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 یباسمه تعال
 

 :مقدمه
 !اشتراک به رسد چه...  نبودیم هم اجتماع تو و من
 !زوج به رسد چه...  نبودیم هم فرد

 .جفت نه... بودیم هیچ
 ....اما

 دیدم را تو اجبار ستون پشت
 عادت ي بریده نفس پرتوي در

 تکامل ارزوي ي سایه زیر
 عشقي بي شوغآ در
 مقدس عهدي جنس از سقفي پناه در
 شکست نمیشد که

 .خوردیم پیوند
 !!!زندگي...  است زندگي تنها تو و من اشتراک

? 
 : اول فصل

 گام شد باعث رسید مي گوش به بزرگ اقا باغ خانه جلوي که همهمه صداي
 هاي پرده میان را نگاهش تعجب با. شرروند روان هم دنبال به سررریعتر ها

 .گرداند مي بودند شده اویخته دیوار روي که سیاهي



 !؟... باشد داشته بزرگ پدر گنجید نمي هم باورش در
 اما اسررت داشررته بزرگ پدر بود فهمیده روز چهار طي در اینکه همه از تر بد

 .است مرده او اینک
 هرهوچ ریخت مي اشررک ارام که برنا برادرش به نگاه با. کرد فوت را نفسررش

 است واقعي چقدر بفهمد داشت سعي پدر مغموم ي چهره و مادر خیس ي
 که حاال و... اسررت مرده حاال که بزرگي پدر...  داشررتن بزرگ پدر یک که

 .بود اقل ال یا هست که کند باورش باید نیست
 .شناخت مي را مرد این او انگار که میگریست چنان برنا

 میدونستي؟ تو: پرسید زیرگوشش اهسته
شکهایش برنا ست یادت تو... اره:  وگفت کرد پاک را ا  چیککو خیلي.... نی

 ...رفتیم تهران از ما که بودي
شید اهي بلوط شه. ک سنامه همی  کی برایش بود تهران از صادره که اش شنا

 ي لهجه وقت هیچ اینکه و. میشررد محسرروب هایش همکالسرري بین افتخار
 ...بود هایش امتیاز از دیگر یکي هم نداشت شیرازي

 هرانت به شرریراز از که دیروز ظهر از که اش خسررتگي به توجه بي حال این با
 بودند امده

 .شد باغ خانه وارد بود مانده تنش در و
 .مینگریسرررت باغ به و امد مي راه برنا پاي هم و داد باال را پالتویش ي یقه

 روح بي هم فضا. بودند ل*خ*ت درختان. میزد فریاد زیادي را بودنش پاییز،
 .بود سرد و سیاه و



. سیدندر کلنگي قدیمي ي طبقه دو ساختمان یک به تا شد طي طویلي مسیر
ستاده گندمي جو موهاي با بلند قد مرد یک در جلوي  یاهس پا تا سر. بود ای

 اب ابرو ي فاصررله. داشررت اي پیوسررته بهم و کلفت ابروهاي. بود پوشرریده
 انقدر اما. میکشررید رخ به اش چهره در را وخشررونت بود کم چشررمهایش

سته سش ي چهره روي خیلي که امد مي نظر به گرفته و شک  زتمرک عب*و*
 .نکرد
 را او ودب خودش قامت هم تقریبا که برنا تماشاي با. چرخید سمتشان به مرد

 .کشید آ*غ*و*ش به محکم
 ...پسرم شدي بزرگ قدر چه: گفت برنا گوش زیر مرد
 ...جان عمو میگم تسلیت: گفت اي خفه صداي با برنا

 را نفسررش داشررت؟ عمو او یعني... عمو بود؟ غریبي ي واژه عجب! عمو؟
 حاال دانست نمي چیز هیچ پدرش از سال دو و بیست. کرد خارج پوف مثل

 عاقبت و اخر خدا... عمو یک شررده فوت که دارد بزرگ پدر یک بود فهمیده
 .بگذراند خیر به را سفر این
 خريفا شباهت هیچ. بود ایستاده زمان انگار. نگریست مي پدرش به رو مرد

 .نداشتند هم با
 موهاي...  بود شرکن چین پر و اي قهوه درشرت چشرمان با پدرش ي چهره

 .بود افزوده اش پیشاني وسعت به کمي ریختنش که اي قهوه ل*خ*ت
: گفت مادرش به رو مرد. کردند اکتفا اي سرراده دادن دسررت به تنها مرد دو

 ....خانم ریحان اومدید خوش
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 ...باشه اخرتون غم... بهادر اقا میگم تسلیت: گفت اهسته خانم ریحان
 !بود؟ بهادر عمویش نام یعني بهادر؟

 در ظریفش اندام که اي کشرریده و قامت بلند دختر. شررد خیره بلوط به بهادر
 .بود زده سرخي به ازسرما صورتش. بود شده گم سیاهي پالتوي حجم

شمهاي شیده اما ساده ابي چ صار در اش ک  زیر...  تیره اي قهوه هاي مژه ح
 .درخشیدند مي خرمایي ابروهاي

 هک موهایي و مهتابي و روشررن پوسررت با...  سرررباال ي شررده عمل تازه بیني
 الهک زیر از کمي که بود وتیره روشررن اي قهوه و مشررکي رنگ سرره از ترکیبي

 و برجسررته لبهاي انتها در... داشررت هارموني بودند زده بیرون اش مشررکي
سط اي چانه شکي هاي چکمه... بود صورتش ختم که متو  بلندش ساق م
 .گشود او گرفتن آ*غ*و*ش براي را دستش... بود پاهایش ساق قاب

 ...میگم تسلیت: گفت اهسته و کرد دراز را دستش تنها بلوط
 وطبل اینکه فهمیدن.بودند یخ مثل حالتش بي چشررمان. برد ماتش بهادر
ست برادرش مانند صال ا ستش. نبود سخت ا شرد گرم را د  خوش: وگفت ف

 ....جان عمو اومدي
 !!!جانش حال به واي. داشت مشکل عمویش با. زد پوزخندي دل در بلوط
 و حلوا بوي. شرردند خانه وارد نفر چهار هر و رفت کنار در جلوي از بهادر

 مشررخ . چرخیدند مي خانه در زن چند. بود گرفته فرا را خانه کل گالب
 .است نشده اغاز جدي طور به هنوز مراسم که بود

 کجاست؟ سودي... جان ویدا: گفت کتایون دخترش به رو بهادر



یدا گاه بلوط به و مان در...  میکرد ن مد مادرش صرررداي حال ه  که ا
 ...بها اینجام:گفت

 سررمت به... سررال بیسررت از بعد. کرد توقف ریحان روي نگاهش هم او و
 سررودي آ*غ*و*ش در را خودش هق هق با وریحان برداشرررت قدم ریحان

 .انداخت
 از بعد بود عام و خاص زبانزد شان خواهرانه ي رابطه زمان یک که جاري دو

 .کردند مي دیدار چنین این سال بیست
 خنديلب.... نگریست برنا به سودي و شد ویدا با احوالپرسي مشغول ریحان

 پسرم؟ چطوره حالت: وگفت زد
سخ زیر به سر و مودبانه برنا شت وقتي که بود هماني. داد پا  ودب هم ساله ه

 .کرد مي اجرا ادب عرض در را ترتیب همین
 دلم؟ عزیز خوبه حالت: گفت امیز محبت نگاهي با. شد مات بلوط به رو

 ...ممنونم:گفت سرد بلوط
سال تنها او...  میداد حق او به سودي شت دو  .رفتند خانه و باغ این از که دا

 .نداشت خاطر به چیزي که بود مشخ 
. دراورد سرش از را کالهش بلوط. کردند راهنمایي پذیرایي سالن به را جمع

 .بست نو از و کرد باز بار یک را موهایش
 .امد مي پایین ها پله از جواني پسر

 ...اومده کي ببین... جان وحید: کرد صدا بهادر
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 ودندب نشررسررته پذیرایي در که اي نفره چهار جمعي به و ایسررتاد ناچارا وحید
صي اولین. شد خیره شت دیدش از که شخ ست گذ  دیرینش غار یار و دو

 ...داشت باورد هم خودش هرچند... هست که میگفتند یعني. بود
 .میکرد نگاهش لبخند با برنا

ید بل و رفت پیش وح یک سررالم بهرام عمویش با برنا از ق  امبهر. کرد وعل
 بدان تازه که اسرررت جواهري انگار که فشرررد مي خود به محکم اورا انقدر

 به را او محکم چنین این دادنش دسررت از ترس از و اسررت کرده پیدا دسررت
 .بود کشیده آ*غ*و*ش

 پیامک انشدوست از یکي با بلوط. بود نشسته برنا کنار وحید. گذشت دقایقي
 .بود وسنگین ساکت جو. میکرد بازي
 ...بفرمایید: وگفت امد جلو چاي سیني با ویدا
 ...جون عمو شي پیر: گفت و خندید رویش در بهرام
 .زد لبخندي تنها ویدا
 جون؟ بلوط خوبي: وگفت نشست بلوط کنار

 ...ممنون: وگفت کرد نگاه او به بلوط
 ...عمو دختر سالته چند: گفت کند باز را حرف سر اینکه براي ویدا

 !عمو؟ دختر
 .زد پوزخندي که امد مسخره انقدر نظرش به

 کرد جمع را لبهایش ناچارا شررد روان او به برنا سرروي از که چپي چپ با اما
 ...دو و بیست: وگفت

 دانشجویي؟: وگفت داد تکون سري ویدا



 ...خوندم محض شیمي... کردم تموم: داد جواب کالفه او سوالهاي از بلوط
 .داد تکان سري ویدا
 بشورم؟ ورومو دست میتونم کجا من ببخشید: گفت اهسته بلوط
 .کرد راهنمایي را او و شد بلند جا از ویدا

 ...بود وارسته اقاهوشنگ حاج سوم. میشد شروع یازده ساعت اصلي مراسم
 اصليح تالش سال بیست... کنند اشتي پسرش دو کرد تالش عمري پیرمرد

 لاق حد انها تا میکرد تقدیم خاک آ*غ*و*ش به را خود باید انگار...  نداشت
 اکخ به وقتي بیچاره مرد... بیندازند هم چشم در نظر یک سال اندي از بعد

 رفتگ تماس و کرد بزرگي بهادر. نداشت حضور کوچکش پسر میشد سپرده
 با االح.... بیاید حتما سومش براي قل الا کرد بزرگي باز نیامدند. داد اطالع

 يدار مردم و داري ابرو براي بود برادر دو میان که خانوادگي اختالفات تمام
 .گفتند مي مقدم خیر مهمانان به و بودند ایستاده در جلوي هم کنار اجبارا
ستاده ویدا کنار بلوط صال که هایي ادم و بود ای  يم نظر از را شناخت نمي ا

 .بود امده خوشش ویدا از اما بود سردي و جوش دیر ادم اینکه با. گذراند
. ..امد مي اي زنانه وز وز صداي گاهي گاه. بود مطلق سکوت بیشتر مراسم

 و ودخ وبه بزند زار اي ساله نود پیرمرد براي که نبود کسي صورت هر در اما
 .بیندازد چنگ ودیوار در

. تمینگریس بود محصور سیاه نوار یک و چوبي قاب در که عکسي به بلوط
 ...خودش پدر تا بود اش ساعته سه دو عموي شبیه بیشتر اش چهره
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 شد يرسان اطالع و شد گرفته شان خانه با تماسي که پیش روز چهار از البته
 نوزه... حال این با. دارد فامیل کلي که بود فهمیده شده فوت پدرش پدر که
 تهداش هم ویدا با دارد اش خاله دختر با که صمیمیتي گنجید نمي ذهنش در

 مادر ي خانه در که داشت ساله سه پسر یک. بود بزرگتر او از سالي ده. باشد
 اش کودکانه ي روحیه خمودگي باعث مراسررم این تا میکرد سررر شرروهرش

 .نباشد
 معلوم... بودند شررده عیاق خیلي سررودي با مادرش. امد ومي رفت مي ویدا
 براي ار سال بیست حرفهاي بسا چه. داشتند خوبي روابط هم ابتدا از که بود
 .گفتند مي هم

 رد داشت دوست. کند کار چه دانست نمي. بود رفته سر اش حوصله بلوط
 هرچند .بود نیامده تهران بیشررتر بار ده جمع سررر. کند روي پیاده پاییزي باغ

 ...بود مدرنیزه و متمدنانه ظاهرش و تیپ
 ها خودي. بودند رفته مهمانان اکثر. بود گذشررته شررب هشررت از سرراعت

 ...فرزندانشان و شوهرهایشان و سودي هاي خواهري جمله از... بودند
 .بودند مشغول هم با وبرنا وحید
 نمیکني؟ معرفي بهم خوشگلتو عموي دختر: وگفت امد ویدا کنار فرناز
 بودي؟ کجا تو: وگفت زد لبخندي ویدا
... بود هگرفت کار مخم سهیال خاله بابا هیچي: وگفت نشست بلوط کنار الناز

 خانم؟ بلوط خوبي: گفت بلوط به رو و
 ...ممنون:وگفت زد لبخندي بلوط



ستش الناز شدم باهاتون بهتري زمان کاش: گفت اورد جلو را د شنامی  من...ا
 فوت میگم تسررلیت.... خان وحید ي خاله دختر و همسررر هسررتم الناز

 ...پدربزرگتونو
 را مرد این اصال او که فهماند مي زباني چه به. مرد مي خنده از داشت بلوط
 .داد تکان سري تنها. شناخت نمي

 .کرد صدا را ومادرش وبرنا او پدرش
 خشررکي مجلس انقدر... نمیکرد ذوق اینقدر دادند مي او به را دنیا اگر واقعا

شت میلي که شناخت نمي را دیگران وانقدر بود  یگرد ي ثانیه یک حتي ندا
 .بماند انجا هم

 نمیمونید؟ اینجا شب: وگفت ایستاد در جلوي خان بهادر
 ...هتل میریم: داد پاسخ سرد بهرام
 ...اومدید خوش: داد جواب حرص با بهادر
: فتوگ رساند انها به را خودش تند وحید که بود شده اوخیره به غیظ با بهرام

 ...میکنم خواهش... بابا
 .میجوید را هایش سیبیل بهادر
 ...بریم:گفت اش خانواده به رو تند بهرام
شان سودي و ریحان. کرد خداحافظي جمع از لب زیر بلوط شمهای  از پر چ

نا. بود اشرررک ماره بر ید به را اش شرر  عمویش وزن عمو از. بود داده وح
 .کرد خداحافظي
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 کفن خرج حسررراب صررورت... نمیایم هفتم براي: گفت بهادر به رو بهرام
 ...باشم داشته تو به دیني نمیخوام... شیراز به کن وحواله ودفن
شته نم به دیني نمیخواي تو: گفت تندي به بود ریخته بهم کامال که بهادر  دا

 ...مدیوني من به که عمره یک تو باشي؟
 ...جان بهادر: گفت تند سودي

 که هایي دندان الي به ال از و امد باال را بود رفته پایین که اي پله چند بهرام
ستت من؟: گفت سایید مي بهم شتي و برادري مزد خوب... نکنه درد د  گذا
 ....دستم کف

ستهایش بهادر شت و رفتي که تو تو؟ یا من: وگفت کرد فرو جیبش در را د  پ
 ....درنیومد صدام...  بودم پدر نگهدار عمر یه... نکردي نگاه هم سرت
 خدا... میذاري سرم هم منت... همینه پس: وگفت پرید کالمش میان بهرام
 بودن ارشد فرزند از دم که موقع اون.. بودي پدر ي کرده عزیز بود کرده رحم

 .....داداش خان میکردي روزاتم این فکر میزدي
 ريکا هر ام خانواده و من: گفت تند میزد اش شقیقه نبض که حالي در بهادر

ستمون از سف روي از سري...  تو حاال... کردیم اقاجون براي برمیومد د  تا
 شي؟نمیک خجالت تو کنم؟ حواله ودفنشو کفن خرج برات: وگفت داد تکان
 توییم؟ دوزار قرون یه معطل کردي فکر

 داخ رو تو: وگفت کشررید را اسررتینش ریحان که بزند حرفي خواسررت بهرام
شین شما: گفت بهادر به رو و....  بزرگتره... نکنید ابروریزي  زحمت.. .ببخ

 ....دادیم



 کتحر باغ در سمت به تند هایي گام با و داد تکان تاسف روي از سري بهرام
 .کرد

ظات در بلوط ته تازه عموي منقبض ي چهره به اخر لح گاهي اش یاف  ن
 .کرد حرکت مادرش و برنا ودنبال انداخت

 .کرد باز تندي با را در بهرام
سر ستش که حالي در جواني پ ست که انگار بود باال د ش را زنگ میخوا  ارف
 . بود ایستاده بود شده باز زود امادر دهد
 .میکرد نگاه او به هم بهرام

ست خودش جواني کرد فکر لحظه یک اول نظر در  اندامي و قامت بلند... ا
 .بود خورده موهایش به در جلوي چراغ نور اما بود تاریک هوا...  ورزیده
هاي مایي مو هاي. بود روشررن اي قهوه چراغ پرتوي زیر در که خر  چشررم
 چانه و برجسته نسبتا لبهاي...  کوچک قلمي بیني... روشن اي قهوه درشت

 .بود کرده برقرار خاصي توازن گردش صورت در که کوچک اي
 ...ونداد: گفت اهسته بهرام
 ...سالم: وگفت کرد اهمي ونداد
شید آ*غ*و*ش به را او اراده بي بهرام ستهایش نداد نشان واکنشي ونداد. ک  د

شش به وجود تمام با بهرام اما. بود انداخته پایین طرف دو از شی آ*غ*و* . دک
 بیهش اینقدر نداشت توقع حاال. میدادند نسبت او به را شباهتش همه قدیم از

 .باشد خودش
 درسته؟ باشید بهرام اقا باید شما: گفت اهسته ونداد
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 خیلي نتوانسررت اما.... عمو نگفت پسرررک چرا که گرفت دلش لحظه یک
 .دهد واکنش

 ...میگم تسلیت:  ونداد
 .میکرد نگاه او به داشت. نگفت چیزي بهرام
 برید؟ مي تشریف که بود بد ما قدم: گفت شمرده شمرده و داد ادامه ونداد
 ...رفتیم مي داشتیم اره: وگفت زد لبخندي بهرام
 ش   ش   ش   خوشحال: وگفت رفت کنار در جلوي از دیگري تعارف بي ونداد
 ...دیدمتون...  شدم
شید اهي بهرام شش انقدر البد. نگفت چیزي.ک  او زا که بودند خوانده درگو
گاهش در حتي. بود متنفر مه این ن ید را نفرت ه ید  پایین را سرررش... م

 .شدند خارج خانه از و انداخت
 هب هم بلوط به ورو کرد کوتاهي علیک سررالم هم برنا و خانم ریحان با ونداد

 .کرد افاقه سالمي تک
 ...خداحافظ: داد جواب بلوط
. گرفت دلش لحظه یک بهرام. بست را در و کرد خداحافظي سریعا هم ونداد
شت حق شاید شید اهي... هم شاید... دا شان سمت به و ک  حرکت اتومبیل
 .کردند

 ار جایشرران باهم بعد و کند اسررتراحت پدرش تا نشررسررت فرمان پشررت برنا
 .گردند باز شهرشان به دم همان داشتند اصرار. کنند عوض
 مرور ذهن در را زیادي خاطرات وبهرام وریحان برنا اما. بود خسررته بلوط

 .میکردند



************* 
***************** 

مد پایین تختش از رخوت با که با... ا عت دوازده این یده سرررا ما بود خواب  ا
 سررمت به... بود مانده تنش به راه خسررتگي. بخوابد داشررت میل همچنان

 .کرد باز انتها تا را داغ واب رفت حمام
 .شد خارج اتاقش واز پوشید شلوارکي و پ تا گرم اب دوش یک از بعد
ند او دیدن با. بود تلویزیون تماشررراي مشررغول برنا  اسرررم بلوط: گفت ت

 میخوریا؟
 کجاست؟ مامان: گفت او حرف به توجه بي بلوط

شت را چایش لیوان برنا  میان یناا خاله شب... خرید رفتن بابا با: وگفت بردا
 ...اینجا
 نگيگرس از... میخواست غذا دلش. رفت اشپزخانه به و داد تکان سري بلوط

 .بود کردن غش حال در
 دشرر پیدا برنا ي کله و سررر کرد مي سرررخ سرروسرریس خودش براي که حیني

 بخوریم؟ هم با میکردي درست بندري خوب چیه؟ این: وگفت
 تدرسرر خودت براي خودت گمشررو برو: وگفت زد پهلویش به ارنج با بلوط

 ..کن
ستاده گاز سر برنا : گفت حال همان در... میزد هم را تابه محتویات و بود ای

 ...هست این به حواسم من کن خرد شور خیار و گوجه کم یه
 .بود رو پر چقدر برنا. داد باال را ابروهایش بلوط
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کان سررري جه کردن خرد حین در... شرررد مشررغول و داد ت  که بود گو
 بود؟ چي سر برادرش و بابا اختالف:پرسید

ست هرحال به اما. شد شوک عمو نگفت اینکه از لحظه یک هم خودش  بی
 .باشد داشته عمو است ممکن که دانست نمي اصال... نبود کمي زمان سال

 کجا پدري ي پرسرریدخانواده مي مادرش از وقتي همیشررره امد مي یادش
ستند ستي جواب او ه  ارب یک... شدند فوت گفت مي بار یک... نمیداد در
ست فرزند تک پدرت میگفت  صالا یعني. نمیزد او به حرفي کس هیچ... ا

 .کنند بحث ان به راجع بخواهند که امد نمي پیش مورد این در حرفي
سیس ي تابه برنا نفهمید که بود غرق انقدر ست کرده اماده را سو  ويجل و ا

 .است خوردن به مشغول و است گذاشته خودش
 ...ور این بده رو ها گوجه: گفت پر دهان با که او به توجه بي بلوط
 ندادي؟ منو واب چرا:گفت

 ....نشنیدي دادم جواب:  برنا
 شد؟ دعواشون چي سر خوب: وگفت برد چانه زیر را دستهایش بلوط

 ممن... چي همه و هیچي: گفت میخور که همانطور بود مشغول اشتها با برنا
 ...بود سالم هشت هفت... بودم بچه موقع اونم

 ...باالخره خوب: بلوط
 ورد داشررتین ونداد با که بود دوسرررالت تو: گفت دادو و فر را اش لقمه برنا

 رتپ و میده هل رو تو ونداد که میشه چي نمیدونم.... میکردین بازي استخر
 ...استخر تو میشي



. ودب برده یاد از را گرسررنگي اصررال که انقدر. میکرد گوش مشررتاقانه بلوط
 نوش را تابه محتویات ي همه برنا بدهد اجازه که نبود مهربان اینقدر هرچند

 .میخورد خالي سوسیس چنگال با... کند جان
 عمو ...میزنه کتک و ونداد بابا بیرون میارنت اب از که وقتي: داد ادامه برنا

 ....باهم میشن درگیر خالصه و جلو میاد میبینه اینو که بهادرم
 همین؟... مسخره چقدر: وگفت کشید هووومي بلوط

 ليخی روز اون از بعد... تقریبا: وگفت کرد فوت سرریري از را نفسررش برنا
شو بابا... میفته دیگه اتفاقاي شه بیرون شرکت از سهام  یدونيم اخه... میک

 میکنه و اراینک بابا وقتي... میکردن اداره شرکتي یه باهم اینکه مثل عمو و بابا
هادر عمو قا خالصررره و قرض زیر میره ب یاد هم بزرگ ا ها عمو طرف م  رو ب

سر که میگیره شدش پ  ودمب بچه یادمه... اینجا میایم ما اونم از بعد... بوده ار
 تهگذش سال بیست که هم دیدي... نمیاره خانوادشو اسم خورد قسم بابا که
 ...نداره برادرشو دیدن چشم هنوزم اما

 چیز یه رس: گفت میزد لیس بود شده سسي که را انگشتش که حالي در بلوط
 ... کوچیک

 ....نبود کوچیکم خیلي: وگفت امد وقوسي کش برنا
. شرردند خانه وارد ومادرش پدر و شررد باز در چطور بپرسررد بخواهد بلوط تا

 جیب در اش گوشرري. کرد موکول بعد به را سررواالتش ي ادامه اجبارا بلوط
 ...لرزید شلوارکش

 !!!عجب؟ چه... ماه دو از بعد... بود شروین
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 ...دبفرمایی: گفت کند صحبت تند و تلخ خیلي داشت سعي که حالي در
 ...سالم علیک: شروین

 .ردب پناه اتاقش وبه شد خارج هال از و انداخت پدرش و برنا به نگاهي بلوط
 ....امرتون: گفت دلخوري با

 چته؟ باز: گفت حرص با شروین
 تو؟ یا من: گفت عصبانیت با بلوط

 عذرخواهي ازت داري ارزش کردم فکر: کرد زمزمه حوصررله بي شررروین
 ...کنم

 ...میکردم فکر اشتباه اما: گفت شروین که میشد نرم داشت بلوط
 ...نبودم مقصر من... فکرکردي اشتباه من به راجع تو: گفت تند بلوط

 .بود کرده سکوت شروین
 و من ولي...  توه دوسرررت کوروش: گفت خودش از دفاع ي ادامه در بلوط

.... کنم سررالم بهش میاد زورم حتي من.... نداریم هم با اي رابطه هیچ اون
 ...کردي برداشت بد تو

 داشت؟ کجا از شمارتو: گفت مغروضانه شروین
 ...داشته برش خودت گوشي تو از اینکه مثل:  بلوط

 ... ... ... ک*ث*ا*ف*ت: گفت لب زیر شروین
 ....بدي فحش کوروش به زدي زنگ: وگفت کرد جمع را لبهایش بلوط

 ...کني روشن تکلیفمو زدم زنگ: وگفت کشید تندي نفس شروین
 تکلیفي؟ چه:  بلوط

 ...نزن راه اون به خودتو: گفت حرص با شروین



 ؟...راه کدوم: گفت شیطنت با بلوط
 و ام کون در زد لگد یه بابات هیچي که دفعه اون: گفت مالیمت با شررروین
 ....بیرون کرد شوتمون

 ...نمیشه عمرا دیگه که االن: وگفت کشید اهي بلوط
 چرا؟: گفت س عبو شروین

ست شده فوت پدربزرگش داد توضیح بلوط ست صحیح و ا  این رد او که نی
 یليخ شروین خوشبختانه. بزند غیره و عالقه و خواستگاري از حرفي شرایط

سائل از ست نمي او خانوادگي م  از بعد دهد توضیح نبود مجبور هم او و دان
 !دارد غیره و عمو و بزرگ پدر است فهمیده سال بیست

 خوردن غصرره دیگه که سرراله 90 پیرمرد حاال: گفت میلي بي با شررروین
 ....نداره
. دکر قطع را تماس کوتاهي ي ازمکالمه بعد شررروین... نگفت چیزي بلوط
 که يجدید افراد به حسي. میکرد نگاه سقف به. کشید دراز تخت روي بلوط
 .نداشت بود دیده را انها ساعت چند فقط

 وچهک دیوار و در به سیاه ي پرده وبرایش بود خاک زیر که کسي به هم حسي
 درچق افتاد مي یادش و.... داشررت پدربزرگ میکرد فکر. نداشررت بودند زده

 ردک فوت را نفسش... اما داشت را مادربزرگ و پدربزرگ یک داشتن حسرت
پدر... داشرررت دایي یک و خاله دو مادري م اقوا از  دنیا از مادرش مادر و و

سان کل در. نبود مهم برایش حال هر به. بودند رفته سي بي ان سا ...  بود اح
 .نبودند مهم برایش ها ادم
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 او به را ذهنش از اي گوشرره میتوانسررت قسررمتي تا کمي شررروین شرراید
 .دهد اختصاص

سر شروین شان از یکي پ سایگان  که دمیکر اعتراف خودش به باید... بود هم
سبتا که بود ذکوري جنس تنها پدرش و برادر جز به  دیپلمه .بود مهم برایش ن

 شمچ خط و لب رژ ازاو انقدر.میکرد کار ارایشي لوازم فروش بوتیک ودر بود
سرک که بود خریده سم کم کم هم پ  یک حاال و اورد جا به را دادن شماره ر
شته دوماه وقتي... شناخت مي ا اور که بود سالي شن او به شروین گذ  هادپی

 خوب چیز همه بود امیدوار و کرد مطرح اش خانواده با هم او و داد ازدواج
 .میکرد پرواز درابرها انگار برود پیش
 سررتون باشررد ازدواج این صررد در صررد مخالف پدرش اینکه گمان فقط

 کمي مدت درست و.... گفت شروین به وقتي... ریخت درهم را رویاهایش
 روینش صمیمي دوست کوروش با او که کرد فکر شروین که وقتي ان از بعد

 از تماس یک به انتهایش بعد مدتها. شررد رو و زیر باهم چیز همه دارد رابطه
شناخت او که مردي فوت بر مبني پیغامي. شد ختم تهران  مادرو پدر اما نمی

 .بودند غمگین او براي وبرادرش
 ودایي ها خاله شب. کند کمک مادرش به تا شد خارج اتاق از و کشید اهي
سلیت براي اش ستند مي فامیل بزرگان ي همه. امدند مي پدرش به ت  ماا دان

 .نبود مهم هم خیلي هرچند... او
 وشگ موزیک... بود نپوشرریده سرریاه... نبود مسررائل به کردن فکر اهل خیلي
 هک کسرري براي میتوانسررت چطور. میزد چرخ خودش براي یاهو در و میکرد

 !باشد؟ عزادار شناسد نمي



 و تلخ و اور عذاب برایش اصررال هم دارد ارشرررد دیگر ماه یک که این فکر
 .نبود زا استرس

شت هنوز  در که میکرد زمزمه لب زیر را تتلو مفهوم بي و شعري بي شعر دا
 خوب شررعورم ذره یه: وگفت شررد اتاق وارد اش خاله دختر سرراره و شررد باز

 ...ها چیزیه
 شد؟ ت پیدا کجا از تو: وگفت برخاست هیجان با

 هی بیاي نباید... خونمون از: وگفت کرد پرت او تخت روي را شررالش سرراره
 ریفتع بشررین: وگفت کشررید را دسررتش و کني؟ پهن پامون جلو قرمز فرش

 شد؟ چي به چي کن
 ...کنم علیک سالم یه اینا خاله با اول بریم:  بلوط
 ...میشد پیدا توشون خوشگلم مسر پسر... بگو اینو... کن ول: ساره
 ...بستم ذکور همه روي به چشممو شروین وجود با: گفت و خندید بلوط
 نکردي؟ ول هنوز رو بوزینه اون اه اه: وگفت خندید مسخره ساره
شت بلوط شاره انگ ست: وگفت اورد باال امیز تهدید را اش ا  نک صحبت در
 .شد خارج اتاق از و... بهش راجع
 ورودش بدو در که هاتف پسرشان و خان منصور شوهرش و اش گیتي خاله

 .شدند بلند او احترام به سالن به
 تهران هواي و اب:گفت اهسررته گوشررش اوزیر هاتف با روب*و*سرري حین
 ...ساخته بهت
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ید خواسرررت بلوط  داغ و غم وجود با اما.... سررفرها این از باشرررد تا بگو
 .گرفت کام در زبان شناخت نمي که پدربزرگي

 کوچکش ي خاله با دراخر و ندا همسرررش و مسررعودش دایي با انها از بعد
 داده دسررت از بیماري اثر در را همسرررش بود سررالي یک که سرراره مادر مینا
 و باال برنا کول سرررو از مسررعودش دایي قولوهاي دو. کرد علیک سررالم. بود

سر دو. رفتند مي پایین شت هفت شیطان ي بچه پ ش بلوط که ساله ه  قع
 .میداد جز را انها میکرد

ساره خودش براي که میوه وظرف چاي سیني با اي دقیقه چند از بعد  هاماد و
 یاهو در هایش ام پي به دادن جواب مشغول ساره... شد اتاقش وارد بود کرده

 .بود
 ....نگفت چیزي بلوط

 چت وحسررابي درسررت نفر چهار با: وگفت کرد خاموش را کامیپوتر سرراره
 ....نمیشه بلند ازشون بخاري که اینا... کن

 کنم؟ تعریف نمیخواستي مگه: وگفت داد باال را ابرویش بلوط
 داره؟ حسي چه داشتن عمو خوب: گفت هیجان با ساره
 شتيا بابا با هنوزم... است مسخره خیلي: وگفت انداخت باال اي شانه بلوط

 ...بوده چي سر اصلیشون دعواي نمیدونم حتي.... نکردن
 ...خووووب: گفت هیجان با ساره
 دختر که الناز همسرررش و وحید از. کرد تعریف چیز همه از تند تند بلوط
سر خاله سري از... بودند خاله پ سمش اما بود دیده را او در جلوي که پ  را ا

 صرردا سررودي را او که سررودابه عمویش زن از... ویدا از. بود کرده فراموش



 صررورت اش یافته تازه عموي و پدرش میان که اخري بحث از. میکردند
 .کرد تعریف جزییات با را همه... بود گرفته

 رو دومیه پسررر اون...  هیچي که وحید:  وگفت کشررید عمیقي نفس سرراره
 ...بچسب

 بابا اب بازم که گفت.... زد زنگ بهم شروین ظهر: گفت وافري شوق با بلوط
 ...بزنم حرف
 کني؟ ازدواج باهاش حاضري واقعا:وگفت کرد اخم ساره
 ...اون از بهتر کي... معلومه: بلوط
 رفتهگ دیپلم زور به که خیابوني الت یه.... جون احمق: گفت حرص با ساره
 نهادشپیش به حتي بخواي تو اینکه به برسه چه داره؟ کردن فکر ارزش اصال

 باور:وگفت گذاشرت بلوط پیشراني روي را دسرتش و....  بدي مثبت جواب
 ....داري تب کن

 ....تیپه خوش... پولداره....میاد خوشم ازش امامن: وگفت زد لبخندي بلوط
سف با ساره  گاهمن یه... بنداز خودت به نگاهي یه: وگفت داد تکان سري تا

سب هیچ... شروین به  نه خانوادگي نظر از نه.... ندارین باهم سنخیتي و تنا
 ....قیافه نظر از نه... تحصیالت نظر از

 ...تیپه خوش خیلي اون ولي: گفت تند بلوط
 خندلب با هاتف.... شدند اتاق وارد وبرنا هاتف که بزند حرفي خواست ساره

ید خلوت هم با خوب: گفت  تشررریف... گرسررنگي از مردیم.... ها میکن
 ...شام بیارید
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ست جا از بلوط ست دلش برخا  بگذارد ب جوا بي را ساره حرفهاي نمیخوا
 .کند دفاع پسرش دوست از نبود درست برنا جلوي اما

 در را مدت تمام شررام از بعد که بود کالفه و کفري سرراره دسررت از انقدر
شپزخانه شش شروین از او. میرفت سو ان و سو این مادرش کمک به ا  خو

 .کند منصرف تصمیم این از را او نمیتوانست کس هیچ و امد مي
 با ار او که باري چند حتي. نبود این از غیر یعني... میشد اش حسودي ساره
 معني شررروین به سرراره هاي نگاه بودند کرده خرید و بود برده مغازه به خود

 با... میزند مخالف سررراز اینقدر چرا سررراره که میکرد درک حاال. بود دار
ساس سودي اح ست. انداخت نمي ساره به هم نگاهي نیم ح  سه که بود در

 حتي. کند دخالت اش زندگي در نداشت حق اما بود بزرگتر او از سال چهار
شپزخانه به او وقتي شک را ظروف کند کمکش تا امد ا  نقع بد انقدر کند خ

 .دش خارج اشپزخانه از حرفي هیچ بي و کرد سکوت ساره که داد را جوابش
 گوشررش زیر اهسررته و ب*و*سررید را بلوط صررورت سرراره خداحافظي حین
 ...نداشتم منظوري:گفت
 .کرد خداحافظي او از مهربانانه... بخشید مي هم زود و میرنجید زود بلوط

 ...بود کشیده دراز تختش در
 بار ماحت باید. کند حل را شروین و خودش ي مسئله باید زودتر میکرد وفکر
سمي غیر را شروین یکبار تنها او. میکرد صحبت پدرش با دیگر  محل در ر

 خودش هرچند... را اقوامش نه بود دیده را اش خانواده نه...  بود دیده کارش
 .بود کرده قضاوت زود پدرش اما نداشت دقیقي اطالع هم



یاي نمیتوانسررت خیلي حاال هرچند  پرورش ذهنش رادر دار تور سررفید رو
صر شیریني یک انها کند موافقت پدرش که همین اما دهد  ندکن صرف مخت

 .بود کافي برایش
ست را پلکهایش صویر. ب  خندلب با... شد پدیدار نگاهش جلوي شروین ت

 .رفت فرو خواب به کم کم
************************************ 

*************************** 
ستش و زد غلتي شمانش روي از را د شت چ  باالي که برادرش قامت... بردا

ستاده سرش شت سعي و بود ای  که ودب چیزي اولین کند بیدارش ارامش با دا
 .داشت قرار دیدش درمسیر
 چنده؟ ساعت: وگفت کشید باالیي بلند ي خمیازه

 ....هشت به ربع یه: وحید
 چند؟؟؟ چ   چ     چ: وگفت نشست تخت روي سیخ مثل

 میدوني: وگفت اورد باال را او موبایل گوشرري و انداخت باال اي شررانه وحید
 کرده؟ بیدار منو زده زنگ دفعه چند

 نجپ دقیقه پنج این هم اخرش. کوبید اش پیشررراني به دسرررت کف با ونداد
: گفت پرید مي پایین ازتخت که حالي در. داد دسررتش کار ها کردن دقیقه

 ؟...میکني اتو لباسمو
ست در را خودش ي چانه بزند حرفي بیاید وحید تا  گون ونداد مرگ: گفت د
 ...نه
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ست وحید شمک با ونداد که بگوید چیزي خوا  نهایت در ملتمس نگاه و چ
 .کند اجرا را اش خواسته کرد مجاب اورا

 اش کاري ي مصرراحبه روز که 9 سرراعت براي تا رفت حمام به هم خودش
شد اماده بود شت میل هرچند. با ستي تا شود بیدار زودتر دا  سرو به هم د

 .بکشد اتومبیلش روي
 ...امد بیرون حمام از
 اتاقش ز ا اي گوشرره در رختي چوب به که شررلواري و پیراهن که حالي در

ته گاه بود شرررده اویخ ید کار روي و میکرد ن  مي ایراد کردن اتو در وح
شت شید را ها همان خیس تن با... گذا شبختانه. پو  چهل دیگر روز دو خو

 ابي اهنپیر چند هر. بپوشررید سرریاه نبود واجب خیلي برایش او بودو اقابزرگ
 .نبود شادي روي و رنگ خیلي هم مشکي وکت شلوارمشکي و نفتي
 .داشت هم کردن سشوار براي وقت کاش

 تمیخواسررر که بود بار اولین. چرخید مي جورابهایش دنبال به کالفگي با
 .باشد داشته استخدام براي مصاحبه
 هک حالي در را اش مشررکي چرم کیف. کرد پیدا تخت زیر را هدفش باالخره

 .شد خارج اتاق واز انداخت دوش روي را میچپاند ان در پرونده چند
 میدي؟ بم چایي یه.... دیرمه سودي: گفت مادرش ي چهره دیدن با

باالیش قد به نگاهي تحسررین با سررودي : گفت طلبکاري با اما انداخت و
 ...سالم علیک
 ....میخواما چایي یه.... سالم: وگفت زد لبخندي ونداد



کان سررري سررودي خت چاي لیوان یک برایش و داد ت  بشررین: وگفت ری
 ...هست وقت هنوز بخور صبحونتو

نداد مد در اخش که کرد مزه مز را چایش هول با و بانش... ا  داغي از ز
 هچ: وگفت شد اشپزخانه وارد پدرش سوزش براي کردن له له حین. سوخت
 خبرته؟

 رفریز از. رفت فریزر یخچال سمت به لیوانش با همراه و کرد سالمي ونداد
یک دراورد را جایخي  لیوان داخل انگشرررت بند یک ي اندازه به یخ قالب و
 .انداخت چایش
 ....بشه خنک کن صبر دقیقه یه پسر...  خدایا: گفت حرص با سودي
 بلند زودتر دقیقه پنج: گفت همسرررش حرف ي ادامه غیظ با هم خان بهادر

 ....برس کارات به شو
سکوییت که درحالي ونداد  جویدهن تند وتند میکرد فرو چایش لیوان ر راد بی

 میخواابم....  رو دقیقه پنج پ   پ     پ...  اون: گفت حال درهمان بود مشغول
 ...من پدر

شابه وحید و داد تکان سري بهادر  ساعت: گفت ساعت هاي کننده اعالم م
 ....دقیقه وبیست هشت ساعت...  دقیقه بیست و هشت
 پوشرریدن حین... انداخت بیرون اشررپزخانه از را خودش سرررعت به ونداد

 يل لي ماشین به رسیدن تا. شد خارج خانه از و کرد خداحافظي کفشهایش
 پا هب را بود خورده تا انتهایش کارگرها مثل که را کفشررش داشررت سررعي کنان

 .رسید ماشین به باالخره میکرد
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 گاز الکي... اسررت نکشرریده پایین را دسررتي ترمز نبود حواسررش هولش از
 .میداد
 ...وبخوابون دستي ترمز: گفت بلند ایوان ازروي وحید

 هدقیق ده که ساعت تماشاي و دارویي محصوالت شرکت ساختمان دیدن با
 قدروچ بود رسیده موقع به چقدر. کشید راحتي نفس.  میکردند رااعالم 9 به

 .بود انجانزدیک به شرکت که بود خوب
 امدش و رفت. میشررد عالي کند جلب را جا همین رضررایت میتوانسررت اگر

 .بود عالي هم کاري ساعات... بود اسان
 وارد باشررد مسررلط خودش به داشررت سررعي عمیق نفسررهاي با که حالي در

سور در. شد مجتمع سان شک که موهایش به ا  خوبي حالت و بودند شده خ
 .کرد مرتب را پیراهنش ي یقه هم اخر در و زد دست کمي بودند گرفته

 .ایستاد نظر مورد ي طبقه در اسانسور
 !بودند؟ امده مصاحبه براي ادم همه این. برد ماتش جمعیت سیل دیدن با

 شدبا منشري به متعلق میداد احتمال که میرفت میزي سرمت به که درحالي
 .میکرد مرور خودش براي را کند ادا میخواست که کلماتي وار زمزمه

 .میکرد زمزمه تلفن گوشي در طنازي با دخترک
 ...اومدم مصاحبه براي: وگفت کرد اهمي ونداد

 اختاند او سررتاپاي به نگاهي و... گوشري: گفت تلفن در عشروه با دخترک
 ...کنم تون صدا باشیدتا منتظر... بینید مي وکه جمعیت: وگفت
ست بانک مگر کرد فکر ونداد سا چه. ا  دشای چرخاند اطراف به را نگاهش ب
 ....گرفتن شماره براي باشد اي باجه



 . کرد فرو تلفن گوشي در دوباره دخترک
 ...کردن معرفي اردشیري اقاي منو: گفت سرفه تک با ونداد

 ....باشید منتظر...  که گفتم: گفت حرصي بار این دخترک
شید عمیقي نفس لب زیر ونداد شه و ک ستادن براي را اي گو . ردک انتخاب ای
 .میکردند حرکت هم سر پشت تندي به ساعت هاي عقربه

 سررري با گیر گوشرره و افسرررده و نادم انقدر. امد مي بیرون اتاق از هرکس و
 یشترب وناامیدي یأس لحظه هر که گرفت مي پیش را خروج راه زیر به افکنده

 .میشدند چیره او بر قبل از
 سررعي و میکرد لوله دسررت در مدام را اش شررخصرري ي پرونده که حالي در

 ابخر اگر میکرد فکر بکاهد زمین به اش پنجه نوک ضرب سرعت از داشت
 .میشود خیط خیلي اش شوهرخاله اردشیري اقاي جلوي کند

ست از صاحبه براي که نفري اي وخرده بی  فرن هفت شش تنها بودند امده م
 .بودند مانده باقي
 در.. .میگذرند کندي به لحظات چقدر فکرمیکرد و بود نشسته صندلي روي

 ...وارسته اقاي: کرد صدا منشي که بود فکرش اثناي همان
 ...ایستاد سیخ مثل

 ....بفرمایید: وگفت کرد اشاره عامل مدیر معاون اتاق در به مشي
شکش ونداد ستاده زمان کرد حس لحظه یک. بود زده خ ست ای  سختي به. ا

 .ردک باز را در کشید که عمیقي نفس با همزمان و دراورد حرکت به را پاهایش
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 در مهتابي نور و بود مو از خالي سرررش وسررط که حالي در میانسررالي مرد
 .دمیکر نگاه بود مقابلش که اي پرونده به بود کرده پیدا انعکاس سرش
 .کرد اي سرفه تک اهسته ونداد

 .کند جلب او به را اش توجه بعد تا کند سالم او که بود منتظر انگار مرد
 س   س      س: گفت وار زمزمه بود شررده خشررک دهانش که حالي در ونداد

 ...م... سال
 ...بشینید بفرمایید: وگفت داد تکان سري. گرفت باال را سرش مرد

ست او مقابل صندلي روي ونداد ش شید نفس سخت...  ن  ي وهله در میک
 ! ... اینقدر که میگرفت گاز را زبانش. بود کرده خراب اول
 ...بفرمایید تون کاري ي سابقه از خوب: وگفت کرد اهمي مرد

.. . م   م     م: گفت سختي به اما کند صحبت میخواست وشمرده اهسته ونداد
 ... ي بقه... ب سا   س   س   س.... من

 .کرد باز بعد لحظه یک و بست را چشمهایش
 .ودب شده خیره او به سنجي نکته با و دقیق و بود کرده ریز را چشمهایش مرد

 .فرستاد بیرون را نفسش ونداد
 داشتي؟ سابقه خوب: وگفت داد تکیه اش صندلي به مرد

 .داد تکان منفي عالمت به را سرش ونداد
 هستید؟ اي رشته چه دانشجوي خوب: وگفت داد تکان سري مرد

 .افتاد مي نفس نفس به داشت کم کم ونداد
 .داشت برایش تفریح ي جنبه بیشتر. بود خیره او به هنوز هم مرد

 ..َار...َار...َار: گفت و کرد خیس را لبهایش ونداد



 و نداختا پایین را سرش بود گرفته قرار مرد لبهاي روي که بزرگي پوزخند با
 .کرد سکوت

ستش مرد شید هایش سبیل روي به را د شت که انگار...  ک  و دمیکر بازي دا
 .میشد خودش نصیب طرفه یک هم بازي این ل*ذ*ت

 اي؟ رشته چه ارشد خوب: گفت بارزي تمسخر با
 ره و دبسررتان و راهنمایي و دبیرسررتان در. بود باخته را خودش کامال ونداد
 با. بود روند همین همیشرره داشررتند حضررور غریبه هاي ادم که دیگري مکان

شاي حال این س به اعتماد که بود گزنده انقدر هم باز ها لبخند این تما  شنف
 که ودب بیزار شرردن تمسررخر از انقدر و بکشررید پایین صررفر زیر ي نقطه تا را

 .کند وسکوت بمیرد میداد ترجیح
 .کرد تکرار را سوالش مرد

 ...شیمي ش   ش     ش: گفت اهسته ونداد
 .زد لب پهناي به لبخندي باز میزي پشت مرد
گاه ان زیر شررردن تحقیر حس باز ند وان ن ها لبخ  عایدش که بود چیزي تن

 .میشد
 وقت هر. داشت تنفر که بود عمر یک خودش از و. شد متنفر لحظه در او از

سترس شت ا ضطراب یا دا سلط او بر ا شتر یافت مي ت شه از بی  عفض همی
 ایرادش. میکشیدند رخ به را خود وجودش در اش زباني لوکنت و اي روحیه

ضحک هاي لبخند و الود طعنه هاي نگاه همین را شتر م  رخش به پیش از بی
 .اوردند مي
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 کلمشرر این از تفاوت بي اگر... کنند کنترل را او بودند قادر دیگران همیشرره
...  دنبودن ها اگر اگر....  نبود کلماتش نگران اینقدر او اگر.... گذشررتند مي

 ! ... اما....  رسید مي کارهایش به راحت هم میزد حرف راحت هم او
 ...بماند انجا نبود جایز دیگر

 .شد خارج اتاق از سرعت وبه برداشت را اش پرونده
تاق از خارج را اکسرریژن میکرد حس  ي حوصررله اینکه با. میکند تنفس ا

 .نشست فرمان پشت ناچارا اما نداشت رانندگي
 .گفت مي بیراه و بد خودش به لب زیر خانه به رسیدن تا

 هم ببرد حیاط به را ان اینکه اي حوصررله. کرد پارک کوچه در را ماشررین
 تماشرراي مشررغول پذیرایي در ووحید سررودي. شررد خانه وارد... نداشررت
 .بودند تلویزیون

ست شاید... شد اتاقش وارد سالم بي شت دو  نگراني از اما کند سالم دا
 همین هاینک ترس یا...  کند ادا ثانیه صدم در را کلمه یک نتواند اینکه وترس
ید چیزي داد ترجیح....  شرروند ادا طوالني مدت یک در حرف چهار . نگو

 .بست محکم هم را در شد اتاقش وارد
 .کردمی نگاه موزیکش فایلهاي به و بود نشسته کامپیوترش صندلي روي

 !شده؟ چش ببین برو وحید: گفت که شنید را مادرش صداي
 ...میرم دیگه ساعت نیم... قاطیه االن: گفت که شنید هم را وحید جواب و

 انقدر برادرش هرچند. شررناخت مي خوب اورا انقدر وحید که بود خوب
 یشپ باید که انطور چیز همه یا اسررت کرده خرابکاري بفهمد که بود باهوش

 !!!است همین اش ناراحتي علت و است نرفته



 .شد باز اي تقه با در.... بود گذشته ظهر دوازده از ساعت
 کردمی پرت دیوار به را سبزش تنیس توپ ، وحید شدن داخل به اهمیت بي

باره و  دیگر صرررداي دیوار با توپ برخورد صرررداي جز به. میگرفت را ان دو
 .نمیشید شنیده
 بود؟ چطور مصاحبه: گفت مقدمه بي و نشست تختش ي لبه وحید
 ...فتضاح ف     اف: گفت صریح و حاشیه بي هم ونداد
 خوب؟: وگفت داد تکیه او تخت پشتي به وحید
 ...جمالت به خوب: وگفت جاشد به جا تخت روي کمي ونداد
 کني؟ تعریف نمیخواي: وحید
 ل ث     ث   مث... نیسررت کردني تعریف: وگفت کرد فوت را نفسررش ونداد

 ...همیشه
ند با و فت مرتعشرري صرررداي و تلخ پوزخ  ي ت    ت    ت    ت ح   ح      ح: گ
 ...االن ال...  ل ث     ث   مث(.... ... حتي)

 .میکرد نگاه او به وحید
شه مثل تقریبا  شدیدت بدون را کلمات میزد وزور میکرد جمع را لبهایش همی

 ...یشدم موفق کمتر میکرد تالش بیشتر هرچه. کند ادا بقیه مثل رگباري و
 یا میکرد جمع خودش به را حواسررش حد از بیش وقتي اما بود عادي گاهي

 گراندی خندیدن ترس از بود رو پیش در مهمي ي برنامه یا میگرفت اسررترس
 بن به هم همیشه اما گذاشت مي زدنش حرف روي را تمرکزش و تالش تمام

 .خورد مي بست
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 و ندک حفظ را خودش ارامش مواقع این در باید که بود نگرفته یاد هنوز شاید
 .باشد راحت
شت سعي که لحني با وحید شد انگیز مزاح دا  وعم فهمیدي هیچ: گفت با
صال کریم  گزن شرکت طرف از االن بود؟ نکرده صحبت شرکت مدیر با ا
 .... استخدامي که گفتن زدن

 کالمش در صررداقتي ایا بفهمد داشررت سررعي. میکرد نگاه وحید به ونداد
 نه؟ یا هست
شب بود قرار: داد ادامه وحید صه... رفته یادش که کنه صحبت دی  ناال خال
 هفته اول از و هستند شرکت رسمي استخدام وارسته اقاي که گفتن زدن زنگ
 ...باشن داشته حضور شرکت در زوج روزهاي م*س*تمر طور به باید

تاده تخت زیر توپش که درحالي ونداد  بردارد را ان بود شرررده خم و بود اف
 ...ذارم نمي شرکت اون تو پامو...  دیگه من: گفت
 هب اردشرریري اقاي میدوني جان؟: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک وحید

 کنه؟ جور برات و کار این که زده رو نفر چند
 ...گفتم چي شنیدي: گفت تند ونداد
 ورج کارت شرررکته این تو بود خدات از که تو چته؟: گفت متعجب وحید
 شدي؟ پشیمون بشه؟
 ...اره:  ونداد
 ...چرا: پرسید مرموزانه وحید
 ...نداره چرا چ   چ     چ: گفت حرصي ونداد
 ...ونداد:  وحید



 .شد خارج اتاق واز شت گذا پاسخ بي را او ونداد
 کار چندان باشد داده رخ است ممکن اتفاقي چه اینکه ي درباره زدن حدس
 .نبود سختي

شت از ساعت شته شب ه  تلویزیون جلوي زهرمار برج مثل ونداد. بود گذ
 .میکرد تماشا فوتبال مثال و بود نشسته

 .بودند صحبت مشغول پدرش همراه به اقابزرگ وکیل فرهمند اقاي
 هک بود مشررخ . میکرد ویز ویز تلفن با وحید. کرد رافوت نفسررش ونداد
 .سوخت تلفن. بودند مشغول کي از است خط پشت الناز

 یدوح نظرش به هم باز اما بود اش ناتني ي خاله ي دخترخاله الناز اینکه با
 لبخند وحید هاي وپرت چرت به گهگاهي که حالي در. بود تر سررر او به

 ي ندهوای زندگي فکر به دیگران زندگي در دخالت بجاي باید کرد فکر میزد
 .باشد خودش
ست هرچند سئولیت و زندگي افکار به که نبود سني هم وچهار بی  وادهخان م

 .دهد وبال پر
ست سودي ستاده تلویزیون جلوي در شت سعي و بود ای  را کثیف ظروف دا

 ...کنار برو سودي: گفت غر غر با ونداد. بردارد میز روي از
کان سررري سررودي فت داد ت  عین...  ومیریزین میخورین همینجور: وگ
 ...میکنه وجور جمع کي نیست خیالتونم

 ؟ شدیا پیچ سه باز: گفت حرصي ونداد
 زدي؟ حرف اینطوري باز: گفت اي اهسته وصداي تشر با سودي
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 ...گرفتي و تصویر کل.... کنار برو سودي: وگفت کشید پوفي ونداد
 .میکرد نگاه اورا شماتت با داشت هنوز سودي
 ...مرسي... افرین... دیگه برو: گفت مهربانانه ونداد

 جلوي از ارامي به.بود گرفته سرررزنش باد به را او رگباري لب زیر سررودي
 .شد رد تلویزیون

شگي هاي غرولند همان از صله خیلي. بود همی شت کردن فکر ي حو . ندا
 .داد دست از را صد در صد گل یک بارسلونا لحظه همان
سي  آنقدر. ندک تبدیل گل به را یکي تا میکرد خراب را موقعیت صد لعنتي م

 .کردند نگاه او به لحظه یک جمع که گفت واي بلند
 النا کرد مي اجرا شرررکت در صرربح را ها زباني بلبل این اگر کرد فکر وحید

 . بود ننشسته تلویزیون جلوي ها خورده شکست عین
تاقش به کالفه او گهگاه هاي فریاد و داد از  به نمیتوانسرررت هال در رفت ا

 .بدهد گوش الناز گفتگوهاي
قاي ند ا فت اورد باال را چایش لیوان فرهم  که مادامي تا حال هر به: وگ

ضور برادرتون شته ح شند ندا صیت با  اقا اجح.... کنم باز نمیتونم رو نامه و
 دايا یا بزنم حرفشررون زیر نمیتونم.... دارن بزرگي حق من گردن به وارسررته

 ....نکنم دین
شن سیگاري هم بهادر ضر حتي که دیدید خودتون: وگفت کرد رو ش حا  دن
 بزنم؟ زنگ بهش هم باز که دارید توقع نکنه بیاد؟ ختم مراسم براي

 نای حال هر به: وگفت انداخت پایش روي را وپایش کشررید نفسرري فرهمند
ست  دیگه بار و برادر دو شما که بود ارزوش عمر یک... بود خدابیامرز خوا



 سرتح... کنه رحمتش خدا: وگفت کشید باري تاسف اه و.... ببینه هم کنار
 .....رفت دنیا از دل به

 باهاش شررما کنم خواهش ازتون میتونم: وگفت کرد فوت را نفسررش بهادر
 بگیرید؟ تماس

 بود وراثت انحصررار کارهاي به مربوط که را کاغذي چند حالیکه در فرهمند
 هبهتر اما... کردم و کار این شرراید: گفت میکرد جا به جا چرمش کیف در را

ما ید اشررتي هم با وبرادرتون شرر  جایز کار این هم وشرررع دین در.... کن
 خورنب همو گوشت اگه دوبرادر: افزود گرایانه نصیحت لحني با و.... نیست

 ....نمیندازن دور همو استخون
 .نگفت چیزي بهادر

 .کرد پر را پذیرایي کل ونداد گررررررل فریاد صداي
 .نداد اهمیتي کسي
 .داشت دربر را رضایت اش قیافه. شد ومشغول کند پوست موزي ونداد
 حال هر به: گفت حرفش ادامه در و شد خیره ونداد ي چهره به فرهمند اقاي

 ....بشه بهتر هست که ایني از شما روابط نامه وصیت خوندن با ممکنه
 سرروم یک سررن سررال پنجاه با. بود شررده خیره او به مسررکوت همچنان بهادر

 چندان برایش وامالک پول و نامه وصرریت. بود نفهمیده را فرهمند حرفهاي
 .نداشت اهمیتي برایش خیلي هم برادر قهر حتي... نبود مهم

. دبو تلویزیون تماشرراي مشررغول ونداد. کرد تعقیب را فرهمند نگاه مسرریر
 با اردشیري باجناقش. بود شده خبردار صبح ازجریان. کشید اهي ناخوداگاه
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 فکر امد خانه هب وقتي... انگارنپذیرفته ونداد که بود وگفته بود گرفته تماس او
شته صحت خبر این نمیکرد شد دا  و میزد بال بال وذوق شوق از ونداد...  با

 زده حرفهایي گریخته جسررته وحید. زد راپس شرررده کارجور خودش حاال
 .کشید اهي اراده بي.... بود

 هب ونداد از را نگاهش زد لبخندي و نوشید را چایش ي مانده ته فرهمند اقاي
 ....میشه بهتر دارم حتم: وگفت دوخت بهادر صورت

