهمه گه یم زیعز ــ

 شاخه و گل و برگ دیشا اد،یم که باد گه یم. بچسبن
 جاش شهیر اما ببره، خودش با و ترد و نازک یها
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 هم ما ی شهیر اما ستین بد تهران... نهیزم یرو
 یم رد پل یرو از خنده با که ییآدما نیا نیبب. ستین

 هاشون شهیر اشونیلیخ دیشا... خوبه حالشون که شن،
 که یدماوند و آلوده یهوا با باشه، آسمون نیهم ریز
 شده بزرگ ست آلوده آسمون بس از شه ینم دهید

 دلتنگ برن، هم هوا و آب خوش یهزارجا که. باشن
 ما ی شهیر... ش گرفته یهوا نیهم و بشن شهرشون

 یم من، مثل م،یشد بزرگ که کرده رشد ییجا هم
... زهیعز اطیح یتو دار،یسپ درخت ی شهیر دونم
 روشن و پل یرو یچراغا شه، یم غروب داره

 آمد و رفت و یشلوغ و نییپا اون باال نیا از کردن،
 تنگ دلم من اما، شه یم دهید یحت قشنگ نایماش
 شدن روشن شیپ دلم اذانم، دم کوچمون یخلوت

 اکبر و هللا یصدا و زهیعز ی خونه وونیا یچراغا
 کنه یم بلند و زیعز و شه یم بلند مسجد از که ماشو،
 چهیپ یم باز یدرا از که یباد اون یبرا! نماز یبرا
 یم ز،یعز نماز بعد که ییچا وانیل هی و خونه یتو
 .میخور یم و مینیش یم وونیا یرو میر
 

 حاال مخصوصا. داشتم دوست را نگاهش زد، یلبخند
 .بود بیعج احوالش دلم یلیخ که
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 هات شهیر دار،یسپ یا هیپرسا درخت هی تو ــ

 رشیز شبید که بزرگه ت هیسا انقدر... محکمه
 وونیا یبرا منم دل قتش،یحق ،یکن آرومم یتونست

 .رفت توش خوردن ییچا و زیعز نماز بعد خونتون
 

 و رفت یشلوغ به هم با هردو و شدم او به تر کینزد
 کامل هوا یوقت. میدوخت چشم پل ریز ها نیماش آمد
 شدن کینزد با و میکرد عبور پل از آرام شد، کیتار
 را دستم آرام م،یبود کرده پارک را نیماش که ییجا به

 .کرد رها
 
 مامان؟ و عمه دنبال صالح، امامزاده کینزد میبر ــ
 
 از که یدوپسر نگاه دنید با او و کردم دشییتأ سر با

 یم تماشا را من داشت شانیکی و آمدند یم مانیروبرو
 راه من به تر کینزد و کرد کم را سرعتش کرد،
 نجوا تلخ یکم شدند، رد کنارمان از پسرها یوقت. رفت
 .کرد
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 :۲طومار
 ٥۳۱_پارت#
 طومار#
  
 !کوتاهه شلوارت یادیز ــ
 

 داده نشان را تشیحساس بامزه چه. دیپر باال میابرو
 یهروقت زدم، یم لبخند بود یگرید هروقت اگر. بود
 ...امروز جز
 
 !یقشنگ نیا به که، خوبه ــ
 

 شد مطمئن یوقت و دیچرخ یکم کرد، میتماشا یناراض
 با روند، یم را خودشان راه مزاحمت یب پسرها
 .کرد زمزمه آرام ییصدا
 
 .ستین مناسب قدش مانتوتم ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1601pg.   

 متنوع یها پیت انقدر آدما نیا ،یشد زیعز هیشب ــ
 آزاد، ادین چشم به من لباس قد که شهر نیا یتو دنید
 . نبود دار منظور که حتما شد، رد و کرد نگاه هی
 
 !یشد نگاهش متوجه پس ــ
 

 و اجانیرو یبرا ریدرگ یفکر با من و دیپرس سرد
 نیاول که نیا از یدلگرفتگ البته و احوالش و حال

 . دادم تکان یسر بود نرفته شیپ خوب اصل سفرمان،
 
 که نیا از چرا واقعا دخترا شما دونم ینم من ــ

 .دیبر یم لذت بشه جلب بهتون توجهات
 
 دهیرس ستادم،یا حرکت از من و گفت یتلخ با را نیا

 سوار من به اعتنا یب و زد را ریدزدگ ن،یماش به میبود
 همان با من و شوم سوار تا ماند منتظر. شد نشیماش
 رفتنم راه به بود حرفش ی جهینت که درهم یها اخم
 از را سرش و کرده رتیح که بودم متوجه. دادم ادامه
 دنبال. فرستاد رونیب نیماش ی فرستاده نییپا ی شهیش
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 رونیب خانه از که یصبح همان از انگار بودم بهانه
 .میبود زده
 
 خانم؟ سرکار کجا ــ
 

 ن،یماش آرام حرکت با و زد استارت. ندادم را جوابش
 نییپا حاال انتها تا را شهیش. من به رساند را خودش
 .بود فرستاده

 
 شماما؟ با دار،یسپ ــ
 

 .کردم نجوا کردنش نگاه بدون
 
 یم لذت بشه، جلب بهم توجهات که نیا از دارم ــ

 ست؟ین مشخص... برم
 
 .کرد نجوا بدخلق و کرد یپوف
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 !شو سوار ایب دختر، جا نیا خورنت یم رو تو ــ
 
 ٥۳۲_پارت#
  طومار#
 
 بود خورده ذوقم یتو. بودم یعصب انقدر چرا دانم ینم
 یشلوغ نیا هوا، یآلودگ و گرما نیا سفر، نیا

 بعد که پدرش شبید گل دسته آن شهر، ی آخرهفته
 یبرا که نیا هم دیشا و شد رد سرمان از دوساعت

 اگر شهیهم. شدم یم دور انقدر زیعز از بود بار نیاول
 توانم یم یهرساعت بود راحت المیخ رفتم یم ییجا

 چقدر زیعز به ام یوابستگ دمیفهم یم حاال و برگردم
 به نسبت شهیهم که بود یمورد نیا. است وحشتناک

 بودم داده قول خودم به و کردم یم ضعف احساس آن
 .کنم اقدام درمانش یبرا
 
 ...داریسپ ــ
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 و کرد پارک دوبل را نیماش دهم ینم یجواب دید یوقت
. کرد سد را راهم بلند چندگام با ،یشلوغ به تیاهم یب

 .بودند شده بداخلق یلیخ چشمانش
 
 تنها جذابت پیت نیا با... شو سوار برو تو، شد چت ــ

 ؟یچ که یافتاد راه
 
 یم یخال یگناه یب آدم سر داشتم را ام یدل و دق

 .کردم
 
 من دنیپوش لباس و پیت شما مگه ،یعیسم یآقا نمیبب ــ
 مسخره نیا االن م؟یخواستگار یاومد که یبود دهیند و

 ؟یچ یعنی ایباز
 

 آسمان سمت را سرش کمر به دست د،یکش یقیعم نفس
 .کند دایپ را آرامشش یا لحظه تا کرد بلند
 
 !دختر نیماش یتو برو ایب بده، صبر خودت ایخدا ــ
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 .بود شده یعاص. کردم نگاهش تنها لجوجانه

 
 خاطر به فقط و شدم سگ شبید از من یدون ینم تو ــ
 اون نگاه ارم؟یم در رو آدما یادا دارم مامان و تو

 ینم فهمم، یم راحت من و نیا نبود، قشنگ پسر
 کردم یقات بچسبم، رو ش قهی نگاه هی یبرا برم تونستم

 .بخوابون و شر و نیبش ایب... گفتم یزیچ هی
 

 به اعصاب، نظر از میبگو تا گرفتم شیجلو را دستم
 دهانم از حرف هنوز اما ستم،ین او از بهتر عنوان چیه

 یتو کرد جمع را مشتم و گرفت را انگشتم امدهیدرن
 .دستش

 
 ها، نده تکون یه من یجلو و زدت الک انگشت نیا ــ

 زهرمار نیا از مشترکمون سفر نیاول تا شو سوار برو
 !نشده تر
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 با و بدهم فشار بهم را میها لب که بود یعصب انقدر
 از را در. بروم نیماش سمت به نگاهش، ی اشاره
 رونیب یا چندلحظه او و بستم محکم یادیز حرصم

 یتو از و شد سوار بعد یلحظات. شود آرام تا ستادیا
. زد رونیب شد یم که یسرعت نیتر شیب با ،یشلوغ

 افزار نرم از. کیتراف پر و بودند شلوغ ها ابانیخ
 یبرا ابیریمس
 
 ٥۳۳_پارت#
  طومار#
 

 پشت و کرد استفاده اجانیرو و عمه سمت رفتن
 یصندل یپشت به داد هیتک را سرش ن،یسنگ کیتراف
 تلخ جفتمان اوقات و میزد ینم یحرف کدام چیه. اش
 .امروز نیهم تا... شبید همان از. بود
 
 خوام ینم مشاور، برم یم و مامان میبرگرد یوقت ــ

 کنم، آروم و روحش اول تا برم یم... ارمیب فشار بهش
 ...اگر یحت. پشتشم رهیبگ یمیتصم هر خودش بعد
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 سمتش سرم. نداد ادامه را اش جمله و گرفت ینفس

 و بشکند حرف نیا با را سکوت خواست یم. دیچرخ
 و مادر طلق به فکر با ذهنش چقدر بدهد نشان البته

 .دادم تکان یسر. شده مشغول پدرش
 
 !هیخوب فکر ــ
 

 و کردند حرکت یکم ها نیماش. کرد نگاهم کوتاه
 .شد قفل کیتراف دوباره

 
 بابتش و دونم یم بود، افتضاح سفرمون نیاول ــ

 .متأسفم
 

 و اهایرو هیشب اصل سفر نیا. دانست یم که بود خوب
 چندروز نیا کردم یم الیخ. نبود میها یفانتز
 داماد و عروس تازه عنوان به را روزها نیباتریز

 به هردو. بود نشده طور نیا اما میگذار یم سر پشت
 دمیفهم یم داشتم تازه و بود بد حالمان ینحو کی
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 او. شده وصل مانیها خانواده به حالمان جفتمان، چقدر
 یپدر یب یجور کی هردو. زیعز به من و مادرش به
 به قیعم یا یوابستگ و میبود کرده تجربه را

 .میداشت مانیمادرها
 
 !نباش یطور نیا داریسپ ــ
 

 بغض که نبود خودم دست من و گفت را نیا کلفه
 .کردم

 
. ارمیدرب دلت از یچطور دیبا ستمین بلد اصل من ــ

 مزخرف اخلق نیا یول متوجهم نبود، درست حرفم
 بعدا که گم یم ییزایچ هی تیعصبان وقت که منه

 دونم یم. فرستم یم لعنت بابتشون خودم به هزاربار
 نیا دینبا نگذشته عقدمون از کامل ی هفته هی هنوز
 زیچ همه شبید از که یدید... یول شد یم یطور

 ید ینم پا بهم خودت که صبحم از. ختیر بهم چطور
 .یستین خودت حال یتو قربونت، کنم جبران تا
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 دمیفهم یم تازه. دمیکش میها پلک ریز یدست عیسر
 کند، کمک دیشا هم تحمل یبرا ما به داشتنمان دوست

 دیبا و میبود نشده بلد را هم یلیخ. دهد ینم حل راه اما
 دستمان هم رفتار خم و چم تا میکرد یم نیتمر یلیخ
 ها قصه یتو. میبود خام و تجربه یب چقدر. دیایب

 انگار که بلدند را هم یطور شوهر و زن میبود خوانده
 تکه یکل اما آزاد و من اند، شده بزرگ هم با یبچگ از
 یزندگ یتو بود قرار که میداشت نشده حل پازل ی
 . میبگذار شانیسرجا و میکن شانیدایپ
 
... شدم بداخلق یلیخ صبح از خودمم دونم، یم من ــ

 .دیببخش
 
 ٥۳٤_پارت#
  طومار#
 

 را دستش و دیچرخ سرش کرد، حس را میصدا بغض
 .آورد ام چانه سمت
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 !نمتیبب ــ
 

 ندینب را میها اشک تا شهیش سمت چرخاندم را صورتم
 یسر پشت ی راننده که یکشدار بوق از بعد او و

 یعصب کرد، حرکت شده باز راه که حاال تا زد شیبرا
 یجا که یابانیخ نیاول یتو و شد یخروج نیاول وارد
 کردم حس. کرد توقف بود خلوت نسبتا و داشت پارک
 طرف دیچرخ کامل و کرد باز را اش یمنیا کمربند

 .من
 
 .خانم لوس نمتیبب ــ
 

 یم اگر بودم لوس واقعا. بودم انداخته نییپا را سرم
 کرد باز را کمربندم خودش. ام شده مامانم دلتنگ گفتم
 یتو اعتراض یب. خودش طرف دیکش را من و

. نشست سرم یرو اش چانه و گرفتم قرار آغوشش
 . بود گرفته شیصدا
 
 گه؟ید زیچ ای من، گند اخلق ه؟یچ مشکل ــ
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 .مشاور شیپ برم دیبا منم ــ
 

 آرام و گرفتم ینفس. بزنم حرف تا بود کرده سکوت
 .دمیکش باال را ام ینیب ادکلنش، یبو رد از شده
 
 مرگش، از ترس و زیعز شدن یبستر سر من ــ

 یول بوده، حد از ادیز بهش میوابستگ بودم دهیفهم
 کنم فکر. کمک به دارم ازین شدم متوجه واقعا امروز
 وقت چیه چون بود، بابامم یجا یبچگ از زیعز چون
 م،یبچگ از شهیهم چون و بودم نشده دور ازش یلیخ

 به مردنش، و نبودنش از بودم دهیترس و بود ریپ اون
 کردم یم فکر صبح. دمیرس مارگونهیب یوابستگ نیا

 یم االن یول بده حالم شبید انیجر خاطر به هنوز
 دوروز عرض در واقعا من... تره یجد زیچ همه فهمم

 !ننر و لوس یها بچه نیع درست شدم، مامانم دلتنگ
 
 و شد تر شیب میها اشک سرعت م،یها حرف یجا نیا

 داد اجازه نزد، یحرف. کردم پنهان بغلش یتو را سرم
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 کم کم تا گذشت چقدر دانم ینم من و شوم آرام یکم
 .آمدند بند میها اشک و گرفتند ارام میها نفس
 
 االن؟ یآروم ــ
 

 آغوشش از خواستم. دادم تکان بغض همان با را سرم
 دورم تر محکم را دستانش و نداد اجازه که میایب رونیب

 .کرد حلقه
 
 انقدر که یدار ماهانه مشکل کردم یم فکر من ــ

 .ست گهید یجا مشکل نگو ،یشد یعصب
 

 بود، احمقانه یلیخ نظرم به اما بکشم خجالت خواستم
 بودم کرده ادعا عمر کی من و بود من شوهر حاال او

 با. کنند شرم یعیطب نیا به یمسائل یبرا دینبا دخترها
 کردم شیصدا معترض گرفته یصدا همان با حال نیا
 .دیخند او و
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 همش. بودم باخته و خودم کممی دار،یسپ یدون یم ــ
 باشه یطور نیا هفته هی بخواد هرماه نیا اگر گفتم یم
 .شم یم چارهیب من که
 
 ٥۳٥_پارت#
  طومار#
 

 قصد دانستم یم دم،یکوب اش نهیس به یآرام مشت
 یمشت. اوردیب درم هوا و حال نیا از تا دارد یشوخ
 پنهان دستش ریز و گرفت بودم، زده اش نهیس به که
 یقیعم نفس! کاسه کی ریز ،یا کاسه مین هیشب. کرد
 .داد ادامه یجد یلیخ ،یشوخ یب بار نیا و دیکش
 
 هی ن،یماش یتو کردم یم گوش ویراد شیپ چندوقت ــ

 یوقت آدما گفت یم داشت... بود یروانشناس ی برنامه
 و ره ینم شیپ دارن و انتظارش که طور اون طیشرا
 شیپ دارن دوست رن،یگ یم قرار فشار تحت یوقت
 مغزشون گفت یم. باشن شونیزندگ امن یآدما

 یجلو و شونیداشتن دوست یها آدم ناخوداگاه
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 یم تیامن حس ششونیپ که ییآدما اره،یم چشمشون
 هم ننر و بچه ،یستین لوس تو بگم خوام یم. کنن
 فشار باشه، دیبا که نبود طور اون سفر نیا ،یستین

 ی هیسا ریز یبر یبخوا شده باعث نایهم و بوده روت
 طیشرا نیا یتو آدما ی همه. مادرت حضور امن
 .کنن یم دایپ یاحساسات نیهمچن

 
 کنار شد یم. کردم یم گوش او به داشتم سکوت در

 یجد هم را او یها حرف ز،یعز به دمیشد یدلبستگ
 ی حافظه بود مشخص! گفت ینم یراهیب زیچ. گفت
 ماند یم خاطرش یتو زیچ همه خوب دارد، یا یقو
 . بود نداده ادامه را درسش که فیح و
 
 تحت و خودت ا،یرو و من کردن آروم یبرا شبید ــ

 یوقت سفرمون، نیاول تازه ،یگذاشت استرس و فشار
 نگرفته خو تیمحرم نیا به دیشا یلیخ هنوز که بود
 بود دونفره سفر هی نه یعنی... من مادر با اونم ،یبود
 اشنا دیجد و بهیغر یآدما با. یحیتفر سفر هی نه و
 احمقم انقدر منم... داده دست بهت ییتنها حس ،یشد
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 اگر باش مطمئن. هیچ مشکل دمینفهم االن نیهم تا که
 . دمیفهم ینم باز یگفت ینم خودتم

 
 گردنم پشت یناراحت با داشت. کردم کج یکم را سرم
 را نگاهم. بود زده زل مقابلش به و کرد یم لمس را
 کردن خم با و چرخاند را سرش که کرد حس که

 .دیبوس محکم را ام یشانیپ یرو گردنش،
 
... یبعد سفر یبرا دم یم قولم هی م،یگرد یبرم فردا ــ

 .سفر نیا بد خاطرات گوش یتو بزنه و باشه ییدوتا
 
 عیسر انقدر هیگر بعد که نیا از. دمیکش باال را ام ینیب

 خوردن نیچ با. بودم زاریب گرفتم یم ینیب زشیآبر
 . دمیپرس یجد من و دیخند ام ینیب
 
 .یداد ریگ شلوارم و مانتو قد به که یبد یلیخ ــ
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 یکم بودم بغلش که طور همان گرفت، عمق لبخندش
 باال و میپا گرفتن با و کرد خم را من و خودش

 .میپا مچ قسمت یلخت به کرد اشاره دنش،یکش
 
  آخه؟ هیچ نیا ییخدا ــ
 
 !قشنگه ــ
 
 نیب گرید بار کی و داد تکان افسوس به یسر

 .دیبوس را میدوابرو
 
 ٥۳٦_پارت#
 طومار#
  
 گفتم و دادم حق بهت اگر کردنت هیگر ی هیقض سر ــ

 . یش یم لوس یدار یجد یجد االن ،یستین لوس
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 باال را دستم گرفت، را بود دستش ریز که مشتم بعد
 را غمیج یصدا دستم، مچ گرفتن گاز با و آورد

 او و دوختم چشم رتیح با شیها دندان رد به. درآورد
 .انداخت باال ییابرو خندان یچشمان با
 
 .کنم درست یکی برات گفتم ،یننداخت ساعت ــ
 
 اومد؟ دلت چطور ــ
 
 سمت را شیها دندان یوقت او و دمیپرس بهت با را نیا

 کنار را خودم. کرد بلند دوباره را غمیج آورد، میگلو
 .زدم غر و چسباندم نیماش در به و دمیکش
 
 .گهید نه گردنم ــ
 

 درست اش یکار نیریش از یراض و بلند د،یخند
 .نشست شیسرجا
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  ؟یبهتر االن ــ
 

 با او و کردم نگاهش چپ چپ جواب یجا به فقط
 مچم یرو را دستم. انداخت باال یا شانه خنده همان

 و دوختم چشم پوستم یتو شیها ناخن رد به گذاشتم،
 نیب از دهانش آب یسیخ تا میمانتو به دمیکش را مچم
 .برود
 
 !یادب یب یلیخ ــ
 

 من که بود عادتش اگر گرفتن گاز نیا. دیخند یم فقط
 تنم گوشت حرکت نیا قدر یزیچ چیه. شدم یم چارهیب
 داشت دستم هنوز. کرد ینم تمیاذ و ختیر ینم را

 بنر به چشمم که کرد یم لمس را گرفتنش گاز محل
 یم شیهما کی از خبر که افتاد ابانیخ کنار یبزرگ
 !کتاب به علقمندان و کتابداران به مرتبط یشیهما. داد
 
 !بیعج چه ــ
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 را سرش نیماش کردن حرکت از قبل بود، آرام لحنم
 .دیپرس و چرخاند

 
 به؟یعج یچ ــ
 
 .زدم لب افسوس با و کردم یا اشاره بنر آن به
 
 یم برگذار ییها شیهما نیهمچ نمیب یم باره نیاول ــ

 ... دمیند من که کرمان الاقل. شه
 
 .دیپرس آرام بعد یکم و کرد دنبال را انگشتانم ریمس
 
 ؟یکن شرکت یدار دوست ــ
 
 ٥۳۷_پارت#
  طومار#
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 خیتار انگار آزاد بود، قبل دوروز یبرا شیهما زمان
 برنداشته را بنر چرا دانم ینم فقط. بود نخوانده را

 .بودند
 
 .گذشته زمانش ــ
 

 راه را نیماش. داد تکان یسر و شد متوجه تازه
 .کرد زمزمه و انداخت

 
 یعل ،یکتابدار با مرتبط شیهما اسم دیبا چرا ــ

 !باشه اکبرجانا
 

 تر آرام او با زدن حرف از بعد دم،یکش یقیعم نفس
 .کردم زمزمه و سمتش دمیچرخ. تر مسلط و بودم
 
 ؟یشناس ینم و شونیا تو ــ
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 نیهم یبرا و ستیسرشناس اسم حتما اسم نیا که دیفهم
 .کرد نگاهم شرمنده یکم
 
 .متأسفانه نه ــ
 
 یم فقط کنند، یم چه االن جانا استاد دانستم ینم

 و هست یکتابدار علم سر یرو شان هیسا هنوز دانستم
 از یکی اول یها ترم. اند شده ریپ یلیخ یلیخ حتما

 خواسته نیا و نمیبب را شانیا بتوانم بود نیا میآرزوها
. دمیچرخ شهیش سمت. بود نشده محقق وقت چیه

 ینم را جانا استاد مردم نیا درصد نود بودم مطمئن
 . بشکند قلبم ادیز یلیخ شد یم باعث نیا شناختند،

 
 یتو اسمشون که هستند یکتابدار نیاول جانا، استاد ــ
 ،یس ی دهه یتو شده، درج ییکایآمر رالمعارفیدا
 دانشگاه نیب یتوافق هی ست،ین ادمی و سالش قایدق
 طبق ره،یگ یم صورت ما تهران دانشگاه و ایفرنیکال
 ی دانشکده یتو د،یجد ی موسسه هی نامه توافق اون

 که کردن سیتأس تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق
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 ی اداره یبرا یاریمع موسسه، اون یتو یکتابدار
 . شد کشور کل یتو یدانشگاه یها کتابخونه

 
 او رخ مین به رو بار نیا. کرد یم گوش دقت با داشت
 و یواقع یها آدم از را گفتن قصه. دادم ادامه

 .داشتم دوست تر شیب افتخاراتشان
 
 به مشغول جا اون ییکایآمر یا حرفه کتابدار تا سه ــ

 تا دید آموزش اونا نظر ریز جانا استاد و شدن کار
 هی شونیا. کنه یسازمانده رو گهید یها کتابخونه

 حدود همون از که بودن برجسته و نام صاحب استاد
 یتو مشاوره و یسرپرست بر علوه یس ی دهه

 هم سیتدر و فیتأل و ترجمه به ،یادیز یها کتابخونه
 که ییها کتاب. بودند مشغول یکتابدار ی رشته یتو
 نیتر معروف از شونیسر هی کردن ترجمه شونیا

 .بودن مختلف ی رشته یها رفرنس
 
 و اجانیرو مکان به میبود شده کینزد حاال گمانم به

. گفت یم را نیا که لشیموبا یرو ی نقشه خانم، عمه
 ینم جلوتر یشلوغ خاطر به گفت و ستادیا یا گوشه
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 تا میا ستادهیا کجا گفت و اش عمه به زد زنگ. رود
 .دیچرخ من سمت آرام بعد، و ندیایب
 
 ٥۳۸_پارت#
  طومار#
 
 قشنگ انقدر یوقت رمیبگ گازت باز ستین حقش االن ــ

 ؟یکن یم فیتعر برام
 

 که یا مغازه به. پسر نیا بود یزرنگ باز حقه. دمیخند
 اشاره ترش یها یخوردن و لواشک از بود پر شیجلو
 .زدم لب و کردم یا
 
 نیا از من یبرا کمی برو گرفتن، گاز یجا به شما ــ

 نیا بلکه ان،یب عمه و مامان تا بخر ها هوله هله
 .شه تموم خوب کمی کوتاهمون سفر آخر چندساعت
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 ادهیپ. من دل تر شیب بردن یبرا و دهیکش گفت، یچشم
 یصدا کردم، دنبال چشمانم با را نیماش از شدنش
 همه ،یصندل به زده هیتک و کرده ادیز یکم را پخش
 یب ی همه با انگار. دنشید یبرا شدم چشم تن

 بود نیا هم آن م،یبود بلد را زیچ کی مانیها یتجربگ
 آرامش باعث نیهم و میکرد یم آرام را هم خوب که

 تا او، یرو از خورد سر یکم نگاهم. بود شده خاطرم
 ینگاه. بود نبرده را لشیموبا. نیماش داشبورد یرو
 راه را کارش فروشنده که نیا یبرا ستادنشیا به
 کی نیا یتو. برداشتم را لشیموبا و انداختم ندازدیب

 یزیچ چه را اسمم بود نشده سوال میبرا اصل هفته
 و کردم باز را قفل دانستم، یم را رمزش. کرده ویس
 آدم و بودند شماره اکثرا. رفتم نشیمخاطب قسمت یتو
 بهشت را اجانیرو. بود کرده ویس اسم به را یکم یها
 آمدن باال با و کردم سرچ را ام شماره. بود کرده ویس

 آب تا داد قرار لپم ی گوشه یقند یکی انگار اسمم،
... کرد یم حساب داشت. کردم نگاه او به دوباره. شود

 بلند شیها گام شود، رد ابانیخ از تا ماندم منتظر
 ظرف همه از اول کرد، باز را نیماش در یوقت بودند،
 .نشست خودش بعد و داد من دست را آلوچه
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 به که چندتا از گفتم بخرم، کدوما از دونستم ینم ــ
 نخور ادیز فقط... زهیبر کمی اومدن یم تر خوب نظر

 .فتهین فشارت
 
 یمورد کی دیفهم کنم، یم نگاهش حرف یب دید یوقت
 دستم یتو لشیموبا به و انداخت باال ییابرو. آمده شیپ

 .دوخت چشم
 
 زد؟ زنگ یکس ــ
 
 .انداختم باال یسر
 
 شک بزنه زنگ نداره و من ی شماره مخترم دختر ــ

 شده؟ یچ پس م،یبکش یبخوا و بهم یباش کرده
 

 نهیس یرو کردم پرت را لیموبا. دادم قورت را لبخندم
 یم میتماشا یسوال داشت. داشت نگهش عیسر او و اش
 .کرد
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 من؟ ی قصه ــ
 
 قرار با و دیخند. بفهمد را منظورم تا دیکش طول یکم

 .داد جواب آرام قبلش، یجا سر لیموبا دادن
 
 ٥۳۹_پارت#
  طومار#
 
! یمن ی قصه هم تو دارن، یا قصه هی آدما ی همه ــ
 اما من، قشنگ ی قصه نوشتم یم دیبا البته مگه؟ بهیع

 .کن کمش گفت یم یه یگوش بود ادیز حروفش
 

 یم دلت چطور گفتند یم بعد... او قشنگ ی قصه
 اگر خب. جوشد یم بعد و شود یم آب طور نیا رود،
 گفت یم من به که یجد ی مردانه لحن نیا یبرا دلم

 تیمحدود بابت اش یگوش از و من قشنگ ی قصه
 پلک چندبار. بود بیعج شد ینم آب بود یشاک واژه
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 برابرم در را خودش ق،یعم نفس کی با او و زدم
 .کرد کنترل

 
 یب یچشما اون با نچلوندمت، تا بخور و لواشکت ــ

 تا چشمم یجلو یاریم و خاندانم یدار قشنگ شرفت
 !اومدن هم نایمامان. کنم یدار امانت بتونم
 

 دانستم یم دیبع و میگشت یبرم فردا... نبود یخوب سفر
 جبران را سفر نیا یتلخ میبتوان دیایب شیپ یتیموقع
 ینم ادمی قطعا کردم یم فکر آن به اگر بعدها اما میکن

 قصه بود گفته من به یلحن چه با ن،یماش یتو که رفت
 گوش دقت با من، ی علقه خاطر به و من قشنگ ی

 یها آدم تا اکبرجانا یعل استاد سرگذشت به بود کرده
 . کند درک بهتر را من و بشناسد بهتر را من ذهن
 

 بودن او قشنگ ی قصه اما... درست نبود، یخوب سفر
  نبود؟. بود خوب که
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 تنشان جانا، اکبر یعل استاد ادی به ششم، طومار انیپا
 !سلمت

 
 ٥٤۰_پارت#
  طومار#
 

 :طومار نیآخر
 اغیا قزل ایثر استاد ادی به هفتم طومار

 
 خروجش، با و دادم یمشتر دست را کتاب پاکت
 داشت را یکتابفروش به ورود قصد که شدم آزاد متوجه

 یکم. بود دهیکش عقب ام یمشتر خروج احترام به و
 درآمد، صدا به ورودش با در یباال زیآو یوقت بعد،
 روز یخستگ و بود نشسته مانیهردو لب یرو لبخند
 .دیکش یم حبس به مانیها مردمک ته را یکار شلوغ

 
 کارت؟ نشد تموم ــ
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 شیب یساعت مین داد یم نشان مچم دور فیظر ساعت
 و عقد خاطر به که یچندوقت. ام مانده هم شهیهم از تر
 بود شده باز انیدرم روز کی یکتابفروش سفر، بعد

 تکان یسر. میباش داشته یشلوغ روز بود شده باعث
 تنش گاه هیتک را شیها دست آمد، جلو یکم او و دادم
 .سمتم شد خم و  زیم یرو
 
 !ینباش خسته پس ــ
 

 یجلو یخلوت و رونیب به ینگاه با هم بعد دم،یخند
 نوک یرو کردم جمع داشتم جسارت هرچه مغازه،
 ز،یم طرف نیا از و دمیکش باال را خودم م،یپا انگشتان
 تند را اش چانه و زیم طرف آن به رساندم را صورتم

 را چشمش کی دم،یکش عقب یوقت دم،یبوس عیسر و
 .کرد یم میتماشا بامزه و بود بسته
 
 د،ینباش خسته یبگ هم تو ستین ازین گهید اصل ــ

 ... الفاتحه و مرد یخستگ
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 به و کردم خاموش را ستممیس لبخند، همان حفظ با
 تک دقت با انقدر. شدم خم یکم فم،یک کردن دایپ دنبال
 هم کردنش نگاه از که کرد یم تماشا را میکارها تک
 نجوا آرام برداشتم، را لمیوسا یوقت. بردم یم لذت
 .کرد
 
 م؟یبر بعد ید یم آب وانیل هی ــ
 
 لب یرو یا باشه و زیم یرو گذاشتم دوباره را فمیک

 آب آوردن یبرا یکتابفروش یانتها سمت رفتم. راندم
 درست و دمیشن سرم پشت را شیها گام یصدا که

 را من و میبازو دور نشست دستش قفسه، نیاول پشت
 و خنگ قدر همان بود، ها میاکری هیشب نگاهم. چرخاند

 ایدن ی پرنده نیتر جیگ پرنده نیا من نظر از! زده بهت
 .بود
 
 شده؟ یچ ــ
 
 ٥٤۱_پارت#
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  طومار#
 

 قصه دل از انگار ها، کتاب ی قفسه به چسباند را پشتم
 به و آمدند رونیب درشت و زیر آدمک هزار شان،یها

. رفت هوا به دستشان و غیج یصدا ها، یپر هیرهبر
 سر پشت زدم، پلک دوبار و آزاد چشمان یتو زدم زل
 !وقفه یب و هم
 
 چشمت؟ یتو رفته یزیچ ــ
 
 نمانیب زیچ همه انگار که دیپرس یطور را سوال نیا

 ی دغدغه و میهست یدرست تیموقع در و ستیعیطب
 داد یم حیتوض دیبا شیجا به. است من چشم یاصل
 لشیدل البته که داشته نگهم جا نیا آب ی بهانه به چرا

 دوران طنتیش از یبخش هم نیا. نبود هم سخت
 آمد؟ یم حساب به ینامزد

 
 ؟یببوس و من یخوا یم ــ
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 .نخوردند تکان شیها لب! چشمانش با زد، لبخند
 
 .ست بسته دستم کمی بکنم، کارا یلیخ خوام یم ــ
 
 ی قفسه آن به تر راحت و کردم سیخ زبان با را لبم

 یها تیشخص و ها یپر نگاه ریز. دادم هیتک کتاب
 .بود باال یحساب سرم ها، قصه
 
 کنم؟ بازش یخوا یم... خب ــ
 
 و چشم طنت،یش یکم با من و کرد نگاهم گنگ یکم

 .آمدم ییابرو
 
 .گم یم و دستات ــ
 

 را سرش. کرد تصرف هم را شیها لب بار نیا خنده
 اش خنده پژواک یصدا داد اجازه و دیکش عقب به
 .چدیبپ خلوتم یکتابفروش یتو
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 گازت باز خواد یم دلم یا خوشمزه یطور هی ن،یبب ــ
 . رمیبگ
 

 یرو شیها دندان تصور از دیلرز تنم و کردم یاخم
 را شیها دندان و شد زیآم طنتیش لبخندش. پوستم
. بردم پناه خودش به خودش، دست از من و داد نشانم

 حرکتم. اش نهیس یتو سرم بردن فرو و غیج کی با
 مکث با را دستش چون کرد، متعجب هم را او انگار
 .آورد نییپا یکم را سرش و پشتم رساند

 
 ،یاریب پناه خودم به خودم از که ستین انصاف نیا ــ

 .بغلم تو برات کنم ضعف یطور نیا من بعد
 
 یا خنده با را سرم فشرد، خودش به محکم را من

 .کردم شیتماشا گردنم کردن خم با و بردم عقب
 
 .یمن پناه تو آخه ــ
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 ٥٤۲_پارت#
  طومار#
 

 یصدا! تر قیعم اما نگاهش شد، کمرنگ لبخندش
 همه. شد قطع ها یپر زدن دست و ها قصه تیشخص
 را دستش. ما نیب نگاه آن به بودند مانده رهیخ انگار
 آرام و ام یشانیپ یرو سرخورده یمو تار به رساند
 .دیپرس
 
 ؟یباش نیریش انقدر یتون یم یچطور ــ
 

 ی ستاره ها ونیلیم با کهکشان کی بودند شده چشمانم
 یکم ی فاصله در و کرد خم یکم را سرش. درخشان

 کند برخورد پوستم به نفسش که یطور صورتم، از
 .زد لب
 
 .ببوسمت خوام یم حاال ــ
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 قلبم که فیلط انقدر و آرام انقدر د،یبوس هم بعدش
 پشتم. خورد سر میپا یجلو ام، نهیس یتو از محکم
 تر تند یکم اش بوسه و کرد برخورد کتابخانه به آرام
 لب نیب که یلبخند داشتم، لبخند اش، بوسه نیب. شد
 شکار را فاصله نیا باز او و انداخت یم فاصله میها
 ی دوقطره د،یکش عقب یوقت. بست یم و کرد یم

 حسشان من و خوردند یم سر کمرم ی رهیت از عرق
 چشمانش و کردم باز ریتأخ با را میها پلک. کردم یم
 نگاه به من نگاه یتو از ها، ستاره تمام انگار. دمید را
 دوست و یدنید یمکان نقل. بودند کرده مهاجرت او

 از کردنم بلند با و کرد لمس را کمرم آرام. یداشتن
 شانه یرو دست زده جانیه شد باعث ن،یزم یرو
 فاصله نیزم از را من یچندسانت او و بگذارم شیها

 بعد و بچرخاند کتاب ی قفسه دو فاصل حد نیب بدهد،
 .بگذارد نیزم یرو
 
 .یلعنت ی خوشمزه ــ
 
 کمرم، کردن رها با و دمیکش دهانم یتو را میها لب
 .برداشتم عقب به گام کی
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 ؟یخوا یم آب هنوزم ــ
 
 .کرد میتماشا کمر به دست لبخند همان با
 
 اصل، رمزمون اسم بشه خوام یم آب بعد به نیا از ــ

 دیبا بدون خوام، یم آب گفتم جا نیا اومدم هروقت
 یم دلم بدون باشه، نداشته دید که قفسات نیب یایب

 .کردم ضعف برات بدون خوادت،
 

 در هم، دور یجا کی کردم یم پرتش اگر لبخندم
 کی هیشب. سمتم گشت یبرم باز هیثان از یکسر

 کتاب سمت به سر و زد یپلک لبخندم دنید با. بومرنگ
 .چرخاند ها
 
 .نشدم سست جلوت نیا از تر شیب تا میبر ــ
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 یکتابفروش یخروج سمت به من از جلوتر هم خودش
 قیعم یلبخند با ها، قفسه نیب پشت همان من و رفت
 کتاب یتو از صدا عالمه کی. گذاشتم قلبم یرو دست
 هرکدام. برسند گوشم به تا بود ختهیر رونیب ها
 
 ٥٤۳_پارت#
  طومار#
 
... ها یپر و خواندند یم خودشان یبرا یساز کی به
 با و آمدم رونیب ها قفسه پشت از... ها یپر آخ

 با داشت آزاد. شدم خارج یکتابفروش از فمیک برداشتن
 .آمد سمتم دید که را من زد، یم حرف حامد
 
 .کنم یم قفل من ن،یماش یتو نیبش برو ــ
 

 سمت و دادم دستش به را ها موتیر و دیکل دسته
 دادم تکان یسر نیب نیا هم حامد یبرا. رفتم نشیماش
 هم خودش بعد یلحظات. گرفتم جواب هم طور همان که

 بود گفته زیعز. میبود خانه راه در و بود نشسته کنارم
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 یم همه از رترید ما حتملی و شوند جمع همه امشب
 را پژمان برخورد استرس یکم حاال نیهم از. میدیرس

 چیه یب و کنم سکوت بود شده باعث نیهم. داشتم
 .بمانم رهیخ ریمس به یحرف
 
 ه؟یچ امشب شام لیدل ــ
 
 .شدم جا به جا یصندل یرو یکم
 
 تو... نگفته یلیدل یول کرده دعوت رو همه زیعز  ــ
 ؟یاینم امشب یگفت اجونیرو به
 
 و کرد یم حرکت آرام که شیجلو ی راننده یبرا یبوق
 .کرد نگاهم کوتاه و زد سبقت یبرا داد ینم راه
 
 یلیخ بود، ش مشاوره ی جسله نیاول امروز گفتم، ــ

 و ستمین من بود خوشحالم انگار نداشت، حوصله
 .کنه فکر مشاورش یحرفا به تا تنهاست
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 دستش یها رگ دنده، یرو دستش به رساند را دستم
 .زدم لب و کردم لمس را
 
 .شه یم درست زیچ همه بده، زمان بهشون ــ
 
 قرار دستش ریز را دستم کوچک، ییجا به جا کی با
 که یفشار شد باعث انگشتانم، نوک فشردن با و داد
 .درآورد را آخم آورد، یم انگشتم به ام حلقه
 
 !دیببخش ــ
 

 آرام بعد و اش گونه به چسباند آورد، باال را دستم
 را بودن شوهر آزاد گفت یم اجانیرو. کرد نوازش

 پسرم یجا به گفت یم. است بلد بودن پسر از تر شیب
 کند پر را شوهرم یخال یجال کرده یسع بارها بودن،

 کی مقام در آزاد. دمید یم خوب روزها نیا را نیا و
 هوش یگاه که نیا با. بود من از تر کارکشته همسر،
 یم باعث ،یمرد هر دید ینگر یکل آن و اش مردانه
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 ی اشاره به ازین حتما ای بفهمد رید را منظورم شد
 نشان را محبتش بود گرفته ادی انگار اما باشد، میمستق
 به او را زشیآو که یدیکل دسته م،یدیرس یوقت. دهد
 رونیب یکیسرام یها کتاب آن با بود داده هیهد من
 دیکل. نشست مانیهردو لب یرو آشنا یلبخند و دمیکش
 یها نوه یباز یصدا و چرخاندم در قفل یتو را

. آمد استقبالمان به زیچ همه از زودتر خانواده، کوچک
 اش دوچرخه که اردالن دنید با و میکرد رد را داالن
 یم یباز صدا و سر با یکیتار یتو و بود برداشته را

 او. زدم یلبخند کرد
 
 ٥٤٤_پارت#
  طومار#
 
 سرم. آمد جلو کردن سلم یبرا و دیخند دنمانید با هم
 بودند روشن تماما ها چراغ وان،یا سمت چرخاندم را
 تر شیب یکم نگاهم. اند آمده همه بود مشخص و

 حال در اطیح تخت یرو نشسته پژمان، دنید و دیچرخ
 از آزاد. کرد کمرنگ را لبخندم لیموبا با صحبت
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 آرام و برداشت دست اردالن با گذاشتن سر سربه
 .کرد لمس را کمرم

 
 !تو میبر ــ
 

 بلند تخت یرو از و کرد قطع را تماسش هم پژمان
 .شد
 
 خونه دختر ستین بد خاله، دیاومد عجب چه به، به ــ

 برسه؟ نفر نیآخر
 

 نیا نیب استرس. نشاندم لبم یرو یمصنوع یلبخند
 .داد یم دق روز کی را من دونفر

 
 ؟یاطیح تو چرا تو برم، قربونت سلم ــ
 

 و شد قفل من کمر دور آزاد دست یرو پژمان نگاه
 .کرد کم ما با را اش فاصله
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 شما؟ یخوب داشتم، تلفن ــ
 

 یاحوالپرس سلم یجد یلیخ و برد جلو دست آزاد
 جوابش و فشرد را دستش تر یجد او از پژمان کرد،
 .شد قفل هم یتو هیچندثان نگاهشان و داد را
 
 تو؟ مینر خب، ــ
 

 نگاه من به هردو و کردند رها را هم دست باالخره
 به دیسع و زیعز آمدن با و زدم مسخره یلبخند. کردند

 یرو بار از یکم ازاد، به ییخوشامدگو یبرا وانیا
 جلو ها آن با یاحوالپرس یبرا آزاد. شد برداشته دوشم
 .زدم ام گونه یرو آرام پژمان، به رو من و رفت
 
 .نکن شر خاله مرگ ــ
 

 .کرد یاخم
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 و چرت و یکن یم یخودزن چرا که، ندارم یکار ــ

 ؟یگ یم پرت
 
 آزاد سمت به بلند چندگام با د،یبگو راست بودم دواریام

 رید بابت زیعز. میرفت باال را ها پله هم با و رفتم
 و صورتش دنیبوس با که بود یشاک یکم دنمانیرس

 با آزاد. کنم رجوعش و رفع کردم یسع یعذرخواه
 یراهرو از آرام یلیخ من و مردان جمع به رفت دیسع

