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 ۱#پارت

اتومبیلش را کیم دورتر از درب خانه پارک کرد. هیچ دوست 

نداشت واکنش مهناز را با دیدنش حتی حدس بزند، چه 

 برسد به دیدنش! 

ن بود عکس  . آه عمیقی داد العمل زیبایی نشان نیممطمئ 

 کشید و پیاده شد. 

مدیی بود رسنوشت یک لحظه هم بر وفق مرادش نچرخیده  

 زهای آخر هم بدتر از همیشه. بود. این رو 

دستانش را دور گردن او حلقه کرده بود و به قصد بریدن 

د. نفسش، آن را یم  فشر

در اتومبیل را محکم کوبید. در با صدای بدی به هم خورد  

 اما باز هم بسته نشد. 

انگار کیم کج شده و از جا در آمده بود. رس به دو طرف تکان  

ی، آن را کوبید. در کمال  یداد و این بار با مالحظه بیشتی

 تعحب، در بسته شد. 
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د. محال بود مهناز قبول  نیشخندی زد و دزدگتر آن را فشر

 کند با این اتومبیل زهوار در رفته و داغان، به دانشگاه برود. 

برای استفاده از همان صد و یازده سفید صفرش هم کیل 

ه نازش را کشیده بود. دست در جیب شلوارش کرد و دست

ون کشید.   کلیدش را بتر

نفس عمیقی کشید و لبانش را وادار به خندیدن کرد. عادت 

 
 

هایش را برای مهناز زیادی دل نازکش بیاورد. نداشت خستگ

به خصوص این روزها که تقریبا هر شب مادرش هم 

 مهمانشان بود. 

 

ن از پلهحوصله ها، ی استفاده از آسانسور را نداشت. باال رفئی

ین کار بود. آن هم سه   طبقه برای تسلط بر اعصابش، بهتی

امروز از آن روزهایی بود که حسایی به او سخت گذشته و  

خسته شده بود. اینکه بعد از شش ماه، هنوز آن قدر پس 

ی کمرشکن مهناز بربیاید، ی شهریهانداز نداشت که از عهده

 کرد. دار یمغرورش را جریحه
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 ۲#پارت

تر آن ش را بفروشد و چند مدل ارزانمجبور شده بود اتومبیل

ی مهناز، پول . به پولش نیاز داشت. به جز شهریهرا بخرد 

رسید و اش رس یمرهن خانه هم بود که تا یک ماه دیگر اجاره

ی یم  . داد باید پول بیشتی

تر از این منطقه، خانه شد جایی مناسبمهناز حاضن نیم 

ن گفت برایش افت دارد  اجاره کنند. یم که دوستانش را به پایئر

د.   شهر بتی

خواهد جلوی دیگران کالس کیس نبود بگوید تو دلت یم

 اش را بکشد؟! بگذاری، چرا کس دیگری باید سختی 

 

رس به دو طرف تکان داد تا فکرهای منقن از مغزش دور 

شوند. مهناز محرمش بود. دوستش داشت. حضورش در این 

  خانه، کیل حال خوب به همراه داشت. 

کرد تا خودش را به حاج احمد ثابت کند. داشت تالشش را یم

ش گذاشته بود شاید قسیم را که روی محرمیت شان با دختی

 بردارد و او هم به مراد دلش برسد. 
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ی کوچک کنار در ورودی به عادت همیشه، نگایه به آینه

ن  آپارتمانشان انداخت. چند بار لبخند زد. آن قدر که مطمئ 

 چشمانش هم رسایت کرده است.  شود خنده به

ن  د. قرارشان همئر دست روی زنگ گذاشت و دو بارآن را فشر

حیایی و پرده دری هیچ شان دلیل بر یی بود. محرمیت

 . کدامشان نبود 

ش را  حاج احمد از او قول مردانه گرفته بود که حریم دختی

هایی که حفظ کند و او به قیمت آرامش رویح مهناز و سختی 

های ریز و درشت او به جان آورده کردن خواستهبرای بر 

 خرید، این قول را داده بود. 

ها و چشمانش  کلید را که در قفل در انداخت، به جز لب  

های ریز مهناز خندید. صدای خندهتمام عضالت صورتش یم

آمد. حتی صدایش هم شان یمهم از پذیرایی کوچک خانه

ت چقدر او را دوست دانسریخت. خدا یمانرژی به جانش یم

 داشت. 

 سالم خانوما، خوبید؟ -

ینش به استقبال او  مهناز از جا برخاست و با همان لبخند شتر

ی اوو نشست، اش که روی گونهایآمد. لبان کوچک و قلوه
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د.  هرچه کرد نتوانست جلوی بسته شدن چشمانش را بگتر

 حاال هیچ نیاز به تالش برای خندیدن نداشت. 

ن و ناراضن پریسا نیشش بسته نیم بئر ن شد. اگر چشمان تتر

کشید و یک دور، گرشان نبود، او را در آغوش یمخانم، نظاره

 چرخاند. دور خودش یم

ش خود به خود معتن تذکر او  پریسا خانم که رسفه کرد، دختی

را فهمید و از مرتضن فاصله گرفت. لب زیر دندان برد. 

 گرفت. اش  هایش رسخ شد و نگاه دزدید. خندهگونه

ک جلوی مادرش رسخ و سفید یم شان شد و در تنهایی دختی

 داد. صاحب او را دستش یمهزار هزار بار بر پدر دل یی 

 

 

 ۳#پارت

 برم برات چایی بیارم.  -
ن  بشئر

خانه قدم تند کرد. یم ن شد مهناز این را گفت و به طرف آشت 

خواست پیش حرکتش را فرار کردن هم معنا کرد. انگار یم

 درش نباشد. چشمان ما

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ن کنار پریسا خانم،  ن به رسویس بهداشتی و نشسئی ن رفئی بئر

 ترسید تنهایش بگذارد و بهانه دستش بدهد. مردد بود. یم

اش از این زن بارها و بارها، مستقیم و غتر مستقیم، نارضایتی 

 کردن این دو نفر در یک خانه را نشان داده بود. 
 
تنها زندگ

ن عاریهترسید آتو دستش بدهد و هیم ن داشئی ای مهناز را مئر

 هم از دست بدهد. 

ی مبیل گذاشت و مبل کنار پریسا کاپشنش را روی دسته

 خانم را اشغال کرد. 

 خییل خوش اومدین. ببخشید که من دیر اومدم.  -

 ممنون پشم. تو ببخش که من هرشب مزاحمت میشم.  -

 نفرمایید. این چه حرفیه؟ -

ن چند کلمه، خود ن همئر ش را کشت. حرفن برای برای گفئی

ن به این زن نداشت.   گفئی

ن جو هیچ بحتی هم به نظرش نیم رسید که برای شکسئی

ن بینشان کمک کننده باشد.   سنگئر

-  .  خواهیسر ازتون داشتم آقا مرتضن
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ن بار بود که این زن، او را به نام کوچکش صدا یم سیع  زد. اولئر

فته کرد حس بدی را که از صدای آرام و لحن خواهیسر او گر 

 . بود، پس بزند و با رویی گشاده هم صحبتش شود 

 در خدمتتون هستم.  -

شنید. خدا خدا هایش یمصدای تپش قلبش را توی گوش

 کرد صدایش به گوش او نرسیده باشد. یم

دونم که مهناز از شما بیشتی از هرکیس حرف شنوی من یم -

لطف کن باهاش صحبت کن. راضیش کن با من بیاد.  داره

 تونم دوریش رو تحمل کنم. ه نیممن دیگ

. یه چای لب سوز لب دوز تازه دم.  -  بفرما آقا مرتضن

کرد و اگر هر وقت دیگری بود با لبخند مهرباین دست دراز یم

چسباند اما گرفت. یک بوسه هم تنگ آن یمسیتن را از او یم

 اش رسگردان مانده بود نه حاال که گویی نفسش درون سینه

 ماند. ها یمایکتهاش به سقیافه

 

 

 ۴#پارت
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به . انتظار داشت حکم به ی پریسا خانم، زیادی کاری بود ضن

 شان بدهد اما نه اینقدر دور! دوری

ش را به خانهفکر یم د. همان کرد بخواهد دختی ی خودش بتی

هم سخت بود اما باز هم امید داشت که هرروز موقع رفت 

دل تنگش را کیم  اش کند و و آمدهایش از دانشگاه، همرایه

ن او به آن رس دنیا، ته نامردی بود.   آرام نماید. رفئی

؟ باز فشارته؟ -  یح  شده مرتضن

لحن زیادی نگران مهناز، او را به خود آورد. سیع کرد لبخند 

 بزند. 

نه عزیزم، نگران نباش. فقط امشب یه کم خسته شدم.  -

 شه. یه آب به دست و صورتم بزنم، حالم خوب یم

حوایس نبود، بیشتی زنگ فت، از روی یی عزیزیم که گ

هشداری بود برای زین که به خیال خام خودش آمده بود او 

را از عشقش جدا کند و در این راه از خودش هم کمک 

 خواست. یم

 

در رسویس بهداشتی را که پشت رسش بست، تازه توانست 

ن شده بود.   نفیس بکشد. چقدر هوای خانه برایش سنگئر
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توانست کیم از حرارت خشیم که به چند مشت آب یم

 جانش ریخته بود، بکاهد. 

هچند نفس عمیق کشید و لحظه ی تصویر خودش در ای ختر

چرخید و از زیر . قطرات آب روی صورتش یمآینه ماند 

 چکید. اش، داخل روشویی یمچانه

ی بدی نداشت. یعتن آنقدر زیبا بود که پیش چشمان چهره

بیفتد. این را بارها از خود او شنیده  دشوار پسند مهناز، قبول

 . بود 

رساند و وقتی نگاه هایی که او را به دانشگاه یمهمان وقت

ه ی ختر د و یمشد، مهناز دندان به هم یماش یمدختی غرید فشر

ون که حاضن است با ناخن ن او را بتر هایش، چشمان هتر

گفت و ختی از آتیسر که به دل عاشق مرتضن بیاورد. یم

 نداخت، نداشت. ایم

ن خورد. خودش را کنار چشمانش از تصور آن لحظه ها چئر

ن از او نیست. از رسویس دلداری یم داد که مهناز آدم گذشئی

 بهداشتی با حایل به مراتب بهتی از قبل، خارج شد. 

ی داشتند که صدای   انگار مهناز و پریسا خانم هم حال بهتی

که متوجه حضور او   شان کل خانه را برداشته بود. مهناز خنده
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شد، رس از گویسر دستش برداشت. دست به طرف او دراز 

 کرد و گفت: 

، این رو خاله - ن م بیا، بیا مرتضن این عکس رو ببئر

 فرستاده. 

 

 

 ۵#پارت

ن چسبید. هیچ حس خویی به این خاله جان  پاهایش به زمئر

آمد. شاید هم مهناز نداشت. ندیده و نشناخته از او بدش یم

شکیل نداشت و تنها از آن پش شتر برنج و بورش با خود او م

 متنفر بود. 

ها رساند. احمقانه لبخندش را حفظ کرد و خودش را به آن 

ی مبل مهناز نشست. چشم غره و پشت چشم روی دسته

 نازک کردن پریسا هم دیگر برایش اهمیتی نداشت. 

چسباند. بگذار حیف خانیم که همیشه تنگ اسم او یم

 برو بیاید که لوچ شود. آنقدر چشم ا
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اش را بیشتی ساعد دست چپش را از پشت مهناز رد کرد. تنه 

از حد معمول، به طرف او خم کرد و گویسر را  از دستش 

 گرفت. 

شد و مستقیم قلب ذوق صدا و برق چشمانش، خار یم

 گرفت. مرتضن را نشانه یم

. یم - ن مرتضن بیتن چقدر خوش تیپ شده المصب. ببئر

ای کالجشون دنبالشه. همهمطمئنم چشم   ی دختی

کرد، در ظاهر پش قد بلند و الغر هرچه بیشتی دقت یم

ای، زیادی سفید چهره با موهای بور و چشماین سورمه

 دید. ای نیمجذابیت کشنده

های تا روی سینه باز و زنجتر طالیی کلفتی که نه با آن دکمه

ا موهای بلند ها به کنار، بی ایندور گردنش پیچیده بود. همه

 کرد. فر بورش چه یم

کان لوس و جلف یم ماند تا مردی که بتوان به بیشتی به دختی

 او تکیه کرد. 

ش در حال فراره. مگه ولش آره، طفیل رادوین همه -

؟ هم چهرهیم ن اش خوبه، هم کار و بارش. کدوم کئن

ا بدش بیاد؟  ن یه که از این چتر  دختی
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کرد. به تاد. حسادت نیمافهای مرتضن یمگفت و شانهاو یم

هر حال منطقی بود که وضیع مایل پشی که عمری زیر پر و 

کس و پدر و یی بال پدر متمولش، بزرگ شده باشد، از اوی یی 

کار بهتی باشد اما غتر منطقی بود اگر او با وجود تمام تالشش 

ن مهناز و آرامش و آسایش او، با هر  برای راضن نگه داشئی

 ایی مقایسه شود. رس و پپولدار یی 

ن انگشتانش   دلش وقتی شکست که مهناز گویسر را از بئر

کشید و به طرف مادرش چرخید. جوری با حشت به 

اش داد که هر رهگذری متوجه عالقههای او گوش یمحرف

 شد. های مادرش یمبه شنیدن تعریف

آه عمیق و برخاستنش از چشم مشتاق مهناز دور ماند.  

به شنیدن آه از ته دل او نداشت، نه تا هایش، اشتیافی گوش

ی دوست وقتی که یک نفر زیر گوشش مدام از زیبایی چهره

 . کرد اش صحبت یمدوران کودگ

 

 

 ۶#پارت
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نفهمید چه مدت گذشته است، اما آن قدر طوالین بود که 

هزار بار با خودش تمام اتفاقات این چند سال را مرور کرد و 

 هایش را بخورد. ده هزار بار حشت نداشته

ای به در خورد و چرت افکارش را پاره کرد. دست از روی تقه 

چشمانش برداشت و منتظر باز شدن در ماند. کیس را غتر از 

 مهماز نداشت که یادش کند. 

الی در که باز شد، رس مهناز وارد اتاق شد، سیع کرد لبخند 

فلج بزند. برای او این بار نشدین بود. انگار عضالت صورتش 

 گرفت. گرفت که نیمشده بود. حالت نیم

 اجازه هست؟ -

ن یم  شد، پاسخش را داد. در حایل که نیم ختر

 بیا تو. اجازه گرفتنت چیه؟ -

مهناز همان دم در ایستاد. دست به سینه، به چهارچوب در 

 تکیه زد. 

! چقدر زود داری یم -  خوایی
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نشست و پاهایش را از تخت آویزان کرد. دو دستش را داخل 

ها را به عقب راند و دستانش را همان جا هایش برد. آنمو 

 نگه داشت. 

ه به جایی روی فرش کرم قهوه ای زیر پایش چشمانش ختر

 بود. 

 م امشب. خسته -

اش را از چهارچوب در برداشت. قدم قدم به او مهناز تکیه

 رفت. نزدیک شد. آرام و با ناز راه یم

ن بود. خانمانه از همان روزی که دیده بودش، راه رفتنش ه مئر

 و نفس بر. 

ن رفت، دیگر نتوانست در برابر  تشک تختش که پایئر

 ی زیبایش، مقاومت کند. ی نگاه کردن به چهرهوسوسه

نگاهش روی لبخند زیبا و چشمان براقش چرخید. لبان 

کننده کوچک و زیبایش، موقع حرف زدن حسایی تحریک

 شد. یم

ی ختی از دستان بستهخواست، یی زد و بوسه یمیه فریاد یم

 .  مرتضن
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پاچه شد. هیچ از اومدن مامان ناراحت شدی؟دست -

دوست نداشت مهناز را دچار سو تفاهم کند. لبانش این بار 

 تر قوس پیدا کرد. راحت

 این چه حرفیه؟ -

 

 

 ۷#پارت

ن دو دست کوچکش گرفت. نفس عمیقی  دست چپ او را بئر

نفس او را تنگ و کشید و نفهمید با این کارهاش چطور راه 

 کرد. تر یمتنگ

. نیم - دوین چقدر خوشحالم که ازت ممنونم مرتضن

جوری دونستم این روزا رو چهدارمت. اگه نبودی، نیم

بگذرونم. محال بود بابا اجازه بده برم خوابگاه. تحمل 

یجو خونه و سخت های بابا هم خارج از توانم بود. گتر

ه...  دونه از وقتی اومدم پیشت،خدا یم  چقدر حالم بهتی

. فشار آرایم ی او گذاشتبعد خم شد و لبانش را روی گونه

آورد، تمام وجودش را گرم کرده مرتضن یم که لبان او به گونه

 بود. 
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ن برادر بزرگتی رو یم -  فهمم. حاال دارم معتن داشئی

گفت و نگاه دزدید. گفت و آتش به جان او انداخت. گفت و 

اثر کرد. نگاه دزدیدنش، حال یی بوسه و جمالت قبلش را 

 کرد. مرتضن را بدتر یم

ی احساس مرتضن اینکه او دانسته و آگاه، تیشه به ریشه

یزد، دردش هزار برابر بیشتی از بسیم  اش از حس او بود. ختی

 

لبانش این بار هم راحت به باال کشیده شد. شاید خییل 

 . ی قبل. اما با طعم گس زهر تر از دفعهراحت

ی که تنها  طعم وحشتناک چند ماه سگ دو زدن برای دختی

 ی چند ماهه، محرمش بود. به حکم یک صیغه

مرتضن همان روزهای اول، خیال او را از عدم حضورش در 

 ی او، راحت کرد اما خاله زنکان اطرافش، بیکار نماندند. خانه

آنقدر رفتند و آمدند، آنقدر ختی بردند و آوردند که باالخره  

 اش را گرفت. احمد تصمیم نهایی  حاج

شدند. آن موقع مرتضن بیست و دو این دو نفر باید محرم یم

 ساله بود و مهناز هفده سال بیشتی نداشت. 
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حاج احمد، به مرتضن مانند چشمانش ایمان داشت، یعتن 

 گفت! خودش که این را یم

، ختی بارداری  اش را به او داد، روزی که الهام، مادر مرتضن

هایش هم زیاد ا از شوفی که از شنیدن آن داشت، نگراین جد

 شد. 

، همشش را با آن شکم هیچ دلش نیم خواست، مرتضن

برآمده و هیکل عجیب و غریبش ببیند. حتی اینکه همش او، 

ن نداشت.  ن نخواسئی س دز لئر  مادر مرتضن بود هم تاثتر

ن و صد البته  دست خودش نبود. حساس بود و دهان بئر

. حسایی سن  تی

 

 

 ۸#پارت

، به   این شد که همان رفت و آمدهای گاه و بیگاه مرتضن

ی او هم محدود و محدودتر شد به طوری که در طول خانه

 سه ماه آخر بارداری الهام، مرتضن اصال به دیدن او نرفت. 

 همان روزها اختالفات مهناز و حاج احمد هم زیاد شده بود. 
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م در یک جوب آب این پدر و دختی به هیچ وجه با ه

رفت. هربار که مهناز با پریسا، تلفتن حرف رفت که نیمنیم

ی خشم او بلندتر و اختالفش با پدرش بیشتی زد، شعلهیم

 شد. یم

 یم
 
خواست برود. پریسا این را خواسته بود. آنقدر از زندگ

ها برای او گفته بود که اش در آن سوی آبزیبا و الکچری

 در جایی به جز خانهمهناز یک دل نه صد دل 
 
ی عاشق زندگ

 اش شد. پدری

. تمام مهناز با الهام مشکیل نداشت. او زن آرام و مهرباین بود 

کرد اما هرچه تالشش را هم برای حسنه کردن این دو نفر یم

 شد کرد. شد و کاریش نیمبود، زن بابا محسوب یم

ن به بهشت مهناز وقتی دید نیم تواند پدرش را برای رفئی

عریقن مادرش راضن کند، پایش را در یک کفش کرد که ت

خواهد از آن خانه برود. به کجایش هم اهمیتی نداشت. یم

ی پدری ای به جز خانهحتی حاضن بود تک و تنها، در خانه

 با پدرش، در یک خانه را تحمل نکند. 
 
 کند اما زندگ

 
 زندگ

ناچاری پیشنهاد هم خانه شدن این دو نفر را هم الهام از رس 

 داد. 
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وقتی دید هیچ کدام از دو طرف دعوا، قصد کوتاه آمدن 

ن  ها از هم شان را جدایی آنندارند، تنها راه آرام کردن جو بئر

 دید. 

ای داشت اما ی طوالین راضن کردن حاج احمد، پروسه

 باالخره با موفقیت انجام شد. 

حاج احمد، قسم روح پدر مرتضن را به میان آورد و از او 

کش باشد. خو   است حواسش به حریم دختی

شناخت. آتش وجودش اگر شعله ور مهنازش را خوب یم

 مرتضن ایمان یم
 

شد، هیچ کس جلودارش نبود، اما به مردانگ

. او خودش را خوب نشان دلیل هم نبود داشت و این ایمان یی 

 داده بود. 

 شب بختر  -

د. باز هم هیچ نتوانست بگوید. شوک وارده زیادی بزرگ بو 

مهناز تا به حال او را برادرش نخوانده بود. از الفاظ عاشقانه 

ن بود ته نگاهش عشق و هم استفاده نیم کرد،داما مطمئ 

 زند. عالقه موج یم

شاید هم تمام این مدت در خواب خرگویسر خودش بود و 

ی که عاشقانه دوستش داشت و از نیم فهمید برای دختی
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ت، برادری بیش نبوده گذاشجانش برای آسایش او مایه یم

 است. 

 

 

 ۱۰#پارت

کتن بعد هزارتا صاحب بیا تو دیگه بچه. سینه پهلو یم -

 شه! واست پیدا یم

هایش را هم به سبک باز هم تنها خندید. خاله خانم نگراین 

ن خاص خودش ابراز یم کرد. وارد ساختمان قدییم ک در عئر

زه حال دلباز خانه که شد و گرمای آن به صورتش خورد، تا

ون چقدر رسد بوده است.   فهمید بتر

ی هال خودش را با چند قدم بلند به بخاری کوچک گوشه 

 رساند. 

ی از خاله خانم نبود. صدای به هم خوردن ظرف ها از ختی

خانه یم ن آمد. معلوم بود دارد تدارک پذیرایی از مهمان آشت 

 بیند. اش را یمعزیز کرده
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، در اصل خاله د. زن پا به سن ی پدرش بو خاله حایحی

ای که در جواین بیوه شد و تمام عمرش را پای تنها گذاشته

 پشش گذاشته بود. 

 رایه جبهه
 
ها شد و قطع پشی که در سن شانزده سالگ

نخاع از گردن برگشت. بعد آن، خاله حایحی به همراه پشش 

ن جا ساکن شدند.   به مشهد آمدند و همئر

بود و پشش. وقتی خاله کس و کار دیگری نداشت. خودش 

شان الهام با محمدعیل ازدواج کرد و ساکن مشهد شد، رابطه

از قبل هم بهتی و بیشتی شد. روزهای سخت بیماری مهدی را 

. تا محمدعیل و الهام کنارشان بودند. عمر مهدی به دنیا نبود 

 همان موقع را هم با معجزه و لطف خدا دوام آورده بود. 

ن به شهر و دیار بعد از شهادتش هم خاله   دیگر پای برگشئی

توانست از پشش دور بماند. بودنش خودش را نداشت. نیم

 بود. 
 
 در این شهر برای مرتضن هم دلگریم بزرگ

 این زن بیشتی از آن که خاله
 
ی پدرش باشد، برایش مادربزرگ

 که وقتی از همه جا رانده مانده یم
 
شد، مهربان بود. مادربزرگ

 گرفت. هایش کیم آرام یمد و با شنیدن حرفبر به او پناه یم
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ن بچه جان. درجه -  ش رو زیاد کردمبیا پشت کریس بشئر

 داغ داغه. 

 

 

 

 ۱۱#پارت

مالید، به همانطور که دستانش را روی بخاری به هم یم

 طرف او برگشت. لبخندی زد و گفت: 

، خویی شما؟ -  سالم خاله حایحی

خانه خارج ش ن د. مرتضن از خاله حایحی با دستان پر از آشت 

گرمای بخاری دل کند و با دو قدم بلند خودش را به او 

رساند. دست دراز کرد و سیتن چای و ظرف میوه  را از او 

 گرفت. 

 چرا زحمت کشیدین خاله؟ -

زد. چشمان غرق اشکش نشان از خاله حایحی حرفن نیم

ترسید لب از لب باز کند و اش داشت. شاید یمبغض شکسته

کد.   بغضش بتی

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی او انداخت و ی پا که بلند شد و دست دور شانهپنجه روی

اش نشاند، ای روی گونههای او، بوسهدر جواب سوال

حالش از خودش به هم خورد. بیشتی از یک ماه بود به او رس 

 نزده بود. 

این زن غتر از او و مادرش، هیچ کس را نداشت. شک 

ده بود. ها بود برای دیدن او نیامنداشت که مادرش هم مدت

 این روزها او هم گرفتارتر از همیشه بود. 

 

اش پنهان کند. خم سیع کرد بغضش را پشت لبخند مردانه

شد و پیشاین او را بوسید. خاله حایحی همان طور که نم زیر 

ن رورسی  گرفت، گفت: اش یمچشمانش را با پایئر

ن یه چای بخور، زودتر گرم یم - ن پش جان، بشئر . بشئر یسر

 از رسما.  دماغت رسخ شده

هایی که همیشه روی کریس سیتن و ظرف میوه را روی سیتن 

بود، گذاشت و خودش هم خییل رسی    ع پشت کریس سنگر 

گرفت. گرمای آن که به نوک انگشتان پایش خورد، لبانش 

خود به خود باال رفت. جای جای این خانه کیل حس خوب را 

 کرد. به او القا یم
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مهربانش، این حس را به  شاید هم روح عمو مهدی مظلوم و 

 . کرد تا مادرش کمتی تنها بماند مهمانان خاله حایحی القا یم

 

 

 ۱۲#پارت

خانه  ن خاله حایحی دوباره تنهایش گذاشت و به طرف آشت 

ی فراموش کرده باشد. بیشتی به  ن رفت. شک داشت چتر

 رفت. هایش در یمنظرش، داشت از دیدن اشک

خانه چند دقیقه بعد که او با دو پیش دستی   ن  و چاقو از آشت 

خارج شد، فهمید حسش درست بوده است. این بیشتی به 

ن شد و آنبهانه یم ها را از دست خاله مانست. باز هم نیم ختر

 گرفت. 

 خوش اومدی پش جان، راه گم کردی!  -

زن حق داشت.  . پتر
 
مندگ باز هم لبخند زد با کیم چاشتن رسر

 کاری کرده بود. کم

منده خاله، خییل گرفت -  . ار بودمرسر
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ن انتخاب کرد  پتو را  خاله ضلع روبروی کریس را برای نشسئی

 ها روی سیتن شد. روی پایش کشید. مشغول چیدن استکان

 آره خوب. دختی حاج احمد خرجش باالست!  -

 ِا ... خاله!  -

 گم؟چیه؟ دروغ یم -

 استکان را از دست او گرفت. 

بونت خرج دختی حاج احمد به من چه ربیط داره آخه قر  -

 برم؟

 به خاطر خرج دانشگاه اون پاچه ورمالیده، یم -
 

خوای بگ

؟!   ماشینت رو نفروختی

دستش روی قندان از حرکت ایستاد. اطالعات خاله حایحی 

 زیادی به روز بود. 

 گ این رو گفته؟ -

خیال حرص کالم او، کیم از محتویات خاله حایحی یی 

که آن را به   اش خایل کرد و همانطور استکانش را روی نعلبگ

 برد، جواب داد: طرف دهانش یم
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الهام پریروز زنگ زد. کیل گربه کرد. گفت داری زندگیت  -

. ازم خواست باهات حرف بزنم و بگم رو نابود ین  کتن

. حاج احمد  وت کتن فکر دختی حاج احمد رو از رست بتر

، محاله قبول کنه تو رو  به هرحال، مادر اون دختی

 دومادش بدونه. 

لبگ را به لبانش چسباند. خوب بود که اهل گفت و نع

هورت کشیدن نبود. االن اصال اعصاب شنیدن صدای 

هورت هورت چای خوردن کیس را نداشت. فکرش 

 تر از قبل شده بود. مشغول

ی آن هم استکان چایش را در سکوت خورد. از طعم و مزه 

هیچ نفهمید. چای همیشه تازه دم خاله حایحی هم 

های ایی که از رفتار مهناز و حرفتوانست رسمنیم

 اطرافیانش، به وجودش ریخت را کم کند. 

اش انگار واقعیت خواسته نشدنش توسط مهناز و خانواده

زیادی عیان بود. فقط او رسش را زیر خروارها برف پنهان 

 دید. ها را یمکرده و فقط سفیدی

 

 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 ۱۳#پارت

ها . مدتکش و قویس به بدنش داد و دستانش را زیر رس برد 

 بود خوایی به این راحتی را تجربه نکرده بود. 

ین تر از آرامش خانه  ی خاله حایحی خوابش را هم شتر

طور طاقباز خوابید و همیشه کرده بود. چند لحظه ای همان

ه شد. سفید بود، زیادی سفید. بدون هیچ  به سقف خانه ختر

ن امروز رنگش زده بودند.   ترگ. انگار همئر

 ادر؟بیدار شدی م 

جوری از جا پرید و صاف نشست که مهره های کمرش به 

صدا در آمد. به یاد نداشت هیچ وقت جلوی خاله حایحی 

 دراز کشیده باشد. 

ایم را نیم داد. دستی به ابهت این زن به او اجازه ی این یی احتی

 موهایش کشید. 

 _ سالم خاله جان. 

 _ سالم گل پش، خوب خوابیدی مادر؟
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 خودش ف 
ً
هایش زیادی تلخ و همیده بود که حرفظاهرا

اند که داشت با این لحنش کیم ناز یم خرید. گزنده بوده

 لبخندی زد. 

 عایل بود، خییل وقته این قدر راحت نخوابیده بودم.  

 خوابیدی، چه عجله ای بود؟! خدا رو شکر، کاش بیشتی یم 

هایش گرد شد. نگایه به ساعت روی دیوار انداخت. چشم 

صبح، از نظر خاله حایحی لنگ ظهر بود. آن وقت ساعت نه 

 کرد، جل الخالق! داشت او را به خوابیدن بیشتی تشویق یم

هایی این وسط درست نبود. جرئت سوال پرسیدن  
ن یک چتر

، تا  ن خاله حایحی هم نداشت. جواب های همیشه در آستئر

 ناکجای آدم را یم سوزاند. 

! بهت گفتم مستاجر گرفتم؟!    راستی

ر ابروهایش هم به رستنگاه مویش رسیده بود. چند حاال دیگ

سال بود سیع داشت خاله را راضن کند که تنها نماند اما او 

 زین نبود که زیر بار حرف این و آن برود. 

های او و پنداشت و نگراین هنوز خودش را رسحال و جوان یم 

الهام هم برایش اهمیتی نداشت. بعد از فوت پدرش، خاله 

 به این خانه حایحی اضار 
 
داشت او و مادرش برای زندگ
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ی هم تا راضن شدن آنها نمانده بود، اما  ن بیایند. چتر

خواستگاری حاج احمد، شش ماه بعد از فوت پدرش، همه 

ن را خراب کرد.   چتر

 

 

 ۱۴#پارت

 خود و 
 
الهام زین نبود که بتواند بدون رس و همش زندگ

ر مادر بودن پشش را اداره کند. یاد نگرفته بود عالوه ب

ن کار ثابت پدرش و  رسپرست خانواده هم باشد. نداشئی

ن  ای که هیچ وقت نتوانست بخرد هم به این طور خانههمئر

 زد. ناتواین دامن یم

این شد که خود خاله حایحی پا پیش گذاشت و الهام را برای 

این ازدواج راضن کرد و بعد از آن هم هرچه مرتضن و الهام 

د خاله حایحی راضن نشد برای فرار از خواهش و التماس کردن

د.   تنهایی اش مستاجر بگتر

 بعد از جدایی از مادرش، به امید هم 
خانه شدن با این مرتضن

 اش باعث 
 
زن به این خانه آمد، ویل حضور مهناز در زندگ
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، در محلهشد خانه ای آن باال باالها اجاره کند و باز ای بزرگتی

 حایحی تنها بماند. هم خاله

 جوری خیال ما هم راحت تره. چه خوب، این __  

_ آره خوب، از این به بعد به جای مایه یه بار، هر دو سه 

! ماه، یه بار بهم رس یم  زین

خانه رفت. مرتضن تنها توانست لبخند بزند و  ن گفت و به آشت 

رس تکان دهد. پروبایل برایش نمانده بود که جرأت کند جواب 

 خاله حایحی را بدهد. 

 آیی به دست و روت بزن تا من سفره رو بچینم.  پاشو یه 

ن به رسویس بهداشتی و استفاده از   ن رفئی از جا برخاست. بئر

خانه مردد بود. هوا رسد بود و مطمئنا آب  ن شتر آشت 

 دستشویی حیاط هم رسد تر از همیشه شده بود. 

آمد. خاله حایحی با دستشویی داخل ساختمان کنار نیم

حیاط هم در این فصل کیم از  استفاده از دستشویی داخل

 طلب یم
 

 کرد! خودگذشتگ

ون  خونه، هوا رسده تازه از زیر کریس اومدی بتر ن _ برو آشت 

 خوری. رسما یم
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ن دیگری خواسته بود. اگر رویش را داشت    کاش از خدا چتر

ی خاله حایحی یم زد، البته اگر ای به گونهشد و بوسهخم یم

 رویش را داشت! 

 

 

 ۱۵#پارت

ن  خانه شد و شتر را باز کرد. مانیع رس راهش برای وارد آشت 

ن وجود داشت. یک چهارپایه  بلند جلوی جلو رفئی
ً
ی نسبتا

 سینک گذاشته بودند. 

لتی کج کرد. خاله حایحی قد بلند تر از آن بود که برای ظرف  

ن یا حتی جابجا کردن ظرف هایش از چهار پایه کمک  شسئی

د. شانه باال انداخت.   بگتر

ی پالستیگ را جابجا کرد. بوی نان تازه، ارپایهخم شد و چه

داد. خوب بود که امروز تنبیل را کنار اش را مالش یممعده

گذاشته و بعد از خواندن نماز، برای خرید نان از خانه خارج 

شده بود. هرچند طعنه های نیش دار خاله حایحی نقش 

 در این حرکت انقالیی داشت! 
 
 بزرگ
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خانه خارج شد. دستانش را با حوله خش  ن ک کرد و از آشت 

زد. ی پروپیمان خاله حایحی حسایی به او چشمک یمسفره

چند مدل مربا که پخت دست خودش بود، به همراه پنتر و 

 کرد. ی محیل اشتهایش را تحریک یمکره

خییل وقت بود عادت صبحانه خوردن را کنار گذاشته بود.  

د چند عدد  بیسکوییت خییل خواست خودش را تحویل بگتر

 خورد و تمام. با یک لیوان شتر یم

مهناز به رس و صدا حساس بود. دلش نیم آمد او را هم 

ساعت شش صبح زابراه کند. خودش مجبور بود آن ساعت 

 از صبح بیدار شود، دلییل نداشت او را هم آزار بدهد. 

ن لقمه را که در دهان گذاشت، حس کرد قابلیت خوردن   اولئر

ه را دارد. در دل حشت روزهایی را خورد تمام محتویات سفر 

ن سفره بنشیند و لقمه لقمه از محبت که یم توانست رس همئر

های خاله حایحی ستر شود، ویل جتی زمانه او را پای پروژه

های بزرگ و طاقت فرسا یم کشاند تا بتواند زیر بار هزینه

، قامت راست کند. 
 
 زندگ

 __ ستر شدی مادر؟
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چرخاند که صدای کوچک مربای به یم  یلقمه را داخل کاسه

خاله حایحی بلند شد. خنده اش گرفته بود. آنقدر با ولع 

زن بیچاره در تمام مدت ساکت بود. صبحانه یم خورد که پتر

 رس تکان داد. 

_  بله خاله، دستتون درد نکنه. عایل بود، حسایی بهم 

 چسبید. 

 

 

 ۱۶#پارت

خواست گفت و لقمه را داخل دهانش گذاشت.  دلش یم

ن کند. حیف   گتر بیاورد و ته کاسه ها را با انگشت تمتر
خلویی

 بود، نعمت خدا! 

 نوش جونت عزیزم، گوشت بشه به تنت الیه!  

ی قلب مرتضن چسبید. گفت و همان کلماتش دقیقا گوشه  

 محبت
 
های این زن هم مانند خودش یی ریا بود. سیتن بزرگ

بود، از کنار سفره را که برای آوردن صبحانه استفاده کرده 

برداشت و مشغول جمع کردن وسایل آن شد. خاله حایحی 

 کرد. هم تر و فرز کمکش یم
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خانه گذاشت، باز صدای خاله  ن ن آشت  سیتن را که روی متر

 حایحی بلند شد. 

_ دستت درد نکنه مادر، پتر یسر الیه. یه زحمت برات 

 داشتم. 

. در خدمتتون هستم.    چه حرفیه خاله! شما رحمتی

م. گفتم اگه برات _ ف ن ردا سالگرد آقامهدی، یم خوام آش بت 

 زحمتی نیست بری برام وسایلش رو بخری! 

 دست راستش را روی چشمش گذاشت.  

 _ای به چشم، شما جون بخواه! 

 خاله ابرو در هم کشید. 

کار بچه؟! بمونه تو تنت تا منم _ من جون تو رو یم خوام یح  

 کنم. 
 
 به امید رسپا دیدنت، زندگ

ی او را بوسید. خاله حایحی اگر مادر بزرگ شد و رسشانه خم 

شد، مهربان ترین مادر بزرگ دنیا بود، درست مثل مادر یم

بزرگ خودش. هر چه بود خواهر بودند و هردو اخالق 

 مشابیه داشتند. 
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ت همیشه باال رسم بمونه خاله جون. لیست بده برم _ سایه

 برات بخرمش. 

ی مشگ اش کرد و کاغذی هخاله حایحی دست در جیب جلیق

ن را نوشته بود.  ون کشید. از قبل همه چتر  بتر

ی کم و کش نباشه.  ن  __ اینا رو انیس نوشته، بخون ببینم چتر

 

 

 ۱۷#پارت

از تمام کلمایی که بر زبان آورد، نام انیس بیشتی از همه  

حواسش را به خود جلب کرده بود. ابروانش به هم نزدیک 

 شد. 

 انیس دیگه کیه؟  

ن مستاجر جدیدم رو یم  ه مثل یه تیکه جواهره همئر گم. دختی

 فقط حیف دست بد آدمایی گرفتار شده! 

 بعد با کف دست به پیشاین اش کوبید و ادامه داد: 

ن پیشوین من رو کجا یم ؟! حکایت این _ از قدیم گفئی شوین

 بچه است. گوشت افتاده دست شغال. 
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انیس خانمش رس درد دلش باز شده بود. چنان با سوز از 

 کردی چه پری یی شانیس است. کرد که گمان یمتعریف یم

 نگایه رسرسی به لیست انداخت و آن را تند تند خواند.  

 همه یح  بود خاله؟ -

دونستم حواسش به همه م. یمآره، همه یح  رو نوشته بچه -

یح  هست ویل گفتم محض احتیاط دوباره چک بشه بد 

 نیست. 

ش رو من برم زودتر تا برسم همهباشه خاله جان، پس   -

 بخرم. 

ن بقایل رس کوچه،  - برو مادر، فقط یی زحمت اول برو همئر

ش رو باز هریح  داشت از همون بخر. جوونه، تازه مغازه

کرده. بذار امید داشته باشه به موندن. هریح  هم کم و کش 

تر بود، یی زحمت از مصیل بخر. اونجا باید قیمتاش مناسب

 باشه. 

ن آن داخل جیبش گفت:  کاغذ    ن گذاشئی  را تا زد و حئر

ن کار رو یم کنم. امر دیگه ای نیست؟  _ چشم خاله، همئر

 خانه حایحی دستی به بازویش کشید.  
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_ نه مادر، برو به امان خدا، برای ناهار منتظرتم. آبگوشت 

 گذاشتم. 

دلش یم خواست کیم تعارف کند، اما با خودش چکه رو 

آبگوشت های پر مالت خانه دربایستی نداشت. از ختر 

 برای ناهار حایحی نیم
ً
شد گذشت. هر جا که بود حتما

ن خانه یم  رساند. خودش را به همئر

 

 

 ۱۸#پارت

های لیست را خریده بود . تمام نوشتهخریدش تمام شده بود 

خواست. تعطیل و حاال فقط یک ناهار درست و حسایی یم

ن را به جمعه توانست آبودن پنج شنبه برایش خوب بود. یم

د. البته اگر الهام و کاریبچسباند و از دو روز یی  اش لذت بتی

ن او به خانه  گذاشت. ی حاج احمد یماضارش برای رفئی

از مادرش و حاج احمد. شاید بیشتی از همه از  دلگتر بود 

. انتظار داشت مادرش یکبار هم که شده از نفوذش مادرش

مهناز استفاده کند، چه  روی حاج احمد برای رساندن او به
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! الهام یی انتظار یی  ی حاج تر از ِن بود که از عهدهرس زبانجایی

 احمد بربیاید. 

خریدش زیاد بود. زنگ در را زد و منتظر جواب دادن خاله 

 حایحی ماند. 

 کیه؟ -

تر از آن بود که ابروهایش باال پرید. این صدای زنانه، جوان

کرد و کیم جلو رفت.   متعلق به خاله حایحی باشد! لتی کج

 شد؟تر بود و تصویر زیبایش دیده نیمآیفون این خانه قدییم

 شه باز کنید؟یم -

 شما؟!  -

تا آمد جواب او را بدهد، از آن طرف فریاد خاله حایحی به 

 گوش رسید. 

ام حتما باز کن در رو انیس جان، مرتضن است. بچه -

 خسته هم شده. 

شد. لبخندی به در با تیک باز و صدای آن طرف قطع 

مهرباین خاله حایحی زد و در را باز کرد. به طرف اتومبیلش 
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های خریدش را از صندیل عقب برداشت. برگشت و نایلون

دشان.   زیادتر از  آن بود که بتواند یک دفعه داخل بتی

 

 

 ۱۹#پارت

خانه رساند، از عطر غذای خاله  ن خریدهایش را که به آشت 

ه داشت روده بزرگه را حایحی مست شده بود. روده کوچیک

ییم ن ها نداشت. کیس را هم بلعید. عادت به این ناپرهتر

نداشت که به فکر صبحانه و ناهارش باشد ویل اینجا فرق 

 کرد. یم

ن عجایب بود. هرچه یمخانه ، رسزمئر خواست ی خاله حایحی

 شد. در لحظه مهیا یم

 اومدی مرتضن جان، خسته نبایسر مادر.  -

 ، سالمت باشید. سالم خاله، ممنون -

ای به همان رنگ در خاله حایحی با چادر سفید گلدار و مقنعه

خانه ایستاده بود. این خانه هنوز بافت  ن چهارچوب در آشت 
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خانه ن ی به روز اش هم به بهانهقدییم خودش را داشت. آشت 

 در و پیکر نشده بود.  بودن، یی 

 چه عطر و بویی راه انداختی خاله!  -

ویل منظورش این بود که خاله خانم این را با خنده گفت 

اش برسد. خاله حایحی جلو آمد ی گرسنهزودتر به او و معده

 و تسبیحش را به دست چپش داد. 

 یی 
هوش شود. در قابلمه را که برداشت، کم مانده بود مرتضن

ها بود خودش را از چشیدن دست پخت خاله حایحی مدت

 محروم کرده بود. 

خون. منم تا اون موقع سفره برو مادر، برو نمازت رو ب -

 چینم. رو یم

آمد. بادش خوابید. گرسنه و خسته بود. نماز خواندنش نیم

خییل وقت بود که دیگر هم زمان با اذان رو به قبله 

 ایستاد. نیم

شاید از زماین که خدا کیم رویش را از او برگردانده بود. از 

عد هم از پدری و بمادری و یی کیس. یی روزهای تنهایی و یی 

ای روبرویش ظاهر دوید، در بستهروزهایی که هرچه یم

 شد. یم
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 ۲۰#پارت

فهمید جرئت اظهار فضل کردن نداشت. خاله حایحی اگر یم

 کرد. او چه کاهل النمازی شده است، از زبانش آویزانش یم

ن  زد، از آزخانه هایش را تا یمرسی جنباند و در حایل که آستئر

 خارج شد. 

اش در توانست از رسعت کالغ گونهبود که نیم اش اینبدی

هایش را یم نماز خواندن استفاده کند! خاله حایحی ناخن

کشید! معتقد بود نماز باید در آرامش خوانده شود. آرامیسر 

 او یم
 
 گذشت. که زمان زیادی از وجودش در زندگ

 

وضو گرفت و از دستشویی خارج شد. هوا به رسدی صبح 

نشاند. خییس دستانش، لرز به تنش یمنبود ویل باز هم 

ی رسویس بهداشتی تا ساختمان را دوید. چند قدم فاصله

 ی او. بیشتی نبود، آن هم با پاهای بلند و کشیده
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خانه به گوش یم ن رسید، کنجکاوش رس و صدایی که از آشت 

کرد. رسگ کشید. خاله حایحی سخت مشغول کشیدن انواع 

یی رنگش بود. روحیه گرفت. های بلور آها داخل کاسهتریسر 

یک کاسه آبگوشت پر مالت، ارزش ده دقیقه رو به قبله 

 ایستادن را داشت! 

لبخندی زد و به طرف آخرین اتاق خانه رفت. بافت قدییم 

اش زیاد بخشید. پذیرایی هایش هم حریم یمخانه، به اتاق

بزرگ نبود، در عوض چهار اتاق نسبتا بزرگ داشت و یک 

جور که همه جور خرت و پرت داخلش پیدا  انباری جمع و 

 شد. یم

دیوارهایش آن قدر قطور بود که اگر داخل اتاق آخر راهروی 

اش زدی، صدا به سختی از در بستهها فریاد هم یمبلند اتاق

 . شد خارج یم

آمد. رس به زیر وارد اتاق شد. صدای ریز ریز صحبت کردن یم

ن  های رس آستینش را بست. هایش را باز کرد و دکمهتای آستئر

رس که باال گرفت، یک نفر را نشسته رو به قبله دید. 

 ابروهایش کیم درهم شد. 
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 ۲۱#پارت

هایی که . شباین اتاق یک جورهایی به نام او سند خورده بود 

شد. حاال اینکه مهمان خاله حایحی بود، در این اتاق صبح یم

شد یل نیمشب قبل ترجیح داده بود پشت کریس بخوابد، دل

 کیس اتاقش را تصاحب کند. 

ک، اخمش را کمرنگ یم کرد. چادر سفید و قد کوتاه دختی

ماند. ظاهرا های نه یا ده ساله یماش به دختی بچهجثه

 چرخاند. نمازش تمام شده بود و داشت تسبیح یم

خواست کیم رس انگشت شستش را زیر لبش کشید. دلش یم 

ک بگذارد.   به رس دختی

نبود، مرض داشت دیگر! اصال این دختی  دست خودش

هایی که از سن هفت کرد! اینهای جوگتر را درک نیمبچه

 حجاب یم
 
ند و نماز اول وقتشان قطع هشت سالگ گتر

 که یمنیم
 
رسند، افسار شود ویل به سن نوزده بیست سالگ

 کنند. پاره کرده و تابو شکتن یم

باالیی  قبول باشه عمو جون، حاال که سیمت به اون -

 وصله، سفارش ما رو هم بکن! 
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ی سنگیتن نگفته بود، راستش بلد هم نبود. هیچ وقت از تکه

های رسر و بد دهان نبود. یادش نداده بودند. آن پش بچه

 . مطیع بود و رس به راه

ک که تکان سختی خورد و صدای پچ پچش قطع شد،  دختی

سن  هایی به این، حقش بود! آخر دختی بچهدلش خنک شد 

را چه به جانماز آب کشیدن! او االن باید لباس عروس 

، نه اینکه خودش را برد پوشید و از همه دل یمصوریی یم

یتن خدا را بنماید!   بقچه پیچ کند و خودشتر

اش بلند نشود. این دختی حتما لبش را زیر دندان برد تا خنده

. در دل خدا دختی همان انیس نام معروف خاله حایحی بود 

اش را پیش خاله حایحی نکند وگرنه خاله ا کرد که چغیلخد

 کند. پوستش را یم

 

 

 ۲۲#پارت

ن  قدیم عقب رفت و اتاق را ترک کرد. خوب بود که با همئر

ها کیم زمان تلف کرده بود! حاال دیگر باید کمتی مسخره بازی
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های نمازش را یم کشید و ذکر تسبیحات اربعه و رکوع هللا اکتی

 داد! و تفستر یمو سجود را تاب 

ون کشید و به وارد اتاق دیگری شد. گویسر  اش را از جیب بتر

آن هفت دقیقه زمان داد. با احتساب وقتی که سوزانده بود و 

این هفت هشت دقیقه، به نظرش خاله حایحی از او راضن 

ی کوچک اتاق گذاشت و رو اش را روی طاقچهشد! گویسر یم

یحی رس برسد و مچش را ترسید خاله حابه قبله ایستاد. یم

د وگرنه بدش نیم آمد به جای ایستادن، دراز بکشد و بگتر

 چشم ببندد و بلند بلند ذکرهای نماز را بخواند. 

های ها بود که گول این نمایشتر از اینخاله حایحی  کار کشته 

 از یی او را بخورد 
 ختی باشد! هایش یی نمازی. شک داشت حتی

بست ال خواند. هربار که چشم یمنمازش را با کیل فکر و خی

گرفت. از دیشب تمام هایش جان یمتصویر مهناز پشت پلک

معرفتی که سعیش را کرده بود که به او فکر نکند. به اوی یی 

باز هم زیر قولش زده و گفته بود قرار نیست امروز هم به 

خانه برگردد. با دوستانش قرار کوه گذاشته بودند. دوستاین 

 شد! مل نیمکه او را شا
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سالم نمازش را داد و آه عمیقی کشید. خییل وقت بود حرف 

گفت. دست که به صورتش کشید، دلش را برای خدا نیم

ای نگاهش روی تصویر نوراین عمو مهدی افتاد. جوان برازنده

 بود ویل حیف که اجل مهلتش نداد. 

 

 

 ۲۳#پارت

یا خدا»اینکه رس باال گرفت و با صدای نسبتا بلندی گفت: 

ی غتر حرف دلش نبود. یک جمله« رضایم به رضای تو

ارادی و از روی عادت بود که یک عمر از زبان مادرش شنیده 

 . بود 

ای کامال برخالف خواست دلش. به رضای خدا، رضا جمله

های او نیست. . خدا ثابت کرده بود رضایش به خواستهنبود 

هایش برود داد خودش دنبال برآورده شدن خواستهترجیح یم

 تا اینکه چشمش به آسمان باشد. 

رسی جنباند و از جا برخاست. جا نمازش را که جمع کرد و 

اش هم بلند شد. آن را روی طاقچه گذاشت، صدای گویسر 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

عیب و نقصش زد و گویسر را لبخندی به این زمان بندی یی 

 داخل جیبش گذاشت. 

از  تر از اتاق که خارج شد، بوی آبگوشت هزار برابر قوی 

آمد. آب دهانش راه افتاده قبل شده بود. بوی تریسر هم یم

 . توانست چند کاسه آبگوشت بخورد . یمبود 

ی خاله حایحی راحت بود. او از اشتهای زیاد   ن خیالش از  آشت 

ی دو نفر غذا مرتضن ختی داشت. همیشه برای او به اندازه

ن کنار درست یم ن نشسئی  کرد. دستانش را به هم مالید و حئر

 سفره گفت: 

 شم. وای خاله، چه بویی راه افتاده. دارم دیوونه یم -

ای برداشت. لبخندی زد و مالقه را داخل خاله حایحی کاسه

 قابلمه چرخاند. 

ن بودن دختی یم - دونستم آبگوشت دوست داری و مطمئ 

ن نداره، گفتم یه روز که  حاج احمد هتن آبگوشت پخئی

 اینجایی حداقل خودم بهت برسم! 
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 ۲۴#پارت

د. داد نادیدهاش چند پیام داشت که ترجیح یمجمله شان بگتر

ی مهناز بود که شگ در آن نبود، مهناز عالوه بر اول یی  هتن

ی، یی یی 
ها حوصله و تنبل هم بود. خودش را به این راحتی هتن

 . انداختبه زحمت نیم

اش این بود که ظاهرا مهلت حضور مرتضن در این پیام بعدی

گفت زباین یمآمده و خاله داشت به زبان یی  خانه به رس 

 اش کند. تواند پذیرایی بیشتی از یک روز نیم

اش را از دست خاله گرفت و لبخند زد. دلش گرفته بود کاسه

ویل بهش برنخورد. خاله حایحی محال بود بدون دلیل محکم، 

 
 

ای بود که این کیساش از یی عذر او را بخواهد. دل گرفتگ

 کرد. ودنمایی یمروزها یه خ

اش گرفت و چشم بست. بوی بهشت کاسه را زیر بیتن   

داد. صتی نداشت نان تریت کند و طعم آن را بچشد. یم

قاشق داخل کاسه زد و آن را از محتویات کاسه پر کرد و 

اش، اشک از چشمانش داخل دهانش گذاشت. از داغن 

 جاری شد. 
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کیم دوغ خاله حایحی خم شد و لیوان پیش رویش گذاشت.   

 داخلش ریخت. 

ته بچه؟ چقدر هویل تو. بگتر یه کم از این دوغ  - چه ختی

 بخور، زبونت رسد بشه. 

اش گرفت. خاله حایحی آنقدر روی بچه بودن او تاکید خنده

ای کم سن و شد پش بچهداشت که کم کم داشت باورش یم

 سال است. 

 افته. انیس جان، مادر چرا نمیای؟ غذات از دهن یم -

ای برای دیدن انیس خانم را رس کشید. هیچ کنجکاویلیوان 

ی جانماز آبکش را آمد دختی بچهنداشت ویل بدش نیم

 ببیند! 

هایی بود که گره رورسی 
شان را آن قدر حتما از آن دختی

ون یمکنند که لپمحکم یم  زند. هایشان از دو طرف بتر

ای در دهانش نگه داشت تا زبانش بیشتی رسد دوغ را لحظه

 شود. 

 سالم.  -
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 ۲۵#پارت

با همان دهان پر، رس چرخاند تا صاحب صدا را ببیند. 

ون  خواست حرفن بزند ویل تمام محتویات دهانش به بتر

ون زده بود.   پرت شد. چشمانش گرد شده و از حدقه بتر

آمد. چند رسفه زد تا کیم حالش جا بیاید. نفسش باال نیم 

خاله حایحی  ای کهی دستمال کاغذیدستمایل از جعبه

ون کشید. خاله حایحی هم غر غر مقابلش تکان یم داد، بتر

 کنان مشغول پاک کردن خراب کاری او شد. 

ی سالم را به هم چسباند و آن را لب به سختی حروف کلمه

توانست واقیع باشد. دید، نیمزد. این دختی که روبرویش یم

ی جانماز آبکش بود. چادرش، چادر همان دختی بچه

. کش چادر را هم ای به همان رنگ هم رسش کرده بود مقنعه

پشت رسش انداخته و حسایی خودش را بقچه پیچ کرده بود 

ها یا به قول مهناز، کله قند! ویل صورتش به دختی بچه

 مانست. نیم

گانه سوار کرده بودند. انگار صوریی زنانه روی بدین بچه 

ه ماند ه بود. نه اینکه تا ناخواسته، بیش از آنکه باید به او ختر
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ن فردی را ندیده باشد، نه ویل تا این حد  به حال چنئر

 شان نبود. نزدیک

ن گونه ک که گل انداخت و گوشت رانش بئر های دختی

انگشتان خاله حایحی تابانده شد، به خود آمد. به این 

نیشگون پدر و مادر دار نیاز داشت. دست به صورتش کشید 

ن انداخت. چقدر دلش خواست دست زیر چانه یم و رس پایئر

 بزند و یه به این عروسک زن نما نگاه کند. 

 

 

 ۲۶#پارت

دست به نرده ها گرفته بود و به سختی خودش را از پله ها 

 باال یم کشید. خسته بود، خسته و درب و داغان. 

ی خاله حایحی انرژی حالش را گرفته بودند. هرچه در خانه 

عرض دو ساعت  جمع کرده بود، مادرش و حاج احمد در 

 پرانده بودند. حاال از او یک جسم توخایل بیشتی نمانده بود. 

دلش خواب یم خواست، یک خواب دو روزه، شاید هم  

 این چند وقت اختر با چهل و هشت ساعت 
 

. خستگ بیشتی

 خواب هم رفع نیم شد. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی برانداز کردن پشت در آپارتمانش ایستاد. حال و حوصله 

ا طبق عادت نگاهش مرتضای زرد خودش را هم نداشت، ام

و بازار داخل آینه را شکار کرد. توان نیشخند زدن هم 

 نداشت. با او چه کرده بودند! 

اش به زنگ زنگ نزد، نیازی هم ندید. چراغ خاموش خانه 

زدن احتیاج نداشت. کلیدش را در قفل انداخت و یی رس و 

رش به صدا وارد شد. پا که داخل ساختمان گذاشت، از این کا

 شدت پشیمان شده بود، ویل دیر بود. 

خیال همه خواست چند ساعت به عقب برگردد و یی دلش یم

، پشت کریس خانه ن ی خاله حایحی با آرامش هرچه تمام تر چتر

ن خانه ی حاج احمد هم راضن بود بخوابد. حتی به جو سنگئر

 ی محض بود. ویل آنچه یم دید دیگر شکنجه

؟ مگر عکس هایش را از آن سوی این مرد اینجا چه یم کرد  

ی آبها برای مهناز نیم فرستادند؟ پس او روی مبل خانه

 خواست؟مرتضن چه یم

ن   چشم بست و نفس عمیق کشید. باید باور یم کرد همه چتر

ی تمام شده بود. حاج احمد مجبورش کرده بود بافی مانده

شان را ببخشد. دیدن این صحنه ها زیاد دور زمان محرمیت
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ی از  ن تصورش نبود اما نه به این زودی! بیشتی از هر چتر

 ی مهناز دورگردن پشک آزارش یم داد. دست حلقه شده

جهنم را وقتی تجربه کرد که مهناز خم شد و لبان کوچکش، 

ی او نشست. جان کند تا رسپا بماند. قول داده بود روی گونه

نشکند، نه فقط به مادرش، به خودش هم محکم بودن 

 بود. بدهکار 

 _ سالم! 

 

 

 ۲۷#پارت

مهناز جوری از جا پرید و از رادوین جانش فاصله گرفت که 

ن شد. با خودش چه فکری کرده  نیشخند روی لبان او هم ستی

بود که پشخاله اش را در غیاب او به حریمشان راه داده و 

بدتر از آن مشغول عشق بازی با او بود، بدون اینکه از 

م کند!   حضور او رسر

؟_سالم م  جان، خویی
 رتضن

 رس تکان داد و جلو رفت.  
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 _ممنون. 

حرف دیگری نداشت. حال آنها که از ظواهر امر معلوم بود، 

یم پرسید که چه شود! دلش را بیشتی ازین بسوزاند! اینکه 

بفهمد مهناز کنار پش خاله جانش حسایی خوش است گ، 

سد؟  داشت که بخواهد بت 
 

 کجایش قشنگ

و دستانش را در هم گره کرده بود. نگاه مهناز رسپا ایستاده  

ن مرتضن رنگش را پراند. دستانش مدام به هم یم  سنگئر

 پیچید. 

_ ببخشید... من... من... یعتن ما... یعتن چطور بگم... فکر 

 نیم کردم به این زودی برگردی! 

ن درآوردن کاپشنش، قدم پیش   مرتضن نیشخندی زد و حئر

 گذاشت. 

ام و حاج احمد اونقدرا هم روی من _ انگار یادت رفته که اله

منده خلوتتون رو به هم زدم!   نفوذ ندارن. رسر

مهناز لب گزید و رسدر یقه فروبرد. مرتضن با رس به پشک  

 گیجی که با کیم فاصله از مهناز ایستاده بود، اشاره کرد. 

؟_ آقا رو معرفن نیم  کتن
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منده، من چن ، باالخره اومدی پشم! رسر د _ سالم آقا مرتضن

بار به مهناز گفتم به شما زنگ بزنه و تصمیم قطعیش رو بگه 

 جدایی تون سخت تر یم
 شه! ویل گفت اگه ختی داشته بایسر

نگاهش از مهناز کنده نیم شد. دلش از او گرفته بود. عرص  

های الهام امروز را بر خالف خواست دلش، به خاطر التماس

مد گذرانده بود. ی حاج احو با پادرمیاین خاله حایحی در خانه

آنجا فهمید در این مدیی که او رس در برف فرو برده و خودش 

را برای برآورده کردن خواسته های ریز و درشت مهناز به آب 

و آتش زده بود، او به لطف مادر و پش خاله اش مقدمات 

مهاجرتش را فراهم کرده و حتی از دانشگاه هم انرصاف داده 

 بود. 

ای به یاد اتومبییل که به د، اما لحظهشاید جوانمردانه نبو  

ی تحصیل او فروخته بود، افتاد و آه امید فراهم کردن هزینه

ک بود؟!   این دختی
 
 کشید. این مرد کجای زندگ

_ نه، چرا باید سخت باشه. اوین که تصمیمش رو گرفته و تا 

عمیل کردنش هم پیش رفته، معلومه خییل وقته از همه یح  

 هناز جان؟! دل کنده. مگه نه م
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 ۲۸#پارت

ی کافن تصویر مهناز را جمالتش را رو به پریسا گفت. به اندازه

ه کرده بود، البته نه این مهناز، آن  پشت پلک هایش ذختر

ن ابدیها به رسش قسم یممهنازی که مدت اش خورد و داشئی

ک یی احساس، دردی از او دوا 
آرزویش بود! دیدن این دختی

 نیم کرد. 

وایی نداد، کاپشنش را دست به دست کرد و مهناز که ج 

 گفت: 

رم دراز بکشم تا شما هم م، یم_  ببخشید، من خییل خسته

 راحت بتونید به کارتون برسید. 

گفت و از کنار مهناز گذشت. نگاهش نیم کرد، اما متوجه 

ک انتظار این برخورد رسد  ان او بود. دختی نگاه متعجب و حتر

اشت. خودش هم تعجب کرده و زیادی منطقی را از او ند

 بود، ویل او آدم التماس کردن نبود. 

مهناز تصمیمش را خییل وقت پیش گرفته بود. اگر  

خواست نظر او را بداند یا حتی ذره ای وجود او برایش یم

 کرد. ها با او مشورت یماهمیتی داشت، خییل قبل تر از این
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؟! _ مرتضن جان، یم  شه یه لطقن بکتن

هدستش روی دس  ی در اتاقش ماند. به طرف پریسا تگتر

 گفت: 
 

 برگشت و با لبخند کمرنگ

 _ بفرمایید، در خدمتم. 

پریسا قدیم به جلو برداشت. یم خواست حرفن بزند که انگار  

گفتنش خییل سخت بود. ختی نداشت که امروز آنقدر 

های دردناک شنیده است که دیگر بدنش رس شده حرف

 است. 

؟! اهش کنم محرمیتشه خو شه... یم_ یم  تون رو ببخیسر

 مرتضن نیشخندی زد. دست روی چشمش گذاشت.  

ی حاج _ چشم خانم، البته من یک ساعت پیش، تو خونه

 احمد این کار رو انجام دادم. نگران هیج  نباشید! 

ها وارد اتاقش شد. های متحتر آنگفت و در مقابل نگاه  

قدر محتاج و اینی او چه تصوری داشتند؟ یعتن ها دربارهآن

 رسید؟آویزان به نظر یم

خودش را که داخل اتاقش حبس کرد، تازه توانست چند 

نفس عمیق بکشد. حالش خوب نبود. پس رسش درد یم کرد 
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ان نبود، اما  ن و گونه هایش گر گرفته بود. فشارش زیاد متر

 اهمیتی هم نداشت. 

، دست به   نیم خواست به خاطر موضوغ به این یی اهمیتی

هایش شود! دندان لق عشق به مهناز را باید امان قرصد

ن امشب یم کند و دور یم انداخت.   همئر

 

 

 ۲۹#پارت

خواست قوی باشد، آنقدر قوی که دیگر مادرش از ترس یم

ن شدن فشار خونش، قضیه به این مهیم را تا دقیقه  باال پایئر

 آخر از او پنهان نکند! 

ون، خودش را روی  تخت انداخت. با همان لباس های بتر

خوابش نیم آمد. برای او که این چند وقته را درخواب رس 

 ها دیگر دوا و درمان نیم شد. کرده بود، این جور خواب

ی خودش غرق بیخ گوشش این همه اتفاق افتاده و در یی  ختی

بود. دستش را روی چشمانش گذاشت. چند نفس عمیق 

کشید و سیع کرد فکرش همه جا بچرخد به جز حوایل 

 موجود خودخوایه به اسم مهناز! 
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داشت با خیال یک جفت چشم قهوه ای درشت، با مژه  

ای به در خورد و کرد که تقههای بلند و برگشته حال یم

 آرامش نستی اش را پراند. 

ن   ن شد و منتظر ماند. مهناز عادت به اجازه گرفئی نیم ختر

زد و بالفاصله وارد یم شد. کیم که گذشت و نداشت. در یم

ی از باز شدن در نشد، بفرماییدی گفت و روی تخت  ختی

 نشست. 

در باز شد و نور تندی به صورتش تابید. دستش را جلوی  

 چشمانش گرفت. 

 شه ببندیش، کورشدم! _ یم

بست، بلکه اگر مهناز چند روز پیش بود نه تنها در را نیم 

کرد تا حال او جا بیاید، اما این چراغ اتاق را هم روشن یم

از انگار با آن یگ صد و هشتاد درجه ای فرق داشت. مهن

 عوض شده بود! 
ً
 شاید فقط مهناز عوضن نبود، واقعا

 در را بست و وارد اتاق شد. 

 _ ببخشید... ببخشید حواسم نبود. 

مرتضن که خیالش از حضور او راحت شده بود، دوباره روی  

 تخت دراز کشید. 
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 _ کاری داشتی مهناز؟

 نشست. جلو آمد و کنار او 

 _ باید با هم حرف بزنیم. 

 _ در چه موردی؟

 _ در مورد خودمون، رابطه مون... 

 انگشت اشاره اش را رو به او تکان داد و حرفش را برید.   

 

 

 ۳۰#پارت

ه بری به _ دیگه نه خودموین وجود داره نه رابطه ای پس بهتی

 خسته
ً
 م! مهمونات بریس، من واقعا

، اینجوری ن  باش. _ تو رو خدا مرتضن

ن شد. داشت کاسه  ش رس یمدوباره نیم ختر  آمد. ی صتی

_ چه جوری یم پسندین بانو؟! موهام رو بلند کنم و لباس 

؟ یا نکنه دلت یمعجق وجق بپوشم، راضن یم خواد یسر
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دستم تو جیب پاپا جونم باشه و بتونم برای بریز و بپاش 

 کنم؟! 

 !  _ مرتضن

 مهناز نام او را نالید و بغضش ترکید. 

... به جون خودت... اگه... اگه  _  به خدا... به خدا مرتضن

 نرو... نیم
 

 رم!... بگ

هق یی زد، اما شک داشت دلیلش هقشکسته حرف یم 

امانش باشد. به گمانش سخت بود این حرف را بزند و جمله 

ی او را روی اش را تمام کند. انگار یم ترسید مرتضن خواسته

د و به استناد آن از  ن کند. نیشخندی هوا بگتر او تقاضای نرفئی

 زد. 

_ بگم نرو که تا آخر عمر به خاطر نرسیدن به آرزوهات 

 منت رسم بذاری؟! 

ن انداخت. این مرد او را از   مهناز باز هم لب گزید و رس پایئر

 بر بود. 

نیم توانست بگوید منتی نخواهد داشت، چون خودش هم  

ی شناخت. از این حاتم بخیسر ها خخودش را خوب یم تی
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وع  ن موضوع رسر  اختالفش با پدرش هم از همئر
ً
نبود، اصال

 شد. یم

او دلش یم خواست به هر قیمتی که شده لباس سفید  

پزشگ بپوشد و همه جا خانم دکتی صدایش بزنند، اما حاج 

 احمد این هر قیمتی را قبول نیم کرد که نیم کرد. 

 

 

 ۳۱#پارت

ش را نداشت و این شد که م هناز کمر تحمل دوری از دختی

 همت را به آزار دادن پدرش بست. 

_ برو مهناز، حاال که تمام کارات رو کردی تا تهش برو، ویل یه 

جوری برو که دیگه هیچ وقت حشت ایتن که هستی رو 

 نخوری! 

ن برای او هم   . انگار همه چتر ن این را آرام گفت، آرام و مطمئ 

این  تمام شده بود. شاید یم خواست یک بار برای همیشه از 

ن مهناز، لذت داشتنش  ترس کشنده رها شود. ترس از نداشئی

 را هم کمرنگ یم کرد. 
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 جوری بشه! خواستم این_ من نیم

 _ چه جوری؟

ن که تو به ... همئر ن ت بگذری. _ همئر ن خاطر من از همه چتر

ن دانشگاه نرفتنت! قول یم دم پولت رو برگردونم. همئر

 ذارم بهت مدیون بمونم! نیم

گاهش کرد، پرحرف و عمیق. چشمانش در مرتضن تنها ن 

شد، اما مهناز بلد بود سکوتش را تاریگ اتاق خوب دیده نیم

ن  هم معنا کند. از جا برخاست و با پاهایی که انگار به زمئر

ی در  چسبیده بود به طرف در رفت و دستش را روی دستگتر

 گذاشت. 

، ای ایستاد. انگار هنوز هم دو دل که نه هزار دل بود لحظه 

ن و ماندن! خودش نفهمید چطور به عقب چرخید و  ن رفئی بئر

فاصله شان را به هیچ رساند و خودش را در آغوش مرتضن 

ن وضعیت فعیل اش که تنگ  پنهان کرد. دلش برای هیچ چتر

 شد، برای مرتضن و داشتنش غش و ضعف یم رفت! نیم

مرتضن اما از جایش تکان نخورد. شاید نماز نیم خواند،  

گرفت، اما یی ناموس ه هایش را یگ در میان یمشاید روز 
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شد که به او نامحرم شده نبود. دختی حاج احمد دوساعتی یم

 بود. 

حرکت دید، فاصله گرفت ای یی مهناز که او را چون مجسمه 

 و چشمان خیسش را به او دوخت. 

! _ دلم برات تنگ یم   شه مرتضن

ک   ن انداخت. دل دختی قرار مرتضن چشم بست و رس پایئر

بود تازه از این به بعد برایش تنگ شود، اما ختی از دل 

 المصب او نداشت که نرفته هم مثل قفس شده بود. 

آنقدر چشمانش را بسته نگه داشت که مهناز از اتاق خارج  

شد و کیم بعد صدای بسته شدن در واحد به گوشش رسید 

ن راحتی دنیای زیبایش را  ن تمام شده بود. به همئر همه چتر

 دیل به مخروبه کرده بودند! تب

خوابید، رسش را روی بالش گذاشت و چشم بست. باید یم

 باید یم
 
خوابید و دوباره در خواب و خیالش رویای یک زندگ

 ساخت! زیبا را یم
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 ۳۲#پارت

نشسته بود وسط پذیرایی کوچک و لخت و عور 

شان. دستانش را هم دور زانوانش حلقه کرده بود و آپارتمان

داد. خاطرات خرش را چسبیده بود و قصد را تکان یمخودش 

 رها کردنش را نداشت. 

این خانه را با مهناز رنگ زده بودند. دختی حاج احمد کیل 

کبرنامه داشت برای خانه خواست دیوارها را شان. یمی مشتی

رنگ و وارنگ کند. خرید وسایل خانه که دیگر نور عیل نور 

 بود. 

های مهناز که هیچ، سقف خواستهموجودی جیب مرتضن با 

ش ختی با فرش آن هم نیم خواند. حاج احمد از توقعات دختی

. این بود که پا پیش گذاشت و بدون اینکه مهناز داشت

 شان را پرداخت کرد. ی وسایل خانهمتوجه شود، هزینه

دانست چقدر به غرور و شخصیتش فشار آمده بود خدا یم 

حاج احمد. حاال که مهنازی نبود ی با قبول این کمک پدرانه

 دید این خفت را تحمل کند. دلییل نیم

صبح زود با باربری تماس گرفته بود و هرچه داشت و 

اش آنقدر ی حاج احمد فرستاده بود. خانهنداشت به خانه
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زد صدایش چند بار سوت و کور و خایل بود که اگر فریاد یم

ی به  اش را با رسعتپیچید و تنهایی در آن یم و شدت بیشتی

 کشید. رخش یم

ها تکیه زد. رسش را تا دو دستش را به عقب کشید و به آن

های کوچک شد عقب برد. چرا حواسش به ترکجایی که یم

 شان نبود؟! سقف خانه

 که با کیل ذوق و شوق 
 

چرا تا حاال دقت نکرده بود که  رنگ

ی بطههمراه مهناز به این خانه زده بودند، داشت مانند را

شد و خورد و پوسته پوسته یمشان ترک یمنصفه و نیمه

 کرد؟! باطن زشتش را رو یم

 

 

 ۳۳#پارت

شان پرت شده بود که تا این مگر چقدر حواسش از رابطه

ی زشت، نفهمید دور و برش چه ختی است و مهناز از لحظه

 شان را زده است؟! گ و کجا قید او و رابطه

کمتی شد. آن قدر که دستانش به   رمق دستانش به مرور کم و 

ن رسید.   عقب کش آمد و رسش به زمئر
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ن رسد رسد بود. رسامیک  های سفید و براق کف پذیرایی زمئر

ن چرخاند. داشت او را در خود یم بلعید. چشم روی زمئر

 زیادی کثیف بود. 

آمد از آخرین باری که مهناز مجبورش کرده بود یی یادش نیم

د و همه جا را  گذرد. اوایل برق بیندازد، چقدر یم دست بگتر

ن کردن خانه خسته نیم  شد. مهناز از تمتر

دار را در بیاورد. از های خانهآمد ادای خانمخوشش یم

هایی که صبح تا شب یه این طرف و آن طرف خانه آن

گردد، با یک چرخند و شب وقتی مردشان به خانه بریمیم

اهن راحت نجن به اس روند و او تقبالش یمدامن گل گیل و پتر

چقدر خوشبخت بود از اینکه یگ از آن مرداین بود که زین 

 چشم انتظارش بود. 

ن آورد و صدای گویسر  اش که بلند شد، دستش را پایئر

ون گویسر  ن چسبانش، بتر اش را به سختی از جیب شلوار جئر

ی کرده بود. مهناز عاشق این شلوار و  ن کشید. امروز را ناپرهتر

های اسپورت ایشان بود. عاشق لباسهست شدن لباس

ن با ژست های عجیب و غریب و مردانه، عاشق عکس گرفئی

 معرفتی و نامردی. عاشقانه و در نهایت، عاشق یی 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اش یه روشن و خاموش ی گویسر اسم الهام، روی صفحه

شد. ظاهرا کامیون وسایل، ماموریتش را به درستی انجام یم

د. دلش حرف زدن داده و به موقع به مقصد رسیده بو 

دانست اگر جواب الهام را ندهد، خواست ویل خوب یمنیم

 دست از رسش برنخواهد داشت. 

 

 

 ۳۴#پارت

دست دیگرش را خم کرد و زیر رسش گذاشت. تماس را برقرار 

 کرد و سیع کرد صدایش پر انرژی و شاد باشد. 

سالم الهام بانوی زیبا. یح  شده که شما این قدر زود زود  -

 شه؟من تنگ یم دلت واسه

با وجود تالیسر که برای خوب بود لحنش داشت، باز هم بد 

گفته بود. این را از سکوت کوتاه الهام فهمید. لبش را گزید و 

 دستی به صورتش کشید. 

توانست الهام را با چشمان به اشک نشسته و لتی لرزان یم 

تصور کند. مادرش زیادی نازک نارنجی شده بود. به یاد 

تر از گل به او گفته باشد. چ وقت پدرش  نازکنداشت هی
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تر نبود، دست کیم از او حاج احمد هم اگر پدرش مهربان

 نداشت. خانواده دوست بود و مهربان. 

ن اعضای خانواده  اش تقسیم کند. حتی بلد بود عشقش را بئر

ی کافن شد هم به اندازهبرای اویی که پش همشش حساب یم

ام داشت  . محبت و احتی

ی که جدایی پدر و مادرش  
ش بود. دختی مشکلش تنها با دختی

اش را به حاج احمد را بهانه کرده و مدام رسکوفت تنهایی 

زد. آن هم فقط به این جرم که نتوانسته بود دم به بیچاره یم

ش بکند و رایه غربت  ن دم مادرش بدهد و دل از همه چتر

 شود. 

 سالم عزیزم، خویی مادر؟ -

منده ن تر شد. الهرسر ام گالیه کردن هم یاد نگرفته بود. همه چتر

ریخت توی خودش و ترس مرتضن از روزی بود که را یم

گذاشت گنجایش او هم تمام شود. آن وقت باید رسش را یم

ن و یم  مرد. زمئر

ده بود. از همان روز بود که مرتضن   پدرش، الهام را به او ست 

مرد کرد. چند ماه تالش کرده بود احساس مرد شدن یم
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تر از آن بود که با تکیه به مادرش باشد اما الهام ضعیف

 پشش از عهده
 
 شان بربیاید. ی زندگ

؟ -  ممنون مامان، شما خویی

؟ -  خویی مرتضن
 مطمئتن

 

 

 ۳۵#پارت

حال بدش دیگر به رخ زدن و پرسیدن نداشت. الهام مادر بود 

 ی دور. فهمید حتی از فاصلهو درد فرزندش را یم

داشت. انگار منتظر یک تلنگر بود تا بغضش صدایش بغض 

 را روی رس مرتضن آوار کند تا کیم خنده چاشتن کالمش کند. 

 آره الهام بانو، چرا باید بد باشم؟ -

هایش داشت. با همان چشم بست و باز مهناز را پشت پلک

ی کرده و شکم او  ن لبخند مهربانش مثل همان روزی که ناپرهتر

ن انتخاب کرده خواست خواب مرتضن بود. یم را برای نشسئی

اند. الحق که راه خویی را انتخاب کرده بود. نه تنها  را بت 

 خواب، بلکه هوش و حواس مرتضن را هم پرانده بود. 
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 پاشو بیا اینجا.  -

 با همان چشمان بسته نیشخند زد. 

. مگه اینکه کار؟ من که دیشب اونجا بودمبیام اونجا یح   -

 رفته باشه! حاج احمد تصمیم جدیدی واسم گ

-  !  مرتضن

الهام که نامش را هق زد، باز لبش بود که جور زبان تندش را 

ی اش را هم به خاطر روحیهکشید. حق نشان دادن ناراحتی 

 زیادی حساس مادرش نداشت! 

ش   حاج احمد شب قبل رسما او را الیق محرم ماندن به دختی

ن چند ساعت پیش برای ا و ندانسته بود. محرمیتی که تا همئر

اش بود و به خاطرش از جان و دل مایه گذاشته تمام آینده

 بود. 

 ی خاله حایحی میای؟خونه -

 اونجا بیام چیکار؟ دیروز اونجا هم بود.  -

. آش نذری پخته بود. باید فکر کنم خودش بهت زنگ بزنه -

. اون بیچاره که غتر از تو مرد دیگه ای نداره!   حتما بایسر

 مرد دیگه؟ -
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ماند وقتی ام گفت. آرام و با تمسخر. چقدر هم به مردها یمآر 

 
 
 رفتند. اش از زیر بار تکیه زدن به او، در یمکه تمام زنان زندگ

 
 

 نه الهام مرد بودنش را قبول کرده بود و نه مهناز او و مردانگ

اش، اعتماد داشت. خاله حایحی که نسبت به تازه رس بر آورده

د تمام عیار بود. کجا نیاز به او و آن دو، برای خودش یک مر 

 
 

 اش داشت؟های نخواستتن مردانگ

. خریداش رو دیروز نمیام مامان. کار مردونه هم که نداره -

. پخش کردن چار تا کاسه آش که دیگه مرد و زن انجام دادم

 نداره! 

 ت رو فرستادی اینجا؟واسه یح  وسایل خونه -

 حواسش به او و داد اصال ربط الهام، نشان یمسوال یی 

هایش نبوده است. با یک حرکت از جا برخاست و بهانه

هایش که دوباره زانوانش را در آغوش کشید. در تنهایی 

 توانست ضعفش را نشان دهد! یم
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 اش را گذاشته بود برای انظار عمومی محکم ظاهریپوسته

ز شد و کم کم اکرد، کهنه و نخ نما یماگر زیاد از آن استفاده یم

 افتاد. سکه یم

ش  - ش خریده بود، وقتی دختی اونا رو حاج احمد واسه دختی

 نبود که ازشون استفاده کنه، دلییل نداشت اینجا بمونه! 

-  !  مرتضن

ن انداخت. چه یم شد که مادرش به چشم بست و رس پایئر

 مردانه داشت تا خرج دو 
 

جای این همه ناز زنانه، کیم زنانگ

ش هیچ وقت به نفرشان کند و گذر حاج اح مد و دختی

 
 
 افتاد؟شان نیمزندگ

آن وقت الزم نبود او این گونه بدبخت و مفلوک، وسط 

د و مادرش مظلومانه برای ی خانهپذیرایی مرده ای عزا بگتر

 ی او خون ببارد. قلب شکسته

 

 

 ۳۷#پارت
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ی خاله دست به سینه تکیه زده بود به دیوار حیاط خانه

یر نظر داشت. ظاهرا خاله حایحی حایحی و رفت و آمدها را ز 

کس و کار و تنها نبود. الاقل کرد یی آن قدرها که فکر یم

 داد! شلوغن مراسم آش پزانش که این را نشان یم

حق با الهام بود. غتر از خودش هیچ مردی نبود، هرچند به 

نظر نیازی هم به حضورش نداشتند. هرکس که باید از آش 

د و شخصا زحمت بردن شد، آمده بو سهیم نصیبش یم

 کشید. ی آشش را یمکاسه

های حواس جمعش به الهام و خاله حایحی را چرخ زدن 

ک قد کوتاه خاله حایحی پرت یم کرد. الهام هرچند لحظه دختی

 گرفت. ها را یمکشید و نم آندست زیر چشمانش یم

ای تنها گتر بیاورد و بابت خواست او را گوشهچقدر دلش یم

 ش از او گالیه کند! این همه ضعف

اگر او هم مانند خاله حایحی کیم عزت نفس داشت، االن 

ن شان این قدر اسفکداموضعیت هیچ بار و ترحم برانگتر

 نبود. 

ن زحمت بردن این  - ، خاله حایحی گفئی ببخشید آقا مرتضن

 ها رو شما بکشید! آش
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ک با سیتن بزرگ تر از تکان سختی خورد و صاف ایستاد. دختی

 روی او ایستاده بود. خودش، روب

صدایش برخالف قد و قامتش زیادی خانمانه و زیبا بود. 

ن به زیر افتاده بود و قصد باال  ن و رنگئر نگاهش هم سنگئر

 آمدن نداشت. 

ک ریزه  دست دراز کرد  و سیتن را گرفت. تعجبش از دختی

ه بود که چطور زیر بار سنگیتن آن تاب یم ن  آورد. متر

م -  شون؟کجا باید بتی

ک ماند. برخ الف انیس، نگاه او ثابت و پا برجا روی دختی

قصد کوتاه آمدن هم نداشت. انگار یک موجود 

کرد. همان قدر به نظرش جالب و ماوراءالطبیعه را نگاه یم

 آمد. پیچیده یم
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ن برای مهناز خانم و خانواده -  شه. گفئی
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هایش کم مانده بود سیتن را همان جا رها کند. به شنیده

 ک داشت. ش

؟!  -  یح 

ک هم باال آمد. باید حسایی رس باال یم
گرفت تا نگاه دختی

 بتواند چشمان او را ببیند. 

شاید لرزش صدایش را فهمیده بود. لبخندش هم خاص بود 

 شد کنار لبش جان داد. و جذاب. یم

! اگر یم - ن ن قدر گفئی سم به منم همئر خواین برم بت 

 دوباره؟! 

رست و غلط بودن کارش فکر تر از آن بود که به دپریشان

ک رها کرد و از کنار او  کند. سیتن را تقریبا توی آغوش دختی

هایش حمل گذشت. بماند که سنگیتن نگاه او را روی شانه

 کرد. یم

ی حیاط که خاله حایحی و الهام کنار تخت کوچک گوشه

ن صدایش سخت  روی آن نشسته بودند، ایستاد. باال نرفئی

ممکن نه.  او مرد انجام تمام کارهای سخت و حتی بود اما غتر

ممکن بود.   غتر
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ه خاله؟ سیتن یم - چیتن واسه مهناز و اینجا چه ختی

 اش؟خانواده

دید اما فعال وقت فکر ی الهام را از کنار چشم یمرنگ پریده

 کردن و غصه خوردن برای حال او را نداشت. 

یم پیاز هایش کاعتنا به او و جلز و ولز کردنخاله حایحی اما یی  

ن آن روی ظرف آش روبرویش،  ن ریخئی داغ برداشت و حئر

 گفت: 

چته بچه جان؟ اگه این قدر سخته یه تکوین به خودت  -

، بگو یگ دیگه رو  بدی، الزم نیست این قدر داغ کتن

ه!   پیدا کنم اینا رو بتی

فهمید. چند رفت. خاله حایحی را نیمداشت از کوره در یم

های دختی حاج احمد با سال مدام بیخ گوشش از تفاوت

خودش گفته بود و حاال داشت او را مامور رساندن آش 

 کرد! محبوب مهناز یم

 

 

 ۳۹#پارت
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 خواست رسش را از این همه تناقض به دیوار بکوبد. دلش یم

ی نیم - ن  مامان خانم؟ تا کجا قراره رست رو شما چتر
 
گ

 خودت و من تصمیم 
 
ن تا بقیه برای زندگ بندازی پایئر

ن؟  ! بگتر

؟!  -  مرتضن

ببخشید خاله، منظورم به شما نیست خدای نکرده ویل کیل  -

شم از این همه صبوری. . دارم دیوونه یمحرف مونده رو دلم

تا کجا قراره پیش بری مامان؟ بگو الاقل منم آمادگیش رو 

 داشته باشم! 

خاله حایحی دستش را چسبید و او را کشان کشان به داخل 

هش به چشمان مشتافی که به تئاتر ساختمان برد، تازه نگا

 ی او زل زده بودند، افتاد. زنده

رس تکان داد و آه کشید. باز هم زیاده روی کرده بود. هیچ 

خواست الهام را جلوی دیگران کوچک کند ویل دلش نیم

اش آن قدرها خوب نبود که بتواند خوب و بد اوضاع رویح

ن دهد.   رفتارش را تمتر

شان بسته شد، به دیوار تکیه زد و در ساختمان که پشت رس 

ن رس خورد. دو دستش را روی صورتش گذاشت و  روی زمئر
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هایش اش را پنهان کرد، اما حریف لرزش شانهبغض ترکیده

 نبود. 

ترین حیس بود از پا درآمده بود. حس شکست و تحقتر بزرگ

که داشت. مهناز او را نخواسته بود، فقط به این دلیل که 

یف موانع رس راه رسیدن او به آرزوهایش توانست حر نیم

 شود. 

ن هزینه  در خارج از کشور و تامئر
 
ن وسعش به زندگ ی سنگئر

رسید. پس زده شده بود. آن هم تنها به دلیل تحصیل او نیم

 خایل بودت جیتی که انگار قصد پر شدن نداشت. 

نتیجه بود. چند سال برای مهناز و هایش هم یی سگ دو زدن

گشت تنها ش کرده بود و حاال که به عقب بریمآرزوهایش تال 

ای که یک ی آن همه تالش، عمری بود که رفته و جواین ثمره

ی رسیده بود.   شبه به پتر

کنه؟ تو دعواش کردی یح  شده؟ داداشم چرا گریه یم -

 خاله؟

 

 

 ۴۰#پارت
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صدای مهسا را که شنید تند تند صورتش را پاک کرد. 

اس بود. رس که بلند کرد، خواهرکش زیادی روی برادرش حس

 مهسا درست روبرویش ایستاده بود. 

های خندان مرتضن را که دید، بق کرد و چشمان خیس و لب 

رس او را به آغوش کشید. دستانش به سختی دور گردن او 

 شد. حلقه یم

ترین شد مهربانحس و حالش در لحظه عوض شد. مگر یم

 د. آغوش دنیا نصیبش باشد و حال دلش خوب نشو 

 مهسا او را از خود فاصله داد. 

 گ اذیتت کرده داداش؟ آبجی مهناز؟ -

 رس باال انداخت. 

 نه عزیزم، گ گفته؟ -

مون. به مامان و خودش گفت. امروز صبح اومده بود خونه -

یه عالمه هم گریه کرد. یه  گفت که تو رو اذیت کردهبابا یم

 آقای قد بلند مهربون هم همراش بود ویل من دوسش

 نداشتم. 
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ن یمکه روی گونهدستان کوچکش شد، های مرتضن باال و پایئر

برد. رسش را کیم به طرف راست ی زیبایی یماو را به خلسه

چرخاند و کف دست او را بوسید. بعد دو دست او را گرفت 

 ها داد. و تکان کوچگ به آن

آبجی مهناز اشتباه کرده. مگه من دوتا آبجی بیشتی دارم  -

شون ناراحت هم بشم؟! اگه دوباره از دستکه بخوام 

اومد، بهش بگو مرتضن گفت من هیچ وقت از آبجیام 

 شم! دلگتر نیم

زد. ریخت. حرف دلش را یمگفت و دلش اشک یمزبانش یم

شد اما مهناز که خواهرش او از خواهرش دلگتر و ناراحت نیم

 نبود، بود؟

 

 

 ۴۱#پارت

ن تا اتومبیلش راجلوی ساختمان نگه داشت  و نگایه از پایئر

ی وحشتنایک داشت. یک عالمه باالی آن انداخت. دلشوره

های محیل زیبا، دو طرف نهر نشسته بودند و دختی با لباس

 شستند. در دلش رخت یم
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ای یه تا کرد. آب بد مزهاش یمحالت تهوع داشت خفه

 شد. اش یمرفت و باز رایه معدهدهانش باال یم

م؟یم -  خواین من بتی

ک داخل صندیل  گیج به طرف صدای ظریف برگشت. دختی

گم شده بود. شک داشت پاهایش به کف اتومبیل برسد. 

 سیع کرد کیم لبانش را بکشد. تالیسر احمقانه و مضحک! 

نفس عمیقی کشید و پیاده شد. باید زودتر ماموریتی را که 

کرد و بعد به خاله حایحی به او محول کرده بود، تمام یم

برد. رسمای آپارتمانش را به هر چه ودش پناه یمگاه خخلوت

 بود، ترجیح یم
 
 داد! گرمای جمع خانوادگ

شاید هم چون جمیع به اسم خانواده نداشت این حالش 

بود. سیتن را از صندیل عقب برداشت. مقابل در که ایستاد، 

 حالش هزار برابر بدتر بود. 

ست و ریس الهام گفته بود هنوز مانده که کارهای مهناز را

ی گیسو کمندش، به شود و دست در دست پش خاله

 ها پرواز کند. ها آن سوی آبفرسنگ

ون یمرسش درد گرفته بود. از گونهپس زد. هایش هم آتش بتر

لعنتی به خود و حواس پرتش فرستاد. یادش رفته بود قرصش 
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شد که اگر مهناز به او تذکر را بخورد. هرچند چند وقت یم

 کرد. اش را فراموش یمقرصداد، نیم

به سختی دستش را باال آورد تا زنگ را فشار دهد. سیتن در  

، دست و خورد. صدای خندهدستش تکان تکان یم ی آشنایی

ی راه خشک شد، کرد. دستش میانهپای دلش را سست یم

گ خودش را داخل درست همان لحظه ای که باز شد و دختی

 کوچه انداخت. 

 

 

 ۴۲#پارت

خواست توقف ناگهاین و چشمان گردش را به پای دلش یم

 
 

اش بگذارد. شدین بود اگر همان موقع پشک گیسو دلتنگ

ون یم ک از خانه بتر آمد و رویایش را به کمند پشت رس دختی

 . کرد تیل از خاکستی بدل نیم

ی مهناز؟ دستم بهت برسه درسته قورتت  __ کجا در متر

 دم. یم

 سالم.  -
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تر شده شده بود، درست مانند لحن صدایش هم قشنگ

 اش که انگار چند درجه زیباتر از روزهای قبل شده بود. چهره

، خوبید؟ -  سالم آقا مرتضن

کرد. دستش پشک گیسو کمند زیادی روان فاریس صحبت یم

را هم روبروی او گرفته بود و منتظر بود مرتضن دست 

 ی او متصل کند. رسدش را به انگشتان کشیده

ست تا این حد بدبخت به نظر برسد اما خوادلش نیم 

 دستانش جان نداشت. زبانش هم خشک شده بود. 

ها چرا اینجا واستادین؟ زود باشید که وقتمون بچه -

 گذره! یم

دست رادوین که ناامید از دست دادن مرتضن با او عقب 

کشیده شد، در دل به خودش لعنت فرستاد. کاش دستش را 

ست او، روی دست مهنازش داد دگرفته بود و اجازه نیم

بنشیند و حتی پا را فراتر بگذارد  و دست کوچک او را محکم 

د!   در دست بگتر

یخ زبانش باالخره آب شد. جان کند اما خوب بود که ناامید 

 نشد. 

 س... سالم پریسا خانم. براتون آش آوردم.  -
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پریسه خودش را از کنار رادوین جلو کشید و با لبخند مهرباین 

 دست او گرفت.  سیتن را از 

تون آش پزون وای، خییل ممنونم، احمد گفته بود خاله -

کت دارن و ممکنه العام جون نتونه تو مراسم بچه ها رسر

 کنه! 

 

 

 ۴۳#پارت

سیتن از روی دستش برداشته شد و او تازه نگاهش به رنگ 

های مهنازش افتاد. کرم پوشیده بود. یک دست و کرم لباس

 روی رسش. ی گل کوچگ زیبا. با حلقه

. تازه داشت دلیل پشک دیالق گیسو کمند هم کرم پوش بود  

فهمید. او اضار خاله حایحی و الهام را برای آمدن به اینجا یم

 را به مصلخ فرستاده بودند. 

 ها؟! مراسم بچه -

ه به چشمان گریزان مهناز پرسید. پریسا با لبخند  ختر

 ای پاسخ داد: احمقانه
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است. مراسم  عقد ساده بله عزیزم، البته فقط یه -

یم. اینم فقط واسه اینه که شون رو اونور یماصیل گتر

ش باشه.   احمد تو یگ از مراسمای دختی

سوخت که دلش بیشتی از خودش برای حاج احمدی یم

ش دارد. آرزوهایی که یم
دانست آرزوهایی برای تک دختی

 ظاهرا قرار نبود محقق شود. 

یف  -  میاری؟! ممنون عزیزم، شما هم که تشر

ابش را ی قاطع و محکم جو اش این بود که با یک نهعاقالنه

ی که غرغره کرد، کار را 
ً
بدهد اما رسی که تکان داد و بله حتما

 خراب کرد. 

شد. ی آرزوهایش یمباید از نزدیک شاهد آوار شدن خانه

شاهد ازدواج دختی حاج احمد با پشی که نه مرتضن نام 

داشت. مهناز قرار بود با رادوین داشت و نه شباهتی به او 

اش نایم ازدواج کند که جیب پرش رس ماه و آخر ماه حایل

 ی خدا پر بود. شد. همیشهنیم

 

ی از او نمانده بود. روحش  ن ون آمدند، چتر از محرصن که بتر

ای مهناز، به مرده بود، درست همان لحظه که لبان قلوه
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ن یک بله انش چال ی لبی محکم جنبید. مرتضن گوشهگفئی

 شد. تمام شد، مرد. 

. خواست. دلش فرار یمدلش فرار یم  ن ، گریخئی ن خواست، رفئی

ین در این مراسم  پناه بردن به هرجایی که اثری از حاضن

 کشنده نباشد. 

ی که برای عقد دختی پریسا و حاج احمد انتخاب کرده  محرصن

بودند، زیادی زیبا و خاص بود، درست مانند خودش و حتی 

 همشش. 

 

 

 ۴۴#پارت

یک باغ بزرگ که آالچیق کوچگ وسطش تعبیه شده بود تا از 

ن بود  ر گرما و رسما در امان باشند. هوا زیادی پاک و پر اکستر

ای که راهروی بزرگ محرصن را تمام های او تا لحظهاما ریه

ون از محوطه ی زیبای آن نرساند، نکرد و خودش را به بتر

ن را جواب ر هوای آن محرصن با  گو نبود. نیازش به اکستر

های او سازگار نبود. آنجا داشتند آرزوهایش را دود ریه

 کردند. یم
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، مرتضن جان، یم - ؟! مرتضن  شه واستی

، جان شده بود. حاال، درست چند دقیقه بعد از عقد  مرتضن

هایش آتش دائم او با مردی که مرتضن نام نداشت. گونه

 د. کر گرفته بود. رسدی هوا کیم از التهابش کم یم

چند قدم فاصله داشت تا خودش را به اتومبیلش برساند و  

ای که ظاهرا همه با هم برای او و از مهلکه بگریزد. مهلکه

آرزوهای ناکامش ساخته بودند ویل پاهایش جان نداشت. 

شاید هم التماس صدای مهناز رمق پاهایش را برده بود. یک 

اش تی دستش را داخل جیب شلوارش برد تا شاید لرزش لعن

 کم شود. 

 جانم، یح  شده مهناز جان؟!  -

گفت. مهناز چسباند. دروغ که نیماز ته دل جان به نام او یم

 جانش بود. 

 جوری نرو! تو رو خدا این -

 رن. تون تموم شد دیگه  بقیه هم دارن یمچجوری؟ مراسم -

 ای؟! تو بقیه -
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شد. لرزش داشت کار دست دیگرش هم باید زنداین یم

 د. دادستش یم

 نیستم؟!  -

؟!  -  مرتضن

 

 

 ۴۵#پارت

اش چکید. خوب االن مثال چه گفت و قطره اشگ روی گونه

داد؟ چه انتظاری داشت؟ مرتضن باید برای اشک او جان یم

 ی غتر معقویل! خواسته

شن. نگران منم نباش. برو تو مهناز، مهموناتون ناراحت یم -

 خالم خوب خوبه. 

 وری بشه! جخواستم اینبه خدا من نیم -

 چجوری؟!  -

ن  - . همئر ن جوری که تو ازم دلخور بایسر  ... همئر

؟!  -  پشیموین
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ن افتاد، مرتضن تلخندی زد و رس تکان داد.  رس مهناز که پایئر

ک برای رسیدت به خواسته هایش، دلش را هم قرباین دختی

 کرد، مرتضن که عددی نبود! یم

 . .. خدافظ -

 ساند. گفت و چرخید تا خودش را به اتومبیلش بر 

 منتظرم بمون!  -

زلزله شد. شاید هم صاعقه به تن رنجورش زد. این دختی چه 

ی دیده بود که یی یم
نامویس طلب گفت؟ او را چجور بشر

کرد؟ ابروهایش گره کور خورد و صدایش رعشه به تن یم

 انداخت. مهناز یم

؟! یح  یم -
 
 گ

ک احمق از عمق  دستان مهناز در هم گره خورد. پس دختی

 تی داشت. حماقتش خ

خوب... خوب من و رادوین یه مدت کوتاه باهمیم.  -

 تونم بیام و .... بعدش... بعدش یم

ه -  ی احمق! خفه شو... خفه شو دختی
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تن صدایش بلند نبود اما خشم داشت. تعصب داشت. 

ت داشت. مهناز یم شناختش. قدیم عقب رفت و نگاه غتر

 اش را به او دوخت. ترسیده

 

 

 ۴۶#پارت

تم؟ من یح  فکر کردی تو بچه؟ من یی راجع به  - غتر

رگم؟ منتظر زن شوهردار بمونم که شاید ناموسم؟ یی یی 

یه روز دلش از زندگیش زده بشه و یادش بیفته یه 

 مرتضای احمقی هم تو زندگیش بوده! 

رسی به تاسف تکان داد و قدیم عقب گذاشت. مهناز 

 
 
که برای   اش، از تالیسر ناامیدش کرده بود. از خودش، از زندگ

ی حسابش کرد. حاال دیگر از اینکه ته ماندهرسبلند بودن یم

را برای دختی حاج احمد سکه خریده بود، ناراحت نبود. پویل 

که جمع کرده بود قرار بود خرج او شود، پس چه بهتی که 

 
 
 شد. اش هم از آن استفاده نیمدیگر در زندگ

ه بود و با ریزان کنار انیس ایستادتر الهام اشککیم عقب

احمد ترسید پریسا یا حاجی آن دو بود. یمترس شاهد مکالمه
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ها را ببینند. هیچ و یا بدتر از همه رادوین رس برسند و آن

خواست پشش یک بار دیگر قرباین دلش نیم

 احمد و پریسا شود. های دختی حاجخوایهزیاده

، بازوی انیس را در دست گرفت و  ن مرتضن با فاصله گرفئی

 لید: نا

ترسم م عصبیه یم_ تورو خدا انیس جان، همراش برو. بچه

 بالیی رس خودش بیاره! 

انیس رس تکان داد و با خداحافیطن رسرسی از او فاصله 

گرفت. هیچ دلیل موجیه برای حضورش در این جمع و این 

 دید. مراسم نیم

خاله حایحی خواسته بود مرتضایش را برای رساندن آش 

احمد اضار داشت او هم در د و بعد حاجاش تنها نگذار نذری

ش حضور داشته باشد و او هنوز هم نیم فهمید مراسم دختی

 رسپیاز این مرتسم و این خانواده بود یا ته آن! 

روی صندیل اتومبیل مرتضن که نشست، فهمید او تنها فرد 

 از او هم یی 
تر و ربطنامربوط به این جمع نبوده، مرتضن

توجه به نگراین خوابیده پشت دور که یی  قدر زد. آندورتر یم
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چشمان مادرش، پایش روی گاز لغزید و از آن جمع و آن 

 ها دور شد، شاید هم گریخت! غریبه

 

 

 ۴۷#پارت

ی خیابان پارک کرد و رس به پشتی صندیل اتومبیلش را گوشه

تکیه زد. نگاهش مستقیم به روبرو بود، به گنبدی که زیر نور 

ی یمدرخشید خورشید یم  کرد. و دلتی

هایش بگتر و نگتر . روزهنمازهایش یک خط در میان بود 

ت حایل شد و دلش برای گنبد طالیی اش یمداشت اما غتر

 زد. ضامن آهو دل یم

هایش صف بسته بود. یک عالمه بغض نشکسته پشت پلک

آمد. راه گلویش مسدود شده بود و نفسش سخت باال یم

ن دلش فرار یم ، به دل کوه و جنگل و جاده خواست. گریخئی

ن الهام و چشمان  ن هم نداشت. نگاه غمگئر زدن، اما پای رفئی

 کرد. زیبای مهسا پای رفتنش را سست که نه، فلج یم

زد. تنها نگاه بود و نگاه. جالب گفت، پلک هم نیمهیچ نیم

ن نداشت. سبک  بود که حتی در دلش هم حرفن برای گفئی
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ن هم نه. معلق بود.  حس. انگار بتش را حس یی یی  نبود، سنگئر

 خراب کرده بودند. 

 خیال یم 
 

اش کرد هرکس او را نشناسد، مهناز به او و مردانگ

ایمان دارد اما امروز درست همان لحظه که ملتمسانه 

خواست که منتظرش بماند، تمام اعتقاداتش زیر سوال رفت 

 و بت مهناز به شکل زشت و زننده شکست. 

گفته بودند باید حرف بزند، درد دل   آمده بود دل سبک کند. 

کند، نذر و نیاز بگوید اما هیچ کس، هیچ کس ختی نداشت او 

ن نگاه پر حرف چه دیل سبک یم کند. اتصال نگاهش با همئر

 به عظمت روبرویش را با آیه شکست و استارت زد. 

اش گرفت. تلخ اتومبیلش با صدایی ناهنجار روشن شد. خنده

احمد امروز با پورشه به محرصن آمده و دردناک. دختی حاج 

 بود و او... . 

دار رس تکان داد و باز هم آه کشید. مقایسه کردنش هم خنده

ک مدیی و احمقانه بود. شاید باید خدا را شکر یم کرد که دختی

خیال ژست و کالسش شده و خانه و اتومبیل او را الیق یی 

! یق همپولش را ال استفاده دانسته است و البته خود یی 
 

 خانگ

 زیر گذر حرم را رد کرد و رسعت گرفت. 
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 ۴۸#پارت

 شد. باید زودتر از این منطقه دور یم

نماز مغرب نزدیک بود و ممکن بود در شلوغن نمازگزاران 

اش کمتی از قبل بود. چه گرفتار شود. باز هم خندید، تلجن 

کرد که حتی حاضن خودخواهانه از کیس طلب آرامش یم

 نمازگزارانش را به جان بخرد!  نبود شلوغن 

 منطق. او هم خودخواه بود. خودخواه و یی 

ده بود که وقتی به نزدیگ  آنقدر پایش را روی کالچ و ترمز فشر

اش کامال مشخص بود. ی خاله حایحی رسید، شادیخانه

 اتومبیلش را کیم دورتر از خانه پارک کرد. 

 ممنون، زحمت کشیدید.  -

ی ا نداخت که این جمله را گفت و چشمان گردش را به دختی

ه رس و صدا ی در کرد. آنقدر آرام و یی دستش را بند دستگتر

بود که حتی حضورا را حس نکرده بود. انگار در طول این 

 کشید. مدت، نفس هم نیم
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در اتومبیل که بسته شد، به خودش آمد و نگاه گرفت. با 

ک هم در این دیده نشدن خودش فکر کرد شاید جثه ی دختی

اش گرفت. رس تکان داد و موثر بوده است. از فکرش خنده

ون کشید.   قفل فرمان را از زیر پایش بتر

ن لگن تمام  اتومبیلش قراضه و زهوار در رفته بود ویل همئر

 دارایی او بود. 

ی خاله حایحی به ای که از داخل خانهصدای بلند مردانه

رسید، نگاهش را به آن سمت کشاند. اثری از گوش یم

ک نبود. د  ختی

آمد. به کارش رسعت در حیاط باز بود و صدا از همان جا یم

 بخشید و از اتومبیل پیاده شد. 

هایش با هیچ یادش بود دزدگتر را هم فعال کند. رس دارایی 

هایی که مهناز کس حتی خودش هم شویحن نداشت. دارایی 

 دیگر جزوشان نبود! 

تر به و واضحشد، صدا بلندتر تر یمهرچه به خانه نزدیک 

 رسید. گوش یم

ت کدوم گوری بودی تو؟ فکر نکردی من بدبخت یی  - غتر

 باید جواب اون برادرای گردن کلفتت رو یح  بدم؟

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 

 ۴۹#پارت

 وارد خانه شد و در را به هم کوبید. 

ه؟ -  اینجا چه ختی

رسها به طرف او چرخید. هنوز هیچ کس جوایی به او نداده 

 یی 
 اش فرود آمد. زیر چانههوا و ناغافل، بود که مشتی

یی هستی که به خاطرت، انیس دست پس تو اون یی  - غتر

 ی من زد و فرار کرد؟! به سینه

ی فکر کردن به مضنون سوال مرد اش اجازهدرد چانه

اش گرفت. چه خوب داد. ناخواسته خندهروبرویش را نیم

 موقیع بساط دعوا برایش فراهم شده بود. 

توانست جان مردک شت که یمدا آن قدر خشم فرو خورده

د  ن ». فرصت نداد تا گستاخ را بگتر بلند انیس و فریاد « هئر

خاله حایحی به ثمر بشیند. با یک حرکت صاف ایستاد و 

درست زده بود وسط  مشتش را به صورت او پرتاب کرد 

 خال! 
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ون پاشید، دلش کیم، فقط کیم هنک شد.   خونه که بتر

وری، فکر کرده بود با  ن  برگ چغندر طرف است! مردک پتر

 محمود جان، عزیزم یح  شدی تو؟!  -

ی چادر پیچ، خودش را به مردک رساند و  حیف که دختی

اش رفت وگرنه جوری به ی او و بیتن ترکیدهقربان صدقه

رسید کا نه تنها با او، بلکه با خودش و تمام دق حسابش یم

 شد! حساب یمهایش یی دیل

ن مادر، آخه شماها چرا به - جای حرف زدن، لنگ  بیا بشئر

؟! و لقد پرت یم ن  کنئر

اش بود. مدل خود این هم حرص خوردن خاله حایحی 

اش را فرو خورد و خودش را خودش. تک و اورجینال. خنده

د.   به دست او ست 

زن را که حس کرد، از خودش بدش آمد.  لرزش دستان پتر

هایی که پشت رس گذاشته بود، اصال حواسش به او و سال

ها را ه حایحی هرچقدر محکم، تحمل این تنشنبود. خال

 نداشت. 
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 ۵۰#پارت

منده - ، رسر  ی شما هم شدم! ببخشید آقا مرتضن

ی دردناکش بود، به طرف همان طور که دستش روی چانه

ه چرخید و خشم نگاهش را حواله ن ک ریزه متر  ی او کرد. دختی

رس و پایی اینجا چاله میدون نیست رسکار خانم که هر یی  -

بکشه بیاد تو، بعدم با قلدری بخواد کارش رو راهش رو 

ه.   پیش بتی

ن  ک پریده و لبانش سفید سفید بود. رس پایئر رنگ دختی

انداختنش هم باعث نشد چشمان غرق در اشکش از دید 

 مرتضن پنهان بماند. 

منده.  -  حق با شماست، رسر

ی آرام زین که همراه آن مردک بود، اعصابش را صدای گریه

یس روزش تکمیل شده بود. خویی کرد. نحخط خیط یم

ی عقدی بود که ها، پرت شدن حواسش از خطبهحضور آن

 کرد. او را از تمام رویاهایش دور یم

 جمع کن بریم انیس، من آبرو دارم!  -
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ن دیگه محمود. امروز من رو سکته یم - دی تو وای خدا، بشئر

 بچه. 

اش گرفته بود و آن را مردک گستاخ، دستش را زیر بیتن 

د. خونریزی تمام نشدین یم و درد وحشتنایک که در  فشر

انداخت. قدیم به پیچید هم زبانش را از کار نیمصورتش یم

 طرف انیس برداشت. 

بیتن آبرو برام نذاشن این دوتا؟ کجا بشینم زن عمو؟ نیم -

. م یمدارن دیوونه ن  کئن

ک همراهش، قدیم از او دور شد. اشک یم ریخت و دختی

 رفت! و هیکل قناصش یم ی او قربان صدقه

باشه محمود جان، باشه دردت به جونم، بیا بریم  -

. قول میدم خودم گردیم پیش انیسدرمونگاه. بعد بریم

ن امروز یم ریم مجبورش کنم باهامون بیاد. اصال همئر

 ...  محرصن

ی کند ادامهگفت و هق بلندی زد. انگار داشت جان یم

ن هق هق تمام نشدین   رو به انیس گفت: اش، جمالتش را بئر
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بگو انیس. تو هم بهش بگو که میای؟... میای دیگه،  -

ن داره سکته یم ، ببئر ن کنه دور از جونش... بگو نه؟... ببئر

 ...  دیگه دختی

 

 

 ۵۱#پارت

خوای احمق؟ مگه من فهیم یح  از من یمیح  بگم! یم -

، یه  عروسک دست توام؟ هر روز یه فکری، یه حرفن

رو بکنم؟ یه ساله یه  گیمذارید زند تصمییم؟ چرا نیم

ن نرفته. ولم کنید دیگه...   آب خوش از گلوم پایئر

ک به رستگاه موهایش  ابروهایش از شنیدن صدای بلند دختی

ن صدای بلندی رسیده بود. باورش نیم شد خاله ریزه هم چنئر

 خورد. اش نیمداشته باشد! به شکل و قیافه

ا پشت با کیم فاصله از او روی تخت نشست و صورتش ر  

اش بلند و سوزناک بود. دستانش پنهان کرد. صدای گریه

ون یم  ریخت. انگار که کیل درد و زجر را با هر قطره اشکش بتر
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مرد هم در کمال ناباوری با صدای بلند بغض ترکاند و  

ی خنده داری به نظر اش بلند شد. صحنههای گریههای

 . آمد اش نیمرسید اما خندهیم

کس خوب نبود و متاسفانه خودش هم یگ   اینجا حال هیچ 

ی آمد. زن همراهش، پارچهکسان به حساب یماز این هیچ

ماند، زیر بیتن او گرفت و دستش را که به رورسوی یم

 مجبورش کرد آن را محکم نگه دارد. 

 رفت که کمی پشک یمریخت و قربان صدقهجوری اشک یم 

نیتش کیم فرو شد! حاال که عصبااش یمکم داشت حسودی

 ی او شد. کش کرده بود، تازه متوجه چهره

ی مرتضن ویل کوتاه هم نبود. چهار قد بلند بود، نه به اندازه 

ای شانه و قوی هیکل هم نبود، هیکل معمویل با چهره

هایی که هر روز نظرشان را تر داشت. یگ از آن چهرهمعمویل

بدون اینکه حتی  گذشت،دید و از کنارشان یمبارها و بارها یم

 و مشکالیی به فکرش برسد که آن
 
ها هم برای خودشان زندگ

 !  دارند، حل نشدین

محمود جان، پشم چرا این کارو با خودت و زندگیت  -

ه چجوری داره یمیم ن این دختی ؟ ببئر لرزه؟ حیفت کتن

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

نمیاد قید این همه عشق و عالقه رو بزین و به خاطر 

 حرف مردم رسش هوو بیاری؟! 

هایش بیشتی از قبل فعال شد. اهل خاله زنک بازی کشاخ

های آمد از چند و چون الیهنبود اما در آن لحظه بدش نیم

 ی این چند نفر رس در بیاورد. مخقن رابطه

 

 

 ۵۲#پارت

ک را کنار زد و بلند گریه ی مرد کیم آرام گرفت. دست دختی

 نمود، وقتی دستش را تر از قبل یمهایش افتادهشد. شانه

وع به صحبت کرد.   محکم بر رسش کوبید و رسر

آخه من غلط بکنم بخوام رسش هوو بیارم. زن عمو به  -

دونه. روزی هزار . خودش هم یمخدا من دوستش دارم

بار این رو بهش گفتم ویل دیگه خسته شدم. ده ساله 

. خونهخانواده ن ی بابام مایه یه ام اعصاب برام نذاشئی

ن  م. نکنه کیس چتر ی به زهرا بگه و دلش بار هم نمتر

 بشکنه. 
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ی به خودش هم گفتم، به مادرم، به خواهرام، به خانواده

کنه. کافیه یه بار زنگ بزنه و خودش اما چه کنم که باور نیم

تلفنم رو جواب ندم یا مشغول باشه، پدرم رو درمیاره. اون 

کنه که خودم هم به خودم شک قدر گریه و خودزین یم

دونم. بهش کیس رابطه دارم و خودم نیم  کنم که نکنه با یم

یم یم گم بیا یه مدت از اون شهر بریم. یه بچه به فرزندی بگتر

گه نه، ی خودمونه. یمو یه جوری وانمود کنیم که انگار بچه

 ی یه غریبه رو بزرگ کنم. من دوست ندارم بچه

گم پس بیا جمع کنیم بریم یه شهر دیگه. الاقل از یم 

گه طاقت تر بشه. یمر بشیم و زندگیمون آرومها دو خانواده

م رو ندارم. دو سال تموم زیر گوشم خوند دوری از خانواده

که بیا انیس رو عقد کن. گفت انیس دوستمه. هر دومون 

 شناسیمش و یمیم
 
مون خطری نداره. دونیم واسه زندگ

یسر و مادرت دست از رسمون دار یماینجوری تو هم بچه

 داره. بریم

ون قدر گفت و گفت که به گوش مادرمم رسید و تهش شد ا

ت انیس. خواستگاری و موافقت داداشای یی   غتر

. منم مجبور شدم قبول  ن قرار و مدار رو خودشون گذاشئی

کنم. انیس فقط واسه من دختی عمو نیست. مثل خواهرمه. 
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اومد. با خودم گفتم یه عقد زدم واسش حرف در یماگه جا یم

یمصوری یم فرستم یه شهر دیگه. اینجوری و انیس رو یم گتر

 هم اون از رسر داداشاش راحت یم
 
شه، هم دست از رس زندگ

 دارن. من بریم

 

 

 ۵۳#پارت

ی کارا رو انجام دادیم. بعد روز عقد، من موندم و همه

عرویس که معلوم نبود گ و کجا رفته بود. بعد اون همه 

. گفت لم کرد ی یه پو التماس، این خانم جلوی همه سکه

 تونه وجود هوو رو تحمل کنه حتی اگه انیس باشه. نیم

 دستش را دوبار به سینه کوبید. 

سوزم که خودش این آش رو واسم پخت و دارم از این یم -

کردم. این دوتا بعد زد زیرش. من که داشتم زندگیم رو یم

قصد جونم رو کردن. آبرو واسم نمونده. ناض و نادر 

. حرفن نمونده که  ن  بارم نکئن
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چند وقته خواب و خوراک ندارم از ترس اینکه قبل از من  

دستشون به انیس برسه و بالیی رسش بیارن. حاال شما بگو 

 من چیکار کنم؟ رس به کدوم بیابون بذارم از دست این دوتا؟

گفت و کنار دیوار رس خورد. خون دماغش تازه بند آمده 

ه ز میان ی در بود. مرتضن اخم درهم کشید و ختر

ی از عصبانیت و موزاییک های کف حیاط بود. دیگر ختی

ی داد. درماندهخشمش نبود. شاید حق را هم به این مرد یم

 واقیع او بود. 

 تقصتر ببخشید محمود جان، ببخشید عزیزم. راست یم -
 
گ

 من چیکار کنم؟ کدوم زین یممنه ویل یم
 
تونه شوهرش رو، گ

 ل کنه که من بتونم؟عشقش رو کنار یه زن دیگه تحم

 مگه من خواستم برات هوو بیارم؟ -

فهمید. دلخوری عمیق در کنار حس نگاه پشک به دختی را یم

کرد. این مرد عشقی که رنگ دلخوری را به نیست بدل یم

 فقط درمانده بود. از عشقش هیچ کم نشده بود. 

پاشید مادر، پاشید بریم تو خونه. بشینیم ببینم چه  -

 شه کرد. یم

 نگاه مرد حاال به خاله حایحی بود. 
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؟ ناض تهدید کرده اگه چیکار یم - شه کرد دیگه خاله حایحی

دستش به انیس برسه، خونش پای خودشه. ناض با کیس 

حاال دیگه به خاطر خودم نه، به خاطر انیس  شویحن نداره

ذاره آب باید عقدش کنم. اگه این کار رو نکنم، اون بچه نیم

ن بره. ناض کلهخوش از گلوش پای تر از اونیه که دست خرابئر

 از رسش برداره. 

 کنم. من این کارو نیم -

مرد جوری از جا پرید و به سمت او هجوم آورد که مرتضن 

 ناخواسته ایستاد و خودش را جلوی انیس انداخت. 

 یی فهیم یح  یمیم -
 
شنایس؟ شعور؟ تو ناض رو نیمگ

گذاشته بود   ندیدی به خاطر یه متلک چه جوری چاقو 

کتن واسش کاری داره تون؟ فکر یمزیر گلوی پش همسایه

 حساب تو رو هم برسه؟

 

 

 ۵۳#پارت

ی کوچک خاله حایحی دست به زانو گرفت و از کنار باغچه

 خانه
 
ن بار بود که در رفتار او هم درماندگ اش برخاست. اولئر

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ر دید. انگار مانده بود در درست و غلط کارها و اتفاقات دو یم

 و برش. 

پاشو انیس جان، پاشو دست زهرا رو بگتر بریم خونه.  -

 آقا مرتضن شما هم محمود رو بیار تو. 

لحنش محکم و کیم تند بود. نگاه مرتضن به مردی که حاال 

 کرد. دانست نامش محمد است، افتاد. او هم نگاهش یمیم

های بارید. البته از آن آتشاز چشمان هر دو نفرشان آتش یم

! هیچ کدامزیر  ن خاکستی شان دل و دماغ زهر چشم گرفئی

نداشتند. انیس که از روی تخت برخاست و به طرف زهرا 

 رفت، مرتضن هم به خودش آمد. 

سیع کرد فراموش کند بینشان چه گذشته است. مقابل 

 پشک ایستاد و دست دراز کرد. 

پاشو آقا محمود. خاله حایحی خوشش نمیاد مهمونش  -

 حرمت بشه! یی 

کرد که اگر خواست خاله ید به این پشک تندخو حایل یمبا

اش را به طرف او دراز حایحی نبود، محال بود دست دوستی 

کند. ظاهرا پیغامش را خوب رسانده بود. محمود هم لبخند 
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ن انگشتانش رس داد. صاف که  کمرنگ زد و دستش را بئر

به  ای به بازوی مرتضن زد. ایستاد ضن

منده داداش. یه مدته - خییل عصتی و ناآرومم.  رسر

 م کردن به خدا. دیوونه

سد منظورش به چه کساین  است. دل پشک پرتر  الزم نبود بت 

ن یابد.   از آن بود که با چند جمله تسکئر

د و رسی تکان داد. بیش از این از او برنیم آمد. دستش را فشر

نه در وضعیتی که خودش هنوز وقت نکرده بود درست و 

 رسانجامش عزاداری کند. حسایی برای عشق یی 

پشت رس انیس و زهرا وارد ساختمان شدند. آثار آش پزان 

ن آش، چند ساعت قبل هنوز هم دیده یم شد. وسایل تزئئر

ی پذیرایی روی هم چیده شده بود. انگار یک نفر با گوشه

ای رها کرده ها را گوشهدقتی آنعجله و بدون دقت، از رس یی 

ی ورود به خانه دیده بود، زیاد بود. با وضعیتی که لحظه

 برایش سخت نبود فهمیدن دلیل این وضعیت. 

. محمود جان، مادر، برو یه آب به دست و صورتت بزن -

 بعد بیا یه چای تازه دم بهت بدم. 
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محمود رس تکان داد و به طرف روشور کوچگ که در ورودی 

حمام تعبیه شده بود، رفت. خاله حایحی سیتن دستش را روی 

 به مستر رفتهگریس  
ی گذاشت و رو به زهرا که با نگراین

 محمود چشن دوخته بود، گفت: 

دنبالش برو زهرا جان، حوله گذاشتم براش، بهش بده و  -

 .  سیع کن آرومش کتن

اش از هم باز شد و به انگار دنیا را به زهرا داده بودند. چهره

طرف حمام پرواز کرد. نیشخندش غتر ارادی بود. زن بیچاره 

قدر عاشق بود که برای رسیدن به مردی که قرار بود آن 

رسش هوو بیاورد، گل از گلش شکفت. شاید یگ بود مانند 

 خود بدبخت تو رسی خورش. 

 

 

 ۵۴#پارت

خوردند. انگار پشت کریس دور هم نشسته بودند و چای یم

ن چند دقیقه قبل یک نفر مشت یم کوبید نه انگار که تا همئر

، جر یمزد و یقه و فریاد یم داد. چای تازه دم خاله حایحی

 
 

 کرد؟برد اما درد دلش را چه یمهایش را یمخستگ
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انداخت تا کاش محمود یک بار دیگر داد و بیداد راه یم  

ی گیسو حواسش از تنهایی دختی حاج احمد با پشخاله

کمندش پرت شود. رس تکان داد تا تصویر زشت تن مهناز که 

هایش پاک خورد، از پشت پلکدر دستان رادوین چرخ یم

 شود. 

دختی حاج احمد حاال دیگر تنها دختی حاج احمد بود و بس.  

داد، خواهر و برادری با ها را به هم ربط یمتنها نسبتی که آن

 دادند و بس. مهسایی بود که هر دو نفرشان برایش جان یم

، برین یه  - محمود جان، مادر پاشو دست زنت رو بگتر

ن  احتی بکنئر
ات رو اینجوری . گناهه تن زن حاملهاستی

 !  بلرزوین

حواسش جمع محمود و واکنشش شد. چشمانش داشت ار 

ون یم  زد. چند بار لب باز کرد اما صدایی نبود. حدقه بتر

 زن... زن حامله؟!  -

م حضور او و خاله حایحی نبود، به جای چشمان  شاید اگر رسر

 ی سوزانشدرخشان و نگاه مهربانش، آغوش گرم و بوسه

 شد. نصیب زهرا یم

؟ -  چرا به من هیج  نگفتی
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 خوب... خوب تو حواست به انیس بود!  -

ای خاموش شد به چشم دید که برق چشمان محمود لحظه

و دوباره جان گرفت. انگار انتظار این جمله را از زهرایی که 

ن آن دوباره ترکید، نداشت.   بغضش با گفئی

ن انیس و خاله حایحی نگاه درمانده چرخید. چقدر خوب اش بئر

 یک مرد توانست درکش کند. مرد بود و یمیم
 
فهمید درماندگ

. چقدر یم  تواند تلخ باشد، تلخ و نفس گتر

زهرا صورتش را پشت دستانش پنهان کرده بود و اشک 

کاند. انیس یم ریخت. محمود هم کم مانده بود بغض بتی

 خودش را جلو و زهرا را در آغوش کشید. 

ود. برین با زهرا یه دوری بزنید. اصال پاشو داداش محم -

 دم حال هردوتون خوب بشه. برین زیارت، قول یم

 

 

 ۵۵#پارت

ی روی لب و چشمان پر اشک رس محمود با همان خنده

 تکان داد و از جا بلند شد. 
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پاشو زهرا جان، پاشو بریم ببینیم اگه یه دکتی هم پیدا  -

، خیال من راحت بشه.   کردیم، یه چکاپ بیسر

اش جنبه خییل زود در نقش پدریاش گرفت. مردک یی خنده

فرو رفته بود. انگار به کل فراموش کرده بود دلیل آمدنش به 

ختی از همه جا، ی اوی یی این خانه و مشت کوبیدنش به چانه

 چه بود؟

ن کیفش خم  دست زهرا گرفت و حتی اجازه نداد برای برداشئی

ا خداحافیطن کرد هشود. با همان لبخند زیادی رسخوش با آن

 و از ساختمان خارج شد. 

های زهرا را جلوی جلوی در که خودش خم شد و کفش

پایش گذاشت، کم مانده بود مرتضن از خنده منفجر شود. 

ن مردی بود که کمتی از نیم ساعت  زن ذلیل به تمام معنا همئر

ی عقد قبل به خاطر ناپدید شدن عروسش از رس سفره

د و حاال ختی بارداری همش اولش، داداشت گلویش را جر یم

 غمش کرده بود. رسمست و یی 

 کاش دیگه برنگردن!  -

لحن ناله مانند انیس، نگاهش را به سمت او برگرداند. خاله 

 حایحی دست روی دست او گذاشت. 
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، فکرش رو بکن اگه بعد کاش زودتر به این بچه یم - ن گفتئر

 اومد. فهمید یح  به رسش یماز عقدتون یم

ن انداخت. انیس رس پا  یئر

خواستم بهش بگم ویل زهرا اجازه نداد. بهش من یم -

 برخورده بود که محمود قبول کرده من رو عقد کنه. 

 خودش که این پیشنهاد احمقانه رو داده بود!  -

زد. یه از رس ناچاری بود. زن عموم مدام بهش رسکوفت یم -

ی که زهرا نیمبچه داشت و نوه یم ن تونست خواست. چتر

کرد با ازدواج من و محمود، زندگیش حفظ ده. فکر یمبهش ب

 شه. خیالش از هردومون راحت بود. یم

 

 

 ۵۶#پارت

 خاله حایحی رسی تکان داد. لحنش شایک بود. 

اون وقت قرار بود با گرده افشاین برای زن عموت نوه  -

 بیاری؟
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ن انداخت تا خنده اش را کیس نبیند. انیس مرتضن رس پایئر

ت و لب زیر دندان برد. خاله حایحی مراعات نگایه به او انداخ

زد و خودش را راحت کرد. حرفش را یمهیج کس را نیم

 کرد. یم

ی گفتم. خیله خوب بابا، نیم - ن خواد بری تو کما. یه چتر

مرتضن هم که از خودمونه، غریبه که نیست. مگه نه 

 خاله؟! 

ای اش را با رسفهاوضاع بدتر شد که بهتی نشد. مرتضن خنده

 ی آرایم زمزمه کرد. «بله خاله»ان کرد و پنه

اش را محو کرد. اش خندهی انیس و رنگ پریدهرس زیر افتاده

ک داشت از خجالت حرف های بدون سانسور و دختی

 شد. ی خاله حایحی آب یممالحظه

گوش کن انیس، این قضیه باید یه جایی درست و حسایی   -

ن برات دحل بشه. این که داداشات به خودشون حق یم

ن اصال خوب نیست. هریح  نباشه تو یه ستن  تصمیم بگتر

. قرار نیست دوتا بچه افسار زندگیت رو ازت گذشته

ن. باید حالیشون کتن که خودت از عهده ی دستشون بگتر

 خودت برمیای. 
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 چیکار کنم زن عمو؟ ناض و نادر مشکیل با مجرد یم -
 
گ

وع شد که  . مشکل از روزی رسر ن برادر زن بودن من نداشئی

ه و اون زن بخت برگشته من  ناض تصمیم گرفت زن بگتر

دونه یح  کشیدم تا بتونم ناض رو راضن کنم بودم. خدا یم

برادر خانومش رو رد کنه. آخه گناه من چیه که تو این سن 

خوره رو پیدا کنم؟ هنوز نتونستم کیس که به درد زندگیم یم

ده بیاد زه یمبه خاطر وضعیتم هر ننه قمری به خودش اجا

 تره. خواستگاریم. برادرخانم ناض هفت سال از من کوچیک

خواستی با هرکیس ازدواج باشه این حرفت قبول، تو که نیم -

، چرا تا پای سفره ؟ اون که دیگه کتن ی عقد محمود رفتی

ش به زن و زندگیش ختی زندگیش برات رو بود. از عالقه

 .  داشتی

 

 

 ۵۷#پارت

ت. هزار بار رفت و اومد. یه گفت خود زهرا ازم خواس -

ترسید قبول کن تا من خیالم از زندگیم راحت باشه. یم

زن عموم رس خود بره خواستگاری یگ دیگه و محمود رو 
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مجبور به ازدواج کنه. منم تحت فشار بودم. زهرا گفت 

کنه بعد از عقد بیایم مشهد. گفت محمود رو راضن یم

ن تا ی جدا یمبرام یه خونه  کنم. تنها و یی  گتر
 
دردرس زندگ

کردم شدنیه. گفتم یه عقد ساده است. نیم فکر یم

ساعت قبل عقد، زهرا بهم زنگ زد و ختی باردار بودنش 

تونستم رو رو داد. همه یح  به هم ریخت. من نیم

ی من از عشق زندگیشون خراب بشم. هیچ کس اندازه

 محمود و زهرا ختی نداشت.  محمود واسه من فقط پش 

 هر وقت کمک خواستم، محمود 
 

عمو نبوده. از بچگ

ن کیس که از عشقش به زهرا  بوده، مثل یه برادر. اولئر

باختی شد، من بودم. خودم واسطه شدم برای آشنایی و 

شد بمونم و باعث خراب شدت ازدواجشون. نیم

 زندگیشون باشم. 

ی که متعجبش یمزد و اشک یمحرف یم ن کرد این ریخت. چتر

ک به نظرش زیاد هم کوچک نیمبود که  آمد. لحن دیگر دختی

 داد. صدا و درد کالمش بزرگ و خانمانه نشانش یم

 خاله حایحی آیه کشید و رس تکان داد. 

 دادی. موندی و همه یح  رو به داداشات توضیح یمکاش یم  -
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شد برای محمود. کردن. فقط دردرس درست یمقبول نیم -

زد زیر ده به عقد اگه یمشد کاری کرد. نیم ساعت موننیم

، ناض زنده گذشت ذاشت. باید یه مدت یماش نیمهمه یح 

. هارت و شناسمتا آبا از آسیاب بیفته. من داداشام رو یم

ن ویل اجازه نیمپورت زیاد یم دن خار به پای من بره. این کئن

 رو مطمئنم. 

شنید. های خاله حایحی و انیس را دیگر درست نیمصحبت

پروای دختی حاج احمد بود. همان ش ی  پیام یی تمام حواس

یم و شاید وقاحت برای او ارسال شده پیایم که از رس یی  رسر

 بود. 

ین آرزوم اینه که کنار تو باشم. دلم »  امشب بزرگتی

خواست تو بودی و دستات. تو بودی و حس قشنگ یم

 حضورت. امشب برای من مثل مرگ یم
 
. زندگ گذره مرتضن

ن این دستا   «و نفسای این آدم مرده. کاش داشتمت. بئر

هعرق رسدی از شقیقه ی کمرش راه گرفته بود. دختی ها و تتر

کرد. داشت جسارت را حاج احمد داشت خط قرمزها را رد یم

 کرد. حیایی بدل یمبه یی 
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خواست از فهمیدن اینکه دختی حاج احمد، زن دلش مرگ یم

وش مردش، رادوین، خواهر مهسا در کمال وقاحت در آغ

 اوی یی 
ن ت را یمآرزوی داشئی تش را رس غتر کرد. باید غتر

ها یمیم ن گذشت. شاید باید برید. امشب باید از خییل چتر

 فاتحه
 

خواند. به کاهدان اش را یمی تعصب و غرور و مردانگ

 اش زیادی پوچ بود. زده بود. عشق پوشایل

 

 

 ۵۸#پارت

لرزید. نگاهش ی اتاق چمباتمه زده بود. تمام تنش یمگوشه

ه به گویسر ای مانده بود که لحظه ای قبل مانند یسر ای ختر

ن پرتش کرده بود.   نجس روی زمئر

رسش درد یم کرد. گونه هایش آتش خالص بود. اما جان پس 

 تکان خوردن نداشت. 

تر بود. رس و تحمل آنچه شنیده بود از مرگ هم سخت

ون اتاق هم دقایقی قبل قطع شده بود   . صداهای بتر

درست همان موقع که مهناز تماس گرفت و با آن صدای 

اش قسمش داد که تا آخر گرفته اش، به جان زنده و مرده
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حرف هایش رابشنود و دم نزند و او جان داد با شنیدن هر 

کلمه ای که با وقاحت تمام از دهان دختی حاج احمد خارج 

 یم شد. 

،خفه شو چند بار خواست تماس را قطع کند. داد کشیده بود 

و دهنت را ببند ورد زبانش شده بود. قسمش داده بود، اما 

 کرد. مهناز تمام نیم

گفت اگر نشنوی خودم را خواهم کشت و او جان داد و یم

شنید. از یک جایی به بعد حتی اگر یم خواست هم نیم 

 توانست تماس را قطع کند. 

ن  دستانش یی حس و خرفت شده بود. شاید هم مرده بود بئر

 لمات وقیحانه ی عروس رادوین. ک

د و از درد چشم بست.   دو دستش را روی شقیقه هایش فشر

ی حرف های مهناز به تصویر تبدیل شده بود و کلمه به کلمه

 پشت پلک هایش جان گرفت. 

ی که در دستان پشی گیسو کمندو بور چرخ یم  تصویر دختی

ایی شد. بدن هخورد و نوازش یم شد. یم بوسید و بوسیده یم

هایی که این ور و آن ور پرتاب که در هم یم پیچید و لباس

 عشق او را یمیم
 

انگ گرفت شد و تهش تصویر تختی که دختی
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ی که از  پشیماین اش یم نالید و ریز به ریز اتفاقات  و دختی

ن خودش و مردی که محرم ترینش بود را برای او  افتاده بئر

ح یم لحظات را با اویی  داد و مدام آرزو یم کرد تمام آنرسر

کرد که پشت تلفن در حال جان دادن بود. حتی درد تجربه یم

 انداخت. زیر دلش را هم جا نیم

کم مانده بود تعداد قطرات خوین که از دست داده بود را هم 

 بگوید. 

 

 

 ۵۹#پارت

با احساس خییس زیر بیتن اش، پشت دستش را به آن کشید. 

داشت. مرگ هم او را  رنگ قرمز آن نیشخندش را به دنبال

نیم طلبید. فشار خون باالیش با خونریزی بیتن کیم تعدیل 

 یم شد. 

باز شدن ناگهاین در اتاق پنهان کردن دست خوین اش را غتر 

 ممکن کرد. 

 مرتضن جان، مادر... -
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حرف در دهان خاله حایحی یخ زد. نگاهش روی چهره ی  

 برافروخته ی او و دست خوین اش یم چرخید. 

؟ این خون چیه؟یح  شد-  ه مرتضن

ی خایل دست به پشتی گرفت و به سختی رسپا ایستاد. معده

اش را صفر و فشار عصتی زیادی که متحمل شده بود، انرژی

 کرد. یم

 خوبم خاله، نگران نباشید.  -

 باره! آره معلومه، خویی داره از رس و روت یم -

 مرتضن لبخندی زد و بحث را عوض کرد. 

؟ - ن  مهموناتون رفئی

 خاله حایحی دست او را گرفت و دوباره کنار دیوار نشاندش. 

ن شکر خدا، ویل این رسر به این زودی تموم نیم  - آره رفئی

 شه. 

ی مرتضن را در دست گرفت و رسش را باال گفت و چانه

 آورد. 

 یح  شده که باز حالت اینه گل پش؟ -

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

جوری ناز کشانه جمله اش را گفت که دلش یم خواست 

او بیندازد و یک دل ستر گریه کند. هیچ خودش را به آغوش 

ن شود. وقت فکر نیم کرد شانه  هایش تا این حد سنگئر

خاله حایحی خودش را جلو کشید و پیشاین او را محکم و 

طوالین بوسید. انگار یم خواست نشان دهد که نگفته و 

 نشنیده، درد او را فهمیده و درکش کرده است. 

یه لقمه صبحونه بذار پاشو مادرجان، پاشو عزیزم. بریم -

 دهنت بعدم قرصت رو بخور. 

 خاله حایحی که دست به زانوهایش گرفت، مرتضن پرسید: 

_ یح  شد، داداشه که خییل داغ بود، چه جوری راضن شد 

 دست خایل بره؟

زنه. خوب شد محمود زودتر ختی داد حساب که نیم _ حرف

و اومدی تو این اتاق، وگرنه خون هر دو نفرتون رو یم 

ریخت. چند بار دست بلند کرد انیس رو بزنه ویل دلش 

نیومد. خدا بگم زنش رو چیکار نکنه، از این سلیطه هاست. 

 کرد که خواهرش رو بزنه. اون بچه رو تحریک یم

 قدر ازدواج این خانم مهمه؟_ واسه یح  این
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 ۶۰#پارت

 خاله حایحی آیه کشید و رس به دو طرف تکان داد.  

، _ یح  بگم مادر! ای ن ن این قوم ظالمئر ن بچه هم مونده بئر

، انیس به گردنشون حق مادری داره. از  ن داداشاش بد نیسئی

. داداشاش به رسش  ن جووین خودش زد تا اونا به ثمر بشیئن

ی زن ناضه. از وقتی ناض خورن. مشکل خانوادهقسم یم

ن نرفته.  ازدواج کرده یه آب خوش از گلوی این  پایئر
 دختی

یک بار دیگر به زیر بیتن اش کشید تا از  مرتضن دستش را  

 همان 
ً
ی نبود. ظاهرا ن شود. ختی قطع شدن خونریزی مطمئ 

ون یم ریخت!   چند قطره خون رسریز عروقش بود که باید بتر

ه به پشت دست خوین اش پرسید:    همان طور ختر

کنه رسر رو _ خوب چرا با برادر زن داداشش ازدواج نیم

 بخوابونه؟

  در هوا تکان داد. خاله حایحی دستی  

خوابه؟ اون پش خودش ته رسر و خالفه _ مگه این رسر یم

تره. تا حاال هم سه چهار بار هشت سال از این بچه کوچک
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به خاطر دعوا و چاقوکیسر افتاده زندان. تک پشه و هر یح  

کنه انیس هم مثل بقیه خواسته برایش مهیا بوده، فکر یم

 نش! وسایالشه تا اراده کنه براش بگتر 

 _ این پشه، محمود یح  شد؟

ن یح  مونده تو کار اینا، ی خاله_ رفت خونه ی زنش، اونم عئر

ش، طرف دیگه این دختی که نشون از یه طرف زن حامله

 شه و نیم تونه ولش کنه به امون خدا. ش حساب یمکرده

 _ حرف حساب داداشش یح  بود؟

 

 

 ۶۱#پارت

 حایحی رسی تکان داد و نیشخندی زد. خاله

_ ازدواجش مهم نیست، مهم وصیت باباشونه که گفته تا 

وقتی انیس مجرده، داداشاش حق ندارن خونه و زمیناش رو 

شون کرد بفروشن. البته زمینا رو که خود انیس کمک

 فقط یک سوم اموال رو یم شد طبق 
ً
، چون قانونا ن فروخئی

 هزار ش که یه خونهوصیت نگه داشت. مونده خونه
ً
ی تقریبا
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ی ه، درسته که تو شهرستانه ویل بازم ارزشش کم نیست. متی

 خوان خونه رو بفروشن و یه کار اینجا راه بندازن. پشا یم

گه برن بفروشن و دست از رس _ خوب چرا بهشون نیم

 خواهرشون بردارن؟

ن گفت:   ن برخاسئی  خاله حایحی دست به زانو گرفت و حئر

ندیده ون چیه. گن دردشها که مستقیم نیم_ آخه اون ختر

 دارن غصه
ً
خورن. آدم که ی تنهایی خواهرشون رو یممثال

داره باید فکر اینجاهاش رو تر از دهنش بریمی بزرگلقمه

ای که ناض گرفته، تا خونش رو بکنه. دختی پر فیس و افاده

نکنه تو شیشه ول کن نیست! پاشو مادر، پاشو بیا یه لقمه 

گه به ، همش یمخورهبذار دهنت. اون بچه هم  غصه یم

 خاطر من آقا مرتضن هم اذیت شد. 