 ....کردند خداحافظي دقایقي از بعد
 .شد فوتبال تماشاي مشغول او همراه به و نشست ونداد کنار بهادر
 پاس فرد همان اما کرده خراب را گل کسرري چه که میگفت هیجان با ونداد

 .است هنگرفت را حتم پنالتي یک که گفت بازي ناشایست داور از و داده را گل
 اراده بي بهادر اما. نشرررد لوکنت دچار هم بار یک سررخنراني طول تمام در

 .کرد خارج اه مثل را نفسش
 : دوم فصل

 اپن پشت کمک جاي به بلوط. چرخید مي خودش دور اشپزخانه در ریحان
 .میکرد بازي رومیزي با و بود نشسته
 شده؟ چي: وگفت انداخت او متفکر ي چهره به نگاهي ریحان

 ي؟هیچ: گفت ترس با اند شده دستگیر خطا حین که هایي ادم مانند بلوط
 .کرد نگاهش گیرانه مچ ریحان

 هان؟: وگفت داد قورت را دهانش اب بلوط
 و میز روي بردار دسررتمال یه پاشررو: وگفت د کر ریز را چشررمهایش ریحان

 .داندبرگر او از را رویش غره چشم وبا... نشین بیکار پاشو... کن گردگیري



 .ودب گرفته خودش به مظلومانه ي چهره اینطور که میخواست چه نبود معلوم
 رفت النس به و برداشت کني پاک شیشه و دستمال بلوط انتظارش خالف بر
 .کند گردگیري تا

 .رسید کارهایش به و داد تکان سري ریحان
. تندبرگش خانه به برنا همراه به م بهرا که بود گذشته ظهر از بعد دو از ساعت

 .میخورد چرخ افکارش در. بود ساکت بلوط. بود اماده نهار بساط
 نمیخوري؟ تو غذا چرا بلوط: وگفت شد حالتش متوجه هم بهرام
شغول و... دیگه میخورم دارم خوب: وگفت کرد نگاه پدرش به بلوط . شد م
 .نمیکرد دیگري کار برنجش کردن رو و زیر جز البته
 حتاسترا کمي تا رفت هم بهرام و رفت بیرون خانه از برنا نهار صرف از بعد
 .کند

 .نشست کنارش ریحان که بود تلویزیون تماشاي مشغول بلوط
 . بگوید شروین از تا بود فرصت بهترین

 که شررنبه پنج...  مامان: گفت میکرد مزه مزه را هایش حرف که حالي در
 نداریم؟ اي برنامه

 چطور؟ نه: گفت بود تلویزیون به چشمش حالیکه در ریحان
 کنم؟ دعوت یکیو من میشه: وگفت کرد اي سرفه تک بلوط

 کي؟: وگفت شد خیره او به ریحان
 ...رو خانواده یه: وگفت کرد خیس را لبهایش بلوط
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 نای بداند که است مشتاق چقدر داد ونشان چرخید سمتش به کامال ریحان
 !کیست؟ خانواده

 بیان؟ شنبه پنج بگم: گفت مکث کمي با بلوط
 میشناسیمشون؟ ما کیا؟: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک ریحان

 هم... اره هم: گفت حال همان در و میداد پیچ هم در را انگشررتانش بلوط
 ....نه

 .کرد سکوت ریحان
 میزني؟ حرف بابا با: گفت ادامه در بلوط

 میگي؟ رو پا سرو بي الت همون نکنه: وگفت داد تکان سري ریحان
 کي؟: وگفت شد خیره مادرش به م*س*تقیم بلوط

سمش اره؟... داره مغازه که همون: گفت اخم با ریحان  شروین؟ بود؟ چي ا
 اون؟
 .نگفت چیزي و انداخت پایین را سرش بلوط

 هترشب دنبال... بلوط نیست تو شأن در اون: گفت مادرانه بود منطقي ریحان
 ....باش
 هک ونشررناخته ندیده اخه: وگفت شررد خیره مادرش گیراي ي چهره به بلوط

 ....کرد قضاوت نمیشه
 کردي فکر تو نکنه.... شررناختم هم... دیدم هم: وگفت زد لبخندي ریحان

 ...برفه زیر کبک مثل سرم من
 .شد تا هشت چشمهایش بلوط



 تو درد به اصررال... دخترم نیسرررت تو مناسرررب اون: گفت ادامه در ریحان
 ...نمیخوره

ضر حتي تو: گفت حرصي بلوط ستي حا  یه شا خانواده با اون بدي اجازه نی
 ...اینجا بیان بار

 بابات پیش شرکت رفت که باري یه همون: گفت شده کنترل لحني با ریحان
 ي دهنده نشررون داره خودشررو شررخصرریت اینکه جز ادمي هر... بود بس

 ...هست هم اش خانواده شخصیت
 ....ندیدیش که تو مامان اما: گفت عصبي بلوط

 با یگهد نکرده الزمم... داده شرح برام اتو سلیقه بابات: گفت غیظ با ریحان
 تو حد در اصررال اون... باشرري ارتباط در پا سررر بي و الت ي پسررره این

یدا خودت حد در یکي...نیسرررت پدرت من نظر به.... کن پ  اصررال اون و
 ...نیست تو مناسب

 دیگه؟ نیست مهم اصال من نظر پس: وگفت جابرخاست از تند بلوط
 .ردمیک رفتار منطقي کمي بلوط کاش. داشت را واکنش این انتظار ریحان

ستش شاند خودش کنار واورا گرفت را د صیلک تو... عزیزم: گفت و ن  ردهتح
 پلمدی پسر یه بگو خودت... میدي تشخی  و وبد خوب... سالته 22... اي

ست زیر که ردي صال.... میکنه شاگردي باباش د ست کردن فکر قابل ا  ؟ه
 بدي؟ حرص اون خاطر به خودتو که داره ارزش اصال

 .داشت پا یک مرغش اما دانست مي را اینها ي همه هرچند
 تحصیالته؟ به شعور مگه: گفت عصبانیت با
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 ونا اما... نه: وگفت کرد باز دیگر ي لحظه ویک بست را چشمهایش ریحان
 اونا... کرده تحقیق رفته برنا... بلوط نیسررتن جور ما فرهنگ با اش خانواده و

 ....چادرین شروین پدر عروساي ي همه...  هستن سنتي ي خونواده یه
 بده؟ مگه: وگفت گرفت بل مادرش حرف از بلوط

 حدي هم چیزي هر اما... خوبه هم خیلي... نه: وگفت کشررید اهي ریحان
شي اونا عروس بري تو... داره شم... کني سرت چادر باید ب  هم مذهب بعد

نافکر... داره حدي یده طرز و او یه اشررون عق نار میتوني... قدیم یاي؟ ک  ب
 بکني؟ رو خونه کاراي فقط و باشي خونه تو شب تا صبح میتوني

 ....کوچیکن خیلي که اینا: وگفت امد مادرش کالم میان بلوط
 ؟چي بخوري مشکل به کوچیک چیزاي همین خاطر به فردا پس اگه:ریحان

شون اهل... خرابه اش سابقه شروین  هیچ ادراش بر از نه خودش از نه محل
ته طالق بار دو پدرش... ندارن خوشرري دل  یک الیق خانواده این... گرف

 ...نمیدونم من داري اصرار چرا تو... بلوط نیستن هم فکر ساعت
 وغدر. دارد دوسررتش خیلي بگوید. کند دفاع او از چگونه نمیدانسررت بلوط

. بود مهم برایش شاید. نداشت دوست اورا اینقدر هم خودش! بود واضحي
 خیلي که بود ضررعیف اش درجه انقدر بود عشررق هم اگر یا. نبود عشررق اما

شد سابي ان روي نمی ست اما. کرد باز ح شت دو  از و کند ازدواج زودتر دا
 .کند پیدا نجات اش خانواده درشت و ریز هاي فرمایش خرده

یک پیام دو حاوي اش گوشرري. رفت اتاقش به حرفي هیچ بي  کال میس و
 .بود کوروش جانب از. شناخت مي را شماره. بود



 طنتيشی حس با. گرفت تماس کوروش که بود مردد ها پیام به پاسخ در هنوز
 !ودب تر قیافه خوش شروین از کوروش. داد جواب را تلفن بود وجودش در که

 از .میکرد بازي اس کوروش با هنوز بلوط. بود گذشته شب هشت از ساعت
 .میداد ترجیح شروین به را کوروش شاید. امد مي خوشش او

شد مجاب کم کم هم خودش. د بو اش زندگي فرد اولین شروین  بهتر که می
 .میشود پیدا و هست هم شروین از
 شرروخود تلفن این: گفت غر وباغر رفت سررمتش به ریحان تلفن صررداي با

 ...کشت
 خوبي؟... جان سودي سالم: کرد زمزمه درگوشي و

 سرروي از تماس این واقعا. شررد قفل همسرررش روي بهرام متعجب ي چهره
 یستب از بعد بود؟ شده عوض اینقدر بود رفته باال سنش بود؟ بهادر ي خانه
 میکرد؟ باور باید یعني بود؟ ممکن چطور سال

شحال سویي از صتي...دیگر سوي از و بود خو  دهدا فکرش سرانجام به فر
 شده؟ چي:  پرسید کنجکاوي با. کرد قطع را تماس ریحان. نشد

قا چهلم براي: گفت خوشررحالي با ریحان ید بزرگ ا  پس... تهران بریم با
 .فرداست

 اديزی زمان سال بیست... یانه کند مخالفت دانست نمي.  کشید اهي بهرام
 به انامیدش و چشم تمام. میشد تمام باید که باالخره... میشد تمام باید. بود

 ان با بزرگش وبرادر بود کوتاه دنیا از دسررتش پیرمرد ان که حاال. بود پدرش
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شد قدم پیش دوم بار براي هنوز سال و سن  ار لجبازي دیگر باید شاید. می
 .میگذاشت کنار

 .رفت ش کار اتاق به و داد تکان سري بهرام
صله بي که بلوط به برنا شت حو شي با دا سغام پیغام گو ست مي پ  نگاه ادفر

 به ار هایش کلید تند تند و بود دسرتش ماسرماسرک ان که بود کي از. میکرد
 .میداد فشار جمالت گفتن منظور
 ...کن رزرو هتل یه برنا... میریم صبح پنجشنبه: گفت ریحان

 ....اینا عمو ي خونه بریم خوب: گفت اهسته برنا
 .بود خدایش از که ریحان

 ...کن رزرو جا هتل براي برو برنا... نکرده الزم: گفت اتاق از بهرام
 .شود تمام زودتر بحثها این میداد اماترجیح. نگفت چیزي برنا

 ....نمیام من: گفت بلند بلوط
 نمیاي؟ چه یعني: گفت مات ریحان

 دارما؟ ارشد کارشناسي ازمون جمعه من: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 ... خالت ي خونه برو... باشه خوب:وگفت شد خارج اتاق از بهرام

 يمطمئن حاال: گفت میکرد نگاه دخترش به نگراني با که حالي در ریحان
 بدي؟ کنکور میخواي

 ...خوندما درس همه این من: وگفت زد پوزخندي بلوط
 ....خودت جون اره:گفت مسخره برنا

 ... بیني مي حاال:  گفت حرصي هم بلوط
 ....بینیم مي:  وگفت انداخت باال اي شانه برنا



 ینا باید. بزند حرف شرروهرش با تا رفت اتاق به انها بحث از کالفه ریحان
ست جنجال س دو پیرمرد مرگ شاید. یافت مي خاتمه باالخره ساله بی  رراپ

 .میکرد نزدیک بهم بیشتر
************************ 
************************ 
************************ 

سوده نفس شید اي ا شد نگران نباید خیلي. ک . برود ای نرود خانه به دیر که می
 شمینای خاله ي خانه در بود قرار. بودند کرده حرکت تهران مقصررد به صرربح
 .بماند

 انسررتنتو اما داشررتند گذراني خوش براي ریزي برنامه کلي سرراره با اینکه با
 .کند رد را عصرانه یک به دعوت بر مبني کوروش درخواست

 رداو باال را چایش وفنجان زد لبخندي. میکرد نگاه کوروش به که حالي در
 ....نفهمیدم هات حرف از هیچي من: وگفت

 ینح و گذاشت بود میز روي که بلوط دست روي ارامي به را دستش کوروش
 اشنب شانس خوش اینقدر باید ادما چرا میکنم فکر وقتا گاهي: گفت نوازش

 ....هاست ادم دست این از هم شروین... 
فت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط  خودشررون هم ها ادم بعضرري: وگ

 ...میدن دست از رو فرصتشون
 .مبد دست از شانسمو که نیستم اونا از من اما: وگفت زد لبخندي کوروش

ید هم بلوط ند قابالخ فت مت یدونم من: وگ  توقع میخواي؟ چي من از نم
 ....کنم خیانت دوستت به که نداري
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 ...کني تموم باهاش میتوني تو... خیانت چرا خیانت؟: کوروش
 بود هزد حرف حتي او با که بود پسري اولین بود سخت هرچند... میتوانست

 رد کس هیچ ان از قبل. بود شررنیده او زبان از بار اولین را عاشررقانه کلمات
 راندیگ منفي هاي موج به توجه با شررروین از کشرریدن کنار.نبود اش زندگي
 سح توانست مي بود اولین که را او خواستن هنوز دلش ته. نبود اسان خیلي

. کند پوشرري چشررم راحتي به او از توانسررت مي هم اندازه همان به اما کند
 زا کوروش خاطر به.داشررت برتري شررروین به نسرربت کوروش هاي ویژگي

 از خودش... کوروش از هم دیگر نفر یک بخاطر و بکشررد دسررت شررروین
 .شد خیره چایش فنجان به زدو لبخندي افکارش

 شناخته خودش وجود در کودکي از را طلبي تنوع حس و بودنش مزاج دمدمه
 در بدون شرخصره به خودش را شرروین ازدواج درخواسرت وقتي حتي. بود
ته اش خانواده نظر گرفتن نظر هد روزي اگر میکرد فکر بود پذیرف  نخوا

 .گرفت خواهد طالق او از دهد ادامه ونتواند
 مي حل ، حل راه بدون. شررردند مي حل ذهنش در راحت خیلي مسرررائل

 .شدند
 .شد خیره کوروش به

 ناخود شروین با قیاس از برتري صفت تر... بود تر شانه چهار و تر بلند قد
 مقایسرره کوروش با را شررروین باید چرا دانسررت نمي. امد مي ذهنش به اگاه
 .کند

 مي کتیرا و ژل سرررش موهاي از که مشررکي ابرو چشررم پسرررک حال هر به
 .بود بهتر شروین به نسبت چکید



 کجا هم با االن داري دوسررت: وگفت کشررید جلو را خودش کمي کوروش
 بریم؟
 معلوم نشروی تکلیف تا..... خونه برسون منو فعال: وگفت زد لبخندي بلوط
 ....بشم نزدیک بهت زیاد نمیخواد دلم نشده

ید هومي کوروش فت کشرر حاظ هر از پس: وگ یک ادم به ل ... میشرري نزد
 ...دارم دوست و جسور ي دخترا... خوبه
 !نفهمید را لحاظ هر از نزدیکي اما. امد خوشش جسور تعریف از بلوط

 شررود پیاده اینکه از قبل و رسرراند اش خاله ي خانه اطراف تا را او کوروش
 .بب*و*سد را او خواست و کرد نزدیک بلوط به را خودش
 چیکارمیکني؟ داري: وگفت کرد جور و جمع را خودش
نه لحن با کوروش گا فت مضررحکي و بچ  بهم کوچیکم ب*و*س یه: گ
 نمیدي؟

 کیم؟ من کردي فکر: وگفت کرد باز را در حرص با بلوط
 ...مزن بعدشم... بشي دخترم دوست قراره خوب: گفت شیطنت با کوروش

سخره بلوط  قتو هر کن صبر پس: گفت و شد پیاده اتومبیل از و خندید م
 .باي فعال... شدم زنت

 .رفت و بست را ماشین در و
 شا دلي دو و گفت مي کوروش واز بود نشسته ساره روي روبه بعد لحظاتي

 !بود کرده گیر نفر دو میان که
 ....کني ازدواج داري اصراري چه تو حاال... کردي روانیم: گفت کالفه ساره
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 نروشرر و زندگیم تکلیف میخوام بده: گفت و انداخت باال اي شررانه بلوط
 کنم؟
 عمرا تو: وگفت گذاشت سرش زیر را دستش و کشید دراز تختش روي ساره

 ....کني تحمل سقف یه زیر و نفر یه بتوني
 ...دیگه گذاشتن وقتا همین براي و طالق عزیزم: وگفت خندید بلوط
 فکرت طرز که متاسرفم واقعا: گفت و داد تکان تاسرف روي از سرري سراره

 ....اینه
 خبر؟ چه تو: گفت مکثي از بعد بلوط

 یا داره بسررت و چفت دهنت نیسررتم مطمئن ولي دارم جدید خبر یه:  سرراره
 ...نه

 شده؟ چي: وگفت نشست تخت پایین هول با بلوط
شمهایش ساره ش دیگه یکي زبون از حرفهامو بعدا: وگفت کرد ریز را چ  نومب
 ....میکنما لهت
 لقم؟ دهن اینقدر: گفت تند بلوط
 ....قيل دهن اینقدر: وگفت کرد باز میتوانست که انجا تا را دستهایش ساره
 ...شده چي بگو... میکنم جمع حواسمو خوب: وگفت کشید اهي بلوط
 ي؟میشناس و نازنین دوستم پیش ي هفته: وگفت کرد تر را لبهایش ساره
هایش بلوط هایش روي از را مو نار چشررم فت زد ک هاش که همون: وگ  لب

 پروتزه؟
ست اون... بابا نه:  ساره  وت میریزه چتري و موهاش که همون نازنین.... تینا

 ....صورتش



 ...فهمیدم... سگیه توله چتري همون: بلوط
سخره ساره سرت خاک: گفت م شنگه هم خیلي... بر  موهامو میخوام.... ق

 ....بزنم اونطوري
 ...میادن بهت اصال....  کوتاهه پیشونیت تو.. نشیا خر: وگفت خندید بلوط
 ...میشم خوب میگفت نازي واقعا؟: ساره
 چي؟ نازنین... شده چي بگو کن ولش حاال:  بلوط

 برمیگردن باهم که بعدش.... خرید بود برده و مامان روز اون هاتفم: سرراره
 ...خوب بگو.... خونه
 ندارم حوصله من بگو اخرشو شد؟ چي بعدش خوب؟: گفت حرصي بلوط

 ...کنم صبر ساعت شیش
 شررسررتهن توپذیرایي بعد بود من پیش نازنینم....هیچي: وگفت خندید سرراره
 نذاشت مامان که خونه برگرده میخواست هاتف... خونه اومدن اینا که بودیم

 ومیاد میاره در هاشررو کفش هاتف هیچي خالصرره... ناهارو بمون: وگفت
 ....خوب بگو. نبود ما به حواسش هم اصال... تو

 ....خووووب: گفت غیظ وبا کرد کلفت را صدایش بلوط
 سررالم باهاش شرردیم بلند هم ونازي من...  تو اومد هاتف: گفت هم سرراره
 ...بود نازي رو چشمش مدت تمام ندید منو اصال که هاتف.... کنیم علیک
 اهنگ در و دیدن و نازنین خان هاتف البد: گفت وتند امد کالمش میان بلوط

 ....شدن عاشقشون دل صد نه دل یک اول
 ....دقیقا: وگفت خندید بلند هم ساره
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 ...افتادیم عروسي یه پس..... ول اي: بلوط
 اهارن براي نازنین. بود دیدار یه این حاال: وگفت کشررید عمیقي نفس سرراره
 من میگه اصرررار و التماس با هاتف که خونشررون بره میخواسررت.... نموند

 ....برسونمش
 کلي نهخو برگشت که هاتف اما گذشته چي بینشون ماشین تو نمیدونم حاال

 شرمارش... بهمانه و فالنه و دختریه جور چه نازي که کرده جیم سرین و من
 به میخواد که: وگفت زد زنگ بهم نازي هم صرربح... گرفته نازي خود از هم

 ...اومده خوشش... بله اونم قرار از... بزنه زنگ هاتف
 ...تمومه چي همه پس: بلوط
 من ....میشناسمش که ساله شیش... خوبیه دختر نازنین... نمیدونم:  ساره

 ....میشه حال با خیلي... خدامه از که
 یه امانم برگشررتن تهران از که اینا بابا شررد قرار راسررتي: وگفت خندید بلوط
 .....کنه دعوت رو اینا شروین شب
 کوروش؟ یا شروین باالخره: گفت حرص با... تاشد چهار چشمهایش ساره
 هی شروین نظرم به خوب: وگفت زد کنار صورتش روي از را موهایش بلوط

 اگه اما... هسررتم همینجوري کوروش با.... اخالقش حدااقل.... بهتره کم
 ...میدم وترجیح شروین کنم زندگي بخوام
 الاص شروین... ها میکني بخت سیاه خودتو داري: وگفت کشید اهي ساره

 ...نیست تو حد در



 بدم ازش منم...  داره دوسررتم خیلي: وگفت انداخت باال اي شرررانه بلوط
... همینطور هم بابا مخالفه مامان... نیسررت معلوم هیچي که حاال... نمیاد
 ...نخواستم شایدم... اشو خانواده ببینم دارم دوست ولي

 هک انقدر اش خاله دختر که شد راحت خیالش و کشید اي اسوده نفس ساره
 .نیست وابسته و پیشه عاشق میکند ادعا

 یليخ به توجه بي که بود یخ و احسرراس بي انقدر...  بود همین بلوط خوبي
 .نیندازد انها به هم نگاهي شود رد رویشان از ها
 سرراره اتاق از دو هر میکرد ت دعو شررام صرررف به را انها که مینا صررداي با

 .شدند خارج
******************************* 
******************************* 
******************************* 

 خانه کردن جور و جمع مشغول وریحان سودي مهمانان گروه اخرین رفتن با
 .شدند
 .بودند صحبت مشغول هم با وبرنا وحید
 انانمهم هدایاي از که میکرد نگاه میز به و بود نشسته بهرام روي به رو بهادر

 لباس اداب و رسررم طبق آنها تا بودند خواسررته همگي احتماال. بود شررده پر
 .دراورند تن از را سیاه
ست بهرام سبي وقت شاید. کند باز را حرف سر میخوا  ها يدلگیر تا بود منا

 .کند پاک ذهن از کامل را
 .دترباش راحت زدن حرف براي تا شد خم جلو به هم کمي کرد تر را لبهایش
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 .شد بلند ایفون زنگ صداي که بود نیامده زبانش به هم کلمه یک هنوز
 فشررار نیز را در بازکردن ي دگمه و داد جواب و امد بیرون اشررپزخانه از ونداد

 .داد
 بود؟ کي: پرسید بهادر
 ...فرهمند اقاي: ونداد
 را راهش نامه وصرریت خواندن از بعد حتما...  بود شررده خیره بهرام به بهادر

 .میرفت و میگرفت
 .شدند بلند احترامش به همه فرهمند اقاي امدن با

 اب. اورد بیرون را پاکت یک و کرد باز را اش چرمي کیف چاي صرف از بعد
 بهرام؟ اقا نیومدن شما دختر: گفت جمع به نگاه

 ...دبیا نمیتونست داشت ارشد ازمون: وگفت شد جا به جا جایش سر بهرام
 ...باشن هم ایشون میدادم ترجیح: گفت و داد تکان سري فرهمند

 ... مبر من بدید اجازه اگه: گفت کشید که باالیي بلند ي خمیازه با ونداد
 ... باشید باید حتما شما: گفت فرهمند کند کامل را اش جمله نرسید
 .داد تکیه مبلش پشتي به ونداد

سته و رسم طبق خوب: گفت ادامه در فرهمند  وصیت وارسته جناب ي خوا
 ....میخونم رو نامه

 و. .. میکنم عمل ایشررون ي خواسررته طبق: وگفت کرد باز را پاکت فرهمند
 .کرد باز هم را کاغذ تاي

 :کرد خواندن به وشروع کرد صاف را صدایش اي سرفه تک با
 تعالي بسمه



 راجعون الیه انا لله انا
 اب میخواهم قلم ناچیز ي جوهره با وسرریله بدین وارسررته هوشررنگ اینجانب
صت اخرین این شاید... بزنم حرف فرزندانم شد فر  خریدار سخنانم که با

 .باشد داشته
ست شاید  تقدیر شاید... کرد جدا هم از را خانواده یک چنین این روزگار د

 ... سرنوشت شاید... 
 ...ام داشته وزیان خطا چقدر دانم نمي... گذراندم چگونه را ایام این نمیدانم

 یک گروي فکرم سررال بیسررت... شررر وچقدر بودم خیر چقدر نمیدانم حتي
شید نخواهم را خود هرگز بودو ساده اتفاق سته اگر که بخ  ودمب پدري ي شای

 که ورانط و بگیرم را میانه بیاورم بار درسررت را هایم پسررر نتوانسررتم چگونه
 یدمز آفاق همسرم فقدان شاید... کنم اشنا زندگي امور با را انها است سزاوار

 ردهنیاو جا به را تسرراوي و انداختم تفرقه چگونه نمیدانم هنوز. بود علت بر
 .ام
... 
... 
... 
 ي نوه دو تا میکنم وصرریت و کنند حاللم خواسررتارم کسررانم همه از انتها در

 .باشند هم ازدواج و عقد به بلوط و ونداد عزیزم
سر و عمو دختر عقد که اند گفته قدیم از سمان در را عمو پ سته ها ا . ..اند ب

 رسررم و کنارگذاشررته را لجبازي هم وبهرام بهادر وصررلت این پاس به شرراید
 .اورند جا به را برادري
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 حالل وصلت این که دیدم خواب در اما...  نبودم خوبي دان مصلحت شاید
 مایل اگر و است ام قلبي ي خواسته تنها این و. بود خواهد مشکالت ي همه
شان امالکم و ملک تا اند سیم میان سته شود تق  غیر در کنند اجابت را ام خوا
 موسسه به را اموالم تا میخواهم فرهمند مجتبي عزیزم دوست از صورت این
 دور را ها کینه...  باشررد چاره راه تنها این شرراید. کند تقدیم...  ي خیریه ي

 .نلرزانید ار ستونش قهر و کینه با...  است پابرجایي ستون خانواده...  بریزید
سته تنها این عزیزانم شم اخرین و خوا ست از خواه  نپذیرید شاید... شما

شت شاید ستارم شما از اما...  بیندازید گوش پ  ارام ات کنید اجابت که خوا
 .باشم

 ماه یک و کند قرباني مشررهد در گوسررفند یک تا میخواهم ارشرردم فرزند از
 .اورد جا به را کنم ادا نتوانستم بیماري علت به که نمازي

 تا و نکنید حرام من بر را قبر خوش خواب میخواهم فرزندانم شما از اخر در
شتي روز خانواده این که زماني شي و ا ست نبیند خود به خو  برق از نیز من د
هد بیرون ید توقع که دانم مي... بود خوا ما نداشررت  من براي دیگري راه ا

 .نگذاشتید
شید را من فرزندانم  ي بدرقه خیرم دعاي همواره اما...  نبودم خوبي پدر ببخ

ست و بوده راهتان  را رپی پدر این تا بخواهید دیگران واز کنید حالل مرا...  ه
 .نکنند رها عذاب آ*غ*و*ش در را نداشت عزتي عمرش که

 را وشررر خیر راه امیدوارم.  ام سررپرده فرهمند وکیلم دسررت به را امور تمام
 .دهید تشخی  صالح

 .اشدب ایام این زندگي ي پسندیده سرشت این شاید ببخشید و ببخشید



... 
 .والسالم

 ارام ي چهره به و بودند نشسته جایشان سر خشک چوب مثل خانواده جمع
 .نگریستند مي. گرداند مي بر پاکت به دوباره را کاغذ که فرهمند

 چي؟ یعني این: گفت بلندي وصداي حرص با ونداد
 ... هباش خوبي فرصت عید از بعد میکنم فکر: وگفت زد لبخندي فرهمند

 چي؟: وگفت ایستاد سیخ ونداد
 ...باشن الي ایده زوج میکنم فکر منم: گفت بهادر به رو فرهمند

شید نفس تند که حالي در ونداد سي... م ر   ر   ر   نمیذار  : گفت میک  ز   ز   ز   تو ک
 ...بگیره تصمیم برام ب     ب و کنه دخالت...  زندگیم

 .....باش اروم ونداد: گفت بهادر
شه که کوبید محکم انقدر ر در. شد خارج خانه از حرفي هیچ بي ونداد  شی

 .کرد ترک را سالن که بود کسي اولین واقع در. امدند در لرزه به ها
 وزمان ینزم میفهمید اگر بلوط قطعا. برد فرو فکر به را بهرام سریعش واکنش

 يها زمین: گفت ارامش با و داد توضرریحاتي فرهمند.کشررید مي اتش به را
 راه دوباره اگه هم سررازي رنگ ي کارخونه...  دارن میلیاردي ارزش نیاوران
 دونسررتنش میکنم فکر... برخورداره باالیي سررهامي ارزش از بشرره اندازي
 ...باشه نداشته ضرري

 شررمارش...  بودند بلدي کار مقتصررد اما داشررتند خسرراسررت وارسررته اقاي
 ...تأمله قابل امالکشون
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 .شد خارج خانه از خداحافظي از ازبعد و
 .بود گذشته فرهمند رفتن از ساعتي یک

 در کلمه که بودند شرررده شرروکه انقدر. نمیگفت چیزي کام تا الم کسرري
 از انگار که بود مطرح جوان دو زندگي طرف یک از. بود ماسرریده دهانشرران

 که بود هنگفتي ثروتي دیگر سوي از و. بود مشخ  موضعشان االن همین
 .کرد پوشي چشم ان از راحتي به نمیشد

 .بود خفه خانه هواي نظرش به... رفت باغ به بهادر
سش ستگي با و فرستاد بیرون سنگین را نف ستخر به خ  خیره خاليو تاریک ا

 .بود شده
 ...دویدند مي استخر دور تا دور بازیگوش ي بچه دو چشمش جلوي

 مه ونداد...  خواست مي را عروسکش و میکشید جیغ بچگانه لحن با بلوط
 .میکرد مخالفت و میدوید

 را ها کباب و بود ایسررتاده بهرام کنار... خندید مي ونداد و میکرد گریه بلوط
شید مي سیخ به  که یداو و وحید و برنا به...  میکرد نگاه ها بچه بازي به و ک

 رفت در مدام که سودي و ریحان هاي خنده صداي و میکردند بازي فوتبال
 .بودند اشپزخانه و باغ به امد
صایش به را اش چانه بزرگ اقا  ارهگهو صندلي روي ایوان در بود داده تکیه ع
 کرده رنگین را باغ ها گل ي وشکوفه بهاري هواي. میخواند شاهنامه اش اي
 .بود

 هایستاد استخر کنار ونداد.... چرخید او سمت به سرها ویدا جیغ صداي با
 .نبود خبري بلوط از. بود افتاده اب در بلوط عروسک و بود



یدند اسررتخر سررمت به نده حرکت بي اب روي بلوط... دو  بهرام. بود ما
 ... امد باال نفسش بعد کمي... کشید بیرون اب از را او چگونه نفهمید
 شررکر را خدا اقابزرگ و بهادر. بود برده ماتش سررودي و میکرد گریه ریحان
شید داد سرونداد که بهرام فریاد صداي....  کردند  سمت ان به را ها نگاه ک
 .کشاند

 اخر در. بود اشرررک از پر چشررمهایش ونداد. میکرد وفریاد داد مدام بهرام
 امد فرود او ي بچگانه صورت به مردانه دست یک از محکمي سیلي صداي

صبانیت با و رفت بهرام سمت به تند...  شود بلند جا از بهادر...  : فتگ ع
 شده؟ چي مگه حاال

 ...گرفت باال دعوایشان
 ...بشه غرق بود نزدیک دخترم:  گفت
 ... نشد غرق که حاال: گفت

سزاها ست...  رفت باالتر نا  تا دخترش که بود مدعي یکي...  شدند یقه به د
 ...تگرف کتک باد به را پسرش چرا که داشت ادعا دیگري...  امد و رفت مرگ

 .بودند شده خشک مجسمه مثل و ساکت همه که بود بلند صدایشان انقدر
 خون گوشررش ي الله از... نداشررت بیشررتر چهارسررال.  بود ایسررتاده ونداد

 جلوي بعد کمي بود خوني اش لیمویي شرررت تي ي یقه... امد مي غلیظي
 .شد زمین نقش همه دید

 دید را بهرام ي سایه. گرداند عقب به را سرش برگها خرش خرش صداي با

... 
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 ...گذشت سال بیست: وگفت کشید عمیقي نفس
 ... وباد برق مثل: وگفت امد جلوتر بهرام
 ....شد شروع جا همین از چیز همه: وگفت کشید اهي بهادر
ست بهرام ستاد اش شانه به شانه در  عقب قدم یه نه... جا همین: وگفت ای

 ...جلوتر قدم یه نه... تر
شماش ته... بودم سرش باالي مرد وقتي: وگفت زد اتش سیگاري بهادر  چ

 ...باشي ش کنار هم تو میخواست دلش که میخوندم
 هک نخواسررتین: وگفت شررد خیره دهانش بخار به و کرد رها را نفسررش بهرام
 ...باشم
 اليخ استخر به بهرام و کشید مي را سیگارش ارامش در. کرد سکوت بهادر

 .میشدند تداعي باز خاطرات و میکرد نگاه بود رفته فرو تاریکي در که
: وگفت داد فشررار را رویش پنجه با و انداخت زمین به را سرریگارش ته بهادر

 ... نخواد اگه پسرم... ندارم امالک و مال به احتیاجي من
 بگذري؟ میتوني: وگفت امد کالمش میان بهرام
 ...دسته کف چرک: بهادر
 ...نیست دوزار قرون یه: بهرام
 اي؟ راضي تو پس: وگفت زد پوزخندي بهادر
 که دونممی... نیستي ناراضي هم تو: وگفت شد خیره برادرش رخ نیم به بهرام
 ...بدي تزندگی به ساموني یه... بزني شرکتت به دیگه ي شعبه یه نمیاد بدت
 ... قیمت به نه اما: بهادر
 ها؟ بچه خواست چي؟ قیمت به: بهرام



 ناچیزي مبلغ... میگفت راسررت بهرام. بدهد جوابي چه دانسررت نمي بهادر
 . گذشت ان از راحتي به بتوان که نبود

 ...حرفهاست این از بیشتر ارزشش دخترم هرچند: گفت ادامه در بهرام
 دختر قالی که منه پسررر میکني فکر اگه: وگفت چرخید سررمتش به تند بهادر

 ومد نفر بود سررالش پونزده وقتي من پسررر... اشررتباهي در کامال نیسررت تو
صیت از... شد شیمي المپیاد  هفده تو... نداره کم چیزي هیچ ادب و شخ

شگاه وارد سالگي شجوي االنم همین... تاخیري هیچ بدون...  شد دان  دان
شده اخر سال شگاه بهترین توي... ار ست توي... تهران دان  هی سمفوني ارک
 ادم زدنش حرف نوع خاطر به میکني فکر اگه...  میزنه پیانو موسرریقي گروه

شیه بي سبب که بدون...  ارز شي بي م سر ارز  قتو هیچ اینو. ..  تویي من پ
 ...نره یادت
ید سررمتش به کامال بهرام فت چرخ قت هیچ: وگ  طوریش نمیخواسررتم و
 ...وقت هیچ.... بشه

 یه وير تونسررتي چطور: گفت نبود خودش کنترل تحت که صرردایي با بهادر
 ...کني بلند دست اونطوري ساله 4 ي بچه

 ...شد باز دلشان و درد سر باالخره
 ديبو من جاي... مرد دخترم کردم فکر: وگفت انداخت پایین را سرش بهرام

 ...میکردي و کار همین
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صبي صداي با بهادر  ور ساله چهار ي بچه یه بودم تو جاي اره: گفت اي ع
... بده دسررت از کامل و چپش گوش شررنوایي درصررد صررد که میزدم طوري
 ...میکردم و کار همین بودم منم... میگي راست

 ... نمیخواستم من: وگفت گزید را لبهایش بهرام
 هیچ وقت چند تا که بود شررده شرروکه اونقدر... نمیخواسررتي...  اره: بهادر

تار تا هزار زور به...  نمیزد حرفي ماني گف  کوفت و سررنجي وشررنوایي در
شت وقتي وزهرمار ست بود سالش ه  کی... بیاره زبون به رو کلمه چهار تون

 حرف...  زدن حرف موقع... جهنم به افتادنش عقب.... افتاد عقب سرررال
شو ست االن نه؟ شنیدي زدن شه چهار و بی  هب چه ببین... کن نگاش... سال
 تاسررف لحن با و...  نمیخواسررتي: گفت لب زیر مکث با... اوردي روزش

 ...نمیخواستي: کرد تکرار باز باري
ته صرررداي با.  بود اشرررک از پر چشررمهایش بهرام  با هزار: گفت اي گرف

 ....کردم عذرخواهي
 شد؟ رو اون به رو این از بچم زندگي وقتي میخورد دردم چه به: بهادر
 ترف یادتون... روگرفت تو طرف هم بابا... نکردي جبران کم هم تو:  بهرام
 انداختین؟ بیرون خودم ي خونه از فضاحتي چه منوبا
 شرکت زا سهامتو ورشکستگي و پولي بي اوج تو... نذاشتي کم هم تو: بهادر
 ...خواهي خود و لجبازي سر از. .. کشیدي بیرون
یت با بهرام بان کار زم*س*تون وسررط خودخواهم؟ من: دادزد عصرر  چی

 جون خودم وتنها تک تمام سررال بیسررت... غریب شررهر یه رفتم میکردم؟
 خواهم؟ خود من حاال.... کندم



 همه... خودخواهي اره: وگفت چرخاند دیگري سررمت به را سرررش بهادر
 درد هزار و شرررکت و ونداد مشررکل.... بودیم ناراحت همه... بودیم عصرربي

 اتنه برادرتو و پدر... کردي وخالي میدون تو... شد اوار سرمون هم با دیگه
 ....خودخواهه کي ببین حاال.... گذاشتي

ست بهرام ست انها واز شد بلند سودي صداي که بزند حرفي خوا  براي خوا
 .بیایند داخل به شام صرف
: توگف گذاشت برادرش ي شانه روي را دستش بهرام که برود خواست بهادر
 ....بابا از نه... تو از نه...  بذارید تنها خالي دست با منو نداشتم توقع

 ... گذشته سال بیست: وگفت کرد نگاه او به شانه سر از بهادر
 ...گذشته ها گذشته: گفت تلخ بهرام
شه ما االن نگران هم دنیا اون بابا نمیخواد دلم: بهادر شه شاید... با  ها هبچ ب

 ...کرد راضي رو
 ...هاست اون ي اینده مهم: گفت ارام بهرام
 ...دارم اطمینان پسرخودم از من: بهادر
 نانياطمی او... بود گسررتاخ...  بود سرررخود... بود تند بلوط. نزد حرفي بهرام

 .نداشت
سش بهرام جواب از امید نا بهادر  سمت به و کرد خارج سینه از اه مثل را نف
 .افتاد راه خانه
 بخش التیام زمان اما باشد مشکالت حالل زدن حرف شاید کرد حس بهرام

 لجبازي و خودخواهي سررر از که نبودند لجوج جوان مرد دو دیگر... اسررت
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 ردیگ...  داشتند سن اي خرده و ه پنجا دو هر حاال. کنند سپر سینه هم براي
شان موهاي شتر سر صله و وقت دیگر حاال...  بود سفید بی  ار بحث ي حو

 .نداشتند
 .کشید عقب به را زمان میشد کاش... شد خانه وارد سرش پشت

****************** 
****************** 
****************** 

 بعد هک فهمید بود پیچیده خانه در که صدایي سرو از...  کرد باز کلید با را در
 .بازگشتند ومادرش پدر باالخره روز چهار از
 ....سالم: گفت بلندي صداي با

 ....ماهت روي به سالم: وگفت امد بیرون اشپزخانه از ریحان
گار... اووو: گفت غر با بلوط که بگیرد آ*غ*و*ش به را بلوط خواسرررت  ان

 خبر؟ چه: وگفت گرفت فاصله مادرش از و... ندیده منو ساله شصت
 کوشن؟ وبرنا بابا

... رسیدیم چهار ساعت صبح... سالمتي: وگفت نشست مبلي روي ریحان
 .نبود دسترس در گرفتم موبایلتو هرچي بودي؟ کجا

 ...بودیم بیرون نهار دوستام با هیچي: بلوط
 بود؟ چطور ازمونت: وگفت کرد تر را لبهایش ریحان

 فتعری تو: وگفت کرد وراسررت چپ بود معمولي عالمت به را گردنش بلوط
 میاد؟ دستتون چقدر کن؟

 چي؟: گفت شوکه ریحان



 کنم فک.... میاد گیرتون چقدر: وگفت برداشررت سرریبي میوه ظرف از بلوط
 بابا دسرررت افتاده تپل ي مایه یه البد نه؟ بوده خرمایه خیلي بابابزرگه این

 نه؟؟؟
: گفتو داد لم مبل روي و ؟ وشیش دویست یه گوش تو میزني باالخره ببینم

یش دویسرررت یه ید شررر ف نگ سررر ی پورت ر کي اسررر ... عروسررر
 یدماس بهش هرچي...  بگو بابا به... مامان باشه... عاشششششششقشممم

... نمیخوام هیچي دیگه اونم جز...  منه مال شرریش دویسرررت یه ي اندازه
 خوب؟
بانش نوک حرفش ریحان ما. بود ز  هب خودش شرررب تا که بود گفته بهرام ا

 .مناسب فرصت دریک اما گوید مي را چیز همه بلوط به نوعي
 ... شدند خانه وارد هم با بهرام و برنا در چرخش صداي با

 .کند استراحت کمي تا اتاقش به رفت م بهرا و کرد سالمي بلوط
.... خوبه: وگفت نشررسررت بلوط روي وروبه خواسررت چاي مادرش از برنا

 ....نکشیدي اتیش به رو خونه نبودیم... کردي پیشرفت
 کاسررب چقدر ببینم: وگفت کرد تمام را دومش سرریب صرردا سرررو با بلوط

 شدیم؟
: فتوگ شد ساکت مادرش ي اشاره با که بگویدهیچي کرد باز را دهانش برنا

 ...نیست مشخ  فعال
 ردید؟نک دشررت هیچي بابابزرگه این از یعني.... دکي: گفت حرص با بلوط
 میشه؟ مگه
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 زدنه؟ حرف طرز چه این.... بلوط: گفت تند ریحان
... نده گیر جون ریحان چشررره؟ مگه: وگفت انداخت باال اي شرررانه بلوط

 ...ب*و*س ب*و*س
 ودشخ کامپیوتر با تا رفت اتاقش به وبلوط رفت او به اي غره چشررم ریحان

 .کند سرگرم را
 ....میشه چي یعني: وگفت نشست برنا کنار ریحان

 ....بکشن همدیگرو بزنن بشن راضي اگر کنم فکر:  برنا
 ...نکش اشوب به منو دل اینقدر: وگفت شد خیره برنا به ریحان

 ...االن حال به واي...  بودن اون بچگیشون: برنا
 ...دخترم طفلک: وگفت کشید اهي ریحان

 فتنه این مجبور که بدبخت ونداد اون طفلک: وگفت شد خیره مادرش به برنا
 ...کنه تحمل رو

 ...بگم چي مردم به: گفت ناراحت ریحان
 .افتاد گریه به ارام و

 لطف دختر.... کرد که بود وصریت امرزیده خدا این: گفت بغضرش میان در
صومم سوزه؟ کي پاي به مع ستم رو دختره بگم ب  یه هب دادمش که بود مونده د

 ...میگیره.... جوته زبونش که پسر
 تاصررال به تو باز چي؟ یعني جوت ؟ چي: وگفت داد باال را ابروهایش برنا

شتي شیرین شتي ر کن ول سر مي بال تي(... جان مادر...)جان مر برگ  ینا آ
 (....رو حرفا این کن ول سرم توي بالت....)حرافرو
 درمیاري؟ مادرتو اداي: وگفت زد لبخندي برنا زدن حرف نوع از ریحان



ید عمیقي نفس برنا  غم زانوي نشررسررتي االن از... من مادر: وگفت کشرر
 ....نمیاد نظر به بدي پسر که ونداد... گرفتي ب*غ*ل

 چشماش از من تازه... مادر میشناسیمش چه ما: گفت م*س*تاصل ریحان
 چه من ارهبی دخترم سررر بالیي اگه.... گرفته دل به باباتو ي کینه که میخونم

 ...بریزم سرم به خاکي
 نه... . نیاره کسرري سررر به بالیي زره فوالد مادر اون: وگفت خندید بلند برنا

 نظر به ونداد... میکنم سوال میرم بازم.... پرسیدم وحید از من... جون مامان
 ینا بابا شاید... کرد قضاوت االن نمیشه هرچند...  بود زیر به وسر اروم من

 ....کنه ورد شرط
شید باال را دماغش ریحان سم خوب شوهرمو من: وگفت ک شنا  تیرو.... می
سته ي طایفه شون وار شق هم شون از هم همه.... وثروتن پول ع  رگ این بابا

 از بگذره زندگیش ي همه از بابات... راحت خیالت.... وگرفتن خسرراسررت
 ....نمیگذره باباش واموال ارث
 روي تو کنه خدا... کنه خیر به و شررب خدا: گفت وریحان زد لبخندي برنا

 ...نیاد در بابات
ند. نگفت چیزي برنا هاي وبیش کم هم دلش ته هرچ  قبول را مادرش حرف

 .داشت
 حرف کوروش با موزیک به داده گوش حین و بود نشررسررته اتاقش در بلوط
 .اورد مي توجیه اقع درو. میزد
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ید کوروش پ ین اگر: تو یاد قراره چرا پس نیسرررت هیچي واون تو ب  ب
 موافقي؟ تو که گفت من به چرا خواستگاریت؟

 ...میاد خواستگار دختري هر براي خوب: گفت کالفه بلوط
شید بلندي نفس کوروش  اون و وت بین اگه اما... میدونم... میدونم: وگفت ک

 ...موافقي تو که داره اصرار چرا نیست هیچي شفیقم رفیق
 .بود کرده اش کالفه کوروش حرفهاي. بگوید چه دانست نمي بلوط

 چیه؟ تو حساب حرف اصال: گفت عصبي او هاي جین سین از اخر دست
 ؟خواستگاریت بیاد قراره شروین چي براي: زد فریاد تلفن پشت کوروش

: وگفت انداخت دیگرش پاي روي را پایش و نشررسررت تختش ي لبه بلوط
 ...میاد خواستگار دختري هر براي خوب

 نیستي؟ راضي تو پس: گفت حرص با کوروش
 ...نکردم فکر قطعي هنوز: گفت موزیانه بلوط

 کني؟ فکر قطعي ممکنه پس: گفت مسخره و حرص با کوروش
... مربوطه خودم به من زندگي ثانیا... نکش داد من سر اینقدر که اوال: بلوط
 ...بدم توضیح برات که بینم نمي لزومي ثالثا

 ارزش بي ادم یه با وقتمو بگو و احمق من: گفت بلندي باصرررداي کوروش
 ...کردم تلف
 نبود اش اراده تحت که بلندي صرررداي با... اورد جوش حرف این با بلوط
 تممیخواسرر بگو منو..... هسررتي کي کردي فکر... متاسررفم برات منم: گفت
 ... ... کنم فکر بهت راجع

 ...لیاقت بي... نداشتي هم زدن حرف دقیقه یک ارزش یکي تو اصال -



 پاسررخ براي انکه بي نهایت در...  ک*ث*ا*ف*ت عوضرري: افزود جیغ با و
 .کرد خاموش کل به را اش گوشي کند صبر اي لحظه کوروش هاي
 میکشي؟ جیغ چرا:  گفت و کرد باز را اتاق در برنا

 بود ان گیر در فکرش هنوز... میکشید نفس تند و بود شده سرخ کامال بلوط
 دهد اي اجازه چنین خودش به بود توانسررته خاصرریت بي کوروش چطور که
سرک.... بزند او به را حرفي چنین که شعور پ صال...  بی  او هک نبود حدي در ا

 ! .... لش تن... شود ناراحت حرفهایش به جع را بخواهد
 هستي؟ عصباني اینقدر چرا شده؟ چي: پرسید باز برنا

 بود؟ نفهمیده که بود شده اتاقش وارد کي... کرد نگاه او به بلوط
 نداره؟ در مگه اتاق این نزدي؟ در چرا تو: وگفت توپید هم برنا به

 میگیري؟ پاچه الکي چرا...  بابا چته: وگفت رفت عقب قدم یک برنا
ستاد سیخ بلوط ستهایش که حالي در و ای  و دبودن اویزان بدنش طرف دو د

با داد اش تنه نیم از تر جلو را سرررش بود کرده مشرررت را انها  :گفت غیظ و
 ....نداره ربطي هیچ تو به... بیروووون بروووو

 .بست محکم را ودر شد خارج اتاق از و.... درک به: گفت غیظ با برنا
 .بود یکي هم با بلوط تند هاي نفس و در شدن کوبیده صداي

که: میزد حرف خودش با حرصرري بلوط  عین همتون... احمق ي مرتی
 هب مینازم... مهمه برام کرده فکر... نفهم ي پسررره...  کیه کرده فکر....همید

 خیره سقف وبه شد ولو تختش وروي.... ه ه ه اه... رواني احمق....  شروین
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 يب میداد نشررانش... پیدا نا سرررش ان که بیاورد کوروش سررر به بالیي. شررد
 !کیست ارزش

***************** 
***************** 

 برنا: گفت میگذاشررت میز روي را سرراالد محتوي ظرف که حالي در ریحان
 ....شام بیاد کن وصدا بلوط برو
 ....نداره ربطي هیچ من به: وگفت نگذاشت مادرش محل برنا

 شده؟ خبر چه باز: وگفت داد باال را ابروهایش ریحان
 ادب ور بیشتر اگه: وگفت امد میز سمت به و گذاشت میز روي را کنترل برنا
 پاچه اتاقش تو رفتم... نمیشرررد اینطوري میذاشررتي وقت هارت دختر اون

 میگیره
... 

 ...زدنه حرف طرز چه این: وگفت گزید را لبش ریحان
 ....ونداد بدبخت.... گفت ولند غر با برنا

 .... هبدون نیست وقتش االن... ها نگي جلوش وقت یه: گفت تشر با ریحان
 بهتره... هفرصت بهترین االن اتفاقا: گفت بهرام که بود نشده تمام حرفش هنوز

 ..بگیم بهش زودتر
 جدیه؟ تصمیمت تو یعني: گفت اخم با ریحان

 ...تنیس راضي دلم ته که بشم این منکر نمیتونم: وگفت کشید اهي بهرام
 ...راضیه هم خیلي دلت سر اما: گفت پوزخندي با ریحان



 پیرمرده یه خواسررت این... همینه درسررت کار...  ریحان:گفت اخم با بهرام
 ...بذارم حرفش روي پا کوتاهه دنیا از دستش که حاال نمیتونم من... 