 یبرا رساندم اتاقم به را خودم باال، ی طبقه به متصل
 رفته تند دور یرو آن از بعد زیچ همه. لباس ضیتعو
. بودم حرکت در ییرایپذ و آشپزخانه نیب هم من و بود

 ها ظرف شستن کردنش، جمع و شام ی سفره انداختن
 زن و سودابه کمک به آشپزخانه کردن جمع و

 ینیس کی تینها در و باردار نگار یحت و میبرادرها
 شام از بعد شدنمان جمع یبرا ،یچا از پر و بزرگ
 دور
 
 ٥٤٥_پارت#
  طومار#
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 به سودابه و من لباس یجلو یوقت هم آن گر،ید هم

 و بود سیخ شستن، ظرف و شبندیپ نبستن خاطر
 با و نشستم آزاد کنار چرخاندم، را یچا. شده چروک

 قرار یک زیعز نمیبب ماندم منتظر ق،یعم نفس کی
 از. بدهد شرح مانیبرا را امشب دعوت لیدل است
 نمیبب را پژمان تخس نگاه توانستم یم هم فاصله همان

 .کنم هیگر ای بخندم ندانم و
 
 دور هی هم رو ها ینیریش اون مادر، پژمان ــ

 .چسبه یم ییچا با بچرخون،
 

 و چرخاند را ها ینیریش. برخاست حرف یب پژمان
 بگرداند، او را یچا نبود قرار که کردم خداراشکر من

 یم. کرد یم چپه آزاد یرو را ینیس قطعا وگرنه
 .دارد را کار نیا انجام ییتوانا که دمیفهم
 
 ینامزد از بعد از چون م،یش جمع گفتم امشب ــ
 ،یدورهم کی یبرا بود ومدهین شیپ فرصت دار،یسپ
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 و دومادم. نبود داریسپ د،یاومد شما که هم قبل ی هفته
 .کردم یم دعوت یرسم دیبا
 

 چقدر آزاد داد یم نشان گفت، یم زیعز که یداماد
 .کرده باز او دل یتو را شیپا جا محکم و خوب

 
 یکم ایگو اخانمیرو پسرم، ادیب مامانتم به گفتم البته ــ

 .داشتن کسالت
 

 .داد جواب تیجد با آزاد
 
 خوب کمی مامان بله زخانم،یعز شماست لطف ــ

 .نبودن
 

 یم مربوط نبودن، خوب نیا میدانست یم او و من فقط
 درک با و داد تکان یسر زیعز. اجانیرو روح به شد

 یتو یچا یکم د،یکش جلو را شیچا وانیل اوضاع
 را صحبت دوباره دنش،یکش هورت با و ختیر ینعلبک
 . گرفت سر از
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 نمونده، رمضان مبارک ماه شروع به یزیچ گهید ــ
 میبر هم با یهمگ سر هی ماه، شروع قبل خوام یم

 ! روستا
 
 .دیپرس آرام دیسع
 
 مادر؟ یچ یبرا روستا ــ
 
 . دیکش دست را دهانش دور زیعز
 
 یتو دیدار ادی به و مرحوم یدرعلیح ی نوه شما ــ

 ختمش؟ مراسم
 

 .دمیپرس آرام من و دادند تکان سر همه
 
 کردنتون؟ دایپ یبرا من؟ ی مغازه اومد که یهمون ــ
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 زمزمه آرام و دیکش یقیعم نفس. داد تکان یسر زیعز
 .کرد
 
 مهمونم پسر اون شد، بد حالم من که یروز اون ــ

 .بود
 
 ٥٤٦_پارت#
  طومار#
 

 نیا به تیاهم یب او و زدند زل زیعز به تعجب با همه
 با و ختیر اش ینعلبک یتو یچا یکم باز ها، نگاه
 پژمان. شد شیتو قند کردن حل مشغول آسوده الیخ

 خودش ز،یعز زدن حرف نصفه و دنینفهم از کلفه
 .زد لب و دیکش جلو را
 
 استکان بده برم؟ قربونت کنم فوت من یخوا یم ــ
 .بدمت کنم خی و تییچا
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 به غضب با سودابه و کرد نگاهش چپ چپ زیعز
 داشتند یسخت به و داشتند لبخند اما همه. زد زل پژمان

 .داد جواب زیعز یوقت کردند یم کنترل را خودشان
 
 م؟ییچا یتو یزیبر و تفت که بدم ــ
 

 و حالش درک با من و انداخت نییپا را سرش آزاد
 ام خنده تر شیب بدهد، نشان نداشت دوست که یلبخند
 به داد هیتک و کرد تمام را شیچا زیعز باالخره. گرفت
 .سرش پشت ی مخده
 
 سمت میبر ما ازهین که زد، ییحرفا هی پسر اون ــ

 از قبل یول باشه، هم رایحم دیبا! مونیمادر ی خونه
 خوام یم. میزیبر رو ش برنامه دیبا حتما ماه شروع

 !هیقض نیا از شه راحت المیخ
 

 .آمد حرف به سپهر
 
 ه؟یچ هیقض آخه ــ
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... دیباش آماده شما فقط. گم یم میرفت یوقت رو هیقض ــ
 .دیباش دیبا همتون بهونه، و عذر یب
 
 شد؟ شما شدن بدحال باعث پسر اون یعنی ــ
 
 .کرد یاخم سوالم مقابل در زیعز
 
 هم به و زیچ همه یالک نداشت، یربط پسر اون به ــ

 .بودم بدحال یکم صبحش از من د،یند ربط
 

 .آمد حرف به باز پژمان
 
 ووج که ز؟یعز بود یچ امشب از ییخدا هدفت ــ

 انگار خدا؟ امون به یکن ولمون و گلومون خیب یبنداز
 یتو خورده یکرد ول و یدیکش محکم یگرفت کش

 یدیچیپ دیجد یمعما! نهیا حالمون قشنگ صورتمون،
 .بود یچ دادنت شام ،ینگ یخواست یم خب برامون؟
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 .داد را پژمان جواب درجا حاضرجوابانه، زیعز
 
 روز هفت از که تو نه بود، زمیعز داماد یبرا شام ــ

 واقعا تا هم حاال. پسر ییجا نیا روزش هشت هفته،
 سه تا جاش تا نکردم، ول و دمینکش و تنبونت کش
 .زیبر برام گهید ییچا هی پاشو بسوزه، روز
 

 یها خنده به حرص با پژمان و شد بلند ها خنده یصدا
 هم بدت گفت یم چشمانش با انگار. کرد نگاه من
 یبرا من و دیانداخت دور را من شوهرت، یجلو امدهین
 .شدم بلند خودم دلش آوردن دست به
 
 .نیبش تو... ییچا زمیر یم خودم فداتشم، خاله ــ
 

 را مقابل ی جبهه در ییتنها احساس شد باعث حرکتم
 یتو از غضب آن و ندیبنش تر آسوده کند، دایپ تر کم

 بودم نگذاشته که نیا یبرا زیعز. بشود کم چشمانش
 من و کرد نگاهم چپ چپ کند ادب را ادبش یب ی نوه
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 او به چشمانم از کردم یسع انداختن، باال شانه کی با
 نمینب تا دهم یم را جانم خاله، کی عنوان به بفهمانم
 پسر نیا خودم. شود گرفته حالش طور آن تنم ی پاره
 یم هم را جورش دیبا حاال و بودم کرده لوس را
 ...دمیکش
 

              
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&& 
 
 ٥٤۷_پارت#
  طومار#
 

 یبرا که یا رمنتظرهیغ اتفاق را زیعز ی برنامه
 یناگهان دنیترک. ختیر هم به کامل افتاد سودابه
 رفتن یبرا که یروز از قبل شب سه درست سشیآپاند
 خودش زیعز شد باعث میبود کرده نییتع روستا به

 مبارک ماه بعد به را روستا به رفتن کند، اعلم
 تازه سودابه که یتیوضع در. کند یم موکول رمضان

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1652pg.   

 هاش، هیبخ یجا درد خاطر به و بود شده مرخص
 نشد یراض زیعز برود، راه صاف توانست ینم یحت

 نیا از یناراحت و یدیناام با فقط و میکن اجرا را برنامه
 بود سپرده دیسع به نشده، راحت راز نیا دست از که
 بود آمده زبان به بارها سودابه. کند یقربان گوسفند کی

 زدیبر هم به زیعز ی برنامه خاطرش به ستین یراض
 حرف یبرا که حرفش نیب بود دهیپر یجد زیعز و
 باشند همه دیبا روستا، به روزه کی سفر نیا و شیها
 . ستین موجه کس چیه بتیغ و
 
 لباس سودابه، شدن مرخص اول شب همان از هم بعد
 کمک یکم تا ها آن ی خانه بود رفته و بود کرده جمع

 یادیز کار توانست ینم که هم هرچقدر. باشد حالشان
 شد ینم یراض دلش و بود مادر باز بدهد، انجام

 تا روزها. کند رها شدنش سرپا کامل تا را سودابه
 سر ها آن به هم من داد یم اجازه یکتابفروش که ییجا
 به ها شب و کردم یم درست غذا شانیبرا زدم، یم

 تنها یبرا آزاد مدت نیا که یا خانه. گشتم یبرم خانه
 از المانیخ. بود شده شیها شب زبانیم نبودنم،

 زن با مشاورش شنهادیپ به که بود راحت اجانیرو
 در مشاورش اعتقاد. بود رفته مشهد به یسفر برادرش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1653pg.   

 به و بدهد فرصت خودش به تر شیب اجانیرو که نیا
 یحواش و آزاد یبرا ینگران بدون برسد، یخودشناس

 شنهادیپ به را آزاد که بود یزیچ مشترکش، یزندگ
 . بود رسانده سفر

. بود افتاده تند دور کی یرو یزندگ روزها نیا
 نگار یهوا ز،یعز و سودابه به سرزدن ،یکتابفروش

 ییها شب و اجانیرو با یتلفن یها صحبت داشتن، را
 پر و میگذراند یم یپدر بزرگ ی خانه یتو آزاد با که

 و داشتم دوستش که یاحوال از پر. یشگفت از بودند
 همه. کردم یم تجربه را نیریش ی دلهره کی کنارش

 یریمس بود، ناآشنا ریمس کی در رفتن راه هیشب زیچ
 شده گم حس یگاه و خوردم یم نیزم شیتو یگاه که

 چه دانستم ینم ها وقت یبعض. کردم یم دایپ بودن
 میها واکنش از ها وقت یبعض است، درست یرفتار
 یلیخ کردم یم فکر و دمیکش یم خجالت شیجلو

 کردم یم حس ها وقت یبعض و ام کرده رفتار ابلهانه
 که بروم فرو ییها قصه آن دل یتو دارم دوست
 یم را گریهمد راز زدن حرف بدون ها تیشخص
 زدم ینم حرف تا من ،یواقع یایدن یتو یول دند،یفهم
 یلیخ زدن حرف نیا از من و دیفهم ینم را من آزاد

 .آمد ینم خوشم
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 دوست من از تر شیب را فوتبال کردم یم فکر یگاه

 یکتاب من د،ید یم فوتبال او که ها وقت یبعض دارد،
 خواندن به نشستم یم یا گوشه و گرفتم یم دستم
 من دست از را کتاب شد یم تمام که فوتبالش کتاب،

 هیشب درست کنم، توجه او به گفت یم و دیکش یم
 کردم یم توجه یگاه. لوس و منطق یب یها پسربچه

 هم تیعصبان حال در یول شدم یم یعصب یگاه و
 کی اش یگوش یتو. دارم دوستش هنوز بودم مطمئن

 نشست یم کردم، یم درست شام یوقت که داشت میگ
 یگوش یصدا کردن قطع بدون و آشپزخانه زیم پشت

 حباب دنیترک و مشیگ یصدا. کرد یم یباز آن با
 کرد یم فشانیرد خط کی در او که یهمرنگ یها

 باعث
 
 ٥٤۸_پارت#
  طومار#
 

 اش یباز از یا مرحله پس از یوقت. شد یم لبخندم
 و زیم یرو کرد یم پرت را لیموبا آمد، یبرنم
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 یریگ بهانه با و پسربچه کی به شد یم لیتبد دوباره
 م؟یبخور آب زد، یم لب
 
 اعتراف دیبا و بود جاافتاده یحساب نمانیب رمز اسم نیا
 یلیخ او و من نبود، زیعز که ییها شب کردم یم

 که قدر آن. میخورد یم آب یلیخ و میشد یم تشنه
 یم او تا هم باز و شدم یم زاریب هم آب اسم از یگاه
 .نشست یم لبم یرو لبخند آب، گفت
 

 زیعز. بود رمضان مبارک ماه سحر نیاول فردا حاال
 بودم من و خانه گردد یبرم گرید روز دوسه بود گفته
 برگردد مبارک ماه دوم روز بود قرار اجانیرو. او و
 نیا یتو را مان دونفره یها شب نیآخر او، و من و

 خانه به او از زودتر من. میگذراند یم بزرگ ی خانه
 نیا شانیکارها بود، خسته. رترید یکم او و برگشتم
 طرح یسر کی دیتول حال در و بود نیسنگ روزها
 گفت و برد خوابش زود نیهم یبرا. بودند یسفارش

 نینش شاه وسط جا همان. کنم دارشیب سحر یبرا
 قرمز مخمل با زیعز که ییها بالش یرو خانه،
 با که یچادر من و گذاشت سر بود دهیکش را شانیرو
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 با هم بعد. دمیکش تنش یرو را بودم خوانده نماز آن
 یبرا تا آشپزخانه سمت رفتم ها، چراغ کردن خاموش
 بدون بود، خودم به اگر. کنم درست یزیچ سحرمان

 دلم او کار حجم به توجه با اما گرفتم یم روزه یسحر
 یغذا یسحر یبرا هیبام خورشت بودم دهیشن. آمد ینم

 و دمیکش رونیب خچالی از را الزم مواد. ستیخوب
 وانیل کی شد، تمام که خورشت کار. شدم مشغول

 ی پنجره در برنج، آب آمدن جوش تا و ختمیر یچا
 را شب سکوت. کردم باز را آشپزخانه به متصل
 نظر به ترسناک گرید اطیح یبزرگ و داشتم دوست

. چرخاند را سرم گربه، یصدا دنیشن. دیرس ینم
 زاد خانه ی گربه یپ نگاه و بود دستم یتو یچا وانیل

 .خانه
 
  ؟یداریب شبم وقت نیا تو ــ
 
 لبخند با. نشست وانیا از یا گوشه و کرد ییویم

 یتو بود زده زل براقش چشمان آن با کردم، شیتماشا
 .چشمانم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1657pg.   

 کجاست؟ بچت... نمیبب ،یبخور بدم ندارم یزیچ ــ
 
 را یچا یکم. دمیکش یقیعم نفس. کرد ییویم هم باز
 و بود صاف. دوختم آسمان به چشم و کردم مزه مزه
. برگشتم گاز سمت به پنجره بستن بدون. رینظ یب هوا

 مراحل. کنم اضافه جوش آب به را برنج تا بود وقتش
 خودم به یوقت و گذاشتم سر پشت سرعت با را بعد

 دم حال در برنجم هم و بود شده سر میچا هم آمدم،
 یخال ییظرفشو نکیس یتو را یچا وانیل. بود دنیکش

 باز را خچالی ساالد، کردن درست یبرا و کردم
 .کردم

 
 ؟یدینخواب ــ
 

 یرو که را دستم. چرخاند را سرم ترسان شیصدا
 .گرفت باال را دستش هردو د،ید ام نهیس
 
 ٥٤۹_پارت#
  طومار#
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 .بترسونمت خواستم ینم د،یببخش ــ
 

 و زدم یلبخند. بود شده تر بم خواب خاطر به شیصدا
 و سرخش یها چشم ش،یموها ی دهیژول حالت آن به
. نکنم نگاه یلیخ اش یخانگ اسپرت شلوار و لباس آن

 .یتشنگ به رساند یم را کار بودنش یداشتن دوست
 
 کرد؟ دارتیب من یسروصدا ــ
 
 و دیکش عقب را یصندل. آمد جلو و دیکش یا ازهیخم

 .زیم پشت نشست
 
 ؟یدینخواب اصل. دمیپر خواب از هوی نه، ــ
 
 اذان، به بود مانده مین و ساعت کی. انداختم باال یسر
 یم اش یخستگ یبرا دلم و بود شده داریب زود

 .سوخت
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 .کنم یم دارتیب گهید ساعت هی بخواب، برو ــ
 
 .انداخت باال یسر و دیکش یا ازهیخم باز
 
 کنم؟ کمک ــ
 

 قبل را دستانم و گذاشتم زیم یرو را ساالد ظرف
 .شستم کار به شروع

 
 . ستین یازین نه، ــ
 

 کم کم داشت خواب. بودم نشسته شیروبرو هم من حاال
 به نسبت تر ارجح را کردنم تماشا و دیپر یم سرش از

 .دانست یم یزیهرچ
 
 یب نیا با چطور ؟یکتابفروش یبر یخوا ینم صبح ــ

 ؟یایم کنار یخواب
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 ؟یدار دوست هیبام خورشت تو. رم یم رترید کمی ــ
 
 میها دست تند حرکت به و دییتأ یمعنا به زد یپلک
 .ماند رهیخ کار نیح
 
 .دمید یم خواب داشتم ــ
 

 .دمیکش باال سر کنجکاو
 
 ؟یخواب چه ــ
 

 .آلود خواب و نیریش پسرک. زد یلبخند
 
 .مونهیعروس دمید خواب ــ
 
 ٥٥۰_پارت#
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  طومار#
 

 کار از دست. بود شده جالب. بود دهیپر باال میابرو
 خواب چشمان. نشستم شیتماشا به مشتاق و دمیکش

 .زد یم برق آلودش
 
 یواقع یلیخ دنبالت، شگاهیآرا دم بودم اومده بعد ــ

 ... رونیب یایب تا بودم مونده منتظر بود،
 

 .داد تکان یسر و رفتند هم یتو جا نیا شیها اخم
 
 زدم و تور اومدم. بود صورتت یرو تور ،یاومد ــ

 .پژمانتونه صورت تو، صورت یجا به دمید هوی باال،
 

 و دادم گوش خوابش وار کابوس انیپا به ناباورانه
 خنده آن رد یسخت به کند، یم نگاهم یجد دمید یوقت
 را خودم تا کردم سرفه. کردم پاک صورتم یرو از را

 .شدم ساالد کردن درست سرگرم دوباره و کنم کنترل
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 . من کابوس شده پسر نیا کن باور ــ
 
 .اومده عقل سر که، نداره باهات یکار ــ
 
 .گذاشت زیم یرو را دستش هردو و دیکش یپوف
 
. قشنگه انیپا اون با یحت مونمیعروس خواب یول ــ
 خونه؟ دنبال میبر داریسپ
 

 .انداختم باال سر متعجب
 
 زود؟ انقدر ــ
 
 بهرحال که، میبزن نوبت تاالر میبر فردا نیهم نگفتم ــ
 .بره زمان نایا و دنشیچ خونه، کردن دایپ
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 سمت را چاقو نوک و دمیکش کار از دست دوباره
 .گرفتم صورتش

 
 ت؟یشگیهم بودن تشنه به گرده یبرم اقیاشت نیا ــ
 

 .بود بدجنس لبخندش
 
 .شم یم هم گشنه شم، ینم تشنه فقط موقع اون گهید ــ
 

 جلو یکم را سرش. کردم نثارش خنده با ییپررو
 .دیکش
 
 .مینیبب خونه یسر هی نداره که ضرر م؟یبر ــ
 

 شدم بلند. بود لیتکم گرید ساالد. دمیکش یقیعم نفس
 .کردم نجوا کوتاه و میها دست شستن یبرا
 
 .نداره ضرر که خونه دنید توئه، با حق ــ
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 .شد بلند شیجا از خوشحال

 
 ٥٥۱_پارت#
  طومار#
 
 دم یدعا دنیشن کنم، روشن و ونیزیتلو رم یم ــ

 .دارم دوست و سحر
 

 را دستش قبلش، اما رفته المیخ به و بود او به پشتم
 بودم، او به پشت که طور همان و کمرم دور انداخت
 .ام گونه به چسباند را لبش و آورد جلو را سرش

 
 یا خونه یتو شم یم پا خواب از شهیهم خوام یم ــ

 گم؟ یم یچ یفهم یم ،یهست هم تو که باشم
 

 .نمشیبب تا چرخاندم یکم را سرم
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 .کنم درک کنم یم یسع و فهمم یم ــ
 
 از سوخت ام گونه. بود تر محکم اش بوسه بار نیا

 !شیها لب فشار
 
 !تشنمه. شعورم و درک با خوشگل مخلص ــ
 
 من از یکم و دیخند که کردم شیصدا اعتراض با

 .گرفت فاصله
 
 ریش یجلو خوام، ینم خچالی آب از تشنمه، خدا به ــ
 .برگردم تا برام زیبر کمی یآب
 

 از گرید. کردم نگاه را رفتن نیا خنده با من و رفت
 ریز را یوانیل. دمیترس یم هم آب و بودن تشنه اسم
 سحر، مناجات یدعا بعد یلحظات و گرفتم اب ریش

 حاال نیهم بود اگر زیعز. شد پخش خانه یتو شیصدا
 چراغ دعا، یصدا بلندشدن با همزمان و داشت یبرم
 گفت یم. کرد یم روشن یکی یکی را وانیا یها
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 که بفهمند چراغ یروشن نیهم از دیبا ها هیهمسا
 دم اگر و ها یمیقد نیب است رسم گفت یم. میداریب

 بود منزله نیا به شد، ینم روشن یا خانه چراغ سحر
 دارشانیب دیبا ها هیهمسا و اند مانده خواب خانه یاهال
 طور نیا مردم نبود، ساعت که یزمان گفت یم. کنند
 و گرفتم یقیعم دم. دادند یم اطلع هم به ها سحر
 .کردم بلند را میصدا
 
  ؟یکن یم روشن وونمیا یچراغا آزاد ــ
 
 .هنوز تشنمه یول چشم ــ
 
 یلبخند با و کردم نگاه را ریش از شده پر آب وانیل

 از منظورش بار نیا بودم مطمئن. دادم تکان سر
 مشغول به توجه با که یزیچ. بود یگرید زیچ یتشنگ
 از توانستم ینم یلیخ شنهادشیپ به نسبت فکرم شدن
 و ردیبگ زود را یعروس خواست یم. کنم استقبال آن
 سبک رییتغ نیا با واشی واشی که یمن یبرا نیا

 اگر یحت. بود ترسناک یکم آمدم یم کنار یزندگ
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 یتو و داشتم دوستش که بود ینام یعیسم آزاد آدمم،
 .بودم ساخته او با را ها قصه نیتر قشنگ دلم

                          
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&& 
 
 ٥٥۲_پارت#
  طومار#
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

 ینگاه مین با و داشت نگه یکتابفروش یجلو را نیماش
 .کرد زمزمه آرام خودش، ی مغازه سمت

 
 !سلمت به برو ــ
 

 هم را فمیک تا عقب سمت دمیچرخ کردم باز را کمربندم
 .بردارم
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 ؟یش ینم ادهیپ تو ــ
 
 مغازه یجلو که حامد تا زد یبوق. انداخت باال یسر
 .داد را جوابم و دیایب سمتش بود ستادهیا
 
 یبرم ظهر تا من برو تو بانک، سر هی برم دیبا ــ

 .گردم
 

 بچرخد سمتم به لبخند با شد باعث که گفتم یخداحافظ
 هم حامد شدم، ادهیپ نیماش از یوقت. بزند یپلک و

 آب جوب از او به یآرام سلم با من و بود دهیرس
 ستادمیا بان هیسا ریز و زدم را کرکره موتیر. دمیپر
 بعد یکم. شدم حامد با آزاد صحبت یتماشا مشغول و
 برگشت حامد و کرد حرکت من، یبرا یبوق تک با

 .مغازه سمت
 
 ؟یکرمان خانم من با دیندار یامر ــ
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 کرد یم خرج شهیهم که یاحترام و حامد ادب یبرا
 هم من. شد مغازه وارد او و دادم تکان لبخند با یسر
 محض به و کردم باز را قفل کرکره رفتن باال با

 یایدن یتو کردند پرتابم یواقع یایدن از انگار ورود،
 ی همه. داشتم دوستشان که ییها قصه به متعلق

 به ورودم با هوا، امروز یگرما بابت میغرغرها
 با همراه هرروز، مثل و رفت نیب از یکتابفروش
 .دادم قرار مخاطب را ها کتاب ز،یم یرو فمیک گذاشتن

 
 ها؟ قصه دیداشت یخوب شب ــ
 
 یعال زیچ همه که دمیشن یم را جوابشان انگار هم بعد
 روشن با. گرفتم یم قرار زمیم پشت لبخند با و بوده
 فروش ی سامانه به ورود و وتریکامپ کردن

 یبرا ماندن منتظر جز نداشتم یکار گرید ،یکتابفروش
 یشگیهم یقیموس. هرقصه دیجد یها سرپرست آمدن
 ،یدار روزه روز نیاول در که یدل با و کردم پخش را
 یرو میتقو زدن ورق مشغول رفت یم ضعف یکم
 ی جوجه حدودا کنم حساب خواستم یم. شدم زمیم

 در، یباال زیآو یصدا که دیآ یم ایدن نیا به یک نگار
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 آشنا تینها یب یا چهره با یدختر. کشاند باال را سرم
 به نگاهش یتو صالیاست که بود شده یکتابفروش وارد

 لبخند و شدم بلند احترامش به. بود مشخص وضوح
 .زدم
 
 !دیآمد خوش د،ییبفرما ــ
 

 یتر شیب دقت با من و کرد نجوا لب ریز یسلم
 دهید کجا بودم، اشنا یادیز. دمیکاو را اش چهره

 ...بودمش
 
 .کنم کمکتون تونم یم نظرتونه؟ مد یخاص کتاب ــ
 
 ٥٥۳_پارت#
  طومار#
 

 که یا یسنت فیک و آمد جلوتر یکم د،یکش یقیعم نفس
 .دیچسب محکم را بود انداخته اش شانه یرو
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 !آتنام من، ــ
 
 ی خانه یمهمان شب به برگشت سرعت به ذهنم... آتنا
 خودش دیایب لبم یرو یزیچ که نیا از قبل و اش عمه
 .کرد تر کامل را اش یمعرف

 
 !آزاد ی خواهرخونده ــ
 
 اصل. بدهم نشان یالعمل عکس چه دیبا دانستم ینم

 با. نداشتم امنم ی نقطه یتو را آدم نیا حضور انتظار
 .بدهم تکان یکم را زبانم کردم یسع وجود، نیا
 
 !خوشبختم ــ
 
 نیا اش یمعن کنم حس دادم حیترج که داد تکان یسر
 زمیم یجلو یها یصندل به. خوشبختم هم من که است
 خواسته به حرف یب هم او و ندیبنش تا کردم یا اشاره
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 درست ایآ و نه ای است روزه دانستم ینم. کرد گوش ام
 الیخ یب دادم حیترج نیبنابرا نه، ای بپرسم است
 .نمیبنش هم خودم و بشوم کردن ییرایپذ
 
 .نداشتم و دنتونید انتظار خب، من ــ
 
 وجود نیا با آمد، یم خودم سال و سن هم نظر به

 بسته جع را میها فعل و کنم خطابش یمیصم بود سختم
 داشتند فاصله ما از که ییها قفسه نیب را نگاهش. بودم

 .من به دوخت میمستق بعد، و چرخاند
 
 رو جا نیا اومدن جسارت کردم ینم فکر خودمم ــ

 .باشم داشته
 

 و دانستم ینم را چه از است، مضطرب بود مشخص
 ینم یحت. نداشتم او از یکم دست هم خودم البته

 .میبگو چه دیبا دانستم
 
 .ارمیب ییچا براتون تونم یم د،یستین روزه اگر اوم، ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1673pg.   

 
 .داد تکان یسر
 
 .کنم صحبت شما با اومدم من ست،ین یازین ــ
 

 ینم مو آزاد با چشمانش،. کردم نگاهش قیدق هیچندثان
 بود، مادرش هیشب تر شیب اما صورتش نوع. زدند
. بود آمده چشمم به شباهت نیا هم یمهمان شب همان
 اما ریگ چشم و یا افسانه یلیخ نه بود، بایز کل در

 حق پژمان به که یحد در نشست، یم دل به صورتش
 یاحساس یا رابطه وارد دختر نیا با یا دوره دادم یم

 . باشد شده
 
 !شماست به گوشم من ــ
 
 ٥٥٤_پارت#
  طومار#
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 گره هم در محکم را انگشتانش و دیکش یقیعم نفس
 .زد
 
 !پژمان به راجع ــ
 

 حضورش لیدل بهتر توانستم یم حاال. دیپر باال میابرو
 بعد هم او و بدهد ادامه تا کردم سکوت کنم، درک را
 .زد لب گرید یریگ نفس کی
 
 زد؟ پس و من آزاد، و شما ی رابطه خاطر به اون ــ
 
 من و شد آب از پر چشمانش ی کاسه سوال نیهم با

 یب میها فعل. زدم هیتک ام یصندل به سوالش از شوکه
 .شدند مفرد اراده
 
 ؟یکن یم یفکر نیهمچ چرا ــ
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 و ردیبگ را چشمانش یسیخ کرد یسع عیسر یلیخ
 .بدهد را جوابم

 
 که مینداشت مون رابطه یتو یمشکل چیه اون، و من ــ

 .کنه تمومش هوی بخواد اون
 
 . بود سوخته اما سوخت یم دلم دینبا
 
 ؟یدینپرس خودش از و لشیدل چرا ــ
 
 .ردیبگ را شیها اشک یجلو نتوانست بار نیا
 
 فکر اول. میخور ینم هم درد به گفت یول دم،یپرس ــ

 دمیفهم که بعد اما بابامه، بودن دوزنه خاطر به کردم
 کردم فکر کنه، ازدواج پژمان ی خاله با قراره آزاد
 از شما خاطر به اون که باشه نیا زیچ همه لیدل دیشا

 که داره خاله هی پژمان، ندونه که هیک. گذشته خودش
 و من از آزاد دونست یم اون ره؟ یم براش جونش
 ...پس خب و متنفره مامانم
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 یم بود ساخته که ییویسنار حرفش، نیب دمیپر

 پژمان با راهش ی ادامه به کند دواریام را او توانست
. بود یداستان و فداکارانه یادیز زیچ همه خب اما

 یبرا را دختر نیا اگر پژمان بودم مطمئن من الاقل
 هم مردم یم شیجلو من اگر یحت خواست، یم شهیهم
 .گذشت ینم حسش و خودش از
 
 !ستین طور نیا ــ
 

 دور را زیم داشتم دوست. ماند دهانش یتو حرفش
 یم خجالت احساس دربرابرش. کنم بغلش و بزنم

 و خواست به که یا رابطه یتو کردم ینم فکر کردم،
 تیاذ انقدر مقابل طرف بود، شده تمام پژمان مصلحت

 شده تمام دوطرفه زیچ همه گفت یم پژمان. باشد شده
 عواقب متوجه هم خودش یحت او دمیفهم یم حاال و

 .نبوده کارش
 
 ...طوره نیهم دیبگ بهم ــ
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 ٥٥٥_پارت#
  طومار#
 

 نفسم که کنم دشییتأ خواست بغض و التماس با یطور
 یرو را دستانم و کردم کم را یقیموس یصدا. گرفت

 تا میبگو چه دیبا دانستم ینم. زدم گره هم در زیم
 .نشکند غرورش

 
 شروع طنتاشیش ،یسن هی از بعد از کل پژمان خب، ــ
 یستین یدختر نیاول تو. کرد یم یعاص رو همه و شد
 ...یشد شیزندگ وارد که
 
 .حرفم نیب دیپر او بار نیا
 
 ...یول ستمین شیاول دونم یم دونم، یم ــ
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 شیها بغض ی همه با خواست یم انگار گرفت، نفس
 .بجنگد

 
 .داشت دوست و من یول ــ
 

 کردم یم حس! قیعم یتأسف با کردم، نگاهش فقط
 نیا. بود کرده تیسرا هم من به و داشت ریواگ بغضش

 یبرا کنم؟ دیناام توانستم یم چطور من را یدواریام
 .بود آمده بدم مرگ حد تا پژمان از بار نیاول
 
 یبچگ از داره، خاص یاخلق تیخصوص هی پژمان ــ
 دهید دوچرخه هی بود، که سالش ده. داشت و اخلق نیا

 تا گفت و دینخر براش خواهرم. خواست یم که بود
. ستین دوچرخه از یخبر نشه تموم امتحانات یوقت

 یبرا اومد، یم خوشش دوچرخه اون از یلیخ پژمان
 بره یم و خواهرم زیر نهیس یواشکی داره یبرم نیهم
 یم خره، یم رو دوچرخه اون پولش با و فروشه یم

 از انتقام یبرا پولشم یباق با... زمیعز ی خونه ذاره
 به مدرسه یتو و خره یم یبستن یکل ره یم مامانش

 دیفهم یوقت خواهرم. ده یم یبستن ها بچه ی همه
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 هی به دنیرس خاطر به پسرش شد ینم باورشم
 محبوب زیر نهیس از یحت شده حاضر دوچرخه
 موقع اون از. بکنه باهاش و کار نیا و بگذره مامانش

 چیه بخواد رو یزیچ اگر پژمان شد ثابت همه یبرا
 . بشه مانعش تونه ینم کس
 
 اشک مظلومانه انقدر و بود افتاده فاصله شیها لب نیب
. کنم لعنت را پژمان بود مانده کم که ختیر یم شیها

 .شرمنده تینها یب و بود آرام میصدا
 
 از یحت... سهله که من خواست، یم رو شما اگر ــ

 ادم اون! شما به دنیرس یبرا شد یم رد مادرشم یرو
 از هم انقدر. ستین ها ینینش عقب و ها یفداکار نیا

 آرامشش، نخوردن هم به یبرا که ادینم خوشش آزاد
 . بزنه رو شما دیق بخواد

 
 شیب میبگو خواست یم دلم. بست درد با را چشمانش

 پدرت رابطه، نیا کردن تمام و پژمان دیترد لیدل نیتر
 تر شیب نداشتم دوست حال نیا با. اوست یدوهمسر و

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1680pg.   

 نجوا و انداختم نییپا را سرم. کنم بد را حالش نیا از
 .کردم

 
 از بهتر یآدم قطعا د،یهست یموجه یلیخ دختر شما ــ

 ...پژمان
 
 ٥٥٦_پارت#
  طومار#
 

 حرکت و شد بلند شیجا از کنم، تمام را حرفم نگذاشت
 به خوب حالش. گرفت را من زبان یجلو اش یناگهان
 .دیرس ینم نظر
 
 .داره دوسم کردم یم فکر ــ
 

 طعم و حل دهانم یتو گفتن، یبرا کردم آماده هرچه
 !دیلرز یم شیصدا. شد یجار زبانم یرو یتلخ
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 آزاد و شما ازدواج اگر که جا نیا اومدم دیام نیا با ــ
 هی بودم نکرده باور من. دیبزن حرف باهاش مانعشه،

 طرف کردن وابسته بعد و ادیب که باشه بد انقدر آدم
 و داشتم اعتماد بهش من! خدا امون به کنه ولش مقابل،
 کرده دواریام یا احمقانه شکل به و خودم فقط ظاهرا
 هی واقعا شما، ی خواهرزاده که بود نیا قتیحق. بودم
 جز یزیچ چیه براش که شرفه یب و یعوض آدم

 .ستین مهم خودش صلح و خواست
 
 بود کرده یکار کنم، دفاع پژمان از توانستم ینم یحت
 لب و درموردش یصفت هر دنیشن به بودم مجبور که
 کینزد زمیم به. ردیبگ آتش دلم فقط و نکنم باز لب از
 .داد قرار زمیم یرو را یچرم دستبند و شد
 
 ... دیبد پس بهش اونه، از میادگاری تنها نیا ــ
 

 و شدم بلند میجا از رفت، یم و دیچرخ یم داشت
 .کردم شیصدا
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1682pg.   

 !خانم آتنا ــ
 

 .کردم نجوا نگران. برنگشت اما ستادیا آرام
 
 .دیرس ینم نظر به خوب کنم؟ خبر نیماش ــ
 
 قبل از تر پر چشمانش. سمتم دیچرخ نیسنگ ینفس با

 . بودند شده
 
 .برم راه کمی خوام یم ــ
 
 بفهمم توانستم یم اما کنم درکش توانستم ینم من

 سمت به و دمیچرخ زدم، یپلک. است بد چقدر حالش
 یلیخ خودم که ییها کتاب از یکی. رفتم ها قفسه

 کتاب نیا یها آدم ی قصه برداشتم، را داشتم دوستش
 ها آدم دن،ینرس نیا ته و شد یم ختم دنینرس به

 هم خودشان که ییروزها یبرا ساختند یم را خودشان
 به کتاب با. دهید شانیبرا یخواب چه دانستند ینم

 به رهیخ ینگاه با و سمتش گرفتم را آن رفتم، سمتش
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 ختیر یم اشک آن از قطره قطره که یسیخ چشمان
 نجوا کرد ینم کردنشان پاک یبرا یتلش چیه و

 .کردم
 
 .بخون یداشت دوست هروقت و نیا ــ
 

 نگاه را من و گرفت را کتاب آمد، جلو دیترد با دستش
 دختر کی سیخ و سرخ چشمان یتو که نیا. کرد

 ،یبزن لبخند و یکن نگاه احساس از خورده شکست
 به فکر بدون دادم انجامش حال نیا با. نبود یراحت کار
 
 ٥٥۷_پارت#
  طومار#
 
 مادرش، و است آزاد یناتن خواهر دختر نیا که نیا

 گناه من. ختهیر هم به را اخانمیرو یزندگ که یهمان
 .نوشتم ینم گرانید یپا را ها آدم
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 .متأسفم ــ
 
 با او، و میبگو توانستم یم که بود یا کلمه تنها نیا
 گرید قطرات کردن روان و گرید زدن پلک کی

 یکتابفروش از کتاب آن همراه یحرف چیه یب اشکش،
 فقط در، یباال زیآو یصدا بار نیا و شد خارج
 یشرمندگ و بغض از بود پر تنم تمام. بست را چشمانم
 ی نقطه نیزتریعز یتو امروز، که یاحساس بابت
 و افتاده دختر کی دست از یبد یصدا با من، یایدن

 یها گام. بود من تن ی پاره... باعثش و بود شکسته
 فقط و برداشتم را لمیموبا ز،یم سمت کشاندم را سستم

 لیموبا کردن پرت با و فرستادم پژمان یبرا امیپ کی
 او که یا یصندل یرو نشستم اش، یقبل یجا سر

 یرو هنوز دستبندش. بود نشسته شیرو شیپ یلحظات
. برداشتمش و کردم دراز مکث با را دستم. بود زیم

 حروف یرو. بود شده حک آ و پ حروف چرم، یرو
 قبل، از تر شرمنده و یعصب کلفه، و دمیکش دست را

 .فشردم مشتم یتو را دستبند
  
 !پژمان ــ
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 بلند، ییصدا با بعد و اسمش تکرار بود زمزمه اولش
 یتو از را دختر آن یها هیگر یصدا که بلند قدر آن

 .کند پاک گوشم
 
 ٥٥۸_پارت#
  طومار#
 
 را است بسته مغازه یتابلو که بود تر شیب ساعت کی

 یم را انتظارش و بودم بسته را در و بودم چرخانده
 یرو پا راحت، یلیخ که را یزیعز انتظار. دمیکش

 یم و گذاشت یم گرید یها آدم ی عاطفه و احساسات
 امروز که یمن اما. کند هیتوج را خودش توانست
 ذره نه و بودم یشدن هیتوج نه دم،یکش یم را انتظارش

 بغض آتنا، رفتن بعد از! قائل شیبرا حق یا
 به من و زد یم میگلو به یپاتک بار کی قهیهرچنددق

 یم دلم. سابقش یسرجا گرداندم یم برش یسخت
 حرف ثبت مسئول که را مغزم از قسمت آن خواست

 له مشتم یتو بکشم، رونیب ام حافظه از بود آتنا یها
 را خودم خواست یم دلم یحت. ندازمیب پا ریز و کنم
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 دل یتو بروم و بگذارم جا کتاب کی صفحات یال
 دختر به زدن ضربه بعد شانیپسرها که ییها قصه
 انیپا کی با و شدند یم مانیپش مرگ حد تا قصه،
 یم که فیح صد و شد یم قبول بخششان ک،یرمانت
 یایدن نیا یتو پژمان، که داشتم مانیا و دانستم

 صدد در نه و است مانیپش نه ،یواقع مزخرف
 یجلو که دمید را نشیماش باالخره! یعذرخواه
 الش،یخ یب ژست همون با و کرد توقف یکتابفروش

 در، یرو یتابلو به تیاهم یب و آمد یکتابفروش سمت
 .داد هول را آن
 
 ؟یکرد لیتعط شده یچ ــ
 

 یا شهیهم مثل اش، شهیهم مثل شاد، و بود سرخوش
 و رفتم یم اش صدقه قربان حالتش نیا دنید بعد که

 سکوتم و من دنید. کنم لعنتش خواست یم دلم امروز،
 یجد یکم و ببندد را در شد باعث سرخم، چشمان و

 داشت هم نگاهش. کند کینزد زیم به را خودش شده،
 .گشت یم را اطراف
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 شده؟ یچ ؟ییتنها ــ
 

 که حاال اما، دیایب بودم داده امیپ. کردم یم نگاهش فقط
 یتو کردن پرت یبرا بودم آورده کم واژه بودم آمده

 وسط یانیجر که بود شده متوجه باالخره! صورتش
 و رفت نیب از کامل هم لبخندش مچهین آن چون است
 .گذاشت زیم یرو را دستش کی کف
 
 .یکن یم نگاه یدار بابات قاتل به انگار چته؟ خو ــ
 

 سمت رفتم. شدم بلند میجا از و دمیکش یقیعم نفس
 .آمد سرم پشت هم پژمان و کتاب یها قفسه
 
 دارم کار ؟یریبگ سکوت ی روزه یآورد و من ــ

 دعوات پسره نیا با نکنه نه؟ ای شده یچ یگ یم خاله
 .کنم سیسرو و دهنش بزنم برم نهیا اگر شده؟
 

 میصدا و بود او به پشتم بودم، دهیرس ها قفسه وسط
 .گرفته
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 شاخه نیتر محبوب رمان کتاب اد،یم ادمی یوقت از ــ
 !ینوجوون همون از. بوده من یمطالعات ی
 
 .کرد نجوا تمسخر با
 
 شما دیخون یم رو یعاشق و عشق یها قصه نیهم ــ

 !نهیا روزتون و حال که دخترا
 
 ٥٥۹_پارت#
  طومار#
 

 به داشتم کم کم چون بست، یم را دهنش بود بهتر
 انجام را کار نیا شیبرا خودم که دمیرس یم یا مرحله
 .بدهم
 
 خودشون جز که بودن ییآدما هی اشون،یبعض یتو ــ
... فیکث ،یعوض خودخواه،. نبود مهم براشون یچیه
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 هزاربار دمیرس یم بهشون قصه یتو هربار که ییآدما
 من خود سر رو بل اون که انگار کردم، یم نشونینفر

 آدما نیا از من که شکر رو خدا گفتم یم بعد. آوردن
 .... ستین برم و دور
 

. کرد یم گوش من به یجد داشت سمتش، دمیچرخ
 با چشمانش یتو! شده یخبر که میصدا از بود دهیفهم
 کرده اش تجربه آتنا یها حرف بعد که ینفرت ی همه
 .زدم لب و شدم رهیخ بودم
 
 .پژمان کردم شکر رو خدا یالک ــ
 

 داشتم که کنم هیگر خواست یم دلم. بود کرده سکوت
 کم یسن اختلف ی همه با که یپسر نم،یزتریعز با
 انگار من، به نسبت بودنش تر بزرگ یحت و نمانیب