مرتضن نیشخندی زد و رسش را به دیوار تکیه زد. کارش به  

ی خاله حایحی شده بود و ی خانهکجا رسیده بود! آواره

 مجبور بود رسبار بودن را به جان بخرد. 

ترسید ترسید به خانه برگردد و مهناز را آنجا ببیند. یمیم

 و خطا برود.  دست و دلش بلرزد 
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این بود که شب را مهمان خاله حایحی شد و صبح زود با  

 صدای کوبیده شدن در از خواب نازش پرید. 

محمود بود که هراسان وارد ساختمان شد و از او خواست  

ها برود. هنوز دلیل خواسته اش را نفهمیده بود به یگ از اتاق

را  که یک نفر دست روی زنگ گذاشت و و خیال برداشتنش

 هم نداشت. 

ی اتاق نشسته بود و به داد و فریادهای ای بعد گوشهلحظه 

 داد. برادران انیس گوش یم

خواست گوش نیشخندی زد و رس تکان داد. چقدر دلش یم

هایش پر از همان داد و فریاد ها باشد. حرفهایی که از مهناز 

 شنیده بود، داغ روی داغ دلش یم گذاشت! 

 

 

 ۶۲#پارت

داد. های انیس گوش یمنشسته بود و به درد دلپشت کریس 

ک بیچاره آن قدر خسته و درمانده بود که او را هم  دختی

 دانست. محرم دردهایش یم
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ین دوستم تا  -  بهتی
 
چیکار کنم زن عمو؟ خراب بشم رس زندگ

ن و بگن خواهرمون رو  داداشام رسشون رو باال بگتر

روداریه؟ به خدا آبرومندانه عروس کردیم؟! اصال اسم این آب

 زهرا رو خراب نکنم. 
 
م از سهم خودم بگذرم ویل زندگ حاضن

محمود مثل داداشمه. قبل اینکه ناض و نادر باشن، محمود 

دونم که حس اونم به من همینه. ما بیشتی از بوده. یم

عمو پشعمو، خواهر و برادریم.   دختی

حق داری مادر. حق داری ویل این داداشات که من دیدم  -

 محاله کوتاه بیان. 

کنه وگرنه اون اهل این حرفا دونم. بهار، ناض رو پر یمیم -

 نیست. 

ی نداری؟ -  خواستگار بهتی

ن زن عمو، به نظرتون با این وضع کیس جرات یح  یم - گئر

گن کنه بیاد خواستگاریم؟ اسمم افتاده رس زبون همه. یمیم

ن از رس سفره  حاج حسئر
رده. ی عقد پشعموش فرار کدختی

 شدم نقل مجلس خاله زنکا. 

بات  بلند شدن صدای زنگ گویسر مرتضن با صدای ضن

خورد، همزمان شد. ی خاله حایحی یممحکیم که به در خانه
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ی کالن کوبید که انگار ارثیهشخص پشت در، جوری به در یم

 ها طلب داشت. اش را از آنپدری

ان هر سه نفرشان هراسان رس پا ایستادند و تا به خودش

بیایند، صدای باز شدن در حیاط و برخوردش با دیوار در 

بندی نداشت، خانه پیچید. اتفاقات بعد از آن دیگر زمان

 افتاد، تندتند و پشت رس هم. فقط یم

چند پش جوان داخل خانه ریختند و بعد فقط درد بود که  

هایی که صاحبشان نامعلوم ریخت. مشتبه جان مرتضن یم

 کرد. که با کفش به تن و بدنش اصابت یمبود و لگدهایی  

 

 

 ۶۳#پارت

ای و ناگهاین بود که حتی وقت شان یک دفعهآن قدر حمله

شان را بدهد. تنها دستانش را ست  رس و نکرد جواب یگ

بات کشنده  ها در امان بماند. ی آنصورتش کرده بود تا از ضن

ه صدای فریاد چند مرد که او را به باد فحش نامویس بست 

کرد از زیر دست و بودند و یک زن که با جیغ و داد، تالش یم
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به اش ی سینهی محکیم که به قفسهپا نجاتش بدهد. ضن

 ای قطع کرد. خورد، نفسش را برای لحظه

از یک جا به بعد دیگر درد هم نداشت. بدنش رس شده بود، 

 شد. حس یمدستانش هم داشت یی 

شاید ده دقیقه،  نفهمید چقدر گذشت، شاید یک دقیقه،

شاید یک ساعت، شاید هم یک قرن گذشت تا صدای 

بات کم شود. مردانه  ای در خانه پیچید و شدت ضن

اش آمده بود. همان مردی که که روز قبل، خودش نایحی 

ی مرتضن کرده ی چانهندیده و نشناخته مشتش را حواله

بود. آمد نیشخند بزند اما تا الی لبانش کیم باز شد، خون 

ون فواره زد. ب  ود که به بتر

دو دندان جلویش هم با کیل خون از دهانش افتاد. خاله 

جانش انداخته بود و پشکان حایحی خودش را روی تن یی 

 کرد. متجاوز را نفرین یم

ن گرم بخوری بهرام، الیه  - دستت بشکنه ناض، به زمئر

 چه بالیی رس بچه
ن ت رو برام نیارن نادر، ببئر م ختی

واب مادرش رو یح  بدم حاال؟ به خواهرم آوردین. من ج

 یح  بگم؟
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محمود که از خجالت پشعموهایش در آمد، باالی رس او 

اش گرفت و کمکش کرد تا نیم نشست. دست به رس شانه

ن شود.   ختر

های تنش نشست. لب زیر درد وحشتنایک در تمام سلول 

ای دندان برد تا فریاد نکشد. صدای گریه و جیغ جیغ زنانه

 کرد. مغزش را سوراخ یمداشت 

الی چشمانش را کیم باز کرد. انیس بود که با مشت به جان  

کرد. دلش برادرانش افتاده بود. با گریه، جیغ و داد یم

 خواست نیشخند بزند اما جانش را نداشت. یم

 

 

 ۶۴#پارت

 ی کوتایه کرد و باز خون باال آمد. رسفه

مت بیمارست - ، بلند شو بتی  ان. بلند شو آقا مرتضن

رو به محمود رس باال انداخت. دست به دیوار گرفت و او را 

 ماورایی در لحظه به جانش ریخت. دلش 
کنار زد. انگار قدریی
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خواست تاوان تمام مشت و لگدهایی که به نامردی خورده یم

د.   بود، بگتر

شد. نامردها بدجور ناکارش کرده بودند. کمرش راست نیم  

ای دست به سینه ایستاده شهنگاهش به مردک دیالفی که گو 

 و با لبخند چندیسر شاهد جدال انیس و برادرانش بود، افتاد. 

هایش را در نیاورده و با همان نیم تنها کیس که کفش

های خاله حایحی قدم های زشت و بد قواره روی فرشبوت

زد، او بود. پشت دستش را به دهانش کشید. قرمزی آن، یم

 نیشخندی روی لبش نشاند. 

به یم  آورد، او خورد. هرکس از هرجا کم یماین روزها زیاد ضن

باتش یم  کرد تا دلش خنک شود. را سیبل ضن

ن بیارم چرا پا شدی مادر؟ دراز بکش. برم پارچه - ی تمتر

ن کنم.   صورتت رو تمتر

ون های افتادهترسید دهان باز کند و خون دندانیم اش باز بتر

 د. بریزد. تنها لبخندی زد و رس تکان دا

از کنار خاله حایحی هم گذشت. سکوت همه جا را گرفت. 

 انگار حواس همه به طرف او جلب شده بود. 
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ی کرد   ن دستش را یک بار دیگر به لبانش کشید. این بار ناپرهتر

و آستینش را جوری جلوی دهانش گرفت که هرچه خون بود 

زند، خواست وقتی حرف یمبا آن پاک شد. هیچ دلش نیم

 طرات خون فی کند. ضعفش را با ق

روبروی پشک دیالق پررو که ایستاد، او هم دیگر نیشخند 

 زد. صاف ایستاده و منتظر بود. نیم

تر اش، یک رس و گردن از مرتضن کوچکبا تمام بلند قامتی 

ن یمبود. کوچک و الغر   زد. . صورتش هم زیادی سن پایئر

 

 

 ۶۵#پارت

رد ناجور بخیه  لبانش کیم سیاه بود و روی ابروی راستش هم

 زد. توی ذوق یم

ن کوبیدن پشت دستش به  دستش را باال آورد و سیع کرد حئر

های آن ی پشک، از دردی که در تک تک استخوانسینه

 پیچید، فریاد نزند. یم
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ی ی منه. خونهی خالهگوش کن بچه پررو، اینجا خونه -

. اگه کیس تا حاال بهت نگفته و حالیت  خاله حایحی

ی تو یا هر ر من حالیت کنم. اینجا خونهنکرده، بذا

ای که توش بزرگ شدی، نیست. اینجا حرمت طویله

داره. هیچ کس، هیچ کس، هیچ کس هم حق نداره 

ه قبل اینکه رومون تو روی هم  حرمتش رو بشکنه. بهتی

 باز بشه، کفشات رو دربیاری. 

. گویی انتظار ای گیج و مبهوت نگاهش کرد پشک لحظه

ای قبل که به جمالت را از او نداشت. لحظهشنیدن این 

ی درب و قصد کشت او را زده بود و حاال او با همان قیافه

 های او شایک بود. داغونش به خاطر کفش

اش حسش کم کم به باال کشیده شد. صدای قهقههلبان یی  

. خییل که در خانه پیچید، مرتضن چشم بست و عقب کشید 

ل کرده بود. ه رچه فکر کرد هیچ راه موثری خودش را کنتی

 برای آتشفشان در حال انفجار وجودش نیافت. 

ن دستانش بود و وقتی به خودش آمد که یقه ی پشک بئر

کوفت، آن هم نه یک بار، داشت او را محکم به دیوار یم

 شاید بیشتی از ده بار کارش را تکرار کرد. 
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ی هزد که حرمت مهمان خانیک نفر مدام در رسش فریاد یم 

خاله حایحی واجب است اما هزار نفر هماهنگ و یک صدا 

شود و دادند که این پشک دیالق متجاوز حساب یمجواب یم

نه مهمان. جالب اینجا بود که هیچ کیس جلویش را 

 گرفت. نیم

 ای ایستاده بودند تا او عصبانیتش را تخلیه کند. همه گوشه

آدم  ی خاله حایحی حرمت داره. پسگم خونهبهت یم -

باش و حرمت نگه دار. فکر نکن وقتی مثل چند تا یاغن 

یدم به باد کتک، دم نیمریزین تو خونه و یمیم زنم از گتر

 ی شغاال در بیفتم. عرضگیمه، عادت ندارم با گلهیی 

 

 

 ۶۶#پارت

گفت و رهایش کرد. چرخید و نگایه به صورت برادران انیس 

رس به زیر اش را خوب گرفته بودند. انداخت. کنایه

داد. چرخید تا به طرف اتاق شان که این را نشان یمافتاده

 برود. 
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تیم؟ هر غلیط دلت خواسته با فکر کردی ما یی  - غتر

؟ مون کردی، اون وقت طلب کارم هستی  دختی

ب به طرفش چرخید، پشک قدیم عقب  مرتضن که به ضن

ی او را در دست گرفت رفت و به دیوار چسبید. مرتضن چانه

د. رد انگشتانش روی چانهو محک  ی او سفید شده بود. م فشر

ی که سنگش رو به  - ن دختی مرد باش و الاقل حرمت همئر

، نگه دار. وقتی یمسینه یم  هر غلیط خواستم زین
 
گ

ن خانمه!   کردم، یه طرف ماجرا همئر

 ی پشک را با فشار رها کرد. حرفش را زد و چانه

منده - ، نیممن رسر ی ز خدا یی دونم کدکم ام آقا مرتضن ختی

 اینا رو پر کرده و انداخته به جون ما. 

ک رنگ به چهره نداشت. چشمانش یه پر یم شد و با دختی

کرد. نگاه پر چشم در حدقه چرخاندن، اشکش را خشک یم

 اش به همان پشک دیالق انداخت. اش را با اتمام جملهکینه

 خوای آقا بهرام؟ چیکارت کردم که دستیح  از جون من یم -

 داری؟از رس من بر نیم

 من که حرفن نزدم انیس خانم!  -
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ن تا آسمان با لحن صحبت  لحنش موقع بیان این جمله، زمئر

کردنش با مرتضن متفاوت بود. انگار کم مانده بود اشکش در 

 بیاید. 

لحن انیس هم متفاوت از زمان حرف زدنش با مرتضن بود.  

ی از مدارا و آرامش نبود. رسما فری  زد. اد یمدیگر ختی

حرف نزدی و روی داداشم به روم وا شده؟ داداشای  -

؟ گ حاضن بودن اشک  ن من گ از این وحیسر گریا داشئی

من رو در بیارن به خاطر منافع خودشون؟ تمام 

وع شد که شماها شدین رفیق  مشکالت ما از روزی رسر

گرمابه و گلستان اینا و بعد هم کار به رفت و آمد 

 و فامییل رس
 
 ید. خانوادگ

 

 

 ۶۷#پارت

دستت درد نکنه دیگه انیس خانم! حاال ازدواج من و  -

 ی شما شده دیگه؟ناض مشکل اصیل خانواده

این را دختی جواین که دم در ایستاده بود، بر زبان آورد. به 

شد. کوتاه قدی انیس نبود اما قد بلند هم محسوب نیم
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کامال   یچهرهی انیس را نداشت. یکاش اما زیبایی چهرهچهره

. جمله فی  اش را گفت و گردین زد. معمویل و رسر

مشکل من ازدواج شما نیست، مشکل من اضار شما برای  -

ازدواج منه. مگه من تو ازدواج شما دخالت کردم که شما از 

ی ما شدین، مدام حرفتون ازدواج روزی که وارد خانواده

کنم و منه؟ به شماها چه ربیط داره که من قراره با گ ازدواج  

 با گ ازدواج نکنم؟

ن فامیل  - ن مردم. فکر کردی چجوری من بئر ما آبرو داریم بئر

رس بلند کنم وقتی ورد زبونشون فرار خواهر شوهرم از رس 

 ی عقده؟سفره

همون جوری که وقتی ورد زبونشون فرار خودت با پش  -

ن بود، رس بلند کردی!   حاج حسئر

ک  به زیادی کاری بود. جوری که دختی به خود لرزید و ضن

 . عقب نشست. چشمانش غرق اشک بود 

مشخص بود جرئت عرض اندام در مقابل خاله حایحی را  

از  انداخت. خاله حایحی ندارد وگرنه گیس و گیس کیسر راه یم

کنار او گذشت و خودش را به مرتضن رساند. همانطور که او 

 برد، خطاب به مهمانانش گفت: را به طرف کریس یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی مهموین اومده، قدمش روی چشم من. بفرمایید هرگ برا -

بشینید تا یه چای تازه دم بیارم. هرگ هم که قصد دعوا داره، 

 بگه تا خودم تکلیفش رو مشخص کنم! 

منده زن عمو ویل تکلیف ما معلوم نشده هنوز.  -  رسر

خاله حایحی مرتضن را کنار دیوار نشاند و به یگ از برادران 

 غرید: انیس که نطق کرده بود، 

شما فرصت دادین مثل آدم مشکلتون حل بشه که حاال  -

 طلب تکلیف نامعلومتون رو از من دارین؟

 

 

 ۶۸#پارت

 با دست به مرتضن اشاره کرد و ادامه داد: 

 په بالیی رس مهمون من در آوردین؟ نیم -
ن  شد مثل آدمببئر

؟ ن ن یح  به چیه، گ به کیه، بعد چنگ و دندون رو کنئر سئر  بت 

 شه؟! و این خانم عقد کنیم، مشکل شما حل یماگه من  -

ه به چشمان یگ از برادران انیس  مرتضن این سوال را ختر

هایش سوت عجیتی پرسید. صدایش به خاطر نبود دندان
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های صورتش زد درد در تمام سلول. حرف که یمداشت

 پیچید. یم

؟ خودت متوجیه؟! یح  داری یم -  مرتضن
 
 گ

ن االن کنم خاله. اخواهش یم - جازه بدین این مشکل همئر

حل بشه، من دیگه حوصله ندارم یگ دیگه از راه برسه و 

 بخواد دق دلیش از بقیه رو رس من خایل کنه. 

 اون قدرام یی فهیم یح  یمیم -
 مرتیکه؟ این دختی

 
صاحب گ

 رسه بدیمش. نیست که به هرگ از یم

ن که رس  -  من پس االن چه مرگتونه؟ کیسه بوکس الزم داشتئر

 خراب شدین؟

صدایش بلندتر از حد معمول بود. پش دیالق پررو که حاال 

دانست بهرام نام دارد باز سینه جلو داد و صدایش را بلند یم

 کرد. 

تیم کتگ که خوردی حقت بود. فکر کردی ما یی  - غتر

مون تو یه  اجازه بدیم هر یی رس و پایی شب رو با دختی

 چرخه؟خونه صبح کنه و بعد راست راست ب
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ن را نداشت. حوصله ی دهن به دهن این دیالق پررو گذاشئی

ن اول صبج به اندازه ی کافن روی اعصابش دویده همئر

 بودند. 

ن و دردناک   دستی به چشم دردناکش کشید. رسش سنگئر

اش باز هم بلند شد. پشتش هم از بود. صدای زنگ گویسر 

از تصور اینکه مهناز پشت خط باشد، لرزید. در عرض کمتی 

یک روز حسش از عشق به تنفر تغیتر کرده بود. حتی شنیدن 

 خواست. صدایش را نیم

 

 

 ۶۹#پارت

من با خاله زنکا کار ندارم. حرف من با انیس خانم و  -

ن حاال رسما از این خانم  م همئر خانوادشه. من حاضن

کنم این موضوع ربیط به خواستگاری کنم، فکر هم نیم

هم واقعا نیاز به ای داشته باشه. االن کس دیگه

احت دارم. خوشحال یم  شم زودتر جوابم رو بدین. استی

د. محمود خودش را به  ن گفت و دست به دیوار گرفت تا برختر

 او رساند. دست زیر بازوی او گرفت و زیر گوشش گفت: 
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، باید زودتر بهتون ختی یم - منده آقا مرتضن دادم. فکر رسر

 کردم این قدر زود خودشون رو برسونن. نیم

ن قدم را که برداشت، آخش بلند شد. صدایش  وقتی اولئر

آنقدر بلند نبود که گوش بقیه برسد. محمود نگران از حال او 

 گفت: 

 بیا بریم بیمارستان. معلوم نیست چه بالیی رست آوردن.  -

ی برداشت.   قدم بعدی را با احتیاط بیشتی

ن این وحشیا. یمیم - ترسم خاله رو رم ویل بعد رفئی

 بذارم! باهاشون تنها 

ای زد و لب بست. او را به اتاق محمود لبخند مرموزانه

 خودش رساند و کمکش کرد دراز بکشید. 

 در رو باز بذار آقا محمود.  -

محمود رس تکان داد و از اتاق خارج شد. صدای جر و بحث 

ون به گوش یم شد رسید. صدای انیس را راحت یمهنوز از بتر

 تشخیص داد. 

ک با گریه حرف یم کرد. شایک بود از رفتار زد و گالیه یمدختی

های همش ی برادرانش و بیشتی از همه دخالتگانهبچه
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برادرش و برادر او آنقدر گفت و هق زد که صدایش دیگر در 

 آید. نیم

تمام بدن مرتضن کوفته و دردناک بود. جان تکان خوردن را 

ماند. هرچه نداشت وگرنه یک لحظه هم داخل اتاق نیم

شت درد کتگ که خورده بود، بیشتی خودش را نشان گذیم

 داد. یم

 

 سالم به همه

ی  چه گرد و خایک آیویختی دارید آقا مرتضن مون تو #کانال

 کرده؟

همه عاشق شخصیت و شوخ طبعیش شدن. بتن زیر رو 

 بخونید تا یه کم از شیطنتاش رو ببینید

 

 

 ۷۰#پارت

هایش . هر بار که ریهتر بود اش از همه جا آزردهی سینهقفسه

اش از درد به ی سینهکرد، تمام عضالت قفسهرا از هوا پر یم
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ای بود که صداها قطع شده بود. تنها آمد. لحظهصدا در یم

 آمد. های انیس یمصدای هق زدن

اونقدر مرد هستی که رس حرفت بموین و بعد هم تالفن  -

 کتکایی که خوردی رو رس خواهرم در نیاری؟! 

ایش را تکیه گاه بدنش کرد و به سختی رس باال آورد. هآرنج

دانست اما ظاهرا از یگ از برادران انیس بود. نامش را نیم

تر بود. نگاه منتظر مرتضن را که دید، دوباره به بقیه آرام

 حرف آمد. 

انیس خییل مظلومه، حقش نیست به خاطر کاری که ما  -

 کردیم، اذیت بشه! 

ت غلط شما، اینجوری ازدواج حقشه به خاطر تعصبا -

 کنه؟! 

ن رس  پشک رس به زیر انداخت و همان جا کنار در روی زمئر

خورد، پس رسش را چند بار به دیوار کوبید. صدایش آرام و 

 پر درد بود. 

فکر کردی ما دوست داریم اینجور تنها خواهرمون رو از  -

خودمون دور کنیم؟ اونم خواهری که یه عمر واسه ما 

 ده و هم پدر؟هم مادر بو 
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 نیشخندش غتر ارادی بود.  

دلیل . اون قدر یی تو این لحظه اصال فکر کردنم نمیاد  -

 کنه. کتک خوردم که مغزم دیگه کار نیم

 پشک رس به زیر انداخت. 

ت یم - ؟غتر  دوین یعتن یح 

ت این بالییه که شماها رس من آوردین،  - نه داداش، اگه غتر

دم!   من هیچ بویی ازش نتی

 اره رسش را به دیوار کوبید و چشم بست. پش دوب

فهیم حرف مردم چه بالیی رس آدم میاره. چه تو چه یم -

تیت دوین وقتی نزدیک به یک ماه زیر گوشت از یی یم غتر

کتن خییل به ما خوش گن، چقدر دردت میاد. فکر یمیم

گذره که صدامون رو رس خواهر بزرگمون بلند یم

م وقتی یه قطره  خواد کنیم؟ به خدا دلم یمیم بمتر

بینم. حال ناض هم بهتی از من نیست. ما اشکش رو یم

 تمام زندگیمون رو مدیون انیسیم. 
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 ۷۱#پارت

گفت و بغضش با صدا ترکید. صورتش را پشت دو دستش 

ون باز هم صدای هایش یمپنهان کرده بود و شانه لرزید. از بتر

ی با درد از  یی ناله یم
جیب برادران اعتمادی عآمد. دختی

 زد. اش را زار یمکرد و از ته دل یی پدریکوچکش گله یم

ی ازدواج کنه ویل دیگه نبینیش؟!  -  حاضن

صدایش کم جان بود ویل رس پشک که ناگهان باال آمد، نشان 

 از شنیدنش داشت. 

 منظورت چیه؟ -

کرد. دستش را یه زیر چشمانش به صورتش نگاه نیم

 رتضن گریه کردنش را ببیند. کشید. برایش افت داشت که میم

انتظار که نداری با این کاراتون هر روز هر روز بذارم  -

؟!  ن  باهاش در ارتباط باشئر

دستانش از حرکت ایستاد و صورتش به طرف مرتضن 

چرخید. زیر چشمانش هنوز هم خیس بود اما با آنچه شنیده 

 بود دیگر اهمیتی نداشت که مرتضن گریه کردنش را ببیند. 

؟خوایم -  ی جدامون کتن
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ن شماها نیم - بینم. خواهرت رو دو روزه من ارتبایط بئر

دونم خاله حایحی هر آدیم رو به خونه شناسم ویل یمیم

کنم درست باشه بعد از این ده. فکر هم نیمزندگیش راه نیم

همه مصیبت خواهرت رو برگردوین چون تضمیتن برای 

راموش کنید کنم ویل شما باید فبینم. عقدش یمجونش نیم

 که خواهری دارین. 

ی؟!  -  مگه قراره استر بگتر

اش را تقریبا فریاد زد. مرتضن حرفش را قطع کرد و جمله

 بر لب نشاند. این برادر با تمام بدی
 

هایش، باز لبخند کمرنگ

 هم برادری را بلد بود. 

ی من. شما حق شه خانم خونهنه، خواهر شما یم -

 قتی که خودش بخواد. ندارین دور و برش بپلکید تا و 

 اش را بیشتی کرد. نفس راحتی که پشک کشید، خنده

 

 

 ۷۲#پارت
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وشلوار پوشیده، کنار کمتی از سه ساعت بعد، آراسته و کت

ی نشسته بود که شناختش از او در حد یک سالم ساده  دختی

ن بود. درد بدنش لحظه به لحظه بیشتی یم شد. زیر نگاه سنگئر

 اد. داطرافیان داشت جان یم

صدای باال کشیدن بیتن الهام از سمت راست و هق هق آرام 

های کرد. کبودیاش یممهناز از پشت رسش، داشت کالفه

صورتش به لطف آرایشگری که محمود جور کرده بود، دیده 

ی آخر رسیده شد. شانس آورده بود که آشنایانش دقیقهنیم

ایش   کرد. یمبودند و داماد بودنش از احوال پریس کردن متی

ک هنوز هم در سنگیتن نگاه انیس را حس یم  کرد. دختی

شوک اتفاقات افتاده بود. شاید هم دو دل بود از تصمییم 

 
 
اش گرفته بودند، که چند مرد آشنا و غریبه برای او و زندگ

 آن هم در عرض چند ساعت. 

ی که نبود. آینده و گذشتهحق را به او یم ن اش را داد. کم چتر

بودند. مرداین که عمری زحمتشان را کشیده  متحول کرده

شناخت بود، او را دو دستی به مردی که تنها چند روز بود یم

 واگذارده و و پشتش را خایل کرده بودند. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

جمالت آخر برادر انیس در گوش مرتضن مانده بود. همان 

 ای که چشمانش را بست و زمزمه وار نالید: لحظه

دادم دست هیچ مردی نیم ش رو داشتم، اجازهاگه عرضه»

به خواهرم برسه ویل چیکار کنم که تمام زندگیم افتاده زیر 

ی زنش. انیس اگه با تو ازدواج نکنه، دست ناض و خانواده

ن زن این بهرام هفت خط بشه. این که دارم مجبورش یم کئن

کنم رو شناخت یگ دو ساعته نیست. من بهت اعتماد یم

ی عمو یا اومدیم خونهایی که یمشناسمت. وقتخییل وقته یم

دیدمت. اومدن شهرمون، یماش یمخاله حایحی و خانواده

 تعریفت رو از خییل
 

ای که از ها شنیدم. رو حساب مردانگ

 بابات به ارث بردی و تربیتی که یم
 
دونم زن عموم سهم بزرگ

م دستت. توش داشته، خواهرم رو یم  «ست 

 

 

 ۷۳#پارت

مانش را گشود، درد تنها حیس بود که رس که باال آورد و چش

 ها یافت. شد در عمق آنیم
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های ما رو، رس انیس در نیاری. انیس قول بده تالفن بدی»

 «این روزا خییل تنهاست. تو رو خدا پشت و پناهش باش

اش را با یک دنیا قول نداده بود. در جواب او نگاه پر گالیه

هم نداشت  ی چشمان او کرده بود اما قصد سکوت حواله

 گناه برادر را به پای خواهرش بنویسد. 

انیس مقرص هیچ کدام از اتفاقات افتاده و نیافتاده،ذنبود.  

ی محکم انیس که به گوشش رسید، فکر و صدای بله

خیاالت را به نا کجا فرستاد و حواسش را جمع مراسم 

ک آن قدر پر بود که همان بار اول، بله  عقدش کرد. دل دختی

 قال قضیه را کند.  را داد و 

آمد. هیچ کس انتظار این از پشت رسشان صدای پچ پچ یم

بتی را از او نداشت. بله ی خودش هم محکم بود، جواب ضن

شد سوت اعصاب خرد کن میان حروفش را البته اگر یم

 نادیده گرفت. 

ای که کار سختش از این به بعد بود. درست از همان لحظه  

یک ازدواجشا آمدند و او مجبور بود ن جلو یمهمه برای تتی

 حرف بزند. 
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خنده را ممنوع کرده بود. لبانش فقط در حد لبخند کش 

آمد. همان هم درد کل عضالت صورتش را به دنبال یم

تر بود. داشت. صحبت کردن با الهام و مهناز از همه سخت

شناخت. مشکل از الهام پیچ و خم جسم پشش را خوب یم

وع یم  دانست! از روحیات مرتضن هیچ نیم شد کهآنجا رسر

در مورد مهناز اما شک داشت شناختی در میان باشد. بیشتی 

شد رویشان یک کوه احساس خام و نپخته بود که نیم

 حساب باز کرد. 

اش، نشان از پریسا هم کنار او ایستاده بود. صدای گرفته

داد های ناتمامش داشت. نگاهش را به همه جا حواله یمگریه

ک. ب  ه جز صورت دختی

 

 

 ۷۴#پارت

خواست تصویر عشق زیبایش، پیش چشمان دلش دلش نیم

ها و ی کافن با پیامکثیف و زشت بیاید. مهناز به اندازه

 . های قبیحانه اش، خودش را از چشم او انداخته بود تماس
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یک گفت و انیس را عامدانه جا  اینکه مهناز تنها به او تتی

. مهناز عادت داشت هر چه و هر انداخت، زیاد عجیب نبود 

د. غافل که را نیم خواست به راحتی آب خوردن نادیده بگتر

 کارش به معتن خط خوردن آن شخص نیست.   از اینکه این

حاج احمد آخرین نفری بود که جلو آمد و دست او را با 

یک گفت. لبخندش جان  دست گرفت و پدرانه به او تتی

نشاند و پاکتی دورن  اشای روی پیشاین نداشت. بوسه

 دستش گذاشت. 

یک یم - . اینم کادوی گم پشم. امیدوارم خوشبخت بیسر تتی

من و مامانته. برای تو و مهناز یه کادو در نظر گرفتم 

خوام بدوین هر دوسشون دارم. یم چون به یه اندازه

، یموقت و هر جا که نیاز به کمک توین روی داشته بایسر

 .  من حساب کتن

اما انگار تمام آن نبود. چند بار دیگر دهان باز  حرفش را زد 

د و دو  کرد اما صدایی از آن خارج نشد. در نهایت لب فشر

به به بازوی او زد. از او فاصله گرفت و روبروی انیس  ضن

ایستاد و جوری سفارش او را به همشش کرد که مرتضن هم 

 اش نباشد! افتاد که این مرد پدر واقیعبه شک یم
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. شاید هم گفته هم ختی از اتفاقات افتاده داشتانگار ن 

فهمیده بود دنیایی اجبار پشت تصمیم ناگهاین پش همشش 

 بوده است. 

 

 

 ۷۵#پارت

روی تشگ که خاله حایحی برایش پهن کرده بود، دراز کشیده 

و  کرد. بدنش کوفتههای حاج احمد فکر یمو به حرف

اج احمد وقتی از دردناک بود اما نه آنقدر که یادش برود ح

ش یم گفت، کم مانده بود گریه کند. لبانش را ازدواج دختی

د و چشمانش را در حدقه یممدام به هم یم چرخاند تا فشر

د، آن لحظه که یمجلوی ریزش اشک  گفت: هایش را بگتر

منده - ی تو و خوبیاتم جوون. چند سال من تا آخر عمر رسر

م بودی ویل دست از پا خطا نکر  دی. خدا محرم دختی

دونه که تو این مدت از چشمم بدی دیدم ویل از تو یم

نه. به الهام هم گفتم، هر چقدر پدر و مادرت تو تربیت 

گذاشتیم. تا   تو تالش کردن، من و پریسا برای مهناز کم

وقتی با هم بودیم، کارمون دعوا و بحث و جدل بود و 
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بعد هم هرکدوم سیع کردیم مهناز رو برای خودمون 

دادیم ته باشیم. مهناز دختی بدی نبود اگه اجازه یمداش

خودش باشه. حیف که خییل دیر این رو فهمیدیم. 

ن بودم یم م. مطمئ  توین آرزوم بود تو بیسر شوهر دختی

م رو خوشبخت کتن ویل قسمت این نبود. حاال که  دختی

 جدا تشکیل دادین، از خدا 
 
هر کدومتون یه زندگ

کنه. حاال دیگه من هم   خوام هردوتون رو خوشبختیم

تر مون گرمخواد خانوادهدوماد دارم، هم عروس. دلم یم

.. از قبل بشه. من و مادرت رو از دیدنت محروم نکن. 

 پشم. 

ن نم زیر کلمه ی آخرش را با کیم مکث گفت و با گرفئی

به ای به بازوی او کوبید و تنهایش گذاشت. چشمانش، ضن

هایش حس که روی شانهتنهایش گذاشت با سنگیتن نگایه  

 کرد. یم

مهناز کنار همشش ایستاده بود ویل تمام حواسش به او و 

همشش بود. آن لحظه انگار از بلندی پرتش کردند. تازه 

 داشت یم
 
ی نامعلومش اش و آیندهفهمید با خودش، زندگ

 چه کرده است. 
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گرفته و عمل کرده بود و ترس   باز هم احساسایی تصمیم 

 در یک لحظه خودش را نشان داد. عواقب آن 

 

 

 ۷۶#پارت

؟ -  بیدارین آقا مرتضن

چشم بست و سیع کرد حتی نفس کشیدنش نامحسوس 

توانست حالش را باشد. این دختی چادر پیچ ریز نقش نیم

ن دختی  خوب کند. درد جسمش حاصل خشم برادران همئر

توانست کرد، باز هم نیمبود. هر چقدر هم منطقی فکر یم

د. زیاد با ا  و گرم بگتر

ن دیگری   مقرص نبودنش را قبول داشت اما تن دردناکش چتر

ی خاله حایحی را به عنوان پناهگاه گفت. اگر او خانهیم

 کرد، االن تن و بدن مرتضن آش و الش نبود. انتخاب نیم

ن جسم گریم روی گونه ی راستش، درد در تمام با قرار گرفئی

ن صورتش پیچید. چشمانش تا آخر باز شد و  آخ آرایم از بئر

 لبانش گریخت. 
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جان حرف زدن هم نداشت. جان اخم کردن هم. چشم باال 

ک نگریست.   کشید و به نگاه خیس دختی

 ببخشید!  -

اش از درد زد چهرهگفت و بغضش باصدا ترکید. لبخند هم یم

ن شد. دستش را باال آورد و گونهدر هم یم ی رسد شد. نیم ختر

ک را لمس کرد. نریم و رسد ی آن، او را به خود آورد. دختی

 کرد؟ داشت چه یم

درست که خییل راحت با یک کتک خوردن جانانه، تن به 

ن را  ن اول کاری همه چتر ازدواج با او داده بود اما قرار نبود همئر

به سلول بدنش با  فراموش کند. آن هم وقتی که هنوز سلول

 کشیدند. هر تکان فریاد یم

 خییل درد دارید؟ -

جم درد تن و روحش هیچ نبود. خودش را روی خییل برای ح

تشک انداخت و چشم بست. دیدن این دختی هم حالش را 

 کرد. برای فردا صبح زودش برنامه داشت. بد یم

. فردا یم -  رم پزشگ قانوین
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خورد. اول از همه باید حالش از سوت صدایش به هم یم

ه رسید بکرد. بعد یمهایش یمفکری به حال جای خایل دندان

 اش. تن و بدن کوفته

 منم میام. باید حتما شکایت کنید.  -

 

 

 ۷۷#پارت

ناخواسته چشمانش تا آخر باز شد. این دختی تا کجای کار را 

 خوانده بود! 

ن بود. یم خواست شکایت کند. باید قصد خودش هم همئر

حق برادران انیس و آن پشک دیالق را کف دستشان 

ارند به جای حرف شان شود که حق ندگذاشت تا حایلیم

کرد که انیس هم با زدن، لنگ و لگد بیندازند اما فکرش را نیم

 این کار موافق باشد. 

؟!  -  یعتن مخالف نیستی
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س   زد. کمت 
 

انیس نم زیر چشمانش را گرفت و لبخند کمرنگ

ی او گذاشت. نگاهش به ناکجا آب گرم را دوباره روی گونه

 گفت: بود، وقتی که یم

 تونستی به جای تمام ایناشتباه بود. شما یم کار نادر و ناض   -

کارایی که امروز کردین، ازشون شکایت کنید. قانون سفت و 

ای سخت جلوشون وایمیستاد. دلییل هم نداشت که خطبه

 بینمون خونده بشه. 

؟ -  پشیموین

نگاهش در یک ثانیه گتر نگاه مرتضن افتاد. نیشخندی زد و 

 باز اشک به چشمانش هجوم آورد. 

کردم، ی من فرق داره. من اگه با شما ازدواج نیمقضیه -

 کردن به بهرام بله بگم. مجبورم یم

 مگه شهر هرته؟!  -

ابروهای درهم و صدای خشمگینش خودش را هم متعجب 

کرد. دیگر درد صورتش اهمیتی نداشت وقتی زین که نامش یم

ی او ثبت شده بود از بله گفتنش به مردی که در شناسنامه

 گفت. نبود، سخن یم او 
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پای عالقه وسط نبود ویل پای ناموس حسایی به میانه آمده 

گردنش   بود. این زن خواسته یا ناخواسته همشش بود و رگ

 ترکید. آورد، یمداشت از تصور اتفافی که به راحتی بر زبان یم

 شهر هرت نبود که اوضاع االن ما این نبود.  -

تی شد بر روی زخم اش نیشانیس باز نیشخند زد و جمله

. لحظهبسته نشده ای از خودش بدش آمد. او ی دل مرتضن

قرار بود از کجای وجود این زن، انتقام کتک خوردن از دست 

د؟   نابرادرهای او را بگتر

دید زین تنها و رنجور بود که حتی از آنچه روبرویش یم

دانست عواقب کتگ که برادرانش گذشته بود. در حایل که یم

ن باشد، حاضن بود از آنند چقدر یمازده ها تواند سنگئر

به  شکایت کنند. این زن بیش از همه در این اتفاقات ضن

 خورده بود. 

 

 

 ۷۸#پارت

. نه من بچه - م نه شما. هردومون گوش کنید آقا مرتضن

 که افتاده و اسمایی که اومده تو یم
دونیم اتفافی
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م شناسنامه مون، از روی عالقه نبوده. من حاضن

هروقت که شما بگید برای طالق بیام دادگاه. قرار 

یی برادرام رو بکشه! نیست یه نفر دیگه جور یی   غتر

ک باز هم انگشت گذاشته بود روی رگ برآمده ی دختی

آمد از داد. انگار که خوشش یممرتضن و یه فشارش یم

 اش. آزردن او و احساسات مردانه

ت نیستم خانممن یی  - عالقه وسط نبود  . درسته که پایغتر

ویل حاال که این اتفاق افتاده، باید تا تهش بریم. یه بار برای 

همیشه این رو تو گوشت فرو کن رسکار خانم انیس خانم، من 

ن نیستم. آدم خیانت کردن هم  آدم طالق دادن و طالق گرفئی

ن باش اگه خواست خودم نبود، برادرای شما  نیستم. مطمئ 

ن راضیم اومدن نیمیم که سهله، پدر مادر خودم هم تونسئی

ن به این ازدواج. فکر کنم فهمیدین که دلیل اصیل من  کئن

 برای این ازدواج چیه؟

 منظورتون مهناز خانمه؟!  -

تر از آن خوشش آمد. درباره ن ک اشتباه نکرده بود. تتر ی دختی

بود که دلیل اصیل تن دادن او به این وصلت را نفهمد. رس 

ن و باال کرد.   پایئر
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ن چند روز پیش آره. م -  حاج احمد. تا همئر
هناز دختی

دیدم ویل خودش نخواست که با ام رو باهاش یمآینده

من بمونه. بالفاصله بعد از ازدواجش هم پشیمون شد. 

دونم من رو یح  فرض کرده بود خواست برگرده، نیمیم

که انتظار داشت منتظر بمونم و نگاه کنم گ از خویسر و 

گرده. من فقط و به من بریمشه پولداری دل زده یم

 خواستم ازدواج کنم. یم

 

 

 ۷۹#پارت

شاید نامردی باشه گفتنش اما نگفتنش از نظرم بدتره. برای  

من هیچ فرفی نداشت که با گ و چطور ازدواج کنم. وقتی 

قرار نبود مهنازی باشه، برام هیچ اهمیتی نداشت که اسم گ 

فر رو کنار خودم خواستم یه نم. فقط یمبره تو شناسنامه

کردم. داشته باشم. شاید واسه اینکه احساس شکست یم

ای رو پیش بکشم االن هم قرار نیست حرف عشق و عالقه

خوام یه فرصت به هردومون که وجود نداره ویل ازت یم

دم ناامیدت نکنم. من آدم شتر بدی. آرامشم باش، قول یم
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ام بزرگ ی پر اای نیستم. تو یه خانوادهناپاک خورده حتی

. حرمتم رو نگه شدم. بلدم چطور حرمت یه زن رو حفظ کنم

ین خودم باشمدار، قول یم  برات.  دم بهتی

های دلش را زده بود، یی پس و پیش. نفسش حاال حرف

داد. هایش اجازه یمآمد البته اگر درد دندهتر باال یمراحت

 دنده
 
 یا الاقل ترک خوردگ

 
هایش شک نداشت که شکستگ

د. هایش را یمدارد جان ریه  گتر

در یک لحظه انگار درد تمام وجودش را گرفت. دوباره 

خودش را از پشت روی تشک انداخت. لبش را زیر دندان 

برده بود تا فریاد نزند. دستش را مشت کرد و چند بار به 

اش کوبید. انیس ترسیده و نگران خودش را جلو پیشاین 

 کشید. 

؟ حالت -  خوب نیست؟ یح  شد اقا مرتضن

های خوب و رسحال نبود. انیس دست ظاهرش شبیه آدم

 اش گذاشت. روی پیشاین 

 سوزی که! وای خدا، داری تو تب یم -

داد، تب که نیشخندی زد و باز مشت کوبید. داشت جان یم

خواست برادران انیس را ببیند و اهمیتی نداشت. دلش یم
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خویی های حقشان را کف دستشان بگذارد. برایشان خواب

دیده بود. فقط کافن بود شب را به صبح برساند، آن وقت او 

ماند و برادران همشش که باید برای خودشان سوراخ یم

کردند تا بتوانند از دست او در امان بمانند. از موش جور یم

مادر زاده نشده بود کیس که ناجوانمردانه پش محمدعیل را 

د!   زیر مشت و لگد بگتر

های ذهنش تنها دانست که واگویهخودش هم خوب یم 

هذیان حاصل از تب باالیش است وگرنه او را چه به انتقام و 

توانست بزند، آن هم در حد کتک کاری، ویل حرفش را که یم

 یک جدال ذهتن کوتاه! 

 

 

 ۸۰#پارت

فهمید جز درد و تب و هذیان. تنش از گذر زمان هیچ  نیم

لرزید. رسما به خود یمبار در  ی آتش بود و یکیک بار کوره

رفت. یک نفر که دستان اش یمنفر مدام قربان صدقهیک

 ایستاد. ای از کار نیمکوچکش لحظه
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 دستان کوچک 
 

در حال خودش نبود اما ترس از خستگ

داد. دلش ی دل به خواب دادن را نیمهمان یک نفر اجازه

گ که چند ساعت قبل نامش یم  دختی
 

سوخت برای خستگ

 اش اضافه شده بود. سنامهبه شنا

هایش را انگار با رسید. پلکصدای اذان از دور به گوش یم 

ها را چسب به هم چسبانده بودند. جان کند تا کیم الی آن

 باز کند. اتاقش را نور مهتاب روشن کرده بود. 

ن شدنش با رس خوردن پارچه  اش ای خیس از پیشاین نیم ختر

اهنش ههمزمان شد. دکمه م کامل باز و زیرپوش های پتر

اش خیس شده بود. رسدش ی سینهسفیدش تا زیر قفسه

 نبود، گرم هم. انگار تازه تنش به اعتدال رسیده بود. 

ن تازه راهش را به تن او پیدا کرد. در   ر پتویش را کنار زد. اکستر

تاریک و روشتن هوا پیدا کردن انیس زیاد سخت نبود. 

 هالک شده 
 

ک بیچاره از خستگ شد از بود. این را یمدختی

 وضعیت خوابیدنش فهمید. 

اش همان طور تکیه زده به دیوار در حایل که رسش روی شانه

انصافن بود اما دلش از این کج شده بود، خوابش برده بود. یی 
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وضع او گرم شد. تازه داشت از مورد توجه بودن خوشش 

 اش گل کرد. آمد. بدجنیسیم

. باید زودتر از رسر خورد حالش داشت از خودش به هم یم 

شد. از جا اش خالص یمهای خیس از عرق و خوین لباس

. تنش خشک و دردناک  برخاست، آن هم به چه جان کندین

های کرد. پیچ و مهرهشده بود. پاهایش سخت حرکت یم

یم به روغن کاری داشت. یک دوش آب گرم  تنش نیاز متی

 آورد. حالش را جا یم

 

 

 ۸۱#پارت

ک از اتاق خارج شود. چند قدیم یی خواست یم توجه به دختی

هم از او فاصله گرفته بود. کافن بود پاهایش را کیم بازتر 

بگذارد تا با دو قدم بلند او و وضعیت سخت خوابیدنش را 

 خیالش شود اما دلش نیامد. پشت رس گذاشته و یی 

ن  راه رفته را جوری برگشت که انگار نه انگار پاهایش تا همئر

ن را نداشت. دست چند  لحظه قبل توان قدم از قدم برداشئی

ک انداخت و با یک حرکت از جا بلندش  زیر پا و کمر دختی

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی ریز و نحیف کجا توانایی اش گرفت. این جثهکرد. خنده

 تحمل اوی غول پیکر را داشت! 

هایش زیباتر از هر زماین به نظر زیر نور مهتاب، تاب مژه 

ار آن، عشق بافت و هزار هزار بار شد در سایه سرسید. یمیم

اف یمشیدا شد. قدم کرد هایش کوتاه و آرام بود. نباید اعتی

ک از خودش را  اما به طرز عجیتی دلش دور کردن دختی

 خواست. نیم

ن بود که تکان ی در خوابش آنقدر سنگئر های بدنش هم تاثتر

عمق آن نداشت. آرام روی تشک نشست. خاله حایحی 

اش را به عروس و داماد یک شک دو نفرهشیطنت کرده و ت

اش اختصاص داده بود. گویی قرار بود چه اتفاقایی شبه

 بینشان بیفتد! 

ون کشید. نوک انگشتانش   دستش را از زیر پای انیس بتر

ک یی 
تب و تاب بود. الی برای لمس صورت کوچک دختی

های هوا هم ترس های کوچک انیس کیم باز بود. مولکوللب

هایش صدا در ریهندن به او را داشتند که آرام و یی صدمه رسا

 گزیدند. ماوا یم
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ی نرم او را لمس کرد، انگار جریان نوک انگشتانش که گونه

برق به تنش وصل شد. دستش را به رسعت عقب کشید و 

رس او را آرام روی بالش گذاشت. حال دیگر دوای دردش آب 

کرد تا مهمان یم گرم نبود. باید تنش را به یک دوش آب رسد 

 ی آن آزاد شود. از رسر حرارت کشنده

دو قدم عقب رفت. نگاهش همچنان به صورت زیبای انیس  

کرد. مگر یک نفر چقدر بود. آن همه مالحت را باور نیم

 و شکننده به نظر برسد؟! توانست معصومیم

 

 

 ۸۲#پارت

ساک  رو برگرداند و اتاق را با چند قدم بلند ترک کرد. 

هایش کنار در ورودی اتاق افتاده بود. زیپ باز و لباس

ختی از داد یک نفر یی های در هم و برهمش نشان یملباس

 محتویات آن، آن را زیر و رو کرده است. 

ن ی موزیانهخنده  ن گشئی ای روی لبانش نشست. انیش را حئر

ک معلوم نبود چقدر رسخ و سفید  کیفش تصور کرد. دختی

ن لباسشده تا بتواند شلوار ر  ون بکشد احتی او را بئر هایش بتر
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و بعد آن را با شلوار پایش عوض کند. دلش قهقهه 

 خواست. یم

داد. با همان کاش بیدار بود و آن لحظه را از دست نیم

لبخند رسخوش ساک را برداشت و رایه حمام شد. خوب 

بود الاقل خاله حایحی اجازه داده بود حمایم در داخل 

ی نه االن مجبور بود در رسمای کشندهساختمان بسازند وگر 

 اسفند ماه از ساختمان خارج شود. 

ای لباس  هایش را یگ یگ از تن در آورد. با هر حرکت نارسن

کرد. تنش پدر و مادر داری نثار بهرام و برادران انیس یم

ای از اینکه انیس با دردناک اما دلش شاد بود. به طرز بچگانه

ش را لمس کرده و حتی شلوارش آن دستان کوچکش تن و بدن

را عوض کرده است، راضن بود. کرم داشت دیگر، وگرنه 

 نشست! مردم آزاری نباید تا این حد خوش به دلش یم

وان کوچک کنار حمام، ذوقش را بیشتی کرد. صلوایی به روح 

اش فرستاد و شتر آب را باز کرد تا وان پر شود. عمو مهدی

این وان را گذاشته بود وگرنه خاله حایحی برای راحتی پشش 

ی حیاط بکند. با محال بود دل از آن حمام قدییم گوشه

گفت آن حمام یادگار حاج عیل خانش است حیایی تمام یمیی 

 اند. و در آن خاطرات زیادی با هم داشته
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خودش را داخل آب رها کرد و چشم بست. هرچه صلوات 

. سلول به فرستاد، لذت این وان آب گرم را جوابگو نبود 

زد. آن قدر آب گرم را باز سلولش داشت از خویسر فریاد یم

گذاشت که تمام حمام را بخار گرفت. دیگر تا ده 

یسانتی   اش قابل دیدن نبود. متی

ن شده بود. یم توانست چند ساعت را چشمانش سنگئر

ن  تر خزید. فضا زیاد بخوابد. شتر آب داغ را بست و کیم پایئر

ی بود و نه هم رویایی نبود. نه  گ گل رز ختی از شمع و گلتی

 از آیی کف
 آلود، ویل برای وضعیت او عایل بود. حتی

 

 

 ۸۳#پارت

چشمانش تازه گرم خواب ناز شده بود که با کوبیده شدن در 

 حمام، از جا پرید. 

 اون تویی بچه؟!  -
، مرتضن  مرتضن

خاله حایحی بود. لحنش اصال نازکشانه نبود. مشخص بود 

ن حصایی حرص و عصب انیت دارد. مرتضن هراسان نیم ختر

 شد. 
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ظاهرا خوابش یک چشم گرم شدن ساده نبود. دیگر نه 

ی از بخار بود و نه گرمای روح بخش آب . آب ولرم و ختی

فضای حمام نسبتا رسد شده بود. دستی به صورتش کشید و 

 ای صدایش را صاف کرد. با رسفه

 بله خاله جان، من اینجام.  -

ون نمیای؟ بله و بال! غسل -  میتته که یه ساعته بتر

اش گرفت هم کیم بهش برخورد. دور از جانش! هم خنده

مگر چند سالش بود و یا اصال مگر غسل میت را خود مرده 

د؟ اگر این را از خاله حایحی یمیم پرسید قطعا حکم مرگش گتر

 شد. دست به شتر گرفت و داخل وان ایستاد. صادر یم

ون خاله -  ، نگران نباشید. االن میام بتر

فکر باشم. این بچه من غلط بکنم نگران توی دیالق یی  -

 دیوانه شد از دستت. 

ون گذاشت.  رس به تاسف تکان داد و یک پایش را از وان بتر

ن بود. تا نیش و کنایه بارش نیم کرد، دلش خاله حایحی همئر

ی کافن شد. ترجیح داد جوابش را ندهد. به اندازهخنک نیم

 ی یک پول شده بود. عروسش سکه جلوی تازه
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تا آمد به اصطالح تازه عروس نیشخند بزند، نفهمید چه  

شد که یک باره جفت پاهایش به هوا بلند شد و با صدای 

وحشتنایک کف حمام ولو شد. آمده بود ابرویش را درست 

ی لگن خرد کند، زد و دو چشمش را هم کور کرد. دیه

د شده  ؟اش را قرار بود از که بگتر

؟ یح  شد؟ - ن آقا مرتضن  خوبئر

 

 

 ۸۴#پارت

آمد چه برسد به اینکه بخواهد جواب او نفسش هم باال نیم

ک به ظاهر را بدهد  ن دختی . اصال هرچه بود زیر رس همئر

ن حاال از او یم خواست در حمام دلسوز بود. حقش بود همئر

مش  را باز کند و به کمکش بیاید. درست که خودش هم رسر

 ارزید. ی رسخ از خجالت او که یمن چهرهشد اما به دیدیم

رس تکان داد و لعنتی به شیطان فرستاد. هنوز آنقدر هم 

خواست هنوز حیا نشده بود. از آن گذشته، هیچ دلش نیمیی 

مهر عقد خشک نشده، همشش درخواست طالق بدهد، 

 ی او! آن هم بخاطر ترس از دیدن تن و بدن برهنه
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 بلند شدن با صدایی که ی وان گرفت و دست به لبه 
ن حئر

 ی پر شیطنتش نلرزد، گفت: سیع داشت از خنده

خوبم، خوبم. شما نگران نباشید. فقط لطفا برام یه شتر  -

ن تا بیام!   عسل آماده کنئر

شد. به خاله حایحی که گفت که دیوانه یماگر این را هم نیم

های او را به امیدی نبود. بلد نبود ناز بکشد و خرده فرمایش

ک مظلوم کیم بخرد. الاقل یم جان توانست از این دختی

 بیگاری بکشد. 

با برادران او کار داشت هنوز بیشتی از آن هم با آن فامیل  

ن شیطنتادب و گستاخیی  های کم شان، ویل برای انیس همئر

رنگ کافن بود. بیچاره آن قدر چشم و گوش بسته بود که 

ن کارها را داشته باشد.   شک داشت تاب همئر

وع شده بود  خواست آن قدر خودش را . یمکارش با او تازه رسر

 جدیدش کند که یادش برود شماره
 
ی دختی حاج رسگرم زندگ

ن لحظه، بارها روی تلفنش افتاده و او  احمد از دیشب تا همئر

نه اینکه نفهمد، نه، اصال به روی خودش نیاورد که مهناز 

 شناسد. نایم یم
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ی جاهای ود. با درد بقیهلباس پوشیدنش کیم سخت شده ب

بدنش کنار آمده بود اما درد لگنش هنوز تازه بود. با هر تکاین 

فرستاد. داد، باز لعنت بود که به جان بقیه یمکه به تنش یم

ن حمام هم از رسر لعن و نفرین هایش در امان نبود. کف لتر

فکری بود که رسامیک به این کار یی اصال مقرص اصیل کایسر 

 کف حمام به کار گرفته بود!   رسی را برای

 

 

 ۸۵#پارت

ن چند ساعت قبل کمتی از پنج دقیقه وقتش را  کاری که تا همئر

گرفت، االن در بیست دقیقه انجام داده بود. کجا بود آن یم

مرتضن که در چشم به هم زدن تمام کارهای خانه را انجام 

 داد تا مهناز جانش اذیت نشود. یم

ختر رسش داشت نم دستش روی حوله خشک شد. 

گرفت. در بدترین زمان به یاد مهناز و رویایی موهایش را یم

ترها داشت، افتاد. رس تکان داد و در حمام را باز کرد. که قبل

ک  مشتی
 
 شان هم خیانت بود. فکر به مهناز و خیال زندگ
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با دیدن انیس سیتن به دست، درست روبروی در حمام، یک 

 ند. حرکت مابار دیگر دستش یی 

 حالتون خوبه؟ -

ک بیچاره سوخت. در حایل که او داشت  دلش برای دختی

ی اتفاقات دور و برش، با خیال زین که خیال همهیی 

ساخت، همشش داشت ترین فرد به او بود خاطره یمحرام

 کرد. های او را عمیل یمخرده فرمایش

تره؟ هزار بار بهت بیتن از من و تو رسحالآره بابا، نیم -

الگ بخاطر جنس نر حرص و جوش نخور ویل کو گفتم 

 گوش شنوا! 

 گذراند. چشمانش گرد شد. خاله حایحی دیگر داشت از حد یم

، اخالق خاله هم اینجوریه دیگه.  - ن  ناراحت نشئر

ی خاله حایحی گرفت و به صاحب نگاهش را از مستر رفته

 صدا دوخت. 

 بفرمایید.  -

 احساسایی نبود اما بغض داشت. در تمام طول زند 
 
اش گ

کیس این قدر مهربان با او برخورد نکرده بود حتی الهام. 
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دانست. شاید هم چون مادرش بود اما ناز کشیدن نیم

خواست پشش مرد بار بیاید، بیشتی اوقات او را به حال یم

 کرد. خودش رها یم

 

 

 ۸۶#پارت

بغضش را با لبخند مهرباین کنار زد. لیوان را برداشت و 

ط ببندد محتویاتش را یک نف س رس کشید. حاضن بود رسر

یتن  اش تنها به خاطر عسل نبود. غتر از آن، کیل مغز هم شتر

 به شتر اضافه شده بود. 

 ممنون، واقعا چسبید.  -

ن جمله هتن بیشتی از آن را نداشت ی کوتاه را هم از رس همئر

 توانست بگوید. ذوق گفت وگرنه این را هم نیم

بخونید منم سفره رو  کنم، تا شما نمازتون رو خواهش یم -

 چینم. یم

خانه رفت. هر وقت دیگری بود با  ن گفت و به طرف آشت 

رفت و موضع هایش در هم یماش اخمشنیدن جمله
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کرد بسته گرفت ویل حاال او مانده بود و نییسر که هرچه یمیم

ک چادر پیچ زیادی مالیم و زیبا شد که نیمنیم شد. دختی

 زد. توی ذوق یم گفت. چادرش ویل حسایی سخن یم

ی چند خواست تا در آن از رسر آن پارچهدلش خلوت یم 

ی خالص شود. زیر آن باید گوهر زیبایی پنهان شده بود  متی

ن از آن محافظت یم کرد. باز هم لبخند زد. این که این چنئر

ور.   بار خبیثانه و رسر

ن خلوتشان بعد از این لحظه را فقط باید خدا به ختر   اولئر

یس دیگر از دست او خالض نداشت. لب زیر کرد. انیم

ی هال رفت. باید دندان برد و به طرف بخاری گوشه

کرد و بعد از ساختمان خارج موهایش را کامل خشک یم

ن در سینک شد. خاله حایحی محال بود اجازهیم ی وضو گرفئی

 اش را به او بدهد. ظرفشویی 

است خو . یمتازه عروسش دستور نماز خواندن داده بود  

ترین نماز عمرش را به او تقدیم کند. فقط خدا باید بادقت

آمد. یک بار هم نماز را به نیت یک کیم با او و دلش کنار یم

ن نیمنفر دیگر یم  آمد؟!! آمد، یمخواند که آسمان به زمئر
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 ۸۷#پارت

ن یم م از حضور پاهایش را به سختی روی زمئر کشید. اگر رسر

ست و به حال خودش زار نشانیس نبود، وسط حیاط یم

 زد. یم

انگار داخل داخل هاون تمام تنش را کوبیده بودند. خرد و 

های صورتش پررنگ خاکشتر به معنای واقیع بود. کبودی

 داشت. شده بود. چشم چپش را به زور باز نگه یم

. خوب بود که دکتی کرد دارش یمهایش داغجای خایل دندان

خواهد شد. ایمپلنت دو  گفته بود به زودی مشکلش رفع

 دندان جلو پر هزینه بود اما از خایل ماندن جایش بهتی بود. 

برادران انیس در تمام لحظات حضورشان در پزشگ قانوین و 

شگ حضور داشتند البته دورادور. نه خودش و نه  ن دندانت 

 انیس، روی خوش نشان ندادند. 

 شه بشینیم. یم -

. شده بود مانند د توانست مقاومت کنبیشتی از این نیم

کشد. انیس دستپاچه و معتادی که درد ترک کردن را یم

 هراسان جلو آمد و دست او را گرفت. 
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د که از خنده منفجر نشود. نیم وجتی بغیل  لب به هم فشر

د! یم  خواست اوی غول پیکر را قلم دوش بگتر

-  . ن  بیاین اینجا بشینئر

دیگر توان دست و پا و الجان نبود. مرتضن آن قدرها هم یی 

ی حیاط رساند و ایستادن نداشت. او را به تخت گوشه

 کمکش کرد بنشیند. 

مرتضن دستش را پشت رسش جک زد و وزنش را روی آن 

چرخید. یا واقعا بد جور کتک انداخت. دنیا دور رسش یم

 تر بود. کرد، ضعیفخورده بود و یا از آن که فکر یم

دوید. دست ش یمرسمای اسفند ماه کم کم داشت زیر پوست

ب دیده بود. دستانش دیگر تاب تحمل  راستش هم ضن

 وزنش را نداشت. از پشت روی تخت رها شد و چشم بست. 

؟!  - م، یح  شدی آقا مرتضن  آخ، آخ، الیه بمتر

لبخندش را پشت آیحن که از عمد بر زبان آورد، پنهان کرد. 

کرد، نه صعیف بود و نه کتگ که حاال که دقیق فکر یم

ود زیادتر از حد تحملش؛ بعد از عمری نازکش پیدا خورده ب

 کرده بود. 
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ه که بلد بود چطوری مادری کند. انکار  ن نازکیسر ریزه متر

ن و عشق رسشته شده بود برای محبت کردن . دوست داشئی

دید، انگار ورزیدن. وقتی نگاه پر حشت برادرانش به او را یم

ها در بیاورد تا ته برای آن کشید. کم مانده بود زبانش را قد یم

 و دلشان را بیشتی بسوزاند. 

ای شده بود که توجه بیشتی مادرش را داشت و مانند پشبچه

ای بود دیگر، خواست دل برادرانش را بسوزاند؛ عقدهیم

ی نداشت.   تقصتر

، روی این تخت خییل  - رستون رو بیارید باال اقا مرتضن

 . رسده

کیم باال آورد. انیس بالش را با همان چشمان بسته رسش را  

 زیر رس او رساند. 

کفشش را که از پایش درآورد، داشت از خجالت یم مرد.   

ن شد تا خودش کفش هایش را دربیاورد. حرکت فورا نیم ختر

های تنش همان. حواسش اش همان و جیغ سلولیک باره

 اند. هایش از چند جا ترک خوردهنبود که دنده
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ی دردناکش کشید و این بار بدون ی سینهدست به قفسه 

هایش را کند حال روی تخت افتاد. انیس فورا کفشاغراق یی 

 . و پاهایش را روی تخت گذاشت

شد وقتی انیس خودش را مقرص حال بد لو حالش بد یم 

 گرفت. دانست و برادرانش را مدام به باد فحش یمیم

اش ین انیس که پتوی گریم را روی تنش کشید و دست به پیشا

 اش را شنید. ی زیرلتی گرفتط زمزمه

احت کن. یم - ن جا استی رم برات یه چای نبات یه کم همئر

مت تو خونه، اینجا خییل رسدهبیارم  . . باید بتی

درست که حالش خوب نبود. از صبح زود تا همان موقع که 

ساعت از دو هم گذشته بود، لب تر نکرده بود و حاال تشنه و 

اما حواسش بود که انیش هم حال  حال بود گشنه و یی 

، با این تفاوت که او چون بیمار بود، مرکز مشابیه داشت

 
 
 ی انیس بود. ها به عهدهتوجه بود ویل تمام دوندگ

عذاب وجدان حال او را هم داشت. چشم باز کرد و سیع  

 کرد لبخندش واقیع باشد. 

م، یهمن حالم خوبه انیس جان -  کن اینجا دراز بکشم بهتی

، منم اومدم تو خونه. یم  شم. شما تا بری لباس عوض کتن
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. بهت یم - ن اول آره بابا، پاشو بیا تو دختی گم این رو از همئر

ذاره. تو ی کافن الهام یل یل به الالش یملوس نکن. به اندازه

دیگه براش مادری نکن. زنش باش. زن هم به شوهرش تکیه 

 زندگیت دختی جون. کنه نه برعکس. دنیا رو چپه نکن تو یم

 

 

 ۸۹#پارت

خواست بلند شود که خاله حایحی همان طور که یم

 زد، دست باال آورد. هایش را پا یمدمپایی 

ی نعش کیسر ندارم. یه کم دراز بکش بچه جون. حوصله -

ی.   دراز بکش تا جون بگتر

 لخ لخ کنان به طرف تخت آمد و ادامه داد: 

مرد در نمیاد، کو هزار بار به الهام گفتم از روغن نبایی  -

گوش شنوا. همون موقع زایمانش هم یه قطره روغن 

ش. حاال باید زرد نخورد. یه اه و پیف کرد، اینم نتیجه

 ش رو جمع کنه. زنگ بزنم که بیاد و بچه

 باالی رس مرتضن رسیده بود. رسی به تاسف تکان داد. 
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. نگاش کن تو رو خدا. با دو تا مشت شده گوشت کوبیده -

ت بابات واسه خودش ورزشکاری بود. موندم تو به ختر رس 

 !  گ کشیدی که اینقدر ماستی

، من خوبم. شما چطورین؟ -  ممنون خاله حایحی

خاله حایحی با دست به مرتضن اشاره کرد و رو به انیس 

 گفت: 

ن نگران گ شدی دختی جون؟ این بشر پررو اصال ارزش  - ببئر

 نگران شدن داره به نظرت؟

شون کبود شده. بشکنه مو؟ تمام بدنچه حرفیه زن ع -

 شون! دست

کد. مرتضن نج  کرد و رس تکان داد.   کم مانده بود بغضش بتی

پاشو دختی جون. برو یه چای نبات بریز تا ما هم بیایم تو  -

 . خونه

انیس یی آن که رس باال بیاورد، رس تکان داد و به طرف 

 ی ورودش خاله حایحی رفتنش را ساختمان رفت. تا لحظه

 نگاه کرد. 

ی مادر؟ -  بهتی
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ن تا آسمان با چند ثانیه قبل متفاوت بود. نگراین  لحنش زمئر

ه یم تر دراز کشید کرد. مرتضن راحتاز گوشه کنار کلماتش رسر

 و با نفس عمیقی گفت: 

 خوبم خاله. نگران نباشید.  -

 

 

 ۹۰#پارت

خاله حایحی دستش را تا نزدیک صورت او آورد. اشک به 

ش را با زبان تر کرد. چند بار نفس چشمانش نیشتی رد. لب

 کند که اشک نریزد. عمیق کشید. انگار داشت جان یم

ن باهات چیکار کردن ختر ندیده - ها. دلم هم نمیاد ببئر

. شون کنم. جای بچهنفرین ن های خودم هوام رو داشئی

موندم یح  به رسشون اومد که شدن بالی جون این 

 دختی و این بال رو رست آوردن. 

اش غلتید. مرتضن با  نافرماین کرد و روی گونهقطره اشگ

 نفس عمیقی که کشیدنش جان گتر بود، گفت: 
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ه. مقرص اصیل اون بهرام دیالقه. ناض از اون دستور یم - گتر

نادر هم انگار ناچاره باهاشون باشه. من بیشتی از همه نگران 

 دونه. انیسم. دختی بیچاره خودش رو مقرص همه یح  یم

خواستم در مورد انیس باهات حرف آره. منم یم آره مادر، -

بزنم. تو رو خدا حواست بهش باشه. این بچه دیگه به جز تو 

هیچ کس رو نداره. یه وقت خدای نکرده نخوای تالفن کار 

 مظلوم و یی داداشاش رو رسش در بیاری
گناهه. ها! این دختی

 آهش خانمان سوزه خاله، خانمان سوز. 

 ت. مرتض رس باال انداخ

شعور که نیستم. خودم نه خاله جان. شما نگران نباش. یی  -

دونم مقرص نیست. این قدر هم حواسش بهم هست که یم

منده یم  شم. رسر

غتر از خویی  م از وقتی مامانش رس زا رفت، مادری کردهبچه -

 کاری بلد نیست. 

 راستی خاله گویسر من زنگ نخورد؟ -

ت رو. منتظر تماس کیس دونم واال. من که ندیدم گوشینیم -

 بودی؟
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خوام برم برای تسویه حساب. قرار م گفتم یمبه صابخونه -

م که اونم این جوری شد.   بود خونه بگتر

یتی تو کار بوده. پاشو بریم تو  - اشکال نداره مادر، حتما ختر

ی ن  خونه. یه چای نبات بخور جون بگتر بعد خودت ببئر

تخلیه کردی. برای گوشیت کجاست. زنگ بزن بگو خونه رو 

 کنیم. پاشو مادر، پاشو. تسویه حساب هم یه کاریش یم

های او گفت و پتو را از روی مرتضن کشید. دست زیر شانه

تر ی خاله حایحی به او نزدیکبرد و کمکش کرد بنشیند. جثه

ین فشار روی او باشد. اش را یمبود. تمام سیع  کرد که کمتی

کرد. روزهای خوب او هم یمباید چند روزی با این وضع رس 

 رسید باالخره! یم

 

 

 ۹۱#پارت

ن روز نقاهتش  زیر کریس دراز کشیده بود و داشت از سومئر

های افرایط انیس تنبلش کرده بود. برد. مراقبتلذت یم

 گر قابیل هم بود. خودش ختی نداشت اما ظاهرا سو استفاده
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ل انداخت و یک نفر مثگذشت وقتی پا روی پا یمخوش یم 

ن چند روز پروانه دورش یم چرخید. وجدانش آن قدر در همئر

خودنمایی کرده بود که مجبور شد آن را به بایگاین جسمش 

 و کلیدش را هم پنهان کند.  بفرستد 

اصال چه معتن داشت وقتی که بعد ار عمری یک نفر پیدا  

شده بود که نازکیسر را خوب بلد بود، وجدان همیشه 

 به کامش زهر کند.  اش را بیدارش یه خویسر 

-  !  چای آوردم آقا مرتضن

برد. دست لبانش خود به خود کش آمد. ناز صدایش دل یم

ن شد. انیس تر و فرز سیتن را روی  به کریس گرفت و نیم ختر

 کریس گذاشت و زیر بازوی قطورش را گرفت. 

مش را نیم شد وجدانش را خاموش کرده بود اما خجالت و رسر

مش ی کوچکاری کرد. از جثه ک و دستان ظریف انیس رسر

شد. دردش از رس تمارض نبود اما شک نداشت اگر در یم

ی خودش یا الهام بود، خییل از کارهایی که انیس انجام خانه

 آمد. ی خودش بر یمداد، از عهدهیم

صاف که نشست، انیس بازویش را رها کرد. قبل از اینکه  

 مرتضن شد.  ی چادرش بند دستانقدم از قدم بردارد، گوشه
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ک خشکش زد. چادر روی شانه هایش افتاد. مرتضن که دختی

خواست بخار دو دستش را باال آورد و چشم بست، دلش یم

 شود. 

ای داشت و لبانش، بیتن مرتضن روی چادر توققن چند ثانیه

توانست آه از لبانش. غنچه شد و روی چادر نشست. نیم

 ود. قدم از قدم بردارد. نفسش هم گتر کرده ب

منده - تم. این مدت خییل اذیت ممنون انیس جان، رسر

 شدی! 

 

 

 ۹۲#پارت

س حرف یم زد که انگار هر روز آنقدر راحت و یی استی

ین از رس و ی لبانش در حال شکار بوسهغنچه های شتر

های چادر صورت انیس بوده است. دستانش را دور لبه

 مشت و به هم نزدیکشان کرد. قدیم فاصله گرفت و چادرش

ن دستان مرتضن رها شد.   از بئر

آرایم زمزمه کرد و گریخت. هزار کار نکرده « کنمخواهش یم»

 داشت. 
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ی همسایه رفته قرآن به خانه خاله حایحی برای مراسم دوره

بود. در دلش خودش را لعنت فرستاد که دعوتش را قبول 

ی نکرده بود. اگر با او یم رفت، دیگر مجبور نبود برای جلوگتر

د از آ ون از ساختمان پناه بتی  . ب شدنش به رسمای بتر

ون که به صورتش خورد،  از ساختمان خارج شد. رسمای بتر

 شد. لبخندی زد و دمپایی 
 هایش را پوشید. حالش خییل بهتی

های کوچکش گل خریده بود. قرار خاله حایحی برای باغچه

بود با هم زحمت کاشتنش را بکشند. چادرش را پشت رسش 

 و آن را از رسش کشید. دست و پا گتر بود. جمع کرد 

توانست با آن درست بنشیند و خاک حیاط را با بیلچه نیم 

های بافت بلندش را بست تا از رسما زیر و رو کند. دکمه

هایش را از پا کند و پا درون باغچه . دمپایی محافظتش کند 

 گذاشت. 

د. پاهایش که خاک باغچه را لمس کرد، لبش به خنده باز ش 

یک عمر با خاک رس و کار داشت. کشاورز ماهری بود. 

 اش هم بد نبود. سفالگری

ن خدا بیامرز همیشه یم  انیس اگه چوب »گفت حاج حسئر

 «شهخشک هم بکاره، درخت یم
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آیه کشید و خم شد. کف دستانش را هم روی خاک قرار  

انگشتانش را مشت کرد و کیم خاک برداشت. دستش را  داد 

 اش گرفت. و زیر بیتن باال آورد 

اش جمع کردین نبود. بوی خاک که مشامش را پر کرد، خنده

ی پدری آیه کشید و مشتش را باز به یاد حیاط بزرگ خانه

فروختند، حشت دیدن درختان آن و کرد. اگر آن خانه را یم

 به آن
 
 ماند. ها به دلش یمرسیدگ

 

 

 ۹۳#پارت

شزیر و رو کردن خاک کرد که زمان و مکان   ها به قدری درگتر

کرد که را از یاد برده بود. شاید هم حتی به فکرش خطور نیم

هایی پهن که تمنای در آغوش مردی با قدی بلند و شانه

ی حال تو کشیدن جنس مونتی ظریف را دارد، پشت پنجره

ی خاله حایحی ایستاده و حرکات او را با چشم جان یک خانه

 بلعد. یم

جان دار است.صدای چرخش کلید در لبخندش هم مهربان و 

قفل در که به گوشش رسید، دستش از کار ایستاد و رسش 
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خود به خود باال آمد. پوشش مشکیل نداشت. پوشیده و 

داد اگر قرار است دیده شود، چادر مرتب بود ویل ترجیح یم

 محبوبش را دورش پیچیده باشد. 

ی خاله حایحی که ظرف شله زرد به دست وارد شد، بیلچه

دستش را رها کرد و از جا برخاست. دو دستش را به هم زد تا 

 خاک آن گرفته شود. 

 سالم خاله جان، قبول باشه.  -

دستش ظرف شله زرد را نگه داشته بود و  خاله حایحی با یک

ن جمع کردن آن  دست دیگرش بند باالی چادرش بود. حئر

 داخل دستش و کشیدنش از روی رسش گفت: 

سالمت بایسر مادر. چرا تنها  سالم انیس جان. ممنون -

 نشستی به کار کردن؟

شاید انیس تنها کیس بود که خاله حایحی در حرف زدن با او 

کرد. انگار های مخصوص به خودش را رو نیمطعنه و کنایه

ام خاص برای این دختی ریز نقش و دل بزرگ  یک جور احتی

 قائل بود. 

بخور. _ پاشو دستات رو بشور و بیا شله زرد بکشم، یکم 

 نذریه، ثواب داره. 
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 باشه خاله، شما بفرمایید، منم االن میام.  -

، مرتضن خودش را به جایگاه  قبل از ورود خاله حایحی

 
 

ن چشم همیشگ اش رسانده بود. اگر خاله حایحی مچ او را حئر

هایش گرفت، باید زره فوالدی در برابر طعنهچراین یم

 پوشید. یم

ن دستانش در روشویی  رسویس بهداشتی  انیس مشغول شسئی

بان محکیم که به گوشه ی حیاط بود. با شنیدن صدای ضن

ن کرد. صدای زنانهدر یم ای خورد، شتر آب را بست و گوش تتر

 آمد. یم

 

 

 ۹۴#پارت

شد که خراب بود. رسعتش را زیاد زنگ خانه یگ دو روزی یم

دست شست و نم دستانش را با لباسش گرفت. چادرش  کرد 

ن رس کشیدن آن، گفت: را از روی تخت بر   داشت و حئر

 اومدم!  -
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صدای در قطع شد. چادر را دور خودش پیچید و در را باز 

ن انداخت و کنار  کرد. از دیدن افراد پشت در، معذب رس پایئر

 ایستاد. 

 سالم بفرمایید.  -

مهسای پر رس و زبان جلو آمد و دستش را به طرف او دراز 

 کرد. 

؟ - ن  سالم زن داداش، خوبئر

 انانه با خواهرشوهر کوچولویش دست داد. خم شد و مهرب

؟ -  سالم عزیزم، ممنون شما خویی

 منم خوبم، داداشم چطوره؟ -

ین ی آبداری که روی گونهبوسه ک نشاند، جواب شتر ی دختی

 زد که خودش را بزرگ جلوه دهد. های او بود. زور یمزباین 

داداشتم خوبه عزیزم. فقط دلش واسه آبجی کوچولوش  -

 ه. خییل تنگ شد

 اش کوبید. مهسا دست کوچکش را به گونه

 م! وا خدا مرگم بده. حتما خییل اذیت شده داداش بیچاره -

 گفت و او را کنار زد و وارد خانه شد. 
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منده انیس جون، این بچه زبونش از سنش خییل  - رسر

ه.   بزرگتی

 در جواب الهام لبخندی زد و رس باال انداخت. 

 ی مودب و مهربونیه. خییل هم بچه -

 مرتض چطوره؟!  -

تر از یک احوال پریس معمویل بود. تازه لحن الهام نگران

 ختی است. یادش افتاد که او از اتفاقات افتاده، یی 

  
 

اش پنهان کردین باالی چادرش را کیم جلو کشید. دستپاچگ

 آمد. اش نیمی ترسیدهنبود. لبخندش هم اصال به قیافه

 ید داخل. آقا مرتضن هم خوبن، بفرمایید، بفرمای -

حاج احمد هم همانطور رس به زیر احوالش را پرسید و پشت 

رس الهام وارد شد. برگشت تا در را ببند که متوجه حضور 

 همشش 
 
ی که از دلدادگ دختی حاج احمد شد. همان دختی

 به او باختی بود. 

 

 

 ۹۵#پارت
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-  ! ن  سالم مهناز خانم، خییل خوش اومدین، بفرمایئر

 نایس؟! شپس تو هم من رو یم -

ماند نه نگاهش دوستانه بود و نه لحنش. بیشتی به کیس یم

 کشد. که روی دشمنش شمشتر یم

 بله، چند بار دیدمتون.  -

 مون هم گفته برات؟مرتضن از رابطه -

م.  -  اگه منظورتون محرمیتیه که بینتون بود، بله، باختی

هایی که نیشخندش قرار بود تا دل انیس را بسوزاند اما دلگریم

 به او داده بود، جایی برای نگراین نیم
 گذاشت. مرتضن

 پس حتما گفته عاشق من بوده؟ -

ک زیادی زور یم زند برای مهم لبخندش غتر ارادی است. دختی

 نشان دادن خودش. 

ن بوده، پس حرفن نیمخودتون دارین یم -  مونه! گئر

ن او انداخت. انگار تازه فهمیده بود  مهناز نگاه از باال به پایئر

ت قدشان، خودش یک امتیاز مثبت برای اوست. یک تفاو 

 امتیاز زیادی مثبت! 
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های عروس الهام قدر از این و آن از خویی این چند روز آن

 شنیده بود که احساس ضعف عجیتی در برابرش داشت. 

تونه وگرنه محاله ای زیر نیم کاسهمطمئنم یه کاسه -

ی مثل تو رو به عنوان زنش انتخاب کنه.   مرتضن دختی

را جوری بر زبان آورد که انکار بدترین فحش « زنش»

دنیاست. انیس نیم نگایه به ساختمان انداخت. نگران 

برخورد الهام بعد از دیدن حال و روز پشش بود ویل دلیل 

 شد که جواب این دختی از خود متکتی را ندهد. نیم

ن دیگهاسم تو شناسنامه -  گه عزیزم! ای یممون چتر

ه آتیسر که به جان مهناز انداخته بود، گفت و بدون توجه ب

 به طرف ساختمان راه افتاد. 

اش ای ایستاد تا حرص مشخص در چهرهمهناز لحظه

ن  فروکش کند. کم مانده بود از رسش دود بلند شود. پا به زمئر

کوبید و پشت رس انیس رایه شد. باید خودش را به مرتضن 

 کوچک و دانست چطور حریف همش داد. او بهتی یمنشان یم

 زبان درازش شود. 
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وارد ساختمان که شد، دو دستش را روی در گذاشت و از 

ها تکیه زد. چند نفس عمیق کشید تا بتواند یک پشت به آن

 لبخند درست و حسایی روی لب بنشاند. 

خندید. انگار که حاال دیگر تمام عضالت صورتش یم 

 قدییم ساز بود. ی خاله حایحی شادترین دختی دنیا بود. خانه

یک داالن کوچک قبل از ورود به پذیرایی خانه وجود داشت 

 آن و پذیرایی را هم پرده نصب 
ن که خاال حایحی فاصله بئر

وع به صحبت  کرده بود. پرده را کنار زد و با لحتن شاد رسر

 کرد. 

 خونه، مهمون... سالم صاب -

حرف در دهانش ماسید. انتظار دیدن مرتضن در این حال را 

اشت. شنیده بود که حالش خوش نیست اما گمانش به ند

 ساده یم
 
رفت، نه این رس و صورت کبود و یک رسماخوردگ

 . زخیم

م، بیا تو.  -  سالم دختی
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زن  صدای خاله حایحی هم نتوانست به خود بیاوردش. این پتر

ش را فقط به خاطر مرتضن  ن مهربان با آن زبان تند و تتر

 دوست داشت. 

 نامردا چه بالیی رس بچهبیا تو مهناز، بیا بب -
ن م آوردن. ئر

 الیه دستشون بشکنه، دستشون بشکنه! 

کرد. چه کیس را؟ خودش هم گریست و نفرین یمالهام یم

دانست. گفته بودند مرتضن دعوا کرده است ویل هیچ نیم

دادند که یک از سه ساکن این خانه جواب درستی به او نیم

 ه و به چه دلیل! چه کیس این بال را به رس فرزندش آورد

 کتن مامان؟ من خوبم به خدا! چرا شلوغش یم -

-  !  آره معلومه، خییل خویی

ن چند دقیقه آن قدر گفت و بیتن  اش را باال کشید. در همئر

 گریه کرده بود که صدایش دو رگه شده بود. 

 شکایت کردی ازشون پشم؟ -

 بله حاج آقا، شکایت هم کردم.  -

؟ یع - ی نگفتی ن ت تن من باید از صابخونهچرا به من چتر

 بشنوم که حالت خوش نیست؟
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ای کرد و رس تکان داد. از اینکه الهام در مرتضن نوچ کالفه

گفت جریان حالش نگذاشته بود، ناراحت نبود. اگر یم

 ی حاج احمد برود. مجبور بود به خانه

دانست مادر مهربانش برای نگهداری از او، حاضن بعید یم

احمدش دل بکند حتی برای چند روز!  ی حاجشود از خانه

ن را  نیشخندش را با آه عمیقی پنهان کرد. شاید زیادی همه چتر

 ندیده بود که سخت یم
 

گرفت. از الهام  آنقدر مادرانگ

 حساب خاض روی او باز کند. 

شدم. خاله و من خوبم مامان، چرا باید مزاحم شما یم -

 بود. شون به من ی کافن حواسانیس جان به اندازه

 

 

 ۹۷#پارت

الهام نگاه مهرباین به انییس که سیتن به دست، مقابل حاج 

 کرد، زد. احمد ایستاده بود و به او چای تعارف یم

شون بده. من دیگه خیالم یه کم از تو و زندگیت  - خدا ختر

راحت شد مادر. خدا رو شکر انیس جون از هر انگشتش 

 باره! یه هتن یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اش افتاد. های گر گرفتهنهنگاه مرتضن هم به انیس و گو 

شناخت. اهل تعریف الگ نبود. تا کیس را مادرش را خوب یم

شناخت، محال بود الگ به او پر و بال بدهد. ظاهرا به نیم

اش انیس را خییل بهتی از او ی اعضای خانوادهجز او، بقیه

 شناختند. یم

؟ - م، یح  شدی مرتضن  الیه بمتر

ام آن لحظات را سیع چشم بست و نفس عمیقی کشید. تم

داد، دیگر راه کرده بود او را نبیند. حاال که مخاطب قرارش یم

 گفت: 
 

 فراری نداشت. با لبخند کمرنگ

، چرا الگ جونت رو گرو میذاری؟  من خوب  - خدانکنه دختی

 خوبم. 

 آره، از رس و صورتت معلومه، چرا به من ختی ندادی تو؟ -

ن مرتضن هیچ نگفت. نگاه عاقل اندر س فیهش بیانگر همه چتر

 بود. مهناز اما ول کن نبود. 

خواست. تعجب صابخونه بهم زنگ زد. کلیدش رو یم -

 کردم به این زودی خونه رو پس بدی. کردم، فکر نیم

ن بود. دلییل نداشت نگهش دارم. واسه من اجاره -  ش سنگئر
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دادی یا فقط به خاطر من ش رو یمقبال که راحت اجاره -

 بود؟! 

هایش به هم درد گرفته بود. حق با نفشار دندا  فکش از 

 شد اینطور ضی    ح به رویش بیاورد. مهناز بود ویل دلیل نیم

زن. درست نیست  - نه مهناز جان، قراره بیان پیش من پتر

 پولشون بره پای اجاره خونه
 
. اگه خدا بخواد با اول زندگ

ای که از مرتضن رساغ دارم و مدیریت انیس، دو جربزه

ش رو یمسال   خرن. دیگه از اون خونه بهتی

خاله حایحی گفت و پشت کریس نشست. انیس هم 

خواست کنار او بنشیند که مرتضن صدایش زد و با دست یم

به زد.   به کنار خودش چند ضن

انیس چادرش را جلوتر کشید و با لبخندی زیبا کنار همشش 

ن بود. داشت خفه یم شد از یی جاگتر شد. چقدر هوا سنگئر

! اصال آمده بود اینجا چه کند؟ شادی مرتضن در ا  ین ر کستر

 کنار زین که او نبود، مگر دیدن هم داشت؟

 

 

 ۹۸#پارت
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کرد. یک نفر دست انداخته بود بیخ اش یمبغض داشت خفه

 کرد. کم آورده بود. تر یمگلویش و یه راه تنفسش را تنگ

مدت زیادی از فوت پدر و آوار شدن کاخ آرزوهایش 

ای کرد االن باید گوشهت. از هر طرف که نگاه یمگذشنیم

کرد. برای پدری ی رسش عزاداری یمنشست و برای سایهیم

ها که عمری برایش هم پدر بود و هم مادر باید سال

 گریست اما به او زمان نداده بودند. یم

های فروش هنوز کفن پدرش خشک نشده بود که زمزمه 

ها رویش ه خواندند، نگاهخانه بلند شد. وصیت نامه را ک

ط  ن شد. دلش از پدرش بیشتی از همه گرفته بود. رسر سنگئر

وع دردرسهای او شد.   ازدواج انیس رسر

د. نفس عمیقی کشید تا جلوی ریزش اشک  هایش را بگتر

 ماند. اش به طناب دار یمدست مرتضن دور شانه

برادرانش بدون محاکمه، حکم اعدامش را صادر کرده بودند و 

 کرد.  این مرد داشت حکم را اجرا یمحاال 

م؟ -  انیس جان نظر شما چیه دختی
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. ها به سمت او بود ی نگاهخورده رس باال آورد. همهیکه

 زد و چشم چرخاند. از بحث
 

شان یک کلمه هم لبخند کمرنگ

 نفهمیده بود. 

م و فهمیده ای بود. حاج احمد متوجه گیجی او شد. مرد محتی

 خند گفت: رس تکان داد و با لب

ن اینجا آقا مرتضن یم - خواد باغ باباش رو بفروشه تا بتونئر

ه اول با هم خونه بخرین ویل من فکر یم کنم شما بهتی

 . ن  کنئر
 
ین که کجا زندگ ن و بعد تصمیم بگتر  صحبت کنئر

ش نشد. نه یم ن زیادی دستگتر دانست منظورش باز هم چتر

تی کدام باغ است و نه از چند و چون خرید و فروش آن خ

داشت، فقط متوجه شده بود که این مرد هدف دیگری دارد. 

خواست به این شکل مخالفت خودش را با انگار که یم

تصمیم مرتضن نشان دهد و انیس را هم همسوی خودش 

 کند. انیس رس تکان داد: 

اگه اجازه بدین با هم صحبت کنیم. بعد تصمیم  -

یم. یم  گتر
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واب را از او نداشت، حتی خود انگار هیچ کس انتظار این ج

 حسایی در نقشش فرو رفته بود و 
. حاال که مرتضن مرتضن

آورد، چه عیتی داشت او هم پیشه را در یمادای مردان عاشق

کرد که در هر داد و کیم نقش زناین را بازی یمدل به دلش یم

 کنند؟ کاری با همشش مشورت یم

بخندی زد و رس حاج احمد زودتر از همه به خودش آمد. ل

 تکان داد: 

م، درستش هم همینه.  -  آفرین دختی

کرد. رسش را کیم باال آورد تا مرتضن هنوز هم نگاهش یم

ببیندش. لبخند کوچگ کنج لبش خانه کرده بود و جوری 

کرد عاشقی است که دید فکر یمکرد که هر که یمنگاهش یم

ز او ها به معشوقش رسیده است و دِل دل کندن ابعد از سال

 را ندارد. 

ن انداخت. مرتضن دیگر داشت   لب زیر دندان برد و رس پایئر

ی کرد آن هم جلوی چشمان پر از کینهزیاده روی یم

 مهنازش. 
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تون ما رفع زحمت کنیم تا خوب حاج خانم، با اجازه -

 . ن احت کئن  مرتضن جانم استی

ن شد.   حاج احمد این را گفت. دست به زانو گرفت و نیم ختر

 م رو اینجوری ول کنم من؟حمد آقا؟ بچهکجا بریم ا -

مرتضن نیشخند زد و خاله حایحی رس تکان داد. الهام پتر هم 

گذاشت گرفت. این حرف را باید یمشد، سیاست یاد نیمیم

شان نه در حضور جمیع که هنوز هم برای خلوت دو نفره

ها حس خوشایندی نداشتند. حاج احمد نسبت به ازدواج آن

 لبخندی زد. دوباره نشست. 

من که حرفن ندارم. شما بمون یا اصال مرتضن و خانمش  -

 بیان پیش ما! 

؟ دست زن و بچهچه حرفا یم - ت رو بگتر و برو زین حایحی

رس خونه زندگیت. مرتضن ازدواج کرده دیگه. الهام هم باید 

به اینکه از حاال یه کدبانو کنار پششه عادت کنه. نیازی 

 نیست نگرانش باشه. 

س لبخند خجیل زد. الهام نم زیر چشمانش را گرفت و انی

ها بود در یک دو رایه سخت گتر سیع کرد لبخند بزند. سال

توانست به تر شده بود، یمکرده بود و حاال که کیم عاقل
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جرات بگوید ازدواجش با حاج احمد یک خودخوایه تمام 

عیار بوده است. خودخوایه و ظلم در حق فرزندش. ظلیم 

د. تر بود یمته که اگر کیم قویناخواس  توانست جلویش را بگتر

 

 

 ۱۰۰#پارت

حاج احمد زورش نکرده بود برای دوری از مرتضن اما او آدم 

تر از هایش نبود و این میان مرتضن راحتدفاع از خواسته

 شد. همه قرباین یم

حق با شماست خاله حایحی ویل چه کنم؟ منم مادرم، دلم  -

 تاب نداره. 

؟ انیس جان و خاله من خو  - بم مامان. شما نگران یح  هستی

چرخن. فقط موندم چه جور زحمتشون مثل پروانه دورم یم

ان کنم؟!   رو جتی

گفت و با لبخند مهرباین به انیس نگاه کرد. نگاهش دروغ و 

تزویر نداشت. شفاف شفاف بود. یک رنگ و پر محبت. 

 بود. چشم و رو هم نهنوز هم ادعای عاشقی نداشت اما یی 
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ن چند روز آنقدر از این دختی توجه و محبت دیده  در همئر

هایش ی محبت و خویی بود که عاشق او که نه ویل دلبسته

 شده بود. 

ین. من و الهام  - ن کافیه یه تماس بگتر هر وقت کاری داشتئر

 رسونیم، باشه پشم؟رسی    ع خودمون رو یم

از پشم به حاج احمد نگاه کرد و لبخند زد. چند وقتی بود که 

ن  شد ویل مثل قبل آمد. خوشحال نیمهای او بدش نیمگفئی

خواست به صورت او چنگ بیندازد و چشمانش را دلش نیم

 از کاسه در بیاورد. 

چشم، شما خیالتون راحت باشه. اگه کاری بود حتما  -

 شیم. مزاحمتون یم

ن نداشتند. مهسا آرام کنار مرتضن  مهسا و الهام دل رفئی

داد و ن یک کلمه حرف، یه بغض فرو یمنشسته بود و بدو 

، خودش را به دل یم ن زد. آخر هم طاقت نیاورد و موقع رفئی

 آغوش برادرش انداخت. 

 داداش خییل درد داری، نه؟ -
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مرتضن روی موهای او را بوسید و سیع کرد از خودش دورش 

های ترک های تنش رو به بهبود بود اما دندهکند. زخم

 داد. اش آزارش یمخورده

 من خوبم مهسا جونم. گریه چرا عزیزم؟ -

 . خوام پیشت بمونم. خودم باید مواظبت باشممن یم -

 

 

 ۱۰۱#پارت

کرد از این همه اش گرفته بود و هم عشق یمهم خنده

ن رس جایش بود و دختی حاج  محبت خواهرکش. اگر همه چتر

زد احمد همان فرد قدیم بود، برایش االن باید به او اشاره یم

ن مثل قبل نبود. کارش را راحتتا   تر کند اما حیف که هیچ چتر

ن عوض شده بود و او رسش را زیر  خییل وقت بود که همه چتر

 خروارها برف پنهان کرده بود تا متوجه نشود. 

تونم برم خونه خانم اگه تو اینجا بموین که من اصال نیم -

 خوشگله. 

 ی ما؟خوای بیای خونهمگه تو هم یم -
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 تکان داد و لبخند زد، مهسا گردن مرتضن را رها مهناز که رس 

ن کنان خودش را به او رساند. تلخندی زد و  کرد و جست و ختر

آه عمیقی کشید. مهسا هم مهناز را بیشتی از او دوست 

 داشت! 

ن خانواده ن بار حس تنهایی یمبا رفئی کرد. نه اش برای اولئر

وقتی به یاد اینکه قبال این حس را تجربه نکرده باشد، نه. از 

داشت تنها بود و تنهایی را با گوشت و خونش حس کرده بود 

کرد. انگار تازه فهمیده بود اش فرق یمویل حس آن لحظه

ن حضور نصفه و نیمه  همئر
 
اش چقدر برایش ی الهام در زندگ

 ارزش دارد. 

خانه حواسش رفت و آمدهای تند و یی وقفه ن ی انیس به آشت 

ک در را پرت یم عرض چند دقیقه تمام بریز و  کرد. دختی

ن مثل اولش شده بپاش های پذیرایی را جمع کرد و همه چتر

 بود. 

شد. انگار های او کنده نیمای از قدمنگاه مرتضن لحظه

ک با خودش جاذبه داشت. جالب اینجا بود که انیس  دختی

 های او را پاسخ نداد. حتی یکبار هم نگاه
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از حوایل موقعیت مکاین او گویی نگاهش را افسار زده بود تا 

عبور نکند. کم کم داشت از این نادیده گرفته شدن عصتی 

شد. خاله حایحی هم نبود که الاقل کیم با نیش و یم

 هایش رسگرم شود. کنایه

آمد. صدای بلند اذان و اقامه گفتنش از اتاق خودش یم

شد ادای داد نزدیکش نشود وگرنه باز مجبور یمترجیح یم

مومن را در بیاورد و هشت بار دوال راست شود. رس های آدم

د.   تکان داد و از جا بلند شد تا به اتاقش پناه بتی

نماز خواندن در این وضع خییل زور داشت. وقت وقتش 

کرد، حاال که دیگر از نظر نمازهایش را به روز مبادا موکول یم

 خودش عذرش موجه بود! 

 

 

 ۱۰۲#پارت

های ساده کشید. دیگر حرکتروی تشک همیشه پهنش دراز  

داد. کتاب رماین که انیس برایش آورده مثل قبل آزارش نیم

 بود را از کنار تشکش برداشت. زیاد جذبش نشده بود. 
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طلبید و کتاب خواندن هم از آن کارهایی بود که اهلش را یم

 او اهل این کار نبود. 

 چند بار کتاب را باز کرد و یگ دو خط از آن را خواند. 

چسبید ویل کشید. دیدن یک فیلم بیشتی یماش نیمحوصله

ی در این کتاب از طرفن با خودش فکر یم ن کرد انیس حتما چتر

 دیده که خواندنش را به او توصیه کرده است! 

برای بار چندم الی کتاب را باز کرد. همان لحظه در باز شد و 

ی کوچیک انیس پیچیده در چادر وارد اتاق شد. صورت جثه

 او برای نماز ی زیر لتی خیس و زمزمه
 
اش نشان از آمادگ

 خواندن داشت. 

ن روی آن چهار پایه ی کوچک تصور او وقتی برای وضو گرفئی

ای نه از روی اش انداخت. خندهایستاده بود به خنده

ام.   تمسخر بلکه از رس احتی

اش گرفت و با پهن کردن انیس یا او را ندید یا باز هم نادیده

خواند. آرام و متمرکز. اش به نماز ایستاد. آرام نماز یمهسجاد

کرد اگر دنیا کن فیکون شود، او خدایش را جوری که فکر یم

 محکم خواهد چسبید. 
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اش حس و حایل در نماز خواندنش بود که هیچ وقت تجربه

ن بار داشت ترغیب یم شد که وضو نکرده بود. برای اولئر

د و حتی به این زن ریز ن  قش اقتدا کند. بگتر

کرد. خودش را ی نمازش را با او زیر لب تکرار یمکلمه به کلمه

رفت و رس به کرد. با او به رکوع یمدر هر حرکت تجسم یم

 تکلف بود. ریا و یی سایید. چقدر نمازش یی مهر یم

ن شد تا حالش را با   سالم نمازش را که داد، مرتضن نیم ختر

 لتش نداد. آغوش جان خریدار شود. انیس مه

دوباره رس به مهر گذاشت و بغضش با صدای آرایم ترکید.  

لرزید. مرتضن رس جایش میخکوب هایش یمزد و شانههق یم

 شده بود. 

 

 

 ۱۰۳#پارت

ن مدت کوتاه آنقدر انیس را شناخته بود که بداند زن  در همئر

. آن قدر محکم که ضعیقن نیست. خود ساخته بود و محکم

ن دوست و آشنایان او را به خاطر به یاد نداشت کیس  از بئر

 قد کوتاهش مسخره کرده باشند. 
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برخالف تصورش حتی در مراسم عقدشان هم هیچ کیس از 

های عجیب و غریب و کم بودن عروسش دم نزده بود. نگاه

 پر ترحم دیگران را روی او دیده بود. 

در تمام طول مدیی که راهروهای بیمارستان و پزشگ قانوین  

ها به دنبالش بود اما کرد، نگاه خییلونده به دست گز یمرا پر 

 هایش خدشه وارد نشد. ای در صالبت قدمذره

ای ساخت و نماد اعتماد به نفسش شد مجسمهاز این زن یم 

 کرد. 

های انیس که کم شد و صدایش رفته رفته به لرزش شانه 

سکوت رفت، مرتضن خودش را همان طور چهار دست و پا 

ساند. چادر انیس روی چشمانش را گرفته بود. تسبیح به او ر 

 گفت. به دست داشت و زیر لب ذکر یم

به گوشش آشنا آمد. « سبحان ا... »تر که شد ذکر نزدیک

ن ذکرها را یم  گفتند. الهام و خاله حایحی هم بعد نماز همئر

پاهایش را زیر تنش جمع کرد و نشست. از این فاصله انیس  

 شد. ر هم دیده یمدر حال عبادت زیبات

جنبید و چشمانش پوشیده بود اما لبان کوچکش آرام آرام یم 

ای خودش را در حال مزه مزه کردن خورد. لحظهبه هم یم
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ون یمها تصور کرد. از یقهآن زد. داغ شده بود و اش آتش بتر

 طاقت. یی 

ایستاد و از دیدن این اشتباه کرده بود. باید با همان فاصله یم 

ی نزدیکش زیادی خطرناک بود. دست برد، منظرهیم زن لذت

اهنش را گشود. اش برد و دکمهدر یقه  ی باالی پتر

کاری بهتی بود. تاثتر زیادی در حال و هوایش نداشت اما از یی  

چند نفس عمیق کیم آرامش یم کرد اما نه آنقدر که 

د. ی چیدن غنچهوسوسه ک از رسش بت   ی لبان دختی

 

 

 ۱۰۴#پارت

بست و دل به دریا زد. آرام آرام جلو رفت. به این امید چشم 

ی کام ای نازل شود و او را به خودش بیاورد. فاصلهکه نشانه

ی یم ن لبانش داشت مییل متی ی از نشانه نبود. گرفئی شد و ختی

 انگار خدا هم با این حرکت او موافق بود! 

ی لب انیس نائل آمد، جهان از لبانش که به زیارت گوشه 

رکت ایستاد. دمای بدنش در لحظه به اوج رسید و قلبش ح
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به را جا انداخت. حالش بهتی که نشد، بدتر هم شده  چند ضن

 تر. خواست. بیشتی و طوالین بود. دلش بیشتی از آن را یم

خواست دل لعنت به شیطان فرستاد و فاصله گرفت. اگر یم

 کشید. جاهایبه دِل دلش بدهد، کار به جاهای باریک یم

 خییل خییل باریک. 

دست لرزانش را پیش برد و چادر انیس را کیم عقب کشید. 

ون زده  دختی بیچاره شوکه شده بود. چشمانش از حدقه بتی

 زد. بود و لبانش به سفیدی یم

ن دو دستش یی  حرکت مانده بود. چادرش که روی تسبیح بئر

ن افتاد، نگاهش باال آمد. مرتضن قصد عقب نشیتن  زمئر

ا اینجای کار را آمده بود. حقش بود که الاقل نداشت. ت

توانست فعال فاکتور اش را یمموهای همشش را ببیند. بقیه

د، البته فعال!   بگتر

روی دو زانویش بلند شد. دست به گره رورسی انیس برد و 

آن را گشود. رورسی را با یک دستش جمع کرد و آن هم به 

 رسنوشت چادر دچار شد. 

بان قلبش تازه ن شد. آن داشت کوک یم ضن شد. کیم نیم ختر

قدر که دستش به کش موی انیس برسد. کش را که کشید و 
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دید ورای تصورش عقب نشست، دهانش باز ماند. آنچه یم

 بود. 

ی زیباروی ریز باورش سخت بود. یعتن واقعا این فرشته 

ترین اش را از سیاهنقش، با آن موهای مواج بلند که سیایه

وام گرفته بود، زین بود که نامش با زد و خورد های سال شب

 ی او اضافه شد! ی دوم شناسنامهبه صفحه

 

 

 ۱۰۵#پارت

محو تماشای عروسک زیبای مقابلش بود که قطره اشک 

ی انیس غلتید. هراسان دست پیش برد و درشتی روی گونه

 ی او گرفت. قطره را قبل از رسیدن به چانه

 ، آره؟یح  شد انیس جان؟! اذیتت کردم -

اش را جمع کند. انیس رس تکان داد و خم شد تا سجاده

ل اوضاع را از  ن موهایش روی صورتش، داشت کنتی ریخئی

کرد. لعنتی جذاب زیادی با دلش دست مرتضن خارج یم

 اش گرفته بود! بازی
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نفس عمیقی کشید و دست روی دستان انیس گذاشت. تنش 

انیس از رسدی بیش از حد دستان کوچک او، لرزید. 

ی حیاتش چکیدن قطره حرکت ایستاده بود. تنها نشانهیی 

 اش بود. اشگ از زیر چانه

ی او گذاشت و رسش را باال مرتضن دست راستش را زیر چانه

 آورد. 

 من رو نگاه کن انیس... لطفا!  -

کالمش یک دنیا عجز داشت. گ و کجا راه و رسم برخورد با 

ان دلخور و رنجیده را یاد گرفته بود که حاال بخواهد  دختی

 آگاهانه با انیس برخورد کند؟! 

چشمان پر از اندوه انیس که با نگاهش یگ شد، خودش را 

ی داشت تا  ن حس بهتی بابت درخواستش لعنت کرد. ندانسئی

 دیدن این همه رنج و دلخوری! 

یح  شده؟ حرف بزن انیس. من زبون نگاه خانما رو بلد  -

اعم االن هزار برابر نیستم به خدا! اگه بلد بودم، اوض

 بهتی از این بود! 

اش مصادف شد با چکیدن قطره اشک دیگری از پایان جمله

 چشمان انیس. 
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ن از مهناز خانم از یم - شه از این به بعد برای انتقام گرفئی

؟ ن  من استفاده نکنئر

برق به کل وجودش زد. خشک شد. ناخواسته چه کرده بود 

؟!   با این دختی

آمد. روی حرف ایی از گلویش درنیمچند بار لب زد اما صد 

 زدن هم نداشت. حرف حق که جواب نداشت، داشت؟! 

درسته که ازدواجمون از رس عالقه نبوده. درسته برادرای  -

 در حق
 
تون کردن. درسته که شما من خییل اشتباه بزرگ

 با قبول ازدواجمون، به من و خانواده
 
م لطف بزرگ

همون جور که مون کردین ویل لطفا بذارین رابطه

خوره وقتی جلوی بقیه هست، بمونه. خییل بهم بریم

 ! ن  ادای کیس رو درمیارین که نیستئر

 

 

 ۱۰۶#پارت

اش شد. کارش که گفت و تند تند مشغول جمع کردن سجاده

ن برداشت و موهایش را  تمام شد، کش مویش را از روی زمئر

 باالی رسش جمع کرد. 
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آن لحظه شوکه بود اما  . تا مرتضن دیگر نتوانست آرام بماند 

توانست اجازه دهد انیس موهای نازنینش را با آن همه نیم

 خشونت دار بزند. 

خودش را جلو کشید. دست روی دستان انیس گذاشت. 

ن حرکت باعث متوقف شدن حرکت تند و عصتی آن ها همئر

شد. انیس که چشمان دلخورش را باال آورد، سیع کرد 

 تحویل او بدهد. ترین لبخند ممکن را مهربان

 شون کنم؟! دی من جمعاجازه یم -

ن افتاد. انگار دنیا را به  دستان انیس که با مکث کوتایه پایئر

توانست راحت و از رس فرصت و مرتضن دادند. حاال یم

د و تک تک اعصاب دستانش را  دست در موج موهای او بتی

د، کر اش را هم رفع یمبا تار تار موهای او آشنا کند. دلخوری

 البته به وقتش! 

ک از این نما  کیم جلو خزید و پشت رس انیس نشست. دختی

ه و کوچک بود، و صد البته بغیل! حجم  ن زیادی ریز متر

 شد. موهایش دو برابر هیکل نحیفش دیده یم

با آرامش دست الی موهای بلندش برد و چند بار آن را با  

کرد. تر از آن بود که تصورش یمانگشتانش شانه کرد. نرم
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ن دیگری  موهای مهسا هم نرم بود. نرم و بلند اما این موها چتر

 بود. 

ها ربود. از شانه زدن آنزد و دل یمبرق سیاهش چشم را یم 

شان کرد. مهسا مجبورش کرده بود که فارغ شد، سه دسته

د.  ن را یاد بگتر  بافئی

توانست ای نبود اما در حد کوتاه کردن زبان مهسا یمحرفه

ا... گفت و موها را به هم تاباند. هرچه به نوک سمببافد. ب

ی یمتر یمموها نزدیک گرفت. شد، لبخندش رنگ بیشتی

 حسش غتر قابل وصف بود. 

کارش که تمام شد، کش را چند دور دور موها پیچاند و با 

لذت به شاهکارش نگریست. قطر موهای بافت شده بیشتی 

ی موهای شاخصهاز حد تصورش بود. باید سالمت را هم به 

 کرد. انیس اضافه یم

اش را بردارد، انیس که زیر لب تشکر کرد و خم شد تا رورسی

احساس خطر کرد. حیف این همه زیبایی نبود که زیر رورسی 

 پنهان بماند! 
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 ۱۰۷#پارت

دست انداخت و رورسی را گرفت. کیم به جلو خم شد. 

 توانست چشمان گریزان انیس را ببیند. راحت یم

؟! شه... یمیم -  شه خواهش کنم دیگه رورسی رست نکتن

هایش به رنگ انار شده بود. تا رس انیس تند باال آمد. گونه

ک فشار آورده بود، ویل مگر  ن جا هم زیادی به دختی همئر

فهمید صاحبش زبان آدیم زاد نیمدست خودش بود؟ دل یی 

 خواست! که! یه بیشتی و بیشتی یم

 کنم! خواهش یم -

زد. پررو اش خم کرده بود و ملتمسانه حرف یمرس روی شانه

ای که انیس برایش بود. پررو و جسور وگرنه بعد از آن روضه

کرد خواند، باید از خجالتش توی چشمان او هم نگاه نیم

 اما... 

 آخه خاله...  -

ی نیم - ن  تر از این حرفاست. گه. فهمیدهخاله چتر
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بود نیازی دانست. خاله حایحی چند بار گفته خودش هم یم

نیست در خانه خودش را بپوشاند اما رویش را نداشت. 

 ترسید مرتضن پیش خودش خیاالت خام کند. یم

کرد بعد از آن همه اتفاق که حق هم داشت. اگر فکر یم

خواهد با تن بازی شان شد، انیس یممنجر به ازدواج اجباری

د.   دل از او بتی

تردید داشت و ای در هم گره خورد. انیس نگاهشان لحظه 

مرتضن کیل خواهش. مرتضن که لبخند زد و چشم بست گره 

 دستان انیس باز شد. 

قبوالند که زیادی مطیع شده بود. شاید داشت به خودش یم

 این مرد دیگر آقا مرتضن نیست و همش و همراهش است. 

با وجود اتفاقات تلجن که پشت رس گذاشته بودند. ظاهرا 

قعیت کنار آمده و حضور او را در مرتضن خییل زودتر با وا

 
 
 اش قبول کرده بود. زندگ

مرتضن رورسی را کشید و با تا زدنش آن را کنار سجاده 

گذاشت. چادر را هم به خیال خودش تا زد. تا زدین که بیشتی 

 مانست. به مچاله کردن یم
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آن را هم کنار سجاده و رورسی گذاشت. انیس اما تکان  

 کمکش کند. مرتضن دست او را خورد. نیاز داشت کیسنیم

گرفت. لبخندی که با گم شدن دست انیس در دست 

 اش روی لبانش آمد، جمع کردین نبود. مردانه

ای که پشت آن زد هم دست خودش نبود. دلش بوسه 

افسار پاره کرده بود. تنها شانیس که انیس داشت، 

ی خاله حایحی بود. شک داشت اگر جای حضورشان در خانه

ن را پیش یمدیگری   برد! بودند با این آرامش همه چتر

 

 

 ۱۰۸#پارت

لرزید. از جا برخاست و او را هم بلند کرد. دست انیس یم

ه  ن بود عالوه بر دستانش، کل تنش روی ویتی حاال دیگر مطمئ 

 است. 

ن آن هم یک   ک بیچاره عادت به ترشح این همه آدرنالئر
دختی

ا دست در دست جا نداشت. مستر کوتاه اتاق تا پذیرایی ر 

رفتند. انیس چند بار تالش کرد دستش را نجات دهد اما 

مرتضن تا اینجا نیامده بود که الگ الگ کوتاه بیاید. شک 
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توانست کرد انیس یمداشت به اینکه اگر دستش را باز یم

 کرد. قدم از قدم بردارد یا همان جا سقوط یم

 اومدین خاله...  -

د. نگاهش روی پوشش حرف در دهان خاله حایحی منجمد ش

شان چرخ خورد. مکثش چند ثانیه جدید انیس و گره دستان

بیشتی طول نکشید. انگار فهمیده بود انیس به تلنگری نیاز 

 دارد تا خودش را به اتاق برساند و باز چادرپیچ شود. 

 بیا انیس جان، بیا کمک کن غذا رو بکشیم...  -

خانه چرخید. شاید نیم ن ت خواسگفت و به طرف آشت 

ترین لبخندش را کیس ببیند. خوشبختی این دو نفر، بزرگ

 آرزویش بود. 

دانست. خودش را در رسنوشت عجیب دونفرشان مقرص یم

اش مرتضن یادگاری خواهرزاده اش بود و انیس دختی جاری

 که برایش حکم خواهر را داشت. 

. سخت به شب  روز بلندی بود. زیادی بلند و تمام نشدین

تر به ساعت خواب رسید. دمای بدنش کوک خورد و سخت

اختیار به دنبال انیس رفت. چشمانش یی یه باال و باالتر یم

 شد. کشیده یم
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م و حیای بلندی موهایش حاال بیشتی به چشم یم آمد. رسر

انه  برد. اش تپش قلب مرتضن را باالتر یمدختی

پشت کریس نشسته بود و سیع داشت خودش را مشغول  

ماشای اخباری که حتی یک کلمه از آن نشان دهد. مشغول ت

 فهمید. انیس هوش و حواس برایش نگذاشته بود. را نیم

تر و خانه بود. پوشش او هزار برابر راحتچند ماه با مهناز هم

قیدتر از انیس بود اما به یاد نداشت یک بار هم بدنش تا یی 

 این حد گر گرفته باشد. 

 

 

 ۱۰۹#پارت

یک عشق بازی طوالین و نفس  خواستش اما نه برایدلش یم

، بیشتی حضورش را برای آرامش خیالش یم خواست. انگار گتر

ن شود که او برای خودش است، برای خود  که بخواهد مطمئ 

 رسید! ای که هیچ وقت به آن نیمخودش. خواسته

ون فوت کرد و رس تکان داد. نباید  نفسش را آه مانند به بتر

 داد مهناز باز شیطان اجازه یم
 
ن آرامش زندگ اش شود و همئر

 کوتاه را هم از چنگش در بیاورد. 
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 باید این کریس رو هم کم کم جمع کنیم دیگه.  -

ن ظرف میوه ی دستش خاله حایحی این را گفت و با گذاشئی

روی کریس، پشت کریس نشست. مرتضن با تعجب نگاهش 

ی به عید نمانده بود اما هنوز آن قدر هم گرم نشده  ن کرد. چتر

 بشود کریس را جمع کرد. بود که 

 واسه یح  خاله؟ هنوز که هوا گرم نشده!  -

خانه انداخت و به جلو خم  ن خاله حایحی که نیم نگایه به آشت 

ون زد. خاله حایحی خطرناک  شد، چشمان مرتضن از حدقه بتر

 شده بود. 

هوا گرم نشده ویل یه نفر چند روزه چسبیده به این  -

 المصب و ول کن هم نیست! 

 گ؟!   -

 اراده روی زبانش جاری شد. یی  سوالش

 یه پش احمق که چشماش هنوز زنش رو ندیده.  -

خانه انداخت. صدایش این بار آرام ن تر و پر باز نگایه به آشت 

 تر بود. حرص
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ی آفتاب چند آخه من یح  بگم به تو، زنت مثل پنجه -

ره، اون وقت تو روزه یه جلوت این ور و اون ور یم

چادر دیدیش. کم ادی و یی امروز تازه به خودت زحمت د

ی کم داشتم ازت ناامید یم شدم بچه! بپا زخم بستی نگتر

 یه وقت! 

خنده اش گرفت. اگر انیس و حضورش نبود، خاله حایحی یک 

داد. شاید هم حق داشت گوشمایل درست و حسایی به او یم

اما از او چه انتظاری بود وقتی تن و بدنش آش و الش و 

 آورد! های ساده را تاب نیموردنزخیم بود و حتی تکان خ

خانه خارج شد، حق را  ن انیس که بشقاب به دست از آشت 

صد در صد به خاله حایحی داد. برای خودش هم عجیب بود 

که تا آن لحظه این کشش شدید نسبت به انیس را کجا 

مخقن کرده بود که حاال در عرض چند ساعت داشت 

ین و خوردین کرد. مخصوصا با آن لبخند اش یمدیوانه شتر

 ی لبش! گوشه

 

 

 ۱۱۰#پارت
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شد. انیس با آن ظاهر جدید و ترش یمگذشت، گرمهرچه یم

ش یه جلواش رژه یم تر رفت و یه حال او را خرابدلتی

 کرد. یم

د حسایی با  بدنش آن قدر داغ بود که در خودش توان یک نتی

ک ریز نقش خانه د تن بهی خاله حایحی را یمدختی  دید. یک نتی

 تن که تهش به آرامش روح و جسمش برسد. 

 شب بختر خاله جان، کاری که با من ندارین؟ -

 نه مادر، کاری نذاشتی بمونه که. برو بخواب عزیزم.  -

انیس که به طرفش چرخید، قلبش بنای ناسازگاری گذاشت. 

اش، های رسخ انیس زیر تار تار موهای فر و مشگگونه

ضن در خیالش بارها و بارها تمنای بوسیده شدن داشت و مرت

 های او را چیده بود. انار گونه

وت که باز!  -  یه بچه، انیس با توئه! رفتی تو هت 

به ی نسبتا محکیم به پهلویش خاله حایحی که با آرنج ضن

کوبید، تازه به خودش آمد. انیس لب پایینش را زیر دندان 

ن انداخته بود. مرتضن آب دهانش را قورت  برده و رس پایئر

 اد. د

 ببخشید... ببخشید حواسم نبود.  -
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کنم. حرف خاض نزدم، فقط پرسیدم اگه کاری خواهش یم -

 ندارین من برم بخوابم. 

 تون... نه ممنون، شب -

؟انیس جان مادر یم -  شه زحمت پماد مرتضن رو بکیسر

انیس که هیچ، مرتضن هم یگ دوتا سکته را رد کرد با این 

 !  پیشنهاد خاله حایحی

اش به کمک پمادهایی که پزشکش تجویز کرده ن کوفتهدرد بد

 شد البته اگر دردی مانده بود! بود، آرام یم

شد بعد از نزدیک به یک هفته دیگر اثری از درد نبود اما نیم

ی پیشنهاد خاله حایحی گذشت. خییل زود به از وسوسه

 خودش آمد. 

نه... نه بابا... چه حرفیه خاله، مزاحم انیس جان  -

 م! شنیم

کرد بدجنس بود. بدجنس، پررو و آب زیر کاه. خوب چه یم

رفت برای حس لمس شدن توسط دستان وقتی که دلش یم

 کوچک و همیشه رسد انیس؟
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 ۱۱۱#پارت

ن انداخته بود و مثال داشت از خجالت آب یم شد رس پایئر

ن و رسخ و سفید شدن او کجا  ن انداخئی ختر رسش، اما رس پایئر

 نیس کجا؟! های خوین او گونه

ای را داشت ترشح بزاقش هزار برابر شده بود. حس گرسنه

 بیند! ی رستوران غذاهای رنگ و وارنگ یمکه پشت شیشه

؟! اگه خودتون نیم - ، من نه... نه... چه زحمتی ن تونئر

 زنم! براتون یم

ک جلب متوجه دروغش شده بود. خوب  فهمیده بود! دختی

قتی تمام تنش داشت بفهمد! چه اهمیتی داشت فهمیدن او و 

 زد؟! له له لمس دست او را یم

 شم! ممنون یم -

خاله حایحی ماموریتش را انجام داده بود. دست به زانو گرفت 

ن بلند شدن، گفت:   و حئر
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پاشو... پاشو برو تو اتاقتون. راحت دراز بکش تا انیس  -

خواد دیگه زیر پمادت رو بزنه... بخاری رو زیاد کردم. نیم

 !  کریس بخوایی

اش چسباند. دار به ته جملهی خانوادهت و یک چشم غرهگف

زن بیچاره چه دل پری از او و کناره خنده اش گرفت. پتر

ی  هایش داشت! گتر

کرد در این خانه، با حضور خاله خدا باید به انیس رحم یم

حایحی و اویی که حاال دیگر خودش هم از حال و هوای 

 جدیدش وحشت داشت! 

 نم. پس من برم تشک پهن ک -

ک بیچاره عمال در عمل انجام شده قرار گرفته بود. نه  دختی

، حال آن لحظه ن ی او بود. دلش راه پس و نه راه پیش داشئی

 سوخت ویل آخرش که چه؟! برای او هم یم

 کنند؟!  
 
 قرار بود تا کجا خواهر و برادرانه کنار هم زندگ

، حتما باید خر کشت کنم که بفهیم  - پاشو دیگه مرتضن

؟باید پی  ش زنت بخوایی

 چشم گرد کرد و دستانش را باال گرفت. با خنده گفت: 
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 شم. خونت رو کثیف نکن. چشم خاله، االن بلند یم -

ذاری تو بچه. پاشو برو تو اتاق آخه اعصاب واسه آدم نیم -

 تون یه کم آب بشه. حداقل یخ
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ی کریس گرفت و از جا برخاست. خاله حایحی دست به لبه

 را از برق کشید و گفت: کریس 

خوابم. درم بسته است. خیالت من تو اون اتاق آخری یم -

 راحت باشه، هیچ صدایی نمیاد اونجا! 

ی او به طرف اتاقش گفت و در مقابل چشمان گرد شده

 فهمید در پررویی به که رفته است. چرخید. حاال یم

رسما از آن همه رک گویی خاله خجالت کشیده بود.  

پایینش خفه کرد. قلبش  با زیر دندان بردن لب اش را خنده

کوبید. هیجانش هزار برابر بیشتی از داشت در دهانش یم

 ی کنکور بود. زمان حضورش رس جلسه
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شد، حرارت تنش بیشتی تر یمهر قدم که به اتاق نزدیک

شد. خاله حایحی که وارد اتاقش شد و در را بست، دست یم

تش گرفت و آن ر  ن یی رسر ون کشید. به پایئر  ا از تنش بتر

ون یم آمد و چراغ روشن اتاق تاریگ خانه را نوری که از بتر

ای کرد و انیس را متوجه شکست. دم در رسفهانیس یم

 حصورش کرد. 

انیس مشغول شانه زدن موهایش بود. به طرف او چرخید و 

اش در آن رکایی مشگ چسبان، با دیدن هیکل مردانه

نگاه گرفت. دستانش هم روی  لبخندش پر کشید و فورا 

تش را به موهای در هم تنیده اش متوقف شد. مرتضن یی رسر

 ای پرت کرد. در را پشت رسش بست. گوشه

ی انیس را ای به آن تکیه زد و حرکات تند و شتاب زدهلحظه 

ک داشت پس یم  افتاد. زیر نظر گرفت. دختی

مرتضن نفس عمیقی کشید. یک عطر خاص مشامش را پر 

. عطر گل یاس بود با بوی تن انیس که ترکیتی سکرآور کرد 

ایستاد و ساخته بود. اگر به خودش بود، تا صبح همان جا یم

ی که محرماز دیدن زیبایی  برد ترینش بود، لذت یمهای دختی

 اما امان از دلش! 
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. نفسش را فوت کرد و بیشتی یم خواست. خییل خییل بیشتی

 قدم جلو گذاشت. 

بزرگ نبود که نیاز به یط مسافت زیادی برای قدرها اتاق آن

شان رسیدن به او باشد. پشت رسش ایستاد. تفاوت قدی

 رسید. زیادی زیاد بود. انیس به زحمت تا کمر مرتضن یم
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ساخت. ای عاشقانه یماش گرفت. االن باید صحنهخنده

های خورد. گونهمثال از داخل آینه نگاهشان در هم گره یم

ی گیسوان شد و او دل یمیس باز رنگ به رنگ یمان داد به دلتی

دید، دیوار سفید افشان همشش، اما حاال آنچه روبرویش یم

 اتاق خانه خاله حایحی بود! 

تر از آن بود که مرتضن در آن جا ی مقابل انیس کوچکآینه

د! خنده خواست به اش را با آب دهانش قورت داد. نیمبگتر

ی نبود انیس حس مسخره ش ن دن بدهد. اصال در نظرش چتر

 که قابلیت مسخره شدن داشته باشد! 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

انیس آن قدر اعتماد به نفس داشت که او را به شک 

 انداخت شاید عیب از او و هیکل دیالقش است! یم

ی انیس حلقه کرد و او را با خودش روی دست دور شانه 

ن نشاند. نشسته باز  شان هم با اختالف قد همراه بود ویلزمئر

 تر از ایستاده بود! هم قابل تحمل

ک مطیع و  خم شد و برس را از دست انیس گرفت. دختی

 داد. هایش یمگوش به فرمان تن به خواسته

های توانست تصویر خودش و انیس و گونهحاال راحت یم

اش را در آینه ببیند. برس را روی موهای او رنگ گرفته

ن کشید. حج م موهایش زیاد بود، گذاشت و از باال به پایئر

ی قبل که انگشتانش را ال به خییل بیشتی از تصورش. دفعه

 رسید. کشید، این قدر زیاد به نظر نیمها یمالی آن

 تا حاال کیس بهت گفته موهات خییل نرمه؟ -

رسید اما آن لحظه به نظرش سوالش مسخره به نظر یم

 که زد. به زین ترین حرفن بود که باید به این دختی یممهم

 هرچند اجباری ویل به هر حال همشش بود. 

ن چند ساعت قبل با یک حرکت غتر ارادی دلش    که همئر
زین

 را شکست و رنجیده خاطرش کرد. 
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 گفت! بابام همیشه یم -

ها را یک جا دست پیش برد و تمام موهای او را جمع کرد. آن

 شان زد. روی پشتش ریخت و چند بار شانه

کرده از دیدن خییل کیف یم خوش به حال بابات. حتما  -

ش!   دختی
 

 این همه قشنگ

 انیس به لبخندی بسنده کرد. 

خوام من آدم سو استفاده از بقیه نیستم انیس جان. یم -

 !  اگه ناخواسته ناراحتت کردم، من رو ببخیسر

 انیس رس چرخاند تا نگاهش کند. 

ن جوری بمون. نگام که یم - ، زبونم بند میاد! نه همئر  کتن
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یس دوباره رس به زیر انداخت. حال خودش هم بهتی از او ان

ن است. کرد گونهنبود. حس یم هایش در حال آتش گرفئی

دستش را چند بار تکان داد به امید کیم رس شدن، یی فایده 

 بود. 
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 تونه؟گرم  -

ره باال. چند روزه نه زیاد، راستش من فشارم بعضن وقتا یم -

 ره قرصم رو بخورم. یادم یم

اش تمام نشده بود که انیس از جا پرید و با نگراین هجمل

 گفت: 

تون مگه مریضن بچه بازیه که شما این قدر راحت قرص -

 ره؟ کجاست االن؟یادتون یم

خورد، موهایش موج و دل بیمار مرتضن را با هر تکاین که یم

ای کرد. خم شد و مچ دست او را گرفت. خندهبه بازی یم

 گرفت. 

ن دختی خوب.  - ره جوری که من خودمم یادم یماینبشئر

 چه برسه به جای قرصام! 

تر از هر وقتی شده بود. چشمان درشتش ی انیس دیدین چهره

ون یم هایش رسخ بود ویل نه به زد. گونهداشت از کاسه بتر

فهمید. شدت قبل. گیج شده بود و منظور مرتضن را نیم

ز به مرتضن باز هم خندید. دهان انیس بسته شد و رسش با

 زیر افتاد. 

 خوای موهات رو ببافم؟یم -
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 رس باال انداخت. 

 کنه. ره زیر رسم اذیتم یمنه، شب یم -

 باشه پس پاشو بریم بخوابیم.  -

؟ -  قرصتون یح 

 تو جیب کاپشنمه.  -

 االن میارم.  -

گفت و از جلوی چشمان او گریخت. خوب شد که رفت تا 

 مرتضن هم زماین برای تنفس داشت. 

هایی گه انیس با فاصله ست و نگاهش روی تشکاز جا برخا

ها را به هم اش گل کرد. تشکپهن کرده بود، ماند. بدجنیس

چسباند و یگ از پتوهایی که انیس آورده بود را به کمد 

العمل انیس در برابر اش گرفت از تصور عکسبرگرداند. خنده

 این شیطنتش. 

شدنش، به شد، نه به خاطر انیس و رسخ داشت پشیمان یم

زد و فشاری که خاطر خودش و قلتی که داشت روی هزار یم

ل آن را داشته باشد. این حجم از  شک داشت تنش توان کنتی

 هیجان برای او زیادی زیاد بود. 
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 تون رو آوردم. بفرمایید، قرص -
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ها نشده بود. بشقاب دستش هنوز متوجه تغیتر جای تشک

ن طور خشکش زد. نگاهش را به طرف مرتضن گرفت و هما

 ها مانده بود. مکثش زیادی طوالین نشد. روی تشک

 که ظاهرا یی  
 به مرتضن

 
خیال داشت آب با لبخند کمرنگ

نوشید، نگاه کرد. مرتضن که لیوان را روی بشقاب گذاشت یم

و از او تشکر کرد، رس تکان داد و به طرف در برگشت. رفت و 

ن یک برگشتش طوالین  خانه بود. تر از گذاشئی ن  بشقاب در آشت 

مرتضن خودش را روی تشک انداخت. لبخندی از حس 

رسمای آن روی لبانش نشست. حالش کیم بهتی بود. امیدوار 

بود قرصش آنقدر اثر داشته باشد که تاب تحمل هیجان 

 حضور انیس را به او بدهد. 

 پمادتون کجاست؟ -
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گفت؟! فورا رس چشمانش گرد شد. انیس که جدی نیم

 نشست. جایش 

؟!  -  واسه یح 

 سوالش را تند و مضطرب پرسید. انیس لبخندی زد: 

 مگه نیومدین که پماد بزنم براتون؟ -

ک چه خوش خیال بود! فکر یم کرد قرار است پماد دختی

مرتضن را بزند و خالص! چه تصور محایل! امشب از چنگال 

 ی وجود او گریزی نداشت! گرگ گرسنه

و نرم روبرویش بگذرد.  ی آماده و چربمحال بود از لقمه

اش خواست بازی کند، مرتضن هم همبازیحاال که او یم

 شد. چه بهتی از این؟یم

 با دست به کمد اشاره کرد و گفت: 

 _ داروهام همه تو کمده. 

انیس که رس تکان داد و به طرف کمد رفت مرتضن دست به 

 رکایی 
ن ون پایئر اش گرفت و با یک حرکت آن را از تنش بتر

ن و جا خوردن او را کشید.  نگاهش به انیس نبود اما برگشئی

 حس کرد. 
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ک با خودش چه فکری کرده بود؟ انتطار که نداشت با   دختی

 اثر کند؟! لباس جلویش دراز بکشد و نوازش دستان او را یی 

 

 

 ۱۱۶#پارت

لبخندش را خورد و روی تشک به شکم دراز کشید. دلش 

به دل پر توقعش  ی او را ببیند ویل لعنتی خواست چهرهیم

ن اول کاری فرستاد. یم خواست خوش بگذراند؛ قرار نبود همئر

 همشش را سکته بدهد که! 

ن انیس را کنار تشک حس کرد.  انتظارش طوالین نشد. نشسئی

بلندی که گفت را هم شنید. نوازش نوک انگشتان « وای»

کوچک را هم به جان دل خرید اما بغض صدایش، امان از 

 پراند. رچه حس خوب بود را یمبغض صدایش که ه

م. چیکار کردن باهات؟ چرا تو این چند روز  - الیه بمتر

 گذشته نگفتی خودن برات پماد بزنم؟

 خم شد تا چشمان مرتضن را ببیند. 

 خییل درد داره؟!  -
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جای لگدهای بهرام را ندیده بود اما پزشگ که مسئول 

 اش بود، گفته بود زیادی کبود و متورم است. حتی معاینه

به ، آسیب بدی به گفته بود خوش شانس بوده که ضن

 اش وارد نکرده است. کلیه

ک را از حس عذاب وجداین که باید یم گفت نه و دختی

ش شده بود، خالص یمگریبان کرد اما دلش توجه گتر

گفت ندارد؟! خواست. وقتی درد داشت، چرا باید یمیم

 خوب داشت دیگر! 

 زیاد نه!  -

پررو و متوقع. از دستان کوچک  لوس شده بود. لوس و 

همشش انتظار معجزه داشت. انیس چشم در حدقه 

 چرخاند و در پماد را باز کرد. 

ک روبرویش. نه به آن که در مقابل   مانده بود در کار دختی

کرد و اصال به روی های اطرافیانش سینه ست  یمکنایه

آورد چه شنیده و نه به این همه دل نازک خودش نیم

 ! بودنش

 اشکش خییل مواقع دم مشکش بود.  
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ن به هم کشیدن  کیم از پماد را کف دستش خایل کرد و حئر

 کف دو دستش گفت: 

ن تا آروم - ، بگئر ن  تر بزنم. هر وقت درد داشتئر

گفت و کف دو دستش را روی پشت مرتضن گذاشت. نفس 

 اش حبس شد. در سینه
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، هیچ اش به جز الهام آن هم در در تمام طول زندگ

 
بچگ

زین لمسش نکرده بود. مهناز بود. خییل نزدیک و دم دست 

داد از اعتماد حاج احمد سو استفاده اما به خودش اجازه نیم

های روی گونه و پیشاین مهناز یشد بوسهکند. البته اگر مب

 را سو استفاده ننامید! 

ین حس دنیا بود. چشم  چرخش دستان انیس روی تنش بهتی

د. اگر قرار بود هر شب از بست و سیع کرد  نهایت لذت را بتی

داد هیچ وقت خوب مند شود، ترجیح یماین حس خوب بهره

 نشود! 
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شد که صدای نازک و زیبای انیس چشمانش داشت گرم یم

 در گوشش پیچید. 

 تون رو هم بزنم؟شه بچرخید تا شکمیم -

آمد اما دلش این را ی این قسمت کار بریمخودش از عهده

ی مختلف خواست دستانش را به هزار بهانهست. یمخوانیم

ین نوک انگشتان یی  حرکت نگه دارد تا اینکه از لمس شتر

 انیس محروم شود. 

چرخید و به پشت خوابید. لب انیس زیر دندانش رفت اما 

 
 
های پوستش را هم، هیچ نگفت. شکمش را دیده بود. پارگ

وست کلفت داد به او که جا بخورد. مرتضن زیادی پحق یم

 بود. 

توانست ببیند، خییل خوب بود. اینکه انیس و حرکاتش را یم 

ک به سختی داشت با ریزش اشک کرد. هایش مقابله یمدختی

دستان انیس دوباره روی تن او به گردش در آمد. حسش 

ی دیگر به خویی قبل نبود، نه وقتی که قطره اشگ از گوشه

پیش گرفت. بعد از  اش را در پلک انیس گریخت و راه گونه

یل روی آن ها نداشت. یگ پس از دیگری آن دیگر انیس کنتی

ه یم  ریختند. ی او یماش روی سینهکردند و از زیر چانهرسر

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ای ای روی زخم بزرگ سینهانیس که خم شد و بوسه

گذاشت، مرتضن هم به خود آمد. دستانش را باالخره به 

ک حرکت در آورد. آن حلقه کرد و به پهلو ها را دور تن دختی

 ی او بود و رس او آن باال باالها! چرخید. رس انیس روی سینه

 

 

 ۱۱۸#پارت

ن ستر نیم  کرد. از ناراحتی او خوشش انگار دیگر روی زمئر

د. توانست از مهرباین آمد ویل نیمنیم  هایش لذت نتی

ی دستانش صدای هق هق انیس که بلند شد، مرتضن حلقه

اش گرفت. حتی اگر دو دستش را یک هتر کرد. خندرا تنگ

ی کوچک پیچید باز هم جا برای جثهدور، دور تن خودش یم

 ماند! انیس یم

ه بود. دست خودش نبود که در آن  ن ک زیادی ریزه متر دختی

اش های مردانهلحظه به جای لرزش قلبش، تمام هورمون

قیام کرده بودند. یی آنکه بخواهد، مغزش رفته بود ی  

شان و اینکه آیا انیس تحمل او را اختالف جثه یمحاسبه

 دارد؟! 
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 شه؟! تو قدت یه متی یم -

ون آمد. نه قصد  سوالش هم ناخودآگاه از دهانش بتر

پرسیدنش را داشت و نه خیال رنجاندن انیس را ویل زبانش را 

ل کند. انیس که از او فاصله گرفت و با نیم توانست کنتی

 د، با خنده گفت: اش به او نگاه کر چشمان گرد شده

 ای اومد رو زبونم! به خدا منظوری نداشتم. یه دفعه -

 احسایس! ممنون که اینقدر یی  -

 کنم، قابلت رو نداره! خواهش یم -

ای به دو طرف کشید. گفت و لبانش را به طرز مسخره

 هایش در معرض دید انیس بود. جوری که تمام دندان

؟!  -  تا حاال کیس بهت گفته خییل پررویی

آره خیلیا، تازه زیرم دارم. این رو تا حاال نه کیس دیده، نه  -

. گفته! اگه بخوای یم ن نفر بایسر  اولئر
 توین

انیس که دست روی چشمانش گذاشت و باز لبو رنگ شد، 

مرتضن رس به عقب برد و بلند خندید. این بار دست انیس 

 روی لبان او قرار گرفت. 

! کتو رو خدا ساکت، خاله رو بیدار یم -  تن
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ل کند. مرتضن رس تکان داد و سیع کرد خنده  اش را کنتی

، من زودتر پماد رو بزنم؟ دیر وقته یم - ن شه دراز بکشئر

 دیگه. 

 رس باال انداخت. 

 خواد، خوب شد دیگه. نیم -

-  . ن  خیله خوب، پس برین بخوابئر

 

 

 ۱۱۹#پارت

 مرتضن رس باال آورد و نگاه در اتاق چرخاند. 

 بره بخوابه؟!  کیس که نیست! گ قراره  -

 یه پش پررو که عادت داره شبا زیر کریس بخوابه!  -

 منظورت همون پش پروو زیر داره؟!  -

-  .  وای مرتضن

-  !  جان مرتضن
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د. اشتباه کرده بود. تپش قلبش گفت و او را به سینه اش فشر

اش را قبل از آن در برابر قلبش که داشت در آن لحظه سینه

 شکافت، هیچ نبود. یم

رم تو شم یمکر کردی با اینجور صدا زدنت پا یماگه ف -

 از بغل کردن هال، سخت در اشتبایه
ً
. من شدیدا

ای خوش صدا خوشم میاد! در ضمن خاله حایحی  دختی

 شه! بهش قول دادم تنهات نذارم! ناراحت یم

اش را حس صدایی کرد. انیس لرزش سینهی یی گفنت و خنده

 او کوبید.  یی سینهکرد. کف دستش را به قفسه

 پاشو دیگه تو رو خدا، اذیت نکن.  -

ه به چشمانش با تعجب  مرتضن کیم او را فاصله داد و ختر

 گفت: 

 کنه؟! اینکه کنار شوهرت باشه اذیتت یم -

 کشم خوب! خجالت یم -

 کشه مگه؟! ای جان! آدم از شوهرش هم خجالت یم -

 ای در تمام وجود انیس کیم او را به عقب هل داد. درد لحظه

ن دندانمرتضن پیچید و آخ خفه هایش خارج شد. ای از بئر
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نفسش تند و سطج شده بود. عرق رسد بر تنش نشست. 

کرد! واقعا درد داشت. انیس هول و شتاب زده فیلم بازی نیم

 از جا برخاست. 

 وای یح  شد؟ تقصتر من بود! خدا من رو بکشه!  -

 یی 
شت، ای قصد عقب نشیتن نداتوجه به درد که ذرهمرتضن

 دست دراز کرد و انگشتانش را روی لبان او گذاشت. 

 دختی خوب؟... واسه یه درد کهنه چرا کشت و یح  یم -
 
گ

 ندازی؟! خون راه یم

 

 

 ۱۲۰#پارت

 اش، نالید: توجه به او و اخم و تخم مصنوغانیس یی 

 چیکار کنم دردت کم بشه؟!  -

 مرتضن دستانش را باز کرد. 

 دم خوب بشم. بیا اینجا، قول یم -

ن و باال کرد و گفت:   انیس رس پایئر
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 . ت قرص بیارم، االن میامبذار برم واسه -

شک یک مادر تمام عیار بود. از آن مادراین که انیس یی 

ند تیغ به چشمان شان برود اما خار به پای فرزندانشان حاضن

 نه! 