 نه نگو.. .برداري چشم بابات ثروت از نمیتوني بگو: گفت ناراحتي با ریحان
 وزارد قرون یه فداي اتو وبچه زن حاضرري باشره تو به اگه... نمیکنم باور که

شه مفت... کني بابات شه کوفت با  خترتد وزندگي اینده تو براي مگه...  با
 مهمه؟

 ....ریحان:گفت تندي با بهرام
 امشرر صرررف براي را دخترش تا رفت باال ها پله از...  بود کرده بغض ریحان

 .کند صدا
 .شد صرف ساکتي و سنگین جو در شام

 حتنصرری حرفهاي از بار اولین براي...  برد اشررپزخانه به را بشررقابش بلوط
صوال... ماند امان در مادرش ي وارانه  موازین شرح حس مواقع این ریحان ا

 را همسررر ي خانه انچنان و اینچنان اینقدر و میکرد گل اش داري شرروهر
شد مجبور کالفه بلوط که میگفت سایل از تا دو یکي حداقل می  به را رهسف و

 .ببرد اشپزخانه
 اهاتب باید بشررین بلوط: وگفت کرد اهمي بهرام که برود اتاقش به خواسررت

 ...بزنم حرف
... یادم خوابم... خستم من: گفت حوصلگي بي با شدو خیره پدرش به بلوط
 ....بعد باشه
 ....بلوط: گفت تحکم با بهرام
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 بمخوا واسه... میاد خوابم خوب چیررره؟: وگفت کرد نگاهي پدرش به بلوط
 . رفت باال دیگر ي پله دو و بگیرم؟ اجازه باید

 ردمک فکر... اسررت نامه وصرریت به راجع نیسررتم؟ تو با مگه: گفت باز بهرام
 .....بدوني داري دوست

: فتگ بود شررده خیره پدرش به بینانه ریز که حیني و کشررید نفسرري بلوط
 ...میام میماسه بهم چیزي اگه نامه؟ وصیت
 ...اخه دختره یه زدنه حرف طرز چه این: گفت غر با ریحان

له مادرش غر غر به اهمیت بي بلوط مد پایین را ها پ  پدرش روي به ورو ا
ست ش شمان با و ن شوق شور ان در که سرحالي چ شاي از و  یک ذهني تما

 .نشست پدرش روي روبه بود سفید اسپورت رینگ ماشین رویاي
 .بردارد چاي لیوان یک سیني از تا شد خم بهرام
 يک من ماشین اومده؟ گیرت قدر چه خوب: گفت اي مکارانه لبخند با بلوط
 میشه؟ اماده
 ...هیچي هنوز: گفت واهسته گذاشت دهانش در قندي بهرام

 چه؟ پس. شد خالي یکباره بلوط هیجان باد
 نم من با و... برمیگرده تو تصررمیم به چیز همه البته: گفت ادامه در بهرام
 ....توه گردن به اجراش که شرطیه راستش: گفت
 تو قبولي منظورت اگه شرطیه؟ چه شرط؟:وگفت داد باال را ابروهایش بلوط

 ....بود عالي ازمون... قبولم تهران میدم قول بهت من... ارشده
شت شک کالمش صداقت در هرچند ست اما دا شش دوی  یک از مهمتر و

 .بود مصلحتي دروغ



 داري؟ ازدواج قصد تو: وگفت شد خیره دخترش ابي چشمهاي به بهرام
شمهایش بلوط  احبص تا میکرد رد باید را شروین یعني پس. کرد گرد را چ
ست یک شش دوی ست خوب. شود و  فرص اتومبیل یک به را شروین میتوان

 !....کوروش مثل بود یکي هم او... نبود مهم چندان. بفروشد
 ...نه خوب: گفت ارامش با

 نه؟: گفت متعجب بهرام
 ...نه...  هستین مخالف که شما... دیگه اره: بلوط
 چي؟ بشه پیدا وحسابي درست ادم یه اگه: وگفت کشید هومي بهرام

 .شد خیره او به اخم با وبهرام کشید اهي ریحان
 هم طرف یک از میکشررید پیش پا با پدرش طرف یک از. بود فکر در بلوط
 نيیع. شد کات همینجا فکرش... !بود مقبول شروین اگر خوب... میزد پس
شین یک تا میکرد ازدواج باید شته ما شد؟این دا  فيمزخر منطق چه دیگر با

 بود؟
 چي؟ یعني نمیفهمم من: گفت گیجي با بلوط
سش سنگین بهرام شید سر انتها تا را چایش و داد بیرون را نف  روي کمي و ک
 ....دارم سراغ و خوب خیلي مورد یه من: وگفت شد جا به جا مبل

 .ودب شده خیره کنجکاو و سرد نگاه ان به بهرام و کرد ریز را چشمهایش بلوط
 هست؟ کي حاال: وگفت داد باال را ابروهایش بلوط
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 دیگري دختر هر شرراید... بود راحت و ریلکس چه خواهرش برد ماتش برنا
 رقو شق تازه بلوط... میکرد غش شدن اب و شدن وسفید سرخ از مواقع این

 .بود نشسته هم تر
 ...ونداد:...  داد پاسخ طوالني مکثي با بهرام
 چرررري؟: گفت صورتش در حالتي هیچ بي بلوط
 ...عموت پسر... ونداد: وگفت داد بیرون را نفسش بهرام
شت یاد به که انجا تا بلوط سر یک دا شتر عمو پ شت بی ...  وحید هم ان ندا
 . بودند کرده زیارتش اخر لحظات در در جلوي که پسرکي ان هان
 .داشت عجیبي اسم چه
: گفت و کشررید بلندي ي خمیازه. اورد نمي یاد به را اش چهره حال هر به

سه حاال سه میخواین چي ي وا  خودم مگه...  کنین انتخاب شوهر من ي وا
 چالغم؟

 این درمپ وصیت: گفت گرفت مي منشا بلوط رفتارهاي از که حرص با بهرام
 ....بوده

شت میوه ظرف روي از سیبي پدرش به اهمیت بي بلوط  وبخ: وگفت بردا
شناخته منو که اون چرا؟ سم رو اونا که منم...  نمی شنا سه نمی  باید چي ي وا
 ؟...کنم قبول
 احتير همین به نمیشرره...  میلیاردیه ثروتش: گفت چپي چپ نگاه با بهرام

 ....خیریه دست سپردش
 چي؟ نباشم راضي اگه من خوب: گفت اي موزیانه لبخند با بلوط
 ....میکني بیجا خیلي تو: گفت عصبانیت با بهرام



ندید بلوط فت خ یاردي پوالي این از: وگ  کاري هیچ من نرسررره من به میل
 لندب جا از و....  ماشین باباي گور چه من به اصال بعدشم...  نمیکنم واست

 ومادرش برنا متعجب ونگاه پدرش ي شده سرخ ي چهره به توجه بي و شد
 .رفت اتاقش به

ندي صرررداي با بهرام یاد بل ته اخر:  زد فر نداد و تو تا تهران میریم هف  و
 گفتم؟ چي شنیدي... ازدواجتونه مراسم هم عید... ببینین همدیگرو

 .کرد بلند را ضبط صداي جواب عوض در بلوط
 عقل ميک دختر این کاش. بود افتاده نفس نفس به عصرربانیت از دیگر بهرام

شت اش کله در سي چه به نبود معلوم... دا ست رفته ک  اخالق همه این با ا
 ساله دو و بیست دختر یک انگار نه انگار...  بچگانه و توجیه قابل غیر ورفتار
 ! ... است

****************** 
************************** 

******************************** 
 جایش زا سررختي به بعد دقایقي... پرید کل به خوابش تلفن زنگ صررداي با

شید اي خمیازه...  شد بلند شتبر را اش حوله و ک  و شد خارج اتاق از و دا
 .رفت حمام به

 صحبت وحید با که را مادرش صداي که بود نکرده باز را گرم اب شیر هنوز
 .شنید را میکرد
 ....بود زده زنگ ریحان االن: میگفت ناراحتي با سودي
 خوب؟: وحید

http://www.roman4u.ir/


 ....نیست راضي بلوطم اینکه مثل: سودي
 هدیگ هم اینا... بیخود: گفت حرص با و شررد عصررباني خیلي انگار وحید

 میخواین نکنه... دختره اون از اونم... ونداد از این....  اوردن در شررورشررو
 بشینیم؟ سیاه خاک به هممون
شون وقتي اما... نکنه خدا: سودي ضي دل ست را ش نمیتونیم که نی  ونمجبور

 ....کنیم
 تو هک سررتهدر این میگین؟ چي میفهمین مامان: گفت وفریاد داد با باز وحید

 جون؟ قاا ثروت به کنیم پشرررت بچه تا دو خاطر به پولي بي و بدبختي این
صمیم الناز و من مامان ببین  دو ینا اگه... بریم ایران از سهممون با گرفتي ت

شون احمقانه رفتار خاطر به بخوان هم تا  یکي من کنن نابود رو بقیه زندگي ا
 را هایش قدم صداي و.... ندارم ونداد اسم به برادري که میگم االن همین از

 ...شنید پارکت روي
 از. .. رفت دوش زیر ویکباره کرد باز انتها تا را داغ اب شرریر حرص با ونداد
 سوزاننده برادرش حرفهاي اما...  سوخت مي تنش اب داغي و خودش داغي

 .بود تر
 !...رفت نمي زور حرف بار زیر وقت هیچ
 کمي اتاق در. بود سرخ کل به وچشمانش صورت... امد بیرون حمام از زود

 .رفت سالن به و برداشت را وکیفش پاشید خودش به وادکلون عطر
 .بودند صبحانه صرف مشغول اشپزخانه در وسودي وحید و پدرش



 اتومبیلش سوار. شد خارج ازخانه و نکرد هم سالمي حتي انها به جه تو بي
 حرکت چرا لعنتي این میداد گاز الکي.... کرد روشررن را ماشررین و شرررد

 ....نمیکرد
 یک با و فرستادش پایین حرص با... بود باال که افتاد دستي ترمز به چشمش

شار گاز پدال روي را پایش حرکت شین و داد ف  يب...  شد پرتاب جلو به ما
 .شد اصلي خیابان وارد پارکینگ باز در به اهمیت
 .رفت شاپ کافي سمت به و کرد پارک دوبل را ماشین

 يعمیق نفس بود کاپوچینو یک کف با طراحي مشررغول که حیني ارسررالن
 پسر؟ چطوري...  مهندس احواالت به به: وگفت کشید
شخوا جلوي بلند هاي صندلي از یکي روي ونداد ست ن پی ش    فا: وگفت ن

 ...افتضاح ف   ف  
 شده؟ چیزي: وگفت گرفت باال را سرش ارسالن

 شلوغه؟ خیلي سرت س  : وگفت انداخت باال اي شانه ونداد
 ...نه تو واسه: ارسالن

 شده؟ چي: گفت نگراني با ن ارسال و شد خیره چشمهایش به ونداد
 ...چاله چ   چ     چ تو میفتم دارم: وگفت کشید اهي ونداد

 ...بزن حرف ادم عین: وگفت شد گشاد چشمهایش ارسالن
 ...میگیرم زن ز   ز   ز   دارم: ونداد

سالن شه تا: گفت خنده با ار  نک صبر: گفت مکث با و... ها چاله این از با
 زودي؟ این به...  که گذشته پدربزرگت چهلت تازه... ببینم
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 منم بختي بد ب   ب      ب: وگفت کشررید دسرررت دو هم رابا موهایش ونداد
 ...همینه

 رگته؟م چه ببینم بنال کنده وپوست صاف... کردیا اسکولمون بابا: ارسالن
 ...اشه نامه وصیت: گفت حرص با ونداد

فت گیج ارسررالن مت نمي: گ نداد فهم مه چرا... و  مي سرررت رودور لق
 ...پیچوني

 ...بیخیال: وگفت اورد بیرون را سیگارش پاکت ونداد
 وزوري دخترشررو قدیم زمان تو والله: وگفت کرد فوت را نفسررش ارسررالن

 میخوان جدي جدي ببینم کن صرربر... جدیده که االن...  میدادن شرروهر
 بدن؟ زنت زوري
 بشرره عوض حالم اینجا اومدم من.... داداش د   د   بیخیال: گفت کالفه ونداد

... 
 حاال؟ کجا: وگفت گرفت را دستش ارسالن که شود بلند خواست

 ...برسم بدبختیم به برم: ونداد
سالن شاند را او زور به ار  نهخو شب... نیار جوش بابا خوب خیلي: وگفت ن

 میاي؟... شعره شب جهان ي
 ...شب تا: ونداد

 هست؟ کي دختره حاال:گفت باز ارسالن
 .کن ولش یعني... نمیدونم: وگفت کرد رافوت نفسش ونداد

 نمي بیرون دهانش از حرف بگوید را چیزي اگرنخواهد میدانسررت ارسررالن
 .نکرد کنجکاوي هم ازاین بیشتر. اید



 شد؟ چي کارت راستي: وگفت گذاشت جلویش اي قهوه فنجان
 به... هیچي: گفت کسررلي با و رفت درهم صررورتش روز ان یاد به ونداد

 ...هیچي
 میشناسي؟ رو علیرضا: وگفت خورد کیک کمي ارسالن

 بودیم؟ باهم یک ترم که همون: ونداد
 ...اون اره:ارسالن

 خوب؟:ونداد
 ...داده کار پیشنهاد بهم:ارسالن

 چي؟: وگفت چسباند لبهایش به را فنجانش ونداد
 ... ازاده دانشگاه علمي هیئت عضو پدرش:ارسالن

 واحد؟ کدوم:ونداد
 ...ري شهر: ارسالن

 خوب؟:ونداد
 ...بشم یار استاد برم که داده پیشنهاد بهم: ارسالن

 ....که خوبه خیلي:ونداد
 بگردونه؟ کي و شاپ کافي پس: ارسالن

 خوندي درس سال همه این چرا تو خوب:زدوگفت سیگارش به پوکي ونداد
ه و     قهو یه بشي اخرش که ؟  .وخندید... چي و 

 رو والمحل اینکه تا میاد خوشم بیشتر کار این از من: گفت حرص با ارسالن
 ....کنم قاطي

http://www.roman4u.ir/


 گرفتي؟ رو کجا کردي قاطي رو ها قهوه اینقدر:ونداد
 ...دراومد ازتوش که پژو یه حداقل:وگفت زد لبخندي ارسالن

کر ش     ش رو خدا خوب: ونداد  ...ش 
 چیه؟ نظرت حاال:  ارسالن

 چي؟ به راجع:ونداد
سالن شي اینکه... تدریس:ار ستاد ب ضا... یار ا شگاه میگفت علیر  زادیاا دان

 ...ارشدي که تو میذارن براشون لیسانسه استاداي ها یکي ترم بخصوص
 نامه پایان گفتم اوه...  ات نامه پایان مونده.... نداري کارچنداني که االنم
 ...کنیم صحبت هم با باشه یادم

 ارسالن؟ گیراوردي منو: وگفت زد پوزخندي ونداد
 چي؟ واسه:ارسالن

 کنم؟ تدریس بهشون برم چطوري من: وگفت خندید ونداد
 میرن؟ طوري چه بقیه: ارسالن

 نخورده؟ جایي به سرت تو: ونداد
 بدیه؟ شغل مگه.... نه:وگفت کشید سر را فنجانش ي مانده ته ارسالن

 میخورم؟ دردش د   د   د   به من م   م     م: گفت حرص با ونداد
 لحظه یک از کالفگي با. میکرد نگاه سرررخش صررورت حرص به ارسررالن
 ...ادمه سواده مهم... نه که چرا:  گفت من من با دوستش شرایط از فراموشي

 .نگذاشت محلش و زد پوزخندي ونداد
 داره؟ اشکالي چه مگه حاال: گفت باز ارسالن



 کافي از خداحافظي بدون و گذاشرررت خوان پیش روي را وکیک قهوه پول
 .شد خارج شاپ

 و گرفت را گازش و شررد ماشررینش سرروار ونداد اما درامد جلوي تا ارسررالن
 .رفت

********************* 
****************************** 

********************** 
 که ونداد به رو گذاشرررت مي میز روي را اش روزنامه که حیني خان در بها

 کردي؟ فکراتو: گفت بود فوتبال تماشاي مشغول
 چي؟ به راجع: ونداد
 ...ازدواجتون و بلوط به راجع: وگفت کرد روشن را پیپش خان بهادر
 ...گفتم جوابمو: ونداد
هادر یان اش خانواده و بهرام فرداشرررب:ب ید تا... تهران م  هم با مدتي یه ع

 ...بشید خوشبخت شاال اي که بعدشم و هستید
 راحتي؟ همین به ب   ب   ب  : ونداد
سته اخرین این: بهادر ست متوفي یه ي خوا  منم وبگ بگذري میتوني اگه... ا
 ...بتونم
 ...   ط   ط   ط  ط   ط ا   ا   ا   ا   خ   خ   خ   به و زندگیم ز   ز   ز  : ونداد
 ...خاطر: گفت دیگر سوي از وحید
 کنم؟ خراب دیگه یکي بخاطر: وگفت کرد فوت را نفسش ونداد
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شت میز روي را چاي سیني سودي ست ونداد وکنار گذا ش  وت اخه: وگفت ن
 بهتر؟ این از چي... خوشگله.... خوبیه دختر... ندیدیش هنوز که

 خوبه؟ میدوني کجا از: گفت م*س*تاصل ونداد
 وت اي دیگه کس: وگفت شد بلند جایش از بهادر... بگوید چه ماند سودي
 فکرته؟

ما ش   ش     ش: وگفت شد بلند جایش از هم ونداد  ...اره کنید فکر ش 
 .میکرد اونگاه به تعجب با بهادر
 هست؟ کي عقل بي اون میگي؟ راست: گفت خنده با وحید

 گيمی راسررت: گفت لبخند با ونداد به رو و...  وحید: گفت تندي با سررودي
 مادر؟
 .دباش انگیز بر تعجب اینقدر کارها این باید چرا فکرکرد اشفته ونداد

 ...سودي بله: گفت حرص با
 حاال؟ هست چي اسمش: گفت حال همان در میخندید ریز ریز وحید
بال پر بیشررتر بود گفته که دروغي به باید ونداد  ذیرشپ مورد انگار.میداد و
 .بود شده واقع

پ س   س  : وگفت فرستاد بیرون ارامش با را نفسش یده پ   س   ...دهسپی.... پ 
 ...بگي اسمشو که میکشه طول صبح تافردا: گفت مسخره وحید
سرش بهادر شناخت را پ  تردخ یک با هم درعمرش. نبود بلد گفتن دروغ. می
 هب هم شاید مشکلش وجود خاطر به شاید... بود خجالتي... بود نزده حرف
 :گفت قاطعیت با و کشررید راحتي نفس حال این با... پاکش ذات خاطر

 ....داري نامزد عمال تو فعال... بکش خط دروشو



نداد گاه پدرش به و یت با. میکرد ن بان فت عصرر ...  وت تو تو نمیتو    ن ن  : گ
 ...کنید مجبورم م   م     م نمیتونید

 خواسررت این حال هر به: وگفت فرسررتاد بیرون سررنگین را نفسررش بهادر
 ...وبلوطه تو گردن نخواي چه بخواي چه... پدرمه
 اررفت اضررافي ادم یه مثل م   م     م باهاش که بود تا: وگفت زد پوزخندي ونداد

 ...میکردید
 ....ونداد: گفت عصبانیت با بهادر
 ت     ت...نیسررتم مجبور م   م   م   من: وگفت داد تکان حرص با سرررشررو ونداد
 ...بدم وجدانتونو عذاب تاوان
 یگهد.... وبلوطه تو ازدواج مراسم عید: وگفت رفت سمتش به قدم یک بهادر

 ...وزدم اخرم حرف... کن تمومش هم
ي کاري اما...  باشررره: ونداد ي م  ي م   بیفتید پام پ   پ   پ   به...  که میکنم م 
 ...شم جدا ازش
 .زد خشکش بهادر
 ممحک را در. رفت اتاقش به و کرد ترک را سالن دیگري حرف هیچ بي ونداد

 .میشد شنیده دیوار با تنیسش توپ برخورد صداي. کوبید
ید چرا فکرمیکرد داشرررت مایلي هیچ که برود زوري حرف بار زیر با  ت

 .ندارد درانجامش
 هک کسرري با میتوانسررت چگونه. اورد نمي یاد به هم را بلوط ي چهره حتي
 خواسررته و حرفهایش و عالیق از و ندیده نزدیک از را او هم بار یک حتي
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 بردار شرروخي کارهایي چنین مگر. کند سررر عمر اخر تا ندارد اگاهي هایش
 میشد؟ اجرا باید دیگري خواست به مگر بود؟ بازي بچه بود؟مگر

 ...بود کشیده دراز تختش روي کالفه
 ...بود کشیده دراز تختش روي کالفه

ستش خیلي میکرد ادعا عمر تمام که بزرگش پدر میکردچرا فکر  باید ددار دو
 !بگذارد؟ اش کاسه در ناني چنین

 .رفت سمتش به اش گوشي پیغام صداي با
 ستشد از. کرد فوت را نفسش. بود فرستاده فجیع جوک یک که بود ارسالن
تاد او براي را بدترش یکي... نبود دلخور فت بخیري وشرررب فرسرر  و گ

 .رابست چشمهایش
 نیازمندي و روزنامه اویزان باید باز فردا.نداشررت دلمشررغولي همه این کاش

شد هایش ساط این... می شد وجور جمع کاش اش بیکاري ب ساط این.می  ب
 ...ایضا هم زوري ازدواج

************************* 
******************************** 

************************* 
 ...بکشي ادم که نمیخوام ساره: گفت وارانه التماس بلوط
 ...رو پسره میشناسم چه من جان بابا:  ساره
هایش بلوط  بازي جلف خرده یه...  بزن زنگ فقط: وگفت گرفت را دسررت

 ...بلدي که خودت...  دربیار
 کیه؟ پسره این: گفت جدي ساره



 ....کنه امتحانش میخواد دوستامه از یکي پسر دوست بابا: بلوط
 نمیکني؟ امتحانش خودت چرا:  ساره
 ...میشناستش شنیده منو صداي: بلوط
شید اهي ساره ست بود وقت خیلي. ک شته کارهایش این از د  عنيی. بود بردا

 چنین که نبود حاضررر وجه هیچ به میثم عزیزش نامزد حضررور به توجه با
 .دهد انجام کاري

ند ته از هم یادي یک هرچ ما میکرد هایش گذشرر نت... هرحال به ا یا  خ
 .میشد محسوب

 ...کردم خواهش ساره بابا: گفت ضجه با بلوط
 ....میکنم خفت بفهمه میثم: وگفت کشید اهي ساره
 ...بفهمه میخواد کجا از بابا نه: گفت هیجان با بلوط
 چیه؟ پسره اسم خوب: وگفت برداشت را اش گوشي ساره
 ....کوروش: بلوط
 دوستته؟ کدوم پسر دوست این: ساره
سیش تو: وگفت کرد تر را لبهایش بلوط شو بجنب.... نمیشنا  الزم تو اب صدا
 ...دارم
 .داد جواب کوروش بوق چند از بعد و داد تکان سري ساره
 ...عزیزم... الو: گفت اي زننده لحن با ساره

 جانم؟:  کوروش
 هستید؟ سعید اقا شما ببخشید: ساره
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 ... نه: کوروش
 هستید؟ کي شما پس: ساره

 ...شما کوچیک کن فکر:  وگفت خندید موزیانه کوروش
 هستید؟ بامزه چه شما واي: وگفت خندید بلند داري کش لحن با ساره

 ...خانمي کني معرفي خودتو نمیخواي... ممنونم:  کوروش
 ...شما اول:ساره

 ...شما کوچیک که گفتم:کوروش
 کوچیک؟ اقا کنم؟ صدات چي من خوب: ساره

 ...امیرم من خوب: وگفت خندید کوروش
 ...چاخان دروغگوي اي: وگفت زد زانویش به محکم بلوط
 .خندید مي ریز ریز بلوط حرکت از. نگفت چیزي ساره

 ....اسمتو نگفتي: گفت باز کوروش
 ...شیماست اسمم: ساره

 ....قشنگي اسم چه: کوروش
 ....خودم عین اره: ساره

 ...شیطوني چقدر:  کوروش
 ...بده مگه: ساره

 ....عالیه: کوروش
 .نگفت چیزي ساره

 کجایي؟ از سالته چند کوچولو شیطون خوب: کوروش



 به داشررت میل هم کوروش. میداد جواب سررواالتش به لحن همان با سرراره
 بلوط عالمت با. شررد کشرریده هم غیره و قرار به حرف... صررحبت ي ادامه

 پسررراي اون از: گفت تماس قطع از بعد کردو خداحافظي کوروش از سرراره
 ...خورد بهم حالم.... چندش اه... بودا قالتاق
: توگف کرد بلوتوث خودش گوشي به را مکالمه ي شده ضبط صداي بلوط

 ...بدبخته دوستم
 ...تهران برین نیست قرار شب مگه: وگفت داد تکان سري ساره
سم:گفت حوصله بي بلوط شه سیخ تنم به مو که نیار و تهران ا  یرمردهپ... می
 ...بشم بدبخت باید من مرده
 ....ازش اومد خوشت شاید ببینش برو حاال: ساره
 ...نمیدونم:وگفت انداخت باال اي شانه بلوط
 خبر؟ چه شروین از: ساره
 ...نزده زنگ وقته خیلي... زده بهم کنم فکر... ندارم خبري:بلوط
 ....نیست مهم برات که خوبه: ساره
 ...کوروش این مثل لشیه یه اونم بابا اره:بلوط
 ....نمیشن میثم که همه: وگفت کشید اهي ساره
 سرررپ دوسررت برادر دوسررتم پریا پیش وقت چند اتفاقا: وگفت خندید بلوط

 ...کرد معرفي بهم سابقشو
 خوب؟: ساره
 ....نیست بدي پسر... دیدمش رفتم هیچي:بلوط
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 ؟ کي: گفت تعجب با ساره
 اسررمش.... بود مودب خیلي بنظرم... رسررتوران رفتیم... شررنبه سرره: بلوط

 ...حامده
 است؟ چیکاره: ساره
 ....نرسید اینجا به بحثمون... نمیدونم... اممم:  بلوط

 نگران ادمو... باش خودت مراقب روخدا تو بلوط: وگفت کشررید اهي سرراره
 ..میکني

 ...خودم واسه گرگیم من نترس: وگفت زد چشمکي بلوط
 .کرد خداحافظي ساره از بلوط بعد کمي و... امیدوارم: گفت لب زیر ساره

 کوروش حرف تالفي براي را اش نقشرره تهران به رسرریدن از قبل داشررت میل
 قدم پیش شررروین به زدن زنگ براي باید که بود این اش بدي فقط. کند اجرا

 .میشد
سته تلویزیون جلوي بیخیال که او دیدن با ریحان ش شي با و بود ن  ور اش گو
 کردي؟ جمع هاتو لباس: گفت میرفت

 میریم؟ چند ساعت...  هان؟اره: بلوط
 .... میفتیم راه شب: ریحان

به: وگفت داد تکان سررري بلوط  یک... دارم کار جایي برم باید من... خو
 ...میام دیگه ساعت
 .شد بسته خانه در که بود نیاورده زبان به را مخالفتش هنوز ریحان

 از بعد چهار سرراعت....  کرد اي شررانه ان به شررانه این از را اش کوله بلوط
 .بود باز پاساژ احتماال. بود ظهر



 یکبوت باالي. بود پاساژ سوم ي طبقه درست کوروش دختر دوست ي مغازه
 ...شروین ارایش لوازم

 هب را پیغامي اش گوشرري با داشررت سررعي و میکرد حرکت خیابان امتداد در
. کرد ندبل را سرش ماشیني بوق بوق صداي با. کند ارسال دوستانش از یکي

 .بودند اي نقره لندکروز یک سوار جوان پسر دو
 اما میزد اتو خواسررت مي که محلي به رفتن براي حتما بود دوسررتش با اگر

 .بود ترسناک کمي تنهایي
سرک  داور بیرون را سرش چیونچي دودي عینک و سیخي سیخ موهاي با پ
 ...خانما خانم باشیم خدمت در: وگفت
 لبخند...  شرررده پارک اتوب*و*س و اتوب*و*س ایسررتگاه دیدن با بلوط

 وبه... باش مادرت خدمت در: گفت بلندي صررداي با و زد باري شرریطنت
 .شد اتوب*و*س سوار تند و بخشید سرعت هایش قدم

سرک که بود دیده اخر ي لحظه در  زا اینکه احتمال حتي و بود شده سرخ پ
 .بود هم بزند صورتش به ابداري ي وکشیده شود پیاده ماشین

 .بود حرفها این از تر فرز بلوط اما
 وامد فتر پر و شلوغ پاساژ. میداد نشان را پنج به دقیقه بیست زمان ساعتش

 .فتر سوم ي طبقه به یکراست ها مغازه وبرق زرق گرفتن نظر در بدون. بود
.. .زنانه مجلسرري لباس فروش کوچک و شرریک بوتیک یک. بود همان مغازه
سیونش حتي شتر که بود همان هم دکورا شکي قرمز دورنگ از بی ست وم  فادها
 شکورو اینکه و بود مانده یادش شروین حرفهاي الي البه از را این. بود شده
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 ان از یکي هم دخترک و کند برقرار ارتباط دختر این با دارد دوسرررت خیلي
ست پولدارهایي بچه شه کوروش که ا ستش در همی  و. ..میدارد نگه را انها لی

ید نمي بدش ته که ا ثال با را اش چن ند پر افراد این ام  مين را دختر فقط. ک
 .شناخت

شید عمیقي نفس سني زن. شد مغازه وارد و ک شت م سته صندوق پ ش  ودب ن
مد خوش را ورودش....  فت ا بال به او به توجه بي بلوط. گ  جوان دختر دن
 .دوخت چشم بیاید کوروش وسال سن به که تري
شکي ي مانتو با ارایش بدون و پیوسته ابروهاي با یکي  از یکي به اي ساده م
 .بود داده تکیه ها رگال
ست نمي این شد توان شت هم دیگر یکي... با شتري جواب دا . ..داد مي را م

 نگین یک اش چانه وروي بود کرده جمع سرررش باالي را بلوندش موهاي
 اقا شررما: گفت و رفت همان سررمت به. میکشررید رخ به را اش درخشررندگي

 .میشناسید کوروش
 چطور؟: وگفت داد را جوابش سر عالمت با دخترک

 تا ویدبگ منطقي و دلیل چه اینکه یا بیاورد توضرریحي چه نمیدانسررت بلوط
 چند ونممیت: وگفت نیفتاد وتا تک از حال این با. باشررد باور قابل حرفهایش

 بزنم؟ حرف باهاتون اي لحظه
: تگف بود نشسته صندوق پشت که خانمي همان کارش صاحب به رو دختر
 ..بیرون میرم دقیقه چند یه من جون مریال

 يکاف یک سمت به او همراه به بلوط و داد تکان را سرش باشه عالمت به زن
 .رفتند بود طبقه درهمان که شاپي



 کلي بعد... شرردم اشررنا باهاش همینجوري و کوروش: گفت ارامش با بلوط
ستگاریم بیاد شد قرار حرفا جور این و زدن حرف . ..نمیومد بدم منم... خوا

قات رفتیم قبلش ولي ت من به بودیم باهم که دوراني تو.... تحقی  با بود هگف
 ...داره دختر دوست یه که فهمیدم حاال اما... نیست کسي

 ...ازکجا: پرسید فوري دخترک
 من.... تو هم شررده خورده سرررم من هم بدون ولي.... نیسررت مهم: بلوط

 ...فهمیدم رو اینا که کنم امتحانش خواستم
 ...نمیکنم باور که من: گفت جدیت با دخترک

 ...کن روشن بلوتوثتو:گفت تند بلوط
 ردک ارسررال را نظر مورد فایل بلوط و کرد گوش را بلوط حرف اعتمادي بي با

 ...داشتم اعتماد اون به من اما: وگفت داد گوش را ان دختر... 
 .میشد هم در بیشتر اش چهره لحظه هر مکالمه شنیدن با

 ندبل توجه جلب بدون.شد ظاهر شاپ کافي پیشخوان جلوي کوروش قامت
 .شد

صت از ستفاده فر صال کوروش و دختر حواس که حیني کردو ا  از داونبو به ا
 خیلي: گفت کوروش به که شرررد بلند دختر داد صرررداي.رفت بیرون انجا

 شنیدني...  میکرد وجز عز که کوروش وصداي... میاد بدم ازت... بیشعوري
 کمتر هم کوروش. بودند شرررده مسررراوي حاال که بود این اش خوبي. بود

 خوب هم همین اما میکرد او با بدتري کار باید هرچند. جنبید مي سرررش
 .بود
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. ودب برلبش هم اي پیروزمندانه لبخند. رسررید خانه به که بود شررش سرراعت
سترا کمي تهران به رفتن هنگام تا داد ترجیح و گرفت سردي اب دوش  حتا

 .کند
 

**************************************************** 
 جاي از. کرد باز را پلکهایش ارامي به که بود گذشررته صرربح ده از سرراعت
 و بودند رسیده تهران به صبح هشت ساعت... نکرد تعجب خیلي جدیدش

 .بردند مي سر به هتل در حاال
 ي نهخو ظهر... بگیر دوش یه برو شو بلند: گفت ریحان که داد وقوسي کش

 ...دعوتیم نهار اینا عموت
شتیاق از سري دیدن ا صیت طبق که پ  را او الح به تا که پدربزرگي ي نامه و

 .شد خیز نیم سرعت به بود ندیده
عد نه یک صرررف و دوش از ب حا مدانش مختصررر ي صررب باز چ . کرد را

 .باشد دیدار اولین و ظهر مناسب که بپوشد لباسي چه نمیدانست
 بلوز یک و کرد تن جذب مشررکي جین یک...  داشررت هیجان شررورو کمي
 هم را چنل آرم مدل با استیل مانند دایره سگک با مشکي چرم بند کمر سفید

 .بست کمرش به
 .کرد پرت اش کوله در هم را سفیدش هاي صندل

 .بود ارایش نوبت حاال



شت شمهاي پ شم خط و ریمل و زد اي نقره ي سایه اش ابي چ  گونه رژ و چ
 اي قهوه مداد ابروهایش در و مالید هم را لبش رژ. بود شرراخش روي که هم

 .کرد رها اش شانه روي ازاد و کرد صاف اتو با را اش فندقي موهاي و کشید
 هدیه تولدش روز عنوان به التین حروف با که را بلوطش سررفید طال گردنبند

 ...انداخت گردنش به هم را بود گرفته
 تکمیل هم عطر از اسررتفاده... اویخت خودش به هم ودسررتبندش گوشررواره

 ...شدي چي: وگفت کشید سوتي.بود تیپش ي کننده
 .کشید کنار اینه جلوي از و پوشید را وشالش مانتو ریحان صداي وبا

شته جلویش از سیاه هاي پرده حاال که خانه دیدن با  نماي. بودند شده بردا
 ها بفروش بسرراز خوراک احتماال که قدیمي ي خانه یک...  داشررت بهتري

 .بود
 .اورد در صدا به را زنگ بهرام

 ستخريا به. میکرد نگاه ي بیشتر کنجکاوي با بلوط... شدند خانه وارد هم با
 .ودندب امده استقبالشان به در جلوي وبهادر سودي.... بود گفته ان از برنا که

 .کشید آ*غ*و*ش به محکم را او بار این سودي
 ابلق برایش بار این بهادر امیز محبت هاي نگاه و امیز تحسررین هاي لبخند
 .بودند باورتر

 حس. داد دست هم وحید با حتي. ب*و*سید را رویش و امد جلو هم ویدا
 .بود کم نفر یک. باشد نشده تمام هنوز معارفه میکرد
 کجاست؟ ونداد پس: پرسید بهرام
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 ...میگرده بر جایي رفته: گفت پته تته با بهادر
ستش ویدا شت بلوط ي شانه روي را د ... عزیزم اومدي خوش: وگفت گذا
 ...کن عوض لباستو و اینجا برو

 .کرد اشاره اتاقي به و
 .کرد باز ارامي به را در

سي شیه که کاهي کاغذ یک...  نبود اتاق در ک  رویش و بود سوخته اش حا
تاق دیوار در که بود چیزي اولین بود شرررده نوشررته شررعري بیت چند  به ا

 دیوار به که سرروخته اي قهوه کوچک ي کلبه یک دیگري و. خورد چشررمش
 .بودند تبر دو هایش عقربه و بود دیواري ساعت و بود شده اویخته

 .بود اي وقهوه کرم رنگ به اتاق ست
 و مکر راه راه هاي پرده رنگ با بود شرریري اش تختي رو که چوبي تخت یک

 .داشت خواني هم استخواني ي زمینه پس با شکالتي
 در همه که دراور و اینه میز و اف دي ام کتاب از پر ي وکتابخانه کامپیوتر میز
 .بودند گرفته را اتاق ضلع یک ردیف یک

 هب مربوط همه... داشررت هم خودش را کتابها اکثر. رفت کتابخانه سررمت به
 .بودند غیره و ها ومحلول شیمي دنیاي و شیمي

صي جذابیت هیچ و. بود ومرتبي ساده اتاق کل در شت خا  حیرت چیز. ندا
 .نخورد چشمش به انگیزي

شالش مانتو . امد بیرون اتاق از و کرد عطري و رژ تجدید دوباره و دراورد را و
یدا و سررودي نه و یدارا گاهش خر ند ن نار و نداد اهمیتي. میکرد حان ک  ری
 .شد ومشغول برداشت را چایش فنجان و نشست



 ...بیارش هست که هرگورستوني دنبالش برو: گفت وحید گوش زیر بهادر
 ....بابا رفته کجا میدونم چه من: گفت کالفه وحید
 ...رفیقشه ي شده خراب همون: گفت حرص با بهادر
ستم اگه: وگفت داد تکان سري وحید  من سر نیومد اگه ولي... میارمش تون

 .....نکنید بیداد و داد
 ...بري مي حساب تو که چقدرم: گفت غیظ با بهادر
 میدید را دختر این احمق ونداد اگر. شد خارج خانه از حرفي هیچ بي وحید
 ...میکرد رفتار کودن گیج یک مثل که حیف اورد مي نه عمرا

 .شد بلند اف اف صداي که بود گذشته نیم و یک از ساعت
 راهمف را نهار بساط میتوانست همه حضور با حاال کشید راحتي نفس سودي

 .کند
 .داد پاسخ بهادر

 .بودند ایستاده راست وحید و ونداد حضور خاطر به جمع بعد لحظاتي
 رخس سرما از نوکش که اي بیني و میکرد نگاه اش عسلي چشمهاي به بلوط

شفته موهاي. بود شکي جین و رنگش نخودي پلیور و ریش ته و ا  به هک اي م
 ...داشت تن

 .کرد بلند را سرش ناچارا هم او و زد پهلویش به اي سقلمه وحید
ته قرار مسرریرش در که بود کسرري اولین بلوط  ان در را اش چهره. بود گرف

 .بود برده یاد از کل به شب تاریکي
 .داد هل بهرام عمو سمت به نوعي به را او و کشید را دستش وحید
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شمهایي با بهرام سبتا چ  موع سالم: وگفت گرفت درآ*غ*و*ش را او نمناک ن
 خوبه؟ حالت جان

 لب زیر و فرسررتاد پایین خشررکش گلوي از را دهانش اب سررختي به ونداد
 ...الم   س   س   س: گفت

 انها احوالپرسي و سالم جواب در و داد دست برنا و خانم ریحان با سپس و
 .داد تکان سري تنها

 ....سالم: گفت میرسید نظر به مهیج که صداي با بلوط
 .کرد دراز او سمت به را دستش و

ید مي را لبش ونداد  ها وجز عز اگر نبود راضرري امدن به دلش اصررال. گز
 اینجا االن نبود میشرررد جاري وحید زبان از همگي که پدرش هاي وتهدید
 .نداشت حضور
 ...الم س   س   س   س  : وگفت فرستاد بیرون سنگین را نفسش

 .کرد ورها فشرد ثانیه یک را بلوط دست و
 الح عین در و الغر اسررتایل و مردانه اندام. میکرد نگاهش بیني ریز با بلوط

شت اي ورزیده شمهاي... بودند تیره اي قهوه موهایش.دا سلي چ  زیر اش ع
هایي نگ که ابرو هایش همر ند مو یده کمي بود مار و کشرر  بیني و بود خ
 فیدس پوست. داشت بلندي گردن...  گرد صورت و مربعي وفک استخواني

 شری ته با.بودند اش چهره جزییات دیگر هم مات وصورتي متوسط ولبهاي
 بشمرت اتاق با که میرسررید نظر به شررل*خ*ته کمي ژولیده نسرربتا موهاي و

 .نداشت همخواني چندان
 .بود تامل قابل حال این با



 مه بمیري که ادمهایي تیپ ن ازا.امد مي نظر به خجالتي و ساده و زیر به سر
 م و میکشند خجالت چراکه نمیکنند باز باتو را صحبت سر

 دوسررت بلوط. رفتند نهار میز سررمت به سررودي اواي به اش خانواده و بلوط
 !بود پسرعمویش بود هرچه... کند صحبت او با بیشتر داشت
...  نداشت را خودش ي حوصله. بشوید را رویش و دست تا رفت هم ونداد

یه حال به واي مه ان... بق یه ه ته او از را اش شررنوایي یک که اي بق  گرف
.. .بودند نوشررته را اش زندگي اجبار کاغذ خط چند روي که اي بقیه.بودند

 ...بقیه... بقیه
 .میخورد بهم بقیه این از حالش
 .امد بیرون دستشویي از و پاشید صورتش به اب مشت چند کالفه
سیرش در که اي خالي صندلي اولین ستش براي را همان بود م ش  انتخاب ن

 جا تعویض براي. است بلوط روي روبه درست فهمید نشست وقتي... کرد
 .بود شده دیر خیلي دیگر
شغول اش سخاري مرغ با بلوط  يم دهان به کوچکي ي تکه که حیني بود م

 چیه؟ رشتتون شما: گفت فرستاد
 .امد نمي هم وچنگال قاشق برخورد صداي حتي.کرد سکوت یکباره جمع
 ...شیمي ش   ش   ش  : وگفت کرد خارج بیني ز فشارا با را نفسش ونداد
 !افتد مي پته تته به هولش از که بد چقدر گفت خودش با بلوط
 کارشناسي؟: وگفت نوشید اش نوشابه از کمي بلوط
 .رفتمی ور بشقابش درون محتویات با...  بود انداخته پایین را سرش ونداد
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 ...ار  : وگفت کرد خارج سنگین را نفسش
شار هم روي محکم را لبهایش ست. داد ف ستفاده واژه معادل از میتوان  کند ا

 .نشود خارج دهانش از حیوان یک صوت مشابه دیگرآوایي که
 ....فوق ف   ف   ف  : وگفت کرد خیس را لبهایش

هایش بلوط نداد گویش نوع. بود کرده ریز را چشررم  از کالمتش اداي و و
 يا شانه حال این با. میکرد صحبت همینگونه همیشه یا بود وشرم خجالت

 .شد غذایش صرف مشغول و انداخت باال
سر یک که حالي ویدادر  رس بود گرفته آ*غ*و*شدر را ساله سه دو ي بچه پ

 میخوره؟ چي من عرفان اقا: گفت پسرش به رو و نشست میز
 ...ونداد عمو پیش برم میخوام: گفت الود خواب عرفان
نداد ندي و مد پایین مادرش آ*غ*و*ش از هم عرفان و زد لبخ  پاي وروي ا
 .نشست ونداد

 شوهرت: گفت ریخت مي کاسه در شوهرش براي ساالد که حیني در ریحان
 جون؟ ویدا کجاست

 ...ماموریته: وگفت زد لبخندي ویداد
 به اش اشاره و... کافیه:  گفت همسرش به ورو...  عمو است کاره چه: بهرام

 .بود شده ریز سر کاسه در که بود ساالدي
 ...میکنه کار خصوصي شرکت یه تو...  خونده بازرگاني مدیریت: ویدا
ید هومي بهرام حان و کشرر مان برنا و بلوط و ری مات سررودي از همز  وزح

 .کردند تشکر اش وپذیرایي



نه به ظروف بردن در بلوط حا. نکرد حرکتي هیچ اشررپزخا  يمبل روي ترجی
 .بود ونداد روي روبه که بود نشسته
 دانست؟ مي اصال. نبود راضي نامه وصیت از هم او پس. بود ساکت زیادي
 بلوط ک اتاقي همان. رفت اتاقش سررمت به او سررنگین هاي نگاه زیر ونداد
 .بود کرده عوض را هایش لباس دران
 يبرا بهانه که بود این اش خوبي. شرررد بلند جایش از و زد پوزخندي بلوط
شت اتاق به رفتن  هب متعلق اتاق ان که میزد را صد در صد حدس هرچند. دا

 .باشد او
 .شد اتاق وارد بزند بفرمایي ونداد باشد منتظر انکه وبدون زد در به اي تقه

نداد جب با و گاهش تع مت به او گرفتن درنظر بدون بلوط. میکرد ن  سرر
 ها یليخ من... تکمیله خیلي اتون کتابخونه راسررتي: وگفت رفت مانتویش

 ....ندارم رو
 .میکرد نگاه اش کتابخانه به فقط اشفتگي از ونداد
مه بلوط  فکر روش خیلي من چي؟ یعني اسررمتون معني راسررتي: داد ادا
 ....عجیبیه اسم... کردم
: توگف کرد پاک هیچ از را لبش ي گوشه دو اشاره و شصت انگشت با ونداد

   قدي... اسم س   اس   یه ي     ي
 ...ایرانیه اي اي... قدیمیه دي   دي 

 ان رزی نفسررش به اعتماد کامال ونداد و میکرد نگاهش بینانه ریز باز بلوط
 .برود اتاقش از کاش. میرفت تحلیل دقیق نگاه
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شتاق انکه بدون بلوط شد م سمش معناي تا با  هول شما: گفت باز بداند را ا
 شدین؟
 .بود متعجب که کرد نگاه او وندادبه

 ول و   هو   ه   ه  .... نه ن   ن  : وگفت فرسررتاد بیرون عمیق را نفسررش جوابش در
 ...نیستم
 ..میگه خالفشو لحنتون اما: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط
شک کامال دهانش ونداد شت سر با... بود شده خ  را گیجگاهش عرق انگ

 که اورد مي رویش به داشررت رسررما. بود شررده خیره او به حرص وبا گرفت
 حالیکه در جدیت با حال این با...  کند ادا توانسررت نمي درسررت را کلمات
ي هم   هم  : گفت کند ادا درست را کلمات تا میکرد تالش سخت  مي مي   هم 

 ...همینه   همي   همي...  همیشه... شه
یدا یقین شررکش به بلوط عا... بود مات.کرد پ  این از غیر یعني... او واق

ست شد نمیتوان شت. با  کی قبول قابل شاید و جذاب شاید ي چهره این پ
ید یعني. بود پنهان نق  بان زدن حرف حین پسرررک که میکرد باور با  شز

 ...یعني داشت؟ لوکنت یعني! میگرفت؟
 او جلوي الاقل میکرد سررعي که عیني در حتي... کرده داغ چرا نمیدانسررت

ست هم اخم عالمت به را ابروهایش دو شدن خم اما ظاهرکند حفظ  میتوان
. میخورد حرص هم شاید. بود عصبي...  اش چهره رفتن درهم یا. کند حس

 خواسرررت و نامه وصرریت از پدرش واقعا...  لوکنتي یک... نمیدانسرررت
 ؟داشررت صررحت موضرروع این واقعا بود؟ لوکنتي یک با ازدواج پدربزرگش

 یا...  یا. ...باشد گفته او به ندانسته را موضوع این پدرش که بود ممکن یعني



 ستد روي اینقدر... شده تحقیر میکرد حس. بود مسخره نظرش به...  اینکه
 هم ان...  کند تعیین را سرررنوشررتش کاغذ یک که بود مانده پدرومادرش

 !!!کسي چه با سرنوشت
 رفتگ نشانه ونداد سمت به که اي غره چشم با و برداشت را وکاپشنش مانتو

 .رفت بیرون اتاق از
نه در که لحظه اخرین تا  تکان جایش از بردند مي سررر به عمویش ي خا

 هر با میکرد حس هم خودش که بود شررده عنق بد و عصرربي انقدر نخورد
 .شود مي ور شعله و میگیرد اتش اي جرقه
 ولحنش حرف هم دیگر بار چند. میشد سبز چشمش جلوي کمتر هم ونداد

شتر میکرد گیر سوزنش او که اي کلمه هر با...  شنید را  ستمیخوا دلش بی
صیتش در واقعا... را پدربزرگش یا...  کند لعنت را پدرش شته و  او که دبو نو

 کند؟ ازدواج لوکنتي پسرک این با
 هک دختري...  وارسررته بلوط...  او حال به واي نبود هم والل کر یک لیاقتش

 کسي. اورد مي بدست خوردن اب راحتي به را چیز همه اش زندگي تمام در
سي. بود شده بزرگ قو پر در که  و نمیدید خودش شأن در را کس هیچ که ک

 .پنداشت مي سرگرمي را چیز همه
 را یزدم حرف زور به که قبا ال یه پسررر یک میتوانسررت واقعا شرررایط این با او

 ...حامد همان یا... کوروش یا... شروین به رحمت صد بپذیرد؟
 راراص وجود با. رسیدند هتل به باالخره که بود گذشته شب هفت از ساعت

 .باشند هتل در میدادند ترجیح سودي و بهادر هاي
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 .بود نشسته تختش ي لبه بلوط
 ...بودن خوبي پذیراي خیلي: گفت ریحان به رو بهرام

شیده زحمت خیلي سودي...  اره: گفت مالیمت با ریحان  ارمب به.... بود ک
 ...باشن سنگین سر برادرت با اینقدر هم تو بهرام.... بگیریم دعوت باید ما

 باالخره دیگه... کردم تالشررمو تمام امروز که من: وگفت کشررید اهي بهرام
 ...که نیست صحیح بشه هم وصلتي یه قراره
مام حرفش هنوز ثل بلوط که بود نشرررده ت ید جا از فنر م فت پر : وگ

 وصلتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه چرررررررررري؟
 ...نیست کردن بحث وقت االن: وگفت کرد فوت را نفسش بهرام
سره اون به منو وقت هر وقتشه؟ کي پس: بلوط صفه ي پ  اقعاو دادید؟ زبون ن
 لوکنتي ي پسررره اون با بیام که شررردم سررر بر خاک اینقدر من کردي فکر

 ؟..کنم عروسي
قت هیچ را بلوط. برد ماتش بهرام قدر و ند و عصرربي این یده خو ت  .بود ند

ست ستاخ هرچندمیدان شن و گ ست خ  دق جلویش اینگونه اینکه توقع اما ا
 .نداشت را کند علم

 پس... شرررده گرفته تصررمیمات ي همه...  بلوط: گفت متحکمي لحن با
 ...کن تمومش

 شروع چیزي میذارم فکرکردي کنم؟ تموم چیو: گفت بلندي صداي با بلوط
 ...نمیکنم ازدواج خاصیت بي لوکنتي اون با هم بمیرم من بشه؟

... رتس رو وگذاشتي اتاق این... دیگه بسه بلوط: وگفت کرد مداخله ریحان
 ...رفت برومون ا...پیچه مي صدات... دختر زشته



 گمن هیچي... جهنم به.. درک به: گفت ي مانند فریاد وصداي بغض با بلوط
 نم به حاال... بنشررونین سرریاه خاک به منو دوزارزندگي قرون یه خاطر به که

مات میگي ته تصررمی گه شرررده؟ گرف جا من م گه بوقم؟ این  مهم من نظر م
 هااان؟ نیست؟

 ...جان بلوط: گفت ارامش با برنا
 اینجوري بفروشررین؟ میخواین منو چي؟ جان بلوط: گفت حرص با بلوط

 میکردین؟ دخترم دخترم
 رپسرر ونداد... عزیزم... دخترم: گفت ارامش با و کرد فوت را نفسررش بهرام

 ...داریم شناخت روش... داره خانواده... خوبیه
 هچ نداشررتي ازش خبري هیچ سررال بیسررت که کسرري رو: گفت داد با بلوط

 مهم برات من زندگي... باباتي پوالي فکر به فقط تو هان؟ داري شررناختي
 ...پول...  پوله وذکرت فکر ي همه کنس خسیس توي... نیست

 ینما.... دادي یادش تو رو حرفا این: گفت ریحان به رو عصرربانیت با بهرام
 هان؟ تربیت؟ شد

مده اشررکش دیگر بلوط قدر اش خانواده براي نمیکرد فکر.بود درا  يب این
یال چند خاطر به اورا که باشرررد ارزش نده کنند مجبور وتومان ر  را اش ای

 .بفروشد
 .بگیرد را کسي چه طرف نمیدانست ریحان

 ....زدمن تا شو گم...  شو گم چشمم جلوي از بلوط: گفت عصبانیت با بهرام
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یان بلوط ید کالمش م فت دو کارم بزن اره بزني؟ میخواي...  هان: وگ  نا
 برباد پول میموني تو وقت اون... نخواسررتن منو شرراید... عمرا ولي.... کن

 کسي هب دخترتو نمیخواد دلت نگفتي مگه تو نمیزني؟ چرا چیه؟ هان... رفته
شروین چي براي کنم ازدواج من که بودي هول اینقدر اگه بدي؟  مخالفت با

 نمیتونه يحت که میزنه؟ حرف پته تته با که یالقوز این به بدي منو که کردي؟
 ارررررررررررره؟ بیاره؟ زبون به رو کلمه چهار
... شررروین مثل صرردتا به میرزه ونداد ي گندیده موي تار یه: دادزد بلند بهرام
 ...نزن حرف اینطوري من ي برادرزاده به راجع هم دیگه
 .بود افتاده هق هق به بلوط

 عوضرري ي پسررره اون با من... نمیخوام: گفت وگریه جیغ و بلند صررداي با
 ...نمیکنم ازدواج

... میکني خودبی خیلي: گفت بلند و فرستاد بیرون کالفگي با را نفسش بهرام
... دارتم اختیار... پدرتم من... منه دسررت ات اجازه... خودته دسررت مگه

 ....شو گم چشمم ازجلوي هم حاال
 را وزشيس و...  باشم پدر بي...  یتیم یه میکنم ارزو پس: گفت جیغ با بلوط
 .کرد حس صورتش پوست روي

 .شد شوکه
 ....بابا: گفت غیظ با دانا

ستش بلوط و میکرد گریه ریحان شت صورتش روي را د .. . بود داغ که گذا
 .بود داغ پدرش سیلي از



که حالی قب در قب ع فت ع فت میر  ازززززززززززت... متنفرممم ازت: گ
 اتاق از بجنبد خودش به کسي انکه از قبل و.... متنفرررررررررررررررررررم

 .رفت بیرون
 الشدنب برو برنا... بلوطم واي اي: وگفت نشست زمین روي حال بي ریحان

.... 
تاق از برنا بال به ا  هک بود برده ماتش هنوز بهرام و رفت بیرون خواهرش دن

 !زد؟ را بلوط
ید دنبالش به برنا  ابانخی وارد رو پیاده مسرریر از و میکرد گریه وبلوط میدو
شتري سرعت گامهایش به برنا... شد شید بی ست و بخ  را لوطب بازوي اخر د

 بري؟ میخواي کجا... دیگه وایسا: وگفت کشید محکم
شه از که حالي در بلندش زاري و هق هق میان در بلوط  مي خون لبش ي گو

 .....میاد بدم همتون از: گفت داري خش صداي با امد
شه از که باریکي جوي به فقط برنا شد سرازیر لبش ي گو  با. کردمی نگاه می
شت سر صت انگ ستش و زدود را ان ش س: وگفت گرفت مهرباني با را د  طو

 حالت هک خیابان دو بین ي شده کاري گل فضاي به را دستش و... خیابونیما
 ....یگهد بسه: وگفت نشاند نیمکتي روي و کشید بود گرفته مانندي بلوار
 ...نبود زور حرف اهل... بود رنجیده. بود عصبي بلوط

 میمرد.... بود خورده هم سرریلي که حاال میگفت؟ زباني چه به نمیخواسررت
 !میگیرد زبانش زدن حرف موقع که شود کسي زن که بود این از بهتر
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 ببین: توگف گذاشت بود شده ارام نسبتا که بلوط ي شانه روي را دستش برنا
 ...براي فقط میکنه اصرار بهت داره بابا اگه... بلوط
 ....بشنوم چیزي نمیخوام: وگفت امد کالمش میان بلوط

 .میرودن خفت این بار زیر هم بمیرد کرد فکر بلوط و کرد فوت را نفسش برنا
 ...خوبیه پسر ونداد: گفت ارامش با برنا

 انزب به میتواند را جمله این ماند اما... میکند خوشرربختت بگوید خواسررت
 .بود شده تر بلند بلوط هق هق صدي...  که نه؟وندادي یا بیاورد

 انگریب که عصرربانیتي همه این از را بلوط ارامش با کرد وسررعي کشررید اهي
 .کند رها بود شده گیرش

 ..میکني اینطوري چرا...  من خواهر: گفت مالیمي صداي با
 من بدن؟ شرروهرم زوري که اسررت درشررکه عهد مگه: گفت حرص با بلوط

 ....نمیخوام... برنا نمیخوامش
 ... کن فکر روش حدااقل: وگفت داد بیرون سنگین را نفسش برنا

عا فکر؟ ید واق قدر که کسرري روي با ند؟ فکر داشرررت نق  بارز این  ک
 .برخاست عصبانیت با جایش بود؟از ممکن میشد؟ میتوانست؟

 مزمهز با میزد پس را بود نوازشگر اش شانه روي که را برنا دست که حالي در
 قدم وتند میگذاشررت سرررش پشررت را برنا که حالي در داري وخش بلند ي

 ...میذارمن هتل تو پامم... نمیکنم قبول هم بمیرم اگه حتي: گفت برمیداشت
 کني؟ چیکار میخواي پس: وگفت ایستاد برنا

 ...بمیرم برم میخوام: گفت میشد دور او از که حالي در داد با بلوط



شید اهي برنا  زیر سنگفرش روي بلوار ان در شبانه روي پیاده در را بلوط و ک
 .میکرد همراهي تهران کثیف هواي
 شودمی فروخته دارد شاید اینکه به و... میکرد فکر این به... ارزید مي چقدر

 برج براي میدهند جان که هایي زمین شررراید یا... کارخانه یک سررهام به
 تلخ چقدر میکرد وفکر.. یا...  وامد رفت پر نبش سررر پاسرراژ یا... سررازي

 .برود بخت ي خانه به علت این به که است
شید مي وبلوط شده حقیر اینقدر هنوز که اندی ست ن  وهرش یک برایش که ا
 هک بود فکر این در و.... نزند ودم کند قبول او و کنند نشررران را الل نسرربتا
ست دیگري کس دارش اختیار شه و...  ا  به ار او صاحبش اینکه تلخ ي اندی
ست ست این و میدهد لوکنتي صاحب د شت ا  همگي که اي دخترانه سرنو

 !دارند مالک استثنا بي
 : سوم فصل

 مرداد اواسط... بعد ماه 6
 .گشود را ان ارامي به خورد در به که اي تقه صداي با

 .بود چشمش جلوي ونداد الود خواب صورت
 داشتید؟ امري: گفت غیظ با

 اوازخواني مزخرف صداي.... رفت تاپش لب سمت به و زد کنار را او ونداد
 براي را خدا میزد سرروت میشررنید که گوشرري در احمق رپ ي خواننده یک

شش دو که کرد شکر بار اولین ست سالم گو ست را ان حال این با.نی  از و ب
 .شد خارج اتاق

http://www.roman4u.ir/


 بزني؟ دست بهش گفت تو به کي: گفت داد با بلوط
 ...بخیر ب ش   ش   ش  : گفت ان جاي به نداد را جوابش ونداد

 .کرد قفلش داخل از و بست را اتاق در و
 لندب عرش تا را وصرردایش رفت تلویزیون سررمت به و زد در به لگدي بلوط

 .کرد
 زرو ده فقط میکرد فکر... بود کشرریده دراز زمین روي... نداد اهمیتي ونداد

 .میکرد تحمل باید را وضع این و بود گذشته مشترکشان زندگي از
 ودب کشیده دراز خنک کولر زیر. بود دماغش در دیوار رنگ و خانه نویي بوي

ید چرا میکرد فکر و نه با مه اینگو غاز چیز ه  را توقعش که طوري. شررود ا
شت ضر در پیش روز ده که نمیگنجید باورش در هنوز...  ندا ست مح  نتوان

له ان بان به را ب یاورد ز ن بع بع یاد: گفت چقدرمسررخره بلوط و ب  دگوسررف
 ....افتادم
 حس کردند سعي ماه شش در خانواده که دختري با بود؟ کرده ازدواج واقعا

 از سررفید چک یک پذیرش شرررط به حتي... کنند جا او دل در را محبتش
 ...االرث سهم

 .داد بیرون سنگین را نفسش
شان براي خانه یک پدرش شان نام به سندش.. خرید جفت  ژويپ...  بود جفت

 انخ رابهرام خانه وسررایل. کرد پیدا تغییر سررفید ماکسررماي یک به سرریاهش
شان مارک بهترین از و لوکس  مه خانه چیدمان در حتي. بود کرده فراهم برای

یدا  به رانگا حال این با.کنند تزیین را خانه دکوراتور تایک داد پیشررنهاد و
 خوابه سه ي خانه در راحتي همین به... نداشتند هم مراسمي بلوط خواست



شترک هیچکس با که اتاقي در اي سته نبود م ش  را بلوط هک میکرد وفکر بود ن
 هم بود پهن محضررر در که کذایي ي سررفره ان سررر حتي. دادند او به زور به

سخ انزجاري چنان با بلوط شترب باید شاید کرد حس ونداد که داد مثبت پا  ی
 .میکرد پافشاري مخالفتش روي
ضر جلوي وقتي حتي سیدن براي که را مادرش آ*غ*و*ش مح  باز او ب*و*
شیانه انگونه را شد ست زد پس وح شه براي که وخوا ست همی  سرش از د

 ...او حال به واي نمیکرد رحم ومادرش پدر به دختري وقتي...  بردارند
 و اي قهوه کرم خواب سرررویس روي را اول شررب که داشررت بیجایي توقع

 شد انهخ وارد بلوط وقتي اقل حد...  بپردازد معاقشه به بلوط با دونفره تخت
 لاو قانون خوابیدن جدا. کیسررت براي اتاق کدام که کرد مشررخ  ابتدا از

 .بود مشترک غیر زندگي
 خاصرري اتفاق فعال روز ده این در یعني. نمیزد حرفي او به ونداد همه این با

نه از کار پي در روز هر. بود نداده رخ به میگرفت نهار. میرفت بیرون خا  و
 اتاق به میرفت و میگذاشررت اتاقش در پشررت را بلوط غذاي. امد مي خانه

 اتاق در پشررت باز و غذا خرید باز و کار پي باز و ازظهر بعد چرت. خودش
 ...و

شان حرف سخر و میلي بي با بلوط...  سالم. بود همین زدن  شجواب گونه تم
 به این تمام ودر. میاورد در را او اداي و میشررد هم مقلد گاهي حتا. میداد را

 جواب ترجیحا.دهد نشرران واکنشرري چه نمیدانسررت...  ها گرفتن سررخره
 ....نمیداد
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سته پذیرایي در دختري ش  امشن... بود سرش در تلویزیون صداي....  بود ن
سنامه در سرش راگرفت چپش گوش کالفه... بود زنش او...  بود ش ا شنا  و
 .گذاشت بالش روي را

سته ستاد بیرون سنگیني نفس خ شمهاي کرد وفکر فر  ذابج اش رنگي چ
 ! ...است

 میداد ترجیح کند فکر دختري به بود قرار روزي اگر کرد فکر خودش با بعد
 ...باشد ابي چشمهایش

 الرژي رپ به. میشررد پخش ماهواره از احتماال دیگر خوان رپ یک صررداي
 .داشت مزمن

 کانال او رحضو به نسبت بیخیال بلوط. رفت پذیرایي وبه شد بلند جایش از
شر وبا کرد خاموش را تلویزیون ونداد. چرخاند مي را ها صف: گفت ت  ش   ن

 ....ها شبه ش  
 .شد خیره او به بلوط
.. . باشرره: وگفت زد پوزخندي بلوط. میکرد نگاه او به م*س*تقیم هم ونداد

 کنم؟ چیکار
 ...بخواب... برو ب   ب  : ونداد
 ...بده تاپمو لپ:  بلوط
 اما م   م   ام  ...  میدمش: دوگفت کر وباز بسررت را چشررمهایش ثانیه یک ونداد

 ...نکن روشنش
 .میکرد نگاهش نفرت با بلوط



 اپت لب و رفت اتاقش به و کرد فوت را نفسش فقط انزجار همه ان زیر ونداد
 ... داد دستش به را او

 .شد ندبل صدایش که نکشید ثانیه به.  بست دررا... رفت اتاقش به بلوط
 .بود شب دوازده ساعت... شد ولو کاناپه روي کشید اهي ونداد
 رهدونف تخت روي بلوط.... کرد باز را اتاق ودر شد بلند جا از حرص با ونداد

 .نداد هم شدن بلند زحمت خودش به حتي... بود کشیده دراز
 ....خوابن ملت: وگفت رفت سمتش به ونداد
 مک را صرردایش... کند چه بود مانده کالفگي با ونداد. نداد را جوابش بلوط

 ....بده گوش گوشي ش     ش گوش   با ب   ب  : وگفت کرد
 ....بیرون من اتاق از برو:  بلوط
 ....کني مراعات م   م   م   بهتره: وگفت داد تکیه دیوار به ونداد
 ...بیرون برو من اتاق از گفتم: گفت تند بلوط
 دوندا کند زیاد صرردارا دوباره خواسررت تا بلوط و کرد پوف را نفسررش ونداد

 ...دیگه کن س   س     بس: وگفت برداشت را تاپش لب
 بار کی....  نداره ربطي هیچ تو به: وگفت برد باال را ابرویش تاي یک بلوط
گه یاي زدن در بدون هم دی تاق تو ب یدونم من....  من ا  هم حاال... وتو م

 ....گمشو
 میز به زانویش اتاق از خروج از قبل...  داد تکان تاسررف با را سرررش ونداد
 و شد خارج اتاق از ان به اهمیت بي. شکست میزي رو ساعت ویک خورد