 .زدم یم حرف طور نیا بود خودم تن از یبخش
 
 قدر همون قایدق من ی خواهرزاده چون، بود یالک ــ

 !فهیکث و یعوض خودخواه،
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 حق. شود تر شیب بغضم شد باعث رتشیح جاخورد،

 و خواهر یها بچه یبرا جانش که یداریسپ داشت، هم
 یکی چشم یتو و بود ستادهیا حاال رفت، یم برادرانش

 همان با. گفت یم طور نیا و بود زده زل ها آن از
 .کردم زمزمه بغض

 
 .توام ی خاله من که امروز بودم شرمنده چقدر ــ
 
 مگه؟ شده یچ ه،یچ پرتا و چرت نیا ــ
 
 و کرد یم تر شیب را غمم آتنا، یها اشک یادآوری

 .دینال هم خشم همان با. تیتقو را خشمم
 
 !بود جا نیا امروز آتنا ــ
 

 !انگار بود شده یعصب د،یپر باال شیابرو
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 نیا که زونیآو ی دختره گفته یچ ؟یچ که خب ــ
 ...اسپند نیع رو تو طور
 

 دستم کردم، را کار نیا اما دمیلرز کردم، بلند را دستم
 یلیس خودم به انگار و کردم بلند نمیزتریعز یرو را
 دانم ینم بغضم. نشست صورتش یرو دستم یوقت زدم
 یلیس آن از ای او به نسبت خشمم از بود، آتنا حال از
 دهیکش درد بند به را خودم پژمان از تر شیب که یا

 .بود
 
 یتو شیکشوند خودت که یدختر به و ببند و دهنت ــ

 احساسش به توجه بدون خودت، لیم به بعد و تیزندگ
 !زونیآو نگو یکرد ولش
 
 ٥٦۰_پارت#
 طومار#
  

 دستش یحت. باشم من نیا شد ینم باورش بود، شوکه
 یم دستم کف. صورتش یرو گذاشتن یبرا امدین باال
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 و دیترک بغضم. شد یم جزغاله داشت قلبم و سوخت
 .کتابخانه ی قفسه به دادم را ام هیتک
 
 یم کارشیچ آورد، یم من سر رو بل نیا یکی اگه ــ

 ؟یکرد
 

 .داد نشان واکنش باالخره
 
 ...داریسپ ــ
 
 .دمیکش ادیفر
 
 وسط شیآورد یکرد غلط ش،یخواست ینم اگر ــ

 تونم ینم چرا من ،یکرد عاشقش یکرد غلط ت،یزندگ
 ی همه که هیچ تتونیحکا... رو مردا شما بفهمم
 دختر که د،یکرد خلصه کمرتون نییپا به و تونیزندگ

 تونیراض کس چیه که د،یفلج انگار نباشه کنارتون
 واقعا مرگتونه چه د،یکن امتحان رو همه دیبا و کنه ینم
 و رتیباغ دیش یم ادیم وسط خودتون ناموس یپا که
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 شوهرم، و من نیب دعوا هی احتمال خاطر به یخوا یم
 و دختر با... یهرغلط خودت یول یکن سشیسرو یبر
 من ن،یبب و من ؟یکن یم گهید یها خانواده زیعز

 ...عاشقم
 

 خودم که زد یم تند انقدر قلبم، یرو گذاشتم را دستم
 تا کردم یم اشاره داشتم خودم به. ترساند یم هم را
 و من ی سهیمقا با که. دیایب خودش به یکم دیشا

 به مزخرفش یپرست ناموس آن اطرافش، یدخترها
 .شود آدم یکم و فتدیب درد
  
 یلیخ. کرد یم ولم آزاد اگر کن فکر... عاشقم من ــ

 یم که عذاب اما... مردم ینم موندم، یم زنده خب،
 از یبخش دیبا هاش خاطره کردن پاک یبرا دم،یکش

 ختمیر یم اشک ایدر هی قدر دیبا کشتم، یم که و خودم
 دختر چندتا با چندبار کن فکر تو... شم بهتر دیشا که
 جا نیا به و کارشون و چندتاشون ،یکرد و کار نیا

 دیتون یم چطور فهمم ینم... فهممتون ینم ،یرسوند
 . دیکن رفتار آدما با رحمانه یب انقدر
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 انیم و انداختم نییپا را سرم. بود شده صدادار ام هیگر
 .زدم لب هقم هق
 
 نیبب کنه؟ ینم بد و حالت من یها هیگر یصدا ــ

 زشونیعز یها هیگر یصدا مادر، ای پدر برادر، چندتا
 .ومدهیبرن دستشون از یکار چیه و شبا دنیشن و
 

 و رساند روین دستم کف به باز آتنا، یها اشک تصور
 و پژمان ی نهیس یتو دمیکوب را دست کفس آن من

 و برود عقب که بود زده بهت قدر آن. راندم عقبش
 .نکند یمقاومت

 
 .پژمان داشتنت از سرافکندم چقدر ــ
 
 ٥٦۱_پارت#
  طومار#
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 از ییجا کی رفت، یم نیب از داشت باالخره بهتش
 از پر و یجانیه حرکات انیم و ستادیا باز رفتن عقب
 یتو یها کتاب یحت تا برد باال را شیصدا من، بغض
 .بکشد سوت گوششان هم، قفسه
 
 .ریبگ دهن به زبون قهیدق هی ــ
 

 میها اشک. شد خم سرم و افتاد اش نهیس یرو از دستم
 تمام خودم، یبرا آتنا حال تصور از نداشتند، یتمام
 با که نیا بدتر همه از. افتادند یم درد به میها سلول
 یب یها رابطه و پژمان یزندگ طیشرا از اطلع وجود

 است ممکن بودم دهیفهم امروز تازه انگار سروتهش،
 دهیرس آتنا حال به چندنفر من، ی خواهرزاده جانب از

 مانده برف ریز سر یبرا بغضم ییجورها کی. باشند
 بود شده باعث بودنم، خاله مهر. بود هم خودم ی

 هرچقدر پژمان که موضوع نیا یرو ببندم را چشمانم
 کی توانست یم بود، پناه و پشت و قیرف من یبرا

 .باشد مان خانواده از رونیب یها آدم یبرا کابوس
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 ینم و دختر اون که بودم گفته بهت من دار،یسپ ــ
 .خوام
 
 دستانم نیب را سرم و نشستم قفسه، یپا خوردم سر

 .کردم پنهان
 
 عاشقت ینگفت ،ییجدا نیا به هیراض اونم یگفت تو ــ

 روز هی که نیا الیخ و فکر و تصور با ینگفت شده،
 .گذرونه یم و روزاش یبرگرد ممکنه

 
 خوب گذاشتم و برداشتم صورتم یرو از را دستم
 چشمان به رهیخ هم حال همان در ند،یبب را میها اشک
 .زدم لب مستأصلش و کلفه

 
 آزاد با من ازدواج خاطر به پرسه، یم ازم امروز ــ
 هی یعنی ؟یچ یعنی یفهم یم... نه ای یزد و دشیق

 کنه باور نخواسته که بسته دل بهت دختر نیا یطور
 .لیدل دنبال ذهنش یتو نشسته و یکرد رهاش
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 و گذاشت نیزم یرو میجلو را شیزانو شد، خم کلفه
 .زد لب چشمانم به رهیخ
 
 !خاله ستمین تو مثل من ــ
 
 خواست یم دلشان که ییها چشم با سکوت، همان در
 هم را شیزانو یکی آن. کردم شیتماشا ببارند، شر شر
 .من خی دست به رساند را دستش و گذاشت نیزم یرو
 
. نباشه مهم برام طرفم ی خانواده ستمین تو مثل من ــ

 من... شهر نیا یتو داره رسم و اسم آدم هی من پدر
 یتو اومده مادرش، که رمیبگ رو یدختر رم ینم

 و معرفت یب آدم هی پدرش، و گهید زن هی یزندگ
 و نداره بچه به یربط خانواده یبگ هم یهزار! خائنه
 مثل تونم ینم من باز نوشت، بچه یوپا گناهشون دینبا
 نیب تونم ینم... زایچ نیا مهمه من یبرا. باشم تو

 آتنا. مردم حرف یگوربابا بگم و کنم یزندگ مردم
 آدم گفتم هللا بسم اول رو، رابطه نیا خواست خودش
 هی قراره و میمسافر انگار ستم،ین موندن و تعهد
 هم با یریمس
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 ٥٦۲_پارت#
  طومار#
 
 و من به یربط داده دل که نیا... باشه گفت. میکن فیک

 وسط و پات که نداشته یربط هم تو به. نداره میزندگ
 .دهیکش
 
 و قلبم یتو کرد یم فرو بود، برداشته سوزن یکی

 یها حرف دنیشن میبرا داشت درد قدر همان. مغزم
 .دیدزد را چشمانش دید را نگاهم یرگیخ یوقت پژمان،

 
 بخوام که انقدر اون نه یول زمان، اون داشتم دوسش ــ
 . کنم عوض و نظرم خاطرش به
 
 !پژمان یکرد دمیناام تر شیب چقدر ــ
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 محکم را دستم هردو کف من، و کرد نگاهم کلفه
 حاال. کنم پاک را میها اشک تا دمیکش صورتم یرو
 یتو مزخرف یها تیشخص همان هیشب بود شده قایدق

 .دنشید از آمد یم بدم قدر همان ها، کتاب
 
 !رونیب برو ــ
 

 .زد لب ناباور
 
 !خاله ــ
 
 .دمیکش ادیفر
 
 یآدم خوام ینم... نمتیبب خوام ینم ؟یشنو ینم ــ

 .نمیبب رو تو مثل
 
 خبره؟ چه جا نیا ــ
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 و بودنش از رانیح. چرخاند را سرمان آزاد، یصدا
 به یدست دوباره بود، نگاهش یتو که یشوک آن

 زیآو یصدا چرا. ستمیبا کردم یسع و دمیکش صورتم
 و من نیب تیوضع از ناباور. بودم دهینشن را در یباال

 .زد لب و آمد جلو ها قفسه نیب پژمان
 
 یکرد هیگر تو؟ یزد یم داد چرا شده؟ خبر چه ــ

 چرا؟
 

 پژمان به را نگاهش بعد و دیپرس من از را سوالش
 یعصب و بودم کرده داغ خودم قدر که یپژمان. داد
 .بود
 
 .شماست خواهر دسترنج حاصل ؟یپرس یم من از ــ
 
 پژمان نگاه یتو ام دهیترس چشمان دم،یگز را لبم

 گرید د،یچرخ سمتم که آزاد ناباور نگاه اما نشست
 را میصدا کردم یسع. بود شده رید شدن مانعش یبرا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1701pg.   

 گرفته و سوخت یم بودم دهیکش داد بس از. کنم صاف
 .بود
 
 ..آزاد ــ
 
 حاال که یدار دختر اون با یصنم چه تو ــ

 بهش خواهرت؟ گه یم کرده پر و دهنش خواهرزادت
 ندارم؟ یخواهر من ینگفت
 
 ٥٦۳_پارت#
  طومار#
 

 پشت و پژمان سمت دیچرخ بدهم، یجواب نداد اجازه
 .زد او ی نهیس یرو نرم بار کی را دستش

 
 !اقاپسر کن کتهید و نیا... ندارم... یخواهر... من ــ
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 آزاد کردن وانهید یبرا مادرش، و آتنا اسم دانستم یم
 و رفتم جلو پژمان سرخ چشمان از دهیترس. ستیکاف
 .رمیبگ را انهیم کردم یسع
 
 ستین مهم م،یداشت کیکوچ بحث هی پژمان و من ــ
 .رفت یم داشت االنم... یلیخ
 
 از سوخت یم که پوستم به رساندم را دستم باز، و

. کنم مرتب یکم را ظاهرم کردم یسع و ختنیر اشک
 تا. برود فقط که کردم التماس پژمان به هم نگاهم با

 تا نکرد نگاهم درست اصل اما برود، یطوالن یمدت
 .بخواند را حرفم

 
 جا نیا اومده امروز که یاون پس ؟یندار خواهر ــ

 یک... من یبرا من، ی خاله از کرده عشق ییگدا
 بوده؟
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 جلو بد انقدر امروز چرا. کرد نگاهم زده رتیح آزاد
 نیا کردم یسع و زد خونیشب دوباره بغضم. رفت یم

 .زمینر اشک الاقل بار
 
 !آزادجان ــ
 
 جا؟ نیا یداد راه و دختر اون تو ــ
 

 بودم مستأصل و جیگ انقدر. دیپرس بهت با را سوالش
 چطور. رمیبگ را کلف نیا سر کدام دانستم ینم که
 من خواست آتنا آمدن کردم یم متوجهش االن دیبا

 را تنم ادش،یفر که بودم نداده یجواب هنوز نبوده،
 .راند عقب به گام کی ترس از را من و لرزاند

 
 جا؟ نیا یداد راه و دختر اون گم یم توام، با ــ
 

 که یخشم انگار آتش، کردن ادیز عامل بود شده پژمان
 آمد ینم بدش کند، یخال آتنا و من سر بود نتوانسته
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 گرفت را شیبازو نیهم یبرا. زدیبر رونیب آزاد یرو
 .زد لب یبد لحن با و
 
 .نبر باال من ی خاله واسه و صدات ،یهو ــ
 

 آزاد خواب ادی... حال آن یتو سمتش، دیچرخ هم آزاد
 بودم دهیترس. بود پژمان صورتش که یعروس. افتادم

 نییپا نه و آمد یم باال نه که یسنگ بود شده بغضم و
 و چسباندم لبم به را خمی انگشتان نوک. رفت یم

 یب میصدا قدر آن اما. کردم صدا لب ریز را اسمشان
 .دندینشن کدام چیه که بود رمق
 
 ...گهید منه زن منظورت تو؟ ی خاله ــ
 

 .نداشت ینینش عقب الیخ پژمان
 
 ٥٦٤_پارت#
 طومار#
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 دلت طور هر یتون یم شده، زنت چون نکن فکر ــ

 شما ی خانواده نیع ما... یبزن حرف باهاش خواست
 میستین یطور نیا. میخانوادمون یدخترا پشت م،یستین

 ناموسمون نگزه ککمون و میبش منکر و نسبتامون که
 .برگردونه و پسرش دوست که دوره افتاده راه
 
 کردم، نگاه آزاد ی شده سرخ صورت به وحشت با

 صدا را اسمش و دمیکش یغیج آمد، باال که دستش
 لب ی گوشه را مشتش اما من به اعتنا یب. کردم
 تا فشرد هم را پژمان اهرم ن،یهم و دیکوب پژمان
 چشم نشانیب نزاع به زده وحشت. شود ور حمله سمتش
 همه آن بعد و روزه خاطر به که یفشار با و دوختم
. کشاندم جلو را خودم بود، کرده سقوط شدت به تنش
 داشتم یسع. بودند شده خی دوقطعه هیشب دستانم قطعا

 به بودند افتاده یوحش آدم دو مثل اما بشوم مانعشان
 بود شده باعث ها، قفسه به شانیها ضربه. هم جان

 قفسه که کردم یم شکر را خداوند دیبا و فتدیب چندکتاب
 مانعشان توانم ینم دمید یوقت. بودند متصل نیزم به ها

 انداختم، رونیب مغازه از را خودم دوان دوان شود،
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 باال غیج و هیگر از که ینفس با و کردم صدا را حامد
. شود یکتابفروش وارد دیبا کردم متوجهش آمد، ینم

 تک یرو آزاد، ی مغازه یجلو... جا همان هم خودم
 هیگر لرزان، ییپا و دست با و نشستم در یجلو ی پله
 ها اشک همان با داشت جانم تمام. گرفتم سر از را ام
 ینم و بود نشسته تنم به لرز. ختیر یم نیزم یرو

 تا برسانم را خودم و بردارم قدم از قدم یحت توانستم
 طول چقدر دانم ینم. شده سرم بر یخاک چه قایدق نمیبب
 از را خودش دوان دوان حامد یوقت تا گذشت و دیکش

 صورتش به وحشت و ترس با انداخت، رونیب مغازه
 که دیترس من ی دهیپر رنگ از هم او انگار و زدم زل

. داد تکان اوضاع کنترل یمعنا به میجلو را دستش
 و مشت ،یریدرگ نیب هم او داد یم نشان ظاهرش

 . کرده جان نوش یلگد
 
 یم دارم ه،یخون خواهرزادتون لب کردم، جداشون ــ
 .ببرم رو هیاول یها کمک ی جعبه رم
 

 یا جهیسرگ با و ستمیبا کردم یسع. شد تر شیب ترسم
 بند وارید به را دستم شدم مجبور نشست، جانم به که
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 آوردن یبرا یفروش کفش سمت رفته ریمس حامد. کنم
 .زد لب نگران و برگشت را هیاول یها کمک ی جعبه

 
 شما؟ دیخوب ــ
 
 بتوانم تا دمیکش قیعم نفس دوبار. دادم تکان یسر
 وارد دوباره و کنم کنترل را میها اشک شده هم یکم

 نیب سرش و من زیم پشت بود نشسته آزاد. شدم مغازه
 با مقابله یبرا آرام ییها گام با رفتم، جلو. بود دستانش
 یرو نشسته را پژمان و چرخاندم چشم و ام جهیسرگ
 کنار را یدستمال که دمید ها قفسه به زده هیتک ن،یزم
 قرمز را دستمال که یخون دنید با. دهد یم فشار لبش
 شیصدا وحشت با و رفت جیگ تر شیب سرم بود کرده
 رها را سرش آزاد و چرخاند را او سر میصدا. کردم
 .دیچرخ عیسر که شد ترسم متوجه دنمید با پژمان. کرد
 
 !نترس خدا، به خوبم ــ
 
 ٥٦٥_پارت#
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 قایدق. نکردم نگاهش اما شدم، متوجه را آزاد شدن بلند

 را ام یلیس هم من که بود زده را مشتش ییجا همان
 در نبود حقش بودنش یعوض ی همه با. بودم دهیکوب
 کتک اش خاله شوهر و خاله از طور نیا روز کی

 یچشمان با و قفسه همان یپا خوردم سر. بخورد
. بردارم لبش ی گوشه از را دستمال کردم یسع س،یخ

 .شلوارش بود یخاک و بود شده کنده لباسش ی دکمه
 
 ده؟یپر رنگت انقدر چرا تو دار،یسپ خوبم ــ
 

 حس. کردم یم حس هم را آزاد شدن کینزد حاال
 اگر. دستم به رساند را دستش و زد زانو کنارم کردم
 کرد لمسم او زدم، یم پس را دستش حتما نبود، پژمان

 .نکردم جدا پژمان صورت از را نگاهم من و
 
 ...داریسپ افتاده فشارت ــ
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 سرم دار، خش یصدا آن با آزاد ی جمله به اعتنا یب
 قهیشق کنار کرده، چه او با پژمان نمیبب تا چرخاندم را
 چشم به گردنش کنار قرمز رد و بود شده سرخ اش
. داشت یکبود اما نه، که یزیخونر. خورد یم
 اش قهی حاال و بودم دهیخر شیبرا خودم را راهنشیپ

 تر شیب سرم و شد تر شیب بغضم. بود شده پاره یکم
 .رفت جیگ
 
 کنم، زیتم و زخمت بذار پژمان آقا آوردم، لهیوس من ــ

 ...تیشونیپ یرو بذار و خی کمپرس نیا آزادخان
 

 طور همان هم پژمان و کرد رد را او دست آزاد
 ها، بچه نیع جفتشان. بکند را کارش او تا نشست
 انگار. بودند شده ساکت حاال و بودند ختهیر را شرشان

 را خشمشان و یانرژ تمام ،یطوالن خورد و زد آن با
 افتاده یها کتاب سمت دیچرخ نگاهم. بودند کرده هیتخل
 دوباره کردم یسع. آمد باال سخت نفسم و نیزم یرو
 با خودش آزاد و آمد باال من با نگاهش پژمان ستم،یبا
 .برخاست من
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 ...داریسپ ــ
 

 دانست یم چون نگفت یگرید زیچ. کرد میصدا فقط
 زم،یم سمت رفتم. هستم یعصب جفتشان دست از چقدر

 دایپ با و گشتم فمیک دنبال سوخت یم که سمیخ نگاه با
 میجلو او و زدم دور را زیم. داشتم برش کردنش

 .ستادیا
 
 حال از ابونیخ یتو یخوا یم ؟یر یم یدار کجا ــ
 .ارمیب برات قند آب نیبش برو ؟یبر
 
... کردنش نگاه بدون برانم، عقبش خواستم دست با

 .نداشتم را زورش نتوانستم،
 
 !داریسپ ــ
 
 حیصح حامد یجلو. بود کلفه و یعصب دومش داریسپ
 . کنم یعلن را یدلخور نیا نبود
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 برم خوام یم فقط... خوام ینم قند آب م، روزه ــ

 .خونه
 

 .کرد بلند را شیصدا
 
 ٥٦٦_پارت#
  طومار#
 
... خهی تنت م؟ روزه یگ یم یر یم حال از یدار ــ

 .زینر بهمم نیا از تر شیب نیبش برو
 

 .شد بلند باز پژمان یصدا
 
 زدنه؟ حرف طرز چه نیا ــ
 

 یاخطار و شد گرفته سمتش یجد یلیخ آزاد دست
 .خورد تکان
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 !پسر آقا یباش ساکت نفعته به ــ
 

 نییپا را سرم شد، ساکت واقعا پژمان که بود بیعج
 شد باعث کرد، ینم میرها که یا جهیسرگ و انداختم
 دست دور از انگار آزاد یصدا. بزنم یا خسته پلک
 .آمد یم ها
 
 .نیبش برو ــ
 

 یسخت به و دادم قورت را ام شده تر نیسنگ بغض
 یم و دمید یم دور از انگار را زیچ همه. دمیچرخ
 تر کوبنده جهیسرگ اما دهینرس سوم به دومم قدم  دم،یشن
 را اهیس کامل یا هاله و کرد حمله سمتم به قبل از
 عیسر یلیخ شد، خم که میزانو. دیکش چشمانم یجلو
 ،یا دهیترس یصدا و نشست میبازو دور یگرم دست
 .کرد پر را میها گوش

 
 . داریسپ ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1713pg.   

 
 سوار، هم یرو و بودند شده فلج انگار میها مردمک

 رمیبگ فاصله یاهیس آن از و کنم شانیجدا توانستم ینم
. کرده افت فشارم فقط و ام نشده هوشیب دمیفهم یم اما

 انگار که دادم یم صیتشخ هم را پژمان یصدا
 .بود شده کمینزد
 
 ؟یخوب خاله خاله؟ ــ
 
 صاحبشان دست از که گرم یها دست آن کمک با
 یصدا و شدم نشانده یصندل یرو بودم، دلخور یلیخ
 نیا از ام قهیشق. نشست سرم یتو کوبنده ،ییها گام
 یم حس. گرفت نبض تنم تمام و افتاد درد به صدا
 را من درون از دارم نشسته، جانم به که ییسرما کردم

. ندارم آن با مقابله یبرا ییروین چیه و بلعد یم
 میها لب نیب از ن،یریش و خنک یعیما بعد، یلحظات
 ام، روزه شدن شکسته از نیغمگ من و شد دهانم وارد

 یوقت. نکردم میها پلک کردن باز یبرا یتلش گرید
 یروین آن شد، ختهیر دهانم یتو عیما آن چندبار
 کم دیکش یم نیزم سمت را میپاها و دست که پرقدرت
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 را شرش کم کم هم کوبنده یصدا آن و رفت نیب از کم
 .کرد کم سرم از
 
 ؟یشنو یم و صدام دار،یسپ ــ
 
 .مارستانیب مشیببر نداره، دهیفا یطور نیا ــ
 
 ٥٦۷_پارت#
  طومار#
 

 پژمان یصدا دوم ی جمله و آزاد به متعلق اول یصدا
 بهوش کنم متوجهشان تا دادم تکان یکم را دستم. بود

 نیب بلغزند یانگشتان شد باعث حرکت، نیهم و هستم
 .بدهند فشار محکم را دستم و انگشتانم

 
 !کن باز و چشمات ــ
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 و کردم لج. آمد ینم خوشم اش یدستور لحن از
 پژمان. ندادم نشان چشمانم کردن باز یبرا یتلش
 .بود شده تر کینزد من به شیصدا
 
 .کنه باز و چشماش نداره جون نیا ــ
 

 . فشرد تر شیب را دستم آزاد
 
 ...داریسپ ــ
 

 و دندیلرز میها پلک دم،یکش یپربغض و قیعم نفس
 نفس د،ید را چشمانم که نیهم. کردم بازشان آرام
 کرد خم را سرش ،یخداراشکر با و دیکش یقیعم

 .سمتم
 
 و المیخ لحظه هی یول ،یبزن سرم برمت یم االن ــ

 ؟یبهتر... کن راحت
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 به جواب بدون چرخاندم، را سرم. دیکش ریت ام ینیب
 لبش ی گوشه دستمال که دهیپر رنگ پژمان به... او
 شرمنده نگاهم، دنید با. کردم نگاه بود کرده رها را

 .شد یکتابفروش وارد عجله، با حامد و بست پلک
 
 !بهیس آب. دمیخر نوبخت اقا از و نیا آزادخان ــ
 

 .زد لب و گرفت او از را وهیآبم آزاد
 
 .مغازه برو ــ
 

 از یمکث با بعد و ماند من یرو هیچندثان حامد نگاه
 پاکت یتو کرد فرو را ین خودش رفت، رونیب مغازه

 .داشت نگه من دهان کنار را آن و
 
 .رنیبگ و فشارت میبر یش بهتر کمی بخور ــ
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 دستم را آن اما رمیبگ را وهیآبم تا آوردم باال را دستم
 یتو پاکت آن یوقت تا ستادیا یجد طور همان نداد،
 همان با من و بخورم آن از یکم بود خودش دستان
 .گذاشتم میها لب نیب را ین بد، حال
 
 گه؟ید یخوب خاله ــ
 

 با و بود نشسته زانو یرو ام یصندل یجلو پژمان
 طرفم دو. دیپرس یم را سوال نیا دستم یکی آن گرفتن

 داشتم دوست جانم تمام با را هردو که بودند یمرد دو
 که را جوابش. بودم دلخور ازشان ایدن تمام قدر حاال و

 را سرش و گرفت نم یکم چشمانش کردم حس ندادم،
 و یتفاوت یب و قهر نیا نمانیب وقت چیه. چرخاند

 
 میها لب از را ین. بود ننشسته شدت نیا با یدلخور
 به را نگاهم ،یصندل به سرم دادن هیتک با و کردم دور
 دانم ینم. کنم نگاهشان نداشتم دوست. دوختم سقف

 پژمان بعد، یلحظات که شد بدل و رد چه نشانیب
 بلند یها گام با من، سر دنیبوس با و شد خم برخاست،

 تر شیب یبغض با من و رفت رونیب یکتابفروش از
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 بسته یصدا. بستم هم سقف یرو یحت را نگاهم شده،
 یصدا. شد یکی او یها گام با ،یکتابفروش در شدن
 رونیب از را در... شد یم دهیشن حاال هم موتیر

 آمدن نییپا قژ قژ یصدا و بست یم کامل داشت
 ریز درست انیپر شاه دختر محزون یصدا با کرکره،
 .بود شده یکی گوشم

 
 ٥٦۸_پارت#
  طومار#
 
 !داریسپ ــ
 
 بود زده حرف کلمه کی. بود حرف هزار لحنش یتو
 انگار. بود درآورده شیتو از یمعن هزار من، ذهن و

 دهیترس ام، شرمنده ام، یعصب داریسپ گفت یم داشت
 بود یقلب نفع به همه رشیتعاب ذهنم. دارم دوستت و ام
 و زد یم نفس نفس هنوز ام، نهیس کنج آن داشت که

 لحنش یاری به هم دستش بار نیا. بود امدهین جا حالش
 .دندیلرز میها پلک من صورتم، لمس با و آمد
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 ؟یکن نگام شه یم ــ
 
 .کنم نگاهش خواست ینم دلم... کردم ینم
 
 جا؟ نیا بود اومده یچ واسه آتنا ــ
 

 پاک میبازو را چشمم ی گوشه دم،یکش باال را ام شانه
 یصندل یرو یحساب و درست قبل، از دتریناام و کردم
 باال هم یلیخ فشارم دمیفهم یم و بودم خی هنوز. نشستم

 .امدهین
 
 ! خونه ببر و من ــ
 

 رمیبگ قرار مقابلش که یطور چرخاند، را ام یصندل
 ییجا به اما من چشمان. کنم نگاهش شوم مجبور و

 از کردند لج سرسختانه، و ماندند رهیخ گردنش کینزد
 .کردنش نگاه
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 ...و من نیبب ــ
 
 .نمشیبب گرید خواستم ینم امروز. دمشید ینم
 
 !خونه ببر و من ــ
 
 نفس. بکوبم نیزم به پا فقط ها بچه نیع بود مانده کم

 بغضم. را اش ینینش عقب و کردم حس را اش کلفه
 زور به دیبا کرد، یم ینینش عقب که دینبا شد، تر شیب

 یداد بابت من از و بشنوم را حرفش کرد یم مجبورم
 آورد یم در دلم از دیبا. خواست یم عذر بود زده که
 فرود من ی خواهرزاده صورت یتو را مشتش که

 عقب ها، نیا ی همه یجا به داشت او و بود آورده
 . کرد یم ینینش
 
 راه یتون یم! خونه بعد ،یبزن سرم اول میر یم ــ
 کنم؟ کمکت ای یایب
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 کمکم و دیرس یم عقلش دیبا هم توانستم یم اگر یحت
 را یباز لج که انداختم باال یسر حال نیا با. کرد یم
 .ستیچ دردم که دینفهم اصل هم او و برسانم تهش به
 
 .ببندم رو مغازه در من تا ن،یماش تو برو پس باشه، ــ
 
 ٥٦۹_پارت#
  طومار#
 
 شدن شکسته قبل من و گرفت سمتم را چشییسو

 یصندل یرو از و زدم چنگ را آن بغضم، ی صدباره
 جیگ سرم که بود آرام یخروج سمت میها گام. شدم بلند
 هم را او نگاه یکلفگ. نخورم نیزم دوباره و نرود
 نیماش به را خودم حرف، یب و گذاشتم جا سرم پشت

 چییسو کردن پرت با و یصندل یرو نشستم. رساندم
 صورتم یرو را دستم هردو کف داشبورد، یرو

 یلب ریز یغیج! داغ صورتم و بودند خی دستانم. گذاشتم
 و دل حرف بود دهینفهم اصل که نیا از کلفه و دمیکش

 پنهان دستم پشت را میها اشک ست،ین یکی زبانم
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 چرخاندم را سرم آمد، نیماش در یصدا یوقت. کردم
 قیعم ییها نفس با و ندینب را صورتم تا شهیش سمت
 یحرف داشتم انتظار. ببندم را چشمانم گرفتم میتصم
 دم،یکش داد سرت کردم اشتباه که دیبگو مثل بزند،
 با طور نیا و مینکرد را مراعاتت که متأسفم

 نگرانم چقدر و میافتاد هم جان به احمقت ی خواهرزاده
 فقط و نگفت چیه اما ات یناگهان فشار افت نیا یبرا
 که بود جا آن تازه و کرد توقف یدرمانگاه یجلو
 .بشکند را سکوتش قفل گرفت میتصم
 
 .رهیبگ دکتر و فشارت شو ادهیپ ــ
 
 یالک دیبا چرا بفهمد، را من حرف نبود قرار او یوقت
 در دیایب کمکم به خودش که نیا از قبل کردم؟ یم لج
 به توانسته که نیا به تیاهم یب و کردم باز را نیماش
 وارد نه، ای دیایب دنبالم و کند قفل را نیماش موقع

 جهیسرگ داشتم، ضعف و بودم خی هنوز. شدم درمانگاه
 یرو ،یپرستار ییراهنما با. بود شده بهتر یلیخ اما ام
 دستگاه با خودش بعد یلحظات و نشستم تخت کی

 مهربان و داشت لب یرو لبخند. آمد طرفم فشارسنج
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 که یپزشک به گرفت، که را فشارم. دیرس یم نظر به
 زیتجو با و داد تیوضع گزارش بود یکینزد همان

 یرو از میدارو گرفتن یبرا نسخه، نوشتن و سرم کی
 دمید زدم، کنار که را رنگ یآب ی پرده. شدم بلند تخت
. گردد یم دنبالم چشم با دارد و شده درمانگاه وارد که
 بلند ییها گام با و رفت هم یتو اخمش د،ید که را من

 .آمد سمتم
 
 دکتر؟ گفت یچ ،یفکر یب یلیخ ــ
 

 از را آن ضرب یکم با دادم، دستش را نسخه فقط
 رونیب که یا داروخانه سمت رفتن با و دیکش دستم

 را دستم. گذاشت تنها جا همان را من بود، درمانگاه
... انتظار یها یصندل یرو نشستم و میگلو به رساندم

 یشانیپ ی گوشه و بود خورده نیزم که یا دختربچه
 هیگر با را محوطه آن تمام بود، برداشته شکاف اش
 سرم ن،یغمگ و کلفه. بود گذاشته سرش یرو شیها
 با بعد، یلحظات و دادم هیتک سرم پشت سر وارید به را

 باز را چشمانم ام، یشانیپ یرو یدست یگرما حس
 با داشت و بود برگشته سرم و دارو ی سهیک با. کردم
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 زدم پس آرام را دستش. کرد یم میتماشا نگران یاخم
 وارد بار نیا. گرفتم دستش از را دارو ی سهیک و

 که یزن تا دمیکش دراز و شدم بانوان قاتیتزر بخش
 آن از. دیایب سرم قیتزر یبرا بود قاتیتزر مسئول
 دوش کی ریز بروم خواست یم دلم که بود ییها وقت
 یاشک گهید که قدر آن. کنم هیگر یحساب و گرم آب

 همان با و بزنم رونیب حمام از یخستگ با بعد، و نباشد
 خوابم گرم، و نیسنگ یپتو کی ریز س،یخ یموها
 و ببرد
 
 ٥۷۰_پارت#
  طومار#
 
 شده تمام میها یناراحت ی همه شدم، یم داریب یوقت
 قدر آن و کرد قیتزر را سرم عیسر یلیخ زن. باشد

. نکردم حس را یدرد اصل که بود سبک دستش
 یجلو کشاند را زن قات،یتزر در به یا ضربه یصدا
 .زد کنار را یآب ی پرده آن و یورود
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 د؟ییبفرما ــ
 
 رو سرمش االن که هستم یخانم اون همسر من ــ
 امیب شه یم ستین قاتیتزر اتاق یتو یکس اگر د،یزد
 .رونیب رم یم اومد قیتزر یبرا یکس باشم؟ ششیپ تو
 
 وارد یتشکر با آزاد و داد تکان یسر حرف یب زن
 طاقت دلش باز یول کرد ینم نگاهم هم او حاال. شد
 یرو نشست. باشد کنارم بود خواسته و بود اوردهین

 سکوت زن، آن خروج با و بود من تخت بغل که یتخت
 سرم، سمت چرخاندم را سرم. نشست نمانیب ینیسنگ
 آرام را سرخم چشمان. رفت یم شیها قطره کند چقدر
 بغضم تا دادم قورت را دهانم آب چندبار و بستم

 کرد عوض را شیجا کردم حس بعد، یلحظات. نشکند
 آن دور من، دست یرو انگشتش نرم حرکت یوقت و

 داد، انجام یبرگشت و رفت حرکت سرم قیتزر محل
 ساعت تمام بابت تر شیب هم و خواستم را بغلش هم
 . شکست دلم چندساعت نیا مزخرف یها
 
 .بشه سوراخ یطور نیا دیبا اونم ،یدار رگ ذره هی ــ
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 اما من. برده خوابم بود کرده فکر دیشا گفت، زمزمه

 حول دستم، به بود دهیرس نبضش تنم تمام و بودم داریب
 را قشیعم نفس یصدا. او یها انگشت حرکت محور

 بعد و آرنجم به زد آرام و نرم را دستش چندبار. دمیشن
 ماریب و برود رونیب دیبا گفت یم که زن یصدا با
 دور من از شیها قدم یصدا دارد، قیتزر یبرا دیجد
 کردم، یم حس را دستانش یگرما اما هنوز. شد

 نشست و آمد نرم، یا پرده هیشب انگار که ییگرما
 آن چطور نفهمم تا کرد نشانیسنگ و چشمانم یرو

 دارد را ام رفته دست از جان ذره ذره... ها قطره
 .گرداند یبرم
 

                             
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&& 
 
 
 حوله. داشتم یتر شیب یسبک حس درآمدم، که حمام از
 هیشب بود شده که بودم بسته یطور را میموها یرو ی
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 حمام یتو همان را شلوارم و لباس بعد و ها یهند کله
 کندم، یم داشتم یوقت را سرم چسب. بودم زده تن

 دانستم یم که بودم دهید رگم اطراف یکمرنگ یکبود
 بعد من ی هرروزه بساط نیا. شود یم هم تر شیب

 پوستم تیحساس همه نیا از را حالم و بود سرم قیتزر
 پشت به کرم یکم تا ستادمیا نهییآ یجلو. زد یم بهم

 قهیشق سرخم، چشمان به نگاه با و بمالم خشکم دستان
 به و بودم ختهیر اشک امروز چقدر. گرفتند درد میها
 .بودم کرده ظلم بدنم
 
 ٥۷۱_پارت#
  طومار#
 
 !مادر باشه تیعاف ــ
 

 با. بود ستادهیا در چهارچوب در زیعز. دیچرخ سرم
... گردد یبرم امروز دانستم ینم زدم، یلبخند دنشید

 از را من آزاد یوقت و دارد یمیتصم نیهمچ بود نگفته
 جا زیعز دنید با هردو رساند، خانه به درمانگاه
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 بود دهیفهم ظاهرمان به نگاه کی با هم او. میخورد
 اطیح از که آزاد. اوردین خودش یرو به و شده یزیچ

 سرعت به و داد زیعز لیتحو را من امد،ین جلوتر
 یتو بودم کرده پرت را خودم بعدش هم من و رفت
 .او با کردن صحبت یبرا بخرم زمان تا حمام
 
 نییپا خودم اومدم یم ز،یعز پاهات نیا با باال این ــ

 .قربونت
 
 . تختم یرو نشست و آمد
 
 خنک باد هی بردار حوله، اون دنیچیپ یجا به ــ

 شه یم پوک موت ی ساقه... سرت یرو ریبگ سشوار
 .بمونه سیخ حوله ریز
 

 سشوار افتنی یبرا دمیکش رونیب را کشو. گفتم یچشم
 .کرد متوقفم زیعز یصدا و
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 حالت نه، ای یبرگشت دیپرس چندبار، زد زنگ پژمان ــ
 .بپرسه خواست یم و
 

 ی لبه یرو کردم پرت را حوله برداشتم، را سشوار
 .برق زیپر کینزد نشستم و یصندل

 
 ؟یبگ یخوا ینم یزیچ ــ
 
 یشم. داشت یا یقو ی مادرانه شم بود، باهوش زیعز
 ششم حس کی با را مادرها ی همه کردم یم حس که
 را سشوار. کرد یم تیآپد فرزندانشان به نسبت یقو

 .زدم لب تنها و کردم روشن
 
 بگم؟ یچ ــ
 

 و شود تمام میموها با من کار که قدر آن کرد، سکوت
 خنک باد نیب مدت نیا تمام. رمیبگ کامل را نمشان
 تا بودم کلمات دنبال دیچرخ یم میموها نیب که سشوار

 را من یوقت از. کم را اش ینگران و کنم قانع را زیعز
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. دمیفهم یم را نیا و بود افتاده شور به دلش بود، دهید
 به دوباره کردم، یم جمع را سشوار میس داشتم یوقت

 .آمد حرف
 
 یه پژمان خونه، یاومد روز وقت نیا که شده یچ ــ

 یبرزخ احوال اون با شوهرتم سراغت، زنه یم زنگ
 .رفت و رسوندت

 
 دیبا دانستم ینم و بود نییپا سرم. دمیکش یقیعم نفس
 .بدهم یجواب چه
 
 شده؟ دعواتون ــ
 
 ٥۷۲_پارت#
  طومار#
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 االن دینبا گرید و بودم ختهیر اشک حمام یتو همه نیا
 یخال نداشتم، هم یبغض گرید ذاتا. شکست یم بغضم
 !بودم شده
 
 پشت بود ناله انقدر صداش که هیچ پژمان به ربطش ــ

 .تلفن
 

 .کرد یجر را زیعز سکوتم
 
 یدون ینم محرم... مادر بزن حرف دار،یسپ توام با ــ

 سودابه؟ بزنم زنگ یخوا یم و، من
 
 هم هرچقدر پژمان. دمیکش یم خجالت سودابه یرو از

 به دیبا. بکوبد صورتش یتو نداشت حق آزاد ،یعوض
 هشیتوج شد یم اصل چطور گفتم؟ یم چه سودابه
 .کرد
 
 !زیعز ــ
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 گرد و چاق تن شد باعث ام درمانده و آرام زیعز
 تر کینزد من به را خودش و بخورد یتکان زیعز
 .کند
 
 !مامان بزن حرف ــ
 
 نمانیب مامان ی کلمه. گفت یم طور نیا کم زیعز
 مامان... مادر و بود زیعز اکثرا. نداشت رواج یلیخ
 و شکست دلم دور نازک وارید دوباره انگار گفت، که
 دیلرز ام چانه دستشان از کلفه. شد باز ها بغض راه
 .زدم لب و
 
 !مغازه اومد آزاد یناتن خواهر... امروز ــ
 

 منتظر و خوردند گره پشتش کم و نازک یابروها
 هم یتو را انگشتانم و گرفتم ینفس. ماند حرفم ی ادامه

 گفتم، شیبرا را زیچ همه. کنم کم را استرسم تا چاندمیپ
 نیب زهایچ نیا دیبا کردم فکر اولش. کاست و کم یب
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 اما نکنم، بازگو را شوهر و زن راز و بماند خودمان
 تر تجربه یب یلیخ... مشورت به داشتم ازین یطرف از
. کنم تیریمد را مشکل نیا خودم بتوانم که بودم یان از

 کی کنم، سکوت که نبود آزاد و من نیب فقط مشکل
 شهیهم تا توانست یم که یا رابطه و بود پژمان سرش
 دلش کرد، اخم شیها وسط د،یشن زیعز. بماند خراب

 ال با ییجاها کی و گرفت را دستانم و سوخت حالم به
 تکان افسوس به سرش و داد نشان واکنش ی هللا اله

... کرد سکوت زیعز شد، تمام که میها حرف. خورد
 .شد بلند شیجا از بعد و یطوالن ی قهیچنددق

 
 و یچا کمی نییپا ایب ،یشکست رو ت روزه که حاال ــ
 .بشه راه به رو حالت بخور ینیریش
 

 را رفتنش فقط من و رفت یگرید حرف چیه بدون
 اش یماریب طیشرا خاطر به زیعز خود. کردم نگاه

 دم تازه آماده خودش یبرا یچا و روزه از بود معاف
 ق،یعم چندنفس با و دمیکش صورتم به یدست. بود کرده

 نیا راز و باشم کرده گوش را حرفش تا رفتم دنبالش
 یراه و زد یم یحرف االن دیبا. بفهمم را سکوتش
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 یخاک چه پژمان، و آزاد نیب دیبا بدانم تا داد یم نشانم
 نشانیب ی رابطه شدن تر رانیو نگران. زمیبر سرم بر
 
 ٥۷۳_پارت#
  طومار#
 

 به یوقت. دیلرز یم ینگران نیا از جانم تمام و بودم
 من. بود یچا ختنیر حال در خودش رفتم، آشپزخانه