متاسفانه مرتضن هم آدیم نبود که از لذت مورد توجه قرار 

ن بگذرد. البته ت  رسید.  ا وقتی که به انیس آسیب نیمگرفئی

انیس رسی    ع به اتاق برگشت. خودش را به او رساند. دست 

ن شود. قرص را روی زیر رس مرتضن برد و کمکش کرد نیم ختر

ای آب به خوردش داد. مرتضن را زبان او گذاشت و جرعه

 دوباره خواباند و از اتاق خارج شد. 

ای داشت دقیقهبر مرتضن با همان سکون چند درد نفس 

شد اما شک داشت بتواند از بدنش کار مضاعقن کمتی یم

 بکشد. خدا هم با انیس بود! 

انیس که وارد اتاق شد و برق را خاموش کرد، مرتضن لبخندی 

ای که زد و دستانش را باز کرد. زیر نور مهتاب و بخاری

توانست تردید کرد، یمی اتاق داشت خودکیسر یمگوشه

 بیند. تردیدی که زیاد طوالین نشد. چشمان او را ب
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ن دستانش آرام گرفت، لبخند روی لبش   تن انیس که بئر

ای از بهشت خدا را در آغوش داشت، نشست. گوشه

اش باز هم صتی کند! آن قدر که انیس توانست برای بقیهیم

 هم او را بپذیرد و دیگر شمایش نباشد! 

 

 

 ۱۲۱#پارت

برد. هنوز آنقدر انرژی نیم ساعتی گذشته بود. خوابش نیم

داشت که انگار ساعت ها خوابیده و تازه چشم باز کرده 

ک  است. تکان نیم خورد تا انیس را بدخواب نکند. دختی

ن  ن دستانش آرام گرفته بود گویی عمری مأمنش همئر جوری بئر

 جا بوده و بس. 

سم؟!   _ یه سوال بت 

ن گرفت. چشمان  گره دستانش را کیم شل تر کرد و رس پایئر

درشت انیس زیر نور مهتاب و زردی نور بخاری برق یم زد. 

 لبخندی زد و گفت: 

زنم که یه قدر زور یم_ شما بیداری دختی خانم و من این

 وقت با صدای نفسم بدخوابت نکنم؟! 
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 لبخند انیس هم خود مهرباین بود.  

 بره! دونم چرا خوابم نیم_ آره، نیم

 خوای برات قصه بگم؟! _ یم

را باال کشید و هم راستای او رس روی بالش  انیس خودش 

 گذاشت. 

 _قصه نیم خوام فقط یه موضوعیه که باید حتما بهت بگم. 

 _ بگو عزیزم، من رساپا گوشم! 

گفت ویل شک داشت بتواند زیر بازی ناجوانمردانه ای که   

نور کم سوی مهتاب و زردی نور بخاری با فراز و فرود 

مرکز کند. دلش بوسه صورت انیس راه انداخته بود، ت

ک را به یم خواست؛ نه یگ، تا صبح یم توانست لبان دختی

 هم بدوزد و بد خواب که نه، یی خوابش کند. 

 _ چقدر واست قد من مهمه؟! 

لتی کج کرد. نگاهش را در لحظه از رس تا پای او چرخاند.  

خوب بود که به خاطر گرمای اتاق زیر پتو پناه نگرفته بودند. 

 د. رسی جنبان
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 مهم نیست. گ یم
ً
خواد مثل تو، _ حاال که فکر یم کنم اصال

 تو بغل من گم بشه آخه! 

گفت و باز دست دراز کرد و انیس را به طرف خودش کشید.   

ن چند ساعت دستانش بد عادت شده بودند. آنها  در همئر

 به خودش رفته بودند! زود جو یم
 

گرفتشان هم در یی جنبگ

 کردند! و حس صاحبخانه بودن یم

 

 

 ۱۲۲#پارت

ن _ یم  جوری حرف بزنیم؟شه همئر

دست انیس که با فشاری آرام روی سینه اش قرار گرفت  

ن شد و با ابرواین که از روی جدیت به نگران شد. کیم نیم ختر

 هم نزدیک شده بود، براندازش کرد. 

 کنه؟_ یح  شده؟ جاییت درد یم

 انیس رس به دو طرف تکان داد.  

.. فقط حرفام مهمه، یم خوام وقتی حرف _ نه خوبم، فقط. 

 یم زنم چشمات رو ببینم! 
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این بار مرتضن کیم عقب رفت. حسش پریده بود. دیگر  

های او را بفهمد. نگراین لحن انیس توانست حرفراحت یم

 داد. آزارش یم

 شنوم! _ یم

وع کنم، یعتن یم_ نیم دونم چه دونما ویل نیمدونم از کجا رسر

دونم که ازدواج ما از نظر همه خییل . من یمجوری بگم. من.. 

... یعتن یم دونم شاید هیچ کس حاضن عجیب میاد. یعتن

ایط من ازدواج کنه. شاید... شاید به روی  نشد با کیس تو رسر

فهمم که نگاه بقیه به من پر از خودم نیارم ویل... ویل یم

 ترحمه... 

دلش لبخند او را که کنار برق اشک چشمانش یم گذاشت،  

آمد. کاش انیس اشک درد یمکه نه، تمام وجودش به

 داد او را همیشه محکم ببیند. ریخت. ترجیح یمنیم

_ تا وقتی بابام زنده بود هیچ کس حق نداشت بهم چپ نگاه 

بچهم فکر یمکنه. خییل وقتا از روی جثه م ویل کردن یه دختی

از تا یم شناختنم به خاطر رفتارشون عذرخوایه یم کردن. 

ام بود رو هم با خودش برد...   روزی که بابام رفت هریح  احتی
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ن لبان مرتضن خارج شد.    از بئر
بغضش که ترکید آه عمیقی

ی محکم توانست پوستهانیسش آنقدر درد داشت که نیم

 ظاهری اش را حفظ کند. دست مشت کرد و چشم بست. 

خواست آنقدر وجود کوچکش را یم خواست بغلش کند. یم 

ش بفشارد تا با هم یگ شوند و مشکالت را یک تنه به خود

 به جان بخرد، ویل حاال وقتش نبود. 

خواست. اگر دستانش دور تن او انیس توجه کامل او را یم

شد دیگر صدایش را هم نیم شنید، چه برسد به حلقه یم

اینکه بخواهد کلمات او را در ذهنش پس و پیش کند و 

 خواست! تمام توجهش را یمشان را متوجه شود. انیس معتن 

 

 

 ۱۲۳#پارت

ن مجبورم  - داداشام که به خاطر رسیدن به خونه، خواسئی

ن ازدواج کنم دلم یم م. یه عمر تمام کئن خواست بمتر

تالشم رو کرده بودم که کیس جرئت نکنه بهم بگه باالی 

چشمت ابرو، اون وقت کسایی که بزرگشون کرده بودم 

ایم قائل نشدن. شخ صیتم رو زیر سوال برام هیچ احتی

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ن وسط شهر که هر گ  بردن. جوری حرفم رو گذاشئی

گرفت و دلش یم خواست دست کس و کارش رو یم

اومد خواستگاری. جالبیش این بود که یه نفرشون هم یم

 رسشون به تنشون نیم ارزید. 

 _ چرا محمود؟! 

ن دو کلمه را هم به زور بر زبان راند. زورش آمده بود.   همئر

ی که دارد جان یمسختش بود ف کند که با تمام کر کند دختی

وجود دوستش داشته باشد و به جرم خطای دیگران 

 نرنجاندش دل در گرو کیس دیگر دارد. 

 انیس نم زیر چشمانش را گرفت. نیشخندی زد.  

_ از روی حماقت! زهرا خودش پیشقدم شد. زن عموم مدام 

راش زد. یم خواست ببهش رسکوفت بچه دار نشدنش رو یم

 هوو بیاره. 

گفت محمود عاشق زهرا بود ویل زهرا باورش نداشت. یم 

ترسید ش کم میاره. یماونم مرده و خییل زود جلوی خانواده

کیس بیاد رس خونه و زندگیش که محمود رو نسبت بهش 

 رسد کنه و زندگیش رو از چنگش در بیاره. 
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ی محمود تا مادرش حاضن بود اسم من بره تو شناسنامه 

ست از رسشون برداره. زهرا مشکل خاض واسه بچه دار د

سش زیاده باردار  ا گفته بودن چون استی شدن نداشت. دکتی

 شه. نیم

ین دوستم.    بهتی
 
قبول نکردم. سختم بود خراب بشم رو زندگ

دونستم ختی بود، من یمهر گ از عشق محمود به زهرا یی 

 ده. محمود جونش رو برای زهرا یم

روز با یه حال بدی اومد که به دادم برس. زن  تا اینکه یه 

عموت رفته واسه محمود خواستگاری. پرس و جو کردم 

ن کاری که کردم این بود که رفتم رساغ دیدم راست یم گه. اولئر

اه گفتم ویل معلوم شد کال از همه یح  یی  محمود. کیل بد و بتر

ه.   ختی

رد نیم دلم بیشتی از همه واسه اون یم سوخت. هر کار یم ک 

تونست آرامش رو به زندگیش برگردونه. تصمیم داشت برای 

 بیاد مشهد. 
 
 زندگ
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 ۱۲۴#پارت

تک پش بود و امید پدر و مادرش ویل جونش رو به لبش  

ش رسونده بودن. به خاطر زهرا یم خواست از خانواده

 بگذره. زهرا ویل ول کن نبود. دلش پیش مادرش بود. 

حرم بشیم و من بیام تو خونه اضار داشت من و محمود م

 کنم. 
 
ای که محمود تو مشهد در نظر گرفته بود، زندگ

ن و یه بچه از  محمود و زهرا هم رس فرصت کاراشون رو بکئن

ن و بگن بچه  ی من و محموده! پرورشگاه بگتر

ی دیگه ای هم نمونده بود. ش بچه گانه بود ویل چارهنقشه 

 .  زهرا شده بود یه زن افشده و عصتی

محمود گفت محرم بشیم و بیایم مشهد توافقی جدا بشیم.  

تونستم درست فکر کنم. قدر فشار روم بود که اصال نیماین

ی واسه خونه  دنبال مشتی
ً
 ی بابا بودن. داداشام شدیدا

مرد پیدا یم  شد که من رو هر روز هم رس و کله ی پتر

ن یم  خواست. نادر و ناض مخالفت نیم کردن، فقط رس پایئر

! یم
 

ن هریح  تو بگ ن و یم گفئی  نداخئی

 ی با صدایش بیشتی درد داشت تا شادی. خنده 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ن راحتی خودشون رو کنار کشیدن و من موندم و  _ به همئر

ای تنهاییام. پیشنهاد زهرا و محمود وسوسه کننده بود. چاره

واسم نمونده بود. قبول کردم. یم دیدم که نادر و ناض راضن 

ت ن ویل پول، غتر  شون رو هم کشته بود. نیسئی

چند ساعت قبل عقد زهرا باز اومد رساغم. محمود اجازه  

هایی که برای من برگزار شد، نداد تو هیچ کدوم از مراسم

کت کنه. نیم خواست اذیت بشه. وقتی دیدمش جا  رسر

خوردم. الغر تر از همیشه بود. با یه برگه آزمایش و یه پاکت 

 اه. سونوگرافن اومده بود جلوی آرایشگ

  
 
دیر بود واسه عقب کشیدن، اما من نیم خواستم رو زندگ

اون خراب بشم. تنها فکری که به رسم رسید این بود که به 

م. یم امش رو نگه یم خاله حایحی پناه بتی دونستم همه احتی

 دارن. 

این شد که از همون آرایشگاه آژانس گرفتم و خودم رو به 

! یم ش رو هم که خودتترمینال رسوندم. بقیه  دوین

 

 

 ۱۲۵#پارت
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 خواد داداشت االن دم دستم بودن! دوین چقدر دلم یم_ نیم

؟! _ قرار بود یح    کارشون کتن

از چشمان مرتضن خون یم بارید. دست مشت شده اش را 

 در هوا تکان داد. 

 و _ جلوت که نیم تونم بگم، ممکنه دلت بسوزه به
 

شون بگ

 هام واسه قتل شون نقش بر آب بشه! نقشه

گفت و چشمگ چاشتن جمله اش کرد. خون خونش را   

ن گردن نادر و ناض، کوچکیم ترین کاری بود خورد. شکسئی

که آن لحظه برنامه اش را یم ریخت، اما دلش نیم خواست 

انیس را از این هم آشفته تر کند. لبان انیس که کیم به باال 

حالت گرفت متوجه موفقیتش شد. دستانش را از هم باز 

 کرد. 

_ بسه دیگه، زمانت واسه حرف زدن تموم شد. حاال بیا 

ی کم دارن!  ن  اینجا که دستام یه چتر

توانست تصور کند و های اناری انیس را ندیده هم یمگونه  

ن و لبخند خجلش را هم و لتی  دل بلرزاند. رس به زیر انداخئی

 که زیر دندانش استر شده بود را. 

ن دیگه هم باید بگم.   _ یه چتر
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بهفهپوف کال   ای به پیشاین اش کوبید. ای کرد و ضن

_ وای خدا، از دست تو! امشب تا من رو دیوونه نکتن که ول 

 !  کن نیستی

انیس معتن جمله اش را نیم فهمید که با چشمان گرد شده او 

را یم نگریست، متوجه هم نبود که با آن نگاه متعجب چه بر 

 رس دل یی صاحب او یم آورد. 

 خشید! ت کردم، بب_ خسته

نویح  کرد و رسش را محکم به بالش کوبید. گول ظاهر محکم  

ک را خورده بود! او از مهناز و مهسا هم شکننده تر بود.   دختی

جوری با تعارف باهام حرف  م کردی! وقتی این_ آره خسته

، کالفه و عصتی هم یمیم  شم! زین خسته که هیج 

 ی رسد او را نوازش کرد. دست دراز و گونه 

ن خییل _ ب ا من راحت باش انیس جان، درسته همه چتر

دفعه و عجیب و غریب پیش رفته، ویل چه بخوای چه یه

نخوای ما االن زن و شوهریم. زن و شوهر! یعتن نزدیک ترین 

آدما به هم. پس وقتی باهام حرفن داری نه خجالت بکش، نه 

 دم باهات روراست باشم، باشه؟! تعارف کن. منم قول یم
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 ۱۲۶#پارت

 انیس که رس تکان داد، باز دست باز کرد. 

_ پس حاال که توافق کردیم بیا اینجا که صبح دیر پاشیم  

 خاله حایحی حسایی از خجالت مون در میاد! 

 _ ویل من که هنوز حرفم تموم نشده! 

 مرتضن به پشت دراز کشید و نالید:  

! حرفت رو  _ وای خدا! تو امشب من رو دیوونه یم کتن دختی

 وب! بگو خ

 _ قد کوتایه من اریی نیست! 

رس مرتضن رسی    ع باال آمد. بحث جالب شده بود. درست که 

اهمیت است، اما دلیل گفته بود کوتاه قد بودنش برایش یی 

شد برای آینده شد کنجکاوی نکند. موضوع کیم نبود. یمنیم

شان دردرسساز شود. شش دانگ حواسش را به او و 

 هایش داد. حرف
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م ناض و نادر رو حامله شد من شش سالم بود. _ وقتی مامان

مامانم هیچ وقت خوب نبود. اوایل که حالت تهوع داشت و 

مدام زیر رسم بود، بعد هم فشار خونش باال رفت و یه جور 

 شد. دیگه اذیت یم

ل نیم شد. هفت ماهه حامله بود که مسمومیت فشارش کنتی

. بچه ه ن ارینش کئن ا به دنیا بارداری گرفت و مجبور شدن رسن

 اومدن ویل مامانم دووم نیاورد. 

ن خاله حایحی   تا شش ماه بعد فوت مامانم زن عموم یا همئر

رسید و هم ها یماومده بود پیشمون. بیچاره هم باید به بچه

کرد. برای من و بابا غذا درست یم کرد و خونه رو مرتب یم

مون هم کم نیم گذاشت ویل بازم یه نفر بود کدومواسه هیچ

 و کیل مسئولیت. تازه پش عموم هم بود. 

دو ماه بعد از فوت مامانم، من شدیدا مریض شدم. تب  

 قدر باال رفت که به تشنج رسید. کردم. تبم اون

بعد اون بلند نشدن قدم بابام رو نگران کرد. من رو زیاد یم 

شون یگ بود. به خاطر اون تشنج برد دکتی ویل حرف همه

 قدم بلند نیم شد. 
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رمون رشدم کم بود. کیل آمپول یم زدم ویل تهش به هو 

 ی پنج سانت تأثتر داشت. اندازه

 

 

 ۱۲۷#پارت

 سکوتش که طوالین شد مرتضن دستانش را به هم کوبید.  

_ خییل خوب، به سالمتی دلیل ریزه بودن خانممونم 

ی دین بیاین بغل این مرد خستهفهمیدیم! حاال افتخار یم

 نیم؟! خوابالو تا یه چریی بز 

بعد با رس به دستانش اشاره کرد. انیس در آن تاریگ متوجه  

 شنید. شیطنت نگاهش نبود اما صدایش را خوب یم

رسه یا _ ویل حواست باشه آخرش نگفتی قدت به یه متی یم

 نه! 

ن دستان او جا داد.   انیس خودش را بئر

 _  تو فکر کن یه متی و هشتاد! من مشکیل باهاش ندارم. 

 ک خندی زد و چشم گرد کرد. مرتضن ت 
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_ نه بابا! تو هم زن رشیدی بودی واسه خودت و من ریز 

ن بوده؟! یم  دیدمت! نکنه نصفت زیر زمئر

 اش کشید و ملتمسانه پرسید: بعد دست به چانه

، قدت چنده؟  _ حاال جدا از شویحن

 انیس دست جلوی چشمانش گرفت و تند گفت: 

 _  یک متی و یس و دو! 

 ! ه! _ شویحن یم کتن  من فکر کردم خییل باشه یک متی

به   ی آرایم به بازوی او کوبید. انیس ضن

 _ خییل بدجنیس! 

ی در چشمان مرتضن که زیر نور  بعد رس بلند کرد و ختر

 زد، پرسید: کمرنگ مهتاب برق یم

 _ واقعا مشکیل با قد من نداری؟

 مرتضن گره دستانش را محکم تر کرد. 

ه. یم_ نه بابا، چه مشکیل؟! زن قد کو  دوین تاه خییل هم بهتی

شه ضفه جویی کرد؟ واسه لباسات نیم متی پارچه چقدر یم

شه! ت هم که با غذای گنجشک پر یمکافیه، معده

 جویی اصیل موقع مسافرته! ضفه
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! تو قطار یه تخت فکر کن تو هواپیما یم  توین رو پام بشیتن

! از همهبسه مونه!ذتازه تو چمدونم هم جا یم اه ها ی ر یسر

 هم یی دردرستره! 

به   ای که انیس به بازویش کوبید دست او را به گفت و با ضن

 لبانش چسباند و آزادانه خندید. 

 شبیه 
 

تر بود، وقتی در این وضع و پس از حالش به دیوانگ

آن همه اتفاق، اینطور یی خیال یم خندید و یم خنداند، اما 

چند نفر دیگر را  داد دیوانه باشد تا با اخالق بدشترجیح یم

 هم جان به رس کند! 

 

 

 ۱۲۸#پارت

مشت آیی به صورتش زد و از دستشویی خارج شد. رسمای 

ی نپوشیده  ن هوا تنش را لرزاند. جز همان رکایی چسبان چتر

اش از خواب پرانده بودش و جوری به بود. صبح فشار مثانه

طرف حیاط دویده بود که کفش پوشیدنش هم از روی 

 ه احتمال پا لخت آمدنش هم بود. عادت بود وگرن
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هنوز به در ساختمان نرسیده بود که در باز شد و انیس 

ون آمد. خنده  بتر
 

 ای کرد و گفت: پیچیده در چادر رنگ

شما که باز بقچه پیچیدی انیس خانم؟! صبح شد و ما  -

 غریبه شدیم؟! 

ن جمله اش انیس که رس باال آورد و نگاهش کرد از گفئی

انیس مضطرب و پریشان بود. ابرو در  یپشیمان شد. چهره

 هم کشید و کیم خم شد تا بهتی چشمان گریزان او را ببیند. 

ی گفته؟!  - ن  یح  شده عزیزم؟ خاله چتر

انیس لبخند لرزاین زد و چادر را باز و دور دستانش پیچید. رس 

 باال انداخت. 

 نه بابا، خاله چیکار به من داره بیچاره؟ -

 .... پس -

 اش تمام شود. جمله انیس اجازه نداد 

 نادر و ناض پشت درن!  -

اش زیاد طوالین نشد. جوری به طرف در چرخید و گیجی 

محکم قدم برداشت که انیس ترسیده خودش را جلوی او 

 انداخت. 
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؟ خودم یمکجا یم  -  شون برن! فرستمری آقا مرتضن

 ی خواهرشونه اینجا. چرا برن؟! خونه -

نیس از برق خشم گفت اما ااش را با خنده یمجمله

ترسید. کم اتفافی نیفتاده بود. برادرانش با دلییل چشمانش یم

وایه این مرد را به قصد کشت زده بودند. پررویی بود اگر 

ن زودی فراموشش شود و آن ها را توقع داشت به همئر

 ببخشد. دستان مرتضن را گرفت. 

ون - دم بیان کنم. اجازه نیمشون یمتو رو خدا! خودم بتر

 دم! قول یمتو. 

به طرف او برگشت و ناباورانه نگاهش کرد. از او چه دیده بود 

خواست ترسید بالیی رس برادرانش بیاورد. دلش یمکه یم

 روبروی او روی زانو بنشیند و برایش از دل
 
اش بگوید گندگ

 ترسید انیس رنجیده خاطر شود. اما یم

 

 

 ۱۲۹#پارت
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انیس گذاشت  یقدیم عقب رفت و خم شد. دست زیر چانه

شدند تا بتواند و رسش را باال آورد. باید چشم در چشم یم

یک اطمینان صد در صدی تقدیم نگاه او کند. لبخندی به 

 چشمان پر آب او زد. 

تریس بالیی یح  شده انیس جان؟ من چیکار کردم که یم -

 رس داداشات بیارم؟! 

 ی انیس غلتید. هق زد. قطره اشگ سدشکن شد و روی گونه

ترسم، ترسم از حرمتیه که کتک خوردن داداشام نیماز   -

 . ن  داداشام نگه داشتنش رو بلد نیسئی

ن مانده بود تا معتن جمله ی پر مغزش را بفهمد. انیس رس پایئر

 انداخت و زمزمه کرد: 

 ببخشید...!  -

وع سیل اشک ن یک کلمه رسر هایش بود. لبخند کم کم همئر

ن که یم انیس به او دید روی لبان مرتضن نمودار شد. همئر

شد. انگار اعتماد دارد و دلش که هیچ، پشتش هم گرم یم

اش را به باد تکیه نداده کیس به او اطمینان داده بود که خانه

 است. 
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دستان کوچک انیس را در دست گرفت. نگاهش مستقیم به 

چشمان متعجب او بود که با این حرکتش باال آمد. 

 همشش نشاند. هایش را آرام و طوالین پشت دستان بوسه

ایم بقیه به من ی آخری باشه که از ترس یی دفعه - احتی

ریزی، من تا پشتم به تو و حرمتی که اینجوری به هم یم

م  بینمون هست گرمه، محاله حرفای بقیه رو به دل بگتر

ی ماست، و ازشون ناراحت بشم. در ضمن اینجا خونه

ن باش تا وقتی خودت بخوای هر خونه ی تو، پس مطمئ 

تونن راحت بیان به ت یموم از اعضای خانوادهکد

ده بهشون یی دیدنت و هیچ کس به خودش حق نیم

ایم کنه. شما هم این کار رو نیم ، باشه عزیزم؟! احتی  کتن

نوک انگشتانش را به زیر چشمان انیس کشید. آرام و نرم. 

ترسید تماس دستانش پوست لطیف صورت انیس را انگار یم

 بیازارد! 

زد و به طرف در قدم برداشت. دستش که استر لبخندی 

 دست انیس شد، پوفن کرد و چرخید. 

 باز یح  شده عزیزم؟!  -

؟! اینجوری یم -   خوای در رو باز کتن
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 ۱۳۰#پارت

نگاهش که به پوشش نه چندان مناسبش افتاد، آه از نهادش 

ن دیدار دوستانه اش با بلند شد. همینش مانده بود که اولئر

تر هم ما، جذابیس را با این پوشش مکش مرگی انخانواده

 کند. 

م یه تیپ برادر زن  - اوه اوه. شما برو در رو باز کن، من متر

 کش بزنم و بیام. 

ن لب های انیس زیبا و راحت به باال قوس پیدا کرد. رفئی

مرتضن را نگریست. رسی تکان داد و به طرف در قدم 

 برداشت. 

اف یم  ن آینده کرد که در خواب شبشباید اعتی ای هم چنئر

های زیادی داشت که برای خودش تصور نکرده بود. برنامه

ها باشد. البته نه به این توانست یگ از آنازدواج هم یم

 بود اگر زیبایی رفتارهای مرتضن را صورت ویل یی 
انصافن

ف نیم  شد. معتی

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اش با فکر به پشت در ایستاد و نفس عمیقی کشید. خنده

شان را کشیده بود و ری زحمتحضور کساین که عم

 از اخم 
 

نخواسته بودنش، خود به خود محو شد. خط پر رنگ

 اش نشست. هم روی پیشاین 

ی برای یک لحظه هایی ی تمام سالاش بود. به اندازهدلگتر

 که برای برادرانش وقت گذاشته بود، دلخور بود. 

 در را باز کرد و رس به زیر سالم داد. 

؟ سالم انیس جان، خویی  -  آبجی

 دلش برای این دو عزیز یی 
ً
معرفتش تنگ اشتباه بود اما شدیدا

شده بود. به دست و پای دلش افسار زده بود تا دست و پای 

جسمش را وادار به پرواز به سمت آن دو نکند! حاال حاالها 

 ماند. باید دور یم

 ممنون، امرتون؟!  -

شان هایجا خوردن هر سه نفرشان را با پاک شدن خنده

ها گ رس سنگیتن انیس را دیده بودند د. حق داشتند. آندی

 که برایشان عادی باشد. 

این چه برخوردیه انیس؟ داداشات این همه راه اومدن  -

 دیدن تو. اون وقت تو... 
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 بهار!  -

این همشش پرید و ساکتش  ناض با لحن تندی میان سختن

 کرد. 

 

 

 ۱۳۱#پارت

ر نگه داشتی انیس جان، عزیزم، چرا مهمونات رو دم د -

 پس؟

چند ثانیه بعد از صدای گرمش، حضور خودش را درست 

ی انیس پشت رسش حس کرد. یک دستش را روی شانه

گذاشته بود و دست دیگرش را بند دری کرد که انیس مانع 

 به شانه
 
ی انیس، در را کشید و باز شدنش بود. با فشار اندگ

 آن را کامل باز کرد. 

یف بیارین داخل لطفا. سالم، خییل خوش اومدین.  -  تشر

نه لحن صحبتش، مصنوغ بود و نه لبخند روی لبانش. 

تیپش هم به قول خودش، برادرزن کش که نه، بیشتی انیس 

 کش شده بود. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

کرد. جریان زالیل از قلبش راه گرفته و تمام وجودش را گرم یم

شان برای ی ناض و نادر و بهار و تعللی جا خوردهچهره

کرد. مشخص بود که ه، جا خوردنشان را تایید یمورود به خان

 اند. هیچ کدامشان توقع این برخورد گرم را نداشته

، انیس را کیم عقب کشید تا راه برای ورود برادرانش  مرتضن

باز شود. نادر زودتر از بقیه به خودش آمد و قدم پیش 

تر کرد تا یک وقت گذاشت. مرتضن جای دستش را محکم

ها به رسش نزند. درست که با آنهوس دست دادن 

ام شد یی دانست ویل دلیل نیمشان را واجب یماحتی

د. حرمتی   شان را از یاد بتی

ون واستادین چرا؟بیاین تو بچه -  ها، تو این رسما بتر

خاله حایحی از همان در ورودی ساختمان، مهمانان 

 اش را تعارف زد و بعد رو به مرتضن ادامه داد: ناخوانده

ان، مادر، وانستا تو رسما. بدنت ضعیف شده، مرتضن ج -

. یم  چایی

قشنگ معلوم بود از قصد این را گفته است. اصال اگر 

 زد که خاله حایحی نبود! اش را نیمکنایه
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اش را پنهان کرد. انیس هم دستش را ای خندهمرتضن با رسفه 

ی مرتب کردن چادرش باال آورده و جلوی دهانش به بهانه

 گذاشته بود. 

بل از اینکه انیس جلوتر از برادرانش به طرف ساختمان ق

برود، گره دستانش را محکم کرد و او را رس جای خودش نگه 

داشت. هر چند نیاز به این کار هم نبود. کافن بود رس جایش 

 بایستد، محال بود انیس بتواند قدم از قدم بردارد! 

 

 

 ۱۳۲#پارت

ساختمان رفتند، نادر و ناض و بهار که رس به زیر به طرف 

 خم شد و کنار گوش انیس گفت: 

الگ حرص نخور انیس خانم، تا من و خاله حایحی رو  -

 داری غم نداشته باش. 

 انیس رس باال آورد. چشمانش باز هم خیس بود. 

هنوز باورم نشده کسایی که اون بال رو رست آوردن،  -

 ترسم! داداشام بودن. ازشون یم
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ی انیس انداخت. از نوادهی خامرتضن نگایه به مستر رفته

ن شد، پیشاین به پیشاین او چسباند و  نبودشان که مطمئ 

 گفت: 

انگار خوب برات معتن زن و شوهر بود رو تفستر نکردم!  -

االنم که وقتش نیست ویل اجازه بده داداشات برن یه 

ذارم تا عمر داری یادت کالس درست و حسایی برات یم

. نره که نباید وقتی شوهرت پیشته،   نگران هیج  بایسر

انیس زد. دست او را در دست  ی رسییع به بیتن گفت و بوسه

های آرام و محکم به طرف ساختمان رفت. گرفت و با قدم

گ که این قدر  نفس عمیقی کشید و سیع کرد فکر نکند دختی

رسد، ممکن است یک روز شاید نحیف و شکننده به نظر یم

 خییل زودتر از تصورش کم بیاورد. 

اش های قیام کردهز همان دیشب که به سختی با حسا

وز شود، فکری داشت جنگید و توانست مقابل شان پتر

خورد. فکری که تا اشتباه بودنش برایش ثابت مغزش را یم

شد، محال بود فکر نزدیک شدن به انیس و بیش از این نیم

ن را هم بکند.   پیش رفئی
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وارد ساختمان شود.  در را باز کرد و کنار ایستاد تا اول انیس

 آمد. هایش یمصدای حرف زدن خاله حایحی ک مهمان

 ما پشیمون شدیم زن عمو، اومدیم دنبال انیس!  -

رسش چرخید و نگاهش به نگاه انیس تالفی کرد. ناجوانمردانه 

کرد برفی که در چشمان انیس دیده، بود اما از ته دل دعا یم

ن به خانه ی! دیر بود ی پدر برق اشک باشد نه شوق برگشئی

 برای پشیمان شدن، خییل دیر! 

آمد. انیس گذشت اگر کوتاه یمدلش این بار دیگر از او نیم

 مال خودش بود. مال خود خودش! 

 

 

 ۱۳۳#پارت

ظاهرا خشمش زیادی به دستش منتقل شده بود که انیس 

هم رس باال آورد و با چشماین نگران نگاهش کرد. لبخند زدن 

 ارزید. خیال راحت همشش یم هم سخت شده بود ویل به
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ترین لبخند ممکن را تحویلش داد و با چشم بر هم مهربان

زدین سیع کرد خیالش را راحت کند. راهروی کوچک را که رد 

 کردند، صدای ناض قطع شد. 

ها را جوری قیافه گرفته بود و طلبکارانه گره دستان آن

دیگر  اند. ابروهای مرتضن همنگریست انگار خون کردهیم

ن حق بود،  دلییل برای آبروداری نداشت. اگر حرف گرفئی

 شد. تر نیمکیس از او محق

های چیده شده کنار دست انیس را کشید و به طرف پشتی 

ن گفت:  ن نشسئی  دیوار رفت. حئر

 خییل خوش اومدین.  -

مانه ای داد. بهار هم جواب تعارفش را نادر با لحن محتی

 داشت. 
 

 لبخند کمرنگ

 بیارم! من برم چایی  -

جوری به انیس نگریست که صدایش در دم خفه شد. خاله 

 فهمید. حایحی معتن نگاه و اخم او را خوب یم

ن مادر، بذار داداشات حرف - شون رو بزنن بعد سفره بشئر

 چینیم. یم
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 گفت و چشم بست تا انیس را هم آرام کرده باشد. 

. ما که غریبه نیستیم.  - ن ، بشئر  آره آبجی

! خوب آقا ناض، یم -  گفتی

اش را برنجاند لحنش رنجیده بود. عادت نداشت مهمان خانه

اما هنوز از ناض و نادر دلخور بود. دلش کینه به خود گرفته 

 بود به خاطر کتک ناحقی که نصیب مرتضن کرده بودند. 

گفتم دیگه زن عمو، اومدیم دنبال انیس. دیگه  -

 ی بابا رو بفروشیم. پشیمون شدیم! خوایم خونهنیم

، انیس را از جا پراند. رس باال ی خندهصدا ی بلند مرتضن

دارترین جوک سال را زد. گویی خندهگرفته بود و قهقهه یم

اش گرفت، یکباره شنیده بود. همانطور که انفجاری خنده

 هم ساکت شد. 

-  ! ن  وای خدای من! شما دیگه خییل باحالئر

 

 

 ۱۳۴#پارت

 بعد ابرو درهم کشید و غرید: 
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ن و به یه روز چشم یممگه بچه بازیه؟  - بندین رو همه چتر

ن رس سفرهخاطر پول خواهرتون رو مجبور یم ی کنئر

عقد مرد زن دار بشینه، روز بعد مثل یه گروه وحیسر 

ن به جون من که ی من و یمی خالهریزین تو خونهیم افتئر

! حاال باز اومدین که پشیمون  باید خواهر ما رو عقد کتن

ن االن شدیم؟! خییل هم عایل، نظ رتون چیه من همئر

ای که هنوز به دستم بیایم محرصن و تو شناسنامه

 نرسیده، مهر طالق بزنم؟! 

 از جا برخاست و با صدایی بلندتر ادامه داد: 

ی منه، حرمتش واجبه ویل نه وقتی که ی خالهاینجا خونه -

 شخض من حفظ نشه، اگه دفعه
 
ی قبل حرمت زندگ

ی نگفتم، فقط به  تون رو تحمل کردم و وحیسر گری ن چتر

ی بود که از همه جا رونده و مونده شده بود و  خاطر دختی

خواستم از این خونه هم ناامید بشه. این بار دیگه کوتاه نیم

ن باشید.   نمیام، مطمئ 

-  !  آقا مرتضن
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زد. انیس کنارش ایستاده بود و نامش را ملتمسانه صدا یم

محکم  دلش رفت برای مظلومیت صدایی که به زور داشت

 داد. نشانش یم

ی انیس گر، دست دور شانهتوجه به چند چشم نظارهیی 

د. چقدر این دختی ریز نقش  حلقه کرد و او را به خودش فشر

 آمد! ی او یمبه هیکل مردانه

 و چقدر او به این همراه کوچک و دل گنده نیاز داشت. 

؟ درسته ما قبال هم اشتباه کردیم. یح  یم -  مرد حسایی
 
گ

 ن هم اومدیم واسه درست کردنش. اال

هه! نه بابا! اشتباه کردین؟! امروز فهمیدین خواهرتون رو  -

؟!  ن  مفت فروختئر

حرفش خوب نبود، بد هم بود ویل حرف دلش بود. کاری که 

 
 
اش کرده بودند، یک جور این چند نفر با انیس و زندگ

جر کننده. معامله بود. معامله ن  ای تلخ و متن

خورد که باعث رس به زیری و هم یم حالش از خودش به

بغض انیس شده بود. شاید اگر شب قبل پای درد دل انیس 

 توانست با برادران او کنار بیاید. نشست، راحت یمنیم
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معامله کدومه؟! هرگ جای ما بود وقتی شما رو تو اون  -

 کرد! دید، فکر بد یمموقعیت یم

ناض به  یی ست  کردهحالش از لحن حق به جانب و سینه

دراند که هرکس خورد. جوری از جا پریده و گلو یمهم یم

 کرد چقدر درد کشیده و مظلوم است! دید، فکر یمیم

شد بیشتی از این مالحظه کند. انیس را به پشت دیگر نیم

 ی ناض ایستاد. رسش هدایت کرد و سینه به سینه

 

 

 ۱۳۵#پارت

ل وضعمون چش بود جناب برادر؟ لخت و عور تو بغ -

دی هر چریی رو به هم پیدامون کردی که به خود حق یم

 زبون بیاری؟! 

ی ناض کوبید. گلویش از پشت دستش را چند بار به سینه

فریادهای بلندش خراشیده شده بود اما آرام ماندن جایز 

ن آورد.   نبود. کیم تن صدایش را پایئر
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ن تو این خونه و  -  ریختئر
مگه غتر اینه که مثل چند تا یاغن

وع کردین به زدن بدو  ن یح  به چیه، رسر سئر ن اینکه بت 

ختی از همه من؟! وضعیت ما مگه چجوری بود؟ من یی 

ام رس بزنم. دیرم شد و خاله جا اومده بودم به خاله

ی خودم. منم چون تنها بودم، نذاشت برگردم خونه

کردم موندنم بخواد برای مهمون خاله فکرش رو هم نیم

ن و بهمشکل درست کنه. من رو نیم خاطر  شناختئر

تون دادن غریبه بودنم هر چریی که بقیه به مغز مریض

رو باور کردین، پایک و معصومیت خواهرتون رو با چه 

 منطقی زیر سوال بردین؟! 

اش که خیس شد و بوی خون در آن پیچید، چشم زیر بیتن 

 بست و پشت دستش را به آن کشید. 

ن اینجا، ا - ؟! بیا بیا بشئر ین قدر حرص یح  شدی مرتضن

 نخور بچه! 

خاله حایحی که هراسان جلو آمد و او را به طرف کریس 

زد و کشاند، انیس هم نگران پیش آمد. خاله حایحی حرف یم

کرد اما اش مواخذه یمهای تند و زنندهناض را به خاطر حرف

ی بود که حواس او به لب های لرزان و چشمان خیس دختی

 ه بود. پشت قدهای بلند برادرانش گم شد
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لبخندی زد و دست راستش را به سمت او دراز کرد. انیس  

هق زد و به طرفش آمد. مرتضن که کنار دیوار نشست، انیس 

 ها شد. فاصله گرفت و وارد راهرو اتاق خواب

دید و صدایشان را هم مرتضن دهان جنباندن بقیه را یم

 گفتند، نداشت. دلش مانده بود شنید اما درگ از آنچه یمیم

کش.   پیش دختی

ون دوید و خودش را به او رساند.  انیس تر و فرز از اتاق بتر

چادرش دیگر قصد خفه کردنش را نداشت. قبل از رسیدن 

، آن را با یک دست جمع کرد و به گوشه ای به مرتضن

 انداختش. 

خوب بود که رورسی هم نداشت. حیف بافت قشنگ 

رص را زیر زبان ماند. قموهایش بود که زیر رورسوی پنهان یم

 او گذاشت و روبرویش زانو زد. 

 

 

 ۱۳۶#پارت

داشت. حیف که آنقدرها ای چشم از او بر نیممرتضن لحظه

حیا نبود وگرنه جا داشت او را بغل کند و روی پایش یی 
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توانست از حال خودش بنشاندش! شاید اینطوری یم

 مطمئنش کند! 

 شما فشار خون دارین؟ -

ک را یگ دو با ر بیشتی نشنیده بود. زیاد از او صدای دختی

دانست برادرش قطب اصیل آمد، شاید چون یمخوشش نیم

اند. ابروهایش ها کردهظلیم است که برادران انیس  به آن

 خود به خود به هم گره خورده بود. 

 تون! بله با اجازه -

ک در برابر لحن تندش بازتر شد.   نیش دختی

 خوبه، این به قد کوتاه انیس در!  -

ین ختی دنیا را شنیده با شوق حرف یم جوری زد انگار بهتی

 است. قبل از اینکه نادر لب باز کند، مرتضن غرید: 

ی قد خانم من نظر ی آخرتون باشه که دربارهدفعه -

 دین رسکار خانم! یم

ک بسته شد و لب برچید و با بغض رو به ناض  نیش دختی

 گفت: 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

؟ اجازه یمتو نیم -
 

ر دوست دارن دی هرجو خوای هیج  بگ

 با من حرف بزنن؟

خییل هم خوب باهات حرف زد زن داداش. وقتی راجع به  -

، قبلش خوب فکر کن. خواهر من حرف یم  زین

بهار دیگر هیچ نگفت. فقط نگاه گریانش را به ناض دوخت و 

لب فرو بست. این طور که از ظواهر او پیدا بود نادر هم دل 

سکوت ناض در برابر  خویسر از این دختی نداشت. این وسط

آمد آدم کوتاه کرد. به او نیملحن تند نادر بیشتی متعجبش یم

 آمدن باشد. شاید او هم با ناض هم نظر بود. 

؟ با  - ، خودت دوست داری چیکار کتن انیس جان، آبجی

 ای؟! ما میای یا راضن به موندن تو این خونه

یی ی صحبت به او نداد. نیشخند صداداری زد. انیس اجازه

 آنکه رس باال بیاورد، گفت: 

 خوبه یادت اومد منم آدمم! -

 انیس!  -
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 ۱۳۷#پارت

نادر و ناض با هم نامش را نالیدند اما دل انیس پرتر از آن 

 ها کند. ی آنبود که توجیه به لحن درمانده

گم؟! از روزی که وصیت آقا جون چیه، مگه دروغ یم -

ن   رس زبونا انگار یه خونده شده، یه جوری اسم من رو انداختئر

 شه! تون یمآدم نجسم که از نسبت خوین باهاش ننگ

 زین انیس جان، بهار اصال منظوری... چه حرفیه که یم -

من چیکار به بهار و بهرام و فالین و فالین دارم؟ حرف من  -

برادرامه. حرف من کساییه که یه عمر مثل مادر تر و 

. یعتن شون کردم. از خودم زدم تا شماها خشک ن اذیت نشئر

این قدر ازم خسته بودین که تا پای ارث اومد وسط، همه 

 یح  یادتون رفت؟! 

صدایش بلندتر از همیشه بود، بلند و محکم. نه بغض 

هایش را با لحن محکم و ریخت. گالیهداشت و نه اشک یم

ها حتی رس باال کوبید و آنکوبنده توی صورت برادرانش یم

 آوردند. نیم

کرد. دیگر نه اثری از لبخندی بر لب نگاهش یممرتضن با 

رسدرد و فشار عصتی بود و نه از آن خشم وحشتناک. داشت 
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ن این دختی کشید به واسطهیه قد یم ی افتخاری که به داشئی

کرد. دختی ریز نقیسر که دل بردن و پس ندادن را خوب بلد یم

 بود. 

خییل خوب دیگه، بسه هر چقدر اره دادین و تیشه  -

ن بیاین صبحونه! گرفت . پاشئر ن  ئر

چشم گرد کرد و خاله حایحی را نگریست. کم مانده بود قهقهه 

 بزند. یعتن هیچ کس به خویی خاله حایحی نبود! 

ن ها داشتند این گوشه گلو جر یمآن دادند و فشار باال پایئر

 کرد! تفاویی سفره پهن یمکردند و او با یی یم

ن را هم از قلم نینداخته بود. ا ین کم هیچ چتر ز شور و شتر

نگذاشته بود. چند مدل مربا و عسل. خامه، کره، پنتر و مغز 

 گردو رس سفره چیده بود. 

چشم چرخاند. بقیه هم دسته کیم از او نداشتند. گویی زور 

 زدند تا نخندند. یم

پاشید دیگه! یه ساعته دارین رس یه موضوع که اصال  -

و من ی آخر ر دین. جملهجای بحث نداره، گلو جر یم

، زن و شوهرن. زن و شوهر هم یم گم. انیس و مرتضن

ه به جای باز کردن بحثای قدییم، یم مونن. شما هم بهتی
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. خواهرتون یه  ن ین از این به بعد درست رفتار کنئر یاد بگتر

آدم عاقل و بالغه. خودش ختر و رسر زندگیش رو بهتی از 

ن جا بسته میشه. هرکیس یم  دونه، پس این بحث همئر

خندید. ناض و نادر در خود فرو رفته و رس به کیس نیمدیگر  

حرف زیر از جا برخاستند و کنار سفره نشستند. بهار هم یی 

 پشت رسشان راه افتاد. 

خوب بود الاقل یک نفر بود که همه قبولش داشته باشند. 

ظاهرا حرف خاله حایحی به جز خودش، برای فرزندان این 

 از این! خانواده هم حجت بود و چه بهتی 

 

 

 ۱۳۸#پارت

در تمام طول مدیی که مانند یک خانواده دور هم نشسته 

ای از انیس و رس خوردند، حواسش لحظهبودند و صبحانه یم

ن بودنش پرت نیم شد. انیس سیع داشت در برابر او سنگئر

 مثل همیشه رفتار کند. 

ی حواسش بود که مرتضن مربای به و هوی    ج را بیشتی از همه 

ست دارد. پنتر لیقوان را کنار دست او گذاشته بود مرباها دو 
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ن طور و چقدر و یگ از بشقاب ی را هم همئر ن های ستی

آمد با توجهات ریز و درشت انیس جلوی اش جلوتر یمسینه

کرد و های زیر چشیم نادر و ناض را حس یمبرادرانش. نگاه

 شد! چقدر هم دلش خنک یم

شستند. انیس که دست ناض و نادر و بهار خییل زود عقب ن

از خوردن کشید و مشغول جمع کردن سفره شد، سیع کرد 

 را که خاله حایحی آورده 
 
به نگاهش افسار بزند. سیتن بزرگ

های روی سفره را روی بود، برداشت و تعداد زیادی از ظرف

 آن گذاشت. 

وضعیت و در مقابل  محال بود اجازه دهد انیس در این

تش اجازه  برادرانش به تنهایی این همه وسیله را جمع کند. غتر

خانه رفت. انیس نیم ن داد. سیتن را برداشت و به طرف آشت 

خانه خارج شد.  ن  همان موقع از آشت 

ون   مرتضن جوری مقابلش ایستاده بود که نه او دیدی به بتر

ن آورد و کنار  داشت و نه برادرانش توانایی دیدن او را. رس پایئر

 به گوشش گفت: گوش او که نه، کیم نزدیک 

، هیچ دلم نیم - ن خواد جلوی اینا خم و شما برو بشئر

 !  راست بیسر
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از لفظ « اینا»خییل لطف کرده بود که حواسش بود به جای 

کرد! بدتری برای خطاب کردن برادران انیس استفاده نیم

ی مخالفت اش اجازهلحن جدی و ابروهای گره خورده

 د و گفت: داد. انیس یک دستش را به لباسش کشینیم

 آخه...!  -

ن کنار زن داداشت،  - دیگه آخه و ماخه نداره! برو بشئر

 حواست باشه زبونش اضافه نچرخه! 

ن حرکت ی جملهگفت و چشمگ ضمیمه اش کرد. انگار همئر

کوچک، خیال انیس را از مرتضای همیشه بودنش راحت 

 کرد. 

 از کنار او گذشت. لبخندش هم مثل 
 

انیس با لبخند کمرنگ

 از  همیشه
 

نبود. نه جان داشت و نه شادی، تنها رد کمرنگ

شد نام خاض روی آن قوس لبانش رو به باال بود که نیم

 گذاشت. 

ها را داخل سینک ها را خایل کرد. آنسفره را جمع و ظرف

خانه خارج شد. عمری تنها و با مهناز تن پرور  ن چید و از آشت 

 کردن، از او کد بانویی تمام عیار سا
 
 خته بود! زندگ
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 ۱۳۹#پارت

ن ظرف داد انیس را با ها را برای بعد گذاشت. ترجیح یمشسئی

شان، ترسید با آن فکرهای بچه گانهبرادرانش تنها نگذارد. یم

 انیس را هم تحت تاثتر قرار دهند. 

نادر و ناض کنار هم نشسته بودند و زیر گوش هم حرف 

د اما برای زدند. صدایشان آرام و غتر قابل شنیدن بو یم

 فهمیدن خشمشان نیاز به شنیدن صدایشان نداشت. 

های آن را زیر و رو خاله حایحی تسبیح به دست گرفته و دانه

ای ای در خود کز کرده و نگاهش نقطهکرد. انیس گوشهیم

 متوجه 
ً
ن بود اصال ن را شکار کرده بود. مطمئ  روی زمئر

 گذرد. شود اطرافش چه یمنیم

نه و و طلبکار نشسته بود و نگاه بهار هم دست به سی

داشت. در سکوت، با دلخورش را از روی همشش برنیم

ی کیم کنار انیس نشست. دستش را روی پشتی پشت فاصله

خیال رس او گذاشت. حیف که آنقدرها پررو نبود که یی 

ک در  حضور برادران انیس که نه، خاله حایحی شود و دختی
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د وگرنه راه ی کنارش را در آغو خودش جمع شده ش بگتر

 خنداندن او را خوب بلد بود! 

 رفتاری خاض نداشت. صاف صاف بود.  
 
انیس پیچیدگ

توانستی تاثتر رفتارت را به راحتی در درست مانند آینه. یم

. خییل راحت یم  شد دلش را بدست آورد. رفتار او ببیتن

 دین؟شما کار خونه هم انجام یم -

ک از ابروانش خود به خود به هم نزدی ک شد. از این دختی

آمد و االن باتوجه به حرفن که قبل از اول هم خوشش نیم

 تر بود. صبحانه زده بود، بد آمدن از او به حسش نزدیک

 بله.  -

-  ! ن ناض خان، یاد بگتر  اوه، خوش به حال انیس. ببئر

بارید، بعد دوباره رو به او کرد و با لحتن که رذالت از آن یم

 گفت: 

؟ حتما نامزد سابقتون خییل براتون عزیز کجا یاد گرف - ن تئر

؟!  ن  بوده که به خاطرش این کارا رو یاد گرفتئر

ن یکباره ای بر جمع حاکم شد. حاال دیگر او سکوت سنگئر

کرد. شده بود مرکز توجه همه. انیس هم منتظر نگاهش یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

لب پاییش را زیر دندان برده و چشمانش غرق در آب بود. 

 اشت تا بغضش بشکند. گویی به تلنگری نیاز د

 

 

 ۱۴۰#پارت

نه اتفاقا، من از اول غتر حرف مفت زدن کار کردن هم  -

بلد بودم! ختی هم ندارم این نامزد سابق رو از کجا 

م! آوردین که خودمم ازش یی   ختی

لحنش هیچ گونه انعطافن نداشت. خشم خالص بود. انگار 

کرد. بهار داشت به سختی مراعات حضور خاله حایحی را یم

باز لب برچید. انگار کار دیگری جز زخم زبان زدن و عقب 

نشیتن بلد نبود، شاید هم یادش نداده بودند که یک زن به 

های دیگری هم  جز یک زبان برنده و اشک لب مشکش، هتن

 باید داشته باشد! 

ه قبل از حرف زدن به عواقب حرفن که  - بهار خانم بهتی

! نیمیم ، فکر کتن ز کجا ویل دونم یح  شنیدی و ازین

س مرتضن هیچ وقت نامزدی نداشته . این رو از من بت 

 که مرتضن از پشم هم برام عزیزتره! 
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 خاله خایحی بدون اینکه رس باال بیاورد، حرفش را زد. 

گفتند. تنها با نگایه خسته و شاید ناض و نادر هیچ نیم

گر اتفاقات نه چندان خوشایند بودند. ناض با پشیمان نظاره

 نگریست و نگاه نادر پر از خشم بود. هار را یمتاسف ب

 انیس جان! میشه باهات صحبت کنم؟ -

جای حرف زدن و مخالفت نبود وگرنه سفت و سخت 

خواهد انیسش با مردی گفت هیچ دلش نیمایستاد و یمیم

 کالم شود حتی اگر آن مرد، برادرش باشد! جز خودش هم

 کنم! گوش یم  -

ه بریم -  و اتاق. ت اینجا نه! بهتی

 رس پا ایستاد. 
ً
 انیس فورا

-  !  آقا مرتضن

متعجب رس باال آورد. انیس باالی رسش ایستاده و دستش را 

به سمت او دراز کرده بود. انتظار این حرکت را از نداشت 

توانست حس خویی که از توجه انیس گرفته بود را ویل نیم

د. رس جایش منتظر ایستاده و نگاهش یم در کرد. نانادیده بگتر
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هم از جایش تکان نخورده بود. انگار انتظار این حرکت انیس 

 را به هیچ وجه نداشت. 

 انیس!  -

اعتمادی گران آمده بود. نادر نامش را نالید. برایش این یی 

 مهری انیس نداشت. عادت به یی 

 من با شوهرم حرف پنهوین ندارم!  -

ن دست مرتضن که باالخره افتخار داده و از  گفت و با گرفئی

ها به طرف هت اولیه خارج شده بود، جلوتر از آنآن ب

اتاقشان به راه افتاد. لبخند مرتضن جمع شدین نبود. کیلو 

 کیلو قند در دلش آب کرده بودند. 

وقتش بود برگردد و زبانش را تا ته برای نادر و ناض و صد 

البته بهار درآورد! انیس او را به همه ترجیح داده بود. چه بهتی 

 از این! 

 

 

 ۱۴۱#پارت
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وارد اتاق که شدند، انیس دست او را رها کرد و دست به 

ه جوری سینه ایستاد. خنده ن ک ریزه متر اش گرفته بود. دختی

ها را گرفت، انگار توانایی گالویز شدن با آنژست قلدرانه یم

 هم داشت! 

 شنوم! خوب! یم -

مرتضن هم ابرو در هم کشید و مانند او دست به سینه 

پشت رسش ایستاده بود. آنقدر نزدیک که کافن  ایستاد. دقیقا 

 بود کیم دست دراز کند و همشش را در آغوش بکشد. 

ی نادر روی مرتضن طوالین شد. حاال نگاه نه چندان دوستانه

آورد. نه در دیگر خشم مرتضن واقیع واقیع شده بود. کم نیم

ن همشش را داشت.   برابر این پشک پررو که قصد گرفئی

 دلت با این آقاست؟تو واقع -
ً
 ا

 هه! نه دلش به داداشاشه که ولش کردن به امان خدا!  -

 یادم نمیاد ازت سوال پرسیده باشم!  -

خواد از اول هم گفتم. قرار نیست جلوی کیس که یم -

 زندگیم رو به هم بریزه، سکوت کنم. 

-  !
ً
 مرتضن جان لطفا
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خواست اجازه نفس عمیقی کشید و قدیم عقب رفت. یم

 انیس هم خودی نشان دهد. دهد 

ن رس  - من روزی قید شماها رو زدم که اسمم رو انداختئر

ی زبونا و پشتم رو خایل کردین وگرنه هرگز از رس سفره

اومدم پیش کردم. یمعقد محمود اونجوری فرار نیم

ن بودم اون قدر شماها و همه یح  رو یم گفتم ویل مطمئ 

 گوشاتون از حرفای مفت این و اون پره که ا
ً
صال

ها دلم آروم گم. االن تازه بعد از مدتشنوین یح  یمنیم

کردم دوین چرا؟! چون برعکس اوین که فکر یمشده، یم

آبرویی مجبور شد عقدم کنه، نه مردی که به زور و با یی 

تنها باهام بد تا نکرد بلکه پشتم واستاد و اجازه داد بهش 

رس  تکیه کنم. دست ناض و زنش رو بگتر و برگردین

. من دیگه نه پای زندگیتون. خونه ن ی بابا رو هم بفروشئر

ن هیچ وقت  ن دارم و نه دلش رو. فکر کنئر برگشئی

. اگه سختتونه، یم ن ن هر بار که خواهری نداشتئر تونئر

 . ن ین رس خاک بابا، واسه منم فاتحه بخونئر  متر
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 ۱۴۲#پارت

ن انداخت. کمرش دوال شده بود.  نادر چشم بست و رس پایئر

را روی صورتش گذاشت. پوفن کشید و رس باال  دستانش

 آورد. 

، یم - خوام خیالم رم ویل یمباشه، اگه تو اینجوری راحتی

راحت باشه که هروقت کمک خواستی من هستم، 

ی!   ناضم هست. کافیه یه تماس بگتر

ن او را نگاه  ی در حالت ایستادنش، رفئی انیس بدون هیچ تغیتر

انیس چرخید و خودش  کرد. در که پشت رس نادر بسته شد،

 را در آغوش مرتضن انداخت. 

طول کشید تا مرتضن به خود بیاید و دستانش را با کیم خم  

 شدن دور تن او حلقه کند. 

 هیس، یح  شده عزیزم، خونه رو آب برد که!  -

 ببخشید! ببخشید!  -

ن بلند کرد و کنار دیوار نشست. کاش از خدا  انیس را از زمئر

ن دیگری طلب یم زد. گره دستانش انیس هنوز هق یم کرد. چتر

 تر کرد و لبانش را به رس او چسباند. را محکم
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 ها! زنم زیر گریهگریه نکن دیگه عزیزم! منم یم -

 زد و نم صورتش را با پشت دست گرفت. 
 

 انیس لبخند کمرنگ

 کنم. نه تو رو خدا! دیگه گریه نیم -

 تر نشست و او را هم روی پاهایش نشاند. با مرتضن راحت

ای روی رس و زد، مرتضن بوسههر هق آرایم که انیس یم

 نشاند. ناراضن هم نبود. چه بهتی از این! صورت او یم

از صبح کیل حرص به خوردش داده بودند. حیف بود از این  

د. موقعیت استفاده  را نتی
 ی کافن

ل فشارخونت تحت نظری؟ -  برای کنتی

ن آورد و باتعجب او را نگریست. انتظا ر  این آغاز را رس پایئر

ای فکر کرد تا بعد از یک سکوت طوالین نداشت. لحظه

 یادش بیاید گ و به کدام دکتی مراجعه کرده است. 

 آره... آره، یه بار رفتم!  -

 انیس فورا فاصله گرفت و با بهت پرسید: 

ن یم - شه، اون وقت فقط یه بار؟! تو فشارت یه باال پایئر

؟!   یه بار رفتی دکتی
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 ۱۴۳#پارت

ی او را بوسید. ضن لبخندی زد و نوک بیتن قرمز شدهمرت

 همان یک بار را هم به اضار مهناز و مادرش رفته بود. 

تر یه دکتی یک قرص تجویز کرده و خواسته بود هر چه رسی    ع 

د. کاری که هیچ وقت انجام  د و به مطبش بتی سونوی کیل بگتر

نداد، یعتن آنقدر دست و بالش باز نبود که از این 

 ها بکند!  یزبپاشبر 

آره، یه بار اونم به اضار مامان رفتم. بعدش دیگه وقت  -

 نشد. 

؟! فشار خون مگه شویحن برداره فهیم یح  یمیم -  مرتضن
 
گ

 . ن و چکاب بیسر  اونم تو این سن؟! باید بری یه دکتی مطمئ 

سخت نگتر دیگه انیس بانو! مثال قراره چه اتفافی بیفته؟!  -

 ، هیچ مشکیل پیش نمیاد! قرصام رو مرتب بخورم

گفت و خم شد تا دوباره ببوسدش. انیس که قصدش را 

 فهمید، از جا پرید و فاصله گرفت. 

ن االن یم - ! همئر  ریم دکتی
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هایش را در کشوهای پاییتن گفت و به طرف کمد رفت. لباس

آن گذاشته بود تا بتواند راحت برشان دارد. مانتواش را که 

بهت خارج شد. ظاهرا انیس  روی لباسش پوشید، مرتضن از 

شویحن نداشت. مرتضن خودش را به او رساند و یک طرف 

 شالش را گرفت. 

ن انیس جان. من دکتی نیاز ندارم. جدی یم -  گم! بیا بشئر

وی مضاعقن گرفته بود. شاید نگراین  انیس اما انگار نتر

 کرد. دستش را عقب کشید و غرید: قدرتش را بیشتی یم

 شه. ال من راحت نیمتا وقتی دکتی نریم خی -

ی کارش شد. مرتضن دست به کمر گفت و مشغول ادامه

کرد اگر کیم دیگر پافشاری کند، اشک انیس ایستاد. حس یم

 در خواهد آمد. 

خواست باری روی روز سختی را گذرانده بود. هیچ دلش نیم

اش باشد. از طرفن چند روز قبل ی شکنندهدوش روحیه

را خواسته بود و این یعتن  رئیسش تماس گرفته و عذرش

ون از خانه نداشت.   عمال کاری بتر

 حاال که هزینه
 
اش متعادل شده بود و کیم بار ی زندگ

اش نامه خواست به تکمیل پایانتر بود، یمهایش سبکشانه
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برسد تا زودتر تکلیف تحصیلش معلوم شود. آنقدر وقت 

ن داشت که نخواهد انیس را نگران بگذارد. با یک د  کتی رفئی

ی را از دست نیم ن گفت درمان دردش داد. نهایتش یمهم چتر

 مرتب خوردن قرصش است و خالص! 

 

 

 ۱۴۴#پارت

. چند بار نگاهش مانده بود روی کلمات برگه ی سونوگرافن

ی در حروف و کلمات  خوانده بودش. دوباره و دوباره اما تغیتر

 یرسید به یک غدهشد. تهش یمو جمالت آن ایجاد نیم

 ی چپش. هفت سانتی درست باالی کلیه

ی پزشگ به خاطر ترشحات همان، ای که طبق گفتهغده

ن رفته بود. پزشکش معتقد بود کلیه ی راستش تقریبا از بئر

ایی که در بدنش ایجاد کرده است، دلیل باال  ن غده تغیتر همئر

ن شدن فشار خونش است.   و پایئر

ت. شایک بود از گفت برای برریس علت آن دیر جنبیده اسیم

ن دستورات قبیل اش. حق هم داشت! او پشت گوش انداخئی

که ختی از جیب خایل و رس پرسودای مرتضن نداشت. ختی 
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ن دختی حاج احمد باید از  نداشت برای راضن نگه داشئی

اش های تمام نشدین گذشت تا او به خواستهخودش یم

 برسد. 

جان  های جلوی ساختمان پزشکان نشسته بود و روی پله

ن نداشت. انیس را با هزار دروغ و کلک راضن کرده  برخاسئی

ی کافن به های پزشکش به اندازهبود همراهش نیاید. حرف

های خواست این بار با شنیدن جملههمش ریخته بود. نیم

 اش را ببازد. بدتر روحیه

برگه را مچاله کرد و کف دست آزادش را وسط رسش کشید. 

توانست به او نگران کند اما نیمخواست انیس را دلش نیم

نگوید. برای دو روز بعد وقت نمونه برداری داشت. پزشکش 

 گفته بود تنها نیاید. 

کیس را نداشت که همراهش باشد. دوستانش محدود به 

ها را وارد مسائل محیط کار و دانشگاه بودند. هیچ وقت آن

ی کرد. الهام هم به اندازهاش نیمخصوض  درگتر
ی کافن

ن بود بهتی از هرکیس کمک اشت. یمد ماند انیس که مطمئ 

 حالش خواهد بود. 
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دست به زانو گرفت و برخاست. حتی اگر هزار دوست و 

آشنای دیگر هم داشت، محال بود کیس به جز انیس را برای 

شان اجباری بود اما همرایه انتخاب کند. درست که رابطه

وجه دلش شد. به هیچ دلیل خویی برای دوری کردن نیم

مرصفن به او القا کند. عزت نفس خواست حس بد یی نیم

ی بود که هرگز از او نیم ن  گرفتش. انیس چتر

ب کشید. در چنان به پایش خورد که  در اتومبیلش را با ضن

ی آن کوبید. دیگر داشت آخش به هوا رفت. لگدی به بدنه

ش را رس یم ن یک ساعت پیش تصمیم صتی آورد. تا همئر

ی حسابش اتومبییل بهتی بخرد اما حاال ماندهداشت با ته 

داد. ممکن بود ی ریسک نیمهای درمانش اجازهترس هزینه

ن لگن قراضه را هم بفروشد.   مجبور شود همئر

 

 

 ۱۴۵#پارت

رس به دو طرف تکان داد تا به ناکجا نرسد. به روی خودش 

آورد ویل واقعا ترسیده بود. زمان فوت پدرش آنقدر بچه نیم

های او را از یاد برده ها و شب بیداریکه درد کشیدننبود  
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گفتند ناراحتی کبدی دارد اما او فهمیده بود که دلیل باشد. یم

اند ایست که خییل دیر وجودش را فهمیدهبیماری پدرش غده

 اند. و پیگتر درمانش شده

ماند اگر چند ماه زودتر عالئم حضور مهمان پدرش زنده یم

ها در ی اینگرفت، البته همهرا جدی یم ی درونشناخوانده

 حد حرف بود. هیچ کس از عاقبت اما و اگرها ختی نداشت! 

ی از مستر بفهمد. روزهای  ن به خانه رسیده بود یی آنکه چتر

آخر سال بود و همه جا پر از هیاهو درست مانند فکر شلوغ 

 و پر رفت و آمد خودش! 

دادن علت فشار تا اینجا هزار بار خودش را در حال توضیح 

خون باالیش به انیس تصور کرده بود. بارها از او خواسته بود 

که آرامشش را حفظ کند. از خاله حایحی خیالش راحت بود. 

بازند ترین مشکل قافیه را یمهایی نبود که با کوچکاز آن آدم

کنند اما واکنش انیس را و دست و پایشان را گم یم

 توانست حدس بزند. نیم

ن مدارکش پیاده شد.  نفسش را  آه مانند فوت کرد و با برداشئی

شد و از یک جایی حرف باالخره که چه؟ باید وارد خانه یم

وع یم  کرد. زدن را رسر
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آورد. در اتومبیلش برای بسته شدن بیشتی بازی در یم

نیشخندی زد و دست تکان داد. شاید بهتی بود قبل از اینکه 

راضه خالص شود. انیس تن به درمان بدهد، از رسر این ابوق

شد توانست از آن استفاده کند. خیالش هم راحت یمکه نیم

خورند. همان جا های درمان به مشکل نیمکه برای هزینه

ون آورد و چند عکس از اتومبیلش گرفت.   موبایلش را بتر

دو روز بیشتی وقت نداشت برای تبدیل پراید مدل عهد 

 . بوقش به پول.. 

آنقدر به خودش روحیه داده بود که دیگر وارد خانه که شد، 

ی نبود. انیس مثل تمام  از آن حس ناامیدی و ترس اولیه ختی

خواست فکرش را از موضوغ پرت کند، مواقیع که یم

 به گل
 
 خاله حایحی بود. ی کوچکهای باغچهمشغول رسیدگ

 

 

 ۱۴۶#پارت

آمد. در را آرام پشت رسش ی آرامش هم یمصدای زمزمه

ه گل کوچگ که پشت یگ از چراغ قرمزهای بست. شاخ

ش خریده بود را زیر بیتن  اش گرفت و لبخند زد. برای مستر
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ن بار در عمرش حس خوب چشم ن را درک  اولئر به راه داشئی

 کرده بود. 

کیس که چایش همیشه به راه و غذایش به موقع آماده 

باشد. زین که برای دردهای جسم و روح او نگران شود و به 

رمانش بیفتد. نه اینکه معتقد باشد رس و همش فقط فکر د

ها یم ن ن چتر ن موارد برای اوی به درد همئر خورد، نه ویل همئر

 آمد. محبت ندیده کیل امتیاز به حساب یم

های آرام خودش را به انیس رساند. نشست و روی با قدم

زانوی راستش خم شد. شاخه گل را از کنار رس انیس رد کرد و 

 : بیخ گوشش گفت

 تقدیم به انیس بانوی خودم!  -

تر شد. انیس با جا خوردن او را حس کرد و لبخندش بزرگ

کیم مکث دست باال آورد و گل را از او گرفت. آن را بویید و 

 به طرف مرتضن برگشت. 

، نه خسته آقا!  -  سالم آقا مرتضن

 ای به پیشاین او نشاند. مرتضن خم شد و بوسه

. چه سالم خانم، ممنون عزیزم. شما خس - ته نبایسر

 کردی؟! 
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ن پشت رسشان اشاره کرد. گفت و با رس به باغچه  ی رسستی

 ممنون. یح  شد؟!  -

اش را با اضطرایی که در لحظه تمام قسمت دوم جمله

اش را پوشاند، بر زبان آورد. مرتضن دو دستش را روی چهره

 هایش کوبید. شانه باال انداخت. ران

 خواستی بشه؟ رفتم سونو دیگه! یح  یم -

خاست و چرخید. قبل از اینکه قدیم دور شود، دستش بر 

 استر دست کوچک انیس شد. 

-  ! ؟ من که مردم از نگراین  یح  شد مرتضن

 گم. خدا نکنه. بیا اول یه چای به من بده، بعد برات یم -

گفت و بعد از دادن وسایل دستش به انیس، به طرف 

رسویس بهداشتی رفت. بدون اینکه در را ببندد، جلوی 

ن دست و صورتش شد. خوب بود که روش ور مشغول شسئی

انیس بازی او را فهمیده و دل به دلش داده بود. وقت 

آرام به  خواست تا کلمات را در ذهنش مرتب کند و آرامیم

 خورد انیس بدهدشان! 
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 ۱۴۷#پارت

 خاله کجاست؟ -

ن حرم.  -  با خانمای همسایه رفئی

 مگه امروز چندشنبه است؟ -

 چهارشنبه.  -

ت آیی به صورتش پاشید و بعد از کشیدن دستش از باال مش

ن روی آن گفت:   به پایئر

حساب روزای هفته هم دیگه از دستم در رفته، از بس  -

 بیکار تو خونه نشستم! 

رفت، با ابروهای انیس همان طور که به طرف ساختمان یم

 گره خورده گفت: 

کجا بیکار بودی؟ اصال جون کار کردن داشتی این  -

ریزم دم نگران نباش بعد عید این قدر کار یممدت؟! بع

 .  رست که خودت شایک بیسر

 گرفت. مرتضن نم دستانش را با پیچیدنشان در هم یم

 کردی؟! نه بابا! شما هم نقشه کشیدن بلدی و رو نیم -

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 بعله! چه جورم!  -

گفت و با چشمگ وارد ساختمان شد. با وجود اینکه معلوم 

هایش را اما بلد بود نگراین  شد به رسحایل همیشه نیستیم

ن منوال ادامه یم داد، مرتضن هم پنهان کند. اگر به همئر

 توانست حرفش را بزند. تر یمراحت

با ورود به خانه و دیدن جای خایل کریس، بادش خوابید. کیل 

توانست کیم از برای خودش نقشه کشیده بود، به خیالش یم

 
 

ن به سنگر همیشگ سش را با پناه گرفئی  اش پنهان کند. استی

 کریس رو گ جمع کرده؟  -

! هفته - ی دیگه عیده. هوا هم گرم شده. گفت خاله حایحی

ه جمعش کنیم چون دیگه الزم نیم  شه. بهتی

نه بابا، رسده هنوز. اصال خوابیدن پشت کریس یه صفای  -

 دیگه داره. 

خانه رفت.  ن  انیس لبخندی زد و به طرف آشت 

ه ما هم خواد فردا بره خاله حایحی یم - فردوس. گفت بهتی

 یی یی برات برنامه داره! 
ً
 بریم ظاهرا
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 کوبید. یی یی 
مرتضن چشم گرد کرد و کف دستش را به پیشاین

 رسید! را به کل از یاد برده بود. خدا باید به دادش یم

ی یا خدا! کال یادم رفته بود به یی یی زنگ بزنم. قضیه -

 کنه! یم عقدمون رو بفهمه، من و مامانم رو طعنه کش
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شان مانع خوب رساندن انیس بلند جوابش را داد تا فاصله

 منظورش نشود. 

ش کرده بوده. ازت  - نه نگران نباش. خاله گفت خودش ختی

 دلخور هست ویل اگه خودمون بریم پیشش، از دلش درمیاد. 

از روزی که قرار شد با مهناز همخونه بشیم، یی یی بد  -

وع  قلقی  نیست از کجا  گه معلومکرد. مامانم یمهاش رو رسر

دونم خودش ختی برده بود. منم بعد فهمیده ویل من که یم

زدم. اونقدر بینمون فاصله افتاد که کمتی بهش زنگ یم  اون

 روز عقد یادم رفت بهش ختی بدم. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

خانه خارج شد. لبخند بر لب  ن انیس با سیتن چای از آشت 

بود. مرتضن زبانش را اش داشت ویل دلخوری حس بارز چهره

ن دندان د. نام مهناز یی آنکه بخواهد بر زبانش بئر
هایش فشر

کرد انیس حق دارد دلیل اختالف او با آمده بود. فکر یم

 اش را بفهمد. مادربزرگ پدری

-  
 
کال بریم خاله گفت یی یی انتظار داره ما برای زندگ

پیشش. به خاله گفته مرتضن باید بیاد باغ پدرش رو آباد 

کنه. خاله گفت اگه شما برین، منم باهاتون میام چون 

 اینجا دیگه کیس رو ندارم. 

شد. هم ابروهای مرتضن باال پرید. قضیه داشت جالب یم

هایش خانه شدن با یی یی و خاله حایحی در کنار همه خویی 

 مانند حضور در یک میدان جنگ تمام عیار بود. 

؟! شویحن یم -  کتن

 نه، خودش گفت!  -

ها! هیچ کس من رو این وسط آدم حساب نکرده! هجالب -

 شاید من نخوام از مشهد برم. 
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چه حرفیه؟ خاله حایحی و یی یی منتظر نظر توئن. خاله فردا  -

ره ویل قرار شد ما هروقت تو تونستی یه رس بهشون بزنیم. یم

 اجباری در کار نیست. 

خوب، این بهتی بود. حداقل آن قدرها هیچ حسابش نکرده 

 د! بودن

ای از چایش نوشید. حاال رسیده بود به رس تکان داد و جرعه

ی نیم ن گفت ویل نگاهش قسمت سخت ماجرا. انیس چتر

کرد منتظر است لیوان چای او به ته برسد تا سوال معلوم یم

وع کند. کاش ته لیوانش به لوله کیسر شهری و جوابش را رسر

 وصل بود! کاش....! 

 

 

 ۱۴۹#پارت

 دکتی یح  یم -
 

س! گفت؟! دارم یم  شه بگ م از استی  متر

 ته لیوانش را باال انداخت و با ابروهای درهم گفت: 

، چرا تو اینقدر جونت دم دستته؟ -  خدا نکنه دختی
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انیس رس روی شانه خم کرد و منتظر نگاهش کرد. محال بود 

 آورد. زد و او را از نگراین در یمکوتاه بیاید. باید حرفن یم

 ی داد! پس فردا وقت نمونه بردار  -

ن یک جمله او را هزار بار نگراننه، نباید یم  تر کرد. گفت. همئر

؟!  -  یعتن یح 

مرتضن دستی به صورتش کشید. بلد نبود خوب ختی بد 

ها هم نبود. حرفش را بدهد! اهل پیچ و تاب دادن واقعیت

 ! بتی  یم زد، تند و ضن

تو سونوم یه غده نشون داده که باید برریس بشه. یه غده  -

لیه چپم که از شانس قشنگم ترشحاتش کلیه راست رو باالی ک

و پنج درصد کارش رو  کوچیک کرده. کلیه راستم فقط بیست

کنه یعتن اگه کلیه چپم برداشته بشه، باید برم دنبال پیوند. یم

م یم ی چپ گه مشکل اصیل همینه وگرنه با یه عمل کلیهدکتی

ه. داشت تا جلوی ریسک پخش غده رو بگوغده رو بریم  تر

؟! واستا ببینم! االن داری اینارو جدی یم -
 
 گ

تر از آن بود که بخواهد رس به رسش بگذارد. انیس ترسیده

لبخند مهرباین زد و دست بانوی کوچکش را گرفت. او را به 

 طرف خودش کشید. 
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انیس یی اراده و مطیع از جا برخاست و روی زانوی او جا 

 متوجه  گرفت. آنقدر نگران بود که مرتضن شک
ً
داشت اصال

 شود در چه حال و حالتی است! 

خم شد و گونه انیس دل نگرانش را بوسید. جوری در 

ن دستانش گم شده بود.  ک بئر
آغوشش گرفته بود که دختی

کف دستش را یک طرف صورت او گذاشت. تمام صورتش 

 ی کف یک دست او بود! به اندازه

 آمد! یم چقدر نریم صورت انیسش به زبری مردانه دست او 

این چه حالیه انیس بانو؟ تو االن باید اونقدر روحیه  -

داشته بایسر که منم بهت تکیه کنم. اینجوری که دو روزه 

 افتم! پس یم

 

 

 ۱۵۰#پارت

انیس چند بار نفس عمیق کشید. بغض بود که پشت بغض 

. لبخندش هم خیس خیس بود. نیم شد دوباره داد قورت یم

 نبوسیدش! 
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شینم به گریه کردن! هنوز هیج  منم یمبه خدا گریه کتن  -

شه خییل راحت معلوم نیست انیس جان. دکتی گفت یم

غده رو برداشت ویل اگه بدخیم باشه خطر پخش شدن 

ن  ه اول نمونه برداری کئن ن گفت بهتی داره واسه همئر

 شه. جوری تکلیفمون با نوع غده مشخص یماین

ن شدن فشار  خونم معلوم خوبیش اینه که دلیل باال و پایئر

کنه. شد. این غده اگه برداشته بشه، دیگه فشارم تغیتر نیم

تازه تو آزماییسر که دیروز دادم قندم هم باالست. دلیل اونم 

ن غده است. یعتن یه غده ی کوچولو داره تمام بدنم را  همئر

 ندازه. از کار یم

 شه؟! بعدش یح  یم -

؟!  -  بعد از یح 

 نمونه برداری؟!  -

ی جای صورت انیس را یط کرد. چقدر نگاهش یک دور جا

ترسید. چقدر این لحظات انیس از اون باالتر از این بعد یم

 نشان یم داد! 

بذار به بعدش، بعد از نتیجه نمونه برداری فکر کنیم،  -

 باشه؟
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های او را با در کمال ناباوری انیس جواب یگ از بوسه

 اش داد. ای روی گونهبوسه

ه ان -  ا بخواد! شاهللا، هر یح  خدختر

ی از انیس در خشکش زده بود. تا لحظه ای بعد که دیگر ختی

ی خاله حایحی نبود، هیچ کجای پذیرایی کوچک خانه

ه به جای خایل او ماند. بعد لبخند کم کم تمام  همانطور ختر

 عضالت صورتش را به باال کشید. 

اش نشست. چقدر حرارت دستش باال آمد و روی گونه

همان یک نقطه گذاشته بودند. داغن  داشت. انگار داغ روی

 ی غنچه لبان کوچک انیسش! به اندازه

لباس پوشیده و آماده روی تخت دراز کشیده و منتظر انیس 

 اش را تکمیل کند. بود. رفته بود پرونده

های زیادی را تحمل کرده از یک ساعت قبل سنگیتن نگاه

ا هم ی او ر هایی که قابلیت آتش زدن دل مردانهبود. نگاه

 داشت، چه برسد به دل نازک انیسش! 

بردند. صدایشان رسا کردند و رس در گوش هم فرو یمنگاه یم

 شان را! کشید تعجب و شگفتی نبود اما نگاهشان فریاد یم

؟ -  بیداری آقا مرتضن
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 ۱۵۱#پارت

رس بلند کرد و لبخند زد. چقدر وزن داشت نگاه متعجب 

جوری بخندد و بیمار تخت کناری و همراهش! سیع کرد 

ام و افتخار در رفتار و حرف هایش فریاد بزند که کوتایه احتی

 شان گم شود. های رابطهقد انیس پشت بلندی شاخصه

 آره عزیزم، بیدارم و آماده!  -

کرد. شاید چون یک عمر با تر از او برخورد یمانیس اما راحت

ن این نگاه شان رس کرده بود. قدش به ها و وزن و حجم سنگئر

ی کوچک زیر تخت را مت به تخت او یم رسید. چهارپایهزح

ون کشید و با کمک آن خودش را به باالی تخت رساند.   بتر

دست مرتضن را با دو دست گرفت. جوری آرام و راحت 

 کرد که انگار خودشان تنها بودند. برخورد یم

کارهای اداری تموم شد، االن میان برای انجام کارهای  -

 قبل نمونه برداری. 
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مرتضن هم دل به دل او داد. چه اهمیتی داشت دیگران چه 

ن مدت کوتاه، این دختی ریز نقش با فکر یم کنند وقتی در همئر

ن  ترین شخص شان، شده بود مهموجود تمام اتفاقات بئر

 
 
 اش! زندگ

های دست انیس را باال کشید و به لبانش چسباند. گونه

ک بالفاصله رنگ گرفت. چقدر دلش چیدن دا نه انار دختی

ک را تمنا یمملس و آبدار گونه کرد و چقدر بد که های دختی

 دست و بالش حسایی بسته بود! 

ممنون عزیزم، خییل لطف کردی. ببخش به خاطر من  -

 امروز اذیت شدی! 

ابروهای انیس در هم شد و چشمانش به اشک نشست. 

اشگ که پشت لبخند غمگینش پناه گرفته بود و آماده 

 خودنمایی بود. 

ها به درد این چه حرفیه آخه؟! زن و شوهرا این موقع -

 هم نخورن قراره گ هوای هم رو داشته باشن؟! 

کش بلد کار بود! ظاهرش را حفظ خنده اش گرفت. دختی

کس محل نیم گذاشت اما خوب بلد بود کرد و به هیچیم

 جایگاه هرکس را به موقع معلوم کند. 
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مار تخت کناری خنگ که نبود، شاید هم دختی همراه بی

کرد. نگاهش از همان زیادی خنگ بود که او را ساده تصور یم

ی اول با دیدن مرتضن جوری چلچراغ شده بود که لحظه

شد تا ته حرف چشمانش را خواند و چه خوب راحت یم

 شان را فریاد کشیده بود. انیس با همان چند کلمه نسبت

 

 

 ۱۵۲#پارت

رفته بودند و قرار بود کارشان تمام شده بود. نمونه را گ

 هاشان یک ماه بعد معلوم شود. ی برریسنتیجه

انیس دست مرتضن را گرفته بود و یک قدم جلوتر از او پیش 

ها هنوز هم وزن داشت. هنوز هم تمسخر قایط رفت. نگاهیم

ترحمشان بود. هنوز هم بعد از عبورشان رسها به هم نزدیک 

وع یمو پچ پچ ها دیگر برای م از اینشد اما هیچ کداها رسر

مرتضن اهمیتی نداشت، نه تا وقتی که انیس این قدر مسلط 

داد. گرفت و سینه جلو یمو با اعتماد به نفس رس باال یم

 هایش هم محکم و باتسلط بود. قدم
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شان از بیمارستان چشم چرخاند تا تاکیس تلفتن با خروج

 نزدیک را پیدا کند. 

ن گرفتم!  -  بیا از این ور، ماشئر

شد لبخندش غتر ارادی بود. همشش یک بانوی تمام عیار یم

دادند حرمتش حفظ شود و نام اجبار روی اگر اجازه یم

 ازدواجشان نماند. 

ی او انداخت. چقدر دلش بوسیدن دستش را دور شانه

 خواست! موهای بلند و خوش عطر او را یم

ر عملش رسپایی و کوچک بود. درد زیادی نداشت ویل هنوز اث

داروهای مسکن و خواب آوری را که به او تزریق کرده بودند، 

 توانست یک شبانه روز بخوابد. کرد. یمحس یم

انیس در جلو پراید سفیدرنگ را باز کرد و منتظر ماند تا او 

بنشیند. نه، امکان نداشت فرصت را از دست بدهد و از او 

 دور شود. 

ل اتومبیل اشاره در را بست و در عقب را گشود. با رس به داخ

 کرد. 

 بفرمایید بانو!  -
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 یسر اینجا! اذیت یم -

ک را بوسید.  طاقتش طاق شده بود. خم شد و پیشاین دختی

نفسش را زیر گوش او رها کرد و لرزش محسوس تن او را به 

 چشم دید. 

ی که اذیتم یم - ن  کنه دور بودن از توئه! االن تنها چتر

رنگ انار به خود هایی که یک بار دیگر لبخند انیس و گونه

ن و  گرفت، لبخند او را هم وسعت داد. این همه خواسئی

ایم که برای انیسش قائل بود برای خودش هم عجیب  احتی

 که قرار بود داستان آشنایی و ازدواج 
بود چه برسد به کساین

 ها را بشنوند! آن

 

 

 ۱۵۳#پارت

اهمیت به نظر چقدر این روزها دختی حاج احمد کمرنگ و یی 

ن و زمان دست به رسییم د و چقدر خوشحال بود از اینکه زمئر

دست هم داده بودند تا نام او و نام دختی ریز نقش مهربان 

 کنارش یگ شود. 
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ی بگم؟!  - ن  یه چتر

ی تازه روی صندیل آرام گرفته بودند. اتومبیل به توصیه

ین رسعت ممکن مستر را یط یم  کرد. انیس با کمتی

نداشت اگر صدا  شک صدای آهنگ مالیم و مناسب بود. 

شد، انیس یک تذکر جدی به راننده جوان آزاردهنده یم

 یم
 
 اش را بلد بود! داد. همشش زیادی لوس کردن مردان زندگ

خم شد و دست انیس را گرفت. گره دستانش که یه به هم 

س او را نشان یمپیچید و شل و سفت یمیم  داد. شد، استی

جوان مستقیم به جلو نگاه ی نگایه به جلو انداخت. راننده

ی انیس انداخت و او را به کرد. دست چپش را دور شانهیم

 تر کرد. خودش نزدیک

آمد. البته از کم کم داشت از همه تفاوت جثه خوشش یم

همان اول هم مشکیل با آن نداشت. داشت به مرور عاشق 

ن بازوانش یمگم شدن جثه  شد! ی کوچک انیس بئر

 ید. ی او را بوسشقیقه

س داره؟!  -  انیس بانوی ما به خاطر یح  استی

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

انیس رس باال گرفت و چشمان خیسش را به او دوخت. 

ی زیرین وجودی مرتضن پقن کرد و ابرو در هم کشید. الیه

ک زیادی حساس و شکننده بود. آنقدر که گایه شک  دختی

ن دل او بربیاید. کرد از عهدهیم  ی سالم نگه داشئی

ک بلد کار بود. انیس با لبخندی به خو  دش مسلط شد. دختی

دانست چطور حسش را قدر بغض فرو داده بود که یمآن

 پشت لبخندش پنهان کند. 

 من امروز تازه تاری    خ تولدت رو دیدم!  -

دید. گره ابروهایش کورتر شد. مشکیل در این موضوع نیم

 دانست. خودش هم تاری    خ تولد انیس را نیم

د که سال و ماه ازدواجشان آنقدر عجیب و غریب بو 

 داد. تولدشان اهمیتش را از دست یم

 خوب؟!  -

انیس باز به جان لب پایینش افتاد. مرتضن دست چپش را به 

ون کشید.   لب او نزدیک کرد و آن را بتر
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 ۱۵۴#پارت

خوای آخه! پوستش نازک شده یح  از جون این بدبخت یم -

 دیگه! 

 ترم! من ازت سه سال بزرگ -

ید. یک لحظه هم در فکرش جفت ابروهایش باال پر 

 تر باشد. گنجید از انیس کوچکنیم

دفعه به هوا  اش یکچشمانش آرام آرام درشت شد و خنده

راننده که به عقب چرخید، دست جلوی دهانش  رفت. 

 اش را مهار کند. گرفت تا خنده

ای را داشت که سه سال آنقدرها زیاد نبود اما حس پش بچه

یستاده است. حاال دلیل آن همه جلوی معلم کالس اولش ا

 و شعور انیس را یم
 

 فهمید. پختگ

 خانیم بود برای خودش. خنده
ً
ک واقعا اش که آرام دختی

 ی کوتایه کرد. گرفت، رسفه

م. شد جلوی خندهببخش ویل نیم -  م رو بگتر

؟! مگه برات جوک تعریف کردم؟!  -  واسه یح 

 رس باال انداخت و نویح  کرد. 
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رام خنده داره که از خاله ریزه نوچ ویل فکرشم ب -

 تر باشم. کوچیک

رفت به قهقهه تبدیل شود. آرنج انیس که به اش باز یمخنده

 پهلویش خورد، آخش به هوا رفت. 

به جلو خم شد و رسش را روی پشتی صندیل جلو گذاشت. 

 هم نبود اما کرم 
ً
گفته بود دردش شدید نیست، واقعا

توجهات هرچقدر کوچک  کرد که انگار از وجودش را چه یم

 آمد! انیس هم به رقص در یم

ن شد و صدای  دست کوچک انیس که روی پشتش باال و پایئر

مهربان و نگرانش توی گوشش پیچید، درد اگر واقیع هم 

 بست. بود رخت بریمیم

-  
ً
یح  شدی مرتضن جان؟ یح  شدی عزیزم؟ ببخش اصال

 حواسم نبود. 

ن کند و یا به دیگر اهمیتی نداشت پشک راننده نگاهشا

خاطر توقف اتومبیل پشت چراغ قرمز، چندین جفت چشم 

 ها را بپاید. آن
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همانطور رس به زیر به سمت چپ چرخید. لبانش که روی  

ک را حس  لبان کوچک انیس نشست، لرزش تمام وجود دختی

 کرد. 

هایش را هم، گشاد شدن چشمانش و هزار رنگ شدن گونه

ا به یک نفس راحت هویل ارزشش را داشت. تمام این

ک داشت بد عادتش یمانیسش یم کرد و چقدر ارزید. دختی

 خواست... این بد عادت شدن را از ته دل یم

 

 

 ۱۵۵#پارت

ون را لب طاقچه ی اتاق نشسته بود و داشت از پنجره بتر

ی یی یی و دو زن کرد. حیاط بزرگ و باصفای خانهنگاه یم

 
 
 آمدند. میشه یمتر از هاش به نظرش دیدین مهم زندگ

ی حیاط روی فرش نشسته و خاله حایحی و یی یی گوشه 

توانست بگوید مشغول خوردن صبحانه بودند. به جرئت یم

شان گانههای بچهتنها زماین که این دو خواهر دست از کل کل

ایست که یک لقمه غذا در دهان دارند، همان لحظهبریم
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شان را د دهانشونگذاشتند و برای جویدنش مجبور یمیم

 ببندند وگرنه بحث
 

 شان تمام نشدین است. های همیشگ

 نمیای بریم صبحانه؟!  -

آورد. به عقب حتی شنیدن صدایش هم لبخند به لبش یم

ک گیسو کمند مهربانش از این فاصله کوچک تر چرخید. دختی

 شد. هم دیده یم

نگاه مشتاق مرتضن را که دید، رس به زیر انداخت و موهای 

کشید، را پشت گوشش فرستاد. خجالت که یم بلندش

خواست بغلش کند و روی شد. دلش یمبوسیدنش واجب یم

 طاقچه بگذاردش! 

ترسید از بعد آنقدر ببوسدش که نفس کم بیاورد ویل یم 

شد و بیشتی ای که داشت افسارش از دستش خارج یمغریضه

ی که ممکن بود با یک حرکت حساب نشده   از آن قلب دختی

 اشتباه بیفتد و ترک بخورد.  به

 بریم تا یی یی و خاله حایحی باز دعواشون نگرفته!  -

خوبه دوتاشون کم نمیارن. یگ خاله میگه، دوتا یی یی  -

 جوابش رو میده. 
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پرسیدم رس این دوتا کاش جد بزرگم زنده بود تا ازش یم  -

 تحویل جامعه داده؟! 
 

 چیکار کرده که دوتا خروس جنگ

اش های اناریضانه نامش را صدا زد و گونهانیس که معتی 

 ی مرتضن به هوا رفت. خجالتش را نمایان کرد، قهقهه

 

 

 ۱۵۶#پارت

گذشت. برخورد یی ی یی یی یمسه روز از آمدنشان به خانه

ی نبود که فکرش را یم ن  کرد. یی چتر

پیش پای او و نو عروسش گوسفند قرباین کرد و بوی سپند  

اش برای ناهار به راه بود و باب برهدر تمام محل پیچید. ک

 شد. ای از لبانش دور نیمخنده لحظه

اش رفت و ها در خانهها تا وقتی بود که همسایهی اینهمه

ای که مرتضن را تنها کردند. بعد از رفتنشان و لحظهآمد یم

گتر آورد، آنقدر گالیه کرد که کم مانده بود او را به گریه 

 بیندازد. 
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ی نجاتش شد و با یگ از آن آن موقع هم فرشته خاله حایحی 

 اش او را نجات داد. های پرمعتن جمله

، عجب از شما! یم - خواستی بموین بعد سالم آقا مرتضن

 !  ناهار بیدار یسر

ش ور دل تو چیکار بچه داری تو؟! نیومده اینجا که همه -

احت اومده!   باشه، واسه استی

له حایحی چرخید. یی یی با ابروهای در هم به طرف خا

 اش را مقابلش تکان داد. انگشت اشاره

ش تقصتر توئه! این قدر یل یل به الالش گذاشتی که همه -

ی من که نباید مثل اون بچه اینجوری شده وگرنه نوه

 سوسوالی مشدی باشه! 

خاله حایحی حتی رس باال نیاورد تا حرص خوردن خواهرش را 

گرفت، دستی در یم ای کره و عسلببیند. همان طور که لقمه

 هوا تکان داد و گفت: 

ی. از  - بیا مرتضن جان! بیا این لقمه رو بخور جون بگتر

 یی بیت هم ناراحت نشو. عادت داره از 
ً
حرفای این مثال

ه!   همه یح  ایراد بگتر
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ل کرد و لقمه مرتضن خنده دن لبانش کنتی اش را با به هم فشر

 را گرفت. 

ی من وین نوهخوبه این همه ادعات یم شه و نیم د -

 خوره! ی محیل نیمکره

ی پنتر و گردو را یی یی بعد از دادن جواب خاله حایحی به لقمه

اضن لقمهسمت مرتضن گرفت  یی هیچ اعتی
ی او را . مرتضن

 هم گرفت. 

ن کارا رو کردی که این بچه - جون تو تنش نیست. مرد  همئر

 باید همه یح  بخوره وگرنه زود از پا درمیاد. 

 

 

 ۱۵۷#پارت

ن انداخت و از رس تا پایش را از نظر گذراند. نه  مرتضن رس پایئر

الغر بود و نه کوتاه، چند کیلویی هم اضافه وزن داشت که 

 کرد. اش، تاییدش یمشکم کیم برآمده

ی بعدی که به طرفش گرفته شد، دست از فکر و خیال لقمه

ی ی اول را در دهانش گذاشت. طعم کرهبرداشت و لقمه
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پسندید. یک جور تریسر نه چندان مطلوب یاد نیممحیل را ز 

یتن عسل هم تنها با یک جرعهته دهانش حس یم ی کرد. شتر

 شد. چای متعادل یم

 زیاش را نیمچهره
ً
ادی خوش نیامدنش مشخص دید اما ظاهرا

بود که انیس لیوان چای به دستش داد. شاید هم انیس 

 زیادی او را بلد بود! 

 ممنون عزیزم.  -

ها ی دل و قلوه دادن به آنیی و خاله حایحی اجازه حضور یی 

زننیم ها را داشتند. خوب های محبوبش هوای آنداد. پتر

بلد بودند در مواقع اضطراری خودشان را به آن راه بزنند ویل 

 آمد. ها با دل او راه نیمانیس به این راحتی 

 مطالتی که خوانده بود هم ترسانده بودش. فکر  
از طرفن

 که بعد از نزدیک شدن به انیس ممکن بود بیفتد، اتفافی 

 دست و پایش را بسته بود. 

با خودش قرار گذاشته بود تا وقتی که رویش  آنقدر باز شود 

که از او بخواهد با هم به متخصص زنان مراجعه کنند، 

ل کند.  دندان رس جگر دلش بگذارد و هوا و هوسش را کنتی
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ن بارشان انیس لطمه  دید، هیچ وقت خودش را یماگر در اولئر

 بخشید. نیم

هاش دارن راستی بهت گفتم مامانت و شوهر و بچه -

 میان اینجا؟! 

همان یک قلپ چایی که قرار بود راه گلویش را باز کند، با این 

ی یی یی به گلویش پرید. آنقدر رسفه کرد که چشمانش جمله

 آب افتاده بود. 

امش را نگه دانست یی یی هنوز هم الهام را عروسش یم و احتی

ایم نیماش هم یی داشت. به حاج احمد و خانوادهیم کرد. احتی

سختش بود او را کنار زین که یک زماین عشق پشش بود، 

اش که آرام شد، بریده کرد. رسفهببیند اما حرمت شکتن نیم

 بریده پرسید: 

؟!  -  واسه یح 

 

 

 ۱۵۸#پارت
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ا به چشم دیده ای قبل عزرائیل ر خیال اویی که لحظهیی یی یی 

اب از چایش هم اش را آرام آرام جوید. جرعهبود، لقمه

 نوشید. بعد رس فرصت گفت: 

اینجوری که به من گفت قرار بوده با دختی حاج احمد و  -

 اوالی برج دو دختی حاج احمد 
ً
دومادش برن سفر. ظاهرا

 خواد این روزای آخر رو با باباش باشه. مسافره. گفته یم

گرفت، زمزمه وار ادامه ی دیگری یمه لقمهبعد همان طور ک

 داد: 

ه تا حاال خون به جگر باباش کرده، حاال که داره به  - دختی

 رسه، یادش افتاده پدری هم داره! مراد دلش یم

گفت و  آشوب به دل مرتضن ریخت و بعد به صبحانه 

ه خوردنش ادامه داد. مرتضن فکری و پریشان به نقطه ای ختر

 مانده بود. 

 هزار جور حرف  غافل 
 
گ ن ختر از یک چشم نگران که از همئر

 کند. حرفو تفستر برای خودش ردیف یم
ً
هایی که اصال

ین نبود، یک جور زنگ خطر بیخ گوش انیس به صدا  شتر

 درآمده بود. 
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شست. در رابطه با مالکیت یک نفر در دلش رخت یم 

مرتضن چند قدم از مهناز جلوتر بود اما حس بد کم بودن 

 کرد. مردش، رهایش نیم برای

خواهد بلد بود ظاهرسازی کند. یک عمر یاد گرفته بود اگر یم

آرامش داشته باشد، باید نگاهش تنها به هدفش باشد و 

ن و حرفنگاه های نیش دار دیگران روی رفتارش های سنگئر

 دید. اثر نگذارد اما حاال خودش را کم یم

د او و مرتضن عیب و ایرادی نداشت که مجبور باش

ی وضعیتش را تحمل کند. یم توانست دست روی هر دختی

بگذارد و او را داشته باشد. اینکه مهناز هم داشت برای به 

زد هم این دست آوردن مرتضن خودش را به آب و آتش یم

 کرد. عیب و نقص بودن مرتضن را تایید یمیی 

 انیس جان! حواست با منه؟ -

 

 

 ۱۵۹#پارت

فرش روی دو زانو نشسته بود. مرتضن کفش پوشیده کنار 

 اثری از خاله حایحی و یی یی هم نبود. 
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ه شما هم بری  -  مامان اینا اومدن. بهتی
ً
یگ زنگ زد. ظاهرا

 .  آماده بیسر

کرد دلهره گفت و دستش را به طرف او گرفت. هرچه یم

دوخت داشت. نگاهش را به همه جا یمدست از رسش برنیم

ن مرتضن  بئر ن د حال بدش لو برود و ترسی. یمجز چشمان تتر

 دست دلش رو شود. 

ن انگشتان مرتضن آرام گرفت و لبان  دست کوچکش که بئر

مرتضن پشت آن نشست، نگاه ناباورش باال آمد. مرتضن 

 بدون اینکه لبانش را از پشت دست او دور کند، لب زد: 

کتن مناسبه پاشو عزیزم، برو و هرجور خودت فکر یم -

زاردهنده رو هم بریز لباس بپوش. فکرای مسخره و آ

خواد رس هیج  خودت رو اذیت کتن و دور. هیچ دلم نیم

. بعد اون زن داداش زبون درازت بگه من  الغر بیسر

 اذیتت کردم. 

ن حاج احمد یم ی یی یی آمد. حیاط خانهصدای یا ا... گفئی

ها نشسته بودند به این آنقدر بزرگ بود که محیل که آن

 ها از دم در پیدا نبو راحتی 
 

د اما اینکه مرتضن هیچ دستپاچگ
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مشهود و غتر مشهودی در رفتارش نداشت، دلش را آرام 

 کرد. یم

ک حس یم کرد جوری از او خواسته بود لباس بپوشد که دختی

همشش آنقدر به او اطمینان دارد که در مورد پوشش نظرش 

را به او تحمیل نکند. نگاهش حاال هیچ مییل به دزدیده شدن 

ه و طوالین میخ چشمان براق و مهربان مرتضن نداشت. ختر 

 شده بود و قصد دل کندن نداشت. 

ی یی یی نبود، محال اگر صدای صحبت کردن مهمانان خانه 

ها خط نگاهشان قطع شود. مرتضن دست بود به این زودی

هایش را پیش پای او او را کشید و کمکش کرد بایستد. دمپایی 

داهایی که لحظه به لحظه توجه به صجفت کرد. بعد هم یی 

شد، با همشش هم قدم شد و به سمت تر یمنزدیک

 ساختمان رفت. 

درست که با شنیدن نام مهناز کیل خاطره پیش چشمانش  

ی جوالن دادن به آن زنده شده بود ویل محال بود اجازه

ای بود که باید در همان بدهد. مهناز در کنار او خاطره

 ماند. گذشته یم
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ن  ن را با انیس چشیده در همئر زمان کوتاه طعم همراه داشئی

بود. طعم خویی که در طول چند سال در کنار مهناز بودن به 

 هیچ وجه حسش نکرده بود. 

 

 

 ۱۶۰#پارت

مهناز بلد نبود همراه باشد. یادش نداده بودند. یک عمر از 

این خانه به آن خانه پاس کاری شده بود. یاد گرفته بود برای 

 هایش از راه لج و لجبازی وارد شود. خواسته به دست آوردن

گرفت که اگر قرار بود پدرش را خطش را از مادری یم 

رسید. درست که مهناز بشناسد، رسکارش با او به جدایی نیم

ن چند وقت پیش عشقی بود که به خاطرش به آب و  تا همئر

 پا گرفتهزد اما حاال ترجیح یمآتش یم
 
اش را دو دستی داد زندگ

های ذایی عشق جانش نیفتد. انیس چسبد و به دام عشوهب

 حیف بود برای خیانت دیدن! 

ی دست روی لبانش گذاشت و قدیم عقب رفت. صحنه

هایش نزدیک بود. این پیش رویش زیادی به آینده نگری
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لحظات را در فکر و خیاالت کابوس مانندش دیده بود. شاید 

 تر! تر و تلخکیم کثیف

ی مرتضن و و این لحظه فکر یم کرد فاصله وقتی به این روز 

مهناز  خییل کمتی از این بود. آنقدر کم که مهناز در آغوش 

 چسبید! شد و لبان مرتضن به موهای او یممرتضن گم یم

توانست از این هم کمتی باشد. شاید به کیم در هم فاصله یم 

شان روی تختی که متعلق به او و پیچیدن تن و بدن برهنه

 زنان
 

 هایش بود! گ

تر سد چشمان مهناز که شکست و رسش به مرتضن نزدیک

تر رفت و نگاهش شد، پاهای انیس یی اذن او قدیم عقب

 تر شد و دلش با صدا شکست. خیس

قرار نبود مرتضن نامردی کند. قول داده بود همه جوره  

شان برایش هیچ پشت او در بیاید. گفته بود تفاوت قدی

 اهمیتی ندارد. 

 خو 
 
شان فکر هم نکند. استه بود که به جدا شدن خط زندگ

همان اول راه قول اعتماد گرفته بود. قول پا به پا آمدن قول 

یک همرایه برای تمام عمر، اما حاال در یک قدیم عشق 

 داد. اش ایستاده بود و دل و قلوه یمقدییم
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 برای اویی که 
درست که مرتضن دلگریم زیاد داده بود اما حتی

اف کمر خم یمداش کرد هم مثل روز روشن ت زیر بار این اعتی

آیند. انگار از روز ازل بود که مهناز و مرتضن به هم یم

 اسمشان کنار هم نوشته شده است! 

 

 

 ۱۶۱#پارت

خورد. کافن است مرتضن کیم دست دراز قدشان هم به هم یم

ی مرتضن کند و کمر باریک مهناز را به آغوش بکشد. شانه

 تمام وجودشان به هم هم با رس 
ً
 مهناز متناسب است. اصال

 آید. این وسط فقط او اضافه بود و بس. یم

بس کن مهناز. هزار بار بهت میگم دور و بر من نپلک. ما  -

؟! هردومون ازدواج کردیم. معتن تعهد رو یم  دوین

دید ی ناراضن مهناز را یممرتضن پشت به او داشت اما چهره

است او متوجه حضورش شده  و حواسش نبود که ممکن

باشد؟! آنقدر متاثر بود از دیدن مرتضن و مهناز در کنار هم 

که یادش رفته بود یک زن برای رسیدن به عشقش چقدر 

 گر و خطرناک باشد! تواند حیلهیم
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ن کوبید و گونه هایش در لحظه خیس شد، مهناز که پا به زمئر

ی به تئاثر روبرویش نگر   یست. او هم با  تمرکز بیشتی

؟! یمچرا تمومش نیم - ؟ کتن مرتضن خواستی تنبیهم کتن

باشه تنبیه شدم! بدم تنبیه شدم. فهمیدم چقدر کارم 

هام پا رو اشتباه بوده. نباید به خاطر رسیدن به خواسته

دل خودم و تو میذاشتم و قید آرامش هردومون رو 

 زدم. حاال هم دیر نشده. یم

 د. بعد دو دستش را به دو طرف باز کر 

ن من هنوز هیچ جا نرفتم. هنوز عاشقتم! راه واسه  - ببئر

! یه جوری  برگشتمون هست به خدا. فقط کافیه اشاره کتن

 چینم که آب تو دلت تکون نخوره! ها رو یمبرنامه

فهیم؟! تو تعهد حالیت من زن دارم مهناز، این رو یم -

 نیست. من حاضن نیستم به هر دلییل به انیس خیانت کنم. 

 یمخی -
ً
؟ اصال ؟! اون دختی ارزش انت یح 

 
فهیم یح  میگ

کیسر حمایت کردنم داره؟ من موندم تو چطور خجالت نیم

 کردن پیشکشت! 
 
 که کنارش راه بری، زندگ

ن بلندی گفت. مهناز  دست مرتضن که باال رفت، انیس هئر

هم دو دستش را مقابل صورتش گرفته بود. خوب بود که در 
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ن اوج عصبانیت هم هر دو نفر  شان حواسشان به باال نرفئی

 صدایشان بود. 

 

 

 ۱۶۲#پارت

ی گوش مرتضن رسخ شده بود. دور گردنش هم چند الله

تش بود. دستش  ون زده از یی رسر درجه قرمزتر از بازوهای بتر

 را با کیم تعلل مشت کرد، رسش را به گوش مهناز نزدیک کرد. 

ن انییس ک ه در صدایش آرام بود اما نه آنقدر که از گوش تتر

 شان ایستاده بود، دور بماند. چند قدیم

 منم نشو. من  -
 
بچسب به زندگیت مهناز، شیطون زندگ

 و آرامش رو 
 
تازه چند هفته است دارم معتن زندگ

 فهمم. یم

ک تف کرد و  کلماتش را با لحتن محکم توی صورت دختی

قدیم عقب رفت. به طرف ساختمان که پیچید، از دیدن 

 تر جا خورد. طرف انیس درست چند قدم آن

 هیچ دوست نداشت انیس تصور غلیط بکند.  
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ن چند دقیقه آنقدر حرص به خوردش داده بود  مهناز در همئر

که هرچه کرد لبانش به باال قوس نگرفت. تنها کاری که به 

د و او را هم با  فکرش رسید این بود که دست انیس را بگتر

 خودش همراه کند. 

اش بردند. انیس قولش را پدری قرار بود با هم به دیدن باغ 

 شب قبل از او گرفته بود. 

 او نشان از عالقه
ً
ی شدید او به باغ داری و کشاورزی ظاهرا

آمد باغ را برای آخرین بار ببیند داشت. خودش هم بدش نیم

 و بعد برای فروشش اقدام کند. 

ون زده بود. از  یک رب  ع قبل زودتر از انیس از خانه بتر

 اش آمده بودند. اج احمد و خانوادهای که حلحظه

ن و مسموم یم  آمد. تحمل حضور جو خانه در نظرش سنگئر

 مهناز و نامزدش را نداشت. 

اینکه مهناز بدون توجه به مردی که نامش را در شناسنامه 

 آمد برایش قابل هضم نبود. داشت برای او چشم و ابرو یم

ن بخرد تا ترجیح داده بود رسمای هوای فروردین را به جا 

 کرد. آتیسر که مهناز با کارهایش داشت برایش مهیا یم
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 ۱۶۳#پارت

س باشد که کرد مهناز آنقدر یی فکرش را هم نیم باک و نتی

توجه به حضور رادوین و دیگران پشت رس او از خانه خارج یی 

 اش شود. شود و پا ی  

شان توجه به تفاوت جثهگرفته بود و یی   دست انیس را محکم

 یمرا پشت رسش یماو 
ً
دوید تا از او عقب کشید. انیس تقریبا

 نماند. 

ها به وارد خانه که شدند، صدای حاج احمد قطع شد و نگاه

 یی هیچ سمت آن
ها چرخید. انیس لبخند خجیل زد و مرتضن

 واکنیسر او را به طرف اتاقشان کشاند. 

ن بود که  همزمان او و مهناز آنقدر سوال برانگتر
ً
 خروج تقریبا

نخواهد توضیج به نگاه متعجب دیگران بدهد. مهناز خراب 

پرحرف  کرده بود و خودش باید جور سنگیتن نگاه

 کشید! هاشان را یمخانواده

وارد اتاق که شدند و در پشت رسشان بسته شد، ایستاد و در 

یک حرکت ناگهاین انیس را به آغوش کشید. کافن نبود. این 

تن مهناز که بیشتی از ده دقیقه  فاصله برای از یاد بردن عطر 
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 اش زده بود و داشت کم کم مسحورش یمزیر بیتن 
ً
کرد، اصال

 کافن نبود. 

ی های تا زدهعقب عقب رفت تا جایی که پشتش به تشک

ن نشست. حاال عطر تن  کنار اتاق خورد. همان جا روی زمئر

ی یم کرد. دست انیس مخلوط با بوی شامپویش حسایی دلتی

ی از رورسی روی رسی انیس برد و ثانیهرو  به گره ای بعد ختی

ک نبود. موهای بافته شده  ی دختی

 مخلویط 
ً
رس خم کرد و زیر گلویش را بویید. بوی بهشت حتما

ن بوهای زیبا و دیوانه کننده بود. همان طور که انیس  از همئر

ن خزید.   را در آغوش داشت، پایئر

ون یم  بود. کیل  آمد. گرمش شدهاز بدنش داشت آتش بتر

حس مردانه در وجودش رس به قیام گذاشته بود. بدتر از 

ی ها اجازههمه این بود که حق نداشت به این حس

 خودنمایی بدهد. 

 

 

 ۱۶۴#پارت
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 زد. انیسش حیف بود. پس رسش کم کم داشت نبض یم

هایش هم داغ شده بود. انگار بعد از چند هفته نیاز گونه

 ک شود. داشت دست به دامن آن قرص کوچ

پزشکش گفته بود تا آمدن جواب نمونه برداری باید بیشتی از 

قبل حواسش به خودش و فشاری که انگار زیادی لوس شده 

 بود، باشد! 

برای فرار از حال و هوای جدیدش، کیم از انیس فاصله 

گرفت. لبخند زدن هم حاال دیگر سخت نبود. فقط کافن بود 

ایش و عشقی که هبه جای فکر به مهناز و عشوه گری

ها و حشتش تا ابد دردلش مانده بود به انیس و مهرباین 

 
 

 هایش بیندیشد. زنانگ

 یم شه قرص فشارم رو بیاری؟!  -

انیس که هنوز مبهوت آنچه دیده و شنیده و تجربه کرده 

ی نبود که  ن ن شد. سالمت مرتضن چتر  نیم ختر
ً
بود، بود. فورا

 تعلل پذیر باشد. 

ری آب کوچک و ورق قرض کیفش را چنگ زد. یک بط

ون کشید و به دست مرتضن داد. حاال نوبت مرتضن بود  بتر
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های انیس بماند. قرص را که انگشت به دهان آینده نگری

 گرفت و آن را با محتویات درون بطری بلعید. 

دست انیس را کشید و دوباره به حالت قبل درازکش شد. 

ند. خواست انیس را دچار سو تفاهم کهیچ دلش نیم

 هایش با مهناز را شنیده است. دانست از کجای حرفنیم

داد. از اول تا آخرش را البته رس وقتش. باید برای توضیح یم 

دید و فکر به وقتی که اینقدر خودش را درمانده و ناالن نیم

 ی جانش نبود... ی نمونه برداری باز هم خورهنتیجه

 

 

 ۱۶۵#پارت

ن درختان نه چندان بلند انار  زد و خودش آنجا بود قدم یم بئر

کرد. عطر مهناز هنوز زیر و فکرش هزار جای دیگر ستر یم

 زد. همان قدر تازه و تند که یک ساعت قبل بود. اش یمبیتن 

ن انگشتانش گم شده بود و مدام به او  دست کوچک انیس بئر

 و رابطه کرد که این دختی چقدر یمیادآوری یم
 
تواند در زندگ

 و نامردی بود اما به طرز عجیتی بیند. یی با او صدمه ب
انصافن

 دلش برای عطر تن مهناز رفته بود. 
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د و شقیقه هایش را محکم فشار داد. چطور چشم به هم فشر

 به این جا رسیده بود؟! 

چه شده بود که داشت به بوییدن عطر تن زن مردم فکر  

اش رس به قیام های لعنتی کرد و تمام هورمونیم

 گذاشت؟! یم

ن برنامه شان به مشهد معلوم بود. اول از اش برای بعد برگشئی

کرد و از رسر فکر و همه باید متخصص زنان معتمد پیدا یم

 شد. هایش رها یمخیال

 شه اینجا بشینیم،یم -

صدای ضعیف انیس جواس پرتش را جمع کرد. مستر نگاه او 

 را گرفت. جوی آب سیماین کنار باغ منظورش بود. 

 ها! شهلباسات کثیف یم -

اش را کرد. صدایش حس و حال گرفتهانیس نگاهش نیم

زد و چقدر دردناک بود برایش اینکه عامل حال بد او فریاد یم

 باشد. 

 مهم نیست.  -
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آیه کشید و رس تکان داد. اگر هروقت دیگری بود انیس از 

ن آه کوتاه کیل برداشت مختلف داشت.   همئر

حاال وقت خواست کمکش کند اما شد و یمنگرانش یم 

دیگری نبود. االن کمتی از دو ساعت از زماین که انیس او را در 

گذشت. زمان زیادی برای فراموش کنار مهناز دیده بود، یم

 هابش نبود. ها و شنیدهکردن دیده

ی جوی حق داشت دلخور باشد. خییل هم حق داشت. لبه

آب نشست و شلوارش را کیم باال زد. آب کیم در داخل 

 ان داشت. جوی جری

 

 

 ۱۶۶#پارت

رسید. آویزان مانده بود. پاهای کوتاه انیس به ته آب نیم

 نیشخند صدادارش هم بغض داشت. 

مرتضن پشت به او و رو به باغ، روی جدول سیماین کنار  

جوی نشست. همان لحظه آسمان رعد و برق پر رس و 

 صدایی زد. 
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ر رس باال گرفت و لبان او هم به نیشخندی باز شد. چقد 

 
 
 اش در این لحظه گرفته بود. همه جای زندگ

هاش از دلش، دل کوچک انیسش، آسماین که به امید صافن  

ون زده بودند و حتی شاید دل مهناری که باید به  خانه بتر

 قبوالند برادرانه دوستش دارد! خودش یم

 یه خواهیسر ازت بکنم؟!  -

ن ریخت. این خواهیسر یم ری پایئر
ُ
ی دلش ه ن توانست هرچتر

اش، صاف صاف جواب د. سیع کرد برخالف حال باراین باش

 ای. او را بدهد. با لبخندی عاریه

 جانم، در خدمتم!  -

انیس رس به طرف او چرخاند و باز نیشخند زد. انگار تازه 

 شد. داشت متوجه تفاوت فاحش قدشان یم

ای از ی کنار هم ایستادن مرتضن و مهناز لحظهصحنه 

بدتر از آن قد متناسب مهناز  رفت. جلوی چشمانش کنار نیم

 بود که خار چشمش شده بود. 

اش های مرتضن را شنیده بود اما حال گرفتهدرست که حرف

 خواست رویاپردازی کند. دید و نیمرا هم یم
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دانست و حاضن نبود از طرفن هم مرتضن را حق خودش یم

دید که مرتضن هم با وجودش ها کنار بکشد. یمبه این راحتی 

های کرد. آههای دقیقش را حس یمنگ است. نگاهدر ج

 عمیقش را هم. 

د. خودش و حس یم خواست اجازه دهد خودش تصمیم بگتر

 که همیشه در وجودش بود و این دلیل 
 

 پررنگ
 

مردانگ

ای بایستد و شاهد دست و پاه زدن شد که گوشهنیم

 همشش باشد. 

خواست خودی نشان دهد و انیس هم حق داشت. یم

 تضن را در این مستر همرایه کند. مر 

؟! یم -  شه این باغ رو نفرویسر

جایش را به تعجب داد. انتظار هر حرفن را داشت جز  ترس

خورد. فکرش آن ها نیمشان به این حرفاین. موقعیت

توانست روی سوال چرخید که نیملحظه آنقدر پرت و پال یم

 او تمرکز کند. 

 منطورت چیه؟!  -
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 ۱۶۷#پارت

 به سمت او چرخید. بغض لبخندش هم پریده بود.  انیس کیم

خوای اینجا رو بفرویسر و با پولش برای مگه نگفتی یم -

؟!   خودت تو مشهد یه کار و خونه دست و پا کتن

 گم. خوب آره، هنوز هم یم -

حاال من ازت یه خواهیسر دارم. اینجا رو نفروش. بذار من  -

 هم یم
 
ن جا. دلییل تونبم بیاروش کار کنم. برای زندگ یم همئر

 نداره مشهد بمونیم! 

تر شد. چندین سال برای خودش معادالت ذهنش پیچیده

 را در مشهد یم
 
ین خانه و زندگ  دید. برنامه هم چیده بود. بهتی

های خواست این باغ را بفروشد و پولش را بزند به زخمیم

 یی 
 
 اش! پایان زندگ

 خسته بود. از صا 
 
هایی که حب خانهاز اجاره نشیتن و آوارگ

دادند و صاحب کاراین به جرم مجرد بودنش به او خانه نیم

 خوردند و یک لیوان آب هم رویش! که حق و حقوقش را یم

اش کار او نبود. از انار و باغ و اش بزرگ بود و ادارهباغ پدری

شنید یک سال آورد. به خصوص وقتی یمباغداری رس در نیم
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شان هیچ سازد و از محصولرا یمها در میان رسما کار باغ

 ماند. نیم

 انیس؟ باغداری که بچه بازی یسر یح  یممتوجه یم -
 
گ

 اش بربیای! نیست که تو بتوین از عهده

مالحظه! جان انیسش را هم جا انداخته بد گفته بود. تند و یی 

 کشید. بود اما در آن لحظه مغزش بیشتی از این نیم

ایل قد بلند باالی دختی حس و حال خوشش را جایی در حو 

 حاج احمد جا گذاشته بود! 

بد جایی بود. پرت و نامربوط اما شده بود دیگر، کاریش  

 شد کرد! نیم

آویزان شدن عضالت صورت انیس را به چشم دید، خاموش 

 شدن برق نگاهش را هم! 

ن طور تالشش برای محکم ماندن را!   همئر

ی جز و در دل هزار هزار بار به خودش و حیس که   ن که چتر

ی کس هوا و هوش نبود، لعنت فرستاد. مهناز عقد کرده

 دیگری بود! 

 رفت؟! چرا این را یادش یم
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 شد آن پشک بور و دیالق را ندیده گرفت؟! مگر یم 

شد گفت مهناز کوچک حاال انیس قد کوتاه و ظریف بود و یم

 پنداردش، رادوین که ییل بود برای خودش! یم

 

 

 ۱۶۸#پارت

ست و چند بار صلوات فرستاد. از خدا هم خواست چشم ب

شیطان رجیم را از او دور کند. کار دیگری به ذهنش 

 رسید. نیم

ن چند ماه قبل  - من مهندیس کشاورزی خوندم! تا همئر

ی باغ پدرم با من بود. بابا که فوت کرد و ناض هم اداره

ن شدم. فکر کردم  ، منم خونه نشئر ن و نادر باغ رو فروخئی

ی یه باغ تجربه و توانایی دارم که بتونم از عهده اون قدر 

که نصف باغ بابامم نیست بربیام، حواسم به قد و 

 م نبود! جثه

ه به آب روان ته جوی حرف یم زد. قطره قطره آیی که ختر

 لرزاند. داخل جوی افتاد، دل مرتضن را یم
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شد گول بخورد و بارید اما دلیل نیمباران بهاری نم نم یم

چکد، حاصل باران ی همشش یمآیی که از زیر جانه نفهمد 

 خوش وقت بهاری نیست! 

دن لب پایینش را زیر دندان برد. کار شقیقه هایش از فشر

تش را باز گذشته بود. دست باال برد و دکمه ی باالی یی رسر

 کرد. 

تر از هوایی که ناجوانمردانه هوای تازه نیاز داشت. هوایی تازه

 زد. اش یمزیر بیتن  هنوز عطر مهناز را 

. فدای یک نفس عمیقی کشید و کامل به طرف انیس چرخید  

 تار موی انیسش هرچه لباس نو داشت! 

ک حلقه کرد و او را محکم به خودش دست دور شانه  ی دختی

د. هق هق انیس بلند و صدادار شد. فشار دستان او هم  فشر

 باال رفت. 

یش را زده بود. هازدند. انیس که حرفهیچ کدام حرف نیم

 ماند مرتضن که روی حرف زدن نداشت. یم

کشان! ختر رسش قرار انیس  ن گردش مشتی گند زده بود به اولئر

و مهناز دور کند ویل خودش مهناز فکر و خیال  را از خانه

 ای رها نکرده بود. حضورش را لحظه
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چتد دقیقه همان طور نشستند. انیس آرام آرام اشک ریخت 

 پشت آه کشید.  و مرتضن یه آه

تونه؟! اینجا زن و بچه - ی مردم رد میشن. یک چه ختی

ن به دل و قلوه دادن! حیا حایل تون ساعته نشستئر

زنم صد و ده ببینم جلوی اونا هم شه؟! االن زنگ یمنیم

 اینجوری لم بدین! یی یم
ن  حیاها! تونئر

 

 

 ۱۶۹#پارت

و  ی اول از هم فاصله گرفته بودند و هاجاز همان یک جمله

مرد طلبکار روبروشان را یمواج چهره  نگریستند. ی پتر

ن باغاین قسمت از باغ به جاده خورد و ها یمی خایک بئر

 ها را ببیند. آن توانستشد، یمهرکیس از آن رد یم

مرد با لباس اش گذاشته بود، هایی خایک و بییل که رس شانهپتر

ری گره تر ایستاده بود. ابروهایش جو چند قدم آن طرف

ی صاف کردنش خورده بودند که محال بود اتو هم از عهده

 بربیاید! 
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 که روی رسش داشت هم نتوانسته کاله بافتتن قهوه
 

ای رنگ

مو بودن رسش را بپوشاند. کاله را جوری رس کرده بود بود یی 

گرفت و دور آن خایل و عریان که فقط وسط رسش را یم

 شد. دیده یم

اش ش آمد و از جا برخاست. خندهمرتضن زودتر به خود 

مرد گرفته بود ویل شک داشت اگر بخندد، بیل رسشانه ی پتر

 به صورتش اصابت نکند! 

آمد در این لحظه حس و حال شویحن کردن داشته به او نیم 

 تکاند، گفت: باشد. همان طور که خاک پشت شلوارش را یم

. حال خانمم خوب نبود، دواشم دست  - ببخشید حایحی

 . دیگه حواسمون از همه یح  پرت شد! من بود 

هایش تأثتر رفت تا از نزدیک با او صحبت کند و حرفجلو یم

ی داشته باشد!   بیشتی

ب از جلویش رد شد، رس عقب برد و   مرد که با ضن بیل پتر

ایستاد. چشمانش گرد و نفسش تند شده بود. اگر یک قدم 

 جلوتر بود، شک داشت االن رسی روی تنش مانده باشد! 
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خورم. این دختی جلو نیا بچه! من با این حرفا گول نیم -

بچه رو آوردی اینجا تا راحت بال رسش بیاری. حاال داری 

؟! واسه من حرف مفت یم  زین

مرد چه ذهن خالفی چشمانش گردتر از این نیم شد. پتر

 عاشقانهداشت. فیلم جنایی ساخته بود از صحنه
ً
ی ی مثال

 ها! آن

ی عاشقانه هم کرد. بلد نبود صحنه  باز لعنتی نثار خودش 

 خلق کند! دست باال برد و گفت: 

؟! بال چیه؟ این خانم زن منه، حاال چون یح  یم -  حایحی
 
گ

ن من یم خوام بال قدش کوتاهه قرار نیست فکر کنئر

 رسش بیارم. ختی ندارین چه بالیی رس دل من آورده که! 

 

 

 ۱۷۰#پارت

جا کنار جوی گفت و نیم نگایه به انیس انداخت. همان 

دید، شاید کرد. انگار داشت تئاتر یمشان یمایستاده بود و نگاه

ها به بدن مرتضن بخورد و آمد یگ از آن بیلهم بدش نیم

 آدمش کند! 
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 چرا خودش هیج  نیماگه راست یم -
 
گه؟! نگاش کن از گ

ترس زبونش بند اومده!  معلوم نیست چه بالیی رس 

 دختی مردم آوردی! 

هایش باز اناری شده و به طرف انیس چرخید. گونهپوفن کرد 

م و خجالت، از بس خنده اش را قورت داده بود اما نه از رسر

 بود رنگ عوض کرده بود! 

ی بگو دیگه انیس جان! نکنه بدت نمیاد بیلش  - ن یه چتر

 بخوره تو رسم! 

ن و باال کرد.   انیس لب پایینش را زیر دندان برد و رس پایئر

 خییل نامردی!  -

ن د و کلمه که مرتضن با لحتن دردمند بر زبان آورد، همئر

ی انیس را به دنبال داشت. دل از موضعش کند و جلو خنده

 آمد. 

سالم حاج طاهر، خویی شما؟ من انیسم. دختی حاج  -

. من رو یادتون نیست؟!  ن  حسئر

مرد کیم جلو آمد. مرتضن را با پر دستش کنار زد و آن  پتر

دقیق انیس را طرف جوی آب ایستاد. کیم خم شد و 

 دید. نگریست. انگار چشمانش درست نیم
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ی نیم - ن ؟! انیس جان، تویی بابا؟ پس چرا از اول چتر
 
 گ

بعد برگشت و دوباره با ابروهای گره خورده به مرتضن اشاره 

 کرد. 

 این پشه با تو چیکار داشت بابا؟!  -

 انیس رس باال انداخت. 

 هیج  حاج طاهر! خودش که گفت، شوهرمه.  -

مرد چ ن او و مرتضن رس چرخاند. انکار داشت در پتر ند بار بئر

 آیند یا نه؟! کرد که به هم یمذهنش پردازش یم

ی یی یی عرویس کردی. این بچه گفته بودن که با نوه -

 به یی یی نیم
ً
 خوره! سوسول که اصال

 

 

 ۱۷۱#پارت

نگریست، ها را یممرتضن که تا آن لحظه گیج و متعجب آن

مرد کیم ابرو در هم کشید و رس  فه کرد. انتظار داشت پتر

 تر کند اما انگار باز هم اشتباه کرده بود. لحنش را آرام
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 به تو نمیاد  -
ً
چیه، بهت برخورد؟ مگه دروغ گفتم؟ اصال

. اگه بودی که یمنوه زد تو رست که بفهیم ی یی یی بایسر

 با این لباس نباید بیای تو خیابون! 

ن انداخت و ابروهایش به موهایش رسیده بود. رس پا یئر

 دید. پوششش را از نظر گذراند. مشکیل در آن نیم

ن   تش که یی یی هم به به جز آستئر های زیادی کوتاه یی رسر

 دید. خاطرش رو ترش کرده بود، ایراد دیگری نیم

 این نوهخیله خوب انیس جان، اگه تو یم -
 
ی یی بیه گ

 ره! پس حرفت درسته. من برم که آب داره هرز یم

توجه به حال مرتضن که باعثش خود او بود، گفت و یی 

 راهش را گرفت و رفت. رس مرتضن هم به دنبال او چرخید. 

 ناراحت شدی؟!  -

 لحن انیس خنده داشت. لب جلو داد و دست به کمر زد. 

، خوشحالم شدم که هریح  از دهنش دراومد  -
ً
نه اتفاقا

 بهم گفت! 

د ویل چشمانش داشت از خنده جان  انیس لب به هم فشر

 داد. یم
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ناراحت نشو. اخالقش یه کم تنده ویل ته دلش هیج   -

 نیست! 

 مطمئتن فقط تو دلش هیج  نیست؟!  -

ابروهای انیس با تمام تالشش باز هم در هم گره خورد. کیل 

 گرفت. خنده داشت که جلوی اخم کردنش را یم

! دلت میاد؟!  -  ِا مرتضن

داره به ِا انیس! تو چجوری دلت اومد بذاری هریح  دوست  -

 من بگه؟! 

 دستش را مشت کرد و آن را جلوی دهانش گرفت.  

ن تو رو خدا! یه ساعته دارم واسه اون آقا  - ِا ِا ِا... ببئر

دم که من کاری با این خانم ندارم. اون وقت توضیح یم

کنه. آخرم معلوم میشه یه گوشه واستاده و فقط نگاه یم

 شناخته! که طرف رو یم

صدای مرتضن هم قطع شد. انیس  ی انیس که ترکید خنده

اش خندید که خودش هم خندهجوری بلند و از ته دل یم

 گرفت. 
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روز بدشان به یک اتفاق نیاز داشت که بد پیش نرود. اتفافی 

 گتر دادن یی که یم
ن ن توانست همئر شان دلیل به آغوش گرفئی

 باشد. 

 

 

 ۱۷۲#پارت

ند زدهای معمویل یمموقع برگشت حالشان بهتی بود. حرف

ن که سکوتش خفه کننده نبود، ارزش داشت.   ویل همئر

ی یی یی پارک کرد. خوب اش را کیم قبل از خانهپراید قراضه

بود که فروشش را عقب انداخته بود. الاقل برای رفت و آمد 

ن به مشهد مشکیل نداشتند.   به اطراف شهر و حتی برگشئی

ن کیه؟!  -  این ماشئر

را دنبال کرد. شایس بلند  سوییچ را چرخاند و مستر نگاه انیس

 روی پل خانه
 

ی یی یی پارک شده بود. متعلق به مشگ رنگ

 حاج احمد نبود. 

 دونم، فکر نکنم مال آشناهای یی یی باشه! نیم -

 کنه؟! پس روی پل چیکار یم -
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شانه باال انداخت و پیاده شد. در لحظه هرچه آشنا و کس و 

ن اتومبییل کار داشت، در ذهنش ردیف کرد. هیچ کدام  همچئر

 نداشتند. 

ی یی یی چفت و بست خودش را به در ورودی رساند. خانه

ی دیوار درست و حسایی نداشت. درش با نجن که از گوشه

ون بود، راحت باز یم  شد. بتر

ی او را انیس نخ را کشید و وارد شد. دلیل ابن همه عجله

ن مدت کوتاه آنقدر او را شناخته بود نیم که   فهمید. در همئر

 شود. دلیل نگران نیمبداند یی 

هایش را تندتر کرد. در چهارچوب در که ایستاد، علت قدم

اضطراب انیس برایش روشن شد. خاله حایحی و یی یی به 

ی همراه مادرش، حاج احمد و دختی و دامادش مشغول بدرقه

 مهمانان یی یی که برادران انیس و همش برادرش بودند. 

ن دیدار زیبا را برای عایل تمام آیه کشید و چشم بست  . همئر

 شدن روزشان کم داشتند! 

ن ما!  - منده! اومدن شما شد در رفئی ! رسر  سالم آقا مرتضن

ن آن ها سیع کرد لبخند بزند. مادرش نباید از دلخوری بئر

 شد. مطلع یم
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سالم بهار خانم! خوبید؟ بفرمایید داخل لطفا، ما ختی  -

یف میارین وگرنه  اومدیم! زودتر یم نداشتیم که شما تشر

شیم! االن دیگه ظهره، باید بریم نه ممنون، بازم مزاحم یم -

ی مامانم. اومده بودیم واسه جشن نامزدی داداشم خونه

 دعوتتون کنیم. 

 

 

 ۱۷۳#پارت

ین عقل حرف  ک شتر جالب بود که هیچ کس جز این دختی

 زد. نیم

داد. لبخندش زیادی شاید هم او به هیچ کس میدان نیم

 وغ بود. مصن

ی عصتی الهام و لبخند دلش ریخت وقتی چشمش به چهره

وزمندانه هایی رس جایش نبود. پتر
ن ی مهناز افتاد. یک چتر

هایی شده بود که او نیم  دانست. ختی

! خوشبخت بشن!  -  به سالمتی
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بهار چادر نامرتبش را کیم جلو کشید. جوری آن را جمع کرده 

 بود.  بود، انگار تا به آن لحظه چادر ندیده

ن که داداشم فهمید خوشبخت که یم - شن صد در صد! همئر

ما دشمنش نیستیم و ختر و صالحش اینه که با اوین که ما 

 شونه! خوایم ازدواج کنه، خودش دلیل خوشبختی یم

-  ! ه این حرفا رو بذاریم واسه یه موقعیت بهتی بهار جان، بهتی

 های خدا رو رس پا نگه داشتیم! بنده

اده بود جلوی هرکس که یک متی زبان داشت به بهار نشان د

شد رس به زیرترین زن دنیا! زبانش چیده رسید، یمنادر که یم

 پرید. شد و لبخندش یمیم

اش را ی تمرد از خواستهلحن محکم و اخم درهم نادر اجازه 

داد. نادر با مرتضن و انیس خوش و بیسر کرد و پشت رس نیم

 یی خارج شد. ی یی ناض و همشش از خانه

دانست. جوری رس ناض هنوز هم انگار خودش را محق یم

ن با آن ها را او خورده و کرد گویی کتکها برخورد یمسنگئر

 ازدواج او اجباری بود! 

ه ما هم زودتر راه بیفتیم!  -  بهتی
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ی برادران انیس گرفت و به مادرش چشم از مستر رفته

ن بودنش را فریانگریست. قیافه زد. جوری د یماش رس سنگئر

 شد فکرهای خوب کرد. توی قیافه بود که نیم

ن جوابش در چهره ی الهام و مهناز ناامید مرتضن که از گرفئی

شد، به طرف یی یی و خاله حایحی چرخید. خاله حایحی چشم 

بست و رس باال انداخت. یی یی اما رسی به تاسف تکان داد و 

 رو برگرداند. 

اه پر تمسخری به انیس تعجبش بیشتی شد. مهناز که نگ 

انداخت و با نیشخند صداداری پشت رس دیگر اعضای 

ن کشیده شد. خانواده اش به راه افتاد، نگاه مرتضن هم به پایئر

اش. جایی که دختی ریز نقش همراهش درست در یک قدیم

 ایستاده بود. 

 

 

 ۱۷۴#پارت

اش ته دلش را تلخند روی لبانش و چشمان به اشک نشسته

 د. کر خایل یم

ی گفته؟!  - ن  یح  شده انیس جان؟! کیس چتر
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 انیس با همان تلخند دردناک رس باال آورد. 

 بهار باالخره کرمش رو ریخت.  -

گفت و دو طرف چادرش را در مشتش جمع کرد. قدم 

 و یی 
ن رمق بود که گویی کل بار برداشتنش آنقدر سنگئر

 کشید. های دنیا را به شانه یمسختی 

 قرار نبود مرتضن دست به کمر زد و لب  
ً
زیر دندان برد. ظاهرا

 
 
شان پیدایش آن دو به آرامش برسند. آرامش حوایل زندگ

داد هرکس هر نظری دوست شد تا وقتی که اجازه یمنیم

ون فوت کرد و ابرو در هم  داشت بدهد. نفسش را به بتر

 کشید. 

ن قدم را که به سمت ساختمان برداشت، تصمیمش را   اولئر

اش در د اجازه دهد اعضای خانوادهگرفته بود. قرار نبو 

 خصوض
 
اش دخالت کنند حتی اگر ترین اتفاقات زندگ

 مادرش باشد. 

با همان ژست حق به جانب وارد ساختمان شد. به جز حاج 

 احمد و دختی و دامادش کیس در پذیرایی حضور نداشت. 

ش را به طرف اتافی که در اختیار مادرش بود، کج کرد.  مستر

ای به در ای ایستاد و نفیس تازه کرد. بعد تقهپشت در لحظه
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ن کشید. الهام داشت لباس ه را پایئر هایش را جمع زد و دستگتر

کرد. نیم نگایه به سمت در انداخت و یی هیچ یم

العمیل دوباره مشغول به کارش شد. مرتضن بدون عکس

ن در، وارد اتاق شد. لبه ی اتاق ی گوشهی تخت یک نفرهبسئی

 نشست. 

 شده مامان؟ یح   -

، مسافریم دیگه باید زودتر برگردیم.  -  هیج 

ن که!  -  شما که تازه رسیدین، قرار بود چند روز بمونئر

ها را الهام هیچ نگفت و رسعت دستان بیشتی شد. لباس

 چپاند. کرد و توی چمدان یمبدون تا زدن، گلوله یم

ن آمد. کنار الهام نشست.  مرتضن لبخندی زد و از تخت پایئر

 اس دستش را گرفت و مشغول تا زدن آن شد. لب

آخه الهام بانو، انگار یادت رفته من پشتم. یه عمر  -

 کردم. اگه نفهمم االن دلت یم
 
خواد رسم باهات زندگ

 خورم! داد بزین که به درد جرز الی دیوار یم

توجه به حضور او لباس دیگری برداشت و همان الهام یی 

ضن باز خم شد و لباس را از اش کرد. مرتطور نامرتب گلوله

 دست او گرفت. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 مامان!  -

 

 

 ۱۷۵#پارت

؟! اون موقع که رس یه چیه؟ یه مامان مامان یم - کتن

کردن زن عقد دعوای مسخره و کتک کاری مجبورت یم

 کتن مامانت نبودم، حاال شدم مامان؟

حرفش را زد و بغضش با صدای بلندی ترکید. مرتضن به 

ن شود صد ای مادرش، کیس را به این عقب چرخید تا مطمئ 

ن شده بود که  سمت نکشانده است. هرچند دیگر مطمئ 

 رازش رس به مهر نمانده است. 

ی بهار باالخره زهرش را ریخته بود. حاال داشت مفهوم جمله 

 فهمید. انیس را یم

؟! یح  داری یم - ، دعوای یح   مامان؟! اجبار یح 
 
 گ

رتش را هایش صو الهام رس بلند کرد و همانطور که اشک

 شست، گفت: یم
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تقصتر تو نیست بچه، تقصتر منه که یه خودم رو کنار  -

کشیدم گفتم پشم مرده. خودش بهتی از همه خوب و 

ای و همه دونه، حاال فکر کردی خییل فهمیدهبدش رو یم

. یح  رو از من پنهون یم  کتن

مرتضن پوفن کرد و راحت نشست. زانوهایش را خم کرده و 

 قه کرده بود. دستانش دور آن حل

 یح  شنیدی مامان؟ درست بگو تا بگم راسته یا دروغ!  -

، من تو خوب بودن و خانم بودن انیس   - گوش کن مرتضن

شگ ندارم ویل قبول کن شماها واسه هم ساخته نشدین! 

هرگ شما دوتا رو کنار هم ببینه، تو همون نگاه اول متوجه 

 شه تو چقدر از انیس رستری! یم

نزدیک شدن ابروهای مرتضن برداشت مثبت  گویی از به هم

کرد و آن را پای توجه پشش گذاشت که خودش را روی 

به ن جلو کشید و ضن  ای به زانوی مرتضن زد. زمئر

صورتش هم بازتر از قبل شد. انگار شوق حرفن که 

خواست بزند روی سلول به سلول صورتش تأثتر گذاشته یم

 بود. 
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شده که در حد تو نیست!  مطمئنم انیس هم این رو متوجه -

ی انیس بیا و رو حرف من نه نیار. باغ انار رو بفروش و مهریه

ین. یم ریم مشهد یه کار خوبم رو بده. بعدم توافقی طالق بگتر

وع یم ین واسه خودت رسر . وقتش که شد، خودم بهتی کتن

م! دختی شهر رو برات یم  گتر

 تون تموم شد الهام بانو؟! های عایلنقشه -

 

 

 ۱۷۶ارت#پ

ن یک جمله باد الهام را خواباند. مادر بود و معتن  همئر

 فهمید. ترین حرکت پشش را یمکوچک

شد. جوری زد، خطرناک یممرتضن وقتی با آرامش حرف یم

 سوزاند. چید که تا ناکجای شنونده را یمها را کنار هم یمکلمه

دونم یح  الهام بانو، مامان من، خانم حاج احمد من، نیم -

یدی ویل من زنم رو دوست دارم. انیس زن منه. زن شن

مونه. ممکنه ازدواجمون از رس اجبار بوده باشه منم یم

ن مدت کوتاه اون قدر شناختمش و دوستش  ویل تو همئر

گم بهتی از انیس برای من وجود نداره! دارم که راحت یم
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مگه همه یح  به قد و قیافه است؟ شاید نباید این رو 

، من مادر بهت بگم ویل غتر  ن  از همراه و همش داشئی

ن رو هم با انیس تجربه کردم.   داشئی

آویزان شدن عضالت صورت الهام را به چشم دید اما وقت 

ن حرف یم زد که عقب نشیتن نبود. باید آنقدر محکم و مطمئ 

 مادرش هم جایگاهش را بداند. 