 .بست محکم هم را در. رفت خودش اتاق به
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 چگونه را بلوط هاي جواب بود مانده سردرگم و کالفه...  نشست زمین روي
 دوازده ساعت.... شد بلند مزخرف ي خواننده یک بلند صداي وباز. بدهد
 ...بود دقیقه وسي

*********************** 
**************************** 

********************************** 
 و بلوط ي الوده خواب صررورت. کرد دم را چاي تازه نان خرید از بعد صرربح
 از را شررود خارج خانه از میخواسررت بیرون لباس با که را اش اشررفته موهاي

 .گذراند نظر
 .بود صبح هفت.  انداخت ساعتش به نگاهي

 یسررتادا کنارش کند پا به را هایش کتاني تا بود شررده خم او وقتي کالفگي با
 کجا؟ ک   ک   ک  : وگفت
 ش   اق خونه خو خو خو کن فک ف   ف  : گفت او ولحن صرردا تقلید با بلوط

 .کرد نثارش اي مسخره پوزخند و.... شجاع ش   ش  
 تو ت   ت   ت  : گفت و کرد پرت جیبش در را وکلید بست را در حرص با ونداد

 ...نیستي بلد و جایي که
 انيزند منو مگه.... من به بده و کیلید....  هووي: گفت عصرربانیت با بلوط

 کردي؟
 ب   :گفت میکرد شیرین را چایش که حالي در و نشست صندلي روي ونداد

 ....بخور صبحونه بیا ب  
 کردي؟ سمحب که اسیرم من مگه: گفت کالفگي با تعارفش به توجه بي بلوط



 ار نان پنیر و نان با و میکرد درسررت خودش براي اي لقمه که حالي در ونداد
 ...نیستي بلد و جایي تو ت   تو: گفت پوشاند مي

 ....کلید.. میگیرم یاد: بلوط
 ابي ي درخشنده چشمهاي باالي اش مشکي ابروهاي. کرد نگاه او به ونداد

شکن چین با اش سته لبهاي. بودند رفته هم در و  دندبو برچیده هم اش برج
 .ودب دبیرستاني هاي بچه دختر شبیه ارایشش وبي پریده رنگ صورت و

 ....نکن لج ل   ل   اینقدر: وگفت نشاند اورا و گرفت را دستش
 .شد داغ صورتش کرد حس کند نوازش را بلوط نرم پوست انکه از وقبل
شید صورتش روي بلوط را شیرینش چاي  اج از حرص با که حالي در و پا

 سررتد من به باشرره اخرت بار: گفت بلند بلند میکرد غر غر و بود برخاسررته
 .کوبید را در و رفت اتاقش به و.. ه ه ه اه...لجن زدي

 !...بود شده نوچ ونداد
شته شب ده از ساعت سل و خسته. بود گذ ست مانند درست ک  خورده شک

 .کرد پارک پارکینگ در را اتومبیلش ها
شد پیدا کار شنهاد شاید. نمی سالن پی ش در باید اینکه بر مبني ار  شهر گاهدان
 هب را خودش اسررتاد پیشررنهاد هم شرراید یا... پذیرفت مي را شررود اسررتاد ري

 شرریمي ازمایشررگاه مسررئولیت یا... خودشرران دردانشررگاه یار اسررتاد عنوان
 .نمیکرد ارضایش ها شغل این از کدام هیچ... یا دانشگاه

 که بداند تا کند نگاه اش صررفحه به انکه بدون همراهش تلفن صرررداي با
 .داد پاسخ را ان کیست
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 .پیچید درگوشش بهرام صداي
 ....سالم س   س  : گفت تاخیر با

 جان؟ ونداد خوبي: وگفت کشید اهي بهرام
 ...ممنون م   م   م  : ونداد
 خوبه؟ بلوط: بهرام
 ...هست اونم: گفت تنها ونداد
 کم یه ماا نیسررت بدي دختر: وگفت فرسررتاد بیرون سررنگین را نفسررش بهرام
 ....تنده

 کم؟ یه فقط: ونداد
 شد؟ درست انتقالیش کارهاي: گفت ارامش با بهرام
 !....هستیم س   س   هس   اي دانشکده هم: افزود تمسخر با و... بله: ونداد
 ....جان ونداد ممنونم: گفت خوشحالي با بهرام
شید با   با   داشته خوبي شب ش   ش  : گفت اهسته ونداد  ...با 

 .کرد قطع را تماس باشد بهرام خداحافظي منتظر انکه از قبل و
 تبسررر اتاقش در احتماال لحظه این تا...  بلوط صرربح دیروز اتفاق از بعد

 زهنو که بود این مهم و... شام نه خورد نهار نه دیروز حال این با. بود نشسته
 ورهمینط او تا دهد اجازه نمیتوانسررت نبود بلد را جایي وقتي...  بود خانه در
 باشد؟ گو جواب میخواست کسي چه میشد گم. برود بیرون به

 .بود کرده قفل رویش رفتن بیرون حین را خانه در که بود دوروز
... .باشد میتوانست هم صورتش روي چاي ریختن زشت رفتار جواب شاید
 .ندارد را ازخانه خروج حق اینکه



 .چرخاند قفل داخل را کلید
 رد که چیزي اولین... زد را برق کلید. خورد صررورتش به تاریکي از موجي

 .بود شکسته ظروف هاي تکه امد استقبالش به اول نگاه
سمه و ظروف تمام ستن قابل که چیزي هر و ها مج  تکه و شده خرد بود شک
 ار چشررماهیش لحظه یک.شررد خانه وارد کفش با. بود افتاده زمین روي تکه

ست شیدن با و دراورد را هایش وکتوني شد خم... کرد باز دوباره و ب  کی پو
 ار هایش لباس... رفت اتاقش سمت به اهمیت بي.... چرمي پایي دم جفت
 ...بشوید را رویش و دست تا رفت هم بعد کمي... دراورد

 .رفت او اتاق به صورتش کردن خشک از بعد
شدت را در شي. کرد باز با شان واکن سط... انگار نه انگار. نداد ن  ود تخت و

سته نفره ش سري. بود زده زل رویش به رو به و بود ن . بود تنش هنوز ومانتو رو
 تند بوي... رفت جلو.بود نیاورده درش صرربح دیروز از که پوشررشرري همون
 .کند ایست شد مجبور کند تحمل نتوانست را عرقش

 !دمیش تر بو بد روز به روز نرفتن حمام و زندگي روز دوازده از بعد حال هر به
 روي که مقداري یک همان از... بودند چسرربیده بهم بودن چرب از موهاش
 .فهمید بود ریخته اش پیشاني

سش سختي به حال این با. بود تاریک نیمه اتاق  سمتش به و داد بیرون را نف
 کتحر یک با و... گرفت بازویش قبلش روز دو تذکر به توجه بي و رفت

 اگر میشرررد خوشررحال ونداد و. کرد نگاه ونداد چشررمهاي در کرد بلندش
 اي يطوالن ي سابقه روز دوازده... نه که سابق.... سابق مثل میکرد اعتراضي
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 بیشررتردر را انگشررتانش او کشرریدن درهم چهره براي هرحال به... نیسررت
 .بود شده خیره او به نفرت با ومات واکنش بي بلوط اما. داد فشار بازوهایش

ست ونداد سپري و عرق تند بوي. کند تحمل را بویش نمیتوان  چند ي مانده ا
شان را وبلوط درامد حرکت به... پیش وقت شان ک ... .برد حمام سمت به ک

تا... کرد مي تقال فقط زدن داد و زدن حرف و اعتراض جاي به وبلوط های  ن
 اراناچ ونداد. بود گرفته گاز را بازویش.... پیچید ونداد دسررت در سرروزشرري

 .رفت اتاق سمت به تند بلوط و...کرد ول را دستش
 حمام به. بود مانده بازویش روي هایش دندان جاي کرد فوت را نفسررش

 .کرد داغ ازاب پر را ووان رفت
... تنداش را اي زندگي چنین تصور وقت هیچ که میکرد فکر وان شدن پر تا

یا چنین قبال که بود مطمئن یعني  زندگي یک از ذهنش در تصررویري و رو
 .نبود زناشویي

 .شد ریز سر وان
 نگاهش. کرد نگاهش بلوط شررد اتاق وارد که بار این... امد بیرون حمام از

ید بخواد انگار... بود دار معني  گهم بگیرم؟ گازت میخواي بازم چیه؟:  بگو
 ...کارت رد برو نداد نشون رفتارم

سش ست...گرفت بازویش و رفت سمتش به... کرد فوت را نف  هند با خوا
 زورش اما بود چموش. گرفت هم را دهانش ونداد که بگیرد گاز را دستش باز
 .چربید مي او به
 ...وان داخل کرد پرتش روسري و مانتو و لباس با

 :گفت خونسرد اما متحکمي وصداي



 نه؟ یا فهمیدي ف   ف   ف  ...بشور ادم عین خودتو-
 .بست را حمام در و

 ار دسررتگیره سررو ان از ونداد اما کند باز رل در تا خواسررت مي تقال با بلوط
 .میشد واقع اثر بي رسما بلوط تالش و بود گرفته محکم
 ي خونه ببر ب   ب      ب هاتو بازي ونه و   و   دیو  :گفت ارامش کمال در ونداد
 ...بشور خودتو گفتم بهت... بابات
شتي در با دیگر ست نمي... رفت سالن سمت به هم او. نمیگرفت ک  زا دان
 شتبردا اشپزخانه از زباله کیسه یک! بود؟ شده مرگش چه. کند شروع کجا

که اول و خت داخلش را بزرگ هاي ت عد... ری  برقي جارو خواسرررت هم ب
 .شد باز حمام در که بیاورد

سري و شلوار و مانتو همان با  خارج حمام از بود شده خیس پا تا سر که رو
 .شد

بد دیوار به را سرررش میخواسرررت دلش. کشررید عمیقي اهي ونداد .... بکو
شت خیس خیس همانطور  ندل غرو با لب زیر که میرفت اتاقش سمت به دا

 ...کردي نجس ن   ن   ن   رو جا همه لعنتي: گفت
ست مي شت تیزي گوشهاي... شنید بلوط که دان  یزت او خودش خالف بر دا
 .بود

شت ستاده اتاق در پ  دترب عرقش بوي. چکید مي اب هایش لباس از و بود ای
 .بود شده
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 اب باز حال همان با میکشررید نفس تند بود کرده مشررت را دسررتهایش ونداد
 چیه؟ نماز میدوني... میخونم نماز خونه این تو من: گفت متحکمي صداي

 هااان؟ چیه؟ میدوني خدا اصال
 .کرد نگاهش سرد بلوط
 را کارها این چرا. بکشرررد را خودش میخواسرررت ونداد.بود سررراکت هنوز

فت چیزي حال این با... میکرد؟ نارش از... نگ مام به و شرررد رد ک  ح
 .شنید را اب دوش ریزش صداي هم بعد کمي... برگشت

... یا باشررد خوشررحال باید نمیدانسررت. بود لبش روي اي احمقانه لبخند
 .بود نرفته حمام به روز دوازده چطور خدایا

 !اورد؟ مي در راچرا ها مازوخیسم و کارها این... داشت لج وخانواده او با
 .بود مشغول ها شیشه وخرده سالن با و بود برداشته را برقي جارو

یل این از ما بود بیزار کارها قب مه روز دوازده این در ا جام ه . بود داده کاران
 .بود دارشده خانه مرد یک خودش براي دیگر
 را ان دافتا بیرون به گذرش که هنگامي تا گذاشت سطل داخل را زباله کیسه

 .بگذارد سرکوچه
 .رفت تلفن سمت به گرسنگي احساس با

 .داد تکیه دیوار به را سرش غذا پرس دو سفارش و تماس از بعد
شت هم مجردي زندگي ضعش دا  چه زندگي این در بلوط دیگر. بود همین و
 ار مخالفتش کرد سعي تمام ماه شش شود؟ چه که گرفت زن داشت؟ نقشي

 ار کار همین هم بلوط البد...  بقبوالند اش خانواده به شررده که زباني هر به
 زندگي به جدا اتاق دو در خورده شررکسررت دو هر اخر دسررت. اسررت کرده



 اهکوت چقدر... دیگر ویکي نمیرفت حمام روز دوازده یکي و بودند پرداخته
 زيچی حتما میکرد فکر باید واقعا یا. بود نشررده چیزي هنوز هرچند بیاید؟

 بشود؟ باید
 .بود پیوسته متاهلین ي جرگه به که بود روز دوازده

 دختري همان... زندگیت اول شب که است مسخره میکرد فکر باخودش اما
 از چه اجبار روي از چه حاال.  داد تو به مثبت جواب عقد ي سررفره سررر که

 که پسررري به هم مرد مي بلوط... کرد خالصررره را فکرش کالم....  روي
 سررقف وبه. نمیکرد پیدا عالقه کند ادا ادم عین را جمله چهار نمیتوانسررت

 ... مات طالیي اعیاني ولوسر. شد خیره
 !میشد چه اگرمیشد
 نسهمگی کمي برایش بود شده وبدل رد میانشان اول شب که تلخي جمالت

 .بود امده کنار حال این با اما بود
 امضررا را عقد دفتر که وقتي از دوسرراعت از بعد درسررت طالق پیشررنهاد از

 میتوني:گفت بلند بلند و بسررت را ودر رفت اتاق به بلوط که زماني تا کردند
شته بهم کاري اما... بدي طالقم االن همین  میخوام بعدش چون... باش ندا

 !!! بگیرم المثني ي شناسنامه و قانوني پزشکي برم
 هک چشمهایي.... زد خشکش. نداشت توقع. ماند مي بسته چي مثل دهانش

 .باشد رحم بي اینقدر نمیتواند اندازد دریامي یاد را تو
 نمیخواهد که بود این اش لجبازي تمام.... بود شده شروع زندگي حال هر به

 .بگیرد طالق
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سد سفیدش چک در درخوردي مبلغ که وقتي تا حدااقل صد چنین ننوی  يق
. داد تکیه هایش زانو به وار قائم و کرد تا را دسررتهایش.... داشررت نخواهد

 !!!...ابي و بود ابي جینش شلوار
شامبي سفیدي ي حوله با بلوط  ویشجل از بود پیچیده خودش دور که ربدو

 .بست هم را در و رفت اتاق به و شد رد
 شود هگفت چیزي که است این منتظر هم او که میدانست شاید. نگفت چیزي

 ولي... .نبود ریخته بهم خانه. میداد دسررتش بهانه نباید...  بپرند بهم باز تا
 .میکرد حس جا همه خوب خیلي را خاک وجود
 .امد در صدا به ایفون زنگ

 .بودند اورده را غذا. داد جواب
 و ادند اهمیتي. شررد بسررته در و بردارد را کلید تا کرد فراموش. کرد باز دررا

 .امد پایین ها پله از اسانسور از استفاده بجاي
سر ستش به را ساکي بود موتورش سوار که جواني پ  بابک جوجه بوي. داد د

 که بازگردد داخل به خواسررت. رفت پسرررک و کرد حسرراب. بود دماغش در
 .کرد توجه جلب خانه در جلوي گل سبد یک دیدن

 زگيتا که رنگي رز هاي گل از پر شیک سبد یک. رفت سمتش به اراده بي
 !نبود؟ گلها این حیف... داشتند وطراوت

 رفتهگ وضو که حالي در مجتمع سرایدار.بازگشت داخل به و برداشت را سبد
 اینا اقا :گفت گل سبد و او دیدن با.  بود برداشته چشمش از را عینکش و بود
 خردید؟ خودتون رو

 ....نه: ونداد



 رو گال این اقایي یه نبودید شما که عصر دم: وگفت گزید را لبهایش سرایدار
 بندازمش داد پیغوم در پشررت از خانمتونم... شررما خانم خدمت بدمش داد

 .....اشغالي سطل
 ...بود گلها روي هم کارتي یه اقا: گفت باز وسرایدار داد تکان سري ونداد
 ويجستج در که بود شده خیره سرایدار فضول ي چهره به کنجکاوي با ونداد

 تنیاف با. بود داشت قرار ورودي در جلوي در که پیشخواني کشوهاي چیزي
 .سپرد ونداد دست به را کوچک پاکت و زد کمرنگي لبخند ان

شکر یک زحمت ونداد شک ت سور اینبار. نداد هم وخالي خ سان ستفاده را ا  ا
 .کرد

 ...میکنم سیاه روزگارتو: بود شده نوشته کارت درون
سور.... انداخت باال قیدي بي با را هایش شانه سان  هادر و کرد طبقه اعالم ا

 .شدند گشوده رویش به
.  ندک باز رویش به را در و بیاید بلوط تا ماند منتظر و زد در. نداشررت کلید
 را در و ادد رضایت بلوط باالخره لگد و مشت با که بود هشتم هفتم بار شاید

 .کرد باز رویش به
 کري؟ مگه م   م   م  : گفت حرص با ونداد

 .میکرد نگاه ها گل به داشت عصبانیت با... نداد را جوابش
 .میکرد نگاه گال به داشت... نداد جوابمو

 اوردي؟ کجا از رو اینا: گفت عصبانیت با
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 ازت صرردایي یه عجب چه چ   چ   چ   چ  : وگفت انداخت باال را هایش شررانه
 ...دراومد

 ردي؟او ازکجا رو اینا میگم بهت... نیستم تو با مگه:گفت حرص با بلوط
 یناا احمقي یه: گفت شدو خیره او یخي و ابي چشمهاي به م*س*تقیم ونداد

شون اومد حیفم منم م   م   م     م...دور بود انداخته رو شتم بر  اگه هم حاال... دا
 .ردبگی دستش از را ها غذا نایلون اقل حدا داشت انتظار...  بگیر گرسنته

 ...میکشید نفس تند که حالي در کمر به دست بلوط اما
 فتر مي سالن ي پنجره سمت به که حیني و کشید دستش از را ها گل سبد
... هباشر داشرته رو گال این که نمیخواسرته شراید احمق اون: گفت بلند بلند
 ....شاید احمق اون

ست.... کرد پرت پایین به پنجره از را سبد حرفش اتمام از قبل و  یزيچ خوا
 .بگوید

 میخواسررت بود کارت روي که رونوشررتي با ارتباط در م*س*تقیما شرراید
 .بست محکم راهم در و رفت اتاق به و نداد مهلت که او اما بگوید چیزي

 .بود نخورده چیزي بود وقت خیلي. کرد وباز بست را چشمهایش
 .رفت اتاقش وبه برداشت را غذا پرس یک
 .کرد روشن را چراغ ونداد. بود نشسته تخت از گوشه یک

 ....باشه خاموش بذار:بلوط
ست تخت ي لبه بگذارد محل حرفش به انکه بدون ش  تا دش بلند بلوط...ن

 .شد مانع ونداد. کند خاموش رل چراغ خودش
 .نشاند خودش کنار را او و گرفت را دستش مچ



 هک طرواتي و دار نم موهاي به هم ونداد و میکرد نگاه او به م*س*تقیم بلوط
ستین شرت تي. بود کرده پیدا حمام بخاطر صورتش شتد تن به بلندي ا  ا

 .بود شده وساییده انداخته زانو و بود کهنه که گشاد مشکي شلوار ویک
 به .بود شررده الغرتر قبل به نسرربت صررورتش و بودند شررانه بدون موهایش

 اام بودند ترک ترک و مات هم لبهایش.میشد اضافه هم ابروهایش ضخامت
 ...چشمانش

 .شد غرق ان در که میشد هنوز و. بود ابي هنوز
 ببینه روتو تو تو تو هرکي... بخور: وگفت گذاشررت میز روي را پیتزا ي جعبه

 ...بودي قحطي تو میکنه فکر
 دمهمق وبي اورد بیرون او دست از خشونت با را دستش. نکرد نگاهش بلوط
 میدي؟ طالقم کي: گفت
 ...ني گل وقت: داد جواب مقدمه بي هم ونداد

 ...پرسیدم جدي: وگفت کرد نگاه او به م*س*تقیم
 ؟...دارم شوخي باهات کردي فکر: ونداد
 لاق حدا. میداد لفظي سرروتي کمتر و بود ریخته خجالتش او جلوي دیگر

 .میکرد بیان خوبي به را کوتاه عبارتهاي
 يزندگ من با میتوني عمرت اخر تا اینطوري اگه... باشرره:گفت سرررد بلوط
 ...ندارم حرفي من کني

 چشه؟ زندگیمون ز   ز   ز   ز  :وگفت داد باال را ابرویش تاي یک ونداد
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ست و شد بلند کنارش از س مقابلش ونداد که برود بیرون اتاق از خوا .  تادای
 .گرفت را دستش ونداد. میکرد نگاهش بلوط
 .کرد بیشتر را انگشتانش فشار ونداد که بکشد پس خواست بلوط
 ...بیاري دووم نمیتوني:  بلوط
 نمیتونم؟ میکني فکر چرا چ     چ چ  :گفت بود خیره او به که همانطور ونداد

 .رفت عقب قدم یک اراده بي اما بود ونداد دسررت در هنوز دسررتش اینکه با
شید خودش سمت به را او حرکت یک با... امد جلوتر هم ونداد ست و ک  د

 .کرد حلقه بلوط کمر دور را دیگرش
شتر اورا انکه از قبل شد خودش سمت به بی ساس با بک سم اح  زیر تیزي ج

 .شد خیره او یخي چشمهاي به مات گردنش
.. ..وقت هیچ... بشرري نزدیک بهم نمیذارم: گفت خونسرررد لحني با بلوط
 ...کارت رد برو نزدم شاهرگتو تا هم حاال
 ...بلوط: گفت اهسته ونداد
 .کشید بیرون ونداد آ*غ*و*ش از را وخودش اورد پایین را چاقویش بلوط

 جدا مه از باید... بدیم ادامه اینطوري نمیتونیم تو و من: گفت تندي لحن با
 ...بشیم
ا: ونداد ا ب  ا ب   ...نداره وجود باید ب 
ست که حالي در غیظ با بلوط  این به نمنمیتو من: بودگفت ایستاده سینه به د
 ...بدم ادامه وضع
 ...بیار کننده قانع دلیل یه پس پ   پ   پ  : ونداد
 ...بیرون برو: گفت تند و رفت پنجره سمت به بلوط



 
 ...نکنه یخ غذات: گفت ارامي به ونداد

 هدف به تنها نه او به شرردن نزدیک براي تیرش اولین. شررد خارج اتاق از و
 .شد پرت دورتر ها فرسخ تا بلکه نخورد

 رد زیادي... شد خیره لوسر به و نشست کاناپه روي روزه دوازده عادت طبق
 ...بود دیدش مسیر
 هم چیدمانش. بود ویدا و مادرانشرران سررلیقه به خانه هاي وسرریله ي کلیه

ید طول در حتي بلوط... همینطور  یک وقتي حتي. نمیکرد همراهي هم خر
 .نکرد نظري ابراز هیچ...  داد دستش به وحید را حلقه جفت

 با ...میدرخشررید نگین یک فقط رویش.... کشررید اش حلقه روي به دسررتي
ست بند با ساعت یک. همینطور هم ساعتشان... بود ست بلوط ي حلقه  یلا

 ....سیاه ي صفحه و
 .شد مشغول و برداشت را کباب جوجه از کمي
صله. بود شده سرد شت کردن داغ ي حو صش از... ندا  قورت نجویده حر
 باشد؟ داشته را چیز چه حرص اصال. میداد

 .داد بیرون سنگین را نفسش
************************** 

************************************ 
***************************************** 

 ...ارسالن: گفت کالفگي با ونداد
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 بیاي میخواي ندارم؟ سررراغ اي دیگه کار دیگه بخدا: گفت باخنده ارسررالن
 .خندید بلند بلند وباز... بکشي خونمونو حوض اب

 .بکوبد دیوار به را او سر میخواست ونداد
 کن باور ولي...  باشررره: اوگفت ي خورده گره ابروهاي به توجه با ارسررالن

 ...حله راه بهترین این...  یاري استاد به بچسب
شمهاي با ونداد شسته خون به چ  امبر ب   ب   ب   کردي فکر ف   ف   ف  : گفت ن

 راحته؟
 و سخت هم خیلي کن باور ونداد داره؟ اشکالي چه: گفت ارامش با ارسالن

 ..نمیکردم اصرار بهت اینقدر بود اگه... نیست ضایع
 .کرد خارج سینه از اه مثل را نفسش ونداد

 خوبه؟ خانمت: وگفت کرد عوض بحثرا اش حلقه به اشاره با ارسالن
 ...خانمش خانم؟

 .گذاشت رضایتش حساب به را ان ارسالن اما. زد اي مسخره پوزخند
سه فاتحه یه پس: ارسالن س تو و نوني خوب که بخون بزرگت پدر وا  ات هکا
 ...گذاشته

 !پیشکش فاتحه ندهد وناسزا فحش بزرگش پدر به
سالن سي نامرد... شاپ کافي بیاریش بار یه نمیخواي حاال: ار  که هم عرو
 گیرت بتيلع چه ببینیمش بیار الاقل... ماندادي به که هم شیریني... نگرفتي

 ....افتاده
شگاه مگر. شد اوخیره به اخم با ونداد ست؟ نمای ست ادم غیر بلوط مگر ا  ا

 گذارد؟ نمایش به همه دیدگان جلوي را او که



 دانشجوه؟ گفتي: ارسالن
 ....اره..  ر   ر   ار  : ونداد

 اي؟ رشته چه: ارسالن
 ...شده قبول ق   ق     ق معدني فوق: ونداد

 قبول کجا... بهتر این از چي.... هستید که هم رشته هم.... ول اي: ارسالن
 شده؟
 ...عباس بندر ب   ب   ب  : وگفت فرستاد عقب را موهایش ونداد

 بره؟ بفرستیش تنها میخواي... جدي: ارسالن
نداد ظه یک و عا کاش کرد فکر لح ها را او که میشرررد واق ندر به تن باس ب  ع

 ...هرانت گرفت انتقالي... نه: گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش. فرستاد
 چطوري؟... ول اي: ارسالن

 پ   پ   پ  ... گر ایثار اي   اي   اي   باباي... تهران سرراکن شرروهر ش   ش  : ونداد
 ...میشناسیش... نجفیه استاد داییش دا دا دا... دانشگاه علمي هیئت پارتي

 ...توپي ي خانواده چه... اوه: ارسالن
شید اش قهوه از کمي ونداد سالن و نو ستادیاري... ونداد ولي: گفت ار  واز ا

ست سئول تازه... خوبه خیلي شروع براي کن باور... نده د شگاه م  مه ازمای
 ....دانشگاهه علمي هیئت جات هم دیگه روز دو... میشي
 هرجا... میخواسررت کار ي سررابقه میرفت هرجا. کند چه نمیدانسررت ونداد

 ...رفت جامي هر... میزد گند میرفت
 ...نمیزنیم چشمش اینجا بیاري زنتو کن باور: گفت گوشش زیر ارسالن
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 .بود سفیه اندر عاقل نگاهش. کرد نگاه او به ونداد
 باز؟ چته: ارسالن

 فاکتور چپم چ   چ   چ   گوش گو گ   گ   از کنم خواهش میشه مي   مي   مي  : ونداد
 ...نمیشنوه که میدوني م   م   م   بگیري؟
 ...بیخیال: وگفت زد اي دلسوزانه لبخند ارسالن

 فنجان یک حسرراب صررورت پرداخت از بعد و انداخت باال اي شررانه ونداد
سالن از شنیدن غرغر کلي و قهوه ضوع. شد خارج شاپ کافي از ار  این مو
 !برادر کاکا است حساب حساب که بود
 راغچ حداقل بود امیدوار. بازگشت خانه به و گرفت شام همیشه مثل راه سر
 وفر را آهش. بود بیزار شررود تاریکي ي خانه وارد اینکه از. باشررند روشررن ها

 .خورد
 .بود روشن و وصمیمي گرم اش خانواده محیط همیشه. نداشت عادت

 یا...  باشررد داشررته همسررري و بگیرد زن روزي اگر میکرد فکر هم وهمیشرره
 همسرررش بداند قابل اش زندگي مرد عنوان به را او کسرري روزي اگر شرراید

 لطیف و مهربان و خشررک ریاضرري دبیر یک. میشررد مادرش مثل کسرري
 بار این. رسررید خانه به. انداخت نمي قلم از را کاري هیچ که. ومنضرربط

شت را غذاها. بود خریده کوبیده سور سوار و بردا سان  لقف در را کلید.شد ا
 تاریک خانه. بود داده بخودش که هایي امید ي همه خالف بر... چرخاند

 .بود
 دادنش گوش اهنگ ي سررلیقه. امد مي بلوط اتاق از موزیک صررداي فقط

 .بود دلنشین آسرایي فریدون مانند ناله نواي.... نبود بد چندان



 ...پسندید مي بیشتر هارا قدیمي حال این با
 .گذاشت اپن روي را غذا پالستیکي ودوظرف کرد روشن را سالن هاي چراغ

 کف بودن خیس دیدن با... بود اتاقش کنار درسرررت حمام. رفت اتاقش به
 . است کرده استحمام بلوط که فهمید حمام

 وقت چند... میگرفت دوش بار سرره روزي بود بلوط جاي به هم او شرراید
 ...میشد همین نرفتن حمام

ستن و لباس تعویض از بعد ست ش شپز به میلي بي با...  رویش و د  خانها
 تنیسر تنها خانه در میدانسررت اینکه. نبود روشررن هم تلویزیون حتي. رفت

صیبش وکوري سوت اینقدر اما شد ن ست. میگرفت دلش...  می  هچ نمیدان
.. .بودند وشوهر زن رسما انها.نداشت معني رفتن کلنجار و لجبازي... کند
یل با چه یل بي چه... م  چه..  میخواسرررت چه... بود او براي او... م

 ....نمیخواست
ستیکي ظرف  وماکرویو داخل را ان و کرد خالي پیرکس یک داخل را غذا پال

 .کرد فوت را نفسش... بلوط سهم دیدن با... گذاشت
 .است داغ غذا کرد اعالم ماکرویوو زنگ سه

 بود شده داغ حاالکه. شد مشغول چنگال و قاشق یک با و برداشت را پیرکس
سه. بود گرفته را خانه کل کباب بوي...  شق دو ش با و عجله با را اول قا  تهاا

 را حلقش نوشررابه کمي... نداشررت لطفي خوردن غذا تنهایي اما. میخورد
 خیره داشرت درونش را بلوط سرهم که مصررفي بار یک ظرف به. کرد خنک

 .شد
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 خرهباال... چرخید داشت قرار اپن کنج که بلندي پایه گدان به ان از چشمش
 ...هیچي:  داد پاسخ خودش به خودش و چه؟ که
...  در شردن باز با اما... کند صردا شرام صررف براي را او تا شرد بلند جا از

 .میکرد نگاه بلوط قامت به زده ذوق نسبتا و امیدوارانه
 .بود کرده تحریک را اشتهایش غذا بوي انگار
 عظیمي رخداد چنین منتظر که انگار نه انگار. داد نشان مشغول را خود ونداد
 .است بوده

 .بود ایستاده اتاقش در جلوي هنوز بلوط. کرد بلند را سرش
 داشتي؟ کاري: پرسید جدي ونداد
 .داد تکان منفي عالمت به را سرش بلوط
 ...بخور شام بیا ب   ب  : گفت فوري ونداد و خورد تکاني بلوط
 خشررک جا لبش روي کمرنگي لبخند ونداد. امد اشررپزخانه سررمت به بلوط

 .گشود را یخچال ودر گذشت کنارش از بلوط. کرد
 ای... کند بحث باز نمیخواسرت دلش اصرال. میکرد نگاهش تعجب با ونداد

 .بیفتد راه جنجال باز
جه محتوي ظرفي بلوط باب جو خل میخواسرررت را وان اورد بیرون را ک  دا

 .بگذارد ماکرویوو
 ...گرفتم من..... است مونده اون: ونداد
یده به رو مونده ي جوجه من!!! جان نوش: گفت طعنه با بلوط  ترجیح کوب
 ...میدم
 خووووري؟ نمي همینجا چرا: گفت ونداد که برود خواست... شد داغ غذا



 ....ترم راحت اتاقم تو من: بلوط
 ...ناراحتم ن   ن   ن   ن   من: گفت کالفگي با ونداد
 چرا؟: بلوط
 ...نمیده مزه بهم تنهایي ت   ت   ت   من م   م   م  :گفت من من با ونداد
 ...اما میام: گفت مکثي از بعد. کرد نگاهش بلوط
 چي؟ اما: ونداد
 .بزنیم حرف باهم باید بعدش: بلوط
 بلوط جلوي را غذا ظرف و... نخور رو مونده غذاي اون ولي... باشرره: ونداد

شت  خوردن به شروع هم او. بخورند غذا باهم تا ماند که بود خوب باز.گذا
 .کرد

 نداري؟ ن   ن   ن   ن   دوست کوبیده کباب: ونداد
 ...میدم ترجیح رو جوجه: بلوط

 خوردن هب میلي دیگر ونداد. بود رفته سر جفتشان ي حوصله. سکوت دوباره
... است گرسنه بود معلوم. دراورد هم را غذایش ته اشتها با بلوط اما. نداشت

 .بود گرفته اش خنده ونداد
 اي جدي لحن با.کرد نگاه او به و کشررید خوردن از دسررت بلوط بعد کمي
 ...کردم عمل حرفم به من خوب: گفت
 منظور؟ م   م   م  : ونداد
 ...کنیم صحبت باهم قراره: بلوط
 ...میزنم حرف دارم دا دا...نمیزنم باالنس افتاب برات منم م   م   م  : ونداد
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 .بود گرفته اش خنده بلوط
 ...طالقمون به راجع: وگفت خورد را لبخندش حال این با

 ...نکردي قانعم تو: ونداد
 میشي؟ قانع دالیلي چه با: بلوط
 ...میگیرم تصمیم بهش راجع من بگو شرحشو تو: ونداد
 ....وقتها بعضي میشود بلبل چقدر کرد فکر بلوط
شمهاي به م*س*تقیم بلوط سلي چ شن و ع : گفت قاطعیت با و زد زل او رو
 ...ندارم دوستت که اینه دارم که دلیلي ترین قانع

 بعدي؟ دلیل د   د   د  : گفت خودش مثل لحني با ونداد
 نیست؟ کافي برات این: وگفت داد باال را ابروهایش بلوط
 ...نه:وگفت داد تکان را سرش ونداد

... دبده توضرریح بیشررتر باید شرراید کرد حس ونداد.  کرد نگاهش حرص با
 .نمیشد راضي هجویات این با چرا که میکرد تفسیر باید شاید
 اینجایي؟ االن چرا: وگفت خورد اش نوشابه از کمي
 اینجایي؟ چرا تو: کردوگفت ریز را چشمهایش بلوط
 ...اصرار سر س   س   س   از شاید: ونداد
 ...شدم مجبور من: بلوط
 االيب بره باید دریا وسط و   و   و   که اونه مجبور م   م   م  : وگفت زد لبخندي ونداد

 ...تو ببین... درخت
 ...اینجام اگه من: وگفت امد کالمش میان مسخره بلوط
 ...نپر حرفم وسط: گفت جدیت با ونداد



 ز   ز   وارد خودت خواست به تو: گفت مکث کمي با ونداد و شد ساکت بلوط
 دو دو دو... نداره ربطي من به دلیلي هر ه   ه   ه   به حاال... شرردي من زندگي ز  

 عشق من نظر ن   ازن   خوب دیگه چیز هر ه   ه   ه   یا یا یا نداشتي ، نداري دوستم
 با طالق حق باشرري مطلقه زن یه میخواي... تره م*س*تحکم ازدواج از بعد
 زماني چه اونم.... حاال حداقل...  بدم طالقت ندارم قصد ابدا هم من و منه

... نگذشته ازدواجمون زمان از ماهم یک حتي هنوز که وقتي درست د د   د   د  
 ... اگه و

 عادي ادم یک براي جمله ر چها گفتن. میشررد خسررته او زدن حرف از بلوط
 ...ونداد اما نمیبرد زمان هم دقیقه یک

 نمیو در هم دیگه نفر یه پاي اگه: وگفت امد حرفش وسررط باز کسررل بلوط
 میگي؟ و همین باشه

شمهاي در ونداد ساس بي چ  از موجي در که بود یخ تکه دو. شد خیره او اح
 .بودند روان ها ابي

 ...بدیم فرصت یه بهم میتونیم مي   مي  : ونداد
 کرف کردي؟ فکر چي خودت پیش تو فرصرررت؟: وگفت خندید بلند بلوط

 ارمد ودوست اي دیگه کس من کنم؟ زندگي تو با که میشم حاضر من کردي
 ...بفهمي اینو بهتره

 زا کمتر که ارامشرري با میشررد متزلزل که ها موقعیت دیگر خالف بر ونداد
شت سراغ خودش شهادمو توني مي: گفت دا  يتون مي... کني قبول ق   ق   پی
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 ازت اگه و شرروهرتم قانونا من م   م   م  ...  بدون ب   ب   ب   اما... کني مخالفت
 ...بشي سنگسار س   س   س   که کنم کاري میتونم بگیرم آتو

 .شد شوکه بیشتر شاید یا ترسید کمي بلوط که کرد حس ونداد
 از قبل ارامش شاید برقراراست بینشان که ارامي جو میگفت او به حسي البته

 ... است طوفان
 تحملو وضررع این نمیتوني خیلي تو: وگفت شررد بلند حرفي هیچ بي بلوط
 ...میدي و طالق پیشنهاد و میاي خودت باالخره... کني

 ...باش منتظر م   م   م   روز اون تا پس پ   پ   پ  : ونداد
 چرا نم؟ک تلف تو با وقتمو باید چرا روز؟ اون تا: گفت عصرربانیت با بلوط
 میدي؟ لفتش چرا پس میشیم جدا باالخره که ما کنیم؟؟؟ تلف وقتمونو باید

. کند اعتراف میخواسررت دلش. میکرد نگاه او ولز و جلز به ارامش در ونداد
شتر ست دلش بی شدب گفته او به بگوید خودش به انکه از قبل میخوا  قبل... ا

سي اولین او.  بداند خودش نکه ازا شد ک شود دار خبر که با  ي همه با... می
 .کرد قفل را دهانش اوصاف این
 .بود کرده وسکوت میکرد نگاه غیظش از پر چشمهاي در

 .میکرد نگاه اعتنایي بي با بلوط
 ریتم روي قلبش ضررربان که چند هر. نداشررت او از کمي دسررت هم ونداد

 .نواختند نمي همیشگي
 خسررته من از زودي به هم تو... ندارم دوسررت من: گفت وارام شررمرده بلوط

 ...نداره سوز و سوخت اما داره زود و دیر... میشي



 ي   ي   ي  ... ننداز لج سررر منو.... بلوط: گفت لحن همان با بلوط مثل ونداد
 ن   من نگران هم تو... داشتم نگهت دلم د   د   د   د   ور عمرم اخر تا که دیدي یهو

 !...گذاشتن وقتا همین براي ب   ب   ب   و موقت عقد و صیغه نباش ن   ن  
 اخرته؟ حرف این: گفت بارزي عصبانیت با بلوط
 خترد یک... بیانش نوع... عصبیش صداي... لحنش از. بود گرفته اش خنده

ستني نمک با اما تخس شمهایي با وخوا صبانیت از که ابي چ  دهش سرخ ع
 .ودب تماشایي ببرد پیش را حرفش کردن جیغ جیغ با داشت سعي و بود
 .نداد را جوابش باز

 رفت؟ یادت قرارمون: وگفت کوبید اپن سنگ به را مشتش
 تم؟گذاش قرار تو با کي من م   م   م  : وگفت داد تکیه صندلي پشتي به ونداد
 ...بشیم جدا هم از باید که گفتم بهت من... اول شب: بلوط
 باید؟؟؟: ونداد

 :داد ادامه حال این با
 عوض تصررمیمت ت   ت   ت   اگه حاال.... بود خواب رخت منظورت م   م   م   -

 ...سرجام برمیگردم.. ندارم حرفي من شده
 .برد ماتش بلوط
 گذاشتي من م   م   م   با که قراري ق   ق   ق   چیه؟: وگفت شد بلند جایش از ونداد

 هم حاال ح   ح   ح  ... جداییم االن هم تو و من م   م   م  .... باشیم جدا که بود این
 و يخوب شب ش   ش   ش   میتونیم نیست مشکلي عزیزم... شدي پشیمون اگه

 ....باشیم داشته
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یدانسرررت. خورد جا حرفش از هم خودش یک نم  سررخن چگونه دختر با
 اقعاو.  کرد احسرراسررات ابراز دختر یک بایدبه چطور که نمیدانسررت. بگوید

ست سي. نمیدان شت را ک صال. بگوید عزیزم او به که ندا سي ا  يزندگ در ک
 .کند خرجش را بود شده جمع دلش در که هایي عزیزم که نبود اش

 .دش افکارش پرش باعث بلوط کشیدن نفس تند صداي... که نبود کسي
ستاده روش به رو ستش. بود ای شو با بلوط... کرد دراز سمتش به را د  نتخ

 اقتحم به خودتو: وگفت کرد ریز را چشمهایش... تو....  تو: وگفت زد پس
 احمقي؟ واقعا یا میزني
: فتگ ارامش با و برد فرو جیبش در را دستهایش. میشد عصبي کم کم ونداد

 ...احمقم یه ي   ي   ي   واقعا... نیست کار در تظاهري هیچ هي   هي   هي  
 ...بزني دست بهم حتي نمیذارم وقت هیچ: وگفت زد پوزخندي بلوط
 واقعا؟: وگفت گرفت دستهایش در را بازوهایش حرکت یک با ونداد

ستش مچ ست از را د  را ش دار ضامن ي خور میوه چاقوي وان اورد در او د
 .لرزید مي عصبانیت و حرص از. گذاشت ونداد گردن زیر وباز اورد بیرون
 بلوط .افتاد دستش از چاقو کوچک فشار یک با و پیچاند را دستش مچ ونداد

گاه او به وحشرررت با نه بازوهاي قدرت طعم.میکرد ن  بار یک رافقط مردا
شیده ست از سیلي یک هم ان.بود چ سال مرد یک د  از...  هتل در. بود میان

 ...دبو رویش به رو قامت بلند تنومند پسرجوان یک حاال اما... پدرش دست
 ...داشت ترس بیشتر سالحي بي.... میکرد نگاه وحشت با
 .بود خواستني هم ترس این حتي ونداد براي و

 ...کنم لم*س*ت میتونم هم حاال ح   ح   ح  : گفت ارامي صداي با ونداد



 ... کشید صورتش به را دستش و
 ....کنم نوازشت میتونم:  گفت باز
 ...کرد نوازش را داغش لبهاي روي انگشت سر با

یک بلوط صررورت به صررورتش ارام نار و کرد نزد مه گوشررش ک  وار زمز
 ...بب*و*سمت میتونم حتي:گفت
شیدنش نفس عادي اختیار بلوط ست از را ک  هب تندش هاي نفس. بود داده د
صورت گردن سخ ونداد. میخورد ونداد و شمهاي در. بود شده م  نگاه او چ

 .میکرد
ست شی صورتش به چیزي کرد حس که برود لبهایش سمت به میخوا  دهپا

 شوهرش صورت در بلوط. امد بیرون بود گرفتار دران که اي خلسه از... شد
 .بود کرده تف

 ...اشغالي خیلي: گفت باحرص بلوط
 .گرفت درد کمرش بلوط... کوبید دیوار ي سینه به محکم را او ونداد
 جدي؟: گفت تندخو ونداد
 و صررراف پوسرررت.... خریدارانه. میکرد نگاهش ونداد... میکرد تقال بلوط

 داغش نفسهاي... بلندش هاي مژه.میزد برق که تنش صیقلي
 ارامي به. نیسررت خودش حال در کرد حس... پیش اي ثانیه ي خلسرره باز

 با و انداخت چنگ گردنش به بلوط... گذاشرررت او لبهاي روي را لبهایش
 ....ک*ث*ا*ف*ت کن ولم: گفت جیغ
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 را لبهایش نفرت با دسررتش پشررت با بلوط و... کرد رهایش و امد خودش به
 .کرد پاک

 صاحبمت نمیذارم: وگفت سمتش به برگشت که میرفت خواب اتاق سمت به
 ...نمیذارم هم بمیرم اگه حتي... کني

صبي ونداد  شسمت به...بود داغ سرش. بود متورم گردنش رگ... بود شده ع
ندد را در خواسرررت...  رفت فت گذاشرررت در الي را پایش که بب  من: وگ

 .شد اتاق ووارد داد راهول در و رفته؟ یادت... شوهرتم
 :گفت داد وبا رفت عقب عقب وحشت با بلوط

ستي کس هیچ تو- شغال یه با من براي تو... نی  ماده گس یه به که خیابوني ا
 ....نمیخوام... میفهمي... نمیخوام... نداري فرقي هیچ هم نمیکنه رحم هم

شک ونداد ستاد جایش سر. شد خ ستاده هم او.  ای شمهایي و بود ای  که باچ
 حرف از...  بود گرفته گر حرفش از. میکرد نگاه بود زده حلقه اشرررک دران
ته گر دو هر بلوط ند گرف نداد. بود  را او که همسرررش به میکرد فکر و

ست دنیا در شوهري کدام... نمیخواهد سرش به میتوان  باید احتماال که هم
 وا میشد؟ پست اینقدر مردي کدام ت*ج*ا*و*زکند؟ باشد عشقش ي ستاره

 اش قانوني همسررر به میخواسرررت که بود مردي چندمین او بود؟ پسرررت
 ...کند؟ ت*ج*ا*و*ز

 درد سرررش... نشررسررت زمین روي خودش اتاق در... رفت بیرون او اتاق از
صباني. میکرد شار را هایش شقیقه... بود ع س در که اي حلقه به. داد ف  تشد

 .کرد نگاه بود



یاهایي به.... میکرد فکر  اینکه به. میداد پرورش ذهنش در زمان یک که رو
 اینکه به... اورد نمي در دسررتش از را مالکیت ي حلقه هرگز کند ازدواج اگر

 انگشت رد که باشد مالکیتي برق مشترک زندگي ارزش دختر یک براي شاید
 محبت و خانه روشررنایي در که ارزشرري به... میدرخشررید چپ دسررت دوم

 ...و... داشت وجود وعشق
ست ي بازیچه بود شده زندگیش. داد تکیه دیوار به را سرش  حاال ...بلوط د

 کرد؟ زندگي نداشت حسي که کسي با میشد زندگي؟ میکرد؟ چه
 هم د بیاور بالش اینکه براي شدن بلند ي حوصله. بود انفجار حال در سرش

 یرز در او با کناري اتاق در که همسرررش به. میکرد فکر بلوط به... نداشررت
 .کشید اهي... میکرد زندگي سقف یک

شنه صله اما بود ت شنگي ورفع خوردن اب و شدن بلند ي حو شت را ت .. .ندا
 ذهن از را کردند فکر ي اجازه و افتادند هم روي چشررمهایش کي نفهمید
 .گرفتند درگیرش و سردرگم

 جایش سررر سرریخ فنر مثل پیچید اش معده در که وحشررتناکي احسرراس با
 ...نشست
شاني روي...  میرفت گیج کمي سرش سته عرق اش پی ش  هم کمي.... بود ن

 .داشت تهوع
 .بود روشن چراغش.... افتاد راه دستشویي سمت به
 .شنید را بلوط ي سرفه تک صداي زد در به که اي تقه با
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 سرررویس از و رفت حمام سررمت به.... میشررد لبریز داشررت صرربرش دیگر
 .ودندب شده پیچیده بهم بدجور اش وروده دل. کرد استفاده فرنگي بهداشتي

 .بود نشسته حمام در دقیقه ده نزدیک شاید
 از يبیحال با....  داشت تهوع. پاشید اب صورتش به مشت چند روشویي در

 .شد خارج حمام
 تشصررور... رفت سررمتش به. بود افتاده بیحال دسررتشررویي در جلوي بلوط
 .بود کرده عرق

 شده؟ چت: ونداد
 ...میرم مي دارم: وگفت داد فشار شکمش روي را دستش بلوط

 ...نداشت بهتري وضع هم خودش
 ...یارم..... مي باال دارم: وگفت گرفت را دهانش جلوي بلوط
 دو هر اینکه مورد در حدس. کند مهار نمیتوانسرررت را اش سرررگیجه ونداد

 را کباب جوجه نبود معلوم. نبود دشررواري کار اصررال بودند شررده مسررموم
 .بودند کرده طبخ چگونه

 .بود شده خم سرش حال بي بلوط
شویي به دیگر بار ونداد ست سبت بهتري شرایط بیش و کم. رفت د  بلوط به ن

 .نبود صحیح اصال وضع این در رانندگي اما. داشت
بایلش  هازانک قبل... زد زنگ وحید به تمام میلي بي با.... برداشرررت را مو

 .رفت هوش از... دهد کامل توضیح



 شصبح نماز که خان بها تا شد باعث وحید هاي گفتن الو الو فریاد صداي
 را یدوح اتاق در شود اماده شرکت به رفتن براي تا میخواست و بود خوانده را
 .گشود شدت به

 .میرفت ور اش گوشي با و بود نشسته تخت روي وحید
 میزني؟ حرف داري کي با صبحي اول صبح: گفت حرص با خان بها

 .... بود ونداد: گفت مضطرب وحید
 صبح؟ وقت این ونداد؟: وگفت شد اتاق وارد کامال بهادر

ید باره که وح ماره دو نه میکرد گیري شرر خت باال اي شرررا ندا فت ا : وگ
 ...نبود خوب حالش... شده چي نگفت.. اونجا بیام گفت فقط.... نمیدونم

هادر یان اش چهره در وضرروح به نگراني که ب ما  خیلي: گفت بود شرررده ن
 ...میرم خودم... خوب
 ...میام منم: گفت شدو بلند جا از وحید

 شررماره همچنان اما کند عوض را لباسررش تا رفت کمدش سررمت به و
 ...شان خانه... ونداد گوشي... بلوط گوشي به.. میگرفت
 را در زنگ هرچه. بودند اپارتمان جلوي...  بود نشررده شررش هنوز سرراعت
شردند شبختانه... بود اثر بي ف شهش از...  بود بیدار مجتمع نگهبان خو  ي ی
 ایسررتاده در پشررت م*س*تاصررل چگونه که میدید را انها ورودي در رفلکس

 رد حال هر به بود دیده را مرد دو این خیلي خانه چیدمان حین البته و بودند
 .گشود رویشان به را
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 ای فقط کرد باز را در وقتي. بود اورده همراهش به را زاپاس کلید خان بهادر
ید سررمتشرران به و گفت خدایي  گاز شرراید کرد فکر اول ي وهله در... دو

شد گرفتگي شمام گازي بوي اما با ست  و زد نگز انبوالنس به وحید...  نکرد ا
 به را دو ان و رسرریدند سررریع خیلي صرربح سرراعت ان خلوتي به توجه با

 .دادند انتقال بیمارستان
 .... امد مي راه فرهودي دکتر دنبال به بهادر

 رو اشررون معده. اسررت سرراده مسررمومیت یه: گفت ارامش کمال با فرهودي
 ....میشن مرخ  امروز عصر تا نهایتا...  نباشید نگران...  دادیم شستشو

 .کرد تشکر او از و کشید راحتي نفس بهادر
************** 

************************** 
************** 

 ازب را چشررمهایش کم کم که ونداد به و کشررید باالیي بلند ي خمیازه وحید
 .بود دوخته چشم میکرد
سش ونداد  ش   ش   چي: گفت داري خش صداي با و داد بیرون سنگین را نف
 شده؟
 شبدی... شدین مسموم: گفت نشست تختش ي لبه و برخاست جا از وحید

 خوردي؟ چي
 بلوط؟: گفت ارامي به و کرد ریز را چشمهایش دیشب یاد به ونداد
 ...شده بستري زنان داخلي بخش... حالش خوبه: وگفت زد لبخندي وحید



 شررده زخم انگار هم گلویش... کشررید تیر اش معده... شررد خیز نیم ونداد
 .بود افتضاح حالش... بود

 ؟بري میخواي کجا...  وصله سرم بهت: وگفت خواباند را او مجبوري وحید
 هااان؟: گفت مضحکي لبخند وبا شد خیره او نگران ي چهره به و

 خوبه؟ حالش: ونداد
 ...اره که گفتم: وحید
 .میکرد نگاهش مردد ونداد
 داج هم از عقد بعد روز سرره میکردم فکر بگو منو: وگفت زد لبخندي وحید

 ....شید مي
 ...کرد سکوت وحید جواب در ونداد

 بلند حتما داشررت توان و زور کمي اگر چرخاند پنجره سررمت به را سرررش
 .نمیخرید چیزي رستوران ان از هم بمیرد دیگر. بزند سر او به تا میشد
 رسرر رفتین هیچي به هیچي هنوز خوبه؟ زندگیت: وگفت کشررید اهي وحید
 ...کنه کمکم نیست حاضر بابا که بگو منو... خودتون ي خونه
ست ونداد  رانای از میخواین که شما: وگفت فرستاد سرش زیر به را ازادش د
 ....برین

 .میدانستند الناز و مادرش فقط را قضیه این. شد خیره ونداد به وحید
 ...نیست مشخ  هیچي هنوز: وگفت کرد فوت را نفسش وحید
صرار مگه... دیگه میري بگیري ب   ب   االرثتو سهم: ونداد شتي ا  م     م که ندا

 ؟...کنیم ازدواج بلوط و من
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 .بود خصومت پر لحنش.... میکرد نگاه او به م*س*تقیم وحید
 بابا از سررفید چک یه... نرسررید کم هم تو به: وگفت شرررد بلند جایش از

 ....گل ور وترگل خوشگل دختر یه.... گرفتي
 ...شو خفه: گفت تند ونداد
 به وسررط این... نداشررت مزیت کم هم تو براي: وگفت زد پوزخندي وحید
 یناخر ماشین یه خونه یه کردي؟ سود خوب که یکي تو نرسید هیچي هرکي
 مکدو نبود اقابزرگ وصرریت اگه.... لوند دختر یه با خوابیدن شررب... مدل

 هاااان؟ کنه؟؟؟ ازدواج تو با میشد راضي خري
 . گرفت او از را رویش ونداد
 ... نکن دخالت بقیه زندگي تو: گفت حرص با وحید
 نشنید ي حوصله دیگر. گذاشت راستش سمت گوش روي را دستش ونداد

 ...نداشت را وحید چرندیات
 .بود هم طلبکار تازه داشت چیز همه... شد خارج اتاق از غیظ با هم وحید
 ...بود گذشته ازظهر

 ...گشود هم از را انها سختي به...  بود چسبیده بهم پلکهایش اینکه با
 ازب و بسررت را هایش پلک دیگر بار یک.... بود دیدش جلوي تاري ي چهره

 ...دهانش در تلخي با توام سرگیجه و ضعف احساس با... کرد
 .بکشد لبهایش به را خشکش چوب زبان کرد سعي

 ...بود نشسته سرش باالي ونداد.... شد بهتر دیدش کم کم
 کجام؟ من: گفت بود ناشناخته هم خودش براي که صدایي با

 ...رستوران: ونداد



 شد؟ چم: وگفت کرد اخم بلوط
 ...شدي مسموم: ونداد
 ...خریدنت غذا اون با...  ه ه اه:  بلوط
 اتاق از و برخاسررت جا از حرفي هیچ وبدون انداخت باال اي شررانه ونداد
 .شد خارج
ستش بلوط ستاد سرش زیر را د  کرد رفک لحظه یک. شد خیره سقف به.  فر

 کجا هب کجا از اش زندگي. کشید اهي... بود تنش بیمارستان لباس هم او که
 .بود رسیده

 .کرد خارج سینه از اه مثل را نفسش باز
نداد از خاطر فقط او که این از... بود بیزار و هد غریزه ب یک به میخوا  اونزد

شت شوهر اینکه از... بود بیزار شود ست بي ادم اینگونه شوهرش و دا  و د
 صلو او به را او که اجباري از... بود بیزار نبود بلد هم زدن حرف و بود پایي

 .بود بیزار دنیا این از انگار که رسید مي جایي به داشت... بود بیزار میکرد
 ...کرد نگاه سمت همان به خورد در به که اي تقه صداي با

 .ب*و*سید را رویش و سر و امد سمتش به و شد اتاق وارد سودي
 خبرا؟ چه: گفت رفتن صدقه قربان کلي از بعد

 .نیست خاصي خبر:  بلوط
 یاوردب زبان وبه کند بیان را ان نمیدانسرت.  بود مردد حرفي گفتن در سرودي

 موهاي و پشررت پر ابروهاي با... عروسررش ي پریده رنگ ي چهره.... یانه
شفته شمهاي زرد روي و رنگ و ا  ولا روز که نبود بلوطي این... رفته فرو وچ
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 ان در را عالم غم انگار که اي ابي چشررمهاي. بود دیده را او ختم مراسررم در
 . بودند ریخته

 ....دخترمي مثل تو: وگفت گرفت را دستش
 نه... اید مي بدش او از بگوید نمیتوانسررت. کرد اکتفا محوي لبخند به بلوط
صي حس هیچ سبت خا شت او به ن  ندیده خیر ومادرش وپدر ونداد از. ندا
 تربیت ادم را پسرش فقط نمیرسید بنظر بدي زن. نداشت او به ربطي...  بود

 !بود نکرده
سرم... مني دختر جاي تو: گفت مهرباني با سودي سر پ ست بدي پ  بد.. . نی

 سرراده..  مهربونه.... شررده بزرگ مادرش و پدر ي سررفره سررر.... نیومده بار
 ....است
 .است لوح ساده احمق یک شبیه بیشتر فکرکرد خودش با بلوط

 هرکاري نمیره یادش داره عمر تا برداري براش قدم یه اگه: داد ادامه سررودي و
 ...همید خوبي تا هزار با و خوبي یه جواب داره جون تا... میکنه برات بخواي

 هی مثل روز یه نکرد سررعي پدرشررم... میدونم خودم نبودم براش خوبي مادر
 همیشررره.... بود اروم همیشررره.... همینطور هم وحید...  باشررره براش پدر

 رفت اهسته...  بود ساکت....  نشد ناخلف و اي عقده اما... کشید خجالت
سته شه...بود خودش الک تو سرش... اومد هم اه  دختري اولین تو... همی
 ... میشناسم پسرمو من... زندگیش تو اومدي که هستي
 میخواین؟ چي من از: گفت او حرفهاي از کالفه بلوط



 این حقش... کن خانمي: گفت ادامه در و شرد جاري هایش اشرک سرودي
 میخوام ازت فقط من...  هاسرررت این از باالتر حقش...  نیسرررت زندگي
 ...کني خانمي

 ... نفهمید چیزي که بلوط
 .... بشکنه دلش نذار: گفت و کرد مهار را هقش هق سودي

ند بلوط ید چه ما نه سررودي. بگو فت مصرررا  دلش نذاري که بده قول: گ
 ...بشکنه

 اقات از بلوط ازاظهارنظر قبل سررودي که بگوید چه دانسررت نمي هنوز بلوط
 .شد خارج
 :چهارم فصل