 نیا از بعد و گذاشتم زیم یرو را ها کلمپه ظرف فقط
. مینشست زیم پشت جفتمان خت،یر را یچا زیعز که
 خورده سحر پشتش آزاد و من شبش، مهین که یزیم

 . میبود
 
 .ادیب افطار یبرا شوهرت زنم یم زنگ ــ
 

 . آمد باال ضرب به سرم
 
 .زیعز نه ــ
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 و بخورم تا داد هول سمتم را ینیریش. کرد یاخم

 .برگردد میرو و رنگ
 
. رونیب کن تف دهنت از هم رو نه دهنت، بذار یکی ــ
 .شه ینم بند سنگ یرو سنگ ا،یباز لج و لج نیا با
 

 .زد لب شیها اخم حفظ با. کردم نگاهش درمانده
 
 باد... ینرفت کوره یتو که یسفال هی نیع خامه، تنت ــ

. یبرداشت ترک بتابه، بهت میمستق آقتاب بخوره، بهت
 سفت و یش محکم که یدینچش رو کوره یگرما
. دادم شوهرت زود فهمم یم دارم تازه االن. یستیوا
 !بچم ینابلد یلیخ
 

. آمد بدم خودم از که زد را حرف نیا غصه با انقدر
 جمع را میها لب. بودم غمش و یآشفتگ نیا باعث من

 .دمینال و کردم
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 .زیعز ــ
 

 .داد مالش دستش با را شیزانو
 
 ،ییزناشو ی رابطه یتو نه دیبا که یزیچ نیاول ــ

 یکن کنترل و خشمت نهیا یریبگ ادی تیزندگ یتو بلکه
 ،یعل موال امبر،یپ حرف ست،ین من حرف نیا. مادر
 ،یناراحت یوقت. نهید یبزرگا تمام و صادق امام آقام

 نرو، ییجا نزن، حرف ر،ینگ میتصم ،یهست یعصب
 کن، فکر... بخور آب بفرست، صلوات جا هی نیبش

 هم باز اگر کن نیسنگ سبک بگذره، چندساعت بذار
 . بزن برو بعد بشه، زده دیبا حرفا اون یبود معتقد

 
. افتاد نییپا سرم و گرفتم دستانم نیب را یچا وانیل

 .بودم گفته هرچه بود حقش پژمان
 
 با طور نیا که چونمیپ یم من و پسر اون گوش ــ

. خودم ی نحوه به... وقتش به نکنه، یباز مردم یزندگ
 بوده؟ درست کارت نیبب کن دوره بار هی نیبش اما تو
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 .بردم باال را میصدا یشاک
 
 ش،یزندگ طرز نیا با زنه یم گند داره پژمان زیعز ــ

 دم؟یکش یم و نازش
 
 ٥۷٤_پارت#
  طومار#
 

 .رفت هم یتو تر شیب اخمش
 
 آروم یوقت یول... یدیکش یم و گوشش اتفاقا، نه ــ
 تیموقع هی ،یکرد نیسنگ سبک و حرفات یوقت ،یتر

 یشاک یهرک از نشد که نیا... بهتر یجا هی بهتر،
 مگه. برسم و حسابت من که ایب یبگ یبزن زنگ یشد

 جلو قائده با چرا نهیا حرفم نداره؟ تر بزرگ پژمان
 ؟ینرفت
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 .کند میدعوا هم زیعز امروز، بعد نبود حقم نیا
 
 ...خب آخه ــ
 
 یم نیهم یبرا یخام گم یم یوقت ار،ین یالک بهونه ــ
 حساس شوهرت یرو یطور نیهم پژمان... گم

 یتو یرفت خواهرشوهرت خاطر به تو بعد هست،
 از رهیبگ نهیک تر شیب یشد باعث و یستادیوا روش

 هیقض من به یگفت یم یاومد یم. خانوادش و پسر نیا
 یم و گوشش... خلوت یتو ،یواشکی خودم ه،یچ
 میمستق تو نه یطور نیا. کردم یم آدمش و چوندمیپ

 یرو یتو شکست یم حرمتتون نه ،یکرد یم دخالت
 یرفت اومد، ینم شیپ دعوا بساط نیا امروز هم هم،
 پژمان سر یکش عربده شوهرت ی مغازه گوش ریز

 .شه یم یچ جهینت معلومه خب
 
 آن. بزنم حرف توانستم ینم هم خواستم یم گرید

 به باز زیعز. بودم نکرده فکر ها نیا به  اصل لحظه
 دهانم یتو یا تکه لیم یب من و کرد اشاره ینیریش

 قدر امروز. بدهم قورت را بغضم آن با تا گذاشتم
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 زیعز از را دلخورم چشمان. بودم شده دعوا چندسال
 .گفت که دمیشن و کردم پنهان

 
 و جا به تا کنه کنترل تونه یم رو خشمش که یاون ــ
 سبک و حرفش و رهیبگ درست میتصم وقتش به

 داره یقرب و ارج خدا درگاه یتو کنه، یم نیسنگ
 میتصم مادر، نزن حرف یهست یعصب یوقت. ینگفتن
 ! نکن یکار... رینگ
 

 دستم که گمانم میبرا سوخت دلش. گفتم یجان یب چشم
 .زد یا ضربه پشتش آرام و گرفت را
 
 من و برم قربونت و زمیعز فقط یزندگ بدون، نمیا ــ

 یدلخور داره، بحث داره، دعوا. ستین رمیبم برات
 زیمو هی با نه شه، تیسرد غوره هی با نه... داره
 یدخترا حس برم، قربونت گه یم یوقت نه... تیگرم
 دلت و دینفهم و حرفت یوقت نه باش، داشته و شاه
 خدا از عمر یلیخ... رو بدبختا حس شکست ازش
 یرو خلقت نیتر بیعج زادیآدم دمیفهم و گرفتم
 ! تر بیعج اون از مرد و زن نیب تفاوت نه،یزم
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 .بود دلخورانه یلیخ اعتراضم

 
 اونا کار یعنی ،یکن یم مواخذه و من فقط چرا زیعز ــ

 چون ؟یچ یعنی مرد و زن تفاوت نیا ست؟ین اشتباه
 یبرا نکنه یتلش چیه بعد و بزنه داد دیبا میدار تفاوت

  جبرانش؟
 

 .گرفت اش خنده
 
 ٥۷٥_پارت#
  طومار#
 
 ریز تو گوش فعل رسم، یم هم اونا گوش دنیکش به ــ

 اوالدم من کنه؟ جبران نخواست مادر، هم بعد. دستمه
 یخوا یم یعنی... شناسم یم اتمیلجباز شناسم، یم و
 نکرده؟ تلش یبگ
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 .زدم لب ناراحت
 
 دارم دینفهم کرد، قبول خونه ببر و من گفتم تا زیعز ــ

 .ارهیدرب دلم از منتظرم و کنم یم ناز
 

 .بود نشسته هم چشمانش یتو زیعز ی خنده
 
 یخوا یم بفهمه یداشت انتظار خونه، ببر و من یگفت ــ

  مادر؟ یکن ناز
 

 .کردم کج را سرم
 
 .نکن مسخرم زیعز ــ
 
 هورت یکم را شیچا و داد تکان خنده همان با یسر
 هم در صورتش طور آن که انگار بود کرده خی. دیکش

 .رفت
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 که کن رفتار یطور هی اتفاقا مادر، نکن ناز گم ینم ــ
 ش،یبخش یم راحت یلیخ بزنه داد هربار نکنه فکر
 ستین قرار گم ینم... داره تاوان دادش هر بفهمه بذار

 پر زود صدشون و صفر مردا مهمله، که شه تکرار
 دامن زونیآو و منطق یب ونمیبچگش همون از. شه یم

 مغزشون از جلوتر صداشون گرفتن ادی. مادراشونن
 براش زدن داد که ایب ییابرو و چشم اتفاقا. کنه کار
 سر بره، باال صداش هرچقدر نکنه فکر و نشه یعاد
 . بذار باز براش جبران راه هی اما... تر نییپا ره یم تو
 

 یزندگ دیبا چرا اصل بودند، سخت زیعز یها حرف
 باشد؟ داشته خم و چیپ انقدر
 
 باز که جبرانم راه هی اون مادر، باشه ادتی و نیا ــ

... یبد مردا نیا نشون و راهش خودت دیبا ،یگذاشت
 نیا. خورن یم مشکل به همونم کردن دایپ یتو وگرنه

 داشته توقع و نیبش چپ یبگ بمونه، و برو یبگ که
 ی مسابقه نه هیزندگ باطله، الیخ هم نهیبش راست یباش
... یبرد یریبگ ادی االن از و نیا معما، و ستانیچ حل
 بذار. بگو بهش میمستق یخواست یهرچ تیزندگ یتو
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 که یکن راست و چپ و خودت بدونه، و توقعاتت
 . اون نه مونه یم تو یبرا اعصاب نه که بفهمه خودش

 
 ها قصه هیشب که نیا. بود شده زانیآو صورتم ی همه
 ...گرید نبود
 
 همش ،یزندگ یتو ادیم شیپ ادیز دعواها نیا ــ

 رو ینییسرپا دیبا ییجاها هی ا،یدن که ستین ییسرباال
 کبکتون و خوبه حالتون ییروزا هی. یکن تجربه هم

 خوشتون هم از لیدل یب ییروزا هی خونه، یم خروس
 هی ره، یم چالت و چشم قربون فقط روز هی. ادینم

 از و خونه ارهیم و کارش یتو یخورد اعصاب روز
 هی تو، خود یحت. رهیگ یم بهونه وانمیل ی نداشته لک
 رو غذا نیبهتر و یکن یم زیتم رو خونه یشیم پا روز

 و یذار یم
 
 ٥۷٦_پارت#
  طومار#
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 هی یحت یندار حوصله روز هی ،یمون یم منتظرش
 و هم جفتتون دیبا طیشرا نیا یتو. یبنداز مروین

 هی خوشه روز هی بهاره، هیشب حالش زادیآدم. دیبفهم
 .و احوال نیا یکن تیریمد یبتون دیبا... ناخوش روز
 

 لب او و دوختم چشم ام حلقه به. دمیکش یقیعم نفس
 .زد
 
 یجا به... ناخوش شوهرتم ،یبود ناخوش تو امروز ــ

 با من. احوال نیا شده و گهید هم به نیدیپر هم، درک
 باشه ادتی هم تو یول زنم، یم حرف هم دوتا اون

 به یرس یم زنده، تو و مرده من روز هی... و حرفام
 سخت توش کردن یزندگ ایدن نیا یفهم یم. حرفا نیا
 . یاریب دست به و قلقش اگر ستین
 

 .زدم گره درهم زیم ریز را دستانم. افتاد نییپا سرم
 
 حاال... وقتش به کشم، یم هم رو دوتا اون گوش ــ

 . میکن یکار هی شام و افطار یبرا بنجبون دست پاشو
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 تکان سر با و دیکش یآه شد، بلند من از زودتر خودش

 .کرد نجوا لب ریز و گاز سمت رفت ،یدادن
 
 رو سودابه و من پژمان بشه، آدم کاش فقط پسر نیا ــ
 .شه ینم راحت گور یتو نذاره هم با
 

 و مهین یچا یها وانیل به رهیخ و گفتم یجان از دور
. دوختم چشم میجلو ی نصفه ی کلمپه به شده، سرد
 یرو دلم، یتو بودند دهیپاش نمک مشت کی انگار
 ی همه به شد یم یمنته که یا زده خی ی جاده

 و کرد یم اب را ها خی داشت که ینمک. احساساتم
 یها حرف. کرد یم اصلح را جاده ی لغزنده سطح
 .بودند کرده من با یکار نیچن قایدق... زیعز

                            
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&& 
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... بود نمانده اذان به یزیچ پنجره، به بودم دهیچسب
 یها چراغ و آمد یم مسجد از خواندن قران یصدا

 اما او. میبود کرده روشن بود یساعت کی را وانیا
  د؟یایب افطار دم قایدق بود گذاشته یعنی بود، امدهین هنوز

 
 !وونیا یتو بنداز ببر رو سفره ایب دار،یسپ ــ
 

 اشپزخانه طرف به و برداشتم اطیح از چشم دانهیناام
 یبزرگ ی مجمه یرو را لیوسا ی همه زیعز. رفتم
 اطیح در و برداشتم را راندازیز و سفره اول. بود دهیچ
 مانع در، ریز یجلودر کی گذاشتن با و کردم باز را

 یم باز در بود بهتر و بود خوب هوا. شدم بستنش
 زیعز و میبود دهیکش جارو عصر نیهم را وانیا. ماند
 سفره، انداختن بعد و کردم پهن را راندازیز. بود شسته
 اطیح به را لیوسا ی همه کم کم. داخل برگشتم دوباره
 ظرف من شد، بلند که یاذان یصدا با همزمان و بردم
 .دادم قرار سفره نیب وسط همان هم را سوپ

  
 ومد؟ین ــ
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 ٥۷۷_پارت#
  طومار#
 

 و بزنم زنگ بود گفته دوبار. کردم نگاه زیعز به دیناام
 یها حرف. بودم آورده بهانه من و مانده کجا بپرسم
 قدم شیپ من الاقل امروز نبود قرار یول درست زیعز
. رفت نییپا اطیح یها پله از و گفت یاکبر و هللا. شوم

 کردم شیتماشا و سفره کنار وانیا همان یرو نشستم
 یها گلدان به و گرفت وضو حوض کنار چطور که

 را جفتمان هر سر در، زنگ یصدا. داد یآب یشمعدان
 در کردن باز یبرا خودش کرد اشاره زیعز. چرخاند

. ستین اف اف زدن و داخل رفتنم به یازین و رود یم
 همان و نکردم مخالفت بود کم در با اش فاصله چون
 زیعز با که دمشید بعد یلحظات. نشستم وانیا یرو جا
 بود کرده عوض را شیها لباس. کردند عبور داالن از
 شدم، بلند میجا از. بود دستش ینیریش ی جعبه کی و

 شکل همان به. کرد سلم آرام و افتاد من به نگاهش
 نییپا را سرم زیعز نگاه اخم یجلو و دادم را جوابش
 از که آمد باال ارام ها پله از زیعز احترام به. انداختم
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 را ینیریش ی جعبه سفره، به دنیرس با و فتدین جلو او
 .داد من دست

 
 .گرفتم من د،یباش نگرفته هیبام ایزولب دیشا گفتم ــ
 

 رفتم من و نشستند سفره یپا زیعز و او. کردم یتشکر
 زیعز برگشتم، یوقت. ها هیبام و اهایزولب دنیچ یبرا

 سفره وسط را ظرف. ختیر یم یچا او یبرا داشت
 لشیدل دانستم ینم که احمقانه یاضطراب با و گذاشتم

 و دیچرخ سمتم کوتاه نگاهش. سفره کنار نشستم ستیچ
 .زد لب
 
 ؟یبهتر ــ
 

 یچا وانیل کی بار نیا زیعز و گفتم یارام خوبم
 یکم زیعز یجلو انگار جفتمان. گذاشت من یجلو
 یحت آزاد. میدیکش یم خجالت مانیدعوا و امروز بابت

 !من از تر شیب
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 مادر کن باز روزه تو اما م،ینبود روزه که ما ــ
 .باشه قبول زودتر،

 
 محکم میپا دوتا وسط را دستم و بودم نشسته چهارزانو

 نشستنم حالت به ینگاه زیعز. بودم زده گره هم در
 .زد لب و انداخت

 
 !هم تو مادر کن شروع هللا، بسم ــ
 

 کیتار هوا که حاال و آمد یم خاک یبو. گفتم یچشم
 تر قشنگ را سفره وانیا یها چراغ نور بود، شده
 داده آب زیعز که ییها یشمعدان عطر. داد یم نشان
 یقشنگ حال و حس و اطیح نیب بود دهیچرخ هم بود

 نبود یدلخور نمانیب او و من اگر البته بود، ساخته
 .تر قشنگ حسمان و شد یم بهتر حالمان

 
 ماه داشت عادت بود زنده یوقت تا دار،یسپ پدر ــ

 پهن وونیا یتو سفره باشه خوب هوا اگر مبارک،
 . بشه
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 .انداخت اطراف به ینگاه آزاد
 
 .داشتن حق باصفاست، یلیخ ــ
 
 ٥۷۸_پارت#
  طومار#
 
 با و شیجلو گذاشت. ختیر شیبرا سوپ زیعز

 .زد لب یلبخند
 
 رو بچه و زن حرمت بود، یخوب مرد امرزیخداب ــ

 . بود خانوادش هواخواه و کرد یم حفظ
 
 .کنه رحمتشون خدا ــ
 

 یم را نماز ی اقامه داشتند که مسجد یبلندگو یصدا
 دهانم یتو خرما کی. دیرس یم هم وانیا تا گفتند
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 قورت را لبخندم ز،یعز یبعد ی جمله با و گذاشتم
 یم ادب دهینرس را آزاد داشت خودش ی وهیش به. دادم
 .کرد
 
 ازم، شد یم که دلخور نبود، دادیب و داد اهل یلیخ ــ
 شم، آروم تا بذار تنهام یچندساعت هی... یفخر گفت یم

 بود نداده عادتم بباره، قبرش به نور. میبزن حرف بعد
 ! بلند یصدا به
 

 ریز. ستادیا حرکت از درونش ی لقمه با آزاد دست
 سفره یتو را لقمه چطور که کردم نگاهش یچشم

 .زد لب زیعز به رو شرمنده با و گذاشت
 
 ...امروز قتشیحق... من ــ
 
 .شود تمام حرفش نداد امان اصل زیعز
 
 من مادر، خودتونه نیب نشده و شده یهرچ امروز ــ

 صدسال بعد که باشه چطور دیبا آدم گم یم دارم فقط
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 افطارت کنن، ادی کین خانوادش ازش جونت، از دور
 !بکن و
 
 لقمه برداشتن یبرا هم دستش بود، نییپا هنوز آزاد سر
 .امدین جلو
 
 ...اما امروز طیشرا د،یگ یم درست شما ــ
 
 .حرفش نیب دیپر زیعز هم باز
 
 .مادر بکن و افطارت ــ
 

 آرام من و شد قفل من نگاه یتو یا لحظه آزاد نگاه
 یتو را یشرمندگ آن نداشتم دوست. گرفتم او از چشم

 و رد یخاص حرف افطار انیپا تا گرید. نمیبب نگاهش
 هم زیعز و من کرد، ینینش عقب آزاد یوقت نشد، بدل
 ینینش عقب میبود نشسته سفره دور احترام رسم به که

 با زیعز و شدم سفره کردن جمع مشغول من. کردم
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 ها استکان گرید دور کی سفره، سر مانده یچا همان
 .کرد پر را
 
 ! نماز یبرا میبر بعد م،یبخور دومم ییچا نیا ــ
 

 گفتم که کند کمک سفره کردن جمع یبرا خواست آزاد
 و کردم جمع را سفره چندمرحله یتو. ستین یازین

 قند آوردن یهوا به مرحله، نیآخر در زیعز یوقت
 .کردم نجوا گوشش ریز آرام آمد، آشپرخانه تا همراهم

 
 :۲طومار

 ٥٦۹_پارت#
 طومار#
 
 .یگفت یم بعد کنه افطار اول یذاشت یم کاش ــ

 .بود همراه خنده با اخمش
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 نیا به نه خدا، بنده یبرا تخمت و اخم نیا به نه ــ
 . بچه نکن دخالت من کار تو... تیدلسوز

 
 فروخورده، یا خنده با من و رفت و برداشت را قندان
 را ها ظرف تمام یوقت. کردم دنبال را رفتنش ریمس
 یتو یا وسوسه پنجره، به نگاه با دم،یچ نکیس یتو

 یوقت شهیش پشت از و رفتم سمتش آرام. نشست جانم
 را پنجره نشست کنارش و شد وانیا وارد زیعز دمید

 حرف و ازاد و زیعز یصدا حاال و کردم باز آرام
 ستادمیا جا همان. بشنوم توانستم یم راحت را شانیها
 زیعز از زودتر یلیخ آزاد شدم، کردن گوش مشغول و
 .آمد حرف به
 
 ...شد مطرح ییحرفا هی سفره سر ــ
 
 .داد جواب زیعز
 
 تذکر هی فقط مادر، میبست رو ش پرونده جا همون ــ

 ...بود
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 به چسباندم را سرم شد، تر آرام آزاد یصدا

 .بشنومش تر راحت تا پنجره چهارچوب
 
 نقطه زخانم،یعز دارم بزرگ ضعف نقطه هی من ــ

 ی هیگر یصدا با که بوده ییشبا لشیدل که یضعف
 ینم. دیرس بهم کمش پدرم مهر از و دمیخواب مادرم
 دونم یم. بودم خانوادم رو دخترش و زن اون تونم
 دهید صدمه من قدر دونم یم نداره، یگناه دختر اون
 یها هیگر لیدل که بره ادمی و نمشیبب تونم ینم اما

 شدم منکرش سال همه نیا اگر. بوده اون مادر مامانم،
 آخر تا نه،یا خودم با عهدم و شم یم منکرش هنوزم و

 آرامشم یبرا نبودنش که نرم یخواهر سراغ عمرم
 سر دارم، مادرش از که یا نهیک که نهیا سر بهتره،
 خود از حفاظت یبرا تر شیب درواقع. نکنم یخال اون
 ... دختره اون
 
 که بگم ندارم ام یاصرار پسرم، فهمم یم و حرفت ــ

 نهیا حرفم تت،یحما ی هیسا ریز ریبگ خواهرت و برو

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1756pg.   

 ینیبب یایب خودت به و کنه کورت ضعفت، نقطه نذار
 .یرنجوند و تیزندگ مهم یآدما سرش،

 
 مشت را دستم. دیکش آتش به را دلم آزاد یصدا مکث
 ی همه با هم حاال یحت گذاشتم، ام نهیس یرو و کردم
 .داشتم دوستش ام یدلخور

 
 یم نشون واکنش تند انقدر دینبا شماست، با حق ــ

 بابت کنم یعذرخواه خانمم سودابه از حاضرم... دادم
 ...پسرشون و من نیب که یاتفاق
 
 .حرفش نیب دیپر زیعز
 
 ٥۸۰_پارت#
  طومار#
 
 پاره لبش یچ سر پژمان شه ینم دار خبر سودابه ــ

 بود یآشپز ریدرگ داریسپ که یعصر پژمان با شده،
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 رو یدلخور نیا ستین قرار. واکندم یتلفن و سنگام
 داریسپ به چقدر پژمان یدون یم شما هم م،یبد کش

 اختلف. دونم یم من هم برعکس، و ست وابسته
 نذار کنه، یم آب رو بچه اون تن گوشت نتون،یب
 .رهیبگ قرار نتونیب
 
 ی پرتجربه و حق به یها جمله و آزاد سکوت هم باز
 . اش ادامه در زیعز
 
 نه بزنه، حرف دخترخانم اون با بره گفتم پژمان به ــ

 فقط بده، کش و اشتباه ی رابطه هی دوباره که نیا یبرا
 بفهمونه دختر اون به محترمانه یلیخ که نیا یبرا
 هی با و شیدلشکستگ و باشه نداشته برگشتنش به یدیام

 ییها برنامه هی براش هم بعد. کنه کم درست حیتوض
 رابطه نیا سراغ و شه گرم تر شیب سرش که دارم
 و بکشم بلدم رو م نوه گوش. نره سروته یب یها

 که یا جمله بابت ادیب کنم مجبورش که کنم، آدمش
 تونم ینم زیچ هی یجلو یول بخواد، معذرتم ازت گفته
 اختلف اونم و نباشه جفتتون کمک اگر ستمیوا
 ...نتونهیب
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 .بود گرفته شیصدا چقدر آزاد
 
 ستمین که کور زخانم،یعز ندارم یمشکل پژمان با من ــ
 و تند کمی من ره،یم در براش چطور داریسپ جون نمینب

 طاقت قسم، مبارک ماه نیهم به یول هستم، زودجوش
 از کل من. نمیبب سیخ امروز نیع و نگاهش ندارم
 مادرم از بودم، حساس زنا ختنیر اشک یرو یبچگ
 .ندارم رو زایچ نیا دنید دل... داریسپ حاال تا گرفته

 
 شیب را مشتم و بستم را چشمانم ش،یبرا کردم ضعف

 مردانه، یصدا آن با چقدر. فشردم قلبم یرو تر
 نداشت را ختنمیر اشک دنید طاقت که نیا به اعترافش
 .کرد زیت را گوشم زیعز یصدا. بود یداشتن دوست

 
 بذار، پژمان با قرار هی بدونه، داریسپ که نیا بدون ــ
 هست یا یدلخور اگر بذار... دیبزن و حرفاتون دینیبش
 با ستین قرار بده نانیاطم بهش. شه حل حرفاتون با

. یکن دور ازشون و داریسپ ش، خاله با ازدواجت
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 داریسپ ترسه یم که نهیا سر پژمان یها منم من نصف
 گرم قبل مثل گهید رابطشون و بشه شیزندگ ریدرگ
 غدم ی نوه اون از تر شیب تو یرو پسرم،. نباشه
 تن که یدلخور نیا تخم شه تموم دیبذار. کردم حساب

 .لرزونده طور نیا امروز رو بچه نیا
 

 .شد بلند مکث با ازاد یصدا
 
 !چشم د،یخوا یم و نیا شما اگر ــ
 
 که یحرف و بچه اون ینفهم بابت بل، یب چشمت ــ

 .من به ببخشش هم، زده امروز
 
 .زخانمیعز دینگ طور نیا ــ
 

 .کنم حس توانستم یم شیصدا از را زیعز ی خنده
 
 ٥۸۱_پارت#
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  طومار#
 
 دلش یتون یم نمیبب ومد،ین چرا زنت نیبب برو حاال ــ
 یبر در نیا از لبخند با امشب و یاریب دست به و
 !نه ای رونیب
 
 شیپ من از ییدلجو یبرا بود داده حکم او به هم زیعز
 تواند ینم که بود فهمانده یرپوستیز یلیخ هم شود، قدم
 حرف آزاد دانستم یم دیبع و بماند گرید جا نیا را شب
 با همراه که یچشم و او شدن بلند با. باشد نگرفته را

 فاصله پنجره از عیسر یلیخ گفت، زیعز به احترام
 بندآمده، ینفس با و بستم را آن سروصدا یب گرفتم،
 .دمیکش صورتم یرو را دستم کف
 
 !باش یعیطب دار،یسپ باش یعیطب ــ
 
 را اب ریش و ستادمیا ییظرفشو یجلو بلند دوگام با
 را یوانیل. دیکوب یم تند قلبم. ها ظرف یرو کردم باز

 شمردن، به کردم شروع دلم یتو و بشورم تا برداشتم
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 که ییچا ینیس با. بود شده آشپزخانه وارد ده، عدد سر
 .بود یخال شیها وانیل حاال و بودند خورده افطار بعد
 
 
 ؟یخوا ینم کمک ــ
 

 دادن جلوه یعیطب با برود؟ جلو طور نیا بود قرار پس
 یکم با. گفتم یآرام نه و دمیکش یقیعم نفس اوضاع؟
 لب و گذاشت نکیس کنار را ینیس شد، کینزد مکث
 .زد
 
 .میبشور هم با بذار ــ
 
 .شه یم سیخ لباست خواد ینم ستن،ین ادیز ــ
 

 جانبم از یتوجه یوقت و کرد نگاه رخم مین به هیچندثان
 که دید چه دانم ینم و دیکش یقیعم نفس د،یچرخ د،یند
 محض به و کردم نگاهش یچشم ریز. رفت سمتش به
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 یرو خیم یرو از را من یتیک شبندیپ دمید که نیا
 دیچرخ کامل سرم بست، کمرش دور و برداشت وارید

 .طرفش
 
 !آزاد ــ
 
 و اندام آن یرو ،یتیک ی گربه طرح با یصورت شبندیپ
 و دندیخند چشمانش. ییتماشا بود شده یبیترک... قد

 .ماند یجد صورتش
 
 .کنم کمکت کنار ایب شم، ینم سیخ گهید ــ
 
 از را شده یکف وانیل و گرفت جا دستم کنار بهتم، انیم

 وانیل و نخندم تا دمیکش دندان ریز را لبم. دیکش دستم
 آن با را او و نچرخم دادم یم حیترج. برداشتم یگرید
 را میادا ی همه ام قهقهه بود ممکن وگرنه نمینب شبندیپ

 .کند خراب
 
 نشد؟ بد حالت گهید  ــ
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 ٥۸۲_پارت#
  طومار#
 
 و گرفت دستم از هم را دوم وانیل انداختم، باال یسر

 ربع سه نیآست ریز از که یا یکبود متوجه تازه انگار
 و کرد رها را وانیل. شد آمد یم چشم به ام رفته باال
 .دیکش اب را دستانش عیسر
 
 ه؟یچ یجا نیا ــ
 

 یکف دستانم چون و زدم زل العملش عکس به متعجب
 .برانم عقب را دستش نتوانستم بود
 
 .سرمم یجا ،یچیه ــ
 

 یکبود یرو از نگاهش و بود شده ظیغل اخمش
 .شد ینم برداشته

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1764pg.   

 
  شده؟ کبود انقدر چرا پس ــ
 
 کن ول... شه یم طور نیا شهیهم حساسه، پوستم ــ

 .بشورم رو ظرفا
 
 باال را سرش دستم کردن رها بدون اخم، همان با

 فرار از دست بار نیا. زد زل چشمانم یتو آورد،
 هیچندثان از بعد. کردم نگاهش میمستق هم من و برداشتم
 .زد لب مکث

 
 کنه؟ یم درد ــ
 
 ق،یعم ینفس با او و انداختم باال یسر کرد، ینم

 نیا بدون و دیکش یکبود یرو وار نوازش را دستش
 .کرد نجوا بردارد چشمانم یتماشا از دست یا هیثان که
 
 ؟یبزن حرف تا دیببخش بگم دیبا ــ
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 صلح انگار که ینرم لحن کی با بود، دهیپرس آرام
 لب و دیلرز ام چانه. یعذرخواه از پر و بود انهیجو
 .زدم
 
 ه،یک دونستم ینم نکرد یمعرف و خودش یوقت تا من ــ
 ...دختر اون اصل دونستم ینم... ندادم راهش قصد از
 
 !کردنشان باز و چشمانش بستن با حرفم، نیب دیپر
 
 !نده ادامه ــ
 

 پر چشمانم عیسر انقدر که بودم شده نازک دل چقدر
 . کرد نجوا و داد تکان یسر متأسف. شد یم
 
 .دونم یم و نیا خودم زدم، گند ــ
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 نشانیب از یحرف تا چسباندم بهم محکم را میها لب
 آن به که یگندزدن ی همه با که مینگو و نپرد رونیب

 و خواهد یم را نیا دلم چون دارم دوستت یمعترف
 میبرا تأسف به دست مغزم که ستین مهم اصل

 .برداشته
 
 ٥۸۳_پارت#
  طومار#
 
 باعث حالت اون ،یترسوند و من یلیخ هم تو یول ــ
 قراره. کنم تجربه رو ییباال وحشتناک قلب ضربان شد
 ؟یبش یطور نیا دعوا نیتر کوچک با بعد به نیا از

 اون دوباره ستمین حاضر واقعا چون بده یلیخ نیا خب
 ضعف نقطه هی ازم تو یعنی نیا و کنم تجربه و ترس
 .یگرفت بزرگ

 
 لبخند شده هم یکم تا دیگو یم طور نیا دانستم یم

 .بزنم
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 یتو که نیا از دمیترس یلیخ و بودم روزه چون ــ
 ...شد طور نیا بشه شیزیچ تونیکی دعوا،

 
 نیا و یخواه معذرت و دیببخش یجا به شه یم ــ

 کنم؟ بغلت االن حرفا،
 

 میبگو او به را نیا خواستم یم بود، یکف دستانم هنوز
 نرم دستانش چون نبود من ی اجازه منتظر انگار اما
 را ام یکف دستان توانستم فقط من و دندیچیپ من دور

 فیکث را لباسش تا دارم نگه هوا یتو او، بدن دوطرف
 طور نیا مردها بود، زیعز با حق دمیفهم بعدش نکند،
 نیهم با. داد یم نشانشان را راه یکی دیبا که بودند
. گرفتم آرام آغوشش یتو و رفت نیب از انقباضم فکر،

 از پر امروز که یتن از گذاشتم و بستم را چشمانم
 یکم بود، کرده یسپر را شیها هیثان اضطراب

 .شود ییدلجو
 
 ٥۸٤_پارت#
  طومار#
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 از نانیاطم با و دمیکش باال نگاهم یجلو را یچا وانیل

. دمیچرخ یناهارخور زیم سمت رنگش، بودن خوب
 زیم یرو یا نقطه به چانه، ریز دست و بود نشسته
 نیسنگ غم از چشمانش نبود، خوب حالش. بود زده زل
 نیا با و آمدند یم باال نیسنگ شیها نفس و بودند شده
 را وانیل. بدهد نشان خوب را خودش داشت یسع همه،
 یلبخند و دیکش باال را سرش دادم قرار شیجلو که

 .زد میرو به کمرنگ
 
 .دخترم یمرس ــ
 

. گذاشتم مقابلم هم را خودم یچا وانیل و نشستم شیجلو
 بود قرار و بودم آزاد ی خانه مهمان افطار امشب
 م،یبود کرده افطار تنها اجانیرو و من. دیایب هم پدرش
 از  و شدند یم ملحق ما به شام یبرا پدرش و آزاد
 حس کردم، یم حس را اجانیرو بد حس حاال نیهم
 و آمدن گاه گه نیا یحت گرید داد یم نشان که یتلخ

 .کند یم تر دلزده را او هم همسرش رفتن
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 یمهمون خودش تا آزاد به بزنم زنگ دیخوا یم ــ
 کنه؟ کنسل و امشب

 
 .بزند دهیپر رنگ یلبخندها آن از باز کرد یسع
 
 دوست... مرد اون خودشه ی خونه جان، مامان نه ــ

 یبیع چه باشه، جمع پسرش و عروسش با امشب داره
 داره؟

 
 

 . زن نیا حال یبرا بودم نیغمگ
 
 د؟یکن ینم یکمک خودتون به چرا ــ
 

 کش شیها لب که یوقت و بود تلخ بار نیا لبخندش
 ی گوشه از اشک قطره کی هم دم همان آمدند،
 !تضاد نیا دنید از شد فشرده دلم. کرد باز راه چشمش
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 ندهیآ به من جان، مامان دیهست یجسورتر نسل شما ــ
 ییزایچ هی یتو من نسل. دوارمیام یلیخ شماها ی
 .جاموندم منم مونده، جا شهیهم
 

. نکنم هیگر تشیمظلوم یبرا و نمیننش که بود سخت
 زاریب آزاد پدر از شدت به اما، بود یبد اعتراف دیشا
 ی همه و مشکلت ی همه کردم یم حس. بودم شده
 مرد آن مسببش خانه، نیا یتو افتهی انیجر یها یتلخ
 .بود
 
 .پشتتونه آزاد ــ
 
 ...منم مسأله ــ
 
 .کردم یم نگاهش یوقت چشمانم بود زده رتیح
 
 ٥۸٥_پارت#
  طومار#
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 یتو دونم ینم گردم، یم خودم دنبال دارم روزا نیا ــ
 و خودم شدم دار هوو دمیفهم یوقت یچندسالگ و یس
 رفتارش با شوهرم که میچندسالگ و ستیب ای کردم گم

 کردن گم یتو ها زن. نداره بهم یلیم داد یم نشون
 نیا از سال کدوم یتو شدم، گم منم... استادن خودشون

 گذشت، علقه و عشق یب و ریتحق با که یسال همه
 مشاوره، شیپ رم یم آزاد دل خاطر به دونم؟ ینم

 یاند و یس جان، مامان آخه یول... بهترم نگم دروغ
 شه؟ یم جبران مگه عمرم سال
 

 را دستانش فقط و انداختم نییپا را سرم نداشتم، یجواب
 .دیکش یقیعم نفس. فشردم زیم یرو از
 
 دیبا آدما رو ییزایچ هی. ستمین بلد و رفتن و کندن من ــ
 .ستمین بلد اما من... بتونن دیبا باشن، بلد
 
 را خودت برو، بکن، ر،یبگ ادی میبگو خواستم یم

 ینم وقت چیه کردم حس اما... شو دور بده، نجات
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 توانم یم میبگو و چمیبپ نسخه یادم چیه یبرا توانم
 مرد که یا یزندگ یتو ماندن من نظر از. کنم درکش

 از و بود غلط در غلط بود کرده خرجت ییوفا یب آن
 او و خواست یم جسارت کندن دل زن، نیا نظر

 ها، قصه تمام ته کردم یم فکر یروز کی من. نداشت
 ریخ است، خوب ها وصال و ها داشتن دوست تمام ته

 آدم دمید یم روزها نیا و است لبخند و ییبایز است،
 نگاه عقب به یوقت عمرشان، یانتها در است ممکن ها
 باز شانیها قصه ته و نندیبب افسوس فقط کردند یم

 !شهیهم یبرا... بماند
 
 بار یطور و پسرم من... جانا مامان ینترس اما تو ــ

 .باشه وفاشناس که آوردم
 
 پشت. کنم صورتش مهمان تلخ لبخند کی نتوانستم یحت

 .زد یا ضربه دستم
 
 و زن بدونه که دهیند یلیخ و باباش و من ی رابطه ــ

 پدرش ییوفا یب از که یهرشب اما ،یچ یعنی شوهر
 اون، خوابوندن یهوا به تا کردم بغلش و سراغش رفتم
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 ها زن دل که زدم لب گوشش ریز... بخوابونم و خودم
 . نشه عادتش شکستن دل که باشه، داشته وفا که نازکه،

 
 اش چانه شد باعث خت،یر چشمم از که یا قطره
 دلم. کند مهمانم یلبخند نیغمگ اما مهربان و بلرزد
 . سوخت یم اجانیرو و آزاد یبرا
 
 بشور و صورتت برو جان، مامان و اشکات زینر ــ 
 آزاد ی سروکله کم کم. کنم عوض رو ییچا نیا من ایب
 . میخور یم شام بعد و شه یم دایپ پدرش و
 
 با من و کند عوض را ها یچا تا رفت و گفت را نیا

 کار به را تلشم تمام صورتم، یرو یدست دنیکش
 اندام به سر پشت از. کنم کنترل را بغضم تا گرفتم
 م،یصدا کردن صاف با و دوختم چشم اجانیرو فیظر
 .کردم محو شیتو از را بغض آن رد
 
 .بخونم و نمازم برم تون اجازه با من ــ
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 .بزند لبخند داشت یسع مصرانه هنوز د،یچرخ
 
 ٥۸٦_پارت#
 طومار#
  
 دخترم، دهنت بذار ها هیبام اون از کمی رفتن قبل ــ

 مردا! شام تا ینکن ضعف بود، سبک یلیخ افطارت
 .انیم رید کمی
 

 یکی. بود کرده درست خودش را ها هیبام گفتم، یچشم
 شیب دادن قورت و دنشیجو نیح و برداشتم را آن از
 و گرفتم وضو. خانه سیسرو سمت رفتم بغض، آن تر
 کی میبرا اجانیرو دمید شدم، آزاد اتاق وارد یوقت

 کردم باز را اتاقش تراس در. داده قرار سجاده و چادر
 نرم یبو که را چادر بعد و شود وارد خنک باد تا

 ماه از یروز ده. دمیکش سر یرو داد یم کننده
 همه زیعز بار کی مدت نیا یتو بود، گذشته رمضان

 کی و بود کرده دعوت آزاد مادر همراه را خانواده ی
 یبرا بود گرفته وعده را زیعز ازاد مادر هم بار
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 افطار یبرا من که بود یبار نیدوم نیا. افطار
 نکرده ام یهمراه زیعز بار نیا و شدم یم مهمانشان

 سر بود دهینرس که بود شلوغ سرش انقدر اما آزاد. بود
 پدرش ظاهرا. برسد شام تا بود داده قول و دیایب افطار
 یکم نیا و شود ملحق ما به موقع آن تا داشت قصد هم

 به گرید کردم یسع و بستم قامت. کرد یم معذبم
 از که بود ینور اتاق، ییروشنا تنها. نکنم فکر یزیچ

 رساند یم کشان کشان را خودش ابانیخ به رو تراس
 یم خانه نیا وارد که یهربار. ام سجاده کینزد تا

 داد یم غم یبو. کرد یم فشرده را دلم یزیچ کی شدم
 اش شکسته زن دل از که ییبو خانه، نیا یوارهاید

. آمدند یم کنار آن با چطور دانستم ینم و بود شده بلند
. نشست گوشم یتو مادرش با آزاد بش و خوش یصدا

 یصدا بعد یلحظات و رفتم رکوع به بود، آمده ظاهرا
 حس و گذاشتم سجده بر سر آمد، اتاق در شدن باز

 حواسم کردم را تلشم تمام. نشست کنارم که کردم
 توانستم تازه دادم، را نماز سلم یوقت و نشود پرتش
 .کنم شیتماشا و بکشم یراحت نفس
 
 رو یکس حواس خوندن نماز موقع ندادن ادی بهتون ــ

 ؟یعیسم یآقا دینکن پرت
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. کرد یم میتماشا آرامش با داشت و کنارم بود نشسته
 .داد درنگ یب اما را جوابم

 
 که ساله نه یها دختربچه اون هیشب یشد چادر با ــ

 چادر ریز از لپاشون نیا و دنیرس فیتکل سن به تازه
 خوشمزه نیا به یدار انتظار بعد رون،یب زده مقنعه و

... واال خدات حال به خوش نزنم؟ زل خوندنت نماز
 ! جلوش یر یم خوشگل چه
 

 .زدم یلبخند
 
 شانست زبونت نیا بدون بگم دیبا ،یعیسم آزادخان ــ
 .بود کم یلیخ دلم بردن یتو
 

 .دندیخند چشمانش
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 زبون یب چه بچه، رونیب میبر بخون و نمازت یباق ــ
 .بوده خودم مال دلت زبون، با چه
 

 افسوس به یسر. آدم نیا شهیهم بود جانب به حق
 .برخاستم دوباره و دادم تکان
 
 .آزاد شه یم پرت حواسم ییجا نیا ــ
 
 ٥۸۷_پارت#
  طومار#
 

 .وارید به داد هیتک و کرد دراز را شیپاها
 
 ایب زنت با گفته مامانم چون نشه، پرت که کن نیتمر ــ
 .رونیب
 
 به طیشرا از داشت گفت، ینم را نیا عمرا اجانیرو
 و کردم نگاهش چپ چپ. کرد یم استفاده خودش نفع
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 یسع بود، میرو نگاهش ینیسنگ. بستم قامت دوباره
 کار. نشود پرتش تا کنم جمع را حواسم ی همه داشتم
 اتیآ ایآ که کردم یم شک یه که قدر آن بود، یسخت
 یکم را نمازم هم نیهم. نه ای گفتم یم درست را

 یشاک سلم، دادن محض به بار نیا و کرد یطوالن
 .دمیچرخ سمتش

 
 ...آخه آزاد ــ
 

 تمام منتظر انگار تر شیب من از دهانم، یتو ماند حرفم
 سمت دیکش دستانش قدرت با را تنم که بود نماز شدن

 که گرفت بغلم چادر همان با یطور و خودش
 فشار شدت. دیپر رونیب دهانم از یآخ ناخوداگاه
 آخ. ردیبگ درد یکم دستم بودند شده باعث دستانش
 من. نکرد کم آغوشش شدت از هم ذره کی یحت گفتنم
 .کند حل خودش یتو خواست یم را
 
 نماز؟ وقت یش یم معصوم انقدر چرا المصب ــ

 چطور چادرچاقچور نیا با ،یدرآورد گهید و شورش
 ؟یببر و دلم یطور نیا یتون یم
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 .کرد اش یعاص ام خنده یصدا گرفت، ام خنده
 
 .یطور نیا نخند کنما، یم لهت بغل نیهم یتو ــ
 

 اخم دنید با کرد، میرها یوقت و شد تر دیشد ام خنده
 تخس پسرک. کنم بارانش بوسه خواست یم دلم شیها
 !من یزندگ یداشتن دوست و
 
 ره یم سر احساست که ییوقتا هی یش یم بامزه ــ

 !آزاد
 

 اخم حفظ با و درآورد نشیج بیج از را اش یگوش
 خنده که نیا از قبل. گرفت سمتم را نشیدورب ش،یها
 آرام من و آمد نشیدورب شاتر یصدا شود، کمرنگ ام

 .دمیپرس
 
 ؟یچ واسه عکس ــ
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 چادر، و لبخند آن با عکسم سمتم، گرفت را لیموبا

 .بود شده معصومانه
 
 .ره یم سر یچ سر احساسم ینیبب که نیا یبرا ــ
 

 بلند نیزم یرو از و بشیج یتو برگرداند را لشیموبا
 .شد
 
 .نرفتم سر تا باز پاشو ــ
 
 ٥۸۸_پارت#
  طومار#
 

 جمع را ام سجاده تا شدم خم. شد پررنگ باز لبخندم
 میها شانه یرو هم را چادر حال، همان در و کنم

 .انداختم
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 .مغازه اومد ت خواهرزاده امروز یراست ــ
 

 را راهنشیپ من به نگاه یب کردم، بلند سر شوکه
 تا کمدش سمت رفت د،یسف رپوشیز کی با و درآورد

 .بردارد را شرتشیت
 
 .بودتش فرستاده زتیعز م،یکرد صحبت کمی ــ
 
 .سمتش دمیچرخ دست، به سجاده و ستادمیا
 
 ازت؟ کرد یعذرخواه ــ
 
 .کرد نگاهم باالخره و سرش به دیکش را شرتیت
 
 ؟ینزد حرف باهاش روزه ده نیا تو ــ
 

 را دارید راه و بودم دلخور یول نه که قهر بودم، نزده
 یمحل کم را پژمان گفت یم پرهام. بودم بسته او با

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1782pg.   