ت، داشتی تدارک  - همون روزایی که شما کنار شوهر و دختی

ن زین از دختی شوهرت و دامادش رو یمپذیرایی  دیدی، همئر

 منه، شبانه روز باال رسم بود 
 
که به قول تو یه اجبار تو زندگ

کرد. حواسش به خورد و خوراک و قرص و و ازم پرستاری یم

پولیم هم بود. کیس و یی داروهام بود. حواسش به تنهایی و یی 

ی غتر اینه، بگو منم بدونم!  ن  اگه همش یه چتر

 ختی نداشتم!!  -
ً
 ویل... ویل من اصال

پرسیدی و بهت نگفتیم؟! چند بار بهم زنگ زدی و  -

، مهناز ولت کرد و رفت، از غصه اش دیوونه پرسیدی مرتضن

نشدی؟! چند بار پرسیدی خونه و وسایلت رو تحویل دادی، 

 برات مهم بود که من 
ً
شبا جایی واسه موندن داری؟ اصال

 م؟! کنشبام رو چجوری صبح یم
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 من که همون اول گفتم بیا پیش خودم بمون.  -

تونم بیام تو بعد از شش هفت سال یادت افتاد که یم -

ای که حتی خودت هم حس یه مهمون رو ات؟! خونهخونه

؟ اون قدر خودت رو هیچ یم ترسیدی دیدی و یمتوش داشتی

 زندگیت رو از دست بدی که هردومون رسیدیم به اینجا. 

 

 

 ۱۷۷#پارت

چرخاند و نفس عمیقی کشید. قرار نبود مستر  رس 

ن بود الهام به حرف هایشان به اینجا بکشد. حاال دیگر مطمئ 

 کند. اش فکر نیماو و دلیل ازدواج ناگهاین 

کرد. قرار نبود مادرش داشت رفتار خودش با او را برریس یم 

 
 

ی هایش هم در ردهبه جاهای خویی هم برسد. الهام مادرانگ

ت بود. همیشه اول برای حاج احمد همش بود و دوم اهمی

ن ماند، یمبعد اگر وقتی یم ن فئر . صدای فئر شد مادر مرتضن

 ی مادرش کرد. کردن الهام او را متوجه گریه

خواستم ناراحتت کنم ویل خودت ببخش مامان، نیم -

ه یاد گرفتم خودم واسه  وع کردی. ده سال بیشتی رسر
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م. یعتن خودت ا . زندگیم تصمیم بگتر ینجوری خواستی

ن من از خونه ی شوهرت و وقتی یه گوشه واستادی و رفئی

دور شدنم از خودت رو نگاه کردی، من نتونستم جور 

ای برداشت بکنم. االن هم برای خودی نشون دیگه

 پش و عروست دیره مامان، خییل دیر. 
 
دادن تو زندگ

 خود منه. بذار مثل تمام این ساال 
ً
انیس زن منه، اصال

م ختر و رسر زندگیم رو بفهمم و برای زندگیم تصمیم خود

م. قول میدم حتی اگه پشیمون شدم، کاری نکنم که  بگتر

 و آسایش تو و شوهر و بچه
 
 ات لطمه بخوره! زندگ

گفت و از جایش بلند شد. نگاه خیس و دردمند الهام هم با 

دانست چه دردی به جان مادرش او باال آمد. خودش یم

 ظرفیتش تکمیل شده بود. ریخته است اما 

چند سال رهایش کرده بودند به جرم پش بودن. تک و تنها 

 در یک شهر دردندشت! 

ون بکشد. ای نداشتگله   . یاد گرفته بود گلیمش را از آب بتر

هایش شده بود عادیی دیرینه، یک کیسها و یی حاال که تنهایی 

 ش پر کند. ها را برایی نبودننفر پیدا شده بود و تا جای همه
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ند. داد آرامش تازه کسب شدهاجازه نیم  اش را از او بگتر

دانست که همان انیس شاید یک اجبار بود اما خدا یم

روزهای اول حضور پررنگش، اجبار ازدواجشان را تار و مات 

کرده بود. انیس همشش بود و قرار نبود نسبتشان هیچ 

 وقت تغیتر کند. 

 

 

 ۱۷۸#پارت

ای به در خورد و حواس اتاق خارج شود، تقهقبل از اینکه از 

مرتضن و الهام به آن سمت جلب شد. خاله حایحی و یی یی در 

 آستانه در ایستاده بودند. 

 اجازه هست؟!  -

الهام هم رس پا ایستاد. خاله و یی یی وارد شده و در را پشت 

 رسشان بستند. 

کنم جار صداتون تو کل خونه پیچیده عروس، فکر نیم -

ن عروست الزم باشه! زدن نخو   اسئی
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الهام رس به زیر انداخت. حواسش را به تن صدایش نبود. 

 ناخواسته هیچ دلش نیم
ً
خواست انیس را برنجاند اما ظاهرا

ن او را  صدایش به گوش او رسیده بود. به قول یی یی نخواسئی

 فریاد زده بود! 

کتن آقا انصافن یمشما هم به نظرم خییل داری یی  -

! مادرت  همیشه حواسش بهت بوده، حتی اگه مرتضن

 کنارت نباشه! 

 لتی کج کرد و رس تکان داد. حرفش را قبول نداشت. 
مرتضن

اگر به قول یی یی حواس مادرش همیشه به او بود که خییل 

 داشت! ها از شدت تنهایی مییل به گریه نیموقت

ن که با خودش را محق یم دانست اما هیچ نگفت. همئر

 الهام زد، برایش کافن بود.  هایش تلنگری بهحرف

دونم تا حاال از یح  ختی داشتی گوش کن عروس، من نیم -

و یح  رو ازت مخقن کرده بودن ویل هریح  که بوده این 

ه رو خوب یم ن آدم دختی شناسم. عروس حاج حسئر

ن مرتضن و انیس   برای توضیح دادن اتفاقایی که بئر
درستی

خواد د. یمآبرویی زن ناض شافتاده، بهار خودش با یی 

 تالفیش رو رس انیس در بیاره. 
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، انیس خییل خانمه. اگه با قد و  ن ن رو ببئر با چشم باز همه چتر

 نه اش مشکل داری، یمقواره
 

توین تو خلوت به پشت بگ

. مرتضن هم  اینکه صدات رو بندازی رو رست و داد بزین

 ندیده تصمیم نگرفته. 

عروس این خونه انیس مورد تایید من و خواهرمه. االن هم 

ی خودش شه و هیچ کس اجازه نداره تو خونهحساب یم

 گم؟! اذیتش کنه. متوجیه یح  یم

حرفش را زده بود. رک و رو راست. الهام دیگر عروس این 

آمد. اگر کیس هم حقی در این خانه خانه به حساب نیم

داشت، انیس بود و مرتضایی که صاحب خانه محسوب 

 و رس تکان داد.  شد. الهام تلخندی زد یم

 

 

 ۱۷۹#پارت

الهام جان، از خواهر من دلخور نشو. بلد نیست  -

گه. حواست به دختی مقدمه حرف بزنه ویل ناحق نیمیی 

ه. زن شوهردار نباید  حاج احمد هم باشه. داره کج متر

 این قدر سبک رس باشه! 
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بچسب به تربیت دختی خودت. نذار شوهرت مثل دختی  

ت کم ب م و حیا یاد بده. بزرگش واسه دختی  ذاره. بهش رسر

نذار این قدر حرفش برد داشته باشه که دیگه از تو و باباش 

ه. شوهرت مرد خوبیه ویل رس دختی بزرگش خییل  حساب نتی

 کم گذاشته. حواست رو بیشتی جمع کن! 

ن خواهرش عذرخوایه یم کرد و خودش خاله حایحی از تند رفئی

تازاند. مهناز آنقدر پا را روی گاز گذاشته بود و یک تخته یم

 پروا بود که همه متوجه منظور حرکاتش شده بودند. یی 

الهام باز هم تنها رس تکان داد. حق شنیده بود و جوایی برای  

ن نداشت. تنها یم توانست به کارش رسعت ببخشد و گفئی

 زودتر این خانه را ترک کند. 

ای که صاحبانش به جرمت مهمان بودنشان، سیع خانه 

ایمد تند برخورد نکنند و جواب یی داشتن هاشان را ندهند احتی

 و او چقدر ممنونشان بود. 

* 

تر از آن بار دیگر باز کرد. کلماتش غریبهی دستش را یکبرگه

شد که جواب بود که از آن رس در بیاورد. نیم ساعت یم
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ن مدت کوتاه بیشتی از ده  نمونه برداری را گرفته بود و در همئر

 ا زیر و رو کرده بود. بار کلماتش ر 

اش زیاد بد نبود اما با این کلمات آشنایی زبان انگلییس 

س  نداشت. یا زیادی تخصض بودند و یا او آنقدر استی

 شان را هم بیاورد! توانست رس و ته معتن داشت که نیم

، بفرمایید داخل!  - یقن  آقای رسر

زد. این بار هم تنها آمده بود. انیس از قلبش روی هزار یم

ختی بود. یعتن مان دقیق آماده شدن جواب نمونه برداری یی ز 

 خودش از پزشکش خواسته بود یک روز تاری    خ را جابجا کند. 

ن نفری باشد که واقعیت بیمارییم اش خواست خودش اولئر

فهمد. بسم اللیه گفت و از جا برخاست. پاهایش رمق را یم

 شد. نداشت. داشت از تنها آمدن پشیمان یم

 روحیهاگر ان 
ً
شد. جز او کس اش بهتی یمیس بود، مطمئنا

 دیگری را هم نداشت. 

 

 

 ۱۸۰#پارت
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الهام بعد از فهمیدن واقعیت و برخورد نه چندان زیبایی که با 

ن و کم پیدا شده بود. اینکه تاری    خ سفر  هم داشتند، رس سنگئر

ی محکیم برایش بود که کمتی از مهناز هم نزدیک بود، بهانه

د.  مرتضن و انیس  رساغ بگتر

 ریش و 
ً
خاله حایحی هم به اضار یی یی کنار او مانده بود. مثال

ی باغ انارش قیج  را به دست خودش داده بودند تا درباره

ن دیگری نشان یم د اما ظواهر امر چتر  داد. تصمیم بگتر

انیس، خاله حایحی و یی یی داشتند او را در عمل انجام شده 

ی ا ماندنش در فردوس عالقهدادند. خاله حایحی بقرار یم

 اش را نشان داده بود. واقیع

یی یی هم همان اول کاری موضعش را مشخص کرده بود. 

 از او خواسته بود که از فروش باغ 
ً
حتی انیس هم مستقیما

ماند خودش و دیل که یک دله شدنش منرصف شود. حاال یم

 به جواب آزمایشاتش ربط داشت. 

که روبروی پزشکش نشسته بود. شد  بیشتی از ده دقیقه یم

ای از شنید و نگاهش لحظهصدای جابجا شدن کاغذها را یم

 رفت. ی او کنار نیمچهره
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ی در اجزای صورتش نیم  شد دید. نه خوشحال یمهیچ تغیتر

اهمیت ی معمویل و یی و نه ناراحت. انگار داشت یک نوشته

 کرد. را مرور یم

یقن خدمتتون عارضم که  - جواب خوب جناب رسر

 آزمایشتون خییل خوبه... 

هایش را نقض اهمیت بودن خواندهلبخند روی لبانش یی 

ی خودش آمد. نگران آیندهتر باال یمکرد. نفسش راحتیم

 نبود. 

توانست پایان زیبایی برای تمام آرزوهایش باشد اما مرگ یم

نه حاال که امید یک نفر دیگر هم به بودن او بود. انیسش 

 خواست... خدا نبودش را یم شکست اگر یم

 فقط...  -

توانست هزار لبخندش رشد نکرده، خشک شد. این فقط یم

ن لبانش خارج  معتن داشته باشد. لب زد ویل صدایی از بئر

 نشد. 

 تر از رسر غده راحت بشیم. باید هرچه رسی    ع -
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 ۱۸۱#پارت

ن واقعیت زیادی عجول بود. مهلت نداد  دکتی برای گفئی

 ند. ی اولش را هضم کجمله

ن و جواب آزمایشتون نشون میده  _ همون طور که گفتئر

ون شدن فشار و قند خونتون شده.  ن غده باعث نامتر

ه هرچه تون هم در آستانهکلیه ی از کار افتادنه، پس بهتی

ون بیاریم و  زودتر غده رو باید عمل جرایح کوچیک بتر

 خیالمون از عوارضش هم راحت بشه! 

ای که دانست جرایحگفت عمل کوچک و او خوب یمیم

 تواند آنقدرها هم کوچک باشد. گوید نیمیم

ن و باال کرد. صدایش به سختی در یم   آمد. رس پایئر

 مشکیل نیست، گ باید عمل کنم؟!  -

، یم - ن سئر . از من بت  ن فردا ویل هرچه زودتر، بهتی گم همئر

 تا آخر هفته وقت دارین. بازم خودتون یم
ً
. نهایتا ن دونئر

ین و به من اطالع بدین تا مقدمات عمل رو تصمیم بگتر 

 آماده کنم. 
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ی زیاد سخت نبود. همان فردا یم توانست تصمیم گتر

ین زمان باشد اما ترجیح یم داد بعد از مشورت با انیس بهتی

 دلخور یم
ً
د. االن هم مطمئنا شد که تصمیم نهایی را بگتر

ش گذاشته بود. یی   ختی

را به او بدهد، خواست حس در حاشیه بودن دلش نیم 

ن وقتی که خودش خوب یم دانست انیس حاال دیگر مئی

 
 
 اش شده است. اصیل زندگ

ون آمد، حالش به مراتب بهتی بود. الاقل  از مطب که بتر

 دانست عزرائیل هنوز آنقدرها هم در کمینش نیست. یم

ن اتومبیل زرد رنگ، دست    کنار خیابان ایستاد و برای اولئر

شد اتومبیل خودش را فروخته بود. بلند کرد. چند روزی یم

 کردن را نداشت. حال و حوصله
 
 ی رانندگ

اش را شاد نگه دارد اما از کرد روحیهبا وجود اینکه سیع یم 

درون افشده بود. روزی هزار بار خودش را بدون مو و مژه 

ون زده، تصور یمو ابرو با استخوان جمجمه کرد و از ی بتر

ار یم ن  بتر
 
 شد. زندگ
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چرخید که اگر واسته یا ناخواسته زبانش به ناشکری یمخ

د، حکمت حضور انیس به  قرار بود به این زودی بمتر

 
 
 اش چه بود؟! زندگ

ها را تنها اش، آناز همان روزی که حاج احمد و خانواده 

گذاشتند، او مانده بود و انیس و آغویسر که هر شب 

انست دشد. حد و حدودش را یمتر از شب قبل یمتنگ

یعتن خودش را مجاب کرده بود که پا را از حدش فراتر 

 نگذارد. 

 

 

 ۱۸۲#پارت

ترسید ناخواسته بالیی رس انیسش بیاورد. سخت بود و یم

های شب به آن رسید به دوش آب رسدی که نیمهتهش یم

 ارزید. داد اما به سالمت انیس یمتن یم

ص اش راضن بود. متخصاین روزها از آن همه خودداری 

زناین که انیس تخت نظرش بود، گفته بود بدن او برای 

ی کوچکش باعث رشد ناکافن رابطه آماده نیست. جثه

ک تحمل رابطه  ی کامل را نداشت. بدنش شده بود. دختی
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اش را ی تازه پا گرفتهکرد عالقهاز آن روز به بعد سیع یم 

دید که انیس چقدر از شنیدن بیشتی نشان دهد. یم

 زشکش به هم ریخته و ناراحت است. های پحرف

تمام سعیش این بود که حایل او کند که دلیل کنار هم 

ای نیست. او انیس را برای بودنشان تنها یک لذت لحظه

 خواست، برای خود خودش. هایش یمکیسها و یی تنهایی 

با توقف اتومبیل از فکر و خیال خارج شد. باز وقت نقاب  

تر از کاری که حاال انگار راحتبه چهره زدن رسیده بود.  

 آمد. اش بریمعهده

 زمان حاال که یم 
 
دانست هنوز برای لذت بردن از زندگ

ن انیس و درک حس زیبای حضورش هم!   دارد. برای داشئی

در خانه را با همان لبخند سنجاق شده روی لبانش باز 

 صدا نبود. کرد. حرکاتش زیاد یی 

ن دانست انیس در خلوتش عادخوب یم  ت به اشک ریخئی

ش کند. دارد. دلش نیم  خواست غافلگتر

ی مدهوشش  ن وارد ساختمان که شد، بوی خوش قرمه ستی

ی معروف، کرد. از تصور انیس ایستاده بر آن چهارپایه

 اش گرفت. خنده
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ی خودشان های خانهباید فکری به حال بلندی کابینت

لییل کرد. وقتی قرار بود انیس از آن استفاده کند، دیم

 اش برای او آزار دهنده باشد. نداشت بلندی

 سالم اهل خونه! چه عطر و بویی راه انداختی انیس بانو!  -

خانه رفت. از همان فاصله انیس را  ن گفت و به طرف آشت 

د. دید که تند تند نم زیر چشمانش را یم  گتر

ن انداخت.  پاهایش از حرکت ایستاد. چشم بست و رس پایئر

 شد. تر یمناراحتی انیسش سخت گذشت تحملهرچه یم

ترین آدم غمتر کرد. جوری که انگار یی لبخندش را وسیع

 دنیاست. 

 

 

 ۱۸۳#پارت

خانه شد و انیس را که پشت به او داشت  ن وارد آشت 

شست، در آغوش کشید. به لطف چهارپایه دستانش را یم

 اختالف قدشان زیاد نبود. 
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زیر گلوی او برد حرکت ماند. مرتضن رس به دستان انیس یی  

و عمیق بو کشید. مشخص بود تازه تتن به آب زده است 

تر از هر بویی زیر دماع مرتضن که بوی شامپویش قوی

 تر از صبح بود. زد. موهایش هم نرمیم

 کتن بانو؟ دست و پام شل شد از بوی غذات! چیکار یم -

 تر شد. ی آرام انیس را که شنید، خیالش کیم راحتخنده

 خییل گرسنهخسته نبا -
ً
، حتما ای. االن برات غذا یسر

 کشم. یم

های کرد. معلوم بود هنوز از بر مال شدن اشکنگاهش نیم

ای زیر ترسد. مرتضن گره دستانش را با بوسهاش یمریخته

 گوش انیس شل کرد. 

ممنون عزیزم، پس من برم یه آب به دست و صورتم  -

 بزنم و بیام. 

اش را از دارک پزشگگفت و گره دستانش را باز کرد. م

خانه خارج شد.  ن ن برداشت و از آشت   روی متر

ی انیس هنوز وقت صحبت کردن در با توجه به روحیه

داد بعد از غذا، او را مورد جواب آزمایشش نبود. ترجیح یم
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در جریان عمل که در انتظارش بود، بگذارد. االن باید دو 

 بردند. نفری از خوردن دست پخت انیس لذت یم

گذشت. صدای جابجا کردن م ساعتی از ناهارشان یمنی

خانه یمظرف ن ن ها از آشت  آمد. در جمع کردن سفره و شسئی

خانه  ن ظروف به انیس کمک کرده بود اما به اضار او از آشت 

احت کند.  ون آمده بود تا کیم استی  بتر

جای کریس خاله حایحی حسایی خایل بود، جای خودش و 

 دلگریم حضورش هم! 

ن انداخت و گوشهبالیسر   ی پذیرایی دراز کشیده روی زمئر

بود. چشمانش بسته بود ویل داشت در ذهنش کلمات را 

هایش چید تا بتواند انیس را در جریان شنیدهکنار هم یم

ن را به او نیم گفت، خواب به چشمانش بگذارد. تا همه چتر

 حرام بود. 

، نشان  صدای رسر رسر آب و چیدن لیوان و قندان روی متر

لیوان چای تازه دم حاال ز آمدن انیس داشت. یکا

 کرد. هایش کامشان را تلخ نیمچسبید. البته اگر حرفیم

حضور انیس را که نزدیکش حس کرد، دو دستش را زیر رس  

 گذاشت و چشم گشود. 
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 ۱۸۴#پارت

 بهش نیاز داشتم!  -
ً
 دستت درد نکنه انیس بانو! واقعا

 کنار مرتضن گذاشت.   لبخند انیس پرید و دستپاچه سیتن را 

 یح  شده باز؟ رسدردی؟ نکنه فشارت باال رفته، آره؟ -

ن شد.   بعد دوباره نیم ختر

 یادم رفت قرصت رو قبل غذا بیارم، االن میارمش!  -

مرتضن رس جایش نشست و مچ دست انیس را قبل از 

د، گرفت.   اینکه فاصله بگتر

کتن خانم؟ من فقط گفتم جای چرا اینجوری یم -

ای نزدم که واسه خودت قصه دیگهچسبه، حرف یم

 خوری. سازی و غصه یمیم

انیس روبروی او نشست. دقیق نگاهش کرد. چشمانش 

کرد. نقطه صورت مرتضن مکث کوتایه یم روی نقطه

اش، حال درون او را خواست از حالت چهرهگویی یم

 بفهمد. 
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 مطمئتن حالت خوبه؟!  - 

. اگه ای کردمآره بابا، چرا باید بد باشم. فقط هوس چ -

ن بهتی یمدونستم ناراحت یمیم  کرد! یسر هوس یه چتر

ه به غنچه ی لبان او چشمک زد. کیم طول گفت و ختر

اش را با اخم کشید تا انیس منظور او را درک کند. خنده

 پنهان کرد و چشم دزدید. 
 

 کمرنگ

 خییل بدجنیس! من نگران سالمتیتم اون وقت تو...  -

 کنم؟ای مثبت هجده یماون وقت من هوس کار  -

ای لیوان ی ناقص او  را، مرتضن کامل کرد و با قهقهجمله

اش گرفت و چشم بست. جایش را برداشت. آن را زیر بیتن 

کیل حس خوب از بوییدن یک چای تازه دم به جانش 

 ریخت. یم

ای از چایش نوشید. نه داغ بود و نه رسد. درست جرعه

شد، یوان نزدیک یموقت خوردنش بود. هرچه به ته ل

سش بیشتی یم  شد. استی

اش دلخوری انیس از جواب آزمایش خوب بود اما نگراین 

ترسید دلیل او برای نگران کردنش را ختی ماندنش بود. یمیی 
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قبول نکند و تنها رفتنش را پای دور بودن حس و حالشان 

 بگذارد. 

تر نوشید. هردو با هم لیوان های آخر چای را آرامجرعه

شان را روی سیتن گذاشتند. انیس که برای بردن سیتن ایلخ

ن شد، لب باز کرد حرفن بزند اما حرفش نیامد.   نیم ختر

خانه رفت، بالشش را برداشت و  ن انیس که به طرف آشت 

ن به طرف اتاقشان او را مخاطب قرار داد.  ن رفئی  حئر

رم تو اتاق یه کم دراز بکشم، تو هم اونا رو بذار من یم -

 و بیا، کارت دارم!  واسه بعد 

ن بدترین گفت و وارد راهروی اتاق خواب ها شد. گفئی

ها هم وقتی انیس را سخت در آغوش یم گرفت و به ختی

دش، راحتخود یم شد. امیدوار بود انیس هم تر یمفشر

های بد در گرمای  ن حس را داشته باشد و شنیدن ختی همئر

 تر شود. آغوش او برایش راحت
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ن دستانش آرام گرفت، چشم بست و لبخند  انیس که بئر

 چسبید! زد. حاال خواب یم

 خوب!  -

 هوم؟!  -

 گفتی کارم داری؟!   -

 باشه وقتی بیدار شدیم!  -

ن شد. موج موهایش زیر بیتن مرتضن زد.  انیس نیم ختر

 اش را خاراند. دست باال آورد و بیتن 

 م گرفت! آروم بگتر دختی جون! عطسه -

 چیکارم  -
 

 شم! داشتی که آروم نیمتا نگ

پوفن کرد و چشم گشود. خواب به چشمانش حرام شده 

غم را در بیاورد اما شدین های یی خواست ادای آدمبود. یم

 نبود. 

دست چپش را مشت کرده و زیر رسش گذاشت. با دست 

راست بازوی انیس را گرفت و او را به طرف خودش کشید. 

شمان انیس خواست موقع حرف زدن نگاهش به چنیم

 بیفتد! 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 بیا اینجا تا بتونم حرف بزنم!  -

رو به چشمان نگران انیس لبخند زد. کاش دستش به 

رسید. آن وقت مجبورش شان یمی رسگذشتنگارنده

هایش را کم کرد کیم هم که شده از تلجن و سختی نوشتهیم

 شد. کند. ظرفیت این دختی داشت تکمیل یم

کشید، رس روی بالش انیس که روی بازوی راستش دراز  

ن  گذاشت و کامل به طرف او چرخید. جوری او را بئر

 دستانش چرخاند که پشتش به او باشد. 

ک که نه وزن داشت و نه جثه ! گم شده دختی ی آن چناین

 ! ن بازوان مرتضن  بود بئر

 امروز جواب آزمایشم رو گرفتم!  -

با نفس عمیقی رفت رس اصل مطلب. حبس شدن نفس 

ترین تعجبش را نه! انگار داشت از عادیانیس را حس کرد، 

 شد. اتفاق روزانه مطلع یم

 خوب؟!  -

لب زیر دندان برد و با مکث کوتایه رهایش کرد. اگر لب 

ل احساساتش دست به پایینش نبود، یم ماند برای کنتی

 دامان چه شود! 
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جوابش خوبه یعتن غده بدخیم نیست اما باید تا آخر  -

 هفته جرایح کنم! 
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نیس هیچ نگفت. بازویش که گرم و خیس شد، رس باال ا

ی دو چشمش آورد. انیسش چشم بسته بود و از کناره

 قطرات درشت اشک راه گرفته بود. 

 ابرو در هم کشید و کیم او را به طرف خودش چرخاند.  

؟! انیس جان، گریه یم -  کتن

ی زیر چشمانش شده انیس انگار تازه متوجه خییس کشنده

تند دست زیر چشمانش کشید و سیع کرد لبخند بود. تند 

 بزند. 

 ببخشید، متوجه نشدم!  -

مرتضن او را چرخاند و جایشان عوض شد. حاال کامل 

 روبروی هم بودند. 

 یح  شده انیس؟ گفتم که جواب آزمایشم خوب بود!  -
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 خوب این عالیه!  -

نگاهش روی چشمان انیس و لباین که طرحش به نیشخند 

 والین شد. بیشتی شبیه بود، ط

 پس این چه حالیه؟!  -

ی نیست، تاری    خ دقیق عملت چه روزیه؟!  - ن  چتر

کیم سکوت کرد. درک درستی از رفتار انیس نداشت. انگار 

 نگریست. داشت به یک موجود فضایی یم

 هنوز معلوم نیست. گفتم اول باهات مشورت کنم!  -

 انیس لتی کج کرد و باز نیشخند زد. 

-  !
ً
 ممنون، لطف کردی واقعا

ن شد و ادامه داد:   نیم ختر

ه به مامانت ختی بدی تا یم - رم گوشیت رو بیارم، بهتی

! راحت ن ن کنئر  تر تاریخش رو تعیئر

ن بازوی انیس مانع حرکتش شد.   ابرو درهم کشید و با گرفئی

؟!  -  یح  شده انیس؟ چیکار کردم که این قدر به هم ریختی
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حس روی پای او افتاد. گویی از اول هم انیس لخت و یی 

ار نبود جایی برود. رس به دو طرف تکان داد و چشم در قر 

 حدقه چرخاند. 

ده تا بهم ثابت کنه وقتی همه یح  دست به دست هم یم -

هرچقدر سیع کنم بازم از نظر بقیه یه دختی با یه عیب 

م! بزرگم، دلم یم  خواد بمتر

چند بار لب زد تا حرفن بزند. لحن مظلومانه و پردرد انیس 

گرفت. باز هم گند زده بود و این بار داشت جانش را یم

 هزار برابر بیشتی از همیشه! 
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ن شد و انیس را هم با خودش نشاند. پوزیشن  شان نیم ختر

برای منت کیسر مناسب نبود! بیشتی به درد کارهای خاک 

 خورد! بر رسی یم

ن انگشتانش گم شده بود. کیم  دستان کوچک انیس بئر

دشان.   فشر
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! یممن فقط ن - س داشته بایسر  خواستم استی

ه زنگ بزین به الهام جون!  -  دیگه مهم نیست. بهتی

زین یعتن واسه واسه من مهمه. وقتی اینجوری حرف یم -

 تو هم مهمه. 

شه! اگه بفهمه مریض بودی و الهام جون ناراحت یم -

 بهش ختی ندادی. 

ن انیس، گند نزن به منت کشیم!  -  بشئر

ی کشید که دوباره گفت و دست انیس را با ش دت بیشتی

ن افتاد.   روی زمئر

انیس آخ آرایم گفت و در جایی که مچ دستش را ماساژ  

 داد، نالید: یم

، گ رو باید ببینم؟!  -  من اگه نخوام منتم رو بکیسر

اش مرتضن سینه ست  کرد و دوباره با کف دست به سینه

 کوبید. 

 من من کله گنده!  -
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د تانیس با لباین که به هم یم د، رس فشر ا به باال حالت نگتر

هایش به دو طرف تکان داد. دستان مرتضن باز دور شانه

 حلقه شد. 

 خندیدی! واسه من ادای آدمای ناراحت رو در نیار!  -

 ویل ناراحتم!  -

 قربونت برم من!  -

-  !  دلم رو شکستی

 غلط کردم!  -

! _ نباید بهم دروغ یم  گفتی

 _ این رو قول نیم
 
 یه الزمه! ای گادم! تو هر زندگ

گفت و چشمگ به چشمان گرد انیس زد. انیس لتی کج 

 کرد. 

 خواد. الهام خانم من رو نیم -

 پایان داداشات به من در! به عشق یی  -

خندید. مرتضن فایده بود. لبانش داشت یممقاومت یی 

ی خویی هم نداشت اینکه بلد بود در بدترین هیچ شاخصه
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ین شکل حال و هوایزمان ش را عوض کند، به دنیا ها به بهتی

 ارزید. یم

ه به چشمان مرتضن گفت:   رس چرخاند و ختر

 بفهمه ناراحت  -
ً
 به مامانت ختی بدی. بعدا

ً
باید حتما

 شه! یم
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 مرتضن با مکث کوتایه رس تکان داد. 

م ختی  - بیا اول تاری    خ عمل رو مشخص کنیم تا به دکتی

 کنیم. بدم، بعد واسه مامان یه فکری یم

 خودش تاری    خ پیشنهاد نداد؟!  -

-  !  چرا، گفت هرچه زودتر، بهتی

 ، نگراین باز در چشمان انیس دوید. در مورد سالمتی مرتضن

 با هیچ کس شویحن نداشت. 

خوب... خوب پس چرا همون موقع نگفتی بذاره واسه  -

 فردا؟
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مرتضن باز او را به طرف خودش کشید. انگار اگر 

 کرد. مات را گم یمشد، کلشان کیم بیشتی یمفاصله

. باور کن تاری    خ جواب آزمایش دونستم دلخور یمیم - یسر

رو هم به خاطر خودت دروغ گفتم وگرنه من مگه به جز 

 تو گ رو دارم که بخوام همرام باشه؟! 

پیوند نگاهشان طوالین شد. آنقدر که باز چشمان انیس تر 

 ی مرتضن چسباند. شد و با یک حرکت لبانش را به سینه

اش را بوسید. جایی که ی سینهبار سمت چپ قفسه چند  

بان یم گرفت و با هر بار برخورد لبان انیس، بیشتی ضن

 شکافت. اش را یمی سینهداشت قفسه

 از نگراین مردم به خدا!  -

لبان مرتضن خندید و چشمانش نم برداشت. چشم باال 

 کشید و بازواش دور تن انیس پیچک شد. 

دش که با هم یگ خواست آنقدر به خدلش یم  ودش فشر

 شوند. 

 شه بخوابیم؟! حاال یم -

ت!  -  زنگ نزدی به دکتی
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 مرتضن نالید: 

به خدا ساعت دو ظهر بهش زنگ بزنم تا دو سال بهم  -

 ده! بخوابیم دیگه! وقت عمل نیم

د.  انیس به لحن او لبخند زد و خودش را به دستان او ست 

 آمد. کار دیگری هم ازش برنیم

س آن اتفاق بیفتد و مرتضن به دست او محال بود برعک

یک مییل متی هم جا به جا شود. حاال که خیالش کیم 

توانست از گرمای آغوش مرتضن راحت شده بود، یم

 ها آرام و راحت بخوابد. استفاده کند و بعد از مدت

خوایی و فکر ماند برای یی دلیل دیگر یم هرچند هزار و یک

 و خیال! 
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ش را به سختی از هم فاصله داد. جز یک نور هایپلک

دید. انگار با چسب به هم چسبیده بود. سفید هیچ نیم

 دوباره روی هم افتاد. 
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. آمد کیم به خودش فرصت داد. هنوز هم خوابش یم

خوش بینانه فکر کرد وقتی تمام شب قبل را به عشق بازی 

 
 
 را با انیس مشغول بود، باید انتظار این همه خواب آلودگ

 داشت! یم

درد وحشتنایک که تمام اعضا و جوارح شکمش را در هم 

خواست هم ای کرد و چشم گشود. اگر یمپیچید، ناله

ن لبانش خارج نیم  بخوابد. آخ آرایم از بئر
تواست بیشتی

 شد. 

ی حساس گیج بود ویل نه آنقدر که حواسش به روحیه

دیگر  انیس نباشد. آنقدر این چند وقت تحت فشار بود که

از آن دختی محکم و با اعتماد به نفس هیچ نمانده بود. 

کافن بود درد کشیدن مرتضن را ببیند تا خودش را به کل 

 ببازد. 

هایش را روی تخت گذاشت و خودش را باال کشید. آرنج

ی خودی نشان داد. انگار یک نفر به  درد با شدت بیشتی

اش جان شکمش افتاده بود و داشت با چاقو تکه تکه

 کرد. یم
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این بار هرچه کرد نتوانست آخ بلندی که گفت را خاموش 

هایش خایل شد و از پشت روی تخت افتاد. کند. زیر آرنج

ل کرد.   با چند نفس عمیق، دردش را کیم کنتی

چشم باز کرد و اتاق را از نظر گذراند. اینکه هیچ کیس در 

کرد، ویل نه بیشتی از خصوض اتاق نبود، متعجبش یم

 بودن اتاقش! 

ی بیمارستان را هم به سحتی جور کرده بود. مجبور هزینه

شده بود قسمتی از پول فروش اتومبیلش را برای خرج 

های خصوض انجام عمیل که قرار بود در یگ از بیمارستان

 شود، هزینه کند. 

 انیس برای لتی کج کرد و سیع کرد یی 
ً
خیال باشد. حتما

د.  اش ترجیح داده بود راحتی   اتاق خصوض بگتر

در جستجوی زنگ مخصوص برای ختی کردن پرستارها  

بود که در اتاق باز شد. پرستار جوان وارد اتاق شد و با 

 دیدن چشمان بازش، با لبخند گفت: 

، بیدار شدین باالخره؟ - یقن  سالم آقای رسر

نه خوابم، چشمام »گفت اش را نداشت وگرنه یمحوصله

 «هم تفریج بازه! 
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ن برریس رسم باالی رسش،  رس تکان داد. پرستار جوان حئر

 پرسید: 

 درد که ندارین؟!  -
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آمد. دلش زیادی خوش بود. نفسش داشت از درد بند یم

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 چرا، خییل!  -

جان بود. پرستار رسی تکان داد و به صدایش گرفته و یی 

 طرف در برگشت. 

 ببخشید!  -

ی مرتضن چرخید. رسفه طرفاش به با همان لبخند خسته

 کوتایه کرد و پرسید: 

 خانم من اینجا نیست؟!  -

چشمان پرستار برفی زد. انگار انیس اینجا هم خودی نشان 

 داده بود. لبخندش به چشمان مرتضن هم رسید. 
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ون بود. پیداش  - ن چند دقیقه پیش بتر ! همئر
ً
چرا اتفاقا

 کنم! یم

سیع کرد رس تکان داد و راحت دراز کشید. چشم بست و 

آرام باشد. دردش زیاد بود ویل برای اویی که درد را بارها 

 کرده بود، زیاد مهم نبود. دوست نداشت جلوی 
 
زندگ

 باخت. انیس ضعف نشان دهد. انیسش خودش را یم

 صدای در که بلند شد، لبانش خود به خود خندید. 

 بیدار شدی خوابالو؟!  -

دا، صدایی لبخندش پرید و ابروهایش پیوند خورد. این ص

 نبود که بتواند فراموشش کند. انیس کجا بود؟! 

 به اویی که با دسته گل وارد  اتاق یم
شد، نگاه خشمگیتن

 انداخت. 

؟! تو اینجا چیکار یم -  کتن

مهناز تایی به رسش داد تا موهای کوتاه روی صورتش کنار 

خندید. لعنتی همیشه برود. لبانش به خنده باز شد. زیبا یم

 دید! خنزیبا یم

ن گذاشت.    دسته گلش را روی متر
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گفتم، من بدون   اومدم پیشت بمونم. به بابا و مامان هم -

م!   مرتضن هیچ جا نمتر

های مرتب شد. دندانتر یملبخند زیبایش یه بزرگ و بزرگ

تر از همیشه بود. زد. چشمانش مهربانو سفیدش برق یم

 انگار خود شیطان در وجود او حلول کرده بود. 
ً
 اصال

 انیسش کجا بود؟! 

با همان لبخند اغواگرانه به طرفش رفت و کیم روی 

 تر بود! هایش از این فاصله کشندهصورتش خم شد. زیبایی 

. اومدم پرستاریت رو بکنم.  - اومدم پیشت بمونم مرتضن

 ی خودخودمون. مون. خونهبعد با هم بریم خونه

دستش که به طرف صورت مرتضن آمد، به خودش آمد. 

خاند و خودش را کیم عقب کشید. این دختی با رس چر 

 خودش چه فکر کرده بود؟! 

 

 

 ۱۹۱#پارت
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ون مهناز. تو اینجا چیکار یم - ؟! گ به تو اجازه برو بتر کتن

ن و بیای رساغ من؟! انیس  داده رست رو بندازی پایئر

 کجاست؟

 اش نشست. لبخندش کمرنگ شد و رنگ دلخوری بر چهره

گم اومدم تا تضن جانم! یمانگار متوجه حرفام نشدی مر  -

دم آخر عمر پیشت باشم. تو فقط خوب شو، قول یم

 تنهات نذارم. 

تر رفت. درد داشت، زیاد، اما مهم نبود. باید باز عقب

 یم
 
فهمید اینجا چه ختی است و این دختی از جان او و زندگ

 خواهد. اش چه یمتازه به آرامش رسیده

ک سفرته، رست به تو حالت خوبه مهناز؟ انگار نزدی -

 جایی خورده! برو بگو انیس بیاد. 

قدر انیس انیس نکن! انیس جونت رفت پیش این -

 ش! خانواده

قبل از اینکه از بهت خارج شود و عکس العمیل نشان 

هایی بلند خودش را داخل دهد، در باز شد و الهام با قدم

 اتاق انداخت. 
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لش ک ند، در را بست و با صدایی که سیع داشت کنتی

 پرسید: 

ن رو رستون.  - تونه؟! بخش رو گذاشتئر یح  شده؟ چه ختی

ن زنگ یم . گفتم خودم آرومپرستارا داشئی تون زدن نگهباین

 کنم. یم

 شد. تغیتر کرده نگاهش روی چهره
ی جدید الهام طوالین

 بود. بیشتی از یک تغیتر ساده! 

هایش تر از قبل بود. گونهمتی متورمهایش چند مییللب 

ورآمده بود. مدل ابروهایش هم به کل عوض شده انگار 

داد، امکان نداشت بود. اگر صدایش را تشخیص نیم

 بشناسدش. 

ایط درستی وگرنه یک   حیف نه جای مناستی بود و نه رسر

 کرد! ی از ته دل خرجش یمقهقهه

 که نبود. الهام کت  برابر اصل پریسا شده بود. 
کم حرفن

 سوخت. دلش برای او یم

اره آنقدر یی اعتماد به نفس بود که برای حفظ زن بیچ

 
 
فکرش هم آنقدر کار  زد. ای یماش دست به هر حربهزندگ
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کرد که بفهمد اگر حاج احمد زین به شکل و شمایل نیم

 پریسا را یم
 
 رسید. شان به بن بست نیمخواست که زندگ

بهت و تعللش که طوالین شد، الهام باز به لبان باالی 

تکاین داد. حواسش به کلمایی که از دهان او اش برجسته

ی که لبانش را خارج یم ن شد، نبود. داشت به ماهیت چتر

 کرد. اینقدر غتر طبییع کرده بود، فکر یم

راستی اسمش چه بود؟! بوتاکس؟! ژل؟! پروتز؟! حاال 

! به هر حال یک  کوفتی تزریق کرده بود دیگر!   هریح 

 

 

 ۱۹۲#پارت

؟! وار یمگم چته بچه؟! چرا هیم -  کیسر

دردی که در شکمش پیچیده بود، هوشیارش کرد. دست 

 روی محل عملش گذاشت و ابرو در هم کشید. 

 انیس کجاست مامان؟!  -

 لحظه
 
ای مادرش را حس کرد و اخمش بیشتی رنگ پریدگ

 اش نیفتاده بود. هویسر شد. اتفاقات خویی در زمان یی 
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ن نایلون کمپوت  ن گذاشئی دستش  هایالهام جلو آمد و حئر

 ی اتاق، پاسخ داد: داخل یخچال گوشه

 داداشاش اومدن دنبالش!  -

ن راحتی با برادرانش  دروغ بود! محال بود انیس به همئر

ن شد و آخ بلندی گفت. تا با  همراه شده باشد. نیم ختر

 شد. زد، آرام نیمانیس حرف نیم

 بخواب مرتضن جان. چرا به خودت فشار میاری آخه؟ -

 دست دراز کرد. 

 ت رو بده مامان. باید با انیس صحبت کنم. گوشی  -

ش. داداشاش عصباین بودن. گم رفته پیش خانوادهیم -

 اجازه بده آروم بشن، بعد زنگ بزن. 

 گم گویسر رو بده. یم -

 زمان شد. فریادش با باز شدن در هم

ه جناب؟! این همه داد یم - ، بخیهچه ختی ن هاتون باز زنئر

 شه. یم
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الهام بود. اشک در چشمان  نگاه و دست مرتضن به طرف

معلوم نبود انیس در  مادرش درخشید اما دلش آرام نشد. 

 چه وضیع بود که مجبورش کرده بودند دور شود. 

پرستار که سکوت الهام و مهناز را دید، با ابروهای گره 

خورده جلو آمد و محتویات رسنگ دستش را داخل رسم 

 خایل کرد. 

ت چشم نازک کردین از اتاق کیم با پیچ آن ور رفت و با پش  

ترسید مسکتن که تزریق شده بود، خواب آور خارج شد. یم

باشد و برای رسیدن به انیس دیر شود. تکاین به دستش 

 داد. 

کاری مامان تو رو خدا یه بار هم که شده به خاطر من یه -

 بکن. گوشیت رو بده قبل از اینکه دیر بشه! 

ن او و مهناز چرخید. ا سنجید که نگار داشت یمنگاه الهام بئر

کدامشان را در اولویت قرار دهد! نیشخندی روی لبانش 

ن نشست. گویسر  ون کشید و مشغول شماره گرفئی اش را بتر

تر باال آمد. درد امانش را بریده بود شد، کیم نفسش راحت

 کرد. و اعصاب متشنجش زیادترش یم

-  .  بگتر
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 ۱۹۳#پارت

 را گرفت و کنار ی مادرش، گویسر بدون نگاه کردن به چهره

گوشش نگهش داشت. ارتباط برقرار شد، ویل کیس حرف 

 زد. نیم

شنید. داشت گریه های تند انیس را یمصدای نفس

 کرد؟! ابرو در هم کشید و صدایش زد. یم

 انیس؟ خویی عزیزم؟!  -

بغضش که با صدا ترکید، چشم بست و رس به بالش تکیه 

دارشان زد. شاید بیشتی از سه چهار ساعت از دی

 ها دوری تنگ بود. ی ماهگذشت ویل دلش به اندازهنیم

ی که تک و تنها در راهروی جلوی اتاق عمل   تنگ دختی

 رهایش کرده بود و خواسته بود خودش به الهام ختی بدهد. 

شب قبل چند بار تماس گرفته بود اما گویی رس مادرش 

اش باشد! شاید تر از آن بود که حواسش به گویسر شلوغ

 اش در دفاع از انیس دلخور بود! هم هنوز بابت تندی
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هرچه بود اهمیتی برایش نداشت. الهام آنقدر همیشه دور 

و در حاشیه بود که رویش حساب نکند. هر چند بدش 

ن به اتاق عمل، از آغوش مادرش نیم آمد قبل از رفئی

د. آرامیسر که عمری از او دری    غ شده بود.   آرامش بگتر

 چشم باز کنم و نبینمت، دیوونه نیمکجایی عزیزم؟!   -
 
گ

 شم؟! یم

 ببخشید...  -

ن هق هق تمام نشدین  ن کلمه را هم به سختی از بئر اش همئر

ون کشید. دوباره پرسید.   بتر

 کجا رفتی که این حالته؟!   -

ونم... تو محوطه... از پنجره -  توین ببینیم! ی اتاقت یمبتر

آمد از او نیم شد. الهام درغگو نبود یعتن یادشباورش نیم

 !
 
 دروغ شنیده باشد. آن هم دروغ به این بزرگ

ن شد، دردش کمتی بود. مسکن داشت اثر  این بار که نیم ختر

توانست گذاشت. تختش کنار پنجره بود و راحت یمیم

محوطه را ببیند. کیم چشم چرخاند. پیدا کردنش هم 

سخت نبود. به خصوص که گویسر در دست ایستاده بود 

 داد. ان یمو دست تک
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اش را ببیند اما داد درست چهرهشان اجازه نیمفاصله 

 ی زیادش داشت. اش نشان از گریهصدای گرفته

 

 

 ۱۹۴#پارت

-  !  چرا رفتی اونجا؟! بیا باال. قرار بود پیشم بایسر

 دادن بیشتی از دو نفر تو بخش بمونه! اجازه نیم -

زی این را که شنید، نگاه خشمگینش نصیب الهام و مهنا

 حرفشد که در گوش هم پچ پچ یم
ً
های کردند. مطمئنا

شان شنیدند اما عکس العمل تند او حایلانیس را که نیم

ها نیست. آرام درون شان زیاد به نفع آنکرد که مکالمهیم

 گویسر زمزمه کرد. 

 کنم. االن درستش یم -

 و بعد با قطع کردنش آن را به طرف الهام گرفت. 

. من   - ت رو یمگوش کن مرتضن خوام. قرار مادرتم، ختر

ه یم  گه، راست باشه. نیست هریح  این دختی

ه اسم داره.  -  این دختی
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ن چرا! صورتش رسخ  صدایش زیاد بلند نبود اما خشمگئر

 زد فریاد نزند. شده بود از عصبانیت. داشت زور یم

شد او فرزند مادرش، مادری کردن را بلد نبود اما دلیل نیم 

 ند! بودن را فراموش ک

عمر خاله حایحی و یی یی در گوشش خوانده بودند که  یک

های الهام از رس اجبار بوده است. اجباری که در تمام کرده

 . کرد این سن هم دلییل برای آن پیدا نیم

چشم بست و نفس عمیقی کشید. این دو نفر آنقدر او را 

ن تحکم کوتاه حساب کار دستشان یم شناختند که با همئر

 تری ادامه داد: د. با لحن آرامآمده باش

کنم ممنون که زحمت کشیدین و تا اینجا اومدین. فکر یم -

ه دیگه برگردین خونه! شوهراتون باید منتظرتون  بهتی

 باشن! 

-  !... ن مرتضن  ببئر

کنم مامان، من االن فقط به بودن انیس خواهش یم -

ام! درکم کن. االن فقط زنم احتیاج دارم. درد دارم و خسته

 تونه آرومم کنه. باشه مامان؟! یم
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ی مخالفت ابروهای در هم و لحن محکمش دیگر اجازه

 داد؟! هم یم

 رس تکان الهام لحظه 
ً
ه شد و نهایتا ای در چشمانش ختر

 داد. دست مهناز را گرفت و به طرف در خرویحی چرخید. 

-  ...  راستی

هر دو نفر ایستادند. الهام رس چرخاند و با چشماین به 

ته، نگاهش کرد. خودش هم مادر خوب اشک نشس

عمر تمام تالشش را کرده بود  نبودنش را قبول داشت. یک

 نباشد!  که کم

 

 

 ۱۹۵#پارت

اند ی پایان گذاشتهترسید چشم باز کند و ببیند نقطهیم

 
 
ترسید تنها بماند و اش! یمجلوی نام حاج احمد در زندگ

ی و تنهایی  ن اش باشد. کیس نباشد که همدم پتر ترس چتر

بدی است. به خصوص اگر عزت نفسش را هدف گرفته 

 باشد. 
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! شماره کارتت رو  که واسم  ممنون - ن اتاق خصوض گرفتئر

 زنم برات! دارم، مرخص شدم پول یم

الهام نیشخندی زد و با تعلل کوتایه دست مهناز را کشید 

و از اتاق خارج شد. نیشخند مرتضن چشمانش را خیس 

مادرش حاال هم نصیبش نشده  کرد. آغوش آرامش بخش

 بود! 

رس روی بالش گذاشت و چشم چرخاند. انگار باید به این 

الهام قرار نبود مادری کردن را برای  کرد. ها عادت یمنبودن

د!   او یاد بگتر

ب باز شد و یک نفر  زمان زیادی نگذشت که در یک ضن

گریان خودش را داخل اتاق انداخت. در را هم   هراسان و 

ن رسش بست، انگار یمپشت   که بئر
شان دانست اتفاقایی

افتد آنقدر منشوری هست که نباید چشم نامحرم یم

 اش باشد. بیننده

 آرام شده بود. فقط مشکل 
ً
درد گرتضن دیگر تقریبا

 افتاد. چشمانش بود که باز داشت روی هم یم

های کوتاهش، لبانش را صدای هق هق آرام انیس و قدم

ی کوچک و رامشش آمده بود. با همان جثهبه باال کشید. آ
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ی بارش او دیگر نیازی نبود منت چشمان همیشه آماده

 ای را بکشد. های لحظهآرامش

شد. رس به طرف او چرخاند و با انیسش جورکش همه یم 

ک مثل ابر بهار اشک  چشم اشاره کرد جلو بیاید. دختی

ن کشیده یمیم گ شد. مفاتیح کوچریخت. چادرش روی زمئر

ن دستانش بود.   بئر

جلو آمد و دست مرتضن را با دو دست گرفت. لبان 

کوچکش که پشت دست او نشست، دنیا با تمام 

 
 

ی فلزی را زیر پایش هایش هیچ شد. چهارپایهقشنگ

 گذاشت و خودش را باال کشید. 

شد کیس که رس ای تنها نگاهش کرد. انگار باورش نیملحظه

خندد، کشیده است و یمو مر و گنده روبرویش دراز  

 مرتضای خودش باشد. 

بغضش دوباره ترکید و خودش را به آغوش مرتضن مهمان 

 
 

هایش را کرد. چه اهمیتی داشت که الهام تمام مادرانگ

ان حاج احمد یم  کرد؟! گرمای آغوش کوچکخرج دختی

 داد! انیسش را به دنیا نیم
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ت صورتش نوازش آرام کف دست انیس روی سمت راس

برد از رفت و برگشت نریم شد. لذت یمای قطع یملحظه

گرفت. کف دست کوچکش اما عذاب وجدان هم یم

 ترسید انیسش اذیت شود! یم

هایش را به سختی باز کرد. لبخندش خود به خود الی پلک

ی انیس در تاریگ اتاق و زیر نور عمق گرفت. چهره

شد. برق اشک را دیوارکوب کوچک اتاق زیباتر دیده یم

 شد به راحتی در چشمانش دید. یم

نج  کرد و دستش را روی دست او گذاشت. کیم آن را  

ک را بدجور  ن کشید و به لبانش چسباند. رس شب دختی پایئر

 ترسانده بود. 

ای جوری تمام وجودش را گرفت که نفسش هم درد لحظه 

 آمد. آنقدر شدید بود که ناخواسته چند بار رسشباال نیم

را محکم به دیوار کوبید. لبش را زیر دندان گرفته بود تا از 

هایش روی لب درد فریاد نکشد. جای تک تک دندان

 پایینش مانده بود. 
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 بخواب انیس، به خدا حالم خوبه!  -

هنوز هم درد داشت ویل نه آنقدر که نتواند بخوابد. 

داد. ی بیدار ماندن نیمهایی که گرفته بود هم اجازهمسکن

 اش کشید. دست چپش را زیر بیتن  پشت

 خییل ترسیدم!  -

رنگ شد. چشمانش دوباره بسته شد. لبخند مرتضن کم

خودش هم ترسیده بود. بدجور هم ترسیده بود. در تمام 

عمرش درد به آن شدت را تجربه نکرده بود. فشار آرایم به 

 دست انیس وارد کرد. 

نگار م. ااالن خوبم انیس، فقط خییل خوابم میاد. خسته -

مونه. تو هم بخواب. خیالم کوه کندم. چشمام باز نیم

 شه! که از تو راحت باشه، حالم بهتی هم یم

دست انیس زیر چشمانش کشیده شد. لبخندش کمرنگ 

ی ای که روی گونهویل بیش از حد مهربان بود و بوسه

 تر! مرتضن زد، مهربان

احت کن! باشه عزیزم، منم یم -  خوابم. راحت استی

ی مرتضن که بسته و نفسش منظم شد، بوسهچشمان 

ی او نشاند. روز سختی را گذرانده بود. دیگری روی گونه
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س عمل سخت مرتضن یک طرف و برخورد غتر  استی

اش را ی الهام و مهناز از طرف دیگر، تمام انرژیدوستانه

 خوابید. گرفته بود. باید چند ساعتی یم
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آمد ویل چشمانش به هم یمهنوز کیم درد داشت. خوابش 

های نه چندان دور محض بسته شدن تصویری از گذشته

ن و خواستنش را برایش زنده یم کرد. تصویری که داشئی

 آمد. ممنوعه به حساب یم

آیه کشید و روی تشکش نشست. جای خایل انیس 

کرد. نیشخندی زد و نگاهش را به بدجور دهن کجی یم

یپنجره ن  تا طلوع آفتاب نمانده بود.  ی بزرگ اتاق داد. چتر

ها در آسمان سو سو انیس هرروز وقتی هنوز ستاره

شد و تا زمان صبحانه به اتاق زدند، بیدار یمیم

 گشت. برنیم

کرد که های پر و پیمانش باید مرتضن را مجاب یمصبحانه 

های او به خاطر زماین است که ضف آماده کردن نبودن
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ن رسخ و گریزانش این اجازه صبحانه کرده است اما چشما

 داد. مرتضن ممکن بود زودباور باشد اما احمق نبود. را نیم

ن بازوان او کرد. شبانیس داشت از او فرار یم ها را بئر

بست ویل متوجه بود که چند بار دستش زیر چشم یم

ک داشت زجر یمچشمانش کشیده یم کشید و شود. دختی

 زد. دم نیم

ن او و الهام چه گذشته است  دانستهنوز درست نیم بئر

اما هرجه بود بدجور انیس را به هم ریخته و ناامید کرده 

بود. حواسش به خورد و خوراک مرتضن بود. داروهایش را 

 داد. هم رس ساعت به خوردش یم

شد و رس به رسش که هایش نگران یمبا درد کشیدن

هایش شد اما خندههایش رنگ انار یمگذاشت، گونهیم

یگر جان نداشت. اشک هم زود زود به چشمانش د

 زد. شبیخون یم

ل اشکخییل وقت  اش را هایش را نداشت. گونهها هم کنتی

 گریخت. آمد و باز یمکرد، به خودش یمکه خیس یم
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ها و برخوردهای الهام و مهناز بدجور ی حرفزلزله

 تازه پا گرفتهپایه
 
ی اش را لرزانده بود. باید کار های زندگ

 کرد. یم

شد و از الهام زد. شاید اگر پیش قدم یمشاید باید حرف یم 

کرد، او هم یادش اش عذرخوایه یمبه خاطر پنهان کاری

ان حرفیم های آمد دیل شکسته است و باید در صدد جتی

 تلخش بربیاید. 

ی خاله حایحی صدای بلند هواپیما، ساختمان قدییم خانه

ی روشتن که از آسمان هرا لرزاند و نگاهش را به نقط

 زد. 
 

 گذشت، داد. لبخند کمرنگ

 

 

 ۱۹۸#پارت

امروز روز خاض بود. آنقدر از آمدنش ترس داشت که 

ده باشد. دختی روز و ساعت و دقیقه اش را به خاطر ست 

بزرگ حاج احمد برای ساعتی بعد پرواز داشت. پروازی 

 شاید بدون بازگشت! 

 مگر دست خودش بود؟! کرد اما شاید نباید به او فکر یم
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شویحن که نبود. نزدیک به ده سال خودش را کنار او و او را 

ها در کنار او ی خودش تصور کرده بود! سالخانم خانه

 کرده بود. 
 
 زندگ

هاشان را با کیسها و یی هاشان برای هم بود. تنهایی درد دل

کردند. درست که راهشان بدجور جدا شده هم درمان یم

 که حقشان از هم بود، نبود؟! بود اما کیم
 

  دلتنگ

صدای زنگ تلفن همراهش بلند شد و قلبش فرو ریخت. 

از روزی که الهام و مهناز با آن وضع او را تنها گذاشته 

ن شارژ و یی ای تلفنش یی بودند، حواسش بود لحظه آنئی

  نشود. 

س نبودنش  سند و در دستی ممکن بود بخواهد حالش را بت 

 کند! کردند دارد ناز یمزدشان! شاید فکر یمبه اشتباه بیندا

لبخند پردردی زد و گویسر را از کنار تشکش برداشت. 

 خودش بود، دختی حاج احمد! 

هماین که خواب خوش را بر او حرام کرده بود. باز به 

کرد ها فکر یممصاف لب پایینش رفت. بعضن وقت

 است که دندانقلوه
 

 هایشای بودن لبانش به خاطر جنگ

 ها دارند! با آن
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ده شده  اند که قطرشان افزایش پیدا آنقدر زیر دندان فشر

 کرده است! 

ن را  تلفن دوباره لرزید و او از ترس قطع شدنش آیکون ستی

کشید. گویسر را کنار گوشش گذشت. صدایی نبود به جز 

 های آرام دختی حاج احمد. های تند و هق هقصدای نفس

توانست آرام حاال یم چشم بست و دوباره دراز کشید. 

وع کرده بود.   بخوابد. مهناز الالیی زیبایی را رسر

هایش را بشنود تا از انگار نیاز داشت صدای نفس 

ن شود. دیوانه بود دیگر!   سالمتش مطمئ 

وگرنه چه کیس از اینکه عشق سابقش آنقدر رسحال  

شود شان را چندین برابر کند، شاد یماست که بتواند دوری

د! و آرامش یم  گتر

-  !  مرتضن

 

 

 ۱۹۹#پارت
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نامش را زیباتر از همیشه صدا زد. زیبا و پر احساس! بعید 

دانست رادوین را اینگونه صدا بزند و او حاضن شود از یم

 مهناز بگذرد! 

رادوین هم مرد بود دیگر، محال بود ناز صدای مهناز را به  

 جان دل نخرد! 

 جانم!  -

ک کرد. آنقدر   جانش را یی هیچ چشم داشتی تقدیم دختی

کد و قلب  ک باصدا بتی خلوص نیت داشت که بغض دختی

ده کرد.   او را فشر

 رم! دارم یم -

اش را با همان مرتضای لبخندش آرام بود. انگار تلجن 

 پراحسایس که مهناز گفت، گرفته بود. 

کنم همبشه سالمت و دونم عزیزم. آرزو یمیم -

 خوشبخت بایسر مهناز جان! 

دارتر شد. ر و لبخند مرتضن جانی مهناز بلندتصدای گریه

کرد در این روز و این ساالت رس به کوه و روزی خیال یم

ی ی خانهبیابان خواهد گذاشت و حاال روی تشک دو نفره

خاله حایحی دراز کشیدا بود و با چشماین بسته و لبخندی 
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از ته دل برای دختی حاج احمد آرزوی خوشبختی در کنار 

 کرد! مردی دیگر را یم

فیکون شده بود وگرنه او که همان مرتضن دنیایش انگار کن 

 کوبید. بود و با همان قلتی که یگ در میان به یاد مهناز یم

! دلم پیشت یم -  مونه مرتضن

لبخند مهرباین زد. دیر بود ویل خواسته بود با احساساتش 

 
 
اش پیوست شده بود که مقابله کند. یک نفر به زندگ

های ه بود او را رام خودش و مهرباین آنکه بخواهد توانستیی 

 دریغش کند. یی 

با دلت برو مهناز، با تمام دلت! دل من پر از عشق یه  -

 نفره که محاله جاش رو به یگ دیگه بدم! 

ن سکوت لحظه شان برقرار شد. خودش هم از ای بئر

. دروغ نگفته بود. هایش تعجب کرده بود شنیدن حرف

ی د از انیس با همان جثهتمام فکر و ذکر قلبش پر شده بو 

 کوچکش! 

ینش نوازش دستانش حاال دیگر جزی  از روزمره  های شتر

 شده بود. 
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ی دونستم این دختی یح  داره که اینجوری از همهکاش یم -

 ما بریدی؟! 

 

 

 ۲۰۰#پارت

 چشم باز کرد و دوباره به سقف نگاه دوخت. 

یدم مهناز. هنوز هم دلم واسه کنار شما  - من از کیس نتی

 م. کشه، ویل خستهپر یم بودن

یه عمر از دوری و جدایی ترسیدم. من خییل به بابام  

وابسته بودم. مریض که شد، همیشه ترسم این بود که 

مون قیامت تنهام بذاره. یه شب خوابیدم و صبح خونه

 بود. 

بعد ترس جدایی از مامان رو داشتم. با ازدواجش قرار بود 

ر نفره بشه ویل تهش بازم مون به جای دو نفر، چهاخانواده

 . من موندم و خودم
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تو که اومدی، ترس مثل یه مریضن همیشه همراهم بود. 

. حاال دیگه نیمیم خوام ترسیدم برات کم باشم و ولم کتن

سم.   بتی

م مهناز. از اینکه یه دل ببندم و یه دل بکنم من خسته 

کشم. زندگیم تازه داره رنگ آرامش م. دیگه نیمخسته

ه. گیم  تر

دونم تا وقتی بخوام کنارم یه نفر اومده تو زندگیم که یم 

. به مونه. مطمئنم معتن تعهد و تاهل رو بهتی از من بلدهیم

 . خورم بابت موندن رس قول و قرارشرسش قسم یم

نیومدم پیش تو و مامان چون وضعیت جسمیم خوب  

 کردم این یه بار رو حقمه که انتظار داشتهنیست. فکر یم

، الاقل  باشم مادرم برای خودم باشه. نه به مدت طوالین

موند تا بتونم بازم خوردم رو گول بزنم یگ دو شب کنارم یم

ای  شوهرش دوست که الهام من رو هم اندازه ی دختی

 داره! 

 آیه کشید و نفسش را فوت کرد. عادت به گالیه نداشت. 
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اما مرد بود و یاد گرفته بود دردهایش برای خودش باشد 

کرد، شد. رس ریز که یماش نیمها حایلدل که این حرف

 ریخت تا سبک شود. روی هر زمیتن فرو یم

کنه به مامانم هیج  نگو. بذار اون جور که فکر یم -

ی قوی برو الیقشم، تنبیهم کنه. با یه فکر باز و اراده

ن از داشته ن و گذشئی هات ارزشش رو جلو. بذار رفئی

هات مهناز. گذشته رو خواستهداشته باشه. بریس به 

 و آینده
 
ن جا بذار و بچسب به زندگ ن االن، همئر  ت! همئر

 

 

 ۲۰۱#پارت

هایش ته کشیده بود. این قدر فلسقن حرف زدن نه حرف

های مهناز عادت شنیدنش را آمد و نه گوشبه او یم

ن چند ماه پیش جوری توی رس و کله ی هم داشت. تا همئر

ن  زدند که محال بود کیسیم شان جدایی خواهد باور کند بئر

افتاد و حاال یک نفرشان بار سفر بسته بود و دیگری 

 
 
اش را بست زده بود به نام زیباروی خودش در زندگ

 خواستند کنارش نباشد. ها یمای که خییلکوچک جثه
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مهناز بعد از سکوت کوتایه با خداحافظ آرایم گویسر را 

 دنیا روی قطع کرد. سبک شده بود. دیگر بار دل
 

تنگ

 کرد. های دلش سنگیتن نیمشانه

تر! دلش پرتر هایش حرف دلش بود! البته کیم رقیقگفته

 از آن بود که دختی حاج احمد تحملش را داشته باشد. 

؟! صبحانه رو بیارم اینجا؟!  -  بیداری آقا مرتضن

تر از همیشه بود. انیسش بازیگر خویی لبخندش مهربان

اش را لو ی طوالین خش، گریهشد. چشمان و بیتن رس نیم

ن آرامش را شنیده بود. اینکه از یم ن فئر داد. صدای فئر

 اش با مهناز را شنیده بود، اهمیتی داشت. کجای مکالمه

 مرتضن برای خانواده
 

اش بیشتی حس بدی بود که از دلتنگ

 داد. گرفت، آزارش یمیم

 آرنج دو دستش را تکیه گاه بدنش کرد و خودش را کیم باال 

کشید. انیس قدم تند کرد و خودش را به او رساند. مقنعه 

ای زیبارو و چادر نمازش هنوز روی رسش بود و از او فرشته

 ساخته بود. 
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کمکش کرد به دیوار تکیه بزند و بالشش را پشت رسش را   

ن دستان مرتضن  مرتب کرد. کارش که تمام شد، اسارت بئر

 ی گریز را از او گرفت. اجازه

ک ابروهای   ن لمس کوتاه در هم شد. دختی مرتضن با همئر

 به وضوح آب رفته بود! 

ی نمانده بود. معلوم  ن از همان یک پره گوشتش دیگر چتر

نبود در این مدت کوتاه چقدر حرص و جوش به خورد 

ون خودش داده بود که عاقبتش شده بود استخوان های بتر

 گرفت. ای که مستقیم قلب مرتضن را نشانه یمزده

ن دستان او آرام گرفته بود اما رس باال نیم انیس آورد. بئر

. نگاهش به همه جا دوخته یم شد به مز چشمان مرتضن

اش نشست و رس او را آرام باال دست مرتضن زیر چانه

 آورد. 

نگاه انیس از سیب آدم مرتضن باالتر نرفت که نرفت. 

ترسید بار آنقدر غم توی چشمانش تلنبار شده بود که یم

 های مرتضن دوام نیاورد! ش را شانهسنگین

 یح  شده که چند روزه  -
 

انیسم! عزیزم! خانمم! میشه بگ

 زنه؟! چشمات دیگه برق نیم
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ا زده یا حتی شنیده آمد هیچ وقت از این حرفیادش نیم

باشد. اگر در هر موقعیت دیگری بود با از زبان هرکس 

ا گرفت امشنید، شاید عقش یمهای را یمدیگری این حرف

ی همشش را کرد باید منت دل شکستهاین لحظه حس یم

 یک تنه بکشد! 

. پس باید یاد قرار بود همراه هم باشند. دوست و رفیق هم

گرفت قشنگ حرف بزند، خوب قربات صدقه برود و یم

 زیاد منت دل کوچک همشش را بکشد! 

ن انیس که باصدا شکست، تا ته حرف دل او را  بغض سنگئر

 گرفت! 

. در این مدت مشکالتشان کم بدجور کم آورده بود  انیسش 

که نشده بود، زیاد هم شده بود. یه سختی پشت سختی 

 
 
 کرد. تر یمشد و یه کمرشان را خمشان اضافه یمبه زندگ

دستانش را محکم دور تن انیس پیچید. حاال دیگر دردی  

ین اهمیتی نداشت هایش یمکه در جای بخیه پیچید، کمتی

 انیسش تا این حد پر بود! وقتی دل 
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کرد ویل آن دو همچنان سفت و آفتاب داشت طلوع یم

محکم موضع خودشان را چسبیده بودند. نه انیس قصد 

جدا شدن از آغوش مرتضن را داشت و نه مرتضن دل جدا 

 کردن او را! 

کرد؛ با کمال میل آن را اگر آغوشش انیس را آرام یم 

 نمود! یم پیشکش همش نازک دلش

شد که قطع شده بود ویل هنوز هق هق انیس دقایقی یم

ای روی رسش نشاند و زمزمه زد. مرتضن بوسههم دل یم

 کرد: 

منده انیس جان، منم شدم بار روی دوشت!  -  رسر

 انیس رس بلند کرد و با همان چشمان رسخ غرید: 

-  !
ً
 چه حرفیه؟! زن و شوهریم مثال

؟!  -
ً
 فقط مثال

، نیشخند تلجن از جانب انیس بود. جواب لحن دلخورش

ابروهای مرتضن به هم نزدیک شد. کیم رس خم کرد تا بهتی 

 ی انیس را ببیند. بتواند چهره
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 به نظرت من و تو زن و شوهر واقیع نیستیم؟!  -
ً
 واقعا

ه به  انیس این بار نه نگاه دزدید و نه بغض کرد. ختر

 گفت:   چشمان مرتضن با لحتن محکم

! خواهر و برادر با هم برخورد نیمزن و شوهرا مثل  - ن  کئن

ن آمد. انتظار شنیدن این جمله اش برای مرتضن سنگئر

جمله را به هیچ وجه نداشت. نیشخندی زد و با ابروهایی 

 به آغوش هم رفته بودند غرید: 
ً
 که حاال شدیدا

ت  -  ازم انتظار رابطه داری اونم با حرفایی که دکتی
ً
تو واقعا

 زد؟! 

. شاید نه ازت انتظار  - دارم یه فکری به حال زندگیت بکتن

 بدن من هیچ وقت آماده نشه! 

 منظورت چیه؟!  -

توانست هایش را نیملحنش مبهوت بود. انگار شنیده

های او درک ترسید آنچه از گفتهتحلیل کند. شاید هم یم

کرده است، درست از آب دربیاید و باورهایش به هم 

 بریزد. 

 طالقم بده!  -
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 ه خم کرد و پرسید: رسش را روی شان

 چیکار کنم؟!  -

ن  انیس حرکت او را توجه به حرفش تلقی کرد. کیم نیم ختر

وع به حرف زدن کرد.  ی رسر  شد و با آب و تاب بیشتی

، ما هردومون یم  - دونیم ازدواجمون گوش کن مرتضن

 چجوری بوده و هیچ کس راضن نیست... 

 هیچ کس یعتن گ؟!  -

 

 

 ۲۰۳#پارت

شم صدای او را بشنود که باز خواست خانیس گویی نیم

 هم ادامه داد: 

خوب نه مامان تو راضیه و نه داداشای من. هرجور هم  -

 خوریم! که نگاه کتن حق با اوناست. ما به درد هم نیم

هرچه سیع کرد خودش را محکم نشان دهد، شدین نبود. 

 داد. برق اشک چشمانش زود حالش را لو یم

 مگه ما چمونه که به هم نمیایم؟!  -
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لش را از دست یما داد. دستانش را نگار کم کم داشت کنتی

 مالیدشان! در هم گره کرده بود و یه به هم یم

ن    جدا نشسته بودند. انگار نه انگار که همئر
ً
حاال دیگر کامال

چند ثانیه قبل جوری به هم گره خورده بودند که هر 

 انداخت که پیوندشان ابدی است! ای را به غلط یمبیننده

ای که داریم و با ت نگاه کن، با این تفاوت قد و جثه_ خود

 درست نیست که زندگیمون 
ً
وضعیتی که من دارم اصال

 ادامه داشته باشه! 

مرتضن دستی به صورتش کشید. بدجور میل به فرار  

داشت. البته اگر دلش را داشت که یک سییل آبدار زیر 

 ف! شد، اما حیگوش انیس بنوازد حالش به مراتب بهتی یم

 شه تمومش کتن انیس؟! _ یم

 انیس رس باال انداخت.  

خوای _ چرا باید تمومش کنم؟ کدومش دروغه که تو نیم

 بشنوی؟

ن زودی _ فکر نیم . به همئر کردم تا این حد ضعیف بایسر

 کم آوردی؟! 
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_ موضوع کم آوردن و کم نیاوردن من نیست، موضوع تویی 

 خسته یم
 
 ! یسر که باألخره یه روز از این زندگ

مرتضن با یک حرکت رس جایش نشست. نفس کم آورده  

اش یم کرد. فکر اینکه انیس به بود. خشم داشت خفه

ن زودی تسلیم شده باشد، دیوانه  اش یم کرد. همئر

د. قرار نبود مشکالتشان    به آنها راحت بگتر
 
قرار نبود زندگ

ای با معجزه حل شود. یک دنیا صتی یم خواست و اراده

 ! ن  آهنئر

 تکان داد و پرحرص گفت: رس  

کنم هرچه زودتر طالق حق با توئه، حاال که دارم فکر یم -

ه!  یم واسه هردومون بهتی  بگتر

ی درون چشمان انیس خاموش شد. برق امید بود  ن چتر

 شاید! 

 

 

 ۲۰۴#پارت
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تلخندی زد و چشم دزدید. دیر شده بود برای پنهان کردن 

 هایش! خییس پلک

 م، هروقت تو بخوای! من آماده -

 ای نالید: مرتضن تلخندی زد و با لحن گزنده

ن قدره؟! هنوز هیج  نشده کم  -  صتی و تحملت همئر
ً
واقعا

 آوردی؟! 

 ترسم تو خسته یسر و کم بیاری! کم نیاوردم ویل یم  -

گفتی ازم خسته ای! اگه یماوه! چه توجیه قانع کننده -

 شدم! شدی بیشتی خوشحال یم

، ما هردومون یم - ن مرتضن نیم قرار نیست معجزه دو ببئر

شه و نه مشکلم قراره رس بشه. نه قد من از این بلندتر یم

خوام یه روزی برسه که یه هفته و یه ماه حل بشه. نیم

 حرمتی تموم بشه. مون با یی خسته بیسر و رابطه

 همونه! کم آوردی!  -

 قدر این جمله رو تکرار نکن! این -
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متی دیدی که فکر حر مگه دروغه؟! تو این مدت گ ازم یی  -

 اون قدر یی یم
دونم وجدانم که بخاطر مشکیل که یمکتن

 حل نشدنیه، زندگیم رو به هم بریزم؟! 

کشیدند. صدایشان باال رفته بود. هردو داشتند فریاد یم

 انگار الزم بود برای اثبات حقانیتشان! 

مشکل من فقط همونه مگه؟! شنیدی دکتی یح  گفت؟!  -

ی پذیرش مکنه هیچ وقت آمادهگفت رحمم کوچیکه و م

 بچه نشه! 

خوب نشه، مگه قراره هر دو نفر که ازدواج کردن، بچه  -

 داشته باشن؟! مهم آرامشمونه که کنار هم حفظ بشه! 

، چند سال دیگه پشیمون یماالن داری این رو یم -
 
! گ  یسر

اش کوبید. با خودش فکر کف دستش را چند بار به پیشاین 

به کرد یعتن صورت انیس  ی دست او را دارد؟! تحمل ضن

 سیع کرد از در دوستی وارد شود. 

دونم هیچ وقت اون قدر من از آینده ختی ندارم ویل یم -

 ها نبودم که از خدا داشتنش رو بخوام! عاشق بچه
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ی نسل وسط بیاد، عاشق بچه هم وقتی پای ادامه -

! یم  یسر

ی از بعد جور  ای با چشمان گرد نگاهش کرد. مرتضن لحظه

 خنده ترکید که انیس تکاین خورد و با تعجب نگاهش کرد. 

اش آرام شود. بعد با لحتن که کیم کیم طول کشید تا خنده

 خنده داشت، گفت: 

مگه من پلنگ مازندرانم که نگران منقرض شدن نسلم  -

 باشم؟! 

 

 

 ۲۰۵#پارت

 گفت و باز هم به خنده افتاد. چهره
 

ی انیس هم گرفتگ

اش به لبانش زد که خندهشت زور یمقبل را نداشت. دا

 رسایت نکند. 

 خنده هایی که قصد آرام شدن نداشت ادامه 
ن مرتضن بئر

 داد: 
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تهش بتونم کفتی چایه چاهای فردوس باشم، _ من ته

 بیشتی از اون ازم برنمیاد! 

خنده اش دوباره بلند شد. انیس هم دیگر مقاومتی نداشت 

ن لبخندش. لبانش کا مل به باال حالت در برابر جان گرفئی

 گرفته بود. 

ی او انداخت و او را به سمت مرتضن دست دور شانه 

اش که روی رس او آرام گرفت، چشم خودش کشید. چانه

 بست. پازل زیبایی بودند. 

انگار انحنای زیبای پس رس انیس را ساخته بودند که زیر 

د!   گلوی مرتضن آرام بگتر

ن رو اذیت _ یح  بگم بهت که اینقدر الگ خودت و م

؟  نکتن

ترسیم یه روز ازم ش یم_ حالم بده، فکرم مشغوله، همه

 !  خسته بیسر

موهای پرش نشاند و با خودش فکر ای رویمرتضن بوسه 

شود از این همه زیبایی و مالحت خسته کرد چطور یم

 شد؟! 
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؟ باور کن من نه اهل  _ چیکار کنم که بهم اعتماد کتن

 آروم خیانتم، نه انتظار زیادی از زن
 
 دارم، فقط یه زندگ

 
دگ

 ! ن  یم خوام، همئر

 ترسم مخالفتای الهام خانم اذیتت کنه. _ یم

 کنه؟! _ مگه مخالفت داداشات تو رو اذیت یم

 کنه! ی اونا فرق یم_ قضیه

؟  _ چه فرفی

 ! ن  _ اونا خودشون من رو نخواسئی

 چرخید! _نه که مامان من همیشه مثل پروانه دورم یم

 م دور شدین! _ به خاطر من از ه

مرتضن نیشخندی زد. آه عمیقش رس انیس را روی سینه  

اش جابجا کرد. سخت بود حرف زدن از تنهایی هایی که 

 الهام بود و بس! 
 

 تنها دلیلش ترس همیشگ

 

 

 ۲۰۶#پارت
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ما بیشتی از ده ساله از هم دوریم. مامان هیچ وقت  -

ی اونجور که باید کنار من نبود. تا بابام زنده بود، همه

 رو یممسئولیت
 
 های اون. انداخت رو شونههای زندگ

ی بابام سو سنم کم بود ویل یادمه که چجوری از عالقه

 دوستش استفاده یم
ً
کرد. بابام هم ناراضن نبود. شدیدا

 کرد. خواست براش فراهم یمداشت و هرچه که یم

بعد از فوت بابام، از مامانم هیج  نموند. افشده شده  

 بود. 

 خودش و  واسه
 
یه زن وابسته، تنها اداره کردن زندگ

اش خییل سخته. یی یی و خاله حایحی که حالش رو بچه

ن بریم فردوس.   دیدن، ازش خواسئی

یی یی حاضن بود خرج زندگیمون رو بده. باغ بابام هم بود،  

 ویل مامان بازم ترسید. 

حاج احمد که پا پیش گذاشت، خاله حایحی خودش واسطه 

رو هم راضن کرد. زین مثل خاله حایحی با یه شد و یی یی 

 فهمه هرکیس چند مرده حالجه. نگاه یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 کردن نبود. تو اون یک سال اون  
 
مامان منم آدم تنها زندگ

قدر بهش سخت گذشته بود که تمام تالشش فقط 

 زندگیش بود. 

شدم. این وسط من اضافه بودم. رس بار خوشحالیش یم 

ن از آسایش تونست ازم بمادر بود و نیم گذره ویل گذشئی

 تر بود. اش سختتازه به دست اومده

. من هیچ این شد که من رو فرستاد خونه  ی خاله حایحی

وقت محبت مادرم رو نداشتم. بعد فوت بابام، من خییل 

به خوردم ویل مامان آروم کردن من رو  بیشتی از مامانم ضن

 خودش. 
 
د و چسبید به زندگ  هم بقیه ست 

د و چشم بست. بغض بدی به جانش آه عمیقی کشی

بست وگرنه شک داشت افتاده بود. باید بحث را زودتر یم

 زار زار به گریه نیفتد. 

 نیم -
ً
ن انیس، من واقعا دونم قراره در آینده چه ببئر

تونم م و تا کجا یمدونم تا گ زندهاتفاقایی بیفته، نیم

ی رو مطمئنم.  ن  عوض که نه، عوضن نشم، ویل یه چتر
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 این روزام راضن  من از  
 
ن چند زندگ ام. آرامیسر که تو همئر

ماه تجربه کردم، تو تمام عمرم نداشتم. از تو هم توقع 

 زیادی ندارم. فقط خودت باش. 

 

 

 ۲۰۷#پارت

. همون انیس محکیم که براش نگاه و  همیتن که االن هستی

حرف بقیه اهمیتی نداره. هروقت هم ناراحت شدی، بیا 

 پیش خودم. 

، اشک و آب به روت نیارم وقتی که گریه یم دمقول یم کتن

! افته و حال به هم زن یمدماغت با هم راه یم  یسر

اش کشیده شد، دست انیس که دستپاچه به زیر بیتن 

ی ی مرتضن به هوا رفت. انیس مشت آرایم به سینهقهقهه

ن انگشتان مردانه اش گرفت و او کوبید. مرتضن مشتش را بئر

 گفت: پس از بوسیدن آن،  

 فقط موند یه موضوغ!  -
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ی انیس را هم پراند. رس تکان داد و لحن صدایش خنده

 ی آرایم کرد و گفت: آرایم زمزمه کرد. مرتضن رسفه« یح  »

 نگران حال من و رابطه -
ً
ی زناشوییمون نباش. قول اصال

ی دم هروقت خییل احساس فشار کردم، با یه صیغهیم

ات محاله واسهمحرمیت رس و ته قضیه رو هم بیارم. 

 هووی دائیم بیارم! 

بدری  گفت و دو دستش را جلوی صورتش به حالت ضن

ی او را بفهمد. گرفت. کیم طول کشید تا انیس معتن جمله

 آن وقت بود که گره دستانش به کارش آمد. 

بات انیس آنقدر قدرت نداشت که آزارش بدهد. بیشتی  ضن

کرد یادش یمخندید و سیع نگران خودش بود. بلند بلند یم

برود سه روز است تن به تیغ جرایح داده است و هنوز 

ی از مادرانه  های الهام نیست! ختی

 یادش برود از کیس توقع محبت داشته است که عمری

ی دیگران بوده و شخصیت مستقیل ندارد. مادرش وابسته

ن بود. یک عمر عادت کرده بود او را قرباین  همئر

دانست چرا به کند ویل نیم  های خودش و دیگرانخواسته

 کرد؟! این رفتار او عادت نیم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

بات کم جانش کیم عقده گشایی کند،  اجازه داد انیس با ضن

ن  ن دستانش استر کرد و روی زمئر بعد با یک حرکت او را بئر

اش، تن خواباندش. حواسش بود انگشتان بلند و کشیده

 نحیف انیس را نیازارد. 

خودش هم پا به پای او  ی انیس که به هوا رفت،قهقهه

 خندید. یم

ن بود. یک لحظه کارد را به استخوان  همئر
 
شان زندگ

شد زیباترین اتفاق دنیا، مهم ای بعد یمرساند و لحظهیم

 این بود که نگاهت به آن زیبا باشد! 

 

 

 ۲۰۸#پارت

هفته دور از تمام اتفاقایی که در  یک هفته گذشته بود. یک

 آرامیسر دو نفره!  افتاد و در شان یماطراف

  
 

ن کیسها و حس یی راضن بود. با تمام دلتنگ اش به همئر

 مگر تا امروز چه داشت رابطه
ً
ی دو نفره راضن بود. اصال

 آرام دو نفره
 
 شان را بکند. که بخواهد ناشکری زندگ
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اش گذاشته بود. انیس تمام حواسش را برای او و سالمتی  

ی پزشکش به توصیههایش را چند روز قبل کشیده و بخیه

ن  قرار شد با یک آنکولوژیست هم مشورت کنند. همئر

ی بود که در این چند روز شنیده ناراحت کننده ترین ختی

 بود. 

ی تمام عمرش از این دکتی به آن در این چند ماه به اندازه

دکتی رفته بود. انیس هم یی هیچ شکایتی پا به پایش بود. 

اند. مثل پروانه ری آفریدهانگار از ازل او را برای پرستا

 کرد. چرخید و تیمارش یمدورش یم

ن جا خاتمه یابد و خدا خدا یم کرد درمانش همئر

انکولوژیست برایش شییم درماین یا پرتو درماین تجویز 

 عادی برگردد. نکند. یم
 
 خواست به زندگ

پویل که از فروش اتومبیلش گرفته بود هم داشت به ته 

شد، در خرج تر یماش طوالین نشیتن رسید. اگر خانه یم

 ماند. اش یمروزمره

بیا مرتضن جان، این شتر موز رو بخور. از ظهر هیج   -

 نخوردی! 
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ترسید وابسته کرد. یمنباید به این توجهات انیس عادت یم

ی نباشد اما  شود و وقتی به خودش بیاید، از او هم ختی

 مگر دست خودش بود! 

پیدا کروه بود که کافن بود اشاره بعد از عمری نازکیسر زیبارو 

ن را به آسمان بدوزد!   کند تا برایش زمئر

 لبخندی زد و دو دستش را به طرف انیس دراز کرد. با یک

را از او گرفت و دست دیگرش دور مچ  دست سیتن کوچک

 نوشیدن شتر موز با عطر تن او 
ً
دست او حلقه شد. اصال

ی یممزه  داد! ی بهتی

برد و عمیق نفس کشید. چشمانش رس زیر گلوی انیس 

ین تنش. خود به خود بسته شد. مست یم شد ار عطر شتر

 داد. شاید هم کیم عطر گالب! بوی یاس هم یم

یافت. هرچه بود، یک دنیا آرامش در وجودش جریان یم

 اش زیاد... شد و انرژیبدنش شل یم

 

 

 ۲۰۹#پارت
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؟! یح  داری تو وجودت که من رو دیوونه یم -  کنه دختی

 انگار نفس هم نیم
ً
کشید. این انیس هیچ نگفت. اصال

شد. هر بار شنید اما عادی نیمجمالت را روزی چند بار یم

زد. چند حس مختلف همزمان در گرفت و یخ یمگر یم

 کرد. آورد و حالش را خراب یموجودش رس بر یم

توانست نامرد مرتضن خوب بود. زیادی خوب! اما او نیم

ش برای مردی مثل مرتضن از دور هم معلوم باشد. کم بودن

کرد که محال بود شان کاوش یمبود. اگر کیس کیم در رابطه

 ادامه
 
 شان را معقوالنه بپندارد. ی زندگ

 رم دنبال کارام! از فردا یم -

 از او فاصله گرفت و با ابروهای باال پریده گفت: 

 دنبال کارات؟! با این حالت؟!  -

ن واکنش را هم ی آرایم کرد. مرتضن خنده انتظار همئر

داشت. از نظر انیس، او هنوز حاال حاالها نیاز به مراقبت 

ی غول مانندش در برابر انیس هم قانعش داشت. جثه

ی کرد که خودش از حالش ختی دارد. انگار حس مادرانهنیم

 انیس زیادی فعال بود. 
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 انیس جان؟! کدوم حال؟! ده روز از عملم یح  یم -
 
گ

 نامه د برم دنبال کارای پایانگذشته. بای
 
ام. بعدم زندگ

و خوابیدم. پول ماشینم  خرج داره. چند ماهه فقط خوردم

 داره تموم میشه. باید یه کار نیمه وقت الاقل پیدا کنم. 

 من یه مقدار پس انداز...  -

 ابرو در هم کشید و غرید: 

 این قدر یی عرضه -
ام دستت درد نکنه انیس خانم! یعتن

 به دست زنم باشه؟!  که چشمم

 دستش را گرفت. 
ً
ن شد. انیس فورا  گفت و نیم ختر

 منظورم این نبود ویل مگه یح  یم -
ً
شه نه به خدا! اصال

 منم کمک دستت باشم؟ تو تازه عمل کردی، قبل اونم

که بخاطر داداشای من از کارت اخراج شدی. قرار 

. ما زن و  نیست جور همه یح  رو خودت تنهایی بکیسر

 یگه، مگه نه؟! شوهریم د

ک جلب! داشت از حربه کرد. ی خودش استفاده یمدختی

د تا لبخندش را پنهان کند. دوباره نشست و  لب به هم فشر

 برای دلخور نشدن انیس گفت: 
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باشه عزیزم، حق با توئه. اگه نتونستم کار پیدا کنم، بهت  -

، خوبه؟! یم  گم کمکم کتن
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ن اانیس دستش را رها کرد و چهره ش شکفت. انگار با همئر

آمد از آنکه ی کوتاه، جان تازه گرفته بود. بدش یمجمله

ن شد انیس خودش را مقرص یمهرچه یم دانست و همه چتر

 داد. ی اول وصالشان ربط یمرا به نقطه

تونم تو خونه کار کنم. اگه اجازه من یه کارایی بلدم. یم -

 بدی! 

ن جمله این ی آخر را ته خوب بود. الاقل همئر اش سختن

 شد. چسباند! گره ابروهایش داشت کور یم

ن نیم وجب دختی  کارش به کجا رسیده بود که همئر

 اش را بدهد! خواست خرج خانهیم

ن چند ماه پیش برای خودش کاری داشت و درآمدی  تا همئر

ی مثل مهناز را ها و بریز و بپاشکه کفاف خرج های دختی
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نیس که تا آن روز از او داد و حاال در خرج خودش و اهم یم

 هیچ نخواسته بود، مانده بود. 

داد فشار روزگار باعث شود خشمش را رس نباید اجازه یم

ک که قصد بدی نداشت!   انیس خایل کند. دختی

اول سعیم رو باشه عزیزم، گفتم که اجازه بده خودم -

، خوبه؟! بکنم، اگه نشد، بهت یم  گم کمکم کتن

دش شده بود که یی هیچ انیس هم انگار متوجه حال ب

ن و باال کرد. لیوان شتر موز را  مقاومتی لبخندی زد و رس پایئر

ن گذاشت و از جا برخاست. نگاهش روی لیوان  روی متر

 ماند. 

های جور این چند روز ندیده بود انیس هم از خورایک 

کند، بخورد. حتی غذایش را واجوری که برای او درست یم

 جدا یم
ً
ا ا در این مدت یکبار هم به این خورد. چر هم اکتی

 موضوع فکر نکرده بود؟! 

گایه اوقات مرد   رس به آسمان گرفت و چشم چرخاند. 

شود. مانند همان روزهایی که جیبت بودن چقدر سخت یم

شود برای حفظ آبرویت از خایل است و عیالت مجبور یم

 خودش بزند.  شکم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

سدود ای مها که راه گلویت را بغض کشندههمان زمان

هایی که در خواهد. همان لحظهکند و دلت کیم مرگ یمیم

 عاری هم حسایی به رویت مهر و موم شده است. یی 

لیوان شتر موز را برداشت و خوب نگاهش کرد. هرچه کرد 

اش قطره اشک سمج که باالخره راه گونه نتوانست با یک

معرفت بدجور راه را در پیش گرفت، مبارزه کند. یی 

 کرده بود!   ری را گمآبرودا

نم زیر چشمانش را گرفت و لیوان به دست از جا 

ن نیم برخاست. یک رفت، قطره از آن هم از گلویش پایئر

 دانست انیس سهیم از طعم و فوایدش ندارد. وقتی یم

خانه تکیه زد و پرسید:  ن  به دیوار روبروی آشت 

؟!  -  چرا واسه خودت شتر موز نریختی

کردن شام مرتضن بود،   انیس که سخت مشغول آماده

ن  هیتن کشید و به عقب چرخید. نگاه مرتضن قبل از هر چتر

 ی کذایی نشست. روی آن چهارپایه
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ای در خواست دست و بالش باز بود و خانهچقدر دلش یم

اش نباید برای هر کاری ساخت. بانوی خانهخور انیس یم

شید و چشم نفس عمیقی ک شد. به این چهارپایه متوسل یم

 تری داشتند. گرفت. حاال بحث مهم

 خوب... خوب من اینجا خوردم!  -

تر! محال بود انیس ابرویی باال انداخت. دروغ از این واضح

بدون او و در خلوت از خودش پذیرایی کند. این را دیگر 

 خوب فهمیده بود. 

 انیس حرفش را زد و دوباره به کارش مشغول شد. 

 جلوی دماهیچه
 
ستش بود و داشت پیاز خرد ی بزرگ

 کرد. یم

 پزی؟! داری یح  یم -

کیم رس به طرفش چرخاند و پاسخ   انیس لبخند مهرباین زد. 

 داد: 

 پزم! برای شامت ماهیچه یم -
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باز هم یک آه عمیق و چشماین که در حدقه چرخید. این 

د. دست به یقه ی یی زن قرار بود جانش را امروز بگتر

تش برد و کیم آن را به جل  و کشید. رسر

گذاشت که همشش با این عاری به رس یمباید کاله یی 

تر ی ظریف و شکننده داشت مراعات او و جیب خایلجثه

اش از کرد، آن هم با جدا کردن سفرهاش را یماز همیشه

 دید. ی پر و پیماین که همیشه برای او تدارک یمسفره

و انیس تکیه از دیوار برداشت. لیوان را روی سینک کوبید  

حرکت ناگهاین از پشت به آغوش کشید. عطرش  را در یک

یتن قبل نبود.   دیگر به شتر

بوی پیاز خام بدجور به خورد لباسش رفته بود اما مگر  

کدبانو، یک خانم، یک همدم، یک   زن، یک شود یکنیم

همش را با بوی پیاز خام هم دوست داشت و مست 

 حضورش شد؟! 

نده بود. بغض مرتضن که با دستان انیس روی هوا ما

صدای بلند و درست زیر گوشش ترکید، دست روی گره 

 دستان او گذاشت و کیم به طرفش چرخید. 

ن بار بود او را با این حال یم  دید. مستاصل و درمانده! اولئر
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ن دستانش چرخید و دستانش را دور گردن او حلقه کرد.  بئر

 آمد. شان در این وضعیت کمتی به چشم یمتفاوت قدی
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کرد. این   ی او گذاشت و دل سبکمرتضن رس به شانه

ین  روزها بهتی
 
اش بود. در تمام طول و بدترین روزهای زندگ

 زیاد دیده بود. یی 
 پویل که فراوان! عمرش سختی

منده همیشه شد. ی کیس نیماما هیچ وقت تا این حد رسر

آمد. در یمخودش بود و پویل که کم بود اما بخور و نمتر 

خرج مهناز زیاد بود، خییل زیاد ویل تنش سالم بود و 

توانسته بود با استفاده از مدل تحصیلش یک کار خوب در 

های در حال ساخت اطراف حرم قسمت فتن یگ از هتل

 های مهناز باشد. پیدا کند و جوابگوی ریخت و پاش

 عقب مانده بود. چند ماه 
 
این روزها اما حسایی از زندگ

های ی درمانبود که کارش را از دست داده بود. هزینه

 کشید. پشت رسش هم رس به فلک یم
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اش، ی  شکایت از برادران انیس را هم برخالف ادعای اولیه

نگرفت و از ختر دیه گذشته بود. حاال خودش مانده بود و 

 
 
جیتی خایل با انییس که یک تنه داشت جورکش او و زندگ

 شد. اش یمبه هم ریخته

ن   کشید و سیع کرد فکر نکند مادرش در همئر
آه عمیقی

گذراند و حاضن نیست هیچ مشکیل روزگار یمشهر دارد یی 

 حتی چند دقیقه وقتش را برای پرسیدن حال او بگذارد! 

انیس گره دستانش را شل کرد. دو دستش را دو طرف 

صورت مرتضن گذاشت و کیم از او فاصله گرفت. نگاهش 

ن   چرخید. دو چشم او یمرسگردان بئر

 ای؟! یح  شده مرتضن جان؟! چرا اینقدر به هم ریخته -

هایش دردی کوبید. شقیقهنفر توی رسش پتک یمیک

 رس باال انداخت.  کشنده داشت. 

، فقط دلم گرفته!  -  هیج 

اجازه نداد انیس حرف دیگری بزند. به وسایل روی سینک 

 اشاره کرد و پرسید: 

 ت؟! چرا فقط یه تیکه ماهیچه اس -
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 انیس لبخندی زد و چشم دزدید. 

؟! واسه یه تیکه ماهیچه مثل ابر بهار اشک یم -  ریختی

ک نیم وجتی راه 
لبان مرتضن کیم به باال کشیده شد. دختی

منحرف کردن بحث را خوب یاد گرفته بود. لیوان شتر موز 

 را برداشت و جلوی لبان او گرفت. 

از این شتر موز بخور  نمکت زیاد شده انیس بانو! یه کم -

 تا بفهیم نباید رس به رس آقات بذاری! 

 انیس رس عقب برد. 

؟! این شتر موز رو نیم ساعت پیش چیکار یم - کتن مرتضن

 درست کردم. چرا نخوردیش؟! 

 مرتضن دوباره لیوان را به لبان او چسباند. 

اول خودت بخور، هوس کردم شتر موز با طعم لبای  -

 انیسم رو بخورم! 
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ی انیس دوباره اناری شد. انگار بدش هم نیامده هاگونه

بود. تا خواست حرف بزند، مرتضن از فرصت استفاده کرد 

ه کرد.   و لیوان را باال داد. کیم شتر موز از کنار لب انیس رسر

مرتضن آنقدر کارش را تکرار کرد که بیش از نصف حجم 

انیس که دست به لیوان گرفت و  لیوان خایل شد. 

 لید: ملتمسانه نا

! بسه دیگه، خفه شدم!  -  تو رو خدا مرتضن

لیوان را به لبانش چسباند و الجرعه رس کشید. طعم 

 داد. بهشت یم

قبل از اینکه انیس به خودش بیاید و دوباره رو برگرداند،  

ی را که شتر موز تا چانه اش یط کرده رس جلو برد و مستر

 بود، با لبانش پاک کرد. 

 اما میلش کشیده بود دیگر!  ای نبود کار زیاد بهداشتی 

الی لبان انیس کیم باز مانده بود. حق هم داشت. این 

حیایی را تا به حال یک جا از مرتضن ندیده بود، آن همه یی 

 سابقه! هم بعد از آن اشک ریزان یی 

ن دستان مرتضن که رس تا پایش را نوازش  تسلیم وار بئر

پرستیده شدن کرد، مانده بود. انگار نیاز داشت به این یم
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ای. نیاز داشت به فهمیدن مورد تایید مقدمه و یک دفعهیی 

 هایش. بودن زنانه

نیاز داشت به نزدیگ بیشتی به مردی که چند ماه بود  

شد همه محرم روزهایش شده بود و حاال داشت یم

 کسش! 
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خسته و کوفته از اتوبوس واحد پیاده شد و راه خانه را در 

هایش سنگیتن کیس روی شانهبار یک عمر یی پیش گرفت. 

 کرد. یم

بیشتی از ده روز بود صبح به قصد پیدا کردن کار از خانه 

ون یم گشت. بعد زد و ظهر ناامیدتر از قبل به خانه بریمبتر

ن کار و این بار همان  احتی کوتاه دوباره همئر
از ناهار و استی

 شد. یک ذره امید هم صفر یم

یم که ممکن بود یک وعده گرسنه نگران خودش و شک

ی بخورد، نبود. نگراین  اش از زین بود بماند و یا غذای کمتی
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که به او و حضورش امید بسته بود. امیدی که شک 

 داشت دوایم داشته باشد. 

پشت در خانه رس به آسمان گرفت و نفس عمیقی کشید.  

ن بدو ورود کوه ناامیدیهیچ دلش نیم اش خواست در همئر

ک به اندازهشانه را روی ی کافن های انیس آوار کند. دختی

 مراعات او را کرده بود. 

 غتر ارادی با تجسم چهره 
ً
ی مهربان انیس، لبخند کامال

تمام صورتش را پوشاند. برای ناامیدی هنوز زود بود. تا 

وقتی که کیس را در خانه داشت که چشم به راهش باشد، 

 حق نداشت یأس به دلش راه بدهد. 

نیس در حیاط کوچک خانه نبود. بوی خاک خیس ا

ی کوچک خاله حایحی کشاند. خورده، نگاهش را به باغچه

چقدر این روزها جای خاله حایحی خایل بود. جای او و یی 

 های کار سازشان. یی با همان نصیحت

 کردن کنار آنلحظه
 
ها ای از دلش گذشت چقدر زندگ

ین باشد! یم  توانست شتر
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یو طراوت گلنم خاک باغچه  ن های آن نشان از ها و ستی

حضور انیس داشت. این باغچه هم با دستان مهربان او، 

 نمود! تر یمزیباتر و شاداب

لبخندش با دیدن یک جفت کفش زنانه جلوی ورودی 

ای عجیب به جانش افتاد. ساختمان، خشک شد. دلشوره

انیسش تنها بود و محال بود الهام بعد از نزدیک به سه 

خوایه و دوستی وارد خانههف شان شده ته به قصد ختر

 باشد. 

هایش را از پا کند و در را باز کرد. صدای الهام در دم کفش

رس و صدا داد و یی کاش کیم سیاست به خرج یم  خفه شد. 

ی مناستی برای روایت توانست گزینهشد. انیس نیموارد یم

های حرفکرد و های الهام باشد. زیادی سانسور یمگفته

 داد. نیش دار الهام را شسته رفته تحویل او یم

 

 سالم عزیزان

 بتن زیر رو حتما با دقت بخونید

ن مرتضن و انیس یه اتفاقایی افتاده  بئر
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 ۲۱۵#پارت

دست به سینه زد و رو به الهایم که حتی به خودش زحمت 

های خاله ایستادن نداد و همان طور تکیه زده به پشتی 

 کرد، طعنه زد. م غلیظ نگاهش یماخ حایحی با یک

دادی یه سالم الهام بانو، شما کجا، اینجا کجا؟! ختی یم -

! ای جلو پاتون یمگاوی گوساله ن  زدم زمئر

اش خشم نگاه الهام فروکش کرد. گویی خودش هم کم کاری

را قبول داشت. ابروهایش فاصله گرفت و لحنش کیم نرم 

 بود. 

 سالم مرتضن جان، اومدی مادر؟!  -

! جواب آن همه نیش و کنایه خوابیده پشت جمالت ه ن مئر

 سوال یی 
ن  معتن بود. قرار بود جوابش را چه بدهد؟! او همئر

 از او انتظار جواب داشت؟ وقتی تمام قد روبرویش 
ً
اصال

 ام؟! گفت هنوز نیامدهایستاده بود، یم

ن تا برات چای بیارم!  - ، بشئر  بیا آقا مرتضن
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ن افتاد. لحن ملت ی انیس آرامش کرد. مسانهدستانش پایئر

زند که خودش را شاد نشان دهد اما معلوم بود دارد زور یم

 نبود! 

شناختش که بداند انیس زماین دیگر در این مدت آنقدر یم

دهد. رس تکان که شاد است یه آب دهانش را قورت نیم

داد و یی هیچ حرفن با کیم فاصله از مادرش نشست. حس 

سد، بغضش خواهد ترکید. کرد اگر سوایل از انیم یس بت 

 شد. های او برداشته نیمنگاهش از قدم

 دوستش داری؟!  -
ً
 واقعا

لحن لرزان الهام توجهش را جلب کرد. شاید اگر یگ دو ماه 

ن دو هفته پیش این سوال را یم پرسید، کیم پیش، یا نه همئر

ن بود. صد در شک قایط جوابش یم شد اما حاال مطمئ 

 خواست. یم صد و بالشک انیس را 

گذاشتند، مهم نبود. مهم حس عمیقی اسمش را هرچه یم 

ن دختی صد و یس سانتی پیدا کرده بود. با  بود که به همئر

 لبخند مهرباین رس تکان داد: 

 بیشتی از هر کیس!  -
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نیشخند الهام برایش خنده دار آمد. دروغ نگفته بود. اینکه 

و در مادرش انتظار داشت الاقل مراعات دل او را بکند 

ی زیادش به یک دختی نگوید، از نظرش حضورش از عالقه

ای از او ندیده بود که پشانه خرجش خنده دار بود. مادرانه

 کند! 

 الهام با همان بغض رس تکان داد: 

توین تمام عیباش رو فراموش کتن و خییل خوبه که یم -

 !  دوستش داشته بایسر

ن آمد. هرچه یمکنایه ممکن گفت، اش برای مرتضن سنگئر

 بود دم نزند اما حق نداشت روی انیسش عیب بگذارد. 

بینم مامان. خواهش من عیب و ایرادی تو زنم نیم -

کنم شما هم دست از این حرفای خاله زنک بردار و یم

 بذار زندگیم رو بکنم. 

 

 

 ۲۱۶#پارت
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خواد پشم با یه دختی سالم ازدواج کنه اینکه من دلم یم -

 کیه؟! دار بشه، حرف خاله زنو بچه

 اشتباه کرده بود. 
ً
الهام دست پر آمده بود. معلوم  نه ظاهرا

بود آنقدر تحقیق کرده است و اطالعات دارد که این قدر 

 زد. با اطمینان مشکل انیس را فریاد یم

دنش سیع کرد فکرش را دست به شقیقه هایش برد و با فشر

جمع کند. امکان پذیر نبود. نه تا وقتی که یک قسمت 

خانه کنار همشش مانده بود.  بزرگ از  ن  آن در آشت 

دانست. داشت به این مادر و پش دلیل تأختر انیس را یم 

 داد. بعید یمفرصت خلوت کردن یم
ً
دانست صدای نسبتا

بلند الهام به گوش او نرسیده باشد. چقدر دلش هوای در 

 آغوش کشیدن او را داشت! 

 من اون کتن زین مادر من؟! فکر یماین حرفا چیه که یم -

 یی مشکیل دارم که بخوام غصه
 
ی بچه دار قدر زندگ

 نشدنم رو بخورم؟ 

 خودم هم موندم. نه کار دارم، 
 
من تو شیش و هفت زندگ

 نه پس انداز. تو خرج داروهای خودم هم موندم. 
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ی ی نداشتهاون وقت بعد بیست روز اومدی سنگ بچه 

؟! من رو به سینه یم  زین

 دلت واسه
ً
سوخت، تو این مدت یه زنگ من یم اگه واقعا

یس دردت یح  بود که رفتی زیر تیغ جرایح! یم  زدی بت 

ربط زده بود. ناراحتی و غم چشمان هایش را ربط و یی حرف

نه که او مراعات مرتضن و  الهام هم زیاد اهمیتی نداشت. 

کرد که مرتضن هوای دل مرتضن را حس و حالش را یم

 داشته باشد! 

انت نباشم؟ هزار بار خواستم زنگ بزنم و شه نگر مگه یم -

 بیام رساغت ویل... 

گفت و بغضش باصدا شکست. مرتضن نیشخندی زد و به 

خانه چرخاند. این  ن توانست کیل معتن یم« ویل»سمت آشت 

 کرد. داشته باشد اما بیشتی از همه غرور مادرش را تایید یم

 شد و های مادرش یمخیال حرفداشت اگر یی اشکایل یم 

ن از وجود  برای در آغوش کشیدن همشش و انرژی گرفئی

خانه پناه یم ن  برد؟! او، به آشت 

ترسید رسش آمده بود. باز هم به یک نفر از آنچه یم

منده ی وابسته شده بود اما نه ناراحت بود و نه رسر
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ی درست را انتخاب گفت این بار گزینهخودش. حسش یم

کرد. این را ش نیمها رهایکرده است. انیس به این راحتی 

ن بود.   مطمئ 

مشکلت یح  بود مرتضن جان؟! آپاندیس داشتی دیگه،  -

 نه؟! 

 

 

 ۲۱۷#پارت

اش رس به فلک تلخندی زد و رس تکان داد. میل به گریه

 کشد. یم

آره مامان الهام، به خاطر آپاندیس رفته بودم دنبال  -

 !  داروهای شییم درماین

. در لحظه از حرف ضی    ح و واضحش پشیمان شد 

حس و های الهام به همراه تمام اجزای صورتش یی شانه

 حال آویزان شد. رنگ صورتش پرید و لب پایینش لرزید. 

اش این بود که واقعیت را هم نگفته بود. بدی

انکولوژیست معتمد پزشکش، ختم درمان داده بود و گفته 
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بود نیاز به شییم درماین و پرتودرماین ندارد اما در آن 

های الهام گرفته و پر بود که مهرینقدر از یی لحظه دلش آ

فکر به عواقب حرفش، یک راست رفت رس اصل یی 

 مطلب. 

؟!  - ... یعتن یح   یعتن

الهام با لتی لرزان و صدایی که مرتعش این را پرسید. مرتضن 

 دستی به صورتش کشید و رس باال انداخت. 

هیج  بابا، شویحن کردم. حرصم گرفته بود ازت. خواستم  -

!  رس به ن  رست بذارم! یه آپاندیس ساده بود، همئر

ه به چشمان مادرش گفت. جمله ی آخرش را ختر

ی داشته باشد. انگار که موفق هم یم خواست تأثتر بیشتی

بود. الهام نفس راحتی کشید و دوباره به پشتی تکیه زد. 

ی گفت: جرعه  ای از چایش نوشید و با حال بهتی

خوای تن آخه؟ یمکایه که تو یماین چه شویحن مسخره -

، راه ی هم هست! من رو بکیسر  های بهتی

ه و پر حرف. یعتن این قدر برای  تنها نگاهش کرد. ختر

مادرش ناشناخته بود که راست و دروغ حرفش را 

 فهمید؟! نیم
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گویند مادرها حال فرزندانشان را از چشمانشان مگر نیم

فهمند؛ مشکل از چشمان او بود با فرزندشنایس یم

 ! مادرش؟

ی؟!  -  االن بهتی

ی مکالمه با کرد ادامهچشم بست و رس تکان داد. حس یم

 الهام برایش سخت و کشنده شده است. 

 بریم فردوس!  -
 
 من و انیس قراره برای زندگ

؟! کجا برین؟!  -  یح 

سیع داشت نگاهش به همه جا باشد جز صورت الهام. 

دوست نداشت حال ناخوشش به او هم رسایت کند. 

د و از  هرچند مادرش خوب بلد بود رس زیر برف بتی

 ها بگریزد. واقعیت

مونیم. باغ انار رو ریم فردوس. یه مدت خونه یی یی یمیم -

خوام رس و سامون بدم. اینجا دیگه به درد ما هم یم

 خوره! نیم
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، اون من دارم یم -  کتن
 
گم راضن نیستم با این دختی زندگ

؟! ت یمآیندههای وقت تو واسه من از برنامه
 
 گ

 بلندش روی اعصاب نداشته
ً
اش لحن تند و صدای نسبتا

ن بود انیس حرفخط یم های او را کشید. دیگر مطمئ 

کشد. ابرو در هم کشید و با لحن شنیده و دارد درد یم

 تندی غرید: 

یه عمر خودم واسه خودم تصمیم گرفتم، نون بازوی  -

زندگیت خودم رو خوردم. حواسم بوده که مزاحم تو و 

اش برات  نباشم. حواسم بوده همیشه شوهرت و دختی

ن و من حق ندارم تو دست و پات در رده ی اول اهمیئی

؟!   باشم. حاال اومدی اینجا یح  رو ثابت کتن

کجا در حقم مادری کردی که حاال از من انتظار پشی 

 کردن داری؟! 

ن شده بود و رو به الهایم که لحظه به لحظه انگار  نیم ختر

شد، کلمات و جمالت تندش را تر یمپناهه قدتر و یی کوتا

 کرد. تف یم
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آهان! حواسم نبود تو من رو زاییدی! کاش اونجا هم  -

مثل تمام روزای بعدش فقط به فکر خودت بودی و 

م خالص همون روزی که فهمیدی حامله ای، از رسر

شدی. شاید االن تو یه دنیای دیگه، دعاگوت بودم که یم

 عرضه و خودخواه نشدم! پش یه مادر یی 

سییل محکیم که انیس به صورتش نواخت، او را به خود 

هایش نه دروغ بود و آورد. تند رفته بود. زیادی تند. حرف

، هرچه بود حاصل نزدیک به یس سال تنهایی  نه سیاه نمایی

ن کیسو یی  اش بود اما شنیدنش برای الهام زیادی سنگئر

 آمد. 

گفت. اش که این را یمن نم زدهی رنگ پریده و چشماچهره

انیس تمام قد جلویش ایستاده بود. خشم چشمانش را 

ن یمشد منکر شد. سینهنیم شد. اش تند تند باال و پایئر

اش را رو به مرتضن تکان داد و با لحتن انگشت اشاره

ن توپید:   خشمگئر

! چجور به خودت اجازه  -  برات متاسفم آقا مرتضن
ً
واقعا

؟! دی با مادرت ایم  ینجوری صحبت کتن
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چقدر میل به در آغوش کشیدن انیس در وجودش باال 

های گل انداخته از رفته بود! در آن لحظه و با آن گونه

دن خشم، خواستتن  تر و زیباتر شده بود. شک داشت فشر

ن بازوانش عواقب خویی داشته باشد!   او بئر

تر شد، صدای هق هق ضعیف الهام دلش را کیم که آرام

آورد. یک عمر دندان رس جگر گذاشته بود. نه اهل به درد 

 طعنه و کنایه زدن بود و نه اهل گالیه کردن. 

کند، یه اش، حال الهام را بهتی یمدید که دوریوقتی یم

دورتر و دورتر شده بود. دور خودش حصار کشیده بود تا 

 یک وقت دلش هوای مادرانه نکند! 

 

 

 ۲۱۹#پارت

 آورد. خییل زیاد! کم یم

تا وقتی پدرش بود، آنقدر نازش خریدار داشت که اشاره  

کیس بعد از هایش اجابت شود. تنهایی و یی کند و خواسته

پدر، کشنده بود. به خصوص وقتی که فهمید حضورش 

 مزاحم آرامش مادرش است. 
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خودش را کیم عقب کشید و دوباره به دیوار تکیه زد. انیس 

داد. د به خوردش یمباالی رس الهام ایستاده بود و آب قن

 نیشخندی زد و دستانش را دور تنش حلقه کرد. 

هایی که در یک اتاق رسدش شده بود. مثل همان شب

، با یک پتو تا صبح کوچک، بدون هیچ وسیله ی گرماییسر

ی کرد تا مزاحم مادرش نباشد. آن روزها تازه از خانهرس یم

 خاله حایحی رفته بود. 

 یم
ً
یاز به هیچ کس ندارد. خواست ثابت کند نمثال

مهر نیست. فقط چون خواست نشان دهد مادرش یی یم

 پشی شتر مرد دارد، اجازه داده مستقل شود! 

اش از نیشخندش خیس بود. آنقدر خیس که اضافه

ه کرد. کف دستش را تند و دستپاچه گوشه ی چشمش رسر

 زیر چشمش کشید. 

منده مامان، خییل تند رفتم. خودم یم - بعضن دونم ویل رسر

 ام پر شده مامان الهام! کنه. پیمانهوقتا آدم رس ریز یم

خییل وقته پر شده. شاید اگر انیس تو زندگیم نبود، یه 

 و خالص! جوری نقطه یم
 
 ذاشتم ته زندگ
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ن بلند الهام و چهرهیی  ی مبهوت انیس، ادامه توجه به هئر

 داد: 

 کنم. تو ک -
 
ه مامان من، عزیز من، الهام بانو، بذار زندگ

، رست رو باال گرفتی و راست و  یک عمر هرجا نشستی

دروغ گفتی به پشم و تصمیماتش اطمینان دارم، این بارم 

م.   خودت رو گول بزن و بذار خودم تصمیم بگتر

! من با انیس خوشم، خوشبختم،  ، به پیغمتی به خدا، به پتر

خوشحالم. حداقلش اینه که وقتی درد و غصه دارم، الزم 

یح  رو بریزم تو خودم و دم نزنم. یه نفر  نیست یه همه

ی خدا پشتم به بودنش گرمه، که فکر هست که همیشه

 کنه. ام رو هم یمجیب خایل و غرور مردونه

 کنم. تن و بدن انیس من رو این قدر نلرزون  
 
بذار زندگ

مادر من. به خدا، خدا رو خوش نمیاد. قدش کوتاهه، 

 گیل به رست گرفتم.   فدای یه تار موش. مگه من دیالق چه

  
 

ممکنه بچه دار نشه، بازم فدای رسش. اونقدر مادرانگ

 دلم نیم
ً
خواد با کیس تقسیمش خرج من کرده که اصال

 کنم. 
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کنم. من که   مامانم، عزیزم تو رو جون مهسات بذار زندگ

ی نخولستم، تو تمام این بیست و شش سال یک  ن ازت چتر

م کردی به امون خدا، بار هم بهت شکایت نکردم که چرا ول

حاال که یک نفر پیدا شده که قدم به قدم همرام باشه، 

ن رو بچشم.   اجازه بده منم معتن همراه داشئی

ی کمکم کن خوشبختش کنم. به جای اینکه یه واسم آیه  

، یادم بده براش مرد خویی باشم. منم قول  یأس بخوین

دم اون قدر خوشبخت بشم که حتی فراموش کتن یه یم

تمام زندگیت رو ول کردی و چسبیدی به پرس و جو  روز 

 کنم قربونت برم! 
 
 راجع به وضعیت زن من! بذار زندگ

 ای بر دست لرزان الهام نشاند. گفت و خم شد و بوسه

تصمیمش را گرفته بود. حتی اگر الهام با حضور انیس در 

 
 
اش مخالف بود، محال بود انیس راه رها کند اما زندگ

ن با رضایت مادرش باشد. خواست هدلش یم  مه چتر

ها را یک تنه به دوش کشیده بود درست که تمام سختی 

هایش را با تمام دنیا ویل آدم تک خوری نبود. خویسر 

ها رفت و آمد کند و کرد. الهام حق داشت با آنتقسیم یم

 از دیدن خوشبختی پشش کیفور شود. 
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 ۲۲۰#پارت

ش را دور دست الهام که در را پشت رسش بست، یک

ی انیس انداخت و دست دیگرش را از زیر زانوانش رد شانه

 کرد. 

ن دست روی دهانش صدایش را خفه کرد.  انیس با گذاشئی

 مرتضن رس زیر گوش او برد و گفت: 

ری رو مخم، حاال وقت یه ساعته داری بدجوری یم -

 تالفیه! 

هایش را خبیثانه به او نشان داد. انیس با گفت و دندان

ن آزادانهی خنده ای دست دور گردن او حلقه کرد. همئر

ن چسباند. انگار حرکت کوچک قدم های مرتضن را به زمئر

 وزن انیس کیل بیشتی شده بود. 

ن نیم   با همئر
اشتباه کرده بود. حواسش نبود این دختی

 وجب جثه، قدرت دیوانه کردن لو را هم دارد. 
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آب دهانش را که قورت داد، حرکت واضح سیب آدمش، 

انیس را به خنده انداخت. دیگر نقطه ضعف او را یاد 

 گرفته بود. 

  
 

های انیس، خلع صالح بود. رس به مرتضن در مقابل زنانگ

ی او تکیه زد و با خیال راحت چشم بست. امنیت سینه

ن بازوان نه چندان ورزیده  شد. ی مرتضن حس یمدرست بئر

 مدت کوتاه، حسایی الغر شده بود ویل 
ن  مردش در همئر

ه یم  از هر رفتار و حرکتش رسر
 

 کرد. هنوز هم مردانگ

مرتضن بدون توقف راه اتاق خوابشان را در پیش گرفت. 

های نصفه و نیمه دانست این عاشقانهخودش خوب یم

یک روز از پا درش خواهد آورد اما اگر این لحظات را هم 

 پاشید. گرفت، انیس از درون یمشان فاکتور یماز رابطه

 او برای یک رابطهپزشکش  
 
ی گفته بود ممکن است آمادگ

کامل، چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد اما این دلیل 

ن شد عشق بازینیم شان را حذف کند. زمان های آتشئر

ن را درست یم  کرد. فقط و فقط زمان! همه چتر

سیع کرد لبخند بزند. قرار نبود با حال خراب و به هم 

 که خاله اش انیس را هم به هریخته
 
م بریزد. بالش بزرگ
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ن  حایحی به عنوان پشتی کنار دیوار اتاق گذاشته بود، پایئر

 کشید و انیس را روی آن خواباند. 

ی آرایم به زیر گلوی او زد و گره دستانش را انیس بوسه 

آرام باز کرد. قصد کشتنش را کرده بود. لبخند لرزاین زد و 

ن شد.   سیب آدمش باز باال و پایئر

 

 

 ۲۲۱ت#پار 

ن راحتی لو یم رفت. چه بد که خوب و بد حالش به همئر

ای یادش لب زیر دندان برد و چشم در اتاق چرخاند. لحظه

ین وصف برای حالش  رفت قرار بود چه کند! رسدرگیم بهتی

 بود. رسدرگم شده بود و پریشان! 

اش یکباره ترشح شده بود. های مردانهگویی تمام هورمون

وع کند که آخرش برای خودش آزار بود ترسید کاری را رسر یم

 و برای انیس عذاب وجدان! 

تمام سعیش را کرده بود که حس بد کم بودن را از او دور  

ی این حس به خواست خودش تزریق کنندهکند و نیم
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ترین حرف ربطاش باشد. لبخندی زد و یی خانه بانوی

 ممکن را زد. 

ظریقن که  خواست حواس خودش را از زیبارویتنها یم

تمام قد مال خودش بود، پرت کند. انیس برایش حکم 

ش کند. گ ای را داشت که نیمغذای سلطنتی  توانست ستر

اش از نگاه کردن به خوراک بره ستر شده است که او دویم

 باشد؟! 

 تا حاال به مراسم عروسیمون فکر کردی؟!  -

انیس که هیچ، خودش هم از سوال نامربوطش تعجب کرد 

ای نبود. باید یک جور حواس خودش و هاما چار 

 
 

کرد. هایش را از جذابیت وجود انیس پرت یممردانگ

ن اول کاری انیس را  حداقل تا آنجا که کیم آرام شود و همئر

 هرچه رابطه است، فراری ندهد. 

 انیس ابرویی باال انداخت و کیم خودش را باال کشید. 

 ی؟! ای یاد عرویس افتاددفعه حاال یح  شده که یک -

اش بیشتی رخ نمایان المصب کیم جا به جا شد و بازی یقه

 کرد. مرتضن آب دهانش را قورت داد و چشم بست. 
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شد. لبخندش اوضاعش لحظه به لحظه بدتر یم 

 ترین شکل از خنده بود. احمقانه

؟! باالخره که باید عرویس  - خوب... خوب آخرش که یح 

م!   بگتر

کرد. دستی به انیس انگار وخامت اوضاع را درک نیم

ها را به رقص درآورد. لحنش کیم موهایش کشید و آن

 ناراحت بود. 

ن ما کمه؟!  -  تو این اوضاع فقط عرویس گرفئی

صاحبش را توانست کیم حواس یی خوب بهتی شد! الاقل یم

 بگذارد پای دل ناراحت همشش! ابرو در هم کشید. 

 

 

 ۲۲۲#پارت

؟!  -
ً
 کدوم اوضاع دقیقا

ساند. مرتضای ی نه لحنش و نه گره ابروهایش، انیس را نتی

 همیشه مهربان و بامالحظه که ترس نداشت، داشت؟
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ان، خودت مامانت که ناراضیه، داداشای منم ناراضن  -

ات مونده، بعدشم عرویس تازه عمل کردی، پایان نامه

 خرج داره دیگه! 

وار گفت ویل نه آنقدر آرام که به ی آخرش را زمزمهجمله

 نیشخند دردنایک زد.  گوش مرتضن نرسد. 

عرضه آره خوب، عرویس خرج داره و حساب من یی  -

 تر از همیشه است! خایل

! منظورم این نبود، خودتم خوب یم -  دوین

حرفش درست بود. منظورش را هم درست فهمیده بود اما 

آمد غرورش را زخم خودآزاری داشت دیگر! خوشش یم

 اش بگریزد. انهبزند و با علم کردن آن از دیگر غرایض مرد

ن دو دستش گرفت.  انیس دست بزرگ مرتضن را بئر

ن نگاه هم گره ابروان  نگاهشان در هم گره خورده بود. همئر

خواست کرد، آن وقت یمتر یممرتضن را کمرنگ

 اش را با دعوا به رخ انیس بکشد؟! دلخوری

ن مرتضن جان، من و تو هردومون یم - ن ببئر دونیم هیچ چتر

وعش خوب بود و نه زندگیمون عادی نی ست. نه رسر

 یی 
 
ایط هردومون مناسب یه زندگ دردرسه. خودمون رسر
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ختی داریم که دلمون واسه هم رفته ویل بقیه که 

 دونن بینمون چه اتفاقایی افتاده. نیم

دونم تموم سعیت رو من به تو و مردونگیت ایمان دارم. یم 

 خوام بذاریوین ویل ازت یمبرای بهتی شدن زندگیت یم

 در رابطه
 
ی ما واسه بهتی زمان کار خودش رو بکنه. زندگ

 . شدن به زمان نیاز داره

ی اینایی که االن با ازدواج ما دم یه روز همهقول یم

 خورن. مخالفن، حشت زندگیمون رو ایم

چسباند، آب روی آتش جمالتش و لبخندی که ته آن یم

ن چشمان او یم مش چرخید و آرابود. نگاه مرتضن بئر

 ریا. گرفت. زالل بود و یی یم

 از عمق چشمانش یم
 

اش را فهمید. شد صداقت و یکرنگ

خواست بدون هیچ به خودش که آمد، باز دلش انیس را یم

یط!   قید و رسر

 کشید. یی 
فایده بود. تا از وجود چشم بست و نفس عمیقی

اب نیم  کرد. شد، آرامش به او رو نیماین دختی ستر
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 ۲۲۳#پارت

ان چشمان بسته خم شد و لبانش را روی لبان انیس با هم

اب  گذاشت یا بهتی بگویم لبان او را به کام کشید. ستر

 شد. نیم

کرد و وجودش رسارس بوسید، بیشتی تمنا یمهرچه بیشتی یم

اش این بود که انیس هم پا به پایش شد. خویی آتش یم

 ورزید. عشق یم

ار خودش به رفت. انگاش یمبوسید و قربان صدقهیم

 
ً
ن داشت که حاال داشت عمال  که گفته بود یقئر

جمالیی

، داد. نیمنشانش یم ن خواست با زانوی غم به بغل گرفئی

 را به کام هردو نفرشان زهر کند. 
 
 زندگ

هایش قبول کرده حاال که مرتضن او را با تمام کم و کشی

ایستاد. انیس آدم پا بود، باید پای عواقب خواستنش یم

 یدن نبود. پس کش

 
 
کان قرار نبود کوتاه بیاید و زندگ اش را به و ناز و ادای دختی

آورد چشیم را که به اطراف مرتضن ببازد. در یم

 انداخت. اش نگاه بد یمخوشبختی 
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ای بعد، از هم فاصله گرفتند. نفس کم آورده و لحظه

خیس عرق. مرتضن پیشاین به پیشاین انیس چسباند و 

 نفس زنان گفت: 

با توئه، باید بذاریم زمان همه یح  رو درست کنه. حق  -

م و مهمقول یم ین عرویس رو بگتر تر از اون دم برات بهتی

یط که تو هم کنارم   با آرامش بسازم به رسر
 
یه زندگ

 .  بموین

ن آنقدر تلخ  انیس لبخند خییس زد و چشم بست. هیچ چتر

ن و سخت نبود. تنها صتی زیاد یم خواست که او برای داشئی

 کرد. ضن تا ابد هم صتی یممرت

م، سفره رو بنداز که روده کوچیکه تا من یه دوش یم - گتر

 روده بزرگه رو خورده. 

ون کشید.  تش را از رسش بتر مرتضن این را گفت و یی رسر

انیس رس تکان داد و همان طور نشسته دور شدن مرتضن 

 را نگاه کرد. 

بود. حال بد او را حس کرده بود و کاری از دستش ساخته ن 

نفس عمیقی کشید و از جا برخاست. بهتی بود او هم مانند 

ن رس  مرتضن خودش را به آن در بزند و وانمود کند همه چتر
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ی تغیتر نیم ن کرد ویل حداقل جای خودش است. چتر

 کشتش. عذاب وجدان نیم

ها را عقب کشید. باید دستی به میان موهایش برد و آن

تر نیس واقیع راحترفت و ادوباره در نقش خودش فرو یم

 توانست نقش یک زن فداکار را بازی کند. یم

 

 

 ۲۲۴#پارت

ون آورد. خییل هایش را یی وارد حمام شد و لباس نظم بتر

ها با همان خواست مثل تمام فیلم و داستاندلش یم

ها زیر دوش برود و از حرکت قطرات آب روی رس و لباس

د اما حیف که هم از خیس شدن  صورتش لذت بتی

های تنش و چسبیدنشان به بدنش متنفر بود و لباس

ن یمهم  کرد. کثافت کاری بعدش را باید خودش تمتر

ی لباس شک داشت شلوار جینش رنگ پس ندهد و فاتحه

 زیر سفیدش را هم نخواند! 

ی به دیوانه  ن لبخندی زد و رسی برای خودش تکان داد. چتر

 شدنش نمانده بود. 
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کرد که فکرش تمرکز یمآنقدر روی پرت کردن حواسش 

 چرخید. مدام حول تن و بدن انیس یم

زد. رسدی  دستی به صورتش کشید و شامپویش را چنگ 

شد. کیل حرف داشت که آب کم کم داشت آزاردهنده یم

ی او اجازه های زنانهتوانست به انیس بزند، اگر جاذبهیم

 داد! یم

ن پدری  در رسزمئر
 
در اش جدی بود. تصمیمش برای زندگ

آمد. در این شهر نه کاری حال حاضن کار دیگری از او برنیم

 داشت و نه دلییل برای ماندن. 

اش هم رو به اتمام بود و قرار بود نامه کارهای پایان  

ن کند. آن وقت او یماستادش وقت ارائه ماند ی آن را تعیئر

خواند و و مدرگ بالاستفاده که یا باید باز هم درس یم

برد و شاید باز هم کاربرد الزم برای او را نداشت باالترش یم

 جست. بست و با همان کار یمو یا باید کمر همت را یم

در این چند روز آنقدر در به در دنبال کار رفته بود که دیگر 

 
ً
امیدی به پیدا کردن کار نداشت. حساب بانگ تقریبا

داد. حداقلش این بود که ی ریسک نیماش هم اجازهخایل

ی داشت. ز   در فردوس خرج کمتی
 
 ندگ
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حمامش کمتی از یک رب  ع طول کشید. کار خاض قرار نبود 

داد و غذا طلب اش هم مدام آالرم یمی خایلبکند. معده

 کرد. یم

ی کوجگ روی موهایش انداخت و از حمام خارج حوله

خانه به گوش شد. صدای زمزمه ن ی آرام انیس از آشت 

 زیر رسید. داشت مثل همیشیم
 

ه در زمان کار کردن، آهنگ

 کرد. لب زمزمه یم

 

 

 ۲۲۵#پارت

خانه را در پیش گرفت.  ن انیس  لبخندی زد و مستر آشت 

 کرد. شان را همان جا پهن یمیسفره

ی تازه،  ن خانه شد و عمیق بو کشید. بوی ستی ن وارد آشت 

، تریسر لیته و آبگوشت جا افتاده و مهم تریسر تر از همه ستر

 
 

ن  یمبوی خوش زنانگ ها داد. بوی بهشت ترکیتی از همئر

 بود دیگر، نبود؟! 

د و مردی که یم شد این همه عطر بهشتی کنار هم قرار بگتر

 یک عمر تنهایی به دوش کشیده است را مدهوش نکند؟! 
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وای انیس بانو چه کردی تو؟ بوش آدم رو دیوونه  -

 کنه، خودش یح  باشه؟ یم

ن کنار  ن نشسئی  سفره گفت: انیس لبخندی زد و در حئر

 نوش جونت عزیزم!  -

! عزیز انیس بانو عزیزمش حسایی یم چسبید به جان مرتضن

 بودن زیادی زیبا بود. 

کنار سفره چهار زانو زد و پیازی را که انیس روی آن   

ن انگشتان دست چپش  گذاشته بود، برداشت. آن را بئر

نگه داشت و با دست راست مشتی به آن کوبید. پیاز 

 مت نامساوی تقسیم شد. بیچاره به چند قس

غذا رو بکش انیس بانو که زحمت تکه کردن پیاز رو هم  -

 از دوشت برداشتم. 

انیس رسی به تاسف تکان داد و مشغول کشیدن غذایش 

 کند. در لحظه عاشق 
 
شد. یاد گرفته بود در لحظه زندگ

شود. در لحظه عشق بورزد و در لحظه از عاشقانه های 

اب شود.   مردش ستر
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کش با مرتضن کم بود اما عمق داشت. طول زندگ  مشتی

عمقش آنقدر زیاد بود که یک رسش مستقیم به قلب او 

 رسید و سوی دیگرش قلب مرتضن را نشانه رفته بود. یم

ن کنار هم بودن ن بود. همئر  همئر
 
های صمیمانه اصال زندگ

ن فاصله  ها. و لحظه به لحظه برداشئی

ن که دو نفر سیع داشتند با کارهای  نه چندان همئر

های بلندی به سمت طرف مقابل بردارند و مفیدشان، گام

شد منکر هایشان یگ بود، این را دیگر نیمیگ شوند. دل

ی جسیم که انیس باید سعیش شد. مانده بود یک فاصله

 کرد. را برای برداشتنش یم

ه ن ی تن دادن پزشکش امید داشت. امیدی که به او هم انگتر

 به دستوراتش را یم
 
شان روشن روشن داد. آینده زندگ

 نمود. یم

 

 

 ۲۲۶#پارت

هایشان را کشان کشان تا اتاق برد. هیچ کدامشان چمدان

ن نبود اما شانه  دو زیاد سنگئر
 
های او داشت زیر زندگ
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ها را جلوی در رها کرد و تودش شد. چمدانشان تا یمنفره

 های کنار دیوار رساند. را به پشتی 

ی خاله حایحی به سبک قدیم چیده هاینجا هم مثل خان

های بزرگ و کوچک ها پشتی شده بود. دور تا دور تمام اتاق

چیده شده و همیشه برای پذیرایی از مهمان آماده بود. 

 نیشخندی زد و کنار دیوار رس خورد. 

ی او بود. اینجا هم قرار بود مهمان ی مهمان برازندهکلمه

 باشد. مثل تمام عمرش! 

رفت، حکم مهمان داشت پدرش هرجا که یم بعد از فوت 

 و بس! 

جز همان چند سایل که دست به زانوانش گرفت و خودش 

 را یک تنه به دوش کشید. چشم بست و رس به 
 
بار زندگ

ن دیوار تکیه زد. کاش یم شد خودش را به یک خواب سنگئر

ن بدون بیداری!  مهمان کند. یک  خواب سنگئر

 ای مرتضن جان؟! خسته -

ی در زد و یی  نیشخندی آنکه چشم باز کند یا تغیتر

 موقعیت نشستنش ایجاد شود، گفت: 
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اومدیم اینجا. کردیم، بعد یمکاش اول یه خونه اجاره یم  -

! حس رس بار بودن دارم تو خونه  ی یی یی

-  
 
پاشو پاشو، خودت رو جمع کن بچه! من تا دو سالگ

دن کثافت کاریات رو شستم، حاال واسه من حس رس بار بو 

 ی من؟! داری تو خونه

صدای جیغ مانند یی یی و لحن تندش، باعث شد در 

لحظه سیخ بایستد. ختر رسش آمده بود برای انیسش 

کرد یی یی خودش را لوس کند. اگر یک درصد هم فکر یم

آن اطراف هوایی شود، محال بود هوس درد دل کردن به 

 رسش بزند. 

ن نه یی یی جان، چه حرفیه؟! من غلط بکن - م به شما توهئر

 کردیم، بهتی بود! کنم، فقط گفتم اگه خونه اجاره یم

خوای خونه مگه عرویس گرفتی واسه دختی مردم که یم -

؟!   اجاره کتن

انیس لب پایینش را زیر دندان برده بود و به اره دادن و 

ن آن  نگریست. ها یمتیشه گرفئی

؟! قرار که نیست همیشه خوب - ... خوب، آخرش که یح 

 شما باشیم!  مزاحم
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 یی یی دستی در هوا پراند و باز جیغ زد: 

یم. من پیش واسه آخرش، همون آخرش تصمیم یم - گتر

 جوری یی مجلس دست مردم آبرو دارم. نیم
ن شه که همئر

یش خونه ی و بتی  ی خودت. دختی مردم رو بگتر

؟! من و انیس االن هم با هم چه فرفی یم - کنه یی یی

 ایم! خونههم

 

 

 ۲۲۷#پارت

انگار آتش زیر یی یی روشن کرده باشد. از جا پرید و صدای 

ش بیشتی از قبل شد.  ن  تتر

حیا واسه من حرف مفت نزن بچه! گ تو این قدر یی  -

؟! پس شدی؟! گ گفته تو و انیس قراره هم ن خونه باشئر

 من و فاطمه اینجا بوقیم؟! 

های مرتضن افتاد. تمام عضالت صورتش آویزان شد. شانه

اش را به سمت انیس چرخاند و با یه نالهی شبچهره

 چشمانش التماس کمک کرد. 
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انیس رس به دو طرف تکان داد و لبانش را بیشتی به هم 

د. یی یی را یم
 با هم همسایه فشر

 
شناخت. از همان بچگ

بودند و کم و بیش رفت و آمد داشتند. خم و چم رفتارش 

 دستش بود. 

به دهان گذاشت. شود با او دهان دانست نیمخوب یم

ن داشت.  ، جوایی برنده در آستئر
 برای هر حرفن

، به شوهرت کمک کن وسایلش  - تو هم اونجا وانستا دختی

 رو جابجا کنه، خودتم چمدونت رو بردار و بیا اتاق آخری. 

؟!  -  واسه یح  یی یی

یی یی که به طرف هال چرخیده بود، با این سوال مرتضن 

د. ابروهایش این بار هم را در دوباره به سمت او چرخی

 آغوش کشیده بودند. 

، فکر کردی  - خوشم باشه، چند سال رفتی شهر بزرگتی

یه؟! دیگه رو حرف منم حرف یم ؟! ختی  زین

د. هرچه یمکم مانده بود گریه گفت اوضاع بدتر از اش بگتر

د را یمشد. اینکه خانهقبل یم توانست فراموش ی جدا بگتر

 س دیگر غتر منصفانه بود. کند اما دوری از انی
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ن راحتی انیس را از او جدا   قرار نبود اجازه دهد به همئر

 گرفت؟! هایش را چه کیس گردن یمخوایی کنند. یی 

تمومش کن دیگه طیب! بچه رو نرسیده داری معذب  -

! یم  کتن

تر خاله حایحی که کنار یی یی ایستاد، نفس مرتضن راحت

د. خاله حایحی با تمام اش از راه رسیده بو باال آمد. نایحی 

ی  تر بود. هایش از یی یی منعطفسخت گتر

نگاه یی یی همچنان میخ او و حرکاتش بود. در جواب خاله 

حایحی نه تکان خورد و نه حرفن زد اما گره ابروانش بازتر 

 شد. 

! نیم - ن جوری اینجا واینستا دختی بیتن تو هم همئر

ه کم افته؟! برو یی دوریت داره پس یمشوهرت از غصه

پیشش، بعد بیاین یه چای بخورید. برای جابجا کردن 

 لباساتون حاال حاالها وقت هست. 

 

 

 ۲۲۸#پارت
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ن انیس باز زیر دندانش رفت. این بار از خجالت  لب پایئر

. مرتضن اما کم مانده بود پردههای یی حرف ی خاله حایحی

آورد از حمایت تمام همان وسط برقصد! داشت بال دریم

 اش! قد خاله حایحی 

خواست به طرف او پرواز کند و صورتش را غرق دلش یم

ن و چروک  بهتی بود قربان تک تک چئر
ً
های بوسه کند. اصال

 ی مهربان او برود. چهره

 تو هم نیشت رو ببند بچه! اینجا پشه زیاد داره!  -

زد که باید به خاله خاله حایحی بود دیگر! توی ذوقش نیم

آخر را با کیم اخم رو ی کرد. جملهحایحی بودنش شک یم

، او را هم با خودش از   بازوی یی یی
ن به او گفت و با گرفئی

ون برد.   اتاق بتر

ای بد نکرد. ی آخرش هم حال خوش مرتضن را ذرهکنایه

 دست به کمر زد و با صدای آرایم گفت: 

نشنیدی خاله حاجیم یح  گفت؟! در رو ببند و بیا پیش  -

 شوهرت، ضعیفه! 