 ؟کند چه میخواسررت واقعا. میکرد نگاه خودش به و بود ایسررتاده اینه جلوي
سبتا از که حماقتي ي همه با. امد نمي کوتاه حرفش از ونداد  ودب کرده درک ن

 هرفت گود چشررمهایش زیر... نمیگذرد حرفش از که بود فهمیده کامال را این
 کی زیر او چون نفهمي زبان ادم با تا بود شررده مجبور که مدتي این در. بود

 تفاقا البته. بود شررده الغر گرفتن رژیم بار ده ي اندازه به کند زندگي سررقف
سمویت همان پیش شب چند  رت پریده رو و رنگ تا بود علت بر مزید هم م
 .بیاید بنظر
 چراغ.بود شب هشت ساعت. شد خارج اتاق از و داد کمرش به وقوسي کش
. کرد باز انتها تا هم را شرروفاژ سرررما احسرراس با. کرد روشررن را هال هاي

 .ردنمیک درک کردن پیدا کار براي را او تالش اصال. نیست ونداد میدانست
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 .میداد کار او به کسي عمرا
 .است شده متقبل عمویش هم مدت این مخارج تمام که میدانست

 .رفت سمتش به تلفن صداي با
 دبلن وبلند داد دست از را هایش اشک عنان او الوي صداي شنیدن با ریحان

 .میکرد هق هق
 با بار این اما.  کند قطع را تماس قبلي دفعات مثل میخواسرررت دلش بلوط

 ..کني گریه که زدي زنگ: گفت دلتنگي احساس
 ...بمیره برات مادرت الهي: گفت وبغضش گریه میان در ریحان

 اي؟ زنده چرا پس بپرسم میشه: گفت بدجنسي نهایت با بلوط
 .افزود اش گریه شدت به تنها ریحان

سي بد در سخاوت نهایت با بلوط  بد وبخ ببیني زدي زنگ فقط: گفت جن
 نه؟ یا شدم بخت

 خوبه؟ حالت... بلوطم: گفت حال همان در ریحان
 ...راضي... خوشحال...  خوشبخت... عالیم اره خوب؟؟؟: بلوط

 به دلم یزعز: گفت بود انداخته راه تلفن پشت که سوزناکي ي گریه با ریحان
 ...نبودم مقصر من خدا

ضي چقدر دیدم... دیدم اره: بلوط ست دلت چقدر دیدم.... بودي نارا  نخوا
شینت شه عوض ما  زدي زنگ حاال.. دیدم.... جدید طالهاي سرویس... ب

 بشه؟ چي که
 ...نزن حرف اینطوري بلوطم: گفت ملتمسانه لحني با ریحان



یه: بلوط بد اره؟ میکني؟ نفرینم میکني؟ آقم چ مادر اه ال بانم پدرو  و گری
 چرا. ...نفرین و اه کدوم پس.... ندارم ومادر پدر دیگه گفتم که من... میگیره

 ؟.... شدم؟اره بخت سیاه که بیاري روم به خواستي زدي؟ زنگ
 هگرفت دنیا یک ي اندازه دلش... شد حرفهایش ي ادامه از مانع وبغض وگریه

 ...گفت مي زباني چه به. نمیخواست را زندگي این. بود
گاه روي را تلفن ید دسررت ماس به...  کوب جددش هاي ت یت بي هم م  اهم

 ...نبود این حقش میکرد فکر خسته و کسل.بود
 سررمت به.میرفت مالش گرسررنگي ز ا دلش. بود رفته سررر اش حوصررله

 ردنشگ دور و برداشررت را بود گالبي شرربیه که بندي پیش. رفت اشررپزخانه
 .انداخت

 ... برداشت فرنگي گوجه چند... نمیخورد چشم به یخچال در زیادي چیز
 تا دو یکي... میخورد چشم به وفور به اي قفسه در هم پیاز...  شست را انها
 .برداشت انها از هم

 گشت اهار کابینت کل.... افتاد راه به اش والبه اشک باز ها پیاز کردن خرد با
 .کند پیدا تابه ماهي تا

 ار هود. بود پیچیده خانه در جور بد داغ پیاز سرریرو بوي... شررد اماده املتش
 .بود شده گرم اشپزخانه گاز بودن روشن بخاطر. کرد روشن
... اسررت روشررن ها چراغ چرا کرد فکر لحظه یک. گشررود را خانه در ونداد
 و وعمطب اینقدر داغ پیاز بوي نمیکرد را فکرش هرگز.  کشررید عمیقي نفس
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 به راست یک و کشید عمیقي نفس... بود روشن و گرم خانه.باشد خوشایند
 .چرخید مي اشپزخانه در بند پیش با بلوط.  رفت اشپزخانه

 .بود شده گرد تعجب از چشمهایش
 ...سالم: وگفت شد جا جابه ونداد و کشید هیني بلوط
 میشي؟ ظاهر جن عین چرا: وگفت رفت او به اي غره چشم بلوط
 ...میزنم زنگ بعد به این از: وگفت زد لبخندي ونداد
شي بلوط : گفت ونداد ریخت مي ظرفي در غذا کمي که حالي در و گفت ای

 بخورم؟ میتونم م   م   م   منم
ستهایش...  زد لبخندي ونداد و انداخت باال اي شانه بلوط ست را د  هب و ش

شپزخانه ست و بود چیده سیني در را خودش سهم بلوط. امد ا  از تا میخوا
 .برود اشپزخانه

ستش ونداد شیدي زحمت همه این: وگفت گرفت را د .. .کردي رستش ود ک
 ...بخوریم هم با بمون خوب
 دمب بگم بهت بار چند: وگفت کشررید او دسررت از را دسررتش حرص با بلوط
 میاد؟
 میموني؟: گفت و عمیقي نفس ونداد
شم بلوط ست اپن صندلي روي حال این با اما رفت اي غره چ ش  مشغول و ن

 .شد
 .شد مشغول بلوط همراه و نشست هم او و زد لبخندي ونداد
 .بود دنیا غذاي لذیذترین ساده املت ان نظرش به واقعا
 کردي؟ درست غذا چطور: ونداد



باره ندارم اعصررراب چون: وگفت کرد اونگاه به بلوط  دومتري ي لوله یه دو
 ...بیارم باال همش و حلقم تو بکنن
 صالا یکي این به که داشت ذوق انقدر یعني. میخورد دولوپي اشتها با ونداد
 یرونب دسررتش زیر از را بشررقاب مبادا بلوط میترسررید فقط. نمیکرد توجه

 .نبود بعید او از. بکشد
 ...نیست ادمیزادي هم خوردنش غذا کرد فکر بلوط
 املت؟ چرا چ   چ   حاال: ونداد
... نداریم خونه تو هیچي چون: گفت میکرد جدا نان اي تکه که حیني بلوط

 ... نه...  مرغ نه گوشت نه
 هرچي فردا چشررم... زهرمار نه...  کوفت نه: وگفت امد کالمش میان ونداد

 میکني؟ درست املت بازم ولي... میخرم میخواي
 ...شاید... نمیدونم: بلوط
 بلدي؟ هم دیگه غذاهاي: ونداد
 .....تقریبا: بلوط
 ...خوبه خیلي اشپزیت ش   اش  : ونداد
 ويجل تا عبارت این یعني... جان نوش بگوید خواسررت و زد لبخندي بلوط

 .دش ساکت یکباره. باشند کرده متصل او به برق که انگار اما. امد دهانش
شمهاي به و شید عقب. شد خیره ونداد چ شت چرا. ک  میزد؟ حرف او با دا

 او به چرا میداد؟ او به بود پخته که غذایي داشت چرا میشد؟ نرم داشت چرا
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 گول داشررت که او به لعنت... هنوز... بود بیزار او از چرا؟هنوز... زد لبخند
 .میخورد را او احمق و مهربان ظاهر این
تاقش به حرفي هیچ بي ید را در و رفت ا ته... کوب  يها کالس دیگر ي هف

شگاهش شد اغاز دان سئله این می سلش کمتر م ش فکر وقت ان میکرد ک  پزيا
 .نمیزد سرش به

 یکنواخت زندگي یک!!! بود بدبخت چقدر واقعا. کشررید دراز تخت روي
 او هب نسرربت کشررشرري و میل هیچ که کسرري با زندگي... بود شررده نصرریبش

 .نداشت
 .شد اشک از پر چشمهایش

 و نمیداد انجام کاري هیچ و بود حبس خانه این در اسرریر یک مثل اینکه از
شت بطالت به اوقاتش شتي زندگي و خودش از میگذ سرنو  رقم برایش که و
 .بود متنفر بود خورده
 .امد در لرزه به اش گوشي

 .بردارد را ان تا شد خم رخوت با
 لشد کجاي نمیدانست را یکي این. پیچید گوشش در کوروش منفور صداي
 .بگزارد
 .نمیداشت بر ازسرش دست احمق پسرک
 ازت راحتي همین به کردي فکر خانما خانم: گفت اي کننده منزجر بالحن

 میگذرم؟
 میخواي؟ من از چي: گفت کند وارد استرسي خودش به اینکه بدون بلوط



 نابود منو مال که حاال... نیسررت تو دسررت ي بازیچه ادما زندگي: کوروش
 ....نمیشینم بیکار منم کردي
 کني؟ چیکار میخواي مثال: گفت کالفگي با بلوط

 ...نداشتم توقع تو از اصال بلوط است پخمه خیلي شوهرت: کوروش
 بود؟ مربوط چه او به اصال.  کند له را او میخواست دلش بلوط

 و این که کردي دک و بدبخت شرروین اون: داد ادامه بدجنسري با کوروش و
 تي؟داش چیکار من بازندگي: گفت اي مسخره پوزخند با و ؟...بشي صاحب

 از و بیگ*ن*ا*ه دختر یه کردم بدي کار: وگفت زد اي فاتحانه لبخند بلوط
 دادم؟ نجات گمراهي
 ....داشتم دوستش من: گفت قروچه دندان با کوروش

 ونا بود فالني بودم من... بودي داده گیر من به چطوري دیدم...  دیدم: بلوط
 نکنه؟ سردیت موقع یه... چشم هم یکي

 هک همونطور... میکنم تباه زندگیتو درضررمن... نباش من نگران تو: کوروش
 ...کردي بازي من زندگي با تو

 ؟...بگیرم طالق شوهرم از من تا کني کاري یه میتوني: گفت تند بلوط
 اش خونه از حیوون یه مثل میکنم کاري... نه که چرا: گفت مسخره کوروش

 ...بیرون کنه پرتت
 ینا میتوني اگه.... بکن حقم در و لطف این واقعا؟: گفت امیدواري با بلوط

 هم بدهکار لطفت بخاطر بهت کنم فکر.. میشررم ممنون ازت وبکني کار
 ...بشم
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 در نمیدانسررت اصررال درواقع. بود زده خشررکش رسررما تلفن پاي کوروش
 ...بگوید چه بلوط جدي حرفهاي جواب

 از من زودتر چه هر که کني کاري میتوني اگه...  میتوني اگه: داد ادامه بلوط
 این یکي من چون... نکن دریغ کاري هیچ از بشررم خالص زندگي این شررر

نار که میزي روي و کرد خاموش را اش گوشرري و.... نمیخوام و زندگي  ک
 .کرد پرت بود تختش
 و يسرخوردگ حس. داشت بدي احساس... فرستاد بیرون سنگین را نفسش
شش نوع. گرفت ب*غ*ل را هایش زانو... پوچي ش  و فقیر هاي ادم شبیه پو
 .بود گر تکدي

یداد طالقش چرا ونداد. میکرد را کارها این چرا .. کند لج میخواسرررت. نم
ست سي چه احمقانه نبرد این در... کند بازي میخوا سي چه... برد مي ک  ک

 !باخت؟ مي
 نفهم؟ زبان ادم یک میکرد؟ تلف کسي چه با داشت را اش زندگي

ستهایش در و خزید پتو زیر به. بود سردش  اتاق اژشوف تا نبود بلد. کرد ها د
 .لرزید نمي جایش در پتو سه با االن وگرنه...  کند هواگیري را

 .بود شده تنگ شیراز براي دلش. نداشت دوست را تهران
... شناخت مي را ها میدان و ها کوچه و ها خیابان... بود بلد را انجا حداقل

 ...درنده و شلوغ شهر این! تهران اما
 .نداشت دوستي هیچ. نداشت اي سرگرمي هیچ

 ...نمیخواست را او که داشت شوهر یک. نداشت که هم اي خانواده



 با... اسررت رسرریده اخر به برایش دنیا میکرد حس و بود زده زل سررقف به
 کم کم تا کرد نگاه نامعلومي فضررراي انقدربه داشرررت که تلخي احسررراس

 .برد خوابش
************************** 
************************** 
************************** 

 .کرد باز ارامي به را اتاق در
 .چرخید مي اشپزخانه در ونداد

 ....خیر به صبح... سالم: وگفت چرخید سمتش به او حضور احساس با
یازه بلوط ید اي خم که بدون و کشرر هد را جوابش این  دور که پتویي با بد

 .رفت دستشویي سمت به بود پیچیده خودش
 که بود گرم انقدر سرالن فضراي. بود شرده سررخ اتاقش سررماي از دماغش

 را پتو حال این با... کند کم هایش کلیه کار ازحجم تا نداشرررت میلي حتي
شویي وارد. انداخت بود راهش سر که مبلي روي ست  رخوتي داغ اب. شد د

 .میکرد ایجاد اش زده یخ انگشتان در
 .شد خارج دستشویي از مسواک از بعد
 نروشرر تا میکنند هواگیري چطور را شرروفاژ یک که میگفت ونداد به باید

 .بیاورد در سر مسائلي چنین از او که دانست مي بعید اصال شود؟
سي ده. شد شوکه ساعت دیدن با  هک بود تاریک و ابري انقدر هوا... دقیقه و

 .بودند روشن همگي لوسر هاي چراغ
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 با... اسرت هشرت یا هفت حوش و هول سراعت شراید کرد فکر لحظه یک
 .شد خیره اشپزخانه به ونداد صداي
 نمیخوري؟ صبحونه ص   ص   ص  : گفت لبخند وندادبا

 .میکرد حس را داغ چاي بوي
 ینرنگ میز. رفت اشپزخانه سمت به. نداشت ابدا را مخالفت و کل کل حس

 .میزد چشمک او به بود رنگي مرباهاي محتوي که کوچکي هاي ظرف. بود
 هب و البالو... مربا نوع چند پزو اب مرغ تخم...  گردو و پنیر و عسررل و خامه

 .بودند اشنا نا شان چهره تایي سه دو اما... شناخت مي خوب را هویج و
 ستمنمیدون: داد توضریح ارام ارام کند تفسریر باید که فهمید او نگاه از ونداد

ست چي چ   چ     چ ستم دم هرچي خرید رفتم صبح که اینه داري دو  خ   بود د
 ....خریدم خ   خ  

 ...ولواش توست و بربري و سنگک. بود مدلي سه دو هم نان
 دهشرر تحریک اشررتهایي با و...  خبره چه: وگفت داد باال را ابروهایش بلوط
 .کرد جدا بربري نان اي تکه و نشست میز پشت

 ....خورد اي خامه شکالت با باید فقط و تست: گفت ونداد به رو
 ...میگرم میرم االن کن شروع تو: وگفت شد بلند سیخ مثل ونداد
 ولي.بود شده دیر اما...  نه بگوید خواست... شد تا چهار چشمهایش بلوط

 گهن را بود کرده جدا که ناني و زد پوزخندي.بود تنوعي پر ي صبحانه عجب
 ... کند صبر باید کرد حس شاید اگاهش ناخود ضمیر در اراده بي.داشت
 شررروع چرا: وگفت گذاشررت میز روي را شررکالتي خامه ي شرریشرره ونداد

 نکردي؟



 ...کن روشن اتاقمو شوفاژ: گفت مقدمه بي و حوصله بي بلوط
 ... نیست روشن مگه: ونداد
 ... میخواد هواگیري: بلوط
 .بود سرد خیلي دیشب... نگفتي بهم ب   ب   ب   زودتر چرا خوب: ونداد
 ...نداد جوابي بلوط
 شود ختم کلمه چند همین به اساني همین به صحبت نداشت دوست ونداد

 ... راستي: گفت تند
 در .گشررت مي را هایش لباس گر جسررتجو که میکرد اونگاه به منتظر بلوط

 دمیکر خارج ان از صدي تراول چند که حیني و دراورد را پولش کیف نهایت
 ... بخر ب   ب   ب   گرم لباس کم یه...  شده سرد هوا: گفت
 میداد؟ او به را صفت این باید بود؟؟؟ مهربان. میکرد نگاه او به بلوط
 و خریدي مرکز تهران تو من: وگفت داد فرو را اش شکالتي شیرین ي لقمه

 ....نمیشناسم
 هم؟ با خرید؟؟؟ بریم عصر: گفت اشکار ذوقي با ونداد
 دیگر. نداشت تفاوتي چندان برایش. انداخت باال قیدي بي با اي شانه بلوط

 .بیاورد ذوق سر را او یا کند شادش که نبود چیزي
 .گذاشت قفسه ودر کرد کشي اب را چایش لیوان

شپزخانه از بگذارد محل ونداد به اینکه بدون و  ترف اتاقش به و شد خارج ا
 .بست هم را در و
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 جبازيل که بود این از تر تلخ چیز همه به نسرربت بودنش تفاوت بي تحمل
ند نه و ک ها ند گیري ب کت اینطور. ک ته فرو درخود و سرررا  بریش بودنش رف

 .بود سخت
 ار بود کرده پهن میز روي که را سررفره و گزید را لبش... میشررد افسرررده اگر

 .کرد جمع
 براي که میداد انجام روزه هر انقدر را امور این سودي که بود این اش خوبي

 از وبعد...  شرود پهن سرفره هم باز رومیزي روي حتما که بود مسرلم هم او
 چیز هر از را ان دسررتمالي یک با که بود این تر مسررلم سررفره شرردن جمع

 ...بزداید احتمالي
 .چرخاند مي را ها کانال و بود نشسته تلویزیون جلوي
 .بود ظهر دوازده ساعت

صر تا که بود کاري چه ستند مي هم االن همین...  کنند صبر ع  راکزم به توان
 .بروند خرید

 .رفت اتاقش سمت به
بدون زد در به اي تقه  به را در بدهد ورود ي اجازه او تا باشرررد منتظر انکه و

 .گشود ارامي
 از گوشه. چرخاند چشم... نبود تخت همان اش همیشگي گاه استقرار روي
 .بود نشسته زمین روي اینه میز و کمد میان اتاق

 بلوط؟: وگفت رفت جلو ونداد
 .بودند اشک خیس چشمهایش. کرد بلند را سرش بلوط
 اره؟ند در اتاق این: وگفت توپید او به بلوط که بزند حرفي خواست ونداد



 ... زدم در د   د   د  :  ونداد
 خوب؟: وگفت فرستاد بیرون اه مثل را نفسش بلوط

نداد هایش و فت کرد تر را لب هار بیرون بریم باهم داري دوسرررت: وگ  ن
 خرید؟ بریم بعدشم ب   ب   ب  ... بخوریم

 ...بشم اماده بیرون برو: گفت و باالکشید را دماغش بلوط
 .شد خارج اتاق از و زد اي فاتحانه لبخند ونداد
 نگر گرفتن نظر در بدون را اش پشررمي وشررال کرد تنش را مانتویش بلوط

 .انداخت سر به شلوارش
 .شد خارج اتاق از و پوشید هم را کاپشنش

 به وجدان عذاب تا نینداخت اینه به هم نگاه نیم یک خدا رضررراي محض
 .باشد نداشته را نرسیدن خودش

 خانه از ها چراغ کردن خاموش حین و کرد نثارش لبخندي پذیرایي در ونداد
 .شدند خارج

 .بود رفته فرو فلزي دیوار در فاصله نهایت با بلوط اسانسور در
 .شدند خارج خانه از هم با بار اولین براي و شدند ونداد اتومبیل سوار

 صداي. میکرد نگاه اطرافش شلوغ مناظر به و بود داده تکیه شیشه به را سرش
 کی مقابل. میکرد همراهي خواننده با نسرربتا و پیچید مي سرررش در موزیک

 لوطب که امد او در سمت وبه شد پیاده ماشین از ونداد.کردند توقف رستوران
 .کرد باز او از زودتر را در
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 در را دسررتهایش. نمیشررد رام هم او... نمیخورد او درد به ها بازي لوس این
 .امد مي سرش پشت هم ونداد. شد رستوران ووارد کرد کاپشنش جیب

 ابانتخ را پنجره کنار جایي چرخید رسررتوران در کامل دور یک اینکه از بعد
 .نشست جا همان و کرد

 .گذاشت تنهایشان و داد دستشان به را منو خدمت پیش
 .میکرد نگاه ارقام به بلوط
 میخوري؟ چي خوب: ونداد
 .داد باال را ابرویش تاي یک و بست را منو بلوط
 تمام انضررمام به...  بود اسررتخوان بدون شرریشررلیک همان غذا ترین گران

 ...مخلفات
 غذا سررفارش از بعد. کرد اشررراره خدمت پیش به رو و زد لبخندي ونداد

 .بودند کرده سکوت جفتشان
بال که کسرري میکرد فکر بلوط قدر چطور گردد مي کار دن  ولخرجي این

 این در حاال...  میشررد تامین رسررتوران از غذایشرران روز و شررب.... میکند
 ...قیمت گران رستوران
 چه؟ که باالخره...  میداد توجیبي پول ونداد به بهادرش عمو هم هرچقدر

 سررکوت در نهار. نداشررت را کتاب و حسرراب ي حوصررله.نبود مهم برایش
 .بود دقیقه سي و دو ساعت تازه. شد صرف دونفره مطلق
 . بود ارام ونداد
 .میکرد نگاه بودند دوخته چشم ونداد به که دختري سه به بلوط



 انوانب دستشویي سمت وبه... بشورم دستهامو میرم: وگفت برخاست جا از
صویر به اینه در. کرد حرکت شت زده یخ ابي ونگاه د که مغمومي ت ش دا  مچ
 .بود دوخته
... بود االتي زیور هر از خالي دسرتهایش داشرت؟ شروهر میکرد؟ چه اینجا

 یک را او رویاهایش در روز یک مثال که همسرررش با و... داشررت شرروهر
...  حاال پنداشررت مي طالیي زرین زین و سررفید اسررب بر سرروار شرراهزاده

 گيساخت زندگي این شر از زودتر باید. داد قرار کن خشک زیر را دستهایش
 .میشد خالص

ست دیگر ضعیت این نمیتوان ست دیگر. کند تحمل را و  انهخ هم که نمیخوا
. یدکش صورتش روي را دستهایش. بود ترکیدن حال در سرش... باشد او ي

 چه.پیچید درسرررش بود شررسررته را دسررتش ان با که پرتغالي ي مایه بوي
 !!!ناکي اسف وضعیت

. ودب مغرور... بود زیبا... بود بلوط هنوز او... وضعیت کدام اصال وضعیت؟
 ونداد فقط. بشررنود را غرغرهایشرران مدام که نداشررت هم ومادري پدر حاال

 .بود پپه پسر یک فقط حسابش طرف. بود
ند که بود نکرده فکر این به االن تا چرا... زد دور را او میشرررد  خیلي میتوا

شت ارزو همیشره که هماني..... باشرد داشرته ال ایده زندگي یک راحت  دا
 هپپ یک با... پایتخت در... اینجا حاال... کند سررر وقت ومادرش پدر بدون

 ...نبود بلد زدن حساب حرف کلمه چهار که لوکنتي ي
. 
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 دلش که هرکاري توانسررت مي او. بود انداخته گل اش چهره. کشررید پوفي
 ابروریزي نگران کسرري چه... میکرد متهم را او کسرري چه... بکند بخواهد

 ...میشد
 میشدند؟ موضوع این متوجه کجا از مادرش و پدر اصال
 ار کسي حس... است رسیده مهمي کشف به تازه که داشت را انساني حس

 ...است رسیده صاحب بدون زندگي یک درک و معنا به تازه که داشت
ست خودش که همانطور زندگي یک حس شت دو  انقدر حداقل ونداد... دا

 .بود خوب لحاظ این از پس... نیاید هم نزدیکش که داشت شعور
 انتقالي ونداد مدد به. امد مي بر او از هرکاري که بود جوان دختر یه هنوز او

 .ودب دوباره شروع اغازیک دیگر ي هفته و.... بود گرفته را تهران دانشگاه
 وراینط دیروز تا چرا... نبود تاریکي ي نقطه هیچ... بود خوب چیز همه پس

هد که کاري هر میتوانسرررت برد؟ نمي ل*ذ*ت چرا... فکرنمیکرد  بخوا
 .بود رفته یادش را این. بود بلوط هنوز و...  بود بلوط او... بکند

مد بیرون دسررتشررویي از ند محکم هایش قدم.ا گار. بود ما ان ید حت  به با
 و امد مي دسررتشررویي به و میخورد زعفراني وشرریشررلیک امد مي رسررتوران

ستهایش ست پرتقالي ي مایه با را د ش  این هک بفهمد و شود باز ذهنش تا می
 بهشت میگرفت رافاکتور ونداد اگر بسا چه. باشد بد تواند نمي اصال زندگي
 ...دبو بهتر که بود پدرش ي سلطه تحت که دیروزش زندگي از اما... میشد

 هلحظ یک بود نشرسرته او جاي ونداد روي به رو میز سرر که دختري دیدن با
 .بود زده زل ونداد به ابتدا از که بود هماني. کرد ایست



 تخجال شررما: گفت بلندي صررداي با باشررد بلوط متوجه اینکه بدون ونداد
 نمیکشید؟

 داشت سعي که حالي در و رساند انها میز به را خودش رستوران دار صندوق
 ارایش وزیر نداشررت هم دلچسرربي ي قیافه که دختر به رو کند ارام را ونداد
 .داد تذکر بود مدفون پوستیژ از اي اجاره موي مدل و غلیظ
 .زد خشکش بلوط ي چهره دیدن با. برگرداند را رویش ونداد

 و امد صررندلي سررمت به بلوط. باشررد ندیده را صررحنه این او بود امیدوار
 .برداشت را کاپشنش

 بلوط؟: گفت بلوط به ورو کرد حساب ونداد
 دفعه یه ي   ي  ...  اون: وگفت کرد اي سرررفه تک ونداد. کرد نگاهش بلوط
 ....نشست اومد
 گفتم؟ چیزي من مگه: بلوط
 ...نداشتم تقصیري من: ونداد
ید کالفگي از عمیقي نفس بلوط فت کشرر قت هر: وگ  کردم سرروال ازت و

 ...بده توضیح
 خروجي در سررمت به بلوط. نگفت چیزي و انداخت پایین را سرررش ونداد

شخندي دختر ان به چرا نفهمید هم خودش. میکرد حرکت  نگاهي با و زد نی
 .کرد خداحافظي او از پایین به باال از

 .نشست اتومبیل در ونداد
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 ورتصرر... بود گندمگون نسرربتا پوسررتش. میکرد نگاه رخش نیم به بلوط
 اي قهوه درشرررت چشررمهاي..  خرمایي موهاي مدل... گرد و اسررتخواني

شن سبتا لبهاي...  کوچک قلمي بیني... رو سته ن  که کوچک اي چانه و برج
 .بود کرده برقرار خاصي توازن گردش صورت در

 نبود خوب اینقدر ولي... بود خوب ونداد اما بود وسررخیفي سررخت اعتراف
ید نفر یک که یا  در بخواهد کسرري که نبود هم ها طور ان یعني... و جلو ب

 ...کند باز او با را اشنایي
! هد؟بد نخ او به بخواهد و جلو بیاید کسرري که بود خوب اینقدر واقعا یعني
 .کند تفسیر نمیتوانست را پیش ي لحظه چند اتفاق
 اج از را موهایش تک تک البد.... میکرد چه میدید را زدنش حرف اگر دختر

 .اورد مي در
 هرسید خرید مرکز به کمي زمان مدت در نفهمید که بود افکارش غرق انقدر
 .بودند
 حفظ او با را اش فاصررله داشررت سررعي بلوط. امد مي راه بلوط کار ونداد

 .داد نشانش را فروشي مانتو ي مغازه ونداد... کند
 اطيبسررر چه با دیگر وقت چند.. داشرررت پالتو و مانتو به مبرمي نیاز اتفاقا

 .رداردب کتاني و ضخیم مانتوي میداد ترجیح... برود دانشگاه به میخواست
 .داد نشانش مشکي بند کمر با اي سرمه مانتو یک ونداد
 سپ را مانتو. شد منصرف ولي.... کند امتحانش خواست. بود وشیک ساده

 ...نمیاد خوشم اي سورمه رنگ از من: وگفت زد
 .بود گرفته اي قهوه کرم مانتوي یک را چشمش



 میکني؟ مي     مي امتحانش.... قشنگه این: گفت هیجان با ونداد
 گویش نوع متوجه کسي مبادا که کرد ه نگا اطراف به... گزید را لبهایش بلوط
 .ودنب خبري ملت ي فضوالنه و خیره هاي نگاه از خوشبختانه... شوند ونداد

 خواست؟ نظر تو از کسي: گفت حرص با
 .نگفت چیزي ونداد
.. . بو بد و خفه و کوچک اتاقک دران.برد پرو داخل به را مانتو همان بلوط
 و ودب خرید خوش که بود این اش خوبي. بود نشررسررته تنش به مانتو بنظر

 .خرید مي را ان دم همان میگرفت را چشمش که هرچیزي
 .شد خارج اتاق از و پوشید را خودش مانتوي... دراورد را مانتو
 وا نظر بلوط داشت میل شاید. میکرد نگاهش اویزان اي لوچه و لب با ونداد

 .باطل خیال زهي. بپرسد را
 .دکر تشکر خریدشان وبابت کرد استقبال انها از باز روي با فروشنده

 .شدند خارج مغازه از بلوط همراه و گرفت دستش را خرید ساک ونداد
 ...باشه مبارک: کرد زمزمه لب زیر

 یک لحظه یک. اورد مي خودش با را خریدش ساک که کرد نگاه او به بلوط
 .شد جوري

 دکور اه پالتو و ها بافت انواع که بوتیکي دیدن با. نگفت چیزي حال این با
 ....برداشت قدم سمت همان به هیجان با. بود زده
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 را پولش حرفي هیچ بدون ونداد گذاشررت مي که هرچیزي رو دسررت بلوط
... ذغالي جین یک... مشررکي و طوسرري بافت دو خرید... میکرد پرداخت

 ....بودند ست بود خریده که هایي بافت رنگ با که پشمي شال
 دخری مرکز یک به امد نمي بدش هرچند. بود شررده تکمیل نسرربتا خریدش

 .بخرد خودش براي هم پوتین یک و برود حوالي ن هما در هم کفش
 .بیاورد زبان به نداشت دوست حال این با

 بریم؟... هست هم دیگه پاساژ یه خیابون طرف اون:  ونداد
 .نکرد مخالفتي بلوط
سئول که ونداد سایل نقل و حمل م شنهاد بود ها خرید و و  هب را انها تا کرد پی
 .برگردد و بگذارد ماشین عقب صندوق داخل
 .ودب موافق هرحال به. کند سکوت میداد ترجیح. نگفت چیزي هم باز بلوط

 کوتاه مدل مجلسي پیراهن یک و بود ایستاده بوتیکي روي به رو که حالي در
 .چرخید عقب به ترس با. گرفت قرار اش شانه روي دستي...  میزد دید را

 .میزد لبخند که بود ونداد
 کردي؟ بود کاري چه این: وگفت کرد اخم بلوط
 اومده؟ خوشت اون از: گفت حرفش به توجه بي ونداد
 بریم؟... نه: بلوط
 .افتادند راه خیابان سمت وبه داد تکان سري ونداد
 او دادون کند مخالفت و بجنبد بخواهد تا بلوط. گرفت را بلوط دسررت ونداد

بان وسررط را نه. بود برده خیا  بود شرررده که هم جانش ترس از خوشرربختا
 .بود دهدا قرار ونداد اختیار در را دستش پاساژ به رسیدن تا و نکرد مخالفتي



 ار انگارفکرش ونداد...  زد برقي چشررمهایش... ها پوتین ها کفش دیدن با
 .خواند مي

ستار ال کتاني یک و دار خز پوتین یک خرید  یشپ از بیش را اش روحیه...  ا
 .بود اورده سرحال

 .نکرد مخالفتي بار این. گرفت را دستش ونداد
 سردي؟ اینقدر چرا: ونداد

 .کرد فرو سیاهش اورکت جیب در خودش دست همراه به را بلوط دست و
 هک چیزي هر. میخورد خودش درد به هم ترفندهایش... بود گرم خیلي بلوط

 ...بود خریده نداشت نیاز و داشت نیاز و بود خواسته
 دلن غرو قیمت یک سررر یا... خبره چه نگفت کسرري که بود این اش خوبي

 بودنش الرج این اما.... هیچ داشرررت که بدي هزار ونداد. بزند چانه و کند
 میز روي را پول غرغري و تذکر هیچ بدون که همین... بود دلچسررب خیلي
 .میداد کیف میکرد پرت

 .ایستاد ونداد
 .کرد نگاهش متعجب بلوط
 نمیخواي؟ جا این از چیزي:  ونداد
 .ودب ایستاده زنانه پوشاک یک جلوي... کرد دنبال را او نگاه مسیر بلوط
نده بلوط ته اش خ مه فکر به بود خوب. بود گرف نداد...بود چیز ه  کیف و

 ...منتظرتم جا همین ه   ه   ه   من: وگفت داد او به تراول وچند دراورد را پولش
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 اور امسرس صدا و سر اما نبودند داخل بیشتر نفر پنج... شد مغازه وارد بلوط
 ...بود

 .نکشید طول کارش هم دقیقه ده شاید
... رفت جلو کمي. گشررت مي ونداد دنبال چشررم با و شررد خارج مغازه از

سه ارایش لوازم... نبود ونداد سو ست به هم دیگر خرید یک تا کرد اش و  شلی
 ....بود کرده باد دستش در پول کلي هنوز.شود اضافه

 .کرد نگاه باز... کند پیدا توانست نمي را ونداد... امد بیرون مغازه از
 بود؟ کجا ونداد

 چقدر میکرد حس نبود کنارش ونداد که حاال... بود شررلوغ پاسررراژ چقدر
 .است شلوغ
ستهایش در را ها ساک سر هر دیدن با. افتاد راه و کرد جا جابه د  ندبل جوان پ
 .میرفت طرفش به بود پوشیده مشکي کت اور که قامتي

 سح. نبود که نبود ونداد.... بود کرده باال و پایین را پاسرراژ کل.... ونداد اما
 !بود شده گم یعني... بود شده خشک دهانش... داشت بدي

شد ها مغازه وارد تک تک حتي... افتاد راه دوباره شکش بود مانده کم... می  ا
 ...بیاید در
لد را جایي هیچ تهران در  کسرري چه به.. دراورد را اش گوشرري... نبود ب

ست شت هم را ونداد ي شماره که او... بزند زنگ میخوا  باز بغض با.... ندا
ست هم شت را احدي هر ي شماره... کرد رو و زیر را مخاطبینش لی  جز دا

 .بود تهران در که هرکسي و ونداد
 ...ودب گذاشته تنها را او ونداد بود؟ شده گم. بود شده شک ازا پر چشمهایش



... میکرد ذوق ذوق زیاد هاي رفتن راه از پاهایش. بود غروب هفت سرراعت
 يگوش ي صفحه به داشت هنوز.بود زده یخ بیش و کم هم انگشتانش ک نو

 ...بگیرد را او ي شماره اقل حد ونداد تا میکرد خدا خدا... میکرد نگاه اش
 را اژپاسرر اخر بار... میرفت ماشررین سررراغ به ونداد حتما... افتاد اتومبیل یاد

 دوندا منتظر اتومبیل کنار تا رفت خیابان سرروي ان به نهایت در و زد دور
 .باشد

 .نداشت عادي ریتم اصال. کوبید مي دهانش در قلبش
... بود احمقانه. نداشررت هیچکس از شررماره هیچ... نبود بلد را جا هیچ او

 جاي به را قلبش میکرد سررعي و گزید مي را لبش... میدانسررت هم خودش
 ....گرداند باز اولش

 امد مي یادش که انجا تا. شررد پارکینگ ي وخفه تاریک نیمه فضرراي وارد
 ...فشرد را سوم ي دگمه و شد اسانسور وارد... نبود جا اول ي طبقه

 يماکسیما... کرد خارج سینه از اه مثل را نفسش... اتومبیل همه ان دیدن با
ست نمي هم پالکش حتي... سفید  گیج چقدر...  بود احمق چقدر.... دان

 ...بود
 بود؟؟؟ شده گم واقعا

 کنج ود در که سفیدي ماکسیماي دو به و جوید مي را لبش پوست استرس با
ستاده پارکینگ  از کيی... کرد نگاه را ها اتومبیل داخل... بود زده زل بودند ای

 نمیتوانسررت این. بود اویخته اینه به را صررورتي عروسررکي خرس یک انها
 .باشد ونداد اتومبیل
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 ندیده ماشررین در اي اویختني ي وسرریله هیچ میکرد یاري ذهنش که انجا تا
 اینه به ابي نظر چشررم یک هم ان... رفت دیگر ماکسرریماي سررمت به. بود

 ...بود اویخته
 میکرد فکر و. میزد تند هنوز نفسررش... بودند شررده عرق خیس دسررتهایش

 سررکته داشررت. گذراند نظر از را دوم ي طبقه کل... اسررت شررده گم واقعا
 .میکرد

شک قطره دو... شد خارج پارکینگ از شمش از ا  حتي.... چکیدند پایین چ
 ...دانست نمي هم را خانه ادرس

بان طرف ان پاسررراژ همان به  پوشررراک ي مغازه همان جلوي... رفت خیا
 این بود چرخانده چشررم انقدر... باریدند مي وقفه بي هایش اشررک... زنانه

 میرفت؟ کجا حاال. بود شده خسته که بود کرده نگاه را سو ان و سو
 گرفت؟ مي را عمویش ي شماره و میزد زنگ ومادرش پدر به

. ..دهد انجامش تا بمیرد بود حاضررر که بود گزینه اخرین این...  خدایا واي
 رشس هیجان با خیابان وسط... کرد صدایش انگار کسي... شد خیابان وارد

شان جیغ صداي و چرخاند صدا صاحب سمت به را  و اتومبیل یک ترمز ک
 ...عابرین ي زده وحشت هاي جیغ

 ....بود ایستاده خیابان وسط شده خشک بلوط... دوید سمتش به ونداد
 سنوایمی اینطوري... یابو: وگفت اورد بیرون پنجره از را سرش مزدا ي راننده
 خیابون؟ وسط
 که حاال...  خبرته چه چ   چ   چ  : وگفت برد یورش راننده مرد سررمت به ونداد

 نشده؟ چیزي



با کرد باز را در راننده مرد  چیزي یه تا میشرررد له باید حتما: گفت حرص و
 میشد؟

 خدا برو: گفت سایید مي هم روي را هایش دندان که حالي در غیظ با ونداد
شده کم ک   ک   ک   سرش از مو یه که کن شکر رو  رو لگن این و تو وگرنه... ن
 ....میکشیدم اتیش به

 باشي؟ کي خر تو: گفت قلدري با راننده مرد
 .... گرفت را مرد ي یقه ونداد
 ...ونرررررررداد: وگفت کشید را بازویش بلوط
ستي حال. کرد نگاه بلوط به ونداد شت در  ودب ندیده صدمه که این با... ندا

ما یاد هم غروب تاریکي ان در رویش و رنگ ا یده که میزد فر . اسرررت پر
 به را او و کشید را بلوط بازوي و شد مرد بیخیال.... نداشت دعوا ي حوصله

 .برد مي خودش دنبال
 و نشاند اتومبیل در را او ونداد.  میکرد هق هق.... نداشت تعادل اصال بلوط

 ...بگیرد برایش اب بطري یک تا رفت خودش
 و داد دسررتش به را اب بطري و کرد باز را او سررمت در و امد دقایقي از بعد

 زد؟ غیبت کجا یهو: گفت
 رفتي؟ کجا تو: گفت گریه با بلوط
 کارت کردم فکر من: وگفت زد محوي لبخند او ي قیافه تماشررراي از ونداد
 ...نکردم پیدات گشتم دنبالت هرچي بعدش ب   ب   ب  ... میکشه طول
 ...نبودي ولي... اومدم هم پارکینگ تو من: گفت اي گرفته صداي با بلوط
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 بالتدن خیابون تو وبیارم ماشررین م   م   م   م   رفتم منم: وگفت زد لبخندي ونداد
 ....بگردم
 ...نیستم وبلد جایي من میدونستي که تو: گفت عصبانیت با بلوط
 .... نمیخواستم من... ببخشید ب   ب   ب  : وگفت کشید راحتي نفس ونداد
 .کرد ک پا را اشکهایش بلوط
 هرجا بذارم جوري همین داري توقع ت   ت   ت   بعد: گفت شرریطنت با ونداد

 بري؟ خواستي
 فهمیدي؟.... نیستم اسیر من: گفت غیظ با بلوط
 زدم؟ حرفي چنین من: ونداد
 فحر بهش راجع نمیخوام دیگه: وگفت داد تکیه شرریشرره به را سرررش بلوط
 ....بزنم

 بریم؟ کجا االن داري دوست دو   دو   دو  : ونداد
 . انداخت باال را هایش شانه بلوط
 یمبر بعدشم اونجا؟ بریم ب   ب   ب  ... داره شاپ کافي دارم دوستي یه: ونداد
 هووم؟... شام براي
 من ....کنیم خرید خونه براي خرده یه بریم: وگفت کرد اه را نفسررش بلوط
 ....میخوره بهم رستوران غذاي از حالم دیگه یکي

 .شد خیره او به ذوق با. شد تا چهار چشمهایش ونداد
شک سرخي از صورتش هنوز : وگفت کرد نثارش لبخندي... بود نیامده در ا

 ...بدي ب   ب   دستور شما هرچي



 گونه هب نه اما.... بگیرد را اش شماره باید کرد فکر و رفت اي غره چشم بلوط
 .شود متوجه خودش که اي

 چرخ و شررردند پیاده هم با و کرد توقف اغذیه مواد فروشررگاه یک جلوي
 با... میکرد درو را نبود و بود هرچه هم بلوط و برداشرررت ونداد را خریدي

 از دست لحظه چند براي.... بودند خرید مشغول که دیگري هاي زوج دیدن
شید کارش شت... ک شد ادمي همان دا شتند توقع او از همه که می  یک... دا

 !دار خانه زن
 .تگذاش جیبش در را دستهایش و کرد پرت چرخ داخل را ماکاراني ي بسته

 شد؟ تموم خریدت: پرسید ونداد
ست نمي بلوط شت حق شده که هم لجبازي سر از... کند چه دان  آني ندا

 با... نمیخواهد خودش که باشررد چیزي.... دارند انتظار او از همه که باشررد
 هم ار نیازش مورد بهداشتي مواد و رفت سمت ان به...  شامپو ي قفسه دیدن
 .خرید

گاه این در ها فروشرر  مجرد که بود این شرررد مي اور یاد او به که چیزي تن
 !!!میخورد بهم تاهل لفظ از حالش.... نیست

... وایسررم توصررف میرم: گفت تشررر با و کرد رها را ونداد و چرخ حرص با
 ....بخر میخواي هرچي

 .ایستاد صندوق طویل صف داخل و برد فرو جیبش در را دستهایش و
ستش دم که هرچیزي... شد ملحق او به کمي مدت از بعد هم ونداد  امده د

 تا بود گرفته ومیگو ماهي و مرغ و گوشررت و سرروسرریس از.بود برداشررته بود
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شه سکاچ و شوي شی سي رباهاي اهن و ا  مي وفریزر یخچال در به که عرو
 .بود گرفته اش خنده... چسبانند

************** 
**************************** 

 ندخ صداي با دوستانش از تن چند و ارسالن فقط... بود خلوت شاپ کافي
 .بودند کرده پر را فضا هایشان

 .شود وارد بلوط ابتدا تا داشت نگه باز را اي شیشه در ونداد
 يچوب ي کلبه یک مثل دکورش و بود روشررن و تاریک شرراپ کافي فضرراي

 .بود گرفته را جا همه نعنایي قلیان دود و عود بوي. بود
 نگاه سررو همان به شررد باعث شرراپ کافي کنج در جمعي ي خنده صررداي

شار یک...کند شت قرار سمت همان در هم دکوري اب  ي شومینه ویک... دا
شار روي به رو ضلع در هیزمي ست کل در.... اب سه میتوان  بگوید کلمه در
 که دوندا قامت دید با...  برخاست جا از ارسالن... زیبا و رمانتیک و فانتزي
.... پسررر اي زاده حالل ونداد واي: وگفت زد ي لبخند. امد مي دختر پشررت
فت بهنوش االن همین قدر میگ یه جات چ  درآ*غ*و*ش را او و.... خال
 .گرفت
 .بودند ایستاده نفره پنج جمع

 .کشیدند آ*غ*و*ش در صمیمانه را او و امدند بلوط سمت به دختر سه
 اش نعيتص لبخند حال این با... کیستند انها نمیدانست متحیر و مات بلوط

 ...داشت لب بر را



سالن ست بلوط با ار  باورم که داري مجرد خواهر که نگو ونداد: وگفت داد د
 ...نمیشه
 ... ب   ب   ب   ب   همسرم: وگفت زد لبخندي ونداد
 ....هستم بلوط: گفت تند حرصي بلوط
 ....گفت خودش: وگفت زد لبخندي ونداد
صورش خالف بر اما. بود هم در هایش اخم بلوط صال انها ت  دیگري جور ا

 .نکردند نگاه او و ونداد به
 ریکتب بهت ونداد وایییي: وگفت کرد ب*غ*ل را او دوباره هیجان با دختري

 ....میگم
 ...هستم بهنوش من: گفت بلوط به و

 منم: گفت لبخند با بود تر ارام و داشت ي تر ساده ي ه چهر که دیگري دختر
 ...باشید خوشبخت.. ارسالن همسر..هستم سارا

 ونداد اب.... نبود مهم خیلي برایش و بود افتاده سرش از شالش که سوم نفر و
... .نکني خبر رو ما کني ازدواج روزي یه نمیکردم فکرشم: وگفت داد دست

 .هستم زهرا منم: گفت بلوط به رو و
 .کرد اکتفا محوي لبخند به ونداد

 و کرد معرفي کیوان را خودش که بود ونداد قامت هم پسررري هم پنجم نفر
 .کشید آ*غ*و*ش در محکم را ونداد
 ...کند فراهم قهوه و کیک تا رفت ارسالن و نشست ها دختر میان در بلوط
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 بابا جون به دعایي یه: گفت میریخت ها فنجان داخل شرریر که حالي در
 ....بکن بزرگت

 واسرره دادي نمي ومحل دختري هیچ.... همین: گفت وکیوان خندید ونداد
 نه؟ بود لعبت همین
 ....خفه: وگفت کرد اخم ونداد
 ما هکني؟مگ دعوت عروسرریت تو رو ما نمیتونسررتي: گفت لبخند با کیوان
 حرفا این دیگه برنج دست کف یه... بخوریم عروسي شام میخواستیم چقدر

 داشت؟ رو
 در او. شررود سرراکت که خواسررت و زد کیوان پهلوي به اي سررقلمه ارسررالن

 .نگرفتند مراسمي انهاهیچ که دانست نمي اصال و... نبود جریان
 .بود شده بلند ها دختر ي خنده صداي
 ...میکرد کني گرم مجلس معمول طبق بهنوش
 ...شوهرت بدبخت: گفت ونداد و نشستند انها کنار هم پسرها

ید لب بهنوش فت برچ نه تقصرریر: وگ  غریبي حس ما بین زنت میخوام م
 بد کي میشرره خوشرربخت کي میگم من بیار گیر شرروهر تو بعدشررم.... نکنه

 ...بخت
 هم اش یدونه ي   ي   ي  ... کردم جور برات همه این: وگفت زد لبخندي ونداد
 شد؟ واقع قبولت مورد

 شدم؟ بدهکارت هم چیزي یه ندیده خیر: بهنوش
 ....ها رفته یادم وقرارمون قول نکن فکر: گفت بهنوش و زد لبخندي ونداد
 میگي؟ کدومشو ک   ک   ک  : وگفت داد باال را ابرویش تاي یک ونداد



 نشه؟ باورش میزني رو حرفا این بچه جلو: وگفت زد لبخندي بهنوش
 ...میکنیما شوخي داریم فقط ما...  جون بلوط: گفت بلوط به رو و

 ...باشید راحت... نیست مهم: گفت سرد بلوط
نداد به رو بهنوش فت و یانو بود قرار: گ  السک برام گفتي بدي؟؟؟؟ یادم پ

 وارسته؟ اقاي رفت یادتون... منزل در... میذاري
یامده در بلوط حرف پنهاني ي طعنه از هنوز ونداد ید. بود ن  خاطر به شرررا
ست هم خودش...  برایش واقعا هم شاید... ظهر اتفاق ست چرا نمیدان  دو

 .دهد نشان العمل عکس... شود دلخور... شود ناراحت بلوط داشت
 خونه م پیانو پ   پ   پ   پ  ... حتما...  باشررره: وگفت زد لبخندي تصررنعي

 ...جدیدم ي خونه نیاوردمش هنوز... است
 ....منتظرم من هرحال به: بهنوش

 .میکرد مزه مزه را اش قهوه و داد تکان سري ونداد
 وبشورم؟؟؟ دستهام میتونم کجا: پرسید زهرا از بلوط
 بود ایسررتاده اینه جلوي... برخاسررت جا از بلوط و داد نشرران را سررمتي زهرا
 نبود نای نگران ارایشي بي بخاطر خوشبختانه. شست مي را صورتش و وسر

 ...شوند پخش لبش رژ کرمو که
 خوبي؟ جان بلوط: وگفت شد وارد سارا و شد باز در

 چطور؟...ممنون: گفت متعجب بلوط
 ...میزنه پر پر داره طفلک.... کردید دیر چرا شد نگران اقاتون: سارا
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 یاد به که انجا تا... بود افتاده جانش به خوره مثل سوالي اما. نزد حرفي بلوط
شت  با که صمیمتي این حاال اما.... بود گفته ونداد بودن ندیده از مادرش دا
 ...داشت بهنوش

 .داشت ربطي چه او به اصال
شویي از سارا همراه به سکوت در ست  خالي جاي تنها بار این. شد خارج د

 .بود ونداد کنار
 .شد مشغول اش شوکالتي کیک با و نشست جا همان

 ناراحتي؟ ازم: گفت گوشش دزیر وندا
 ....نه: بلوط
... دنباش ونداد براي دیگري حرف جاي که برد کار به را واژه این صریح انقدر
قدر فت تلخ ان نداد که گ ید و  مهم بلوط براي اصررال او که میکرد باور با
 هم را این حسرت!!! خوشحال یا شود ناراحت او دست از حتي تا.... نیست

 !...بود مهم بلوط براي کمي حداقل کاش که میخورد باید
 ...ندبود رسیده خانه به وکوفته خسته که بود گذشته شب یازده از ساعت

شت بلوط  را کدام هر شوق و ذوق با... میکرد نگاه هایش خرید ساک به دا
 دیگر دور یک حتما داشرررت دومي جان اگر. میکرد رو و زیر و اورد مي در

 .کشید عمیقي نفس... پوشید مي هم را انها
سا چه... نبود بدي روز  نه....  ونداد هاي مهرباني. بود خوب هم خیلي که ب

باني.... نه طا صررفتي او به نمیخواسرررت دلش اصررال نه مهر ند ع ...  ک
 پهن تخت روي و کشررید عمیقي نفس... بود نفعش به ونداد ولخرجیهاي

 .شد



شگاهش زودي به. بود شده اغاز معکوس شمارش شد شروع دان  کمتر و می
 ...دنیاست بدبختي اخرین کردن زوري شوهر میکرد فکر

 .شد بلند جایش از رخوت با خورد در به که اي تقه با
 ....کردم اماده چایي: وگفت زد لبخندي ونداد
 ...ندارم میل: وگفت داد تکان سري بلوط

 ...وایسا لحظه یه: وگفت کرد دستي پیش ونداد که ببندد را در خواست
 .گرفت جلویش را بود کرده پنهان کمرش پشت که را وساکي

 هست؟ چي این: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط
 ...ببین کن بازش ب   ب   ب  : ونداد
 کوتاه دلم ساتن مجلسي پیراهن دیدن با... کرد باز را ساک میلي بي با بلوط

 چیه؟ این: وگفت کرد ریز را چشمهایش بود اي سورمه رنگ به که
 ...بود گرفته چشمتو که همونه: ونداد
 ...نفهمیدم من خریدي اینو کي:  بلوط
 راتب اینو رفتم منم مغازه تو رفتي که موقع همون: وگفت زد لبخندي ونداد

 ...کشید طول خرده یه فقط.... خریدم
... فتادا یاشررد... نبودند هم با کجا در که بیاورد یاد به تا کرد فکر کمي بلوط

 ...شدنش گم
 ري؟؟؟بخ پیرهن برام بري که گذاشررتي قال اونجا منو تو: توپید او به اخم با

 ارررررررره؟
 بود؟ رفتاري چه این... برد ماتش ونداد
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 که ديکر ول منو: گفت داد با و کرد پرت صورتش به را پیراهن و ساک بلوط
 وبخري؟؟؟ اشغال این بري

 .بود کرده سکوت ونداد
 ...نیستم بلد و جایي میدونستي خوبه: گفت غیظ با بلوط

 .بست محکم هم را در و رفت اتاق به او به توجه بي و
 :پنجم فصل

 .گذاشت اش پیشاني روي را دستش. زد غلت پهلو به رخوت احساس با
 ...چرخید ان سمت به موبایلش صداي با

 .پیچید گوشش در بهادر متحکم صداي
 شده؟ طوري: گفت داشت الودگي خواب رنگ هنوز که صدایي با

 تم؟نشس گنج سر من بدي؟ ادامه بیکاري وضع این به میخواي کي تا: بهادر
 ....میکنم خرج بزرگم ب   ب   ب   پدر سري صدقه از من: گفت حرصي ونداد

 داره؟ اشکالي
 ...دارم حرف باهات شرکت بیا: گفت تري مالیم لحن با بهادر
 ...ندارم وقت: ونداد
 ...ونداد: گفت کالفگي با بهادر
 وبرادرت تو ت   ت   دسررت بازي زندگیم میخواي؟ جونم ج   ج   از چي: ونداد

 ...باشم خودم حال بذارتو نیست؟ بس شده وپدرت
 .کرد قطع را تماس و

شید عمیقي نفس شپزخانه سمت به کالفگي وبا ک ... ردک دم چاي... رفت ا
 ...کرد داغ ماکرویوو در و دراورد فریزر از هم را نان.... چید را صبحانه میز



 صررندلي سرره که اي نفره چهار میز به... انداخت صرربحانه ارکان به نگاهي
 بسته ستمیتوان اشپزخانه اپن از که اي بسته در به... بود گرفته بر در را خالي

 که وپیراهني سرراک به... کرد نگاه خانه کل به... کند حس و ببیند را بودنش
 ..بودند افتاده زمین روي اتاق در جلوي هنوز

 ...برداشت را انها... شد بلند ازجایش
 .دکر باز ارامي به را اتاق در...  داشت سراغ خودش از کمتر که جسارتي با

 ودب گرم اتاق...بود شررده مچاله نفره دو بزرگ تخت روي گربه بچه یک مثل
ما باس بودسررراک سررردش انگار او ا ید دیگر کنار تخت پایین را ل  ها خر

 یدکش باال وعریانش ظریف هاي شانه هاي نیمه تا ارامي به را پتو و گذاشت
 ...کشید

 .بودند گرفته را صورتش از نیمي موهایش
 باال ربیشررت را پتو... برجسررته اما...رو و رنگ بي...  بودند باز نیمه لبهایش

 ...گردنش نزدیکیهاي تا کشید
سر شت با ست انگ ست خوا شید عقب که کند نوازش را صورتش پو .. .ک

 ...شد خارج اتاق واز کرد خالي اه مثل را نفسش
شپزخانه به دیگر بار شتگ را پنیر و کره و مربا ظروف پوش در. کرد نگاه ا  ذا

 .بخورد چیزي اینکه بدون.
 .شد خارج خانه از و پوشید ولباس بازگشت اتاق به

 اخر هاي نفس و بزند قدم داد مي ترجیح... نداشررت رانندگي ي حوصررله
 ...کند دعوت هایش ریه به را شهریور
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یدن با  قدم دخترجواني همراه به که خودش سرررال و سررن هم جواني د
 و سررر از سررادگي که میکرد نگاه انها به. شررد تازه دلش داغ... برمیداشررت

 ...بارید مي رویشان
 چه بلوط از مگر... کردند عبور چشمش ازجلوي و شدند اتوب*و*س سوار

 شرراید.... بدهد او به کوتاه فرصررت یک نبود حاضررر حتي میخواسررت؟؟؟
 .میشد موفق

 اصرررار اجباري زندگي این به چرا... بود افتاده روي چه به خودش اصررال
 گهن براي را تالشش تمام او... بود زور مگر.... نمیکرد تمامش چرا... داشت
 ....بلوط داشتن

 بود؟ کرده تالشي چه او
باتش از کدام هیچ چرا حاسرر مد نمي در جور م  مي را زندگي این چرا... ا

مامش چرا... میخواسرررت را قلق بد و تخس دختر ان چرا.... خواسرررت  ت
 .نمیکرد

 ...بود او ي سلطه تحت چیز همه
 .شود خالص ازشرش خوردن اب مثل میتوانست
 .ندارد حق هم او... دارد هم شري مگر او کرد فکر باخودش

سا چه شتر او ب ست ولي... دارد حق بی  را ارک این چرا... بگذرد او از نمیتوان
 کند؟
سنامه در بلوط نام وقتي سي پس... بود اش شنا شت حق ک  از ار بلوطش ندا

 .بود سهمش... بود او حق. بود او مال.... بگیرد او
 .بدهد دست از را او نبود حاضر... هایش بازي عنق و ها لجبازي نهایت با



 ات اگر حداقل. بود خواسررتني زیباي دختر یک او...  بود انصرراف بي چقدر
 بشررمار بازي اسررباب هرچند... بود او براي حاال اما نبود او خواسررت دیروز

ست دلش که بود ادم یک. امد نمي  او.... بود شده او سهم که حاال نمیخوا
 .بدهد دست از راحتي همین به را

 ...میکرد حفظش باید
 .بود نداده انجام او قبال در جدیدش احساسات ابراز در تالشي هیچ هنوز

ست هم او ست هم حاال اما.... بود مخالف هم او.... نمیخوا  هم.... میخوا
 ...بزند کاري هر به دست بلوط رضایت براي بود حاضر هم.... بود موافق
 .میزد چنگ دلش به چیزي

 او به نسرربت حسررش بود کرده زندگي سررقف یک زیر او با که اولي روز از
 برابر در همدردي حس نوع یک.... الفت و انس نوع یک.... میافت افزایش

.... غریزه رحمي بي کمال در و... دلسرروزي شررراید... اجباري زندگي یک
 .دارد نمي بر سرش از دست نچشد را بودن او با طعم که وقتي تا حداقل

 ...کشید هایش پنجه با را موهایش
سرش بود امده اش زندگي در که دختري اولین سر... بود هم ... اجباري هم
 !!!مصلحتي... زوري

. نمیکرد حساب ادم داخل را او کسي... وقت هیچ.... نداشت دختر دوست
 التمشک کردن طرف بر براي بود درسش بخاطر فقط بود شده حساب اگرم

 .درسي
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 خودش بود که هرچه.بودند امده سررمتش به همین بخاطر هم دانشررگاه در
 ...میکرد فکر اینطور
ستانش اکیپ شان دختري اگر. بود همین هم دو  ودشخ به وقت هیچ بود بین
 .کند نزدیک احساساتش به حد از بیش را کسي که نداد اجازه

 بودن بلد اصال....بود نکرده عشق اظهار. بود نداده شماره کسي به حال به تا
 .باشد داشته دوست مخالف جنس از را کسي

 ...نداشت عالقه بوي و رنگ هم حرفهایش
 .دانستند مي را این اطرافیانش ي همه و... بود شوخي فقط هم هایش شوخي

 دشای.... باشد داشته دوست را دختري که نداد را حق این خودش به هرگز او
 انگار که داشت را یکي حاال اما... خودش روش و نوع به اما داشت دوست

 سپ... بود او براي بلوط.... بود خودش براي او... بود تر اسرران نداشررتنش
 حاال... باشررد نداشررته دوسررت را او بود رسررمش قبال که انطور میتوانسررت
ست شق میخوا شد او عا شد اش زندگي مرد... با شد گاهش تکیه... با . ..با
 هیچ... ها ادم ي همه مثل.... باشررد داشررته ال ایده زندگي یک میتوانسررت

 ...باشد نداشته بقیه با هم فرقي
 ...کرد تر را لبهایش

 داشت؟ بقیه با فرقي چه او
. دارد فرق خیلي که میدانسررت اما....  بود مانده عاجز جوابش از عمر یک
 !!! ...دارد نق ... دارد فرق

 .بود پدرش شرکت جلوي امد خودش به تا



 ليمی بي همان با اما. نداشررت کند بحث باز و برود انجا به که این به میلي
 .شد شرکت وارد

 .گفت تبریک او به و کرد علیک و سالم گرم نگهبان
ست نمي خیلي شد برخورد خوش توان  را لمعمو تعارفات یا بزند حرف یا با

بان به یاورد ز ته مهندس ابروي ریختن ترس از ب  ترجیح را سررکوت وارسرر
 .میداد

 ...شد اسانسور وارد
 .شود هپیاد باید که کرد اعالم زني لطیف صداي...  کرد ایست پنجم ي طبقه

 .شد بلند پایش به شرکت منشي
 برداشررت را تلفن میگفت تبریک او به ازدواجش بابت لبخند با که حالي در
 ...اوردن تشریف پسرتون وارسته اقاي: گفت مهیجي صداي وبا

نداد ید یکطرفه وو قا... نه نه: گفت زن که شررن نداد ا له... و له ب ما... ب  حت
 .داخل میفرستمشون

ند با و نداد به رو کجي لبخ فت و گه حاال: گ قا ا ید ا ید بودن وح  منتظر با
 .بیان تا دباشی داشته تشریف اینجا... بشه تموم پدرتون ي جلسه تا میموندن
 ... کرد پرت چرمي مبل روي را خودش

 باز نیمه ي کرکره و کامپیوتر و کار میز و کتابخانه یک و دیوار و در به نگاه با
 .گذراند مي وقت
 .شد اتاق وارد بهادر
 .شد بلند احترامش به اراده بي ونداد
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 ...عجب چه: وگفت نشست رویش به ورو زد لبخندي بهادر
 داشتي؟ کارم چي: وگفت کشید پوفي ونداد
 باشي؟ تکلیف بال میخواي کي تا: وگفت کرد اخمي بهادر
 ...هستم کار دنبال: ونداد
شید هایش پنجه با را موهایش بهادر سر: وگفت ک  ي؟میکن لج چرا... جون پ

 ...باش نوکرخودت باش خودت اقاي...  خودم پیش بیا
 پ   بگي؟؟؟ میخواسررتي همینو... هسررت وحید: وگفت زد پوزخندي ونداد

 . برخاست جا از رفتن قصد به و... بگي میشد تلفنم پاي پ   پ  
 .ونررررداد: گفت حرص با بهادر
 .کرد نگاه او به ونداد
شمهایش بهادر سامون سر زندگیتو کردم بد: وگفت کرد ریز را چ  دب دادم؟ و
 کردم؟ بد دستت؟ تو گذاشتم عموتو دختر دست کردم
 .شد خیره بهادر صورت به و کشید اهي ونداد
 قتيو گفتي یادته؟... کردي معامله من با تو: گفت تري مالیم لحن با بهادر

 چونه و چک بي که من خوب بگیري؟ ازم چک یه که میدي ازدواج به تن
شم گفتم گفتي هرچي شین... خونه... چ ... دمخو پیش بیا میگم کارم... ما

 میخواي؟ چي دیگه
 ظرممنت... نزدم دست بزرگت پدر حساب به هنوز من: افزود کوتاهي مکث با

سي و رقمي یه میخواي کي تو ببینم  میخوام دوندا... وبکني کار کلک و بنوی
سعه و شرکت شخ  تو از تکلیفم هنوز... بدم تو ست م صال... نی  رتنظ ا



 وحیدم حق ودر کار این هووم؟ کني؟ اداره تو بدمش و جدید ي شررعبه چیه
 ...نمیکنم

 ...تو اما
 .ایستاد پسرش روي وروبه شد بلند جا از

 .بود تر بلند او از وگردن سر یک ونداد
 مهایشچش به تا گرفت تر باال را سرش بود شده خیره قامتش به که حالي در

 .کند نگاه
 اگه هم االن همین: کرد زمزمه بود وافتخار رضررایت ان منشررا که لبخندي با

ست هنوز شرکت این ست و سرپا شک شده ور  لوطب با زندگي قبول بخاطر ن
 ...بود

شحالم سر و کم که هم چیزي... اومدید کنار هم با که خو  میدونم ندارید ک
 ست؟نی اینطور... رفته پیش خوب چیز همه... میسازه باهات دیگه بلوطم که

 کنار هم ات خانواده با دارم دوسررت حاال: گفت و زد اي مصررنوعي لبخند
یاي  جدید سررهام نظرت به یا چیه؟ جدید ي شررعبه به راجع نظرت... ب

 بخریم؟
 سررهام میتوني... ونداد کني خالي و حسررراب اون موجودي کل میتوني تو

.. .نمیخوره درد به شرریمي... بنداز بکار تو اقتصررادي شررم کمي یه... بخري
... جاريت یا.... بسازیم مسکوني مجتمع یه میشه... تیراهنه و بتون توي نون

 دارم؟ سراغ هم ادمش
 بندازیم؟ راه دارویي شرکت یا داروخونه یه چطوره اصال
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سکوت هنوز ونداد  تشرک ي توسعه یا بود؟ مهم پول فقط. شد خیره او به م
 !بود؟ مهم پول فقط... یا... سهام یا... 