 نیا بود معترف هم نگار. کند یم یعاص من یها
 دیبا و رفته خودش یتو حد از ادیز بچه نیا روزها

 که داد را آزاد جواب سکوتم. کنم تمام را سکوت نیا
 را چادر کردم، کم را فاصله. گرفت سمتم را دستش
 .تخت یرو کرد پرتش و کرد باز دورم از خودش

 
 یب و ستیبا عقب پژمان، و من مشکلت یتو ــ

 .نکن یقات و خودت. باش طرف
 

 .افتاد نییپا سرم
 
 .نزد یخوب حرف روز اون ــ
 
 باالخره اما... اومد غد و تخس کرد، یخواه معذرت ــ

 با دختره، اون سراغ رفته ظاهره. کرد یخواه معذرت
 و دشیام زت،یعز قول به... زده و حرفاش اونم

 بعد باشه، عاقل اگر دخترم اون. کرده دیناام محترمانه
 ...هوسش انقدر که یپسر منتظر مونه ینم نیا
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 به که نیا از. نداد ادامه من احترام به حتملی را حرفش
 یم اما آمد یم درد به دلم دختره گفت یم خواهرش

 نفس. ندارم مساله نیا در دخالت یتو یحق دانستم
 .دیکش یقیعم
 
 جز زیچ همه شده، حل زیچ همه فعل هرحال به ــ

 .پژمان و خودت ی رابطه
 
 .زدم یپلک
 
 آدما احساس مگه یول شده حل دیگ یم مردا شما ــ

 شه؟ یم حل راحت انقدر
 
 ٥۸۹_پارت#
  طومار#
 

 نیب برد دست ستاد،یا نهییآ سمت من به پشت و دیچرخ
 .داشت اخم. کرد شانشانیپر یکم و شیموها
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 مثل که داره بابا مامان هی نباش، دختر اون نگران ــ

 .بگذره روزا نیا از تا کنن یم کمکش و پشتشن کوه
 

 شیب را خودش پدر. زخمم یرو دندیپاش نمک انگار
 کردم شیتماشا نیغمگ. دانست یم آتنا مال خود، از تر
 .زد لب آرام او و
 
 درست از بهتر موندنشون خراب ییزایچ هی ــ

 . شدنشونه
 
 ...خواهرته آتنا ــ
 

 بعد کرد ینم پرخاش که بود یبار نیاول سمتم، دیچرخ
 .اسمش دنیشن
 
 آدم ی همه دیشا... ها قصه اها،یرو ها، افسانه یتو ــ
 من اعتقادم، و من اما، باشن خوب هم با بتونن تهش ها
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 ها رابطه ی همه شهیهم میگ یم باورم و من منطقم، و
 پررنگ مونیزندگ یتو ستین قرار ها، آدم ی همه و

 اون و من ازین... داریسپ ازهین فاصله ییجاها هی. بشن
 زخم هم به که نیا یبرا زدلمیعز ست فاصله دختر
 .میکن تموم رو هیقض نیا ایب. مینزن
 
 با مادرت یوقت شود یم تمام چطور میبگو خواستم یم

 نیا به آمدنش تصور از و است محرم دختر همان پدر
 که شده، پر چشمانش ی کاسه هزاربار عصر از خانه

 یلیفام کی و است برقرار یخون نسبت او و تو نیب
 به داشتم مانیا قتش،یحق اما میبگو خواستم یم... مشابه
 رشانیمس نبود قرار ها، آدم ی همه. شیباورها یدرست

 .بود یکی رسمشان و خون اگر یحت شود یکی
 
 !کمی بغلم ایب نکن، نگام مظلوم یجور اون ــ
 
 !آرام و نرم بار نیا کرد، بغلم رفتم، جلو دیترد یب
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 ید یم کننده مرطوب کرم یبو که برم قربونت ــ
 !بچه
 

 از بود پر هنوز سرم بخش کی. زدم یکمرنگ لبخند
 !شیکارها و پژمان

 
 ؟یدیبخش و پژمان تو ــ
 

 و کرد بو قیعم را میگلو کینزد کرد، خم را سرش
 .داد را جوابم بعد
 
 یتو اونم م،یدار پررنگ شباهت هی پژمان و من ــ

 تونستم ینم نیهم خاطر به... توئه داشتن دوست
 نیا خره کله یلیخ کن قبول یول نبخشمش

 . خواهرزادت
 
 دوستش اما ابله و خر کله. داشتم قبول! بود خر کله

 !بود تن ی پاره. داشتم
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 .دینکن دعوا وقت چیه گهید کاش ــ
 

 .دیکش یتر قیعم نفس
 
 .کنم بوت کمی نخور وول ــ
 
 بازدم و دم بعد او و ستادمیا حرکت از زیر یا خنده با
 ی رهیخ بار نیا و کرد میرها باالخره ق،یعم یها

 .زد لب چشمانم
 
 رو یزیچ هی اما... و غد تخس اون دمشیبخش من ــ

 ...بگم
 

 .دیخند چشمانش گفتنش، یبرا ماندم منتظر
 
 یزیعز براش یادیز ره،یگ ینم آروم شینبخش تو تا ــ

 !کوچولو خاله
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 ٥۹۰_پارت#
  طومار#
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

 تشکر یبرا گذاشت، بشقابم یتو مرغ یا تکه آزاد
 حرف عنقش، ی چهره دنید با و آوردم باال را سرم
 ز،یم گرید سمت چرخاندم را سرم. ماند دهانم یتو
 هم، کنار بودند نشسته ،یعیآقاسم حاج و اجانیرو

 از یناراض هردو و گرفته هردو سکوت، در هردو
 دستم که قدر آن بود، نیسنگ فضا. بودن هم کنار نیا
 آن با را میگلو یتو ی لقمه و آب وانیل سمت ببرم را
 ینم شکل یخوب یزهایچ ذهنم یتو. بفرستم نییپا

 نشسته زیم نیا دور که یا لحظه به لحظه گرفتند،
 ،یکودک ی همه آزاد کردم، یم فکر نیا به داشتم میبود

 دو نیا با زیم کی دور اگر را اش یجوان و ینوجوان
 یاهیس و نیسنگ یفضا با قدر نیهم بوده، نشسته آدم

  شده؟ روبرو
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 بکشم؟ ساالد برات ــ
 

 میبرا او کردم، یتشکر. بودم من اجانیرو مخاطب
 یصندل راندن عقب با آرام پدرش و دیکش ساالد

 .برخاست
 
 !دردنکنه دستت ــ
 

 ظاهر حفظ سر از هم دیشا اجبار، سر از و گفت آرام
 تکان یسر جواب یجا به اجانیرو. عروسش یجلو
 مهمان کی مثل کمربندش، کردن شل با پدرش و داد

 اجانیرو و دیکش یقیعم نفس آزاد. رفت ییرایپذ سمت
 .کرد نگاه او به استرس با
 
 .بود شده خوشمزه یلیخ ــ
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 یجان کم لبخند. باشم زده یحرف فقط تا گفتم را نیا
 از یمین هنوز من. برخاست هم خودش و داد لمیتحو

 و بود مانده بود گذاشته ازاد که یمرغ تکه با برنجم
 نگاهم. نداشتم غذاخوردن ی ادامه به یلیم چیه گرید

 عیسر و ستادیا یکتر یجلو که کرد بیتعق را اجانیرو
 همه با را سرد جو نیا داشت یسع آزاد. کرد روشنش

 .کند کمرنگ میبرا اش یناراحت ی
 
 !زمیعز بخور ــ
 
 ام یلیم یب خواستم ینم خوردم، شده هم او خاطر به
 و زدم یلبخند. کند تر سرخورده و تر شرمنده را او

 کردم یم حس د،یرس انتها به بشقابم یوقت و خوردم
 سخت او به اندازه یب. کند یم نمینفر دارد ام معده
 پشت از من تا بود منتظر فقط انگار آزاد. بودم گرفته

 دور ییکذا زیم نیا دور از هم خودش و شوم بلند زیم
 به رو و شدم ها بشقاب کردن جمع مشغول. شود
 .کردم زمزمه ختیر یم یچا داشت که اجانیرو
 
 !ممنون شام بابت ــ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1791pg.   

 
 !بودند حس یب چشمانش

 
 رون؟یب یبر یم رو ییچا نیا مامان، جونت نوش ــ
 
 ٥۹۱_پارت#
  طومار#
 

 ینیس گذاشتم، نکیس یتو را ها بشقاب گفتم، یچشم
 .کرد نجوا لب ریز که دمیشن و گرفتم را
 
 .بخوره یچا شام بعد باباش، داره عادت ــ
 
 که یزن نیا یبرا صدا، نیا یبرا گرفت آتش دلم

! هم نیب بودند بهیغر اما دانست یم را همسرش عادات
 فاصله دنید با و کردم ترک را آشپزخانه غم همان با
 به هردو آلود اخم و رهیخ نگاه و پسر و پدر نیب ی
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 چقدر. آمد باال دهانم پشت تا ام معده اتیمحتو اخبار،
 .ایخدا بودند بهیغر
 
 !دییبفرما ــ
 

 و برداشت وانیل کی یتشکر با شدم، خم پدرش یجلو
 کرد یسع. گذاشتم آزاد یجلو طور همان را ینیس من
 یچشمان و بود زده خی که یلبخند کند، تشکر یلبخند با
 برگردم خواستم! یحس یب از بودند رفته سر که

 . شد مانعم و گرفت را دستم که آشپزخانه
 
. کنم یم جمع بعدا خودم ن،یبش ایب هم شما مامان ــ

 .یشد خسته
 
 تر شیب پدرش یجلو واقعا ای بود من تصور دانم ینم
 یم انگار. کند محبت مادرش به داشت یسع حد از

 از و است ادیز او به توجهش بدهد نشان خواست
 پر هم زنش با رفتارش بدهد نشان داشت لیم ،یطرف
 نیا هدفش کردم یم گمان... چرا دروغ. است توجه از
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 بدهد، انجام نتوانسته او که یکار دیبگو پدرش به است
 دوباره امدین که اجانیرو. دهد یم انجام یخوب به آزاد
 .کرد بلند را شیصدا
 
 .یبشور رو ظرفا شما نمردم من جان، مامان ایب ــ
 

 نشستم. دمید آزاد یرو را پدرش یرچشمیز نگاه
 اجانیرو. چسباندم هم به را میپاها استرس با و کنارش

 یفروغ چشمانش. شد ملحق ما به ریتأخ یکم با
 نشستن یبرا را همسرش از دورتر یمبل یوقت نداشتند
 و برداشت را کنترل آزاد نشستنش، با. کرد یم انتخاب
 باالخره پدرش اعتراض یصدا. کرد عوض را شبکه
 .شد بلند
 
 !پسر دمید یم اخبار داشتم ــ
 
 .زد لب یجد یلیخ
 
 !داره دوست و سلایر نیا مامان، ــ
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 داشت یسع آزاد که شدم یم مطمئن داشتم گرید حاال
 را خوب یادیز پسر و همسر کی نقش پدرش، یجلو
 همسر نبود بابت مادرش نه بدهد نشان و کند یباز

 من یبرا پدرش مثل یهمسر خودش نه دارد، یحسرت
 طور نیا داشت یسع پسر نیا که بود چندسال. است
 یسع چندسال بدهد؟ نشان پدرش به را شیها عقده
 حواسش پدرش تا کند توجه مادرش به او یجا داشته
 یکاغذ هیشب را قلبم بود؟ نشده و شود جمع
 
 ٥۹۲_پارت#
  طومار#
 

 یرو زمیانگ غم نگاه! دردشان تصور با کردند مچاله
 بودند نشسته هم از فاصله با که نفره سه جمع نیا

. کردم اش سهیمقا خودمان ی خانه با ان کی و دیچرخ
 و داشت نور که ییلبخندها با بود، نمانیب که ییگرما با

 .کرد یم وصل هم به را مانیها دل که یتیمیصم
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 رم؟یبگ پوست وهیم براتون ــ
 

 و بستم کوتاه را چشمانم م؟یبود مادرش و من مخاطبش
 نیا یدردها یبرا جا نیهم تا خواستم صبر خدا از

 و دادم تکان یسر فقط. نکنم هیگر افکارش و پسر
 تکان سر حسرت با چطور که اجانیرو آخ اجان،یرو
 رخ به و ردیبگ پوست وهیم شیبرا پسرش تا داد

... یدان یم. ستادهیا او طرف آزاد، که بکشد همسرش
 یطرفدار از اجانیرو. بودند باخته همه انگار جا نیا

 لذت، یب اما دیکش یم رخ به برد، ینم لذت انگار ازاد
 پدرش کرد، ینم فیک پدرش کردن آچمز نیا از آزاد
 لیتشک یگرید یزندگ ،یگرید زن با که نیا از هم
... آمد یم باخت یبو. دیرس ینم نظر به خوشحال داده
 ش،یها ساق نه بود یمساو اضلعش نه مثلت، نیا
 ینم یا نقاله چیه که بود قواره یب و کج مثلث کی

 .ردیبگ اندازه را شیایزوا توانست
 
 بودن کرده دعوت مادر عروس؟ چطورن خانوادت ــ

 !امیب نتونستم افطار، واسه
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 آزاد پدر کرد، دعوت را اجانیرو که یشب همان زیعز
 امیپ با و بود امدهین اما او. بود گرفته وعده را

 اعلم دومش همسر یماریب را لشیدل ،یعذرخواه
 یبرا بود، سوخته دلم باز هم شب آن. بود کرده

 !ازاد نگاه غم و یشرمندگ
 
 جاتون م،یباش زبانتونیم نشد خوبن، خداروشکر ــ

 .بود یخال
 
 برش و یچا وانیل سمت شد خم داد، تکان یسر

 .بودند رفته هم یتو ازاد اخم. داشت
 
 خوبه؟ کارگاه زیچ همه پسر؟ یندار یمشکل تو ــ
 

 .داد را پدرش جواب نیسرسنگ
 
 !شکرخدا ــ
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 !نشده پاس چکت دوتا یکی دمیشن ــ
 
. بود نگفته یزیچ من به کردم، نگاه آزاد به ینگران با

 یم. زد لبخند یقیحق بار نیا و شد نگاهم متوجه
 .کند آرامم خواست

 
 ه،یرسول حاج یبرا کارگاه دیجد بار ست،ین یمشکل ــ

 . کنم یم پر و حساب بده و چک
 
 و دیچرخ ساعت سمت نگاهش خورد، تکان پدرش سر
 .کرد نجوا تلخ آزاد
 
 شده؟ رتونید ــ
 
 ٥۹۳_پارت#
  طومار#
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 قاب به دوخت را نگاهش اجانیرو شد، حبس نفسم
 منتظر اما آزاد داد، نشان پرت را حواسش و ونیزیتلو

 حاال هم آقا حاج یها اخم. ماند رهیخ پدرش به جواب
 .بودند هم یتو
 
 شد تموم جا نیا یمهمون... شهیهم مثل درکه، قابل ــ

 آقا؟ حاج
 

 و کنم آرامش خواست یم نشست، دستش یرو دستم
 همان با آقا حاج. نه ای داشت یریتأث اصل دانم ینم
 را وانیل و دینوش انتها تا را یچا درهم، یها اخم
 .زد لب و شد بلند شیجا از. دیکوب زیم یرو
 
 .پسر شه ینم مهمون خودش ی خونه یتو آدم ــ
 
 !مادرمه ی خونه جا نیا ــ
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 برخاست هم آزاد د،یچرخ سمتش پدرش یبرزخ نگاه
 عشق ی معجزه. شد دهیکش رونیب دسش از دستم و

 .کردنش آرام یبرا نبودند یکاف انگار انگشتانم
 
 !آزاد ــ
 

 یتو. بچرخد نگاهش آزاد شد باعث اجان،یرو یصدا
 شد، تر شیب نگاهش درد د،ید هرچه مادرش چشمان
 تراس سمت و دیچرخ افسوس با و داد یتکان را سرش
 با را نفرمان هرسه نگاه رفتنش،. برداشت گام خانه

 داغ زغال اقا، حاج یرلبیز ی زمزمه و کشاند خودش
 .جانم یتو انداخت

 
! ایرو ستهیبا روم یتو طور، نیا یداد ادی بهش تو ــ

 هی یجلو حاال که یگفت گوشش ریز ایچ ستین معلوم
 .کنه ینم و مراعاتم بهیغر
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 یم یکس چه به من بودم؟ من بهیغر از منظورش
 شیجا از اجانیرو و افتاد ریز سرم بابا؟ میبگو خواستم
 .برخاست

 
 کرد پشت بهت که یمرد اون عروسته، بهیغر نیا ــ
 که یا خونه یتو که یکرد کاریچ نیبب... پسرت هم
 گهید... بود خودت مال یزمان هی خودت، قول به

 .یندار یحرمت
 

 تا اجانیرو دیشا دانم، ینم. بود جاخورده پدرش نگاه
 داشت رانیح طور نیا که بود امدهیدرن شیجلو حال به

 دست مشت به کرد ریگ نگاهم. کرد یم نگاهش
 .شد پخش گوشم یتو محکمش یصدا و اجانیرو
 
 .رونیب برو پسرم و من ی خونه از ــ
 

 از. بود کرده شوکه را اقا حاج اجان،یرو محکم لحن
 شود، جادیا یتنش نشانیب دمیترس یم شدم، بلند میجا
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 بعد و تراس سمت رفت ینگران با دور کی نگاهم
 .بود مصمم! اجانیرو سمت دیچرخ دوباره

 
 ؟یکن یم رونیب م خونه از و من یدار ــ
 
 ٥۹٤_پارت#
  طومار#
 
 تو... اونه و من ی خونه نیا گفت؟ یچ آزاد یدینشن ــ
 اسمت حرمت. ینداشت وقت چیه ،یندار ییجا جا نیا
 یهرزگاه شده باعث پسرم با نسبتت و شناسنامم یتو
 در نیا اما امروز از باشه، باز برات خونه نیا در
 یا هیعار یزندگ به بچسب ست،ین باز تو یبرا گهید
 نیا از خارج اما کن یپدر پسرت یبرا! یدار که

 !خونه
 
 یزن یبرا بزنم، دست اجانیرو یبرا خواست یم دلم
 انقلب ها جمله نیا بود کرده سکوت ها سال که

 حاج. کردم شیتماشا بغض و نیتحس با. بودند یبزرگ
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 خشم، با فقط که دید اجانیرو نگاه یتو چه دانم ینم آقا
 یصدا و زد رونیب خانه از فشرده یفک با و منزجر

 هیچندثان. بست را مانیهردو چشمان در، شد بسته بلند
 رنگ، یب ینگاه با اجانیرو کردم باز پلک یوقت بعد،
 که سمتش. دیلرز یم مشتش و در به بود مانده رهیخ

 دمیگز را میها لب فقط من و سمتم دیچرخ سرش رفتم،
. داد انجام خودش را اش هیبق. آوردم باال را دستانم و
 یتو را خودش کودک کی مثل سن آن با که نیا

 بعد، یلحظات و دیلرز شیها شانه و انداخت من آغوش
 از نشان... دیچیپ وارهاید نیب اش هیگر بلند یصدا
 تکان تراس ی پرده. داشت اش چندساله ی کهنه زخم

 مادرش، ی هیگر یپا به پا داشت انگار هم آزاد خورد،
 .دیکش یم عذاب و کرد یم خم کمر شب نیا یبرا
 
 دهید ها شب نیا از چقدر کوچک، ی خانواده نیا

 نیا را ها آدم دل که بود یا یشرع زیچ چه نیا بودند؟
 را، حلل نیا خدا دانستم یم دیبع شکاند، یم طور
 .نکند اعلم حرام امشب درگاهش یتو
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 آژانس با خودم من ،یموند یم اجونیرو شیپ کاش ــ

 .گشتم یبرم
 

 جفتمان یصدا. کرد تر شیب را سرعتش کرده اخم
 .بود گرفته

 
 یم آژانس با شب وقت نیا نگو، پرت و چرت ــ

 فرستادمت؟
 
 ...اجونیرو آخه ــ
 

 .بدهم ادامه نگذاشت
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 یم باشه، تنها وقتا جور نیا داره دوست مامان ــ
 .شناسمش

 
 رونیب نشانیب از یحرف تا چسباندم هم به را میها لب
 یخلوت به و چرخاندم شهیش سمت غم با را سرم. نپرد
 وارد بعد، یلحظات. دوختم چشم ها ابانیخ یکیتار و
 سمتش را سرم نگران من و شد خانه کینزد ابانیخ

 گفتم یم چه نشیغمگ و آلود اخم رخ مین به. برگرداندم
 نیب تنها و تنها که یافطار نیاول شود؟ مرهمش تا

 بود شده تمام وضع نیا به داشتم حضور شان خانواده
 یشرمندگ پدر، از حرصش و خشم ی همه نیب و

 کوچه به دیرس باالخره. دمید یم هم را خودم به نسبت
 یصدا. کرد توقف کوچه سر همان و کیبار ی

 ملمتش اما! شب وقت نیا یبرا بود بلند ترمزش
 .نبود وقتش امشب الاقل که نکردم

 
 !ریبخ شبت ــ
 
 را رهاکردنش دل اما من برو، و شو ادهیپ یعنی نیا

 چارهیب روح یگلو یرو بود یدست هیشب غمش. نداشتم
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 شد باعث تعللم. برد یم یخفگ مرز تا را من ام،
 .کند نگاهم خسته و بچرخد

 
 !منتظرته خانم زیعز دختر، گهید برو ــ
 

 هم او نگاه... دستش یرو نشست رفت، جلو نرم دستم
. دمید را پلکش دنیلرز. ماند اتصال نیا به و آمد نییپا

 که یدار خش ییصدا با و فشردم محکم را دستش
 .کردم نجوا آهسته بود، شده زشت

 
 ! جونم به دردات ــ
 

 همان از که یبغض من و دیغر را اسمم کرد، اخم
 خنج میگلو یتو اجان،یرو دنیکش آغوش به ی لحظه

 .میبگو تا کشتم را، بودم کرده مهارش و دیکش یم
 
 !آزاد نکش خجالت ازم وقت چیه ــ
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 ٥۹٥_پارت#
  طومار#
 

 که بزند یحرف آمد و فشرد هم یرو محکم را چشمانش
 من دیبا ها وقت یبعض. شدم مانع دستانش فشردن با
 یم غصه او یجا به من زدم، یم حرف او یجا به

 یم یوقت. دمیکش یم درد او یجا به من خوردم،
. داشتم ازین ها یپر به بزنم، سخت یها حرف خواستم
 !بود شده تنگ شانیبرا دلم... بودند کاش
 
 گذاشتن، انیمرب ایاول ی جلسه که بودم ییابتدا دوم ــ

 یجا چرا بزرگت مامان گفتن دوستام... اومد که زیعز
 یم نگاه اونا یمامانا به. بودم شوکه. اومده مامانت
 و صورت پوست همه بودن، جوون همه کردم،

 یوقت. شده رنگ موهاشون و بود صاف دستشون
 خونه هام هیگر یصدا و اتاقم تو رفتم خونه، برگشتم

 به یکن یم هیگر چرا گفت یهرچ زیعز. کرد پر رو
 اون شد، سودابه دامن به دست سر آخر. ومدمین حرف
 و من تا گرفت زیعز از و من ی اجازه دنبالم، اومد
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 یوقت زمیعز پژمان، و پرهام شیپ شون خونه ببره
 .داد اجازه کرد یم نگام نگران داشت

 
 .زدم یتلخ لبخند. کرد یم گوش من به دقت با داشت

 
 بهش و راستش منم شده، یچ دیپرس راه یتو سودابه ــ

 خجالت گفتم خواد، یم جوون مامان هی دلم گفتم. گفتم
 بچه من شه یم گفتم. بودنش مسن و زیعز از کشم یم
  کنم؟ یزندگ شما شیپ امیب و بشم تو ی
 

 که مظلوم یطور و ساکت بود، روبرو به نگاهش
! نبود که... بوده او امشب اتفاقات تمام مقصر انگار
 و دادم قورت را دهانم آب. نبود یزیچ چیه مقصر
 ! کوچه نیا بود کیتار چقدر! سوخت میگلو
 
 درک روزها اون و، زد من به روز اون که یحرف ــ

 بهش تر شیب شدم تر بزرگ یهرچ یول نکردم
 .دمیرس
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 رمیبم خواستم یم سمتم، چرخاند باالخره را سرش
 . چشمانش یتو برق آن یبرا
 
 پدر که نکرده انتخاب خودش ،یا بچه چیه گفت اون ــ
 خودش یآدم چیه که طور همون باشن، یک مادرش و

 روز اون باشه، یشکل چه ش افهیق که کنه ینم انتخاب
 که نیا یبرا کردم یم فکر چون کردم، قهر سودابه با
 دم،یفهم بعدا اما گه یم و نیا داره نشم اون ی بچه من
 ما دست چون پس ست،ین ادما دست زهایچ یسر هی
 . میبکش خجالت ازشون دمینبا ستین
 
 نگاهش یتو برق آن به خواست یم دلم زد، یپلک

 .زدم یم حرف تر راحت یطور نیا. نکنم یتوجه
 
 دست که یزیچ که بکش خجالت ازم یوقت آزاد، ــ

 ی رابطه بشه، خراب هام چشم یجلو بوده خودت
 عنوان به انتخابشون یتو ینقش چیه تو که گهید دونفر
 .نباشه شرمت باعث ،ینداشت والد
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. بود میها حرف به واکنشش نیاول نیا فشرد، را دستم
. صورتش به چسباندم را لبم و دمیکش جلو را سرم

 از دیکش عقب یوقت! سرد یلیخ بود، سرد پوستش
 .دندیلرز یم بغض با میها لب صورتش یسرما

 
 نبود، تو ریتقص مرد اون یرفتارا و امشب اتفاقات  ــ

 باشه؟
 
 ٥۹٦_پارت#
  طومار#
 

 به ریت هزاران انگار که بود یزخم یطور شیصدا
 فیحر یها گلوله آماج تنش، و کرده اصابت جانش
 !شده
 
 !داریسپ منه پدر مرد، اون ــ
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 یم یحت گرید! پدرم گفت درد با قدر آن یوقت شدم الل
 یرو را دستش. بزنم یحرف توانستم ینم هم خواستم
 جان به که یبرودت همان با و کرد مشت فرمان
 .کرد نجوا بود افتاده هم شیصدا
 
 یها رگ یتو خونش منه، ی شناسنامه یتو اسمش ــ

 ! من وجود باعث وجودش و منه
 

 رگ یرو داشتم دوست. فشرد تر محکم را انگشتانم
 .کنم آرامش بتوانم دیشا ببوسم هم را گردنش

 
 .نبود بد انقدر شهیهم اون ــ
 
 یم شه،یهم از تر محکم. چسباندم هم به را میها لب
 .زدیبر رونیب نشیب از یبغض دمیترس
 
 اون بود یخوب پدر... و محبتاش ادمهی بودم، که بچه ــ

 نیا خوام یم. وقت چیه اما نبود یخوب همسر ها، سال
 ... نبود بد انقدر شهیهم من پدر ،یبدون و
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 انقدر شهیهم کند، ثابت من به خواست یم فقط انگار

 آن نگاه ییروزها که. بوده نشده ریتحق خانه آن یتو
 که بود شده ییها پسربچه هیشب. لطف و بوده مهر پدر،
 فکر همه که ییقدرها ان پدرش، کند ثابت داشت یسع
 . نبوده بد اول از کردند یم
 
 .بوده طور نیهم حتما ــ
 
 .چرخاند سمتم را سرش من، ی جمله از دوارانهیام
 
 یم یباز فوتبال پارک میرفت یم بارها هم با ما ــ

 نه؟ مگه یکن یم باور تو م،یکرد
 

 آن یتو. کنم خطابش توانستم ینم نیا جز! پسرکم
 من که بود یپسرک نبود، همسرم یعیسم آزادخان لحظه
 اشفته فکر یبرا و دردش یبرا تش،یمظلوم یبرا دلم
 .بود زده غم اش
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 .کنم یم باور ــ
 

 .داد تکان را سرش
 
 زده زنگ بهش مدرسه از بود، شکسته پام که بار هی ــ

 یلیخ. بود دهیپر روش و رنگ د،یرس یوقت... بودن
 !من خاطر به بود، دهیترس
 
. کنم ناله ذکر نیهم با توانستم یم صبح تا... پسرکم آخ

 صورتم یرو د،یایب جلو دستش شد باعث اشکم قطره
 .بزند لب آرام و کند لمس را
 
 !نکن هیگر من یبرا ــ
 
 ٥۹۷_پارت#
  طومار#
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 خواست یم انگار داشت، معکوس اثر انگار جمله نیا
 تا دمیگز را لبم سخت اما من! کن هیگر من یبرا دیبگو
 .نکنم متأسفش تر شیب
 
 .بود یخوب پدر یزمان هی اون ــ
 

 دست انگشتان با را بود فشرده را دستم که یدست
 .کردم لمس گرمید
 
 !طوره نیهم حتما ــ
 
 .دمیکش ینم خجالت ازش ها موقع اون من ــ
 
 !آزاد ــ
 

 را دستانش و داد یتکان را سرش دم،ینال را اسمش
 !من خجول و خسته پسرک. کرد باز میبرا
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 !بغلم کمی ایب ــ
 

 تنم دور دستانش سمتش، دمیکش جانم تمام با را خودم
 پنهان ام شانه نیب را سرش! محکم و محکم دند،یچیپ

 . کردم نوازش را سرش پشت من و کرد
 
 ریز که بلند، درخت هی نیع! داریسپ یهست تو خوبه ــ
 !بکشم نفس کمی ت هیسا
 
 ینم یزیچ گرید بعدش و گفت یبیعج غم با را نیا

. نداشتم گفتن یبرا یزیچ هم من و دیبگو خواست
 خوانده ینید کتاب یتو که کنم فکر بودم ییراهنما
 یآن مثل گفت یم. دارد ادامه کارها، یبعض اثر بودم
 یوقت تا هم، ردیبم یوقت یحت سازد، یم یا مدرسه که

 یم ثواب شیبرا ردیگ یم ادی علم جا آن یآموز دانش
 بود ها سال او. داشت دنباله هم آزاد پدر کار. سندینو

 شرع خودش ی گفته به که یکار خاطر به داشت
 یرو از ،یشکستگ دل من اعتقاد به و بود پشتش

 را ها زخم نیا آزاد یوقت تا. شد یم رد گرانید
 آتنا یوقت تا نبود، خوب حالش اجانیرو یوقت تا داشت،

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1815pg.   

 یم جانش به دنشیند حسرت شهیهم که داشت یبرادر
 به نشست، یم ییجا هر دوم زن آن یوقت تا نشست،
 یوقت تا یحت و شد یم دهید یاضاف عضو کی عنوان

 همسرم، ی خانواده کنار ماندن شب کی خاطر به من
 ادامه آزاد پدر میتصم اثر دادم، یم قورت بغض انقدر
 . داشت

 
 جا نیا ها یپر بهتر همان کردم یم فکر که حاال

 یدلشکستگ اگر دند،ید یم را لحظه نیا اگر. نبودند
 را مانیها زخم اگر دند،ید یم والد به نسبت را اوالد

 یم چه ها آدم ما از ها، قصه یایدن یتو... دندید یم
 ها قصه یوهاید یحت فشان،یتعر بعد داشتم حتم گفتند؟

 .دندیترس یم ها زادیآدم از هم
 

                                     
                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&& 
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 ٥۹۸_پارت#
  طومار#
 

 انتظارم در چهارچوب در اش، برامده شکم آن با نگار
 سلول تمام آمدم، رونیب آسانسور از یوقت. دیکش یم را
 خنک راهنیپ آن با دنشید. زدند یم لبخند داشتند میها
 یم که بود یریتصو نیتر قشنگ یباردار بلند و

 . نمیبب توانستم
 
 !یاومد خوش ــ
 

 نفس قیعم را ونشیلوس یبو دم،یبوس را صورتش
 .گذاشتم شکمش یرو را دستم و دمیکش
 
 چطوره؟ من عشق ــ
 

 را جوابم لبخند همان با و شوم وارد تا گرفت را دستم
 .داد
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 !یایب تا کردم یم دعوتت حتما دیبا عمه، خوبه ــ
 

 چشم خانه یتو و برداشتم سرم یرو از را ام یروسر
 افطار امروز بود خواسته نبود، یکس ظاهرا. چرخاندم

 قرار زیعز بودم دهید که هم من و باشم ها آن با را
 با برود، مسجد یاهال از یکی افطار یمهمان به است
 .بودم کرده قبول راحت الیخ
 
 از برام، سخته کمی کردن کار روزه زبون با ــ

 دلم وگرنه... ندارم یینا واقعا امیم که یکتابفروش
 .ختتیر قربون بود شده تنگ واست

 
 .کرد نجوا آرام و رفت اش آشپزخانه سمت یلبخند با
 
 .کنم روشن رو ییچا ریز اذونه، گهید قهیدق ده هی ــ
 
  ست؟ین پرهام ــ
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 !حمامه ــ
 
 همان و مانتو. دادم تکان دنیفهم یمعنا به یسر

 و گذاشتم خوابشان اتاق یتو را دهیکش سر از یروسر
 یتو. زدم رونیب اتاق از میموها نیب دنیکش دست با

 او از هم من و میایب آزاد با بودم نگفته دعوتش
 ناراحت یکم هرچند. کند ام یهمراه بودم نخواسته

 پا یوقت. باشد کنارم هم او خواست یم دلم و بودم شده
 کامل را افطار ی سفره بایتقر گذاشتم، آشپزخانه به
 .بود مانده یچا ختنیر فقط و بود دهیچ
 
 !میهل جون آخ ــ
 
 آن یرو نیدارچ و روغن عطر از یقیعم دم ضعف با

 .دمیکش عقب را یصندل و گرفتم یبهشت خوراک
 
 .گذرن یم سخت انقدر چرا آخر، یها قهیدق نیا ــ
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 ٥۹۹_پارت#
  طومار#
 

 خاطر به. نشست ها یصندل از یکی پشت هم او. دیخند
 به حال نیا با یول گرفت ینم روزه که طشیشرا

. بود دهید تدارک یمفصل ی سفره پرهام، و من خاطر
 .زدم لب و دوختم چشم اش شده تپل یکم صورت به
 
 کمی زنا اصوال که یحاملگ یتو که برم قربونت عمه ــ
 .یشد خوشگل انقدر تو زنیر یم هم به
 

 باعث که یچوب زیم یرو کوباندم چندبار هم را دستم
 را سرم پرهام یپرانرژ سلم یصدا. شد دنشیخند

 میجا از که حس یب و بودم گشنه قدر آن اما چرخاند،
 .نشوم بلند
 
 .کنم بوست شو خم ایب عشقم، سلم ــ
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 و دمیبوس را هم صورت. کرد خم را خودش خنده با
 مرتب را شیموها یرو ی حوله ستاد،یا صاف یوقت
 به کانتر، یباال همان از و زد دور را زیم. کرد
 .دوخت چشم رشیز شمار قهیدق و ونیزیتلو
 
 هنوز؟ مونده قهیدق سه ــ
 

 پرهام که یچا ختنیر یبرا شود بلند خواست نگار
 گاز یجلو مو، یرو حوله همان با خودش. نداد اجازه

 پشت نشستن نیح بعد و کرد پر را ها وانیل. ستادیا
 .دیپرس من به رو ز،یم
 
 خبرا؟ چه ــ
 

 !ام معده یسروصدا و بود میهل ظرف یپ نگاهم
 
 ؟یدیخر یشگیهم یجا همون از! یسلمت ــ
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. داد تکان یسر لبخندش همان با و کرد نثارم ییشکمو
 را، مانده یباق قیدقا و دادم ام یصندل به را ام هیتک

 جوجه کی. شدم گرید هم کنار کردنشان تماشا مشغول
 از تر بزرگ انگار را دونفر نیا چقدر نگار، دل یتو
 یسر آهسته و شد نگاهم متوجه پرهام. بود کرده قبل

 .داد تکان
 
 خاله؟ هیچ ــ
 

 شده تر قشنگ هم کنار روزها نیا چقدر میبگو خواستم
 به زد زنگ که چسبد یم جانم به تر شیب دنتانید و دیا

 هم را اذان اکبر و هللا یصدا لحظه همان درآمد، صدا
 با نگار. دوختم چشم پرهام بلندشدن به متعجب و دمیشن

 .زد لب یآرام یصدا
 
 !پژمانه حتما ــ
 

 نییپا را سرش. نشستند شیرو مواخذگونه چشمانم
 .گرفت دندان ریز را لبش و انداخت
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 تشیاذ یلیخ قهرتون دار،یسپ نکن نگام یطور نیا ــ
 حال شده هم کوچولو هی که بود پرهام شنهادیپ کنه، یم

 یایب آزاد با نگفتم نیهم یبرا اصل. بشه بهتر جفتتون
 !بشه رفع اتونیدلخور امشب راحت که
 
 ٦۰۰_پارت#
  طومار#
 

 دوست. نزنم او به یتند حرف تا دمیکش یقیعم نفس
 نیتر کوچک با را ماهم به پا ی برادرزاده نداشتم
 یم و کرد یم نگاهم داشت ینگران با. برنجانم یکلم
 میصدا و امدهین خوشم هم ادیز میتصم نیا از دیفهم
 زیر سلم و آشپزخانه به ووردشان با. دیآ یدرنم

 سمت را دستم و دادم تکان یسر کوتاه فقط پژمان،
 که بود نیا از بهتر خوردن. کردم دراز میهل فیظر
 زدن یبرا هم یحرف چیه و میشو چشم یتو چشم

 .میباش نداشته
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 !گهید نیبش ــ
 

 بود یخال که یا یصندل تنها شد باعث پرهام، تعارف
 و پرهام و نشست من کنار پژمان. بکشد رونیب را

 کردن باز مشغول بودنش، به تیاهم یب. مقابلمان نگار
 کردند را کار نیهم سکوت در هم ها آن. شدم ام روزه

 د،یپرس یم هرکداممان از پرهام که یسواالت گاه گه و
 همه از زودتر. شد یم داده جواب کوتاه یها پاسخ با
 نیچند از بعد است بهتر که کردم حس و شدم ریس

. نکنم نیسنگ را ام معده آن از شیب ،یگرسنگ ساعت
 یها ظرف نگار، از یتشکر با و شدم بلند نیهم یبرا

 .کردم حمل ییظرفشو تا شستن یبرا را خودم
 
 یتو ذارم یم شام یظرفا با بذار د،یسپ نشور ــ

 .نیماش
 
 و کردم پر دوباره تنها را میچا وانیل دادم، تکان یسر
 ینیسنگ هم مدت نیا تمام. زدم رونیب آشپزخانه از

 خانه تراس. کردم یم حس خودم یرو را پژمان نگاه
 همان اما! کوچک یلیخ بود، کوچک نگار و پرهام ی
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 دهیچ شیتو نگار که یدرشت و زیر یها گلدان آن با هم
 من مثل ییها آدم یبرا. دیرس یم نظر به قشنگ بود
 بزرگ، یها اطیح با بود درندشت شانیپدر ی خانه که

 وانیل همان با. کرد یم ام خسته زود یلیخ آپارتمان
 یهوا از یقیعم نفس با و تراسش به گذاشتم پا ،یچا

 یبرا را کار نیا. دوختم چشم تردد کم ابانیخ به آزاد،
 که بود نیا مقصدم تر شیب بودم، نکرده یهواخور

 خوب و نکنم صحبت پژمان با پرهام و نگار یجلو
 و فهمد یم خوب را کارم نیا یمعنا پژمان دانستم یم
 دلم یتو نبود ازین یحت. دیآ یم سراغم به جا نیهم

 وارد تصورم از تر عیسر چون بشمارم، را ها شماره
 اشاره سمتش، سرم چرخاندم بدون من و شد تراس
 بعد، یلحظات و شد هم همان. ببندد را تراس در کردم
 البته و مانیها یدلخور ی همه با... میبود تنها دوتا ما

 مانیا خواهرزاده و خاله ی رابطه یتو که یا علقه
 .زد یم موج
 
 سالم ازدهی من شد، دعوامون یجد که یبار نیاول ــ

 یول نباشه، ادتی خودت دیشا. ت ساله شش تو بود،
 پرتش و داشتم برش.. شد دعوامون عروسکت سر

 مامان! هیگر به ینشست هم تو حوض، یتو کردم
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 و گوشم خواست کردم، کاریچ دیفهم تا و دیرس سودابه
 یگفت و یدیکش غیج جلوش یدیپر که چونهیبپ رهیبگ

 یدرک موقع اون. نکن تیاذ و دوستم... و پژمان نزن
 .یدونست یم دوستت و من ،ینداشت بودن خاله از
 
 و دمیکش یقیعم نفس. نبود ادمی یلیخ را خاطره آن
 گرفته میصدا. کردم جا به جا دستم یتو را یچا وانیل

 .بود
 
 ٦۰۱_پارت#
  طومار#
 
 رد یوقت... شد دعواتون که روز اون نم،یهم هنوزم ــ

. ختیر بهم اعصابم دم،ید لبت ی گوشه و آزاد مشت
 بزنتت، کنه، دعوا تو با من جز نداشت حق یکس
 !کنه تتیاذ
 
  د؟یکش د،ینکش یطوالن قهر به کارت اون با یول ــ
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 آمد؟ یم کجا از منطق یب حسادت نیا سمتش، دمیچرخ
 
 یسالگ ازدهی از جفتمون، میشد بزرگ یلیخ پژمان، ــ
 .گذشته یلیخ مونیسالگ شش و
 
 .بست یپلک
 
 بس توروخدا یول خاله، دم یم برات و جونم من ــ

 که بس... رو سهیمقا نیا و، حسادت نیا کن بس! کن
 .رو تره کمرنگ یک و زترهیعز یک که نیا
 