با ابروهای باال پریده نگاهش کرد. باز  انیس رس باال آورد و 

 میدان را خایل دیده و دور برداشته بود. 
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ی از خاله   به طرف در چرخید و رسگ در راهرو کشید. ختی

حایحی و یی یی نبود. در را آرام بست. از اینکه خاله حایحی 

این قدر ضی    ح از او خواسته بود با دل شوهرش راه بیاید، 

ای در آغوش که لحظه  آمد خجالت کشید اما بدش نیم

د. خودش هم به امنیت حضور او نیاز  مرتضن آرام بگتر

 داشت. 

فرصت نکرد به طرف مرتضن بچرخد. بوی تن او درست 

اش زد و بعد دستش دور شکم انیس حلقه شد. زیر بیتن 

رسش را باالی رس او روی در گذاشت. شده بودند مانند 

ی که لحظه دو نفره به رسشان ای هوای بازی پدر و دختی

 نگاه از باالیی به او انداخت و با صدای زده است
. مرتضن

 ای گفت: خفه

ن راحتی یم - ری تو دیگه کارت به جایی رسیده که به همئر

 جناح دشمن؟! 

 مگر مرتضای همیشه مهربان، ترس هم 
ً
سیده بود. اصال نتی

 داشت؟

شد لرزش صدایش هم از هیجان نزدیگ به او بود. مگر یم 

 تضن این همه نزدیک به او باشد نفس او بند نرود؟! مر 
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 ۲۲۹#پارت

 شه؟! از گ تا حاال مامان بزرگ آدم، دشمن محسوب یم -

 دار. لبان مرتضن پشت گوشش را خیس کرد. خیس و نبض

از وقتی که همه جوری پشت زن آدم وایمیسته و سیع  -

 کنه آدم رو از میدون به در کنه! یم

وش انیس از بخار دهان مرتضن لرزید. گصدای او هم یم

 خیس خیس شده بود. خیس و گرم! 

کرد. انگار داشت جانش گرمایی که تا عمق قلبش نفوذ یم

شد. دلش رفت. مورمورش یماز همان نقطه در یم

د و پشت گوش را بخاراند. یم خواست دست باال بتی

اش را به گوشش ناخودآگاه رسش را کج کرد و شانه

 چسباند. 

ی تو گلویی کرد. این بار لبانش را به گوش ندهمرتضن خ 

حس خایل شدن زیر دل،  انیس چسباند. قلقلک و یک
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د تا آهش از ترین حسمبهم های انیس بود. لب به هم فشر

ن نبود.   گلو خارج نشود. پاهایش روی زمئر

ی او چسباند. مرتضن همانطور خم شد و لبانش را به گونه 

بوسید. بعد نوک بیتن و ی لبش را جلوتر آمد و گوشه

 لرزید. اش را. بدن انیس زیر دستانش به وضوح یمچانه

ی مرتضن ادامه کننده  داد. اگر حرکات تحریکداشت وا یم 

یافت، ممکن بود خودش به او پیشنهاد خاک بر رسی یم

 بدهد! 

برایش هم اهمیتی نداشته باشد که قرار است چه بالیی  

 رسش بیاید! 

حال او را خوب فهمیده بود که باز مرتضن هم انگار 

ی تو گلویی کرد و لبانش این بار روی لبان لرزان انیس خنده

. حال خودش هم تعریقن نداشت اما آنقدر روی گذاشت

هایش را طبقه بندی خودش کار کرده بود که بتواند اولویت

ن مهم  تر از سالمت انیسش نبود. کند و حاال برایش ایج چتر

ی کوتاهتر ی دهانش کشید و با وقفهلبان انیس را تو 

رهایش کرد. گرمش شده بود. گرم که نه، داشت آتش 
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گرفت. لبخند لرزاین زد و چشمانش را به چشمان آتش یم

 بار انیس دوخت. 

ه بریم قبل از اینکه  -  من در رفت! بهتی
 

خوب خستگ

 صدای یی یی و خاله حایحی دربیاد! 

ترسید دهان یم انیس چشم به زیر انداخت و رس تکان داد. 

باز کند و لرزش صدایش حال بدش را لو بدهد. شاید بهتی 

 راه را بهانه کند و خودش را به یک دوش آب 
 

بود خستگ

 رسد مهمان کند. 

 

 

 ۲۳۰#پارت

هایش را اش را زیر دندان گرفت و دندانانگشت اشاره

د. به دردش نیاز داشت! به حس تلخ  محکم به هم فشر

 بعد از آن هم! 

های کنار  او را با خود همراه کرد و به طرف پشتی مرتضن  

دیوار رفت. شده بود عروسک دست او! ترجیحص این 

د.   بود که ساعتی در آغوش او آرام بگتر
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ن دستان مرتضن به  شاید هم همان یک ذره آرامش را بئر

نیست بدل کند و تمام وجودش را پیشکش صتی و تحمل 

 ی مرتضایش نماید! مردانه

ن دستان مرتضن بازی یمتبدنش یی  خورد. کنار دیوار ابانه بئر

نشست و انیس را روی پایش نشاند. پاهای بلندش روی 

ن دراز بود و کوتایه پاهای انیس بیشتی به چشم یم  آمد. زمئر

مرتضن روی جای جای  حواسش به حرکت دستان بزرگ 

ی نداشت. افتاده بود در  بدنش بود.  مرتضن هم حال بهتی

 گاهانه برای انیس چیده بود! ای که آ تله

داد. داشت حتی به پهن کردن یگ از داشت وا یم

ن کرد. یمهای دو نقره و نرم یی یی فکر یمتشک ترسید اولئر

بارشان در موقعیت نامناسب رقم بخورد و تن کوچک 

 انیسش بیش از آنکه باید، آزرده شود! 

 هایش راه گرفته بود. رد باریگ از عرق دو طرف شقیقه

بان قلبش باال رفته بود. داشت قفسه ی نفسش تند و ضن

ها را تا به حال تجربه شکافت. این حالتاش را یمسینه

 نکرده بود. 
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شد. شک داشت اگر کیم دیگر دیگر داشت خطرناک یم 

ل اوضاع را در دست  در این وضعیت بمانند، بتواند کنتی

د.   بگتر

ند اما خواست خودش را آرام کنفس عمیقی کشید. یم 

اش زد و بدتر شده بود. عطر تن انیس بدجور زیر بیتن 

مدهوشش کرد. دیگر شدین نبود. باید راه فرار از چنگال 

یافت، وگرنه شک داشت همان ساعت گرگ وجود او را یم

 دریده نشود. 

هایش هم روی لبان انیس این بار عالوه بر لبانش، دندان

اش زهچفت شد. چشم بست و خودش را به دست غری

د. باالخره یکجور یم  شد دیگر! ست 

 اجازه نیم
ً
داد انیس اذیت شود. حواسش شش دانگ اصال

 ی کوچکش بود! به او و جثه

، انیس، کجا موندین پس؟! چای از دهن افتاد!  -  مرتضن

 

 

 ۲۳۱#پارت
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 ، امداد غیتی باالخره رسیده بود! صدای جیغ مانند یی یی

ی از هم فاصله حس و حال هردو نفرشان را پراند. جور 

گرفتند و سیخ نشستند که دیگر نه هوایی ماند و نه 

 هویس! 

و هوا و هوس هم بود به مرخض بدون  هرچه غریزه

 حقوق رفت! 

ون فوت کرد و با لحن  مرتضن نفسش را با صدا به بتر

 ای نالید: شکست خورده

ی داداشای تو، بیشتی هوای رفتیم خونهفکر کنم اگر یم -

 ! ن  من رو داشئی

اش هم انگار انیس هم حال خندیدن نداشت. خنده

انحنای کوچک برای خایل نبودن  ای بود. تنها یکعاریه

 عریضه! 

نفس عمیقی کشید و از جا برخاست. مرتضن تلخندی زد و 

ها هم مانند شد اگر آنحرکات او را زیر نظر گرفت. چه یم

 یمتمام زوج
 
 بردند؟! کردند و لذت یمهای عادی زندگ

در لحظه از فکری که کفر مطلق بود و از ذهنش گذشت، 

پشیمان شد. نوک زبانش را طبق عادت، پشیمان از 
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تر اش گاز گرفت و لبخندش واقیعهای غتر منطقی گفته

ن که انیس را داشت، جای شکر زیادی داشت.   شد. همئر

توانست جز همان در رحمتی هایش نیمانیس و خویی  

است. حاال دیگر حالش دهباشد که به رویش گشوده ش

 خوب خوب بود. نشانه
 
اش را دیده ی حضور خدا در زندگ

 شد خوب نباشد! بود. مرگ یم

انیس خودش را به چمدان کوجکش رساند و لباس 

ون کشید. راحتی  مرتضن با تنبیل تمام، چهار دست  اش را بتر

گفت االن از اش یمو پا خودش را به او رساند. حس مردانه

هاست که همشش به آغوش گرم او نیاز دارد. آن لحظه

حس بد کم بودن برای مرد زندگیت نباید حس خویی 

 باشد! 

های انیس حلقه کرد، دستان او دستانش را که به دور شانه

ی انیس از حرکت ایستاد. مرتضن لبانش را به بازی یقه

رساند و زیر گلویش را محکم بوسید. هق خفیف انیس را 

ترین لحن ممکن لبخند زد. لحنش مهربان نادیده گرفت و 

 بود. 
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هیچ وقت حق نداری فکر اینکه برای من و زندگیم کیم  -

رو به رست راه بدی! من و تو، دوتایی تمام سختیا رو 

خندیم، پشت رس میذاریم و یه روز به این روزامون یم

ن باش چون من بهش ایمان دارم!   اینو مطمئ 

زیر چشمان انیسش را گفت و با همان لبخند مهربان نم 

ترسید وگرنه انیس را گرفت. از در آمدن صدای یی یی یم

بوسیدش! گرفت و  تا جان داشت یمسخت در آغوش یم

ی او کاشت و از او فاصله ی با صدایی روی گونهبوسه

 گرفت. چشمگ به چشمان گرد انیس زد. 

دم تالفن این همه ش باشه واسه عرص! قول یمبقیه -

یت رو ی  ک جا در بیارم! دلتی

لبخند انیس انگار خیالش را راحت کرد که با نفس عمیقی 

فاصله گرفت و با چشمگ از جا برخاست. از اتاق که خارج 

 بود با هوایی یم
شد، حال و هوای هردونفرشان تابستاین

 ای ابر سفید! صاف صاف بدون حتی لکه

 

 

 ۲۳۲#پارت

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 از او کار تمام طول روز مثل تراکتور کار کرده بود. یعتن 

ی تنفس ای اجازهکشیده بودند! خاله حایحی و یی یی لحظه

ی یی یی آنقدر کار مردانه داشت که یک دادند. خانهنیم

هفته هم برای انجامشان کم بود، آن وقت یی یی انتظار 

 روز انجام دهد.  داشت مرتضن همه را در یک

های آب نیاز به تعویض داشت. المپ ها و تمام شتر

های سوخته به کنار، یی یی جانش دستور داده بود یی مهتا

های چهارتایی المپ تعویض شود. معتقد ها با پایهمهتایی 

ی دارد. عقیده اش درست بود اما کار بود برق سوزی کمتی

 یک ساعت و دو ساعت نبود. 

ها که باز شد، یی یی خانم تازه متوجه تفاوت رنگ مهتایی 

وع ههای مهتایی با بقیزیر پایه ی جاهای دیوار شد و این رسر

ن انیس بود.   مصیبت جدیدی برای مرتضن و همچنئر

ها را یگ خایل کنند و دو نفره زحمت یی یی دستور داد اتاق

رنگ کردنش را بکشند. کار هر دو نفرشان در آمده بود. 

 حداقل برای یک هفته کار داشتند. 

م شد. تمایی یی به یک رنگ کردن ساده هم راضن نیم 

وسایل قدییم و قابل تعمتر باید به دست خودش تعمتر 
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 دقیقهیم
ً
ای وقت خایل نداشتند. شد و بقیه تعویض! عمال

خواست انتقام چند سال دوری مرتضن را یک انگار یی یی یم

 جا دربیاورد. 

ی پشی بود و یک اش نبود اما تنها نوهمرتضن تنها نوه

، هرچند یی یی  به هیچ کدام از  جورهایی نور چشم یی یی

 داد. هایش رو نیمنوه

اش باشه فردا. بیاین یه چای خیله خوب دیگه، بقیه -

رضا و عاطفه  . قراره فردا عماد و امتر ن بخورین و بخوابئر

 بیان کمکتون! 

ها بماند، یی یی حرفش را زد و یی آنکه منتظر جواب آن

راهش را گرفت و رفت. مرتضن غلتک رنگش را داخل 

 دستمایل که به رسش بسته بود را کشید.  سطل انداخت و 

گه فردا میان کمک! خوب هالکمون کرده، حاال یم -

 ذاشتی همون فردا این کارا رو بکنیم! یم

 ی آرایم کرد. انیس خنده

، بلند بگو به گوشش برسه! اگه راست یم -
 
 گ

ن جا از زبونم  - مگه از جونم ستر شدم! بشنوه همئر

 . کنهآویزونم یم
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ن انیس رورسی ن دست کشیدن بئر اش را باز کرد و حئر

 اش گفت: موهای به هم چسبیده

 پس الگ غر هم نزن. حاال که تموم شده، رفته.  -

مرتضن انگشتش را داخل سطل رنگ زد و انیس را 

انه در آغوش کشید. انگشتش را روی تیغهغافل ی بیتن گتر

 او کشید و بیخ گوشش گفت: 

ه زیاد بلبل ز  ن بانو، امروز برات کیل _شما بهتی  نکنئر
بوین

نقشه داشتم. حاال که نقش بر آب شده، باید همه یح  رو 

 دوبله تالفن کنم. 

انیس خم شد و راحت از زیر دستان او فرار کرد. دستی به 

 اش کشید و رو ترش کرد: بیتن 

آخه این چه کاریه؟! من جواب خاله و یی یی رو یح   -

 بدم؟! 
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مرتضن را تنها گذاشت. مرتضن  غرغرکنان اتاق را ترک کرد و 

ای کرد و رس تکان داد. آنقدرها ساده نبود که نفهمد خنده

انیس با این فرار هوشمندانه از زیر جواب دادن به او و 

هایش در رفته است. فالعمل نشان دادن به حر عکس

 پوفن کشید و اتاق را ترک کرد. 

دید تنها شدن با انیس را دوست داشت اما نه حاال که یم 

 از دستش فرار یم
ً
 کارهایی که در او علنا

کند. پشت بیشتی

طول روز انجام داده بودند، اضار انیس خوابیده بود. 

ین فرصت. داشت از اضار به انجام همه ی کارها در کمتی

ترسید خودخواسته گریخت. یمخلوت کردن با مرتضن یم

او  ها آرامش را هم از جای خوابش را جدا کند و آخر شب

 دری    غ کند! 

ابرو در هم کشید و قدم تند کرد. با کار کردن مشکل 

گرفت اما نه وقتی نداشت، حتی اگر تمام روز و شبش را یم

ی آخر شبش را هم از او های عاشقانهکه قرار بود خلوت

 مگر او بدون انیس خوابش یم
ً
د. اصال  برد؟! بگتر

 از انیس ناجوانمردانه به او نزدیک شده و قسمت بز  
 
رگ

قلبش را ترصف کرده بود. او را به آغوشش معتاد کرده بود 

 خواست یک شبه ترکش بدهد. و حاال یم
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از ساختمان خارج شد. خاله حایحی و یی یی مثل هرشب 

ی بهارخواب بزرگ خانه پهن کرده بساطشان را گوشه

 بودند. اینجا دید خویی به حیاط باغ مانند خانه داشت. 

 ست و بالت که هنوز رنگیه! اومدی باالخره؟! د -

 

 

 ۲۳۴#پارت

ش را به طرف رسویس گوشه  کرد و مستر
ی حیاط کج پوفن

ن رفت و چند نفس عمیق کشید. به این کرد. پله ها را پایئر

ی کوتاه نیاز داشت. شاید آیی به رس و صورتش فاصله

تر یم شد. هرچند سابقه نداشت زد و خشمش کمرنگیم

د   . خشمش گریبان کیس را بگتر

ام نگه داشته بود. وارد رسویس بهداشتی شد و  همیشه احتی

ن در، رسش را زیر شتر آب گرفت. آب رسد  بدون بسئی

داد، نفسش را بند آورده بود. تا وقتی که نفسش اجازه یم

 در همان حال ماند. 

آورد. اینکه این روزها آنقدر تحت فشار بود که گایه کم یم

کشید، بیشتی از انیس هم داشت خودش را کنار یم
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ی آزارش یم ن ی این راه بدون همراه، سخت داد! ادامههرچتر

 و طاقت فرسا بود. 

نفس که کم آورد، رس باال آورد و چند نفس عمیق کشید. 

تش را حس یم کرد و چسبیدن آن به حرکت آب روی یی رسر

 تنش را! 

دستش را چند بار محکم روی موهایش کشید. حرکت آب  

یم وزید و بدنش از رسما لرزید. شدت گرفت. باد مالی

 ها نیاز داشت. چقدر به این حس

د.  چند بار لبانش را به باال کشید تا طریح شبیه لبخند بگتر

شد، صدای خاله حایحی و تر یمهرچه به بهارخواب نزدیک

هایشان رسید. داشتند از برنامهتر به گوشش یمیی یی واضح

 کردند. برای باغ انار صحبت یم

گفت. مثل . آرام و محکم سخن یمآمد انیس هم یمصدای 

شد، کیس که به تک تک کلمایی که از دهانش خارج یم

ن انداخت.   ایمان دارد. نیشخندی زد و رس پایئر

ن ایمان را انیس به چقدر دلش یم خواست نصف همئر

 
 
شان خودش و اویی داشت که حاضن بود برای حفظ زندگ
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تمام روز را در حال فرار از هرکاری انجام دهد. اینکه انیس 

 داد. او بود، بدجور آزارش یم

کنار انیس که نشست، در خود جمع شدن او حالش را   

بدتر کرد. خودش را به آن در زد و بیشتی به او نزدیک شد. 

اگر بحث اذیت کردن بود، مرتضن راهش را بهتی از انیس 

دانست. انیس آنقدر بدجنس نبود. ته تهش کیم کناره یم

 نشست! گرفت و دور یمیم

مرتضن دست راستش را پشت رس انیس جک کرد و به آن 

اش با پشت انیس در تماس بود. تکیه زد. جوری که شانه

جا خوردن انیس با لرز کوتاه تنش معلوم شد. فنجان 

لبخند پر  چایش را برداشت و با چسباندن آن به لبانش،

ادتش را پنهان کرد.   رسر

آن را به تن انیس چسباند.  ید و نوکانگشتانش را جلو کش 

ک راه فرار نداشت. بدجور گتر افتاده بود!   دختی

 

 

 ۲۳۵#پارت

رضا و عاطفه کارشون به کجا رسید؟ - ، امتر  یی یی
 راستی
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ای از نگاهش به یی یی و خاله حایحی بود اما دستش لحظه

ایستاد. نوک انگشتانش روی پشت انیس رژه کار نیم

ک بییم لرزید. چقدر لذت داشت. شتی یمرفت و تن دختی

 های از رس صبحش در! این به آن همه جان به رس کردن

به هیچ جا! به کجا قرار بود برسه؟! تا وقتی رضا کوتاه  -

 مونن. نیاد، اون دوتا هم بالتکلیف یم

دن لب هایش پنهان کرد و سیع کرد لبخندش را با فشر

حواسش به جز حرکت لذت بخش انگشتانش روی بدن 

 های یی یی هم باشد. یس، به حرفان

 حرف حساب آقا رضا چیه؟!  -

حرفش اگه حساب بود که این قدر همه یح  به هم  -

ن اول کاری یه خونه پیچید! یمنیم رضا باید همئر گه امتر

ی عاطفه، حاال هرگ ندونه فکر بخره و بندازه پشت قباله

 کنه خودش چه گیل قراره به رس دختی و دامادش بزنه! یم

آمد یی یی فت و به رسش تایی داد. از وقتی یادش یمگ

 ی خویی با شوهر عمه حوایش نداشت. میانه
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 داد او و مادرش سالهایش نشان یمشنیده 
 
های اول زندگ

اند و این کینه شده و در دل یی اش را آزار دادهبد جور عمه

 یی مانده بود. 

 خوب چرا عمه و عاطفه جلوش درنمیان؟!  -

مخصوصش را روی نعلبگ کوبید و رو ترش  یی یی فنجان

 کرد. 

 همه -
 
، زندگ ن  شون بهتی از این بود. اون دوتا اگه هتن داشئی

. این بحث جاش االن  - ن پاشو، پاشو بچه برین بخوابئر

نیست. به من و تو هم ربیط نداره. رضا، بابای عاطفه 

ش. است. خودش یم  دونه و دختی

یدی باز شده بود دهان مرتضن که برای پرسیدن سوال جد

اما این جمالت خاله حایحی که لحتن نه چندان دوستانه 

داد با زبان خوش بحث را داشت، بسته شد. ترجیح یم

خاتمه دهد تا اینکه خاله حایحی با جمالت معروفش داغ بر 

 دلش بگذارد! 

انیس زودتر از همه از جا برخاست و سیتن چای را 

ای در حال فرارش هبرداشت. نگاه خندان مرتضن او و قدم

 ی ورود به ساختمان دنبال کرد. را تا لحظه
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ه رو اذیت  - یه بچه! فکر نکن نفهمیدم داشتی این دختی

کردی. حواست به خودت باشه چون من بدجور یم

حواسم بهت هست. این دختی امانت دست ماست، 

! اجازه نیم  دم اذیتش کتن

 

 

 ۲۳۶#پارت

بدجور پر بود. پر  شد. توپ یی یی چشمانش از آن بازتر نیم

ای شک کرد که او مادربزرگ ی شلیک! لحظهو آماده

 خودش است یا انیس! 

آب دهانش را قورت داد و با رس تکان دادین از جا 

برخاست. با خودش که رودربایستی نداشت از اینکه خاله 

حایحی و یی یی متوجه شیطنتش شده بودند، خجالت 

ن دهن باز کشیده بود. نه در آن حد که دلش بخوا هد زمئر

کند و او را ببلعد، نه، آنقدرها هم خجالتی نبود ویل دو رد 

 هایش راه گرفته بود. باریک عرق از دو طرف شقیقه

ای زیر لب زمزمه کرد و مشتش را کف دست دیگرش لعنتی 

د  کوبید   مگر رسم نبود مادربزرگ پش طرف او را بگتر
ً
اصال
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های یی یی چه معتن و مدام عروسش را بچزاند. پس این کار 

 داشت؟! 

 
 
اش شبیه مردم رس تکان داد و نیشخندی زد. کجای زندگ

اش عادی برخورد عادی بود که انتظار داشته باشد یی یی 

 خاص بودند! خاص و غتر 
ً
کند! خانواده و اطرافیانش کال

 !  قابل پیش بیتن

وارد ساختمان شد و بدون توقف، به طرف اتاقشان رفت. 

بود. روی نگاه کردن به چشمان خاله بدجور ضایع شده 

 حایحی و یی یی را نداشت. 

ون کشید. از کمد   تش را از رسش بتر وارد اتاق شد و یی رسر

دیواری تشگ برداشت و تشک را کنار هم پهن کرد. ترجیح 

ن تشک خودش و انیس و دیوارهای اتافی کیم یم داد بئر

ها. گرفت از نزدیگ زیاد به دیوار فاصله باشد. نفسش یم

ون کشید.   دوباره به طرف کمد رفت و پتو و بالش بتر

هنوز قدیم از آن دور نشده بود که انیس وارد اتاق شد.  

د، با یی لبخندی که یم اعتنایی رفت روی لبانش شکل بگتر

، به رساغ چمدان  انیس رنگ باخت. انیس بدون هیچ حرفن

ی آن را گرفت و کشان کشان با اش رفت. دستهباز نشده
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دش از اتاق خارج کرد. طول کشید تا مرتضن به خودش خو 

 بیاید و عکس العمیل نشان دهد. 

انیس که از اتاق خارج شد و به طرف اتاق آخر راهرو 

پیچید، مرتضن پتو و بالش دستش را از همان جا روی 

تشکش پرت کرد. در یک لحظه به شدت عصتی شده بود. 

لوی دست چپش را به کمر زده و دست راستش را ج

 دهانش گذاشت. 

چند دور طول و عرض اتاق را یط کرد. هیچ دلش 

اش، دل انیس را خواست به خاطر عصبانیت یکبارهنیم

ترسید پشت رسش برود و نتواند خودش را بشکند. یم

ل کند. رس باال گرفت و چند نفس عمیق کشید. حالش  کنتی

شد. به درگ زیر لب گفت و ها خوب نیمبه این راحتی 

 با انیس برخورد الم 
ً
پ اتاق را خاموش کرد. بهتی بود فعال

 نداشته باشد. 

از نظر خودش آنقدر که الزم بود با حرف و عمل فهمانده  

شود دو نفره بود که مشکلش از نظر او اهمیتی ندارد و یم

حلش کرد. از این به بعدش به خود او مربوط بود. 

 توانست دست به دست مرتضن بدهد و به هر دو یم

نفرشان برای رد شدن از مشکالت، کمک کند یا راه راحت 
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 مرتضن خط بزند. به 
 
را انتخاب نماید و نامش را از زندگ

 و یی 
ن راحتی  دردرسی! همئر

بالش را با پایش باالی تشک انداخت و خودش را روی 

 تشک پرت کرد. 

رسش را محکم روی بالش گوبید و پتو را تا زیر گلویش باال 

گانه بود ویل در آن لحظه فکر دیگری چهکشید. حرکاتش ب

رسید. آنقدر خسته بود که برای آرام شدن به خاطرش نیم

د اما شدین نبود! منطقی   اش این بود در لحظه خوابش بتی

 

 

 

 ۲۳۷#پارت

د که عصتی شد. یک  آنقدر غلت زد و پلک به هم فشر

ساعت بعد، عصتی و کالفه رس جایش نشست. نور مهتاب 

ن کرده بود. گلویش خشک بود. از جا اتاقش را روش

خواب برخاست. شاید خوردن یک لیوان آب برای یک

 کرد. راحت کمکش یم
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وار به طرف انتهای راهرو جلوی در اتاق رسش اتوماتیک

ک یی 
معرفتش به آن کوچ کرده و چرخید. جایی که دختی

 فکر بدخوایی او را نکرده بود. آب دهانش را قورت داد 
حتی

 دل و پاهایش شد. و تسلیم 

ل او نبود. باید   انگار هیچ کدام از اعضای بدنش در   کنتی

د. در اتاق کامل بسته نبود. در را انیس را یم دید تا آرام بگتر

تر هل داد و داخل شد. این اتاق از اتاق خودش کوچک

 بود. نه آنقدر که نشود دو نفره وسط آن خوابید ویل... 

ورانه ه انیس به فکر او نبود، ای زد. حاال کلبخند رسر

کشید. به طرف در خودش باید گلیمش را از آب یم

ی نبود.   برگشت و رسگ در راهرو کشید. هیچ ختی

آمد. خوب صدای خر و پف آرام یی یی از اتاق کناری یم

بود که حرفش را عمیل نکرده بو هم اتاق انیس نشده بود. 

وی ذوقش در را این بار آرام بست. کلید روی آن نبود. ت

خورد اما قرار نبود کار خاض بکند که در بسته الزم داشته 

ها قرار زد. انگار بعد از سالباشد. تمام وجودش نبض یم

 اش را در آغوش بکشد! بود معشوقه

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ای باالی رس انیس ایستاد و تماشایش کرد. لحظه

معرفت آرام و محکم خوابیده بود. انگار هیچ فکر و یی 

توی نازکش را آرام از روی تنش کنار داد. خیایل نداشت. پ

 برد. بازوان لختش دل یم

آب دهانش را قورت داد و زیر پتو خزید. دیگر یک ذره هم  

شد. اش نبود، داشت از شدت ترشح بزاق خفه یمتشنه

ترین ریسک کوبید. انگار داشت بزرگقلبش روی هزار یم

 
 
ن کرد. بالش را کیم باالتر اش را عمیل یمزندگ روی زمئر

ن  گذاشت و در حایل که انیس را در آغوش داشت پایئر

 خزید. 

ک بیدار قطع شدن لحظه ای نفس انیس را حس کرد. دختی

خواست به روی خودش نیاورد چه حایل شده بود و یم

اش را به ای روی پیشاین او نشاند و بیتن دارد. مرتضن بوسه

 موهایش چسباند. 

دیگر مهم نبود یی یی اگر آور بود. انگار عطر تنش خواب

ها را در این وضعیت ببیند، چه عکس العمیل نشان آن

خواهد داد. نیش کالم خاله حایحی هم اهمیت از دست 

داده بود. در آن لحظه، تنها خودش مهم بود و انیسش که 

 گویی بدون هم، دو انسان ناقص بودند. 
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 تر کرد و رس روی بالشگره دستانش را دور تن انیس محکم

گذاشت. به ثانیه نرسیده خواب جوری او را برده بود که 

اش ی سینهی خیس انیس روی قفسهحتی متوجه بوسه

 نشد... 

 

 

 ۲۳۸#پارت

بیدار که شد با دیدن جای خایل انیس، تمام وجودش یخ 

رود و کم نخواهد زد. گفته بود تا آخرش پا به پای او یم

ن   به دوش بکشد.  ها را آورد ویل قرار نبود یک تنه نخواسئی

انیس برای نمار صبح رفته و دیگر برنگشته بود. شاید نباید 

شد اما مگر دست خودش بود. داشت بال بال دلخور یم

ن انیس و او با تمام وجود سیع یمیم کرد زد برای داشئی

 دوری کند. 

نیشخندی زد و از جا برخاست. تشک و پتو و بالش را 

کمد دیواری چپاند. به او بدون تا زدن، گلوله کرد و داخل  

چه که انیس تنهایش گذاشته و رفته بود. خودش باید 

 کرد! آمد و تشکش را مرتب یمیم
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رسگ در راهرو کشید و از عدم حضور ساکنان خانه 

ن شد. خودش را با چند قدم بلند به اتاقش رساند.  مطمئ 

تش هنوز هم نم داشت. یی  به خاطر مچاله بودنش،  رسر

 بود. چروک هم شده 

همانطور آن را تن کشید و تشک و پتو و بالش خودش را  

تا زد ک مرتب داخل کمد دیواری گذاشت. دلش کیم خنک 

 شد. 

اضش را به گانه بود ویل فکر یمبچه   ن کار اعتی کرد با همئر

 انیس نشان داده است! 

 اعصاب نداشت. یم
ً
خواست از اتاق خارج شود ویل واقعا

ن انداخت. پاهایش را خم خودش را کنار پشتی روی ز  مئر

 هایش را روی آن گذاشت. کرد و آرنج

 و 
 

زیاد نخوابیده بود و با کاری که انیس کرد، خستگ

عصبانیت با هم به وجودش هجوم آورده بود. لب پایینش 

را زیر دندان برد و محکم جوید. رس به دیوار تکیه زد و 

 چشم بست. 

خنک و  آفتاب هنوز درست و حسایی نزده بود. باد 

زد و عطر ی بزرگ اتاقش داخل یمصبحگایه از پنجره
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آورد. های اطلیس حیاط یی یی را به ارمغان یمگل

توانست حدس بزند انیس چقدر از بودن در این خانه یم

 راضیست. 

خواست بار دیگر توسط پوفن کشید و برخاست. دلش نیم

دانست حتی اگر یی یی و خاله حایحی بازخواست شود. یم

 راز بکشد هم خواب به چشمش نخواهد آمد. د

 

 

 ۲۳۹#پارت

اش گذاشت و کیف پولش را داخل جیب شلوار ورزیسر 

هوای مطبوع و پاک شهرش،  گرمکنش را هم پوشید. 

کرد که کیم وقت بگذارد و خودش و ساکنان اش یموسوسه

 خانه را به نان داغ و تازه مهمان کند. 

خانه ن آمد. یی یی هم یم صدای خاله حایحی و انیس از آشت 

خانه شود، با صدای  ن  آنجا بود. بدون اینکه وارد آشت 
ً
حتما

 بلند گفت: 

ن دیگهصبح بختر خانما، من دارم یم - م. چتر ای رم نون بگتر

 الزم ندارین؟! 
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ون انداخت. به  خانه بتر ن یی یی تر و فرز خودش را از آشت 

شد مردی پیدا شکل واضج ذوق داشت. انگار باورش نیم

 هایش را با خرید نان داغ زیباتر کند. صبح شده که

خواد تو فریزر، نیم صبح توام بختر مادر! نون داریم -

 !  زحمت بکیسر

مییل و ی آخر یی یی از روی یی اش گرفت. جملهخنده

 تعارف گفته شد. رس باال انداخت: 

ه. تا  - ، امروز که زود بیدار شدم نون تازه بخرم بهتی نه یی یی

ن دیگهشما وسایل دیگه ر  ، برگشتم. چتر ن ای الزم و آماده کنئر

 ندارین؟! 

، یه دستت درد نکنه مادر، حاال که داری زحمت یم - کیسر

 کیلو شتر هم از لبنیایی بخر. 

زیپ گرمکنش را باال کشید و سیع کرد نگاهش به چشمان 

کرد که معرفت جوری نگاهش یممظلوم انیس نیفتد. یی 

ی گرمکنش را یقه شد. هرچه دلخوری بود، فراموشش یم

 باال کشید. 

 یه کیلو کافیه؟!  -

 آره مادر، بسه.  -
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رس تکان داد و با خداحافیطن آرایم، از ساختمان خارج شد. 

هوای تازه که به رسش خورد، خود به خود نفس عمیقی 

های ی یی یی و خانههای حیاط خانهکشید. عطر گل

 ت. اش پیچید و لبانش خود به خود شکفاطراف، زیر بیتن 

ن نداشت. دستانش را داخل عجله ن و برگشئی ای برای رفئی

زد. های شلوارش گذاشته بود و رس به زیر قدم یمجیب

شناخت ویل شک داشت های یی یی را زیاد نیمهمسایه

 ها هم او را نشناسند! آن

 

 

 ۲۴۰#پارت

تجربه نشان داده بود که اهایل این شهر آنقدرها هم 

 خودشان گر 
 
م نیست. هوس نان سنگک رسشان به زندگ

تازه کرده بود و مجبور شد به خاطرش چند کوچه را رد 

ش نداشت.   کند. مشکیل با دور شدن مستر

ها زیاد به حساب بیاید. نبود که فاصله شهر آنقدر بزرگ 

 شد با دو ساعت پیاده روی یط کرد. تمام آن را یم
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ه نانوایی خلوت بود. جز یگ دو نفر کیس جلوی آن نایستاد

 شناختند. ها هم او را نیمبود. شکر خدا آن

دو نان سنگک خرید و از عطر آن رس مست شد. خرید 

د. در راه برگشت،   یی یی هم وقت زیادی نتی
شتر سفاریسر

ی داشت. لحظه به لحظه بیشتی گرسنه اش رسعت بیشتی

 داد. شد. بوی نان تازه بدجور قلقلکش یمیم

ه توقف پارس سفید از پیچ رس کوچه که پیچید، متوج 

 درست مقابل خانه
 

ی یی یی شد. لبانش به باال حالت رنگ

هایش بیشتی شد. صاحب آن را خوب گرفت و رسعت قدم

 شناخت. یم

یکپشعمه   رسر
 

هایش تمام خرابکاری ای که از همان بچگ

چند قدیم اتومبیل بود که در سمت رانند باز شد و  بود. 

ون آمد. قد  رضا از آن بتر زد بلند و قامت الغرش داد یم امتر

 خود ناکسش است. 

به ن دو کتفش کوبید. لبخندی زد و ضن  ی محکیم به بئر

رضا  به، باعث شد امتر ب دستش و ناغافل بودن ضن ضن

 قدیم به جلو پرتاب شود. 
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 داده که با یه  -
 

به سالم پشعمه، باز عمه بهت گشنگ

ی؟!   دست وا متر

رضا که تازه از شوک خارج شده ب ود، دست به کمر زد امتر

و با ابروهای در هم به طرف او چرخید. سیع داشت 

دردش را پنهان کند اما دهان که باز کرد، جوری هوا را به 

هایش کشید که مرتضن نگفته هم متوجه دردی که ریه

 کشید، شد. یم

من اگه بدونم گ به تو گفته وحیسر بازی یه جور  -

 کنم! شوخیه، از زبون آویزونش یم

توجه به خشم صدایش، جلو رفت و دست یی  مرتضن 

بهاش دور شانهخایل ن های او حلقه کرد. ضن ی آرایم بئر

 هایش کوبید. کتف

 . سخت نگتر پشعمه، دنیا دو روزه -

ه به پشمان درشت و براقش،  بعد از او فاصله گرفت و ختر

 گفت: 

 شده بود پش! دلم برات تنگ -

 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 ۲۴۱#پارت

رضا این بار بیکار در آغوش ف و باز او را تنگ د. امتر شر

نایستاد و دستانش دور تن مرتضن حلقه شد. از نظر قدی 

او هم  اش نصفچند سانتی از مرتضن بلندتر بود اما جثه

شد. الغری بیش از حدش او را قد بلندتر هم نشان نیم

 داد. صدای گرم و مهربانش زیر گوش مرتضن پیچید: یم

! نیم - قدر دلم برات دوین چصفای شما آقا مرتضن

 شده بود پش! تنگ

اش با تمام سعتر ی فردویسگفت و مهربان خندید. لهجه

ون  که در پنهان کردنش داشت، از گوشه کنار کلماتش بتر

زد. اصال نود درصد مردمان این شهر کافن بود دهان باز یم

ون بریزد.   کنند تا اصالتشان بتر

ی شکل بیان کلمات و انتخاب آنها و حتی محل ق رارگتر

 داد. افعال در جمالتشان، فردویس بودنشان را لو یم

رضا از آن  صداقت در لحن و کلماتش پیدا بود. امتر

هایی بود که محال بود نزدیکت باشد و با او احساس آدم
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. مهربان بود و دلسوز.  ی بزرگ یی یی بود و نوه راحتی نکتن

 به جای همه غصه خور تک تک اعضای فامیل. 

ترین حشیی بود که مرتضن وری از او بزرگشاید د 

ن بود اگر همان موقع که حاج یم توانست بخورد. مطمئ 

احمد و مادرش قصدشان برای ازدواج جدی شد، او به 

 انتخاب داد و خانهحرف یی یی گوش یم
 
ی او را برای زندگ

  کشید. ها را نیمکرد، خییل از سختی یم

رضا با بوسه ، از او فاصله ی مهرباین به پامتر یشاین مرتضن

 گرفت. 

، ختی داشتی این ساعت میام  - منده کردی آقا مرتضن رسر

 که واسه نون تازه هم خریدی؟! 

 مرتضن قدیم عقب رفت و ابرو باال انداخت. 

وقت کردی واسه خودت نوشابه باز کن پشعمه! بعد  -

 یه عمر این وقت صبح بیدار بودم، هوس نون تازه کردم. 

ی  خوش و بش کنان به ن  گویی چتر
طرف در رفتند. مرتضن

 به یاد آورده باشد، رس به دو طرف چرخاند و پرسید: 

 پس بقیه کجان؟!  -
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رضا نشاطش را از دست داد. چهره دستی در هوا  ی امتر

 حوصله گفت: تکاند و یی 

! نیم - ن  دونم، با من که نیسئی

 رد شد. لتی کج 
گفت و از جلوی چشمان متعجب مرتضن

 این فقط او نبود که با  افتاد.  کرد و پشت رس او راه
ً
ظاهرا

 اش مشکل داشت. بانوی خانه

 

 

 ۲۴۲#پارت

ای نداشت ای با خباثت تمام از اینکه انیس خانوادهلحظه

که در کارشان موش بدواند، خوشحال شد. لبخندی زد و 

لتی کج کرد. هیچ هم از این موقعیت ناراضن نبود که 

کند و لب و اش خودآزاری  بخواهد به خاطر شادی

د! لوچه  اش را گاز بگتر

ن است که هست!   همئر
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آمد! چه کند. کار دل است از برادران انیس خوشش نیم

تواند جایی در ها یک نفر هرچه کند، نیمدیگر! بعضن وقت

 آن داشته باشد. 

خوردن صبحانه در فضای باز، صفای دیگری داشت. 

دل اشتهایش به طرز فاحیسر بیشتی شده بود. جوری ور 

رضا نشسته و دل به دل او و شویحن و خنده هایش داده امتر

 
 
رضا هم بود که گویی هیچ مشکیل در زندگ اش نیست. امتر

 درست مانند او بود. 

ن مشکالتشان سیع در کتمان آن   دو نفر که با نادیده گرفئی

 خوش 
 

دارند. انیس با فاصله از او نشسته بود. چادر رنگ

اش را محکم دور ورسینقش و نگاری بر رس داشت و ر 

آمد تا ای باال نیمرسش پیچیده بود. نگاهش حتی لحظه

 با بعضن از 
 

رضا را ببیند. لبخندهای کمرنگ مرتضن و امتر

  شد. هایشان روی لب او هم ظاهر یمشویحن 

دوباره به صدا درآمد. حواس  سفره هنوز پهن بود که زنگ

رضا بود که لحظه متوقف  ایمرتضن به حرکت دستان امتر

شد و بدون رس باال آوردن، دوباره لقمه پشت لقمه به 

 طرف دهانش برد. 
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 ها اومدن. بچه -

.هایش را پا زد  مرتضن زودتر از همه از جا برخاست. دمپایی

 و گفت: 

 کنم. من باز یم -

 خواستی یگ از ماها باز کنیم! پس نه، یم -

رضا و انیس نگاه زیر چشیم به هم دیگر و بعد به  امتر

ضن انداختند. چشمان گرد او و دهاین که باز مانده بود، مرت

باعث شد لبانشان را محکم به هم فشار دهند تا از خنده 

ها تکان داد منفجر نشوند. مرتضن رسی به تأسف برای آن

 و به طرف در رفت. 

ن جوری هم جرات حرف زدن نداشت. یی   یی همئر

ش را از رو برای او بسته بود!   شمشتر

 

 

 ۲۴۳#پارت

های عماد و عاطفه پشت در به گوش صدای خنده

 رسید. مرتضن با لبخندی در را باز کرد. یم
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منده کردین، قدم رس زادهبه، سالم عمه - های عزیز، رسر

 ! ن  چشم ما گذاشتئر

 عماد دستش را به کف دست مرتضن کوبید. 

 ی خودم! سالم پشدایی یگ یه دونه، خل و دیوونه -

 ایم نثارش کرد. مرتضن پس گردین نه چندان آر 

ت درست  - سن خر یی یی رو داری ویل بلد نیستی با بزرگتی

، برات متاسفم!   حرف بزین

 عماد رو ترش کرد. 

 گمشو یره! خر یی یی که خودیی بیشعور!  -

 عاطفه با پره دستش عماد را کنار زد و رو به مرتضن گفت: 

، خویی شما؟!  -  سالم پشدایی

رضا یم نفرشان پر بودند آمد. هردو چقدر این دختی به امتر

 
 
ن حال پر از از حس خوب زندگ . شاد و رسزنده و در عئر

تر های مثبت. مرتضن یگ دو سال از عاطفه بزرگانرژی

ی او، این تفاوت ستن را یم پوشاند. بود ویل رفتار خانمانه

 رس تکان داد. 

عمه، ممنون، خییل خوش اومدی.  -  سالم دختی
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یه انداخت. نگراین را ی یی یی نگاعاطفه به ساختمان خانه

 شد از چشمانش خواند. یم

رضا تازه رسیده؟!  -  ممنون، امتر

 نگاه مرتضن هم به آن سمت رفت. 

 شه. ای یمیه بیست دقیقه -

 عاطفه آیه کشید و رس تکان داد. 

 مشکیل پیش اومده؟!  -

 ی جواب دادن به او را نداد. عماد اجازه

 این دوتا  اگه مشکل نداشته باشن باید تعجب کرد.  -

عاطفه که نگاه خشم آلودی به او انداخت، عماد شانه باال 

 انداخت. 

 پرین. ش مثل سگ و گربه به هم یمچیه خوب؟ همه -

 کنیم؟! فقط تقصتر ماست که مدام با هم یکه به دو یم -

ن شد. دست پشت خواهرش گذاشت.   نگاه عماد هم غمگئر

ی باز. برو تو که خیله خوب حاال، نیم - خواد آبغوره بگتر

 گردنش شکست این قدر که مثل غاز گردن چرخوند. 
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رضا  گفت و به بهارخواب یی یی اشاره کرد. جایی که امتر

کرد عاطفه را دید بزند بدون اینکه داشت تالش یم

تابلوبازی دربیاورد. هرچند کیس نبود که متوجه بیتایی او 

 نشده باشد. 

 

 

 ۲۴۴#پارت

رضا به استقبال مهمانان ی یی یی خانه انیس زودتر از امتر

یس که با دیدن پاهای از حرکت  س داشت. استی رفت. استی

رسید. عماد را دلیل به نظر نیمی عماد زیاد هم یی ایستاده

 ی اعضای این خانواده. شناخت مثل بقیهخوب یم

هایی های پرحرف عماد را بارها و بارها دیده بود. نگاهنگاه 

 را هم در آن راحت خواکه یم
 

ند. شاید هم او شد شیفتگ

خط نگاه عماد را بلد نبود. رو به عاطفه با لبخند مهرباین 

 گفت: 

 سالم عاطفه جون، خوش اومدی عزیزم.  -

ها باال رفت. دختی قد بلندی عاطفه قدم تند کرد و از پله

نبود ویل برای در آغوش کشیدن انیس باید کیم خم 
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ک حلقه کرد و گونهشد. دست دور شانهیم  اش را ی دختی

 مهربان بوسید. 

ی انیس به مردی بود که با ابروهای نگاهش از روی شانه

کرد. تر ایستاده بود و نگاهش یمدر هم چند قدم آن طرف

ژستش یک دنیا طلب داشت. دو دستش را در جیب 

کرد. سیع کرد لبخندش شلوارش فرو کرده بود و نگاهش یم

 هم داشته باشد. 
 
مندگ  عالوه بر گرما، رسر

ی از خاله رسی تکا ن داد و از انیس فاصله گرفت. ختی

تر از آن بودند حایحی و یی یی نبود. هر دو نفرشان باتجربه

 که بدانند کجا نباید حضور داشته باشند. 

، خویی پشخاله؟ -  سالم آقا امتر

رضا درد داشت. یک عمر عاشقی کرده بود و  نیشخند امتر

ودند شد. درست که محرم هم بهنوز پشخاله خوانده یم

شد، خیالش از او و اش نیماما تا وقتی عاطفه ساکن خانه

 شد. پدرش راخت نیم

خاله. به لطف شما بد نیستم -  ! سالم دختی

. نفس راحتی که عماد با سالم کوتایه از کنار انیس گذشت

ن مرتضن دور  بئر ن انیس پس از عبور او کشید، از چشمان تتر
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رد. باید نماند. ابرو در هم کشید رس روی شانه خم ک

کرد اگر معتن این نگاه و این نفس اسمش را عوض یم

 فهمید. عمیق را نیم

 سالم پشخاله، خویی داداش؟ -

د. با او مشکیل  رضا، عماد را گرم در آغوش فشر امتر

اش فراتر از آن بود که نداشت. هرچند با عاطفه هم رابطه

با یک مشکل کوچک به هم بریزد اما از او دلخور بود. 

 اینکه 
 
شان جلوی یک بار هم که شده به خاطر زندگ

 ی زیادی نبود. پدرش بایستد به نظرش خواسته

 

 

 ۲۴۵#پارت

ی از باالخره اومدین؟! گفتم امروزم شب یم - شه و ختی

 شه! شماها نیم

زد که دیگر یی یی یی یی بود دیگر. اگر نیش کالمش را نیم

 نبود. 

 به سالم یی یی خانم! خویی شما؟ -
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ت رو زیاد نکن عماد. اگه گشنته یه لقمه بخور، سالم، رو  -

 وگرنه زود بیاین تو که کیل کار داریم! 

گفت و به همراه عاطفه و انیس وارد ساختمان شد. عماد 

داری رو به دستانش را به دو طرف باز کرد و با لحن خنده

رضا گفت:   مرتضن و امتر

م و روی خوش از یی یی نیممن آخرش یم - بینم. فکر متر

. کن ن  م من رو از جوب گرفئی

 مرتضن دهن کج کرد. 

ه برو بابا، نه که یک رسه قربون صدقه- ه! بهتی ی ما متر

 زودتر بریم تا باز داغمون نکرده! 

اش را دوست داشت. هم زودتر کارش کار در جمع خانواده

 کمتی خود پیش یم
 

رفت و هم با وجود جو بینشان، خستگ

ن این وسط انشان یم کرد. آن هم ذیتش یمداد اما یک چتر

دید که خودش هم های زیر چشیم عماد بود. یمنگاه

بازی درنیاورد. یم ن  خواهد هتر

هها جکرد اما بعضن وقتاز انیس دوری یم ی اتافی وری ختر

شد که که انیس و عاطفه در آن مشغول به کار بودند یم

 در این دنیا نبود. 
ً
 انگار اصال
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او را بشکند. رس خواست گردن ها دلش یمآن موقع 

ی ناهار بدترین ساعت روز بود. آبگوشت پرمالت سفره

است  خاله حایحی در کنار عماد و فکر به حیس که ممکن

داد داد. ترجیح یمی زهر یمبه انیسش داشته باشد، مزه

خودش یک تنه تمام خانه را رنگ بزند اما این حس 

 مزخرف را تجربه نکند. 

ن ما نیست!  -  هیج  بئر

 ه طرف عماد برگشت. متعجب ب

؟ -  یح 

کشید، با عماد همانطور که غلتک دستش را روی دیوار یم

 رس به اتافی که عاطفه و انیس بودند، اشاره کرد. 

منظورم خانمته، نگاه به رفتارم نکن. باید خوب کنار هم  -

 ببینمتون تا حالیم بشه صاحب داره! 

اش را دود از رسش بلند شد. به طرفش هجوم برد و یقه

ن  دو دستش گرفت! حواسش بود صدایش از حدی  بئر

 باالتر نرود. 

حرف دهنت رو بفهم بچه! اوین که این قدر راحت داری  -

، زن منه!  ین ن  در موردش حرف متر
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 عماد لبخند غمگیتن زد. 

 دونم. یم -

 

 

 ۲۴۶#پارت

؟!  -  پس این حرفا یعتن یح 

ی مرتضن های گره کردهعماد دستانش را روی مشت

 گذاشت. 

. خودم رو کنار سه خودم رویابافن کردممن چند سال وا -

. االنم این دختی تصور کرد ویل نشد. قسمت هم نبودیم

ه هیج  دست من نیست. اینکه یم بیتن نگاهم مدام متر

خواد به کنه، از رو عادته. شایدم دلم یمی  هرکاری که یم

خواستمش، حاال خودم بفهمونم اوین که یه عمر یم

ن داداشم. ناموس تو، ناموس دیگه صاحب داره. شده ز 

. اجازه نیم شکنم دم کیس بد نگاهش کنه. یممنه مرتضن

گردن کیس رو که بهش چشم داشته باشه، حتی اگه اون 

 کس خودم باشم! 
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رضا  مرتضن بازویش را با یک حرکت از زیر دست امتر

ون کشید. رس خم کرد و زیر گوش عماد غرید:   بتر

انیس زن منه، عشق منه، تموم کن این مسخره بازیا رو. -

شه ناموس تو، پس از این به بعد سیع به قول خودت یم

کن جایی که انیس هست، یا نبایسر یا چشمات رو جوری 

! چون من اونقدر روشن فکر درویش کتن که انگار نیستی

 نیستم که نزنم شل و پلت نکنم! 

گفت و عماد را به عقب هل داد. عماد آنقدرها هم 

ش نبود که بخواهد حضورش را تحمل شخصیت مهیم برای

کند اما به انیسش ایمان داشت. کل دنیا هم علیه او 

تواند خائن داد، محال بود باور کند انیس یمشهادت یم

 باشد. 

ی روز را یک بار هم به عماد نگاه نکرد. حالش گرفته بقیه

ی این وسط شده بود. از اول هم یم ن دانست یک چتر

های هایش به حدسماد با حرفدرست نیست و حاال که ع

او صحه گذاشته بود، انگار زورش آمده بود. شاید هم به 

 این تلنگر نیاز داشت. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی از او کم نداشت. قد و هیکلش از او رو به راه  ن تر عماد چتر

اش هم بارها از او بهتی بود. الاقل پدری . وضع مایلبود 

ف هایی که او ض کرد و تمام سالداشت که حمایتش یم

خواندن کرده بود، عماد در بازار عمر گذرانده بود و درس

 برای خودش رسی در رسها داشت. 

 مشکلت با عاطفه چیه؟!  -

رضا و بحث در مورد مشکل او و عاطفه  هم صحبتی با امتر

تنها رایه بود که برای گذراندن وقتش به ذهنش رسید. 

رضا لحظه ای از حرکت ایستاد و دوباره مشغول دست امتر

 زدن شد.  رنگ

 

 

 ۲۴۷#پارت

من که باهاش مشکیل ندارم. عمو رضا با من و بابا مشکل  -

 !
ً
 داره ظاهرا

 کار به کار کیس نداره!  -
ً
 چه مشکیل آخه؟ بابای تو که کال
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رضا تلخندی زد و رس تکان داد. مرتضن دست روی  امتر

نقطه ضعفش گذاشته بود. پدری که یک عمر به داشتنش 

ال به خاطر وضع مایل نه چندان افتخار کرده بود و حا

 خوبش تحت فشار بود. 

ن جاست. عمو رضا یم - ش مشکل همئر گه باید واسه دختی

خییل بیشتی از این مایه بذارن. منم دستم تنگه، یعتن به 

ی خودم دارم ویل اون قدر که عمو انتظار داره اندازه

تونم بریز و بپاش کنم. مایه پنج تومن دارم فقط وام نیم

دم. طال و لوازم آراییسر و جشن آنچناین هم یم مسکن

خوان. بابام دستش تنگه. هیچ وقت اهل پول جمع یم

ن  کردن نبوده. حاال هردومون موندیم واسه تامئر

 های عمو رضا. خواسته

 کاری از دست من برمیاد؟!   -

رضا لبخند مهرباین زد.   امتر

ن که حواست به حال گرفته - ی من هست، خودش همئر

ین ک  مکه! بیشتی

ای روی او گفت و از او فاصله گرفت. نگاه مرتضن لحظه

ماند. نیشخندش تنها به دل خوش نیش زد. تعارف الگ 
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تر از آن بود اساس. جیبش خایلکرده بود. روی هوا و یی 

رضا هم باشد. یک نفر باید پیدا  که بخواهد کمک حال امتر

 یم
 
 کرد. اش حمایت یمشد و از خودش و زندگ

ده شب گذشته بود که کارشان با چیدن وسایل ساعت از 

ی اتافی که روز قبل رنگ زده بودند، تمام شد. جمعه

 پرکاری بود. 

های یی یی را بدرقه کردند. اینکه چای آخر را خوردند و نوه

رضا همراه شد، یم توانست در مستر برگشت عاطفه با امتر

ین اتفاق ممکن باشد. عماد هم به نگاهش افسار زد ه بهتی

ی بود. شاید به قول خودش الزم بود حضور انیس در خانه

ی مرتضن را به چشم ببیند تا به خودش بیاید و از معشوقه

 اش دل بکند. قدییم

 روز خویی بود!  -

ین اتفاق  ن انداخت و رو به انیس رس تکان داد. بهتی نگاه پایئر

ن لبخند گرم و مهربان یم  توانست باشد. برای او هم همئر

 

 

 ۲۴۸#پارت
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، رسخ یمگونه شد و گل هایی که زیر گرمای نگاه مرتضن

شد. مرتضن رس انداخت و نگایه که مدام دزدیده یمیم

ن  چرخاند و وقتی از عدم حضور خاله حایحی و یی یی مطمئ 

ی نحیف انیس انداخت. شد، خم شد و دست دور شانه

 اش را عمیق و محکم بوسید. گونه

ن جوری بخندی انیسم -  ! کاش همیشه همئر

انیس باز نگاه دزدید و لب زیر دندان برد. تنش هم لرزش 

خفیقن داشت. مرتضن او را مقابلش نگه داشت و خوب 

 نگاهش کرد. 

ن انیس جان. اگه فکر یم - ت کتن بودنت کنار من واسهببئر

 راضن به آزارت خوب نیست و اذیتت یم
ً
کنه، من اصال

م اتاقامون رو هم جدا   کنم نیستم. برام سخته ویل حاضن

 ویل بدونم تو حالت خوبه. 

نگاه انیس حاال مستقیم به چشمان او بود. مردمک 

ای اشک مانده بود. مرتضن لرزید و زیر الیهچشمانش یم

 رس تکان داد: 

کتن اگه از هم دور باشیم، زودتر نظرت چیه؟ فکر یم -

 شه؟! حالت خوب یم
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انداخت و انیس باز لب زیر دندان برد. باید رس باال یم

 مگر یمف مرتضن را نقض یمحر 
ً
شد دور از او کرد. اصال

 بود و خوب شد. 

ای به لبانش که به باال حالت گرفت و لبخند احمقانه

همراه تکان رسش، حرف او را تایید کرد، خاموش شدن برق 

چشمان مرتضن را هم به چشم دید. حماقت که شاخ و دم 

ار نداشت. گایه اوقات خودش را به شکل زشتی از ایث

شد که داری با این از خود ات هم نیمداد و حایلنشان یم

، گور آرزوهای خودت و دیگری را یم
 

. گذشتگ  کتن

ی بینشان اش افتاد و فاصلهدستان مرتضن از دور شانه 

آنقدر زیاد شد که رسما به جانش افتاد. آن وقت بود از 

خودش و حس زشت آویزان بودنش بدش آمد. یعتن 

د،   رسید روزییم که او هم از کنار مرتضن بودن لذت بتی

؟!   بدون هیچ عذاب وجداین

 

 

 ۲۴۹#پارت
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ی در رابطه شان به  روزها یم گذشت بدون اینکه تغیتر

وجود آمده باشد. کم کم داشت از اینکه دل به دل انیس 

شد. به خیالش انیس از رس احساس داده بود پشیمان یم

بزرگانه ای گرفت و پشت هر تصمیمش منطق تصمیم نیم

خوابیده بود و حاال داشت خالف این موضوع به او ثابت 

 یم شد. 

دید که داروهایش را یگ در میان انیس خسته شده بود. یم

یم خورد. حتی شک داشت حرکات تجویزی پزشکش را 

 به باغ انار شده 
 
انجام دهد. تمام وقتش ضف رسیدگ

 بود. 

ند رس او هم شدهرچه به فصل برداشت انار نزدیک تر یم 

شلوغ تر یم شد. یی یی و خاله حایحی هم کمکش بودند ویل 

او انگار با کارهای باغ روحیه یم گرفت و انرژی اش بیشتی 

 یم شد. 

هر روز صبح با رسوییس که گرفته بود به باغ یم رفت و 

ظهر و گایه اوقات شب بریم گشت. یک تنه تمام خارهای 

کارهایش هرشب با باغ را از ریشه کنده بود. راجع به  

مرتضن صحبت یم کرد بدون اینکه از او کمگ بخواهد. 
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شاید هم داشت باشلوغ کردن رسش از فکر و خیال کشنده 

 فرار یم کرد. 

روی بهارخواب ایستاده بود و انتظار آمدن انیس را یم 

کشید. امروز از آن روزهایی بود که یم شد به خاطر اتفاق 

رض ا و عاطفه قول یک ناهار اتفاقاتش سور داد. به امتر

مفصل در هتل عماد نظام را داده بود، ویل انیس را باید 

ی او با بقیه همان شب با خودش همراه یم کرد. قضیه

 اعضای خانواده فرق داشت. 

باالخره در با تیگ باز شد و انیس رس به زیر و خسته قدم 

شد فهمید به حیاط گذاشت. از وضع لباس پوشیدنش نیم

کار سختی انجام یم داده است. لباس کارش را در که چه  

 
 

خانه کوچگ که درباغ ساخته بودند عوض یم کرد. خستگ

 همان جا یم
ً
گذاشت و با حایل خوش هایش را هم معموال

 گشت. به خانه بریم

 سالم انیس بانو! خسته نبایسر عزیزم!  -

ن یم کشید انیس همانطور که چادرش را از رسش پایئر

 د. لبخندی به او ز 

؟!  - ، خویی
 سالم آقا مرتضن
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 ۲۵۰#پارت

خودش را به شتر آب کنار باغچه رساند. مرتضن پله ها را 

ن رفت. چادر را از دستش گرفت. انیس لبخندی زد و  پایئر

 خم شد تا دست و صورتش را آیی بزند. 

ی مرتضن که روی رسش نشست چشم بست و شتر بوسه

ز جان او را آب را باز کرد. این همه صبوری مرتضن یک رو 

 یم گرفت. 

کردی عزیزم. این همه _کاش انقدر خودت رو اذیت نیم

تونیم کارگر آدم بیکار تو این شهره، واسه کارهای باغ یم

یم.   بگتر

انیس چند مشت آب به صورتش زد و بغضش را شست.  

بعد دستش را چند بار به صورتش کشید تا نم آن گرفته 

 شود. رس باال انداخت. 

شم، نیست. اگه تو خونه بمونم عصتی یم _ کار سختی 

م کارم خییل زود تموم یم شه، هرچند االن هم کارگر بتی
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ی آژانس با خواهرش دست تنها نیستم. این خانم راننده

 ریم، باهم بریم گردیم. مونن کمکم. با هم یمیم

 هرشب ساعتی با هم 
ً
ابرو های  مرتضن باال پرید. مثال

موضوع را تا آن لحظه نیم  خلوت یم کردند و او این

 دانست. 

 اش 
 

انیس هر شب آنقدر خسته بود و سیع یم کرد خستگ

را پنهان کند که دل مرتضن برای او یم سوخت و خییل زود 

گذاشت. بعضن اوقات هم موقع حرف زدن تنهایش یم

 برد. خوابش یم

 کنار هم به طرف پله ها قدم برداشتند. 

 ارم، میام کمکت. _ از فردا منم یگ دو روز بیک

 انیس رس باال انداخت. 

_ نه بابا، الزم نیست. کار زیادی نمونده. اون دوتا خانویم 

 . جوریشن اینکه باهامن هم معذب یم

گم تو یه جواب واسش داری. _ پوف... من که هریح  یم

ن گ  آخرش با این همه کار یه بال رس خودت میاری، ببئر

 گفتم! 
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 ی آرایم کرد. انیس خنده

نگران من نباش، من چند ساله تمام کارهای باغ بابام رو  _ 

 شه. انجام یم دادم، هیچیم نشده. از این به بعد هم نیم

مرتضن لبخند مهرباین زد و دستش را دور شانه های انیس 

انداخت. ابروهایش کیم در هم شد. گوشت تن انیسش 

ریخته بود. نه اینکه قبل از این چاق بوده باشد، نه، ویل 

 اال به شکل فاحیسر الغر تر از قبل شده بود. ح

 

 

 ۲۵۱#پارت

انیس باالی پله ها ایستاد و به طرف او که یگ دو پله 

ن   زد. تر بود چرخید. چشمانش عجیب برق یمپایئر

؟  _ کار رو گرفتی

ن و باال کرد، انیس دستانش را   مرتضن که با لبخند رس پایئر

ن پرید  . دستانش که دور به هم کوبید و چند بار باال و پایئر

گردن مرتضن حلقه شد و خودش را در آغوش او انداخت، 
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خانه افتاد که کیس نگاه مرتضن به پرده ن ی پنجره آشت 

 رهایش کرد. 

لبخندی زد و رس زیر گلوی انیس برد. چشم بست و عطر 

تنش را بویید. نه بوی عرق یم داد و نه خاک و خل. بوی 

 رسید.  تن انیسش واضح تر همیشه به مشام یم

 یی 
یی انیس به بغل خودش را به فرش رساند. سماور آتییسر

دانست دلیل روشن بود و چای تازه دمش به راه. خوب یم

نیامدن یی یی و خاله حایحی رعایت حال آنهاست. روی 

 فرش نشست و انیس را کنارش نشاند. 

اش رو بوسید. از او فاصله گرفت و با خم شد و گونه

به  اش گفت: ای به نوک بیتن ضن

_ خانم خانما اینجا اون قدر ها هم خصوض نیست ها! 

 !
ً
 رعایت کن لطفا

چشمان انیس در لحظه در حیاط و روی ساختمان 

 
 
ن ارتکاب به جریم به بزرگ چرخید. از تصور دیده شدن حئر

در آغوش کشیدن همشش رسخ شد. لب زیر دندان برد و 

 نالید: 

 حواسم نبود. 
ً
 _ وای اصال
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یی ره، اتفاق مهیم نیفتاده، فقط فکر کنم یی _ اشکایل ندا

 وقتی از گردنم آویزون یم شدی خییل ذوق زده شد! 

به  اش کوبید. ای به گونهانیس ضن

 یی 
 یی ما رو دید؟ _ مطمئتن

 مرتضن شانه باال انداخت. 

ی _ ندیدم دقیق، ویل فکر نکنم به جز یی یی کیس از پنجره

خونه ما رو دید بزنه!  ن  آشت 

 

 

 ۲۵۲#پارت

ی یی و خاله حایحی از پنجرهانیس هراسان رس چرخاند. یی 

خانه دیده یم شدند. خودشان را به خیال خودشان به  ن آشت 

آن راه زده بودند، اما خنده های زیرزیرگ شان دید زدن 

 شان را لو یم داد. 

 _ وای! آبروم رفت. 

خیایل مرتضن قوری را از روی سماور برداشت و با یی  

 گفت: 
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ایم. خاله خونهکار کردیم؟! چند هفته است هم  _ مگه یح  

یی بیشتی از ما تو این مدت هم دیگه رو ماچ و بغل و یی 

کردن! دیگه یه بغل کردن خشک و خایل که خجالت 

 کشیدن نداره که! 

 مقابل انیس گذاشت و ادامه داد: فنجان چای خوش
 

 رنگ

. کیس که یه تازه خواد نگران یی _ نیم یی و خاله بایسر

زنه باید انتظار صحنه های روس دوماد رو دید یمع

ی داشته باشه، حاال هم زودتر چایت رو بخور که  بیشتی

 قراره امشب بریم دور دور. 

اش گرفت و بویید. بعد رسی به انیس فنجان را زیر بیتن 

 تأسف برای مرتضن تکان داد و گفت: 

 _ بریم دور دور؟! پیاده؟! 

یی ی یی یخت. رس و کلهمرتضن سه فنجان چای دیگر هم ر  

خواستند دیده کم پیدا یم شد. آنچه یمو خاله حایحی هم کم

 بودند و خیالشان راحت شده بود. 

رضا  رضا رو قرض گرفتم. جمعه هم امتر ن امتر _ ماشئر

. خودش وعاطفه رو مهمون مون کرد، اونم نه هر جایی

 دستور دادن بریم عماد نظام! 
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 انیس با لبخند گفت: 

رضا کم زحمت نکشیده، یه ناهار دیگه _ خوبه که،  امتر

 حقشه. 

ای از چای داغش نوشید و به خاطر سوزش مرتضن جرعه 

 لبانش چهره در هم کشید. 

رضا نبود محال بود به این راحتی کارای  _ آره بابا، اگه امتر

یم. پروژه کت انجام بشه و بتونیم کار رو بگتر ی افتتاح رسر

برای کارهای بعدی  بزرگیه. اگه به موقع تحویل بدیم

. رومون حساب یم ن  کئن

کت   رضا رسر در این مدت توانسته بود با کمک امتر

رضا آشنایی در  تأسیسایی کوچگ ثبت و افتتاح کند. امتر

بنیاد مسکن داشت و توانست کارهای تاسیسایی یگ از 

کت تازه تاسیس مرتضن پروژه های مسکن مهر را برای رسر

 به
 
د و این موقعیت بزرگ شد روی آمد. یمحساب یم بگتر

 شان حساب ویژه
 
 ای باز کرد! بهتی شدن اوضاع زندگ
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شد که دراز کشیده بود و یه برد. نیم ساعتی یمخوابش نیم

ای خواب. شد اما دری    غ از ذرهاز این پهلو به آن پهلو یم

گ با چشمان غمچشمانش را که یم دار پشت بست، دختی

 زدود. ت و آرامشش را یمبسهایش نقش یمپلک

ک نه گله ای کرده بود و نه او را مقرص حال بدش دختی

ن یم هایی فهمیده بود. همه چتر
ن دانست اما خودش یک چتر

گشت به تماس رسشتی الهام بانویش. مادری که بریم

 
 
ها یادش افتاده بود به فکر پشش هم باشد. شاید تازگ

مشکالت ی تازه رسش خلوت شده بود و دیگر دغدغه

ان حاج احمد را نداشت.   دختی

پوفن کشید و پتویش را کنار زد. فایده نداشت. خواب به 

آمد. هنوز هم آنقدرها دیروقت نشده بود که چشمش نیم

 
 

های نگران کم شدن ساعت خوابش باشد. انیس با خستگ

اش ساعت خامویسر خانه را به ساعت ده شب هر روزه

 رسانده بود. 

کردند. یحی هم از این برنامه استقبال یمیی یی و خاله حا

ها زود بخوابند و صبحشان از سحرگاه آمد شببدشان نیم

وع شود.   رسر
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 رسدی که از پنجره
ً
وزید، بدن ی بزرگ اتاق یمباد نسبتا

اش را لرزاند. لبخندی زد و دستانش را روی عرق کرده

بازوانش کشید. حس خویی زیر پوستش دوید. شیطنت 

 ل کرد. اش گپشانه

ون اتاق انداخت. کیس داخل حیاط  خم شد و نگایه به بتر

تر شود. پای راستش را بلند کرد و از نبود. لبخندش بزرگ

ون گذاشت. پایش آنقدر بلند و دیوار پنجره ی اتاق بتر

ن پنجره آنقدر کوتاه بود که بدون هیچ زحمتی پا روی  پایئر

 د. بهارخواب گذاشت و بعد پای دیگرش را باال آور 

هایی دلش گرفت به خاطر عمری که گذشته بود و شیطنت

ای افتاده بود وسط یک که از رسش افتاده بود. یک دفعه

ی نبود. تمام   با کیل مشکل. دیگر از لبخندش ختی
 
زندگ

ون کشید و چشم چرخاند.   بدنش را از پنجره بتر

تر جلوی در ساختمان بود ویل هایش کیم آن طرفدمپایی  

. دستانش را ها را حس کند د رسمای موزاییکآمبدش نیم

اش رس داد و رس باال گرفت. های شلوار ورزیسر داخل جیب

 کیل ستاره آن باال در حال سوسو زدن بود. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 یک فردوس بود و یک آسمان پر ستاره که در تاریگ  
ً
اصال

ی یم کرد. باد رسدی وزید و باز تنش را شب بدجور دلتی

ها بدجور افت دما ه کویر شبلرزاند. هوای شهریور ما

ن تا آسمان متفاوت بود.   داشت. روز و شبش زمئر
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ون فوت کرد و خودش را به پله ها رساند. نفسش را به بتر

ها گرفت و کنار آن، روی پله نشست. دست به نرده

گ یم جتر  شکست. سکوت خانه را صدای جتر

رش کند آمد لنگه کفیسر نثاهروقت دیگری بود، بدش نیم

ش راحت شود اما در آن لحظه صدای او هم  و از رسر

های یک درد آورد. لبخندی تلخ با نمهلبخند به لبش یم

 درمان. یی 

هایش را روی زانوانش گذاشت و به جلو خم شد. آرنج

ن دو دستش گرفت و انگشتانش را روی رسش  رسش را بئر

 در هم قفل کرد. خسته بود. 
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ن و صاحبان پروژه رس و کله زده تمام طول روز را با کارگرا

کرد. هنوز بود. خودش هم پا به پای کارگرانش کار یم

ای بایستد و ادای آنقدرها جا نیفتاده بود که گوشه

ترسید دور بماند و ایراد کارش مهندسان ناظر را دربیاورد. یم

 از چشمش دور بماند. 

توانست این پروژه برایش اهمیت خاض داشت. یم 

ن اول کاری زمینش بزند. سکوی پرت  ابش باشد و یا همئر

ی، پاشو برو  - به جا اینکه اینجا زانوی غم بغل بگتر

 پیشش! 

ای که هیچ ترسیده صاف نشست. خاله حایحی با چهره

ای از خواب نداشت، باالی رسش ایستاده بود. اخم نشانه

 هم روی صورتش بود که دلییل برایش پیدا نیم
 

کرد. پررنگ

 چهره
 
ی مرتضن را که دید، پوفن کشید و با درماندگ

 ی کیم کنار او نشست. فاصله

 ای؟! چته بچه؟! واسه یح  از رس شب مثل مرغ پر کنده -

 زد: 
 

 مرتضن لبخند کمرنگ

 ترسوندیم خاله!  -
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ون،  - وقتی مثل بچگیات به جای در از پنجره میای بتر

یس! اگه جای من یی بیت اومده بود 
بایدم از هر صدایی بتی

 کرد! ا عصا حرومت یمکه دوت

 ی صداداری کرد و دستی به موهایش کشید. مرتضن خنده

 فهمیدین؟!  -

ن نفهمیدم! خییل حرفه -  ای بود کارت، واسه همئر

خاله حایحی با ابروهای در هم این جمله را گفت. مرتضن 

 باید 
ً
باز هم فقط خندید. جوایی برای او نداشت. مثال

ترها ده که قدیمگفت بعد از بیست سال یادش افتایم

هایش او را از آن توانسته کیم شیطنت کند و گرفتارییم

 هم محروم کرده است؟! 
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 کردن
 

شود و یه هایش دارد عقده یمیادش افتاده بچگ

اش زند؟! آن وقت خاله حایحی مسخرهزخم به دلش یم

 کرد؟! نیم
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آمد هیچ وقت از او نگایه به خاله انداخت. یادش نیم

تر داشته باشد. اهل درد دل کردن نبود ویل اگر یک رممح

زد و رس درد دلش باز زماین حرفن هم به خاله حایحی یم

 هایش جایی درز کند. شد، محال بود گفتهیم

 خییل رسدرگمم خاله!  -

 زد و لحظه
 

 ای تنها نگاهش کرد. خاله حایحی لبخند کمرنگ

؟!  -  گ این قدر بزرگ شدی مرتضن

ن جمله کیل محبت و نوازش ای ی چند کلمهپشت همئر

هایش هم خاص بود. خوابیده بود. خاله حایحی محبت

زد. کم با های رمانتیک یمخاص و منحرص به فرد. کم حرف

کرد اما زخم ساخت و لوست یمهای زیبا یمکلمات، جمله

 چسبید. هایش هم به جان آدم یمزبان

 کرد و تویهایش پنهان یمهایش را پشت کنایهحرف

کوبید. دو رو و ریاکار نبود. صاف و ساده بود. صورتت یم

درست همانجوری که حس خوابیده پشت کلماتش نشان 

 داد. یم
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ن انداخت. طفلک خجالت   رس پایئر
 

مرتضن با لبخند کمرنگ

آمد بزرگ شده کشیده بود. انگار خودش هم تازه یادش یم

 هایش گذشته باشد. است و شاید از سن درد دل کردن

  خوبه که حواست به انیس هست. خییل -

 ابروانش کیم در هم شد. حرفن از انیس بینشان نبود. 

. یه دفعه از وسط  - انیس خییل تنهاست مرتضن

 اجباری. بهش حق بده که خانواده
 
ش افتاده تو یه زندگ

سه. شما دوتا هنوز اول زندگیتونه. قراره از این به بعد  بتی

ن  . مطمئ  ن  رو بفهمئر
 
باش حرف خییل تازه معتن زندگ

دونم داری سیع پشت رستون هست و خواهد بود. یم

کتن زندگیتون خوب بشه ویل کافن نیست. اگه یم

زندگیت رو واقعا دوست داری از هر رایه که بلدی و 

کنه موثره مطمئنش کن هریح  که بشه، اولویت فکر یم

 زندگیته! 

فهمید اما ای سکوت کرد. منظور خاله حایحی را نیملحظه

شناخت. خاله حایحی زین نبود که روی هوا را خوب یم او 

اش یک عالمه درس حرف بزند. پشت هر کلمه و جمله
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ی حس کرده بود که فکر  ن  چتر
ً
خوابیده بود. حاال حتما

 کرد الزم است به مرتضن هشدار بدهد. یم

 باید چیکار کنم به نظرتون؟!  -
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و رس چرخاند. ی اخاله حایحی بعد از نگاه کوتایه به چهره

نگاهش به درختان حیاط بود. داشت کلماتش را نظم 

 داد. یم

من هیچ کس رو غتر از شماها ندارم. تنها دلخوشیم تو و  -

این. نه بچه دارم و نه نوه. های طیبهها و نوهی بچهبقیه

شناسم و از تموم بیشتی از همه هم تو رو دیدم و یم

م. از دار دنیا یه خون ه دارم و یه باغ کوچیک زندگیت باختی

 رسه. که بعد مرگم به شماها یم

این چه حرفیه خاله جان، انشا... صد و بیست  -

 سالگیتون! 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

خاله حایحی با ابروهای در هم به طرفش چرخید و به او 

 توپید: 

 وسط حرفم نت  بچه!  -

 دست راستش را روی چشمش 
 

مرتضن با لبخند کمرنگ

 گذاشت. این زن حاال دیگر همان خاله 
 

حایحی همیشگ

 بود. 

 چشم!  -

جرئت حرف زدن بیشتی از این را نداشت. خاله حایحی 

 ها پرتش کند. ممکن بود در یک حرکت انتحاری از پله

ت زنت دارن خونه - شون رو ختی داری داداشای باغتر

 فروشن؟! یم

 گ گفت؟  -

 ها همه ختی دارن. همسایه -

؟! همسایه -  ها واسه یح 

! ی پدری انیس دو خو خونه -
ً
 نه با اینجا فاصله داره مثال
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وایی گفت و دستی به صورتش کشید. آنقدر درگتر 

سیده کارهایش بود که در مورد گذشته ی انیس هیچ نت 

 بود. هرچند از نظر خودش دلیل موجیه داشت. 

ی او باعث آزارش کرد پرسیدن از گذشته و خانوادهفکر یم

زیادی از  ترسید با یادآوری پدری که مدتخواهد شد. یم

 گذرد، او را رنجیده خاطر کند. فوتش نیم

 انیس هم ختی داره؟ -

 اش کرد. خاله حایحی نگاه عاقل اندر سفییه حواله

یه درصدر فکر کن تمام شهر ختی داشته باشن و انیس  -

 ندونه. 

 حاال باید چیکار کنم؟!  -

خوام یه مقدار از پویل که قراره بعد مرگم بهت برسه یم -

کتن و کجا بدم. اینکه باهاش چیکار یم رو االن بهت

 کتن به خودت مربوطه. خرجش یم
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 نیم -
ً
تونم از شما پول خاله این چه حرفیه؟! من واقعا

 ! قبول کنم

 خاله حایحی عصتی غرید: 

سیدم یم - خوام توین قبول کتن یا نه، گفتم یممن ازت نت 

ر ای دارم، نه کس و کااین پول رو بهت بدم. نه بچه

خوام بفروشم. باغ انارم ام رو هم نیمای. خونهدیگه

 دو سال پیش 
 
وکه میشه. رس رسمازدگ دیگه داره متی

 خشک 
ً
دیگه کیس بهش نرسیده. تمام درختا تقریبا

ی پیدا شده. یم خواد ازش باغ شدن. االن براش مشتی

 پسته بسازه. عمر منم به این کارا قد نمیده. 

دم اجاره. دیگه قرار م رو یمافروشم و خونهباغ رو یم 

ترم. هوای خوب و نیست برگردم مشهد. اینجا خییل راحت

 و شلوغن 
 
های مشهد برام آرامش االن بیشتی از آلودگ

 خوام تو هم بایسر . یمخوبه. فردا با خریدار باغ قرار دارم

یم پیش اون دوتا الدنگ ببینیم حرف حسابشون  بعدم متر

 چیه. 
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میمتون جدیه من باهاتون میام. ممنون خاله، اگه تص -

ه باهاش رسمایه گذاری  ویل پولش رو نیاز ندارم. بهتی

 . ن  کنئر

 خاله حایحی رسی به تاسف تکاند. 

ده مگه بچه؟! دلم عمر من به رسمایه گذاری قد یم -

خواد پولم رو بدم به کیس که از همه به من یم

ل . حاال اینکه تو با انیس هم ازدواج کردی، دلیترهنزدیک

. های نداشتهتریه. شما دوتا جای نوهقانع کننده ن ی منئر

فقط قول بده نذاری انیس بیشتی از این اذیت بشه. 

. یه مدته زیادی مادرونگیش حواست به الهام هم باشه

 گل کرده! 

ه  حرفش را زد و دست به زانو گرفت و ایستاد. مرتضن ختر

خاله ی آخر ی زیر پایش داشت جملههای پلهبه موزائیک

کرد. زنگ خطر درست بیخ گوشش به حایحی را تحلیل یم

 صدا در آمده بود. 

حدسش درست بود. مادرش داشت باز آب را گل آلود 

هایش کرد. بوهایی برده بود اما نه انیس حرفن از شنیدهیم

. کرد هایش را برای او هم بازگو یمزد و نه مادرش گفتهیم
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ن دو زین که هردو عز  یزش بودند و بدجور مانده بود بئر

 
 
اش انداخته بودند. یک نفر عامدانه آتش به جان زندگ

د و آن یگ داشت تیشه به ریشه ن  نوپایش متر
 
ی زندگ

 داد. مظلومانه رس خم کرده بود و تن به نابودی یم
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ن موهایش چنگ زد. دستانش  آیه کشید و دو دستش را بئر

 نوک  از رسما رس شده بود. بازوهایش یخ زده
ً
و مطمئنا

ی خاله اش رسخ شده بود. به عقب چرخید و راه رفتهبیتن 

حایحی را از نظر گذراند. آنقدر گیج و منگ بود که حتی از 

 
 
اش بکند، خاله حایحی بابت لطقن که قرار بود به او و زندگ

 تشکر نکرد. لبخندی زد و رس تکان داد. 

 نگفته بود این پول را برای 
ً
خرید خاله حایحی مستقیما

ی پدری انیس قرار است در اختیارش بگذارد اما چند خانه

ن جمالتش به آن خانه و نامردی برادران انیس اشاره  بار بئر

 کرد
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گفت او را فهمیدن منظور خاله حایحی زیاد سخت نبود. یم

خواهد و ازدواجش با انیس دلیل بیشتی از هرکیس یم

ها ختیار آنهایش را در ادهد که داشتهتری به او یممحکم

ش برعکس است. بگذارد اما حسش یم ن  گفت همه چتر

خاله حایحی برای انیس مادری کرده بود. زن عمویی بود که 

 
 

هایش را به خاطر فوت مادر انیس رس زایمانش، مادرانگ

ن فرزندان جاری شد حاال اش تقسیم کرده بود. مگر یمبئر

 شان آرزویش نباشد؟! خویسر 

ون فوت کر  د و از جا برخاست. به طرف نفسش را به بتر

ی اتاقش ماند. ساختمان که چرخید، نگاهش روی پنجره

ون آمدن، به پنجره ی اتاق کناری حواسش نبود موقع بتر

 هم نگایه بیندازد. 

ین رس و صدا کف پاهایش یخ زده و یی    حس بود. با کمتی

خانه رفت. عجیب  ن وارد ساختمان شد و به طرف آشت 

 کرده بود. هوس یک لیوان چای داغ  

چای تازه گذاشتم، نری باز از اون آت و آشغاال بندازی  -

 ها! تو آب ولرم
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رفت از رس اش گذاشت و هیتن که یمدست روی سینه

ترس روی زبانش جاری شود را در نطفه خفه کرد. خاله 

 حایحی امشب قصد قبض روح کردنش را کرده بود! 

نش را در جواب او رس تکان داد و سیع کرد لبخند روی لبا

د. ختر رسش قرار بود جوری رفتار کند که خاله  نادیده بگتر

 زیادی ناشیانه 
ً
حایحی متوجه ترسیدنش نشود اما ظاهرا

 نقش بازی کرده بود. 

خانه  ن خانه شد. خوب بود که اینجا از آشت  ن ی اپن وارد آشت 

ی نبود.   ختی

 

 

 ۲۵۹#پارت

ن جا بدنت گرم بشه بعد بری تو اتاق.  - ن همئر یه کم بشئر

ه رو نصف شب بدخواب نکتن با دست و بال دختی 

 یخت! 

ی به قبض روح شدنش نمانده بود.  ن  چتر
ً
این بار دیگر واقعا

ن بود و در به  چشم بست و به در تکیه زد. تنش سنگئر

 دیوار خورد. صدای بلندش خودش را هم از جا پراند. 
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ون   از حدقه بتر
خاله حایحی راه رفته را برگشت و با چشماین

 زده، غرید: 

 خواد؟! این قدر رس و صدا نکن بچه. نکنه دلت عصا یم -

 داد. بعد یی 
توجه به گفت و دستش را هم مقابل او تکاین

ل صدای جیغش بود، به طرف  ش کنتی مرتضایی که کل هتن

 اتاقش رفت. 

ای چشم بست تا آرام شود. بعد دستش را مرتضن لحظه 

اش گذاشت. قلبش بدجور کودتا کرده ی سینهروی قفسه

 ود. ب

به یم انداخت. رسعتش هم مثال زدین زد و یگ جا یمدو ضن

. کف بود. این بار دست به دیوار گرفت و کنار آن رس خورد 

دستانش رسد بود. رسمایش را از روی رکایی هم حس 

 کرد. یم

ی آخر خاله حایحی فکر در رسش حرفه خورد. با یاد جمله 

هایش وایی خبد پیشنهادی هم نبود. از اول هم مسبب یی 

کرد هم اتفاق انیس و رفتارش بود. پس اگر کیم آرامش یم

 افتاد. خاض نیم
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با انرژی حاصل از این فکر، دست به زانو گرفت و ایستاد. 

برای در آغوش کشیدن انیس و یک خواب راحت بعد از 

ی نوشیدن یک فنجان ها عجله داشت اما با وسوسهمدت

زه کند. انیس که خواب توانست مبار چای تازه دم هم نیم

ی خاله بود و قرار نبود جایی برود، پس بهتی بود به توصیه

ی لیوان، رسمای کف کرد و با گرمای بدنهحایحی عمل یم

 کرد. دستانش را هم کم یم

چای تازه دمش را نوشید. عجیب هم به جانش چسبید.  

آمد. خاله صدای خر و پف یی یی مثل هرشب از اتاقش یم

 خوابیده بود. حایحی هم ظ
ً
 اهرا

کف دستش را روی صورتش گذاشت تا از گرم شدن آن 

 
 
ن شود. خاله حایحی برای خودش سیاست مدار بزرگ مطمئ 

کرد و یک فکر را در رست بود. جوری با کلمات بازی یم

شد این فکر شخص انداخت که خودت هم باورت نیمیم

و ای دیگری باشد. انگار از ازل خودت به آن اندیشیده

 درصدد انجامش بودی! 
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 ۲۶۰#پارت

خانه، خانه یکبار دیگر در  ن با خاموش کردن چراغ آشت 

تاریگ مطلق فرو رفت. تنها نوری که فضا را کیم روشن 

تر های فردوس هم روشنکرد، نور مهتاب بود. ماه شبیم

 از همه جا یم
ً
ن »نمود. شاید هم واقعا آسمان کویر به زمئر

 «تر است. نزدیک

دیوار گرفت و با احتیاط خودش را به اتاق انیس  دست به

ه در گذاشت و از فکرش  رساند. دست روی دستگتر

گذشت اگر در را قفل کرده باشد، باید چه عکس العمیل 

 داد؟! نشان یم

رس تکان داد و تلخندی زد. انیسش آنقدرها هم نامرد نبود. 

د. در آرام باز شد و نفسش  ه را فشر چشم بست و دستگتر

 تر باال آمد. حترا

ای دراز کشیده بود. انیس وسط اتاق روی تشک دو نفره 

ن پتوی دونفرهجثه ای که دورش پیچیده ی کوچکش بئر

بود، گم شده بود. لبخندش عمق گرفت. چقدر بازوانش 

کش را کم داشت!   تن ظریف دلتی
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آمد قفلش را هم ببندد. از یی یی در را آرام بست. بدش نیم

د رس صبح هوس رس زدن به عروسش به خانمش بعید نبو 

 رسش بزند! 

کلید را روی در ندید. آیه کشید. اشکایل نداشت. خاله   

 هوایش را داشت! 
ً
 حایحی مطمئنا

در لحظه گرمای تنش به هزار رسیده بود. با یک حرکت 

ون کشید. شک داشت اگر از رسر رکایی  اش را از تنش بتر

 د را ببیند! اش هم راحت شود، طلوع خورشیشلوار ورزیسر 

های بعدی را برای شتی حیایی ترجیح داد ریسک نکند و یی  

دیگر بگذارد. شتی که انیس این قدر چراغ حاموش برای او 

 کنار هم بودنشان را 
ً
نور باال ندهد و خودش مستقیما

 بخواهد! 

در اتاق انیس پهن بود، در نظرش  این که تشک دو نفره 

ه بود. شاید این کار را همان نور باالیی بود که انیس داد

 یم
 

اش را چاره کند، کرد تا اگر مرتضن خواست دلتنگ

 مشکیل نداشته باشد. 

پتو را کنار زد و زیر آن خزید. دستش را آرام از زیر گردن 

ی خاله حایحی عمل خوب بود که به توصیه انیس رد کرد. 
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کرده و دستانش را گرم کرده بود. هرچند با خواب سنگیتن 

 ها بیدار شود. داشت، شک داشت به این راحتی  که انیس

ک به  دستانش که دور تن انیس حلقه شد و پشت دختی

ی لختش چسبید، چشمانش خود به خود بسته شد. سینه

ی پازل وجودش، رس جایش قرار گرفته بود ی گم شدهتکه

و منبع آرامشش درست میان دستانش بود. پس دیگر 

 خوایی نداشت... دلییل برای یی 

 

 

 ۲۶۱#پارت

ن یم شد و نوازشش دست کوچگ روی صورتش باال و پایئر

شد. لبخند کرد. خواب و بیدار بود. داشت هوشیار یمیم

 کم کمک روی لبانش نشست. 

اش نشست، ی لبان کوچک انیس که روی گونهغنچه 

ک  چشمانش خود به خود باز و دستانش دور تن دختی

اش رد و روی سینهحلقه شد. او را چون پر کایه باال آو 

 خواباند. 

 به! سالم انیس خانم. چه عجب یه حرکتی زدی باالخره!  -
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 ی آرایم کرد. انیس خنده

 سالم، ببخش بیدارت کردم.  -

ی مرتضن گذاشت و سیع کرد بلند شود. دست روی سینه

ی دستانش، او را نزدیک تر کردن حلقهمرتضن با تنگ

 خودش نگه داشت. 

ت   -  آوردم. کجا خانم، تازه گتر

 جان، االن یی یی و خاله متوجه یم -
شن ولم کن برم مرتضن

 اومدی اینجا! 

؟!  -  خوب که یح 

آمد به هر لحنش تند و ابروانش در هم شده بود. بدش یم

ای سنگ اندازی کنند. انیس در صدد رفع و رجوع بهانه

 حرفش برآمد. 

 گفت تا بعد عرویس نباید تو یه اتاق... یی یمآخه یی  -

 هم باور کردی؟!  تو  -

 انیس که در سکوت نگاهش کرد، ادامه داد: 

 فکر کردی یی یی اون حرف رو جدی یم -
ً
 زد؟! واقعا

 خواسته اذیتت کنه. نه، خودش چند بار بهم گفته یم -
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 پس االن مشکل کجاست؟!  -

انیس از شل شدن گره دستان مرتضن استفاده کرد و روی 

 تشک کنار او نشست. 

 زشته!  -

ن شد و دستش را از ندی زد. به پهلو نیممرتضن نیشخ ختر

 آرنج خم و تکیه گاه بدنش کرد. 

 کتن خییل قشنگه؟! اینکه چند وقته داری ازم فرار یم -

ن انداخت و مشغول بازی با انگشتانش شد.  انیس رس پایئر

ای از موهای مواج و بلندش روی صورتش ریخت و طره

رد و موها دل و دین مرتضن را به بازی گرفت. دست دراز ک

 ی او ریخت. لحنش حاال نوازش داشت: را پشت شانه

 و هردومون رو یح  شده انیس؟ چرا واقعیت رو نیم -
 
گ

؟ هم من، هم خودت یمخالص نیم دونیم که هریح  کتن

 تا حاال دلیل آوردی برای دوری، بهونه بوده. 

 

 

 ۲۶۲#پارت
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فکری در رسش جرقه خورد. خودش را روی تشک باال 

 تر نشست. کشید و صاف

م؟ یمخوای یه خونهیم - رو بفروشم تونم باغ ی جدید بگتر

 رهن کنیم تا... 
ً
 و خونه بخرم یا فعال

ن جا راحتم.  -  نه، نه، همئر

مرتضن رس باال گرفت و به سقف باالی رسش، نفسش را 

 بست. ها را یمفوت کرد. انیس داشت تمام راه

 یس. پس بگو چیکار کنم؟ من از این وضع خسته شدم ان -

ترسم یه روزی به خودمون بیایم که زندگیمون خواهر یم

 و برادری شده باشه. 

ن انداخته بود و نگاهش نیم  کرد. انیس مرصانه رس پایئر

ی گفته؟ مامانم بهت  - ن بگو یح  شده انیس؟ کیس چتر

 حرفن زده؟

 با آمدن نام الهام، انیس تند رس باال گرفت و گفت: 

 اد بگه آخه؟! خو نه، نه بابا، الهام جون یح  یم -
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ه نگاهش کرد. واکنشش مثل کیس بود که  ه ختر مرتضن ختر

های بخواهد روی موضوغ رسپوش بگذارد و یا حرف

 کیس را پنهان کند. 

پس یح  شده؟! چرا از وقتی اومدیم فردوس، از این رو  -

 به اون رو شدی؟! 

ش  ن انداخت. یک قطره اشک غافلگتر انیس باز رس پایئر

ی دستش را باال آورد و قطرهکرد و روی دستش چکید. 

بعدی را روی هوا گرفت اما دیر شده بود. مرتضن متوجه 

حال منقلب او شد. پتو را کنار زد و مقابل انیس چهار زانو 

 زد. 

ن آورد. نگاه انیس گریزان بود.  دستان انیس را گرفت و پایئر

 اضاری به چشم در چشم شدن با او نداشت. 

ن اال -  زنم به الهام! ن زنگ یمحرف بزن انیس وگرنه همئر

ه به چشمان او نالید:   انیس رس باال آورد و ختر

 به خدا به الهام ربیط نداره.  -

 پس به گ مربوطه؟! حرف بزن دیگه.  -
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انیس نفس عمیقی کشید. چند بار دهان باز کرد و بست. 

 هایش بردارد. انگار سختش بود پرده از حقیقت گریز زدن

. من همون اول که اومدیم این -  جا، رفتم دکتی

 با ابروهایی در هم، منتظر کامل شدن حرفش بود. 
مرتضن

مرضوع جذاب شده بود. سکوت انیس که طوالین شد، با 

 لحتن عصتی غرید: 

 خوب؟!  -

 

 

 ۲۶۳#پارت

تعریف متخصص زنان جدید رو شنیده بود. دکتی خودم  -

 هم تأییدش کرد. با مدارکم رفتم پیشش. گفت... گفت... 

قطع کرد و هق زد. این بار مقاومتی در برابر اش را باز جمله

اش خیس شد و قطرات گونههایش نکرد. ریزش اشک

 اش روی دستان مرتضن افتاد. اشک از زیر چانه
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اش شنیدن نداشت. تهش معلوم بود. کیم ی جملهادامه

طول کشید تا مرتضن به خودش مسلط شود. خم شد و 

 انیس را در آغوش کشید. با خنده گفت: 

یسر الگ واسه فهمیدم تو چه جوری راضن یماگه یم من -

 شد. خودت و چشمای خوشگلت غصه بسازی، عایل یم

 ای به موهای انیس زد. بوسه

شه عزیزم. این قدر این من مطمئنم مشکلمون حل یم -

دکتی و اون دکتی نرو. به من اعتماد کن. انتظار کشیدن 

 م. کنه انیستر یمواسه رسیدن به تو، من رو تشنه

اش چسباند. اش را تمام کرد و رس انیس را به سینهجمله

اش را از چهره پاک کند. ذهنش توانست لبخند الگحاال یم

ی ناتمام انیس شده بود. مشغول حال و مشغول آن جمله

 بود، حسایی طوفاین بود. 
 هوای او که مدیی

ن بود او هم بیکار بعد از آن نوبت الهام یم  رسید. مطمئ 

ن است. از او و راهکارهای مادرانه ننشسته اش بیش از هرچتر

ی دل کوچک انیسش هراس داشت. شک داشت مالحظه

 را بکند. الهام این روزها خطرناک شده بود. 

 ی آخر را به رس انیس زد. بوسه 
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 خوای بری باغ؟! امروزم یم -

انیس رس باال آورد و نگاهش کرد. چشمانش حاال برق 

 داشت. 

خوام امروز باهم بریم باغ. ، یمخوب شد یادم آوردی -

 وقت داری؟! 

ی بخوهد و او نه مگر یم ن ن بار از او چتر شد انیس برای اولئر

ه به  ک چسباند و ختر
بگوید؟! پیشاین به پیشاین دختی

 چشمان خندان او گفت: 

 واسه شما همیشه وقت دارم انیس بانو.  -

 ی او زد و فاصله گرفت. ی کوتایه به گونهانیس بوسه

 ه این قدر خویی عزیزم! ممنون ک -

گفت و لب روی لبان مرتضن گذاشت. طول کشید تا 

 مرتضن خودش و دست و پای دلش را پیدا کند. 

اش دل زده شده و ی یک طرفهقبل از اینکه انیس از بوسه 

د، کام عمیقی از لبانش گرفت و چشمان هردو  فاصله بگتر

ن باری بود که انی س نفرشان خود به خود بسته شد. اولئر
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ن بار عجیب به شان یمپیش قدم عشق بازی شد و این اولئر

 جان هر دو نفرشان چسبید. 

 

 

 ۲۶۴#پارت

با راهنمایی انیس مقابل ساختمان تازه سازی توقف کرد. 

 زیر پای او بود 
ً
ا رضا این روزها اکتی . تصمیم اتومبیل امتر

ن پویل که دستش رسید، اتومبییل هرچند ارزان  داشت اولئر

منده قیمت بخرد  . کم کم داشت از این همه مزاحمت رسر

 شد. یم

آنقدر مستر خانه تا باغ را نیامده بود که بتواند بدون کمک 

انیس، راه را پیدا کند. صدای در اتومبیل را که شنید، به 

 خودش آمد و پیاده شد. 

 اینجا کجاست؟!  -

 انیس با لبخند گفت: 

 بیا.  -
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فش دسته لتی کج کرد و پشت رسش راه افتاد. انیس از کی

ون کشید و به طرف در ورودی ساختمان رفت.  کلیدی بتر

 تر به ساختمان نگاه کرد. کیم جلو رفت و دقیق

ی دیده یم  نه در ده متی
ً
شد که اینجا یک ساختمان حدودا

 داشت. چند پنجره هم در قسمت درازای 
 
در بزرگ

ای باال انداخت و پشت رس ساختمان تعبیه شده بود. شانه

 ساختمان شد.  انیس وارد 

ن شد. رسش یک دور   از در که گذشت، پاهایش قفل زمئر

ن واضح و مشخص بود، اما  کامل چرخید. همه چتر

 چه ختی است. نیم
ً
 فهمید واقعا

 نظرت چیه؟ -

ی کیم از او رس چرخاند و نگاهش روی انییس که با فاصله

دست به سینه ایستاده بود، ماند. با رس به جلو اشاره کرد 

 و پرسید: 

 ین چیه؟! ا -

 انیس هم به آن طرف نگریست. 

 معلوم نیست؟ -
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دونم اینا دیگ و قابلمه است ویل انیس جان من یم -

 دونم به چه کاری میاد. نیم

های بزرگ انیس جلو رفت و دست به در یگ از قابلمه

 گرفت. 

 متوجه نشدی کجا اومدیم؟ -

 نزدیک باغه دیگه!  -

 آره، خییل نزدیکه.  -

 که آن سمت ساختمان بود، اشاره با دست به در بز 
 
رگ

 کرد. 

 رسه به باغ انار شما. این در یم -

 نگاه مرتضن روی در ماند. 

؟! شویحن یم -  کتن

 

 

 ۲۶۵#پارت
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گفت و از کنار انیس گذشت. کف ساختمان موزاییک 

 پوشیده شده 
 

شده بود و دیوارها با رسامیک سفید رنگ

 . داد بود. فضای داخل از آنچه بود، بیشتی نشان یم

های با ی بزرگ با قابلمهچهار یا پنج دیگ تک شعله 

ظرفیت پنجاه لیتی در دو طرف سالن گذاشته شده بود. 

ن آب انار هم ته سالن قرار  یک دستگاه مخصوص گرفئی

. قسمتی از آن با دیوار جدا شده و فرش پوش بود. داشت

نگایه به اتاق انداخت و از آن هم گذشت. تا اینجای کار 

ها ن ش شده بود. ربط این وسایل به یک چتر یی دستگتر

 دانست. خودش و انیس را نیم

 در قفله، بذار بازش کنم.  -

انیس این را گفت و قبل از او خودش را به در رساند. در که 

باز شد، جفت ابروهای مرتضن باال پرید. حق با انیس بود. 

اش بود. دستش را به طرف باغ دراز اینجا همان باغ پدری

 طرف انیس برگشت: کرد و به 

 باغ ماست؟!  -
ً
 اینجا واقعا
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اش چسبانده یی که آخر جمله«ما»سوالش به کنار، این 

بود، حسایی انیس را کیفور کرد. قدم جلو گذاشت و چریحن 

 دور خودش زد. 

 آره، کل این باغ مال ماست.  -

مرتضن دستش را باالی رسش برد و بدون اینکه رس 

مان پشت رسش بچرخاند، انگشت شستش را رو به ساخت

 گرفت. 

 پس این ساختمون؟!  -

 با همان نفس 
 

انیس نفس عمیقی کشید. انگار کیل خستگ

ون رفت.   از تنش بتر

 اینجا کارگاه رب انار پزیه!  -

 رب انار؟!  -

ن بار بود  مرتضن جوری با تعجب این را پرسید که انگار اولئر

 شنید. انیس دست به سینه شد: که این اصطالح را یم

 دوین رب انار چیه؟! نگو که نیم -
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دونم. فقط برام عجیبه که این نه، نه، معلومه که یم -

ساختمون چجوری در عرض چند هفته اینجا درست شده 

 خوره! و به چه دردی یم

 ای زد. انیس لبخند پر انرژی

ن چند وقتی که هرروز یم - اومدم باغ اینجا رو من تو همئر

پیشه. ساختم. هرچند طرح و نقشه.ش مال خییل وقت 

قرار بود تو باغ بابام بسازمش. مجوزهاش رو هم گرفته 

 بودم ویل با فوت بابا همه یح  به هم ریخت. 

 

 

 ۲۶۶#پارت

ن وایم که   وقتی مشهد بودیم، بهم زنگ زدن و گفئی

درخواست دادم هم درست شده. بهت نگفتم چون 

ی امیدوارت کنم که خودم شک داشتم نیم ن خواستم به چتر

اومدیم، با خاله و یی یی مشورت کردم. عمیل بشه. وقتی 

ن زعفرون   زمئر
ً
این زمیتن که توش کارگاه رو ساختیم، قبال

بوده. پارسال پیازاش رو درآوردن. یی یی اینجا رو پیشنهاد 

 داد و منم از خدا خواسته قبولش کردم. 
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مجوز ساخت هم با یه تغیتر کوچیک حل شد. بعد هم  

 ساختیم. چند تا کارگر گرفتم و اینجا رو 

دستانش را به دو طرف باز کرد و چریحن دور خودش زد. 

ن تا آسمان با آن که این روزها دور خودش   زمئر
این دختی

حصار کشیده بود، متفاوت بود. گویی اینجا انرژی مثبتی 

 داشت که به جانش خوش نشسته بود. 

دم کیس _ کیل برنامه دارم واسه اینجا. دیگه اجازه نیم

ن پیش انارای خودمون  و باغای دوروبر رویا قیمت پایئر

خریم. خرید کنه. تا جایی که بتونیم همه رو خودمون یم

چند نفرم استخدام کردم. قراره دو شیفت انار دون کنیم و 

یم. بازار فروش هم داره. سال اول ممکنه یه کم  ن رب بت 

کارمون سخت باشه ویل وقتی کیفیت محصول مون تأیید 

. اگه خدا بخواد هر سال سالن شهبشه، اوضاع خوب یم

 زنیم! کم کارخونه یمکنیم و کمرو بزرگ یم

کرد دختی خواست توی ذوقش بزند. حس یممرتضن نیم

مقابلش کیل انرژی گذاشته برای این لحظه و این اتفاق اما 

 
 
یک زندگ ترین اش او را در یگ از مهمبهش برخورده بود. رسر

در جیب شلوارش  کارهایش غریبه فرض کرده بود. دست

 فرو کرد و لتی کج کرد: 
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ه بریم چون من دیرم یم -  شه! مبارکه انیس خانم! بهتی

گفت و به طرف ساختمان چرخید. انیس اما از واکنش او 

ناراحت نشد. انگار که انتظارش را داشت. دستانش که از 

پشت مرتضن را در آغوش کشید، پاهای او در جا خشک 

 شد. 

ان، کیل تالش کردم که این ازم دلخور نشو مرتضن ج -

خواستم قضیه لو نره. امروز واسم یه روز خاصه. یم

ی این کارگاه رو بهت تقدیم کنم اما نرسید. تکمیل شده

ن رو به عنوان هنوز نماش مونده ویل دلم یم خواد همئر

 ! ن تولدت بعد از با هم بودنمون، قبول کتن  کادوی اولئر

 

 

 ۲۶۷#پارت

اهنش شده مرتضن دست روی دستان چنگ ی او روی پتر

ک کیل تالش کرده بود اما دستانش  گذاشت. دختی

تر از آن بود که دور کمر قطور مرتضن حلقه شود. کوچک

 آرام به طرف او چرخید. 
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ه به چشمان براق انیس خم شد و پشت دستان او  ختر

 یادش 
ً
 شده بود که اصال

 
نوبتی بوسید. آنقدر درگتر زندگ

اض است که پدرش هرسال از نبود امروز همان روز خ

 چند روز قبل، در تدارک شاد کردن او بود و مادرش! 

آه عمیقی کشید. الهام هرسال بعد از اینکه مهناز او را به 

یک ی حاج احمد دعوت یمخانه کرد و تولدش را تتی

بهیم زد و از فراموش کردن اش یمای به گونهگفت، ضن

 کرد. تاری    خ تولد پشش عذرخوایه یم

بغض محکم آمده و راه گلویش را بسته بود. چشم در  

د. این حدقه چرخاند تا جلوی ریزش اشک هایش را بگتر

آمد. عادت نداشت بغض همه احساسایی شدن به او نیم

کند و صدا بلرزاند اما انگار انیس عاداتش را هم عوض 

 کرده بود. 

ین هدیه - ای بود که تا حاال ممنون عزیزدلم، این بهتی

  گرفتم. 

خم شد. دستان انیس را مقابل چشمانش گرفت. کف 

های دستانش حسایی زبر و خشک شده بود. جای تاول

 زد. قدییم و ترکیده توی ذوق یم
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ه به چشمان خیس انیس، از نوک تک   رس خم کرد و ختر

وع به بوسیدن کرد تا به مچ دستانش  تک انگشتانش رسر

د. دستان ی آخر را که زد، بغضش باصدا ترکیرسید. بوسه

 انیس را روی صورتش گرفت و اشک ریخت. 

کرد پشت آن همه گرفتاری انیس، این فکرش را هم نیم 

دلییل زیبا باشد. شاید چون عادت نداشت کیس او را به 

هایش پویلخاطر خودش بخواهد و سیع در کم کردن یی 

 نماید! 

 

 

 ۲۶۸#پارت

ش کارهای فروش باغ خاله حایحی خییل زودتر از آنکه فکر 

ن بود. را یم کرد، انجام شد. خویی شهر کوچک همئر

های کوتاه و ادارات خلوت، کار را برای مردم آسان  مستر

 . کرد یم

ن پول، نتیجه  ای جز مخالفتش با خاله حایحی برای گرفئی

ای نداشت. آخر هم خاله حایحی شنیدن درشت پر عقبه
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چک فروش باغ را برای فردای همان روز به نام مرتضن 

 و تمام! گرفت 

خوب مادر، حاال من رو برسون خونه که خودت بتوین  -

 به کارت بریس. 

ی خاله حایحی را بوسید. در حقش خم شد و رس شانه

مادری کرده بود. در حق او و انیس. کاری که شاید از 

ن زن همیشه حایم!   هرکیس انتظار داشت، جز همئر

 البته که باتوجه به اتفاقات افتاده دخیل اشتبایه بسته

بود. از اول هم باید بعد از خدا، امیدش به یی یی و خاله 

 بود. اش یمحایحی 

ممنون خاله، مادری رو در حقم تموم کردین. خدا کنه  -

ان کنم.   بتونم جتی

خاله حایحی دستی در هوا پراند. ابرو در هم و چشم تنگ 

خواهد چشمان خیسش را . معلوم بود که یمکرده بود 

 پنهان کند. 

! بریم خیله خوب دیگ - ه، از صبح هزار بار همینا رو گفتی

 که دیرت شد. 
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گفت و قدیم جلوتر از مرتضن به راه افتاد. به خیال 

خودش پنهاین دست زیر چشمانش کشید اما مرتضن که 

 دید تالش او را برای محکم ماندن! کور نبود. یم

رضا، به کیم بعد نشسته روی صندیل های اتومبیل امتر

ای که یک امروز، انیسش هم در انهراند. خسمت خانه یم

 آن چشم انتظارش بود. 

؟!  -  تصمیمت رو گرفتی

ی تفکر کیم به هم نزدیک شد. نیم ابروهایش به نشانه

ی خاله حایحی که نگاهش مستقیم به جلو نگایه حواله

 بود، کرد. 

 در چه موردی؟!  -

 . خاله حایحی این بار کیم رو چرخاند اما نه به طرف مرتضن

ن  م داشت. و پرسیدن این حرفگویی از گفئی  ها رسر

؟!  -  اینکه پول رو کجا خرج کتن

 

 

 ۲۶۹#پارت
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مرتضن دهان باز کرد اما قبل از اینکه جواب خاله حایحی را 

بدهد، لبانش به هم دوخته شد. حس خویی از این سوال 

اش پول را به او بخشیده بود، دیگر حایحی  گرفت. خالهنیم

 ا خرج شود. داشت که کجنباید برایش اهمیتی یم

ی پیدا کردن. نادر و ناض واسه خونه -  شون مشتی

رسش با رسعت به طرف خاله حایحی چرخید. صدایش 

زیادی آرام بود. آنقدر که شک داشت درست شنیده 

 باشد. 

 چیکار کردن؟!  -

خاله حایحی کامل به طرفش چرخید. قسمت سخت 

دانست وقتی حرفش را زده بود. خودش بهتی از هرکیس یم

بخشیده است، نباید در مورد نوع خرج کردن آن پویل را 

سد ویل نگران بود.   سوایل بت 

ی که این روزها درد یم نوشید. خورد و غم یمنگران دختی

هایش را بارها انیس را خودش بزرگ کرده بود. درد دل

شنیده و غم خوارش شده بود. تنها جایی که انیس او را 

هرا و محمود محرم خودش ندید، موقع قبول پیشنهاد ز 

ک که همان موقع هم خوب یم دانست اگر به زن بود. دختی
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عمویش حرفن بزند، یک تار مو هم در رس برادرانش و دیگر 

نران نامرد فامیلش نخواهد گذاشت. نگفته بود تا 

 ها را نگه دارد. حرمت

 تو شون رو یمدارن خونه -
 
فروشن. بهار دلش هوای زندگ

ن هریح  براشون  ، اینا رو کرده شهر بزرگ هم قرار گذاشئی

مونده رو بفروشن و بعد از اینکه سهم انیس رو دادن، برن 

، هم  ن وع کئن مشهد. هم یه کار جدید واسه خودشون رسر

 بخرن. 
 
 خونه و زندگ

ن دیگه -  ای هم هست؟! مگه غتر این خونه، چتر

هایی که قرار کنجکاو شده بود، نه برای اینکه بداند دارایی 

خواست بفهمد دل رسد، چقدر است، یماست به انیس ب

 
 

های انیس چیست. انیس به تک تک آجرهای بستگ

های اش حس داشت. حتی به دانه دانهی پدریخانه

انارهای باغ او! آنقدر احساس در وجود همشش قلیان 

کرد که محال بود جز این باشد. خاله حایحی با آه عمیقی یم

 جوابش را داد: 

ن و باغ  - ن زمئر زیاد داشت. وقتی مریض شد، حاج حسئر

ی از بهار و  اختیار همه یح  با انیس بود. هنوز ختی
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خوندن. ش نبود. ناض و نادر حرف انیس رو یمخانواده

. برای هزینه ن  های درمان پدرشون یگ از زمینا رو فروخئی

 

 

 ۲۷۰#پارت

انیس رسگرم کارای بیمارستان و درمان باباش بود. ناض 

آشنا شده بود و موضوع ازدواجشون  ها با بهار همون موقع

ن موافق نبود. شهر  رو هم خییل زود علتن کرد. حاج حسئر

. کوچیکه و همه هم رو یم ن  شناخئی

ی بهار اسم و رسم خویی ندارن ویل ناض کوتاه بیا خانواده

نبود. انیس برای اینکه باباش در آرامش باشه، راضیش کرد 

ن خواستگاری. خانواده هوای مال و اموال  ی بهار بهو رفئی

ن موافقت کردن. مهریه شونم شد دوتا از حاج حسئر ی دختی

 . ن  زمینای حاج حسئر

وع شد. ناض تحت تاثتر  بعد از اون تازه مشکالتشون رسر

حرفای بابای بهار، زیر پای نادر هم نشست و همون قدر 

. که مهریه ن ن گرفئی ی زنش بود رو برای نادر از حاج حسئر
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. بعد هم هردوتاشون زم ن ن که با هم کار کئن ینا رو فروخئی

 پول رو هم یک جا دادن به بابای بهار. 

دونم ویل اینکه بعد یح  شد و بینشون یح  گذشت رو نیم 

شش، دست  فکر کنم کارشون سود داشته که برای گستی

ن روی باغ و خونه  . گذاشئی

ن یم دونست عمرش به این دنیا نیست. از حاج حسئر

ها به من زنگ زد و مون موقعترسید. هی انیس یمآینده

گفت که باغ انار رو زده به نام انیس ویل نه خودش ختی 

وط بینشون  ط و رسر داره و نه پشاش. خونه رو هم با رسر

 تقسیم کرده بود. 

ه به نیم رخ جدی مرتضن لحظه ای سکوت کرد و بعد ختر

 ادامه داد: 

-  . وقتی بفهمن باغ مال  باید منتظر برادر زنات بایسر

ن ساکت نیم انیسه، مونن. ناض و نادر پشای بدی نیسئی

 شن. ویل زود تسلیم حرف مردم یم

حواست بیشتی به انیس باشه. اجازه نده دور و برش بپلکن 

ای که از انیس رساغ دارم، ممکنه باغ رو چون با خوش قلتی 
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ن داره. بذار یه   هزارتا باال و پایئر
 
به برادراش ببخشه. زندگ

 خور واسه زنت بمونه. ی به درد برسمایه

ه ی در را کشید. صدای بسته شدن در که گفت و دستگتر

ای آمد، مرتضن تازه به آن لحظه برگشت. چند دقیقه

 هایش بود. شد که رسیده بودند و او غرق شنیدهیم

 

 

 ۲۷۱#پارت

های خاله حایحی موافق بود. این باغ و حتی خانه با حرف

ها آن را از چنگش حتی حق انیس بود و کیس نباید به این را

ون آورد و رو با خاله حایحی که دریم آورد. رس از شیشه بتر

 مشغول باز کردن در بود، گفت: 

ون کار دارم. به انیس بگید که نگرانم شه. از  - خاله من بتر

 رم رس پروژه! اونورم یم

خاله حایحی لبخندی زد و رس تکان داد. مرتضن برایش کتایی 

ای کند را از بر بود. کافن بود اشاره اشخونده بود. کلمه کلمه

های دلش را هم بخواند. مرتضن که پا روی گاز تا ته حرف

خدا پشت و »گذاشت و اتومبیل از جا کنده شد، زیر لب 
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 کردن را بلد «پناهت
 
ی گفت و در را باز کرد. این پش زندگ

بود. جنگیدن را هم! و چقدر از اینکه در تربیت و بزرگ 

 بالید. هرچند اندک داشت، به خود یمشدن او نقیسر 

یکبار دیگر آدرس دستش را چک کرد. درست هماین بود 

رضا گفته بود. اتومبیل را مقابل ساختمان پارک  که امتر

ن کرد. خم شد و از شیشه ی جلو آن را از نظر گذراند. چتر

 شد. زیادی دیده نیم

ن رو و یک در کوچک،  دیوارهای بلند و یک در بزرگ ماشئر

ی بود که یمتن ن دید. بسم اللیه گفت و پیاده شد. در ها چتر

اتومبیل را قفل کرد و کیم عقب رفت. از این فاصله هم 

ی معلوم نبود.  ن  چتر

 با گ کار دارین آقا؟ -

رفتارش مشکوک بود. با صدای پش جواین که لباس 

های نگهباین به تن داشت، به طرف ساختمان رفت. اخم

اش را خورده انگار ارث پدری اش انداخت. پشک به خنده

ل کرد. اش را با رسفهبود! خنده  ای کنتی

 سالم آقا، با آقای موالیی کار دارم.  -

 کدومشون؟!   -
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ی لحن و رفتارش کاسته کیم فقط کیم از حالت خمصانه

 شد. 

 کنه، هرکدوم باشه خوبه. فرفی نیم -

آقا ناض که هنوز نیومده ویل نادر خان نیم ساعتی  -

 یدن. بیاین داخل. هست رس

ل کرد که از ته دل  « خدا را شکری»کیل خودش را کنتی

تر از برادرش بود. شاید هم تحت نگوید. نادر قابل تحمل

 آمد. هایش از او بدش یمتاثتر شنیده

 

 

 ۲۷۲#پارت

رس تکان داد و جلوتر از نگهبان از در کوچک کارخانه وارد 

 دانست چشد. در بدو ورود، رس چرخاند. نیم
ً
را ویل شدیدا

رضا آنقدر از پر کنجکاو بود بداند این کارخانه ای که امتر

 فروش بودن محصوالتش گفته، چجور جایی است. 

ی آن، دو کامیون پارک بودند. یک ساختمان در محوطه

 هم سمت دیگر آن قرار داشت. 
 

یک طبقه با نمای سنگ
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 او را به یاد کارگاه کوچک انیس 
ً
این ساختمان شدیدا

 انداخت. یم

 به همان شکل ساخته شده بود، در ابعاد بزرگ 
ً
تر. تقریبا

ی بزرگ که به آن یک سالن بزرگ با چند در و پنجره

خواست داخل ساختمان را هم آمد. بدجور دلش یمیم

ش یم ی دستگتر های بیشتی ن  چتر
ً
 شد. ببیند. مطمئنا

 بفرمایید از این طرف.  -

ی کم از با فاصله رس تکان داد و نگاه از ساختمان گرفت. 

های داخل آن، کنار آن گذشتند. رس و صدای دستگاه

بدجور آزاردهنده بود. ساختمان مدیریت با کیم فاصله از 

ساختمان اصیل کارخانه ساخته شده بود. نما همان بود. 

ی ساختمان هم فرفی با سالن کارخانه نداشت، فقط نقشه

 کوچک و جمع و جور بود. 

زای ساختمان، وارد شدند. داخل آن، از در بزرگ وسط درا

دو اتاق و یک آبدارخانه و یک رسویس بهداشتی بود. 

مخترص و مفید. صدای حرف زدن یک نفر از یگ از 

 آمد. ها یماتاق
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 باید به بهت یم -
ً
گم کار تموم شده است. امروز حتما

، اون نباشه که معامله رس نیم ه. انیس زنگ بزین گتر

وراث موقع معامله تو بنگاه  فخرایی گفت باید تمام

 باشن. خودت که شنیدی. 

ابروهایش درهم شد. داشتند رس بود و نبود انیسش بحث 

تواست کردند. آن هم در جایی که هیچ دلش نیمیم

 انیسش با حضور در آن، آزار ببیند. 

ن جا بشینید تا صحبتشون تموم بشه، من باید برم  - همئر

 رس پستم. 

تمان خارج شد. مرتضن پشک این را گفت و از ساخ

ای به توجه به حرف او، به طرف در اتاق نادر رفت. تقهیی 

ی اتاقش گرفت و به طرف نادر نگاه از پنجره در باز آن زد. 

 او برگشت. ابروهای درهمش، با دیدن مرتضن باال پرید. 

ن   داخل گویسر خداحافیطن آرایم زمزمه کرد و آن را روی متر

از دیدن مرتضن متعجب شده معلوم بود حسایی  گذاشت. 

 است. 

 اجازه هست؟!  -

 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 ۲۷۳#پارت

کرد قطرات اش کشید. اگر کیم دیر یمنادر دستی به پیشاین 

سش را لو یم  داد. عرق، استی

 ما ختی نداشتیم.  -

ن انیس دلش نیم خواست زخم زبان بزند اما نگاه غمگئر

 کرد. به جلو خم شد با تلخندی گفت: رهایش نیم

ای برادر، من و انیس مثل همیم. برام عجیب نیست آق -

کس و کار که خدا خواسته کنار هم باشیم و جای دوتا یی 

 خایل بقیه رو واسه هم پر کنیم. 

ه به چشمان خیس نادر تمام کرد. بعد  جمالتش را ختر

به  هایش کوبید و صاف نشست. ای به رانضن

این حرفا رو ولش کن. دیگه اهمیتی هم نداره. تا حاال  -

ن نیم  دونستئر
 
ن شهر داره زندگ کنه، از یم  انیس تو همئر

ن ختی ندارین. اگه تو خیابون هم  این به بعد هم فکر کنئر

ن به  ناغافل چشمتون بهش خورد، خودتون رو بزنئر

ه.   ندیدن. اینجوری واسه همه بهتی
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آویزان شدن عضالت صورت نادر هم دلش را به رحم 

 نیاورد. با نفس عمیقی ادامه داد: 

خیال، من نیومدم رس یه بحث تموم شده اینا رو یی  -

اعصاب هردومون رو به هم بریزم. اومدم ببینم 

؟!  ن ینخونه ره به جای غریبه، به انیس بفروشئر  حاضن

دوین اون خونه چقدر انیس پول خرید خونه رو داره؟! یم -

 شه؟! قیمت یم

رس باال انداخت. ابروهایش گره کور خورده بود. از این 

آمد. اگر نگران عواقب حرفش شش نیملحن نادر هیچ خو 

آمد ختی باغن را که به نام انیسش بود، نبود، بدش نیم

هایش العملخودش به این مرد بدهد و از دیدن عکس

د اما حاال وقتش نبود.   لذت بتی

شد. باید اول خیالش از به نام خوردن خانه راحت یم 

ی دهی باغ لو برود و ناض و نادر روی دنترسید قضیهیم

ممکن یم  شد. لج بیفتند. آن وقت خرید خانه غتر

خوام. هرچقدر هم قیمتش باشه، من اون خونه رو یم -

ریزم. حاال شما مهم نیست. فردا پول رو به حسابتون یم

؟!  ن  فروشنده هستئر
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 ۲۷۴#پارت

 نادر تند تند رسش را تکان داد. 

آره، چرا که نه! گ بهتی از انیس؟! هیچ کس بیشتی از  -

 نداره. اگه یم انیس
 

دونستیم به اون خونه دل بستگ

تونه پول خریدش رو جور کنه، همون اول به خودش یم

 گفتیم. یم

 تر باال آمد. تا اینجای کار خوب بود. نفسش راحت

خونه و کارای اولیش پس اگه یم - ن االن بریم دفتی شه همئر

رو انجام بدیم. خونه قیمت گذاری بشه و سهم انیس 

 خرم. بعد مت سهم شما رو یممشخص بشه، 

 قراره به نام انیس بشه؟!  -

دن لبانش پنهان کرد. هرچقدر هم  لبخندش را با فشر

خواست به روی خودش نیاورد اما از این که هنوز یم

برادران انیس نگرانش بودند، خوشحال بود. الاقل کیم 
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شد. انیسش به این ها خوش یمدلش به حمایت آن

 ها نیاز داشت. حمایت

ن و باال کرد.   رس پایئر

 خرمش. آره، برای انیس یم -

رنگ و روی نادر هم برگشته بود. راه تنفسش هم بازتر از 

 قبل شده بود. لبخندش هم مهربان بود. 

 انیس رو دوست داشت که بعد از  -
ً
ممنونم، خدا واقعا

 اون همه اتفاق، شماها رو کنار هم گذاشت. 

 دست به زانو گرفت و برخاست. 

خییل دوست داشت که به انیس رسیدم! خدا من رو  -

 ! وجود انیس خود نعمته، فقط باید قدرش رو بدوین

ون منتظرم  . بتر

اش را پوشانده بود، تنها گفت و نادر را با غیم که چهره

ماند که نادر خودش فکر گذاشت. حرفش را زده بود. یم

کند و به خودش بیاید. حرفش، حرف دلش بود. آرامش 

 
 
 اش را مدیون حضور انیس بود و بس!! این روزهای زندگ
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 ۲۷۵#پارت

 یم
 
کرد. رسعتش هر لحظه بیشتی عصتی و کالفه رانندگ

های خلوت شد و صدای موتور اتومبیل در خیابانیم

دانست چقدر رانده است و نه از مستر پیچید. نه یمیم

 اش ختی داشت. آمده

ت ی دوسنیم ساعت پیش، با خشیم رو به انفجار، خانه 

الهام را ترک کرده و به دل جاده زده بود. مادرش منت بر 

رسش گذاشته بود و برای تولدش، خودش را رسانده بود. با 

های بینشان از حضور الهام و وجود تمام دلخوری

اش به شدت خوشحال شد. در آن لحظه دنیا مال خانواده

 کرد و حاال! احساس رسبلندی یم او بود 

مشتش را به فرمان کوبید. رس  دست زیر چشمش کشید و 

ن افتاده ای از پیش چشمانش دور ی انیسش لحظهپایئر

ه بلندی گفت و پا روی ترمز کوبید. آنقدر گیج و نیم
َ
شد. ا

 عصتی شده بود که انیس را فراموش کرده بود. 

ی دوستش را ها به خانهوقتی هدف الهام از بردن آن

ن بود. اشتباه فهمید، تنها فکری که به رسش رسید، گری خئی
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گرفت و از نمایش کرده بود. باید دست انیس را هم یم

 کرد. ای که الهام راه انداخته بود، دورش یممسخره

ی تاریک دور و برش چرخاند. در این تاریگ چشم در جاده

 کجاست. تابلوی راهنمایی هم نبود. پا معلوم نیم
ً
شد دقیقا

شد تا نزدیک یمروی گاز گذاشت و دور زد. باید به شهر 

، شهر را ترک کرده است.   بفهمد از کدام خرویحی

های روشن شهر، رسعتش را بیشتی کرد. با دیدن چراغ

ش را  آنقدرها دور نشده بود. میدان بزرگ اول شهر، مستر

ی طبس را کرد. یی آنکه بداند و بخواهد، جادهمعلوم یم

 در پیش گرفته بود. 

عجیب به نظر  با آن حایل که او داشت، زیاد هم 

 با شدت وحشتنایک نیم
 

رسید. دور میدان حس خفگ

ای کشاند و شیشه گریبانش را گرفت. اتومبیل را به گوشه

ن داد. چند نفس عمیق کشید.   را پایئر

کرد، اگر تصویر چشمان هوای تازه کیم حالش را بهتی یم

داشت! حالش خوب نبود اشگ انیس دست از رسش بریم

 از ختر حال بد انیس بگذرد. اما نه آنقدر که 
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 ۲۷۶#پارت

. باید خودش را به  دوباره راه افتاد. این بار با رسعتی کمتی

کرد آنچه پیش آمده، رساند و به او ثابت یمانیسش یم

 ی او نبوده است. خواسته

کرد. نه آنقدر شدید اش یمدرد بازوی چپش داشت دیوانه

ن  احت شود و نه از بئر رفت. از آن  یمبود که مجبور به استی

 ریشه! دردهای روی مخ و یی 

اتومبیل را پشت شایس بلند حاج احمد پارک کرد. چقدر 

 خواست! اش را نیمدلش دیدن او و خانواده

رفت. به کشید و یماگر به خاطر انیس نبود، راهش را یم 

داد و کجایش مهم نبود. شاید همان جاده را ادامه یم

محال بود کیس پیدایش کند. رساند، خودش را به طبس یم

 یم
ً
 توانست آرامش کند. چند روز دوری مطمئنا

انگشتان دست راستش را دور بازوی چپش حلقه کرد و آن 

د. فقط کافن بود چند دقیقه با این درد کنار  را محکم فشر

گرفت و از این خانه بیاید، بعد دست انیسش را یم

 گریخت. یم
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ی یی یی قابل در خانههایش تا زماین محکم بود که مقدم

توقف کرد. فکر روبرو شدن با الهام، روانش را به هم 

 ریخت. مادرش با خودش چه فکری کرده بود؟! یم

ی شب نشیتن دست او و همشش را اینکه بیاید و به بهانه

د و به خواستگاری دختی دوستش برود، احمقانه ترین بگتر

 شد برای کمک به مرتضن و زنفکری بود که یم
 
اش عمیل دگ

 کند. 

بسم اللیه گفت و کلید را در قفل انداخت. آخرش که چه، 

خواست انیس شد. دلش نیمباالخره باید با الهام روبرو یم

 ی او، برداشت بد بکند. از این فرار احمقانه

شد. کتش را در آورد و روی دستش انداخت. چندشش یم  

ن انگار تمام لباس فرصت هایش نجس بود. باید در اولئر

سایید. اگر انداخت و حسایی یمخودش را داخل حمام یم

ون یم کشید و با سنگ پا رایه بود مغزش را هم از رسش بتر

افتاد. چرک و کثافتی که امشب به خورد به جانش یم

 مغزش داده بودند، با یک شستشوی ساده رفتتن نبود. 
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 ۲۷۷#پارت

ا گرفت. از در ساختمان را که باز کرد، سکوت همه جا را فر 

ون ساختمان صدای یی یی و خاله حایحی قابل تشخیص  بتر

آمدند. وارد بود. داشتند حسایی از خجالت الهام در یم

پذیرایی که شد، همه رس پا ایستادند. حاج احمد قدیم جلو 

 آمد. 

 مون نگرانت بودیم! کجا رفتی پش؟ همه -

 دید. نگاهش به زین بود که چند قدممرتضن اما او را نیم

دزدید. چقدر تر به دیوار تکیه زده بود و یه نگاه یمعقب

ی از ارزشش  ن ن آمده بود. چتر لتش پایئر ن در نظرش قدر و متن

 بود هرگز روی او حسایی جز کم نیم
ن شد اما دیگر مطمئ 

 مادری باز نخواهد کرد. 

مادری که سایل، مایه یکبار باید به دستبوسش برود،  

! الهام بیشتی از این برای ن ش جای حساب نگذاشته همئر

 بود. 

؟!  - ن  مراسمتون تموم شد؟ جواب بله رو گرفتئر

اش چسبید. هیچ کس هیچ ی سینهی الهام به قفسهچانه

گفت. شک داشت اگر وقت دیگری بود یی یی و خاله نیم
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ایستادند و درشت گویی او به مادرش را ای یمحایحی گوشه

 کردند. تماشا یم

یی پرت کرد. کف دستش کتش را به دورترین قسمت پذیرا

فایده بود. نجاست با را چند بار به شلوارش کشید، یی 

های تنش همه باید چند بار شد. لباسنجاست پاک نیم

 شد. شسته یم

مادر من، عزیز من، الهام خانم، چند بار باید بهت بگم از  -

ام که دست از رسم برداری؟! این قدر واست زندگیم راضن 

فهمم خوب و بد م عقل دارم؟! یمسخته که قبول کتن من

 زندگیم چیه؟! 

 مرتضن جان، پشم!  -

اش را کامل کند. تا به حال اجازه نداد حاج احمد جمله

مقابل او نایستاده بود. درشتی کردن که هرگز! اما در آن 

کرد، یی اش آنقدر پر بود که اگر صدا بلند نیملحظه پیمانه

 شد. شک خفه یم

 کن و دست زن حاج آقا، رفیق! پدر!  -
 

تو رو خدا مردونگ

ات رو بگتر و برگرد شهرتون. حرف من که به گوش و بچه

ه، تو که یه جمله ن و زنت نمتر ات کافیه تا الهام بانوت زمئر
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ام. زمان رو یگ کنه، بهش بفهمون من از زندگیم راضن 

حالیش کن همون جور که بیست سال ولم کرده و 

کارو بکنه. من دیگه چسبیده به زندگیش، االنم همون  

 کشم! نیم

 

 

 ۲۷۸#پارت

اش پیچید، نفسش را ی سینهدردی که در لحظه در قفسه

ی برد و صدایش را قطع کرد. روی زانو خم شد و قفسه

د. سینه  اش را فشر

! آروم باش مادر، خدای نکرده سکته یم -  کتن

ن دو کتفش  خاله حایحی بود که خودش را به او رسانده و بئر

 داد. را ماساژ یم

ن رو یم - ؟! مگه من تحویل بگتر عروس، همئر خواستی

 پشم رو 
 
باهات یط نکرده بودم که حق نداری زندگ

 باید بچه
ً
؟! حتما ام فدای قرار و مدارای جوونیت کتن

 خواد؟! جلوی چشمت پرپر بزنه که بفهیم زنش رو یم
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های آرامش در گفت، تنها صدای هق هقالهام هیچ نیم

 پیچید. فضا یم

بینید که حال الهام از اج خانم، شما دیگه چرا؟! یمح -

همه بدتره! اتفاق خاض نیفتاده، یه اشتباه بود که الهام 

 کنه! خودش رفعش یم

ن و باال  به سختی صاف ایستاد. نیشخندی زد و رس پایئر

 کرد. 

آره هیج اتفافی نیفتاده، فقط من یک ساعته دارم از فکر  -

فهمید مادرم این همه راه  به اینکه زنم یح  کشید، وقتی 

 شم! واسه خواستگاری من کوبیده و اومده، دارم دیوونه یم

 انیس ختی داشت!  -

اش در لحظه قطع حیایی  نه تنها صدایش، بلکه تمام عالئم

ی نبود.  شد. دیگر از درد روی اعصاب دستش هم ختی

 کشید. اش هم تتر نیمی سینهقفسه

گ که از نفر ایست نگاهش چرخید و روی یک اد. روی دختی

ی ورودش، ندیده بودش! یعتن دل نگاه کردن به او لحظه

منده  اش بود و حاال! را نداشت. رسر
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ن افتاده ی انیس هم خنجری شد در قلب آرام رس پایئر

! لبخند زد، تلخ، تلخ، تلخ! و بعد قطره اشگ  مرتضن

اش را اش چکید و آرام آرام مستر چانهناغافل روی گونه

 شود ایستاده ُمرد... . گایه یمیط کرد 

 

 

 ۲۷۹#پارت

صدای یک رسه و بلند زنگ خانه هم نگاهش را از انیس 

جدا نکرد. انیس هم حاال رس باال گرفته بود و ملتمسانه 

آمد و یه با هایش یمکرد. اشک یه تا روی پلکنگاهش یم

 زد. پلک زدن آن را پس یم

یت خودش هم ختی داشت مرد ویران مقابلش، ظرف 

ن او را دیگر ندارد.   شکسئی

 ناضه، خییل هم عصبانیه!  -

ی خاله حایحی با باز شدن در ساختمان همزمان پایان جمله

شد. انیس رساسیمه به آن طرف رس چرخاند. نگاه مرتضن 

 اما با تعلیل محسوس از انیس کنده شد. 
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ی کارات از روی نقشه است. هزار فهمیدم همهباید یم -

ق گفتم گربه محض رضا خدا موش بار به این نادر احم

ه ویل کو گوش شنوا؟! نیم  گتر

ن یمکشید. سینهفریاد یم شد. اش هم تند تند باال و پایئر

مرتضن اما آرام بود. با همان آرامش مشکوک هر دو 

دستش را در جیب شلوارش گذاشت. حس انزجار به 

ن انیس لباس های تنش هم به شدت کم شده بود. دانسئی

 ریخت. هایش را به هم یمکتاب  خییل از حساب

باز چیکار کردم که به شماها برخورده و خودم ختی  -

 ندارم؟! 

، ناض را جریلحن آرام و یی  س مرتضن تر کرد. استی

 لرزاند. های خانه را یمصدایش ستون

تو ختی داشتی که بابام باغ رو به نام انیس زده و برای  -

دیم دلت کردی. ما رو بگو فکر کر   –خونه هم دندون یی 

 واسه خواهر ما رفته! هه! 

 مرتضن رس روی شانه خم کرد. 

 یی  -
ختی بود، منه هفت پشت غریبه وقتی تو که پش بابایی

 از کجا ختی داشتم؟! 
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ن جمله فروکش کرد. گویی به خشم چهره ی ناض با همئر

 فکر نکرده بود. همان موقع صدای ترمز 
ً
این موضوع اصال

صدای بسته شدن درهای  بلند اتومبییل بلند شد. و بعد 

آن و دویدن چند نفر به گوش رسید. ناض دستی در هوا 

 تکان داد. 

من این حرفا حالیم نیست. اون خونه و باغ حق من و  -

ن فردا مثل بچه یسر و ی آدم بلند یمنادر هم هست. همئر

. سند هردوش باید به نام ما بشه. فهمیدی  میای محرصن

 بچه سوسول؟! 

شان اضافه نادر و بهار هم به جمع در ساختمان باز شد و 

شدند. هنوز هیچ کس از چند و چون اتفاقات ختی 

ن را یم دانست و حتی پیش نداشت. تنها کیس که همه چتر

 بیتن این اتفاقات را کرده بود، مرتضن بود. 

 

 

 ۲۸۰#پارت

 کتن ناض؟ بهت که گفتم این راهش نیست. چیکار یم -

ن به طرف نادر چرخید.   ناض خشمگئر
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راهش چیه؟! اینکه بشینم تا این نوکیسه دار و ندار  -

 پدرمون رو هاپویل کنه؟! 

 مواظب حرف زدنت باش ناض!  -

انیس باالخره به حرف آمد. صدایش محکم و قامت 

 چرخید. دستانش له 
 

کوچکش استوار بود. ناض با دلتنگ

هایی مانع له در آغوش کشیدن انیس را یم
ن زد ویل یک چتر

هایش، بود از خواهری که با تمام خویی شد. دلش پر یم

 حاال دزد اموال پدرش شده بود. 

به! سالم انیس خانم! پارسال خواهر، امسال هفتاد  -

 پشت غریبه! 

 که یی  -
کس و کار به امان خدا ولش کردن، من بودم اوین

ناض خان. یه جوری حرف نزن که انگار من به شماها ظلم 

 کردم! 

 که از بابا مونده، مال تو باشه اگه هایی اینکه تنها دارایی  -

 ظلم نیست پس چیه؟! 

؟!   -  کدوم دارایی

ی های افراد حاضن در خانهنگاه ناض یک دور روی چهره

 یی یی چرخید. 
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 راضن نبود 
ً
ن در این وضعیت اصال جمع  از قرار گرفئی

آنقدرها خودماین نبود. از آمدن پشیمان شده بود. باید به 

توانست خشمش را کیم زمان یم  داد. حرف نادر گوش یم

 کم کند. 

 یعتن تو ختی نداری که بابا باغ رو به نامت زده؟!  -

ی انیس، تعجبش را چشمان گرد و ابروهای باال پریده

اش داد. چند ماه دورادور حواسش به باغ پدرینشان یم

ن بود. کیل آرزو برایش داشت که نیم توانست به همئر

کرد باغ متعلق را هم نیم راحتی فراموششان کند اما فکرش

 به خودش باشد. 

؟! شویحن یم -  کتن

آنقدر تعجبش عیان بود که ناض به کل از موضع خشمش 

ن آمد   . پایئر

؟!  -  یعتن ختی نداشتی

نیشخند الهام آنقدر بلند بود که با گوش همه رسید. انیس 

 توجه به تمسخر محسوس او، گفت: ابرو در هم کشید و یی 

 ستم؟! دوننه، از کجا باید یم -
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 ناض موهایش را عقب راند. 

 . فکر کردم بابا بهت گفته -

 

 

 ۲۸۱#پارت

 که این بچه هم یی یم -
ن بیتن ه یه صلوات بفرستئر

ه. بهتی ختی

 . ن ، همه رو هم رس پا نگه داشتئر ن  و بیاین بشینئر

ی پدر و خاله حایحی با یک من اخم این را گفت. چشم غره

اخم و  اش چسباند. هنوز هممادر داری هم تنگ جمله

هایش برو داشت. ناض و نادر که جای خودشان بودند، تخم

 برد. ها هم از او حساب یمتر از آنکله گنده

 رم یه هوایی بخورم. من یم -

 مرتضن این را گفت و رس به زیر از کنار ناض گذشت. 