 .بود شده کالفه. کرد سکوت هم بهادر
 ونداد؟ چته: گفت متحکمي لحن با طاقت کم بهادر
 .شد خارج اتاق از حرفي هیچ بدون و فرستاد بیرون سنگین را نفسش ونداد

شي صداي به توجه بي... بود شده کالفه وجواب سوال همه این از  او که من
 .شد خارج شرکت از و شد اسانسور وارد... میکرد خطاب را

*************************** 
********************************* 

 .کرد نگاه ساعت به و امد قوسي و کش بلوط
 .بود گذشته نیم و دوازده از
 .بشوید را رویش و دست تا شد بلند جا از رخوت با
صویر اینکه بدون کالفه ایفون صداي با  احتماال .کرد باز را در ندک نگاه را ت

 .بود اورده را نهار که بود ونداد
 .امد بیرون دستشویي از و شست را رویش و دست

سط که برنا دیدن با ستاده هال و  نگاه هخان دیوار و در به کنجکاوي با و بود ای
 .زد خشکش رسما میکرد

ضور متوجه برنا شا که لبخند با و شد بلوط ح شت دلتنگي من  متشس به دا
 .کشید آ*غ*و*ش به محکم خیس وصورت سر با را او و رفت
 ... بود شده دلتنگش چقدر دانست مي برادرش اگر. بود کرده بغض بلوط



 به داشررت سررعي عمیق هاي نفس با و بود مانده برنا آ*غ*و*ش در لحظاتي
 .ندهد خروج ي اجازه اشکهایش

 ریهاینطو پس: گفت باري شرریطنت لبخند با و کرد جدا خودش از را او برنا
 میشن؟ مکه حاجي وحاجي میکنن شوهر میرن ملت... دیگه
 ...بود شده خیره برنا ي چهره به بلوط

 نمیتوانسررت او از... میزد لبخند رویش به که او خونگرم و مهربان صررورت
 بود ردلخو او از نه... نداشت نقشي تحمیلي زندگي این در که او باشد متنفر

 براي دلش فقط... دیگر چیز هیچ نه و بود ناراحت نه بود خاطر رنجیده نه
 .بود شده تنگ برادرش

 شده تنگ هم پدرش و مادر براي دلش ها ناراحتي ي همه با که بود جالب و
 .بود
 خوبي؟: وگفت کشید اي خمیازه بلوط و نشست مبلي روي برنا
 خانم؟ تنبل بودي خواب االن تا: وگفت زد لبخندي برنا

 .... کرد اکتفا محوي لبخند به بلوط
 خبر؟ چه: گفت و نشست برنا کنار
 نای ونداد جلوي روز هر تو... ریختیه چه این: وگفت خندید رویش به برنا

 .خندید بلند وبلند... که میکنه سکته بدبخت اون ري؟ مي راه شکلي
 بزس خرسي ي پوسیده و کهنه شلوار یک... کرد نگاه وضعش و سر به بلوط

 ...لیمویي کوتاه استین شرت تي یک و بود پوشیده
 بیارم؟ چایي برات برم: گفت و شد بلند جا از
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 خوردي؟ صبحونه خودت: پرسید کنجکاو برنا
 ...بیدارمیشم االن من:  بلوط

 میشي؟ بیدار موقع همین همیشه... ول اي: برنا
 خواب ي دیوونه من میدوني که تو: وگفت امد قوسرري و کش و.. اره: بلوط

 ...صبحم
 کجاست؟ ونداد... لعنت منکرش بر: برنا

 اما دام زبانش سررر تا نمیداند لفظ یعني.... اند نمید بگوید خواسررت بلوط
 .نگفت

 ....بیرون رفته: گفت گیجي با
 ...کار سر میره پس: وگفت داد تکان سري برنا

 .شد خیره برنا به بلوط
 .بود هشد خیره او به بیشتري دقت با و بود کرده تنگ را چشمهایش هم برنا

 الدنب میره صرربح... نکرده پیدا کار که هنوز...  نه: وگفت کرد اهمي بلوط
 ...میشه پیداش االنا... کار
 .کشید راحت نفس یک انگار برنا

 ...بگو خودت از خوب: وگفت زد محوي لبخند
 تهران؟ اومدي کي تو بگم؟ چي: وگفت کرد تر را لبهایش بلوط

 ....افتادم راه دیشب... رسیدم االن همین من:  برنا
 اومدي؟ اینا مامان با: پرسید مکث کمي با بلوط

 ...اره: برنا
 .انداخت پایین را سرش تنها... نگفت دیگري چیز بلوط



 میشه؟ شروع دانشگاهت کي از: برنا
 ...فردا پس: بلوط

 ...میشي سرگرم حسابي دیگه پس: برنا
 .انداخت باال را اش شانه بلوط

 خبر؟ چه دیگه: برنا
 ...سالمتي: بلوط

ست واقعا: برنا شید زحمت کلي انتقالیت براي نکنه درد ونداد د  سر اب.... ک
 تو رو تو کي وگرنه: وگفت زد بلوط پیشرراني به اي ضررربه اشرراره انگشررت

 .....میداد راه تهران دانشگاه
 .کرد سکوت و زد خندي نیش بلوط

 خوبه؟ اینا مامان حال: پرسید بلوط لحظه چند از بعد
 ...عالین دخترشون احوالپرسي از...  اره: برنا

 ...برنا نکن شروع:  بلوط
 ...کنین اشتي باید دیگه بار این: گفت مهیجي لحن با برنا

 کردیم؟ قهر که باره چند مگه: وگفت زد پوزخندي بلوط
 اگه... شررده تنگ واسررت دلش چقدر مامان میدوني: گفت مهرباني با برنا

 ....ببیني رو بابا روز و حال
 يچای برات میرم: وگفت شرررد بلند جا از بحث ي ادامه براي میل بي بلوط
 ...اي خسته حتما... بیارم

 هستي؟ نهار: پرسید بلوط و کشید عمیقي نفس برنا
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شت خنده رنگ که لحني همان با. بود گرفته اش خنده برنا  از يیعن: گفت دا
 بدي؟ ما به نهار یه میشه کسر وندادتون اقا جیب
 .رفت اشپزخانه به و خندید بلوط

 بود؟ کابینت کدام در چاي حاال خدایا
 هک بود این اش خوبي. کشررید راحتي نفس چاي پر قوري و کتري دیدن با

 ....میکرد اماده را صبحانه روز هر ونداد
 .کرد روشن را کتري زیر و زد پهني لبخند

 میاد؟ کي ونداد.... نمیخوام چایي: وگفت امد اشپزخانه به برنا
 یرد ساعت نیم.... میاد ها موقع این معموال: وگفت کرد نگاه ساعت به بلوط

 میخوري؟ چي نهار حاال... داره زود و
 ...میخورین خودتون چي هر: برنا

 خوبه؟ مرغ با پلو زرشک خوب: بلوط
 بزنم؟ چرتي یه من پس.... ه ه ه عالیه: وگفت کشید اي خمیازه برنا

 که جااین اومدي تو یعني: گفت حرص با و انداخت اش بیني به چیني بلوط
 بخوابي؟

 بخوابه؟ خواهرش ي خونه ادم داره اشکالي: برنا
... واقعا اش؟؟؟ خانه. کرد کج لبخند عالمت به را دهانش مسررخره بلوط

 .بود مسخره چقدر
 ممیزن چرت یه... بودم فرمون پشت من همش دیشب از کن باور: افزود برنا

 هان؟..  دیگه بیاد ونداد تا



خالفتي بلوط قدر... نکرد م یل بود صررمیمي برنا با که هم هرچ  نای بر دل
 .بگوید او براي را هایش مشغولي دل که نمیشد

 کی... کند باز را هایش دل و درد سررر و بزند حرفي نمیتوانسررت حال این با
 !برادر نه بود خواهر برنا کاش کرد ارزو لحظه
 ...کند استراحت تا کرد راهنمایي ونداد اتاق به را او بلوط

. شدبپو مناسب لباس ویک بگیرد سري سر دوش یک داد ترجیح هم خودش
 .بریزد سرش به نهار براي خاکي یک تا برود اشپزخانه به هم بعدش

 داشتند؟؟؟ اصال زرشک حاال
 ...اورد بیرون را سرش کلید چرخش صداي با

 .شد ظاهر جلویش بلوط کند باز را در لوالي داشت سعي حالیکه در ونداد
 .خورد یکه او دیدن با

 یپک را اندامش و بود بسررته نقش رویش قرمز قلب دو که مشررکي بلوز یک
 ...قرمز هاي صندل و بود پایش هم مشکي جین یک. بود کرده حفظ

 .بود بسته اسبي دم هم را موهایش
 .داشت هم ملیحي ارایش نسبتا

 ادگش هاي لباس ان پس در... بود فهمیده تازه را یکي این. بود ظریف چقدر
 .امد نمي چشم به که بود چیزي تنها اندامش کهنه و

 مي دنبالش به ذهنش در که نظیري بي همسررر همان بود شرررده واقعا یعني
شت شد؟ شده درست چیز همه که بود ممکن...گ  بلوط بود ممکن یعني! با
 .... واقعا یعني... باشد شده متحول
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 و میکشررید عمیق ونفس بود شررده او جدید ي قیافه مات هنوز که حالي در
 .امد خودش به کارگر صداي با برد مي فرو مشامش به را برنج بوي

 شده؟ چي: پرسید کنجکاوي با بلوط
 مرد چشررمهاي... بلوط به لحظه یک و شررد خیره کارگر به لحظه یک ونداد
 .بود میخ بلوط روي

سبتا صداي با و شد فعال مخش آن یک در  تو وبر.... یاالله: گفت بلندي ن
 ...اتاق

 .رفت اتاق به و کرد نازک چشمي پشت بلوط
 ار سرریاهي پیانوي حمل که کارگري دو همراه به و زد لبخندي نیمچه ونداد و

 ...شدند خانه وارد بودند گرفته عهده بر
صدا سر با  زا بعد و امد هال به بعد دقایقي و بود شده بیدار خواب از برنا و

 ایيپذیر از کنجي در را پیانو دیگر تن دو و او کمک به ونداد با علیک سررالم
 .دادند قرار

ساب را کارگرها کار ي هزینه ونداد  يم مبل روي برنا کنار که حیني و کرد ح
 کجان؟ بقیه پس... اومدي خوش: گفت نشست

 ...اومدم تنها من... شما ي خونه: وگفت زد لبخندي برنا
 .است اتاق در هنوز بلوط که افتاد یادش و زد لبخندي ونداد
 ...بیرون بیا... عزیزم:وگفت گشود را ان و زد در به اي تقه ونداد

 تپر اتاق به و کشررید را اش یقه بلوط... اسررت شررده چه بفهمد انکه از قبل
 .شد

 شده؟ چي: وگفت ایستاد صاف شده گشاد چشمهاي با



 ...بفهمه چیزي برنا نمیخوام: گفت لب زیر حرصي بلوط
 بفهمه؟ چیو: گفت اي اهسته صداي با هم ونداد
 ...بفهمه تو و من ي رابطه از چیزي نمیخوام اینجاست که وقتي تا: بلوط
صال مگه:گفت پوزخند با و داد باال را ابرویش تاي یک ونداد  بین اي رابطه ا

 هست؟ تو و من
 نه؟ فهمیدي منظورمو...  ونداد: وگفت زد او به اي سقلمه بلوط
 ...کردم فکر که بگو ب   ب   منو: وگفت زد خندي نیش ونداد
 فکري؟ چه: بلوط
 ...هیچي: ونداد
 ... نشدم خر اینقدر هنوز:  بلوط

 .گرفت را دستش ونداد که شود خارج اتاق از خواست
 ...برنا جلوي گفتم: گفت حرص با بلوط
 ....نيبز جیغ میتوني: وگفت زد لبخندي و کشید خودش سمت به را او ونداد
 ... نکن کاري یه ونداد: گفت شده گرد چشمهاي با بلوط
 چي؟: وگفت کرد حلقه او کمر دور را دستهایش ونداد
 .... ونداد:  وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 جانم؟: ونداد
 ...کن ولم: گفت غیظ با بلوط
 .فشرد خودش به بیشتر را او و بده؟ جات مگه: ونداد

 .بود گرفته آ*غ*و*ش در کامل را بلوط و بود داده تکیه دیوار به
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 رناب بخاطر اگر... بگوید اش زندگي شرررح از برنا جلوي نمیخواسررت بلوط
 ....نبود

 ...بس و همین. بود گر سواستفاده فقط.... ونداد به خدا لعنت
 .میکرد نگاهش ونداد

 ...میدید وضوح به را خواستن شوق تیره عسلي نگاه ان پس در
 .شد خیره او به

 .کشید کنار بلوط و شد خم سمتش به ونداد
 .بود گرفته را دستش اما... کرد ورهایش زد گردنش به اي ب*و*سه ونداد
شي با بلوط ست با و کرد جمع را صورتش چند  هیچ از را گردنش ازادش د
 ....بشم متنفر ازت بیشتر کن کاري یه روز هر: وگفت کرد پاک

 هک نشررد....  بیشررتر میکني کاري یه هم تو ت   ت  : وگفت زد لبخندي ونداد
 .کند تمام را اش جمله

 شما؟ موندین کجا: گفت شیطنت با که امد برنا وصداي
 رناب نزد به و بازکرد را دراتاق و دراورد او دسررت از را دسررتش حرص با بلوط
 .رفت
 .شد خارج اتاق از هم او تر دراز پا از دست و کشید اهي ونداد

شپزخانه در بلوط نهار صرف از بعد شغول ا ست م  و بود ظروف شوي ش
 .میکردند تماشا فوتبال وصدا سر با هم وبرنا ونداد

 نبود بدي روز
 گتن برنا براي دلش. بود خوب اما بود شده صرف نهار سه ساعت اینکه با

 .بود شده



 .شنید مي را انها ي مکالمه صداي
 پیانو يراست: پرسید میخورد افسوس رفته دست از فرصت از حالیکه در برنا
 اوردي؟ خونه از رو

 چطور؟ اره:  ونداد
 ....لعنتي اي: گفتند هم با همزمان و

 ... بده پاس اخه:  برنا
 ....خونه رفتم نه ساعت من... ندیدم رو اینا پدرت: وگفت کشید اهي ونداد

ضر حتي. شد وخیره ا به برنا شت حق هرچند... عمو بگوید نبود حا  يول دا
 .دببخش را پدرش تا داشت ونداد از بیشتري توقع ازدواج این به توجه با

ید عمیقي نفس نه در که شرررد خیره بلوط به و کشرر  خودش دور اشررپزخا
 .میچرخید
 کجاست؟ چایي ونداد: گفت بلند درنهایت

 سررمت باال کابینت: گفت حال همان در... بود تلویزیون به چشررمش ونداد
 ...دوم ي طبقه اخر به مونده یکي چپ
 ....بده بهم بیا نمیرسه دستم: بلوط
 .شد بلند جا از ونداد

 انریح به گزارش براي. بود امده کنار نظر به. میکرد نگاه خواهرش به برنا
 .میگرفت اندازه باید را جوانب توام

ستش به را چاي قوطي ونداد  ترم شیش فقط ف   ف  : گفت شیطنت وبا داد د
 ...داري زبون
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 ....کنم لهت نزدم تا برو: گفت اهسته حرص با بلوط و خندید بلند برنا
 ...میاد بهت خیلي لباسا این: وگفت رافشرد اش بیني ونداد
 ....میدونم خودم: بلوط
 ...خوشگلي خیلي: گفت زیرگوشش ونداد
 ...میدونم: وگفت انداخت باال را ابرویش تاي یک بلوط
 ...بمونه جا همین ه   ه   ه   همیشه برادرت کاش: وگفت زد لبخندي ونداد
 بود؟ هکرد صفا ونداد کلي امروز یک که بود؟ بد اینقدر.شد خیره او به بلوط

 بود اپن روي که را گوشرري و پرید اش خیره نگاه از تلفن زنگ صرررداي با
 .برداشت

 حواسش چشمي وزیر کرد دم خودش را چاي. شنید مي را بله بله فقط ونداد
 .بود تلویزیون و بلوط به

شي بلوط شت را گو سایهه میگه مجتمع نگهبان....  پایین برو: وگفت گذا  م
یه از یکي به دارن ها  باید هم تو... مینویسررن اعتراض دیگه هاي همسرررا

 ...باشي
 .کرد صبر اول ي نیمه شدن تمام تا و گفت اي باشه ونداد

 .شد خارج خانه از و
 ....نمیاد بنظر بد هم اونقدرا: وگفت امد اشپزخانه به برنا

 کي؟: بلوط
 ...اقاتون: برنا

 ....اقا: گفت کنان تکرار و زد خندي نیش بلوط
 نمیکنه؟ که اذیتت بلوط؟: وگفت زد لبخندي برنا



ندي بلوط فت زدو لبخ  لورده و له و میزنیم دیگرو هم کلي روز هر چرا: گ
 ...میکنیم

 .کرد اخم برنا
 ...بابا نه: وگفت خندید بلوط

 ...نمیکنه که رفتاري بد باهات: برنا
 ...نه: گفت مکث کمي با و کشید عمیقي نفس بلوط

 ...بگو راست: وگفت گرفت را خواهرش دست برنا
 ...میگم راست: گفت تعجب با بلوط

 ؟..کردي فکر چرا پس: برنا
 ونداد هوگرن... میکند رفتاري بد بیشررتر کسرري چه میکرد فکر داشررت بلوط

 .باشد رفتار بد نمیداد قد عقلش اصال... بدبخت
 راماحت بهم... دلبازه و دسررت... مهربونه خیلي.... خدا به نه: گفت لبخند با

 این ي همه واقعا... شد جاري ها صفت به زبانش چقدر فکرکرد و... میذاره
 .میداد نسبت ونداد به داشت را ها

 ...خوبه پس:  برنا
 .خوبه....  اره: گفت صداقت با

 اومدي؟ کنار مشکالتشم با:  برنا
 مشکالت؟: بلوط

 فکر هشونب زیاد که خوبه... خوشبختیا خیلي تو بابا: وگفت زد لبخندي برنا
 ...نمیکني
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 چي؟ به: بلوط
 ...داره زبون لوکنت و نمیشنوه گوشش یه ونداد اینکه به: برنا

 .بود محکمي ي ضربه
 ...دانست نمي را این شنید؟بلوط نمي گوشش یک

 واقعا. بود زدن حرف حین در که بود شررده خیره برنا به و بود زده خشررکش
صال سش ا شت.... اونبود حرفهاي به حوا  هی روز هر اینکه به میکرد فکر دا
 .میکند پیدا او از جدید نق 

 ...عالي چقدر... بود کر شوهرش
 کره؟: وپرسید امد بیرون بود خورده که اي ضربه شوک از سختي به

 ...نیست مهم خیلي... گوشش یه: برنا
 کدوم؟ میدوني: بلوط

 بود؟ نگفته بهت ونداد: برنا
 .داد تکان منفي عالمت به را سرش بلوط

 و زد کنار را د بو ریخته صورتش روي که خواهرش موهاي و زد لبخندي برنا
 مهم اصررال توزندگي اینا... نیسررت مهم: وگفت انداخت گوشررش پشررت
 ...نیست
 گوشش؟ کدوم: گفت تحکم با بلوط

 این... طبلو ببین.... نیستم مطمئن... چپ کنم فکر... نمیدونم درست: برنا
 هک شررکر رو خدا... زندگیت سررر رفتي دیگه تو.... نیسررت مهم اصررال چیزا

گه... نداري کسررر و کم هم چیزي ندادم هان؟ ؟ بهتر این از چي دی  که و



 ادامب تو که نگرانه همش... نگرانته خیلي مامان... نیسررت بد میگي خودت
 ....بشي جدا نشده هیچي هنوز
شید عمیقي نفس بلوط ست مي هم بهتري هاي کیس. ک شته توان شدب دا . ا

ست شته رویایي زندگي یک میتوان شد دا  یا... ودب سالم لعنتي شروین... با
 مشاس بود کرده مالقات را او یکبار که پسري همان حتي یا... کوروش حتي

ست االن را سماني نق  انها حدااقل... نمیدان شتند ج  دلش را سرش... ندا
 حرف که پسرک این. نبود بلوط حد در اصال او... بکوبد دیوار به میخواست

 ...نداشت والل کر یک با فرقي هیچ خدایا... بود کر و نبود بلد زدن
 اب. گفت او به چرا اصررال...  بیندازد چنگ برنا صررورت به میخواسررت دلش
 ...دومي حال به واي داشت مشکل یکي

ست که حالي در شاي محو که برنا به رو...  جوید مي را لبش پو  ي نیمه تما
 ونداد انبج از باید که مصیبتي همه این بپرسد خواست. کرد بود فوتبال دوم

 ....یا است مادرزادي کند تحمل
 .کرد رافوت نفسش

 ....کرد دعوت فحش یک و آه یک به را رفته دست از گل موقعیت برنا
 داري؟ نداري طالق قصد دیگه که تو: گفت بلوط به رو

 .کرد نگاه او به بلوط
... بود پدرش گردن زیر ها تقصرریر ي همه. بداند مقصررر برنارا نمیتوانسررت

 ....فروخت پول خاطر به را دخترش که پدرش
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 فعال: گفت اي مخفیانه ي قروچه دندان با و کرد خارج حرص با را نفسررش
 ....نه

 نه؟ فعال چیه منظورت: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک برنا
 را ودندب دستي پیش در که هایي تخمه وپوست لیوان و برخاست جا از بلوط

 .رفت اشپزخانه به و.... دونم نمي یعني: وگفت برداشت
 .زد رویش و دست به ابي
 چنده؟ چند: پرسید که امد هیجان با ونداد صداي و شد باز در

 ....صفر -صفر هنوز: برنا
شیند برنا کنار که بود شده خم ونداد  سیخ ونداد... کرد صدایش بلوط که بن

 جانم؟: گفت و ایستاد
 ....اتاق تو میاي لحظه یه: وگفت زد تصنعي لبخند بلوط

 ...بلوط: گفت نگران برنا
 شررام رايب: گفت ونداد به رو و زد برنا به بخشرري اطمینان نسرربتا لبخند بلوط

 ....ربخ چیزایي یه برام برو... داره دوست برنا... کنم درست کتلت میخوام
 احتير ادم من: وگفت زد لبخندي برنا و کرد نثارش باالیي بلند چشررم ونداد
 ....مونما مي شام...  هستم
 ...بخري چیا باید بگم بهت بیا: وگفت کشید و ونداد بازوي بلوط

 .شدند ونداد اتاق وارد و
 بخرم؟ چي خانم خوب: وگفت برداشت را کاپشنش ونداد
 کشید را بازویش بلوط... سایید مي هم روي حرص از را هایش دندان بلوط

 .کشید خودش سمت به را او و



 .شد کشیده سمت همان به نداشت را لحظه این توقع اصال که ونداد
ستاد پنجه نوک روي بلوط سته با چپش سمت گوش در و ای  دایيص ترین اه

 !...کرد بازگو را خریدش لیست بود ممکن که
 همان سرخ ي دریاچه یک در اما بود ابي. شد خیره بلوط چشمهاي به ونداد

 .بودند شده غرق ها آبي
 .کرد تر را لبهایش

 .بود واکنشش منتظر سینه به دست بلوط
 ...گفتي چي نشنیدم: گفت و کشید عمیقي نفس ونداد
 ...که گفتم بلند چرا؟ جدي؟: بلوط
 میزني؟ حرف گوشي در چرا حاال:  ونداد
 ؟...مهمه: بلوط
 ....تنهاییم اینجا که ما: ونداد
 ...مهمه تنهایي یعني: بلوط
 چیه؟ منظورت م   م   م  : ونداد
 گوشرري در حرف با... گفتم گوشررت در خریدمو لیسررت.... هیچي: بلوط

 ؟..داري مشکل
 ...نه: گفت مکث با ونداد
 نه؟ نیست مهمم.... نیست مشکلي پس: بلوط
 .نگفت چیزي ونداد
 اره؟ بزنم حرف گوشت کدوم تو گوشي در که نیست مهم یعني: افزود بلوط
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 ... دارد نق  چقدر که بکشد خودش زبان یر ز از میخواست بلوط
 بگي؟ یکي این تو نمیشه حاال: وگفت زد لبخندي ونداد
 میکنه؟ فرقي چه: بلوط
 ف   ف   انگارف   که خودت: گفت لبخند وبا کرد جیبش در را دستهایش ونداد

 ...نمیشنوه یکي این چون... فهمیدي
 فرتن تمام.. ناراحتي با... غیظ با.. اخم با... حرص با. میکرد نگاهش بلوط

 ندادو نثار بخشندگي و سخاوت با را همگي و بود ریخته چشمهایش در دنیا
 .کرد مي

 چیه؟: وگفت زد لبخندي و پوشید را اش تابستاني کت اور ونداد
 ...هیچي: گفت مسخره لحن یک با بلوط
 ...میگفتم وگرنه... باشه مهم برات ب   ب   ب   نمیکردم فکر: ونداد
 .بود ایستاده سینه به دست بلوط

 الاصرر برام... اره: وگفت کشررید عمیقي نفس بدهد را جوابش اینکه بجاي
 ...نیست مهم باشه مربوط تو به که چیزي هیچ.... نیست مهم
 و بود کرده مشررت را دسررتهایش. شررد خارج اتاق از دیگري حرف هیچ وبي

 .نمیتوانست اما باشد مسلط اعصابش به داشت سعي
 ايچ هاي فنجان و تخمه پوست و میوه وظروف بود رفته اشپزخانه در دوباره

 صرررداي که بود انداخته راه تق تق و بکوب بکوب انقدر.  شررسرررت مي را
 .بود درامده برنا اعتراض

 رامح خانه این در که میرسررید نتیجه این به بیشررتر گذشررت مي که لحظه هر
 ...بگذرد بیخودي به شیرینش هاي لحظه تمام فعال است قرار و است شده



 ... نفهم زبان ناق  ادم یک با
 در همراهش و همسررر عنوان به را او چطور.... میکند فکر خودش به تنها که

ند معرفي ها جمع ند... چطور. ک ندگي با میتوا ند اوز  یک چطور.... ک
 ...بگذراند او با را روزش و شب و کند تحمل را شخ  این عمرکنار
مه پسرررک یده زندگي یک او... بود مهم ها چیز خیلي او براي...  پخ  ال ا

 ...میخواست
 ...شد این م*س*تحق که داشت کم چه
... پول.... اصررالت... زیبایي. داشررت چیز همه... بود کمتر کسرري چه از

 ....نداشت چیز هیچ و داشت چیز همه او.... تحصیالت... خانواده
 ...باشد داشته میتوانست که بود شومي سرنوشت چه این

 ...نبود انصاف
 .داد بیرون فوت مثل را نفسش

 .بودند شده اشک از پر چشمهایش
 ؟داشت ارزش واقعا.... پول چندرغاز. بود شده د نابو اش اینده قیمتي چه به
شکهایش که حالي در  ادد نمي انها به ریختن فرو ي واجازه میکرد کنترل را ا

 هرکاري میتواند.... باشرررد داشررته مجردي زندگي یک میتواند کرد فکر... 
 ....بکند بخواهد

ید طالقش قصرررد از برنا به تا بودند شرررده باعث که افکاري همان .... نگو
 .....گرفتند سبقت ذهنش جلوي تصورات و ها فکر همان
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 خواهدمی هرچه میتواند اینکه... گرفتند سبقت ونداد بودن کم از ها فکر این
 .گرفتند سبقت ونداد حقارت از باشد

ضي چه که میفهمیدند اش خانواده اگر ضر وقت هیچ دارد غر شد حا  تا نمی
 ...بنشیند ونداد کنار نهار صرف میز سر
 پخمه ادم یک روي به برنا جلوي وقت هیچ فهمیدند مي اش خانواده اگر

 .نمیداد نشان خوش روي و خندید نمي
شد جدا.  بود زیاد وقت طالق براي شت شیراز به باید می  وفتسرک و برمیگ

مل ما میکرد تح جا ا ید عمیقي نفس...  این یه دیگر. کشرر  حاال. نمیکرد گر
 که ردمیک برادرش جان به دعا باید.بود شررده متنفر ونداد از دیروز از بیشررتر

 ... ونداد... میگفت او براي را وقایع این
ند تا باشرررد... بود بیزار اسررم این از نداد دل به را خودش ارزوي که ببی  و

شد. میگذارد سي و او کام به را زندگي که ببیند تا با  این هب وادار را او که هرک
 .شناخت نمي را بلوط کس هیچ هنوز... میکند زهر کرد زندگي

 ! ...امد نمي کوتاه بلوط
 .کرد باز را در ایفون صداي با

 ...شد مشغول ها کانال چرخاندن به و شد ولو تلویزیون جلوي
 .کرد باز را در ونداد

 ت؟کجاس برنا: وگفت زد لبخندي بود شده ولو مبل روي که بلوط دیدن با
 ...رفت: بلوط
 رفت؟ کجا ک   ک   ک   رفت؟: گفت متعجب ونداد
 ....دیگه رفت: بلوط



 .رفت هم در اش چهره وضوح به
 مي را اش همیشررگي ي پوره پاره هاي لباس که شررد خیره او به کالفگي با

 .پوشید
 .باشد مرتب نا اینقدر که است اصراري چه نمیدانست

 بیزار هم خودش از اینقدر یعني چه؟ خودش از ولي..  داشرررت نفرت او از
ضعش سرو که بود شده شد مهم برایش و  این که بود کرده خرید همه ان.نبا
 ببیند؟ او عروسکي تن در باز را ریخت بد و گشاد هاي لباس

 خدا طرف از هدیه یک شاید... بود ادم یک بلوط...  نبود عروسکش هرچند
 !...بزرگش پدر و

 .بود شده شروع کردنش من من براي باز...  و بود او براي اما
 تنیس کاال بلوط بگوید که داشت اصرار ذهنش روشنفکر سمت ان هم باز
 !!!خودش براي است خودش او باشد تو براي که

 .بود خوبي روز چقدر
 ....داشت خوبي دستپخت... کشید غذا برایش وقتي

قدر یذ چ نار که بود لذ ته او که غذایي از...  او با.. او ک  خورده... بود پخ
 .بود خوشمزه و لذیذ قسمتش این اما... او نیت به نه شاید.بود

 شررده صررحبت مشررغول هم با نفري سرره و نشررسررت و کنارا مبل روي وقتي
 و ردک حلقه برنا جلوي بلوط ي شررانه دور را دسررتش او که وقتي یا.... بودند
 ...نکرد اعتراضي بار اولین براي اما نمایشي هرچند بار اولین براي بلوط
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ست را او میگفت زباني چه به شت دو شت؟ واقعا یعني... دا ست دختر دا  د
 اريهرک او اوردن دسررت به براي میتوانسررت که بود رویش روبه اي نیافتني
ند ما بود؟ حاضررر یعني...بک ها چیزي؟ چه اوردن بدسرررت براي ا  تن

 حیوان اینقدر میخواسرت؟ را او غریزه ي بهانه به فقط او یعني ؟...جسرمش
 بود؟ صفت

یایي و ال ایده دختر یک... نبود کاال که بلوط یایي... بود رو  قتحقی که رو
 ...نمیتوانست هم ذهنش در حتي. باشد داشته را ان نمیتوانست او اما داشت

 .شدند مشت دستهایش
 بود دهش حتا.... بود نشناخته را ونداد هنوز... بود گرفته کم دست را او بلوط

 ؟به...چه روحش...  میشد او براي جسمش... میکرد مجاب را بلوط زور به
 هیچ که ته سرررو بي ي رابطه یک به کند؟ مجبور میخواسررت اورا چیز چه

 بود؟ نخواهد ان منشا عشقي
 !داد تز روشنفکرش قسمت باز

ست هرچند ست مطلق و محض... میگفت در  دختر همه این... میگفت در
ضاي براي بودند ریخته خیابان در  این وا بلوط... او بلوط... امیال اینگونه ار

شت باز... کرد پاک را ذهنش. بود پاک او بلوط.  نبود سخره فکر چه دا  يا م
 ...نبود اینگونه بود اخالق هرچقدربد حداقل... بود پاک او بلوط میکرد؟

 ...کرد عذرخواهي بلوطش از لب زیر
 هک شررد ثابت او به امروز و بود زیبا... باشررد میتوانسررت هم مهربان بلوط

 هرکس که باشررد هماني میتواند...  باشررد صرریقلي و نرم اخالقش میتواند
 من؟؟؟ من باز... بود او براي تنها که ارزویي اما.  دارد را ارزویش



 روي بزرگي پوزخند کند؟ عشررق اظهار او به بلوط روز یک میشرررد یعني
ست لبهایش ش سخر از... ذوق از نه. ن  طبلو. بود محال... فکر این کردن تم

 ...میکرد باید کار چه دیگر... میشد اگر... نمیشد اهلي... نمیشد رام
 شررقع رابراي او... بیاید کوتاه نبود حاضررر.... امد نمي کوتاه راحتي این به

 براي.... باشررد همسرررش اینکه براي... مشررترک زندگي براي...  میخواسررت
 شعمر اخر تا بود مجبور اگر حتا... دیگر چیز نه...  باشررد شررریکش اینکه

 .میکرد را کار این کند تالش
 بایستي؟ در جلوي میخواي صبح تا: زد تشر بلوط

 .....شد تمام زود سانسش چقدر... زودگذري نمایش چه
... تعطیل بلوط ي تظاهرانه هاي محبت یعني... تعطیل نمایش واقعا یعني
یل براي که هایي عزیزم ان یعني بان به نقشررش بهتر تکم  هم اورد مي ز

 ودب حاضر را چیز همه بود عالي بود شده محبت جو یک بدید ندید.. تعطیل
 براي هک خریدهایي به و کشید اهي.... بلوط مهربان لبخند یکبار براي بدهد
 ...خامي خیال چه...  کتلت! شد خیره است نیاز میکرد فکر کتلت
 ....فیلمه این: گفت بلند اما خودش با هیجان با ناگهاني بلوط
 قشنگه؟: وگفت کرد جا جابه اشپزخانه در هارا خرید ونداد
 .بود فیلم غرق نداد جواب بلوط
 قشنگه؟: گفت وباز نشست کنارش و کرد روشن را کتري ونداد
 چي؟: گفت کند نگاه ونداد به اینکه بدون بلوط
 ...فیلمه همین: ونداد
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 ... اره: بلوط
 ...ببینیم هم با پس: ونداد
 .برود اتاق وبه کند گم را گورش که بود امیدوار. شد خیره او به بلوط

 .شد بلند جا از و گذشت خیرش از
 ...بریز هم چایي یه شدي بلند: ونداد
نان بلوط ید سررمتش به چ گه: زد داد و چرخ نداد که...  کلفتتم من م  با و

 ولبخندي.... میریزم... نوکرتم ن   ن   ن   خودم من: گفت شررده گرد چشررمهاي
 ...میشي عصباني چرا: وگفت زد

 .کوبید هم را در و رفت اتاقش به و کرد تنگ را چشمهایش بلوط
 بیني؟ب فیلم نمیخواستي رفتي؟مگه کجا: گفت و رفت دنبالش به هم ونداد
 میزد ورق را عاشررقانه رمان یک که حیني و کشررید دراز تخت روي بلوط
 .گذشتم ازخیرش: گفت
 چرا؟: وگفت داد تکیه چوب چهار به ونداد
 نقطه هی تو تو، با نمیخواد دلم چون: وگفت شررد خیره او به م*س*تقیم بلوط

 ...کنم تماشا فیلم و بشینم
 داره؟ اشکالي چه وقت و   و   اون... اهان: ونداد
 کرد پرت اي گوشه به را وکتاب.... میده دست بهم تهوع زیاد نفرت از: بلوط

ست ازجا و ست برخا  من: گفت مهرباني لحن با ونداد که ببندد را در وخوا
 ...کن نگاه فیلمتو بشین ب   ب   ب   تو... بدم انجام کارامو میرم
 .گذشت در چوب چهار واز داد تکان عالیه معناي به سري بلوط



شه سرد س   س   س  ... ریختم چایي برات: وگفت زد لبخندي ونداد  هب و... ن
 .بست را در و رفت اتاقش
. ردمیک نگاه برمیخاسررت چاي از که بخاري به و کشررید عمیقي نفس بلوط

 انگشررتانش با را سرررش داشررت جا که انجا وتا کشررید چنگ به را موهایش
 .میفشرد
. دهد انجام کاري چه ونداد هاي لجبازي قبال در نمیدانسرررت هم خودش

 دارد عمر تا که اورد مي سرررش به بالیي چنان کند؟ ضررایع را او میخواسررت
 .نرود یادش

 .رفت تبلیغات به و شد قطع هیجاني کامال ي صحنه یک در فیلم
 ...بگذراند اهنگ یک دادن گوش به را وقت این میداد ترجیح

 اتفاق این اما...  کند عوض را کانال کرد سررعي کنترل هاي دگمه فشررردن با
 نترلک باتري اینکه احتمال... کرد جا جابه را ها باتري حرص با. افتاد نمي

 .داد مي را باشد شده ضعیف
 لمی اصررال... میگشرررت باتري دنبال.... کرد باز را تلویزیون میز کشرروي
 .کند سوال ونداد از مزخرف کامال ي مسئله این بخاطر که نداشت

 بکهش...انداخت کنترل در و دراورد را اش دیواري ساعت باتري و رفت اتاق به
 .زد اي فاتحانه ولبخند کرد عوض را

 .بیندازد دور را ها باتري تا گذاشت میز روي را کنترل
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 روده و دل و افتاد پارکت به کنترل و خورد میز ي لبه به پایش برگشررت حین
. دمیش شروع فیلم ان االن لعنتي.... ریخت بیرون ها باتري مخزن همان اش

 ....حساس ي صحنه در هم ان
ستش کرد حس... دارد بر را بود مبل زیر که اي باتري تا شد خم  زيچی را د

 ینچند و سوسک یک دیدن با.... کشید کنار کمي را مبل.... میدهد قلقلک
شت ي مورچه چند و شید بلندي جیغ چنان کوچک و سیاه و ز  ونداد که ک

 !امد بیرون اتاق از جت مثل
سکي دیدن با شت جلویش از سرعت به که سو  لمب باالي به را خودش گذ

 .رساند
شي دمپایي ونداد شت را اش روفر شخ  کامال بلوط حالت. بردا  هچ بود م

 .است افتاده اتفاقي
 .ساخت را کارش ضربه یک با... اوناهاش: گفت که بلوط صداي با

 .بود ایستاده مبل روي هنوز بلوط
 هست؟ ه   ه   ه   بازم مگه: وگفت برداشت کاغذي دستمال یک ونداد
 ...نه هان؟: بلوط
 ...پایین بیا خوب:ونداد
 ...ها مورچه: گفت عصبانیت با بلوط
 مورچه؟: وگفت کرد ریز را چشمهایش ونداد
 ....مبل زیر... عالمن یه...  ها مورچه: وگفت فروداد را دهانش اب بلوط
 ...پایین بیا خوب خیلي:  وگفت زد لبخندي ونداد
 ...نه نه....  نه: بلوط



 میترسي؟ هم مورچه از مگه: ونداد
 ...نه ؟ من: بلوط
 جدي؟:ونداد
 ...دارم نفرت من: بلوط
 میگیري؟ م   م   م   تهوع و میخوره بهم حالت یعني ي   ي   ي  .... اهان: ونداد
 همشررون از... اورن چندش حشرررات ي همه واي....  اره: گفت تند بلوط
 ...بیزارم
شید اهي ونداد  هلهو در جفتشان از بلوط که بودند یکي مورچه و او یعني. ک

 !تهوع دوم ي مرحله در میگرفت نفرت اول ي
 .گذاشت کناري و کرد بلند را مبل
 .بود افتضاحي چه

 ...مورچه عالم یک و بود افتاده مبل زیر سیب ي مانده پس یک
 ...ندارم دوست د   د   د   سیب که من: گفت ونداد و گفت اهي چندش با بلوط
 .نبود ومنکرش بود خورده بلوط
 ...کنه جمع خودشم خ   خ   خ   خورده کي هر: وگفت ایستاد راست ونداد
 ...نه این... نه. شد مات بلوط

 ؟ من: گفت چندشي صداي با
 ...خودته شاهکار: ونداد
سانه بلوط  وول که ریز موجودات ان به اما مرد مي. بود شده خیره او به ملتم

 ...نمیشد نزدیک میخوردند
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 ...معامله یه: گفت و کشید عمیقي نفس ونداد
 چي؟: بلوط

نداخت باال را ابرویش تاي یک ونداد ند بلوط و ا  ربط بي شرررط: گفت ت
 دیگه وک*ث*ا*ف*ت گند این با چون... میرم خونه این از میشررم پا بخواي

 ...نیست موندن جاي
 ...کتلت: گفت تند ونداد
 هاااان؟: بلوط
 ....کتلت: کرد تکرار دوباره ونداد
 هکرد فکر ها مسررخره... بودند زیاد خیلي.... میکرد نگاه ها مورچه به بلوط
 ها چندش... اسررت اشرریانه و کاشررانه و خانه فرش هاي پرز الي البه بودند

 .میکردند جمع زم*س*تان براي اذوغه و داشتند هم انبار خودشان براي البد
شه: وگفت داد تکان را سرش بلوط  ایدش... کن مرتب رو خونه کل ولي... با

 ...باشه بساط همین مبال ي همه زیر
 فتمیر اتاقش سمت به داشت... نخواستم ن   ن   ن   اصال... ها کتلته یه: ونداد

 ...باشه گفتم که من: گفت تند بلوط که
 بولق که من: گفت دوباره بلوط که رفت اتاقش سررمت به شرریطنت با ونداد
 ...کردم
 !وبیارم برقي جارو میرم: گفت و برگشت ونداد
شید راحتي نفس بلوط شغول ونداد و ک  جارو را وپذیرایي هال کل... شد م

 .کرد



 شررده خاک رسررما خانه.... میکرد باید فکري یک هم خانه گیري گرد براي
 امشرر همین... نمیزد هم وسررفید سرریاه به دسررت تیپش ان با که بلوط.... بود

 !میخورد ها مورچه سري صدقه از هم امشب
************************************* 
************************************* 

 .شد بلند جایش از میداد س قو و کش خودش به که درحالي
 . دش باز بیشتر چشمهایش ونداد اشناي صداي با کسي زدن حرف صداي با

 .میزد حرف ونداد با که بود زن یک صداي
 !!!میکشید اتش به را نفرشان سه هر باشد هوویش اگر زن؟؟؟ یک
 لوطب. بود ایستاده سالن وسط زن یک. کرد باز و اتاق در الي و شد خیز نیم
 کامل را رد بود مشکي کوتاه خیلي وشلوارک تاپ یک که لباسش به توجه بي
 .کرد باز
 با.ودب ه ایستاد ونداد روي به رو سالن وسط ساله اي خرده و پنجاه نسبتا زن

 دامن یک و بود شده سفیده گلدوزي اش سینه جلوي که سیاه ریون بلوز یک
 .داشت زاغي چشمهاي و بود گرد صورتش... مشکي هاي جوراب و مشکي

 .بود کرده سرش به هم اي مشکي سفید روسري
 .بود گرد و تپل کمي
 .میکرد نگاهش بیني ریز با بلوط

 اقا... خانم سررالم: وگفت چرخید سررمتش به او حضررور احسرراس با زن
 قدرم چه... هسررتن هم خانمي چه... پاشررون کف چشررمم.. ماشررراال

شگلن شبخت علي حق به شاال اي... خو شین خو  امام حق به شاال اي... ب
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شینه دلتون به غم غریب شه که شاال اي.... ن شه شاد دلتون همی  تونتن...  با
 تنی به هم شمع تا دو صالح زاده امام میرم که هفته اخر این... باشه سالمت

شبختي شن شما خو  جوونا ي همه زهرا ي فاطمه حق به الهي.... میکنم رو
شبخت شن خو شین بخیر عاقبت که الهي... ب شاال هزار ونداد اقا.... ب  هی ما

 شمچ تخته به بزنم... کجاست تخته....  دارین چشمایي چه... جواهره تیکه
ستون اقا... نخورین شه خانمتون به حوا شم... با . ..شوره... بخیله ملت چ

 تنگ براي میگم... نداره خور رد دعاهاش.... میشررناسررم نویس دعا یه من
قت که نظرا ما خوشرربختي طا عا یه ندارن رو شرر قا.... بده وطلسررم د  ا

 ...حواستون
 ...خوردي خمو م   م     م..  نزن حرف اینقدر خانم ماجده: گفت تشر با ونداد

 ؟.... زدم حرف کي من...  اقا واه: خانم ماجده
: وگفت کرد نثارش لبخندي...  داشت نمي بر بلوط از چشم اینکه به توجه با

 خوابیدي؟ خوب... عزیزم خیر به صبح
 ....برم باید من خوب: ونداد

 بپرسم؟ کي واز وسایل جاي من: خانم ماجده
 ...کیست خانم ماجده بداند میداد ترجیح بلوط
 رو خونه تا میان بار دو اي هفته... خانم ماجده: داد توضرریح خودش ونداد
: گفت اهسررته بلوط گوش زیر و... بگو بهشررون داري کاري هر... کنن تمیز

 ....حرفه پر خیلي فقط ف   ف   ف  
 هب رو و...  میرم من م   م   م  : وگفت کرد نوازش را بلوط صورت و زد لبخندي و

 ....کن اماده رو بلوط ي صبحانه.... خانم ماجده: گفت خانم ماجده



 یا بذارم؟ غذا میارین؟ تشررریف ظهر... دیگه امر... اقا چشررم: خانم ماجده
 پزن؟ مي خانم
 ...پزن مي خانم: گفت شیطنت با ونداد
 .شد خارج خانه از و شد جیم ونداد بگشاید اعتراض به لب امد تا بلوط
 . کشید عمیقي نفس بلوط

 !!!خانم ماجده جلوي نه میکرد داري ابرو باید برنا جلوي
 و مسررواک از وپس رفت دسررتشررویي به زن ي خریدارانه نگاه به توجه بي

 ....اشپزخانه به روشویي
 هی اینکه مگر.... نمیگره نمیگیره زن: گفت محبت با او به رو خانم ماجده

ستم.... بیاد گیرش لعبت ستم.... میدون ست ونداد اقا میدون  واهرج یه رو د
 ...میاین بهم خیلي اکبر الله هزار... میذاره
 یدش؟میشناس شما ببخشین: پرسید خانم ماجده به رو و گفت چیشي بلوط

قاي... خانم عروس خیلي نه: خانم ماجده قا باغبون زموني یه ما ا  بزرگ ا
 ...بیش و کم...  اي هم ما... بود وارسته

 .برسید کارتون به خوب... اهان: بلوط
 .ندارد بحث ي ادامه به تمایلي که داد نشان صورتش با و

شتها با را اش صبحانه  خانم ماجده ي عهده به را سفره کردن جمع و خورد ا
 ...شد ولو تلویزیون جلوي خودش و گذاشت
 نامطمئن که لحني و نگراني با خانم ماجده که بود گذشررته یازده از سرراعت

 جان؟ خانم: گفت بود
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 میخواي؟ چیزي بله؟: بلوط
هاره وقت... ها دیره: خانم ماجده قا االن کنین؟ درسرررت نمیخواین.... ن  ا

 ...میشه پیداشون
 !!!بود بودن اقا همین نیست که چیزي تنها اقا؟ فکرکرد بلوط

 .....نیستم اشپزي اهل من: گفت کالفگي با
 .نشست سیخ بلوط که گفت برسرمي خاک اوا چنان خانم ماجده
 نهار باید شررما گفت خودش اقا... حرفیه چه این: گفت فوري خانم ماجده

ستپخت که نه اگه... بذارین بار ست بد منم د ض اقا معلومه ولي.... نی  رهحا
 زن گفتن قدیم از... کنه افطار شررما غذاي عشررق به اما باشرره روزه و یوم کل

 زا اکبر الله هزار ماشاال.... میگیره مشتش تو شوهرشو شکم راه از جماعت
 هر از معلومه زندگیتم خونه از....نداري کم هیچي که خوشررگلي و خانمي

شتت سنه اقا که شین بلند... خانم شین بلند... میریزه هنر یه انگ سهم گر  یر
فه...  ید اول روز از... بشررکنه دلش حی با  اینقدر.... میکردین عادتش بد ن

 باید شررما که میزنه تشررر من به اقا که گذاشررتین جلوش خوشررمزه غذاهاي
شپزي ستپخت رحیم اقا بیامرز خدا قول به وگرنه... کنین ا  لمونمح تو من د
 ....بود معروف

 ...خوب خیلي: گفت کالفه بلوط
شپزخانه سمت به و  هب بدي ن ز هرچند. بود حراف چقدر زن این. افتاد راه ا

 .امد نمي نظر



 من.... عاشررقشرره اقا... کنین درسررت ماکاراني.... جون خانم: خانم ماجده
یدونم جاش درازا دم برنج این نم ما که همچین... داره خوردن ک  میخور
 ...بگیره و نفسم راه میزنه چنگ داره یکي انگار گلوم به میچسبه

.... پزمب نیستم بلد بیشتر غذا تا چهار سه من: وگفت خاراند را اش کله بلوط
 !املت و وکتلت کوکو و مرغ

 ..میگیري د یا ایشرراال... خانم اخي: وگفت زد مهرباني لبخند خانم ماجده
 کجان؟ ها ماکاراني.... که نداره کاري.... بگیري یاد باید یعني
شید عمیقي نفس بلوط شوه این تو کنم فکر: گفت و ک ش ودر....  ک  باز را وک

 .کرد باز را دیگر کشوي و بست را ان...  ها چنگال و قاشق دیدن با. کرد
 .بود دستگیره و کني دم هم ان در

 ...باشه اینجا کنم فکر: گفت و کرد باز را ها کابینت
 .کردند کجي دهن او به ها پیرکس و

 نا کرد فکر بلوط. میکرد نگاه را او داشررت گیرانه مچ حالت با خانم ماجده
 !!!گذاشتند کجا را چیز چه کردند جا به جا را ها وخرید کردند خرید که روز

 ...خانم اینجاست: وگفت کرد باز را پایین کابینت خانم ماجده
 انیهث به... کند اضرررافه باید هایش حرفي پر به هم فضررولي کرد فکر بلوط

شت ست مفلوک چقدر کرد فکر که نگذ  تا پزدب ماکاراني بگیرد یاد باید که ا
سفره گردد باز کار ن کرد پیدا براي دوندگي از عزیزش شوي  ایشبر مهر ي و

 ....نبود ماجرا کن ول خانم ماجده. مزخرف چقدر!!! کند پهن
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 دمیکر فکر حرص با... کند فراهم هم ساالد شد مجبور تازه کردن دم از بعد
 !ونداد و خانم ماجده خدمت در او یا اوست درخدمت خانم ماجده

 ...برسد ونداد به دستش اگر
 دیگر وسررفید سرریاه به دسررت داشررت بهانه میشررد شررروع دانشررگاه فردا
 .گذاشت مي ونداد دل به هم دستپختش ارزوي.نزند
 .نمیکرد اشپزي هم مرد مي بود، اخریش هم یکي این

 ....جان خانم: زد صدا خانم ماجده
 یگرد ي جمله بیسرررت جان خانم ان به اینکه ازترس... بله: گفت تند بلوط

 نشرران و خط ونداد براي و میداد انجام میگفت چه هر فرز کند اضررافه هم
 .میکشید

 تو سررن هم منم... ها وفرزي تر خوب ماشرراال: گفت لبخند با خانم ماجده
 ...بود هوا به چونشون و به به فامیل ي همه که بودم فرز همچین.... بودم