 ی لبه یرو را یچا وانیل. بود کرده سکوت هنوز
 قدر آن هرچند. رفتم سمتش و گذاشتم تراس یها نرده
 .ستمیبا مقابلش دوقدم با که بود کوچک جا آن
 
 احمقانه اسیق نیا یکن ول که کنم کاریچ و، من نیبب ــ

 رو؟
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 شده بلند شیها شیر ته د،یکش دندان ریز را لبش
 یم صورتش به چقدر میبگو خواست یم دلم بودند،

 .زدم لب و صورتش به رساندم را دستم. ندیآ
 
 فرق گاهتونیجا... همسر اون ،یا خواهرزاده تو ــ

 سن، نیا با پژمان. ره یم جفتتون یبرا نفسم یول داره
 حسادت؟ نیا چرا
 

 ی مردانه خش کی شیصدا. آمد حرف به باالخره
 رییتغ شیصدا بلوغ بعد که بار نیاول داشت، یقشنگ
 ینم و کردم یم اش مسخره. دارم خاطر به را کرد

 ی خاله دل چطور بعد، چندسال صدا نیهم دانستم
 .لرزاند یم را من مثل یا وابسته

 
 دختربچه هی دار،یسپ یاومد ایدن به بودم سالم پنج من ــ
 و کردن یم توجه بهش همه داشتن، دوسش همه که

 دیبا شما گفت یم پرهام و من به مرتب یسود مامان
 خاله دمیفهم ینم اصل من. دیباش تون خاله مواظب

 دیبا گفت یم یوقت یسود مامان یول... یچ یعنی
 . دادم یم انجامش دیبا من م،یباش مواظبت
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 تر آرام و فشرد را آن م،یبازو به رساند را دستش
 .داد ادامه
 
 گفتن من به م،یشد بزرگ هم کنار که ییها سال تمام ــ
 هی گفتم نشستم هرجا باشم، کوچولوم خاله مواظب دیبا

 گفتن همه دارم، سال و سن نیا با کیکوچ ی خاله
 انقدر ش خاله با آدم باحاله یلیخ حالت، به خوش پسر
 با رو تو پرهام، و من میرفت هرجا ها، باشه یمیصم

 هی میداد یم پز بعد، به ییجا هی از. میبرد خودمون
! ما قرمز خط یبود شده و میدار یجوون نیا به خاله
 حق بهم. شدم بزرگ فکرا نیا با سال همه نیا من
 
 ٦۰۲_پارت#
  طومار#
 
 یم دلم من. کنم میتقس یکی با رو تو باشه سختم بده

 بزنم زنگ یهرساعت خواست دلم هروقت هنوزم خواد
 ی خونه اومدم هربار ای جا، فلن میبر بپوش بگم
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 و کنه یم رییتغ داره زیچ همه اما... یباش تو زیعز
 کردنت میتقس راحمقانه،یغ چه احمقانه چه خانم، خاله
 .ستین یراحت کار اصل پسره اون با

 کنترل یبرا بغضم، کنترل یبرا. دمیکش یقیعم تفس
 لب و فشرد تر شیب را دستم! ام سررفته یها حس
 .کرد تر زبان با را شیها
 
 یم بهم روزا نیا همه زد، حرف یکل باهام زیعز ــ

 ادیز یلیخ فقط... خاله نشدم بچه پژمان؟ یشد بچه گن
 .دارم دوست و کوچولوم خاله
 

 یا قطره و زدم یپلک. شد یم شیفدا شیکوچولو خاله
 نجوا و کرد یاخم. ام گونه یرو خورد سر اشک
 .کرد
 
 ام، یعصبان یوقت. کردم یعذرخواه آزاد از رفتم ــ

 زد یم بهم اون و حرف اون... شه یم باز بد دهنم
 مشت هی به که گرم دمش باز کردم، یم سشیسرو
 .داد تیرضا
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. بشکند بد بغضم دمیترس یم. بزنم یحرف توانستم ینم

 .بود کرده ام یاحساسات ،یسود شر و تخس پسرک
 
 ... دیسپ نباش نیسرسنگ باهام ــ
 

 لحظه کی باشند؟ طور نیا توانستند یم چطور مردها
 نیا هم یا لحظه و کنند زاریب را آدم خشم، از سرشار
. بودند یا الخلقه بیعج موجودات شوند؟ مظلوم طور

 من به گرید. دمینپرس اما چه آتنا پس بپرسم خواستم
 یبرا کرده مجبورش گفت یم زیعز. نبود مرتبط

 زنگ دختر آن به درست انیپا کی و یعذرخواه
 و کردن شروع درست پسر نیا دیبا گفت یم. بزند

 را ها آدم احساسات رد،یبگ ادی را کردن تمام درست
 دوضلع رابطه، کی که ردیبگ ادی و بنگرد تر یجد

 . رندیبگ میتصم شیبرا هردوطرف دیبا و دارد
 
 ؟یزن ینم یحرف ــ
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 من... زد بهت راجع رو حرفا اون اومد، آتنا یوقت ــ
 .شکست بودم ساخته سرم یتو ازت که یبت انگار

 
 من و کرد میتماشا شده تر شیب یها اخم همان با

 .کنم کمرنگ را بغض آن تا کردم صاف ییصدا
 
 مون خانواده و من یبرا که انقدر دمیفهم تازه انگار ــ

 یم خونه رونیب یآدما یبرا ،یاعتماد قابل و امن
 یول دونستم یم که یزیچ. یباش رحم یب چقدر یتون

 .بودم نکرده باورش
 
 !خاله نبودم هار و سگ هم انقدرها ــ
 

 ادکلنش ی مانده یبو. گرفتم یقیعم دم! جانش از دور
 !میها هیر یبرا بود سبک

 
 !تر شیب بود میذهن بت شکستن سر از خشمم ــ
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 ٦۰۳_پارت#
  طومار#
 
 .زدم لب و دوختم چشم اش گونه به
 
 !پژمان بود حقت یول ــ
 
 .جونم نوش ــ
 

 را منظورم یعنی جوابش و بود یلیس آن منظورم
 نیهم یواقع یایدن کردم یم قبول دیبا دیشا. بود دهیفهم
 فرجامند، یب و طرفه کی ها عشق از یبعض که است
 دیبا فقط و کنم یکار ها آتنا یبرا توانم ینم من که
 همه با ام، وابسته و طانیش و شر ی خواهرزاده رمیبپذ
 قابل و است زیعز خانواده و ما یبرا شیها یبد ی

 کمکش و مشیببخش میبخواه که قدر آن! داشتن دوست
 یبهتر آدم وقت چیه دیشا و شود یبهتر آدم که میکن
 دست یا خانواده چیه و میبود خانواده ما اما شد ینم
 .داشت یبرنم شیاعضا داشتن دوست از
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 نیا کن تموم یول بزن، گهید یکی شه یم خنک دلت ــ

 !و تینیسنگ
 

 نییپا را سرش گردنش، پشت راندم آرام را دستم
 ششیر ته. دمیبوس نرم را یلیس همان یجا و دمیکش

 هنوز دم،یکش که عقب. شد میها لب خارش باعث
 .داشت را بغض و نم آثار چشمانم

 
 !خراب کله و تخس ی پسره ــ
 

 عقب نیح من و خودش خاص یها خنده آن از د،یخند
 ها نرده ی لبه که خورد یوانیل آن به آرنجم دن،یکش

 را مانیهردو سر ابان،یخ سمت سقوط و میبود گذاشته
 یتو شکستنش یصدا ریتأخ یکم با. کشاند نییپا سمت
 یتو که چشمانمان و دیرس گوشمان به کیتار ی کوچه
 را من دیبا نگار. گرفت مان خنده اراده یب شد، قفل هم

 که تراس در. دیبخش یم اش هیزیجه کردن ناقص بابت
 خنده دنید با. شدند وارد هم پرهام و نگار شد، باز
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 هم ها آن یها لب یرو یبخش آرامش لبخند مانیها
 .کرد نجوا ورودش با پرهام و نشست

 
 .برقراره صلح ظاهرا خداروشکر، ــ
 
 .شد ناقص ستیسرو نگار یول آره، صلح ــ
 

 به اشاره با او و دوخت چشم پژمان به بهت با نگار
 .کرد نجوا تراس نییپا
 
 .انداخت و شییچا وانیل ــ
 
 .نبود قصد از ــ
 
 .آمد جلو بهت با نگار و گفتم خودم از دفاع یبرا
 
 افتاد؟ یجد یجد ــ
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 ٦۰٤_پارت#
  طومار#
 
 .خرم یم برات شکلش سیسرو هی ــ
 
 

 و دورمان کرد حلقه را دستش شد، ملحق ما به پرهام
 .کرد زمزمه

 
 .بود بل و قضا سرت، یفدا ــ
 

 و حلقه آن یتو کرد جا زور به را خودش هم پژمان
 با م،یبود کرده بغل را هم ینوع به چهارنفرمان حاال
 .دیاین یفشار مان زکردهیعز شکم به که کامل اطیاحت
 
 و وانیل دست هی اون شکل یکی شدنم، عمو ی هیهد ــ

 !نگار خرم یم برات
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 آسمان به ق،یعم ینفس با من و رفت باال نگار ی خنده
 یب. بود صاف آسمانش امشب کرمان. زدم زل شهرم

 حلقه نیا یتو شیجا. بود یخال شیجا! یا ستاره چیه
 . بود یخال یلیخ یلیخ چهارنفره ی
 
 انقلب؟ بوستان میبر میبخور و شام ــ
 
 .بود هم پرهام دییتأ مورد نگار، شنهادیپ
 
 !شبونه گردش مینرفت وقته یلیخ ست،ین یبد فکر ــ
 

 .کرد شوکه را همه حرفش با پژمان
 
 طرف اون از آزاد، بزنه زنگ دارمیسپ پس خب ــ

 !بشه ملحق بهمون
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 حلقه از را خودش. میکرد نگاهش تعجب با هرسه
 . انداخت باال یا شانه و دیکش رونیب
 
 ...خب باشم باشعور کنم یم تلش دارم ه؟یچ ــ
 

 دور را دستش پرهام. شد بلند مانیها خنده یصدا
 و فشرد را من یبازو نگار و انداخت برادرش گردن
 بخش نیتر قشنگ که کردم نگاه ییها خنده به من،
! من یایدن زیعز یزادهایآدم. بود زادهایآدم یایدن

 دفترخاطراتش یتو را نیا دیبا انیپر شاه دختر
 ها وقت یبعض ها، آدم ایدن یتو که کرد یم ادداشتی
 .ستین ینیچن نیا یها خنده دنید از باالتر یلذت چیه
 
 که ییها زخم تمام انیم که کرد یم ادداشتی دیبا

 یدلشکستگ و ها یدلخور و زدند یم هم به انسان
 دلت شد یم باعث خانواده اسم به یکانون شان،یها
 .بلرزد و زدیبر طور نیا خنده، کی یبرا
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 ها، آدم نیب یها یشگفت از حتما... انیپر دخترشاه
 بیعج عادات از پر دفتر کی. بود شده پر دفترش

 وهاید و ها یپر یبرا بعدها اگر که یعادات! زادهایآدم
 زادها،یآدم که ماندند یم رانیح ها ان کرد، یم فیتعر
 دیشا ای اند؟ یپر وند؟ید هیشب. ستیچ ذاتشان واقعا
 ! هردو از یا دوگانه

 
                             

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 ٦۰٥_پارت#
  طومار#
 

. بود هم سر پشت اجان،یرو و من یها مشاوره نوبت
 پنج و چهل وقت تمام. اجانیرو بعدش من، اول ساعت

 یم من بود، اتاق اون یتو اجانیرو که یا قهیدق
 یها مجله انتظار، سالن در کولر خنک باد ریز نشستم
 یگاه که یا یمنش با و زدم یم ورق را زیم یرو
 یم صحبت ام رشته به کردراجع یم دایپ ازاد وقت
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 یم یکتابدار من بود دهیفهم که یبار نیاول. میکرد
 بود دهیپرس من از. بود آمده جالب یلیخ شیبرا خوانم
 داده حیتوض شیبرا یوقت من و چه یعنی قایدق یکتابدار
. بود کرده گوشم تمسخر یب و دقت با بودم،

 نه و مطب نه درواقع کرد، ینم معجزه روانشناسمان
 نیا یزیچ کی اما نبودند آرامشبخش هم یلیخ اتاقش،

 چه که نیا هم آن. بود شده بنا قیدق و درست جا
 یم گوش ها آدم به خوب اش، یمنش چه و خودش
 تو به ها آن با یصحبت هم از یبد حس چیه و کردند
 یکم اش یمنش سر اما، جلسه نیا. داد ینم دست
 یبرا میها حرف با خواستم ینم من و بود شلوغ

 و چهل تمام ن،یهم یبرا. رمیبگ را وقتش شدنم مشغول
 با و مجلت خواندن به کردم شروع را قهیدق پنج

 . برخاستم آسوده ینفس با اتاق، از اجانیرو خروج
 
 !جان مامان میبر ــ
 

 جلسات بعد معموال. میشد خارج ساختمان از هم کنار
 مشخصا که من. میبپرس یسوال هم از مینداشت عادت
 به خانواده و انیاطراف به ام یوابستگ کنترل یبرا
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 بود مشخص که هم او و بودم جا نیا زیعز خصوص
 . ستیچ لشیدل
 
 دیموافق دنبالمون، ادیم رترید کمی گفت زد زنگ آزاد ــ
 م؟یبچرخ اطراف نیا کمی
 
 .دیرس ینم نظر به حوصله با یلیخ
 
 مامان مینیبش درخت ی هیسا یتو پارک اون میبر ــ

 .دارم درد پا کمی جان؟
 

 یکینزد نیهم که یدیخر مرکز به داشتم دوست اگرچه
 را اش یحوصلگ یب یوقت حال نیا با بزنم، یسر بود
 عرض از هم با هردو و کردم اعلم را موافقتم دمید
 یم دیبع. تردد یب و بود خلوت پارک. میگذشت ابانیخ

 ماه در هم آن ساعت، نیا در ما جز یکس دانستم
 یرو یوقت. دیایب پارک به گرما وسط و رمضان

 به اراده یب م،ینشست بود بانش هیسا یدرخت که یمکتین
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 دلم و کردم نگاه اجانیرو ی دهیپر یرو و رنگ
 .زد شور شیبرا
 
 نیماش خودمونم میتونست یم د،یستین خوب اگه ــ
 .میبر میریبگ
 

 نگرانم رفتنش فرو خود در و سکوتش که شد متوجه
 .کرد زمزمه و زد یلبخند نیهم یبرا. کرده
 
 بذار دخترم، نامهیگواه دنبال برو رمضون، ماه بعد ــ

 !آمد و رفت یتو یباش راحت
 

 تک. گفت را نیا میمستق که نیا از دمیکش خجالت
 .زدم گره درهم محکم را انگشتانم و زدم یخند
 
 .ترسم یم کمی ــ
 
 ٦۰٦_پارت#
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  طومار#
 
 ؟یرانندگ از ــ
 
 کار نیا یبرا اصل کردم یم حس. دادم تکان یسر

 یم گرید یها آدم بد یرانندگ از دیشا. ام نشده ساخته
 .دمیترس
 
 خونه نشیماش آزاد شبا بذار دم، یم ادتی خودم ــ

 راه که دستت! خلوت یجا هی ببرتمون گم یم ست،
 !ختهیر ترستم موقع اون گهید کن، نام ثبت برو افتاد،

 
 .دندیپر باال میابروها

 
 د؟یبلد شما ــ
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 به داد را نگاهش و داد تکان یسر د،یکش یقیعم نفس
 ننو ،یتابستان داغ و گرم باد که یدرختان برگ حرکت

 .داد یم تکانشان وار
 
 هی یزندگ اما گرفتم، نامهیگواه بود بچه یلیخ آزاد ــ

. بود شده له نفسم به اعتماد که کرد تا باهام یطور
 فرمون، پشت نمیبش یلیخ کردم ینم جرئت نیهم یبرا
 و میقد زمان به برگردم خودمم دیشا تو، یهوا به االن

 .فرمون پشت نمیبش کنم جرئت تر شیب کمی
 

 .گرفت ام خنده
 
 رمیبگ ادی یکس از رو یرانندگ قراره خوبه، یلیخ ــ
 ننشسته؟ رل پشت هاست سال خودشم که
 

 نشود، دلخور تا باشد یشوخ تمام لحنم بود نیا تلشم
 !نشد هم دلخور
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 دست قدرت م،ید یم نشون ازاد به ییدوتا تو و من ــ
 !خانماست

 
 و کردم کج را سرم اش، خنده و یشوخ از خوشحال

 .کردم زمزمه دواریام
 
 .میکن یم و کار نیهم ــ
 

 محو هم عیسر بود، آمده عیسر که طور همان لبخندش
 چشم آسمان به. دیکش عقب به تر شیب را گردنش. شد

 .کرد زمزمه و دیکش یقیعم نفس. دوخت
 یتو اصل جان، مامان ستین یسخت کار یرانندگ ــ
 سخت یدیناام با دنیجنگ ی اندازه یچیه... ایدن نیا
 .ستین
 

 در که کردم شیتماشا یسوال. بودم دهینفهم را حرفش
 .کرد زمزمه حال همان
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 ! پارک اومدم کم یلیخ ها، سال نیا یتو من ــ
 

 .دمشیفهم ینم و زد یم حرف پراکنده
 
 ٦۰۷_پارت#
  طومار#
 
 پارک؟ دیاومد کم چرا ــ
 
 که بود یغم از یمخلوط ش،یصدا اما کرد ینم هیگر
 .اومد یم نظر به ناله و هیگر هیشب
 
 برم اگر کردم یم فکر همش اول، یروزا اون ــ
 نیا گم یم دن یم نشون دست با و من مردم رون،یب

 سراغ رفته و ندونستتش یکاف شوهرش که هیهمون زن،
 خونه، بمونم بودم کرده عادت گهید بعدها... گهید یکی
 یبار تنها! نرم ابونیخ نرم، پارک نرم، ایمهمون یتو
 . بود آزاد یکارا به مربوط زدم یم رونیب خونه از که
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 .زدم لب ناباور

 
 د؟یدیکش و خجالتش شما که بوده یچ شما گناه ــ
 
 سرم یتو بود انداخته جامعه که بود یفکر من گناه ــ
 . بودم کرده باورش و
 

 خشم من، یول دانم ینم را او م،یکرد سکوت هردو
 شد باعث که یخشم. کردم یم حس جانم یتو یبیعج

 .بپرسم
 
 د؟یستین مونیپش ــ
 

 .دمیپرس تر واضح. سمتم دیچرخ سرش
 
 د؟ینشد جدا زودتر که نیا از ــ
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 با را خشمم. گذاشت دستم یرو یمکث با را دستش
 !بهت به کرد لیتبد اش، جمله
 
 .داشتم دوست و آزاد پدر من ــ
 
 صورت تا چرخاندم را سرم. میبگو چه دیبا دانستم ینم

 بعد تنها، و نمینب اعتراف آن بعد را اش خورده شکست
 .بپرسم توانستم قیعم ینفس دنیکش
 
 هنوزم؟ ــ
 
 انگار که بود یا لحظه فشرد، بهم محکم را شیها لب
 لشیم باب که شود خارج دهانش از یزیچ دیترس یم
 .زدم لب آرام و بودم شده متأسف. ستین
 .دیداشت دوست خودتونم کاش ــ
 

 هرگز، زن نیا بودم مطمئن حاال. کرد میتماشا نیغمگ
 یروزها در نه و گشت یبرم عقب به زمان اگر نه
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. کند فکر همسرش از طلق به شد ینم حاضر نده،یا
 هرچقدر خت،یر یم نیزم یرو غرورش هم هرچقدر

 را کار نیا گرید بودم مطمئن شکست، یم دلش هم
 با دیبا عروس گفتند، یم که یتیترب ی ثمره. کرد ینم

 یافکار ی ثمره د،یایب رونیب همسرش ی خانه از کفن
 بودن خوب مادر یبرا تا کردند یم ها زن سر یتو که
 
 ٦۰۸_پارت#
  طومار#
 
 ی ثمره بگذرند، خودشان از دیبا بودن خوب همسر و

 دلش یهربرچسب مطلقه، زن به که یا جامعه یها نگاه
 آستانه در ،یزن که نیا بود شده... زد یم خواست یم
 خورده زخم یغرور و شکسته یدل با ،یسالگ پنجاه ی
 برباد عمر یها سال و برداشته ترک ینفس به اعتماد و

 و خودش داشتن دوست نیب بود نتوانسته هنوز رفته،
 نیا دیشا را اجانیرو. ردیبگ یمیتصم وفا یب ادم کی

 یب الاقل که ییجا به رساندند یم ندهیا در ها مشاوره
 قرار نیماش فرمان پشت ند،یبنش پارک یتو خجالت

 یب یجلو گرید و بگذارد وقت خودش یبرا رد،یبگ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1849pg.   

 در یجار سنت او... اما نکند سکوت همسرش یحرمت
 بود نشانده را دو نیا که یسنت. شد ینم جدا جامعه
 برقرار یوندیپ نشانیب... دور یا گذشته در هم، کنار
 خانه نیا زن ی نهیس در یمهر! یفرزند و بود شده
 ییجا را مهرش مرد! نه اما مرد ی نهیس در و بود

 ها، نیا ی همه ی جهینت و بود کرده خرج خانه خارج
 .بود کرده دایپ کش زمان نیا تا که بود یدرد
 
 !دهیرس آزاد کنم فکر ــ
 
 ی صفحه یرو آزاد اسم افتادن خاطر به را نیا

 یم هم دیشا. گفت داشت دستانم نیب که یلیموبا
 نفس. شود جدا شهیهم یبرا بحث نیا از خواست

 و ماندن یبرا را مشیتصم زن نیا دم،یکش یقیعم
 گرفته باطل دور نیا یتو عمرش یباق کردن خرج
 که یا جامعه یتو گرید یها زن از یلیخ مثل. بود
 و کردم وصل را تماس. بود کرده بنا کج را اول آجر
 تا دیبا. میبرخاست هردو آزاد، به تمانیموقع گفتن با

 ساختمان همان یجلو و میرفت یم پارک یخروج
 .میماند یم منتظرش مشاوره،
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 !کردم دتیناام ــ
 
 شب آن یها حرف از بعد چون دیشا. گفت آرام را نیا

 موافق من کرد یم فکر آزاد، ی عمه ی خانه یتو من
 هم من بار نیا... زدم یلبخند. هستم طلقش سخت
 .کردم نگاه آسمان به کوتاه

 
 .دیدیناام تر شیب شما ــ
 
 من که میرفت یم راه هم با همگام. کرد میتماشا تلخ

 .دادم ادامه
 
 با دنیجنگ قدر یچیه دیگفت اولش چرا فهمم یم تازه ــ

 .ستین سخت یدیناام
 
 خوب ی نسخه که بود یآن از تر دهیچیپ یزندگ نیا

 و پارک از خروج از قبل. میچیبپ همه یبرا را ذهنمان
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 سرمازده چشمان همان با. شدم مانعش آزاد به دنیرس
 .زدم لب یلبخند با من و کرد میتماشا

 
 ما دیریبگ یمیتصم هر شماست، یزندگ نیا ــ

 مثل دیگفت خودتون! من و آزاد یعنی ما... پشتتونم
 .دخترتونم

 
 کرده له را خودش ها سال که یزن داشت، ازین زن نیا

. دنشیشن به داشت ازین ،یگرید کس میتصم یبرا بود
 لبخند همان با. نبود من لیم باب مشیتصم که هرچند
 .دادم ادامه
 
 ٦۰۹_پارت#
  طومار#
 
 رو شما یهرکس از تر شیب م،یتصم نیا مطمئنم ــ

 یول ندارم یرو ادهیز حق من پس کنه یم ریدرگ
 میبش یقو میت هی... هم با شما، و من دم یم قول بهتون

 .هستن یشکل چه یقو یها زن میکن ثابت آزاد به تا
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 .دندیلرز شیها مردمک

 
 خط شما ی شناسنامه یتو آزاد پدر اسم که نیا ــ

 .مرتبطه خودتون به فقط که هیمیتصم بمونه، ای بخوره
 
 نیا دانستم یم چون دادم ادامه یتر شیب دیتأک با

 !بس و تر شیب بود او یبرا دردش ماندن،
 
 . دینکش خجالت کس چیه از بابتش ــ
 
 اشک، قطره کی به شد ختم شیها مردمک لرزش 

 . فشردم را دستش و دمیکش یقیعم نفس
 
 از آزاد باشم، شما شیپ افطار خوام یم مامان، میبر ــ

 میر یم شامم، بعد! کنه یم فیتعر یلیخ هاتون یفرن
 یم یول ترسم، یم یلیخ قتشیحق... یرانندگ نیتمر
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 یدخالت دیبگ پسرتون به فقط. بشم مواجه باهاش خوام
 باشه؟... رمشیبگ ادی شما خود از خوام یم فقط نکنه،

 
 یبیع خواندند مادرانمان گوش ریز م،یآمد ایدن به

. شود یم پسر ات یبعد فرزند... نخور غصه ندارد،
 یتو مانیها یباز وسط از روز کی م،یدیکش قد

 گرید که خانه یتو کشاندند گرفتند را دستمان کوچه،
 کوچه یتو است بیع ،یا دهیرس فیتکل سن به

 یعروسک سرمان، یرو انداختند چارقد کی بودنت،
 یب یها یباز یبرا را خانه ی گوشه و دستمان دادند

 م،یشد تر بزرگ یکم. دادند نشانمان مانیسروصدا
... دیشن را مانیها خنده یصدا یکس مدرسه راه یتو

 بلند یصدا است، زشت دختر یبرا که میشد نکوهش
 به... نشده مهار یها دل از برد یم دل اش، خنده
 کردند پرتمان مان،یاهایرو دنیچ وسط م،یدیرس یجوان
 دیبا ،یدار خواهان تا گفتند و یگرید آدم یایدن یتو
 ریز یعروس شب. بسازد را بختت که یا خانه یبرو

 ادتی و برو شو، خوشبخت و برو زدند، لب گوشمان
 با و یشد شوهرت ی خانه وارد یلباس چه با نرود
 ،یشو یم خارج آن از رنگ نیهم به یمرگ لباس
 خودت فقط گرید زدند لب گوشمان ریز میشد مادر
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 جهینت و... یکن فکر طفلت به دیبا خودت قبل ،یستین
 هیشب یها آدم و اجانیرو بود شده ات،یح نیا تمام ی
 ! او
 

 بود، اجانیرو با حق. زدم لبخند دمید که را ازاد نیماش
 یم اما من. بود کار نیتر سخت یدیناام با جنگ
 یروز باالخره... بعد نسل به بمانم دواریام تا دمیجنگ
 تفکر با را یدختر چیه که میشد یم آگاه قدر آن

 شیها نقش یتو رفتن فرو و خودش کردن فراموش
 .مینکن بزرگ

 
                            

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& 

 
 ٦۱۰_پارت#
  طومار#
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 اجانیرو که نیا بود، افتاده اتفاق یا بامزه شکل به
 بعد شبانه را من و باشد یجد یرانندگ میتعل به نسبت
 ابانیخ در نه البته! آزاد نیماش رل پشت بنشاند افطار،
 ابانیخ معموال که شهر از یقسمت میبود آمده! شلوغ
 آزاد و زیعز. میبود آورده هم را زیعز. داشت یخلوت
 بامزه! من کنار خودش اجانیرو و بودند نشسته عقب
 حال در سماور مثل آزاد چون بود، جا نیهم هم اش

 مادرش که نیا حرص شدت از کرد یم قل قل جوش
 به آموزش تیصلح ،یرانندگ از یدور ها سال بعد
 .ندارد را من
 
 ! ادیم هممون سر ییبل هی خدا به ــ
 
 را اش هیتک شده میتسل و گفت بار نیآخر یبرا را نیا
 پشت یصندل توانستم یم نه،ییآ یتو از. داد یصندل به

 سهل میبرا هم او دنید جهینت در نم،یبب خوب را سرم
 البته! لجباز یها پسربچه هیشب بود شده اش چهره. بود
 یم یلجباز که یآن مقوله نیا در میکرد یم قبول دیبا

 .میبود ما کرد
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 و کلج ته تا حاال گفتم، رو ها پدال یجا بهت خب، ــ
 !ریبگ
 
 .آمد حرف به پشت آن از زیعز
 
 شل ر،یبگ محکم ته تا دخترو، کن گوش خوب ــ
 !یرینگ
 
 چطور آزاد که نمیبب توانستم یم نهییآ یتو همان از

 دنیکش با را ام خنده. دیکش صورتش یرو دست کلفه
 که یکار و دادم قورت دهانم داخل به میها لب
 .کردم را بود خواسته اجانیرو
 
 باال، اریب و کلج واشی واشی االن جان، مامان خب ــ
 !دار نگهش جا همون لرزه، یم داره نیماش یدید
 
 !دخترو ینکن ولش هوی ــ
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1857pg.   

 مضطرب کمک از تر شیب زیعز یدیتأک یها جمله
 یا لحظه یبرا و دمیکش یقیعم نفس. کردند یم ترم

 شده. کردم رتیح ماجرا بودن دار خنده از هم خودم
 ن،یماش لرزش حس با! طنز یها لمیف هیشب میبود
 .آمد حرف به دوباره اجانیرو
 
 آروم رفت که کمی نیماش بده، گاز واشی واشی حاال ــ

 !جان مامان باشه جلو نگات بردار، کلج از و پات
 
 دستش زیعز دمید نهییآ یتو از و کردم را کار نیهم
 با ییدلجو یبرا و کرد خمش آزاد، گردن به رساند را

 .کرد نجوا ینرم لحن
 
 وقت هی نهیبب و پشت بذار پسرم، کن خم و خودت ــ
 !نشه یزیچ
 

 .برداشت ها آن یرو از را تمرکزم اجانیرو یصدا
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 یم پرت و حواست آزاد اگر دختر، باشه جلو نگات ــ
 .کنم ش ادهیپ کنه
 
 ٦۱۱_پارت#
  طومار#
 

 .شد بلند آزاد یشاک یصدا
 
 و خودتون... جهنم به نیماش خدا به مونده، نمیهم ــ

 .دیکن یم ناقص
 
 گفته، چه او اوردین هم خودش یرو به اصل اجانیرو
 مستلزم آزاد تا کنم تمرکز تر شیب کردم یسع اما من
 یطور سرعتمان. نشود نیماش از شدن ادهیپ و هیتنب
 یم دنبالمان دردش پر یپا نیهم با زیعز اگر که بود
 خی دستانم یطور حال نیا با. زد یم جلوتر ما از دیدو

 سرعت با انگار بودند، شده منقبض میپاها و بود کرده
 .دادنم راژیو حال در ستیدو
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 برو کن عوض رو دنده ر،یبگ ته تا دوباره و کلج ــ
 !کن ول و کلج آروم بعد دو،
 
 نیادیم از هم یلیخ دیبگو که نیا یبرا زیعز هم باز

 به اوردین کم اجانیرو یجلو و ستین دور یرانندگ
 .آمد حرف

 
 !دخترو یکن ول آروم ــ
 

 ی دنده به رفتن با نیماش کردم، را خواستند که یکار
 و لرزاند را تنم که گرفت یا لحظه شتاب کی دو

 آزاد یصدا. چاندیپ فرمان دور تر محکم را دستانم
 .شد بلند پشت از شده خم طور همان

 
 بغل نهییآ ؟یکن نگاه هم ها نهییآ به یخوا یم ــ

 !ستناین یدکور
 
 .دیچرخ اخم با اجانیرو
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 !نکن پرت و حواسش ــ
 
 آمده ادمی تازه که یمن و او ی کلفه نفس یصدا باز
. ندازمیب ینگاه ها نهییآ با هم اطراف به دیبا بود

 نفس و بود یپشت الک سرعتمان همچنان
 .شد بلند هم باز اجانیرو یصدا! حبس هرچهارنفرمان

 
 فته،یب راه دستت بذار برو کمی ه،یعال طور نیهم ــ

 .بدم ادی فرمون هی دور بهت
 
 !هللا بسم ــ
 

 و گرفت ام خنده که گفت را هللا بسم بامزه آزاد انقدر
 لحن با زیعز. خنداند هم را اجانیرو من، ی خنده

 سمت دیچرخ یا یسیرودروا یب و زیانگ شگفت
 .دیپرس و دامادش
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 سیخس زنت؟ ای ینیماش نگران تو گم یم مادر، ــ
 !نکرده یخدا ینباش
 

 نشست صاف دارد، نگه خم را خودش گرید نتوانست
 .زد لب درهم یاخم با و
 
 ادی خواد یم یرانندگ اگر بابا هم؟ شما زخانمیعز ــ
 فداسرتون نیماش! خطرناکه کار نیا کلس، بره رهیبگ
 .ستین یشدن جبران ادیب تونیکی سر ییبل خدا، به
 
 ٦۱۲_پارت#
  طومار#
 
 !که شه ینم غرغرو انقدر مرد مادر، نزن نفوس ــ
 

 از را نگاهمان. داد گسترش را لبخندم زیعز جواب
 ترکش مورد که نیا از قبل من و میداد هم به نهییآ

 نکیع. دادم جاده به را حواسم رمیبگ قرار نگاهش
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 بهرحال. شود بهتر دمید تا بودم زده هم را ام مطالعه
 صفحات نیب یخودکش همه آن با هم من دید و بود شب
 !فیضع یکم ها، کتاب

 
 و فرمون ،یکن پارک دیبا واشی مامان، خب ــ

! نکن کم ادیز اما رو فاصله جدول، سمت بچرخون
 . بزن ترمز شین و ریبگ و کلج فقط
 

 یلیخ جدول، سمت بچرخون رو فرمون تا من خب
 دانستم ینم یمنته. بودم کرده گوش حرفش به خوب
 یادیز یکم ن،یهم یبرا و دارد یا ادامه حرفش
 جهینت. نزدم هم ترمز شین و چرخاندم را فرمان

 که بود یبد یصدا و جدول با نیماش یجلو برخورد
 ها یصندل به ترس، از را مان همه و شد جادیا

 .چسباند
 
 !خدا ای ــ
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 همان اما فتدیب یبد اتفاق که مینداشت سرعت قدر آن
. بود ترسانده را من هم جدول به کوتاه ی ضربه

 همان از و دیکش جلو را سرش یخونسر با اجانیرو
 .کرد یبررس را طیشرا نیماش داخل

 
 !گذشت ریخ به خداروشکر ــ
 

 ن،یماش یجلو و شد ادهیپ نیماش از عیسر اما آزاد
 آن نگاهش. شد یاحتمال یها خسارت یابیارز مشغول

 از. بزنم یحرف نتوانستم اصل که بود یبزرخ قدر
 لب یرو را دستانم و کردم رها را فرمان ففط ترس
 .کرد پرت را حواسم اجانیرو یصدا. گذاشتم میها
 
 !نشد یچیه! اینترس ــ
 
 .نیماش پشت نمینش گهید کاش ــ
 

 .کرد زمزمه و زیعز سمت دیچرخ سرش کرد، یاخم
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 !ها شده ترسو دخترت زخانم،یعز ــ
 
 یم یالکرس تیآ داشت و بود قلبش یرو دستش زیعز

 .داد جواب هم حال همان در خواند،
 
 گنده دل یلیخ ماشاهلل شما اخانم،یرو ستین ترسو ــ
 !شده یچ نمیبب شم ادهیپ ،یا
 

 نیا یکجا. شد مانعش و رفت عقب به اجانیرو دست
 . دیخند یم او که بود دار خنده هیقض
 
 نشیماش رو مردا همه نیع آزادم نشده، یچیه ــ

 یم نشیماش دور داره طور اون دینکن نگاه حساسه،
 فکر به ها، بچه یعروس یبرا شما یراست... گرده
 .دیهست لباس
 
 ٦۱۳_پارت#
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  طومار#
 
} بود نیا قایدق اش یمعن که کرد نگاهم یطور زیعز

 نیا هم خودم یبرا{ دارد؟ یعقل مشکل مادرشوهرت
 ی درباره جز که البته. بود بیعج اجانیرو یخونسرد

 خونسرد قدر نیهم شهیهم را اجانیرو اش، یزندگ
 زمزمه خودم با درآورد، را لشیموبا یوقت. بودم دهید

 بعد یکم{ منه ترس کردن کم تر شیب هدفش}  کردم
 دهیپر رنگ صورت یجلو را یمجلس یلباس ریتصو
 .دیپرس یم و بود گرفته من ی
 
 .بدوزم شما یعروس یبرا خوبه نیا ــ
 

 مانیهردو نگاه. کشاند جلو هم را زیعز سر یکنجکاو
 انقباض آن از کم کم من و دیچرخ لباس یرو دقت با

 سمتشان راحت تا کردم باز را کمربندم و درآمدم
 . بچرخم
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 شه، یم بهتر یلیخ دیبدوز یا سرمه اگر و رنگش ــ
 ز؟یعز نه... هیطور هی یزرشک

 
 .خورد تکان هم زیعز سر
 
 شما؟ ید یم اطیخ کدوم به ــ
 

 هم من و شد داغ نشانیب اطیخ ی درباره بحث
 تر شیب اما یلحظات کردم، یم ینظر اظهار یهرزگاه
 حال در رونیب هنوز آزاد شدم متوجه که بود نگذشته

 که دمشید چرخاندم، را سرم. است نشیماش ییایارز
 دهان، یرو یدست با داشت و بود نشسته جدول یرو
 یرو برگشت نگاهم. کرد یم نگاه نشیماش یجلو به

 ی درباره داشتند شده چه انگار نه انگار مادرها،
 باز را نیماش در آرام. زدند یم حرف ما یعروس
 لبم. دیچرخ یکم آزاد سر شدنم، ادهیپ با همراه و کردم
. رساندم او به را خودم ن،یماش به نگاه یب و دمیگز را

 .شد بلند یمکث با شیصدا
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 !نخور غصه فداسرت، ــ
 

 و بودم نخورده غصه گفتم یم دیبا که بود بد چقدر
 کنارش نشستم. منم باعثش تصادف بود رفته ادمی یحت
 .کردم نجوا آرام و جدول یرو
 
 .کنم یم دقت تر شیب فردا ــ
 
 . سمتم دیچرخ عیسر
 
 نامت ثبت فردا نیهم من نیبب چالت، و چش قربون ــ
... شو مامان آموزش الیخ یب باشه؟ کلس، کنم یم

 ای ن،یماش ی الشه ای تهش ترسم یم. چونشیبپ خودت
 !بمونه دستم رو خودمون از یکی ی الشه
 
 !جون از دور ــ
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 قانع را من شده هرطور خواست یم. داد تکان یسر
 .کند
 
 که حرف به یول جون، از دور گم یم منم آره ــ
 کلس االن اگر... گهید باشه محتاطم دیبا آدم. ستین

 .گرفت یم ترمز عیسر طرف اون از تیمرب بود
 

 او و دمیکش یقیعم نفس فقط نداشتم، زدن یبرا یحرف
 .فشرد و گرفت را دستم مکث، یکم با
 
 شن؟ ینم ادهیپ دنیترس هم نایمامان نه؟ یدیترس یلیخ ــ
 

 اند گرفته شور چه ی درباره مادرانمان دیفهم یم اگر
 را حواسش خواستم نیهم یبرا. شد یم دیناام جد به

 .کنم پرت
 
  م؟یبخر وهیآبم کمی میبر باالتر؟ ست دکه اون ــ
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 .کرد موافقت زود یلیخ
 
 ن،یماش تو برو تو.. رم یم خودم یعنی نه م،یبر آره ــ
 !ترس از یکرد خی
 

 دکه سمت بلند یها گام با و برخاست او نزدم، یحرف
 خنده و ام گونه به چسباندم را خمی دست هم من. رفت

 به بود امدهین تا دیبا. نشست صورتم یرو خجل یا
 نیا آمد ینم دلم. کند جمع را یگوش گفتم یم اجانیرو

 دیچرخ سرم. بشکند ما یالیخ یب دنید با دلش طور
 اتفاق بود، برداشته چراغ ریز ترک کی ن،یماش سمت

 دست همان و دمیکش یقیعم نفس نبود، هم یمهم یلیخ
 دیبا مادرها. نیماش ی رهیدستگ به رساندم را خی یها
 که البته... گرفتند یم خودشان به یناراحت ژست یکم
 ینم بود، مشخص رونیب نیهم از که شانیها خنده به
 .شوند موفق بتوانند آمد
 

                          
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&& 
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&&&&&&& 

 
. بستم را آب ریش و دمیکش آب هم را ظرف نیآخر
 یتو فقط سودابه و دیسع همسر دم،یچرخ یوقت

 خشک را ها ظرف تند و تند داشتند که بودند آشپزخانه
 آشپزخانه یشلوغ کردنشان، جا به جا با تا کردند یم
 کینزد را خودم یکم و دمیکش یا ازهیخم. شود کم

 رها را خودش گرم و تند د،یخورش ینو. کردم پنجره
 گردنم از یکم را لباسم ی قهی! وانیا یتو بود کرده
 .کردم زمزمه و دادم فاصله

 
 !شده گرم چقدر هوا ــ
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 را سیخ یها بشقاب از یکی و زد یلبخند سودابه
 .برداشت

 
 صبح از بچم، کن استراحت کمی اتاقت باال برو ــ

 ینم تنت به جون... میمسافر که هم فردا! ییسرپا
 . مونه
 
 زیعز صبح هفت ساعت از. بود یرینظ یب شنهادیپ

 جمع ساعت همان ها خانواده ی همه بود، داده برپا
 فطر دیع نماز یبرا تا خانه اطیح یتو بودند شده
 یحت داد ینم اجازه زیعز که بود یرسم نیا. میبرو
 به بودند موظف همه. نکند یرویپ آن از نفر کی

 که یا یجمع دست ناهار بعد، و نماز نیا در شرکت
 ماه. بودم دهیکش آب را شیها ظرف نیآخر من حاال

 شده تمام کردم یم فکر که یزیچ از تر عیسر رمضان
 از بود گذشته روز نه و ستیب و میبود بسته پلک. بود
 خورده هم کنار آزاد و من که یمشترک یسحر آن
 پشت هم را قدر یها شب و زده هم یرو پلک. میبود
 انیعیش دیع نیتر بزرگ امروز، و میبود گذاشته سر
 چهارشنبه، روز در افتادنش به توجه با که یدیع!بود
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 از زیعز و بود داده همه به یلیتعط فرصت روز سه
 کردن تمام و روستا سمت رفتن یبرا فرصت نیهم

 گرید حاال که سودابه. کند استفاده خواست یم ماجرا
 کند، تشیاذ تا بود نمانده یزیچ هیبخ رد جز عملش، از

 ییچا مردها یبرا تا سماور به رساند را خودش
 مانده. شدم خارج اشپزخانه از آرام من و کند درست
 اطیح در گرما آن یتو چطور نوا و ارسلن بودم

 حس م،یرفت یم باال که را ها پله. بودند یباز مشغول
 کرده فمیضع یکم یدار روزه ماه کی. داشتم ضعف

 برداشتن و اتاق به دنیرس محض به حال نیا با. بود
. آمد جا حالم یکم صورتم، به کولر باد خوردن و شال
... قیعم ینفس با و تخت یرو کردم پرتاب را خودم
 یم مشام به اش چهیدر از که کولر یها پوشال یبو
 . فرستادم میها هیر به قیعم را دیرس
 
 !عمه ــ
 
 بلند بالش از یکم را سرم کش دراز حالت همان در

 . نمشیبب تا کردم
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  جونم؟ ــ
 

 .کرد کج یسر و آمد جلو
 
 ٦۱٥_پارت#
  طومار#
 
   هی خودمون، ی خونه رم یم سر هی من ـ

 جا نیا که امیم باز شب بخوابم، کمی... رمیبگ دوش
 گفت یم زیعز! ده سمت حرکتمون و فردا واسه میبمون
  آره؟ ارن،یم یدیع برات برگشت بعد گفته اخانمیرو
 