ن ببینیم چیکار باید بکنیم! کجا یم -  ری داماد؟! بیا بشئر

واب ناض را با نیشخند اش را داشت، جاگر حال و حوصله

 معلوم بود یم
ً
. آن اموال حق که باید چه کار کنند   داد. کامال

ی انیس بود و باید برای او یم ن ماند اما در آن لحظه تنها چتر
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که نداشت، حال و حوصله بود. به خصوص که یک رس 

 بحث زین بود که یک تنه تیشه برداشته بود و ریشه
 
 ی زندگ

 زد. شان را یمپا نگرفته

کرد تا دوباره با انیس چشم در چشم شد. باید نگاهش یم 

 اش را خوب به خوردش بدهد. معتن جمله

 کنم به من مربوط بشه! بحث شما خانوادگیه! فکر نیم -

 مادر، گ بیشتی از تو ختر انیس رو یمیح  یم -
 
 خواد؟گ

خواست یک جوری آن دو را بند همدیگر کند. یی هم یمیی 

زن بیچا ره ختی نداشت که چه غوغایی در دلش برپاست. پتر

ن از انیس، جواب خاله حایحی را داد.   بدون نگاه گرفئی

انیس خودش ختر و رسر همه یح  رو بهتی از هرکیس  -

. خوبم بلده تا یه جا به مشکل خورد، قیج  دونهیم

 ام! . من هیچ کارهبرداره و آدما رو از زندگیش قیج  کنه

ه دو کلمه یی گفت. تلخندش هم به چشمان یی ی آخر را ختر

نصیب او شد. هیچ کس هیچ حرفن نزد. انیس این بار پلک 

 فایده بود. زد، نه یک بار، بلکه چند بار اما یی 

ن یک قطره اشک روی گونه ن و پایئر تر رفت. اش غلتید و پایئر

 قامتش آنقدر عیان بود که مرتضن را تار یم
 
دید، اما خمیدگ
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. در که پشت رسش بسته شد، دست از چشمش پنهان نماند 

 جلوی دهانش گرفت و هق هقش را خفه کرد. 

حاال وقت گریه و زاری نیست دختی جون، یه اشتبایه  -

. برو دنبال شوهرت!   کردی باید درستش کتن

ن پیشنهاد بود. خودش یم دانست باید چه کند اما منتظر همئر

از  گرفت. باید این جمالتانگار پاهایش از مغزش دستور نیم

شد تا بدنش اطاعت امر کند. زبان شخص دیگری گفته یم

چادرش را جمع و جور کرد و به رسعت از کنار برادرانش 

 گذشت. 

نیاز به توضیح نبود. خودشان فهمیده بودند که اوضاع زیاد  

هم درست و درمان نیست. خراب کرده بود، بدجور هم 

داشت.  خراب کرده بود اما هنوز امید به درست کردن اوضاع

گناهش آنقدرها هم بزرگ نبود. باید خودش را به مرتضن 

ن آنجور که الهام نشان رساند و به او یمیم فهماند همه چتر

 . داده، نبوده است

 

 

 ۲۸۲#پارت
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های مرتضن آنقدرها هم بلند نبود. برخالف تصورش قدم

گویی او هم انتظار این همرایه را داشت. روی صندیل 

فت، نگاه زیر چشیم او را حس کرد و اش که جای گر کناری

ون داد، انگار عمیق ترین آه نفیس که با فشار از سینه بتر

 
 
 اش را یم کشید. زندگ

 به مهمونات برنخوره ولشون کردی افتادی دنبال من!  -

اش را زد و فرمان را چرخاند. انیس لبخندش را با طعنه

دن لبانش پنهان کرد. پشک تخس حسادت هم یم  کرد. فشر

 داری دارم. تری از مهمونالن کار مهما -

 . مرتضن ابرو باال انداخت

آها، حواسم نبود شما منتظر جواب خواستگاری  -

 ها رو نداری. . وقت این مسخره بازیشوهریی 

شد. مقصد مشخض نداشت. رسعتش از چهل بیشتی نیم

ن و دور شدن تنها مقصد  برای یک آدم بریده از دنیا، رفئی

 نهایی است. 

 خواد بگو. کنه، هریح  دلت یمکنایه زدن آرومت یم  اگه -
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ی که آرومم یمیم - ن کنه دوین مشکل کجاست؟ االن تنها چتر

 خوری بزنمت! اینه که تا یم

اش نگرفت. شد جدیلحنش آنقدر حرص داشت که نیم

 انیس با چشمان گرد و ابروهای باال پریده نگاهش کرد. 

 یعتن تا این حد؟!  -

از قبل به دور فرمان حلقه شد.  تر دستان مرتضن محکم

د. داشت فکش سفت شده بود. آرواره هایش را به هم فشر

ل یم ی اطرافیانش کرد که هرچه خشم از همهخودش را کنتی

 در وجودش جمع شده است را یک جا رس انیس خایل نکند. 

افته که به خاطر خییل بیشتی از این! یعتن هریح  یادم یم -

خواد رص خوردم، دلم یمحماقت تو و الهام چقدر ح

 رسم رو بکوبم به دیوار! 

 شد. رس به سمت انیس چرخاند. رسعتش داشت زیاد یم

 چرا رس خودم رو بکوبم به دیوار، این وسط  -
ً
اصال

ترین آدم، منم. حقشه االن ماشینم رو بکوبم به گناهیی 

 یه دیوار و تکلیف هردومون رو معلوم کنم! 
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ای االتر رفته بود. باز هم از جادهرسعتش از حد مجاز ب

نامعلوم از شهر خارج شده بود و داشت خشمش را روی 

رضا خایل یم کرد.  نگاه انیس روی  پدال گاز اتومبیل امتر

ی تاریک روبرویش در گردش کیلومتی شمار اتومبیل و جاده

 بود. 

ی این شهر بود، تشخیص کجا برای اویی که بزرگ شده 

نبود. این جاده به طرف رسایان  بودنش آنقدرها سخت

 کرد. ی راه مقصد را عوض نیمرفت. البته اگر از میانهیم

 که یی باشه، حق با توئه ویل وقتی یم -
ترین آدم دوین تقصتر

ی؟! این ماجرایی چرا یم  خوای انتقام همه رو از خودت بگتر

چون دیگه بریدم. چون حرفم تو گوش هیچ کدومتون  -

م که خییل وقته قطع امید کردم ویل از تو انتظار ره. از الهانیم

. انتظار داشتم بفهیم وقتی یم گم داشتم یه کم درکم کتن

دوستت دارم، حرف دلمه، نه اینکه با الهام هم دست بیسر و 

 !  لباس دومادی تنم کتن
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مرتضن جان! عزیزم! باور کن هیج  اونجوری که تو فکر  -

 کتن نیست. یم

 ای تو رسشه؟! الهام چه فکر احمقانه یعتن تو ختی نداشتی  -

 نه منظورم این نبود!  -

اش تمام نشده بود که صدای بوق ممتد اتومبییل، جمله

ها را به خود آورد. رسعت باالیشان داشت کار دستشان آن

 داد. یم

اگر مرتضن به موقع فرمان را نیم چرخاند و اتومبیل را به  

های رشان زیر الستیککشاند، هردونفنیم ی خایک جادهشانه

شدند. طول کشید تا آمد، له یمای که از روبرو یمترییل

 اتومبیل بایستد. 

انیس دو دستش را محکم به داشبورد گرفته بود تا جلوی 

د. دست راست مرتضن  برخورد احتمایل رسش با آن را بگتر

 ی انیس قرار گرفته بود. ی سینههم ناخودآگاه روی قفسه
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ه به روبرو بودند. هلحظ ای بعد هر دو نفس نفس زنان ختر

ه به جاده اش را از ماه وسط آسمان ای که روشنایی ختر

 های عبوری. گرفت و چراغ روشن تک و توک اتومبیلیم

ها ایستاده بود و نگاهشان ی مرگ در یک قدیم آنفرشته 

 کرد. همان قدر نزدیک و همان قدر سنگ دل. یم

 خویی انیسم؟!  -

م آخر اسمش، بغضش را ترکاند. داشت خییل راحت آرزو می

مرد. اینکه به دل شنیدن یکبار دیگر نامش از زبان مرتضن یم

چطور خودش را باال کشید و دستانش دور گردن او حلقه شد 

ی که در آن لحظه نیاز  ن را خودش هم نفهمید. تنها چتر

 داشت، درک آغوش گرم مرتضایش بود. 

 خوبیم آقا، خوبیم.  -

ی دست از او ی ترییل گفت و با اشارهتضن این را به رانندهمر 

آمد. هرچه خواست که برود. دستانش اما باال نیم

 التماسشان کرد دور تن انیس، حلقه نشدند که نشدند. 

بهشان برخورده بود. بدجور هم بهشان برخورده بود. این  

ها را دو دستی تقدیم دیگری کرده بود. پس دلییل دختی آن

 اشت که امنیت به او هدیه دهند. ند
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شه بشیتن رو صندیل؟ جاده شلوغه، خوب نیست یم -

 اینجوری! 

انیس رس تکان داد و با تلخندی رس جایش نشست. هرچه 

فایده بود. اشک پشت اشک دست زیر چشمانش کشید، یی 

 شد. از چشمانش خارج یم

اش را عقب برد. دستش مرتضن نفس عمیقی کشید و صندیل

اش گذاشت. چند دقیقه قبل بدجور به ی سینهقفسهرا روی 

ن بود آسیب  فرمان کوبیده شده بود. دردش زیاد نبود. مطمئ 

 ای ندیده است. جدی

. خوب، یم -  گفتی

 یح  رو؟ -

 هق هقش کیم آرام شده بود. 

 جریان امشب یح  بود؟!  -

 انیس چشم بست و نفس عمیقی کشید. 
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 هرروز یه من وقتی که مشهد بودیم دکتی ز  -
ً
یاد رفتم. تقریبا

رفتم به این امید که یه نفر بهم بگه دردم مطب جدید یم

 درمان داره. 

مرتضن کامل به طرف او چرخید. ابروهایش در هم رفته بود. 

ون آمده از دهان انیس را یم بلعید. داشت تک تک کلمات بتر

های جدید یم ن  شنید. چتر

؟ -  پس چرا به من نگفتی

 ت. انیس دست باال گرف

اجازه بده حرفم رو بزنم مرتضن جان، اینجوری همه یح   -

ه.   یادم متر

ه نگاهش یم ه ختر  کرد. مرتضن همچنان ختر

 همه -
ً
ا حرفشون یگ بود. هرروز ناامیدتر تقریبا ی دکتی

شدم. آخرش من رو با یه عالمه قرص و دارو حواله یم

 . دادن به گذر زمان

شد. وقتی  دونم چحوری الهام جون متوجه وضعیتمنیم 

اومدیم فردوس، بازم وقت گرفتم و رفتم پیش تنها متخصص 

ن حرفا رو زد. خدا یم دونه چقدر فشار زنان اینجا. اونم همئر
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ل کنم و زدم زیر گریه. دکتی  روم بود. نتونستم خودم رو کنتی

 دلش برام سوخت. 

همون جا با استادش تماس تصویری گرفت و جلوی من 

ز معاینه و آزمایشای من فهمیده باهاش صحبت کرد. هریح  ا

بود هم براش توضیح داد. استادش زن مهربوین بود. خوب 

 کرد. درکم یم

ا بود ویل تهش گفت علم پزشگ حرفش حرف بقیه ی دکتی

ای رو صد در صد بدون درمان اعالم تونه هیچ مریضن نیم

هاش تر از هر پزشگ حواسش به بندهکنه چون یگ قوی

ات رو بخور و تمرینا رو انجام بده. هست. گفت داروه

 امیدت هم به خدا باشه. 

حرفاش واسه متن که به کل ناامید بودم مثل یه تلنگر بود. 

 کردم. خییل از مشکالتم قابل حل 
 
من یه عمر با امید زندگ

داد اما خدا دستم رو گرفت و راه رو برام باز کرد. از نشون نیم

منده شدم که امیدم رو از   دست داده بودم. خودم رسر

زد. هرروز به یه الهام جون چند وقت بود مدام بهم زنگ یم 

رسید به نگرانیش برای بهونه. همیشه هم ته حرفش یم

 ما. با چندتا دکتی صحبت کرده بود. آینده
 
 ی زندگ
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ن که وضعیت  از جزئیات مشکل من ختی نداشت، ویل همئر

ح داده بود هم ون جوایی که به من جسمانیم رو براشون رسر

خوند که دادن، گرفته بود. همون موقع هم تو گوشم یمیم

ه قبل از اینکه مرتضن خودش طالقت بده، از زندگیش  بهتی

ون.   بری بتر

ن جا رو یم  های دونستم. ختی از برنامهبه خدا من تا همئر

ش نداشتم. بهم گفته بود برای تولدت خودش رو دیگه

زنه، فتم چرا به خودت زنگ نیمرسونه. چند بار بهش گیم

ی ترسم جوابم رو نده! قضیهگفت مرتضن ازم دلخوره، یمیم

ن امشب فهمیدم.   خواستگار رو هم همئر

اش صداقت را فریاد نگاه مرتضن روی انیس چرخید. چهره

 زد. یم

 مرتضن نفس عمیقی کشید و رس تکان داد. 

 ذارم. من آخرش از دست شما خانما رس به بیابون یم -
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 تر شده بود. لحن و نگاهش کیم مهربان

ن بود که چند وقت جون من رو به لبم  - واسه همئر

 رسوندی؟

 رس تکان داد. 
 

 انیس با لبخند کمرنگ

شناسمت و کنم انیس چون یممن حرفات باور یم -

. الهام رو هم خوب یم ن نیستی دونم اهل دروغ گفئی

دونم وقتی بخواد یه کاری شناسم. مادرمه و خوب یمیم

رو انجام بده، بدون توجه به عواقبش انجامش میده. 

واسشم نظر بقیه مهم نیست ویل کاش تمام این حرفا رو 

 بهم یم
ً
زدی، شاید امشب این قدر احساس حماقت قبال

 کردم. نیم

ها و تلخندش یک دنیا حشت داشت. داشت حشت ثانیه

 توانست با آگایه از اتفاقات پشت پرده کیمدقایقی را که یم

خورد. برق اشک در چشمانش درخشید، بهتی بگذرد، یم

 چشم بست و رو برگرداند. 

دوین چه حس مزخرفن داشتم امشب. بدترین حال نیم -

م و اون لحظه که الهام دنیا بود. دلم یم خواست بمتر

گفت اومدیم خواستگاری و چشمای تو پر اشک شد، از 
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 شدم انیس. خیانت خطخاطرم بره. داشتم دیوونه یم

 قرمزمه. 

ی نیست. اون وقت کاری که فکر یم   کنم در شأن هیچ بشر

شعورم، دست زنم رو گرفتم و با پای خودم رفتم تو خود یی 

ی خیانتم چیده بشه! حس ای که قرار بود برنامهجلسه

 خورد. نجاست داشتم. از خودم حالم به هم یم
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 داشت.  رس چرخاند و به انیس نگریست. لحنش کیل التماس

وقت، هیج  رو از من پنهون نکن انیس چون دیگه هیچ -

 دم کارم به توضیح شنیدن برسه! قول نیم

امشب حتی فکر خودکیسر هم به رسم زد، وقتی الهام گفت  

 دونسته! انیس هم همه یح  رو یم

 انیس تند تند رس تکان داد. 

دم دیگه هیج  رو پنهون نکنم. دم، قول یمقول یم -

 خودم هم بود. نیم امشب بدترین شب
 
دوین زندگ
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چقدر سخته تقسیم کردن مرد زندگیت، عشقت با یه 

 زن دیگه! 

گفت و باز بغض ترکاند. مرتضن دست دراز کرد و بازوی او را 

گرفت. با یک حرکت، او را بلند کرد و روی پایش نشاند. 

هنوز هم دلخور بود. هنوزم فکر به کاری که در حقش کرده 

 کرد اما حالش بهتی شده بود. اش یمبودند، عصتی 

دانست انیسش او را دو دستی تقدیم دختی کوچک حاال که یم

آمد. خاله تر باال یمخاله اکرمش نکرده است، نفسش راحت

 شناخت. دوست قدییم مادرش بود. ها بود که یماکرم را سال

رفت و آمدشان هم تا زمان زنده بودن پدرش به راه بود اما  

ی خاله اکرم ی خانوادهاج مجدد الهام، سایهبعد از ازدو 

ن شد. شوهر خاله اکرم که حاال حتی اسمش درست  سنگئر

. آنقدر که آمد، با ازدواج مجدد الهام مخالف بود یادش نیم

شان، وقتی الهام، چند سال پیش بنا به قول و قرار قدییم

قدم پیش گذاشت و محیا را برای او خواستگاری کرد، یک 

اش ها را در خانهب رد داد و حتی حاضن نشد آنکالم جوا

ی بپذیرد. کمتی از یک هفته بعد هم ختی رسید محیا رس سفره

 عقد نشسته است. 
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، یک لبخند و مبارکت باشه ی تنها عکس العمیل به این ختی

آورد. تعلق خاطری به از ته دیل بود که حرص الهام را در یم

ی حیس مثل عالقه در  محیا نداشت. آن موقع به هیچ دختی

ن پیشنهاد مادرش را قبول کرد و  وجودش نبود. برای همئر

 همراهش شد. 
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ها قبل، ی لویس بود که سالمحیا برایش همان دختی بچه

ی چادر مادرش آویزان دیدش و همیشه از گوشهگهگاه یم

 شناخت. بود. بیشتی از این، او را نیم

ی یی یی کرد و ا مهمان خانهاینکه امروز صبح الهام خودش ر 

ی خاله اکرم ختی داد، بیشتی بعد از دعوت بودنشان در خانه

کس و تنها از شگفت زده، خوشحالش کرد. الهام آنقدر یی 

اش تاثتر به توانست در روحیهبود که نزدیگ به خاله اکرم یم

ایی داشته باشد.   رسن

ن خوب بود. رفتار خاله اکرم و همشش هم گرم تر از همه چتر

ای گلو صاف کرد و همیشه. تا وقتی که حاج احمد با رسفه
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ن دو جوان را به میان کشید. نگاهش  حرف رس و سامان گرفئی

چرخید. در آن جمع جوان مجردی گیج و مات همه جا یم

د!   نبود که بخواهد رس و سامان بگتر

اصل قضیه خییل زود معلوم شد. محیا یک سال قبل  

از دست داده بود و حاال حرف ازدواج همشش را در تصادفن 

او بود و با مرتضایی که همشش چند قدم آن ورتر نشسته 

دانست و خدایش. اینکه بود. حال بدش را تنها خودش یم

ایم نکند، از مشت  چقدر دندان رس جگر گذاشت تا یی احتی

ون زده  ی شقیقه هایش معلوم بود. های بسته و رگهای بتر

ای بود که قرار شد با محیای رس به حظهته آبروداری اش تا ل

زیر به اتاق بروند و سنگ های شان را وا بکنند، آن هم در 

 مقابل چشمان خیس انیس. 

محیا با شانه های افتاده به طرف اتاق رفت، اتافی که پای  

ای جا با عذرخوایهوقت به آن نرسید. از همانمرتضن هیچ

 ترک کرد. ی خاله اکرم را راهش را کشید و خانه

ی ی انیس قطع شده بود، اما رسش هنوز روی سینهگریه  

 مرتضن بود. 

 _ بد نگذره انیس بانو! 
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د، رس باال انداخت. سینه  ی مرتضن انیس یی آنکه فاصله بگتر

ن شد.   با خنده باال و پایئر

_ محکم من رو بچسب خانم! امشب نزدیک بود ازت 

 بقاپنم! 

 

 

 ۲۸۹#پارت

ی اش کوبیده شد، خندهینهمشت کوچک انیس که به س

 صداداری کرد. 

گم مگه؟ شوهر به این خویی داری که چشم همه _ دروغ یم

 دنبالشه، بایدم بچستی بهم! 

ی او زد. خدا یم دانست آن ی سینهانیس بوسه ای به قفسه

لحظه که دست مرتضن روی سینه اش نشست چند بار مرد 

 و زنده شد. 

ه به انیس که فاصله، گرفت مرتضن با ل حتن جدی، ختر

 چشمانش گفت: 
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، یم - فهیم؟ زن من هنوزم ازت دلخورم، انیس تو زن متن

من، همشم، یعتن کیس که باید کنارش آرامش داشته 

ی را و ازم  ن باشم، نه اینکه مدام تن و بدنم بلرزه که چتر

 مخقن کرده و قراره اتفاق جدیدی بیفته. 

یادت  گوش کن انیس، یم خوام حرفای امشبم تا همیشه  

ی ما باید حفظ بشه. من اهل خاله زنک بمونه. حریم خونه

ن  بازی نیستم. هیچ کس، تا وقتی که تو نخوای از اتفاقات بئر

آوردن و ناامیدی هم نیستم ویل اگه شه. اهل کمما باختی نیم

تونه جلوم بیفتم رس لج، وای اگه بیفتم رس لج هیچکس نیم

 واسته. 

یمون باشه. اتفاق امشب پس حواست چهار چشیم به زندگ

اگه دوباره تکرار بشه و بفهمم یه گوشه ازش ختی داشتی و به 

ی که الهام برام لقمه گرفته من نگفتی قول نیم دم پام با دختی

 های بعدی نیفته، متوجیه؟به اتاق نرسه و بعدش اتفاق

 تمام مدیی که او مردانه خط و نشان یم 
 
کشید و حریم زندگ

کرد، انیس با یک لبخند مهربان نگاهش شان را مشخص یم

رفت. شکر یم خورد یم کرد و در دل قربان صدقه مردش یم

کرد و دل به دل الهام یک بار دیگر از این غلط های زیادی یم

 ی کافن حرص خورده بود! یم داد. امشب به اندازه
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 ۲۹۰#پارت

 برگردیم خونه؟!  -

گره زد.   هایش را روی سینهمرتضن رس باال انداخت. دست

 رسش را به پشتی صندیل تکیه داد و چشم بست. 

ترسم چشمم به الهام ی خونه اومدن ندارم. یمحوصله -

م.   بیفته و نتونم جلوی عصبانیتم رو بگتر

اش انیس روی صندیل به طرف او چرخیده بود. آنقدر جثه

ه بود راحت چهارزانو بزند.  ن  ریزه متر

؟ -  چیکار کنم آروم یسر

 تش را کیم باز کرد. مرتضن الی پلک راس

 ناز خونم کم شده، ناز کشیدن بلدی؟!  -

 ای کرد. انیس خنده

 تا حاال کیس بهت گفته خییل لویس؟ -

 مرتضن باز رس باال انداخت. 
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 نوچ، چون تا حاال نازکش نداشتم!  -

انیس روی صندیل خودش را به سمت او کشید. لبانش را 

ی صاف و بدون موی او گذاشت. صدای بلند و روی گونه

ن اتومبیل پیچید. سینهطوالین بوسه ی مرتضن با اش توی کابئر

ن شد. ی یی خنده  صدایش باال و پایئر

 خواد بزنمت! ویل من هنوز دلم یم -

ون زده اش انیس که فاصله گرفت و با چشمان از حدقه بتر

ن پیچید. انیس با نگاهش کرد، قهقهه ی بلند مرتضن در کابئر

 لبخند دلخوری گفت: 

. فکر کردم جدی یم خییل بدجنیس!  -
 
 گ

 های خنده داشت. لحن مرتضن هنوز هم رگه

افته با چه حال بدی از جدی هم گفتم، وقتی یادم یم -

ون دیوونه یم  شم. اون خونه زدم بتر

 انیس کامل عقب نشست. 

پس لطف کن یادش نیفت چون من هنوز قصد مردن  -

 ندارم. 

 دم! کنم ویل قول صد در صد نیمسعیم رو یم -
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 دای انیس معلوم بود. حرص ص

! لطف یم -
ً
 کنید واقعا

ی یادش آمده باشد، ابرو به هم نزدیک کرد و  ن بعد گویی چتر

 پرسید: 

 گفت؟راستی ناض یح  یم -

 

 

 ۲۹۱#پارت

 مرتضن شانه باال انداخت. 

 گفت؟! زدیم، نفهمیدی یح  یمما که جلوی تو حرف یم -

، من که یم - ی شده و ازم اذیت نکن مرتضن ن دونم یه چتر

 پنهون کردی. 

مرتضن نیشخندی زد و دوباره رس روی پشتی صندیل 

 آمد. گذاشت. بدجور خوابش یم

 این به تموم پنهون کاریای شما در!  -

 بعد چشم بست و ادامه داد: 
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 من خوابم میاد، لطف کن تا هفت مزاحمم نشو!  -

؟! جدی جدی یم -  خوای اینجا بخوایی

 باشم.  تر بودهیادم نمیاد هیچ وقت از این جدی -

ن نفوذ کرده بود. هنوز حتی  ون کیم به داخل کابئر رسمای بتر

رضا آمده،  پیاده نشده بودند تا از آنچه به رس اتومبیل امتر

 باختی شوند. انیس خودش را بغل زد. 

 زنیم که! تا صبح یخ یم -

مرتضن با همان چشمان بسته دست جلو برد و سوییچ را 

 چرخاند. 

 کنم. بخاریش رو روشن یم -

یل ویل روشن نشد. یکبار دیگر در همان حالت، کارش اتومب

را تکرار کرد. دوباره و دوباره. چشم باز کرد و صاف نشست. 

 شد! تر روشن یمکرد، اتومبیل راحتانگار که اگر او تمرکز یم

فایده بود. چند بار هم در این حالت سوییچ را چرخاند. یی  

 اتومبیل قصد روشن شدن نداشت. 

 خراب شده؟!  -
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یس این را با نگراین محسویس گفت. مرتضن نگایه به او ان

انداخت و بدون اینکه جوایی به سوالش بدهد در را باز کرد و 

ن پیچید.   پیاده شد. با باز شدن در، باد رسدی داخل کابئر

های کویر، رسمای خودش را به رخ اواخر شهریور بود و شب

زد. هوا  کشید. مرتضن قدم تند کرد و چریحن دور اتومبیلیم

 
 
را که زیر  زیاد تاریک نبود. آنقدر که بتواند سنگ بزرگ

قسمت جلویی اتومبیل مانده بود، ببیند، نور بود. آه از 

 نهادش بلند شد. 

 

 

 ۲۹۲#پارت

رضا  ن انحراف کم از مستر اصیل، کار اتومبیل امتر  همئر
ً
ظاهرا

شد. پوفن ها روشن نیمرا ساخته بود. حداقل به این راحتی 

ای شده و دستش را به کمر زد. عجب شب طوالین کشید 

 بود. 

هایش کیم آرامش کرده بود اما درست که انیس با حرف 

آمد که مادرش تا هنوز هم دلش پر بود. برایش منطقی نیم

 او داشته باشد. مادری 
 
این حد اضار به به برهم زدن زندگ
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های محدود او ها و خویسر که یک عمر تنها تماشاگر بدبختی 

 بود. 

 خییل داغون شده؟!  -

شده بود،  رس چرخاند و با دیدن انیس که وسط چادرش گم

کامل به طرف او چرخید. خم شد و دو   سوال او را از یاد برد. 

 کرد.   طرف چادرش را بیشتی به هم نزدیک

ن تا بیام!  - ، برو بشئر
 یخ زدی که دختی

 انیس رس باال انداخت. 

ن خییل داغونه؟ -  نه خوبم، ماشئر

ی دوباره به طرف اتومبیل چرخید. دستش را به بدنه مرتضن 

منده رضا هم آن کشید و رسی به تاسف تکان داد. رسر ی امتر

 شده بود. 

دونم، زیاد رس در نمیارم ویل به نظرم اون سنگه از نیم -

به زده، باید زنگ بزنیم یگ با  ن ضن زیر به موتور ماشئر

 جرثقیل بیاد کمکمون. 

ش را بیشتی دور تنش پیچید. رسما انیس رس تکان داد و دستان

رسید. جلوی به هم خوردن داشت به مغز استخوانش یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

د. لحظههایش را نیمدندان ای بعد روی دستان توانست بگتر

ن کنده و به طرف اتومبیل هدایت مردانه ، از زمئر ی مرتضن

 شد. 

؟! چیکار یم -  کتن

مرتضن در سمت شاگرد را باز کرد. انیس را با یک دست در 

غلش نگه داشت. بعد خم شد و صندیل اتومبیل را تا آخر ب

توانست انیس به بغل، روی صندیل عقب داد. حاال راحت یم

 بنشیند. 

در اتومبیل را بست. انیس را صاف روی پایش نشاند.  

های او انداخت و محکم به دستانش را از دو طرف روی شانه

د.   خودش فشر

 

 

 ۲۹۳#پارت

م تو کمتی رسما میخوری، هم اینجوری بهتی شد. حاال ه -

 شم. من یه کم آروم یم
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ی او انیس لبخندی زد و رسش را از پشت روی سینه

کوبید. تند و محکم. جوری که صدای قلبش تند یم گذاشت. 

بانش را از پس رسش هم یم بست و دل به شنید. چشمضن

د. حرکت نوازش گونه  ی دستان مرتضن روی تنش ست 

! آتش داشت از زیر تنش گرم شده بود. گرم تر از هر وقتی

کرد. سکوت بینشان را صدای نفس پوستش خودنمایی یم

 شکست. ی مرتضن یمتند شده

 کرد. هرم نفسش زیر گوش انیس، حال او را منقلب یم

 خوای با روشای قدییم گرمت کنم؟یم -

لرزید. انگار شیطنتش گریبان خودش را هم صدای مرتضن یم

س هیچ نگفت. اگر لبانش را فاصله بدجور گرفته بود. انی

اش کرده بود، راه به داد، آه عمیقی که به زحمت خفهیم

ون یم کرد. مرتضن هم منتظر جواب او یافت و رسوایش یمبتر

 نبود. 

ن و تشنه   یکبار دیگر تا لب چشمه رفئی
 
در خودش آمادگ

ن را نیم اش این بود که همان لحظه در دید. منطقی برگشئی

باز کند و اجازه دهد رسمای بیابان، کار هوا و اتومبیل را 
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هوسش را بسازد اما شدین نبود. انگار الزم بود تا با کیم زیاده 

 اش را بازیابد. روی، آرامش رفته

ی دستش که آرام جلو رفت و بدون دستور مغزش، دکمه

مانتوی انیس را گشود، آب دهانش را باصدا فرو داد. هنوز 

قت برگشت بود. گوش احساساتش کر دیر نشده بود. هنوز و 

شده بود. شاید هم خودش دوست داشت ندای منطقش را 

 خفه کند! 

ی انیس وارد شد و روی تن او نشست. دستش از بازی یقه 

لرزید. اینکه دلیلش رسدی دستان او انیس زیر دستانش یم

دانست. بود یا احساسایی که گریبان او را هم گرفته بود را نیم

 داد دلیل دوم درست باشد. ترجیح یم

های مرتضن که روی لختی گلوی انیس نشست، مقاومت لب

انیس شکست و آه عمیقی از گلویش خارج شد. مرتضن مجوز 

 ی کارش را گرفته بود. در بدترین موقعیت ممکن بودند. ادامه

 

 

 ۲۹۴#پارت
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ن داخل اتومبییل که امانت پشعمه اش بود و از قضا همئر

ترکانده بودش. یگ دو ساعت قبل هم با  ی قبلچند دقیقه

ی که مادرش برایش توی  پر و اعصایی خراب خانه ی دختی

لقمه گرفته بود را به حالت قهر ترک کرده بود. بعد هم در 

 
 
 جمع خانوادگ

 
اش شان گلو پاره کرده بود و از حریم زندگ

 دفاع کرده بود. 

ی هابعد با فهمیدن مطلع بودن همشش از تمام نقشه

 را نیم
 
خواست مادرش، جوری ناامید شده بود که دیگر زندگ

ایط داشت  و حاال نوبت شاهکار آخرش بود! در بدترین رسر

 رساند، به آنجا که نباید! عشق بازی را به نتیجه یم

تر از این داد. اگر کارشان به جای باریکمغزش اخطار یم

این  خواست در افتاد، یمرسید و برای انیس اتفافی یمیم

ظلمات و این بیابان با اتومبییل که معلوم نبود چه مرگش 

 شده است، چه کند؟

خواست تر به پوست تن انیس چسباند. یملبانش را محکم

مغزش را باز به مرخض بفرستد اما شدین نبود. پای سالمتی 

انیس در میان بود. با هرچه شویحن داشت، محال بود روی 

تمام بدنش در لحظه فرمان  جان انیسش ریسک کند. این بار 

 بردار مغزش شد. 
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ی کوچک انیس پاهای بلندش را خییل راحت از زیر جثه

ه ون کشید. دست به دستگتر ی در برد و در آخر دل از بتر

اش را چسبیده بود. گلوی او کند. شیطان سفت یقه

دش. یم  خواست تا آخر کار بتی

اه نش رد شد، در اتومبیل که باز شد و رسما از آن یک ال پتر

ان  حالش کیم جا آمد. پیاده شد و انیس را هاج و واج و حتر

ان نبود  ن . پشت رسش جا گذاشت. حال هیچ کدامشان متر

حال او بارها بدتر از حال انیس بود ویل کار دیگری از دستش 

ن فاصله ها نرسیده بود. الاقل ساخته نبود. وقت برداشئی

 امشب و این لحظه زمانش نبود. 

ها ان گرفت و چند نفس عمیق کشید. ستارهرس به آسم

اش ی اتومبیل تکیه زد و گویسر زدند. به بدنهبدجور سوسو یم

ون کشید. باید ذهنش را منحرف یم کرد. از را از جیبش بتر

ون زده بود، همان لحظه که از خانه ی خاله اکرم بتر

صدا در جیبش مانده بود. کلید کنار اش خاموش و یی گویسر 

 د و منتظر ماند. آن را فشر 
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 ۲۹۵#پارت

های تماس اش باال بیاید و سیل پیامکطول کشید تا صفحه

اش هم اش، روی آن چشمک بزند. گویسر از دست رفته

ها را یگ یگ عمرش را کرده بود و نیاز به تعویض داشت. پیام

رضا بود. از صفحهها شمارهرد کرد. ته آن ی ی آشنای امتر

زضا را باز های از دسپیام تماس ت رفته خارج شد و پیام امتر

های مخصوص به خود کرد. بعد از اینکه کیل با درشت

مستفیظش کرده بود، خواسته بود تا به محض خواندن 

د. باید خجالت یم  پیامک، با او تماس بگتر
 
مندگ کشید و با رسر

ها نبود. اگر پشعمه در ی او را یمشماره د اما از این ختی فشر

رسید، قرار است کجا کارساز اش نیمبه داد پشدایی این مواقع 

 باشد! 

گویسر را هنوز به گوشش نچسبانده بود که صدای عصتی و 

رضا در آن پیچید.   خشن امتر

الو، کجایی تو مرتیکه؟! خوشت میاد همه رو نگران کتن  -

 !  و گم و گور بیسر

اش زد. این روزها بدجور حضورش لبخندی به نگراین برادرانه

 ی روزهایش پررنگ و کارساز بود. ه لحظهدر لحظ
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 سالم پشعمه، منم خوبم، تو چطوری؟ -

ت زهرمار! اینقدر ازت عصبانیم که به دستم بریس خفه -

! کنم. یمیم  خوام صد سال سیاه خوب نبایسر

 زد 
 

 . مرتضن لبخند کمرنگ

 بهت نگم ماشینت رو داغون کردم و باید یعتن یم -
 
گ

؟بیای الشه  ! ش رو جمع کتن

رضا به  آن طرف خط سکوت برقرار شد. انگار امتر

 هایش شک داشت. شنیده

 چیکار کردی؟!  -

مرتضن در جواب سوال او که این بار با لحتن نگران پرسیده 

 خیایل جواب داد: شد، با یی 

کار خاض نکردم فقط یه جا جاده اشتبایه پیچید، من  -

 لیا! راهه بود، رفتم تو باقاراه راست رفتم. راه راستش یی 

 

 

 ۲۹۶#پارت
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رضا نفس نفس یم رفت. شاید هم زد. گویی داشت راه یمامتر

خواست خودش را به جای خلویی برساند و او را سوال پیچ یم

 کند. 

؟ -  تصادف کردی مرتضن

 آره!  -

ن االن؟!  -  خوبئر

آره بابا، اگه خوب نبودیم که االن اینجوری باهات حرف  -

 زدم. نیم

 انیس خانم خوبه؟ -

 به عقب چرخید. انیس توی صندیل گم شده بود. مرتضن 

ن سیایه چادر دیده یم شد. نفس گردی صورتش به زور بئر

 مانست. عمیقش بیشتی به آه یم

 آره شکر خدا! انیسم خوبه.  -

اش را به دو دلیل گفت. انیس از تصادف قسمت اول جمله

جان سالم به در برده بود اما شک داشت اگر جلوی خودش 

 بود. حاال خوب و رسحال یم گرفت،را نیم

ن االن؟ -  کجایئر
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ای یادش رفت کجاست. چشم چرخاند و با دیدن لحظه

رضا ساختمان کارخانه  دقیقی به امتر
ً
یم، آدرس نسبتا ن ی منتر

 داد. 

 افتیم. باشه، باشه، ما االن راه یم -

واستا ببینم! ما یعتن گ؟ نری کل فامیل رو جمع کتن بیای  -

 اینجا ها! 

. انتظار که نداری با این حال مامانت خییل پرر  - ویی بشر

ون؟!  ، بزنم بتر ن  هیج  بهش نگم و رسم و بندازم پایئر

ن انتظار رو دارم. حوصله -  همئر
ً
ی دیدن الهام و چرا اتفاقا

 ندارم. بهشون بگو بهت زنگ زدم و 
ً
شوهرش رو هم اصال

م نیم  پیگتر
ً
ن باش مامانم اصال شه. از حالم خوبه. مطمئ 

 ! ت یه مدت جلو چشمش نباشمخداشم هس

، این زن نیم ساعته زیر رسمه. یه حرف مفت نزن مرتضن  -

 اش ازش رنجیده! کنه که بچهرسه گریه یم

دونم یح  شده و بینتون یح  گذشته ویل مطمئنم من نیم

ی این زن شبیه مادرایی که از ندیدن پششون قیافه

زنگ  گمرم پیشش. بهش یمخوشحالن، نبود. من االن یم
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زدی و حالت خوبه ویل اگه بخواد بیاد پیشت، جلوش رو 

م. گفته باشم. نیم  گتر

 

 

 ۲۹۷#پارت

حرفش را زد و تماس را قطع کرد. مرتضن با تاختر گویسر را از 

ن آورد. حاال که چند ساعت  گوشش فاصله داد و دست پایئر

فهمید دلتنگ الهام هم شده از آن اتفاقات گذشته بود، یم

 است. 

ای که بود مادرش بود. مادری که با تمام عشق و عالقههرچه 

آمد یا بلد نبود ابرازش کند اما تهش مادر گایه به چشم نیم

 ی اتومبیل تکیه زد. بود. نفس عمیقی کشید و به بدنه

داد رسما را به جان بخرد تا اینکه بخواهد انیس را ترجیح یم

داد. ا آزار یمآزار دهد. این نزدیگ های دونفره هر دویشان ر 

ن رویه پیش بروند و انیس باز به سیم آخر یم ترسید با همئر

ی اش شده بود که پیچیدن نسخهبزند. دیگر خوب حایل

 
 
خصوص قدرها هم برای او سخت نیست، بهشان آنزندگ
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های مرتضن وقتی که در خیاالتش خودش را مقرص ناکایم

 دانست! یم

ر چشمگ زد و به نگاهش به آسمان بود که بک تکه نو  

رسعت نور از آسمان گذاشت. لبانش خود به خود به باال 

ی دنباله دار شد. این ستارهانحنا گرفت. شبش داشت زیبا یم

 هایش باشد. ی پایان سیایهتوانست نشانههم یم

قرار بود مادرش را در کنار همشش داشته باشد. شاید هم از 

ن یم زد و از او یم آمد. غرورش را پسموضعش کیم پایئر

ش را از رس آنخواست که سایهیم ها ی خودش و دعای ختر

 کم نکند. 

وع عجیب و داستان  با آن رسر
 
تر های عجیباین زندگ

ای از ای محکم داشت. پشتوانهاش، نیاز به پشتوانهبعدی

 جنس اتصال به خدا! 

ی الهام روی گویسر دوباره وسط دستش لرزید. نام و شماره

زد. تماس را وصل کرد و گویسر را به صفحه چشمک یم

های گوشش چسباند. قرار نبود حرف بزند اما شنیدن حرف

ی از غرورش کم نیم ن  کرد! کرد، یممادرش که چتر
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سالم عزیز مادر! کجا رفتی تو؟ اگه نیم خواستی من رو  -

رفتیم، واسه یح  خودت و ببیتن یم گفتی من و احمد یم

 ه جونم؟انیس رو آواره کردی آخه دردت ب

قدر پر آمد. آنمرتضن چشم بست و هیچ نگفت.حرفش نیم

 بود که با یگ دو جمله خایل نشود. 

رضا گفت داره میاد پیشت، زنگ زدم ببینم اجازه  - امتر

 دی منم باهاش بیام؟یم

لب زیر دندان برد و لعنتی به خودش فرستاد. چه کرده بود 

ن التماس یم کرد!   که مادرش این چنئر

 بیام مادر؟ -

ن لبانش خارج شد انگار دنیا را به الهام  بیای آرایم که از بئر

دادند. تماس یی هیچ حرفن قطع شد. حاال تنها باید کیم 

 کشید. یگ دو خوان بیشتی نمانده بود! انتظار یم

 

 

 ۲۹۸#پارت

 چه بالیی رس خواهرم آوردی مرتیکه؟ -
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تا آمد به صدای فریاد ناض که بالفاصله پس از ترمز 

اتومبیلش به گوش رسید واکنش نشان دهد،  وحشتناک

مشت او زیر چشمش خوابید. آنقدر محکم و یک هویی که 

نتوانست تعادلش را حفظ کند و اگر نزدیک اتومبیل نبود، به 

های بیابان ولو ی آن، روی سنگجای برخورد به بدنه

 شد. یم

دفاع بودن او، دوباره به سمتش حمله ور توجه به یی ناض یی  

 شد. 

 خواهرم که رس به بیابون یم -
 
گم چه غلیط کردی با زندگ

؟  گذاشتی

فرصت نیشخند زدن هم پیدا نکرد. قبل از اینکه انیس 

ها برساند، مشت بعدی ناض به سمتش خودش را به آن

حواله شد. این بار اما به هدف نخورد. مرتضن خودش را 

اما جمع و جور کرده بود. از نظر قد تفاویی با هم نداشتند 

 تر بود. بدن مرتضن عضالین 

مشت ناض را با کف دستش مهار کرد و او را به عقب هل  

. وقت نداشت رس بچرخاند و هویت کساین که از چند داد 
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تر از آن بود که شدند، بشناسد. ناض عصتی اتومبیل پیاده یم

 فرصت نفس کشیدن به او بدهد. 

 ناض؟ این چه وضع سوال کردنه؟ یح  یم -
 
 گ

ی بلند انیس در بیابان پیچید. ناض تازه متوجه حضور صدا

او شده بود. نگاه پر غضتی به مرتضن انداخت و او را با فشار 

 به عقب راند. 

برای بازخواست او وقت زیاد بود. حاال باید از خوب بودن 

ن یم شد. خودش را به انیس رساند و حال خواهرش مطمئ 

کوچگ داشت با ی  جلوی پای او زانو زد. خواهرکش جثه

 ابهتی مادرانه! 

 خویی خواهری؟ -

صدایش بغض داشت. مردانه و دلتنگ. انیس که با یک من 

ن و باال کرد، ناض لبخند تلجن زد. خم شد و  اخم رس پایئر

ه به چشمان دلخور گوشه ی چادر او را در دست گرفت. ختر

انیس، آن را به لبانش رساند و بوسید. هردویشان دلخور 

ور و گالیه مند اما مهر و محبت خواهری و بودند. دلخ

 شان که نمرده بود! برادری
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 ۲۹۹#پارت

 خویی مادر؟ الیه قربونت برم!  -

ی احسایس لحن گریان الهام، نگاه مرتضن را از صحنه

روبرویش کند. دستان الهام که به قصد در آغوش کشیدنش 

 روی چستی که پشت دست 
از هم گشوده شد، نگاه مرتضن

 ه بود، ماند. چپش خورد

رضا شویحن نکرده بود. قصد تحریک احساساتش را هم   امتر

 به بیمارستان و رسم کشیده شده بود. 
ً
نداشت. کار الهام واقعا

 کند. خودش اما جز یک لبخند 
 

اجازه داد مادرش رفع دلتنگ

 ساده برای رفع تکلیف، هیچ جوایی برای او نداشت. 

باال آمد و نه  نه دستانش به قصد در آغوش کشیدن الهام

 خواست برای ترمیم غرورش. زبانش به کالیم چرخید. زمان یم

بیتن که شکر خدا سالم و رسحاله. بسه دیگه خانم، یم -

 اجازه بده نفس بکشه بچه! 

چقدر ممنون حاج احمد و فهم و شعورش بود. شک داشت 

ماند و زیر گوشش ناله اگر کیم دیگر الهام از گردنش آویزان یم

ش تمام نیمکرد، یم راند. درگتر چند شد و او را خود نیمصتی
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تواست. خواست و نیمحس متضاد بود. بودن الهام را یم

 آغوشش را هم! 

های او نیاز داشت و عقلش او را خلع هایش به مادرانهتنهایی  

کرد حضور الهام در کنارش، خیانت به شعور کرد. حس یمیم

کش خواهد ب  مشتی
 
ود. الهام که کیم خودش و گرمای زندگ

کرد. فاصله گرفت، سیع کرد لبخند بزند. نگاهش نیم

ترسید در نگاهش حس بدی که از حضور او گرفته است، یم

 نمود پیدا کند و الهام را آزرده خاطر نماید. 

بیتن که خوبم مامان، برین خونه شما، من باید بمونم تا یم -

گاه.  ن رو برسونیم تعمتر  ماشئر

 ری؟! هنوز ازم دلخو  -

مرتضن رو برگرداند و نیشخندش را پشت به الهام زد. مگر 

گذشت که دلخوری فراموشش چقدر از نمایش جدید او یم

 شود؟! 

 حرف یم -
ً
 زنیم. برو مامان، بعدا

 پس هنوز دلخوری؟!  -

ای کشید و الهام گفت و بغضش ترکید. مرتضن پوف کالفه

ظرفیت شد. گلویش هنوز رس باال گرفت. داشت عصباین یم
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اش هم پر از حرف نزده یک عالمه فریاد دیگر را داشت. سینه

 بود. 

 

 

 ۳۰۰#پارت

 برادران انیس هم از شاهکار مادرش مطلع شده بودند. 
ً
ظاهرا

جا داشت بابت این همه داستان و سیاست از الهام بانویش 

 تشکر کند! 

؟! بسه دیگه الهام. چرا این قدر این بچه رو اذیت یم - کتن

بهت گفتم نکن، گفتم بذار پشت زندگیش رو هزار بار 

خوام بکنه. بهم انگ ناپدری بودن زدی و گفتی چون نیم

خوشبختی پشت رو ببینم، با کارات مخالفم. حاال هم 

ی بهت که غش و ضعف یم ن کتن تا کیس جرئت نکنه چتر

کشم. بگه. من جای تو از این بچه و زنش خجالت یم

 رو.  تموم کن این مظلوم نمایی الگ

صدای حاج احمد آنقدر آرام بود که کیس جز خودشان سه 

ی الهام را اش، گریهشنید. لحن محکم و آمرانهنفر، آن را نیم

ن نفسدر دم خفه کرد. سکسکه زد اما هایش یمهای ریزی بئر
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های حاج احمد را قبول ریخت. گویا حرفدیگر اشگ نیم

 کرد. داشت که گالیه و شکایتی نیم

دست روی بازوی مرتضن گذاشت. کبودی  حاج احمد 

داد. نگاهش کوچک زیر چشم چپش داشت خودی نشان یم

ن بود.   به زمئر

ما فقط نگران تو و خانمت بودیم مرتضن جان وگرنه  -

قرار بود برگردیم مشهد. حاال که از خوب بودنتون 

ه. مهسا هم از  ن االن راه بیفتیم بهتی ن شدیم، همئر مطمئ 

 و دلتنگه. زنه رس شب یه زنگ یم

به  ای به بازوی مرتضن زد و با لبخندی پدرانه ادامه داد: ضن

ترین آروزی من و الهام خوشبختی شما سه تاست. بزرگ -

هاش. مادرا از رس کارای مادرت رو بذار پای نگراین 

ن. هیچ کس هم براشون از احساس تصمیم یم گتر

تر نیست. اینه که ممکنه بعضن وقتا هاشون مهمبچه

 هدفشون کاراشو 
ً
ن سنگدالنه به نظر برسه ویل واقعا

هاشونه. از طرف من و مامانت، از خوشبختی بچه

 
 
ای بسازین خانمت عذرخوایه کن و بگو امیدواریم زندگ

 که همه حشتش رو بخورن. باهاشم خداحافیطن کن. 
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بعد دستانش را دو طرف صورت مرتضن گذاشت و رس او را 

رسید. لب به قامت بلند مرتضن نیمکیم خم کرد. قدش به 

 پیشاین او چسباند. 

خوشبخت شو پش، خانمت رو هم خوشبخت کن.  -

ن   فهمیده و باشعوریه. نذار حرف مردم بئر
تون دختی

 فاصله بندازه. 

 قدیم عقب رفت و رو با الهام گفت: 

ن منتظرم.  -  تو ماشئر

ها فاصله گرفت. مرتضن هیچ و با خداحافیطن آرایم از آن

دی به این مرد نداشت. جای پدرش را نگرفته وقت حس ب

 اش هم نبود. بود و غاصب خوشبختی 

کرد، یک زن افشده و گوشه گتر اگر الهام با او ازدواج نیم

ترین نیازهای ی برآوردن کوچکشد. زین که حتی از عهدهیم

 آید. خودش هم برنیم
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کردم تو از حق با احمده، من خییل اشتباه کردم. فکر یم -

ای و اگه تو عمل انجام شده قرارت بدم، ندگیت ناراضن ز 

 جدید با یه آدم سالم... 
 
 بدت نمیاد که یه زندگ

وع نکن مامان. انیس هیچ مشکیل نداره - . چرا این قدر باز رسر

 فهمم! قبول این موضوع واست سخته، من نیم

ه با  لحنش کیم تند شده بود و بعد از چند دقیقه باالخره ختر

ه رش حرفش را زد. الهام لحظهچشمان ماد ه ختر ای ختر

ی وجودش را در نگاهش کرد. شاید داشت قسمت گمشده

کرد. همان قسمتی که اگر بود، او هم هیبت پشش پیدا یم

 پشش را فدای رفاه و 
 
کیم اقتدار و استقالل داشت و زندگ

کرد. بعد از سکویی نه چندان کوتاه، رس آسایش خودش نیم

ن و باال    کرد. پایئر

 با انیس راضن باشه، اگه تو این رو یم -
 
 و از زندگ

 
گ

، دیگه حرفن بافی نیم مونه. امیدوارم خوشبخت هستی

 . ن  بشئر

اش کشید. دوباره عصتی شده بود و مرتضن دستی به پیشاین 

 زد. هایش نبض یمشقیقه

 شه ازت یه خواهش بکنم؟ممنون مامان، یم -
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 الهام با لبخندی رضایت مند گفت: 

! آره،  -
ً
 آره حتما

 

 

 ۳۰۲#پارت

ترسید ناغافل مرتضن دست در جیب شلوارش رساند. یم

 برای خداحافیطن با در آغوش کشیدن مادرش جلو برود. 

 شه لطف کتن یه مدت بذاری ما زندگیمون رو بکنیم؟یم -

 دست باال آورد و 
ً
اشک که در چشمان الهام درخشید، فورا

 ادامه داد: 

مون اینجوری واسه همهازم دلخور نشو لطفا. باور کن  -

ه. من و انیس هنوز مونده که بتونیم با هم کنار  بهتی

بیایم. تازه چند ماهه ازدواج کردیم. قبول کن خییل زوده 

 واسه خییل اتفاقات. 

گم با هم در ارتباط نباشیم، نه، بهمون فرصت بده. نیم

 دلم یم
ً
. قول یم اتفاقا دم یه خواد بیای و خوشبختیم رو ببیتن
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که از اینکه امشب سنگ رو   ز اون قدر خوشبخت بشمرو 

 !  یخت کردم هم خدا رو شکر کتن

بهجمله ی آرایم ی آخرش، الهام را هم به خنده انداخت. ضن

 به بازوی مرتضن زد. 

 چه آبرویی ازم بردی! خییل پررویی بچه! خوبه یم -
 دوین

 ببخش الهام بانو ویل به شدت معتقدم حقت بود!  -

ن و باال ن لبخند که کیم خجل هم یمالهام با هما زد، رس پایئر

 کرد: 

ن روم نیمیم - شه تو صورت زنت نگاه دونم، واسه همئر

ن کنم. نیم مش تو همچئر دونم چجوری راضن شدم بتی

قدر خانمانه رفتار کرد که هیچ مهموین ای! چجوری این

 کس متوجه نسبتش با تو نشد. 

د که هنوز داشت با مرتضن رد نگاه او را گرفت و به انیس رسی

توپید. لبخند زد و با خودش ابروهایی در هم به برادرانش یم

 
 
ن اقتدار را در برخورد با او و حفظ زندگ شان گفت کاش همئر

 داد. نشان یم

انیس زیادی از خود گذشته بار آمده بود. حاضن بود همیشه 

 های دیگران ارضا شود. قرباین باشد تا خودخوایه
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ت باش عزیزم. هرروز هم بهم زنگ مواظب خودت و زن -

 شم. بزن وگرنه نگران یم

 

 

 ۳۰۳#پارت

 مرتضن رسی به تاسف تکان داد. 

الهام جان، کم مادرشوهر بازی دربیار! آخه من گ هرروز  -

بهت زنگ زدم که حاال ازم انتظار داری دم به دیقه بهت 

ن شد.   گزارش بدم؟ برو دیگه، زیر پای شوهرت علف ستی

 یی جون به جون -
ن احسایس بچه! خدا به زنت صتی ت کئن

 بده. 

نگران نباش الهام بانو! خدایی که به حاج احمد تا حاال صتی  -

 داده، محاله انیس رو فراموش کنه! 

ن کوبید. در حالت عادی  الهام پای راستش را با حرص به زمئر

هم حریف زبان مرتضن نبود. چه برسد به حاال که مغزش 

کرد و به کمکش رست هم کار نیمبعد از آن هم اتفاقات د

 آمد. نیم
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، از رسم آتیش  -
 

ه من برم. یه کم دیگه چرت و پرت بگ بهتی

 . شهبلند یم

ی حرفن به مرتضن بدهد، پا کوبان گفت و بدون اینکه اجازه

از او فاصله گرفت. مرتضن نیشخندی زد و رس تکان داد. 

 شک داشت الهام از این اتفاقات درس گرفته باشد. 

های بزرگ بود. خوب بلد بود آتش رش استاد خرابکاریماد

، گوشه ای بایستد و اجازه دهد به پا کند و بعد با مظلوم نمایی

هایش را ماست مایل کنند. جالب اینجا بود دیگران خرابکاری

 گرفت. که هیچ وقت هم درس نیم

ن بودنش بود. کافن بود یک بزرگ  ترین مشکلش هم دهن بئر

 هد یا از طریقهنفر پیشنهادی بد
 
د، ی زندگ شان ایراد بگتر

ن کن فیکون یم شد. امید داشت حاج احمد بتواند همه چتر

کیم مهارش کند. دلش هم به قول و قراری که با انیس بسته 

 بود، گرم بود. 

ن یم ن که از محکم بودن سنگر خودش مطمئ  شد، کافن همئر

اگر هتن شناختش. رسید. خوب یمها نیمبود. زور الهام به آن

 مقاومت روی خواسته
 
ایط زندگ شان با هایش را داشت، رسر
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کرد. الاقل هیچ کدامشان یک کوه عقده حاال خییل فرق یم

 نبودند! 

 

 

 ۳۰۴#پارت

ن رو که ترکوندی مرتیکه!  -  ماشئر

منده ترین ژست دستی روی رسش گذاشت و سیع کرد رسر

رضا که شد، دیگر نیاز به د. چشم در چشم امتر  ممکن را بگتر

منده  رسر
ً
ی محبت او در این مدت شده تالش هم نبود. واقعا

 بود. 

منده داداش. یه لحظه به خودم اومدم دیدم ترییل  - رسر

ن رو نیم انداختم شونه خایک، االن روبرومه، اکه ماشئر

 تیکه بزرگمون گوشمون بود! 

رضا نیم قدم فاصله شان را به هیچ رساند. لبخند امتر

 ازوی مرتضن گذاشت. ای زد و دست روی ببرادرانه

ن که  - ن فدای رست. همئر شویحن کردم پش. ماشئر

، کافیه!  ن  هردوتون سالمئر
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ون اگر دیر متوجه ترییل یم شد، االن باید از باال شاهد بتر

بودند. چشم بست شان یمهای تکه تکه شدهکشیدن جنازه

و رس تکان داد. فکر به این اتفاق هم دردناک بود. یک لحظه 

 نست عواقب ناگواری داشته باشد. تواعصبانیت یم

؟ - ن  امشب چه ختی بوده که این قدر شماها به هم ریختئر

اش، حواسش را به خود جلب کرد. صدای نادر از یک قدیم

زد که اگر نزدیک نبود، محال بود یم آنقدر آرام حرف

 صدایش را بشنود. پوفن کرد و به طرفش چرخید. 

ن بار در این مدیی که از آش گذشت، شان یمنایی برای اولئر

منده ی این دو برادر هم شده بود. فکر به اینکه کیس رسر

ن کار را با مهسایش یم تش را متورم همئر کرد هم رگ غتر

 کرد، په برسد به واقعیت آن. یم

، یه سوء تفاهم بود!  -  هیج 

هه! نمردیم و معتن سوء تفاهم رو هم فهمیدیم! اینکه  -

ی دست مادرت و شوهرش و زنت رو بگتر  ی و بتی

 شبیه سو تفاهم نیست! 
ً
 خواستگاری، اصال

 مرتضن لب پایینش را زیر دندان برد و با رها کردنش گفت: 
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تونم ادعا کنم چند ماهه شوهر خواهرتم، نیم -

شناسیم چون هر بار که هم رو دیدیم شناسمت و یمیم

غتر تیکه و کنایه و متلک هیج  بینمون نبود ویل فکر 

رو ثابت کردم که بتونم بگم غتر از  کنم اونقدر خودمیم

 انیس هیچ زین تو زندگیم نیست و نخواهد بود. 

ی که دارم قانعم و برای حفظش هرکاری یم ن کنم. من به چتر

 دلسوزانه از مامانم بود که برنامه
ً
ی امشب هم یه کار مثال

ن بیشتی از همه من رو به هم ریخت و نتیجه اش هم شد همئر

! بسایط که یم  بیتن

 

 

 ۳۰۵#پارت

رضا اشاره کرد. نادر هم رد  ن امتر گفت و با دست به ماشئر

تر شد. انگار که داشت به نگاهش را گرفت. مکث او طوالین 

ای که کرد. نتیجهی یک دلسوزی مادرانه فکر یمنتیجه

د. یم  توانست جان خواهرش را هم بگتر

، من حرفت رو قبول دارم چون تو این  - ن آقا مرتضن ببئر

که به خاطر آرامش خواهرم چه کارایی انجام مدت دیدم  
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تر از ناضم واسه اینه که به دور بیتن آرومدی. اگه یمیم

 به نظرم پایهاز کینه و دشمتن 
ً
ای نداره، دارم ای که اصال

 کنم. به تمام اتفاقایی که افتاده نگاه یم

ن خواهرم رو موقیع که به زور نشست پای  من شکسئی

ن تا آسمون با دمی عقد محمود دیسفره . انیس امروز، زمئر

کنه. انگار یه آدم دیگه شده. روحش زنده اون انیس فرق یم

 است. ممنون که حواست به خواهرم بوده و هست. 

این   ته سختن
 

اش چسباند و به طرف انیس و لبخند کمرنگ

د. از یی   آمده بود تا زهر چشم بگتر
ً
ترین گناهناض رفت. ظاهرا

 آدم نمایش امشب! 

 لرزید برای دل نازک خواهرش. دلش یم

ن دو برادرش مرتضن قدم های او را با نگاه دنبال کرد. انیس بئر

محاضه شده بود. داشتند خوب و بد حالش را برریس 

کردند. دیر بود اما نه آنقدر که زمانش گذشته باشد. تا یم

 وقتی زنده بودند، زمان برای کنار هم بودن، بود. 

یل تکیه داد و دست به سینه شد. اگر ی اتومببه بدنه

رضا نبود، باید به این صحنه حسادت برادرانه های امتر

 کرد! یم
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 نگاهش زیادی وزن داشت که انیس را متوجه خود کرد. 
ً
ظاهرا

با عمل  یک نگاه و لبخند کوچگ چسبیده تنگ آن مثل آهتن

کرد و انیس را به طرف او کشید. هنوز بقچه پیچ بود ویل نه 

قبل. بعد از آمدن برادرانش، گرمای پشتش، تمام  مثل

 وجودش را گرم کرده بود. 

 خویی آقای شوهر؟ -

 نه به خویی شما انیس بانو.  -

مرتضن این را با حسادت آشکاری گفت و با رس به جایی که 

ی برادران انیس در حال گفتگو بودند، اشاره کرد. انیس خنده

 
ً
اش عوض شده روحیه صداداری کرد و رس تکان داد. واقعا

زد، بود وگرنه انیس این چند وقته، لبخند هم به زحتت یم

 ی باصدا پیشکش! خنده

 

 

 ۳۰۶#پارت

ها! فکر نکن حواسم به دل و قلوه شما هم تنها نبودی -

 دادنت با الهام جون نبود! 
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ن و باال کرد.   مرتضن رس پایئر

 آره، من و الهام همیشه در حال داد و ستدیم. البته نه از  -

یم! دیم و تیشه یمنوع دل و قلوه دادن، بیشتی اره یم  گتر

هایش رنگ و لعاب داشت. انیس باز خم خندید. خنده

خواهد جلوی برادرانش طوری نبود که فکر کتن یم

 ظاهرسازی کند. 

 که حاصل آتیسر بود که نادر و ناض به پا کرده 
 
نور بزرگ

جعه را شد عمق فابودند، همه جا را روشن کرد. تازه یم

ی نه چندان کوچگ از شن بود تر تپهفهمید. کیم آن طرف

خوردند، احتمال چپ کردنشان زیاد بود. یک که اگر به آن یم

 سنگ بزرگ هم در چند سانتی الستیک جلوی اتومبیل بود. 

ی دیگر از قدرت خدا. کافن بود الستیک به این هم یک نشانه

ی نوک سنگ برسد و با ترکیدنش عزرائ ن  یل را فرا بخواند. تتر

 خطر از بیخ گوشتون گذشته.  -
ً
 واقعا

رضا هم همان فکری را یم کرد که در رس مرتضن بود. امتر

 مرگ را پیچانده بودند. 

من هماهنگ کردن با یه جرثقیل آشنا، شماها برین  -

 خونه. االن دیگه باید برسه، منم باهاش میام. 
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رضا گفت:   مرتضن رس باال انداخت و در جواب امتر

؟! من یمن - مونم. تا االن هم به اندازه کافن ه بابا، دیگه یح 

ر زدم.   بهت ضن

به رضا ضن  ی نه چندان آرایم پشت مرتضن کوبید. امتر

حرف نزن یره! دست زنت رو بگتر و برو خونه، یی یی و  -

شون بودن. نگران زحمت و خاله حایحی بدجور نگران تحقه

م. ، تا قرون آخرش رو ازت یمهزینه هم نباش  گتر

 با افت قیمت ماشینت؟!  -

پس یح  خیال کردی؟ اون رو که صد در صد حساب  -

 کنم باهات. یم

ای. پدرزن و دوماد بدجور به هم الحق که دوماد عمه -

 میاین. 

رضا با خنده جوابش را داد.   برخالف تصورش امتر

 خییل هم دلت بخواد! پدرزن دارم شاه نداره.  -

 

 

 ۳۰۷#پارت

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 مرتضن رو ترش کرد. 

 زن ذلیل بدبخت! خدا از دلت بشنوه.  -

رضا کمرنگ تر شد. گویی آنقدرها هم روزهایش تلخ خنده امتر

خندید. تر هم یماش بازتر شده بود. راحتگذشت. چهرهنیم

کرد و برای حرف زدن با او هم باید یک روز وقتش را خایل یم

شد با یک پا در میاین گذاشت. شاید هم الزم یموقت یم

رضا را هم حل یمجانانه م  کرد، نه که شوهر عمهشکل امتر

 برد! جانش هم از او حساب یم

نه جدی، عباس آقا اون قدرا هم آدم بدی نیست. دلش  -

ش راحت باشه. خواد خیالش از آیندهیم  ی دختی

 لتی کج کرد. 
 مرتضن

 همینه که یح  بگم واال! خودت بهتی یم -
ً
شناسیش. حتما

! یم
 
 گ

هایش رثقیل زیاد طوالین نشد. حرفانتظارشان برای آمدن ج

رضا به بن بستی که او جلوی کلمات گذاشته بود، ختم  با امتر

شد. انیس کنار آتش ایستاده بود و داشت خودش را گرم 

ها کرد. حاال با گرمای وجود برادرانش با آتیسر که آنیم

 مرصانه سیع در روشن نگه داشتنش داشتند، معلوم نبود. 
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شد از بودن در آن وضع ناراحت م یمآنچه که بود معلو  

ی هایی که دست نادر دور شانهنیست. به خصوص در زمان

د. آن موقعشد و خواهرش را به خودش یماو حلقه یم ها فشر

لبخند روی لبان انیس شکار کردیی بود. ناض هم مدام دور و 

کرد و پلکید. درست که مثل نادر راحت برخورد نیمبر او یم

م شد مدام به خواهرش بچسبد اما دور هم ش یمانکار رسر

های انیس تنظیم شده بود. هر هایش با قدمایستاد. قدمنیم

رفت، پاهای ناض هم به آن سمت کشیده طرف که او یم

 شد. شان زیاد نیمشد و فاصلهیم

با آمدن جرثقیل، نادر سوییچ اتومبیلش را به مرتضن داد و 

رضا  هم ترجیج داد نزدیک خودش همراه ناض شد. امتر

 
ً
اتومبیل خودش باشد. کیس حرفن نزد اما به شکل کامال

واضج، انیس و مرتضن را با هم تنها گذاشتند. یک تنهایی 

 بدون یک کلمه حرف! 

حاال که کیم از اتفاقات شب گذشته بود و هوا داشت  

شد، هردو نفرشان سخت مشغول مرور اتفاقات روشن یم

قت نیاز بود تا تحلیلشان به نتیجه چتد ساعت قبل بودند. و 

ی فکر و برسد و تهش بتوانند با هم حرف بزنند و نتیجه

 هاشان را بازگو کنند. خیال
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 ۳۰۸#پارت

 
 
شان افتاده بود روی دور تکرار. هرروز مثل روز قبل و زندگ

ن زیادی خوب بود ترش یمقبل . خوب و گذشت. همه چتر

 هیجان. یی 

مانست. آنقدر آرام به یک مرداب یمشان بیشتی آرامش خانه 

 شد درونش غرق شد، ذره ذره و بدون درد. بود که یم

خاله حایحی و یی یی هم انگار دیگر به امید خدا رهایشان کرده 

بودند. یک روز صبح، پایشان را در یک کفش کردند و دو 

گفت نفری برای مدیی نامعلوم رایه مشهد شدند. یی یی یم

ایش را کرده است و خاله حایحی ی  دلش هوای امام رض

اش با آقا سخن گرفت و از قرارهای چهارشنبهحرفش را یم

 گفت. یم

هرچه مرتضن اضار کرد که الاقل چند روز تحمل کنند تا  

ها را برساند، فایده نداشت که آخر هفته خودش آن

نداشت. در نهایت دو بلیط اتوبوس تهیه کرد و یی یی و خاله 

 ایه مشهد نمود. اش را ر حایحی 
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ن آن  ها، خانه را سوت و کورتر از قبل کرده بود. مرتضن رفئی

شد و گایه اوقات تا آخر هرروز صبح زود از خانه خارج یم

هایش را در باغ و تولیدی گشت. انیس هم صبحشب برنیم

گشت و دیگر کاری برای گذراند، اما ظهر را به خانه بریمیم

 انجام دادن نداشت. 

انار چند روزی مانده بود. کارش شده بود مذاکره با تا فصل  

ها به مدد شناختی که از او و پدرش ها. خییلصاحبان باغ

داشتند، به او اعتماد کرده و انارشان را به قیمتی مناسب به 

فروختند. چند نفری را هم تواسنت با اجاره دادن او یم

ن به ها راضن کند که انارها را به قیمت پتولیدی به آن ایئر

دالالن نفروشند. درست که این کار سود چنداین برایش 

ن که همشهریانش حاصل  نداشت اما ناراضن نبود. همئر

 دیدند، برایش کافن بود. دست رنجشان را یم

این یگ دو شتی که خاله حایحی و یی یی نبودند، مرتضن سیع 

زدند، وقتشان آمد، حرف یمکرد زودتر به خانه برگردد. یمیم

های تلویزیون مرور اتفاقات ا با تماشای فیلم و رسیالر 

 گذراندند. شان یمروزمره
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 ۳۰۹#پارت

های مرتضن گایه چقدر مصنوغ به نظر دید که خندهیم

ی معذب بود. آغوشش همیشه به روی یم ن رسید. انگار از چتر

شد اما حس هایش هم نصیب او یمانیس باز بود. بوسه

ن اش یمزنانه   هایی این وسط غلط است. گفت یک چتر

مرتضن مرتضای قبل نبود. یک جوری شده بود. یک جور 

ماند یی آنکه آن را ببیند. ای یمخاض. گایه نگاهش به نقطه

ترها، این روزها ها بود. بر خالف قبلبدتر از همه، آخر شب

رفت و تا آمدن او، مرتضن همیشه قبل از انیس به اتاق یم

ن یم ید که انگار دور از جانش به خواب مرگ خوابچنان سنگئر

کرد، بعد ای نگاهش یمرفته است. آنجا بود که انیس لحظه

کشید. خودش رفت و پتو را تا زیر گلویش باال یمآرام جلو یم

هم با فاصله رس روی بالیسر که مرتضن برایش گذاشته بود، 

 خوابید. با کیل فکر و خیال. یم

ان دستش را آب کشید و اش، لیو با بلند شدن زنگ گویسر 

روی آب چکان گذاشت. بعد از ناهار، خودش را به یک 

ن   که آنقدر سنگئر
چرت عرصگایه مهمان کرده بود. چریی

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

شده بود که نفهمید مرتضن گ بیدار شد و گ خانه را ترک 

 کرد. 

ی مرتضن روی صفحه اش را از شارژ کشید. شمارهگویسر 

کشید و سیع   شد. نفس عمیقی داشت روشن و خاموش یم

 اش روی صدایش خش نیندازد. کرد دلخوری

 جانم مرتضن جان!  -

 خویی خانمم؟! سالم انیس بانو، جانت سالمت.  -

توانست تری گرفت. از مرتضن نیملبخندش رنگ واقیع

دلخور بماند. رفتارش تغیتر کرده بود اما هنوز هم همان 

 مرتضن بود. همان قدر مهربان و صبور. 

؟ سالم عزیزم.  -  ممنون تو خویی

 ممنون عزیزدلم، بیدارت که نکردم؟!  -

 بیند، رس باال انداخت. توجه به اینکه مرتضن او را نیمیی 

 شستم. نه بابا، خییل وقته بیدار شدم. داشتم ظرف یم -

منده نشد کمکت کنم، یه کار فوری خسته نبایسر عزیزم - . رسر

 پیش اومد. مجبور شدم زود بیام رس پروژه. 
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از آن طرف خط مرتضن را صدا زد. انیس نتوانست صدایی 

حس خویی را که از حرف مرتضن گرفته بود به او هم منتقل 

 کند. مگر یم
 

هایش، شد برای مردی که با تمام خستگ

 همشش هم هست، نمرد؟! 
 

 حواسش به خستگ

 

 

 ۳۱۰#پارت

زنن. زنگ زدم بگم ببخش انیس جان، دارن صدام یم -

رضا و عاطفه شام م ی ما. واسه شام خودم یان خونهامتر

ی یم ن م، فقط شما یه زحمت بکش هریح  تو یه چتر گتر

 خونه کم و کشی داریم بهم پیامک کن، اومدین بخرم. 

ی یی هم شده بود خانهی یی تر شد. خانهحس خوبش پررنگ

، در خانهآن  با مرتضن
 
ای که مال ها! تصور زندگ

 خودخودشان بود هم زیبا بود. 

شد. که هیچ وقت راضن به زحمت او نیم  مرتضن هم

ب تحویل  هایش را با یک جملهعاشقانه پیچید و یک ضن

توانست برایش کتاب . مردش عجله داشت و نیممرتضن داد 

 عاشقانه بنویسد. 
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 باشه عزیزم، دوستت دارم.  -

را آرام گفت. آرام و شمرده و با کیل عشق. « دوستت دارم»

جان دل شنید. انیس  مرتضن هم تک تک حروفش را به

ن تماس را یی هیچ حرف دیگری قطع کرد. مکالمه ی چتر

، نه گالیه ای اما بغض عجیب و غریتی نداشتند. نه حرفن

 انیس باصدا ترکید. 

قول داده بود میدان را خایل نکند ویل فکر به اینکه مرتضن  

ی جز او خوشبختیم تر باشد، توانست در کنار هر دختی

اال که خودش هم برادرانش را داشت و هم کرد. حرهایش نیم

اش را، عذاب وجدان تنهایی مرتضن داشت خانه و باغ پدری

 گرفت. جانش را یم

، بلد بود دردش را هم به جان هم صحبت خویی برای او بود 

ن  ن که همئر ن و دل بخرد اما همه چتر ها نبود. مرتضن همئر

گر نیاز توانست پیدا کند. دیها را در یک مرد هم یمشاخصه

 با او بیندازد! 
 
 نبود خودش را در هچل زندگ

اش و صدای پیامک آن، حواسش را متوجه به لرزش گویسر 

اش را به خنده گویسر کرد. یک نام و یک پیام کوتاه، گریه

 تبدیل کرد. 
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حیف که دست و بالم اینجا بسته است وگرنه بهت »

، کتن گفتم وقتی یه گرگ گرسنه رو با یه جمله تحریک یمیم

 .  «باید چجوری منتظر عواقبش بایسر

ن آخر جمله اش هم چند استیکر خبیثانه چسبانده بود. همئر

یک پیامک کوتاه مثل آب روی آتش عمل کرد. مرتضن او را 

 از بر بود. 

فهمید با هر حرکتش، انیس به چه حایل خودش خوب یم

 و رابطهداشت زور یم افتد. یم
 
شان به زد وانمود کند که زندگ

ن که در معمویل ترین شکل ممکن در گذر است، اما همئر

خلوتشان مجبور بود مراعات حال همشش را بکند، کار را 

تر کرد و حس عذاب وجدان انیس را پر رنگخراب یم

 نمود. یم

 

 

 ۳۱۱#پارت

رضا لیوان آب اناری را که انیس به جای نوشابه رس  امتر

را مقابل  سفره گذاشته بود، رس کشید. بعد لیوان خایل

 چشمانش نگه داشت و با حشت گفت: 
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خییل چسبید ویل حیف که کم کم باید با این انارا هم  -

 خداحافیطن کنیم. 

انیس که مشغول تعارف کردن غذا به عاطفه بود، با شنیدن 

این جمله صاف نشست. این حرف را این روزها زیاد 

ن زمان هم نبود. یم  شنید. البته مختص همئر

دم از انارداری دلشد شده بودند. یک سال در مدیی بود که مر 

ی از آن میان رسما به جان محصولشان یم ن افتاد و چتر

ماند. چند باری هم مجبور شده بودند درختان تازه جان نیم

شان بمانند. شان را قطع کنند و به امید رشد دوبارهگرفته

ن ختی نداشت. غذایش را با جرعه ای مرتضن انگار از هیچ چتر

 آب انارش قورت داد. از 

؟ هنوز که مونده فصل انار تموم بشه.  -  واسه یح 

رضا خنده  ای کرد و رس باال انداخت. امتر

که امسال نیست. خیلیا درختای انارشون رو قطع   منظورم -

ن تا پسته بکارن. یم  کئن

 شه درخت زنده رو قطع کرد؟! مگه یم -

رضا را  ، با تعجب خاض حرف امتر انیس به جای مرتضن

ی مقدیس بود. حتی فکر به اینکه قطع کرد. انار برایش میوه
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کیس دلش بیاید و درخت آن را زنده زنده ریشه کن کند هم 

 برایش دردناک بود. 

 پارسال، دیگه به باغاشون آب  -
 
خیلیا بعد از رسمازدگ

 . ن ندادن که درختا خشک بشن و راحت قطعشون کئن

ن ها هم که دیگه از این وضع خسته شدن، بعضن  همئر

 جوری از ریشه کندن درختاشون رو. 

ترین محصول باغدارای اینجاست. امید مردم به انار مهم

ن یه ذره درآمده. اوضاع زعفرون هم که بدتر از اناره.  همئر

فقط زحمت داره، دری    غ از یه درآمد به درد بخور. همه یح  

گرون شده اال زعفرون. کشاورزا هم حق دارن. اگه به جای 

ن حاال اوضاعشون خییل فرق انار و زعف رون، پسته داشئی

، با همون مقدار آب یمیم ن ن زمئر شد چند برابر کرد. از همئر

 درآمد داشته باشن. 

حرف شما درست ویل همه یح  درآمد نیست. انار  -

ن  ن راحتی از بئر محصول قدییم ماست. حیفه به همئر

 بره. 
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 ۳۱۲#پارت

ی از ادامه مهرباین  ی بحث، با لبخند مرتضن برای جلوگتر

 جواب انیس را داد: 

رضا درسته. مگه یم - شه درآمد مهم انیس جان، حرف امتر

نباشه؟! من زیاد از کشاوری رس درنمیارم ویل اگه رایه 

ی داشته  ن یه ذره باغ بتونم درآمد بهتی باشه که از همئر

 اون بنده خدایی باشم، ازش استقبال یم
ن کنم. حاال ببئر

گذره، چه فکری ورزی یمکه تمام زندگیش با درآمد کشا

 کنه. یم

انیس تلخندی زد و رس تکان داد. قانع نشده بود. محال بود 

ها را از اجازه دهد کیس به جان درختان باغش بیفتد و آن

رسید که به جای درآمد، فقط ریشه در بیاورد. اگر روزی یم

کرد. دلیل گذاشت هم این کار را نیمهزینه روی دستش یم

ن عشق به باغداری و کشاورزی اانتخاب رشته ش هم همئر

 بود. 

شان هیچ نفهمید. هربار که پلک ی دورهیم دوستانهاز بقیه

زد، یک نفر پشت نگاهش اره به دست به جان درختان یم

رضا ها را زنده زنده قطع یمافتاد و آنانار یم ن امتر کرد. با رفئی
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خانه پناه برد. نیم ن روبرو خواست با مرتضن و عاطفه، به آشت 

 شود. 

رضا را تاکید کرده بود، دلخور بود. هرچند  از اینکه حرف امتر

انار بگتر نگتر  داد. خودش هم ته دلش به باغداران حق یم

شد و چند داشت. یک سال محصولشان زیاد و باکیفیت یم

کیفیت و دانه سفید آمد و انارشان یا یی سال انگار بال یم

و از آن همه انار، تک و توگ زد شد، یا رسما به جانش یمیم

 ماند و این روند دلشد شدن هم داشت. بیشتی نیم

هایش بزند. اجازه نداده بود عاطفه دست به ظرف

خانه بگذراند و دیرتر با یم ن ی را در آشت  خواست زمان بیشتی

های مرتضن تنها شود، به این امید که او هم مثل شب

ازی کند. روی گذشته، زود بخوابد و الزم نباشد ظاهرس

 کرد. شست و فکر یمچهارپایه ایستاده بود و داشت ظرف یم

ی فکرش آنقدر مشغول بود که با پیچیدن دستان مردانه

ن بلندی کشید و بشقاب دستش را  مرتضن دور کمرش، هئر

 داخل سینک رها کرد. 

 ی تو گلویی کرد و رس زیر گوش او برد. مرتضن خنده
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ب راه فراری نداری یح  شد انیس بانو؟! فهمیدی امش -

ن یم  تریس؟! واسه همئر

خواست فریاد بکشد. او در چه فکری بود و مرتضن دلش یم

 کرد؟! کجاها ستر یم

 

 

 ۳۱۳#پارت

 متوجه ناراحتی او نشده بود. لبخندی زد و قایط 
ً
انگار اصال

توانست فکرش را یک عشق بازی کوتاه یم بازی مرتضن شد. 

 تکیه زد و گفت:  ی مرتضن منحرف کند. رس به سینه

سم؟ -  مگه چیکار کردم که بتی

ی گوش او گذاشت. از لرزش انیس زیر مرتضن لب روی الله

ای بر لبش آمد. انیسش دستانش بعد از این حرکت، خنده

 ی گوشش حساس بود. روی الله

 دوستت دارم و گویسر رو روی من قطع یمکه یم -
 
کتن گ

 دیگه، آره؟
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رضا و عاطفه به خانه آمده انیس باز خندید. مرتضن با امتر 

بود و هنوز وقت نشده بود با هم خلوت کنند. انتظار توبیخ 

های دیگر برایش شدن را داشت. البته اگر فکر و خیال

ن دستان مرتضن چرخید و دست دور حواس یم گذاشت. بئر

 گردنش حلقه کرد. 

 اینکه به شوهرم بگم دوستت دارم، مشکیل داره؟!  -

  او چسباند. مرتضن پیشاین به پیشاین 

-  !  مشکیل که نداره البته اگه پای عواقبش هم وایمیستی

زدند. بحثشان جدی شده دیگر هیچ کدامشان لبخند نیم

پرسید و انیس هم باید یک مرتضن جدی سوال یم بود. 

گرفت. تصمییم که برای بر زبان آوردنش تصمیم جدی یم

وقت زیادی تلف نکرد. لبخندش کیم مضطرب بود اما 

ن  ! از آنچه در رس داشت اطمینان داشت. خم شد و مطمئ 

 ی لبان مرتضن نشاند. ی رسییع گوشهبوسه

ینه!  -  با تو عواقبش هم شتر

ن پیشاین  ن لبان مرتضن فاصله افتاد، بئر اش با پیشاین انیس بئر

 هم! 
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شد درست شنیده باشد. به این مجوز نیاز گویی باورش نیم  

 مشتاق شنیدنش بود اما یم
ً
از عواقب  ترسید. داشت و شدیدا

 ترسید. خواست بکند، یمکاری که یم

این مدت را با پزشکان زیادی مشورت کرده بود. باالخره 

ها تصمیم گرفته بود دل با دریا بزند و تن به حدس و گمان

 بدهد. اینکه انیس تا چه حد تحمل داشت را فقط در یک

که از گفت باتوجه به زماین  پزشکش یم شد فهمید. صورت یم

درمان دارویی او گذشته است، باید قدم جلو بگذارد تا از 

ن شود. موثر بودن درمان  ها مطمئ 

 

 

 ۳۱۴#پارت

ن او را به دندان گرفت، مرتضن  انیس که خم شد و لب پایئر

وع کرده بود.  تازه به خودش آمد.  امیدوار  انیس طوفاین رسر

 عقب نیاورد. مرتضن رس  بود تا آخر هم بدنش یاری کند و کم

 برد و با لبخند گفت: 

! دست به مهره حرکته -  ها دختی
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ن انداخت. رنگش کیم پریده بود  انیس چشم بست و رس پایئر

 زنگ. اما یم
 

خواست تا ته ماجرا را برود. یا رویم روم، یا زنگ

 دار و مریز رفتار کردن خسته شده بود. از این همه کج

 یم
 
 شود. اش معلوم خواست تکلیفش با خودش و زندگ

دستان مرتضن که دور تنش حلقه شد و او را در آغوش 

تر حلقه شد. کشید، دستان او هم دور گردن مرتضن محکم

بان قلب او را اش که به سینهسینه ی مرتضن چسبید، ضن

کرد. اتفافی که مطمئنا برای مرتضن هم افتاده کامال حس یم

 بود. 

یس که باالخز  س داشتند. استی ه یک جا باید هردو نفرشان استی

 شد. تمام یم

شد. رسعتشان زیاد نبود. آرام هایشان یگ یگ کم یملباس

کرد، دیگری به شان مکث یمآرام و با کیم تردید. هرجا که یگ

وی  بخشید تا کار را تمام کند. یکحرکاتش رسعت یم نتر

محرکه الزم بود. در نهایت به آن لحظه که باید رسیدند و 

 بعد... 
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شد. لبخندی زد و از بازی پنجره داخل اتاق یم باد خنگ

بیشتی پتو را دور خودش پیچید. بدون باز کردن چشمانش 

 خودش را جلو کشید تا در آغوش مرتضن گلوله شود. 

ی تشک خورد، چشمانش اش که به رسدی پارچهتن برهنه 

مرتضن رس جایش نبود. آن  یکباره تا آخرین حد گشاد شد. 

انگار که  اف و دست نخورده بود. قسمت از تشک هم ص

 هیچ کس روی آن نخوابیده بود. 

نباید به  کف دستش را روی تشک کشید و تلخندی زد. 

کرد اما انگار عقلش هم به یم هایش شکمرتضن و حرف

ن چند ساعت پیش در  اختیارش نبود. تحویل که همئر

 
 
اش رخ داده بود، عقل و منطقش را تحت وجودش و زندگ

 رار داده بود. تاثتر ق

 

 

 ۳۱۵#پارت

تمام شب را آنقدر درگتر تن و بدن هم بودند که یادش 

ی رفته است. با به یاد آوردن نماز آمد گ به دنیای یی نیم ختی
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زیر دلش که  اش، کف دستش را به پیشاین کوبید. قضا شده

 تتر کشید، در خودش جمع شد. 

ظات، مرتضن آنقدر مراعاتش را کرده بود که در آن لح 

تر بود و حاال با تنها گذاشتنش، حس بد خودش از او مشتاق

کم بودن را به جانش ریخته بود. پتو را کنار زد و نشست. 

 کرد. اش یمبرهنه بودنش کیم خجالت زده

باید زودتر تن به آب  حس خویی به تن و بدنش نداشت. 

هایش را از دور و بر تند تند لباس رسدش شده بود.  زد. یم

ن یکا ن خودش را  تاق جمع کرد و با برداشئی دست لباس تمتر

به حمام انداخت. زحمت جمع کردن تشک و پتو را مرتضن 

 کشید. یم

هرچه بود، او نو عروس بود و نباید زیاد از خودش کار 

آورد که او کشید. حتی اگر هبپ کس به روی خودش نیمیم

 ود. در چه حایل است و مردش در همان حال رهایش کرده ب

تنش را به یک دوش درست و حسایی مهمان کرد. درست که 

اش برود اما ی ناز زنانهکیس را نداشت تا قربان صدقه

ش را داشت و هم مواد اولیه  خودش که نمرده بود! هم هتن

 برای پخت یک کایح  مقوی را! 
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ها که زن عمویش هر ماه، رس خواست به یاد آن زمانیم

کرد همه را پخت و مجبورش یمموعد مقرر، برایش کایح  یم

 بخورد، به خودش برسد. 

حمامش را زیاد طوالین نکرد. ضعف داشت و زیر دلش هم 

ن شد، مدام تتر یم کشید. از پاک بودن تن و بدنش که مطمئ 

ون آمد. به عادت همیشه، داخل حمام  دوش گرفت و بتر

 ی کوچگ را هم دور موهایش پیچید. لباس پوشید. حوله

رسید. بویی که برایش کیل خاطره تی به مشامش یمبوی عجی 

ی  به دنبال داشت. در حمام را که باز کرد، بو با شدت بیشتی

 اش زد. زیر بیتن 

؟! آخه با این وضع باید این  - ون دختی باالخره اومدی بتر

؟  همه تو حموم بایسر

صدای یی یی را که از پشت رسش شنید، خوشحال شد و هم 

ن دهن دلش یم از تصور  باز کند و او را ببلعد. خواست زمئر

م بر  اینکه اتاقشان را در چه وضیع دیده است، عرق رسر

 اش نشست. پیشاین 
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 ۳۱۶#پارت

ی  - ن ن تا یه چتر چرا اونجا واستادی انیس جان؟ بیا بشئر

 بیارم بخوری. 

خانه با سپند سوز کوچگ در دست،  ن خاله حایحی از آشت 

ون آمد. آن را دور رس انیس چرخاند. خم اش را شد و گونه بتر

 بوسید. 

م. خدا یم -  دونه چقدر امروز خوشحالم. مبارکا باشه دختی

ای اشک پوشاند. این زن حق گفت و روی چشمانش را الیه

مادری به گردن او داشت. توی آغوش او که گم شد، اشک از 

ون چکید. یی گوشه اش داشت کیس و تنهایی ی چشمش بتر

 شد. فراموشش یم

ی بیارم بخوری. بیا، بیا مادر بش - ن ن تا برات یه چتر  ئر

ی او گذاشت و او را به طرف پذیرایی دست پشت شانه

، به یگ از 
 
مندگ هدایت کرد. انیس که با کیل خجالت و رسر

های الیک یی یی تکیه زد،گ. خاله حایحی خم شد و پشتی 

خانه رفت.  ن  او را بوسید. بعد به طرف آشت 
 پیشاین

منداه  خواست کیم تعارف دلش یمی محبت او بود. انیس رسر

خانه برود اما واقعا  ن کند و خودش برای انجام کارهایش آشت 
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ن ولو ضعف داشت. یم د و همان جا روی زمئر ن ترسید برختر

 شود. 

خاله حایحی که سیتن در دست به پذیرایی برگشت، تازه دلیل 

آن بوی آشنا را فهمید. خاله حایحی زحمت یگ از آن 

 اش را کشیده بود. شمزههای پر و پیمان و خو کایح  

ی!  -  بیا بخور مادر تا جون بگتر

منده  ای زد و تشکر کرد. انیس لبخند رسر

بخور دختی جون، خجالت نداره که! ما هم این روزا رو  -

 داشتیم! 

 طیبه!  -

، یی یی را به نام خواند تا کیم مراعات کند اما  خاله حایحی

زن تازه روشن شده بود. شانه باال انداخت  . موتور پتر

. معلوم چیه؟ دروغ یم - گم مگه؟ ویل خوشم اومد دختی

نیست چیکار کردی که خاطرت این قدر واسه این پش 

گه باید عزیزه! دیشب زنگ زده با کیل من من کردن یم

ن چون ممکنه انیس کمک بخواد!   صبح فردوس باشئر
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و گور شد از صبح هم خودش اومد دنبالمون و بعد گم

 خجالتش! 

 

 

 ۳۱۷#پارت

کشید چشم در س تا بناگوش رسخ شده بود. خجالت یمانی

تا االن به خودش دلداری چشم خاله حایحی و یی یی شود. 

ی ختی ندارند و حال نزار او را پای داد که آنیم ن ها از چتر

شد از اند اما حاال داشت آب یماش گذاشتهعادت ماهانه

 خجالت. 

رویش داد. چطور باید یک گوشمایل حسایی به مرتضن یم 

ن شده بود خصوض شان را برای خاله حایحی و ترین اتفاق بئر

 یی یی بازگو کند! 

به زور خاله حایحی کاسه کایح  را تا ته خورد و از جا  

د. هرچه زودتر از برخاست. یم خواست به اتاقشان پناه بتی

 شد، بهتی بود. جلوی چشم این دو نفر دور یم

بودند. اصال گویی یی یی و خاله حایحی انگار خییل خوشحال 

 خودشان به مراد دلشان رسیده بودند! 
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های خندان از خاله حایحی تشکر کرد و از جا برخاست. نگاه 

ی ورودش به اتاق، روی یی یی و خاله حایحی تا لحظه

کرد. در را که پشت رسش بست، چند هایش سنگیتن یمشانه

هایش گذاشت. نفس عمیق کشید. دو دستش را روی گونه

 گرفته و مطمئنا رسخ شده بودند. گر گر  

دید باورکردین نبود. نفس عمیقی کشید و چرخید. آنچه یم

دسته گل بزرگ که از حدود بیست شاخه گل رز رسخ ساخته 

ی کادو پیج شده روی دراور شده بود به همراه یک جعبه

ی از ریخت و پاش دیشبشان هم نبود. گوشه  ی اتاق بود. ختی

ت. اول دسته گل را برداشت و به لبخندی زد و جلو رف 

اش زد و لبخندش بزرگتی اش چسباند. عطر رز زیر بیتن بیتن 

ن روی آن را ی کنار گلشد. جعبه ها را برداشت و اول مئی

انیس جانم، ممنون که اومدی تو زندگیم و دلیل »خواند. 

 کردنم شدی. خانم شدنت مبارک عزیزم. 
 
 «بهتی زندگ

رمز کشیده بود. لبخندش خیس اش هم یک قلب قته جمله 

شد. جعبه را با آرامش باز کرد. یک گردنبند زیبا به شکل قلب 

ش بلند کرد و به لبانش چسباند.  داخل آن بود. آن را از زنجتر

ترین مرتضن به حال خودش رهایش نکرده بود و این باارزش

 اتفاق روزش بود. 
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 ۳۱۸#پارت

ن بازوان مردانه شد. هنوز خوابش ای مچاله غلتی زد و بئر

 از تنش رفته بود اما الی پلکیم
 

هایش را انگار آمد. خستگ

کرد از هم جدا به هم چسبانده بودند. هرچه تالش یم

 شد. شد که نیمنیم

 یسر عزیزدلم؟! بیدار نیم -

ی آرامش گرم زیر گوشش از هوای نفس مرتضن و بعد بوسه

د. اش، قند شد و در دلش آب شته جمله« عزیزدلم»شد. 

یتن زد و خودش را بیشتی به او نزدیک مرتضن  کرد.   لبخند شتر

 تر کرد. هم از خدا خواسته دستانش را به هم نزدیک

ن  هایی بئر
ن ن چتر  بئر

شان افتاده شان عوض شده بود. یک اتفاقایی

شان رنگ و بوی دیگری گرفته بود. لبان مرتضن این و رابطه

انه گرفت. بدون تر از قبل، موهای انیس را نشبار طوالین 

ن لبانش گفت:   برداشئی

ون، یی یی از موهام  - من االن تنها از این اتاق برم بتر

 ها! کنهآویزونم یم
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صدایش از فرق رس انیس تا نوک پایش را لرزاند. کیل حس 

اش را تمام گرفت، البته تا زماین که جملهخوب از آن یم

ن اش، انیس با یک حرکت از نکرده بود. با اتمام جمله بئر

ن دستانش  بازوان او گریخت و صاف نشست. صورتش را بئر

 پنهان کرد و نالید: 

وای خدا! چرا من یی یی و زن و عمو رو به کل یادم رفته  -

 بود؟

مانده بود اشکش در بیاید. انگار حاال که مدیی از دیدار  کم

ای شده است. فهمید چه آبروریزیصبحشان گذشته بود، یم

ن کنار زدن م  وهای روی صورتش گفت: مرتضن حئر

 خانمم؟ یی یی و خاله حرفن بهت چرا اینجوری یم -
کتن

 زدن؟

ی مرتضن تکیه زد. خودش هم از این انیس رسش را به سینه

لوس بازی متعجب بود! به یاد نداشت هیچ وقت هم

ی توجه کیس باشد. عمری دست به زانو گرفته و مانده

 خودش گلیم خودش را از آب کشیده بود. 

 کشم. فقط خجالت یمنه،  -

 ی توی گلویی کرد. مرتضن خنده
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کیسر آخه عزیزم؟! زحمت اصیل رو از یح  خجالت یم -

 که من کشیدم! 

 

 

 ۳۱۹#پارت

ن گفت و صدای خنده اش را آزاد کرد! انیس هراسان نیم ختر

ون  شد و دست روی دهان او گذاشت. تازه نگاهش به بتر

 تاریک شده بود. یی 
ً
توجه به بحتی که با اتاق افتاد. هوا تقریبا

به وع کرده بود، ضن  اش کوبید: ای به گونهمرتضن رسر

 وای! خدا مرگم بده. هوا که تاریک شده!  -

گم یه ساعته؟! یی یی از موقیع که اومدم، یه پس من یح  یم -

ده. شکر خدا حیا هم که ُیخ، هریح  حرف بند بهم گتر یم

ن  ما یه حریمایی مثبت شصت ساله بارم کرده. انگار نه انگار بئر

 بوده تا حاال! اآلنم با کیل تبرصه و قانون گذاشته بیام تو اتاق. 

 انیس کنجکاوانه پرسید: 

 یح  گفته مگه؟ با من که خوب بود!  -

 مرتضن رس تکان داد و نالید: 
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-  .  که به خاک و خون کشیده شده، تویی
بله خوب، اوین

 تون رو دارم این وسط! من بدبختم حکم دشمن خوین 

ی لبانش را گرفت. سختی جلوی باز شدن غنچهانیس به 

سوخت. از طرفن هم از اینکه یگ دلش برای مرتضن هم یم

 آمد. حمایتش کرده بود، بدش نیم

 به یی یی و خییل یی  -
! چطوری روت شد زنگ بزین حیایی

 ما آره! 
 

 زن عمو و بگ

 مرتضن پوفن کشید. 

ونه ددست رو دلم نذار انیس بانو که خون خونه. خدا یم -

 یح  کشیدم تا تونستم به خاله حایحی بگم قراره یح  بشه! 

؟ -  به زن عمو گفتی

پس نه، زنگ زدم به یی یی و گفتم پاشو بیا واسه ما حجله  -

 ! ن  بچئر

 تصور اینکه اگر یی 
این را گفت و دستی در هوا تکان داد. حتی

گذاشت چه خواست بکند، یمیی را در جریان کاری که یم

 حکم تتر بارانش را صادر شد هم سخت بود یم
ً
. یی یی حتما

ی حالل خدا کرد. نه اینکه انتظار داشته باشد که از رابطهیم

اش بگذرند، نه، ترسش از بدن ضعیف انیس و مهمان خانه
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ترسید خدای ناکرده اتفافی برای او بیفتد و بودن او بود. یم

منده  اش شود. ی خانوادهرسر

 

 

 ۳۲۱#پارت

ز دور تن او باز شد. انیس با حرص دستان مرتضن آرام ا

خم شد و  موهایش را کنار زد. مرتضن لبخند مهرباین زد. 

 ی او را بوسید. گونه

خوری؟ به خدا آخه قربونت برم چرا اینقدر حرص یم -

ی  ن من اگه نگران حالت نبودم، محال بود به کیس چتر

ترین اتفاق بگم. فکر کردی واسه من راحته خصوض

 زنم؟! زندگیم رو جار ب

. من و تو هزچقدر هم بگیم قراره دلم نیم  خواست تنها بایسر

، یه موقعیتایی پیش  رو پای خودمون واستیم، بازم یه روزایی

 خواد یه نفر کنارمون باشه. میاد که دلمون یم

تر از خاله تر و محرممن فکر کردم برای تو، هیچ کس نزدیک

 به یی یی چ
ً
ی نیمحایحی نیست. اگه به من بود اصال ن گفتم تر
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ویل موقعیت جوری بود که فهمید. بازم اگه ناراحت شدی، 

منده  ام! من رسر

 
 
مندگ ن نبود. تک تک عضالت صورتش، رسر نیاز به گفئی

زد. معلوم بود چقدر برای حرف زدن با خاله بیانش را داد یم

، انرژی ضف کرده است. برق اشک که در چشمانش  حایحی

تر کرد. دست دور دیکدرخشید، انیس خودش را به او نز 

 اش را بوسید. گردنش حلقه نمود و گونه

خواست آن قطره اشک لعنتی وجود داشته باشد. دلش نیم

کیس دردی نبود که به این گفت. یی مرتضن راست یم

ها بشود با آن کنار آمد.باالخره یک جاهایی کم راحتی 

ن چند ساعت پیش که دل یم آوردی. یک جاهایی مثل همئر

عد از بیست و چند سال، هوس آغوش مادرش را انیس ب

کرده بود. آغویسر که حتی بوی آن را به سختی به خاطر 

زد دلش آورد. یا مثل حال و هوای مرتضایی که داد یمیم

خواهد، آغویسر که بوی پدرش را داشته آغویسر مردانه یم

 باشد. 

 چشمات چقدر قرمزه. دیشب نخوابیدی؟ -

 نگذاشت. رس باال انداخت.  جوابی او را یی مرتضن بوسه
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دیشب تا صبح نگات کردن و خدا رو بابت داشتنت  -

ن شب زفاف کم از شکر کردم. شنیده بودم که یم گفئی

 صبح پادشایه نیست. باورم نیم
ً
شد ویل دیشب واقعا

 شب پادشایه من بود! 

خم شد و دوباره انیس را بوسید. دلش یک هم آغویسر دیگر 

. شک داشت بدن انیس خواست اما موقعیتش نبود یم

، چند قدم آن طرف  یی یی
تر توانش را داشته باشد. از طرفن

کشید. اولتیماتوم داده بود که حواسشان شان را یمکشیک

 باشد که در طول عقد، سه نفره نشوند! 

 

 

 ۳۲۲#پارت

 دست روی دستان انیس گذاشت و گره آن را باز کرد. 

ه بریم تا یی یی نیومده. اگه بیاد  -
و ما رو تو این حال بهتی

 ببینه، دیگه کوتاه بیا نیست. 

 خییل بد باهات برخورد کرد؟ -

 مرتضن باخنده گفت: 
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اگه یه سییل آبدار به نظرت برخورد خوبیه، نه، خییل  -

 هم خوب بود. حسایی هم چسبید! 

ی چپش گذاشت. جای سییل یی یی گفت و دست روی گونه

اش، قرمزی هکشید. به لطف ته ریش بلند شدهنوز تتر یم

شد ویل شک نداشت که رنگ حاصل از آن دیده  نیم

شد، از کف پوستش عوض شده است. یی یی که عصتی یم

 بارید. دستانش آتش یم

م! چجوری زدت آخه؟ قد یی یی که تا سینه - ت الیه بمتر

 شه! بیشتی نیم

 اش انداخت. یادآوری موقعیتشان به خنده

ش و خرم اومد ترمینال دنبالشون، خو  صبح که رفتم -

ن شد ویل تا خونه یه تیکه و کنایه بارم کرد.  سوار ماشئر

وقتی رسیدیم، گذاشت بیایم تو ساختمون. در رو که 

ه،  ون نمتر بست و خیالش راحت شد که صدامون بتر

 جلوم رو گرفت و گفت خم شو. 

 فکرش رو نیم 
ً
کردم بخواد اونجوری بکوبه تو گوشم، اصال

کردم الاقل! خاله حایحی جلوش رو وگرنه یه ذره مقاومت یم

شد. جوری گرفت وگرنه یی یی که به یه سییل راضن نیم
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دونم یح  که چشمام تار شد یه لحظه. نیم  خوابوند زیر گوشم

زن که اینقدر زور داره! یم  خوره این پتر

ده بود تا نخندد. تصور آن لحظه  انیس لبانش را به هم فشر

سوخت. آمده بود ثواب دار بود. دلش برای مرتضن یمخنده

 کند، بدجور کباب شده بود. 

ی آخه؟ ات رو یمبخند انیس بانو، چرا جلوی خنده - گتر

 مثل لبو شدی. 

ی انیس باصدا شد. خویسر روزش تکمیل این را گفت، خنده

 به خویی تمام شده بود و هم حاال  شده بود. 
ن هم همه چتر

اال تر! حخیالش هم راحت تر بود. پشتش از همیشه گرم

، جمع او و حال و  ن مردی را داشت که حواسش قبل از هر چتر

ن را به تنش  هوایش بود. مردی که به خاطر او، ی  همه چتر

 مالیده بود... 

 

 

 ۳۲۳#پارت

مثل همیشه لباس مرتب پوشید و جلوتر از مرتضن از اتاق 

خارج شد. اثری از حال بد صبحش نمانده بود. خواب 
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م اش را برگردانطوالین انرژی ده و رسحالش آورده بود. رسر

تر بود برخورد مجدد با خاله حایحی و یی یی را داشت. راحت

 کردند. ها هم اتفاقات صبح را فراموش یماگر آن

ی انیس جان؟ -  بهتی

در لحظه تا بناگوش رسخ شد. درست که با خاله حایحی 

ندارتر از همه بود اما آنچه از آن صحبت یم کردند، 

 ترین اتفاق ز خصوض
 
ن و باال ندگ اش بود. رس به زیر، رس پایئر

 کرد. 

اش را شان را به صفر رساند و گونهخاله حایحی فاصله 

زد. احساس همان شان توی ذوق یمبوسید. تفاوت قدی

ن زن دستش را گرفت  ن بار، همئر روزی را داشت که برای اولئر

ات بدنش و و او را به گوشه ی خلویی کشاند و برایش از تغیتر

اش، پدر را ناچار بودن آن گفت. آن روز هم تنهایی  طبییع

 کرده بود دست به دامن زن عمویش شود. 

از من خجالت نکش عزیزم. من بزرگت کردم، اگه با من  -

؟  ، قراره با گ حرف بزین  دردل نکتن

خواست احساساتش بدجور قلقلک شده بود. دلش یم

 ا... خودش را در آغوش او بیندازد و های های گریه کند ام
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، بدو حاضن شو که دیر شد.  -  باالخره اومدی دختی

ن به خاله حایحی نگاه کرد. او هم مثل یی یی آماده ون رفئی ی بتر

 اش خواند و پاسخ داد: حایحی سوالش را از چهرهبود. خاله

 زهرا دیشب زایمان کرده،  -
ً
محمود صبح زنگ زد، ظاهرا

دست تنهاست. قرار شد من برم بگ دو روز پیشش. 

 هم گفت میاد دیدنش، تو هم اگه دوست داری... طیبه 

اش تمام شود. آنقدر ذوق زده بود که اجازه نداد جمله

 حرفش را قطع کرد و قدیم عقب گذاشت. 

 شه نیام؟ زهرا جای خواهر منه! مگه یم -

های در هم تر از آن بود که حواسش به اخمخوشحال

 مرتضن باشد. 

؟!  -  کجا به سالمتی

 

 

 ۳۲۴#پارت

 هایش انداخت. را از جا لبایس کشید و روی شانهمانتواش 

 رم فسقیل زهرا و محمود رو ببینم! نشنیدی مگه؟ یم -
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 نوچ، نشنیدم، گوشام همرام نبود!  -

ای کرد و از روی لحن غضبناک و پر حرص مرتضن رد خنده

ای هم به ناراحتی و دلخوری او شک نکرد. شد. حتی ذره

اد زهرا خوشحال بود، امکان وقتی او تا این حد از تولد نوز 

ها در نداشت مرتضن ذوقش را کور کند. از این بدجنیس

 ذاتش نبود. 

تر از حالت عادی بسته شد. نه آنقدر در اتاق کیم محکم

محکم که صدایش در خانه بپیچد اما طبییع هم نبود. شاید 

 یی یی را نداشت، آن را 
یگ و زباین ن هم اگر ترس برخورد فتر

 یم کوبید. تر هم محکم

یف دارن؟ -  محمود خان هم تشر

ی سوم مانتواش متوقف شد. این لحن و دستانش روی دکمه

این سوال دیگر قابل چشم پویسر نبود. مرتضن داشت زور 

 زد تا فریاد نزند. آرام رس باال آورد و نگاهش کرد. یم

ی احمقانه بود اما دلش ضعف رفت برای ژست مردانه 

کرد. دو دستش را کرده نگاهش یم  طلبکارش. با ابروهای گره

هم پشت رسش روی در گذاشته و به آن تکیه زده بود. انیس 

تالیسر برای پنهان کردن احساساتش نکرد. جلو رفت و روی 
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ی ی پا بلند شد. تاثتر زیادی در کم کردن فاصلهپنجه

شان نداشت. هنوز هم آن پنجاه سانت دوست داشتتن قدی

 پا بر جا بود. 

ظورش را فهمید. خم شد. آنقدر که دستان انیس مرتضن من 

دور گردنش حلقه و لبانش قفل لبان همشش شد. چشمان 

ی انیس، چشمان مرتضن را هم ترغیب بسته شدن کرد. بسته

حسش بیشتی بود. گره لبانشان طول کشید تا باز شود. انگار 

آب روی آتش خشم مرتضن رقخته بودند. به آین حال و 

 د. حالتش تغیتر کر 

با لبخند حاصل از این حال خوب، دو دستش را زیر باسن  

انیس در هم گره کرد و راست ایستاد. حالتشان جوری بود که 

ش را بغل کرده است.   انگار پدری، دختی

 مرتضن بیتن به بیتن انیس سایید. 

 خوب نقطه ضعفم دستت اومده انیس بانو!  -

 

 

 ۳۲۵#پارت
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کف دو دستش را دو خندید.  ی انیس یمسلول به سلول چهره

 طرف صورت مرتضن گذاشت. 

نقطه ضعف چیه آقامون؟ من که هریح  تو وجودت  -

 بینم قوته! یم

 مرتضن تلنگری به بیتن او زد. 

 ای زبون باز!  -

تر از بعد دوباره لب روی لب او گذاشت. این بار عمیق

وی کند. اتفاقات شب قبل ی قبل. بدش نیمدفعه آمد پیشر

. آنقدر لذت داشت که به بدجور بهش چسبیده بود 

زد.   انتظارش بتر

ام و دلم زنم رو به نظرت اگه به خاله و یی یی بگم خسته -

 خواد، مشکیل پیش میاد؟یم

تر هم ی انیس با آن چشمان گرد و متعجب، خوردین چهره

های مرتضن ناغافل نوک بیتن او را نشانه شده بود. دندان

ی مرتضن یگ رفت. صدای جیغ کوتاه انیس با صدای خنده

 شد. 

 ها! نمیای عروس؟! ما دیرمون شده -
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صدای یی یی از پشت در همان زنگ خطری بود که برای باز 

شدن گره دستانشان الزم بود. انیس فورا دستانش را باز کرد 

ی و از مرتضن فاصله گرفت. حواس مرتضن اما به فاصله

ن  ن بود. خم شد و او را با احتیاط روی زمئر انیس تا زمئر

 اشت. گذ

-  .  االن میایم یی یی

 انگار به مزاق یی یی خوش نیامد که در را با 
جواب مرتضن

ب گشود و با ابروهای در هم غرید:   ضن

 الزم نکرده، مرد که نمیاد دیدن زائو!  -

 من چیکار زائو دارم آخه؟ میام شما رو برسونم.  -

حواسش بود جوری بایستد که انیس در معرض دید یی یی 

د. گ داد. یی یی های رسخ انیس، زود لوشان یمونهقرار نگتر

 
 

ن نزدیک کردن دو چادر رنگ اش را کیم جلوتر کشید و حئر

 طرف آن به هم، گفت: 

اینجوری خوبه، فقط یه کم دست بجنبون. زیر پامون  -

ن شد.   علف ستی

گفت و با گردن زدین از اتاق خارج شد. مرتض با لباین آویزان 

 به طرف انیس چرخید. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ن وگرنه این حجم از فکر کنم م - ن رو از تو جوب آب گرفئی

 عالقه از طرف مامان و مامان بزرگم یی سابقه است! 

 

 

 ۳۲۶#پارت

 اش تنظیم کرد. انیس کش چادرش را روی رورسی

 عوضش من جای تمام دنیا دوست دارم.  -

ه به لبان رسخ او، پوفن کشید.   مرتضن ختر

، قصد جون من رو کردی یا دل - ون دختی ت بیا برو بتر

 های یی یی تنگ شده؟واسه نیش و کنایه

ی انیس، او را به طرف در ای روی گونهگفت و با بوسه

اش لوس شده بود، داشت های مردانههدایت کرد. هورمون

آورد. اگر نگران واکنش انیس نبود، هرچه قرار بود بازی دریم

چسبید به مراد دلش! چند ماه دندان کرد و یمرا کنسل یم

، کم طاقتش کرده بود. روی جگر   ن  گذاشئی

قبل از خروج از اتاق، چند نفس عمیق کشید. حواسش بود 

 ظاهرش، حال خرابش را لو ندهد. 
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خاله حایحی و یی یی که روی صندیل عقب نشستند، آه از 

نهاد مرتضن بلند شد. این سه زن کمر همت بسته بودند که 

ند. دست به یقه اهنش برد و کیم آنحالش را بگتر را از  ی پتر

گردنش فاصله داد. الی پنجره را هم باز گذاشت. هوای رس 

 توانست گرمای وجودش را کم کند. مهر ماه، یم

تمام سعیش این بود که نگاهش ناخودآگاه جذب دستان  

ی ی یی یی تا خانهی کوتاه خانهکوچک انیس نشود. فاصله

های محمود، زیاد کش امده بود. خوش بینانه بود اگر پچ پچ

شان را پای های زیر زیرگخاله حایحی و یی یی و خنده

تر از آن گذاشت. این دو زن، دنیا دیدههای زنانه یمحرف

 بودند که با یک نگاه تا ته ماجرا را نخوانند. 

داد، رد ها را طبق آدریس که خاله حایحی یمکوچه پس کوچه

 
 
اش با یک نگاه معلوم کرد و در اخر جلوی یک خانه ه بزرگ

ود، ایستاد. شانه باال انداخت و پیاده شد. این خیابان و این ب

رسید. انکار باع ها به نظر مقی خانهمحله کیم دوتر از بقیه

 را با تغیتر کاربری، این گونه کرده بودند. یک جور 
 
بزرگ

 ها مجوز ساخت اینجور 
 
ویالی درندشت. شنیده بود تازگ

ن بار بود که از شود اما او ها اطراف شهر صادر یمخانه لئر

 دید. شان را یمنزدیک یگ

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 تو نمیای تو مرتضن جان؟ -

 

 

 ۳۲۷#پارت

بدش نیم آمد رسگ هم داخل خانه بکشد، البته اگر از 

ترسید. خاله حایحی متوجه تردید او شد. با واکنش یی یی نیم

 رس به خانه اشاره کرد و گفت: 

اش رو بیا بریم، محمود هم خونه است. یه نظر بچه -

 بیتن و بهش چشم روشتن بدی بد نیست. ب

ی زیبایی از آشنایی با محمود خوب این هم بد نبود. خاطره

نداشت اما مشکیل هم با او نداشت. از همان زمان ندیده 

بودش. حرفش هم در میان نبود. اصال انگار از اول هم 

محمود نایم وجود خاریحی نداشت. این خوب بود. این که 

ها را دانستند و حساسیتودشان را یماین زن و شوهر، حد خ

 کردند. زیاد نیم

 باشه خاله جون، پس شما جلوتر برین تا آماده باشن.  -
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خاله حایحی رس تکان داد و به طرف در ورودی رفت. آیفون 

خانه کنار در مشگ کوچگ بود. یک در بزرگ هم کنار آن 

ن ورودی را داشته باشد. عجیب  بود. شک داشت خانه همئر

ی بعدی راه داشته گر آن طرف ساختمان هم به کوچهنبود ا 

 باشد. 

 رم. یسر نیا داخل، اصال منم نیماگه اذیت یم -

ی نگران انیس زد. معلوم نبود چه فکری با لبخندی به چهره

هایی کرده بود که این قدر خودش کرده و چه داستان پردازی

س، الی کلماتش پنهان بود. ناخودآگاه دست جلو برد و  استی

د. ونهگ ن دو انگشتش فشر  ی او را بئر

ای که پاقدمش رسیدن به مراد شه از دیدن بچهمگه یم -

 دلم بوده، اذیت بشم؟! 

حرف دلش بود. حضور این کودک از همان اول هم برای او 

خوش یمن بود. شاید اگر زهرا و محمود متوجه وجود این 

 او با کوچک خوش قدم نیم
 
شدند، هیج وقت گره زندگ

 شد. کم نیمانیس مح

؟  - ن گ اینجاست! شما کجا، اینجا کجا آقا مرتضن به! ببئر

 راه گم کردین! 
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آمد از گ با محمود این زور زد که نیشخند نزند. یادش نیم

کرد. قدر صمییم شده بود که حرارت از کلماتش چکه یم

چید که گرمای جمالت محمود، جوری کلمات را کنار هم یم

 توی ذوق نزند. مرد بیچاره  
 

گنایه نداشت که دز مردانگ

 برادران انیس کم بود. 

 

 

 ۳۲۸#پارت

منده مزاحم  - سالم آقا محمود. قدم نو رسیده مبارک، رسر

 شما هم شدیم. 

ن هل دادن او به  ن دو کتف او گذاشت و حئر محمود دست بئر

 طرف خانه گفت: 

دونه چقدر از سالمت باشید، چه حرفیه، خدا یم -

عمو؟ دیدنتون خوشحال شدم. شما چطوری  دختی

هایش فعال و ابروانش به صورت کامال غتر ارادی در شاخک

خواست منطقی فکر کند و خودش هم شد. هرچقدر هم یم

را مجاب نماید که این مرد برای همشش، حکم برادر را دارد، 

تش بدجور انگولک شده بود. انیس که   نبود. غتر
شدین
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اش جلو دستش را بند چادرش کرد و آن را تا روی پیشاین 

ی محمود رس باال نیاورد، کشید و حتی برای دیدن چهره

تر از آن بود اش، خانمتر باال آمد. بانوی خانهنفسش راحت

های او بگذارد. نشنیده هم تمام که پا روی حساسیت

 کرد. فهمید و رعایتشان یمهای قرمز او را یمخط

دیدن نوزادی که هنوز انگار حرارت رحم مادر روی تنش 

انده بود، خویسر روزش را تکمیل کرد. حیف که چند جفت م

آمد رس زیر پایید وگرنه بدش نیمچشم او و حرکاتش را یم

د و حسایی از بوی خوشش  گلوی دختی رسخ محمود بتی

ون کشید و چند تراول،  مستفیض شود. کیف پولش را بتر

ی دختی بند انگشتی محمود بدون شمردن روی سینه

 گذاشت. 

ی نداشت. برایش هم مهم نبود، از رسم و ر  سوم این کار ختی

ن که خودش را راضن نگه یم  داشت، کافن بود. همئر

اش نشسته بود. به اضار محمود، داخل پذیرایی بزرگ خانه

احتش، در حد یک احوال  زهرا با وجود اضار او برای استی

پریس کوتاه از اتاقش خارج شد. رنگ و روی زرد و زارش، 

یتن را معلوم یمسختی زایمانش  اش که تمام کرد. چای و شتر
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شد، از جا برخاست. حضور در این خانه با وجود یک زائو، 

 برایش سخت بود. 

 با اجازه من یه چریحن تو محوطه بزنم؟ -

 

 

 ۳۲۹#پارت

محمود هم فورا رس پا ایستاد. انگار از پیشنهاد او بدش 

 آمد. نیم

شاید شما چرا که نه، بیاین تا خونه رو نشونتون بدم.  -

 هم خوشتون اومد و همسایه شدیم. 

اش بد بود و نه لحنش مشکیل داشت، اما مرتضن نه جمله

ن خانه ن همچئر ای بد که نبود، هیچ، خوشش نیامد. داشئی

ن  عایل هم بود اما همسایه شدن با محمود کیم برایش سنگئر

ی بزرگ خانه شدند. محمود با لبخند آمد. وارد محوطهیم

 خجیل گفت: 

ه گفتم از اومدنتون به این خونه خییل خوشحال اینک -

 شدم، حرف دلم بود. 
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 با ابروهایی که به خاطر متعجب شدنش به هم 
مرتضن

ن این جمله،  نزدیک شده بود، به طرف او چرخید. دلیل گفئی

فهمید. محمود آن هم در جایی که هیچ کس نبود را نیم

 دستی به صورتش کشید. 

ون ویل راستش روم خواستم بیام دیدنتچند بار یم -

شد. ترسیدم از دیدنم خوشتون نیاد. زهرا هم خییل نیم

 عمو بود. این مدت تنهایی زیاد کشید ویل 
دلتنگ دختی

ن رو نداشتیم.   هیچ کدوممون جرئت قدم پیش گذاشئی

ن انداخت و لبخند  به اینجای حرفش که رسید، رس پایئر

 را از انحنخجیل زد. آنقدر طبییع که یم
 
مندگ ای شد رسر

 لبانش هم خواند. 

عمو ظلم کردم. طول کشید تا دل  - من در حق زهرا و دختی

زهرا با من صاف بشه، تازه اونم اگه از رس اجبار نباشه و 

واقعا از ته دل من رو بخشیده باشه. اینا رو گفتم که 

ن اگه ما نیومدیم دور و برتون، از رس یی چشم و  بدونئر

اشتیم چه ظلیم رویی و یی حیایی نبود، خودمون ختی د

عموم کردیم. االن هم هردومون از دیدنتون  در حق دختی

 واقعا خوشحالیم. 
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شه امیدوار باشم که تمام گذشته رو فراموش کنید و یم 

عمو با هم رفت و آمد داشته  اجازه بدین الاقل زهرا و دختی

. از دار دنیا فقط یه  باشن؟ زهرا خییل تنهاست آقا مرتضن

ا تقریبا ازش قطع امید کردن. نزدیکمادر پتر داره که دک ترین تی

عموی من بود که با یی فکریم، رابطه
شون دوستش هم دختی

رو خراب کردم.  اگه اومدم اینجا و تو یه جای پرت و دور از 

 م خونه ساختم، فقط به خاطر دل زهراست. خانواده

 

 

 ۳۳۰#پارت

. اول کهخانواده ن م هم ول کن ما نیسئی  ی من با وجود دختی

شون بچه دار نشدنمون بود، بعد شد آبروی عموی خدا  گتر

بیامرزم. بعد از ازدواج شما یه مدت راحت بودیم، حاال باز 

بحث جنسیت بچه رو وسط کشیدن واسه اذیت کردن زهرا. 

، مادر و خواهرای من با اینکه تاری    خ زایمان زهرا رو یم ن دونسئی

ن سفر. حاال هم زهرا دست تنها مونده . این شد پاشدن رفئی

 که مزاحم زن عمو شدم. 
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هایش رنگ و بوی درددیل مردانه به خود گرفته بود. حرف

دل پری داشت از دست اطرافیانش. مرتضن هم به او حق 

ی نداشت. اگر انیس نبود، یم داد. خودش هم اوضاع بهتی

 شد. ترین دردش یمکیس بزرگتنهایی که نه، یی 

 گذاشت. سخت  ی محمود لبخندی زد و دست روی شانه

ن مردانه ی او. آب دهانش را که نبود تشخیص بغض سنگئر

 شد به وجودش ی  برد. داد، یمتند تند قورت یم

دونم یح  بگم آقا محمود! اومدن من و انیس جان به نیم -

ن شده نبود. در اصل تو  اینجا، یه تصمیم از قبل تعیئر

عمل انجام شده قرار گرفتیم. من حتی فکرش رو 

یه روز بخوام دوباره با شما روبرو بشم. شاید کردم نیم

اصال یادم هم نبود که یه نفر با اسم و مشخصات شما 

 وجود داشته. 

اومدن به اینجا برام سخت بود ویل من همه جوره به همشم 

کنه که بشه بهش ایراد وارد ایمان دارم. مطمئنم کاری نیم

ه، من مشکیل  باهاش کرد. از این به بعد هم هر تصمییم بگتر

 ندارم. حتی اگه بخواد اینجا بمونه و به خانم شما کمک کنه! 
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های گفت! درست که تحت تاثتر حرفداشت چرت یم

محمود قرار گرفته بود و با ارتباط با این خانواده مشکیل 

نداشت اما ماندن انیس در این خانه دیگر زیادی بود. نه 

د، نه، خودش اینکه به تنها ماندن او با این مرد مشکوک باش

طاقت دوری از انیسش را نداشت. همان لحظه که کلمات را 

اش کرد حواس انیس به جای خایلچید، آرزو یمکنار هم یم

ن دستان او هم باشد! شب بیداری، انرژی کارش را  بئر

 گرفت. یم

ممنونم واقعا، خوشحالم که خدا یه آدم خوب جلوی  -

عموم قرار داد.   راه دختی

ن انداخت. خدا خدا یم مرتضن لبخند زد و  کرد واقعا رس پایئر

ن انیس باشد. چقدر از آنطور که محمود یم گفت الیق داشئی

ن رفتار یم ن و رنگئر کرد و تمام حواسش اینکه این مرد سنگئر

آمد. اینکه انیس را روی انتخاب کلماتش بود، خوشش یم

عمو یم  خواند، نشان از حواس جمعش داشت. دختی

 

 

 ۳۳۱#پارت
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؟!  بریم آقا  -  مرتضن

ک ریز نقشش، پیچیده در آن چادر مشگ هم دلتی بود.  دختی

دار روی لبان یی آنکه حواسش به نگاه کنجکاو و لبخند معتن 

 محمود باشد، نیشش تا بناگوش باز شد. 

 خاله حایحی و یی یی نمیان؟ -

های شلوارش گذاشته بود تا یک دو دستش را داخل جیب

نند. دهان انیس با وقت هوس در آغوش کشیدن انیس را نک

 خروج یی یی از ساختمان، بسته شد. 

ها هم دست تنها مونیم اینجا تا این بچهمن و فاطمه یم -

نباشن. تو هم یه لطقن کن فردا صبح قبل رفتنت رسکار، 

 انیس رو هم بیار اینجا. این دختی خییل تنهاست. 

جا داشت قهقهه بزند. در دلش عرویس بود. یی یی جانش 

ش را داشت. برای دلش سنگ تمام گذاشته بود. حسایی هوای

انیس اما حال دیگری داشت. انگار که همه متوجه علت 

 هایش گل انداخته بود. رفتار یی یی بودند. گونه

، حواس او به نگاه پر معتن و لبخند مهربان  برخالف مرتضن

محمود بود. عمری با هم بزرگ شده بودند. پشعمویش او و 

 شناخت. خوب یمتک تک حاالتش را 
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-  ، ن باشه یی یی جان، پس هروقت شب که کاری داشتئر

 حتما بهم ختی بدین. من و انیس بیداریم. 

فکر بر زبان آورده بود، دهان خودش هم از تعجب آنچه یی 

 نبود. یی یی باز ماند. وضعیت گونه
های انیس که دیگر گفتتن

 دستی در هوا پراند. 

اشیم، اینجا مرد برو، برو بچه. ما اگه کارم داشته ب -

 هست. گ دیدی مرد غریبه زائوداری کنه؟! 

منده از سویی بزرگش که یی یی به رویش آورده بود، دستی  رسر

 برای یی یی و 
به موهایش کشید و قدیم عقب رفت. دستی

خاله حایحی و محمود تکان داد و خداحافظ بلندی گفت و 

 بماند، یی یی باز درشت ب
ارش چرخید. بعید نبود اگر بیشتی

داد وقتش را به خلوت با انیس بگذراند. کند. ترجیح یم

ناجوانمردانه در دلش دعا کرد کاش همش محمود حاال 

 ی یی یی را نیاز داشت! حاالها رسپا نشود. خلوت خانه

 

 

 ۳۳۲#پارت
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پشت فرمان اتومبیلش که نشست، تازه توانست یک نفس 

اک ها پراحت بکشد. گندی که زده بود، به این راحتی 

کرد یی یی آبروداری کند و حرفش را به شد. خدا خدا یمنیم

دانست. یی یی ثابت کرده بود رویش نیاورد ویل تقریبا بعید یم

د تواند آبروی داشته و نداشتهبا یک جمله یم ی یک نفر را بتی

 یا بخرد. 

اش را اشغال کرد. در انیس با چند دقیقه تاختر صندیل کناری

 گفت: را بست پ با حرص  

 ما قراره تا صبح بیدار باشیم؟!  -

ی محمود نگایه مرتضن لب زیر دندان برد و به در خانه

انداخت. در بسته بود و هیچ کس هم آن حوایل دیده 

 شد. رس تکان داد و صورتش را پشت دستانش پنهان کرد. نیم

تو رو خدا یادم ننداز. این قدر از نیومدن یی یی و خاله  -

زدم، حواسم به حرفن که یم حایحی خوشحال بودم که

 نبود! 

ب به شکمش خورد، چشمان و دهانش  دست انیس که با ضن

شد ای نفسش از درد رفت. باورش نیمبا هم باز شد. لحظه
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ک نیم وجتی این همه قدرت داشته باشد. رس خم 
ن دختی همئر

 کرد و دست روی شکمش گذاشت. 

 یه کم خجالت بکش دیگه!  -

 لرزید، گفت: که از درد کیم یم  مرتضن رس چرخاند و با صدایی 

خجالت یح  رو بکشم آخه؟ مگه من و تو با هم از این  -

 حرفا رو داریم؟! 

ه انیس ابرو در هم کرد و   ی روبرو شد. دست به سینه ختر

حتما چون با یی یی و خاله حایحی و محمود هم از این  -

 بردی؟!  حرفا نداری اینجوری آبرومون رو 

اتفاقات افتاده را مرور کرد. مرتضن لبخند زد و در ذهنش 

 اش به قهقهه تبدیل شد. تر و خندهلبخندش به مرور بزرگ

ویل شانس آوردم یی یی به جای شب زنده داری ما، به  -

 زائوداری من گتر داد! 

 

 

 ۳۳۳#پارت
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اش گرفته انیس رس به تاسف تکان داد. خودش هم خنده

 بود. از یی یی این همه آبروداری بعید بود! 

 ی درشت تری را داشت. گنده  انتظار 

-  !  خییل پرروی 

 مرتضن سوییچ را چرخاند. رس تکان داد و گفت: 

، منم هزار و پونصد بار جواب  - هزار بار این رو بهم گفتی

 دونم. دادم که خودم یم

 بعد کیم به طرف او خم شد و با شیطنت ادامه داد: 

شاال...، زیرم هم که رویت شد، مورد قبول واقع شد ان -

 ه؟! مگه ن

مشت انیس این بار آنجا نشست که نباید! نفس مرتضن در 

لحظه رفت. رنگ صورتش رسخ شد. جا لرای خم شدن و از 

رضا فضای مانور  درد به خود پیچیدن هم نبود. پژو پارس امتر

نداشت! آنقدر به خود پیچید که در نهایت رسش روی 

 پاهای انیس افتاد. 

 زدم!  یح  شدی مرتضن جان؟ من که آروم -

 لرزید. صدای مرتضن از درد یم
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 آره، خییل، فقط مقطوع النسلم کردی بچه جان!  -

به ی محمود باز شد. همان لحظه در خانه ای به انیس ضن

 اش زد. گونه

، یه کاری بکن.  -  محمود اومد مرتضن

مرتضن بدون اینکه بتواند صاف بنشیند، پا روی پدال گاز 

ن را به راه انداخت. تصویرش  از مستر گذاشت و ماشئر

ی شد. به اندازهروبریشان خییل شفاف نبود اما باید دور یم

ها را در این کافن جلوی محمود آبروریزی کرده بود. اگر آن

 کرد!!! دید، معلوم نبود چه فکرهایی که نیموضع یم

توانست کمر راست به خانه که رسیدند، مرتضن هنوز هم نیم

به ود. با همان وضع، ی انیس بدجور ناکارش کرده بکند. ضن

خودش را به اتاق رساند و روی بالیسر که از عرص کنار دیوار 

 مانده بود، رس گذاشت. 

سایید و لب تر بود. دست به هم یمانیس چند قدم عقب

بهگزید. فکرش را نیمیم ی به نظر خودش کرد که با یک ضن

 آرام، مرتضن با آن قد و قواره به این روز بیفتد. 

 ونجا واستادی؟بیا تو، چرا ا -
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صدای مرتضن هنوز هم جان نداشت. انیس کل احساساتش 

را در چشمانش ریخت و حاصلش قطره اشگ چکیده روی 

 اش شد. گونه

 ببخشید!  -

 

 

 ۳۳۴#پارت

، آغوش گشود.   مرتضن با لبخند مهرباین

خوای با یه کتن و یمزین ناکارم یمبیا اینجا ببینم، یم -

اشک، رس و تهش رو خوام ساده و دو قطره معذرت یم

 هم بیاری؟

ارت چشمان حواس انیس پرت تر از آن بود که متوجه رسر

 مرتضن شود. دست زیر چشمانش کشید. 

ی بیارم. میام.  - ن ، چتر
 بذار واست یه قرض، چای نبایی

 مرتضن اجازه نداد قدم از قدم بردارد. 

 خوام، فقط خودت بیا. هیج  نیم -

 آخه...!  -
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خوای زود حالم خوب نداریم. اگه یمدیگه آخه و اما و اگه  -

 بشه، بت  بیا اینجا. 

انیس این بار بدون هیچ تردیدی، به سمت او قدم تند کرد. 

دستان مرتضن دور تن کوچک او تنید و او را چون پر کایه 

ی انیس از بهت و جابجا کرد. روی تنش که خیمه زد، گریه

ه شد از مرتضن رو دست خوردتعجب قطع شد. باورش نیم

 باشد. 

ی مرتضن که با یک دست گره رورسی او را شل کرد و الله 

د، هرچه بهت و  ن دو دندانش گرفت و فشر گوشش را بئر

ت بود از رسش پرید. لبانش که برای جیغ زدن باز شد،  حتر

 ها گذاشت و فریاد او را خفه کرد. مرتضن لب روی آن

دن هیچ کدامشان کار بلد و وارد نبودند. از بوسه و بوسی

اش عاشقانه تنها تعریفایی شنیده بودند و سیع داشتند عمیل

کرد متورم و شد. حس یمکنند. لبان انیس داشت کنده یم

 خونمرده شده است اما دل دل کندن هم نداشت. 

خوشش آمده بود. انگار حس مرتضن را از همان لبان داغش  

ی ساده نبود. ترس گذشته را شان یک بوسهفهمید. بوسهیم
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ی نهایی آن پروا و جسور شده بودند. نتیجهداشتند.  یی ن

 زیبایی یممزه
ی داشت. مقدمه چیتن  شد. ی بیشتی

ی مرتضن ی برهنهاش را جلو کشید و به سینهانیس تن برهنه

، لبخندی بر لبش آورد. توانسته  چسبید. نفس تند مرتضن

 هایش از پا درآورد. بود مردی با این هیبت را با زنانه

خندی! کمر واسه د انیس بانو، بخند که خوش یمبخن -

، حق داری که بخندی!   من نذاشتی

 ی مرتضن کوبید. ای زد و مشت آرایم به سینهانیس قهقهه

! خییل یی  -  حیایی

 

 

 ۳۳۵#پارت

مرتضن رس باال آورد و نگایه به وضعیت دو نفرشان کرد. 

تا ای حیا فکر کند. با ابرو به رس جوری نبود که بشود به ذره

 پایشان اشاره کرد و گفت: 

؟تو االن جایی واسه حیا تو این وضع یم -  بیتن
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ی پهن های انیس که گل انداخت و صورتش را در سینهگونه

زدن مرتضن بود. ابرهای  مرتضن پنهان کرد، نوبت قهقهه

ه  تتر
 
داشتند. شان داشتند دست از رس خورشید بریمی زندگ

تکیه گاه رسش کرد تا  مرتضن نفس عمیقی کشید و دستش را 

 انیس را بهتی ببیند. 

 به نظرت خانم محمود تا چند روز نیاز به مراقبت داره؟ -

ابروهای انیس با تعجب به هم نزدیک شد. شانه باال 

 انداخت. 

؟نیم -  دونم، واسه یح 

 شه یه کاری کرد دو سه ماه پرستاری الزم بشه؟! نیم -

هایی شک کرده بو 
ن ن شد. به چتر د اما دقیق انیس نیم ختر

 ها داشت؟! فهمید. زهرای بیچاره چه کار به آنمرتضن را نیم

؟ -  واسه یح 

ی انیس انداخت. مرتضن نگاه پر هویس به اندام برهنه

ن بود. یم شد یک عمر نشست عروسک مقابلش وسوسه انگتر

ن  و نگاهش کرد. یک شب و یک هفته و یک ماه که گفئی

 نداشت! 
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 خواد! دلم خلوت یم -

شنید، ه خورد کلماتش رفته بود که هرکس یمآنقدر حشت ب

هاست از نعمت خلوت با همشش کرد او ماهگمان یم

 محروم است. انیس چشم گرد کرد. 

 بیشتی از این؟!  -

مرتضن با یک حرکت، دست دور تن او حلقه کرد و او را روی 

هایشان روبروی هم قرار بدنش کشید. جوری که صورت

ی انیس نشد. اجازه داد جیغ خفهگرفته بود. این بار جلو دار 

 از ته دل ابراز احساسات کند. 

! بعد از چند ماه تازه به مراد دلم رسیدم.  - خییل یی انصافن

ن جور  این قدر برام جذاب و خواستتن شدی که همئر

ی، دلم  جلو بقیه راست راست که جلوم راه متر

خوادت چه برسه به اینکه خونه خلوت باشه و تو یم

تبپ تو بغلم لم داده بایسر کنارم، اوه، اینجوری خوش 

 چه شود! 

گره ابروان انیس با لبخند روی لبانش سنخیتی نداشت. 

ها خوشش زورش را زده بود که نشان دهد از این حرف

کرد. جوری کش آمده بود آید اما لبانش با او همکاری نیمنیم
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ی هم نداشت. که پنهان کردن ذوقش سخت یم نمود. تقصتر

وقتی بدش نیامده بود مه هیچ، خوشش هم آمده  کرد چه یم

 بود! 

 

 

 ۳۳۶#پارت

 مرتضن یک دستش را مشت کرد و زیر رسش گذاشت. 

تونیم کارامون رو هرچه زودتر راست و ریس به نظرت یم -

 کنیم و بریم رسخونه زندگیمون؟! 

های خیایل اش طرحانیس با نوک انگشت روی سینه

 کشید. یم

؟ -
 
 رس کدوم خونه زندگ

 تضن لب جلو داد. مر 

یم و بریم خونه - ای که هرجا، باالخره که باید عرویس بگتر

ش از هم دور شه که همهواسه خودمون باشه. نیم

 باشیم! 

 انیس چشم گرد کرد. 
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 ما االن از هم دوریم؟!  -

ن کرد. ی مرتضن سینهخنده  اش را باال و پایئر

ی خواد. فکر کن، یه خونهخوب من دلم بیشتی از این یم -

درندشت با یه حیاط بزرگ، یه استخر تو زیرزمینش، من و تو 

 و... . وای! چه شود!! 

، مثل خونهاحیانا این خونه - ی محمود و زهرا ای که گفتی

 نبود؟

داد به عنوان یک داد. ترجیح یمدیگر نام محمود آزارش نیم

دوست نگاهش کند. تنهایی زیادی دیگر داشت آزاردهنده 

 شد. یم

ی عشق ماست. فقط یه جایی ونه، خونهنوچ! این خ -

 کنم. ی محمود درستش یمهمون حوایل خونه

 انیس لبخند مهرباین زد. 

خونه راضیم.  - ن  من به یه خونه با یه اتاق و آشت 

دست دراز کرد و موهای انیس را  مرتضن رس باال انداخت. 

 عقب داد. 

 خوب رو داریم.  -
 
 ویل من راضن نیستم. من و تو حق زندگ
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؟خال -  ه حایحی و یی یی یح 

ذاریم. آدمایی که تو سختیا من که نگفتم اونا رو تنها یم -

کنارمون بودن، از خوشیامونم سهم دارن. جای خاله و یی یی 

رو چشم منه. فقط حواست باشه اتاقمون رو عایق صدا 

 بسازیم، دوست ندارم هیچ محدودیتی داشته باشم. 

د. گفت و جواب چشمکش، مشت کم جان انیس بو 

اش که در اتاق پیچید، ته ته دلش نوری روشن شد. قهقهه

شد حضورش را از یاد برده بود این روزها ها یماویی که مدت

 داد! داشت حسایی خود نشان یم

 

 

 ۳۳۷#پارت

 . روزهای شان یم گذشت، خوب و خوش و پر از خوشبختی

 را برای بعد از سختی های شان 
 
انگار خدا روی خوش زندگ

ود. شاید همانند درسی بود که باید حالوتش را بعد گذاشته ب

 چشیدند! از هزار طعم دیگر یم

آخرین چک را کشید و پس از دادن آن به دست کارگرش 

نفس عمیقی کشید. خسته بود، خییل خییل زیاد، اما دلش 
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 هایش شب ها رس کنار 
 

خوش بود. به اینکه با تمام خستگ

 هایش
 

ن بگذارد و خستگ را با وجود او از تن  رس همشش زمئر

 به در کند. 

ی گویسر اش را روشن کرد. حتی فکر به لبخندی زد و صفحه 

انداخت، دیدن لب اش یمی مهربان انیس هم به خندهچهره

های پر تبسمش که جای خود داشت. تصویر خنداین از او 

ت گرفته بود، 
ّ
ن دیروز روی تاب شهربازی پارک مل که همئر

 برد. حسایی دل یم

انه های همشش حو   اسش بود کیس جز خودش شاهد دلتی

نباشد. ساعت سه صبح کمتی کیس در شهری مثل فردوس، 

در حوایل شهر بازی آفتایی یم شد، به خصوص در فصل 

ن و با وجود رسمای استخوان سوز شبهای فردوس!   پایتر

ون کشانده بود. نیم س از خانه بتر دانست انیس را با کیل استی

ه در آن موقع شب، دلش هوای دور چه حکمتی داشت ک

 دور عاشقانه کرده بود. 