 ...یشهم پیدا اقا االن برس خودت به کم یه... بگیر دوشي یه برو دخترم خوب
 چي؟؟؟؟: زد جیغ تقریبا بلوط

ستش خانم ماجده شان گرفت را د شان وک  و برد مي حمام سمت به ا ر او ک
 یازپ بوي...  کردي کار حال به تا صرربح ا بده: میگفت تند تند حال همان در

... میده طالقت روز ر چها سر بیاي شوهرت جلوي اینجوري... گرفتي داغ
 عروسرریت قبل که باشرري همونطوري باید... عروسرري تازه... نداره خوبیت
 ...دیدتت

 .بست هم را در و داد هل حمام داخل به رارسما بلوط و
 .بود که دیگر این خدایا



 در اش خسررتگي. باشررد داشررته گرم اب دوش یک امد نمي بدش هرچند
 .شد ولو وان در و کرد باز را داغ اب بنابرین. میرفت

************************** 
*********************************** 

 .میکرد فکر و بود نشسته تخت روي اتاقش در ونداد
 بردارد انهکتابخ از را هایش کتاب و بیاید وقتي که نمیگنجید باورش در شاید

 شنت هاي کتاب به. نداشررت را انها شررنیدن توقع اصررال که بشررنود حرفهایي
 .دکن حالجي ذهنش در را بود شنیده که حرفهایي داشت سعي و میکرد نگاه

 سرروي از هم ان...  شررنید نمي را ها حرف ان ورودش بدو در اگر شررراید
 .پیچید نمي خودش به ها اشفته مثل اینقدر... برادرش
 اخد... بوده عزیز براتون ونداد همیشرره: میگفت مدام که وحید بلند صررداي

شده هم پخي هیچ که کرده رحم شتین الالش به لي لي اینقدر...  ن  هچ گذا
 سررفید چک یه:میگفت که ویدا خواهرش حرفهاي یا ؟ زد سرررتون به گلي

 زمچی یه تازه کنه خالي و حسرراب کل میتونه میدونین هیچ... دسررتش دادین
 سررهم رو من میسرروزه؟ ما براي دلش کردین فکر.... بشرریم؟ بدهکار بهش

 ....شدم خسته نشیني اجاره از.... کردم باز حساب االرثم
یانو اول.... میکنه غارت زندگیمونو داره: وگفت کرد مداخله که وحید  ور پ

شت  هیچ... هنمیکن رحم هم پاتون زیر قالي تیکه دوتا به فردا پس..  برد بردا
 داشت؟ قیمت چقدر پیانو اون میدونین

 .بودند کرده سکوت تنها وسودي بهادر ها وفریاد داد این تمام جواب در
 .کشید چنگ به را موهایش
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 یا عذرخواهي یک توقع دیدند را او ویدا و وحید و شررد خانه وارد وقتي حتي
 .بودند زده وحدیث حرف همه این رویش در اما داشتند را شدن شوکه
 .میشد رواني داشت دیگر

یدا اما بود هنوز... بود زنده هنوز پدرش. بود وضررعي چه این  ارث طلب و
 .میکرد

ضي او اگر ست شرطي...  شد بلوط با ازدواج به را  اجرایش هنوزم که خوا
 ...بود ننوشته رقمي ان در هنوز که سفیدي چک. بود نکرده

 به پدرش که ماشرریني و خانه خرید... شررد مهیا خود به خود چیزها ي بقیه
 ...کرد اهدا او به عروسي ي هدیه و زحمت قبول عنوان

.. .اسررت نگرفته سررروسررامان هنوز اینکه از و میگفت بزرگتري از وحید اما
 ...میکرد ارث طلب ویدا و میزد کنایه و طعنه وحید

 انگارباور. امد نمي بدش حرفها این شنیدن از انگار بهادر و نمیزد دم سودي
شت شت قبول انگار دا سر که دا  دور پول خاطر به را انها ي همه کوچکش پ

 .بود زده
 .کرد بلند را سرش خورد در به که اي تقه با

 .شد اتاق وارد و زد رویش به لبخندي سودي
شي ناراحت: گفت سودي و زد لبخندمحوي ونداد شون ن  همه تو دعوا... از

 نه؟ مگه... میاد پیش ها خانواده ي
 .نگفت چیزي ونداد

 ...شدي مرد: وگفت برد فرو او موهاي الي به ال را دستش سودي
 نبودم؟: وگفت خندید ونداد



 ...استاد اقاي.... داري کار... داري خانواده... داري زن معلومه االن: سودي
ید حرف یاد و زد خندي نیش ونداد تاد وح ند که اف ند بل  نای مگه: گفت بل
.. .نداشررت نظري چنین بود غریبه ارسررالن... بزنه حرف کلمه چهار میتونه
 .نمیپذیرفت را کار این وقت هیچ نبود ارسالن بخاطر اگر شاید

...  داشرت تز از دفاع هم دیگر وقت چند... بلوط حضرور بخاطر هم شراید
 سودي باسوال... اما...  بود اماده هرچند. میداد تحویل راباید اش نامه پایان

 .امد خودش به
 نیست؟ خوبیه دختر بلوط:سودي
 .نگفت چیزي ونداد

 هستي؟ راضي: گفت دلهره رنگ به لحني با سودي
 .شد خیره مادرش چشمهاي به ونداد

 .میزد دو دو انها در نگراني
 .بود منتظر هنوز سودي
 ...خیلي: وگفت زد لبخندي ونداد

 نمیگي؟ که من کنک خوش دل ي واسه: وگفت کشید راحتي نفس سودي
 ....خوبیه دختر خیلي بلوط...  بخدا ب   ب   ب   نه: ونداد

 دعوتش نمیخواي....  میدونسررتم.... میاین کنار هم با میدونسررتم: سررودي
 ...رو شما نکردیم گشا پا هنوز ما... اینجا کني

شگاه فردا: وگفت خندید ونداد شه شروع ها دان  از بعد بذار ب   ب   ب  ... می
 ...اون
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 ....بود شده تنگ برات دلم: وگفت زد لبخندي سودي
 ....منم: وگفت گذاشت مادرش ي شانه روي را دستش ونداد

 نه؟ تينیس ناراحت تو: وگفت داد رافرو وبغضش کشید عمیقي نفس سودي
 نه؟ مگه نیستي ناراحت برادرت و خواهر دست از

 ... نیستم نه: ونداد
 .نشاند سرمادرش به اي ب*و*سه و

 باشه؟.... وبمون نهار: سودي
 کرف بیاري نه اگه: گفت سررودي که کند باز اعتراض به لب خواسررت ونداد

 ...هنوز اي رنجیده میکنم
 ...باشه: ونداد

 ...است قیمه: وگفت زد لبخندي سودي
 ....است خوشمزه بپزي ب   ب   ب   هرچي: ونداد

 ...بخوري مادرت با نفره دو نهار یه... بشور روتو و دست برو پس:سودي
 ...چشم: ونداد

 .بود خانه از. مد درا موبایلش صداي که شود بلند خواست
 بله؟-

 ود خانم کجایین؟ اقا: گفت غر با که پیچید گوشش در خانم ماجده صداي
 ...منتظرتونه ساعته
 بلوطم به.... خانم ماجده نمیام ن   ن   ن   نهار براي: وگفت زد لبخندي ونداد

 .خداحافظ...  بگو
 .کرد قطع را وگوشي نشد خانم ماجده پرحرفي منتظر



 عتسا دو از بعد.میگرفت شماره دوباره که میکرد نگاه خانم ماجده به بلوط
 ...ردک تحمل را گرسنگي...  بیاید ونداد تا کند صبر که خانم ماجده اصرار
ستي شید اش اي قهوه شلوار و نارنجي بلوز به د  انها تا رفت اتاق به فقط و ک

 !... دیگر اما. بود پیچیده خانه در ماکاروني بوي. بیاورد در را
شي ونداد شت سایلنت روي را اش گو : گفت هیجان با سودي به ورو گذا
 ...قیمه سوي س   س   س   به پیش
 .بود نمانده خانه در کسي بحث همه ان از بعد

 .بگذارد تنها را سودي نبود انصاف
 .پرسید مي اش زندگي از هم سودي و بود مشغول چه چه و به به با

 چقدر که میگفت بلوط بودن عالي از و بود شرررده دروغ به متوصرررل ناچارا
 مهربان که دیروز نمیگفت هم دروغ هرچند... خودش جان! اسررت مهربان

 .بود
 دبای بلوطم هواي کار سررر میري که حاال: وگفت کشررید غذا برایش سررودي

 خوب؟ باش داشته بیشتر
 لحاظ؟ ازچه: گفت پر دهان با ونداد

شون کردن خرج از دخترا: سودي ش .... براش نذاري کم وقت یه... میاد خو
 ...خوبه وضعت تخته به بزنم که هم تو

 ...بگو و بگي میخواي م   م   م   که اوني: وگفت زد لبخندي ونداد
شید اهي و زد لبخندي سودي  متيقی یه... بگیرم رو میونه میخوام: وگفت ک
 ...بشه راحت هم تا دو این خیال بذار...  بنویس
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 بشه؟ خرج چیز همه زود ز   ز   ز   اینقدر که اصراریه چه: ونداد
 مجبورش شوهرش هم ویدا... تنده اتیشش... میشناسي که و وحید: سودي

 ...وگرنه... کرده
 اقا حسرراب به ب   ب   ب   ندارم قصررد من: وگفت کشررید عمیقي نفس ونداد
 اون... نشده هم سالگردش هنوز... فعال حداقل ح   ح   ح  ... بزنم دست بزرگ

 دادین بابا و تو که هم مقداري اون و داشتم خودم خ   خ   خ   که هم اندازي پس
شتم...  زندگیم براي  و  س سو   از دارم هنوز من... میکنه کفایت...  روش گذا

 ... س     س
 ....سود: سودي
 ...شد درست که کارمم... میکنم استفاده همونا سود از: ونداد

 کردي؟ لج: گفت اهسته سودي
 بچم مگه م   م   م  .... بخدا نه: گفت لبخند با و گرفت را مادرش دسررت ونداد

 کنم؟ لج
 ...دنبو دلش ته از....  ببخشش.... بزرگتره وحید: گفت بغض با سودي
 من.... بگه میخواد هرچي بذار ب   ب   ب  ... من مادر نیسرررت مهم:  ونداد

 ...میرسن اینا عمو االن... برم
شید اهي سودي  ور ابر چه اونا جلوي وگرنه... نبودن شکر رو خدا:وگفت ک

 ....میشد ریزي
 نیازش دمور هاي کتاب و بپوشد را کتش تا رفت و کرد تشکر غذا بابت ونداد

 دیدن اب.... کرد گلکي ازت کلي بهرامت عمو: گفت بلند سودي که بردارد را
 ....ریختم چایي برات کجا؟: گفت ونداد پوشش



 چرا؟: وگفت نشست مبل روي و زد لبخندي ونداد
 هک دخترشم... پرسي مي احوال و حال نه... میزني زنگي نه میگفت: سودي

 وطبل و تو از کلي برگشرررت که برنا دیروز اما.... کرده رابطه قطع باهاشررون
 نه؟ میسازین باهم. کرد ترعیف

یزي یه دیروز: وگفت زد لبخندي ونداد  ...شد چ 
 چي؟: گفت نگراني با سودي
 دقهص بگم خواستم... نمیشنوه گوشم یه من که فهمید ف   ف   ف   بلوط: ونداد
 ...عزیزته باباي سري

 ...نکني تالفي اون سر باباشو کار وقت یه: گفت ترس با سودي
 کردم؟ کاري چنین کي من سودي؟... بدونه نکنم فکر...  نه: ونداد

 ...نکنه گفتم:  سودي
 ...خودش نه..  دارم مشکل م   م   م   پدرش با: ونداد

شکل نباید پدرشم با: سودي شته م شي دا شه.... زنته پدر.... با  ازش هک نمی
 ...ونداد نبودي اي کینه که تو.... نیست صحیح اصال... باشي دلخور
 ....ندارم بدل کینه کسي از من: ونداد

شته نباید که معلومه: سودي شي دا سرم من.... با ... . نیاوردم بار اینطور و پ
 ...همین.  کن وفراموش ببخش

 هست؟ مرخصي م   م   م   ي اجازه... چشم: وگفت زد لبخندي ونداد
 ...بینمب سیر و م پسر نمیتونم روزم یه.. برو خوب... زنته پیش دلت: سودي
 ...شدیا حسود... خانم سودي: ونداد
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 ...میدونستي مهر پنج... تولدشه دیگه وقت چند: گفت هیجان با سودي
 واقعا؟:ونداد

 جشررن یه میخواي... بگم هم تو به که گفت...  گفت برنا.... اره: سررودي
 براش؟ بگیریم کوچیک

 جشن؟... میکرد فکر داشت ونداد
 ...میکنم فکري ف   ف   ف   ف   یه حاال: گفت مکث کمي با

 .بب*و*سد را اش گونه تا کرد خم و ونداد و زد لبخندي سودي
 اژپاسرر مقابل از گذشررتن با... شررد اتومبیلش سرروار و کرد خداحافظي ونداد

 .امد مي خوشش بلوط حتما. زد سرش به فکري.... موبایل گوشي فروش
شي جدید سري دیدن با شان هاي قیمت و ها گو  سري کرد فکر.... هنگفت

 .است تر دخترانه و زیباتر همه از 2 اس سامسونگ گلکسي
...  مهر 5 تا کو حاال... ها گلکسي ظرافت اما. بود مردانه... بود یوقور ایفون
 بازار روز قیمت... خرید را همان بگذارد دلش روي دسررت توانسررت نمي
سام واقعا صوص. بود اور سر ست اینکه بخ  اه قیمت دیگر روز چهار میدان
 .میکنند افت
 اول هم خودش ي شماره.... خرید برایش هم دوازده صفر کارت سیم یک
 .کرد سیو همه

شت میل هرچند ست از را جعبه بودن اکبند شرط ندا / حال بهر اما. بدهد د
 .میکرد پنهان را ان باید تولد روز تا

 پایین ي طبقه ي همسررایه وکیلي اقا دیدن با کرد پارک پارکینگ در را اتومبیل
 ...بخیر روزتون... سالم س   س   س  : وگفت زد لبخندي



 باشیم؟ خدمت در... شما حال... وارسته مهندس...  به به: وکیلي اقاي
 ...بفرمایید شما... ماست از خدمت: وگفت زد لبخندي ونداد

 ...پسرم قربانت: وکیلي اقا
 .اسانسورشد وارد و... اجازه با: ونداد

صر اینکه با. کرد باز کلید با را در ضاي اما بود ع  متضخا خاطر به خانه ف
 تس سوخته البالویي چوب با زرشکي مبل ست دو با که زرشکي هاي پرده

 .بود تاریک. بودند
 هکرد پیدا تغییر نظرش به کمي خانه. انداخت اطراف به نگاهي سررري سررر

 هب افتاد چشررمش دراز شررکل م*س*تطیل پذیرایي به ورود محض به. بود
 رد و بودند شده وپال پخش کال اش خانگي سینماي و دي اي ال تلویزیون

 .بودند ایستاده راست جگر سیخ مانند باند چهار خانه طرف چهار
 رتيوصو وزرشکي سیاه از ترکیبي اش پارچه که مانندي ال راحتي هاي مبل

بل سرررت و بود تلویزیون جلوي بود چرک هاي در تر رسررمي م  به هال انت
 .بود شده چیده گرد صورت
 .بود شده برقرار خوبي نسبتا توازن هرچند

 اپن زیر درسررت هم رسررمي سررت همان رنگ به نفره دوازده خوري نهار میز
 .داشتند قرار

 .بست را در و داد باال را ابروهایش
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 کی و بود خالي بود کرده نصب را ها ان بلوط مادر که هایي فرش تابلو جاي
 بود هبست نقش وقاب تصویر چهار در نصفه نصفه که گردان افتاب ي مزرعه

 .بود دهش اویخته تلویزیون باالي دیوار به باال و پایین مرتب نا صورت به
 .بود بلوط اتاق در تابلو این
صله با هم فرش تابلو دو سمتي در فا  نظر رد مهمان پذیرایي براي انگار که ق

 .بود شده نصب دیوار به میرسید نظر به تر شکیل و بود شده گرفته
 .شد خانه وارد لبخند با

 .بست و زد باد را در
 .رفت اشپزخانه به و کرد نثارش اي غره چشم... کرد باز را اتاق در بلوط
 کار... شررده عالي خیلي خ   خ   خ   خونه: وگفت کرد سررالمي هیجان با ونداد
 توه؟

 .بود کرده سکوت بلوط
 رفت؟ چند ساعت خانم ماجده: پرسید باز ونداد
خت خودش براي چاي لیوان یک بلوط یات باقي کل و ری  قوري محتو

 .کرد خالي رادرسینک
 ...خواستم چایي منم میکني؟شاید چیکار داري: گفت مات ونداد
یک زد پوزخندي بلوط  این وت بعد به این از: وگفت داد باال را ابرویش تاي و
 ظرف... میبره.... میاره چایي... میکنه درست غذا خودش براي هرکس خونه

 نه؟ یا فهمیدي... میشوره خودش هاشم
 ...نه: وگفت زد خندي نیش ونداد
 .کرد تکرار دوباره را حرفهایش و ها کلمه تک تک بلوط



 فهمیدي؟: گفت باز
 چیه؟ ها بازي مسخره م   م   م   این معني: گفت مالیمي لحن با اهسته ونداد
 ....نیستم خدمتکارت... نیستم کلفتت من: گفت تند بلوط
 هستي؟ چي پس: ونداد
 ...ينیست هیچي من براي هم تو... نیستم هیچي تو براي من...هیچي:  بلوط

 :گفت مالیمت با و گرفت را بازویش ونداد که شررود رد کنارش از خواسررت
 ...بزنیم حرف هم با بشین
 بگم؟ تر بلند میخواي نشنیدي؟... زدم حرفامو من: بلوط

 ...زدن حرف به کرد شروع مانندي فریاد صداي با و
 تو؟ چته: گفت کالفگي با ونداد
 وت به باشررره اگرم یعني... هیچي چمه؟: وگفت کشررید عمیقي نفس بلوط

 ...نیست مربوط
 هسررتي؟ عصررباني چرا االن بودي؟ خوب دیروز دي   دي   دي   تا که تو: ونداد
 شده؟ چي مگه

 تو که نمیخواد دلم اصررال من ثانیا... هسررتم که همینم من.... هیچي: بلوط
 ...کني دخالت کارام
 ....شوهرتم من بلوط: ونداد
صبي بلند بلند بلوط سخره خیلي: وگفت خندید ع  ود؟ب کجا شوهر... اي م
سمت چون کردي فکر سنامه تو ا  از چي من تمومه؟ چیز همه دیگه امه شنا

 ؟...میدوني من از چي تو... هیچي... میدونم تو
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 مخالفت م   م   م   که بودي تو... بفهمم خواسررتم که من: گفت تعجب با ونداد
 ؟...بدیم فرصت یه بهم گفتم که من.... میکردي

صت تو به من تو؟ به: بلوط شون هاینک بدون رو تو از بهتر تا صد بدم؟ فر  به
 و من... تو هم میدونم من هم... یکي تو حال به واي... کردم رد و کنم نگاه

خالف جفتمون تو ما... بودیم ازدواج این م  یکي حاال.... کردن زورمون ا
 اشبر چیز هیچ که عوضي یه... کنم تحمل و وضع این میکنه زورم داره دیگه
ست مهم شه فکر به خودخواهي نهایت با..... نی شه من با بخواد تا خود .. .با
.. .بیفتي پام به اگه حتي... باش مطمئن... میذارم دلت به ارزشررو من ولي

 ....کني التماسم اگه حتي
 کند؟ اگرزورش حتي کرد فکر ونداد

 .نزد حرفي حال این با
 قطف... میکنم تحملت دارم هنوز اگه... اینجام اگه من: گفت تندي با بلوط

شگاه شهر این تو... خونمه اینجا که اینه بخاطر  اطرخ به بیچاره.... میرم دان
 نرفته؟ که یادت... منه نام به خونه این نصف...  نیست تو

 .بود ساکت هنوز ونداد
 ...رمدا دوست من اما: گفت اهسته ونداد که میرفت بیرون ازاشپزخانه بلوط
 .بود ایستاده اشپزخانه چوب چهار در صاف و سیخ. ایستاد بلوط
 پرده بي... کم وقت و   و   و   چند همین تو من: وگفت کرد آه را نفسررش ونداد
 ...بدمت دست از نمیخوام من: گفت
 .میکرد نگاه او عسلي چشمان در چرخید سمتش به بلوط



 بوي که لحني و درهم اي ه چهر با. بود شرررده خیره او به ملتمسرررانه ونداد
 ...میداد صداقت

 .بود زده خشکش بلوط
 نگاه ونداد به طلسررم و باشررد شررده جادو که انگار متحیر. بود برده ماتش
 ...میکرد

 .برقراربود میانشان بدي سکوت
 دش رد کوچه از که موتوري صداي و بود ساعت تاک تیک فضا متن موزیک

 .میرسید گوش به اشپزخانه باز ي پنجره از صوتش و
ستاده هم روي روبه ست را سکوت بلوط... بودند ای : گفت ارامي به و شک
نب از اعتراف یه منتظر که بود ها مدت من عزیزم واي  منم... بودم تو جا

 سررمتش به قدم یک... مني عشررق که میدونسررتي تو... کنم اعتراف میخوام
 میفهمي؟... ونداد عاااشقتم من: وگفت برداشت جهش

 ... کشید کل ناشیانه و گذاشت لبش روي را چپش دست و
ستش همان شت را د شش پ ش این ببین: گفت و شد خم کمي و برد گو  تپ

 جیر؟ پوشش نوع یا میبیني؟؟؟ مخمل
 خر ها حرف این با که کودنم یه من کردي فکر: گفت بلندي صرررداي با و

 بشم؟
 ...بلوط: وگفت کرد رها را نفسش ونداد
 چه دم؟ب فرصرررت چي؟ بلوط:گفت کنترلي قابل غیر عصرربانیت با بلوط

 اريد باشرري؟ باهام شررب یه فقط میخواي بکني؟ میخواي چیکار فرصررتي؟
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 این با که ام سرراله 18 17 دختر یه کردي فکر نه؟ میزني له له این ي واسرره
 کش و چندش العاده فوق لحن با و... عزیزم باشرره بگم و بشررم خر حرفات

 نم هاني میدوني... دیوونتم من... مني توقلب تو... عشقم اکي: گفت داري
... شرردم عااااشررقت دل صررد نه دل یه دیدم که اول ي لحظه همون از رو تو

 ...برات میمیرم
 ...کن بس: گفت تند ونداد
 بجنا قباي تریش به میشرره؟ خرد اعصررابت چرا؟ چرا؟: گفت داد با بلوط

... کنم احسرراسررات ابراز بهت منم بذار هاني؟ چرا.... میخوره بر وارسررته
.. .میخوره بهم ازت حالم چقدر که بگم بذار... میاد بدم ازت چقدر بزاربگم

ثل برات که بگم بذار.... بیزارم... متنفرم ازت بذاربگم  عروسرررک یه م
سایي براي... تو براي پدرم براي.... همتون براي... میمونم ست که ک  سال بی

 ....همتون... کنید خراب منو زندگي خواستید همتون... نمیشناختمشون
 کردي فکر شررده؟ تموم چي همه میکنم زندگي باهات دارم چون کردي فکر
شقت من شم؟ عا شت هرچي که ام سنتي دختر یه من کردي فکر می  سرنو

نه؟ قبول دل و جون با جلوشررو گذاشرررت ثل برات ارررره؟ ک  یه چیم؟ م
... . کني بازي وباهاش کني لمسش داري دوست که ویترین پشت عروسک

 ه*و*ست این اتیش تو... بتوني که نمیذارم... نمیتوني تو.... نمیتوني هان؟ ؟
 ....خوندي کور میشم رام من کردي فکر اگه... بسوز... هاني بسوز

شتباهي در سخت میکني فکري همچین یه اگه  حرفهاي این خام نه من... ا
 ...داري حسي چه عوضي توي بدونم که میاد خوشم نه... میشم مزخرف

 .کرد اعالم را حرفهایش پایان اي غره چشم و



 تاي ویک چرخید پا ي پاشررنه روي که برود بیرون خواسررت اشررپزخانه از
سردي وبا داد باال را ابرویش  ايبج شدي هات که بعد به این از: گفت خون

 گها... موثره واقعا بگیري سررد اب دوش یه میکنم پیشرنهاد مزخرفات شررح
 یچه وقت هیچ وقت هیچ و متنفرم ازت من که کن فکر این به نبود کارسرراز

 ...کنم قبول شوهرم عنوان به رو تو نیستم حاضر وقت
ست را سکوتش ونداد که میرفت اتاق سمت وبه  یه يول: گفت بلند و شک

 .باش مطمئن... باشیم هم با که ک   ک   ک   میکني التماسم جا همین روزي
ند بلوط ند بل ندید بل قدر...  خ مایشرري را دلش که ان  زمین وروي گرفت ن

ست ش ستم من بودي جوکي چه تو... خدا واي: وگفت ن  التماس؟... نمیدون
 تو؟ براي

 طالق که کنم التماسررت االن همین حاضرررم من ببین... اي سرروژه خیلي
 ...زندگیم سر برم منم... بگیریم

... .میفتي سم س     س التماس   به که باش مطمئن: وگفت زد پوزخندي ونداد
 .شد خارج خانه از و برداشت را کتش
 ...احمق ي پسره. بود شده سرخ صورتش بلوط
 تپش قلبش.... بود شده سرخ.میرفت راه تند تند خانه در. بود عصباني هنوز
 .میکوبید وارانه

سش صبانیت حرص از. بود داغ نف صال... نمیگرفت ارام وع  چه هک نفهمید ا
 ...شدند اشک خیس صورتش موقع
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سر یک شقش ونداد مثل پ  دار خنده.... بود سال جوک واقعا؟ بود؟ شده عا
 !!!لطیفه ترین

 ؟؟؟ شود عاشقش اکله ناشنواي پسر یک که د بو شده مفلوک اینقدر
ست. بود انفجار حال در سرش شت دو  فحش و... میکرد گریه... بمیرد دا

 ...شوم سرنوشت این وباني باعث به میفرستاد لعنت... میداد
سزا و وبیراه وبد فحش انقدر  تک يتالف ذهنش در و بود گفته او به لب زیر نا

 خسررتگي از که بود کرده مجازاتش و بود دراورده سرررش را حرفهایش تک
 .برد خوابش کاناپه روي

 شررش... کرد نگاه را اش مچي سرراعت. پرید خواب از توق و تق صررداي با
 !ودندب کشیده پتو رویش. کرد بلند را سرش... صبح؟ یا غروب شش. بود

 !!!بود کشیده پتو رویش اون. نبود جمع فعلش البته
 عزیزم؟ خوابیدي خوب: وگفت شد سبز مقابلش ونداد
 ... انداخت طرفي به را پتو و کرد اي قروچه دندان بلوط

 دهش سرخ وحشتناک چشمهایش... رفت دستشویي به و شد بلند جایش از
 .بودند

شیدن با شي مثل موهایش... شد ارام سرش داغ کمي سرد اب پا  نا ها وح
 بروهایشا. میرفت ارایشگاه یک به باید... گرفتند قاب را صورتش دور مرتب

 اهارایشررگ به نیاز زمینه این در هرچند... بود شررده ها دبیرسررتاني دختر مثل
 .بود استاد پا یک خودش نبود رفتن
 .میکشید خودش به دستي باید... اغازمیشد دانشگاهش فردا

 .امد بیرون دستشویي از



 ...کردم اماده قهوه برات عزیزم: گفت لبخند با ونداد
 .کرد ریز را چشمهایش بلوط
 ...ها میشه سرد: گفت دوباره ونداد
 هجعب یک و بود قهوه فنجان دو محتوي سرریني.نشررسررت کاناپه روي بلوط

 ... مجلسي کیک تکه دو و شوکالت
 این بیا :گفت گرفتو سمتش به را کاغذي ونداد و داد باال را ابرویش تاي یک

 برگشررتن موقع فردا... منه تلفن شررماره ش   ش   ش   این... اسررت خونه ادرس
ید مال به خورد بدردت شرررا ید اینم... درصرررد یک ي   ي   ي   احت  خونه کل

 ...مجتمع در هم...  درورودي هم.... است
 .بود ونداد رفتار مات هنوز بلوط
 ... ات قهوه شد سرد: گفت مهرباني با ونداد
 .برداشت را فنجان مطمئن نا بلوط

 نکند. ..چسباند لبهایش به را فنجان. میکرد نگاه ونداد به داشت چشمي زیر
 باشد؟ سمي

 .شد منصرف قهوه نوشیدن از استرس با
...  سرررده خیلي هوا ه   ه   ه  ... مهره اول تازه اینکه با: وگفت زد لبخندي ونداد
 ...بیاد برف ب   ب   ب   احتماله میگفت اخبار
 .بود شده خیره او به مسکوت بلوط
 ...خریدم برات گردنم شال این راستي: ونداد

 .نزد هم دست ان به بلوط...  بود اي قهوه کرم شال یک
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نداد هاي بین را ان خودش و فت گذاشرررت بلوط دسررت بت: وگ ... ظهر با
 ...ببخش

 .کرد نگاه او به بلوط
 ....میخوام خودت بخاطر ب   ب   ب   رو تو من: وگفت زد لبخندي ونداد
 بهتر... .میکنیم زندگي هم با فعال تو و من:  گفت ونداد و کشررید پوفي بلوط

 نکنیم؟ زهر بهم و چیز همه ه   ه   ه   نیست
 ...میاد بهت کرم رنگ: گفت مالیمي لحن با ونداد
ست... شد جابلند از حرص با بلوط شت اما برود اتاق به خوا  را لشا و بازگ

 ...برداشت میز روي از
 ...زد برقي چشمهایش ونداد
.. افتی را هدفش باالخره...  بود رفته فرو کمد در کمر تا. شد اتاق وارد بلوط
 ار بود خریده برایش ونداد و بود شررده گم بخاطرش که کذایي پیراهن همان

 .شد خارج اتاق از و برداشت شال همراه به
 سر از دست... نمیاد من به هیچي: وگفت کرد پرت ونداد ي سینه در را همه
خدا... نمیخوام هیچي ازت من.. بردار من  نه... نمیخوام هیچي ازت من ب

 من سررر از دسررت فقط.... دیگه چیز هیچ نه... قهوه نه... شررال نه... لباس
ندگي زن نمیخوام من... بردار  من... بذار میفهمي؟راحتم... باشررم تو ز

 کیشوی روز هر و برام بخري لباس دست شصت که نیستم باربیت عروسک
 ......کني تنم

 خدا ب :گفت بود شده متالشي پیش ساعت خیلي از که اعصابي و بغض با
 تونينمی کن فکر.... پسرم یه کن فکر... کن نگاه ادم یه مثل من به.. ادمم من



 وني؟میت.... نیست ات شناسنامه تو اسمم کن فکر.. باشي من با وقت هیچ
شته کارم به کاري... همین... دارم خواهش یه ازت فقط من  ولم.. . باش ندا
 میخواي؟ چي من جون از... کن

 من سررر از دسررت چرا: نالید نبودند خودش اختیار تحت که اشررکهایي با
 چرا؟ باشم؟ متنفر ازت روز هر میخواي چرا ؟... برنمیداري

 ...وقت هیچ... نبوده سرم تو فکر این وقت هیچ من: ونداد
 یه؟چ ات احمقانه کاراي این معني پس... بینم مي اره: گفت حرص با بلوط
 ...همین... دربیارم دلت از خواستم خ   خ   خ  : ونداد
عا ها به واق  دشخو براي را بلوط. بود همین نمیکرد فکر دیگر که چیزي تن

ست ست لجباز همینطور را بلوط... دیگر چیز نه...  میخوا ست.... میخوا  د
 .بود گذاشته دلش بر را مهرباني دیگر یکبار حسرت که نیافتني
ست اما بخواهد را دختري چنین که بود احمق ست میخوا .... نبود خودش د

شت فرق همه با  عین بود دیگري کس هر.. رفتارش... زدنش حرف لحن. دا
 ....بلوط اما میشد مجاب خوردن اب

 به ودنب حاضر و...  بود یکي. بود تک بلوط اما نمیشناخت را ها دختر جنس
 ....بدهد دست از را یکي این قیمتي هیچ
 .بود شده ارام بلوط
 خوشررحالت خواسررتم فقط... میخوام معذرت م   م   م  : گفت ارامش با ونداد

 ....کنم
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شید فیني تفاوت بي بلوط شتر ولي: گفت و ک صبیم بی  ازت من... يمیکن ع
 ...نخواه چیزي من از هم تو... نمیخوام هیچي
 ...باشه: گفت صراحت با ونداد
 رب پتک مثل هنوز بلوط ظهر حرفهاي... نداشررت کردن بحث کشررش دیگر
شدند کوبیده سرش فرق ساتي او. .. می سا صاف بي اما بود اح  شقع نبود ان

 اش زیبایي منکر. کرد نگاه او به بلوط نجواي با... نمیخواسرررت هم زوري
. ..نبود ه*و*س روي از خواستنش اما نمیشد هم خواستنش منکر... نمیشد

 !....نبود هم شرع غیر روي از
 ...بزنیم حرف باهم باید:گفت وفکر مکث کمي با بلوط
 میکنیم؟ م   م   م   چیکار داریم: ونداد
 ...دعوا بدون: گفت اخم با بلوط
 ....میکني شروع خودت تو: ونداد
 تا چند هی بیا...... نیستم عصباني حاال ولي... میکني عصبیم تو چون: بلوط

 دخالت من زندگي تو هم تو... ندارم تو کار به کاري من... بذاریم قانون
 قبول؟... نکن

 ...قبول:وگفت زد پوزخندي ونداد
 خوب؟.... پسرم یه من کن فکر: داد ادامه دوباره بلوط
 .نگفت چیزي و زد لبخندي ونداد
 ...نبین منو اصال... ندارم خارجي وجود کن فکر: گفت دوباره بلوط
 ...باشه:ونداد



شید راحتي نفس بلوط ست خانم ماجده هم غذا براي: وگفت ک .. .میکنه در
 ...یگمم بهت رسید فکرم به اي دیگه چیز اگه... خوبه دستپختش میگفت

 ...باشه:ونداد
 .شد خیره او چشمهاي به بلوط
 ...بود مغموم بودند ساخته را عسل این که هایي زنبور انگار
 داشررته اعصرراب جنگ اینقدر نمیخواد دلم: وگفت جابرخاسررت از بلوط
 ...بذار راحتم پس... باشم
 ....ولي... باشه: ونداد
 ...نداریم اما و ولي: گفت تند بلوط
 باشیم؟ دوست میتونیم م   م   م  ... بگم خواستم: ونداد
 سگ...  ولي.... زیادم سرت از خیلي اینم براي: وگفت زد پوزخندي بلوط
 !خور

 :ششم فصل
 وروي رنگ کمي لب رژ و کرم با داشرررت سررعي پي در پي هاي خمیازه با

 .دهد شفا را اش پریده
 .....است اماده صبحانه: کرد صدا ونداد
 .شد خیره اینه به بلوط

شب را ابروهایش . ودب کرده کوتاه هم را موهایش جلوي.... بود کرده تمیز دی
 ار این کسرري مقنعه زیر اما بود ریخته بهم فجیعي طرز به پشررتش هرچند
 ...نمیدید
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 ...بود قبال که بود شده بلوطي همان جدیدش هاي لباس با
 ...کرد تجدید را رژش و شد خیره خودش به اینه در
 .میشد اغاز داشت را تصمیمش که تجردي زندگي همان دانشگاه شروع با

 !بود شده تنگ برات دلم... بلوط سالم: وگفت زد لبخندي
 ...منتظرم ماشین م   م   م   تو: گفت بلند ونداد
 روي را کیفش. بود خوب. کرد وارسرري را هایش لباس....  نزد حرفي بلوط
 .شد خارج اتاق از و انداخت شانه

 را در. شررد خارج خانه از و کشررید سررر ارام ارام را وچایش دراورد را دنت ته
 .شد اسانسور وارد و کرد قفل

 ...اورد مي زبان به را خیابان اسم فقط ونداد مسیر طول تمام در
 .امد مي هم خوابش تازه میشد گیج بدتر بلوط
ستاد ورودي در جلوي ونداد ست. ای  پنجاه تراول دو و کرد پولش کیف در د

 ...باشه ب   ب   ب   پیشت: وگفت گرفت او به رو و دراورد توماني
 .گرفت را ها ان تشکر بي بلوط
 دنخواهن چیزي هم از که بودند گذاشته وشروط شرط دیشب کرد فکر ونداد

 کند؟ باز حساب اش قولي بد روي میتوانست.. نکنند قبول و
....  پارکینگ وبذارم ماشین میرم من: وندادگفت که شود پیاده خواست بلوط

 میشه؟ تموم چند ساعت کالست ک   ک   ک  
 چي؟ واسه پارکینگ بذاري: گفت تعجب با بلوط
 بذارم؟ کجا خوب خ   خ   خ  : ونداد
 ...میري همیشه که هرجایي میدونم چه... خونه ببر: بلوط



 ...میکنم کار اینجا من: وگفت زد لبخندي ونداد
 چیکار؟: گفت شده گرد چشمهاي با بلوط

شانه ستاد احتماال: وگفت انداخت باال اي ونداد  ک   ک   هاي بچه ب   ب   ب   ا
 ...نیستم مطمئن! کارداني یا کارشناسي ک  

 چي؟ یعني: بلوط
 بگم؟ باز: ونداد
 کردي؟ پیدا کار اینجا: گفت حیرت با بلوط
 بده؟: ونداد
 شدي؟ استاد یعني... نمیدونم...  نه: بلوط
 ع   ع   ع   یه خودم... بود اسررتادم بازي پارتي با ب   ب   ب  ... جورایي یه: ونداد
 دارم د   د   د   دفاع هم دیگه وقت چند... خوندم درس اینجا عمره
 هثانی یک در را سررالم یک اگر. بکند میخواهد هم دفاعي چه کرد فکر بلوط

 !دفاع حال به واي است بگویدهنرکرده
 نگفتي؟ من به چرا واقعا؟: وگفت زد کنار را فکرش

 مهمه؟ برات مگه خوب:  ونداد
 ...چیزي یه فقط... اصال نه: گفت درهمي ي قیافه با بلوط
 چي؟:ونداد
 ....بدونه چیزي تو و من ي رابطه از کسي ندارم دوست:  بلوط
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 ن زبا به را هسررت اي رابطه اصررال تو و من بین مگه تکراري ي جمله ونداد
ست که هرچي: گفت غیظ با بلوط و اورد صال... ه ست ا  شانس ندارم دو
 ....بدم دست از رو تو از طالق از بعد هاي

 .شد پیاده سرعت با و کرد باز را ماشین در و
 .بود ترسناک کمي ونداد سرخ ي چهره

 .مورد این در حداقل
 ي ایده اصال را کند تحمل را او حضور بود مجبور اینکه از.شد دانشگاه وارد

 وقت چهی نباشد اینکه احتمال و نیست استادش اینکه اما نمیدانست خوبي
 .میگذاشت باقي شکري جاي

 .نشست اي صندلي روي و شد مخصوصه کالس وارد چارتش به توجه با
سال زیادي نفر دو یکي. انداخت کالس جو به اجمالي نگاهي  و بودند بزرگ

سته کالس کنج ته که دختري چند ش  وقت هیچ.... خودش سن هم بودند ن
 .تش ندا باالیي اجتماعي روابط. نمیشد قدم پیش خودش اشنایي اغاز براي

شت سایلنت را موبایلش حالیکه در  و ردمیک جا به جا کیفش در را ان و گذا
 ...بود پایین سرش

 .کرد بلند را سرش اشنایي ي مردانه و بم صداي با
 شمایین؟ وارسته خانم-

سر... کرد بلند را سرش  وارشل و اي سورمه پیراهن و بلند قامت با جواني پ
شکي ست به چرم کیف یک حالیکه در م شت د شمهاي با دا  رهتی اي قهوه چ

سط ابروهاي و صله کم که متو شمانش با فا شاني سطح چ  ردهک پر را اش پی



 با و بود زده زل او به مشررکي موهاي و گرد صررورت و قلمي بیني با بودند
 .میکرد نگاهش جذابي لبخند
 ... امد یادش... اما... نبود اکي خیلي
 ...شما حال سالم:وگفت زد ي لبخند
 روديو... ببینم اینجا رو شررما نداشررتم توقع: وگفت زد لبخندي جوان پسررر
 هستید؟ جدید
 ...بله:  بلوط
 درسته؟ دیگه معدني شیمي:جوان پسر

 ...یادتونه خوب چه: بلوط
 یادم اینها از بیشتر وگرنه نبودم خدمتتون در بیشتر ترم یه که حیف: پسرجوان

 ...میوند
 ... گرفتید انتقالي یادمه بله: وگفت خندید بلوط
 چي؟ رو اسمم: جوان پسر

 ...بود فرزام فامیلتون کنم فکر: وگفت فکرکرد کمي بلوط
 ...بود فرزام اسمم: گفت و زد لبخندي فرزام
 ...نیست یادم کاري اصل اون میکنم فکر هرچي: گفت و خندید بلوط
 فامیلیمه؟ کاري اصل جدي؟: وگفت کرد ریز را چشمهایش فرزام
 ...فرمنش فرزام... اومد یادم: بلوط
 ...نمیومد یادت کاش: گفت اهسته فرزام
 ...نگفت چیزي و زد لبخندي ریز بلوط
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 ...بگذرونیم وباهم ارشد که قسمته امسال دیگه کنم فکر: فرزام
 ...بیاد پیش چي تا: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط
 ....شدي بهترم... هیچ که نداري فرقي هیچ پیش سال چهار با: فرزام
 ...نکردي فرق زیاد هم شما... گفت میشه اي: بلوط
 ...شدي رسمي شما؟:گفت تعجب با فرزام
 ...گرفت نشات کجا از ببین: بلوط
 کجا؟ از: گفت واري شیطنت اخم با فرزام
 ...میاد یادت کني فکر: بلوط
 ...میپیچوني هنوزم: گفت و خندید فرزام
 ...مرضه موجب عادت ترک: بلوط
 ...ينش خسته بشین... برادر گرفتي واریس: گفت بلوط و خندید فرزام
 ....نمیشي عوض بلوط: وگفت خندید بلند بلند فرزام
 ...میشن همه که و عوض... نشم عوضي کن دعا: بلوط
ست فرزام ستاي در در ست صندلي یک روي بلوط را ش  از خوب: وگفت ن
 خبر؟ چه ها بچه

 ...شدم جدا همشون از دو ترم: وگفت انداخت باال اي شانه بلوط
 چطور؟... ول اي: فرزام
 ...نمیشم صمیمي کسي با زیاد که میدوني: بلوط
 ...فهمیدم ترم یه همون تو و چیز همه... بله بله: فرزام
 این ارض محمد: گفت نشست کنارش که پسري به فرزام و زد لبخندي بلوط
 ...میشناسي و خانم



 .دراورد را رضا محمد وبم زیر نگاه یک در و زد لبخندي بلوط
 .بود خرس نسبتا و تپل

. میداد نشرران بیشررتر را سررنش و بود شررده گندمي جو شررقیقه در موهایش
 فیدشس ي ازیقه که سفید زنجیر یک و داشت پرفسوري ریش یک صورتش

 .بود زده بیرون
 گذاشررتن نمایش براي صررورتش در فاخري چیز و بود مشررکي ابرو و چشررم

 .نداشت
 .دش عرض سالم:وگفت زد ولبخندي کرد نگاه بلوط به دقت با رضا محمد

 .کشید جلو را اش مقنعه کمي اراده بي او ي خیره نگاه از بلوط
 چطور؟ نه: گفت فرزام به رو رضا محمد

ست یادت: فرزام شگاه اومدي بار یه... بودم که شیراز... نی ش با... دان  ونای
 ....کردم اشنات
... نمیمونه یادم نبینم روز دو مامانمم من.... فري جان کن ول: رضررا محمد

 ...جیگر این به برسه چه: گفت فرزام گوش زیر و
ست زد پهلویش به اي سقلمه فرزام  با هک کند باز بلوط با را بحث سر وخوا
 .شدند ساکت همگي سالي میان استاد ورود
 .بود گذشته بازي جفنگ سنشان از دیگر
ستاد به بلوط شیده پر پیش سال چند به وذهنش میکرد نگاه ا  که وقتي .بود ک

 .بود گذاشته دانشگاهي جدید ي عرصه به پا تازه و بود ساله هجده
 !... و زد حرف او با که بود پسري اولین فرزام
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 هیچ که بود انقدربچه ها موقع ان هرچند. شررد اشررنا او با که پسررري اولین
 او به که کسرري اولین... همینطور هم فرزام. نشررود احسرراسررات درگیر وقت
 براي که بود ادمي هم کوروش...  بود شررروین کند عشررق ابراز تا داد اجازه
 اشنا بود کرده فراموش را اسمش که هم یکي ان با...  باشد او با کني پر وقت
 قعاوا. بود شروین اش زندگي فرد ترین جدي اما بگذراند خوش که بود شده

 پسر یک. داشت را ارزویش همیشه بلوط که هایي همان از بود جذابي جوان
سي به که مغرور و غد شت محل هرک ستي دم ونداد مثل نمیگذا  ات که نبود د

سي شي بلوط... بدهد وا کند پخ براي ک  نوانع به را او شروین تا کرد خودک
 !دادند شوهرش که میکرد جواني داشت تازه... ببیند که پذیرفت دیدن
 ...بود پسرعمو و ارث و نامه وصیت هرچي شور مرده
 .میداد گوش میانسال مرد ان سخنان به و کشید اهي

 یا. ..خانم ط بلو خوب: وگفت پرید جلو فرزام که رسررید اتمام به کالسررش
 وارسته؟ خانم
 ... بلوط... کدوم هیچ: وگفت زد لبخندي بلوط
 هتب خیلي تهران اومدم اینکه از بعد: وگفت شرررد تر عمیق لبخندش فرزام
 .... زدم زنگ
 ...زدن ازم و گوشیم: بلوط
 ...باشیم هم از بیخبر سال چهار که شد جور هم با چیز همه نگار ا:فرزام
 ....شاید: بلوط
 .کند خلوت را دورش و برود تا گفت رضا محمد به اي اشاره با فرزام



 گاران. گذشت زود چقدر...  میکرد فکر و میداشت بر قدم اهسته فرزام کنار
 .نیست سخت هم ها انقدر دانشگاه در قبولي فهمید که بود دیروز همین

 کردي؟ ازدواج:گفت وفرزام کشید اهي
 .زد جلو او از قدم دو فرزام.ایستاد و خورد اي یکه سوال این با

 شد؟ چي: گفت و ایستاد هم او هست خالي کنارش کسي جاي شد متوجه
 ...هیچي هان؟:  بلوط

 چي؟ تو: گفت مکث کمي با
 ....میده زن ما به کي...  بابا نه: فرزام
 تهران ارشررد نمیومد بهت... خبر چه خوب: وگفت زد سررردي لبخند بلوط
 ...بشي قبول
 میومدم؟ بنظر خنگ اینقدر: فرزام
 ...قسمتي تا کمي خوب ولي.... همچین نه: وگفت خندید بلوط
صیر: وگفت خندید هم فرزام سري شیراز که منه تق  وبهخ... شدم قبول سرا

 ...شد خوب معدلم هم ترم یه همون
 درسته؟... من از بهتر نه:  بلوط
 ...بودید بهترین همیشه شما... دقیقا: فرزام
 ...لعنت منکرش بر:وگفت کرد نازک چشمي پشت بلوط
 ...بشمار: فرزام
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 و اخالق همون هنوزم که خوشحالم خیلي: گفت وفرزام د کر سکوت بلوط
گه کس هر.... داري فه کلي بود اي دی یا مد ق  یادش میکرد وانمود یا میو

 ....نیست
 ...نیستم اینطوري من که نفعته به: بلوط
شحالم..  دقیقا: وگفت زد لبخندي فرزام ستم خو شتهد شمارتو میتونم... ه  ا

 ...نبره دزد گوشیتو باز که بشرطي البته باشم؟
ست بلوط شد بگوید خوا شد متوجه که با  و مدا مي پایین ها پله از که ونداد
 عجق هاي پاپیون شرران همه که جدید هاي مقنعه مدل با و جوان دختر چند

شان باالي وجقي شتند سر  بلند ندبل انقدر یکي. بودند گرفته را ونداد دور دا
 !اي صمیمي جو چه دانشگاه اول روز میکرد فکر که میخندید

 !... اما میزد حرف دارش تشدید لحن همان با انها با جدیت با ونداد هرچند
 ... گفت را اش شماره تندي به بلوط
 ... کردم سیو ولي...  تند چه: گفت فرزام
 دوندا جلوي از و کرد نثارش فعلني.... نشررد فرزام دوم ي جمله متوجه بلوط

 .شد رد تندي به شود او متوجه او که طوري بارزي ي غره چشم با
 .میرفت محوطه سمت به

 ...بیاید دنبالش به کسي داشت انتظار چرخید عقب به لحظه یک
 هب اینه در. کرد حرکت بوفه سررمت به و خت اندا باال اي شررانه قیدي بي با

 .میکرد نگاه تصویرش
 .زد رنگ هایش گونه به کمي و دراورد را اش گونه رژ
 .بود متنفر بدهد باال را موهایش اینکه از



 و برد دسررت. دهد مي نشرران هسررت نکه ازا بیشررتر را سررنش میکرد حس
 .ریخت صورتش روي را موهایش

 .امد مي اش چانه تا اش بلندي
 ارایشررگاه به باید. دراورد قبل شررکل به را ان خورد بهم موهایش از حالش
ند به هم ان میرفت  کوتاهي و کردن رنگ و برداشررتن ابرو از... منظور چ
 !ناخن وفرنچ مانیکور و پدیکور و اپیالسیون تا. بود موگرفته
 خدا وقت هیچ هایش ناخن اما. وظریف بودند کشرریده دسررتهایش هرچند
 اینکه بجاي زدن ک ال با و میشرردند هاللي همیشرره امدند نمي در مربعي
سته و شیک هایش ناخن ستهایش بیایند نظر به ارا  ازر هرش جادوگر شبیه د
 هست که ان از را انها بود بلد فقط میشد کار به دست که هم خودش. میشد

 .نبود مسلط وجه هیچ به که را چپش دست بخصوص کند تر بد
 .نداشت کالس بیشتر دوازده تا

 .میشد عالي برود ارایشگاه دنبال به و بپیچاند را ونداد
 .بود کننده وسوسه بدجور خندان سید سازان چهره نام

 ...کند ترمیم را اش قیافه و برود جا همان به داشت دوست
 .دراورد را اش گوشي
 .گرفت را ونداد ي شماره

 .بود نشینده تلفن پاي از حال به تا را صدایش
 بله؟: ونداد

 ونداد؟: گفت شک با
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 ؟ جانم: ونداد
 شناختي؟: گفت حرص با

 ...نه: ونداد
 با میدهد نشرران که طور ان و جبند مي وگوشررش سررر هم او که میدانسررت

 .بود بلد هم غیر به گفتن جان پس. نیست وحیا حجب
: فتگ که امد دختري صداي که کند نثارش فحش مثل چیزي خواست بلوط
 گرفتید؟ نظر در اي نمره چه ترم نیم براي شما استاد
 .بود نشده جوابش متوجه بلوط اما گفت اي گوشي لحظه یک ونداد
شش در را اش انرژي تمام شته گو  نیم ي نمره براي ونداد که بداند تا بود گذا
 .است گرفته نظر در را رقمي چه ترم

 .است شده مرگش چه کرد فکر خودش با و کشید پوفي اخر دست
 هستي؟ بلوط: ونداد

 .میشناخت را او پس
 بله؟-

 اومده؟ پیش مشکلي شده؟ چي چ چي  ... جانم: ونداد
 ...خونه میرم خودم من... نباش منتظرم... نه: بلوط
 بلدي؟: ونداد
 ...میگیرم اژانس: بلوط
 دیگه؟ امر... عزیزم باشه ب   ب   ب  : ونداد
 ...ندارم: وگفت داد باال عادت طبق را ابرویش تاي یک بلوط
 ازادم؟: ونداد



 ...اره: بلوط
 بود؟ خوب خ   خ اول روز: ونداد
 ...اره: بلوط
 ...میاي در کسلي از... خوشحالم: ونداد
 .خداحافظ خوب: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 بلوط؟؟؟: گفت سریع ونداد
 بله؟: بلوط
 ش   ش   ش   سرروار... ها بگیري آژانس... باش خودت خ   خ   خ   مراقب: ونداد

 باشه؟... نشو شخصي
 نداري؟ کاري... خوب خیلي: بلوط

 ونداد نتلف پاي رفت یادش لحظه یک انگار بود اي وکلیشه تکراري سوالش
 ...است
 هکلیش حرف یک فقط بلوط وبراي داشت معنا هزار ونداد براي نداري کاري

 !!!میگفت هم کوروش به را ان حتا که بود تلفني ي مکالمه در اي
 .شد قطع بلوط جانب از تماس
 با ندادو و کرد پرت کیفش در را اش گوشي کردن فکر لحظه یک بدون بلوط

 .دارد همسرش با کار هزاران کرد فکر لبخند
 اختشن در ها دختر شکر را خدا. گرفت را ادرس پرسان پرسان بوفه در بلوط

 .کرد حرکت مقصد همان به شدو اژانس سوار. نداشتند نظیر ها مکان این
 .رسید خانه به تنش پر روز یک از بعد ظهر از بعد سه ساعت ونداد
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 اما بزنند حرف سرررش پشررت شرراید نبود هم بد خیلي تصررورش خالف بر
قل. نبود اینطور رویش جلوي قدر حدا مه که بود کرده برخورد جدي ان  ه

 دسررت را کار وتازه جوان اسررتاد نباید که بود امده دسررتشرران کار حسرراب
 .بیندازند

 هرا دنبالش ها دختر از خیلي بود دسررتش در که اي حلقه وجود با اینکه از
 .بود تعجب در میدادند نخ داشتند مثال و بودند افتاده
شنده نگین یک که اش پالتیني ي حلقه ست بود شده حک رویش درخ  در

 .انداخت نمي دست به را ان وقت هیچ که بود بلوط ي حلقه مثل
 .زند مي فریاد خانه در نبودنش کرد وفکر کشید اهي

 .بود کرده صرف چیزي دانشگاه در نداشت خوردن غذا ي حوصله
 اسررپرت شرررت تي یک و ذغالي جین یک با را هایش لباس و رفت حمام به

 هب را نمازش تا گرفت قامت و زد خودش به عطر کمي. کرد تعویض سررفید
 .بیاورد جا

 .بود رفته سر اش حوصله. بود چهار ساعت
 ...زد خانه در گشتي

 .نداشت را انجا به گذاشتن پا جرات بود وقتي. کرد باز را بلوط اتاق در
 یواريد کمد. بود کرده پر سررفید کنسررول میز یک و دونفره تخت یک را اتاق

 هک لپتاپش...  بودند اویزان مرتب ان در بلوط هاي لباس و بود باز درش که
 .داشت قرار تخت کنار میزي روي
سک یک ستونک که بچه عرو  نفره چهار عکس قاب یک و. بود دهانش در پ

 .اش خانواده از



 ...میخندید عمیق نجا درا بلوط
ندي ناي به لبخ ندان و بود زده لب په ید هاي د مایش به را اش ي مروار  ن
شته ستش برنا.بود گذا  روي ار اش چانه و بود کرده حلقه بلوط گردن دور را د

 .بود گذاشته او سر
 .بودند نشسته بلوط طرف دو هم بهرام و خانم ریحان

سیدند مي نظر به شادي ي خانواده  قعمی لبخند ان با عکس این در بلوط. ر
 دعوا و بحث حال در مدام که بلوطي با میزد برق شررادي از که وچشررمهایي

 .داشت فرق بود
 !حاال اما.... بود شاد...  میخندید میدید عکس این در که بلوطي این

سش شت جایش سر را عکس قاب و داد بیرون سنگین را نف  لندب جا از. گذا
 مرتب را بود شررده مچاله تختش روي مرتب نا که را بلوط تختي رو و شررد

 . کرد
 .بود بهتر نظرش به انجا گذاشت کنسول میز روي را عکس قاب
 به هک باشررد هم این فکر میکند پال و پخش را خانگي سررینماي بلوط وقتي
 .نیست مناسب انجا جایش عکس قاب ان ونداد نظر

 .شد خارج اتاق از
 .گرفت را بلوط موبایل ي شماره و برداشت را تلفن گوشي

 نمیدهد جواب مشررترک گفت زني مخابرات ازسرروي اخر در بوق ده از بعد
 !کن قطع
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 صالا. بیاید پنج ساعت تا میکرد خدا خدا. شد خیره ساعت به و کشید اهي
 .باشد تنها بهنوش با خانه در پیانو تدریس براي نداشت دوست

 .میکرد نگاه ساعت به مدت تمام
 یشترمیکردب پخش ماهواره که هندي فیلم دیدن با... بود رفته سر اش حوصله

 .میشد زده دامن وکسلي حوصله رفتن سر این به
ست چاي دلش شد بلوط میکرد خدا خدا زنگ صداي با. میخوا  دیدن با. با

 .شد بلند نهادش از اه بهنوش
 ...نه یا بدهد جواب نمیدانست

 .شد مجتمع وارد بهنوش و زد را ایفون اخر دست
 .بکند باید کار چه بداند داشت سعي کنده سر مرغ مثل

 .بود پنج به ربع یک ساعت
 .کرد باز را خانه در

 تشیمیس... ارجمند و قدر گران استاد بر سالم: وگفت شد خانه وارد بهنوش
 ... وارسته ونداد... پرفسور

 ....اومدي خوش خ   خ   خ  ... سالم: وگفت زد لبخندي استرس با ونداد
شنه هاي کفش با بهنوش شده بلندش پا سید لبخند با بود وارد شاموک: پر  ف

 دربیارم؟
 ....راحتي جور هر: گفت ارامي لحن با... نه بگوید نشد رویش ونداد

 .بود راحت بود شده داخل که همانجور بهنوش
 کجاست؟ بلوط: گفت تعجب با

 میخوري؟ م   م   م   چایي یه بشین...  میاد: ونداد



 میتونم؟ کجا.. بیارم در مانتومو من بذار فعال: بهنوش
 .کرد اشاره بلوط اتاق به ونداد

 .شد اتاق وارد کنان تلق تلق پارکت روي هایش کفش با بهنوش
شکي ي ساده بلوز... امد بعد دقیقه ده ستین که م  ینج شلوار و بود کوتاه ا