 ینم راحت جا نیا که بود نیا رفتنش لیدل دانستم یم

 داشت حق و بود شده نیسنگ. کند استراحت توانست
 حالت رییتغ نشسته به دهیخواب حالت از. شود کلفه که
 .زدم لب و دادم
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 برو هم تو. ارنیم یدیع روستا از برگشت بعد آره، ــ
 ! باش خودت مواظب قربونت،

 
 خودم. رفت رونیب اتاق از و دیخند محبت با اما کلفه
 به دوش که دمشید بعد، یلحظات پنجره، به رساندم را

 هیچندثان. رفت یم رونیب خانه از داشت پرهام دوش
 گرما از قبل تا کرد صدا را ها بچه پژمان بعدترش،

 چشم ق،یعم ینفس با من و شوند داخل شدنشان زده
 قرارش شیآرا زیم یرو. لمیموبا افتنی یبرا چرخاندم

 امکیپ کی شیبرا و رفتم سمت همان به. بودم داده
 به ازین اگر و هستم اتاقم یتو بداند تا فرستادم
 و زمیم پشت نشستم هم بعد. دیایب داشت استراحت

. گرفتم دستم در را یکتابدار و یشناس ارتباط کتاب
 داشتم ازین و بودم شده غافل یکم درسم از بود یمدت

 میبرا امشب که بودم خوشحال. کنم مرور را میها کتاب
 بعد به بود شده موکول هیقض نیا و آوردند ینم یدیع

 عقد بعد بزرگ دیع نیاول میداشت رسم ما. برگشتنمان
 به ،یدیع از یطبق با پسر ی خانواده پسر، و دختر
 یخستگ همه نیا با رسم، نیا و ندیایب عروس ی خانه
 در که بود نگذشته یلیخ. نبود دلچسب امشب یبرا ام

 که یلبخند! محو یلبخند با دمش،ید در چهارچوب
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 بستن و اتاق یتو آمدنش با و گرفت من از را جوابش
 .زد هیتک آن به لحظه کی در،
 
 .برد یم خوابم نشسته داشت گهید ــ
 

 یم و بود آمده زود صبح زیعز خاطر به داشت، حق
 که خصوص به. ندارد شدن داریب زود به عادت دانستم
 یدگیرس مشغول و بود داریب روقتید تا هم قبلش شب
 .بود دهیرس بست بن به باز که کارگاهشان امور به
 
 رن یم هم ها ینییپا کم کم االن بخواب، کمی ایب ــ

 دست از یکس خونه نیا یتو رو ظهر خواب. بخوابن
 !ده ینم
 

 آن. کرد باز را ساعتش بند و انداخت دست آمد، جلو
 سمت رفت و گذاشت من ی مطالعه زیم یرو را

 من و بکشد دراز حرف یب که بود خسته قدر آن. تخت
 به دوباره آمد، یدرم کولر از که ییصدا نیب هم

 یها قسمت خواندن مشغول و بدهم هیتک یصندل
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 گوشانهیباز چشمانم بعد، یلحظات. شوم شده تیلیها
 پهلو، به و بود گذاشته سر ریز دست. سمتش دندیچرخ
 .کرد یم میتماشا داشت کش دراز
 
 مگه؟ ادینم خوابت ــ
 
 ؟یزیعز چشمم به انقدر چرا ــ
 
 ٦۱٦_پارت#
  طومار#
 

 سر کتاب نیب از دستم داد، جواب سوال با را سوالم
 دمیکش باال یصندل یرو را میپاها. شد بسته آن و خورد

 .کردم پنهانش سارافونم دامن ریز و
 
 نیا بعد که بخونم درس تونم ینم گهید من خب ــ

 !جمله
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 حفظ قبلش سوال تیجد که قدر آن. زد یمحو لبخند
 جا ام دررفته زوار ی نفره کی تخت یرو یکم. شود
 صورت نیا به. کرد یا اشاره کنارش به و شد جا به
 !تشک یرو دیکوب دوبار که
 
 !شمیپ ایب ــ
 

 و کردم حرکت پا نوک یرو. شدم بلند میجا از آرام
 لوس یها دختربچه هیشب تخت، به رساندم را خودم
 شکمم یتو را میزانوها و کنارش دمیکش دراز ،ییبابا
 دیتن دورم تنومند یا شاخه نیع را دستش. کردم جمع
 .داشت نگه میموها نیب را صورتش و
 
 !بچه ید یم یخرس آدامس یبو ش،یآخ ــ
 

 مشغول انگشتم نوک با اش، جمله دنیشن از بردم لذت
 او و شدم راهنشیپ یباال ی دودکمه با کردن یباز

 ! من یموها تار به تار با یباز مشغول
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. مینیبب خونه میر یم م،یبرگرد دوروزه سفر نیا از ــ
 .کنم یم برپا رو یعروس تابستون نیهم
 

 مثل! بود هم قشنگ اما بود گرم تابستان، یتو یعروس
 شد، یم دهیچ زهایم یرو که یتابستان یها وهیم یکل

 و لسیگ و آلبالو و گذاشتند یم کنارش شربت
 . دیچرخ یم ها مهمان نیب ن،یریش یزردآلودها

 
 من ،یکتابفروش تو سرکار، میر یم هم با صبحا بعد ــ

 و میکن یم لیتعط هم با هم عصرا... یفروش کفش
 !خونه میایم
 

 هم با خانه از که را خودمان کردم یم تصور داشتم
 مغازه یجلو م،ینشست یم نیماش یتو م،یزد یم رونیب
 راست یکی و میداد یم دست هم به م،یشد یم ادهیپ ها
 یکی آن و طومار یتو یکی! چپ یکی و رفت یم
 !یعیسم یفروش چرم یتو
 
 !هم با میخور یم هم ییچا هی عصرا وسط نیا ــ
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 یحت من. دادم یم امتداد را تصورم من و گفت یم او
 که یقند به. کنم فکر توانستم یم هم او لب نیب قند به
 وانیل بردن باال تا و داشت یم نگه شیها لب نیب

 . انداخت ینم دهانش یتو ،یچا
 
 تو نم،یب یم فوتبال من م،یخور یم سبک شام هی ــ

 !یخون یم کتاب
 

 سرخ ینیزم بیس هم دیشا کوکو، مثل... سبک شام
 درست یماکاران شد یم س،یسوس ای جگر یکم و شده
 !ساده یمرغ و کرد
 
 ٦۱۷_پارت#
  طومار#
 
 و شام مامانامون، خونه میر یم هم شبا یبعض ــ

 .میش یم اونا مهمون
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 یم درست جوش کال ای اشکنه مانیبرا حتما زیعز
 یزیچ بود، یبرنج یغذاها اهل اما اجانیرو. کرد
 از انگار هردو دم،یکش عقب را سرم! پلو رهیز هیشب
 در و تختم یرو من، اتاق یتو میشد پرتاب ایرو

 .کردم زمزمه من و میکرد نگاه هم به! هم آغوش
 
 !کجا به میدیرس یعروس از ــ
 

 کوتاه را اش خسته چشمان. آمد جفتمان لب یرو خنده
 !بست
 
 !بچه تابتم یب بد ــ
 

. رفت سر نگاهم از وجودش، به نسبت عشقم و مهر
 نیهم یبرا. نبود چشم خواندن و دنید اهل آزاد اما

 ام بوسه. دمیبوس را گردنش و کردم بلند یکم را سرم
 بوسه را جوابم! نگاهم تا زد یم حرف او با تر شیب
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 آرام. بستم را چشمانم. داد میها لب یرو قیعم یا
 .دینال یا خسته و بم یصدا با و کرد میرها
 
 بدون تو نگفتمم، روز هی اگر! خوامت یم یادیز ــ
 !خوامت یم یادیز
 

! اش نهیس به چسباندم باز را سرم شده، یاحساسات
 مغزم احتماال که ییجا سرم، پشت داد سر را دستش

 ! تنش داد یم چرم یبو. بود اش جمجمه ریز
 
 و خودت یکن یم گرد جور نیا ،یقامت و قد ذره هی ــ

 !که برات ره یم در جونم بغلم وسط
 
 ی چندبوسه با و فشرد خودش به تر محکم را من بعد
 یدرد بند به را میها استخوان م،یموها یرو قیعم
 و قیعم یها نفس یصدا بعد، یها هیثان. دیکش نیریش

 در طور همان! برده خوابش داد یم نشان کشدارش
 یخستگ و دمیکش نفس را چرم یبو. ماندم آغوشش

 شیب کولر پوشال یبو! تخت ریز ییجا تکاندم، را میها
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 با. کرد یم تر یقو هم را او چرم یبو بود، شده تر
 همان مثل و دمیکش باال جفتمان یرو را پتو اطیاحت

 کی تخت یرو اغوشش، یتو ماندم گرد فش،یتوص
 .بود امروزم یدیع... دنیخواب دلش تنگ نفره،

 
                                     
&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 یگرما از کلفه و فرستادم نییپا انتها تا را شهیش

 .بردم رونیب نیماش ی پنجره از را سرم فرسا، طاقت
 
 نیا یتو نیماش کولر دیبا چرا خدا، هیکابوس چه نیا ــ

 بشه؟ خراب گرما
 

 اخم شد باعث من، یکلفگ از شانیها خنده یصدا
 یرو نگاهم همه از اول. بکشم داخل را سرم کرده
 که آزاد به هم بعد بود، فرمان پشت که دیچرخ پرهام
 خودمان ریتقص. بود نشسته جلو یصندل یرو کنارش

 که بود
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 ٦۱۸_پارت#
  طومار#
 
 رفتن من م،یشو پخش و مینبر نیماش ادیز گفتند یوقت
 یگرما نیا یتو حاال که بودم کرده انتخاب را ها آن با

 .شوم آب یشمع مثل کولر یب پزان، خرما
 
 زن... درک به من شازده؟ یخند یم یچ واسه االن ــ

 !رفت آب باردارت
 

 اش یشانیپ به یا یکاغذ دستمال یکلفگ با نگار
 خوردکنش اعصاب لبخند همان با پرهام و چسباند
 .داد جواب

 
 هی کرده، دایپ مشکل ست قهیدق ده فقط کولر داریسپ ــ
 !نداره غر انقدر... میرس یم گهید ساعت مین
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 پر خاطر به را ساکم. دندیفهم ینم خدا به دند،یفهم ینم
 عیسر یلیخ. بودم گذاشته کنارمان عقب، صندوق بودن
 را دیرس دستم به که یشال نیاول و کردم بازش

 شده شوکه پرهام و دمیکش جلو سمت را خودم. برداشتم
 .شد دوخته من به نهییآ یتو از نگاهش کارم، از
 
 ؟یکن یم کاریچ ــ
 

 اما کند مقاومت کرد یسع سرش، یرو انداختم را شال
 راه شود، پرت یرانندگ از حواسش خواست ینم چون
 نگاه ریز و گردنش دور دمیچیپ را شال. نبرد ییجا به

 .برگشتم میسرجا آزاد، خندان و نگار ی شوکه
 
 یم یوقت یبفهم تا کن، تحمل میبرس تا و شال اون ــ
 موهام نیب دیچیپ یم باد بودم منم! یچ یعنی گرمه گم

 .دمیخند یم خونسرد انقدر
 
 و بود گرفته اش خنده هم کند، باز را شال کرد یسع
 که کارم از بود آمده خوشش اما نگار. بود شوکه هم
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 دست برخورد یصدا. گرفت سمتم را دستش کف
 ن،یماش کنار ی شهیش یتو از آزاد شد باعث مان،یها
 .کند میتماشا لبخند با
 
 !خدا به یخل ــ
 

 سرم گرما، از کلفه باز من و عقب کرد پرت را شال
 .بردم رونیب نیماش از را
 
 !پژمان نیماش برم دیکن ادهیپ و من ــ
 
 ستین جا نشستن، بابا و زیعز و مامان هم جا اون ــ
 !گهید
 
 سمتم یا یمعدن آب آزاد. کنم هیگر خواست یم دلم

 کرد خم را سرش یصندل ی گوشه از آرام و گرفت
 .سمتم
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 شال، همون یرو زیبر و آب یباق بخور، آب کمی ــ
 !گردنت یرو بکش کن سشیخ
 
 و اش شانه به رساندم را دستم ها، حرف نیا یجا به

 .چسباندم بود نشسته او که یا یصندل یپشت به را سرم
 
 ٦۱۸_پارت#
  طومار#
 
 رفتن من م،یشو پخش و مینبر نیماش ادیز گفتند یوقت
 یگرما نیا یتو حاال که بودم کرده انتخاب را ها آن با

 .شوم آب یشمع مثل کولر یب پزان، خرما
 
 زن... درک به من شازده؟ یخند یم یچ واسه االن ــ

 !رفت آب باردارت
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 اش یشانیپ به یا یکاغذ دستمال یکلفگ با نگار
 خوردکنش اعصاب لبخند همان با پرهام و چسباند
 .داد جواب

 
 هی کرده، دایپ مشکل ست قهیدق ده فقط کولر داریسپ ــ
 !نداره غر انقدر... میرس یم گهید ساعت مین
 
 پر خاطر به را ساکم. دندیفهم ینم خدا به دند،یفهم ینم

 عیسر یلیخ. بودم گذاشته کنارمان عقب، صندوق بودن
 را دیرس دستم به که یشال نیاول و کردم بازش

 شده شوکه پرهام و دمیکش جلو سمت را خودم. برداشتم
 .شد دوخته من به نهییآ یتو از نگاهش کارم، از
 
 ؟یکن یم کاریچ ــ
 

 اما کند مقاومت کرد یسع سرش، یرو انداختم را شال
 راه شود، پرت یرانندگ از حواسش خواست ینم چون
 نگاه ریز و گردنش دور دمیچیپ را شال. نبرد ییجا به

 .برگشتم میسرجا آزاد، خندان و نگار ی شوکه
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 یم یوقت یبفهم تا کن، تحمل میبرس تا و شال اون ــ
 موهام نیب دیچیپ یم باد بودم منم! یچ یعنی گرمه گم

 .دمیخند یم خونسرد انقدر
 
 و بود گرفته اش خنده هم کند، باز را شال کرد یسع
 که کارم از بود آمده خوشش اما نگار. بود شوکه هم
 دست برخورد یصدا. گرفت سمتم را دستش کف
 ن،یماش کنار ی شهیش یتو از آزاد شد باعث مان،یها
 .کند میتماشا لبخند با
 
 !خدا به یخل ــ
 

 سرم گرما، از کلفه باز من و عقب کرد پرت را شال
 .بردم رونیب نیماش از را
 
 !پژمان نیماش برم دیکن ادهیپ و من ــ
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 ستین جا نشستن، بابا و زیعز و مامان هم جا اون ــ
 !گهید
 
 سمتم یا یمعدن آب آزاد. کنم هیگر خواست یم دلم

 کرد خم را سرش یصندل ی گوشه از آرام و گرفت
 .سمتم
 
 شال، همون یرو زیبر و آب یباق بخور، آب کمی ــ
 !گردنت یرو بکش کن سشیخ
 
 و اش شانه به رساندم را دستم ها، حرف نیا یجا به

 .چسباندم بود نشسته او که یا یصندل یپشت به را سرم
 
 ندونستم؟ رو تو نیماش قدر چرا ــ
 

 یعصب. برد باال را شانیها خنده یصدا دوباره لحنم
 یاغراق چیه و بود کرده ام کلفه واقعا گرما و بودم
 روستا، یورود ی امامزاده دنید با باالخره. کردم ینم

 بود رهیدستگ یرو دستم یطور. برگشت تنم به جان
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 ینم یهرک شوم، ادهیپ نیماش توقف محض به که
 یحت. اند کرده ام شکنجه جا نیا کرد یم فکر دانست
 من از تر کم و بود کرده تحمل من از تر شیب نگار
 یباق نیماش پشت نمان،یماش باالخره. بود زده غر

 وقت، اتلف بدون من و کرد توقف خانواده یاعضا
 و کردم مرتب سرم یرو را رمیآفتابگ کله. شدم ادهیپ

 نفر نیاول عنوان به ه،یرق یب یب ی خانه در یجلو
 باز در نیا خواستم یم فقط. دمیکوب را در ی کوبه
 سر خنک آب وانیل صد کولر ریز و داخل برم شود،
 گم را گورش جانم از گرما، از حجم نیا بلکه بکشم
 !برود و کند
 
 ٦۱۹_پارت#
  طومار#
 

 که یآن هم باز م،یبود آمده زیعز با که یقبل یسر مثل
 هیرق یب یب یدختر و کوچک ی نوه کرد باز را در
 به ،یلبخند چیه یب و دادم یسلم بچه به فقط. بود

 را او گفتنش، هیک و یب یب یصدا شدن بلند محض
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 یم تلف گرما از داشتم یوقت. شدم وارد و زده کنار
 !کرد فکر تعارف به که شد ینم شدم،
 
 ؟یب یب یخوا ینم مهمون ــ
 
 و ریپ ی چهره شکفت، گلش از گل دنمید محض به

 میبرا را دستانش و شد نیمز یلبخند به اش دهیچروک
 .کرد باز
 
 !زدلیعز یاومد خوش ــ
 

 بعد و رساندم آغوشش به سرعت تینها با را خودم
 وارد شد، خانواده ی هیبق با یاحوالپرس ریدرگ او یوقت
 را من دیچرخ یم داشت که یا پنکه. شدم شان خانه
 محض به وجودم، تمام با من و خواند خودش سمت

 هم هیبق یوقت. دمیکش قیعم نفس بادش یجلو ستادنیا
 هیشب توانستم یم و بود آمده جا حالم تازه شدند، وارد
 ینرم اخم دنم،ید محض به سودابه. کنم رفتار ها آدم
 !شد کمینزد و کرد
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 جا، نیا ادیم بارشه نیاول شوهرت قشنگم، خواهر ــ
 ؟یکرد یم شیمعرف یب یب به یموند یم دیبا
 

 ام یادب یب ریخ از بار نیا تا کردم لوس یکم را خودم
 .بگذرند

 
 کولرش پرهام نیماش ،یآبج شدم زده گرما خدا به ــ

 !بود خراب
 

 یلحظات و کرد ینینش عقب که سوخت حالم به دلش
 ی باره کی ورود حجم از یب یب کوچک ی خانه بعد،

 بود شده شلوغ یطور تمان،یپرجمع ی خانواده یاعضا
 و بود پرهام کنار آزاد. دیرس ینم صدا به صدا که

 به بود نگرانم د،یچرخ یم من سمت نگاهش یهرزگاه
 بودم زده غر گرما سر از قدر آن! واضح یشکل

 یب یب دختر. شوم زده گرما مبادا که بودمشان ترسانده
 مان همه حال گرید کرد، ییرایپذ ازمان شربت با که
 گرفته دستشان در را جمع یب یب و زیعز. بود آمده جا
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 یمیقد یها خاطره از و دندیخند یم گفتند، یم. بودند
 پنکه باد که یقسمت بود نشسته هم من. زدند یم حرف
 وانیل نیدوم که یحال در و بخورد صورتم به بهتر
 یم پژمان و آزاد نیب نگاهم زدم، یم هم را شربتم
... نه ای دارد یتنش روابطشان نمیبب خواستم یم. دیچرخ
 یعیطب هم همان و بودند شده صحبت هم بار دوسه فقط
 شربت، یها قطره نیآخر که یعیطب قدر آن. بود

 .ردیبگ یآسودگ طعم نفسم و شود جانم یگوارا
 
 ؟یفخر یگرفت داماد ــ
 

 آزاد سمت لبخند با را ها نگاه ه،یرق یب یب سوال
 هجوم مورد یناگهان که نیا از بود مشخص. چرخاند

 زد یلبخند احترام با اما شده معذب گرفته قرار ها نگاه
 ! گذاشت زانو یرو دست ز،یعز و
 
 و عروس من ی خونه یتو! پسرمه ست،ین داماد ــ

 یم اضافه بهمون پسر و دختر نداره، یمعن یداماد
 !شن
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 ٦۲۰_پارت#
  طومار#
 
 

 !شد شاد هیرق یب یب صورت
 
 !بشن خوشبخت ــ
 

 که میبود ها خانواده آن از ما م،یکرد یتشکر همه
 میدانست یم خودمان یخوشبخت را، یگرید یخوشبخت

 !گرانید ریخ یدعاها از میکرد یم یقدردان و
 
 خدا... یفخر بود طونیش یلیخ ت،یآخر دختر نیا ــ

 !دامادت دل به بده صبر
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 من و دیچرخ من سمت یا بامزه طنز کی با آزاد نگاه
 ازم تا کردم نگاه زیعز به ابرو، پرش کی با همراه
 .کند دفاع
 
 بود، اشیبچگ واسه اون یول ،یآخر نیا کرد رمیپ ــ

 امانت ی شرمنده شکرخدا!  شده تر خانم ماشاهلل االن
 !نشدم هللا نعمت

 
 .کرد زمزمه یلودگ با پژمان

 
 ست کهیکوچ وزه نیا تیریپ یبان و باعث پس ــ

 ز؟یعز
 

 به وقت زیعز که نیا به بود یا هیکنا نیا. دندیخند همه
 و بود گذشته ازش یسال و سن هم من آوردن ایدن
 پژمان کینزد که لیسه به زیعز. بود مسن بایتقر

 رو بعد و بکشد را او گوش تا کرد اشاره بود نشسته
 !هیرق یب یب سمت کرد
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 !هیرق کرده رمیپ هم یکی نیا دار،یسپ جز ــ
 

 اشاره دخترش به هیرق یب یب و شد بلند جمع ی خنده
. داد را ناهار پخت دستور بود مشخص. کرد یا

 رو دیسع و برود کمک یبرا تا برخاست عیسر سودابه
 .دیپرس زیعز به
 
 ان؟ینم هاش بچه و رایحم ــ
 
 . داد تکان یسر زیعز
 
 !هم اونا رسن یم ناهار تا ــ
 
 و رفت هم یتو آزاد اخم جمله، نیهم گفتن محض به
 به یعنی که انداختم باال یا شانه. انداخت ینگاه من به
 طاهره،. برخاستم کمک یبرا و ندارد یارتباط من

 یم مشورت صلح سودابه از داشت یب یب دختر
 دم،یرس که من. کند طبخ چه ناهار یبرا که گرفت
 .گرفت را میبازو و دیخند
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 بپرسم، دخترمون از بذار اصل اومد، عروسمونم ــ

 بده؟ بذارم بزقرمه اگز من
 
 .بود توامان ذوق و دنیکش خجالت وقت چه دانم ینم
 
 ٦۲۱_پارت#
  طومار#
 
 زحمت به دیبذار تر ساده زیچ هی یول ستین که بد ــ
 . دیفتین
 

 .داد تکان یسر هم سودابه
 
 گوش... دیبذار پلو لپه گم یم گم، یم و نیهم منم ــ
 .کنن ینم
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 باالخره هم... داره گوشت هم تره، آبرومند بزقرمه ــ
 !مونهیمحل یغذا
 
 کردم نگاه سودابه به خچال،ی سمت رفت و گفت را نیا
 به میداشت همه بعد، یلحظات. انداختم باال یا شانه و

 از زمانیر یها خنده یصدا و میکرد یم کمک طاهره
 که آشپزخانه کوچک طیمح یتو زنانه، یها بحث
 خاله آمدن با. دیچرخ یم شد یم باز اطیح به درش
 من. نشست زیعز نگاه ته قیعم یآسودگ کی را،یحم
 یم خانه داخل به آشپزخانه از مرتب او، برعکس اما

 نیب تنش نبود از المیخ که نیا از بعد و رفتم
 یبرم را ریمس شد، یم راحت آزاد و یمحمدمهد

 را ناهار ی سفره که بود گذشته دو از ساعت. گشتم
 ضعف به را همه آبگوشت، خوش یبو. میکرد پهن

 را تیجمع کفاف ه،یرق یب یب یها کاسه. بود کشانده
 آورده کاسه چند خانه از هم دخترش نیبنابرا. داد ینم
 قشنگ یحت را سفره ها، ظرف بودن دومدل نیا و بود
 و بودند سرخ گل ها کاسه از یمین. بود کرده هم تر
 و دیچرخ یم سفره یتو خشک یها نان! لیاست یمین

 جا تیجمع زدن حرف یصدا نیب ،یترش یها ظرف
 یدورهم نیا از شلوغ، یها جمع نیا از. شد یم جا به
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 یبهتر حس کی بار نیا و آمد یم خوشم شهیهم ها
 ینم گرید هم یمحمدمهد بودن یحت که یحس. داشتم

 . کند کمرنگش توانست
 
 جور و جمع و ها ظرف شستن ناهار، صرف بعد

 بعد ی وهیم و یچا یکم خوردن و آشپزخانه کردن
 ابرها و شد کمرنگ آفتاب که نیا محض به... ناهار
 حالت آن از هوا و دادند نشان رخ آسمان یتو

 یم. برخاستن به داد دستور زیعز درآمد، خرماپزانش
 حالت آن از همه و مادرش ی خانه میبرو خواست
 ذهنمان جهت یب. بودند درامده یکم راحت و شوخ

 یوقت. رسد یم کجا به قصه نیا ته که بود مشغول
 هم آزاد نشستم، وانیا ی لبه میها کفش دنیپوش یبرا

 .کرد نجوا میها کفش به رهیخ و ستادیا کنارم
 
 !نپوش گهید نداره، یدرست یکف کفش نیا ــ
 
 را میپاها و زدم زل درنگمیسف و راحت یها کفش به

 .دادم تکان
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 !قشنگه یول ــ
 

 از یخداحافظ ی لحظه نیا. ستمیبا تا گرفت را دستم
 تکرار و یشلوغ از مغزم گرفت یم سرسام زبانیم

 !خدانگهدار و میشد مزاحم ی جمله ی هزارباره
 
 .کنم یم درست برات و ترش قشنگ ــ
 
 ٦۲۲_پارت#
  طومار#
 

 یتو دستم فشردن با را لبخندم جواب. زدم یلبخند
 یکم. میشو خارج خانه از جلوتر گفت و داد دستانش

 یپدر ی خانه و یب یب ی خانه مشترک وارید نیب
 .بکنند را شانیها یخداحافظ ها آن تا میستادیا زیعز
 
 نخلستان؟ به خوره یم ور نیا ــ
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 دستم هنوز. گفت یم که یجهت طرف چرخاندم را سرم
 .بود نکرده رها را
 
 خصوص به! باحاله یول ه،یکیکوچ نخلستان آره، ــ

 !غروب وقت
 
 !من سمت داد را نگاهش و داد تکان یسر
 
 !بگردم دورت یشد مظلوم و آقا امروز چقدر ــ
 

 !نه صورتش اما دندیخند چشمانش
 
 یلیخ ی خانواده گفته بهتون یکس خدانکنه، ــ

 ؟یدار یتیپرجمع
 

 .دمیکش دهانم یتو را لبم و دمیخند
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 ؟یدیترس همسر ی خانواده ادیازد از ــ
 

 !نرم و یشوخ به کرد، یاخم
 
! بیغر البته و... یشلوغ نیا قشنگه برام ؟یچ ترس ــ

 !هربار رمیگ یم قرار ریتأث تحت
 

 خانه از که یچندنفر از خجالت یب توانستم یم کاش
 بغلش محکم دند،یکش یم را هیبق انتظار و بودند درآمده

 یبعض. بودم یگرید تیترب تحت من خب اما. کنم
 خجالتمان پشت ما یبرا نبودند، بد هم هرچقدر زهایچ
 . شدند یم پنهان فرهنگمان و
 
 هم تو ی خانواده خانواده، نیا خب، سرم به دردت ــ

 !گهید شدن
 

 .فشرد تر شیب را انگشتانم
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1903pg.   

 ی خانواده آره کتابدار، خانم نزن حرف یطور نیا ــ
 ! شدن منم
 

 یا خانه داشت، را اجانیرو نیا قبل تا فقط پسرکم
 نبودش و بود که یپدر ن،یغمگ یمادر کور، و سوت
 شیبرا همهمه نیا ،یشلوغ نیا حاال، و نداشت یفرق
 را دردم که کردم شیتماشا فقط! هربار آمد یم بیعج
 .زد یپلک و دیفهم
 
 !نکن نگام یطور اون خوبم، ــ
 
 ٦۲۳_پارت#
  طومار#
 

 دش،یکل دنیکش رونیب با و آمد رونیب زیعز باالخره
 یچوب و یمیقد در سمت کرد تیهدا را مان همه
 !هیرق یب یب ی هیهمسا
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 !دیایب ــ
 

 هللا بسم با همه، از جلوتر و کرد باز را در خودش
 و عجله یب کم، کم و کردند نگاه هم به هیبق. شد وارد
. شدند داخل سرش پشت یکی یکی... لیم یب یحت
 و در به داشت خانه، اطیح وسط بود ستادهیا زیعز
 رگ یتو یروز که یا یزندگ به. کرد یم نگاه وارید
 را نگاهش یمعن. داشت انیجر خانه نیا خشت یپ و
 ادی. بود من دستان یتو هنوز آزاد دست. دمیفهم یم
 ی پرونده و میشد جا نیا وارد هم همراه که یروز آن

 بست، ذهنم یتو شهیهم یبرا شیها حرف با را روستا
 هم او گمانم به. کنم نگاهش و بزنم یلبخند شد باعث
 آن لیدل وگرنه... کرد یم فکر روز همان به داشت
 توانست ینم یگرید زیچ اش یلعنت و یور کی لبخند
 .باشد
 
 .و مادربزرگ امرزهیخداب ــ
 

 وانیا یرو نشست بغض با و گفت را نیا رایحم خاله
 زمزمه او ی جمله هیشب یزیچ همه گرفته، خاک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1905pg.   

 سرها در، به یزیچ شدن دهیکوب محض به و کردند
 آن به همه از زودتر دیسع! شده بسته در طرف دیچرخ
 که میدید را یکس بازکردنش، با همراه و رفت سمت
 ی نوه ،یمحمدعل ی نوه. میداشت هم را دنشید انتظار
 یارید هم و هیهمسا ی نوه هللا، بابانعمت دوست

 غامیپ رساندن یبرا که یپسرک همان! مادربزرگمان
 روز که یهمان. بود آمده کرمان تا ما، به پدربزرگش

 یم فکر که یهمان و بود مهمانش زیعز حال بدشدن
 .دارد یقیعم نجابت و یسادگ کردم

 
 !پسر یامد خوش ــ
 
 را زیعز جواب و کرد سلم مان همه به خجالت با

 او و دیپرس یزیچ او از اشاره با زیعز. داد تر مفصل
 بعد زیعز. کرد اشاره خانه داخل به یدادن تکان سر با
 همه. کرد حرکت خانه داخل سمت ها، اشاره نیا
 به بعد، و برود باال را ها پله عجله یب او تا میستادیا

 یبو خانه نیا یوارهاید. میشد روان پشتش بیترت
! دادن دست از... یبو و قدمت یبو دادند، یم زمان
 و شدم کینزد آزاد به تر شیب که بود هم ها نیهم سر
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 که یا خانه. گذاشتم خانه در پا گروه، نیآخر عنوان به
 و بزرگ ی جعبه کنار مرکزش، در بود نشسته زیعز
 نیا در پا یوقت قبل، یسر بودم مطمئن که یا یمیقد

 در امروز تا و نبود آن از یخبر... بودم گذاشته خانه
 .بودمش دهیند ام یزندگ
 

 :۲طومار
 ٦۲٤_پارت#
  طومار#
 

 !یانیپا پارت
 

 یمیقد صندوق آن به همه نگاه نه، که من نگاه فقط
 که یلرزش با را دستش و شیپا بود نشسته زیعز. بود
 یرو بار کی نگاهم. دیکش یم آن یرو داشت، شهیهم

 را حالم که میرو به زد یلبخند د،یچرخ آزاد صورت
 جسارت که بود ینفر نیاول رایحم خاله. کرد خوب
 .کرد دایپ زدن حرف
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 !خانم خاله صندوق اون نقل هیچ ــ
 
 و کرد نگاه را تکمان تک دور بک. آمد باال زیعز سر
 .آمد حرف به آرام
 
 از ده نیا شما، و من بودن از تر میقد م،یقد یلیخ ــ

 همه که بودن خانوار چندتا. بود تر کیکوچ حاالشم
 راه، نیهم از و کردن یم کار کیکوچ نخلستان هی سر
 نیهم سر جوون، و ریپ. بردن یم سفره سر ینون

 عمر اواخر مال قصه. کردن یم کار هم با نخلستان
 یامکانات االنم جا نیا! هیپهلو لیاوا دیشا ای قاجار
 خونه چندتا هی و بوده ابونیب هی که ها سال اون نداره،
 ! هم کنار
 
 کردم اشاره آزاد به. دادم یا شهیش در به را ام هیتک
 یب نگاهم! ستادیا کنارم و کرد مخالفت او و ندیبنش

 دست یتو دستش. دیچرخ یمحمدمهد سمت اراده
 یقیعم نفس! زیعز معطوف نگاهش و بود همسرش

 قرار خودمان درست یسرجا هرکدام انگار دم،یکش
 .میبود گرفته
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 ییوقتا که سال و سن کم ده، نیا یتو بوده یدختر ــ
 ی دلداده نخلستان، سر برده یم غذا پدرش یبرا که
 هی! کرده یم کار جا اون که شه یم ینوجوون پسر

 یم داراشونمید مکان و شه یم دوطرفه که یدلباختگ
 !ده ی امامزاده پشت شه
 با عشق، از یا قصه. دیدرخش نگاهم یتو یشوق برق
 به تهش نمیبب تا سپردم گوش زیعز به یتر شیب دقت
 .میرس یم کجا
 
 دختر یبرا نامه هی پسر دن،ید یم و هم که هربار ــ
 . آورد یم
 
  ها؟ سال اون بود کاغذ ــ
 

 زیعز ما، ی همه لب یرو نشاند خنده پژمان سوال
 .کرد دراز را شیپا کی و دیکش دهانش دور یدست
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 پسرجان، که زنم ینم حرف جومونگ زمان از ــ
 !نکن یلودگ
 

 و دیایب باال همه دست شد باعث زیعز ی کوبنده جواب
 را شیها خنده داشت یسع جمع لبشان، پشت ندیبنش

 .بدهد قورت
 
 .نداشت خوندن سواد دختر اون بود، جا نیا مشکل ــ
 
 ،یبزن حرف ناشنوا آدم هی با انگار یعنی نیا خب ــ

 !که بود باطل یسع
 
 ٦۲٥_پارت#
  طومار#
 
 !پژمان سمت دوخت را عتابش و پراخم نگاه زیعز
 
 !میکرد یکوتاه تتیترب سر ــ
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 حرمت کرد اشاره اخم با و رفت سمتش پژمان، پدر
 .نشست و داد وارید به را اش هیتک پژمان، و دارد نگه
 
 .زنم ینم حرف گهید من اصل ــ
 
 دیام نیا به و داشت یم نگه رو ها نامه تمام دختر ــ

 کنه ازدواج پسر اون با یروز هی که کرد، یم یزندگ
 رو ها نامه و رهیبگ ادی و سواد خودش از بتونه و

 بدل و رد هم یا هیهد هی ون،یم نیا یهرزگاه. بخونه
 خودش پسر که یچوب دست کار یسر هی. شد یم

 مادر از که جواهرنشان، گردنبند هی و بود دهیتراش
 .دختر به بودتش داده و بود دهیرس بهش پسر ی مرده
 
 بود؟ پولدار پسره ــ
 

 بود، شده قصه نیا محو من مثل هم او که نگار سوال
 .دیایب حرف به باز پژمان زیعز یجا شد باعث
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 یم و جواهر گردنبند آدم پولدار، نه بوده خل پسره ــ
 !بعد اول شد یم زنش حاال دختر؟ هی به ده
 
 پرتش که نیا یبرا یزیچ اما چرخاند، را سرش زیعز
 فشیک سودابه اما او یجا. نکرد دایپ پژمان سمت کند
 فیک برخورد محض به و کرد پرتاب پسرش سمت را

 .دیغر پژمان، بدن با کوچکش
 
 !پسر ریبگ دهن به زبون ــ
 

 با زیعز بعد، یکم و شد بلند آرام ییها خنده یصدا
 جواب اما گرفت، سر از را قصه ی ادامه ی هللا الاله
 .داد هم را نگار سوال

 
 ارث هم گردنبند! بوده ده یها ملک از پسره، ــ

 .یمیقد و بود یمتیق! خونه عروس به عروس
 ادیز دونفر نیا نیب عشق گفتم، یم داشتم... میبگذر 
 یم شهر، رم یم من گه یم دختره به پسره و شه یم
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 و گردم یبرم و رم یم ،یحکومت کار یتو برم خوام
 ! کردنت یخواستگار یبرا امیم
 
 ره؟ یم ــ
 
 نیهم از. سوالم نیا به نسبت داد تکان یسر زیعز
 شانه آزاد. بود نشسته جانم به غصه حس قصه، یجا
 !گفت گوشم ریز آرام و فشرد را ام
 
 !لطفا نرو هاش عاشقانه حس یتو یلیخ ــ
 

 زیعز. دادم تکان را سرم و خواهشش از دمیخند
 .داد ادامه دوباره

 
 ٦۲٦_پارت#
  طومار#
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 شوهر زور به و دخترش دختر، پدر و ره یم پسر ــ
 بدونه که نیا بدون! یا گهید خواستگار به ده یم

 زبون یب دختر... بسته یا گهید کس به دل دخترش
 سفره سر نهیبش و ریتقد به بده تن شه یم مجبور هم،
 !گهید یکی عقد ی
 

. گفتم ییوا غصه با و گذاشتم دهانم یرو را دستم
 .انداخت را تشیپاراز هم باز پژمان

 
 غصه افتاد کتابا یتو ی عاشقانه یها قصه ادی ا،یب ــ
 !گرفت ش
 
 ادبش سودابه مثل توانستم ینم و بود نیسنگ فمیک فیح
 تا زد زل او به اخم با و کرد ینوچ اما پرهام. کنم
 یآه پژمان به تیاهم یب زیعز. کند تمام را یلودگ
 .داد ادامه و دیکش
 
 بعد شونشیپر حال اون و پسر برگشت ی قصه ــ
 روز هی دختر... ازش میبگذر و بمونه خبر، دنیشن
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 دادن یبرا... پسر سراغ ره یم ازدواج بعد ،یپنهان
 اما! شون کاره مهین ی قصه کردن مختومه و گردنبند

 پس ده یم یکس به که یزیچ گه، یم بهش پسر اون
 با قصه، نیا و مونه یم دختر شیپ گردنبند. رهیگ ینم
 !شه یم تموم هردوشون یبرا درد هی
 
 کرد؟ کاریچ و گردنبد اون دختر ــ
 
. میبود شده قصه غرق همه از تر شیب نگار و من
 کردم نگاهش یطور د،یپرس را نیا یوقت نیهم یبرا
 .دیکش یآه باز زیعز. دهیپرس را من سوال بداند که
 
 یهرچ و پسر ساز دست یها هیهد ها، نامه گردنبند، ــ
 صندوق، هی یتو کرد جمع بود، مونده عشق اون از که
 نیع و کرد چال ش خونه ی استفاده یب انبار آب یتو
 و کرد پنهان دلش یتو رو محبت و عشق نیا گنج، هی

 !ریتقد به سپرد تن
 داشتند همه. شد قفل هم در سوال و تعجب با نگاهمان

 .کرد نجوا یسوال رایحم خاله. کردند یم نگاه هم به
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 ...دختر اون ــ
 
 .شود تمام حرفش نگذاشت زیعز
 
 یمحمدعل پدر هم پسر اون بود، من مادربزرگ ــ

 ینیهم صندوق، اون خونه، نیا خونه اون! امرزیخداب
 ! منه یجلو که
 

 فقط من و زد یم یحرف ناباورانه هرکس شد، همهمه
 یها مانده یباق تمام یعنی. بودم زده زل صندوق آن به
 یقیعم نفس زیعز بود؟ صندوق آن یتو عشق، آن
 .دیکش
 
... گفتم رو ش قصه که یپسر همون احمد، ظاهرا ــ

 زجرهاش، از. بوده نوشته یدفتر یتو رو زیچ همه
 و دفتر نیا. گذاشتن سر پشت که یا قصه و عشقش
 دایپ شیماریب آخر یروزا امرزتش،یخداب ،یمحمدعل
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 ٦۲۷_پارت#
  طومار#
 

 قصه اما صفحاتش، یبعض بود شده نابود. بود کرده
 یم روزها اون که یمحمدعل نقل. بود دهیفهم رو

 یتو بهرحال! بود نیهم یبرا نه،یبب رو ما خواست
 !بود هنوز احمد مادر جواهر گردنبند صندوق، اون
 

 .بود شده جالب قصه شیبرا حاال پژمان
 
 توئه؟ نیا حاال گردنبند یعنی ــ
 
 .دیچرخ یمحمدعل ی نوه سمت زیعز سر
 
 نوه نیا به بوده، ما دنبال یمحمدعل که آخر یروزا ــ
 اما یعل آقا کنه، خبر رو ما بوده سپرده گلش ی

 که یوقت تا ما، کردن خبر یتو کرده یکوتاه
 !دهیکش یم داشته و آخر ینفسا یمحمدعل
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 .دیچرخ یمحمدعل ی نوه سمت زده بهت رایحم خاله
 
 !چرا ــ
 
 .کرد زمزمه ،یقیعم نفس با همراه و افتاد نییپا او سر
 
 ی وسوسه بوده، دهیشن پدربزرگش از که رو قصه ــ

 گفته، خودش شیپ. بوده کرده دایپ و گردنبند تصاحب
 زن اون به ناحق به و بوده پدربزرگش ارث اون
 اومدن دوستش و خودش شبونه، نیهم یبرا. دهیرس

 یکس قت،یحق در. آوردن درش و صندوقچه نیا سراغ
 م،یبود ردش دنبال همه و بود اومده انبار آن به که
 !بوده پسر گل نیهم
 

 به سر که یجوان صورت به واج و هاج همه ر،یمتح
 زل ختیر یم عرق شرشر داشت و بود انداخته ریز

 نیچن اش چهره به هم درصد کی یحت. میبود زده
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 یم نظر به آقا و مودب و نیمت که بس آمد، ینم یزیچ
 .دمیپرس ناباورانه. دیرس
 
 یا هیسا جا، نیا میاومد زمیعز و من که یوقت اون ــ
 ؟یبود شما هم کرد یم نگاهمون داشت وارید یرو که
 

 جواب یعنی نیا و افتاد نییپا تر شیب سرش شرمنده
 .کرد خاموش را همهمه بلندش یصدا با زیعز مثبت،

 
 مادرش از رو صندوق نیا ی قصه امرزم،یمادرخداب ــ

 بود کرده باور. بود دهیشن شبونه هاش قصه یتو یگاه
 رسونده باور نیا عمرش، آخر یها سال و هست
 نگرفت. نگرفت شیجد اما کس چیه! گفتنش به بودتش

 با ش، نوه و خوند و دفتر اون یمحمدعل یوقت تا
 همون. دنیکش رونیب و صندوق اون شبونه دوستش
 یسرکش و بود افتاده گنج اون ادی را،یحم هم ها زمان
 و من. کنده رو جا نیا یتازگ یکی شد متوجه و کرد
 و شد رمونیدستگ نیهم م،یزد سر که دارمیسپ

 نیا سر یکس حرمت که میبست رو قصه یول... ریوالغ
 !نشکنه هیقض
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 .بودم ناباور هنوز

 
 ٦۲۸_پارت#
  طومار#
 
 ما؟ سراغ یاومد یمحمدعل مرگ بعد شما چرا پس ــ

  یاومد اصل خودت
 !یبگ رو یمحمدعل حرف که کرمان

 
 ینم بود، فیضع شیصدا. خورد یتکان جوانک سر
 !خجالت ای بود شرم از دانم
 
. نبود یگردنبند توش اما م،یکرد دایپ و صندوق ما ــ

 رو هیقض شما طرف از میخواست... نیهم یبرا
 یزیچ زخانمیعز بشم مطمئن خواستم یم. میکن یریگیپ
 یم نیا یتو رو راه نیبهتر نیهم یبرا! نه ای دونه یم

 .بندازم جلو رو شما ی خانواده که دونستم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1920pg.   