شد به خانه برگشته بودند و یی چند روزی یمخاله حایحی و یی 

خانه دیگر آنجور که یم خواست در اختیارشان نبود. یعتن 

آمد، وگرنه پوشیدن تاپ و دامن های انیس با دل او راه نیم
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زن اهل دل گن اه که نبود، کوتاه و یا شلوارک جلوی دو پتر

 بود؟! 

ن بود از تتر طعنه  های یی یی در امان نخواهند هرچند مطمئ 

گرفت بود، اما با کش نبود. آنقدر از حضور انیس انرژی یم

 که تاب تحمل هر طعنه و کنایه ای را داشته باشد. 

ن بوسه ای روی صفحه گویسر نشاند و وارد لیست مخاطبئر

هد. حاال که خدا شد. وقتش رسیده بود تکاین به خودش بد

ن مخارج  در رحمتش را به روی او گشوده بود و عالوه بر تامئر

 چند نفر دیگر هم 
 
ن معاش زندگ  خودش، از عهده تامئر

 
زندگ

 شان رس و سامان بدهد. 
 
 بر یم آمد، یم خواست کیم به زندگ

 

 

 ۳۳۸#پارت

به زد و گویسر را به گوشش روی شماره رضا ضن ی امتر

 چسباند. 

 دایی جان! چه عجب یادی از ما کردی!  _به! سالم پش 
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از شنیدن صدای پر انرژی او هم انرژی یم گرفت. پاهایش را  

ن کشید و رس به پشتی صندیل تکیه زد. در این  روی زمئر

 ها از تنش در یم
 

رفت. لبخندی به وضعیت انگار خستگ

رضا زد.   برادرانه های امتر

 سالم داداش، خویی انشاهلل؟ -

؟ یی ممنون شکر خدا  - یی و خاله و انیس خانم ، شما خویی

 خوبن؟

؟ -  همه خوبن، ممنون، زنگ زدم ببینم تصمیمت رو گرفتی

رضا را به او داده   چند روز پیش پیشنهاد خرید اتومبیل امتر

خواست بود. این مدت آنقدر به او زحمت داده بود که نیم

دازد.  خسارت رسیده به ماشینش را هم خودش از جیب بت 

 و معرفت بود.  دور از 
 

 مردانگ

رضا با خنده   ی یی خیایل جوابش را داد. امتر

 خوای لگن بخری؟یم -

جمله اش رنگ و بوی طعنه و تمسخر نداشت. مثل کیس  

حرف یم زد که خودش از اتومبیلش کار کشیده و حتی با آن 

تصادف کرده باشد. انگار نه انگار که مقرص لگن شدن 

 اتومبیل او، خود مرتضن بود. 
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رضا طبییع تر   مرتضن دستی به پیشاین اش کشید. هرچه امتر

منده تر یم شد. برخورد یم  کرد، او رسر

 از اول که لگن نبود آخه!  -

 از همون اولم تعریقن نداشت، انداخته بودم بهت،  -
ً
اتفاقا

 بدجور! 

رضا با وجود مشکالت مایل خودش تا این حد   اینکه امتر

ری نیم کرد مرتضن خجل سخاوتمندانه برخورد یم کرد و کا

 شود، برایش دنیا دنیا ارزش داشت. 

ن رو یم خوام، خسته شدم - ن ماشئر در هر صورت من همئر

ش مزاحم تو بودم، یم خوام زیر پای خودم باشه اینقدر همه

 دیگه. 

ن - ! فکر کردی به من نگفتی ماشئر خییل نامردی مرتضن

ش به من نیم رسه؟! ترسیدی چشمت بزنم یا خریدی ختی

م؟شتر  ن ازت بگتر  یتن سنگئر

 

 

 ۳۳۹#پارت
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مرتضن لب زیر دندان برد و صاف نشست. چند روز بعد از 

آن تصادف کذایی برای خودش ماشیتن خرید بود. پولش به 

مدل باال و فول آپشنش نیم رسید، ویل توانست پژوپارس 

ی برای خودش جور کند. همان هم کارشان را راه  ن تمتر

 انداخت. یم

رضا نگف  ته بود. نه اینکه محرم نباشد، نه، رویش را به امتر

ی نداشت ختی اتومبیل نویش را به اویی بدهد که جنازه

 ماشینش را تازه تحویلش داده بود! 

ی رو ازت قایم کنم، خجالت  - ن باور کن نیم خواستم چتر

کشیدم بگم ماشینت رو داغون کردم و رفتم پررو پررو یم

ن نو خریدم!   واسه خودم ماشئر

؟ من همیشه از مگه م - ن و تو از این حرفا داریم مرتضن

فت تو خوشحال یم ی شم. تو جای برادریم. قضیهپیشر

تصادف هم یه اتفاق بود که ممکن بود واسه خودم هم 

ن که هیچ اتفافی واسه شماها نیفتاد، برای من از  بیفته، همئر

همه یح  با ارزش تره. دیگه هم به این موضوع فکر نکن. 

 شم. زن که ناراحت یمحرفش رو هم ن
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ن رو یم خوام، ربیط هم به تصادف نداره.  - ویل من ماشئر

ن بخرم.   واسه انیس یم خوام ماشئر

خوای خانمت نفرینم کنه که لگن انداختم بدتر شد که، یم -

 بهش؟! 

کننده مرتضن چشم بست و سیع کرد کلمات را درست و قانع 

 کنار هم بچیند. 

رضا ما که با هم ت - ن امتر ن تو بعد از ببئر عارف نداریم. ماشئر

ن اومده. هر دومون یم دونیم که اون تصادف کیل قیمتش پایئر

مقرص تصادف من بودم، این که ممکن بود خودت هم 

تصادف کتن هم فقط تعرفه. حرف ما اتفاقیه که افتاده و تو 

. االنم که شکر خدا به کمک تو  هیچ نقیسر توش نداشتی

اشم یم خوام خسارت تو رو تونستم یه درآمد خوب داشته ب

منده  ت نباشم. هم بدم تا رسر

 آخه... -

رضا جمله بسازد. خودش تند تند ادامه  ی اجازه نداد امتر

 حرفش را گفت. 

اگه بازم مخالفت کتن خدا شاهده دیگه تا عمر دارم ازت  -

ی قرض نیم ن م! چتر  گتر
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رضا لحظه   ای سکوت کرد. بعد پوفن کشید و گفت: امتر

! آخه خسارت زی -
ً
 ادی نخورده واقعا

تو به اونش چیکار داری، من به قیمت قبل تصادف  -

 ش به تو مربوط نیست! خوامش. بقیهیم

 

 

 ۳۴۰#پارت

رضا، تماس را قطع راضن از معامله ی بدون سودش با امتر

کرد و بعد از جمع کردن وسایلش از اتاق کوچگ که در 

اق کار ی جدیدشان، به عنوان اتی پروژهقسمتی از محوطه

 ساخته بودند، خارج شد. 

اینکه با تحویل بدون عیب و نقص یک پروژه، شده بود 

 پیمانکار اصیل بنیاد مسکن برایش عایل بود. 

هوا حسایی تاریک شده بود و سوزش رسدی یم وزید. دو 

تش را به هم نزدیک کرد و به قدم هایش ی سویی لبه رسر

ن ی خویی بود برای شرسعت بخشید. رسما بهانه تاب گرفئی

 گام هایش! 
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ترسید اطرافیانش هم از آنقدر دلتنگ انیسش بود که یم 

حش بویی برده باشند و مسخره اش کنند، شاید هم یم 

ترسید عشقشان را چشم بزند. کم نشنیده بود از این چشم 

 زدن های حسودان! 

ن   ن مدت کوتاه حس بئر شان هزار برابر قوی تر انگار در همئر

ن اتومبیلش که نشست فکری در رسش شده بود. پشت فرما

رضا گفته بود یم خواهد برای انیس  جرقه خورد. به امتر

 بخرد، یی آنکه به وضعیت جسماین انیس فکر کند! 
ن  ماشئر

یه گفت و دست مشت شده اش را به پیشاین کوبید. به این 
َ
ا

 فکر هم نکرده بود. هیچ وقت انیس را پشت 
ً
موضوع اصال

 انیس فرمان ندیده و حتی تصور 
ً
ش هم نکرده بود. اصال

رسید؟ گواهینامه داشت؟ پایش به پدال های اتومبیل یم

 محال بود! 

د. خوب بود  قسمت داخیل گونه اش را زیری دندان برد و فشر

رضا سویی  اش رو به رویش نیاورده بود. از هیکل و که امتر

مش نیمجثه شد، اما از اینکه با ندانم کاری ها و ی انیس رسر

منده یم یی فکری  شد. هایش او را برنجاند خییل رسر
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 تر و دل نازکانیسش ظریف
ً
تر از آن بود که بخواهد عمدا

ن داد. برنجاندش. استارت زد و شیشه ی اتومبیل را کیم پایئر

ون یم آمد به پریدن فکر و خیال هایش کمک سوزی که از بتر

 کرد. یم

د که گرمش هم شده بود. آنقدر هورمونهای مردانه فعال بو   

حتی با تصور حضور انیس در اتومبیلش هم داغ یم کرد. فکر 

اینکه جایی که او نشسته بود، بنشیند که دیگر دیوانه کننده 

 بود. 

 

 

 ۳۴۱#پارت

ی محل پروژه خارج شد و پا روی پدال گاز از محوطه

ی درست و درمان گذاشت. گرمای تنش حاال دیگر یک چاره

 مثل داشت. چاره
ً
هرشب انتظارش را یم ای که مطمئنا

 کشید. 

با به یاد آوردن حضور خاله حایحی و به خصوص یی یی در  

به ای به فرمان اتومبیل کوبید. بادش خانه، پوفن کشید و ضن

ن  کیم خوابیده بود، ویل هنوز هم جای امیدواری بود. همئر
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 یم کردند دستش را باز 
 
که با انیس در یک خانه زندگ

 اگذاشت. باالخره گوشهیم
 

ی برای خلویی کوتاه و رفع دلتنگ

شان یم  آمد! هم که شده، گتر

ن آورد. باید ی یی وارد خیابان خانه  یی که شد رسعتش را پایئر

ی پدری انیس رد یم شد. تنها یک بار درست از روبروی خانه

 آن هم به همراه انیس و برادرانش آن را دیده بود. 

 نداشت، فقط یی ی یی از نظر نقشه تفاوت زیادی با خانه 

ی آن نبود و ساختمانش را تازه بازسازی  ن حیاطش به رسستی

ی داشت.   کرده بودند و رنگ و روی بهتی

 کند، رس  
 
با فکر به اینکه روزی در این خانه با انیس زندگ

ی انیس بود و تکان داد و پا به پدال گاز کوبید. اینجا خانه

 خودش باید برای آن تصمیم یم گرفت. 

ی بعدی اش برای خرید زمیتن با خت پروژهروی سود سا 

ن خانه ی محمود حساب کرده بود. شاید مشخصات زمئر

 
 
ن روزهای زندگ بلندپروازی بود ویل دلش نیم خواست اولئر

کشان در خانه وع شود. ای به جز خانهمشتی ی خودشان رسر

ن خانه ای که از آجر اولش با سلیقه ی دو نفرشان روی زمئر

 شود. گذاشته یم
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یس هم این روزها رسگرم کار خودش بود. در همان سالن ان

کوچک توانسته بود کیل رب انار تولید کند. خییل از 

باغداران، با شنیدن ختی تاسیس آنجا از ختر فروش 

ن باال  محصولشان به دالل ها گذشته و خودشان هم آستئر

 زده بودند. پا به پای انیس ایستاده بودند و کار یم کردند. 

فهمید دلیل اقتدار و صالبت انیس در چیست. حاال یم 

شد کوتایه قدش را عیب رفتارش با مردم جوری بود که نیم

 دانست. 

ن اعتماد به نفس   تاثتر بهبود رابطه زناشویی شان در باال رفئی

او هم مشخص بود. اینکه مرتضن در هر صورت و هر 

ه موقعیتی که بود، برای بردن و آوردن انیس به کارگاه و خان

خودش را به او یم رساند هم در محکم شدن شخصیت او یی 

 تأثتر نبود. 

خواست همه بدانند این به انیسش ایمان داشت، اما دلش یم

زن، مردی دارد که در هر حال همراهش است و پشتش را 

خایل نخواهد کرد. یم خواست حایم بودنش را به رخ همه 

 بکشاند! 
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 ۳۴۲#پارت

نگار یک نفر داشت در دلش از صبح دلش آشوب بود. ا

شست. چند نفس عمیق کشید و خودش را با رخت یم

اش ی جدیدشان مشغول کرد. دلشورهی پروژهبرریس نقشه

ی خاریحی نداشت. احتماال به حس و حال رس قطعا ریشه

 گشت. صبح انیس بریم

در مستر رفتنشان به تولیدی گفته بود دلش بدجور شور 

اش رد شده بود. حاال ده از جملهزند. مرتضن هم با خنیم

خودش همان حالش را داشت. خوب بود که آنقدر کار روی 

 کرد. رسش ریخته بود که وقت فکر و خیال را پیدا نیم

اش که زنگ خورد، یی آنکه رس از کاغذهای پیش گویسر 

ن کشید و آن را چنگ زد. نیاز به  رویش بردارد، دست روی متر

ن ی روی گویسر چک کردن شماره نبود. انیس هرروز همئر

پرسید. تماس را برقرار کرد و زد و حال او را یمها زنگ یمموقع

 گویسر را به گوشش چسباند. 

 سالم انیس بانو، خویی عزیزم؟ -
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آمد. ابرو در هم آن طرف خط تنها صدای نفس کشیدن یم

کشید و گویسر را مقابل صورتش گرفت. جفت ابروهایش 

ی گویسر بود. عماد روی صفحهی باال پرید. نام و شماره

 ای بعد صدایش در گویسر پیچید. ثانیه

-  !  الو پشدایی

اش را داشت و نه خییل وقت بود ندیده بودش. نه حوصله

تش اجازه یم گفت دیگر حیس به انیس داد. درست که یمغتر

ط عقل بود.   ندارد اما احتیاط رسر

 بله بفرمایید!  -

ن صحبت کرده بود. در آن  ایط جور رسیم و رس سنگئر رسر

 توانست صحبت کند. دیگری نیم

ن االن   - ، یه ختی مهم برات دارم. باید همئر گوش کن مرتضن

 بیای تولیدی خانمت! 

 چیکار کنم؟ -

های عماد واضح بود. ضی    ح و رک و راست حرف

اش را مطرح کرده بود اما مرتضن نیاز به توضیح خواسته

ی داشت. پشعمه اش قهاش که در قضا خودش به عالبیشتی

اف کرده بود، بعد از چند ماه زنگ زده و  به همش او اعتی
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خواسته بود خودش را به محل کار همشش برساند، آن هم 

 !  نه با یک لحن معمویل، دستوری و بدون هیچ خواهیسر

 

 

 ۳۴۳#پارت

ن  - . بهرام با یه عده رسر خر رفئی ه عجله کتن مرتضن بهتی

ن   سمت باغ شما. پرس و جور کردم از چند نفر، گفئی

 بهرام میوه فروشا رو بر علیه خانمت شورونده. 
ً
ظاهرا

قراره در تولیدیش رو ببندن، البته اگه بهرام کار رو به 

 دعوا نکشونه. 

اسم بهرام که به میان آمد، تا ته حرف عماد را خواند. به او 

 داد که دستوری صحبت کند. حق یم

 خواست که خودش را زد و یماصال باید رسش فریاد یم

تر به انیس برساند. با حایل که داشت و رسعت باالیش رسی    ع

 فهمید. های عماد را شکسته بسته یمحرف

زنم، خودم هم تو راهم و دارم من به پلیس هم زنگ یم -

رم باغتون. فقط ممکنه دیرتر برسم. اگه زود رسیدی، یم
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سیع کن کار به دعوا نرسه چون بهرام چند نفر رو قایط 

 ه، فقط واسه دعوا و خرابکاری. میوه فروشا برد

پشت فرمان نشست. تماس را یی هیچ حرفن قطع کرد و 

گویسر را روی داشبورد انداخت. آنقدر حس منقن در 

های خواست عماد با حرفوجودش ناله کرده بود که نیم

ش کند.   ترسناکش، بیشتی

ی گزارش کار و یا درخواست توجه به رسکارگر که برای ارائهیی 

هدیگری د ی اتومبیلش برده بود، پا روی گاز ست به دستگتر

گذاشت و از پارک خارج شد. وقت توضیح دادن به هیچ 

اش کس را نداشت. وارد خیابان اصیل که شد، هراسان گویسر 

کرد. باید به او هم اخطار را چند زد. باید با انیس صحبت یم

 داد. یم

ین یی دقتی باهم ب
ه خطر رسعتش آنقدر باال بود که کمتی

شد. یک چشمش به جاده بود و چشم افتادن جانش یم

ن میان لیست مخاطبینش. نام انیس را  دیگرش مشغول گشئی

به زد. گویسر را کم به گوشش چسباند،  پیدا کرد و روی آن ضن

خورد و پایش هم بیشتی به پدال گاز فشار آورد. گویسر زنگ یم

 کیس پاسخگو نبود. 
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نداشت که نداشت. قلبش در چند بار تماس گرفت اما فایده 

هایی که یک زماین بلد بود انگار از کوبید. سورهدهانش یم

خواند و ها را پس و پیش یمذهنش فراری شده بود. آیه

 شد. تر یمکالفه

 

 

 ۳۴۴#پارت

ن باشد. دلش یمیم خواست فکر کند عماد خواست خوش بئر

قصد اذیت کردنش را داشته است. از عماد بعید نبود. از 

 است این کارها زیاد یم
 

اش هم کرد. ته هر شویحن همان بچگ

هایش شانه چسباند و از زیر بار مسخره بازیای یمقهقهه

کرد. تک پش بود و هیچ کس جرئت مجازات کردنش خایل یم

 را هم نداشت. 

گویسر را روی صندیل کناری انداخت و کف دستش را چند   

ودش را گول بزند، توانست خبار به فرمان کوبید. راحت یم

ی دیده یم شد، ته دلش را اگر دود سیایه که از چند کیلومتی

ن و پاک بود که سیایه خایل نیم کرد. هوای منطقه آنقدر تمتر

ی توی ذوق یم  زد. جاده خلوت بود. دود آتش، از ده کیلومتی
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این وقت از روز اوج کار کشاورزان این منطقه بود و کمتی  

ی خایک نزدیک باغ که رد. وارد جادهککیس در جاده تردد یم

شد، دیگر جایی برای خوش خیایل هم برایش نمانده بود. 

 شد. ها بیشتی نیمها و اتومبیلرفت تعداد آدمهرچه جلو یم

شناخت. تا جایی که امکان داشت جلو رفت. ها را نیمخییل 

 پارک کرد و پیاده شد. بافی 
 

اتومبیل را پشت نیسان آیی رنگ

آمد، دوید. فکرش هزار ا با نفیس که به سختی باال یممستر ر 

 رفت. جا یم

کرد و از خودش بدش ی انیس ترسیده را تصور یمچهره 

آمد. نباید وقتی گفت که دلشوره دارد، با مسخره بازی یم

ی بزرگ آتش کرد. به جمعیتی که دور حلقهحرفش را قطع یم

 و جلوتر رفت. ها را کنار زد جمع شده بودند که رسید، آن

سوخت و دودش به درختان انار بود که داشت در آتش یم

 رفت. آه از نهادش بلند شد. چه کشیده بود انیسش! هوا یم

ن این   چشم چرخاند به امید پیدا کردن او. کار سختی نبود. بئر

شدند. همه مرد، تنها انیس و یگ دو زن دیگر دیده یم

ه به آتش ایستاده بودند گوشه شد . بهت و ترس را یمای ختر

 در نگاهشان دید. 
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انیس که جلوی چشمانش روی دو زانو فرود آمد، قدم تند 

کرد و خودش را به او رساند. همان لحظه صدای آژیر 

ن   های امدادی بلند شد. ماشئر

، آتیش رسیده به کپسوال!  - ن  فرار کنئر

 

 

 ۳۴۵#پارت

عت جمعیت با رس  یک نفر بلند فریاد زد و همهمه باال گرفت. 

داخل کارگاه، حداقل ده  دوید. متفرق شد. هر نفر به سمتی یم

کپسول گاز بود که خودش روز قبل زحمت پر کردنشان را 

کشیده بود. قرار بود چند تن انار به دستشان برسد و باید 

 بودند. آماده یم

، حواسش به انییس بود که انگار دیگر هیچ  در آن شلوغن

ه مانده بود  به آتیسر که حاصل زحماتش  حیس نداشت. ختر

بلعید و کیس حریفش نبود. صدای انفجار که بلند شد، را یم

ی دست دور تن انیس حلقه کرد و خودش و او را پشت تپه

 خایک انداخت. 
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ون را کپسول  دیوارهای کارگاه، جلوی پرت شدن تکه  ها به بتر

گرفت. چشم بست و شمرد. دقیقا ده بار صدای انفجار و یم

ی از آدمفریاد   های دور و برش نداشت. بلند شد. ختی

وع فرصت نیم کرد رس بلند کرد. معلوم نبود چه مدت از رسر

گذرد که این همه خرایی به بار آورده است. آتش سوزی یم

وقتی انفجارها تمام شد، تازه توانست به دور و برش نگایه 

 بیندازد. 

 کیس زخیم نشده بود. حداقل در شعاع دید او که کیس

ن بلند نبود. دست دور شانه ی انیس انداخت و او را از زمئر

 هایش گذاشت و دقیق نگاهش کرد. کرد. دست روی شانه

یت نشده؟ - ن  خویی عزیزم؟ چتر

انیس با چشمان خیس نگاهش کرد و رس به دو طرف تکان 

زد که اشک داد. لبخندش هم خیس بود. داشت زور یم

 نریزد. 

 ریم خونه، باشه؟بذار برم ببینم یح  شده، بعد ب -

انیس رس تکان داد و از جا برخاست. کف دو دستش 

خراشیده شده بود. چند تاول ریز هم روی انگشتانش 

ها را نبیند. دستانش را مشت کرده بود تا مرتضن آن داشت. 
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خواست نشان دهد که آنقدر وقت ناز و نوز زنانه نبود. یم

به رش تا ها نشکند، هرچند کممحکم هست که با این ضن

 شده بود! 

ن شما؟ - ؟ خوبئر  یح  شده مرتضن

عماد بود که هراسان جمعیت را کنار زد و خودش را به 

 مرتضن رسانده بود. مرتضن رس تکان داد. 

دونم یح  به چیه! تا رسیدم همه یح  ما خوبیم ویل نیم -

یش نشده؟ ن  منفجر شد. کیس چتر

 

 

 ۳۴۶#پارت

 عماد چشم چرخاند و رس باال انداخت. 

ن  منم االن - رسیدم. از مامورای آتش نشاین پرسیدم، گفئی

 هیچ کس نزدیک سوله نبوده. دیوارای سوله هم 
ً
ظاهرا

های کپسول رو گرفته. کیس قطرشون زیاد بود و جلوی تکه

 که تو کارگاه نبوده؟
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ون.  - ن و ما رو کشوندن بتر نه، اول داد و بیداد راه انداخئی

ش به باغ رسید و نفهمیدم گ کارگاه رو آتیش زدن. وقتی آتی

افتاد به جون درختا، متوجه آتیش سوزی شدیم. دیر شده 

 بود واسه خاموش کردنش. 

گرفت، جواب مرد و یه جان یمانیس با صدایی که یه یم

های آتش بود که آتش عماد را داد. نگاه ناامیدش به زبانه

کرد، کردند. جوری نگاهش یمنشانان داشتند خاموشش یم

 شد. زوهایش دود یمانگار تک تک آر 

 رم به مامورا هم بگم یح  شده. من یم -

ه به مرتضن این را گفت و از آن ها فاصله گرفت. عماد ختر

خواهد مرتضن را حساس کند. در طول این معلوم بود که نیم

 مدت حرکت نابجایی از او ندیده بود. 

 من برم ببینم بقیه خوبن.  -

ی عماد تههای رفصدای کم جان انیس، نگاهش را از قدم

ی انیس، دلش را لرزاند. خودش را های افتادهگرفت. شانه

 کرد محکم قدم بردارد. بغل کرده بود و تالش یم

رفت و جوری بد موقع بود. بد موقع و بد مکان وگرنه جلو یم

 هایش. کرد که ستون شود برای شانهبغلش یم
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ن که صورت جلسه یم - گن اگه شکایتی دارین، باید بگئر

 ! ن  کئن

رای عماد رس تکان داد و با او همراه شد. حواسش به نگاه ب

ن عماد به انیس بود. نگایه که هیچ حیس آزاردهنده ای غمگئر

گرفت. مانند نگاه یک برادر به خواهر دل از آن نیم

 اش بود. شکسته

ی نمانده بود که ببلعد   ن آتش تقریبا مهار شده بود. دیگر چتر

رگاه انیس جز یک اش شود. از کاو خوراک شکم دریده

هایش ی پنجرهچهاردیواری سوخته، هیچ نمانده بود. شیشه

شد درستش کرد ترکیده بود و نمای زیبایش سیاه سیاه بود. یم

 رسید. اما نه به این زودی، الاقل به فصل انار امسال نیم

ای با بهرام چشم در چشم آیه کشید و رس باال آورد. لحظه 

ور و خن وزمندانهدهشد. با آن نگاه رسر اش، انگار ناخن به ی پتر

عماد هم گویی او را دیده  ی مرتضن کشید. اعصاب نداشته

بود که خودش را جلوی مرتضن انداخت اما نتوانست جلودار 

او شود. آنقدر خشم در وجود مرتضن جمع شده بود که 

 ترسید. خودش هم از خودش یم
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 ۳۴۷#پارت

بهرام حمله کرد. بهرام  بلندی فریاد کشید و به طرف« نامرد»

گویی انتظار این حرکت را داشت. دو دستش را داخل 

ه نگاهش یمجیب ه ختر کرد. های شلوارش گذاشته بود و ختر

دید. دستان مرتضن که بند انگار که داشت فیلم مهیجی را یم

های هایش را از جیباش شد هم تکان نخورد. حتی دستیقه

ون نکشید.   شلوارش بتر

گن مرد؟ حریف چهارتا زن شدی یی یم به تو هم -

وجدان؟ فکرش رو کردی اگه بالیی رس یه نفرشون 

 اومد، گ قرار بود جواب بده؟یم

داد. از لحاظ قدی به هم با هر جمله تکاین به بدن بهرام یم

ی مواد شده بود. نزدیک بودند اما گوشت تن بهرام طعمه

ی جز چهار پاره ن  بود.  استخوان از او نمانده یچتر

، رس تا پای بهرام به با کوچک  ترین حرکت دستان مرتضن

ن هم کالفه و عصتی رعشه یم اش مرده بود. باالخره افتاد. همئر

مجبور به واکنش شد. ابرو در هم کشید و دستانش را روی 

 های مرتضن گذاشت. مشت
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! چه مرگته؟ گ گفته که من  - دستت رو بکش بچه قریی

 که افسار پاره کردی؟!   تو این اتفاقا دستی داشتم

 را عصتی 
 کرد. تر یملحن طلبکار حق به جانبش، مرتضن

ن یح  شده؟ دلیل این  - ه به جای دعوا کردن بگئر
اقا، بهتی

 آتیش سوزی و خرابکاری چیه؟

این را مأمور پلییس که با تماس عماد آمده بود، پرسید. 

تر از آن بود که مقرص مخاطبش معلوم نبود. اوضاع مجهول

خواست رس از اتفاقایی افتاده، در واند راحت پیدا کند. یمرا بت

 بیاورد. 

ی بهرام را رها کرد. فشار دستانش زیاد مرتضن با هویل، یقه 

نبود اما بهرام تقریبا به عقب پرت شد. چند مرد تنومند دور 

و برش را گرفتند و مانع سقوطش شدند. عماد دستان 

 مرتضن را گرفت و او را به عقب کشید. 

، این دنبال رسر یم - گرده. باهاش دست به یقه نشو مرتضن

تونم بذار من با مامورا صحبت کنم. کیل شاهد دارم. یم

دوین شه. یمهمه یح  رو ثابت کنم. بهرام حریف من نیم

 که من جفت خود ناکسشم! 
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اش چسباند. از آرامش مرتضن گفت و چشمگ تنگ جمله

طرف مأمور پلیس  که مطمئنم شد، او را تنها گذاشت و به

 رفت. مرتضن دست به کمر زد و چند نفس عمیق کشید. 

 

 

 ۳۴۸#پارت

افتاد، آمد اگر انیس در آن کارگاه گتر یمهربار که یادش یم

خواست جلو برود ممکن بود چه بالیی رسش بیاید، دلش یم

د. پشک نادان به خاطر یک  و بهرام را زیر مشت لگد بگتر

 نفر را به خطر انداخته بود.  ی مسخره، جان چندینکینه

کرد. خون خونش را رس جایش ایستاده بود و تنها نگاه یم 

بود بهرام را  کرد آرام بماند. عماد گفتهخورد و سیع یمیم

 حریف است. رس مرتضن یه به این سو و آن سو یم چرخید. 

یک طرف مامورین آتش نشاین بودند که با وجود اینکه انیس 

ود که کیس در کارگاه نبوده است، سخت اطمینان داده ب

مشغول برریس اطراف بودند تا مبادا اتفافی از چشمشان 

 مخقن بماند. 
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طرف دیگر انیس بود که با وجود ناراحتی های خودش، کنار  

همکارانش ایستاده بود و لبخند تحویلشان یم داد. هر کس 

نیم فهمید، مرتضن خوب جنس لبخندهای تصنیع او را یم 

 . شناخت

هایش برای رو کردن دست بهرام و دوستانش عماد و تالش 

هم تماشایی بود. دستبند که به دستان بهرام و دو نفر از 

همکاران او چسبید، راه نفس مرتضن هم باز شد و لبخند به 

 لبش آمد. 

ن و چهره  ی رسخ بهرام دلش را کیم خنک یم نگاه خشمگئر

د و نقش یک کرد. بیشتی از آن نتوانست رس جایش بایست

تش  گونه سیب زمیتن را ایفا کند. تا همینجا هم کیل به غتر

 برخورده بود. 

حاال نوبت او بود که دست در جیب شلوارش بگذارد و با  

لبخندی روی اعصاب، قدم زنان به عماد نزدیک شود. 

ه بود. اگر نگاهش مستقیم به چشمان پر کینه ی بهرام ختر

م شان بدشان نیم آمد دور و برشان شلوغ نبود هیچ کدا

 دیگری را تا رسحد مرگ بزنند. 
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داد بخواهد رس به تن این مرد نباشد اما هر به خودش حق یم

چه فکر یم کرد دلیل درست و درماین برای ناراحتی او 

دید. عماد آماده بود تا خودش را ست  بالی مرتضن کند. نیم

ل کند و دست به  یقه یم ترسید مرتضن نتواند خودش را کنتی

شدنش با بهرام، آن هم در حضور پلیس و کل شاهد به 

رشان تمام شود.   ضن

 یح  شد جناب؟ فهمیدین جریان یح  بوده؟ -

 

 

 ۳۴۹#پارت

ی زیر دستش برداشت و نیم نگایه مامور پلیس رس از برگه

 خوب توانسته بود ظاهرش را حواله
ً
ی مرتضن کرد. ظاهرا

در آرام ترین  کرد دید خیال یمحفظ کند. هر کس او را یم

 حالت خودش قرار دارد! 

ن شد و جواب داد:   مأمور دوباره مشغول نوشئی

ا مونده که باید معلوم بشه ویل باتوجه  - ن هنوز خییل چتر

به شهادت شاهدای محیل، مقرص آتش سوزی این آقا و 

ی، شما دوستاش بودن. ما این آقایون رو یم بریم کالنتی
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ساعد بود، هم هروقت حال خانمتون و همراهاشون م

یف بیارین برای بازپریس اولیه و ثبت شکایتتون.   تشر

ور بهرام کرد و قدیم عقب آخرین نگاه را حواله ی نگاه رسر

ارت چشمان بهرام و پشیماین  اش ای که در چهرهرفت. رسر

گذاشت. حاال باید شد، جای هیچ گذشتی نیمدیده نیم

اندند. می بهرام یممنتظر واکنش برادران انیس و خانواده

ن پلیس که از دیدرسشان خارج شد، دست روی شانه ی ماشئر

 عماد گذاشت و لبخند مردانه ای زد. 

 ممنون پشعمه، خییل زحمت کشیدی.  -

 عماد هم لبخند مهرباین تحویلش داد. 

کنم، زحمتی نبود. ناموس تو، ناموس منه خواهش یم -

ت  ، این همیشه یادت باشه. ببخشید که دیر ختی پشدایی

ی یعتن خودم هم دیر متوجه شدم. شاگرد مغازهکردم، 

ایی شنیده بود. تا ته 
ن بابا از چندتا از میوه فروشا یه چتر

توی ماجرا رو دربیارم، طول کشید. وگرنه قبل از اینکه 

ش خودشون رو به اینجا برسونن، بهرام و دارودسته

ت یم  کردم. ختی

 ی جا مانده از کارگاه اشاره کرد. با رس به خرابه
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ن باش تا قرون آخرش خ - ن بود ویل مطمئ  سارتتون سنگئر

یم. رو یم  گتر

ها افتاد. ته دلش خایل شد. یکبار دیگر نگاه مرتضن به خرابه

دید. باید هزار بار خدا را برای نجات ی پر لیوان را یماو نیمه

 کرد. انیس و دوستانش شکر یم

یش نشد.  - ن ر مایل مهم نیست، خدا رو شکر کیس چتر  ضن

 عمیقی کشید. عماد آه 

تره. اگه با من کاری نداری من آره خوب، این از همه مهم -

برگردم مغازه، باید چندتا از دوستام رو ببینم. هر چقدر 

ه!   بیشتی شاهد داشته باشیم، بهتی

 

 

 ۳۵۰#پارت

مرتضن لبخندی زد و دست در دست او گذاشت. خوب بود 

که در این بحران جدید، عماد را داشت. مغز خودش که 

قریبا از کار افتادن بود. فکر به بالیی که از رسشان گذشته ت

 داد. ی تمرکز به او نیمبود، اجازه
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ی  ن عماد که رفت، از جمعیت زیاد چند دقیقه قبل تقریبا چتر

 بود برای تماشا و نه قرار بود دعوایی 
نمانده بود. نه آتیسر

د. اتومبیل  ها هم همه رفته بودند. صورت بگتر

اتشان بودند. مأمورین آتش ن ن  مشغول جمع کردن تجهتر
شاین

ها بود انیس، همکارانش را با اتومبییل که متعلق به یگ از آن

کرد، رایه کرده بود و خودش و نقش رسویسشان را بازی یم

د. حاال میان تکه پاره ن  های کارگاهش قدم متر

لبخندش زهرناک بود. انگشتانش دور بازوانش قفل شده  

د که شک نداشت جایشان سفید ا یمها ر بود. جوری آن فشر

ی شده است. دلش خون بود برای زحمت بر باد رفته

 انیسش! 

رفت. وارد کارگاه که شدند، بوی تر از او راه یمیک قدم عقب 

ی زیر بیتن  شان زد. انیس دود و خاکستی با شدت بیشتی

تلخندی زد و سد اشک هایش شکست. انگار خیالش از دیده 

هایش خیس داد گونهه بود که اجازه یمنشدن راحت شد

 شود. مرتضن دیگر جلو نرفت. 

ای داد انیس غم سنگینش را ببارد. کم غصهباید اجازه یم

نج چند ماه تالشش، درست در لحظه ی برداشت نبود. دستی
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ن انارهای سوخته،  دود شده بود و به هوا رفته بود. از بئر

 شد. ی کارگاه هنوز دود بلند یمگوشه

گزید، ریخت. لبش را مدام یمرفت و اشک یمیس راه یمان 

مبادا صدا بلند کند و گوش نامحریم را شاد سازد. جان داده 

ن  بود که مقابل چشمان بهرام، ضعیف به نظر نرسد. زمئر

 هنوز هم داغ بود. از وسایل کارگاه هیچ نمانده بود. 

بد ها سیاه و شیشه های رب انار همه ترکیده بودند. قابلمه 

ظاهر شده بود. دیوارها پر از جای ترکش بود. انگار سالن را 

 به گلوله بسته بودند. 

 بری خونه؟! من رو یم -

صدای ضعیف و پر خواهش انیس، درد به جانش ریخت. 

خودش هم حال و هوای گریه  رس تکان داد و جلو رفت. 

ی انیس حلقه کرد و او را به خودش داشت. دست دور شانه

د. خم شد  ن و بوسهفشر ای روی رس او نشاند. حرفن برای گفئی

دانست باید زین که چند دقیقه قبل کرد. نیمپیدا نیم

 آرزوهایش پیش چشمش سوخته است، چه بگوید! 
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 ۳۵۱#پارت

های سفت کنار راهرو نشسته بود. نه حرف روی صندیل

کشید. کرد. اصال انگار نفس هم نیمزد و نه نگاهش یمیم

اش تنظیم کرده بود. صورتش ی مقنعهکش چادرش را رو 

 شد. تر هم دیده یممحصور در سیایه مقنعه، کوچک

هایش را تکیه گاه بدنش مرتضن کنارش نشسته بود. آرنج 

کرد برای در آغوش کرده و به جلو خم شده بود. دل دل یم

کشیدن دختی مظلوم کنار دستش. حیف که محیط نظایم 

، وگرنه بود و نگاه خوب بلد بود از خجالت ها پر معتن

 ی انیسش در بیاید. ی مظلوم شدهچهره

ی آخرش کار خودت رو کردی؟ مگه اون داداش بیچاره -

 من یح  کارت کرده بود که انداختیش زندان؟! 

اش خط صدای جیغ مانند بهار، روی اعصاب نداشته

انداخت. انیس از جایش تکان نخورد، تنها رسش را کیم باال یم

نیم نگایه به بهار و همراهش، چادرش را جلوتر  آورد و بعد از 

ه  ی نامعلوم شد. ی همان نقطهکشید. نگاهش بار دیگر ختر

مرتضن مقابل بهار سینه ست  کرد. محال بود اجازه دهد این 

جیغ جیغوی روی اعصاب، انیسش را بیشتی از قبل بیازارد. 
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دو دستش را در جیب شلوارش گذاشت و صاف ایستاد. 

ن از زد، نیمهار هرچه زور یمجوری که ب توانست بدون گذشئی

 او، انیسش را ببیند و با او حرف بزند. 

 مثال خییل مردی؟ مرد  -
 

چیه؟ اینجوری واستادی که بگ

 اونه که به گناه نکرده، افتاده زندان و دم نزده! 

 مرتضن نیشخندی زد. 

 اگه دم نزده، شما رو گ ختی کرده پس؟!  -

اما یی هیچ حرفن آن را بست. گویی  بهار دوباره دهان باز کرد 

 دانست جواب او را چه بدهد. نیم

ی بهرام نیم گذشت. معلوم هنوز یک ساعت هم از دستگتر

بهار  اش تماس نگرفته است. بود که جز خودش، با خانواده

به ی نه که جوایی برای او پیدا نکرد، کیفش را باال گرفت و ضن

 . چندان آرایم به بازوی مرتضن کوبید 

اصال من با شما کار ندارم، برو کنار ببینم حرف حساب  -

ه چیه؟  این دختی

 مرتضن یک مییل متی هم تکان نخورد. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ه اجازه بدین خانم من با شما و خانواده - تون کاری نداره، بهتی

ن رو حل کنه.   قانون همه چتر

؟ ما تو این شهر آبرو داریم. یح  داری یم -  مرد حسایی
 
فکر  گ

دم واسه برادرزن من پرونده سازی کتن و یم کردی کن اجازه

 بندازیش زندان؟

ی کت ناض گرفت و آن دست به یقه مرتضن نیشخندی زد. 

 را کیم مرتب کرد. 

آبروی شما، آبروی منم هست آقا ناض ویل من رس  -

 جون انیس با احد النایس شویحن ندارم. 

 

 

 ۳۵۲#پارت

کرده بود. انگار بوی خطر را حس   ی ناض در هم شد. چهره

روبرویش زانو زد و  مرتضن را کنار زد و به طرف انیس رفت. 

چشمان رسخ و  ی او برد و رسش را باال آورد. دست زیر چانه

متورم خواهر همیشه صبورش، دلش را ترکاند. محال بود 

 انیس به دلییل احمقانه این قدر به هم بریزد. 
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 یح  شده انیس؟ بهرام کاری کرده؟ -

 تیح  یم -
 
و ناض؟ باز چشمت به خواهر افناد، من و گ

 ام رو فراموش کردی؟! خانواده

 بهار که به جای انیس جواب داد، ناض رو به او غرید: 

ن بهار، اینجا خونه - ی بابات نیست که صدات رو بیار پایئر

ه. تو حرفات رو   و هیچ گ جلوت رو نگتر
بتوین داد بزین

ر ببینم یح  به زدی و منم شنیدم، حاال نوبت انیسه. بذا

 چیه؟

ن کوبید و خودش  لحنش آنقدر محکم بود که بهار پایی به زمئر

را به نیمکت آن سوی راهرو رساند. چند وقتی بود از انیس 

 
 
ی نبود و زندگ  اش آرامش داشت. ختی

انیس که نبود، ناض برای خودش بود. حرف، حرف او بود و 

ار آدم دید، انگناض گوش به فرمانش اما انیس را که یم

یی یمدیگری یم  شد. شد. رس خواهرش بدجور غتر

 شن؟! ی زنت آروم یممن از این شهر برم، خانواده -

ن یگ دو  لرزید. لحن انیس درد داشت. صدایش یم در همئر

ساعت آنقدر غصه روی هم تلنبار کرده بود که قلبش 
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ترکید. ناض که تا آن لحظه، این حال را از او ندیده داشت یم

 ا تعجب نگاهش کرد. بود، ب

 یح  شده انیس؟ بهرام چیکار کرده که تو حالت اینه؟ -

سیدی؟ -  از بهار نت 

یز از کینه ی مقابلش اشاره کرد. بهار گفت و با رس به دختی لتی

ریخت. ی چشمانش یمزیر چشیم نگاهش کرد. کینه از گوشه

ن انداخت ناض خجالت زده از قضاوت عجوالنه اش، رس پایئر

ن نیم د. به خودش حق یمو لب گزی داد. آنقدر در همئر

ساعت از بهار حرف شنیده بود و رسزنش شده بود که 

 اعصاب برایش نمانده بود، منطق که دیگر اصال! 

ن لبان انیس  خم شد و دست انیس را گرفت. آخ آرایم از بئر

خارج شد. ناض ابرو در هم کشید. انیس که دستش را زیر 

 دستش را گرفت و آرام کشید.  چادرش پنهان کرد، ناض مچ

راه گلویش  انیس چشم بست و آب دهانش را قورت داد. 

ن دستان مردانه ی بسته شده بود. دست کوچکش که بئر

اش چکید. ناض برادرش چرخید، یک قطره اشک روی گونه

با حال خرایی دست دیگر انیس را هم گرفت و نگایه به کف 

 آن انداخت. 
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 ۳۵۳#پارت

 ات یح  شدن؟یا خدا! دست -

تر از آن بود که حرفن بزند یا واکنیسر نشان ناض مبهوت

دهد. این مرتضن بود که از باالی رس او، حواسش به 

ی همشش بود. خون جلوی های سوخته و تاول زدهدست

 چشمانش را گرفته بود. 

پاشو داداش، برو پیش خانمت، اجازه بده تکلیف این  -

 قضیه رو قانون معلوم کنه. 

ن ج ی کوتاه آب روی آتش خشم مرتضن شد. آنقدر ملههمئر

های ترکیده و بد ظاهر دستان انیس عصتی از دیدن تاول

ام او را بیش از این حفظ  شده بود که شک داشت بتواند احتی

 کند. 

 کار بهرامه؟!  -
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ناض که این را پرسید، انیس دستانش را عقب کشید و زیر 

ن انداخت  تا رد همان یک چادر پنهان کرد. رسش را هم پایئر

 خواست دشمن شاد شود! قطره اشک هم خشک شود. نیم

ن آن هم مقابل کساین که در سخت  ترین دوران شکسئی

 
 
اش پشتش را خایل کرده بودند، بدترین اتفافی بود که زندگ

ی ناض ممکن بود برایش بیفتد. دست مرتضن که روی شانه

م داشت قرار گرفت، مرد آرام رس بلند کرد. نگاهش آنقدر  رسر

ی  که مرتضن به لبخندی مهمانش کرد.  این مرد تقصتر

م را یک جا به  نداشت، نه آنقدر که بخواهد این همه رسر

 دوش بکشد. 

ناض تلخندی زد و دست به زانو گرفت و برخاست. کمرش 

ن اما زمانه به او  صاف نبود. ستن نداشت برای دوال راه رفئی

ن  های افتاده و سخت گرفته بود. با شانه پاهایی که روی زمئر

شد، به طرف بهار رفت و روی دورترین قسمت کشیده یم

نیمکت به او نشست. رو دست خورده بود. از همشی که به 

 خاطر او، بارها دل خواهرش شکسته بود. 

ی هیچ کنار انیس نشست و این بار یی توجه مرتضن با فاصله

هبه نگاه یسش ی انشان بود، دست دور شانههایی که ختر
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د. خم شد و لب روی موهای او  انداخت و او را به خود فشر

 اش یی صدا باشد! گذاشت. آنقدر محکم که بغض شکسته

دلش آتش گرفته بود از دیدن دستان زخیم انیسش. حاال  

ن یم گذشت. کم امد، از گناه بهرام نیماگر آسمان هم به زمئر

ی که روی چشمانش جا داشت ، تا اتفافی نیفتاده بود، دختی

حد مرگ ترسیده بود و بدتر از ان، از پوست نازک دستانش 

 تقریبا هیچ نمانده بود. 

 پاشو بریم بیمارستان.  -

یف بیارید داخل.  - ، تشر  خانم موالیی

ی انیس، با شنیدن این جمله بسته شد. دهان باز شده

هردویشان رس پا ایستادند. بهار و ناض مضطرب و نگران 

جلوی در، بعد از ورود انیس و  برخاستند. رسباز جوان

، جلوی آن دو را گرفت و اجازه  ی ورود نداد. مرتضن

 

 

 ۳۵۴#پارت
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های داخل اتاق هم که نشستند، مرتضن دست روی صندیل 

انیس را رها نکرد و انگشتانش آرام و نوازش وار، کف دست 

کرد. نگاهش به روبرو بود و حواسش به انیس را لمس یم

 ه بود، یی آنکه دم بزند. دردی که انیس کشید

بهرام و دو مرد همراهش که دست بنده زده وارد اتاق شدند،  

ن برداشت. اگر انیس مچ دستش را  ناخودآگاه به سمتشان ختر

آمد یک مشت زیر چشم محکم نچسبیده بود، بدش نیم

 ی بهرام بکوبد. دریده

شان زیر شاید در حضور رسباز دم در و رسواین که پرونده 

توانست از خجالت بهرام دربیاید اما کیم بود، نیم دست او 

 شد! که دلش خنک یم

، اینجا جای این کارا نیست.  - یقن ه آرام باشید آقای رسر  بهتی

ن بود. انگار  این را رسوان رستگار گفت. رسش همچنان پایئر

ها زیر دستش آمده بود و این قدر از این آنقدر از این پرونده

 خواند. آنکه نگاه کند، تا ته کار را یمها دیده بود که یی واکنش

ن مرتضن جان، خواهش یم -  کنم! بشئر

دندان به هم سایید و نفس عمیقی کشید. هر لحظه بیشتی از 

شد. حاال که اینجا نشسته بود، حشت یک قبل عصتی یم
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توانست کیم دل خنک کند اما خورد که یمساعت قبل را یم

 عماد جلویش را گرفته بود. 

نجور که مامور من برریس کرد، آتیش سوزی کارگاه خوب، او  -

شما عمدی بوده، چند نفر هم شهادت دادن که این آقایون 

وع آتیش، دور و بر کارگاه دیدن.   رو قبل از رسر

 گن مثل سگ... دروغ یم -

بهرام که این را فریاد کشید، رسوان رستگار رو ترش کرد و 

 غرید: 

 یسر نیست! کآروم باشید جناب، اینجا جای عربده -

لحن محکمش، نطق بهرام را کور کرد. برخالف خییل از 

آشنایانش، رسوان رستگار ته لهجه نداشت. معلوم بود اهل 

این مناطق نیست. یک جور اقتدار خاص هم در حرکاتش 

د. بود. آنقدر که نیم  شد از او حساب نتی

ن یک ساعت کیل شاهد و مدرک معتتی رو کرده   عماد در همئر

 که به گناهکار بودن بهرام و همدستانش، بود. مدارگ

 دادند. شهادت یم
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 ۳۵۵#پارت

گفتم. گناهکار بودن این آقایون تقریبا برای ما خوب یم -

مسجل شده. االن هم فقط از شما خواستیم بیاین تا 

ید رضایت  تکلیف شکایتتون معلوم بشه. شما حاضن

 بدید؟! 

 مرتضن نیشخندی زد. 

 باید رضایت بدیم؟ این آقا معلومه که نه، رو چه حسایی  -

ون و بالیی رس  خطرناکه، از کجا معلوم از اینجا بیاد بتر

ام نیاره. در ضمن ی اعضای خانوادههمش من یا بقیه

خساریی که به تولیدی همشم و باغ انارمون خورده هم 

 کم نیست. باید تکلیف همه یح  معلوم بشه. 

به زیر کنار مرتضن  انیس، اختیار را به او داده بود. خودش رس 

نشسته بود و منتظر بود ته ماجرا معلوم شود. رسوان رستگار 

هایی روی برگه
ن ی مقابلش نوشت. از اتفاقات دور و برش چتر

آورد. تا به حال پایش به اینجاها باز نشده بود، رس در نیم

ب و شتم  البته به جز همان یک دفعه که مرتضن مورد ضن
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رسیدند به اینجایی که بدون هم  برادرانش قرار گرفت و تهش

 آوردند. هوا برای زنده ماندن، کم یم

ای که به در خورد، شکست. در سکوت جمع را تقه 

ن کوبید و  بالفاصله باز شد. رسباز جلوی در، پایی به زمئر

 گفت: 

گه پدر این ببخشید جناب رسوان، یه آقا دم دره، یم -

 آقاست. 

بهرام اما انگار خوشحال گفت و با دست به بهرام اشاره کرد. 

پرید. رنگش هم کیم تغیتر کرده بود. نشده بود، پلکش یم

 رسوان رستگار دستی در هوا پراند. 

 بگو بیان تو.  -

ون رفت. طویل نکشید که مردی  رسباز دوباره پا کوباند و بتر

ای به در زد و با ظاهر موجه در چهارچوب در ظاهر شد. تقه

ر رس بلند کرد و با دیدن او از اعالم حضور کرد. رسوان رستگا

ش اشاره و او ره  ن جا برخاست. به تنها صندیل خایل جلوی متر

ن کرد.   دعوت به نشسئی

ام او رس پا ایستادند. بهرام هم   مرتضن و انیس هم به احتی

ن شد، مردان همراهش اما تمام قد ایستاده  کیم نیم ختر
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ند. بودند. تا وقتی که پدرش روی صندیل جاگتر نشد، ننشست

 برند. معلوم بود از او حساب یم

م؟!  -  خویی دختی

 

 

 ۳۵۶#پارت

م  ، رو به انیس کرد و احوالش را پرسید. رسر ن به محض نشسئی

شد از لحنش فهمید. انیس با لبخند کوچگ، و مهرباین را یم

 تشکر کرد. 

ببخشید که من دیر رسیدم. تازه بهم ختی دادن که یح   -

 شده. اومدم ببینم چیکار باید کرد؟

چرخید. مخاطبش رسوان رستگار بود. نگاهش اما همه جا یم

هنوز نتوانسته بود به خودش مسلط شود. درست 

 دانست که باید چه کیس را مورد خطاب قرار دهد. نیم

، من خودم همه یح  رو  - ن الزم نیست شما کاری کنئر

 کنم! درست یم
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بهرام این را با غرور و لحن خاض گفت. زورش آمده بود از 

مرد  حضور  پدرش. همان یک ذره آبرویی که پیش این پتر

دیگر محال بود به او  داشت هم دود شد و به هوا رفته بود. 

 اعتماد کند. 

، االن اینجا نبودی.  - ی رو درست کتن ن  تو اگه قرار بود چتر

 ش پرونده سازیه! من هیچ کار اشتبایه نکردم، اینا همه -

رسوان رستگار اجازه  بهرام این را با صدایی بلند فریاد کشید. 

داد خوب گلو جر بدهد و عربده بکشد. بعد با آرامش یک 

ون کشید. آن ش بتر ن ها را مقابل بهرام دسته برگه از کشوی متر

 تکاین داد و گفت: 

یه نگایه به اینا بنداز، این همه شهادت دادن که  -

بسیجشون کردی تا برین در کارگاه این خانم رو ببندین. 

ن چه نقشهشون شهادت داهمه  ای تو دن که ختی نداشئی

رسته و وقتی رسیدین محل حادثه، با این دو نفر از 

 موقعیت استفاده کردین و کارگاه رو آتیش زدین. 

 بهشون گفته بودی این خانم با تأسیس کارگاهش، انار  
ً
ظاهرا

فروشا و دالال کیل خسارت منطقه رو جمع کرده و به میوه

ن تولیدی نبوده. اومده بودن تا زده. هیچ حرفن از خراب کرد
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با این خانوم توافق کنند تا الاقل انارهای صادرایی رو بهشون 

 بفروشه ویل شما از غفلتشون سو استفاده کردی. 

ن یمنیم بهرام هیچ کوبید و گفت. پای راستش را مدام به زمئر

های دور و جوید. در دلش برای آدم فروشلب پایینش را یم

 د. قرار نبود پشتش را خایل کنند. کشیبرش نقشه یم

 

 

 ۳۵۷#پارت

تر ی رسوان رستگار انگار قد پدر بهرام کوتاهبا هر جمله

اش بیشتی به افتاد و چانههایش بیشتی یمشد. شانهیم

اش معلوم های عرق روی پیشاین چسبید. دانهاش یمسینه

 شد از خجالت کاری که پشش کرده بود. بود. داشت آب یم

 خسارتش چقدر بوده؟!  حاال  -

کتن گم کاری نکردم، واسه یح  حرف اینا رو باور یممن یم -

 اخه؟! 

بهرام که دوباره صدا بلند کرد، رسوان رستگار رسباز دم در 

ی برگرداندن بهرام و همراهانش به اتاقش را صدا زد و وظیفه
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د. بهرام آرام بشو  زد و نبود. فریاد یم بازداشتگاه را به او ست 

  داشت خودش را به مرتضن برساند. سیع

های نیشخند روی لبان مرتضن خییل سوزانده بودش. دست 

زد. کم ی خونشدش که داشت آتشش یمروی سینه و چهره

ای بعد فریادهایش مانده بود دود از رسش بلند شود. لحظه

 رسید. آنقدر دور شد که دیگر به گوش نیم

کاری که کرده،   بینید که حاج اقا، پشتون حتی از یم -

 پشیمون نیست. ما به چه امیدی باید رضایت بدیم؟

مرد به سنگیتن رس باال آورد. تلخندی زد و در جواب  پتر

 مرتضن گفت: 

 خوام! من ازتون رضایت نیم -

ابروهای مرتضن باال پرید. انیس هم متعجب رس باال گرفت و 

مرد آه عمیقی کشید.   نگاهش کرد. پتر

کنید که بدین چون فکر یم ترسید رضایتاگه شما یم -

بهرام ممکنه یه شیطنت تازه بکنه، من از رضایت دادن 

شینه. شما وحشت دارم چون مطمئنم بهرام ساکت نیم

 دونم دلیل این همه کینه چیه. نیم

 آیه کشید و ادامه داد: 
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گن زیادی گوش به فرمانش بودیم، که حق هم همه یم -

دست آورده بدون گن. بهرام تا حاال هریح  خواسته به یم

. چون من این طور خواستم.   هیچ زحمتی

 ی انیس طوالین شد. سکوت کرد و نگاهش کیم روی چهره

 

 

 ۳۵۸#پارت

اینکه انیس خانم بهش جواب رد داده، براش گرون تموم  -

 شده. فکر یم
 
کنه تمام عالم بیکارن که  رسشون تو زندگ

ش اون باشه و به خاطر جواب رد شنیدنش، مسخره

 . ن م اما مطمئنم حس ببخش که اینجوری یم کئن گم دختی

 ی لج. بهرام به شما عشق نیست فقط افتاده رو دنده

ما حتی یه جا براش رفتیم خواستگاری، تا پای عقد هم رفت  

 ویل بهرام یه دفعه همه یح  رو بهم زد. 

نگاهش به  صدایش پشت آه عمیقی که کشید، گم شد. 

اش ت برای آرزوهای مردهانگار داش ی نامعلوم ماند. نقطه

 فرستاد. فاتحه یم
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خواین از آقای خوب آقای مهرداد، شما االن یح  یم -

یقن و خانمشون؟  رسر

ن مرتضن و انیس چرخید. ته  مرد رس باال آورد. نگاهش بئر پتر

ون فرستاد. مانده  ی آهش را بتر

 کنم که بفرستمش ترکیه. من دارم کارای بهرام رو یم -

ی فرشان پیدا بود. انیس از عالقهی هر سه نتعجب در چهره

شنید، این مرد به تک پشش آگاه بود. اگر از کس دیگری یم

 محال بود باور کند که قصد دل کندن از پشش را دارد. 

کنه. بهرام اگه اینجا بمونه، واسه همه دردرس درست یم -

طش برای یی  من خییل باهاش صحبت کردم. تنها رسر

که کاراش رو انجام بدم تا   خیال این قضیه شدن، این بود 

 بتونه از ایران بره. 

ن کاری بکنه وگرنه  اصال فکر نیم کردم که بخواد یه همچئر

زودتر بهش یم گفتم که چند وقته دنبال کاراشم. درسته که 

خواد همیشه کنارم باشه اما آبروم هم برام مهمه. دلم یم

ی واسم ندارن.  ن  اینجا بودن بهرام غتر از آبروریزی چتر
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هایش را تکیه گاه بدنش کرد. گویی یم به جلو خم شد و آرنجک

هایش را شان، تاثتر حرفخواست با کمتی کردن فاصلهیم

 بیشتی کند. 

. تو  - ن فکر کنم شما در جریان کار ناض و بهرام باشئر

ای که نادر و ناض و بهرام زدن، هر کدوم یه کارخونه

ه بهرام تا سهم مساوی دارن. این کارخونه تنها دلیلیه ک

 امروز به خاطرش تو این شهر مونده. 

 

 

 ۳۵۹#پارت

م سهم بهرام رو به جای  ، من حاضن ن اگه شما قبول کنئر

خسارت تولیدی و باغتون به نام انیس خانم بزنم. بعد هم 

م و تا وقتی کاراش راست و ریس بشه، دست بهرام رو یم گتر

 بردمش تهران پیش برادرم. یم

غولش کنم که اصال یادش نیفته چه دم این قدر مشقول یم

هایی داشته. هرچند بهرام اگه بفهمه قراره از ایران بره، نقشه

 مونه. دیگه هیج  یادش نیم
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ی آخرش را با یک حشت بزرگ و آه عمیقی به زبان جمله

آورد. مرتضن و انیس در بهت پیشنهادش مانده بودند. نیاز به 

یل یک سوم آن برریس زیادی نبود که بدانند ارزش ریا

 کارخانه، حداقل دو برابر ارزش آنچه سوخته بود، است. 

ببخشید حاج آقا ویل اون کارخونه خییل بیشتی از  -

 خساریی که ما دیدیم، ارزش داره. 

 زد. 
 

 آقای مهرداد رس تکان داد و لبخند کمرنگ

دونم، منم قرار نیست بهتون صدقه بدم. خسارت یم -

شه ویل اگه داخت یمشما با یک دونگ سهم بهرام، پر 

، من  ن ن پول اون یه دونگ دیگه رو هم جور کنئر بتونئر

ن  م قیمت پایئر تر به شما بفروشمش. اصال دلم حاضن

ن داشته باشه. البته خواد بهرام بهونهنیم ای واسه برگشئی

 اگه شما این کارخونه رو بخواین! 

مرد پیشنهادش را داد و بعد از مکث کوتایه رسگرم حرف  پتر

رسوان رستگار شد. آشوب به جان مرتضن انداخته زدن با 

هایش را مطرح بود و خودش با خیال راحت داشت برنامه

 کرد. یم

 چیکار کنیم انیس جان؟ -
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مرتضن این را با ذوق آشکاری از انیس پرسید. انیس تلخندی 

 زد و با یی خیایل گفت: 

خوایم بکنیم؟ ما که پول خرید کارخونه رو چیکار یم -

 ه بگیم خسارتمون رو نقدی بدن! نداریم. بهتی 

 از انیس به او حق یم
 
گ ن داد ناراحت باشد اما این همه یی انگتر

ترین انتظار داشت حاال از شوق رسیدن به بزرگ بعید بود. 

آرزویش روی پا بند نباشد. جوابش مرتضن را هم پنچر کرد. 

 هایش را در ذهن محاسبه کرد. در لحظه تمام داشته

 

 

 ۳۶۰#پارت

ز آنقدر رسمایه نداشت که با خیال راحت تقسیمشان هنو 

کند و برای هر آرزویش سهیم کنار بگذارد. تمام زورش را هم 

های بلند توانست به یگ از خواستهزد، تهش یمکه یم

باالیش برسد. برای خرید این کارخانه، باید قید خرید زمیتن را 

ی ویالیی و هزد، قید خانکه محمود برایش پیدا کرده بود را یم

 الکچری ذهنش را! 
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ن آن خانه    زد. قرار بود انیس را با ساخئی
 

لبخند کمرنگ

خوشحال کند. پس این وسط مهم شادی انیس بود، 

ای صاف چطورش دیگر اهمیت نداشت. صدایش را با رسفه

کرد. رس آقای مهرداد و رسوان رستگار که به سمتش چرخید، 

 لبخندی زد. 

دازیم. فقط شما ی پو تونیم بقیهما یم - ل کارخونه رو بت 

 ما آفتایی 
 
باید تعهد بدین که پشتون دیگه دور و بر زندگ

 نشه! 

گل از گل آقای مهرداد شکفت. تسبیح شاه مقصودش را از 

ون کشید. آن را میان انگشتانش چرخاند. به دست  جیب بتر

دش و دوباره در جیب دیگر کتش انداخت.  دیگرش ست 

ن همه انعطاف و زود راه افتادن کارش را معلوم بود انتظار ای

 نداشت. 

؟! یح  یم -  مرتضن
 
 گ

انیس این را با لحتن شایک پرسید. مرتضن فشار آرایم به مچ 

دست او آورد. حواسش بود دستش یک وقت به زخم های 

 بد منظر دست او نخورد. 

؟!  - یقن ن جناب رسر  مطمئنئر
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ن  ی رسوان رستگار این را با نگایه زیر چشیم پرسید. یک چتر

گشت و پیدایش این وسط درست نبود، حاال چه، باید یم

ی که یمیم ن دانست این بود که به این کارخانه کرد. تنها چتر

 برای شاد کردن انیس احتیاج دارد. 

از اینجا به بعد کارشان به چشم بر هم زدین انجام شد. ذوق 

اولیه را نداشت. یی حیس انیس و شگ که به جانش افتاده 

ش را کور کرده بود اما هنوز هم اضار داشت بود، ذوق

رسیدند، با ی آن نیمکارخانه را بخرد. ته تهش اگر به اداره

ان یم رشان جتی  شد! فروشش ضن

 

 ی  گذاشته یم شهآیپارتای آخر امشب تو #وی

 

 

 ۳۶۱#پارت

از اتاق که خارج شدند، بهار و ناض فورا رس پا ایستادند. بهار 

ا روی شانه انداخت و خودش را به بدون معطیل، کیفش ر 

پدرش رساند. ناض اما همان جا رس جایش ایستاده بود. 

اش بود. انگار جرئت نگاهش به انیس و رس به زیر افتاده
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نزدیک شدن نداشت. شاید هم تازه یادش آمده بود که 

 خجالت بکشد! 

اش کرده بود. بعد از هرچه که بود، او بهرام را وارد خانواده 

کرد که گویی بهرام هم جش با بهار، جوری برخورد یمازدوا

ها ی آنشان شده است. بهرام همیشه در خانهعضو خانواده

ن انیس را به  ن رفت و آمدها طمع داشئی پالس بود و همئر

ی نصفه نیمه، نیم ن دختی توانست جانش انداخته بود. داشئی

 باشد برای پش حاج آقا مهرداد! خواسته
 
 ای بزرگ

تنها در خیال بهرام شدین بود. انیس که روی خوش  این اما  

تر نشان نداد، بذر کینه در دلش رشد کرد و روز به روز بزرگ

توانست شد و حاال شده بود درختی تنومند که یم

 شان را براندازد. خانمان

ه بریم ناض، بابا خودش کارا رو درست کرد.  -  بهتی

ی بر زبان  ن آورد. انگار بهار این را با نیشخند تمسخرآمتر

خواست یی عرضه بودن ناض را به رویش بیاورد. ناض یم

تنها رس تکان داد. بهار با نیم نگایه پر حرف به مرتضن و 

انیس، پشت رس پدرش از ساختمان خارج شد. ناض نفس 
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عمیقی کشید. یک دستش را در جیب شلوارش گذاشت و به 

 طرف انیس و مرتضن رفت. 

 یح  شد؟ -

ن  بار بود که بدون تنش و عصبانیت داشت از شاید این اولئر

 پرسید. مرتضن لبخندی زد. مرتضن سوایل یم

دازن، ما هم رضایت دادیم.  -  قرار شد خسارت رو بت 

 ها! شینهبهرام آروم نیم -

ناض با نگراین مشهودی این را گفت. مرتضن شانه باال 

 انداخت. 

ن رو گفت. یم - ه بعد از خواد بالفاصلاتفاقا حاج آقا هم همئر

دش. تعهد داد که بهرام واسه انیس  رضایت ما، از اینجا بتی

 . دیگه دردرس درست نکنه

؟!  -  واسه خودت یح 

لحن ناض اصال حس خاض نداشت. انگار داشت اخبار 

خواند. جوری پرسید که گویی جوابش خاریحی روزنامه را یم

 
 
ی در زندگ اش ندارد. شاید هم واقعا نداشت. هیچ تاثتر
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ر به هم نزدیک نبودند که بود و نبود مرتضن برایش آنقد

گذار باشد.   تاثتر

 تونم مواظب خودم باشم. من یم -

 شه بریم مرتضن جان؟! یم -

لعنتی به خودش و حواس پرتش فرستاد. آنقدر درگتر باال و 

ن کردن ذهتن داشته و نداشته هایش بود که وضعیت  پایئر

ن  دو کتف او گذاشت و  انیس را از یاد برده بود. دستش را بئر

ن هدایتش به سمت خرویحی ساختمان گفت:   حئر

ه زودتر بریم بیمارستان.  -  ببخش عزیزم، بهتی

ناض هم پشت رسشان از ساختمان خارج شد. در این لحظه 

 دستان کوچک انیسش مهم
 

 به سوختگ
 
ترین کارش رسیدگ

 بود. 

 انیس دل: 

 

 ۳۶۲#پارت
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داد تحویل داد. امضای آخر را زد و چک را به حاج آقا مهر 

ناراحت نبود اما دلشوره داشت. انیس را به خانه رسانده بود 

احت کند. دختی بیچاره جان در بدن نداشت.   تا استی

خاله حایحی و یی یی با دیدنش هول کرده بودند. دستان 

، پانسمان شده اش، وحشتشان را بیشتی هم کرد. مرتضن

هایی را بهشان توضیح داد. 
ن وقت کیم  شکسته بسته یک چتر

ی بهرام داشت برای رساندن خودش به ثبت اسناد. خانواده

ون بیاورندش. یم  خواستند هرچه زودتر از بازداشتگاه بتر

حق هم داشتند. بهرایم که او شناخته بود برای هر لحظه 

 چید. ای جدید برای انتقام یمبیشتی در حبس ماندن، برنامه

ی و ر  - ضایت بده. منم ممنون پشم، شما االن برو کالنتی

ی م خونه دنبال عیال و بعد میام کالنتی . از همون جا، متر

افتیم. هرچه زودتر بریم، داریم و راه یمبهرام رو بریم

ه.   واسه همه بهتی

د. مرد بدی دیده  مرتضن لبخندی زد و دست او را فشر

ای ندیده بود. منطقی و موجه به نظر شد، الاقل او بدینیم

ی رساند. تهرسید. طبق خواسیم ی او، خودش را به کالنتی
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ن آن جا را ترک کرد.  رضایت نامه را امضا کرد و فضای سنگئر

 شد از شدن سنگیتن جو آن. نفسش تنگ یم

 یح  شد؟ -

ون کذاشت، یک نفر هراسان خودش را به او رساند  پا که بتر

و یی مقدمه این را پرسید. آنقدر در فکر و خیال بود که هیتن 

رید. نادر دستی به لبانش کشید. ختر رسش کشید و از جا پ

 اش را پنهان کند اما مرتضن که بچه نبود! خواست خندهیم

با همان حرکت کوچک تا ته کارش را خوانده بود. نفسش را 

ون فوت کرد.   به بتر

ون، سالم آقا نادر، ببخش که یک دفعه - ای اومدم بتر

 ترسیدین. 

اش هم خنده با این جمله نادر پقی زیر خنده زد. خودش

افتاد. انگار هر دو طرف گرفته بود. اتفاقات جالتی داشت یم

ن یم گذاشتند. شاید هم چون این داشتند سالحشان را زمئر

شان بود، داشتند وسط پای انیس در میان بود و او عزیز همه

 آمدند. کوتاه یم
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 ۳۶۳#پارت

منده داداش، اینقدر فکرم درگتر بود که اصال حواسم  - رسر

 سیدنت نبود. به تر 

نادر که دست باال گرفت و این جمله را با خنده گفت، 

به ای به بازوی او زد. در دوستی چهار طاق روی مرتضن ضن

 هر دو نفرشان باز بود. 

 اشکال نداره، اتفاق خاض نیفتاد.  -

 گفت؟ناض یح  یم -

؟ -  راجع به یح 

نادر پوفن کشید و رس چرخاند. با دیدن اتومبیلش به سمت 

 اشاره کرد. آن 

ن بشینیم، ناض اینقدر ترسوند من رو  - بیا بریم تو ماشئر

 لرزه. که پاهام هنوز داره یم

اش مشهود بود. برای پیدا کردن درستی حرفش از گیجی 

هایش را گشت. آخر هم آن را سوییچ اتومبیل هم تمام جیب

 که نادر با  روی در آن یافت. مرتضن کنار 
 

در پراید مشگ رنگ
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 اتومبیل نادر این یم در آن ور 
ً
ن بود قبال رفت، ایستاد. مطمئ 

 نبوده است. واکنیسر نشان نداد. آنقدرها خودماین نبودند. 

؟ - ن دوماد، منتظر قربوین هستی  بشئر

زود قضاوت کرده و حکم  جفت ابروهای مرتضن باال پرید. 

 آنقدرها هم رابطه
ً
 شان دوستانه نشده بود. داده بود؛ ظاهرا

مبیل را چرخاند و بخاری آن را تا ته زیاد کرد. نادر سوییچ اتو  

های آن گرفت تا زودتر گرم دو دستش را هم جلوی خرویحی 

ی ایستاده بود و  شود. معلوم نبود از گ جلوی در کالنتی

 کشید. انتظار مرتضن را یم

 این پشه، بهرام باز چیکار کرده؟ -

خواست مرتضن نگاه از دستان او گرفت و آیه کشید. یم

هایش را ید مگر ناض به تو نگفته اما مراعات برادرانهبگو 

 کرد. معلوم بود خییل حرص خورده و نگران است. 

ن تو باغ ما  یح   - بگم، امروز با چند تا گردن کلفت دیگه ریخئی

 و هم تولیدی انیس و هم باغ رو آتیش زدن... 

 انیس خوبه؟!  -
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 ۳۶۴#پارت

ه لرزش صدایش نادر خوددار بود اما مرتضن حاضن بود ب

ن و باال کرد.   قسم بخورد، این مرد بدجور ترسیده بود. رس پایئر

 آره شکر خدا! کیس تو کارگاه نبود!  -

 دستان انیس بگوید اما یم
 

خواست ادامه دهد و از سوختگ

ی نادر سوخت. دلش برای رنگ پریده و چشمان وحشت زده

ن یک مییل متی از تن مهسا هم برایش کشنده  تصور سوخئی

هایش ای نگاهش کرد. انگار منتظر بود حرفد. نادر لحظهبو 

ی مرتضن ته بکشد. بعد چنان نفس عمیقی کشید که سینه

اش گتر داشت های هوایی هم سبک شد. انگار یک جایی از راه

 هایش نرسیده بود. و هوا به ریه

 خییل خسارت زده؟ -

ن رفته، با کیل انار که قرار ب  - ود امروز و کارگاه که تقریبا از بئر

ی بشن. باغ هم بیشتی از نصفش سوخته. فکر  فردا آبگتر

 نکنم تا چند سال بشه توش کشت و کار کرد. 

 چیکار کردین حاال؟ رضایت که ندادین؟!  -
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ی اشاره کرد و این را پرسید. مرتضن رس  نادر با رس به کالنتی

ن و باال کرد.   پایئر

ن االن رضایت دادم.  -  چرا اتفاقا، همئر

ی سمت مرتضن ای که به شیشهی نادر، با تقهدهلبان باز ش

خورد، بسته شد. حاج آقا مهرداد بود که کمر خم کرده بود تا 

هآن ی در را کشید و پیاده شد. ها را بهتی ببیند. مرتضن دستگتر

مرد را رس پا نگه دارد.   دور از ادب بود که پتر

 سالم حاج آقا.  -

 سالم پشم، کار تموم شد؟ -

. بله حاج  - ن  اقا، فکر کنم دیگه کم کم آزادشون کئن

ن شما؟ - ، خوبئر  سالم حایحی

ها رساند و دست به نادر هم پیاده شده بود. خودش را به آن

طرف حاج آقا دراز کرد. لحنش زیادی خودماین بود. آقای 

د، مرتضن به   دستش را گرفت و فشر
 
مهرداد که با لبخند بزرگ

ن لبخند یمشان ی  برد. هرچند نادنزدیگ رابطه  زد. ر سنگئر
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، هزار بار گفتم این بهرام ول کن ماجرا  - دیدی حایحی

ن حواستون بهش هست. اگه بالیی رس  نیست. گفتئر

 اومد، گ جوابگو بود؟خواهرم یم

 

 

 ۳۶۵#پارت

ن انداخت و دست او را رها کرد. تسبیحش را  مرد رس پایئر پتر

ن در دست گرفت و مهره  هایش را کیم جا به جا کرد. بئر

مندهح -  ام، کم گفتم. ق داری، هریح  بگم رسر

 گفت: 
 
مندگ  نادر از این تغیتر حال او خوشش نیامد. با رسر

منده بایسر حایح، شکر خدا که اتفافی واسه  - چرا شما رسر

کیس نیفتاده. باید از این به بعد حواسمون بیشتی جمع 

 باشه. 

با این حرفش انگار حاج آقا مهرداد را یاد موضوغ انداخت. 

 ه رس باال آورد و رو به مرتضن پرسید: دستپاچ

؟!  -  انیس خانم رو بردی بیمارستان آقا مرتضن
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شد این سوال را جلوی آه از نهاد مرتضن بلند شد. نیم

ن نادر، نفس  سد؟ زیر نگاه ترسیده و خشمگئر خانه بت  دفتی

 کشیدن هم سخت بود. چه برسد به جواب پس دادن! 

خونه رفتیم، ش - ن خاض آره قبل اومدن به دفتی کر خدا چتر

 نبود. 

 مگه یح  شده که خاص نبوده؟ -

ای به حاج آقا لب پایینش را زیر دندان برد و نگاه پر گالیه

مهرداد انداخت. او هم خییل زود منظور مرتضن را گرفت. 

کیس نبود که از حساسیت این دو برادر، روی تنها 

 خواهرشان باختی نباشد. 

ون. خواسته اموقع آتیش سوزی، انیس یم - نارا رو بیاره بتر

ن و فقط کف  خدا رو شکر چند نفر جلوش رو گرفئی

دستانش یه کم سوخته. وگرنه خدایی نکرده اتفاق خییل 

 افتاد. بدتر یم

نادر دست راستش را مشت کرد و آن را کف دست چپش 

 کوبید. 

چهارتا انار این قدر ارزش داشته که خودش رو به خطر  -

 بندازه؟
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ن نبود. چندتا از باغدارا که باغاشون خییل انارا مال خودمو  -

ن یه ذره کشاورزی  ا زندگیشون از همئر
کوچیکه و اکتی

چرخه، رو حساب حرف انیس، اناراشون رو آورده بودن تا یم

ن به  ن و خودشون سودش رو بتی همون جا رب درست کئن

 واسه ما گذاشت. 
 
مندگ  جای چندتا دالل. این آتیش فقط رسر

 . 

 

 

 ۳۶۶#پارت

رس به آسمان گرفت و نفس عمیقی کشید. این بار که نادر 

ن آن دو نفر چرخاند، چشمانش کیم خیس بود.   نگاه بئر

، به بهرام بگو نادر گفت یه جوری از این شهر برو  - حایحی

که دیگه با هم چشم تو چشم نشیم وگرنه به جای هر 

زخیم که رو دستای خواهرم گذاشته، یه جای بدنش رو 

 کنم! ناقص یم

اش را با هر جمله ر خم کرده بود و انگشت اشارهکیم کم

داد. لحنش خشم داشت. جلوی حاج آقا مهرداد تکان یم

ی آتش بود. مراعات آنقدر زیاد که چشمانش هم انگار کوره
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کرد. عصبانیت عقلش را زایل کرده سن حاج آقا را هم نیم

اش را تمام کرد و با نگایه پر حرف، چشم دزدید و بود. جمله

 چرخاند.  رس 

ن یم  رفت. با کوبید و به طرف اتومبیلش یمپاهایش را به زمئر

آه عمیقی که از نهاد حاج مهرداد بلند شد، مرتضن نگاه از 

مرد بیچاره چهره ی غضبناک نادر گرفت، به او نگریست. پتر

منده و رس به زیر تسبیح یم  چرخاند. رسر

یه یه عمر ذره ذره ابرو جمع کن، بعد اوالد ناخلف تو  -

 لحظه همه رو بسوزونه! 

این را گفت و باز آه کشید. نیشخندش، دل مرتضن را هم 

 سوزاند. 

ی که چرخید، شانه هایش افتاد. به طرف در ورودی کالنتی

ن بود. مرتضن تا زمان ورودش به ساختمان، قدم هایش سنگئر

 نگاهش کرد. 

، انیس خونه -  ی حاج خانمه؟آقا مرتضن

ن بار بود که صدای نادر باز از خلسه خار  جش کرد. این دومئر

، داد. یم ترساندش. پوفن کشید و جوابش را با رس تکان دادین

نادر که پا روی گاز گذاشت و با یک حرکت از پارک خارج 
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شد. مرتضن ناخودآگاه چند قدم فاصله گرفت. توپ 

برادرزنش زیادی پر بود. حتی منتظر نماند که او هم همراهش 

 شود

 

 

 ۳۶۷#پارت

لش را پشت اتومبیل نادر که معلوم بود با عجله پارک اتومبی

ن مدارکش پیاده شد. الی  شده است، پارک کرد و با برداشئی

 در خانه هم کیم باز بود. بسم اللیه گفت و وارد حیاط شد. 

حدس واکنش انیس با دیدن نادر برایش سخت بود. یک 

جور بالتکلیقن دوست نداشتتن در برخوردهای او با برادرانش 

دیده یم شد. انگار خودش هم نیم دانست چه کاری درست 

 است و چه کاری غلط! 

پا روی برگ های ریخته شده در حیاط گذاشت و به طرف  

 به زیبایی 
ن یی هم رحم نکرده ی یی های خانهپله ها رفت. پایتر

بود. به خاطر زیاد بودن درختان خانه، هرچقدر برگ جمع یم 

یم شد از برگ های زرد و قرمز  کردند باز هم حیاط دوباره پر 

ی. جلوی در ساختمان کفش هایش را یی  ن نظم از و نارنجی پایتر
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مشغویل قدر دلپا کند و هر کدام را یک طرف انداخت. آن

 ماند. یی نیمداشت که جایی برای ترس از برخورد تند یی 

کفشهای نادر هم دم در بود. وارد ساختمان که شد نگاه یی   

یی همانطور تکیه زده به طرفش چرخید. یی  یی و خاله حایحی 

، رس باال آورد و هوریی از چایش کشید. در جواب  به پشتی

سالم او هم با دلخوری رس تکان داد و دوباره مشغول کارش 

 شد. 

 از جا پرید و به طرفش قدم تند کرد.  
ً
خاله حایحی اما فورا

فاصله شان که کم شد، با صدایی که به زور به گوش یم 

 ، گفت: رسید 

؟ شماها چتونه؟ چه بالیی رس این بچه  
یح  شده مرتضن

اومده که از وقتی آوردیش نه یه کلمه حرف زده و نه یه قطره 

 آب خورده؟

 زد. وقتی خودش داشت از نگراین جان  
 

مرتضن لبخند کمرنگ

توانست کاری برای راحتی خیال خاله حایحی بکند. داد، نیمیم

 رس باال انداخت. 

ی نیس ن ت خاله، اجازه بدین برم یه رس به انیس بزنم، _ چتر

 گم. بعد همه یح  رو براتون یم
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گفت و از کنار او گذشت. خاله حایحی دستانش را به هم   

قفل کرد و رس تکان داد. مادرانه حرص یم خورد. حرص 

ی خودش زحمت شان را هایی که یک عمر مثل بچهبچه

 کشیده بود. 

. نفس عمیقی کشید یستاد ی اتاقشان امرتضن پشت در بسته 

هنوز وقت نکرده بود با انیس خلوت کند و  ای به در زد و تقه

 کیم آرامش نماید. 

 

 

 ۳۶۸#پارت

ایط سخت کنار  منده از این که در آن رسر منده بود. رسر رسر

ی نداشت، اما این موضوع  همشش نبود. درست که تقصتر

گاه خواست تکیهحسش را تغیتر نیم داد. مرد بود و یم

 بودنش را ثابت کند. 

بفرمایید آرام انیس را که شنید، در را باز کرد. در بدو ورود او 

را دید، نشسته روی تشگ که خودش برایش پهن کرده بود. 

 لبخند کم جاین زد و لبخند کم جان تری تحویل گرفت. 
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نادر به دیوار تکیه زده بود و انیس را یم نگریست. لب  

یک پایش را از زانو خم کرده و پایینش را مدام یم جوید. 

دست راستش را روی آن گذاشته بود. مشت شدن و باز 

شد شکار کرد. نادر داشت خشمش را شدن آن را راحت یم

 کرد! الی انگشتان کشیده اش خفه یم

 _ چیکار کردی؟

 صدای انیس همان یک نمه لبخند را هم پر داد. 
 

گرفتگ

یده بود که صدا معلوم نبود چقدر حرص خورده و فریاد کش

 برایش نمانده بود. 

 شانه باال انداخت و کنار تشک نشست.  

_ هیج  دیگه، رضایت دادم. فکر کنم تا االن بهرام و 

. خانواده ن  ش هم از این شهر رفئی

ن چقدر تو خرج افتاد؟_ حایحی   برای رضایت گرفئی

ن کلمات نادر را درک کند. یک نیم  توانست حس واقیع بئر

ن خشم یا  ی بئر ن نفرت بود، ویل هر چه بود منقن بودنش را  چتر

 شد از لحن بیانش حس کرد. یم

 _ پول نداد. 
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اش درهم شد. مرتضن ادامه ابروان نادر گره خورد و چهره 

 داد: 

 _ دو دنگ از کارخونه رو به نام انیس زد. 

؟!   _ شویحن یم کتن

اش مشهود بود. هرچه بود تعجب بود حاال دیگر حس واقیع 

ت! مرتضن  کیم جا خورد. انتظار داشت که تعجب   و حتر

 کند، ویل نه تا این حد. 

ن  جوری بزنن _ بهرام هم گذاشت دو دنگ از کارخونه رو همئر

 به نام انیس؟! 

ن جوری به نام نزد.   _ بهرام که نبود، کل دو دنگ رو که همئر

؟!   _ پس یح 

انداز داشتم که دادم بهش، البته فکر نکنم _ یه مقدار پس

 یه دنگشم شده باشه! ی پول اندازه

 نادر رس به آسمان گرفت و پوفن کرد.  

ی _ پس باالخره حایحی تونست سهم بهرام رو بکنه تو پاچه

 یگ؟! 
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 ۳۶۹#پارت

فهمید. به نظر خودش که شکار دلیل تمسخر کالمش را نیم

ن بود ارزش سهام آن کارخانه، از پویل  خویی زده بود. مطمئ 

حتی اگر ورشکست هم بود که داده است خییل بیشتی است. 

 شد روی پول فروش ساختمانش هم حساب کرد. یم

 _ مگه اون کارخانه چشه نادر؟

انیس هم انگار حس او را داشت. خوب بود که او این سوال 

گرفت. صاف نشست. تر یمرا پرسید. نادر انیس را جدی

ن که انیس او را مخاطب  چهره اش هم کیم باز شد. انگار همئر

 بود، برایش بس بود. قرار داده 

 _ کارخونه تقریبا ورشکسته است! 

به  ی خوب، این را که حدس زده بود، اما باز هم ضن

 شنیدنش مهلک بود. 

_ اون کارخونه که تازه سازه، شما هم که کیل انار و گوجه و 

وسایل مربا و تریسر رو خریده بودین. انبارتون پر بود. راحت 

ن با یه ! کم تبلیغ همه ر یم تونستئر ن  و بفروشئر
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ن و باال کرد. ناراحتی روی چهره  اش خط انداخته نادر رس پایئر

 بود. 

_ درسته، انبار کارخانه هنوزم پره. حایحی راضن نشد زیر 

قیمت محصوالت مون رو رد کنیم، البته فکر کنم زیر قیمت 

ی  هم تو این شهر بشه واسه محصوالت این کارخونه مشتی

 قیمتش کیل افت کرده! پیدا کرد. حتی خود کارخونه هم 

؟   _ واسه یح 

صدای انیس هم افت کرده بود. کنجکاو بود و ترسیده، هنوز 

چند ساعت از آن آتش سوزی لعنتی نگذشته بود و داشت 

ر مایل بزرگ تر را هم یم شنید. نادر بعد از ختی یک ضن

 سکوت کوتایه گفت: 

 _ ختی گندکاری بهرام به گوشتون نرسیده؟

 ال انداخت. انیس تنها رس با 

 اواخر شهریور بود که حایحی هراسون اومد کارخونه. 
ً
_ تقریبا

ی پشخاله ن  چتر
 

وی انتظامیه. فکر کنم رسهنگ ش مامور نتر

باشه، هریح  هست سمتش باالست. به حایحی گفته بود که 

وب یم سازن.   یه نفر گزارش داده که تو کارخونه ما دارن مشر
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 ۳۷۰#پارت

ایی شک
ن ن بودم هر   خودم هم به یه چتر کرده بودم، ویل مطمئ 

رفتم کارخونه. یه بوهایی تو  روز صبح، زودتر از همه یم

اومد، شبیه بوی رسکه. خط تولید ی اصیل کارخونه یمسوله

اومد. تریسر مونم فعال بود و مدام بوی رسکه تو کارخونه یم

ن بودم، یو بوی رسکه نیست.   هر چند مطمئ 

ن مشکوگ باشد. نیمچند بار به ناض گفتم. قبول   کرد که چتر

خاطر بهار هم جرئت ناض تحت تأثتر حرف حایحی بود. به

ی بگه. برای ساخت کارخونه، حایحی نیم ن کرد به بهرام چتر

ن نیمضامنمون شده بود. به شد رو حرفش حرف خاطر همئر

 بزنیم. 

روز که حایحی اومد کارخونه، فهمیدیم هرشب بهرام و اون 

اومدن کارخونه و چند ساعتی بساط چند نفر از دوستاش یم

 کردن. خودشون رو پهن یم

وب بوده یا نه،   مشر
ً
ن واقعا معلوم هم نبود اوین که یم ساخئی

وی انتظایم یم افتاد، واسه ما ویل هر یح  بود اگه دست نتر
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دردرس یم شد. حایحی گوش بهرام رو گرفت و مجبورش کرد 

 ه. هریح  رد و نشون ازگند کاریاش هست رو پاک کن

ن مشکوگ تو کارخونه نبود، اما  وقتی مامورا اومدن هیچ چتر

کارگرا همه یح  رو دیده بودن. رسکارگرمون یه آقای میانسایل 

ن مامورا یک کالم واستاد که من تو کارخونه  بود. بعد از رفئی

 سازن کار نیم کنم. ای که توش نجیس یم

سید که بعد اون صدای بقیه کارگرا هم در اومد. کار به جایی ر 

همشون یی پولشون رو از یی برکت بودن پویل که ما بهشون 

. کارگرامون یگیم دادیم، یم ن ن و چند ساعت دونسئی یگ رفئی

وب سازی ما هم تو شهر پیچید.   بعد، ختی مشر

خودتون فکرشو بکنید دیگه، تو شهری مثل فردوس چقدر  

ی همه جا درز کنه و هر یح  طول یم ن ختی کشه که همچئر

 رو دستمون بمونه؟!  داریم

؟ ن ن بفروشئر  _ یعتن هیج  نتونستئر

 

 

 ۳۷۱#پارت
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 نادر نیشخندی زد و رس تکان داد. 

_ کاش فقط قضیه بازار فروش بود! ما اول شهریور یه 

کارخونه داشتیم با خط تولیدی که بیست و چهار ساعته کار 

ین کرد. کیل هم بدیه داشتیم که باید تسویه یمیم شد. بهتی

 موقع بود. رسیدن به درآمد باال، همون فرصت برای

تا تونستیم گوجه و وسایل تریسر و خیار و بادمجون و  

مو اومد، خریدیم. قرار بود یه تعداد  ی گتر ن خالصه هر چتر

کارگر فصیل هم بیاریم. وقتی گندکاری بهرام رو شد و کارگرای 

، دیگه هیچ کس حاضن نشد بیاد برامون کار  ن خودمون رفئی

 کنه. 

خواستیم کارگر با دستمزد باالتر بیاریم، ویل ناض یممن و  

تونیم دستمزدشون رو گفت رس ماه نیمحایحی قبول نکرد. یم

بدیم. حق هم داشت، ما رس ساخت کارخونه هنوز هم کیل 

ش مونده. این شد که  بدیه داریم. کیل قسط بانک که بیشتی

مجبور شدیم یه گوشه واستیم و ببینیم چه جوری هریح  

 شه! یم و نداریم خراب یمدار 

 _ یعتن االن سهم شما هم دیگر ارزیسر نداره؟! 
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مرتضن به خودش جرات داد و این را پرسید. اگر نادر حرفش  

ن گرم  را تایید یم کرد، حداقل کیم دلش به هم درد داشئی

 شد! یم

_ ناض که سهمش رو فروخته، مونده بود سهم بهرام، که 

 حایحی خوب تونسته ردش کنه. 

خوب بهتی نیست ببینیم سهم ناض رو گ خریده؟ اگه _ 

 مون رو بدیم بهش! شه ما هم سهمیم

 _ یه احمق یی کله! 

نادر که بعد از مکث کوتایه این را گفت، ابروهای مرتضن 

سد.   باال پرید. نادر اجازه نداد سوال دیگری بت 

_  من هریح  داشتم و نداشتم رو فروختم تا تونستم پول 

ن کارخونه رو ناض رو بدم ، البته اونم با قیمت خییل پایئر

 فروخت. 

ی نداره، واسه یح  _ تو که یم دونستی کارخانه مشتی

 خریدی؟! 

سوال از رس نگراین انیس، نگاه مهربان نادر را به دنبال  

 داشت. 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

_ ناض به خاطر زنش مجبور شد کار خونه رو بفروشه. 

ن از فردوس برن، ویل بهرامخییل وقته یم راضن  خواسئی

شد سهامش رو بفروشه. فکر کنم هنوزم واسه اون نیم

 کارخونه برنامه داشت! 

 منم که غتر از این شهر، هیچ جای دنیا کیس رو ندارم!  

های انیس را رسخ نگاهش آنقدر مهر و عالقه داشت که گونه

و تبدار کرد. نادر در این شهر مانده بود، به امید نزدیک شدن 

ارش باشد و بدی هایش را از دل او خواست کنبه انیس. یم

 در بیاورد! 

 

 

 ۳۷۲#پارت

ی ساختمان کارخانه. چند ایستاده بود روی بلندترین نقطه

ی یم شد که سکوت پررنگ ترین صدا برایش شده دقیقه

بود. کامیون حاوی محصوالت کارخانه که از در خارج شد، 

 ای حرف نزد. کس کلمهدیگر هیچ
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رش گذاشت و رس باال گرفت. دستانش را در جیب شلوا 

دلش از آیی بودن بیش از حد آسمان هم یم گرفت. تمام 

ن نشست.   کشید و روی زمئر
 جانش غصه شده بود. آه عمیقی

دستانش را دور زانوانش حلقه کرد. یک جور ناامیدی  

ن چند روز، چند کشنده خوره ی جانش شده بود. در همئر

 حرف زدنش زد، یعتن کیلو وزن کم کرده بود. حرف نیم

ی ندارد، اما زور یمنیم زد آمد. یم دید که انیس هم حال بهتی

که شاد نشان دهد. خاله حایحی مراعات حال شان را یم کرد، 

 یی که متلک هایش تمایم نداشت. برخالف یی 

د. خواست خاله هم رویهگایه دلش یم   ی او را در پیش بگتر

 چسبید. هر های خنده دارش، به جان مرتضن بیشتی یمکنایه

زد، ناخواسته لبخندی بر لبانش یم آمد. بار که نیشش یم

وقتی زیادی مراعات حالش را یم کردند فکر به آخر رسیدن 

 دنیا، رهایش نیم کرد. 

 _ اینجایی داماد! 

چشمانش گرد شد. با تعجب رس به عقب چرخاند. نادر بود 

ها باال آمده و خودش را به که با ژست خاص خودش از پله

ی ی داماد در نظرش عجیب ترین کلمهاو رسانده بود. کلمه
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اش دنیا بود. شاید چون گوشش به آن عادت نداشت. چهره

ی آنقدر تعجب داشت که نادر را به خنده بیندازد. گوشه

لبش کیم باال رفت، اما همان یک ذره لبخند را هم خییل زود 

 د! ترسید شوهر خواهرش را پر رو کنخورد. انگار که یم

مرتضن هیچ نگفت. تنها با نگاهش قدمهای او را دنبال کرد. 

حال رسپا ایستادن هم نداشت. سنگیتن بار تمام صیقن جایی 

شد. نادر هایش حس یمکه معدوم کرده بودند، روی شانه

عرض پشت بام را یط کرد و خودش را به دیوار دور آن 

ن رساند. لحظه ن خم شد. آنقدر که مرتضن ختر  ای به پایئر

د.   برداشت تا جلوی افتادن احتمایل اش را بگتر

 

 

 ۳۷۳#پارت

تر باال آمد. نادر که صاف که ایستاد، نفس مرتضن هم راحت

چرخید، مرتضن دوباره رس جایش نشسته بود. نادر کامل به 

طرفش چرخید. پاهایش را کیم از هم باز کرد و به جلو 

ه گره کشیدشان. پشتش را به دیوار و دستانش را روی سین

. شاید  زد. نگاهش خایل بود، خایل از هر حس و حال و هوایی
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. او هم بد باخته بود. تمام داشته 
 
حتی خایل از حس زندگ

هایش را پای این کارخانه داده بود به این امید که روزی 

بتواند آن را رسپا کند، اما هر دویشان خوب یم دانستند آن 

حصویل برای فروش روز به این زودی ها نخواهد آمد. نه م

 ی مواد اولیه در چنته داشتند. مانده بود و نه پویل برای تهیه

 _ اومدم هم ازت تشکر کنم، هم معذرت بخوام. 

ن جفت ابروهایش باال پرید. از این حرف  ها نداشتند! تا همئر

آورد چند ساعت پیش نادر هر کلمه اش را با کنایه بر زبان یم

. داشت حرف های تازه یم و کیل طلب پشت آن یم خواباند 

 شنید! 

نادر انگشت شصت و اشاره اش را روی لب پایینش کشید.  

ن این کلمات برای او سخت تر بود. شاید چون از زمانش  گفئی

 خییل گذاشته بود. 

! خودمم باورم نیم شد یه _ حق داری تعجب کتن آقا مرتضن

روز بخوام این حرفا رو بهت بزنم، ویل من هریح  باشم آدم 

 ک نشنایس نیستم. نم
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انیس عوض شده، تو این مدیی که با هم ازدواج کردین، 

ش را پیدا کرده. انگار تازه داره معتن چشماش برق گمشده

 رو یم
 
 فهمه و من این رو از نگاهش یم خونم. زندگ

سکوت که کرد، آه از نهاد مرتضن بلند شد. نیاز داشت به 

گرفت. نیاز   شنیدن، به این حس خویی که از کلمات او یم

داشت یک نفر پیدا شود و همش خوب بودنش را تایید کند. 

چند روز بود که حس خوب مرد بودن در وجودش مرده بود، 

 حس زیبای تکیه گاه بودن را گم کرده بود. 

از انیس فرار یم کرد. صبح ها قبل از بیدار شدن او از خانه  

ش را هم گشت. ناهار ها دیر تر از همیشه بریمیم رفت و شب

خورد! اشتها هم برایش نمانده بود. خورد و نیمبا کارگرانش یم

دید که انیس سیع دارد به او نزدیک شود، اما مدام بهانه یم

 شده بود دلیل دوری کردنش. 
 

 یم آورد. خستگ

 

 

 ۳۷۴#پارت
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خوابش هم کم شده بود. همان یگ دو ساعت را هم با 

ه یم سوخت و از او ای ککابوس یم خوابید. کابوس کارخانه

 هیچ کاری بر نیم آمد! 

خواست بیاد باال، ویل گفتم اول من بیام تا مرد _ خودش یم

و مردونه باهم حرف بزنیم، بعد هر یح  دلتون خواست 

 ! ن  خلوت کنئر

ه نگاهش یم کرد. حال    ه ختر گفت و لبخند زد. مرتضن اما ختر

 داشت از درون یم
 
خوردش. خندیدن هم نداشت. افشدگ

روح او پرید. آیه ی جدی و یی ی نادر هم با دیدن چهرهندهخ

 کشید. 

ن _ نیم تون یح  گذشته و چرا اینقدر خسته به نظر یم دونم بئر

دونم که انیس نگرانته. به روی خودش ریس، ویل اینو یم

 فهمم! نمیاره، ویل من عذاب وجدانش رو یم

 _ عذاب وجدان واسه یح  آخه؟! 

اد. دلیل ناراحتی خودش را یم فهمید تلخندی زد و رس تکان د 

داد، اما انیسش حق نداشت عذاب و به خودش حق یم

 وجدان داشته باشد. کاری نکرده بود بانوی مهربانش. 
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تعجب از حال و هوای انیسش، قفل زبانش را باز کرد. نادر  

ی پا نشست. پارچه شلوارش را کیم باال کشید و روی پنجه

، او آن یده بود که حاضن شود  قدر برخالف مرتضن  نتی
 
از زندگ

 قید شلوارش را بزند، حداقل نه در این وضعیت بد مایل! 

زنه. هر یح  تا حاال _ انیس با من هنوز درست حرف نیم

گفته هم در مورد کارهای کارخونه بوده، ویل من ناراحتی رو 

ش یم خونم. یه عمر برام دل سوزونده و مادری تو چهره

ن عجیتی نیست. یح  تو دلش یم کرده، اینکه بفهمم گذره، چتر

 کنه مقرص این اتفاقاست! انیس فکر یم

مرتضن باز نیشخند زد و رس تکان داد. از انیس عجیب نبود 

که خودش را مقرص تمام مشکالت بداند. خودآزاری داشت 

ک!   دختی

_ مگه انیس پیشنهاد حاج آقای شما رو قبول کرده که عذاب 

 وجدان داره؟! 
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 نادر چشم ریز کرد. 
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 کرده 
 

_پس حدسم درست بود. زورت اومده که حایحی زرنگ

 و کارخونه رو بهت انداخته؟! 

ی مرتضن ابرو در هم کشید و تنها نگاهش کرد. از اینکه مایه 

تفری    ح نادر شده بود خوشش نیم آمد. اگر ترس به هم 

ن نیمچه رابطه یی شان را نداشت، آن رگ یی خوردن همئر

ا به رخ یم کشید و با یک متلک نیش دار او را در مانندش ر 

 کرد اما حیف... دم خفه یم

_ آخه مرد مومن اگه به ناراحتی باشه که اوضاع من از همه 

ه! حاال تو ندونسته افتادی تو چاه، من یح  بگم که از  خرابتی

ی ورشکسته همه یح  ختی داشتم و واسه خرید یه کارخونه

 قدم جلو گذاشتم؟! 

 ن بهتی بود. کیم داغ دلش را خنک یم کرد. خوب، ای 

 _ واسه یح  خریدیش خوب؟! 

نادر به دیوار پشت رسش تکیه زد. حاال یا پاهایش از مدل  

ر مایل  نشستنش خسته شده بود و یا با به خاطر آوردن ضن

 سنگیتن که متحمل شده بود، توان پاهایش ته کشید. 

 _ دلم نیومد بیفته دست غریبه! 
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منتظر یک توضیح قانع کننده بود. این مرتضن همچنان  

 جمله بیست درصد از واقعیت را هم در خود نداشت. 

_ من و ناض برای رسیدن به اونجایی که دو ماه قبل بودیم، 

ها رو از دست دادیم. سهم االرثمون به کنار، این  ن خییل چتر

ر  که انیس رپ هم این وسط از خودمون روندیم، بدترین ضن

نستم یه گوشه واستم و نگاه کنم ممکن بود. نیم تو 

یی و خایل کردن پشت ای که به بهای یی کارخونه غتر

 ناموسمون ساختیم، بیفته دست یه آدم دیگه! 

ی ندونم کاری هر اتفافی که واسه این کارخونه بیفته نتیجه 

ماست. موندم تا حداقل به خودم ثابت کنم از کاری که با 

تیم رو . مو انیس کردم ناراضن و پشیمونم ای یی غتر ندم تا رسن

 دیده باشم! 

وقت به نظرت من و انیس به جرم کدوم گناهمون _ اون

 اینجاییم؟! 

آمد. اگر واقعیت داشت، باید دالیل نادر برایش مسخره یم 

کرد و گشت. باید پیدایش یمبه دنبال گناه خودش هم یم

ان آن بریم آمد. سکوت بینشان طوالین شد. درصدد جتی

 کرد شکسته شود. ه مرتضن فکر نیمقدر کآن
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ن چند روز پیش از خرید این کارخونه پشیمون  _ اگه تا همئر

بودم و امکان داشت ارزون تر از قبل بفروشمش، حاال دیگه 

شه درست کرد. من هنوز نیم ایمان دارم که اینجا رو یم

، ویل وقتی انیس محکم وایمیسته و  شناسمت آقا مرتضن

ن رو از صفر گه مرتضن مرد این یم میدونه و بلده همه چتر

 گه. بسازه، مطمئنم درست یم

شناسم. انیس من شناسمت، ویل خواهرم رو خوب یمنیم 

 کنه! الگ رو کیس حساب باز نیم

گفت و از جا برخاست. رس مرتضن هم با او باال آمد.   

ای که خورشید ساخته بود، برق یم زد. لبخندش در زمینه

ی که با جمالیی آخرش در قلب و جان درست مانند برق امید

مرتضن روشن شد. انیس هنوز به او ایمان داشت و چه بهتی 

 از این؟! 

 

 

 ۳۷۶#پارت

ن و باال یم  داد! کرد، شدین نبود. دلش رضا نیمهرچه پایئر
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رفت، بلکه کیس استیصال یه از این اتاق به آن اتاق یم 

خانه  خواست وسط پذیرایی کوچکنگاهش را نبیند. دلش یم

بنشیند و زار بزند. قرارشان این نبود. البته نه با انیس، با 

خوش قول و قرارهای دیگری داشت. این همه وقت ندویده 

 ی اول در بیاورد. بود که آخر هم رس از نقطه

؟ -  یح  شد مرتضن جان؟ تصمیمت رو گرفتی

فکرش آنقدر مشغول بود که با پژواک صدای انیس، از جا 

ی اتاق ایستاده چند دقیقه پشت پنجره پرید. معلوم نبود 

ون را یم برد. نگرد. زمان و مکان را گایه از یاد یماست و بتر

 دستی به صورتش کشید و لبخند کوچگ بر چهره نشاند. 

انیس را هم این روزها خسته کرده بود. چند بار لب باز و  

ن لبانش خارج شد.   بسته کرد. آخر هم تنها یک کلمه از بئر

 م! دوننیم -

ن یک کلمه و یگ هم پس از آن  یک آه عمیق قبل از همئر

د و قدیم جلو آمد.   چسباند. انیس پلک بر هم فشر

دوین دوست داری عرویس دونم؟ نیمیعتن یح  که نیم -

یم یا نه، یا نیم  دوین این خونه رو دوست داری یا نه؟بگتر
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خواستم برات این، اون خونه و مراسیم نبود که من یم -

م!   بگتر

هرچه زور زد، نتوانست جلوی لرزش صدایش را موقع ادای 

د. کیل امید و آرزو داشت. یم خواست دست این جمله بگتر

د و با افتخار او را به تمام دنیا نشان دهد.  انیسش را بگتر

شان را هایی که عقد یی رس و صدا و عجوالنهترسید آنیم

رند، به پای شان را به پای اجبار بگذااند، عرویس سادهدیده

ن و زورگ به هم گره خوردنشان!   دوست نداشئی

یانیس لبخند غمگیتن زد و در فاصله اش ایستاد. ی نیم متی

دو دستش را که باال گرفت، مرتضن منظور او را فهمید. روی 

هایش نشست.  دستان کوچک انیس که دو طرف پنجه

 صورتش قرار گرفت، چشمانش خود به خود بسته شد. 

 

 

 ۳۷۷#پارت

کردند. انیس محبت و هردو نفرشان با این کار عشق یم

ریخت و با نوازش رس و صورت عشقش را کف دستانش یم

، حس خوب داشته شدن را به او یم  داد. مرتضن
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 تر از این نیست که همیشه کنار هم باشم. هیج  مهم -

مرتضن الی چشمانش را کیم باز کرد. یک الیه اشک روی آن 

 را گرفته بود. 

اینجوری؟! بدون مراسم؟ بعد از یک سال و آخه  -

م و بیارمت تو خونهخرده  ی بابات؟! ای دستت رو بگتر

اش که تمام شد، یک راه باریک روی صورتش درست جمله

شده بود. ته ریشش دیگر ته ریش نبود. مدیی بود که 

ی تیغیدن ان را نداشت. گذاشته بودش تا برای حوصله

 خودش رییسر شده بود!  خودش جوالن دهد و حاال برای

 انیس نج  کرد و رس تکان داد. 

ی بابامه؟ مگه اینجا رو خودت واسه گ گفته اینجا خونه  -

 من نخریدی؟

 فقط چهار دونگش رو!  -

، من که افتخار یم - م و به حاال هریح  کنم. رسم رو باال بگتر

ن انجام بدن، شوهرم واسم  همه بگم کاری که برادرام نتونسئی

 . انجام داده

 حرف پشت رسمون زیاده انیس!  -
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 این حرفا رو کیفیت زندگیمون تاثتر داره؟ -

آمد تحت تاثتر حرف مرتضن متفکرانه نگاهش کرد. یادش نیم

 اطرافیانش کاری کرده باشد که انیسش را برنجاند. 

یم و همه بگن مرتضن چقدر از زن  - یعتن اگه عرویس بگتر

 شانس آورده، بیشتی دوستم داری؟! 

ول کشید که مرتضن شیطنتش را بفهمد. بهتش به کیم ط

 بدل شد و ابرو باال انداخت. 
 

 لبخند کمرنگ

 شم! اگه از این بیشتی دوستت داشته باشم که دیوونه یم -

ای تنها نگاهش کند. خودش را که نوبت انیس بود که لحظه

یی مقدمه به آغوش مرتضن انداخت، مرتضن تعادلش را از 

ن در کشی از  دست داد و دو نفره روی ن افتادند. همه چتر زمئر

 ثانیه اتفاق افتاد. 

... یم -  گما، این خونه غتر رنگ، یه سیم کیسر

 

 

 ۳۷۸#پارت
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ورود نادر به اتاق آنقدر ناگهاین بود که وقت نکنند موقعیت 

ای با را درست کنند. نادر هم جا خورده بود. چند ثانیه

بعد با یک چشمان گرد و ابروان باال پریده نگاهشان کرد و 

دنیا اخم قدیم عقب گذاشت و اتاق را ترک کرد. با همان 

 کشید. نیمچه نگاه برای مرتضن خط و نشان یم

ن االن  - ن بارمون تو این خونه، همئر من که بدم نمیاد اولئر

 م بذاره! باشه ویل شک دارم داداشت بعد زنده

. از مرتضن این را با لحتن پر خنده بیخ گوش انیس گفت

ها را در این موقعیت دیده بود، خجالت کشیده ر آناینکه ناد

 بود، البته خییل کم! کیفور شدنش بیشتی بود. 

ن چند وقتی که با نادر مراوده داشتند، آنقدر چپ و   در همئر

آمد کیم غره تحویلش داده بود که بدش نیمراست چشم

ی او اش کند. انیس دست روی شانهجایگاهش را حایل

ن  بهگذاشت و روی زمئر اش زد و ای به گونهنشست. ضن

 نالید: 

 وای! آبرومون رفت!  -

مرتضن همان طور که دستانش را تکیه گاه بدنش کرده بود تا 

 ی یی خیایل کرد. تر بنشیند، خندهراحت
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حواست باشه به این داداش کوچولوت حایل کتن که تو  -

، یی در زدن وارد نشه! 
ن  اتافی که زن و شوهر جوون هسئی

 د! در باز بو  -

خشم صدای نادر، مرتضن را از جا پراند. با یک حرکت صاف 

 ایستاد و دو دستش را به طرف انیس گرفت. 

پاشو انیس جان، حواست رو بیشتی جمع کن. این  -

 زنه! دار زود تعادل آدم رو به هم یمکفشای پاشنه

 انیس چشم درشت کرد. 

 کفشام اسپورته!  -

. ضایع شدن های اسپورت انیس ماند نگاه مرتضن روی کفش

ن برای یک لحظه اش بود. با همان یک الیه خاک روی زمئر

 اش را جمع و جور کرد. ی شبیه نالهیگ شده بود. قیافه

گم آقا نادر، به نظرت اگه کف خونه رو پارکت کنیم، یم -

ه؟! خوب یم  شه یا رسامیک بهتی

 

 

 ۳۷۹#پارت
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ای بود که در لحظه به فکرش رسید. از نادر دل تنها جمله

های پر حرفش را هم ی نگاهخویسر نداشت اما حوصله

 نداشت. 

 های طلبکارانه را به او انداخت. نادر یگ از همان نگاه

پارکت که خوب نیست، مخصوصا اینجاها که سوسک  -

و مورچه ممکنه زیاد پیدا بشه. به نظرم همون رسامیک 

ه. به خرج عمری یم  شه! بهتی

ن  شد. هایی رسش یمنه، بدش نیامده بود. نادر هم یک چتر

خودش هم قصد نداشت خانه را پارکت کند. حاال الاقل یک 

اک با نادر داشتند.   وجه اشتی

از روزی که انیس پیشنهاد مستقل شدنشان، آن هم بدون 

اش را داده بود، نگاه نادر ی پدریمراسم آنچناین و در خانه

ن شده بود. او حرفن نیم زد اما  مرتضن حس برایش سنگئر

اش شوند، راضن ی پدریها ساکن خانهد از اینکه آنکر یم

 نیست. 

اش پا به پایشان بود. هرجا نیاز به کمک داشتند، رس و کله

شد. خودش شد که نیمشد اما حس مرتضن بهتی نیمپیدا یم

گذاشت و بیشتی از دامادی که قرار بود را یه جای او یم
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دام خودش را آمد. ماش را ترصف کند، بدش یمی پدریخانه

کرد. اش تصور یمی داماد رس خانهدر حال جویدن خرخره

دیوانه بود دیگر، این همه خود آزاری و فکرهای منقن 

 ی دیگری داشته باشد. توانست ریشهنیم

 خییل خوشحالم این روزا!  -

ی نادر و شوق صدایش، نگاه انیس و مرتضن را به جمله

 سمت آن کشاند. 

در ارامشه، چند وقته خجالت  کنم روح بابا همفکر یم -

خواستیم شه بگم یمکشم بهش رس بزنم. روم نیمیم

خونه رو بدی دست یگ که بکوبدش و واسه خودش 

 قرص بسازه

 چشم در فضای کوچک اتاق چرخاند. 

ی باصفاش. تنها بابا عاشق این خونه بود، عاشق باغچه -

ره، تونه بعد بابا دوباره به این خونه صفا بیاکیس که یم

انیسه. این رو هم من، هم ناض مطمئنیم. االن هم از 

 ، ن وع کنئر ن زندگیتون رو اینجا رسر اینکه تصمیم گرفتئر

 هردومون خوشحالیم. 
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شد. اگر خود نادر زبان باز چشمان مرتضن از این گشادتر نیم

کرد، محال بود حتی به فکرش خطور کند که از بودن او نیم

 در این خانه راضن است! 

 

 

 ۳۸۰رت#پا

 نادر لب پایینش را زیر دندان برد و با آزاد کردنش ادامه داد: 

اگه اجازه بدین این خونه رو من و ناض بازسازی کنیم،  -

خوام به جای کادوی عروسیتون این رو شه. یمعایل یم

 ! ن  قبول کنئر

ی آن طرف ن تر بود ویل خوب این از خوب هم چتر

 د. خور خواست قبولش کند. به غرورش بر یمنیم

ابرو در هم کشید و نگاهش را به پای راستش که مدام به 

به یم ن ضن شد. زد، انداخت. این بحث به او مربوط نیمزمئر

گرفت کادوی برادرانش را قبول انیس خودش باید تصمیم یم

 کند یا نکند. 

ه با سلیقه -  ی خودمون درستش کنیم. ممنون نادر جان! بهتی
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ن باشه، فقط بذار هزینه ی خودتو خوب همه یح  به سلیقه -

 رو ما بدیم. 

 ممنون آقا نادر! اون قدری پول دارم!  -

کرد برادران انیس او را در نتوانست ساکت بماند. حس یم

ن هزینه  دانند. ی تعمتر خانه، ناتوان یمتأمئر

 برخالف تصورش نادر لبخند مهرباین نثارش کرد. 

، من و ناض مطمئنیم کیس که چند  - ن آقا مرتضن ببئر

اهه تمام تالشش رو واسه رسیدن به خواهرمون به م

خواسته آرزوهاش کرده و با دست خایل به هریح  یم

ی زندگیش بربیاد. رسیده، اونقدر جربزه داره که از عهده

 تو این مدت مردونگیت بهمون ثابت شده. 

خوایم بکنیم به خاطر یی پویل شماها نیست کاری که ما یم

خودمون هم تعریقن نداره،  چون واقعیتش رو بخوای وضع

ویل یه دیتن گردنمون مونده که باید اداش کنیم. سهم انیس 

ها رو بهش ندادیم، قرار بود این موضوع رو به از فروش مغازه

شما نگم و اضار کنم به عنوان کادو این پول رو قبول کنید، 

 خواست. یعتن ناض این رو یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ن رابطه  ه هم از هم ی تازه پا گرفتدوست نداشت همئر

بپاشه، منم رو حساب معرفت شما، قضیه رو بهتون گفتم. 

 به خودتون داره. هرجور که با 
 

دیگه از این به بعدش بستگ

 دم. این موضوع برخورد کنید، من بهتون حق یم

ای در سکوت نگاهشان کرد. اش که تمام شد لحظهجمله

 تر از آن بودند کهصدایی از هیچ کدام در نیامد. متعجب

ها ناامید عکس العمیل نشان دهند. نادر که از واکنش آن

 شد، لبخندی زد و قدم عقب گذاشت. 

وری - هایی ضن
ن  تره. من برم یه تخمیتن بزنم، ببینم چه چتر

 

 

 ۳۸۱#پارت

گفت و با چند قدم بلند از اتاق خارج شد. با رفتنش، انیس 

نفس عمیقی کشید. چریحن دور خودش زد و به طرف پنجره 

وزید، اما آن لحظه اهمیتی نداشت. به رسدی یم رفت. باد 

 رسدی آن نیاز داشت. 
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راند. ی بارشش را عقب یمهای آمادهباید به طریقی اشک 

اش نشست، چشم بست و دست مرتضن که روی شانه

 اش را روی آن گذاشت. گونه

 
 
اش هرکیس به جز مرتضن از فکرش گذشت اگر مرد زندگ

ای از ند که هرروز شمهبود، حاال برادرانش رو داشت

 هایشان را برایش رو کنند؟نامردی

توین حضورشون رو کتن نیماگه یه درصدم فکر یم -

. جوری پاشون رو  ، فقط کافیه بهم اشاره کتن تحمل کتن

 برم که انگار اصال وجود نداشتند. از زندگیمون یم

اش را با یک شدت و خشم خاص بر زبان آورد. مرتضن جمله

ی خودش از برادران او را هم الی کلماتش نهانگار که کی

داد. با اش این بود که به او حق یمگنجانده بود. بدی

برخوردهایی که تا به حال با هم داشتند، تا اینجا هم مرتضن 

 زیادی کوتاه آمده بود. 

خواست راحت باشد، ی پنجره نشست. مثال یممرتضن لبه

یلش حذف تفاوت ترین دلفهمید که مهماما انیس خوب یم

فاحششان است. تفاویی که تا دنیا دنیا بود، قرار نبود  قدی
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های پرحرف کم شود. درست که با آن کنار آمده بود اما نگاه

 های دور و برسان که تمایم نداشت. آدم

به لبانش طرح لبخند زد و جلو رفت. کنار پای مرتضن به 

ی داشت. گرمای حض ور دیوار تکیه زد. حاال حس بهتی

، دلش را هم گرم یم  کرد. مرتضن

 خواد دور و برمون باشن؟تو دلت نیم -

 صدای خنده متعجب مرتضن را شنید. 

دوین که من هرگز م آخه؟ تو خودت خوب یم_ من چه کاره

هایی که دوستشون داری به خودم اجازه نیم
ن دم تورو از چتر

، ویل  دور کنم، این حق توئه که بخوای کنار برادرات بایسر

. ازه هم نیماج  دم به خاطر دلخویسر اونا خودت رو اذیت کتن

آرایم « ممنون»انیس با یگ از آن لبخندهای مرتضن کش، 

ن شدن سیب آدم مرتضن را یم دید. زمزمه کرد. باال و پایئر

 بیچاره را بدجور اذیت کرده بود. 

ن نزدیگ ها نبود، حاال مرتضن   شک داشت اگر نادر همئر

داد و تنها با نگاهش از دهان قورت یماینقدر متشخصانه آب 

 وجود او فیض یم برد. 
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 ۳۸۲#پارت

دونم اگه دونم مرتضن جان، اینم یمی اینا رو یم_ من همه

االن نادر و ناض روشون شده قدم جلو بذارن و از هتن 

 هاشون بگن، فقط به خاطر گذشت توئه. 

رو به مطمئنم اگه کوتاه نمیومدی و کارهایی که باهات کردن  

روشون یم آوردی، محال بود داداشام از غرورشون بزنند و 

 . ن  به خاطر من از تو حتی یه معذرت خوایه ساده بکئن

ن نوازش مسخ  دست مرتضن را با دو دست گرفت و حئر

 ی آن ادامه داد: کننده

 دیدن زود به زود شون 
 

_ االن هم تصمیم با توئه، اگه بگ

دیگه دور و برمون کنه خودم ازشون یم خوام اذیتت یم

 نباشن! 

مرتضن دیگر نتوانست تحمل کند. تا اینجا هم زیادی روی  

یهای انیس چشم بسته بود.   دلتی

خم شد و در چشم برهم زدین دستانش چنان دور تن  

ن  کوچک انیس حلقه زد که گویی یم خواست تمامش را بئر

 دستانش حفظ کند. 
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چشم حواسش بود صدای بوسه هایش زیاد بلند نباشد.  

 اش یم کرد. غره های نادر عصتی 

صدای در حیاط که بلند شد هر دو نفر از جا پریدند. کم  

مانده بود از لبه ی کوتاه پنجره داخل حیاط بیفتند و کار 

دست خودشان بدهند. آن وقت تا دنیا دنیا بود، باید از نگاه 

 نادر نگفته یم خواندند! 

 اعصاب درست و 
ً
درماین کیس که پشت در بود ظاهرا

به هایش را بیشتی یم  کرد. نداشت. هر لحظه شدت ضن

نادر به حالت دو خودش را به در رساند. انیس مرتضن هم  

 وقت کافن برای جمع و جور کردن خودشان را داشتند. 

 رم ببینم کیه! _ من یم

مرتضن را گفت و یی توجه به غر زدن های انیس، از همان  

نه گذاشت. کنجکاوی امان پنجره پا روی بهار خواب بزرگ خا

 داد که مبادی آداب باشد. نیم

ن پله ها نرسیده بود که نادر در را باز کرد. از   هنوز به پایئر

به ی آرایم به پای نادر همانجا یی یی  را دید که با عصایش ضن

 زد و طلبکارانه غرید: 
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، یه ساعته من رو پشت در  ن _ برو کنار پش حاج حسئر

، استخونام یخ ز   د! کاشتی

ون زده اش انداخت. ی نادر به خندهچشمان از حدقه بتر

یی چندباری روی تن او فرود آمد عصای دست یی بدش نیم

بیاید. کیم، فقط کیم دلش خنک یم شد. پشک پررویی زبان 

 یی 
ن  یی حریف بود. دراز را تنها همئر

یی از دسته گیل که نادر و ناض به آب داده حیف که هنوز یی 

رس او آورده بودند، یی ختی بود، وگرنه حساب آن و بالیی که 

ن بود.   دو با کرام الکاتبئر

 

 

 ۳۸۳#پارت

نادر تا آمد در را ببندد یک نفر چنان با قدرت آن را هل داد  

 که کم مانده بود به عقب پرت شود. 

 گم در رو نبند، انگار نه انگار! _ کری مگه تو بچه؟ یه یم
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ای به نادری که هنوز تعادلش حایحی این را گفت و با تنهخاله

را حفظ نکرده بود، از کنار او گذشت. کیف مرتضن کوک 

ن و محکیم به پایش از جا پرید.   نشده بود که با برخورد یسر تتر

 _ بیا برو کنار بچه، یخ زدم! 

بات عصایش را هم نصیب او کرد و از یی   یی یگ از آن ضن

ها را از  ن ها دارد. آنکنارش گذشت. معلوم بود طلب خییل چتر

یی بود که نگاهش هنوز دنبال قدم های تند و هراسان یی 

 صدای خاله حایحی را از بیخ گوشش شنید. 

، توپ یی 
 بیت حسایی پره! _خدا بهت رحم کن مرتضن

ن ! این روزها توپ یی ابروهایش باال پرید   یی مدام پر بود. چتر

شنید، ویل اینکه خاله حایحی هم به رویش جدیدی نیم

 کرد. د، متعجبش یمبیاور 

؟  _ باز از یح 

حایحی لب به هم ای آویزان منتظر جواب ماند. خالهبا چهره 

د. قیافه  ی آویزان او خنده هم داشت! فشر

 _ واسه یح  اونجا واستادین؟ بیاین تو دیگه یخ زدم! 

 خانه حایحی رسی تکان داد و پله ها را باال رفت. 
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 اری روشنه! بیت فکر کرده تو خونه االن چندتا بخ_یی 

نادر این جمله را با نیشخندی اعصاب خوردکن گفت و از  

ون کنارش گذشت. راست یم گفت. داخل خانه اگر از بتر

رسدتر نبود، گریم زیادی هم نداشت، فقط شاید دیوارها 

ی از ورود باد را گرفته بود.   زحمت جلوگتر

 _بیا تو دیگه بچه، یخ زدم! 

اش کرده بود. جور عاضیی از جا پراندش. رسما بدجیغ یی 

 آنقدر در معرض رسما بود که سلول
ً
های مغزش هم ظاهرا

یی این قدرها هم تحت تاثتر قرار گرفته و یخ زده بود، وگرنه یی 

 اعصاب ندار نبود! 

 ی اول را باال رفت. دو دستش را باال گرفت و پله 

 یی جان، االن میام. اعصاب خودت رو خورد نکن. _ باشه یی 

غلییطن عقب کشید و پنجره را محکم بست. « ایش»با یی یی  

 کشید این خانه، خانه شود. طول یم

مدت زیادی از خایل شدنش نیم گذشت، شاید حدود شش  

ی ماه. نادر خییل وقت نبود که خانه را خایل کرده و به خانه

 نیم داد. 
 
 مستأجری کوچ کرده بود، اما خانه بوی زندگ
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ات اسایس داشت، اما اگر کیم روح شده بود. نیاز به یی   تغیتر

درونش کار انجام یم شد خییل از خانه های تازه ساز و جدید 

 به گرد پایش هم نیم رسید. این خانه اصالت داشت! 

 

 

 ۳۸۴#پارت

 در این خانه 
 
ن فکرها خودش را قانع یم کرد که زندگ با همئر

 در خانه
 
ی مثل قرص محمود زیبا هم یم تواند مانند زندگ

. مهم دونفره های جذابشان بود که در هر خانه ای باشد 

 را داشت، ترکیتی از عشق و وفاداری. 
 

 همان کیفیت همیشگ

با بسم اللیه در ساختمان را باز کرد و وارد شد. حضور  

 یی 
توانست یی دلیل باشد. هر دو یی و خاله حایحی نیمناگهاین

نها های آنفرشان در جریان ریز به ریز تصمیمات و برنامه

بودند. انیس یی ختی نیم گذاشت شان. بزرگتی دیگری 

 نداشت که با او مشورت کند. 

_ خییل خوش اومدین، ببخشید که اینجا وسیله پذیرایی 

 نداریم. 
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گفتی بساط _ اینکه کاری نداره، دو مردن ختر رسشون، یم

 ! ن  چای آتییسر رو تو حیاط برپا کئن

بتی در جواب تعار یی  ف انیس بر زبان یی که این جمله را ضن

 آورد، خاله حایحی غرید: 

 زین تو؟! _ بسه دیگه طیبه، چقدر غر یم

 یی دستی در هوا پراند. یی 

، اگه من _ مگه دروغ یم ن گم؟ سه ساعته اومدن اینجا رو ببیئن

 بودم تا حاال بساط کبابم هم به راه بود، اونوقت اینا! 

گفت و رسی به تاسف تکان داد. نگاه مرتضن و نادر   

ای در هم تالفی کرد. هر دو همزمان دستی به لبانشان ظهلح

ی یی باروت آمادهکشیدند تا خنده شان را پنهان کنند. یی 

 انفجار بود. 

کافن بود کیم پایشان بلغزد، آن وقت حسابشان با او بود و   

ش!  ن  عصای نوک تتر

، تقصتر من شد. حواسم نبود واسه اینجا _ ببخشید یی  یی

 وسیله بیارم. 

  در جواب انیس دستی تکان داد. یی یی 
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 نوه_ تو نیم
 

ی، این کارها خواد یی عرضگ ی من رو گردن بگتر

مردونه است. این بچه خودش باید حواسش به همه یح  

 باشه. 

ن بود. مقرص تمام مرتضن تعجب نکرد. یی   یی همیشه همئر

هایش بودند، آن هم فقط نوه های پشش. اتفاقات دنیا نوه

کردی تهش هایش را غربال هم یمی نوهمهکه البته اگر ه

های دنیا به او ی حقماند که حتما همهفقط یک عاطفه یم

 شد. داده یم

 

 

 ۳۸۵#پارت

یی یک فمینیست به تمام معنا بود. زیر بار اشتباهات یی 

رفت که نیم رفت. مرتضن رس خم کرد و دست خانمها نیم

 روی چشم راستش گذاشت. 

رم از خونه با شماست. االن یم یی جان، حق_  چشم یی 

 وسیله میارم، خوبه؟
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ب به ساق پایش خورد، لحظهعصای یی   ای یی که با ضن

نفسش بند آمد. انتظار این حرکت انتحاری را دیگر به هیچ 

 وجه نداشت. 

_ الزم نکرده! تو اگه کار کن بودی االن سیب زمیتن تنوریت 

 هم آماده بود! 

بهمرتضن خم شده و ساق پایش ر   ی ا محکم گرفته بود. ضن

زن زورش را از روغن زرد هایی یم یی  یی زیادی کاری بود. پتر

 گرفت که تمام عمر به خورد استخوانهایش داده بود. 

زدن ساق پایش را حس یم قشنگ برای چند دقیقه نبض 

یی که حرفش را زد و یی خیال درد کشیدن او به طرف کرد. یی 

 و کیم خم شد. اتاق ها رفت، نادر جلو آمد 

 بیت ناکارت کرد؟! _ یح  شدی داماد؟ یی 

ی ختر رسش داشت احوال او را یم پرسید، پس خنده 

 مزخرف روی لبانش دیگر چه صیغه ای بود؟! 

ن تر آورد و درست بیخ گوشش ادامه داد:   رسش را پایئر

ی پدر آدم رو در میاره!   _ خدا به دادت برسه، ویار رس پتر
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یی از دید مرتضن پنهان شد. رس یی  مزه اش را ریخت و پشت

 در 
ً
خوب شد که فرصت حرف زدن به او نداد، چون واقعا

کرد. درد امانش آن موقعیت جواب دندان شکتن پیدا نیم

 نیم داد! 

از آن موقعیت ها بود که چند ساعت بعد تازه جواب  

مناسب به فکرش یم رسید. وقتی که دیگر کار از کار گذشته 

 بود. 

 م! خییل درد گرفت؟! _ الیه بمتر 

اش این بود که لحن انیس هم خنده داشت. داشت به بدی 

اش هم که بدتر هم گرفت. اوضاع چهرهزور جلوی آن را یم

 بود. 

لبش را زیر دندان برده بود و گونه هایش گل انداخته بود.  

 مرتضن چشم غره ای رفت. 

 _ بخند انیس خانم، بخند. وضع من خنده هم داره! 

که گفت لبخند انیس به قهقهه تبدیل شد. خودش   این را  

ه به چهره  داد. ی او لبخند تحویلش یمهم ختر

 _ چته عروس؟ پشمای تنم ریخت از صدای بلندت! 
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یی دیگر زیادی آپدیت ابروی هر سه نفرشان باال پرید. یی  

شده بود. ورژن قدییم اش را کیس حریف نبود، خدا باید 

 کرد! ختر یمیی جدید بهیی  آخر و عاقبت شان را با این

 

 

 ۳۸۶#پارت

ن شما؟  وع کنئر  _ از گ قراره کار اینجا رو رسر

یی با نگاه دقیقی به در و دیوار خانه این را پرسید. دستانش یی 

را پشت رسش در هم قفل کرده بود و عصایش راهم همانجا 

 داد. درهوا تاب یم

ن نیازی به آن نداشت انگار فقط آور  ده بودش تا برای راه رفئی

د. تعلل مرتضن و انیس در  در مواقع لزوم زهر چشم بگتر

جواب دادن به سوال تخصض داشت شایک اش یم کرد. 

 عصایش دست به دست شد و جلو آمد. 

به  ی آن به تن و بدنشان اصابت کند، قبل از اینکه ضن

 مرتضن به خود آمد. 
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وعش تصمیم -  ببینیم چقدر کار داره، بعد واسه رسر
ً
فعال

یم. یم  گتر

ن  یی یی دستی در هوا پراند و نوک عصایش را محکم به زمئر

کوبید.صدای بلند آن، در فضای خانه یم پیچید و اورا کیفور 

 یم کرد. 

، ماه و سال و قرین رفته، - ن اوه! تا شما به خودتون بجنبئر

 آخرشم خودم باید دست به کار بشم. 

که بقیه این را گفت و چرخ دیگری در خودش زد. قبل از این 

 از شوک خارج شوند رو به نادر پرسید: 

 _ زیربنای اینجا هم مثل خونه منه دیگه، درسته؟

نادر ناخواسته قدیم عقب رفت. حمالت انتحاری یی یی 

ترسانده بودش. هنوز پاهایش را نیاز داشت! برای اینکه فرار 

واضحش را موجه جلوه دهد، نوک انگشتانش را به سختی 

ار جینش گذاشت و رسی در فضا داخل جیب های شلو 

 چرخاند. 

فکر کنم یگ باشه. خونه های قدییم اینجا، تقریبا  -

 همشون یه نقشه و یه اندازن. 

ن و باال کرد.   یی یی رسی پایئر
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وع یم - ن فردا کار رو رسر  کنم! خوبه پس من از همئر

 چه کاری؟ -

این بار هر سه نفرشان یک صدا به جمله ی یی یی واکنش  

منظور او زیادی واضح بود اما توضیح الزم بود  نشان دادند. 

فهم شوند.  ، انیس و نادر شتر  تا مرتضن

صدای برخورد عصای یی یی با موزاییک های کف خانه در 

 فضا پیچید. 

 

 

 ۳۸۷#پارت

بازسازی اینجا رو! من کیل آشنا دارم واسه این کار! شما هم -

ه شیش دونگ حواستون به دسته گیل باشه که تازه آ ب بهتی

 شبانه روزی یم
 
خواد. دادین. اون کارخونه رسیدگ

ن   نجات پیدا نیمهمئر
 

 کنه. جوری که از ورشکستگ

 ویل... -
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ن یک کلمه هم کامل روی زبان مرتضن جاری نشده بود  همئر

 پیشکه یی 
ً
ن کوبید. ظاهرا بیتن مخالفت یی باز عصا به زمئر

 نوه اش را کرده بود. 

نداشت از کیس کمک مرتضن زیادی رس بزرگ بود. عادت  

 رسید. بخواهد. حتی اگر کارد به استخوانش یم

ام یه مقدار  - ویل نداره بچه جان! من به هر کدوم از دختی

پول دادم از فروش زمینهای شهرک بهداری. مونده بود 

سهم بابای تو که گذاشته بودم بانک و سودش رو هر 

ات یم کردم.   سال ختر

ل برسه به صاحب فکر یم کنم االن وقتشه که این پو  

اصلیش. پول زیادی نیست ویل اونقدری هست که کفاف 

بازسازی این خونه رو بده. مطمئنم اینجوری روح بابات هم  

 راضن تره. 

خانه چرخید. مثال   ن جمله اش را تمام کرد و به طرف آشت 

خواست رسی به آنجا بزند، اما برق اشگ که با یاد پشش یم

 نست پنهان کند. توابه چشمانش دوید را نیم

 یی یی حکم فرما شده 
این فضای احسایس که به لطف سختن

 بود را صدای خودش در هم شکست. 
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؟ روده کوچیکه، روده بزرگه  - پس این غذا یح  شد مرتضن

 رو خورد. 

 _ مگه خودش نگفت غذا نیم خوام!  

 نادر این را بیخ گوش مرتضن زمزمه کرد. 

ن  - که باور   من گفته باشم، شماها اینقدر پوست کلفتئر

 کنید؟! یم

نادر چشم گرد کرد و مرتضن رو برگرداند تا خنده اش را پنهان  

ایط از آن  ی داشت که بسته به رسر ن کند. یی یی گوش های تتر

 برد. بهره یم

 پس من رفتم. - 

 کجا؟! -

 

 

 ۳۸۸#پارت

 جایش بود زیر گریه بزند. 

م؟!  - ن برم غذا بگتر  مگه شما نگفتئر
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سید-  ی که یح  دوست داریم! آهان! چرا چرا ویل نت 

جرأت نیم کرد پوف هم بکشد. یی یی رس به نیستش یم کرد 

 بدون شک. نفس عمیقی کشید و سیع کرد لبخند بزند. 

 _ جانم یی یی !یح  میل دارین؟

 یی یی ژست متفکرانه ای به خود گرفت. 

زن چقدر معده دارم که بخوام غذا سفارش - مگه من پتر

 بدم؟! 

داد. خونش پای خودش تکان یماگه چشم یم بست یا رس  

بود. به چشمانش هم افسار زده بود تا از حول و حوش جایی 

ل رفتارش  که نادر ایستاده بود رد نشوند. چهره خندان او کنتی

 را غتر ممکن یم کرد. 

م؟- ی بگتر ن ، آیسر چتر  یم خواین براتون سوی 

 یی یی ابرو در هم کشید و دستی در هوا پراند

.  _ حرف مفت نزن، بعد  یه عمر قراره ما رو دعوت کتن

 خوای سوپ ببندی به خیکمون؟! یم

، شما بفرمایید یح  یم-  خورین، من من غلط بکنم یی یی

م! همون رو یم  گتر
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 کرد. جمله اش را نالید. یی یی داشت اعصاب سنجی یم

ن زیادی نیم- خورم ویل حاال که خییل اضار داری من که چتر

کشاورز هست، قورمه های شنیدم یه رستوران دور میدون  

ی فکر  خییل خویی داره. یک کیلو، یک کیلو و نیم قورمه بگتر

 کنم بد نباشه! 

د. غذای   ن ابروهایش را نیم توانست بگتر جلوی باال رفئی

رسید اما چاره پیشنهادی یی یی زیادی هم سالم به نظر نیم

 چه بود. 

ن و باال کرد.  نشده بود. رس پایئر  از جانش که ستر

ن دیگه الزم نیست؟رم یمیی یی جان، االن یم باشه-   خرم، چتر

واستا، چرا، چرا، قورمه که بدون نون محیل تازه فایده -

نداره، اول برو نون سفارش بده بعد برو رستوران، دوغ محیل 

 استوایی هم اگه گرفتی دیگه 
. دلستی  بگتر

ً
و نوشابه هم حتما

 شه، دیگه! عایل یم

 

 

 ۳۸۹#پارت
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اش گذاشت پدر نهایت کر دست زیر چانهی تفبه نشانه

 دست باال انداخت. 

 _ همینا دیگه! 

خواست با کم ی یی یی لیست بلند باالیی بود که یمهمینا دیگه

نشان دادنش مرتضن را زیاد پر رو نکند. رس تکان داد و رو به 

ون آمده بودند پرسید:   انیس و خاله حایحی که تازه از اتاق بتر

ی الز  ن  م ندارین؟! _ شماها چتر

ی هر دو نفرشان معلوم یم کرد مکالمه آنها را قیافه

اند. شاید هم حضورشان در اتاق تنها رسپویسر روی شنیده

 فالگوش ایستادن شان بود. 

 جان! همینایی که یی یی گفت رو بخری، کافیه! -
 نه مرتضن

ی انیس و نادر هم رسخ لحن خاله حایحی خنده داشت. چهره

  به صورتش کشید. شده بود. مرتضن دستی 

 باشه، چشم، پس من رفتم. -

ی دوماد؟! از من سفارش نیم -  گتر

 نادر را یی یی داد.  
 جواب مزه پراین
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دفتی سفارشا بسته شد جناب، به نظرم درست نباشه شما -

 بموین وسط سه تا خانم! 

یی یی جوری گارد گرفته بود که نادر ترجیح داد یی بحث و 

 همراه شود.  حرف با زبان خوش با مرتضن 

! بله، بله، حق با شماست. منم یم-  رم با آقا مرتضن

هنوز از ساختمان خارج نشده بودند که باز صدای یی یی بلند 

 شد. 

زنه. غذا غذاها رو بیارین اون طرف، اینجا تا مغز آدم یخ یم-

 ده بهم! اینجوری مزه نیم

ن حرکت رس جنباند و قدم تند کرد. اگر زودتر  مرتضن حئر

فت ممکن بود لیست بلند باالیی یی یی پرو پیمون تر ر نیم

 شود. خوب بلد بود حرفش را به کریس بنشاند. 

 از یی یی ارث نیم برد را خودش بهتی از هر کیس  
اینکه مرتضن

ان یم دانست. لطف یی یی را هم شاید هرگز نیم توانست جتی

 هایی چون 
ن بزرگتی کند. اما نمیشد منکر شادی اش از داشئی

 حایحی ویی یی شود.  خاله

 هایی که نگفته هم درد او را یم 
فهمیدند و سیع در بزرگتی

 درمان آن داشتند، این اگر نعمت نبود پس چه بود؟
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 ۳۹۰#پارت

رفت. حواسش بود یک وقت صدای ناهنجاری آرام راه یم

ایجاد نکند. رس و صدای داخل خانه زیاد بود اما باید احتیاط 

 کرد. یم

ترین زها اعصاب درستی نداشت. کافن بود کوچکیی یی این رو 

ه  دهد تا گرفتار شود. دستگتر
ن گافن ی در ساختمان را آرام پایئر

کشید و در را به داخل هل داد. حکمت بسته بودن آن را 

 دانست! نیم

ها باز بود. گرد و خاک آنقدر زیاد بود که ی پنجرههمه 

آمد. یمشد درست نفس کشید. از جایی هم بوی رنگ نیم

ی داشت به کار گرفته شده  ، هر هتن هرکس در اطراف یی یی

 ی مرتضن و انیس زودتر آماده شود. بود تا خانه

نادر تا اینجای کار را خوب توانسته بود از زیر کار در برود. دم 

ی یی یی نداده بود، هرچند شک ی همیشه آمادهبه تله

 د. داشت بتواند تا آخر کار هم جان سالم به در بتی 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

های در کارخانه هم کار زیادی نداشت. انیس داشت هزینه 

وع کار جدیدشان را برآورد یم کرد و نیازی به حضور او رسر

 نداشت. مرتضن هم کار خودش را داشت. 