 
 ینم واقعا بود؟ رکاهیز آب انقدر واقعا. دمشیفهم ینم
 .کرد قضاوت را ها آدم ظاهر یرو از شد
 
 شد؟ بد زمیعز حال که یگفت رو نایهم روزم اون ــ
 

 و داد تکان تند و تند را سرش. بود خشم از پر لحنم
 .زد لب
 
 از من یوقت قسم خدا به یول گفتم، و قتیحق من ــ

 . بود خوب حالش زخانمیعز میرفت یم خونه
 
 !بده لو و خودش ادیب دزد، هی شه یم چطور اصل ــ
 
 یعل. کرد بلند سر اخم با پژمان سوال نیا بعد زیعز
 یریز به سر از دست که بود برخورده بهش انگار هم

 .برداشت
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 گفتم، اومدم اگر... ما حق. بود ما ارث گردنبند اون ــ
 غصه با خواب، یتو پدربزرگم که بود نیا سر فقط

 یترس یکس از نه. بود ریدلگ ازم. اومد یم سراغم
 ییخطا شدن، خونه نیا وارد یواشکی جز نه و داشتم
 و بوده زن اون حق که یزیهرچ من! زده سر ازم

 داشتم، نگه زدن دست یب صندوق یتو ش، خانواده
 ...اما گردنبند اون
 
 ...معلوم کجا از نبود؟ یبگ یخوا یم ــ
 
 .کند ساکتشان تا کرد بلند دست زیعز
 
 برداشته ازش یپنهون آقا، یعل دوست رو گردنبند ــ

 .بوده
 
 !زده دزد شاه به دزد خوبه، ــ
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 مشت جز اما شد، یعل خشم باعث پژمان، حرف
 اما زیعز. ماند شیسرجا و نکرد یکار دست کردن
 .داد نشان پژمان به را حدود و حد
 
 !پسر کن سکوت ــ
 

 .زد لب غصه با رایحم خاله
 
 ٦۲۹_پارت#
  طومار#
 
 ست؟ین کار در یگردنبند االن یعنی ــ
 
 .دیکش یآه هم زیعز
 
 نیا اما جاش به. کنن داشیپ نتونستن هنوز نه، ــ

 احمد یها سازه دست و ها نامه تمام با هست، صندوق
 !مادربزرگم یبرا
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 .آمد حرف به بار نیاول یبرا یمحمدمهد

 
 از بوده باارزش که یزیچ داره؟ یارزش چه نیا ــ

 !رفته دست
 
 .زد یکمرنگ لبخند زیعز
 
 نامه احمد یبرا بار هی مادربزرگم، یدون یم ــ

 نوشت؟
 
 !نداشته سواد دیگفت که شما ــ
 
 که دوستان نیتر یمیصم یکی از یول نداشته، ــ

 یتو نامه اون... سهیبنو براش خواسته بوده، بلد نوشتن
 من به و دفتر که آقا یعل بوده، یمحمدعل دفترخاطرات

 چون. کرد جلب رو توجهم تر شیب نامه اون داد،
 هم به ما راه هرچند بود نوشته توش مادربزرگم
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 شهیر ها آدم قلب یتو که یمحبت و مهر اما ده،ینرس
 آدم که هستند یباارزش گنج هیشب خاطراتش، و داره
. فهمه یم رو ارزشش بسوزه حسرتش در یوقت فقط

 یمتیق یگنج هیشب رو، علقه و مهر نیا تمام که نوشته
 یم ییجا رو دشیکل و کنه یم پنهان صندوق کی در

 نوشته. بره سراغشون نشه وسوسه وقت چیه که ندازه
 بود نتونسته وقت چیه که ییها نامه اون خاطراتش، که

 نیارزشمندتر ،یچوب یها سازه دست اون و بخونه
 .هستند هاش ییدارا
 
 !داشته یشوخ طبع امرزیخداب ــ
 

 اما زیعز. کرد بلند را یچندنفر ی خنده پژمان، یلودگ
 !گرفت یقیعم دم
 
 دونسته یم.... پسر شناخته یم رو ندهیآ امرز،یخداب ــ
 نه و دارن باور رو عشق نه گهید ها، آدم یروز هی

 عنوان به ازش. دونن یم یقابل زیچ و محبت و مهر
 نیهم مطمئنم. بفهمونه رو ارزشش که کرده، ادی گنج

 واقعا مادرم، که برده کار به هم خونه یتو رو کلمات
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 مادرش احترام به که هست یگنج جا اون کرده فکر
 شده حواس یب یوقت که! بره سراغش دینبا وقت چیه

 به میگذاشت هم ما عمر، هی و گفت رو رازش بود،
 ... مینشد رشیگیپ و شیحواس یب حساب

 
 لب آرام ییصدا با و کشبد صورتش یرو یدست د،یسع
 .زد
 
 !مادر بود وقتش االن دیشا ــ
 
 .خورد تکان زیعز سر
 
 ٦۳۰_پارت#
  طومار#
 
 !بود االن وقتش ــ
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 را آن رایحم خاله که نشست جمع نیب یکمرنگ سکوت
 .شکست

 
 د؟یکرد تیشکا گردنبند یبرا ــ
 
 دست از خاطر به بود نیغمگ. خورد تکان یعل سر
 .دانست یم خودش حق که یمال دادن
 
 .کرد داشیپ بشه دهیبع رفته، کشور از گن یم ــ
 
 باز یصدا. کرد باز را صندوق در ن،یب نیا زیعز

... میشد کینزد همه. کرد جلب را ها توجه شدنش،
 حرفه یلیخ که یچوب یها سازه از بود صندوق یتو
 رتیح تر شیب که یزیچ اما، بودند خورده تراش یا

 دهیپوس کاغذشان که یا نامه همه آن نیب. کرد ام زده
 یزیچ کی خت،یر یم ،یزد یم دست و بود شده
 شده نوشته بود یا نامه انگار. داشت جا طومار هیشب
 .بودند کرده اش لوله که وانیح پوست یرو
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 ز؟یعز ست نامه اون ــ
 

 و بود برداشته صندوق داخل از یزیچ کی هرکس
 آن سمت برد دست زیعز. کرد یم نگاهش داشت

 .زد لب من دست دادنش با و داشت برش طومار،
 
 !وونهیح پوست یرو نیا فقط ها نامه یتو مادر، آره ــ
 
 یلیخ و بود گرفته یبد یبو. کردم بازش اطیاحت با

 و شدند جمع دورم یچندنفر. دیرس یم نظر به سست
 نوع و خط دست. شدند کاغذ یتماشا مشغول دقت با

 . بخواند توانست ینم راحت آدم که بود یطور نوشتار،
 
 !داریسپ نخون و داخلش ــ
 
 یسخت به ز،یعز سمت چرخاندم را سرم تعجب با
 من از را لیطو و بلند مانند طومار ی نامه آن و ستادیا

 .گرفت
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 خوندنش فرصت وقت چیه مخاطبش، که یا نامه ــ

 !مادر نداره خوندن نکرده، دایپ رو
 

. ماند آن با من دل اما شد دهیکش دستم از نشده باز نامه
 طرح کی ،یکتابفروش یتابلو یبرا رفتم یم دیشا
 اسم کنار که یطرح. دادم یم سفارش دیجد

 قدر نیهم. دیایب نامه نیا هیشب یزیچ ،یکتابفروش
 ییها کتاب تمام که بدانند ملت که! عاشقانه یول یمیقد
 وصف در ستیا ییگو ادهیز ند،یگو یم عشق از که
 ! یواشکی و یپنهان یها نامه نیهم
 
 نه نداشت، یسرانجام که گردنبند... آخر حرف ــ

 د،یرس ما داد به نه و شد دونفر اون یخوشبخت باعث
 و خونه نیا باز مهین ی قصه خواستم امروز اما

 !صندوقچه نیا در هیشب م،یببند رو شیمیقد یحرفا
 
 ٦۳۱_پارت#
  طومار#
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 !برخاست آن به هیتک با و بست را صندوق در بعد
 
 !دیکن یمحمدعل ی نوه سهم تمیحلل هی ــ
 

 بود، یناراض رایحم خاله. دیچسب هم به ها نگاه دوباره
 احترام به حال نیا با. داد یم نشان را نیا صورتش

 !نگفت یزیچ و فشرد لب زیعز
 
 !رایحم یدار یحرف ــ
 

 !خشمش باروت ریز دیکش آتش ز،یعز سوال
 
 نیا باشه، صندوق یتو االن تونست یم گردنبند اون ــ

 ارث کجاست؟ االن اما... برداره رو سهمش هم شازده
 کجاست؟ مونیخانوادگ
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 عشق امانت خانم، بود ما یخانوادگ ارث اون ــ
 ! خونه نیا بزرگ دست بود ینافرجام

 
 شیصدا یتو شده جمع خجالت ی همه با ،یعل جواب

 .بود محکم تش،یشخص و
 
 !اجازه یب آقاپسر، یشد ما ملک وارد شما ــ
 
 .گرفت را انهیم زیعز
 
 کار گهید که االن رایحم داره یریتوف چه حرفا نیا ــ
 !گذشته کار از
 
 .زخانمیعز کنم حلل نخواه من از ــ
 
 یزهایچ و صندوق آن به نگاه یب شد، بلند هم بعد

 عشق کی یها مانده یباق به تیاهم یب داخلش،
 همسرش، و یمحمدمهد. رفت رونیب خانه از نافرجام،
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 سرش پشت و گفتند یآرام خداحافظ مکث، یکم با
 چانه که یمرد و یکرمان خاندان و میماند ما. رفتند
 تشیشخص یتو تضاد. اش قهی به بود دهیچسب اش

 طرف کی از و یدزد طرف کی از کرد، یم غوغا
 !شرم
 
 !استغفرهلل ــ
 
 نیا با خاله، ی خانواده رفتن بعد را جمع سکوت زیعز
 .چرخاند ما نیب را سرش و شکاند ذکر
 
 دارن، دل به هم از که یمهر هم، کنار خانواده بودن ــ

 و پشت خانواده بشه، یزیچ یوقت که یا یدلگرم
! هیواقع گنج که هیزیچ هم، کنار خوششون حال پناهته،

 یکس... مورد نیا یتو میثروتمند ما خداروشکر،
 رفته مال یپ چشمش هنوز و داره نیا ریغ یحرف
 ست؟

 
 .کرد صاف را شیصدا دیسع
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 ٦۳۲_پارت#
  طومار#
 
 جوون نیا یخطا و خبط یتو مادر، سنده شما حرف ــ

 شما یبرا بود، اگر یارث یول ست،ین یا شبهه و شک
 .شماست دست تمیحلل و بخشش. بود
 

 یها بچه که داد نشان قاطعانه کامل دیسع حرف
 یبرا که. ندارند او راثیم و ارث به یچشم ز،یعز

 حرف همه! ریالغ و ردیبگ میتصم دیبا خودش ارثش
 .زد یلبخند زیعز و میکرد دییتأ را او
 
 یم شما جان، یعل تکتون، تک دیبش ریبخ عاقب ــ

 !یحلل ما، جانب از... یبر یتون
 
 دانم ینم اما بزند یحرف خواست شد، باز یعل یها لب
 .کرد نجوا آرام و شد خم فقط. خورد را آن چرا
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 .یبرداشت دوشم یرو از بار زخانم،یعز ممنون ــ
 
 همه حاال. کرد ترک را خانه بیعج یسرعت با هم بعد
 ،یمادر جد که یصندوق. بود صندوق سمت ها نگاه

 تا بود کرده قفل شیتو را اش علقه و مهر و خاطرات
 پنهان یادیز غم صندوق، آن یتو. کند یزندگ بتواند
 تک تک و ننشسته بار به کلمات تک تک یال. بود

 و آرام نفس زیعز. بودند دلتنگ یا یچوب یها مجسمه
 !دیکش یراحت
 
 !جان خانم یگل کنه خدارحمتت ــ
 
 بسته جا نیهم گنج ی هیقض بود، مادربزرگش اسم نیا

 زیچ انتظار! سهل و ساده یادیز انیپا کی با. بود شده
 کنم انکار توانستم ینم اما، داشتم یتر زیانگ شگفت
 ارام جمع، سکوت نیب. نمیغمگ نافرجان عشق آن بابت
 کنار حرف یب. آمد کنارم هم آزاد. زدم رونیب خانه از
 به گرید ینگاه با و میزد پا را مانیها کفش هم
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. میگرفت شیپ را نخلستان راه خانه، اطیح و ساختمان
 غصه غم از دانم ینم. کرد یم ینیسنگ نمانیب سکوت

 اگر که یگردنبند به فکر ای بود، شده دهیشن داستان ی
 .کرد یم رییتغ تکمان تک یزندگ بود،
 
 !گفت یم راست زتیعز ــ
 

 به رو آسمان به داشت اما او. دیچرخ سمتش نگاهم
 به هم ها نخل فاصله نیا از. دوخت یم چشم غروب
 .آمدند یم چشم
 
 گفت؟ یم راست و یچ ــ
 
 و اتحادشون و خانواده ارزشمندتر، گنج از که ــ

 !فهمم یم من و نیا همه، به مهرشون
 
 کرد، یم نگاهم. دیچرخ سمتم سرش. آمد درد به دلم
 !آرامش تینها در
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 . دیخوشبخت یلیخ شما ــ
 
 !ییما از هم تو ــ
 
 ٦۳۳_پارت#
  طومار#
 

 ب،یج در دست دوباره و نداد یجواب زد، یمحو لبخند
 که یرد به. کرد نگاه مقابلش به و برداشت گام کنارم
 یم ها نخل برگ و شاخ به داشت ،ینارنج غروب
 .انداخت

 
 !ادتهی جا نیا میاومد هم با که روز اون ــ
 

 گنج، از بوده کرده دمیناام او. برود ادمی شد یم مگر
 گرید. بودم بسته را اش پرونده گرید روز همان از
 قول به. میایب نظر به متوهم آن به فکر با خواستم ینم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1936pg.   

 امروز زمانش گنج راز. داشت یزمان زیهرچ ز،یعز
 .شود باز که بود
 
 باشه، کار در یا یمتیق زیچ واقعا کردم ینم فکر ــ

 .کردم قضاوتت
 

 !بود یعذرخواه نوع کی نیا. دمیخند
 
 !بخشم یم ــ
 

 را نخلستان سکوت جفتمان ی خنده کرد، کج را سرش
 یها دوچرخه زنگ یصدا بعد، ی هیچندثان. شکست
 مسابقه نخلستان کنار ی جاده در که نوجوان دوپسر

 آزاد. چرخاند سرمان و نشست گوشمان یتو دادند، یم
 . برد باال را شیصدا دنشید با
 
 !پسر یآها ــ
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 .کردم نگاهش یسوال
 
 ؟یدار کارشونیچ ــ
 

 سمتشان برداشتم گام همراهش! محکم گرفت، را دستم
. ماندند او منتظر شانیها دوچرخه توقف با دوپسر، و

 باال نفسم رفتنمان راه سرعت خاطر به م،یدیرس یوقت
 رونیب یاسکناس و کرد بشیج یتو دست آزاد. امد ینم
 .زد لب یقیعم دم با و داد تکان پسرها یجلو. دیکش
 
 ما؟ به دید یم قرص و هاتون دوچرخه ساعت مین هی ــ
 
 دیچرخ او یرو از نگاهم. کردم شیتماشا زده رتیح
 هوس چرا یول! بود بزرگ زشانیسا دوچرخه، یرو
 نگاه هم به یکم پسرها بود؟ زده سرش به کار نیا

 .زد لب ارام شانیکی بعد، و کردند
 
 ش خونه از دمید خودم ن، هیرق یب یب یایمهمون نایا ــ
 !میبد. اومدن رونیب
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 نییپا اش دورچرخه از و داد تکان یسر هم یکی آن
 .آمد
 
 !بفرما آقا، میخوا ینم پول ــ
 
 ٦۳٤_پارت#
 طومار#
  

 بیج یتو را اسکناس معرفتشان، به زد یلبخند آزاد
 هم یا ضربه و گذاشت پسرها از یکی راهنیپ یجلو
 .زد اش شانه به
 
 چیه یبازار هی یول خداست، معرفتت و یمهربون ــ

 !کنه ینم معامله یطور نیا وقت
 

 خنده ریز دمیفهم که من اما دند،ینفهم را حرفش پسرها
 درس که ییروزها آن از یوا! بلند ییصدا با. زدم
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 چشمان. داد یم تجربه یب من به را بودن یبازار
 آرام بعد یکم. زد برق روزها آن ادی از مانیهردو
 من حرکت از نانیاطم از بعد او و شدم دوچرخه سوار

 و شد دورچرخه یکی آن سوار هم خودش ام، یراحت و
 حرکت هم کنار کرد، صفر را شده جادیا ی فاصله
 که بود یغروب ینارنج رنگ به نگاهمان و میکرد
 ساخته ییتماشا و عیبد یریتصو ها، نخلستان پشت
 قدر آن بودم، شده سوار دوچرخه که یبار نیآخر. بود
 . آمد ینم ادمی که من از بود دور
 
 ؟یکن یم فکر یچ به ــ
 

 یکم... ستادیا هم او داشتم، نگه حرکت از را دوچرخه
 سوال کی. کرد میتماشا و دیچرخ! من از جلوتر
 قبلش یمنته. دادم یم را جوابش دیبا که بود دهیپرس
 گره سرم دور... سر پشت از توربان، هیشب را شالم
 با میموها نه خورد، یم سر گرید نه یطور نیا. زدم
 یتو شیها شهیر نه ختند،یر یم صورتم یرو گرم باد

 به دیخند کردم، حرکت که دوباره. بود بالم و دست
 ! دمیجد ظاهر
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 یماجرا کرد یم فکر یک که کردم یم فکر داشتم ــ

 ی نوه به! بشه ختم جا نیا به گنج، ی عهیشا اون پشت
 !یمحمدعل

 
 ؟یداشت یتر زیانگ جانیه زیچ انتظار ــ
 

 و جانیه عاشق من شناخت، یم را من که بود خوب
 !را ها ناشناخته کشف

 
 !نبود شهیکل همه نیا انتظارم ــ
 
 !ستنین بد که ها شهیکل ــ
 

 حیتوض خواهان که بفهمد تا دیچرخ سمتش کوتاه سرم
 که یریمس به دادم را حواسم اما بعدش. هستم تر شیب
 مثل یآماتور سوار دوچرخه و نبود صاف هم یلیخ

 .بود سخت کردنش یط شیبرا من،
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 نه، گن یم گرفتن ادی واژه هی همه رفته در بد اسمش ــ

 بده؟ تکرار مگه خب... هیتکرار! هیا شهیکل زیچ فلن
 یتو ایدن حال کل که! قشنگن که تکرارها یبعض
 ! تکرارشونه و تکرار

 
 !مثل ــ
 
 دوچرخه و من کنار ماند اما شیصدا زد، جلو من از
 .کند دور ادیز میها گوش از را آن امدین دلش باد. ام
 
 ٦۳٥_پارت#
  طومار#
 
 !تو کردن بغل مثل ــ
 

 کی... دمیرس یوقت او، به برسم تا کرد کم را سرعتش
 .بودند باران ستاره چشمانش که بودم یداریسپ
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 بزنم؟ مثال بازم ــ
 

 اش دوچرخه من یهمپا او و دادم تکان یسر مشتاقانه
 .برد جلو را
 
 یا رشته افتخارات از تو نم،یبش من که نیهم مثل ــ
 یدار دوست که نیا از... یبگ برام یدار دوسش که
 یکفش مدل نیدتریجد از نمیبش من بعد ،یبش هشونیشب
 تو یبرا دارم دوست که نیا. بگم میکرد یطراح که

 که قشنگ... باشن خب ن؟ شهیکل نایا... بسازمش
 !هستن

 
 .کردم کج یکم را سرم 
 
 !گرفت درد پاهام م،یکن صبر کمی ــ
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 دوچرخه. کردم توقف هم من داشت، نگه را دوچرخه
 میافتاد راه. کردم را کار نیهم هم من و کرد رها را

 میداشت یسع هم کنار! هم دست در دست ها، نخل سمت
 یکی باالخره. است کدام نخل نیبلندتر م،یبده صیتشخ
 یرو از را میپاها. رشیز مینشست و میکرد انتخاب را
 انقدر. بدهد مالش را میپا ساق بتواند تا کرد رد شیپاها
. ردیبگ عضلتم دیترس که نداشتم عادت دوچرخه به

 قشنگ د،یخورش تند ینارنج رنگ و بیعج سکوت
 .بود ما امروز قسمت نیتر
 
 د؟یارز یم چقدر بود، گردنبند اون اگر نظرت به ــ

 برگ عقب، به کردم خم را سرم. انداخت باال یا شانه
 شده صورتم به دیخورش تند نور تابش مانع نخل، یها

 .بودند
 
 .رفت و بخشم ینم گفت رایحم خاله اومد خوشم ــ
 
 نبخشه؟ زتمیعز یداشت دوست ــ
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 .کردم نجوا وسانهیمأ
 
 ادب کمی دیبا داد، یباز رو همه یمحمدعل ی نوه ــ
 .شد یم
 
 ایب کنه، یم ادب و هممون یکاف قدر ایدن نیا ــ

 .میبردار خودمون کردن ادب از دست خودمون
 
 برداشتم شیپا یرو از را میپا. گفت آرامش در را نیا

 چسباندم تنش به را تنم میپاها یجا به.آمد باال سرش که
 .زدم لب آرام گرما، از خسته و
 
 مشکوک قبل ها سال که یاون ؟یچ زن اون یول ــ

 .بود مرده
 
 ٦۳٦_پارت#
  طومار#
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 دیشا دار،یسپ هست انسان هی مرگ یبرا لیدل هزار ــ
 دنبال... نبوده زن اون مرگ پشت یراز چیه واقعا
 و راز هی هروروق واقعا یزندگ نگرد، رمز و راز
 .ماست یفکرها از تر ساده وقتا یبعض. نداره معما
 

 او با حق دیشا! آسمان سمت کردم خم را سرم دوباره
 یه ذهنمان یتو که بود نیا از تر ساده ایدن و بود
 .زدم لب و بستم را چشمم کی. مینیبچ ماز کی شیبرا
 
 !نشده کیتار هوا تا میبر ــ
 
 شدن سوار یجا به با بار نیا. میبرخاست و میگفت یاعلی

 کنار و میگرفت را شانیها دسته ها، دورچرخه یرو
 ترکشان که جا همان پسرها مشان،یبرد راه خودمان
 با. زدند یم حرف داشتند و بودند نشسته میبود کرده

 .زد شانیرو به یلبخند آزاد و برخاستند ما دنید
 
 !هاتون دوچرخه نمیا گرم، دمتون ــ
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 که یپسر. شانیها دوچرخه گرفتن یبرا آمدند
 نگاه خجالت با چشمانم به بود، من دست اش دوچرخه

 .بزند یحرف خواست یم کردم حس. کرد
  
  ؟یبگ یخوا یم یزیچ ــ
 

 دیچرخ دوباره و شد قفل دوستش نگاه یتو نگاهش
 .فشرد را اش شانه که شد متوجه هم آزاد من، سمت

 
 شده؟ یچ ــ
 
 ارزشمند آدم هی به راجع که داده، قیتحق هی ما معلم ــ
 حیتوض کلس یتو و میببر و میسیبنو یزیچ هی یرانیا
 هی شه یم د،یباش خونده درس ادیم شما ظاهر به. میبد

 !میگروه هی دوستم و من د؟یبکن ما به ییراهنما
 

 ختیگر من از زده خجالت که نگاهشان به زده شگفت
 یکم را سرم. ماند جوابم منتظر لبخند با آزاد. زدم زل

 .زدم لب آرام و دادم تکان
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 زیچ یسر هی د،یبد کاغذ هی دیخوا یم! حتما آره اوم، ــ

 د؟یبد ارائه روش شما بعد... میسیبنو براتون
 

 به شان، نوجوانانه محجوب نگاه یتو یشاد برق
 شد دوچرخه سوار شانیکی. کرد تیسرا هم من چشمان

 خاک که رفت سرعت با چنان و کاغذ آوردن یبرا
. سوزاند را حلقم اش، یسوار دوچرخه از شده بلند

 دمیفهم د،یکش طول آن برگشت و رفت که یا قهیچنددق
 یکشاورز مهندس داشت دوست. بود نیام پسر اسم
 سر پدرش به بتواند است شیآرزو گفت یم. شود
 یبهتر محصول تا کند کمک یزراع یها نیزم

 را خواندن درس! عاقل و بود مودب. کند برداشت
 نیا از. دیترس یم دادن کنفرانس از اما داشت دوست

 یوقت. آمد ینم خوشش بزند حرف جمع یجلو که
 حرف مشغول آزاد و ها آن برگشت، کاغذ با دوستش

 زدن
 
 ٦۳۷_پارت#
  طومار#
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 یسنگ تکه یرو ر،یمس کنار یا گوشه من و شدند

. درآوردم حرکت به کاغذ یرو را قلم و نشستم شکسته
 به اما سم،یبنو تر نام به ریمشاه یلیخ از توانستم یم
 نقش کاغذم یرو شده دهیشن تر کم اسم هی... شیجا

 .بست
 
 رشته در لیتحص یبرا که ییبانو... اغیا قزل ایثر" 
 به... انقلب از قبل پنجاه، سال حدود ،یکتابدار ی
 یباد یپ کالج یکتابدار ی مدرسه در و رفت کایآمر
 اتیادب و ها کتابخانه شیگرا در متحده، التیا یتنس

 به برگشت بعد بانو. کرد لیتحص نوجوان و کودک
 کرد کار فیشر یصنعت دانشگاه ی کتابخانه در ران،یا
 ی دانشکده یکتابدار گروه یعلم ئتیه عنوان به و

. شدند کار به مشغول تهران دانشگاه یتیترب علوم
 یآموزش یهادوره در زنان به کودکان اتیادب آموزش

 خدمت نیح آموزش یهادوره و دانش سپاه
 یکتابدار دوره یزیربرنامه در یهمکار آموزگاران،

 پرورش، و آموزش وزارت یاوحرفهیفن رشته یبرا
 یهاکتابخانه یبرا کتاب نشیگز تهیکم در حضور
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 تیترب و اصلح کانون کتابخانه یانگذاریبن مدارس،
 کودک، کتاب یشورا در منیا یلیل با یهمکار تهران،

 گرید از یسوادآموز نهضت سازمان با یهمکار و
 در خود پژوهش اغیاقزل ایثر. هستند او یکارها
 از ینوازش یهاترانه و هاییالال در را ییالال نهیزم
 یبرخ کتاب، نیا در او. کرد منتشر یسالگ سه تا تولد
 ها،ییالال گروه چهار در پسندعامه اتیادب یهاگونه
 و ،یحرکت-یحس یهاترانه-یباز ،ینوازش یهاترانه
 نقش.است کرده یبنددسته شده، یگردآور یهاقصه
 با معلول کودکان یهمساز در کودکان یهاکتاب
 و نوجوانان و کودکان اتیادب روزمره، یزندگ انیجر
 کودکان یبرا کتابخانه خدمات و مواد خواندن؛ جیترو

 خواب، نیسرزم تا ییالال با آب؛ و انیپرن ونوجوانان،
 و ،یسالگ سه تا تولد از ،ینوازش یهاترانه و هاییالال

 جمله از یسالگ سه تا تولد از کودک، با خواندن
 ران،یا در که داشت باور اغیاقزل. هستند او یهاکتاب
 یازهاین برآورنده ای شده یتوجهیب نوجوانان، شعر به

 به اغیاقزل ایثر. است نبوده آنان یفکر و یاحساس
 او. گرفت یاریبس زیجوا خود، یکارها و هاکتاب لیدل
 یبرا تلش عمرکی لیدل به را پرنده پشتالک زهیجا
 سندگانینو انجمن یسو از نوجوان و کودکان اتیادب
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 دو مدت به اغیاقزل. کرد افتیدر نوجوان و کودک
 انیستیکر هانس زهیجا داوران ئتیه عضو سال

 کتاب یشورا در او یکارها نیآخر از. بود آندرسن
 کتابدار تیترب دوره» یبرگزار به توانیم کودک
 سانسور با اغیاقزل ایثر. کرد اشاره «مدرسه
 داشت باور او. بود مخالف اریبس کودک، یهاکتاب
 ،یشخص دگاهید هیپا بر و کتاب انتشار از شیپ یزیمم

 به نسبت او. ردیگیم جامعه از را آزاد انتخاب امکان
 جامعه مشارکت عدم و رانیا در یفرهنگ تیریمد
 از اغیاقزل ایثر. داشت انتقاد خود سرنوشت در رانیا

 مارستانیب در و شده یماریب دچار ۱۳۹۸ بهمن
 یسالگ ۷۶ سن در ۱۳۹۹ نیفرورد ۱۴. بود یبستر

 و روح. درگذشت کودک کتاب یجهان روز با همزمان
 ! " یگرام ادشانی
 و شدم بلند میجا از بعد خواندم، را متن گرید بار کی

 کردن تا با من و شد من جمع حواسشان رفتم، سمتشان
 .گرفتم پسر سمت را آن برگه،
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 ها نوجوون شما یبرا نوشتم، ازش که یآدم نیا ــ
 کلستون یتو یکس و اسمش دیشا کرده، تلش یلیخ
 !بشناسنش ایلیخ که شو واسطه تو اما بشه، دهینشن
 
 فشردن با آزاد و زد میرو به یلبخند. داد تکان یسر
 راه. میبرو کرد اشاره من، دست گرفتن و شانیها شانه

 دوچرخه چیه یب بار نیا م،یگرفت شیپ در را برگشت
 .دیپرس آرام میشد دور که یکم! یا
 
 ٦۳۸_پارت#
  طومار#
 
 ؟ینوشت رو یک اسم ــ
 
 .کردم زمزمه جواب یجا به
 
 .بود تو با حق کنم فکر ــ
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 به و فشردم محکم را دستش کرد، نگاهم یسوال
 .دمیچسب شیبازو
 
 !قشنگن یلیخ ها شهیکل یبعض ــ
 

 درک وجودم تمام با لحظه آن! دمیخند هم من د،یخند
. دارد فرق ها آدم یایدن با ها قصه یایدن که کردم یم

 برق و زرق پوشش کی ها، قصه یایدن یتو عشق،
 و است لیشک اند، کرده اش یبند بسته. دارد دار

 عطر و پسرها یپا ریز نیماش یگران به گران،
 گرمو آب ها آدم ها، قصه یتو! شیدخترها هیونیلیچندم

 ای بود ایالزان کم کم شانیغذا. خوردند ینم کالجوش و
 یها قصه یتو ها، رستوران یتو کیاست نیبهتر دیشا

 یتو خواندند، یم را هم نگاه حرف ها عاشق عاشقانه،
 منظور و حرف زدند ینم حرف تا ها آدم اما ما یایدن
 آوردند یم شانس اگر تازه شدند، ینم متوجه را هم

 . نشود برداشت بد منظورشان
 
 گران یها حلقه با ها عاشق عاشقانه، یها قصه یتو
 با دیشا ما یایدن یتو کردند، یم یخواستگار متیق
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 یها قصه یایدن یتو ف،یک و کفش جفت کی
 یتو ند،یاین خانه را شب داشتند حق ها آدم عاشقانه،

 به نه ساعت از چماق با که بود یزیعز یواقع یایدن
 طلق ها، قصه یایدن یتو. آمد یم استقبالت به بعد
 به ها زن ،یواقع یایدن یتو ،یعاد یامر و بود ساده
 یم را خودشان یپا و دست ها وقت یلیخ زمانه جبر
 مجبور مرد انتیخ یحت ها ظلم از یلیخ یجلو و بستند

 .ایرو مثل درست سکوت، به شدند یم
 
 متیق گران ها هیهد ها، قصه ی عاشقانه یایدن یتو

 کی ،یواقع یایدن یتو گل، پر ها گل دسته و بودند
. انداخت یم شوق به را دلت کتاب طرح با یدیجاکل
 یفرق نبودش و بود پول عاشقانه، یها قصه یایدن یتو

 یلیخ و بود مهم پول ،یواقع یایدن یتو اما نداشت
 یها چک شد یم دلمان یرو ی غصه و غم ها وقت
 بازار یتو داشت سخت که یجوانک ی نشده پاس
 ها، قصه یایدن یتو. انداخت یم جا را خودش میتحر

 ،یواقع یایدن یتو و بود معشوق اریاخت در عاشق
 فوتبالش یتماشا از عاشق پسر اما بود داشتن دوست

 .گذشت ینم
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 یتو و دندیپوش یم برند همه ها، قصه یایدن یتو 
 جورابش یخواستگار روز پسرک ،یواقع یایدن

 یب ها عاشق عاشقانه، یایدن یتو. باشد پاره بود ممکن
 دودوتا ،یواقع یایدن و کردند یم خرج پول منطق
 و بودند دکتر همه ها، قصه یایدن یتو. داشت چهارتا

 و نخوانده را درسش که بود یپسرک ،یواقع یایدن یتو
 من، یایدن. بود کرده بازار یایدن یفدا را خودش
 فرق بودم، کرده اش تجربه که یداشتن دوست و عشق
. بودم خوانده ها کتاب یتو ها سال که یآن با داشت

 بود؟ خورده ذوقم یتو
 
 هیشب عشق کردم یم فکر چرا، اولش مینگو دروغ 

 را تو یایدن یها یکیتار و آمد یم که بود یا هیشوال
 با بودم، دهیفهم آزاد شناخت بعد من اما برد یم نیب از

 مانیها یدلنگران ی همه با نمان،یب کسر و کم ی همه
 کنار مان، رابطه بودن یا شهیکل ی همه با نده،یآ یبرا
 سرما دل یتو که یکیمکز ذرت همان. میبود ارام هم
 یم ابانیخ کنار گرما، دل یتو که یا یفیق یبستن و

 یبرا جفتمان که نیا. دیچسب یم جانمان به میخورد
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 مان،یها شکست ی همه با و میکرد یم تلش اهدافمان
 وجودمان یتو را ندهیآ به دیام میدیکش ینم عقب باز
 به را بار نفر کی ما، ی رابطه یتو. کرد یم تیتقو

 دل یتو آب تا دیکش ینم دوش
 
 ٦۳۹_پارت#
  طومار#
 
 و میکرد یم تلش هم با هردو نخورد، تکان یکی آن
 بودند یارزشمند میمفاه عشق، و داشتن دوست دیشا
 دیبا که بود یتر مهم زیچ... کردن یزندگ درست اما
 ز،یعز یمادر ی خانه به دهینرس. میگرفت یم ادشی

... دمید را ها یپر آسمان یتو و کردم بلند را سرم
 کنند، یخداحافظ میایدن و من از خواستند یم انگار
 سراغم یکتابفروش جز ییجا در نداشت سابقه وگرنه

. بودند ها کتاب یایدن زاد خانه و یاهل ها، آن. ندیایب
 یایدن از یکاف قدر بودند، نوشته را شانیها قصه دیشا
 یاهال یبرا و بروند که بودند کرده جمع توشه ها آدم
 است طور نیا اگر. کنند فشیتعر ها یپر یایدن

 دیسیبنو کتابتان یتو ها، یپر میبگو صادقانه دیبگذار
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 یزهایچ یایدن هاست، شهیکل یایدن ها آدم یایدن
 یتو اما... یپر نه وندید نه ها آدم... یتکرار

 هیشب یبخش هم دارند، وید هیشب یبخش هم وجودشان،
 تانیایدن یتو یا افسانه موجودات یبرا! ها یپر
! ستین یوید و یپر چیه هیشب... زادیآدم د،ییبگو

 شکند، یم قلبش بارها اتش،یح یتو که ستیا ناشناخته
 یم رحم یب یگاه و بخشد یم شود، یم نهیک زیلبر

 داشتن، دوست از زاریب یگاه و شود یم عاشق شود،
 ،یمهربان آن از مانیپش یگاه و کند یم خرج مهر

 هم خودشان هنوز که دییبگو... جود یم را روحش
 اسم یجلو بعد. کنند یمعن را خودشان اند نتوانسته

 گاه که یا ناشناخته دیسیبنو ش،یها صفت و زادیآدم
 سپس! رحم یب یلیخ... گاه و است مهربان یلیخ

 را خودتان و ها یپر شهر آسمان یتو دیکن پرواز
 ! دینکن ها قصه سمت آن یخاکستر یایدن ریدرگ
 
 د؟ییکجا شماها ــ
 

 م،یگذاشت خانه در پا یوقت پژمان ی مهیسراس سوال
 .شود کمرنگ لبخندم شد باعث
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 شده؟ یچ ــ
 

 !اضطراب با د،یخند
 
 که نیا با... وقتشه گفت زیعز گرفت، دردش نگار ــ

 یبرا داشت عجله عموش عشق ظاهرا یول بود، زود
 !رفتن هیبق مارستان،یب میبر دیبا ا،یدن به اومدن

 
 آزاد، سمت دمیچرخ ناباورانه م،یها دهیشن از شوکه
 .کرد دراز پژمان سمت را دستش و زد یلبخند

 
 پشت یتون ینم جاناتیه نیا با من، به بده و چییسو ــ

 !دییبدو ،ینیبش رل
 
 شیرها ی صندوقچه و شده افشا راز و خانه عجله با
 ن،یماش سمت دنیدو با و میبست را در م،یکرد ترک را

 .نشست میها لب یرو خنده ناباورانه
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 شد؟ وقتش پس ــ
 

 را شیصدا و نشست عقب یصندل یرو عیسر پژمان
 .کرد بلند
 
 !شوهرت شیپ جلو نیبش ــ
 
 ٦٤۰_پارت#
  طومار#
 
 بود کرده خاموشش که یلج و شعورش خاطر به

 جلو، یصندل یرو ازاد کنار نشستن با و زدم یلبخند
 از میها لب. بستم را کمربندم ن،یماش حرکت محض به
 .دندیلرز یم شوق و ذوق و جانیه
 
 ... یاله برم قربونشون شد، وقتش باالخره پس ــ
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 مارستان؟یب کدوم نگفتن ــ
 

 .آورد جلو را سرش آزاد سوال جواب در پژمان
 
 !گم یم بهت برو ــ
 

 در همه بعد، یساعات کرد، تر شیب را سرعتش آزاد
 به پرهام جز م،یبود شده جمع مارستانیب ی محوطه
 را یکس نگار، مادر عنوان به دیسع  همسر و پدر عنوان
 .بودند نداده راه عمل اتاق در پشت
 
 با بودند کرده شلوغ را محوطه ،یکرمان ی خانواده 

 و بود دهیخر وهیآبم همه یبرا دیسع شان،یسروصدا
 ی همه با و میبود نشسته هم دور یکیتار یتو

 و پرهام آمدن با باالخره. میدیخند یم مانیها اضطراب
 دست. ستادیا همه از جلوتر سودابه سمتمان، دنشیدو
 را میها شانه. کردم نگاهش جانیه با و فشردم را آزاد

 .زد لب و گرفت
 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


shahregoftegoo@  

@shahregoftegoo1960pg.   

 !باش آروم ــ
 

 تک به انداخته گل یصورت با و دیرس باالخره پرهام
 .بود کرده هیگر انگار کرد، نگاه تکمان

 
 دیبا کوچولو فقط... خوبه جفتشونم حال اومد، ایدن به ــ

 !اومدنش ایدن به زود بابت باشه دستگاه یتو یچندروز
 
 دمیدو همه از جلوتر. دمیپر هوا به و دمیکش یغیج

 را صورتش محکم کردنش، بغل با و پرهام سمت
 .دمیبوس
 
 !یشد بابا که بگرده دورت خاله ــ
 

 یبرا دلم من و شد داغ کیتبر بازار. آمدند جلو همه
 گرفتن بغل وقت پژمان، و پرهام چشم ی گوشه اشک

 و بود شوق از که یاشک. رفت هم ی برادرانه
 دست، به حیتسب و نشسته طور همان زیعز! یخوشحال

 .دیپرس یخوش از لرزان یلحن با
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 باالخره؟ شد یچ اسمش مادر، باشه سبک پاقدمش ــ
 

 کنترل را جانشیه تا دیکش صورتش یرو یدست پرهام
 .زد لب پدرانه یشعف با و کند
 
 !ایپر شد اسمش! ایپر ــ
 
. دیچرخ آسمان سمت باز سرم... ها یپر... ایپر

 به دنیچسب با هم بعد ،یشاد از زیلبر داشتم یبغض
 تیآ کوچکمان، یپر یسلمت یبرا آزاد، ی شانه

 رفتن قبل هم را نیا ها یپر کاش.  خواندم یالکرس
 که نوشتند یم
 
 ٦٤۱_پارت#
  طومار#
 تمام#
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 شیدایپ به کردند یم دایپ دیام تولد، هر با ها، آدم
 ادآوری بود یاتیح... تولد که! دیجد یا یپاک و یدیسف
 ریتقد دست کردنش، اهیس و داد یم خدا که یپاک ذات
 تانیبرا... دلم کردم زمزمه لب ریز! اعمالمان و بود
 د،یشد من دلتنگ هم شما اگر! ها یپر شود یم تنگ
 یبو نیب ،یا یهرکتابفروش یتو و هرکتاب نیب را من

 شازده باغ یتو و بم کنار ها، نخلستان نیب چرم،
 !دیکن دایپ شاملو یشعرها نیب و ماهان

 
 ؟یگفت یزیچ ــ
 

 یجا به و کنم بلند را سرم شد باعث آزاد، آرام سوال
 .بزنم لب قتیحق
 
 آزادخان خوام یم و خاطرت بدجور گفتم آره، ــ

 .یعیسم
 
 ریز و دندیخند چشمانش بودم، گفته خودش لحن با

 .زد لب گوشم
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 !فدا ــ
 

 جا همان طومار و دندیخند یم هم من چشمان حاال
 :بود سروده شاملو که ییجا همان! شد بسته

  
 :زدن یم آواز یهمپا زدن، یم ساز کوه ور اون
 میشد شاد دلنگ، دلنگ -
 میشد آزاد ستم از

 کرد آفتاب خانم دیخورش
 .کرد آب تو برنج یکل

 !نیبفرمائ! خانوم دیخورش
 نیپائ نیایب باال اون از
 یکرد نفله ظلمو ما

 میکرد قبله رو یآزاد
 شد پا خلق یوقت از

 .شد ما مال یزندگ
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 یش ینم ریس یشاد از
 میش ینم ریاس گهید
 میواجست و میجست ها
 میجست نقره حوض تو
 میدیچ رو طل بیس
 ...  میدیرس مون خونه به
 بود دوغ میرفت باال
 بود، دروغ میب یب قصه
 بود ماست میاومد نیپائ

 بود راست ما قصه
 دیرس سر به ما قصه
 ...دینرس ش خونه به کلغه

 
 که خرداد، گرم و ریدلگ عصر کی وقت به انیپا

 نه بود قلمم انتخاب قصه، و تیواقع نیب مرز از نوشتن
 ! من
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 :  استادان به میتقد
 یسلطان پوراندخت

 یحر عباس
 یفیشر ناصر

 افشار رجیا
 یانصار نیآفر نوش
 جانا اکبر یعل
 اغیا قزل ایثر
 فرسوده جسم ،یکتابدار علم یبرا که ییها آدم تمام و

 .بودند کرده
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