ی تدارکات را بر عهده ماند که وظیفهاین وسط تنها او یم 

ن شماره ای که به گرفته بود. هرکس هرچه نیاز داشت، اولئر

 ی رند او بود. کرد، شمارهر یمآن فک

زد. خاطر انیس آنقدر عزیز در جواب هیچ کدامشان غر نیم

کرد. جرئت خواست، دری    غ نیمبود که اگر جانش را هم یم

غر زدن به جان یی یی را هم که نداشت. هنوز از جانش ستر 

 نشده بود. 

 روی اعصایی باز شد. چشم بست و 
ر در خانه با صدای قتر

حرکت ماند. از عواقب فهمیدن حضورش  ای یی لحظه

 ترسید. توسط یی یی یم

آمد، یی رس و صدا، با چند ظرف غذا که چند روز بود که یم 

گذاشت و یی رس و ای یمها را گوشهسفارش یی یی بود. آن

تر، در گشت یا به تعبتر درستصداتر راه آمده را بریم

 رفت. یم
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 ۳۹۱#پارت

هد به انیس و مرتضن کمک کند خوادرست که گفته بود یم

دید. یی یی اما جان کار کردن زیر دست یی یی را در خودش نیم

کرد که گویی طلب ارث پدرش را از او جوری با او برخورد یم

 کرد. اش را هم نیمدارد. مراعات غرور جواین 

کرد و دلش که خنک ی یک پولش یمجلوی کارگرها سکه

ماند هم او رفت. هرچند اگر یمکشید و یمشد، راهش را یمیم

 یی حرفن نداشت که بزند. از جواب
ن های همیشه در آستئر

، یم  ترسید. یی

 چشم که باز کرد، از دیدن آشفته بازار روبرویش مبهوت شد. 

، دیروز حتی در تصورش هم نیم گنجید. این حجم از شلوغن

، مرتضن  انیس گفته بود که قرار است به دستور یی یی

کرد در یک کارگرانش را بفرستد اما فکرش را نیمتعدادی از  

 روز این همه کار پیش برود. 

، یک کارگاه ساختماین کوچک با یگ   تصورش از کار مرتضن

هایش از حجم باالی کار او را هم دو ساختمان بود. شنیده

. مرتضن یم گذاشت پای اغراق و غلوهای اطرافیان مرتضن
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ه بود، در نظرش هنوز هم نایم که با خواهر او ازدواج کرد

 لیاقت انیس را نداشت. 

شان آنقدر مشکل دار بود که نتواند به این زودی با آشنایی  

ها او کنار بیاید، حتی اگر خودش یگ از دالیل بزرگ ازدواج آن

 بود. 

ن مصالح  ون فرستاد و با احتیاط از بئر نفسش را با صدا بتر

خانه و  ن ن گذشت. چند نفری داخل آشت  پذیرایی  روی زمئر

مشغول کار بودند. خوب بود که یی یی آنقدر کار روی رسشان 

ند!   ریخته بود که حضور او را نادیده بگتر

ظرف های غذا که حجمشان سه برابر روزهای قبل شده بود 

 گذاشت. یی 
 

یی دیگر با این آرام آمدن و را در جای همیشگ

ی کافن هجیم زدن های او کنار آمده بود. کارگر هم که به انداز 

داشت، پس محال بود مثل هر روز زنگ بزند و هرچه ریز و 

 درشت بلد است بارش کند. 

یی از فاصله نزدیک نفسش را کمر که راست کرد صدای یی   

 برید. 
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 ۳۹۲#پارت

ن گ اینجاست، چه عجب چشم ما به جمال شما  _ به! ببئر

 !  روشن شد پشحایحی

در دهانش آب دهانش را با صدا قورت داد. هرچند آیی 

نمانده بود. بیشتی هوای خشک و پر گرد و خاک خانه بود که 

ن رفت. راه تنگ شده  ی گلویش را خراشید و پایئر

 احمقانه لبانش را باال کشید و آرام چرخید.  

 ! ن  _ سالم حاج خانم، خوبئر

، این رو یادت نره!  ن  _ من حاج خانوم نیستم پش حاج حسئر

به ن و بعد صدای ی محکم عصای یی یی به ز صدای ضن مئر

اش عصتی و بلند خودش در ساختمان خایل پیچید. جالتی 

آنجا بود که کارگران دوروبرش همچنان سفت و سخت به کار 

خودشان چسبیده بودند و جوری رفتار یم کردند که گویی 

 هیچ اتفاق عجیب و غریتی نیفتاده است، شاید هم یی 
ً
یی قبال

 از آنها زهرچشم الزم را گرفته بود. 

ها مورد دوم را محتمل تر یم دانست! باز هم مثل احمق 

 خندید. 
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 _ ببخشید، نیم دونستم حا... 

یی یی حتی اجازه نداد کالمش منعقد شود! دوباره عصا به  

ن کوفت و بلندتر از قبل غرید:   زمئر

، حاال که یم_ تا حاال نیم ، پس دیگه نگو! دونستی  دوین

 نادر آرام نالید:  

 _ چشم ، چشم! 

چرخد. دست و پایش را گم کرده ی دیگری نیمنش به کلمهزبا

 اش. همان روزهایی که 
 

بود. انگار برگشته بود به دوران بچگ

داد و او تنبیهش را به ناض خرابکاری هایش را به او نسبت یم

 جان یم خرید. 

آن موقع ها هم هر وقت نیاز به دفاع از خودش داشت، 

وقتی طرف حسابش  زبانش گم و گور یم شد، به خصوص

مرد های محله زن و پتر شان به ی خانهشان بود که شیشهپتر

ن آمده بود!   لطف ناض پایئر

اگر جایش بود به کارگران دوروبرش مدال یی توجیه یم داد،  

یی مرتضن جان ی یی شاید هم بهتی بود مدال اقتدار به سینه

 انیس بچسباند! 
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 ۳۹۳#پارت

یت شد، پس دیگه تکرار _ خییل خوب حاال که خوب حال

 نکن! پشت رسم بیا کیل کار عقب افتاده داریم. 

این را گفت و با پشت چشم نازک کردین به طرف راهروی  

 ها چرخید. اتاق

ه  قدیم که فاصله گرفت، نادر هرچه جرئت در وجودش ذختر

 کرده بود جمع کرد و گفت: 

 گردم! تون من یه رس به کارخونه بزنم، بریم_ با اجازه

جمله اش که تمام شد چند قدیم هم عقب رفته بود. دیر یم  

ه و مواجب داخل پاچه گشادش  جنبید یک روز حمایل یی جتر

اش به طرف در خرویحی چرخید شده بود! با تمام شدن جمله

 و قدم تند کرد. 

ای بعد در کشی از ثانیه انگار یقه اش گتر جایی شد و لحظه 

ن  از گرد و خاک و سنگ یگ شده اش با کف پذیرایی پر تنهپایئر

 ای رفت. بود. جوری که نفسش برای لحظه
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ی بند یقه ن اهنش شده بود و اجازه نیمچتر داد راحت ی پتر

ن هم ولو شود و به حال خودش زار بزند.   روی زمئر

؟!   _ بلند شو بچه، تو چرا مثل شتر برنجی

یی توی رسش یم پیچید و درد آن را هم زیاد یم صدای یی  

به مغزش را هم تکان داده بود. کرد. ان  گار ضن

یی از کنار پایش از جا پراندش. گتر هم انگار صدای عصای یی  

 برطرف شده بود. 

 _ پاشو دیگه، زود! 

نفهمید چطور خودش را جمع و جور کرد و رسپا ایستاد.  

زد اما جرات ماتحتش هنوز هم آزرده بود. دردش به کمرش یم

 خم شدن هم نداشت. 

اش یم شد چه بالیی رسش آمده است. گتر حایل تازه داشت 

یی بود و ممکن بود جور دیگری هم حسابش اش دست یی یقه

 یی حالت چنگ داشت. را برسد. قسمت انتهای عصای یی 

اهن انداخته و  از ظاهر امر پیدا بود که آن را توی یقه پتر

زن کماندویی بود برای خودش!   نقش زمینش کرده است. پتر
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 ۳۹۴#پارت

شه که هر روز مثل دزدا میای، _ فکر کردی من حالیم نیم

ری؟ نه بچه جان، خیال خام نکن. تا ذاری و در یمغذا رو یم

امروز کاری واست نبود که بخوام نگهت دارم، ویل امروز مثل 

 روزهای قبل نیست. 

کیل کمک جدید واسم رسیده، یم خوام خونه رو یه هفته ای   

شاال بیکار الدوله، یه دستی برسوین تحویل بدم. تو هم که ما

ی ازت کم نیم ن  شه! چتر

 و باال کرد. یی 
ن یی حسایی نفس عمیقی کشید و رس پایئر

 آماده دریدن 
 
 از او گرگ

 
 و گرسنگ

 
خطرناک شده بود. خستگ

ساخته بود که نیم شد با او درگتر شد. یک هفته تن به کار 

یی کشتش، اّما عجیب نبود که به دست یی دادن که نیم

 کشته شود! 

وع کنم؟!  ، از کجا رسر ن  _ هر یح  شما بگئر

ای زد. دو دستش را روی عصایش یی لبخند مغرورانهیی  

 گذاشت. به راهروی اتاق ها اشاره کرد. 
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احته بقیه است. غذا نخوردن بنده های  _ االن وقت استی

 تمومه، یک ساعت دیگه قراره 
ً
خدا! اتاق آخرین کارش تقریبا

وع کار کمدا. دم در پارچه گذاشتم، باید قبل از   بیان واسه رسر

ن بشه!   نصب کمدا، رسامیک های کفش تمتر

. از بیل و کلنگ زدن که بهتی کار سختی به نظر نیم رسید   

بود! نادر چشم آرایم گفت و راه رفته را بازگشت. اگر روزی 

 از یی جراتش را پیدا یم
ً
پرسید چطور توانسته با یی یمکرد حتما

خودش را به اوی در حال فرار برساند و نقش آن رسعت 

 زمینش کند! 

 

 

 ۳۹۵#پارت

 به ساندویچش زد و باز مشغول کار شد. این روزها 
 
گاز بزرگ

رسش حسایی شلوغ شده بود. پیمان کار جدید با کیس شویحن 

 بود کم کاری کند یا جایی قصوری از او و سمتش 
نداشت. کافن

کت دیگری را جا  رسر
ً
ن آنها کند. رس بزند تا فورا  نشئر
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ن برود. با تجربه ی کمش باعث یم شد کارش زیر ذره بئر

ضا تر کنار یمپیمانکار قبیل راحت آمد. آشنا بودن او با علتر

 تاثتر نبود. هم در این راحت بودن یی 

 _ چیکار کردی مهندس؟ مشکل برطرف شد؟

وع کار دلش یم  خواست فریاد بزند. از همان ساعت اولیه رسر

پیمانکار جدید مدام باالی رسش پیدایش یم شد و اش روزانه

خواست. برآورد هزینه از او گزارش روند کاری اش را یم

ی پنجاه واحدی آنقدرها هم کارهای تاسیسایی یک پروژه

ها راحت نبود، ویل این جناب مهندس سخت ن گتر این چتر

 اش نیم شد. حایل

ین ها خویی اش این بود که دست مرتضن را در انتخاب بهتی  

 باز گذاشته بود و از او انتظار معجزه نداشت. 

ی از آن نمانده  ن لقمه دهانش را که دیگر متالیسر شده و چتر

 روی لبخند و برخوردش اثر 
 

بود، فرو داد و سیع کرد خستگ

 نگذارد. 

 _ دیگه آخراشه جناب مهندس. 

 دستش را چرخاند و با نگایه به ساعتش ادامه داد:  

 تمومه.  ۳ت _ خدا بخواد تا ساع 
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مهندس پرتو هم انگار عجله ای نداشت. لبخند رضایت  

ای بر لب نشاند. دو دستش را از زیر کتش رد کرد. آنها مندانه

ن و باال کرد و  را داخل جیب های شلوارش رساند. رس پایئر

 گفت: 

_ خوبه، خییل خوبه. عجیب نیست که تو چند ماه هریح  

ن بوده رو دادن به شما!   پروژه سنگئر

ابروهایش باال پرید. متعجب تر از آن بود که بتواند با تمام  

د.   وجود از تعریف و لذت بتی

مهندس پرتو از بهت او سو استفاده کرد و فاصله شان را به  

به ای به بازوی او زد و با همان لبخند که حاال هیچ رساند. ضن

 زد، ادامه داد: مهربانتی هم یم

کارم جولون بده. از همون دم تو  _ من به هرکیس اجازه نیم

وقتی که تصمیم گرفتم این پروژه رو قبول کنم راجع به تک 

ن  تک کساین که باید باهاشون کار کنم تحقیق کردم. مطمئ 

باش اگه یه آتوی کوچیک ازت پیدا یم کردم حاال اینجا 

 نبودی. 
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 ۳۹۶#پارت

نگاه مغرورانه ای حواله ی او کرد و از کنارش گذشت. ژستش 

ه کننده. سن زیادی برازند ه ی شخصیتش بود، محکم و ختر

نداشت، شاید ده سال از خودش بزرگتی بود، اما بلد بود 

 چطور مدیر باشد. 

 ای کنار پنجرهلحظه
ً
ی کانکس مرتضن ایستاد. از اینجا تقریبا

تمام محوطه را یم شد دید زد. ارتفاع زیادی نداشت. تنها 

ن باالتر بود، اما مح یچند پله از زمئر اش، تسلط آن ل قرارگتر

ن را بیشتی یم  کرد. بر همه چتر

_ فکر کنم من برم بهتی باشه، شما هم تمرکز رو بذار روی 

 ایمتن تاسیسات. 

دستانش را پشت کمرش در هم گره کرده بود و با همان  

ژست به طرف مرتضن چرخید. لبخندش هم غرور و 

 شخصیت داشت. 

چکه یم کرد. مدت منیسر های لبش یک جور بزرگاز کناره 

زیادی از آشنایی شان نیم گذشت، اما دلش یم خواست 

هایی بود که یم شان ادامه دار شود. این مرد از آن آدمهمرایه

ها از او آموخت.  ن  شد خییل چتر

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

به طرف مرتضن که قدم برداشت، حاضن بود قسم بخورد  

 
 
اش مردی به صالبت او ندیده است. قدمهایش در تمام زندگ

ن منت یم گذاشت. انگار   به زمئر

ها منطقی و متناسب با _ دیگه سفارش نکنم مهندس، هزینه

 امنیت باالی تاسیسات باشه. 

ی او و دستی که دوباره بازویش را از مرتضن در جواب جمله 

ن و باال کند.  ن نوازش کرد، تنها توانست رس پایئر  باال به پایئر

ون رفت، انگار هو  ا سبک تر شد مهندس پرتو که از کانکس بتر

خواست حضور در تیم او و تنفس راحت تر. اینکه دلش نیم

سش را زیاد یم  کرد. را از دست بدهد، استی

تر ها شنیده بود. فکرش را هم نیم کرد تعریفش را از قبل

ضا گفته بود به خاطر همشش  روزی با او همکار شود. علتر

مادر  به این شهر آمده است. استاد دانشگاه هم بود. بیماری

اش در شهر کوچگ مثل همشش، دلیل ساکن شدن موقتی 

 فردوس شده بود. 

ی خوب او، هر کیس را تحریک یم کرد که به او نام و آوازه 

نزدیک شود، مرتضن هم از این قاعده مستثتن نبود. کار کردن 

ن کند.   با این مرد یم توانست آینده اش را تضمئر
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 ۳۹۷#پارت

تواند حتی به تکرار این روز پرکار فکر خسته تر از آن بود که ب

یی را های یی کند. شش ساعت تمام ریز و درشت خواسته

 اجابت کرده بود. 

گذاشت. یی از او مایه یمهرکس، هرجا نیاز به کمک داشت یی 

جا حاضن بود، انگار تمام خودش هم چون اجل معلق همه

 کارهایش را رها کرده و او زیر نظر گرفته بود. 

دسته از کارگران که وسایلشان را جمع کردند، نفس آخرین 

ن بود ای کشید و عرق پیشاین خسته اش را پاک کرد. مطمئ 

ن هم نخواهد داشت.   فردا از بدن درد قدرت راه رفئی

در که پشت رس کارگران بسته شد، به دیوار پشت رسش تکیه 

ن کرده بود،  ن رسخورد. این اتاق را تازه تمتر زد و روی زمئر

 سادهدیواره
 

 ای پوشیده شده بود. ایش هم با کاغذرنگ

پنجره های باز خانه تنش را یم لرزاند اما قدرت رسپا  

ایستادن هم نداشت، چه برسد به اینکه خودش را به پنجره 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

آمد همانجا دراز بکشد و تن برساند و آن را ببندد. بدش نیم

 اش را به خوایی هرچند کوتاه مهمان کند. خسته

 پشم؟! _ خسته شدی 

یی بود، اما چشمانش تا آخرین حد باز شد، صدا صدای یی 

روی لحنش را انگار چند عمل زیبایی انجام شده بود! ظریف 

ی نبود. شده بود و از زمختی قبیل  اش ختی

خودش را کیم عقب کشید و صاف نشست. در حایل که  

 کرد گفت: برای رسپا ایستادن تقال یم

! اگر کاری ه_ نه، خسته  ست بگید انجام بدم! ی یح 

دروغ که حناق نبود. حال این دروغش تلخ هم بود، اما باز 

ی های هم یم شد کیم تحملش کرد. حداقل از زهر چشم گتر

 یی که بدتر نبود! یی 

ی لبخند کمرنگ یی  ن یی را که شکار کرد از تقال ایستاد. یک چتر

 این وسط درست نبود. 

خورد. ممکن بود یی را یمنباید گول این روی نسبتا خوش یی 

ن تله باشد! شاید یم ای پیدا کند و در خواست بهانههمه چتر

اش حساب او را شان، با عصای جادویی این خلوت دونفره

 برسد. 
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آب دهانش را قورت داد. مرد گنده کارش به کجا کشیده بود! 

زن آنقدر ترسانده بودش که با دو متی قد و یک متی پهنا، از  پتر

 ه کیم هیکیل تر از انیس بو، یم ترسید! او ک

_خوبه، خییل خوبه، چون هنوز یه عالمه کار دارم باهات، 

 پشت رسم بیا! 

یی از اتاق را دنبال کرد. چشمان مبهوتش عصازدن و خروج یی 

یی قصد آه عمیق کشید و با کمک دو دستش رسپا ایستاد. یی 

 جانش را کرده بود. 

ی اکرد یی خدا خدا یم  ن  ز بالیی که رس مرتضن آوردهیی چتر

 اش گوشش بود! بودند، نفهمد، وگرنه تکه بزرگه

دید، محال بود با یک بیگاری کشیدن کوتاه یی که او یماین یی 

برد، باید از این شهر فرار از گناه او و ناض بگذرد. اگر بویی یم

 کرد. یم

 از اتاق خارج شد. خانه کیم تاریک تر از حالت معمولش بود. 
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 یی ال  
های سفاریسر یی هنوز مپ ها کم شده بودند. لوستی

رسید، مانده بود تا زمان نصبش نرسیده بود. اگر هم یم

ن این همه خاک و خل جای آویز کردن وسایل  برسد. بئر

 تزییتن نبود. 

خانه نفهمید یی  ن یی دقیقا کجا رفت اما رسوصدایی که از آشت 

 کرد. اش یمرسید، راهنمایی به گوش یم

آن دو کیس در خانه نمانده بود که صدا تولید کند.  غتر از 

 ایستاد. شنیده بود که یی لحظه
ن یی به ای پاهایش از رفئی

گفت که فردا باید کابینت ها را جمع چندتن از کارگرانش یم

 کنند تا کابینت های جدید نصب شود. 

، از او یماگر یی 
 

خواست این کار را انجام یی با آن همه خستگ

 کن بود همانجا زیر گریه بزند. دهد، مم

ی روی پیشخان تازه ساخته شده ن ن چتر ی صدای گذاشئی

خانه که به گوشش رسید، کنجکاو شد و قدم پیش  ن آشت 

 گذاشت. 

س، کارا دیگه تموم شد. واست چایی _ بیا، بیا بچه جان نتی

 ریختم! بیا بخور خستگیت در بره! 
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 ۳۹۹#پارت

بود. شنیده هایش را ابروهایش به رستنگاه موهایش رسیده 

زد. اگر این یی به زبان دیگری حرف یمکرد. انگار یی باور نیم

کرد، اما زد اصال تعجب نیمحرف ها را هر کس دیگری یم

ن از او زین که او دیده بود رحم و مروت رسش نیم شد. مثل بتن

گزید که از ظهر لب تر نکرده کشید و ککش هم نیمکار یم

 است! 

پس؟ نکنه انتظار داری چایی بریزم تو _چرا وایستادی 

 حلقت؟! 

آمد. یی از جا پراندش. عقلش داشت رسجایش یمغرش یی 

یی قبیل بود، فقط شاید کیم دلش برای این زن همان یی 

سوخته بود که به خوردن چای ی او یمی خستهچهره

 کرد. رستکان داد و جلو رفت. مهمانش یم

، واقعا خسته شدم، ی_ ممنون یی   چسبه االن! ه چایی یمیی

ن کردی  _ خوبه ، خوبه! کوه که نکندی! چهارتا اتاق تمتر

 فقط، خسته شدن نداره که! 
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اش را با همان لحن قبلش بر زبان آورد. پشت یی جملهیی 

 چشیم نازک کرد و از کنار او گذشت. 

ن به سمت در خرویحی گفت:  ن رفئی  حئر

 _ چایت رو که خوردی، لیوانش رو بشور، من نوکرت

ی از  ن نیستم! در رو هم پشت رست ببند. صبح نیام ببینم چتر

خونه کم شده! قبل هشت هم اینجا باش، کلید ندارم، کارگرا 

 مونن! پشت در یم

اش را روی بهارخواب ، باصدای بلند گفت و آخر جمله

 رفت. 

طول کشید تا نادر جمالت او را هضم کند. لبخندش با بسته 

 شدن در حیاط پرید. 

ن راحتی با یک لیوان چای در دارم انداخته  یی بهیی  همئر

 بودش! 

ه و مواجب فردا هم مفت مفت داخل پاچه اش نوکری یی جتر

 شده بود. 
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 ۴۰۰#پارت

با افتادن یسر  سنگیتن روی شکمش از خواب پرید. تازه 

خواست کیم از چشمانش گرم شده بود. ختر رسش یم

کانش کم کند.   بازی با دختی
 

 خستگ

اخودآگاه بود، سیخ نشست و به جلو خم جیغ بلندش ن

 شدنش هم! 

 خوب دردش آمده بود، شمیم کم تپل نبود. 

ست شد؟ چیکار کردی بچه؟ مگه نگفتم بابا خسته _ یح  

 دور و ورش نرو 

کرد دوست نداشت انیس را با آن وضع نگران کند اما چه یم

ن ناز تنش کم شده بود!   وقتی ویتامئر

ات رو بتی قبل از اینکه یی شوهرت _ بیا خانم ، بیا این دختی 

 ! ن  کئن

 _خدانکنه عزیزم! 

اش در چهارچوب در پیدایش انیس که با آن شکم گرد و قلمبه

 شد، لبخند خود به خود روی لبان مرتضن نشست. 
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توانست این صحنه را ای یکبار یمخییل ظلم بود که هفته

 ببیند. 

 دیدن انیس در این شکل و ظاهر ، زیادی زیبا بود . 

به پهلو چرخید و دست زیر رسش گذاشته بود تا راحت تر 

کانش باشد .   شاهد حرف زدن انیس با دختی

سن او زد که گویی هماش حرف یمجوری با دو دختی پنج ساله

 هستند . 

 اش قانع کند. بلد بود آنها را با زبان نرم مادری

 خیالش از تربیت صحیح او راحت بود. 

ی آویزان و نگایه پر حرف به هو لوچشمیم و شبنم که با لب

او از اتاق خارج شدند، لبخند او وسیع تر شد. باالخره 

 فرصتی هرچند کوتاه پیش آمده بود تا با انیسش خلوت کند . 

 دستانش را از هم گشود . 

 است.  _ بیا اینجا انیس جان که دلم واست یه ذره

ها هایش هم مثل تمام این سالانیس لب زیر دندان برد. گونه

 گل انداخته بود . 
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ون برد تا ببیند دیگر ساکنان خانه در چه حایل  رس از اتاق بتر

 هستند. 

 

 

 ۴۰۱#پارت

در را که آرام بست و کلید را درون قفل چرخاند، لبخند 

 مرتضن بزرگتی از قبل شد. 

ن او بود. از لحظه ای که به خانه رسیده بود ، دلش تنگ داشئی

کانش دو قلوهایش اجازه نداده بودند  خلوت کنند. دختی

زیادی بابایی بودند. خودش هم به آنها وابسته بود اما نه به 

 اندازه
 

 اش به انیس بانوی زیبارویش. ی وابستگ

 جلو آمد ، آرام روی 
 

انیس با همان وقار و آرامش همیشگ

 تشک او نشست. 

ی چپش انداخت و از همان موهای بلندش را روی شانه

 ی بازوی چپ مرتضن گذاشت. طرف ، پشت به او ، رس رو 

کارهایش از روی عادت بود اما ختی نداشت چه پدری از دل 

 آورد . مرتضن در یم
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آب دهانش را قورت داد ، دست راستش را دور تن او حلقه 

 کرد . 

 شد . برخالف انیس ، هیچ آرامیسر در رفتار او دیده نیم

دوری حریصش کرده بود. بدتر از همه هم این  یک هفته

 دساعتی بود که انیس را داشت و نداشت! چن

ها رفت و بخاطر حضور بچهبا لباس بارداری جلویش رژه یم

 خواست داشته باشدش. طور که یمتوانست آن، نیم

 . دوین چقدر دلم تنگ خودت و عطر تنت بود _نیم

 تر کرد. ی دستانش را محکماین را گفت و گره

دل کندن حاال سخت  اش را چسبانده بود زیر گلوی او ،بیتن 

 تر شده بود. 

ای از رسش گذشت که چطور توانسته این مدت را با لحظه

ن انیس رس کند.   کم داشئی

 دست انیس آرام باال آمد و میان ته ریش او چرخید. 

پشت به او دراز کشیده بود و نوازش مرتضن برایش راحت 

 کرد. نبود ، اما تالشش را یم
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یط او خواست مثل چند ماه قبل دلش یم ، یی هیچ قید و رسر

را داشته باشد. حضور طفل کوچکش دست و پایش را بسته 

 بود. 

ن راحت بشیم!   _گ بشه از دست این مش غالمحسئر

به  ی او کوبید . ی آرایم به گونهانیس ضن

 م اسم نذار. _هزار بار بهت گفتم رو بچه

 

 

 ۴۰۲#پارت

 شکم مرتضن خودش را جلو کشید ، بوسه
 
او ای روی برآمدگ

 زد . 

 هات هم هستیم تا ابد. _نوکر خودت و بچه

ن دستانش چرخید ، دو دستش را  رس که عقب برد انیس بئر

دو طرف صورت او گذاشت ، خودش را کیم باال کشید ، 

 ی او زد . ای روی گونهبوسه

 _دلم خییل واست تنگ شده بود. 
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کرد ، اشک حلقه زده اگر صداقت لحنش را هم باور نیم

 توانست باور نکند. را نیم روی چشمانش

 اینجور یی 
 شد، یعتن واقعا دلتنگ بود. تاب یمانیسش وقتی

 دستش را از زیر تن او رد کرد و او را باالتر کشید. 

حاال دیگر رخ به رخ بودند. پیشاین به پیشاین او چسباند و 

 چشم بست ، عطر تن انیسش مدهوش کننده بود. 

تونم یه گم چطور یمیم _هر وقت اینجوری تو بغلیم با خودم

 هفته نبینمت . 

ن تر برد و بیتن به گلوی او چسباند ، تن انیسش که  رس پایئر

ن دستانش لرزید ، لبخند روی لبانش آمد ، انیسش هنوز  بئر

 هم روی این نقطه حساس بود. 

ن پروژه تموم بشه، جمع یم کنم میام _بذار فقط همئر

ن   جا. همئر

ن تر رفت ، لبانش را  روی گودی گلوی او گذاشت  باز هم پایئر

 و طوالین بوسید . 

 _بسه هر یح  از شما دور بودم. 

ن تر کاشت. بوسه  ی بعدی را پایئر
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ن _یم  جا چندتا پروژه بردارم. خوام همئر

ن تر .   باز هم پایئر

 ی کارخونه. _شایدم چسبیدم به اداره

قدر تند که شک داشت نفس هایش تند شده بود ، آن

 . کلماتش به گوش انیس برسد 

ن انیس هم نفس نفس یم ر زد ، تند و سطج. انگار که اکستر

 آمد . کم آورده باشد ، از این به بعد دیگر حرفش نیم

کرد ، فقط رسید ، اصال مغزش کار نیمای به ذهنش نیمکلمه

 خواست این مرحله را رد کند. یم

و پایش خواست اما دستدلش یک عشق بازی کامل یم

 بسته بود . 

 آسیب پذیرتر از آن بود که ریسک کند .  پش کوچکشان

 

 

 ۴۰۳#پارت

اب نیم  شد. بارها و بارها بوسید و بویید اما ستر
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شد ، یک هفته دوری اش به این آساین ها درمان نیمدلتنگ

 کم نبود. 

ن بازوانش داشت ، فکر به روزهای بعد  حاال هم که او را بئر

 کرد . ترش یمکه نداشته باشدش ، دلتنگ

شد که به اضار مهندس پرتو ، برای اجرای یک یمیک سایل 

 کرد. وآمد یمی بزرگ به مشهد رفتپروژه

اش را با داد که تمام خانوادهی تازه پا گرفته اجازه نیمکارخانه

 خودش همراه کند . 

 در این چند سال کم برای آن تالش نکرده بودند . 

 گرفت. انیس تازه داشت مزد زحماتش را یم

ن از ثمرهحیف بود گذ  ی او. ی چندسال تالش یی وقفهشئی

ن یک پروژهوسوسه داد ی بزرگ هم اجازه نیمی دست گرفئی

از پیشنهاد مهندس پرتو رسرسی بگذرد ، این شد که به این 

 دوری ها تن داد. 

کم داشت دلش را از پا در دوری نه چندان بلند مدیی که کم

 آورد. یم
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هایش ین وضعیت خاص انیس هم نگراین روی نگرا

 کرد. گذاشت و تمرکزش را کم یمیم

 زنه . _بابا شمیم من رو یم

 گه خودش من رو زد . _دروغ یم

صدای جیغ بلند شبنم از جا پراندشان ، از انیس جدا شد و 

 آه عمیقی کشید . 

کانش چشم دیدن خلوت کوتاهشان را نداشتند.   دختی

 ی رسخ انیس خورد ، زیرلب غرید . چشمش که به چهره

 خند خانم ، بخند ، با این بچه تربیت کردنت! _ب

 خودش را روی تشک رها کرد . 

 _هرچه زده بودم ، پرید . 

 ی آرایم کرد ، بوسه ای روی ته ریش او نشاند. انیس خنده

ا ایراد نگتر عشقم ، دلمون خییل تنگت یم شه ، _از دختی

 خواد همش کنارت باشیم. وقتی میای دلمون یم

ین زباین انیس ،  لبانش را به باال کشید .  شتر
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د و  دستانش دوباره دور انیس حلقه شد ، او را به خود فشر

 عمیق بوسید. 

 اش سایید . بیتن بر بیتن 

 _گ بشه که هر لحظه داشته باشمت . 

 ی قبل بلند شد ، پوفن کشید. صدای در که بلندتر از دفعه

ون ، قبل از اینکه بچه  ها در رو از جا در بیارن! _بریم بتر

 انیس لبخندی زد و از جا برخاست. 

ش گذشت اما قد کوتاهاش یمهنوز شش ماه بیشتی از بارداری

 داد . ، تپل تر نشانش یم

اهن های گشادی که مردش از همان ماه اول بارداری  پتر

 نشست. برایش خریده بود ، در تنش خوش یم

 بارداری اول انیس نبود. 
 

 به یی تجربگ
 این بار مرتضن

 ت چه کند که این دوران زیباتر بگذرد . دانسیم

ها را که باردار بود ، زیاد از حد اذیت شد .   انیس دختی

 بارداری دو قلویی را از مادرش به ارث برده بود . 

 راه نبود. شان روبهآن روزها هنوز اوضاع مایل
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ن  شان پررنگ تر از همیشه بود اما جیب عشق و عالقه بئر

 داد. شان آزارش یمخایل

وزی که مهندس پرتو تماس گرفت و اطالع داد که او را ر 

اش کرده است، دنیا را به ی منطقهجایگزین خودش در پروژه

 او داده بودند. 

 روی خوشش را به آنها نمایاند. 
 
 از آن روز به بعد زندگ

فت بود. انیس و نادر باهم کار یم کردند کارخانه هم روبه پیشر

 . 

وششان باال رفته بود. ورق محصوالتشان زیادتر شده و فر 

 
 
 شان همان روزها برگشت! سخت زندگ

 

 

 ۴۰۴#پارت

 پوفن کشید و باز پهلو به پهلو شد. 

ن بازوانش بدجور آزارش  ی گم کرده بود. جای خایل بئر ن چتر

 داد. مثل سوراخ تیه وسط قلبش! یم
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ای داشت که نبودنش تمام وجود او را تحت انگار گمشده

 کرد. داشت نابودش یمشعاع قرار داده بود و 

 اش را دوبار به پیشاین کوبید. دست گره کرده

د.   چشمانش را محکم به هم فشر

خواست فکرش را آرام چند نفس عمیق کشید، به خیالش یم

 کند، اما بدتر شد. 

گ نشسته گوشه ی اتاق پشت پلک هایش جان تصویر دختی

 گرفت. 

تق ی تقتا آمد از تصویر زیباروی کوچکش لبخند بزند، صدا

 ای خط محکیم روی تصوراتش کشید. کشنده

 چشمانش تا آخرین حد گشاد شد و روی تخت نشست. 

پاهایش را در شکم جمع کرد. دست راستش را خم کرد و روی 

 زانویش گذاشت. 

ن موهایش  رسش را به همان دست تکیه زد و انگشتانش بئر

 مشت شد. 

مش خواست با این کار یادش برود هخودآزاری داشت. یم

باردار بیمارش را فرسنگ ها دوردتر رها کرده و به امید 
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ن آینده ای بهتی برای او و فرزندانش رایه این شهر شده  ساخئی

 است. 

های جز آمپول خواست فراموش کند انیسش حاال بهیم

، آن هم با روزانه ن ی سلکسان ، مجبور به تزریق انسولئر

 دوزهای باال شده است! 

تریِن ت این بود که او به عنوان محرمبدی تمام این اتفاقا

 یی انیس، از همه
ن  اطالع بود.  چتر

کاگر یی  شد و انیس را درحال شان نیمختی وارد اتاق مشتی

ن نیم دید، محال بود حاال هم از این قضایا ختی تزریق انسولئر

 داشته باشد. 

بماند که بعد از مواجهه با واقعیت تلخ این روزهای 

 
 
ی زد تا انیسش با خودش را به یی اش، باز هم زندگ ختی

ی همشش روز بگذراند و نمایش خاطری آسوده از یی  ختی

 اش را ادامه دهد. سالمتی 

 اش را از روی پا تختی چنگ زد. دست دراز کرد و گویسر 

ی آن آه از ی کنار آن را زد. با روشن شدن صفحهدکمه

 نهادش بلند شد. 
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 ۴۰۵#پارت

  برای تماس با انیس نبود. ساعت دو نیم شب، ساعت خویی 

 منظیم داشت. به جز شبانیسش برنامه
 
هایی که ی زندگ

ها شان جمع بود، محال بود اجازه دهد بچهجمع خانواده

 دیرتر از ساعت ده بخوابند. 

ن انگشتانش، خنده ین با لرزیدن گویسر بئر ی تلخش هم شتر

 شد. 

ین تر از تماس انیسش هم وج ود مگر در آن لحظه اتفاق شتر

 داشت؟

 تماس را برقرار کرد و گویسر را به گوشش چسباند. 

 _جانم عزیزم؟! 

اش را تصور چشم بسته بود و حضور انیس در دو قدیم

 کرد. یم

 انیس لبخند به لب همیشه مهربانش را ! 

 _جانت سالمت آقا مرتضن ، بیداری چرا آقا؟! 

 های چند لحظه قبل نداشت. اش هیچ ردی از نگراین خنده
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 شنید تا خیال ناراحتش التیام یابد. باید صدای او را یمانگار 

 ی من حرف بزین مگه؟_زنگ زدی با خوابیده

 قدر زیبا شده بود ؟! ی انیس از گ اینصدای خنده

؟! نواز و ایناین قدر روح  قدر دلتی

 ساعت ادامه یافت. دلیل نیمشان یی مکالمه

 آخر هم دلیل واقیع تماس انیس را نفهمید. 

زد که باور وجودش کیم سخت ای یمکش دم از نگراین دلتی 

 بود. 

تر تنهایی و اینکه یک نفر چند صد کیلومتی آن طرف

ینش به خاطر تو کیسیی  اش را حس کند و از خواب شتر

قابل باور نشان یم هم دهد، آنبگذرد، کیم که نه، زیادی غتر

برای مرتضایی که حتی نگراین مادرش را هیچ وقت تجربه 

 ده بود. نکر 

نه اینکه الهام نگرانش نشود، نه. او هم مادرانه های خودش 

را داشت، اما مادرانه های که خاص خود خودش بود. کم 

 آمد به چشم مرتضن هم بیاید. پیش یم

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی گویسر تماس را که قطع کرد ناخودآگاه لبانش به صفحه

 چسبید. 

ن کشید .   در همان حال خودش را روی تخت پایئر

ته شد گویی ارتباط مغزش با چشمانش چشمانش که بس

 قطع شد. 

ی رفت . گویسر در دست به دنیای یی   ختی

شود برای اش را حس کرده بود ، مگر یمآخر همشش نگراین 

 این حال خوش ، ذوق مرگ نشد؟! 

 

 

 ۴۰۶#پارت

اش ای از چای از دهن افتادهچریحن دور خودش زد و جرعه

 نوشید. 

 شد.  اش از رسدی و تلجن آن درهمچهره

رفت قبل از تمام قدر فکر و خیال داشت که یادش یمآن

 شدن بخار روی چای آن را بنوشد . 

 کارهایش روی هم تلنبار شده بود. 
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شد و زحمت شان داشت به آخرش نزدیک یمپروژه

 . ها با او بود محاسبات تمام هزینه

 برای خانواده
 

اش از طرف سنگیتن کار از یک طرف و دلتنگ

 آوردش. از پا در یمدیگر داشت 

 روزها انگار کش آمده بود . 

آورد و برای برای انجام کارهای مربوط به پروژه ، وقت کم یم

 ها وزنه وصل کرده بودند. شدن هفته انگار به پای ثانیه تمام

 گذشت. ها سخت تر هم یماین هفته از دیگر هفته

 آمد اش در جان کندن یکشنبه شد و جان یکشنبهاش بهشنبه

تا به دوشنبه تبدیل شود. دوشنبه که دیگر گل رسسبد هفته 

 بود. 

کرد همان بود که بود! و حال او هر چه به ساعت نگاه یم

ای که گویی جا خوش کرده بود و قصد شنبهمانده بود و سه

 تمام شدن نداشت. 

 از صبح هزار بار ساعت را چک کرده بود. 

ن بود. هایش کرد تمام هفتهحاال که خوب فکر یم  همئر

 یی پدر و مادرش داشت پدر او راهم در یم
 

 آورد. دلتنگ
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هایش اش این بود که دیواری که دور خودش و تنهایی بدی

 نمود. کشیده بود ، تنگ و تاریک یم

خواست در اش را خرج خرید زمیتن کرده بود که یمرسمایه

 
 
 اش را متحول کند. آینده با فروشش زندگ

نتوانست برای خرید خانه قانعش کند. هرچه الهام اضار کرد 

 ترسید پابند شود. یم

د و او را از قرار نبود ساخته های انیس را نادیده بگتر

خواست با  بهتی شدن هایش دور کند. از اول هم یمداشته

اش به شهر و دیار خودشان برگردد و حال وقت اوضاع مایل

 عمل به تصمیم مهمش بود. 

ن کوبید و گویسر لیوان نیمه پرش را روی م  اش را چنگ زد . تر

 

 

 ۴۰۷#پارت

ن بار زیادی شلوغ  خانه که نه ، سوئیت کوچکش برای اولئر

 شده بود. 
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زد. کس دیگری را خییل وقت بود که انیس به اینجا رس نیم

هم نداشت که از ترس دقت زیادش حواسش به ریخت و 

 اش باشد. پاش خانه

ن را گذاشته بود برای زمان تحویل همه  خانه. چتر

جمع و جور کردن چهل متی جا مگر چقدر زمان 

 خواست؟! یم

 اش را دوبار به پیشاین کوبید . گویسر 

 . حس خویی نداشت ، تمرکزش را از دست داده بود  

 شد. جا جمع نیمی کارهایش معلوم بود اما فکرش یکبرنامه

 آمد. زنگ خطری مدام بیخ گوشش به صدا در یم

 اش را گشود. ل گویسر کن" آرایم گفت و قف  "ولش

اش با اعضای هنوز نیم ساعت هم از آخرین مکالمه

ها گذشت، اما دلش که اینی کوچکش نیمخانواده ن چتر

کانش ، اش نیمحایل ی های دختی شد! تنگ شده بود برای دلتی

های برای حجب و حیای انیسش ، حتی برای نیش و کنایه

 یی و خاله حایحی هم یک ذره شده بود. یی 
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" از ته دل انیس که در گوشش پیچید، نفس عمیقی "جانم

 کشید و با یک لبخند بزرگ جوابش را داد. 

ن  ن صحبت با او هم دلشوره  شاید اولئر باری بود که حئر

 کرد . رهایش نیم

 حس بدش دست بردار نبود. انیس اما انگار مثل همیشه بود. 

 زد. اش هم شاد یمنمود و چهرهلبخندهایش واقیع یم

 کانش هم مثل همیشه پر انرژی بود. صدای دختی 

ی دور او را مورد لطف قرار یی هم از فاصلهخاله حایحی و یی 

 دادند اما..... یم

دانست چیست و نه رهایش امان از این امایی که نه یم

 کرد. یم

 تماس را قطع کرد و چند نفس عمیق کشید. 

ن رسجایش بود ، پس جایی برای نگراین نیمهمه  ماند. چتر

ش را باز کرد . پشت  ن نشست ، دفتی  متر

شان کارهایش خود به خود انجام شدین نبود ، باید به انجام

داد تا بتواند زودتر به شهر و دیارش برگردد و رسعت یم

 اش را برای همیشه کنارش داشته باشد. خانواده
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 ۴۰۸#پارت

 هم زد. اش ، سکوت خانه را بهصدای زنگ گویسر 

هایش داشت به حساب و کتابشد که یکشه دوساعتی یم

 رسید. یم

ن خوب پیش یمهمه اش رفت ، بیشتی کارهای عقب افتادهچتر

 را انجام داده بود. 

ها حالش هم بهتی از قبل بود، تمام آن بدحایل ها و نگراین 

 تمام نشدین یم
 

 اش باشد. توانست به دلیل همان دلتنگ

ن انداخت و گویسر عینک مطالعه اش را اش را روی متر

 شناخت. ی روی گویسر را یمبرداشت ، شماره

د.  کت با او تماس بگتر  عجیب نبود که نگهبان انبار رسر

 تماس را برقرار کرد و گویسر را به گوشش چسباند. 

 _جانم رئوف؟! 

 _بدبخت شدیم مهندس، بدبخت شدیم. 
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اش ، صدای کشیده شدن صندیل روی با بلند شدن ناگهاین 

ن بلند شد. صدای مرتضن بلند   تر از حد معمول بود.  زمئر

؟ درست حرف بزن ببینم یح  _یح  داری یم  مرد ناحسایی
 
 گ

؟یم
 
 گ

های رئوف ، صدای داد و بیدادی بود بدتر از ِمن و ِمن کردن

رسید. یک نفر داشت از ته که از آنطرف خط به گوشش یم

 زد. دل جیغ یم

 _همه یح  سوخت مهندس ، همه یح  سوخت. 

آنقدر جنس در انبار نبود که  تر باال آمد ،نفسش راحت

 بخواهد نگرانش باشد. 

ر  سوئیچ اتومبیلش را برداشت و به طرف در دوید. ضن

کت یممایل خورد اصال خوب نبود، اما ای که به رسر

کرد از هر ختی بد دیگری بهتی بود. بینانه که نگاه یمخوش

 اش راحت بود. الاقل خیالش از حال اعضای خانواده

کت فاصلهسوئیت کوچکش ب  ی زیادی نداشت. اما ا انبار رسر

 نه آنقدر که قبل از اتومبیل های امدادی به آنجا برسد! 

کت که پش جواین بود با دیدنش انگار جان تازه  نگهبان رسر

 گرفت. 
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 هراسان به طرفش دوید. 

 _آمدی مهندس جان ، بیا که بدبخت شدیم. 

 به ایران آمده بود اما هنها یمسال
 
وز اصالت شد برای زندگ

 خودش را حفظ کرده بود. 

 داد. اش را لو یمو ریشهاش ، رگی افغاین لهجهته

 

 

 ۴۰۹#پارت

 مرتضن به طرف او قدم تند کرد: 

شد رئوف ؟ چه جوری آتیش گرفته؟ اینجا که کیس _یح  

 کنه؟آتیش روشن نیم

 ی گریه داشت. مایه صدای لرزان رئوف ، ته

 معلوم بود حسایی ترسیده است. 

جا دانم مهندس ، یک دفعه بیدار شدم، دیدم همهیم_ن

 دوده! 
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توانست زودتر بفهمد چه ختی مرتضن او را کنار زد. اینگونه یم

 است . 

پشک ترسیده تر از آن بود که بتواند به او اطالعات درستی 

 بدهد. 

آمد مستر را به او ی پشتی انبار یمدود غلییطن که از محوطه

 داد. نشان یم

 ه که شد پاهایش از حرکت ایستاد. وارد محوط

 و وسعت آن بیشتی از تصوراتش بود. 
 

 حجم سوختگ

ای باشد. باید حداقل یک ساعت از محال بود آتش تازه

وع آن یم  گذشت که این همه خرایی به بار بیاورد. رسر

ی نمانده بود .  ن  از دیوارها تقریبا چتر

های کاذب داخل انبار قابل اشتغال بود و جنس سقف

ن ی خویی یممهطع شد برای یک آتش نوپا اما فرو ریخئی

ن چند دقیقهقسمتی از سقف ساختمان نتیجه ای ی سوخئی

 آنها نبود. 

ن به عقب چرخید و روبه رئوف فریاد زد :   خشمگئر
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سوزه که این _چه ختی اینجا مرتیکه ؟! اینجا از گ داره یم

 وضعشه؟! 

ن سقوط کرد. بغضش هم همز  مان با رئوف با زانو روی زمئر

 اش ترکید. سقوط ناگهاین 

ن ، همه . _آقا به فریادم برس ، سوخئی ن  شان سوخئی

 گفت و دو دستش را روی صورتش گذاشت. 

 مرتضن ابرو در هم کشید . 

ی نفهمیده بود . از حرف ن  های او چتر

شناخت ، تنها کارگر افغاین رئوف را خییل وقت بود که یم

کت  شان بود. رسر

د مهندس پرتو او را قبول کند اقامت داشتنش باعث شده بو 

انههای سختوگرنه محال بود از سد آزمون  ی او رد شود. گتر

 

 

 ۴۱۰#پارت

 ی مرتضن را بست. صدای فریادی دهان باز شده

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

یک نفر ، با لبایس به رنگ و شکل آتش از قسمت پشت 

ون دوید. فاصله شان زیاد نبود ، نه آنقدر که ساختمان بتر

 خیص ندهد. مرتضن جنسیت او را تش

اش هم قابل تشخیص زن بودنش از بلندی لباس آتش گرفته

 بود. 

کرد. جوری که هراسان از جا   صدای او انگار رئوف راهم زنده

 برخاست و دوان دوان خودش را به زن رساند. 

ن خورد و چند باری هم در همان فاصله ی کوتاه زمئر

 برخاست. 

دادن تعلل  مرتضن هنوز گیج بود اما مغزش در دستوِر کمک

 نکرد. 

ن انداخته بود و یم  غلتید. زن خودش را روی زمئر

نشست ، باالی رس او که رسید تقریبا آتس داشت فرو یم

ی از آتش لباسش بافی نمانده بود.  ن  چتر

؟  _زنگ زدی به آتش نشاین

مرتضن این را روبه رئوف فریاد زد. اوضاع بدتر از آن بود که 

 د. بخواهد مراعات حال بد او را بکن
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رئوف که با مکث کوتایه رس باال انداخت، چشمان مرتضن 

 گرد شد. 

ون، ی انبار بزرگ بود و به این راحتی محوطه ها  از بتر

 شد. اتفاقات درون آن معلوم نیم

 شد. ی آن نیمافتاد ، کیس متوجههر اتفافی داخل آن یم

ون آوردن گویسر  ن بتر  اش غرید: مرتضن حئر

؟چقدر یی _تو   رو قرار بوده  فکری آخه بشر
 
آتیش به این بزرگ

 من با تف خاموش کنم که به من زنگ زدی؟

 این را گفت و شماره را گرفت. کارش زیاد طول نکشید. 

نفهمید چه گفت و چه شنید. بیشتی از آتیسر که حاال دود 

 تایی سیاهش نفس کشیدن را هم سخت یم کرد گریه و یی 

 کرد. های زن همراه رئوف حواسش را پرت یم

ی این وسط درست نبود. قرار نبود کیس غتر از  ن یک چتر

 کند . 
 
 رئوف اینجا زندگ

تر از حضور زن ، التمایس بود که داشت به رئوف  عجیب 

 کرد. یم
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توانست اجابتش ای داشت که انگار فقط رئوف یمخواسته

 کند. 

ن برداشت ، اما رئوف به  چندباری هم به طرف آتش ختر

 شد. موقع مانع او یم

 ای هم تو ساختمونه؟! شد رئوف ؟ کس دیگه _یح  

 ی بارش رئوف آه از نهادش بلند کرد . چشمان آماده

حاال دیگر این اتفاق به نظرش آن قدر ها هم پیش افتاده 

 آمد! نیم

 

 

 ۴۱۱#پارت

 کیم به جلو خم شد و روبه زن پرسید: 

 _کیس تو آتیش مونده؟

 بست. ی رئوف را با باال آوردن دستش ، دهان باز شده

ن واقعیت زیاد داشت ، نیم خواست باز هم او وقت برای گفئی

 ی او را بخورد. گول ظاهر ساده
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 هام! _بچه

ن یک کلمه را با درد نالید و بغض ترکاند.   زن همئر

ی زن را زیرلب تکرار کرد زیر پای مرتضن انگار خایل شد ، گفته

و در لحظه تصویر شمیم و شبنم عزیزش پیش چشمانش 

 زنده شد. 

 ت رو آوردی اینجا؟_تو خانواده

ن گریه رسید هایش ، ضعیف به گوشش یمصدای رئوف از بئر

 : 

 _چاره نداشتم مهندس ، چاره نداشتم! 

 داد. بیشتی از این نتوانست ادامه دهد ، گریه امانش نیم

مرتضن چریحن دور خودش زد. حس زشت ناتواین را در لحظه 

 درک کرد. 

دانست باید دنبال چه نیمکاری از او ساخته نبود ، حتی 

 کساین بگردد. 

 روی زن زانو زد: دوباره روبه

ن بچه_یم  هاتون دقیقا کجان؟دونئر

ن و باال کرد.   زن چندبار رس پایئر
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دستانش را  باال گرفت و با انگشت قسمت انتهایی انبار را 

 نشان داد. 

 آمد. _ صدایشان از داخل حمام یم

 گفت و باز زیر گریه زد. 

دستش را روی موهایش کشید و نگاه زهرآلودش مرتضن کف 

 را به رئوف انداخت. 

ن نگاه هم کار خودش را یم  کرد. نیاز به حرف زدن نبود ، همئر

 بیشتی از رئوف ، از خودش عصباین بود . 

جا را همان اتاقک کوچک تنها قسمت قابل سکونت این

اش ساخت و دانست ، ختی نداشت او برای خانوادهرئوف یم

 م کرده است. ساز ه

 _چندتا بچه دارین؟

 _دوتا! 

 

 

 ۴۱۲#پارت
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آمد اش نیمی کودکانهنگاهش روی زن طوالین شد. به قیافه

مادر دو بچه باشد، هر چند انیسش هم برای مادر سه 

 کودک بودن زیادی ریز نقش بود. 

ی یم ن گشت را پوفن کشید و رس چرخاند. اینکه دنبال چه چتر

 کرد. خره باید کاری یمدانست اما باال خودش هم نیم

شک داشت تا رسیدن ماموران آتش نشاین کیس در این 

حجم دود زنده بماند، البته اگر تا این لحظه هم زنده مانده 

 بودند! 

 _یه پتو واسم بیار. 

اش را با فریاد کرد ، جملهرئوف که هاج و واج نگاهش یم

 تکرار کرد . 

 د. پشک رس تکان داد و به طرف اتاقک خودش دوی

مرتضن خودش را به شلنگ آیی که وسط محوطه افتاده بود 

 رساند . 

ون نیم آمد ، آتش به لوله کیسر ساختمان آب زیادی از آن بتر

 هم رحم نکرده بود. 
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رئوف هم خودش را کشته بود با این سیستم اطفاء حریق 

 مجهزش ! 

ی انبار پشت  آخر یک ذره شلنگ که به زحمت تا چند متی

توانست کارآمد رسید  ، چقدر یمنیمساختمان اصیل هم 

 باشد. 

 _آوردم مهندس ، آوردم! 

 شان را یط کرد و پتو را از او گرفت. مرتضن چند قدم فاصله

آن را زیر شلنگ آب گرفت. جریان آب ضعیف بود. طول 

 کشید تا پتو کامل خیس شود . یم

ن که همه جای آن نم برداشت ، آن را روی رسش  همئر

 اختمان دوید. انداخت و به طرف س

 در آن لحظه فکر دیگری به ذهنش نیم رسید . 

ی قبل ، زن خارج شده بود ، از در کوچگ که چند دقیقه

 داخل شد . 

داد ، بیشتی از گرمای آتش ، دود آتش حسایی خود نشان یم

ن مواد پالستیگ آزارش یم  داد. نایسر از سوخئی
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چشم چرخاند و به سختی توانست ورودی کوچگ را 

داد که به ی ساختمان پیدا کند ، به خودش حق یمگوشه

ی شک نکند .  ن  چتر

حتی شک کردن به اینکه ممکن است کیس پشت یک در یک 

 کند. خنده
 
ی زندگ  رسید. دار به نظر یممتی

 

 

 ۴۱۳#پارت

رسید. بیشتی به آن یم خورد عرض در به چهل سانت هم نیم

نه دری  کمد کوچگ باشد یا نهایتا یک انباری جمع و جور 

 برای ورود و خروج اعضای یک خانواده! 

 به سختی از آن گذشت. اوضاع آن طرف در بهتی بود. 

معلوم بود فقط در را کوچک گذاشته اند که کیس به آنچه 

 گذشت ، شک نکند. پشت آن یم

آتش هنوز زیاد به داخل نفوذ نکرده بود. شاید به این دلیل 

ن این قسمت ، هم ان دری بود که که تنها یسر  قابل سوخئی

 دیگر چندی از آن نمانده بود . 
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 دود اما اینجا غلیظ تر به نظر یم رسید. 

ن دود نداشت. یک اتاقک تونل  ون رفئی اینجا جایی برای بتر

های کف مانند ساخته بودند که کف پوشش با موزائیک

 قسمت انباری یگ بود. 

تنها پوشش روی آن هم یک روفریسر کوچک بود که تنها 

 پوشاند . از انتهای آن را یمچند متی 

ون بود ، تنها نوری بود که راه  نور کیم که حاصل از آتش بتر

 داد . را نشانش یم

جان ، او را به سمت انتهای ی خشک و یی صدای چند رسفه

 تونل وحشتی که رئوف ساخته بود، کشاند . 

ون راندن دود از ریه هایش یک نفر به سختی داشت برای بتر

به حرکاتش رسعت بخشید. شک داشت اگر دیر  کرد. تقال یم

 بجنبد امیدی به نجات خودش هم بافی بماند. 

ن یمرسش داشت کم هایش هم انگار هوا کم شد. ریهکم سنگئر

 آورده بود. 

ی ساختمان ساخته بودند، باز در اتاقک کوچگ را که گوشه

 . دید خویی به داخل نداشت. کرد 
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 _گ اینجاست؟

ها دوباره تکرار شده تاقک باعث شد رسفهدود وارد شده به ا

و پیدا کردن راه را برایش آسان کند. گرما و دود به شدت 

 آزاردهنده بود. 

روی زانوهایش نشست. حاال دود کمتی و دید کیم بهتی بود. 

های آزاردهنده اضافه سوزش چشمانش هم به تمام حس

 شده بود. 

ن جلو کشید. ب  فضا خودش را چهار دست و پا روی زمئر
 
زرگ

قدری نبود که نیاز به تقالی زیادی باشد. با چندبار لمس آن

ن دستش به جسم نریم برخورد کرد.   کردن زمئر

ن را مثل  لبخندی زد و جلوتر رفت. جسم کوچک روی زمئر

 پرکایه بلند کرد و باز جلوتر رفت. 

 

 

 ۴۱۴#پارت

 اند . زن گفته بود دو فرزندش در آتش گتر افتاده
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ون نیم اگر هر دویشان برد، ممکن بود دیر را همان لحظه بتر

 شود. 

 تر پیدا کرد. دویم را هم چند سانت آن طرف

قدر که نتواند هر دویشان را اش کیم بزرگتی بود، اما نه آنجثه

د.   در آغوش بگتر

 شان را نداشت. وقت چک کردن عالئم حیایی 

پتو را کیم جلوتر کشید، جوری که رس هر سه نفرشان زیر آن 

 قن شده بود. مخ

خواست در مقابل دود از خودشان حفاظت کند همان یم

ها و افتاده چند آجر از سقف لحظه صدای ترکیدن شیشه

 ساختمان بلند شد. 

ی تا تخریب آن نمانده بود، اگر کیم تعلل یم ن کرد دیگر چتر

ساخت ، آوار دود حاصل از آتش هم کارشان را نیم

 کرد. ساختمان بهشان رحم نیم

ن  نمایی رئوف ، با دو کودک  گذشئی
از در کوچک حاصل از هتن

 تر هم شده بود. دستش سخت

 ای لگدی به دیوار کوبید . با یک فکر لحظه
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یک ردیف آجری که رئوف به عنوان دیوار ساخته بود ، 

به را هم تاب نیاورد و قسمت زیادی از آن فرو  همان یک ضن

 ریخت. 

ر گرسنه و در قدکرد پشت دیوار آتش آنفکرش را هم نیم

ن آتش انگار درهای جهنم به رویش  ن باشد. با فرو ریخئی کمئر

 باز شد. 

شان نمانده بود. کیم عقب رفت و چند قدم بیشتی به نجات

ن برداشت.  ی به طرف آتش ختر  با رسعت بیشتی

 کرد و از روی آتش گذشت. خروج
 
ن پرش بزرگ شان از بئر

اما او  مانست،یم های رسکش آتش بیشتی به معجزهشعله

 اش کرده بود. عمیل

د یی  ن افتاد . بچه ها را که به رئوف ست   جان روی زمئر

شدند آخرین هایی که وارد محوطه یمصدای آتش نشاین 

 صدایی بود که شنید . 

چشمانش اما کیم دیرتر بسته شد. یک لبخند مهربان پشت 

ای هایش جان گرفت و لبان خودش را هم به خندهپلک

 مهمان کرد و... 
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 ۴۱۵#پارت

ن شد و برای بار چندم ، پتو را روی تن شبنم مرتب  نیم ختر

 کرد. 

آورد ، هوا زیاد بد نبود اما لباس کم کودکش زیر پتو تاب نیم

ک یم  ترساندش. دختی

انش به پدرشان رفته و بدجور گرمایی بودند.   دختی

 کردند. ال لباس را هم به سختی تحمل یمیک

 ت، پوزیشنش مناسب نبود. دوباره دراز کشید و چشم بس

 رفت. خوابید نفسش بند یمبه پشت که یم

ن گرفت و نشست ، پشت به بچه ها چرخید و دست به زمئر

 به پهلو دراز کشید. 

کم این همه قانون و تبرصه برای حفظ سالمت فرزندش کم

 کرد. اش یمداشت عصتی 

تر کرده بود. دوری از موقعیت خاصش کار را برایش سخت

 که دیگر نور عیل نور بود.   مرتضن هم

 اش لبخندی زد. ی سادهدستش را باال آورد و با دیدن حلقه
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لبخندش دوایم نداشت ، دستانش به طرز وحشتنایک ورم 

 کرده بودند. 

 انگشتی توی انگشتش گم شده بود . 

 را از انگشتش خارج کند. شک داشت بتواند به راحتی آن

ن گرفت و نشست.   دوباره دست به زمئر

ون نیما  آورد، ممکن بود فردا گر همان لحظه انگشتی را بتر

 خییل دیر شود. 

ی خواب داشت ، هم مالحظهآرام و با احتیاط قدم بر یم

کرد و هم وضعیتش این احتیاط را دیگر ساکنان خانه را یم

 طلبید. یم

ی پزشکش هنوز چند ساعت بیشتی از آخرین معاینه

 گذشت. نیم

. گوشش پر بود از یک عال  غذایی و حرکتی
ن  مه توصیه و پرهتر

رو آن طور که فهمیده بود بارداری و زایمان راحتی پیش

 نداشت. 

 در رسویس بهداشتی را پشت رسش بست. 

 مقابل روشویی ایستاده ، نگاهش داخل آینه افتاد. 
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 ۴۱۶#پارت

ای که خاله حایحی همیشه مقابل روشویی چهارپایه

داد که تفاوتش با بقیه یم گذاشت ، به او هم این امکان را یم

 زیاد به چشمش نیاید. 

 اش ، لب پایینش را زیر دندان برد. با دیدن صورت ورم کرده

ن آن همه ورم به یک شکاف کوچک بدل شده  چشمانش بئر

 بود . 

ن بود این همه ورم را تا به حال تجربه نکرده است.   مطمئ 

 در عرض دو روز بدنش بدجور تغیتر کرده بود. 

روزها زیاد رسجایش  یی با وجود حوایس که اینیی  قدر کهآن

کرد و رس تکان پرسید و بعد نج  یمنبود ، مدام حالش را یم

 داد. یم

آخر تمام احوال پریس هایش هم "خدا به ختر کنه" ای 

 چسباند. یم
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ی تحلیل خواست برخوردهای او را پای حافظههرچه یم

 اش بگذارد ، شدین نبود. رفته

 زد. هم حرف ناحساب نیم یی هنوز یی 

حایحی به ای به در خورد و صدای خالههمان لحظه تقه

 گوشش رسید: 

 _یح  شده انیس ؟ خویی مادر؟

حایحی حواسش همیشه به او و وضعیتش خوب بود که خاله

 بود. 

 بود. در این یی کیس حضور او و یی 
 
 یی قوت قلب بزرگ

ه در را کیم به جلو خم شد و از همان روی چهارپایه دستگتر 

 چرخاند . 

قدر خایل بود که با پیدا شدن هیبت خاله حایحی دلش آنته

 صدا ترکید. در چهارچوب در بغضش یی 

حایحی ، عزیزم آرایم گفت و داخل رسویس بهداشتی خاله

 شد. در را پشت رسش بست و رس انیس را در آغوش کشید. 
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دانست که قدری یمی بارداری زیادی نداشت اما آنتجربه

حجم از تغیتر ظاهری آن هم در ماه شش بارداری  این

 ی خویی باشد. تواند نشانهنیم

زنم نادر بیاد _هیس، عزیزم ، آروم باش . االن زنگ یم

 برسوندمون بیمارستان. 

 انیس هراسان خودش را عقب کشید. 

؟! من که خوبم!   _بیمارستان واسه یح 

 ای کرد. ی مهربانانهحایحی خندهخاله

یی ، الیه همیشه خوب بایسر عزیرم ویل _معلومه که خو

ه ، خیالمون راحت یم  شه. بریم بیمارستان بهتی

م بودم ، همه یح  رو چک کرد ، _من که عرص پیشه دکتی

 مشکیل نداشتم . 

 ی او چرخاند. حایحی چشم در چهرهخاله

ن   قدر صورتت ورم داشت؟_عرص همئر

انیس رس چرخاند و دوباره به آینه نگریست ، حق با 

 حایحی بود. هخال

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اش به کل عوض شده بود ، شک داشت اگر پزشکش چهره

 شناختش! دید ، نیمهم او را یم

 

 

 ۴۱۷#پارت

ک مورد نظر خاموش یم  باشد"_"مشتی

ه" پاسخ یمعصتی از تمایس که برای بار چندم یی 
َ
ماند ، " ا

 ای گفت و گویسر را کف دستش کوبید. کالفه

ن یم حیف که تازه خریده بودش وگرنه آن  کوبید. را بر زمئر

خواست یادش برود نیم چریحن دور خودش زد ، هر چه یم

ان است  ن اوضاعشان چقدر به هم گره خورده و نامتر

 داد. ساختمان بیمارستان اجازه نیم

افتاد ، هربار چشمش به آن و به خصوص در اورژانش یم

های آن خوابیده و آمد عزیزش روی یگ از تختیادش یم

 ل است. ناخوش احوا

چشم بست و رسباال گرفت ، بیشتی از اینکه از خاموش بودن 

 گویسر مرتضن عصباین باشد ، نگران حال او بود. 
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 فکر باشد . قدر یی شناخت محال بود اینمرتضایی که یم

اش وقت دانست که همیشه و همه وقت برای خانوادهیم

 دارد و آماده به خدمت است. 

اش را باال کرد و دوباره گویسر   " خدایا به امید تو "یی زمزمه

 آورد. 

 لیست مخاطبینش را باالتر کشید . 

به ای زد و گویسر را به گوشش روی نام مورد نظرش ضن

 چسباند. 

درست که انیس همش مرتضن بود و باید او را در جریان تمام 

شناختنش که قدر یمدادند اما آنکارهای مربوط به او قرار یم

ن  اش مهم تر از سالمت انیس و خانواده بداند برای او هیچ چتر

 نیست. 

 _جانم عزیزم؟! 

جانم از ته دل آن طرف خط ، بعد از چند ساعت لبخند 

 کوچگ بر لبش آورد. 

؟  _سالم پریساجان خویی
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پریسا جانش جوابش را با تعلل کوتایه داد، انگار حس بد 

 خوابیده پشت کالمش را حس کرده بود. 

. _ممنون خوبم ویل انگار تو زی  اد خوب نیستی

 نادر باز رس چرخاند و آن در لعنتی را از نظر گذراند. 

شد و به جای این در ، در شد اگر معجزه یمچقدر خوب یم

 دید. خانه انیس را یم

 پریسا ، اصال خوب نیستم.  _خوب نیستم

 _پس بهت زنگ زدن! 

 هم نزدیک شد ، تپش قلبش باال رفت. ابروهایش به

ی او ، دلهره به جانش ریخته بود. خپریسا یی ختی از یی   تی

 زد ؟! _گ باید بهم زنگ یم

سکوت آن طرف خط که طوالین شد سوالش را جور دیگری 

 تکرار کرد. 

 زدن؟! _پریسا جان ، یح  شده که باید به من زنگ یم

 ی کوتایه سیع کرد خودش را جمع و جور کند. پریسا با رسفه
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، اینا رو ول کن ، بگو فرد ه که تو _هیج  ، هیج  وس چه ختی

! این  قدر هراسوین

ن پریسا عصتی ترش یم
فهمید چه کرد ، آخر که یمطفره رفئی

 ختی است! 

وقت برای تلف کردن نداشت، هر لحظه ممکن بود بدترین 

 اتفاق ها برایشان رقم بخورد. 

 

 

 ۴۱۸#پارت

ه بمایل، اوضاع اینجا اصال  _فکر نکن تونستی رسم رو شتر

ن رس   درآوردن از پنهون کاریت رو خوب نیست واسه همئر

 ذارم واسه یه وقت دیگه. یم

... یم _یح  
 
 گ

اش را کامل کند ، به کمک او نیاز اجازه نداد پریسا جمله

 داشت . 

 _رسکاری پریسا جان ؟! 

 داد. اش را نشان یمتعلل پریسا در جواب دادن ، گیجی 
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 این تغیتر جهت حرف زدن نادر برایش عجیب آمده بود. 

 ره بیمارستانم. _آره ، آ

ارادی بود.   نفس راحتی که کشید غتر

؟یستوین یه تخت آی_عالیه، یم  یو واسه من رزرو کتن

 یو ؟! یس_یح  شده نادر؟ گ حالش بده که باید بره آی

پریسا هراسان این را پرسید ، چشمان نادر باز روی در 

 اورژانس ماند. 

 تر! این بار طوالین 

 ریسا ! ره پ_انیس داره از دستم یم

 عجز صدایش کمر شکن بود . 

؟!   _یعتن یح 

 خاطر آورد. ی جدید انیس را بهچشم بست و چهره

اش جا خورده بود ، اگر چقدر از دیدن حالت جدید چهره

کرد آن هیبت متورم انیس او شنید باور نیمصدایش را نیم

 باشد. 
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ش یم گه باید اعزامش _فشار خونش یه دفعه رفته باال ، دکتی

جند ، من راضن نیستم یعتن اونجا کیس رو نداریم که کنیم ب تر

جند ، مشهد حداقل مرتضن و  مش بتر بخوام به امید اون بتی

ن ، مهم تر از اون امکانات بیمارستانیه که خانواده ش هسئی

ی بشه ، یم خوام خیالم از همه یح  راحت انیس باید بستی

 باشه. 

 _وای ، چرا زودتر به من زنگ نزدی ؟! 

ای ساعته خودم با ختی شدم ، ظاهرا خییل یه دفعه _تازه یه

فشارش باال رفته ، حاال اینا رو ول کن ، وقت کمه ، فقط اگه 

 افتم. یو ایک باشه من رسی    ع راه یمیستخت آی

 _مگه قراره خودت بیاریش؟! 

گن باید خصوض باشه دن واسه مشهد ، یم_آمبوالنس نیم

ک فردوس تصادف ، از شانس قشنگم هم یه اتوبوس نزدی

ش یم شه وایستاد تا گه نیمکرده ، آمبوالنس گتر نمیاد ، دکتی

 بیارمش سه ساعته مشهدم.  صبح ، خودم

کنم ،خیالت راحت باشه ، _باشه، باشه من هماهنگ یم

 فقط کارای اونجا رو زودتر هماهنگ کن و راه بیفت. 

 نادر ممنون آرایم گفت و تماس را قطع کرد. 
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 از ش
 
 هایش برداشته شده بود. انهبار بزرگ

 شده بود برای آشنایی با او وقت 
اینکه پریسا پرتو، راضن

 بگذارد بزرگ
 
 اش بود. ترین شانس زندگ

 ها از دستش بدهد . شانیس که حاضن نبود به این راحتی 

پرستار بودن او و کار کردنش در بیمارستان رضوی هم حاال 

 آمد. حسایی به کارش یم

کرد که برای رساندن انیس دیر نشده یم فقط باید خدا خدا 

 باشد. 

ی که باید به او یم دادند و ندادند،  ن بود پشت ختی مطمئ 

اتفاقات ناخوشایندی خوابیده است. اتفاقایی که شخص 

اولش مرتضن نام دارد، اما ترجیح یم داد به تلجن های 

 امشبش اضافه نکند. 

، اعص اب برای رساندن انیس و امانتی های دیگر مرتضن

 راحت تری نیاز داشت. 

 

 

 ۴۱۹#پارت
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ن چشمانش یی نتیجه بود.   تالشش برای باز نگه داشئی

ای جدا کند ، فایده هایش را از همکرد ، پلکهر چه سیع یم

ن   شان چسب ریخته بودند. نداشت، انگار بئر

؟! _انگار خییل خوش گذشته که از این تخت دل نیم  کتن

دیک شد ، صدا و نز ی تفکر به همابروانش به نشانه

 شناخت اما درک درستی از جا و مکان نداشت. صاحبش را یم

_پاشو دیگه مرتیکه ، تمام کارات رو ریختی رس من و تخت 

 گرفتی خوابیدی؟

 تر آمد ، حرص آن هم کامال مشخص بود . صدا نزدیک

 دیگر باز و بسته بودن چشمانش اهمیت نداشت. 

 لبخند حرص درآری زد و گفت: 

؟! شده که داری از حرص پاره یم_باز یح    یسر

 و یی 
 

 جاین صدایش ، چشمانش را باز کرد. گرفتگ

 آمد . آمد که نیمزد صدایش در نیمهر چه زور یم

 گلویش خشک خشک بود . 
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باهمان چند کلمه به رسفه افتاد ، دستش را به سختی باال 

 آورد و به گلویش رساند. 

خلش ریخته سوخت ، انگار رسب داغ دالعنتی بدجور یم

 بودند . 

 کم بهتی بشه. _حرف نزن بشر ! بذار اون گلوی المصبت یه

آمد ، درست که درد داشت ، درست که صدایش در نیم

ی کرد اما همهدرست که دستانش به جان کندن حرکت یم

 دار نادر لبخند نزند. شد که به خشم خندهها دلیل نیماین

 _من چرا اینجام؟! 

 مله را لب زد. با همان لبخند این ج

ی او چرخاند ، گویی داشت کلمات را در نادر چشم در چهره

 کرد. ذهنش پس و پیش یم

کرد تا کلمات ناجور را به خورد اوی تازه از داشت الکشان یم

 مرگ برگشته ندهد. 

 _یادت نمیاد ؟

 خودش را کشته بود با این جواب دادنش ! 

 مرتضن ابرو درهم کشید. 
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 ۴۲۰#پارت

ها یک ن توانست خواب و بیداری آمد اما نیمیی یادش یمچتر

ن دهد .   بودنش را تمتر

 فهمید اتفاقات ذهنش واقیع است یا خواب دیده است . نیم

 شبانه
 

خاطر داشت ، محال بود خواب اش را خوب بهدلتنگ

 بوده باشد. 

دانست ویل اینکه تا کجایش واقیع بود را بعد از آن راهم یم

 ادند . دباید برایش توضیح یم

 _تو آتیش موندم؟! 

 نادر نیشخندی زد : 

موندی که االن باید با ارواح کیو ، اگه تو آتیش یم_آخه آی

 شدی . هم کالم یم

ی آخر را تنها ای در ذهنش خورده شد ، لحظهناگهان جرقه

 نبود . 
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مگر اتفافی که ممکن بود برای آن دو طفل معصوم که تقریبا 

ن شود .  دانست باعثهیچ از آنها نیم  شد نیم ختر

ن حرکت ناگهاین  اش ی سینهباعث درد عصتی از قفسه همئر

 شد. 

ن لبانش خارج شد.   "آخ" آرایم از بئر

ی او گذاشت و به عقب هلش ی سینهنادر دست روی قفسه

 داد: 

_چته تو ؟ خودت رو یح  تصور کردی که رو تخت 

 کتن . بیمارستان هم مراعات نیم

 ها خوبن؟_اون بچه

 زد حاال صدایش کیم بلند تر شده بود. زوری که یمبه لطف 

ن  درست که گلویش انگار چاقو خورده بود اما به دانسئی

 ارزید . واقعیت یم

ن و باال کرد:   نادر رس پایئر

_آره بابا خوبن ، یکیشون رفته تو بخش ، اون یگ ویل انگار 

ن چند روز دیگه باید تو کم ریهیه هاش حساس تر بود ، گفئی

 و بمونه . ییسآی
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 یو؟! یس_آی

خواست سوالش را با چشم چرخاندن در فضا پرسید، یم

ن شود تختی که روی آن خوابیده است ، تخِت  مطمئ 

 یوست . یسآی

یو یس_نگران نباش ، حال تو اون قدر بد نبود که کارت به آی

یو ، بعد یسبکشه البته شب اول بهت حال دادن بردنت آی

 مجون بیم هستی آوردنت اینجا. اونا هم فهمیدن چه باد

 مرتضن لبخندی زد و رستکان داد . 

 کرد. های نادر دروغش را معلوم یمچشم دزدیدن

 گوی خویی نیست. شناخت که بداند دروغقدر او را یمآن

 انیس دل: 

 

 ۴۲۱#پارت

 یادآوردن انیس و وضعیت خاصش آیه کشید: با به

 دونه؟_انیس یم

 ید. چشم دزدیدنش را هم! جا خوردن نادر را به چشم د
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ن زیادی بخوری، فقط درحد  ت گفت فعال نباید چتر _دکتی

 مایعات، اونم ولرم... 

 زد. نادر خودش را به آن در یم

جان مرتضن را نشنیده است خواست تظاهر کند صدای یی یم

 توانست دور بزند. ویل کور خوانده بود، مرتضن را نیم

اد شود ، مچش استر اش با تخت او زیقبل از اینکه فاصله

 دست مرتضن شد. 

 با مکتی نسبتا طوالین به طرف او چرخید . 

ترساندش اما نگرانش ی مرتضن نیمابروهای درهم تنیده

 کرد. یم

 ها پیچاندین نبود. این مرد به این راحتی 

 بگم به تو آخه؟ _یح  

 _انیس خوبه؟

ن دو کلمه را بر زبان بیاورد ، باید حال زن و جان کند تا همئر

 شد. دانست وگرنه دیوانه یماش را یمبچه

 نادر تلخندی زد و رس تکان داد. 

 _االن... آره! 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 جواب دو پهلویش ابروان مرتضن را باال پراند. 

این " االن، آره" به این معتن بود که قبل از االن حال انیسش 

 خوب نبوده است. 

ی بمرسد که نادر دست باال آورد و دهانش را یم ن خواست چتر

 ست. ب

ت میاد  احت کن مرتضن ، چندساعت دیگه دکتی _استی

ریم کنه ، بعد باهم یمویزیت ، به احتمال زیاد مرخصت یم

ن ، تون آروم یمها ، اینجوری همهپیش انیس و بچه شئر

 خوبه؟! 

 خوب که نبود. 

ی اتفافی که ممکن بود در کرداز غصهتا آن موقع دق یم

ی اش افتاده باشد اما چارهیی   ی نداشت. اختی

ایستاد به آن قدر سفت و سخت مقابلش یمنادر که این

 شد به راحتی از او حرف کشید. معتن بود که نیم

 

 

 ۴۲۲#پارت
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ن و باال کرد و آرام به حالت قبلش برگشت.   رس پایئر

احت داشت.   رس سنگینش میل عجیتی به استی

 _گ به تو ختی داد؟

 اجازه نداد نادر جواب سوالش را بدهد. 

 ندی زد و ادامه داد: نیشخ

ی ره تو یه نفوذی قدر تو خونه_وای خدا چرا یادم یم

 مهندس پرتو داری ؟

اش، رسوایش نادر ابرو درهم کشید اما لبان باال کشیده

 کرد. یم

شد پریسا پرتو، خواهر پیمان پرتو ، همان کیس که مدیی یم

 دل از او ربوده و شیدایش کرده بود. 

کشیدن و با دست پس زدن توانسته بود بعد از کیل با پا پیش  

 اش پرده برداری کند . از عالقه

 آمد. پریسا هم ظاهرا از او بدش نیم

ای بود که قرار بود به شناخت ته این ابراز عالقه  ، رابطه

 بیشتی دو طرف بینجامد. 

 اش بود. ختی ترین فرد خانوادهدر این میان پیمان پرتو یی 
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ی زده ت که خودش را به یی رفالبته این احتمال هم یم ختی

 باشد. 

تجربه بازی پیمان زیرک تر از آن بود که توسط دو جوان یی 

 بخورد. 

 نادر رس تکان داد. 

_آره پریسا هم گفت ، البته بعد از اینکه پیمان خودش باهام 

ن ختی صحبت کرد، پریسا اون شب، شب کار بود ، واسه همئر

ی بهشده ویل جرئت نیمداشت یح   ن م بگه، وقتی کرد چتر

رسیدیم بیمارستان ، پیمان هم اینجا بود ، دیگه مجبور شدن 

 بگن چه بالیی رست اومده... 

ی گفته بود که  ن نادر حرفش را ناگهان قطع کرد، گویی چتر

 گفت. نباید یم

مرتضن که تا آن لحظه سیع کرده بود شش دانگ حواسش 

ن آوردن تن صدای او ، داشت به خواب  به او باشد با پایئر

اش باعث شده بود نتواند سویی میان کلمات رفت ، گیجی یم

 نادر را بفهمد. 

صدای نادر که دوباره بلند شد ،چشمان گیج خوابش را باز 

 کرد. 
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_بیا یه ذره از این شتر عسل بخور ، گرمه، پرستارت گفت 

 واسه گلوت خوبه. 

 گلویش بیشتی اذیتش یمخوابش یم
 
 کرد. آمد اما آزردگ

ی بخوابد ، باید   داد ترجیح یم گلویی تازه کند و بعد با حال بهتی

انش انرژی کسب یم  کرد. برای دیدن انیس و دختی

 

 

 ۴۲۳#پارت

 شد که ایستاده بود باالی رس دلدارش. ای یمچند دقیقه

ن کرد و یه چشم یمیه بغض یم بست ، وقت اشک ریخئی

 نبود. 

دانست خطر از بیخ گوش انیس و جنینش نه حاال که یم

 ذشته است ! گ

 
 

اش چندبار خم شد تا با بوسیدن انیس کیم از حجم دلتنگ

 شد . ی او، مانعش یمی سینهکم کند اما حرکت آرام قفسه

ش را از خواب ناز بیدار کند. هیچ دلش نیم  خواست دلتی

 !  _مرتضن
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انیس که با آن همه حس و تعجب صدایش زد، قطره اشگ 

 اش را پیمود. ناخواسته راه گونه

دستش را محکم به صورتش کشید ، رس جلو برد و با کف 

 تمام وجود "جانیم" لب زد. 

بار را از رس شوق هنوز هم حرف زدن سخت بود ویل این

 صدایش رفته بود. 

 انیس دست پیش آورد ، معتن حرکتش را زود فهمید. 

 اش اذیت نشود. بیشتی خم شد تا بانوی خانه

ست ، ی مرتضن نشدست کوچک انیس که روی گونه

 چشمانش ناخودآگاه بسته شد. 

 _باالخره اومدی؟! 

 لرزش و بغض صدایش ، چشمان مرتضن را گشود. 

 رس چرخاند و لبانش را کف دست او چسباند . 

ک هق آرایم زد:   دختی

 _نادر گفت رفتی سفر ، ویل مگه من و دلم باورمون شد! 

 مرتضن تلخندی زد و نوک انگشتان انیس را بوسید: 
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 قدر دلشوره داشتم این مدت. دونه چ_خدا یم

مرتضن کف دست انیس را محکم به لبانش چسباند و پلک 

 بست . 

ن الزم نبود ، حس و حال این زن را نگفته هم درک  گفئی

 کرد. یم

_به همه گفتم محاله مرتضن بدونه من بیمارستانم و نیاد 

 رساغم. 

لبان مرتضن باال کشیده شد ، انیسش هم او را خوب 

 شناخت. یم

ک به ده سال تنها همش نبودند، همراه و یاور هم نزدی

 بودند. 

 

 

 ۴۲۴#پارت

 _کیل نذر و نیاز کردم واسه سالمتیت. 

 _قربون دل مهربونت عزیزم! 

 اش را زمزمه کرد. جمله

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی  انیس هوشیار تر از آن بود که خش صدایش را پای دلتی

 ی او بگذارد . مردانه

 رسید: بعد از لختی سکوت ، با یک دنیا اضطراب پ

 _صدات چرا اینجوریه؟

مرتضن لبخند مهرباین زد ، دست جلو برد و روی گردی شکم 

 او گذاشت. 

 کرد. خوابیده بودن انیس شکم کوچکش را معلوم یم

 نبود که راحت اعالم حضور کند .  قدر بزرگپشکش آن

لبخندش یک دنیا بغض داشت ، آرام خم شد و لبانش را به 

ی شکم انیس چسباند .  ن  تتر

 " صدای هق آرام انیس را شنید و از ته دل "خدایا شکریی

 گفت. 

 اش با پزشک انیس فراموش شدین نبود. مکالمه

شد روی زنده ماندن معجزه مناسب ترین نایم بود که یم

ای بود که انیس و فرزندشان گذاشت و این همان کلمه

 پزشکش گفته بود. 
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قدر آورد ، فقط آناز اصطالحات پزشگ او رس در نیم

فهمید که در نبودش ، اوضاع انیس به قدری بد بوده یم

ای از زنده ماندن هر دوشان قطع امید است که برای لحظه

 کرده اند. 

قدر بد که قبل از حرکتشان به سمت مشهد، پزشک انیس آن

ن  شان به ختی سقط جنینش را به نادر داده بود و گفته بود رفئی

 فایده است. مشهد هم یی 

ن موهای مرتضن به حرکت در آمد. دست راست ا  نیس بئر

 مرتضن برای بار هزارم "خدایا شکرت " را زمزمه کرد. 

 گفت ، کم بود. اگر ده هزار بار دیگر هم یم

اش را به او برگردانده بود ، باید در مقابل خدایی ، زن و بچه

 افتاد. به خاک یم

قدر که نگاهش به چشمان انیس رسش را کیم چرخاند ، آن

 . باشد 

_زود خوب شو انیسم ، نذر کردم سالمت بر گردی خونه ، 

 براتون خون کنم. 
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 صدات چرا این_یح  شده مرتضن ؟ نیم
 

قدر گرفته خوای بگ

 ؟

ای دیگر روی شکم انیس مرتضن لبخند مهرباین زد ، بوسه

 کاشت . 

 رس باال آورد: 

ی یادم نمیاد ویل بهش یم ن گم معجزه ، تو _خودم درست چتر

 بگو ، خدا خییل دوستمون داشته انیس ، خییل! هم همینو 

چسباند ،  اش که تمام شد ، خم شد و انیس را به سینهجمله

فکر به اینکه ممکن بود چه بالیی رس او و فرزندش بیاید هم 

 کشنده بود. 

ات یمی سالمتباید به شکرانه  داد. شان ، یک ماه ختر

 

 

 ۴۲۵#پارت

به ی به ران پایش زد و از جا اکالفه از انتظار یی نتیجه، ضن

 برخاست. 
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دلش مانده بود پیش انیس و جسمش هم هنوز آن قدرها 

 روبه راه نبود. 

ش نشسته بود و دستانش را زیر  ن مهندس پرتو ، پشت متر

 اش در هم گره کرده و جک زده بود. چانه

ی افغاین بود که انگار نگاهش هم مستقیم به پشک ترسیده

 . به دهانش قفل زده بودند 

به ن کوبید، مرتضن نگاه از با ضن ای که پیمان پرتو به متر

 ی پشت پنجره گرفت و به سمت او چرخید. منظره

ن دیدین   ای وجود نداشت. آن طرف پنجره هم چتر

 توانست دیدین باشد. ی انباری نیمی سوختهالشه

خوای حرف بزین آقا رئوف؟! باشه مشکیل نیست _پس نیم

مون رو از طریق قانون حل مشکل، به نظرم باید همون اول 

 کردم. یم

یکش گرفت و  با مکث کوتایه نگاه از رئوف و حرکات هیستی

 به طرف مرتضن چرخید: 

ی این فایده است، گرهکارا یی _بهت که گفتم مهندس ، این

 شه و بس! کار فقط به دست پلیس باز یم
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 نه ، آقا پلیس نه ، توروخدا! _نه

 آورد. نام پلیس رئوف را به خودش 

شد که واقعا مهندس پرتو تهدیدش را عمیل شاید باورش نیم

 کند ، تا اینجا که زیادی با او راه آمده بود. 

 مهندس پرتو کیم به جلو خم شد. 

 اش را روبه او تکان داد و تهدید وار غرید: انگشت اشاره

زنم به کنم و زنگ نیم_این بار آخره که حرفت رو گوش یم

تا اینجا هم کیل دروغ رسهم کردم تا دست دوین که پلیس ، یم

از تحقیق و رسکیسر بردارن ، حاال راست و حسیتن بگو آتیش 

 سوزی کار گ بود؟

 هایش گتر نیماینکه پیمان به حضور آن زن و بچه
 
داد ، بزرگ

 رساند. او را یم

 خواست بیش از قبل رئوف را نیازارد. یم

 _کار... کار خودم آقا! 

ن پرت کرد و از جا  پیمان که خودکارش را با غیظ روی متر

 برخاست ، دهان رئوف بسته شد. 

 های صندیل پیمان در اتاق پیچید. صدای کشیده شدن پایه
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 ۴۲۶#پارت

_این بشر آدم شدین نیست ، زنگ بزن پلیس مرتضن ، زنگ 

 . ن  بزن بیان تکلیف مارو معلوم کئن

ساب اش ترسناک تر از آن بود که رئوف بتواند از او حچهره

د.   نتی

مالید ، نگاه توی مبل فرو رفته بود و دستانش را یه به هم یم

ن دودو یمترسیده  زد: اش روی زمئر

 کار گ بود ؟ پیمان شویحن نداره_نیم
 

 ها؟خوای بگ

 که با آن صدای یی 
جان و خشدارش بیخ گوش او این مرتضن

 را گفت، نگاه ملتمس رئوف به او دوخته شد. 

  زد : مرتضن لبخند مهرباین 

دونیم آتیش سوزی کارتو نبوده _راستش رو بگو رئوف ، ما یم

ایی رو ضبط کردن ویل کامل معلوم
ن  ، دوربینای انبار یه چتر

 .
 

ه خودت واقعیت رو بگ  نیست یح  به یح  بوده ، بهتی

ن داشته؟!   _مگه... مگه انبار دوربئر
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 مرتضن نیشخندی زد و رسی به تاسف تکان داد. 

ون قول داده بود خودش  ن را از زیر زبان رئوف بتر همه چتر

 ترسید با دخالت پلیس اوضاع بدتر بشود. بکشد ، یم

 یا زنگ بزنم ؟! _یم
 
 گ

ن هر دو نفرشان چرخاند .   رئوف نگاه بئر

اش هویدا بود ، اگر راه فرار ترس از سلول به سلول چهره

 کرد . ای درنگ نیمشک لحظهداشت یی 

ن رویش ندکم خویی از دو فرد روبه یده بود ، اما پرده برداشئی

 از واقعیت هم کم خطر نداشت . 

 قول یم
 

دم تا حد امکان نذارم کیس برات _اگر واقعیت رو بگ

 دردرس درست کنه. 

 بار  روی صورت مهندس پرتو کش آمد. نگاهش این

شناخت که بداند حرفش ، حرف است و قدر این مرد را یمآن

 محال است بدقویل کند. 

 

 

 ۴۲۷#پارت
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 شمان رئوف با عجز بسته شد. چ

 تر. حرف زدن ترسناک بود و حرف نزدن ترسناک

تهدیدش کرده بودند نه با جان خودش ، با جان عزیز ترین 

 کسش تهدید شده بود. 

تا به آن لحظه از مرتضن و پیمان بدقویل و نامردی ندیده بود 

 ، پس دل به دریا زد و چشم روی نامردی اطرافیانش بست. 

  عموم.... _شوهر دختی 

ن سه کلمه بود و بعد به زمزمه  صدایش واضح نبود ، همئر

 تبدیل شد . 

؟!   _واسه یح 

 پیمان این را با یک دنیا تعجب پرسید. 

 ای داشته باشد. کس خرده بردهبه یاد نداشت با هیچ

کارگر افغاین هم به جز رئوف نداشت که فکر کند به خاطر 

ی ممکن است کینه به دل گرفته باش ن  د. هر چتر

 خواست دختی عموم رو مجبور کنه باهاش ازدواج کنه. _یم

ابروهای هر دو نفر باال پرید، اوضاع داشت پیچیده تر 

 شد. یم
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 _منظورت همون خانمیه که تو انبار بود؟

 . مرتضن با همان صدای خشدارش این را پرسید 

ها به بحثشان باز شود ، اما قرار نبود پای آن زن به این زودی

 پای ثابت بحث بود.  انگار او 

ن و باال کرد ، پیمان دو دستش را باال گرفت  رئوف که رس پایئر

 و با گیجی پرسید: 

_صتی کن ببینم ، یعتن شوهر دختی عموی تو ، برای مجبور 

 کردن زنش به یه کاری ، کارگاه ما رو آتیش زده؟! 

 اش ، مرتضن را به خنده انداخت. لحن متعجب و عصتی 

 حسایی پیمان هر چقدر هم ک
ه زرنگ بود در مسائل عشقی

 زد. لنگ یم

ی لب پایینش را زیر دندان برد تا جلوی پیدایش گوشه

د. خنده  اش را بگتر

 _ریحان زنش نیست! 

 پیمان رس به آسمان بلند کرد. 

 !  _خدایا صتی
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 ۴۲۸#پارت

 مرتضن لبانش را داخل دهانش جمع کرد. 

تاصل دیده به یاد نداشت تا به حال پیمان را تا این حد مس

 باشد. 

 بار با لحن تند تر روبه رئوف توپید: پیمان این

؟! نه اونجا که واسه حرف شه مثل آدم همه یح  _یم
 

رو بگ

دن اینجاست ، نه تو اون کیس هستی که زدن زیرلفیطن یم

ی!   بخوای زیرلفیطن بگتر

ون را نگاه مرتضن خودش را به پنجره رساند و لحظه ای بتر

 کرد. 

اش شود و آتش خشمش گریبان ن متوجه خندهترسید پیمایم

د.   او را هم بگتر

 رئوف آب دهانش را با صدا قورت داد. 

ی نبود که بتواند از کنارش با  ن عصبانیت صاحب کارش چتر

 خیال راحت عبور کند. 
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_دختی عموی بزرگ من ، دوازده سال پیش با یه پش ایراین 

ه ، خواست اینجوری اقامت ایران هم بازدواج کرد. یم گتر

پشه آدم بدی نبود ، ریحانه خواهر کوچیگ همون دختی 

عمومه. دختی عموم سه بچه داشت ، از همون مرد . من و 

ریحان قرار بود ازدواج کنیم ، همه یح  خوب بود تا اینکه یه 

روز دختی عموی بزرگم تصادف کرد و در جا کشته شد ، از 

 هم ریخت. اون روز همه یح  به

شید ، انگار داشت به جاهای سخت رئوف آه عمیقی ک

 رسید. هایش یمحرف

 _خوب؟! 

 شدن نبود ، مخصوصا حاال که گویی 
پیمان آدم احساسایی

 شد. بحث تازه داشت برایش جذاب یم

 رئوف با تلخندی ادامه داد: 

داشت. _ریحان ، از اون روز بچه های خواهرش رو نگه یم

وچیکا به ی مادربزرگش. کپش بزرگ خواهرش هم رفت خونه

موندن . چندماه همینجوری جز ریحانه با هیچ کس نیم

گذشت ، قرار بود بعد سال دختی عموم من و ریحان هم 

یم ویل....   عقد بگتر
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 آه دومش عمیق تر و سوزناک تر از قبل بود. 

ی آن حس کرد. مرتضن به تلجن شد درد را از ثانیه به ثانیهیم

 حدیس که زده بود، رس تکان داد. 

ط گذاشت که باید بچه های خواهرش هم _حت ما رسر

 ! ن  کئن
 
 باهاتون زندگ

 ابروهای مرتضن به موهایش چسبید . 

این حجم از تعطییل احساس در یک انسان برایش عجیب 

 آمد. یم

ی زیر یک اینکه بعد از پنج سال نامزدی ، دکتی شفق اجازه

ش را نیم ن او و دختی  داد ، عجیب نبود. سقف رفئی

 

 

 ۴۲۹#پارت

ط گذاشت  که اگه عموم و زن عموم _  داماد عموم رسر

ن ، ریحان باید باهاش ازدواج کنه! خوان بچهیم  هارو ببیئن

شود ، این بود رئوف هم فهمیده بود از این مرد آیی گرم نیم

 که یک راست رفت رس اصل مطلب. 
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 های پیمان به جاهای باریک بکشد. ترسید داستان پردازییم

 _آهان! 

ن یک کلمه را زمزمه کرد، مرتضن هر  پیمان که پنچر  شده همئر

د.   چه زور زد نتوانست جلوی لبخندش را بگتر

 سوخت. دلش برای او یم

 طفلک انگار کشتی رویاهایش به گل نشسته بود. 

هم ها را بهرئوف دستانش را در هم گره کرده و یه آن

 مالید. یم

ن بود. نگاهش به نقطه  ای روی زمئر

 به چشم زن و شوهر _من و ریحانه عاشق هم
 

یم. از بچگ

خواد ریحان رو بده به همدیگه رو دیدیم ، عموم که گفت یم

م ، ریحانه دامادش ، دیوانه شدم. دلم یم خواست بمتر

خواد با اون مرد ازدواج کنه . خودش گفت که دلش نیم

کرده و حتی بچه گفت اون ، خواهرش رو هم اذیت یمیم

ن   . هاش از دستش  در امان نیسئی

ها رو آورد پیش من ، گفت اگه زن عموم یه روز ریحان و بچه

خوای با ریحان ازدواج کتن باید هر جوری هست فراریش یم
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بدی. گفت اگه خیالم از بابت ریحان و نوه هام راحت باشه ، 

ه. رضایت عموم رو برای ازدواج یم  گتر

 اونا؟! 
 
ن هودی و افتادی وسط زندگ  _توم فکر کردی رابئر

 ئوف که با عجز باال آمد ، پیمان و دستانش را باال برد. نگاه ر 

اش خواد با چشمات بخوریم ، ادامه_خییل خوب بابا ، نیم

 رو بگو. 

سکوت رئوف کیم طوالین شد، شاید داشت کلمات را جوری 

چید که پیمان ، با آن ذهن خالقش ، جفت پا کنار هم یم

د! وسط حرف  هایش نت 

 دیگهی _من قبول کردم ، چاره
 
ای نبود ، بدون ریحان زندگ

کردن سخت بود. شبونه آخر انبار ، یه دیوار کشیدم تا 

دونستم کیس از این ها یه مدت اونجا باشن ، یمریحان و بچه

کنه. چندبار داماد عموم اومد اینجا قسمت انبار استفاده نیم

ی نیست و  . داد و بیداد و دعوا راه انداخت ، بعد که دید ختی

 تونه پیدا کنه ، گذاشت رفت. رو نیمکیس 

ت شاخ و شونه ی پیش واسه_پس اون قلچماق که هفته

 کشید ، رقیب عشقیت بود؟! یم

 کوبید ، بد بود؟! اگر مرتضن مشتی زیر چشم پیمان یم
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 مردک ربات ، یک ذره حرف زدن بلد نبود. 

 روزمره بیشتی 
 
هر چه در موارد کاری اقتدار داشت، در زندگ

 مانست. ها یممقبه اح

 

 

 ۴۳۰#پارت

 کشید و یی 
 توجه به پیمان پرسید: مرتضن نفس عمیقی

 هاش رو بسوزونه؟! خواسته بچه_یعتن طرف یم

رئوف رسش را تند تند به دو طرف تکان داد ، گویی 

 خواست منقن بودن جوابش را خوب میخکوب کند. یم

تش ها اونجان. راسدونست بچه_نه ... نه ...اون اصال نیم

ی عموم ، بچه منم ختی نداشتم ، ریحان قرار بود بره خونه

ه. نیمها رو هم یم شد که منرصف شد و دونم یح  خواست بتی

خودش تنها رفت، من اون روز خییل خسته بودم ، بار جدید 

ها کردم تا ترییلرسیده بود و کل روز رسپا بودم و کمک یم

، ریحان که خایل بشه. این شد که خییل زود خوابم برد 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 برگشت به زور بیدارم کرد.رفته بود انبار پشت و متوجه

 آتیش شده بود، بعدم که..... . 

 اش با آه عمیق ناتمام ماند. جمله

 _اون شلینگ واسه خاموش کردن آتیش وسط محوطه بود؟

ن انداخته بود و نقطه ای نامعلوم را رئوف رس پایئر

 نگریست. یم

 بلند کند ، گفت:  با این سوال ، بدون اینکه رس 

ها رو نجات بده خواست اینجوری بچه_کار ریحان بود ، یم

 ،منم تنها فکری که به ذهنم رسید ، زنگ زدن به شما بود. 

 مرتضن متفکرانه رس تکان داد. 

 شد سکوت کرده بود. ای یمپیمان هم چند دقیقه

 کرد. مرتضن داشت خودش را جای رئوف تصور یم

ای جز ترد از اند و چارهز او گرفتهجای مردی که عشقش را ا

اش ندارد ، رس تکان داد و هر چه ی بزرگان خانوادهخواسته

ی کافن سختی فکر و خیال بود را از رسش راند ، به اندازه

 کشیده بود. 
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_این داماد عموت ، اون قدری پول داره که بتونه خسارت 

 انبار و وسایل توش رو بده؟

 

 

 ۴۳۱#پارت

لحن مرموزش توجه رئوف و مرتضن را جلب سوال پیمان و 

 کرد. 

معلوم نبود پشت کلمایی که کنجکاوانه بر زبان راند ، چه 

 داستاین خوابیده بود. 

 رئوف رس باال انداخت. 

 _نه آقا اون گورش کجا بود که کفن داشته باشه. 

 پیمان لتی کج کرد و رس تکان داد. 

 خواست رسیده بود. انگار به همان جوایی که یم

یس داری؟_   بهش دستی

ای متعجب و ترسیده نگاهش کرد ، بعد نگاه رئوف لحظه

 دزدید و پاسخ داد: 
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 ی عمومه! _خونه

 پیمان نیشخندی زد . 

 _خوبه پس ! عموت خوب گوشش رو کشیده ! 

 های پیمان ادامه یابد. رئوف اجازه نداد کنایه

کنه آقای مهندس ؟! وقتی چاقو زیر گلوی ریحان _چه

کشه هاشون رو یمدیدشون کرده که دختی و نوهگذاشته و ته

تونست بکنه؟ آقا بخدا اون مرد کار یم، عموی پتر من یح  

ام دختی عموم و خانواده ش بدی نبود ، هر یح  یادم میاد احتی

گذروند ویل رو داشت ، کارگر بود ، درست مثل ما سخت یم

، دانم چه شد که کارش به اینجا رسید اهل خالف نبود ، نیم

گه پش خواهرش به پش بزرگش دست درازی خودش یم

خواد یه ها شده ، فقط یمموقع اینم مثل دیوانهکرده ، از اون

 هاش رو خودش نگه داره. جوری بچه

 _با آتیش سوزی و تهدید؟! 

 رسید. رئوف تنها رس تکان داد! جواب دیگری به ذهنش نیم

بود و  مانده بود رس دورایه ، دورایه که یک رسش خودش

انهدیل که سال های دختی عمویش ، ها قبل رفته بود برای دلتی
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ن را باخته است ، طرف دیگر مردی بود که معتقد بود همه چتر

 مردی که با چشمان خودش نابودی و شکستش را دیده بود. 

 

 

 ۴۳۲#پارت

_بهش بگو خودش بیاد خودش رو معرفن کنه، من هم میام 

ط دم، فقط یهرضایت یم  دارم که باید قبول کنه. رسی رسر

 مرتضن چشم گرد کرد. 

 پیمان؟! این همه خسارت زده، یم_یح  داری یم
 
خوای گ

 رضایت بدی؟

 خیایل گفت: پیمان لتی کج کرد و با لحن یی 

کتن رضایت ندم از این آدم واسمون پویل در میاد؟ _فکر یم

گه یه آدم بدبخت بیچاره است که رسیده بیتن که داره یمیم

م ، شاید دست از رس هبه ت خط. بذار حداقل ازش تعهد بگتر

 ی زنش برداشت. خانواده

 مرتضن متعحب از جواب او ، قدیم به عقب رفت. 
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هایش موافق بود اما انتظار شنیدن آن از زبان پیمان با حرف

 را نداشت. 

گتر مهندس پرتوی سخت شد این مرد ، همانباورش نیم

 باشد. 

ا دیده بود ، توجه زیادش به پرسنل اش را بارهانسان دوستی 

ن از یک خسارت شاید چند  زیر دستش را هم ، ویل گذشئی

 رسید. و دلبازانه به نظر یمصد میلیوین زیادی دست

رئوف هم انگار حال او را داشت ، جا خورده و متعجب رسپا 

 ایستاد . 

 _شما مطمئتن آقای مهندس؟! 

ن و باال پیمان بدون لحظه  کرد.   ای تردید رس پایئر

، تو پیغامم رو بهش برسون و بگو واسه اینکه _آره، مطمئنم

طام  تونه تلفتن باهام در ارتباط باشه... رو بشنوه یم رسر

گفت و خودش را مشغول ورق زدن کاغذهای پیش رویش 

 کرد. 

 با این کار ختم جلسه را اعالم نمود. 

 رئوف نگاه مستاصلش را به مرتضن انداخت. 
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  زد و چشم بست. مرتضن لبخند مهرباین 

خواست خیالش را راحت کند ، هر چند که خیال خودش یم

 چندان راحت نبود . 

 این روی پیمان را تازه دیده بود.  

رئوف که با رسی افکنده و فکری مشغول اتاق را ترک کرد، 

ن پیمان رها مرتضن خودش را روی یگ از مبل های جلوی متر

 کرد. 

ای که رس طرف رو کاله خو ت چیه مهندس پرتو ؟ نیم_نقشه

 بذاری؟

 

 

 ۴۳۳#پارت

 پیمان نیم نگایه به او انداخت ،لحنش شایک بود. 

 _دستت درد نکنه دیگه ، مگه من کاله بردارم. 

 گفت و دوباره مشغول کارش شد. 

ت چیه ، من که _پیمان درست حرف بزن ببینم برنامه

 گذری. دونم به این راحتی از ختر خسارتت نیمیم
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 ارش را به سمت او گرفت. پیمان خودک

_اوال خسارتت نه و خسارتمون ، حواست باشه که این پروژه 

ک بوده ، دوما خودت بهتی از من یم دوین که این پرونده مشتی

تهش واسه ما هیج  نداره ، این آدم ، آدم خسارت دادن 

قدر ها هم زیاد نبوده که نیست ، در ضمن خسارتمون اون

انش کرد.   نشه جتی

؟ _درسته   که انبار تقریبا خایل بود ویل خسارت ساختمون یح 

 باید داخلش کیل کار بشه تا بتونیم دوباره ازش استفاده کنیم. 

 پیمان نیشخندی زد. 

_وقتی طرف مجبور شد تک و تنها انبار رو مثل روز اولش 

 کنه ، حالش جا میاد. 

 اش چسباند. گفت و چشمگ ته جمله

 ی ناباوری کرد. مرتضن خنده

؟ یه نفر چهشویحن یم _داری تونه انبار به اون جوری یمکتن

 رو بازسازی کنه؟
 
 بزرگ

 پیمان شانه باال انداخت: 
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نداخت وسط انبار ما، باید موقع که داشت آتیش یم_اون

 کرد. فکر اینجاش رو هم یم

کرد اگر مرتضن رسی پر تاسف تکان داد ، تعجب نیم

نهایی مثل روز اولش فهمید داماد عموی رئوف انبار را به تیم

 کرده است. 

کتش با هیچ کس شویحن نداشت.   پیمان رس کارهای رسر

خیال ، امروز چون حالم خییل خوب بود این _حاال اینارو یی 

 پیشنهاد رو دادم. 

 _یح  شده مگه؟! 

خندید. مرتضن را زیاد ی پیمان یمسلول به سلول چهره

 منتظر نگذاشت. 

 ا قیمت روز فروختیم. _سه واحد بافی مونده از پروژه رو ب

 خندید ، این سه واحد تمام سود بود. حاال مرتض هم یم

را  ی واحدها را پیش فروش کرده بودند و با پولش پروژهبقیه

 به اینجا رسانده بودند. 
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مانده بود این سه واحد که فروشش سود صد درصدی 

شد. همان پویل که دلیل آمدنش به این شهر و شان یمپروژه

 از خانواده و شهر و دیارش بود.  اشدوری

 

 

 ۴۳۴#پارت

 ای زد و دل مرتضن را ریش کرد. انیس ناله

شد که نشسته بود کنار تخت او و با درد دوروزی یم

 داد. کشیدنش ، جان یم

ن دستانش با ناله ی بعدی انیس ، دست کوچک او را بئر

 گرفت و رسش را به آن تکیه زد . 

 کرد. ده بود و ولش نیمیک دنیا بغض بیخ گلویش را چسبی

هایش ها که صدای هایخواست ، از آن گریهدلش گریه یم

 آورد. دنیایی را به لرزه در یم

 !  _مرتضن

 صدای ضعیف و لرزان انیس را راحت شنید. 
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وقتی چند روز به شوق شنیدن صدایش پلک روی هم 

ی او هم به گوشش نگذاشته بود ، عجیب نبود که زمزمه

 شنیدین بیاید. 

 جانم عزیزم ، بیدار شدی باالخره؟_ 

 ی انیس با لبخند کوچکش کیم خون افتاد. لبان ترک خورده

 اش را آرام روی لبان او کشید. مرتضن نوک انگشت اشاره

منده !  م ! اصال حواسم به لبات نبود عزیزم ، رسر  _الیه بمتر

 انیس رس باال انداخت: 

 م خوبه؟_بچه

 انرژی صحبت بیشتی نداشت . 

ن دو   کلمه را هم به جان کندن بر زبان آورده بود.   همئر

 اش را عمیق بوسید. مرتضن روی تن او خم شد و پیشاین 

احت مطلق و خوابیدن روی تخت های چند هفته استی

ده بود.  ن نتی  بیمارستان هم عطر خوش تن انیس را از بئر

 داد این زن! بوی بهشت یم
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ن از م_آره عزیزم ، آره عمر مرتضن ، مش غالم ن و تو حسئر

ه ، دو روزه فقط یم خوابه و یم شاشه به خوره و یمخییل بهتی

 این دنیا! 

اش درهم شد ، جای ی آرایم کرد و چهرهانیس خنده

 کرد. هایش درد یمبخیه

ن لبانش خارج شد ،تمام جان مرتضن را به  آخ آرایم که از بئر

 درد آورد. 

 _جانم خوشگلم، درد داری؟

 انیس باز رس باال انداخت. 

 _نه زیاد، خوبم. 

 بعد تالش کرد خودش را روی تخت باال بکشد. 

تنش کرخت شده بود از خوابیدن روی تخت روی تخت و  

 هایش جاری بود. دارویی که به جای خون در رگ

دو روز قبل ، فشار خونش یکدفعه باال رفت و پزشکش را 

 مجاب کرد که به زایمان زودتر از موعد تن دهد. 

 

 

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 ۴۳۵#پارت

هفت ماهه شده بود و به خاطر وضعیت خاص  جنینش

 انیس ، از قبل هم پیش بیتن این اتفاق را کرده بودند. 

ن خارج از ریه های کودکش هم آماده شده بودند برای زیسئی

 رحم مادرش. 

 _بریم ببینیمش؟

مرتضن ، بالش پشت رس انیس را مرتب کرد و کمکش کرد 

 د : باالتر بنشیند ، با شنیدن صدای او لبخندی ز 

سم یم شه از تخت _باشه عزیزم اجازه بده برم از پرستارت بت 

ن بیای یا نه ، بعد یم  برمت. پایئر

انیس با لبخند مهرباین رس به بالش پشت رسش تکیه زد و 

 چشم بست. 

آمد ، بدنش هم به شدت ضعیف شده هنوز هم خوابش یم

 بود. 

انش یک ذره شده بود و   بدتر از همه دلش بود که برای دختی

 برای کودگ که ندیده عاشقش بود. 
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ت رو گرفتم ، باید بریم مش _پاشو انیس، پاشو که اجازه

ن رو ببینیم که یم گن پرستاراش رو حسایی عاض غالمحسئر

 کرده. 

با صدای مرتضن از چرت کوتاهش پرید ، لبخندی زد و 

د.   خودش را به مرتضن ست 

ایل بود شد و این عبعد از چند هفته داشت از تخت جدا یم

 ماند . کار نیمبرای زین مانند انیس که یک لحظه یی 

ن دست کیم از مرگ نداشت. این همه سکون و یک  جا نشسئی

مرتضن ، انیس را روی ویلچر نشاند ، پتوی کوچگ بر روی 

هایش پاهایش کشید و شنل مخصوصش را روی شانه

 انداخت. 

ون از ات اق تن نحیف انیسش تاب رسمای کولرهای روشن بتر

 را نداشت. 

ی یم ن . _یه چتر  گم انیس قول بده ناراحت نیسر

 انیس با ترس پرسید : 

؟ یح    شده؟_یح 
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خواست تاثتر مرتضن روبه روی او روی پاهایش نشست ، یم

 ی او ببیند: هایش را در چهرهحرف

 _راستش من هنوز پشمون رو ندیدم! 

 زد. ی انیس ، تعجبش را فریاد یمچشمان گرد شده

 دی زد. مرتضن لبخن

کتن قربونت برم؟ اگه تا خیالم از سالمتی تو _چرا تعجب یم

 تونستم اون بچه رو ببینم. شد که نیمراحت نیم

 اش یک آه عمیق چسباند و رسپا ایستاد. ته جمله

حرکتش به موقع بود وگرنه ممکن بود انیس اشک جمع شده 

 توی چشمانش را ببیند . 

وز قبل ، زیر دست وقت مجبور بود توضیح دهد که دو ر آن

ای قلبش از حرکت ایستاد و جان مرتضن را پزشکش ، لحظه

 هم ستانده بود. 

 

 

 ۴۳۶#پارت

 تونم بغلش کنم؟_یم
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صدای انیس با آن لحن درمانده و خواهش تلخندی بر لب 

 مرتضن آورد. 

 چند وقت یم
 
اش بدجور از دستش در رفته شد رسنخ زندگ

 بود. 

تابیت رو هم یی  پشت خییلاقا گل_آره عزیزم ، چرا که نه! اتف

 کرد. یم

ون آوردن  ویی جواب او را داد و برای بتر
پرستار که با خورسر

نوزادشان از دستگاه ، رو برگرداند ، مرتضن از فرصت 

 ی آرایم روی رس انیس نشاند. استفاده کرد و بوسه

 انیس رس چرخاند و با لبخند مهرباین نگاهش کرد. 

 فهمیده بود. معتن حرکت او را خوب 

خواست آرامش کند ، رایه بهتی از بوسیدن مرتضن که یم

 یافت . نیم

 داشتنش را با لبانش ابراز کند. یادگرفته بود دوست

 _بگتر این فلفلت رو ! 

 انیس با ذوق آغوشش را روی طفل کوچکش گشود. 
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ه بود ، هر چند دوقلوها از این هم  ن پشک زیادی ریزه متر

گذشت چندسال ، سختی روزهای   تر بودند ویل با کوچک

ها زیاد در خاطرش نمانده اول و ضعیف و ظریف بودن آن

 بود . 

ه_نگاه به جثه ن اش نکن ، خدانکنه دلش گریه بخواد ی ریزه متر

 ذاره روی رسش! یه صدایی داره که کل بخش رو یم

 اش را تمام کرد و با لبخند از آنها فاصله گرفت. پرستار جمله

 چر روی پاهایش نشست. مرتضن کنار ویل

 شان زیادی جذاب بود. ی عشقنگاه کردن به انیس و ثمره

 _بهش شتر بدم؟

 جوابش لبخندی مهربان و رس تکان دادن بود. 

ملوچ پشکش ای بعد ، صدای ملچانیس معطل نکرد و لحظه

 ، گوش هر دو نفرشان را پر کرده بود. 

 انیس دستانش را محکم تر دور فرزندش حلقه کرد: 

ن اون شتی که حالم بد شد فکرش رو نیم_  کردم همچئر

 ای رو ببینم . لحظه
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 ۴۳۷#پارت

اش روی هایش از زیر چانهگفت و هق آرایم زد ، اشک

 افتاد . پیشاین پشش یم

 آنها داشت.  آلودی سیع در پاک کردنمرتضن با لبخند بغض

ی شبیه حال انیس بود.  ن  حال خودش هم چتر

 
 
را در عرض مدت کوتایه ، به هم  شانطوفان بدجور زندگ

 آمد. ریخته بود و حاال این همه زیبایی در نظرش باورکردین نیم

چرخید ، انگار داشت ی انیس یمچشمان پشک در چهره

 کرد. اش یمشناسایی 

کم بسته شد و لبانش هایش کمکیم که شتر خورد، الی پلک

 از هم فاصله گرفت. 

 و آروم دیدیم! _چه عجب ما باالخره این زلزله ر 

معلوم نبود پشک چه آتییسر سوزانده بود که پرستاران از 

 دیدن آرامش کوتاهش به شوق آمده بودند. 

 شه؟! _گ مرخص یم

 پرستار لتی کج کرد: 
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ن امروز دکتی  _فکر نکنم مشکل خاض داشته باشه ، همئر

خواست مرخصش کنه ویل گفت فعال منتظر بمونیم تا یم

ه. وضعیت شما تثبیت بشه   ، بعد تصمیم بگتر

 _پس مشکیل نداره؟

 ی نوزاد را نوازش کرد. اش گونهپرستار با پشت انگشت اشاره

ین نگراین خانم دکتی وضعیت _نه بابا خوبه خوبه، بیشتی

های دیگه ش بود که شکر خدا االن خوبه ، نسبت به بچهریه

ی یم  بیشتی
 
خواد ویل حال عمومیش عالیه ، یه مقدار رسیدگ

 تون راحت. خیال

ی گذر از یک نفس راحتی که انیس و مرتضن کشیدند ، نتیجه

 بحران دیگر بود. 

 گرفت. مرتضن نگاه از همش و فرزندش نیم

د ، باید آنیم شان قدر نگاهخواست این لحظه را قاب بگتر

 شد. هایشان تالفن یمها و ندیدنکرد تا تمام دورییم

ا هم بودن!   _کاش دختی
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 ۴۳۸#پارت

کرد این ی پشش را نوازش یمس در حایل که داشت گونهانی

 را گفت. 

 مرتضن دست کوچکش را در دست گرفت . 

 پشت آن را 
 
آن را به لبانش چسباند و جای خون مردگ

 عمیق بوسید. 

 ریم پیششون. _نگران نباش ، خدا بخواد فردا یم

 کشید. سابقه نداشت این همه از 
 

انیس آیه از رس دل تنگ

کانش   دور بماند. دختی

 _حتما مامان و مهسا رو عاض کردن. 

انیس تکان داد ،  لبخند مرتضن و رسی که در تائید حرف

 انیس را هم به خنده انداخت. 

ارت دست هر پشی را از پشت بسته بودند.  انش در رسر  دختی

شون برمیان. راستی _ نگران اونا نباش، مهسا و الهام از عهده

 انتخاب نکردی؟! اسم واسه این ته تغاری ما 

ی پشک را نوازش کرد. نریم پوست او لبخندش گفت و گونه

 تر کرد. انیس رس باال انداخت. را برزگ

https://t.me/VipRoman


 صدیقه بهروان فر   انیس دل

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ا  _خییل بهش فکر کردم ویل انتخاب سخت بود ، دختی

 شایان. یی یم
ن گفت یه اسم بذارید که زبون آدم یی یمگفئی

گفت هر بچرخه واسه صدا زدنش. زن عمو مثل همیشه یم

 ودت دوست داری . تو هم که ..... یح  خ

 . ن  _منم که نظرم رو همیشه گفتم ، همون مش غالمحسئر

 ی مرتضن کوبید. انیس مشت آرایم به شانه

سم و جدی جوابم _خییل بدی ! یه ی ازت بت  ن بار نشد یه چتر

 رو بدی! 

ن نوازش دست کوچک او   زد و حئر
مرتضن لبخند مهرباین

 گفت: 

عزیزدلم ، نامردیه که _هفت ماه تو زحمتش رو کشیدی 

 اسمش رو من انتخاب کنم! 

 انیس با یک دنیا عشق نگاهش کرد. 

ن یک جمله خود عشق نبود ، پس چه بود؟!   اگر همئر

 _ اشکایل داره اگه بگم اسمش رو بذاریم شایان؟

 مرتضن پدرانه پشش را نگریست و عاشقانه لبخند زد. 
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که قراره زیر   _ نه انیس بانو! چه اشکایل داره آخه؟! مهم اینه

مرد به  دست یه مادر تربیت بشه که مطمئنم ازش یه شتر

 خواد باشه! تمام معنا یم سازه، حاال اسمش هریح  یم

 

 

 ۴۳۹#پارت

ی مرتضن را نوازش کرد، از او دستی که پیش رفت و آرام گونه

اش روان گرفت، هقی که زد و اشگ که روی گونهدستور نیم

 شد هم همینطور! 

که شنیده بود چه بالیی از رس مرتضایش گذاشته   ایاز لحظه

 است ، آرامش رفته بود. 

 کرد. اش یمای فکر به نبود مرتضن هم دیوانهثانیه

؟ چشمه_یح    ی اشکت خشک نشد؟شد باز عشق مرتضن

آلود سوالش را باز و لحتن خوابمرتضن که با چشمان نیمه

 ی انیس با صدا شد. پرسید ، گریه

ن شد مهربان رستکان داد و نیم مرتضن با لبخندی ، ختر

 دستانش را از هم فاصله داد. 
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؟ چند وقته درست و _بیا اینجا ببینم یح   شده گل دختی

ن بغلت کم شده !   حسایی بغلت نکردم ، فکر کنم ویتامئر

گفت و خودش دست انیس را گرفت و او را به طرف خودش 

 کشید . 

اش شدت گریهی او چسباند و  ی سینهانیس پیشاین به قفسه

 گرفت. 

دونم احوال پرسیش بعد از دو _از دست این مهسا! نیم

 هفته یح  بود دیگه؟! 

؟_یعتن نیم
 

 خواستی بهم بگ

ای که غم از سلول به انیس رسش را عقب برده بود و با چهره

 کرد ، این را پرسید. سلول آن چکه یم

 نبوسیدنش در این وضع غتر ممکن ترین کار دنیا بود. 

ن دو ابروی او نشست.  یبوسه  مرتضن درست بئر

گفتم، وضعیت تو جوری _نه قربونت برم، معلومه که نیم

نیست که بخوای به اتفاقات بد فکر کتن ، هر چند فکر 

کنم دیگه اتفاق بدی هم درکار نباشه، باید حاال خدارو یم

ن کنار هم بودنمون.   هزاربار شکر کنیم واسه همئر
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ن مشغول پاک کردن اشک گفت و با همان لبخند مهربا

 ی انیس شد. چهره

 و 
 
_انیس خانم ! عزیزم! خانمم! حواست هست که زندگ

 داره؟! اون بچه به 
 

سالمتی یه نفر دیگه هم به تو بستگ

ت نه تنها به اندازه ی کافن ضعیف هست ، اینجوری شتر

ر داره! دردش نیم  خوره، بدتر واسش ضن

ن کرد، لب خندش هم باالخره انیس تند تند رسباال و پایئر

 ی مرتضن زد. ی سینهای روی قفسهشکفت، بوسه

 درسته ویل چیکار کنم که دلم این حرفا حالیش _هریح  یم
 
گ

کنم حال تو بد بوده و من ش با خودم فکر یمشه ، همهنیم

ختی از تو خوابیده بودم، اگه خدای نکرده ،زبونم الل یی 

یت یم ن  شد... چتر

 

 

 ۴۴۰#پارت

 غض ترکاند. گفت و باز ب

 ی صداداری کرد و او را باز به سینه چسباند . مرتضن خنده
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یم شده و  ن یم نشده ، یا ناراحتی که چتر ن _االن ناراحتی که چتر

 تو داغونم رو ندیدی؟! 

 ی او کوبید. ی سینهانیس مشت آرایم به قفسه

 _خییل بدجنیس! 

مرتضن دوباره بوسیدش ، این بار درست روی لبانش را و 

 ر از قبل. طوالین ت

 قدر طوالین که هر دویشان نفس کم آوردند . آن

 بعد روی تخت نشست و انیس را هم روی پاهایش نشاند . 

ک مطیع شده بود ، هر چه مرتضن یم خواست انجام دختی

 نمود. کرد رفتار یمداد و هر جور طلب یمیم

پیشاین به پیشان انیسش چسباند و سیع کرد فکرش را از 

ن تر برایش چشمک یمای که کیممنظره زد، منحرف کند،  پایئر

 داد. ای روی یمبیتن نشدهوگرنه اتفاقات پیش

 
 
اش را داشته اتفاقایی که شک داشت تن و بدن انیس آمادگ

 باشد. 

دونه که هر هام! خدا یم_انیس خانم! عزیزدلم! مامان بچه

 رو کامل درک یمای که یمکلمه
 
فهمم حالت رو ، کنم . یمگ
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باورکن االن اصال وقت خویی واسه فکر کردن به اما و ویل 

اگرها نیست، من و تو هردومون یه خطر بزرگ رو از رس 

گذروندیم ، حاال اگه فقط بشینیم یه گوشه و خدا رو شکر 

ن که همه مون سالمیم ، هردومون کنیم، بازم کمه. همئر

رسپاییم ، شایان کنارمونه ، جای یه عمر شکرگذاری داره 

دونم سخته ویل قول بده دیگه به خاطر این ! یمعزیزم

اتفاقات نه خودت رو اذیت کتن و نه حتی به اینکه ممکن 

. این بچه ها چشمشون به بود یح  بشه و یح  نشه فکر کتن

ماست. انیسم به من و تو. اجازه نده به خاطر اتفاقایی که 

ن باشه؟!   نیفتاده ، احساس عدم امنیت کئن

. انیس باز رستکان داد   و لبخند زد. حالش بهتی بود ،خییل بهتی

 الاقل حاال دلییل برای بهتی شدن حالش داشت. 

ی دیگه ، اگه دکتی شایان اوگ بده و برگردیم فردوس، _هفته

گن باید یی یمخوام یه سور حسایی بدم ،خاله حایحی و یی یم

دم  ضا ست  خون کنیم ، خودمم تو فکرش هستم. به علتر

 . کارش رو هماهنگ کنه

ی مرتضن انیس با حال هزار برابر بهتی از قبل رس به سینه

 تکیه زد. 
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ی جیغ مانند لبان مرتضن که به رس او چسبید ، صدای گریه

 شایان بلند شد و هر چه حس و حال بود را پراند. 

ت چشم _پاشو ، پاشو خانم که حسودخان بیدار شد بچه

 نداره به لحظه خلوت کردن ما رو ببینه! 

ن آمد .  انیس به  لحن پر حرص مرتضن خندید و از تخت پایئر

ن دستانش آرام گرفت در دل خدا را شکر کرد .   پشکش که بئر

 شان حاال هزاران بار شکر داشت. حق با مرتضن بود ، سالمتی 

 

 :انیس دل

 

 ۴۴۱#پارت

 _غرق نیسر تو دریای فکر و خیال جناب! 

 با مکث کوتایه خودش را کیم عقب کشید. لبخندی بر لب

 نشاند و به طرف مهناز چرخید. 

هاتون دل _سالم مهناز خانم! چه عجب از غار تنهایی 

 کندین! 
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 _خییل دوستش داری؟

ن  مهناز که با یک الیه اشک نشسته روی چشمانش به پایئر

 پایشان اشاره کرد و این را پرسید. مرتضن جا خورد. 

ی ویالی هایشان در محوطهبه عقب چرخید. انیس و بچه

 شان مشغول بازی بودند. یااجاره

شان پیوسته بود، لبخندش پرید. از زماین که مهناز به جمع

 ترس این لحظه را داشت. 

 ترسید انیس را دلخور کند. از تنهایی با مهناز فراری بود. یم

 _خییل برات خوشحالم! 

 آمد. ی نزدیکش یمصدای مهناز این بار از فاصله

ای که ت همان نقطهاش ایستاده بود و داششانه به شانه

 کرد. مرکز دید او بود را نگاه یم

سم راستش رو یم ؟_یه سوال بت 
 
 گ

 دانست. مرتضن کالفه شده بود. هدف مهناز را نیم

تکلیفش با خودش معلوم بود اما وقتی پای مهناز وسط بود، 

 هر اتفافی ممکن بود اتفاق بیفتد. 

 خواست زودتر این شکنجه تمام شود. یم
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ن و باال کرد. هابه نرده  ی پشت رسش تکیه زد و رس پایئر

س.   _آره چرا که نه! بت 

 مهناز دستی برای افراد حاضن در محوطه تکان داد. 

که همه از خلوتشان خواست حایل مرتضن کند شاید یم

 اند. باختی شده

؟!   _خوشبختی

؟!   _یح 

نه اینکه معتن سوالش را نفهمیده باشد، نه، فقط زیادی جا 

 خورده بود. 

ی هناز یک زماین او را تنها گذاشته بود و در اوج رابطهم

 شان پشتش را خایل کرده بود. احسایس

 جوری رفته بود که دیگر هیچ امیدی به برگشتنش نداشت. 

 

 

 ۴۴۲#پارت
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نزدیک به ده سال دل کنده بود از خانواده و وطنش و حاال، 

ی همان ده سال از آخرین بارش بعد از خلویی که به اندازه

 آمد. پرسید که برای مرتضن عجیب یمگذشت، سوایل یمیم

 ، _نگو که تو این چندسال مغزت کوچیک شده آقا مرتضن

؟! سوالم واضح بود، یم ن شم با انیس خوشبختی  خوام مطمئ 

جا ها هنوز همانمرتضن رس روی شانه چرخاند. انیس و بچه

 بودند. 

 تر نشسته بودند. طرفمهسا و الهام هم کیم آن

 . ند انیس را پاسخ داد لبخ

انیس که نگاه گرفت و باز مشغول بازی با فرزندانش شد با 

 دست به او اشاره کرد و گفت: 

ن مهناز ، یح  یم ؟_اونجا رو ببئر  بیتن

 نگریست. جا را یممهناز هنوز داشت همان

 پششه، یه خواهر که عاشق برادر و 
 
_یه مادر که نگران زندگ

قدر به شوهرش مطمئنه که وقتی برادرشه و یه زن که اونزن

پرسم مرتضن کجاست، خودش با یه لبخند گنده بهم ازش یم

 . فرستتم پیش تو ده و یمنشونت یم
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 بزرگ شد، حسایی بزرگ! 
 لبخند مرتضن

 مهناز اصل مطلب را گرفته بود. 

ن مهم تر  انیس به این مرد اطمینان داشت و این از همه چتر

 بود. 

ن _خوب به ن مادر و خواهر و نظرت با داشئی یه همچئر

 تونم خوشبخت نباشم؟! همشی یم

 مهناز نیشخندی زد. 

_مرتضن من رو رسندوون! من کاری به الهام و مهسا ندارم، 

تونه از رس عشق و اعتماد به حرف من فقط انیسه، یه زن یم

ن کار رو در شوهرش یه زن رو کنارش تحمل کنه و یم تونه همئر

د شده و حیس بهش نداره هم مورد مردی که ازش نا امی

 بکنه، مطمئتن انیس از رس عشق این کار رو کرد؟

ای کمرنگ نشده مرتضن رس تکان داد و با همان لبخند که ذره

 بود، پرسید: 

 _قراره به کجا بریس مهناز؟ برو رس اصل مطلب. 
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 ۴۴۳#پارت

 ها فاصله گرفت. مهناز از نرده

شان دی کمی قروی مرتضن ایستاد. فاصلهدرست روبه

 شد راحت تر چشم در چشم شوند. باعث یم

ای از رس مرتضن گذاشت که چقدر دلش برای انیس لحظه

 اش تنگ شده است! ریز جثه

توانست عایل در آغوش کشیدنش در این فضای زیبا یم

 باشد! 

، تمام این  _من اصل مطلب رو همون اول گفتم مرتضن

ندگیم، فکرم پیش تو هایی که ازدواج کردم و رفتم دنبال ز سال

و احساست مونده بود. خوشبخت بودم، رادوین مرد خوبیه، 

 همه جوره هوام رو داشت. 

ی که یم   ن خواستم برسم. حاال که کمک کرد تا به اون چتر

ی درس و کار رو ندارم، رادوین مدرکم رو گرفتم و دیگه غصه

کنه و من هربار یه خواد. چندماهه داره تکرار یمازم بچه یم

 بهونه آوردم. 
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آخرش صداش در اومد. فهمیده بود دلم اونجور که باید با  

 
 
مون نیست، خییل راحت برام بلیط گرفت و ازم اون و زندگ

 خواست بیام تا تکلیفم با دلم روشن بشه. 

گفت تا هر وقت که فکر کتن نیاز به زمان داری منتظرت 

 کنم. ای قبول نیممونم ویل وقتی برگردی، دیگه بهونهیم

هم اش را با آه عمیقی قطع کرد. ابروهای مرتضن کیم بهجمله

 نزدیک شده بود. 

حس خویی که از اول هم به رادوین نداشت، داشت تقویت 

 شد. یم

 توانست به جاهای خویی برسد. های مهناز نیماز گفته

! اومدم  ن بشم مرتضن _من اومدم که از خوشبختیت مطمئ 

ز نارویی که بهت زدم، ازم که خیالم راحت بشه که بعد ا

؟!  ، تو خوشبختی . راستش رو بگو مرتضن  گذشتی

ی بارش بود. دختی حاج لرزید و چشمانش آمادهصدایش یم

 پشی که یک 
 
احمد زیادی حساس شده بود. روزی از زندگ

هیچ تردیدی از او اش شده بود، آسان و یی کان ترفی زماین پله

 گذشت. 
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 ۴۴۴#پارت

 ترین لبخند ممکن بود. بانلبخند مرتضن مهر 

 شه اگه بگم اصال یادم نمیاد چرا دوستت داشتم؟ _باورت یم

چشمان مهناز گرد شد. انتظار شنیدن هر حرفن را داشت جز 

 این کوبیده شدن ضی    ح! 

ن من  _دستت درد نکنه، یعتن هیچ دلییل واسه دوست داشئی

 وجود نداره؟! 

و دلخور  دهی جاخور ای با صدایی کرد. چهرهمرتضن خنده

 مهناز، خنده هم داشت. 

_دلخور نشو دختی حاج احمد! تو هم اگه جای من بودی و 

 یمده
 
کردی، هیچ ردی از سال با یه مهربون تر از فرشته زندگ

 موند! عشق های دوران جاهلیت تو ذهنت نیم

ای که من واسه زندگیم الزم داشتم. انیس همون فرشته 

و تو ، حتی اگه با هم ازدواج پرده بهت بگم مهناز، من یی 

 کردیم آیندهیم
 
 شد از کمبود. مون پر یمای نداشتیم. زندگ
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ن پول در آوردن و توهم هر یح  نگاه من یم شدم ماشئر

ی نیمیم ن  پر مشکل چتر
 
 دیدی. کردی، غتر از یه زندگ

 ، باهم که تعارف نداریم مهناز، تو دختی سختی کشیدن نیستی

لم باز نبود که بتونم حریف من هم اون قدر دست و با

 هات بشم. خواسته

ه_اون وقت حریف خواسته ه های این دختی ن ی ریزه متر

؟! یم  یسر

زد. رس چرخانده بود و مستقیم به مرتضن دیگر لبخند نیم

 کرد. انیس نگاه یم

 
 

 های این زن هم تماشایی بود. مادرانگ

اش ریز هست ویل تا دلت بخواد بلند نظره! _انیس من چثه

ن به گه االن من اینجا واستادم که یما  تونم برای خوش گذشئی

ین ویالهای شهر رو اجاره کنم، از خانواده ام، یگ از بهتی

ن زنه. اگه دلم با الهام صاف شد و رفت و آمدمون  وجود همئر

خاطر دل پاک انیسه. اگه ی مادر و پشا بهشده مثل بقیه

ودشون برکت مونن و وجیی و خاله حایحی همه جا همراهیی 

 
 
 مونه، دلیلش مهربوین انیسه. زندگ
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من خییل وقته که به اتفاقایی که باعث جدایی ما شد فکر هم 

کنم. شاید از یه هفته بعد از ازدواجم با انیس. من با نیم

ن انیس خوشبختم مهناز.   داشئی

ن به زندگیت منم، خیالت راحت اگه بهونه  ت واسه دل نبسئی

قن که در حقم کردی ازدواجت با ترین لطراحت باشه، بزرگ

 هم نبودیم مهناز. 
 
 رادوین بود. من و تو آدم زندگ

 

 

 ۴۴۵#پارت

جمالتش را توی صورت مهناز کوبید، رک و راست و 

 حاشیه. یی 

 دید که بخواهد لقمه را دور دهانش بچرخاند. دلییل نیم

ن  بتی قانع یممهناز را باید همئر کرد، انگار خودش هم با قدر ضن

 حال تر بود. رفند مرتضن خوشاین ت

ی مرتضن را با دست به سینه ایستاده بود و کلمه به کلمه

 شنید. دقت یم

 زد . 
 

 مرتضن که حرفش را تمام کرد، مهناز لبخند کمرنگ
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 نفس عمیق کشید. دستانش را دو طرف بدنش انداخت. 

. خدا یم_نیم دونه دوین چه باری از دوشم برداشتی مرتضن

شب فکرم پیش تو و زندگیت بود، خییل  که هر روز و هر 

ن  قدر خوش خدشحالم برات. امیدوارم از این به بعد هم همئر

 .  و خوشبخت بایسر

 اش تمام نشده بود که زنگ در ویال بلند شد. جمله

 تر بود . حاج احمد از همه به در نزدیک

با باز شدن در و پیدا شدن هیبت رادوین در چهارچوب آن، 

 تمام ماند.  ی مهناز هم نا جمله

 نام رادوین را آرام زیرلب گفت. 

 هایش در محوطه پیچید . ای بعد از آن صدای قدمثانیه

 های تراس ویال را دوتا یگ کرد و خودش را به محوطهپله

 رساند. 

ی بافی مانده را هم با دو یط کرد. نگاه رادوین هم به او فاصله

 بود. 

داد خودش را نیماحوال پریس با حاج احمد و دیگران اجازه 

 از رفتارش معلوم بود. 
 

 زودتر به مهناز برساند وگرنه دلتنگ
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ی اش رسید، صحبتش با الهام را قطع کرد مهناز که به یک متی

 و به طرف یار چرخید. 

توجه به چند جفت چشیم که روبه او آغوش گشود و یی 

 شان بود، او را سفت به سینه چسباند. بازیگر عشقنظاره

 
 

 شد. دوا نیم اشدلتنگ

چریحن دور خودش زد، درست که آنها مراعات حضور نیم

شان شان حواسکردند اما ظاهرا اعضای خانوادهبقیه را نیم

 جمع تر بود. 

جا ای بعد همه پراکنده شده بودند، مرتضن اما همانلحظه

کرد که قدم زنان به ایستاده بود و داشت آن دو را نگاه یم

 . رفتند سمت ساختمان یم

؟! دلم تنگ شد _قرار نیست از این جا دل بکتن آقا مرتضن

 برات که! 

 

 

 ۴۴۶#پارت
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رادوین و مهناز از دیدش پنهان شدند، لبخندی زد و به طرف 

 انیس چرخید. 

قدر _دل منم خییل برات تنگ شده انیس بانو، ویل تو این

شه بهت نزدیک شد ، منم دور و برت رو شلوغ کردی که نیم

 که حساس! 

 س لبخندی زد و دستانش را دور تن او حلقه کرد. انی

ن هم راضن ی او بیشتی نیمقدش به سینه رسید اما به  همئر

 بود. 

 ها را چطور بردارند. یاد گرفته بودند فاصله

_دور و بر من اگه هزارتا آدم هم باشن، مهم دلمه که فقط 

 پیش توئه عزیزم! 

 ای روی رس او نشاند. مرتضن خم شد و بوسه

 و دختی حاج احمد _پس 
 

ی ما هم مثل این پش فرنگ حاضن

ی چهاریم رو انجام بدیم؟!   بریم کارای دفتی

 ی او زد و از او فاصله گرفت. انیس مشت آرایم به سینه

ن  _یعتن هربار که اومدم بهت نزدیک بشم رسیدی به همئر

 حرفاست.  بحث، اینجا جای این
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 مرتضن دوباره او را به سینه چسباند. 

ن سه تا مگه چشه؟! اصال یی _اینجا  خیال چهاریم، من همئر

رو هم بتونم بپیچونم از رسم زیاده! خودت رو عشقه انیس 

 بانو، فقط خودت. 

گفت و باز لبانش را به رس انیس چسبید، نفس عمیقی از 

 حضور او کشید. 

 شد. انگار هوا هم با وجودش مالیم تر یم

 حس و حال خویی داشت. 

 بحاال که مهناز هم دل
 
اش، عشق بازی و سته بود به زندگ

 با خانواده هم بهتی به جانش یم
 
 چسبید. زندگ

، امروز بهت گفتم چقدر دوستت دارم؟!   _راستی

ارادی.   سوالش ناخودآگاه بود و غتر

سد.   انگار که در لحظه مجبورش کردند که بت 

انیس که با تخیس رس باال انداخت، مرتضن روی زانوانش 

 او باشد.  نشست تا چشم در چشم

گم، خییل خییل بیشتی از _خوب اشکایل نداره، االن بهت یم

 هر وقت عاشقتم انیس! 
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گفت و او را باز در آغوش گرفت. دنیا حاال میان دستانش 

 کم و کاست! بود، یی 

 پایان 

۱۴۰۱/۳/۲ 

۱۹:۳۰ 

 

دفتی عشق انیس و مرتضن هم تموم شد، امیدوارم از 

ید و بدقویل های من رو هم  خوندنش لذت بتی

 ️❤️❤️❤بخشید
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