 مصررري موهاي. نداشررت ارایشرري هیچ صررورتش. بود پوشرریده اي سررورمه
شکي شتي بیني با ل*خ*تش م شمان و گو شت چ شیده و در  يا ه قهو ي ک

 و برجسررته لبهاي و بود تیز و م*س*تطیلي اش چانه.داشررت همخواني اش
 .بخشید مي صورتش به جذابیت خندیدن حین که داشت فرمي خوش

 24 23 دختر یک که انگار نه انگار بود بچگانه و جیغ کمي فقط صرردایش
 .بود ساله هجده هفده دخترهاي مثل لحنش..  است ساله

 دست از. بود اشنا ان با ونداد اول روز همان از که داشت بخصوصي راحتي
... دب*و*سی را او صورت ارسالن تولد روز که وقتي تا بود گرفته هایش دادن
 تا که دختري حال هر به. بود امده کنار هایش اخالق با سررال شررش از بعد

 ایران هب یکباره پدرش کار بخاطر و بود شده بزرگ اتریش در سالگي دوازده
 .ودب راحتي دختر مسلما میگذراند اتریش در تابستان ماه سه هر و بود امده

 .میکرد نگاه خانه دکور به داشت ذوق و شوق با بهنوش
 انداخت دیگرش پاي روي را وپایش برداشررت را چایش فنجان که حالي در

فت قه خوش خیلي بلوط: گ نداد اسرررت سررلی یه اینم... اییي... و  تو چای
 میاوردي؟ قهوه یه... ریختي
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به: ونداد به خو  بریم باید باش زود... نکن بحث من م   م   م   با اینقدر... خو
 ....تمرین سر

 ... بره پایین گلوم از چایي این بذار... خوب خیلي... اخالق بد: بهنوش
 خبرا؟ چه چ   چ   چ  : وگفت فرستاد عقب را موهایش ونداد

ست خبري... سالمتي: بهنوش س بود؟ چطور خبر؟امروز چه تو... نی  تيتون
 چطوربودن؟ هات؟ دانشجو با کناربیاي

 ف   ف   که بود چیزي ازاون بهتر ب   ب   ب   اما...  لوس و بچه همشررون: ونداد
 .میکردم فکرشو ف  

 درسته؟ دانشگاهه همون تو بلوطم نیست؟... عالیه که این: بهنوش
 ..اره: ونداد

 ....داري هواشو پس.... خوبه: بهنوش
 .کرد سکوت و زد پوزخندي ونداد

 یادم راستي... اوه: وگفت دراورد خودش از صداي چیزي اوري یاد با بهنوش
 ...بگم بهت و ي چیز یه باشه

 چي؟: وگفت باالداد را ابروهایش ونداد
 ...میگم بهت بعد بیاد بلوطم بذار حاال: بهنوش

 السک که پاشررو: وگفت برگرداند سرریني به را چایش و داد تکان سررري ونداد
 ....شد شروع

 ...استاد میشه اطاعت: بهنوش
کبندي؟: گفت و نشست پیانو پشت ونداد  آ

 ...دیگه بلدم و حامل خط پنج دیگه: بهنوش



 ....خوبه: ونداد
 ..دادن توضیح به کرد وشروع
 هست؟ موسیقي اهل بلوط:وگفت پرید کالمش میان بهنوش

 ...نمیدونم:  ونداد
 زنته؟: بهنوش

 داري؟ شک ش   ش   ش   مگه: ونداد
 نپرسیدي؟ ازش حاال تا چطور که اینه منظورم... نه: گفت و خندید بهنوش

 ...نشده وقت: ونداد
شگله که بس: گفت شوخي با بهنوش  اینه نيمیک که کاري تنها کنم فکر خو

 ...کني نگاش که
 واي... داري هم دردي پر دل چه: گفت خنده با وبهنوش کشررید اهي ونداد

ستي  وهرشش به جیغ با زنه یه روز یه... بگیري روحیه بگم برات جوک یه را
 ...سوسک ووواییي: میگه

 ...سرش تو نکوبوني دمپایي با وقت یه: میگه شوهرش
 چرا؟ واه: میگه زنش

 !...هبدتر براش فحش تا صد از شو رد کنارش از محلي بي با: میگه شوهرش
 ب   ب   ب  ... بود اومده سرروسررک هم پیش وقت چند: گفت خنده با ونداد
 ترسن؟ مي سوسک از چرا خانما خ   خ   خ   واقعا.. مبل رو رفت بلوط

 ش؟نکشتی که تو بابا اي... این واسه.... کریهیه موجود خیلي چون: بهنوش
 میکردم؟ چیکار پس: ونداد
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 ....بود بدتر فحش تا صد از میکردي محلي بي بهش: بهنوش
 کنم؟ رفتار چطوري چ   چ   چ   ها مورچه با: وگفت خندید ونداد

 چطور؟: بهنوش
 ...سه س   س   میترس   مورچه از:  ونداد

 میگي؟ جدي:  بهنوش
 ...کن باور: ونداد

 ...نازن خیلي که ها مورچه.... واي: بهنوش
 ...بلوط نظر از نه:ونداد

صور نمیتونم: گفت خنده با بهنوش  اون هب مورچه از قدش اون با بلوط کنم ت
نداد و... میترسررره کوچولویي ید لحنش از و ند  نزده که هم بهنوش و خ

 .میخندید
 .نمیاد خوشم حشرات از اصوال: گفت سومي شخ  صداي

 ...شد بلند جا از سیخ بود ایستاده در جلوي که بلوط دیدن با ونداد
فت سررمتش به باز روي با بهنوش فت ر لت... جون بلوط سررالم:وگ  حا

 چطوره؟
ست شش در خوا ستش تنها بلوط که بگیرد آ*غ*و*  ردک دراز سمتش به را د

 ...سالم: وگفت
 ي؟خوب: وگفت فشرد را دستش و رسید سطح به عمق از لبخندش بهنوش

گاه هایش کفش به بلوط فت کرد ن مه لب زیر... ممنون: وگ  با:  کرد زمز
 !کفش؟
 ...نداره ایرادي گفت ونداد: گفت تند بهنوش



 .میکرد صدا ونداد را او راحت چقدر
... ودبشررن را ارامش ي ناله نداشررت توقع...  شررد خیره بهنوش به بیني ریز با

 او ینسنگ نگاه به توجه بي و بود زده خشکش که ونداد حضور به توجه بدون
 هب اصرروال ونداد... بیار درش لطفا: گفت بلند بود شررده خیره خودش به که

 .رابست در و رفت اتاق به و... نمیده اهمیت چیزا خیلي
شید عمیقي نفس ونداد شین: گفت بهنوش به رو کالفگي با و ک  ک   روعش ب

 ...کنیم ک  
 ناراحت فکرکنم: وگفت گذاشررت در جلوي و دراورد را هایش کفش بهنوش

 ...شد
 کماني ابروهاي و فندوقي موهاي دختربا این که بود این فکر در هنوز ونداد

 .بود بلوط واقعا... ابي وچشماني
 .کند نگاه او به و بایستد جا ن هما صبح تا داشت دوست
 .امد بیرون اتاق از بلوط بعد دقایقي

 سررمت به. بود پوشرریده یخي ابي جین یک و مشررکي جذب شرررت تي یک
 منه؟ تخت رو شما مانتوي: وگفت رفت اشپزخانه

سمو اونجا کرد راهنماییم ونداد: گفت زدو لبخندي بهنوش ... کنم عوض لبا
 ....جون بلوط شدید ناراحت اگه میخوام معذرت
 .میزد حرف رسمي بلوط با چرا نفهمید هم خودش

 يخاص لحن وبا داد باال را ابرویش تاي یک و انداخت نگاهي ونداد به بلوط
 .نداره ایرادي نه... اهان: گفت خشک
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 .بردارد چشم او از نداشت دوست ونداد
 .میکرد چه نبود معلوم اشپزخانه در بلوط
 رزط... بفهماند را نواختن و ساز ي اولیه مفهوم بهنوش به داشت سعي ونداد

 .بود الزم کار استارت براي که دیگر چیزهاي خیلي و نشستن
 .ببرد هجوم اشپزخانه سمت به شد باعث بلوط جیغ صداي

 شده؟ چي: پرسید نگراني با
 دمکر فکر: وگفت کشررید پوفي و برداشرررت زمین روي از را اي دگمه بلوط

 ...سوسکه
 اونا... فرشرره زیر براي هسررت ها قرص سررري یه: گفت پذیرایي از بهنوش
 ...کردیم افقي اینطوري رو خونه حشرات کل ما... خوبن خیلي
 ... تیزه هایش گوش واقعا کرد فکر بلوط
شمهاي به بلوط  اسوسک براي: گفت اي اهسته صداي شدوبا خیره ونداد چ
 هم ها چهمور به راجع تزشو راستي نه؟ شد رد کنارشون از تفاوتي بي با باید

 باشه؟... بپرس
نداد فت کالفگي با و  ح   ح   ازح   نداشررتیم منظوري م   م   م   ما جان بلوط: گ

 ..حرفامون
صال: وگفت پرید کالمش میان بلوط ست مهم برام ا  رکتح با و اکي؟.... نی

 تا طولش بود کرده کوتاه کرنري که را اش فندقي رنگ خوش موهاي زیبایي
شش از تر پایین شمش جلوي از و امدند مي گو  از خروج از قبل.زد کنار چ

 .کرد استفاده فرصت از اشپزخانه
 بودي؟ ارایشگاه ا   ا   ا  ... شدي خوشگل چقدر چ   چ   چ  : گفت مهرباني با



 .رفت اتاق به به و نگذاشت محلش بلوط
 را بهنوش سررر میخواسررت ونداد.بود شررده تر جذاب و تر بچگانه صررورتش

 ...ببرد
 .بود ایستاده اتاق در پشت

 .نشست تخت روي کالفگي با
سته صداي با سش.شد خارج اتاق از در شدن ب ست حد  از بهنوش بود در

 .بود رفته انجا
یا: گفت لبخند با ونداد  ورچط اول روز رفتي؟ کجا کن تعریف ت   ت   ت   ب
 بود؟
 و درست دعواي یک داشت دوست انقدر. کرد مي نگاهش چپ چپ بلوط

 بهنوش با را او و نشرسرت مي حاال شرده لعنت. باشرد داشرته او با حسرابي
 انداخت؟ مي دست
س جایي به کارش حاال... پیدا نا سرش ان بیاورد سرش به بالیي چنان  یدهر

 واقعا؟ کند؟ اش مسخره ناشنوا ي اکله پسر یک که بود
 تدس بهنوش و من میکني فکر ف   ف   ف   اگه بلوط: وگفت زد لبخندي ونداد

 ..ببخش ب   ب   حال این با... نبوده اینطور... انداختیمت
 .شد منصرف که بزند حرفي خواست بلوط

 بحث ي حوصررله نه. بگوید میخواسررت چه... دیگر بود کرده عذرخواهي
 دوندا با بخاطرش بخواهد که بودند مهم حرفهایش و بهنوش انقدر نه داشت
یای کوتاه او هم کم یه دیگر میداد ترجیح... جهنم به. کند جدل و بحث  دب
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 اینقدر او اما.... میکرد فرق وضررع نمیکرد عذرخواهي ونداد اگر شرراید... 
 دوست یک! کرد؟ میشد چه دیگر بود دستي دم...  میکند عذرخواهي سریع

 ...مصلحتي ازدواج چه هر به لعنت.بود شوهرش نسبت بال که دستي دم
 یرون؟ب بریم داري دوست: گفت ونداد که برود دستشویي به خواست بلوط
 مثال؟ کجا: وگفت انداخت باال اي شانه بلوط
 ...بخواي جا هر ه   ه   ه  : وگفت شد باز نیشش ونداد
 ...بازي شهر:گفت هوا رو بلوط
 ...قبول:گفت وسطي در گرفتن بل مثل ونداد
 ...زوده االن هرچند:  داد باال را ابرویش تاي یک بلوط
 خوبه؟... اونجا میریم شامم ش   ش   ش  : ونداد
 .داد تکان را سرش معمولي عالمت به بلوط
 ...بزنم چرتي یه میرم من: بلوط
 ....زیزم ز   ز   عز   باشه: ونداد

************************** 
*************************************** 

 .میخورد گوشش به پیانو صداي
 .بود قشنگي و موزون نواي
 چیه؟... احساسم نداري خبر آخه//  نازم تو میخوابي آروم چقدر واي،
 کیه؟ دادم، بش دل اونکه

 میخوابم نه و پیشمي نه//  بیتابم بیتو امشب چقدر! واي بازم، خوابي
 بازم خوابي امشب//  خرابم و م*س*ت هرشب مثله



 میشن رویایي هام لحظه بگو//  من؟ بي کجایي سرده چقدر
 هم بي دنیایي یه میسازیم باهم//  ستاره مثله دوباره، تو میاي
 بگم تو از صبح تا میخوام//  من و شد شب بازم واي،
 بخند بسته چشاي با پس//  دلم تو از نمیري بدون
 من بي نري بهم دادي قول تو//  نه؟ ندیدي اشکامو میگي
 دیوونتم بدون//  شب میپري خوابت از وقتي

 من بي نري بهم دادي قول تو//  نه؟ ندیدي اشکامو میگي
 دیوونتم بدون//  شب میپري خوابت از وقتي

 باز را در.. .. داشت ادامه همچنان پیانو نواي شد خاموش مردانه و بم صداي
 .. بود نشسته پیانو پشت که ونداد بادیدن. کرد

 .کرد شروع دوباره و زد لبخندي ونداد
 .داشت گرمي صداي

 ...است خواب میکرد فکر بلوط
 :کرد مهمان را بلوط گرمش نواي با دوباره ونداد
 چشمات لحن اون تو از شدم خسته
 باز میگردي چي دنبال شدم خسته

 بده ادم اون منم کني ثابت همش میخواي
 میگي راست تو قبول باشه

 بده پس رو هام خاطره
 نیست مهم برام دیگه
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 سرم به اومد که چي هر
... 

 بدم من نمیگي مگه
 تو پیش از میرم دارم

 شدم خسته همتون از
 خوبه آدم شدین همه
 بده آدم اون که منم

 شدم خسته
 نخور غصه دلت واسه
 من جاي به میاد یکي
 آرزوت تموم میشه
 نترس!  منو میره یادت
 ...بریم شو ماده م   م   ام  : وگفت زد لبخندي ونداد
 .بود ایستاده هنوز بلوط

 .میکرد نگاه او به تعجب با
 بري؟ نمیخواستي بازي شهر:گفت زدو لبخندي ونداد
گاهش خیره خیره هنوز بلوط کث کمي با میکرد ن هت از م مد ب  گفت و درا

 ...میشم اماده االن:
شت که حالي در سب مانتوي یک دا  رفک... میکرد انتخاب خودش براي منا

 حال به واي لنگید مي زدن حرف در که خواب؟ونداد یا اسررت بیدار میکرد
 ...موسیقي بلند ي قطعه یک خواندن



 .کند ارایش تا داشت عجیبي میل. کرد نگاه صورتش به
 .شد کار به دست و نشست اینه میز پشت

 دکشی چشم خط با را چشمش پشت...  کرد پشت پر ریمل با را هایش مژه
 .کرد تر کشیده و

 .ردک تکمیل را ارایشش رنگ بي لب برق و مسي مات لب رژ و بژ ي گونه رژ
 ايه دگمه که اش پاییزه کتان مانتو با را اش طالیي دور سرراتن کرم روسررري

شت طالیي سگک بند کمر و طالیي دور کرم  اش ذغالي جین. کرد ست دا
 هک بود شرریراز هاي فراورده از که را اش مشررکي چرم ورني کیف و پوشررید را

خت داخلش پنزل خنزل کمي و برداشرررت را بود اورده خودش همراه  تا ری
 .بماند فرم خوش شانه روي و شود سنگین

شنه هاي کفش... ریخت صورتش روي طرفه یک را موهایش  ورني تخت پا
 اتاق از و کرد برانداز را خودش اینه در دور یک. برداشررت کمد از هم را اش

 .شد خارج
 ... چرخید مي خودش دور پذیرایي در ونداد
 .شد خیره او به بلوط

. بود هیکل خوش زیادي ذغالي جین و اسپرت جذب طوسي شرت تي ان با
سي را جذب شرت تي ان امد مي بدش هرچند شد ک صال. بپو  معني چه ا
 جلب براي بکشد رخ به را هایش ماهیچه و عضالت اینطور ونداد که داشت

 مچشرر! .. میکشررید رخ به را دیگرش چیزهاي میگفت راسررت خیلي!!! توجه
ست شاید. کرد نگاه دقت با اش قیافه به و رفت اي غره شت دو  هک بداند دا
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 چیزي او از کسرري حداقل... نه یا هسرررت او تیپ درخور او پوشررش نوع
 دخترک بگوید کسرري نداشررت دوسررت اصررال رفتن راه حین اما نمیدانسررت

 راه او کنار اي قیافه چنین با که اسررت احمق چقدر و اسررت تر سررر چقدر
 و بودند شررده هدایت باال سررمت به که موهایي به و کشررید اهي... میرود

...  خوب یعني. نبود بدک. شررد خیره بود صرراف و تیغ شررش که صررورتي
 .است خوب بگوید نسبتا میتوانست
 متس تا که کشیده و مردانه. بودند مدل خوش اما بود برنداشته را ابروهایش

 .داشت ادامه شقیقه
... وفندقي خرمایي بین چیزي...  تیره اي قهوه وموهاي عسررلي چشررمهاي

 .میزد طالیي به موهایش تار از تا چند حتي
. بود زشررت هم خیلي... وجه هیچ به.. نه! جذاب؟... و گندمگون پوسررت

 .کرد اي سرفه تک! بود شده مرگش چه اصال
 الفهک بلوط که میکرد نگاهش ذوق با انقدر تقریبا.... کرد نگاه او به ونداد
 .بود شده

 میگشتي؟ چي دنبال: بلوط
نداد فت چیزي و قدر. نگ  گفتن براي حرفي اصررال که بود هپروت در ان

 ...بمیرد او براي میداد حق خودش به خودش حاال. نداشت
 ....نمیاد خوشم نشو خیره اینطوري نگفتم مگه: گفت اخم با بلوط
 هایي خواسررته هم بلوط. رانبیند او نمیتوانسررت میکرد هرچه میشررد؟ مگر

 !بازي هیز با نه میکرد نگاهش تحسین با داشت خورد ذوقش در...!  داشت



ند با نده ته که لبخ گل خیلي: گفت بود هیجانش ي ما  ش   ش   ش   خوشرر
 ...ها فرشته ف   ف   ف   مثل... شدي
فت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط یدونم: وگ بال حاال.... م  چي دن

 میگشتي؟
 اي؟ اماده... جاسوئیچي ج   ج   ي حلقه هیچي: ونداد
 .امد سرش پشت هم ونداد و فت ر بیرون خانه از بلوط
 بیاي؟ میخواي شرت تي این با: گفت کالفه بلوط
 بده؟: ونداد
 مکت یه سرررده هوا: گفت و زد دریا به را دلش خره باال کرد فکر کمي بلوط
 ....بپوش روش
 خشررک که بود شررده مرگ ذوق انقدر. میکرد نگاهش باز نیمه دهان با ونداد
ستني چوب مثل. بود شده ستاده جلویش ب  هوا يسرد نگران بلوط... بود ای

 بود؟واقعا؟
ست...  بود تیرش تنها بلوط  دنب جذب شرت تي ان با او دهد اجازه نمیتوان

 .نداشت عقل خرده یه چندش پسرک... دخترها و بیفتد راه دنبالش نما
 .شد خانه وارد جت مثل و... عزیزم چشم: گفت خوشرویي با ونداد
 .کرد تجدید را لبش رژ. شد معطل کمي بلوط
سپرت کت یک با ونداد شکي ي پاییزه ا  و شد ظاهر جلویش مدادي نوک م

 خوبه؟:گفت پهني لبخند با
 ..اره: گفت کند نگاهش اینکه بدون بلوط
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 امد مي رویش که کتي مدل...  نپوشررد تنها را شرررت تي ان که بود این مهم
 !نبود مهم

 هم اتومبیل در و مجتمع در... داشررت نگه باز برایش را اسررانسررور در ونداد
 .است خوبي کن درباز کال کرد فکر بلوط... ایضا
 در همیشه او و امد نمي خوشش بازي لوس کارهاي این از شروین کرد فکر

 .میکرد باز خودش را ها
ید عمیقي نفس نه عطر بوي... کشرر ید مشرررامش در یخي ي مردا  از پیچ

باره زیاد خوشرربویي  عطر خودش رفت یادش واي. کشررید عمیق نفس دو
 ...واقعا بود؟ خوشبو اینقدر ونداد. کرد نگاه ونداد وبه کشید اهي... بزند

شین شن هم ضبط و... درامد حرکت به ما . بود بلند هم صدایش. شد رو
 .بلند صداي با دادن گوش اهنگ بود عاشقش بلوط که چیزي

 .بود اسرایي فریدون جدید البوم
 ونداد از را دي سي این باشد یادش. میکرد گوش اهنگ به داشت ل*ذ*ت با

 .نداشت را ها اهنگ سري این... بگیرد
 .بودند ایستاده قرمز چراغ پشت
 رژه ذهنش در که سوالي داشت دوست. کرد کم را ضبط صداي کمي بلوط

 ...رواقع د کنجکاوي یک. بپرسد او از را رفت مي
 دهشرر چیزي: گفت کمکش براي. دارد گفتن براي حرفي فهمید انگار ونداد

 عزیزم؟
 ...حاشیه رد یا برود سوالش سر به بایدیکراست کرد فکر مکث کمي با بلوط

 .باشد رک میداد ترجیح پس. بود متنفر رفتن حاشیه از



 .بود منتظر ونداد
 ...داري خوبي صداي: گفت تعلل کمي با بلوط

 .کرد لعنت را خودش... تعریف یا بود سوال این
نداد نا تا نیشررش بلوط توجه و تعریف از شرروکه باز و  و شرررد باز گوش ب

 ...مرسي م   م   م  : وگفت زد برقي چشمهایش
شید اهي. امد درمي جانش زدن حرف عادي موقع چطور... همین... هان  ک

 !!!نباشد چه باشد خوشبو عطرش چه... است همان هنوز ونداد کرد وفکر
 .بپرسد تند داد قول خودش به.میپرسید صریح اینبار
 نیستي؟ موسیقي م   م   م   اهل تو: گفت مکث با ونداد
 دارم تدوس... خیلي نه: گفت مکث با. بپرسد کي را سوالش کرد فکر بلوط
 ....بدم گوش فقط

 داري؟ د   د   د   عالقه چي به: ونداد
 ...نقاشي: بلوط
 ؟ بلدي جدي؟: ونداد
شیدم چهره ي پرتره: گفت عادي بلوط  ماا... روغن رنگ و قلم سیاه.... میک

 .بود طبیعت و رنگ اب تخصصم
 !شد خشک ونداد

 جدي؟: وگفت زد عمیقي لبخند
 .بیاورد زبان به را سوالش تا داشت عجیبي میل. پرسید مي باید دیگر بلوط
 .امد مي نظر به منتظر ونداد
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 ندنخو موقع چرا: گفت میزد موج لحنش در که تفاوتي بي نهایت با بلوط
 نمیگیري؟ لوکنت

سید صریح انقدر شی و شد رد تندي به گیر سرعت روي از ونداد که پر  نما
 .شد جهش یک دچار
 .شد هم در ونداد صورت بنظرش بلوط

 ...ندي جواب میتوني: وگفت شد خیره رو روبه وبه کرد اهمي
 ...حفظم و شعر:  ونداد
 .کرد نگاه او به بلوط
 ن   زدن حرف موقع... میخونمش... حفظم و شعر: وگفت زد راجا دنده ونداد

 ... نمیشه ن   ن  
 .بود شده تر گیج بلوط
 یه...  رهمیگی موقع یه...  اکتسابیه صفت یه: وگفت داد توضیح خودش ونداد
 ...هم موقع
شده برطرف ابهامش هنوز هرچند.  نزد حرفي بلوط  گردی یکي هیچ که بود ن

 نبود؟ زادي مادر یعني اکتسابي؟. بود شده اضافه هم
 نیست؟ زادي مادر یعني: بلوط
 ...نه: وگفت کرد چهار را دنده ونداد
 واقعا؟:بلوط
 ...اوهوم:ونداد
 .بود شده تحریک بلوط کنجکاوي حس

 شنواییت؟ حتي: گفت مکث با



 ...کرنیستم: وگفت خندید ونداد
 ...باالخره:گفت غیظي بلوط
 شنوم؟ ش   ش     نمیش که باالخره: وگفت شد خیره او به ونداد
 شدي؟ اینطوري چطوري پس: کرد سوال بلوط
 ي؟نمیدون یعني: ونداد
 ؟بدونم باید: وگفت داد باال را وابروهایش نشست سینه به دست بلوط
 مهمه؟ حاال: وگفت کشید عمیقي نفس ونداد
 .بیخیال... پرسیدم همینطوري... اصال: بلوط

 .چرخاند پنجره سمت به را سرش و
 ...که...  بود سالم س   چهارس  :  ونداد
 مهم رامب دیگه که گفتم... بدونم نمیخوام:گفت تند و امد کالمش میان بلوط

 .نیست
 بود؟ مهم پیش دقیقه 5 تا یعني: گفت شیطنت با ونداد
ست. ریخت فرو کرد حس بلوط شت دو شد جیغ دا سي چه... بک  برایش ک
 .میمرد اگر حتي... هرگز... بود؟ونداد؟عمرا مهم

 ...شو ه پیاد:گفت ونداد که بتوپد او به و بگوید چیزي خواست
 چرا؟: غرید عصبانیت با بلوط
 ....رسیدیم: ونداد
 .چیدپی فضا در صدایش که بست و کرد باز را در چنان... میمرد داشت بلوط
 .بود گرفته اش خنده ونداد
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 چراغ و بودند شده پرنده ي قالیچه سوار که مردمي جیغ صداي شنیدن با
شن هاي ضا که شهربازي رو شن روز مثل را ف  کرده ورنگارنگ نوراني و رو

 .میکرد حس پوستش زیر در را ادرنالین ترشح بود
 تداش عقیده بهرام.  میدانست خدا...  بود نیامده شهربازي به بود وقت چند
 هم برنا. .. میترسید که ساره. نیست مناسب ها دختر براي شهربازي به رفتن

شت ها بازي بچه این به اي عالقه سرت و بود خودش... ندا  سوار رنجر ح
 !بود نچشیده را شدن وته سر طعم وقت هیچ که شدن

 .گرفت قرار اش شانه روي دستي
 عزیزم؟ بریم: گفت ونداد
 به ها غجی انگیز هیجان صداي شنیدن با را پیشش ي لحظه عصبانیت بلوط

 .بود برده یاد از کل
 ...ورودي کردن حساب از پس...  افتاد راه ونداد پاي هم

 و... چید مي ذهنش در را میشررد سرروار باید که وسررایلي ترتیب به داشررت
 ي تخلیه حین بود ممکن یعني...  باشررد خوبي همپاي ونداد که بود امیدوار
 باشد؟ دار تشدید هایش جیغ صداي انرژي
 کنیم؟ شروع ترن با: وگفت انداخت نگاهي اطراف به ونداد

 .بود لیستش اولویت جز ترن واي
 ...سورنا کشتي بریم بعد... اره: گفت هیجان با بلوط
سه خیلي اون؟: وگفت کرد اخمي ونداد  رنجر ر   ر   ر   ر   میدم ترجیح.... که لو

شیم  همانطور و... دیوونگیه شدنش سوار شام بعد... رنجر اول بیا... سوار



شید خودش دنبال را بلوط که  ترن اول: گفت انگیزي هیجان صدایي با میک
 .... سفینه بعد... رنجر بعد... 

 اما... اید نمي خوشش چرخشي وسایل از بگوید تا بود منتظرفرصت بلوط
 !بود شده بلبل چقدر. میبرد نام داشت هنوز ونداد
 بلیت صف... کند تهیه را بلیت او تا باشد صف در بلوط کرد پیشنهاد ونداد

 .داشت درازي طول هم
 فشص. میکرد نگاه ترن مارپیچي حرکت به وذوق شوق با... پذیرفت بلوط

 .بود مند ارزش هم دیدنش هیجان اما... بود طوالني
 .چرخید عقب به اي پسرانه صداي با

 .بود داده نسبت او به را ایه تیکه عجب صفت
ته صررورتش روي که ریش ته ان با باغه هیکل و د بو کرده جقه ب  و اي قور

 را رویش و کرد نازک چشررمي پشررت و گفت ایشرري...  شررده سرریخ موهاي
 .برگرداند

 ادهایست او جلوي نفر چهار سه ي اندازه به که دختر سه دو بود سخت باورش
 .بود قورباغه سه ان پي حواسشان بودند
 کوچولو؟ خانم تنهایي: گفت ها پسر از یکي
 .نگذاشت محلش بلوط

 ...جیگري خیلي: گفت دیگر یکي ي گرفته صداي
 .بود ونداد متحکم صداي... داره صاحاب جیگر این-
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 ار ابرویش تاي یک داشررت هیکل شرران همه دوبرابر که ونداد قامت دیدن با
 هغر چشررم میکردند نگاه ونداد به داشررتند حاال که دختري سرره به و داد باال

 .رفت
 ...اقاصفه: گفت که امد در مردي صداي و زد دور را میله ونداد
شت محل ونداد ساند بلوط به را وخودش نگذا شت و ر ستاد بلوط سر پ  ای

 ...جلو بکش تو روسري: وگفت
 بالق در باید که نکرد فکر این به اصررال بلوط که کرد ادا را این محکم انقدر

 .کند مخالفتي اش تحمیلي همسر
 .بود شده پر ترن جلوي قسمت اما بود انها نوبت
ستاده که ونداد به بلوط  خالي هاي کابین وارد زودتر بقیه میداد اجازه و بود ای
 نمیریم؟ چرا: گفت تعجب با شوند
 ...بشینم جلو ج   ج   ج   دارم دوست من: وگفت داد تکیه ها میله به ونداد
 .شود تانوبتشان شد منتظر و انداخت باال اي شانه بلوط

 .نشستند ترن جلوي ونداد خواست به
 .کرد خوف لحظه یک

یل له یک و مارپیچي هاي ر  را هایش ران روي فقط که فکسررتني ي می
 حفاظ؟ شد این. میکرد محافظت

. کردمی رد را طوالني سرررباالیي یک باید.افتاد راه ترن محکم تکان یک با
 ...بود اهسته سرعتش

ست نقطه ان در شید عمیقي نفس بلوط... کرد ای سش نرسید و ک  کامل ار نف
 .میرفت پایین را سراشیبي تمام سرعت با ترن... دهد بیرون



شید جیغ بلوط سفالت با صورتش میکرد حس... میک  خوردبر ها ترن زیر ا
 ...اورد مي در صدا خودش از هیجان با ونداد... میکنند

شتر ترن سرعت شد بی ست و چپ به که هایي ریل از و می  بوع بودند مایل را
سبی را او محکم و سفت و بود افتاد ونداد بازوي روي بلوط... میکرد ر  دهچ

 . میکشید جیغ و بود
 نمیکرد فکر این به بود افتاده گردنش روي هم اش روسررري که لحظه ان در

 ودب این مهم... اند نشسته سرش پشت قورباغه پسر سه ان و غریبه مرد هزار
 .برسند اولیه جایگاه به سالمت که

شید هم دقیقه سه به شاید چیز همه  لک لک...شد کم ترن سرعت... نک
 .گشت باز اولش جایگاه به کنان
 خالي ها سینه از طوفاني موج یک مثل هیجان روي از که عمیقي هاي نفس
 ... شنید مي را میشد

 .کند امتحانش دوباره است حاضر و بود خوب کرد حس لحظه یک
له. کرد سررر را اش روسررري یک ها می مات ند باال اتو هایش ران. رفت  درد پا

 یکردم حس که بیفتد مبادا که بود چسرربانده انها به را خودش انقدر... میکرد
 .است شده سر

... نک درسررت هم تو روسررري... دیگه بیا: وگفت پرید پایین هیجان با ونداد
 ....کجه
 .بود خفني ترن. بود شوکه نسبتا بلوط
 ... کرد دراز او سمت به را دستش ونداد
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 .رفتند پایین ها پله از و شد بلند جا از و گرفت را دستش بلوط
 .میکرد بازي انگشتانش با و بود گرفته را بلوط سرد دست ونداد

 انشج ترس از بلوط دیگر بار یک تا بخرد را ترن هاي بلیت کل بود حاضررر
 .انگار بود او شب امشب... ! کند تکیه او به و بگیرد را او محکم

ستاده رنجر صف در ستهایش بلوط و بودند ای ستاد ب*غ*لش زیر را د  هفر
 .بود

 سردته؟: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک ونداد
 ...خیلي نه: بلوط
 بدم؟ بهت کتمو...  شده سرخ س   س   س   صورتت:  ونداد
ندان بلوط ید مي هم روي را هایش د  قیمتي و قسررم هر به کال... سرررای

 .بگذارد نمایش به را تنگ شرت تي ان میخواست
 ...نمیخوام گفتم: گفت تند بلوط که اورد مي در تنش از را ان داشت ونداد
 ...میخوري سرما:ونداد
 ...نیار درش...  نه: گفت حرص با بلوط
 .میکرد نگاهش تعجب با ونداد
 .ایستاد حرکت از رنجر
 ... کیفت ک   ک   ک   تو بذارشون: وگفت کرد خالي را هایش جیب ونداد
 .پذیرفت بلوط
 .بود نشسته بلوط کنار تیغي جوجه پسر یک...  نشستند رنجر نوک

 .امد پایین حفاظ ي میله کند عوض بلوط با را جایش خواست تا ونداد
 .بود امده در حرکت به دستگاه...  بود کرده اخم



 .میکشید جیغ هم اهسته حرکات با که بود زده هیجان انقدر بلوط
 ...کند ایجاد مزاحمتي پسرک ان مبادا میکرد فکر ونداد

 ...شد تر شدید رفتنش پایین و باال و گرفت سرعت دستگاه
 .میکشید جیغ هیجان شدت از بلوط
 .است ناراحت خیلي جایش میکرد فکر هنوز اخمو و ساکت ونداد
 مي بود ها جیب در که هایي خرد پول ریختن صررداي... شررد ته سرررو رنجر

 .امد
شید جیغ وجود تمام با بلوط  حس هک بود گرفته را ها میله محکم انقدر. میک

 .بخواند را اشهدش کم کم باید دیگر میکرد
شده سوار بحال تا ستگاه شدن ته سرو... بود زیاد هیجانش... بود ن  در اب د

 .بود همراه سرش سري رو امدن
 ترس زا. بود بسته را چشمهایش. بودند شده ته سرو کامال....  میکشید جیغ

 اهسته رنجر حرکات. میکرد حس مغزش در را خون حجوم. نمیکرد بازشان
 مه جیغ دیگر حتا... گردد باز اولیه جاي به میخواسررت ارامي به و بود شررده

 .است خفگي حال در میکرد فکر لحظه یک... بکشد نمیتوانست
 .شد شروع دوم چرخش و بازگشت اولیه حالت به دستگاه دوباره
 .کند تجربه را خفگي حس ان نمیخواست دیگر بلوط

 .افتاد اتفاق شدن ته سرو باز و میکرد خالي را خودش جیغ با
 .بود بسته چشمهایش مدت تمام
 .نمیشد مسخره ي وسیله این سوار هم مرد مي دیگر. میزد نفس نفس
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 .ایستاد دستگاه
 .رفت باال حفاظ
 .میکشید نفس مقطع بلوط
 نمیشي؟ پیاده چرا چ   چ     چ: وگفت شد بلند جا از ونداد
 یکردم حس حاال از. بود گرفته درد سرش. میکرد نگاه او به سختي به بلوط

 .است دار خش و گرفته کشیدن جیغ بخاطر صدایش
 دي؟ترسی: گفت لبخند وبا گرفت را دستش و کرد سر را اش روسري ونداد
ست بلوط  پاهایش روي را خودش سختي به اما... خیلي:  بزند جیغ میخوا
 .گرفتند پیش را خروج راه ونداد کمک به و کرد سوار
 .بود انداخته شانه روي را او کیف ونداد
شت بدي حس...  بود شده سرخ. بود کرده یخ بلوط ست دیگر. دا  نیمخوا

 .بود گرفته درد سرش. کند تجربه را شدن ته و سر
 .میکرد حس دهان در هم بزاقش تجمع
 .کرد حس هایش شانه روي را سنگیني چیز و کشید عمیقي نفس
 .بود ونداد کت

 .یاوردب در تنش را لعنتي ان تا بود کرده پیدا بهانه یک. دراورد را ان باالخره
 بود شده هتعبی قامتي بلند ي سرسره دستگاه کنار که اي سیماني سکوي روي

 .نشست
 خوبي؟: ونداد
 ...اره:  بلوط
 ...نمیشدیم سوار وگرنه... میترسي نمیدونستم ن   ن   ن  : ونداد



 .بود اولم بار... چي که خوب: گفت و کرد نثارش اي غره چشم بلوط
 سفینه؟ بریم خوب: ونداد

ضر... نه این... نه ست حا  هیچ واي... رنجر این یا ترن ان دیگر بار یک...  ا
شش سفینه. کدام شتناک چرخ ستگاه از. بود وح شي هاي د  مي بدش چرخ

 . نمیشد نصیبش دیگري چیز سردرد جز انتها در. امد
 نیستي؟ گرسنه گ   گ   گ   شام؟ بریم:  ونداد

 .کرد اشاره خوبي ي نکته به
 ... بپوش کتتو: وگفت شد بلند

 ...میخوري سرما... باشه تنت بذار... سرده:ونداد
 ...بپوش خودت... کلفته مانتوم من: وگفت دراورد را ان بلوط
 ....کردي یخ... خوب دختر: ونداد
 ...باشي من نگران نمیخواد:  بلوط
 ...نیست سردم من: ونداد
 ...بپوشش میگم بهت د  : گفت حرص با بلوط
 ...خوب خیلي: ونداد
 .شد رد جلویش از بلوط
 . امد مي راه سرش پشت هم ونداد
 ... کرد نگاهش چشمي زیر بلوط
 .بود گرفته دستش را کتش ونداد
 !بود؟ نپوشیده را ان چه براي...  بمیرد میخواست بلوط
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 ... سرده هوا بپوشش؟ نگفتم مگه: گفت تندي با
 را کت ذوقي چنان با. اسررت محال خوشرربختي همه این را او کرد فکر ونداد
 .بود گرفته اش خنده اش قیافه از بلوط که کرد تنش
 زا یکي سررمت به و کشررید اهي...  را بدبخت بلوط... میگرفت برق را همه

 .افتاد راه ها رستوران
شت شهربازي در که ساعاتي ي بقیه ستگاه شدن سوار گذ  رخط کم هاي د
 .بود

 هم را تایي چند که هم هرچند... نداشررت را کشرري نعش ي حوصررله ونداد
شمش ونداد. شد سوار تنها بلوط  یبط با دیگر دور یک و بود سفینه پي چ

 !!!شدن سوار رنجر خاطر
 عمال شهربازي کار ساعت هرچند بود دقیقه سي و دوازده نزدیک ساعت

 .میکردند چه را جمعیت همه این...  حال هر به اما بود تمام دوازده
 .امد مي راه ارامي به ونداد کنار بلوط

.. .دارت به اندازي تیر و چنگکي شررانسرري هاي مسررابقه ن ازا یکي دیدن با
سک ه*و*س دلش سرک. کرد عرو سوس بلوط که میکرد بازارگرمي چنان پ  هو
 .بود شده

 ونداد؟: وگفت کرد اهمي
 جانم؟: ونداد
 ...کنم بازي دارت میخوام: وگفت کرد اي اشاره بلوط
 ...بدي دستور د   د   د   هرچي:گفت و زد لبخندي ونداد

 .افتاد راه سرش پشت مخالفت بدون و



 دوست این اگر.  داشت مشت در را او حسابي...  امد مي خوشش کال بلوط
شتنش شید اهي...  بود دا سر یک اید مي بدش چقدر کرد فکر و ک  کی...  پ

 .باشد خور توسري بنظر و ذلیل اینقدر شوهر
 !میشد؟ محسوب قسمت و سرنوشت هم این واقعا
 نا دلش. میکرد گوش دقیق بازي با رابطه در پسرررک گوشررزدهاي به بلوط

 هک بود ممکن صورتي در واین خواست مي را بزرگ صورتي پلنگ عروسک
 کند برخورد بود امتیاز صد داراي که وسط وسط همان درست هدف وسط

 تایش هس و خورد سیبل کنار دیوار به ان تاي سه فقط داشت که تیري شش از
 .شد ده تا دو و سي امتیاز صاحب ترتیب به

 حوضررو به لبهایش انقدر. برد صررورتي جاسرروئیچي یک امتیاز 50 با نهایتا
 کني؟ بازي ب   ب   دوباره میخواي: گفت ونداد که بود شده برچیده

 ....نه:  بلوط
 ... چ   چ   چ   چ   میخواي: ونداد
 ... چنگک:گفت تند بلوط
 میخواي؟...  اره: ونداد
 ... کن بازي تو: وگفت انداخت باال اي شانه بلوط
 ...باشه: ونداد

شه سمت به سک از پر که اي شی  سرشان دور زشت چنگک یک و بود عرو
 .رفتند میچرخید

 میخواي؟ کدومو: وگفت زد لبخندي ونداد
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باغه یک...  داد باال را ابرویش تاي یک بلوط  را چشررمش نارنجي ي قرو
 نمیخواسررت دلش اصررال. بود اسرران چنگک با ان برداشررتن اما. بود گرفته

 .باشد اورده کم ونداد جلوي افتضاحش اندازي تیر بخاطر
 ان با را ان نتواند هم بمیرد ونداد که کند انتخاب عروسررکي داشررت دوسررت
 .بگیرد چنگک

 .کرد پیدا را یکي
سک یک شکي عرو شم دو فقط که بود م شاد دهن و دماغ یک و چ  قرمزي گ

 .کرد بلندش میشد عمرا و بود گرد هیکلش... داشت
 ...سیاهه اون: گفت بدجنسي با بلوط
 جدي؟: ونداد
 ...میخوام اونو... اوهوم:وگفت کشید کنار کمي بلوط
 ...اوکي: ونداد

 با...  گرفت دسررت به را چنگک ان گر هدایت اهرم و کرد حسرراب را پول
 باال که نخي داخل را ها شاخه ان از یکي و چرخاند کمي طومانینه و ارامش

 ...کرد بود اویزان عروسک سر ي
 .بود بلوط دستان در که نکشید دقیقه به و...  اورد باال را ان مالیمت با

 .میکرد انتخاب بهتري چیز کاش. مرد مي داشت بلوط
 ... دیگه بار یه: گفت مکث با ونداد

 ...پذیرفت بازي صاحب
 .زد برق چشمهایش بلوط. برداشت را قورباغه ان ونداد

 .نکشید هم دقیقه ده به مدت ي همه شاید...  بود خوبي ي مسابقه



 از. ..بود خودش مال عروسررک. بود لبهایش بر بخشرري پیروز لبخند بلوط
 .امد نمي بدش میخواند را فکرش ونداد گاهي اینکه
 .شدند اتومبیل سوار
 میتونهن وگرنه... دارن قلق ها بازي اینجور: گفت کمربندش بستن حین ونداد

 ...ببریشون
 .بود موافق بلوط
 . بود نارنجي خوشگل ي قورباغه ان مهم

 کردنش تماشرررا حاال. بود خلوت و زیبا بامداد یک سررراعت تهران خیابان
 .بود خاموشي به رو شهر چراغهاي هرچند. بود تر بخش ل*ذ*ت

 ستمیتوان هم تکرارش... گذشت خوش...  نبود بدي شب میکرد فکر بلوط
 !بیفتد؟ اتفاق
 بیاید؟ شهربازي به اش اجباري شوهر با دیگر بار که میخواست یعني
 امد؟ مي یعني

 .شد خیره ونداد نیمرخ به
 حالت. میکرد حفظ را حالت یک همیشررره مثل اش چهره...  بود سررراکت

 اراحتن لحظه این کند فکر نمیتوانست و داشت محو لبخند یک که صامتي
 ...یا است
 .کشید عمیقي نفس
 .زد اش بیني در عطرش بوي

 .بود رفته فرو تلخ و خنک عطر ان ي خلسه در... بست را چشمهایش
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 شدي؟ خسته:  ونداد
 .بود بسته را چشمهایش بلوط

 دار ولوم و بلند خیلي نه...  رسررا و صرراف. بود خوب زدنش حرف صررداي
 .نشنود که اهسته خیلي نه... بود

 نجا صرردایش به انگار. بود بهتر خواندنش صررداي اما. نبود گرفته و خش
 .میخواند و میداد
 ...عزیزم رسیدیم: ونداد
صت از بلوط ستفاده فر سک و کرد ا شت را ها عرو ست خانه در. بردا  میتوان

 دانشررجوي تو دختر...  زد نهیب خودش به لحظه یک. بردارد را اش قورباغه
شدي شق و ي دیوانه که میکرد چه...  ار سک ع شق! بود عرو سال سن ع  و

 ....نمیشناسد
 .....بمونه ب   ب   ماشین تو بذار رو قورباغه: گفت تند ونداد
 چي؟ واسه:گفت تعجب با بلوط
 چي؟ واسه: ونداد
 ...باال برمش مي خوب: بلوط
 ...ماشین تو بذارمش میخوام: ونداد

 کارش چه به عروسک پسر اصال... بود او مال عروسک یعني این! میخوام؟
 !...داشت حق امد مي بدش ونداد اید؟از مي

ضوح به صورتش بلوط شتاق کامال. رفت هم در و سک بگوید بود م  اه عرو
 !...خرید مي را زیباترش و بهتر یکي خودش... نگفت اما!!! عوض



 وارد غره چشررم با و انداخت جلو صررندلي روي را جانش تکه یک انگار
 .کند ارکپ را اتومبیل تا شد پارکینگ وارد پهني لبخند با ونداد و شد مجتمع

تاق به فت ا باس و ر مد وقوسرري کش. کرد عوض را هایش ل نه در...  ا  ای
 عالي...  انگیز هیجان. گذشررت خوش. بود خوبي شررب. کرد نگاه بخودش

 .بود
 . امد بیرون اتاق از ورودي در صداي شنیدن با

 ...نباشي خسته: وگفت خندید رویش به ونداد
 .بود کننده خسته گذراندن خوش مگر... بود گذرانده خوش فقط بلوط

 ونداد؟:  زد صدا که شود دستشویي وارد خواست
 بله؟: ونداد

 !...داد کن دم چاي به را جایش اما امد زبانش نوک تا بود خوبي شب امشب
 چیه؟ قهوه با نظرت: گفت مالیمش لحن همان با ونداد
 ...میز رو بذارش میشورم دستهامو تا... خوبه اونم: بلوط
 و بش اخر مالي کرم و صورتش و سر شستش از بعد بلوط و کرد قبول ونداد

 .شد خارج دستشویي از... دیگر کار کلي و کن شیرپاک از استفاده... 
 .بود پیچیده فضا در اي مردانه صداي

 نیستي؟ خونه.... عشقم خوبي... جان بلوط سالم-
ستم که شرمنده عزیزم... جان بلوط سالم- شب نتون ... دمب جواب پیامتو دی

 نیستي؟
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نداز میس بهم خونه اومدي عزیزم-  ذره یه صررردات شررنیدن براي دلم... ب
 ...شده

 اشنا دتش به که صدایي و ونداد نگاه سنگیني و شد خیره تلفن گیر پیغام به
 !!!بود اورده کجا از را خانه ي شماره کوروش... بود

 .شدند تمام ها پیغام که کرد اعالم بوق سه صداي
 .فرستاد بیرون سنگین را نفسش بلوط
 .نمیکرد نگاه بلوط به. انداخت مبل روي را کتش ونداد
ستش حوله بلوط  هب ونداد... چکیدند مي صورتش روي اب قطرات و بود د

 . رفت اشپزخانه
 .بود شده خشک بلوط

ست. بود داده تکیه دیوار به سیدت... نبود. بود نگران... بگوید چه نمیدان ... ر
 .نترسید

 هیچ!!! نیسررت؟...  هسررت عصررباني.... نمیکند میکند؟ خواسررت باز ونداد
 ود؟ب مربوط ونداد به...  بدهد نباید بدهد؟ توضیح باید. نمیدانست را کدام

 شرروهرت او احمق...!!! نیسرررت نه: وگفت زد اي مسررخره پوزخند ذهنش
 ...است

 ؟... همسر شوهر؟
 .کشید صورتش روي و اورد باال ارامي به را حوله
 که حالتي همان. داشررت را همیشررگي ثابت لعنتي حالت همان اش چهره
 !!!یانه؟ بدهد توضیح... است خوشحال... است ناراحت نمیفهمید بلوط

 .میخورد وول اشپزخانه در ارامش با



شویي در کنار دقیقه چند ست ستاده د ست بود ای شت. نمیدان  چه هب دقیقا دا
 ...نمیدانست هم میکرد فکر چیزي
 ... نمیدانست هم اش ذهني سواالت جواب

 به کرد خاموش را اشررپزخانه وچراغ بازگشرررت هال با که ونداد صرررداي با
 .امد خودش

 ...است اماده قهوه: گفت ونداد
که جا جانش و عزیزم... خورد ی فت؟ ک حت پس ر  محسرروس بود؟ نارا

 هک بود قول خوش اینقدر میکرد؟ عمل قولش به داشررت یعني بود؟ ناراحت
 ...ببیند که نخواهد را او نبیند؟ را او
 قامانت ي مسررخره پیام سرره این با.... بگوید دروغ نمیتوانسررت که خودش به

 ...بود اورده در دماغش از بود هرچه کوروش ي جویانه
 از.. .نگفت عزیزم اینکه از...  بگوید دروغ نمیتوانست وقت هیچ خودش به

 دهاما قهوه عزیزم نگفت اینکه از... اسررت اماده قهوه جان بلوط نگفت اینکه
 چیزي هنوز ونداد و بود شدن سرد حال در لعنتي ي قهوه ان اینکه از... است

به نمیگفت  .نوشررید مي را اش قهوه ارام ارام و بود شرررده خیره میز ي پایه و
 !نمیدانست؟!نبود؟! بود؟... ناراحت ونداد

 ...بود بامداد ي دقیقه سي و یک ساعت
 :نمیگفت ونداد و میشررد سرررد داشررت قهوه... میکرد افول کم کم قهوه بخار
ست اماده قهوه عزیزم بود نگفته و...  شد سرد بیا جان بلوط  بود هنگفت و... ا
 .بود نگفته چیز هیچ و... چیست پیغام سه ان معني

http://www.roman4u.ir/


... ودب چه نبود؟ بود؟ قول خوش ببیند؟ نمیخواسررت... بود ندیده را او یعني
صباني چرا نمیزد؟ داد نمیزد؟ حرف چرا شد؟چرا ع شش در نزد یکي نمی  گو

شت اي معني چه پیغام سه ان بفهمد تا  هب کردن عمل و بود ندیدن این... دا
 !... این... قول

 ...دید نمي را قهوه بخار دیگر
 .شد خیره ونداد به

شت را فنجانش. بود شده تمام اش قهوه شپزخانه به و بردا ش اب. برد ا  يک
 ...گذاشت جاظرفي در و کرد

 ...مردها ي همه مثل.. داد یک..  بود منتظر هنوز
 در جلوي هنوز که میدید را او کاش...  یک... عصرربانیت یک...  فریاد یک

 ! بود ایستاده دستشویي
... ودب گفتن عزیزم ان منتظر هنوز... شد سرد قهوه بگوید تا بود منتظر هنوز

شویي در کنار هنوز و ست ستاده د  او زا خودش را قول این میکرد وفکر بود ای
 !بود گرفته
 .ستا تصنعي که کرد فکر حداقل بلوط یعني. زد اي تصنعي لبخند ونداد
 ...بخیر شبت: گفت ارام ونداد
 !!!...دوبار شد این. گرفت فاکتور را عزیزمش چرا لعنتي

 .بود کننده م*س*ت عطرش بوي هنوز. شد رد کنارش از
 سرررد قهوه که رفت یادش یعني... کند چه که بود مانده م*س*تاصررل بلوط
 در االن و میگفت عزیزم همیشررره که رفت یادش یا... نداد تذکر او و شرررد

 مرد یک از پیغام سه شنیدن بخاطر بامداد ي دقیقه پنج و سي و یک ساعت



 عمل لشقو به داشرررت یعني بود؟ گرفته فاکتور را هایش گفتن عزیزم غریبه
 ...میکرد
 ...ونداد: گفت ارام بلوط
 .نشنید هم خودش حتي که اهسته انقدر

 .ایستاد ونداد ولي
 بله؟: گفت ارام

 ...جانم میگفت باید االن... جانم... جانم
 بزنیم؟ حرف هم با میشه: وگفت داد فرو را دهانش اب بلوط
 ...خسته اما همیشگي حالت همان.بود خسته صورتش ونداد
 ...فردا براي بذار ب   ب   ب  : ونداد
 االن؟ میشه: وگفت شد جا به جا کمي بلوط
 .بود شده خیره او به مسکوت ونداد
 ...نمیبره خوابم صبح تا: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 چرا؟: ونداد
 .انداخت پایین را سرش بلوط
 شده؟ چي: وگفت گرفت قرار رویش به رو و امد جلو ونداد

 .داد فرو را دهانش اب
 ...مزاحممه اون: گفت بود گرفته کمي که صدایي با

 ...نپرسیدم ازت من: ونداد
 ...بدم توضیح میخوام من: بلوط
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 .کرد نگاهش منتظر و... راحتي ر   ر   ر   ر   جور هر: ونداد
 وروشک را این اگر حتي.... بود متنفر جمله این از.... بود بیزار عبارت این از

 .میگرفت دلش جمله این از میگفت هم
شید عمیقي نفس او منتظر و ارام نگاه زیر بلوط سرش ک  و اختاند پایین را و
 ...مزاحممه که وقته خیلي: افزود
 ؟ نگفتي بهم زودتر چرا چ   چ   چ  : ونداد
 ... باشه مهم نکردم فکر: وگفت کشید داري بغض نفس بلوط
 خوبه؟ خ   خ   خ  ... کنه پیگیري میگم مخابرات به... باشه: ونداد
 برایش چرا.شررد خیره ونداد عسررلي چشررمهاي به و کرد بلند را سرررش بلوط
 ودنب قیاس قابل مردي هیچ با هم یکي این در حتي...! غیرت نبود؟بي مهم
 ...غیرت بي... 

 ...بخیر شب: گفت باز نماند بلوط جواب منتظر دیگر ونداد
 بري؟ مي گوري کدام را عزیزمش بکشید جیغ میخواست بلوط
 .میداد توضیح هنوز باید بلوط

 ونداد؟: زد صدا دوباره
 .نچرخید سمتش به حتي ونداد
 بله؟: ونداد

 !!!تاس برده رفته عزیزم که گوري همان به هم را گفتنش جانم کرد بازفکر و
ّ  : گفت ونداد که بزند حرفي خواسررت باز بلوط  نیسررت مهم برام ب   ب   ب 
 .بخیر شب... وقته دیر... بخواب برو... بلوط



 یزمعز شنیدن منتظر ، خفه بغض... گرد چشمهاي...  باز نیمه دهان با بلوط
 .بود ایستاده هنوز

 !جهنم به. کرد رها را نفسش اتاق در شدن بسته صداي با
شید را موهایش... رفت راه دور چند. رفت هال به .. .رفت تلفن سمت به. ک

 ار شرربش که او به نفرین... کوروش جان ناسررزابه با. کرد پاک را ها پیغام
 .کرد خراب

 ...شد خیره قهوه فنجان به
 در و شررسررت را فنجان.کرد خالي اشررپزخانه در سررینک در را قهوه فنجان

 .گذاشت ظرفشویي
 .شد اتاق وارد
 .شد پهن دونفره تخت روي

 غلت چپ پهلوي به...  بود قول خوش چقدر ونداد... شررد خیره سررقف به
 باز ...خوابید باز طاق شد خسته... چرخید راست پهلوي به شد خسته... زد

 ...باشد نکرده امتحان تا نبود حالتي دیگر و شد خسته
 وقتي حتي. بود سیاهش ورني کیف ونداددر پول کیف هنوز.افتاد کیفش یاد

باره و کرد وحسررراب برداشرررت را کیفش ونداد رفتند رسررتوران  بلوط از دو
 .بگذارد درکیفش را ان خواست

 یفک... کرد باز را درش. بود تختي پا روي کیفش.شررد خیز نیم تخت روي
یاه چرم پول نداد سرر نک عابر... ملي کارت.دراورد را و ند... با  تراول چ

 .میدادند تشکیل را کیف محتویات
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 .بود وشیکي ساده کیف
 ...بود هم قول خوش! بود عکس خوش. شد خیره اش ملي کارت به
 داشررت اتاق زرد المپ نرو زیر.بود شررده خیره سررفیدش سرریاه صررورت به

 .میکرد نگاه را او سفید سیاه صورت
صي هدف هیچ با شت را ملي کارت خا  ایدش... نمیکرد پیدا نیاز ان به. بردا

 !بود ها لفظ ان شنیدن پي در هنوز گوشش... میکرد دلجویي باید
 .کرد خاموش را چراغ
 انقدر.. .کرد فکر بود گذرانده که شبي خوب هاي جنبه به. بخوابد کرد سعي

 .ربود را او خواب تا کرد فکر
 ار ودسررتهایش میرفت راه عصرربانیت با اتاق در که اش اتاقي هم برخالف

شت شت سعي و میکرد م  و بگذارد جا شب تاریکي در را اش گماني بد دا
 !!!نمیتوانست

**************************** 
******************************************* 

 .بود بیدار صبح تا
ست هم اگر یعني ست میخوا صاف این. بخوابد نمیتوان  مینه فقط... نبود ان

 شررک با هم اخر دسررت...  شررکسررت بار یک را نمازش...  دانسررت مي را
 . بود گماني بد و شک از پر ذهنش. بود مشغول فکرش. خواند

 .بود گذشته ونیم چهار از ساعت
 .میکرد فکر کالفگي با و بود نشسته زمین روي اتاق وسط
 .نداشت منطقي و توجیه هیچ



 ... هرگز او که میزد حرف صمیمانه همسرش با چنان مرد یک
 .بود کردن خفه حال در را او حسي.  کشید اهي
 .بود کالفه. برد نمي خوابش. بگیرد دوش تا رفت

شت شد رواني دا  هرگز موجود شرایط این با ماند مي اهمیت بي باید...  می
 .نمیکرد قبولش همسر عنوان به. نمیکرد قبول را او بلوط

تاده داغ اب دوش زیر  مرد یک بلوط به خودش جز میکرد فکر و بود ایسرر
 !!! ...بلوطم میگوید هم دیگر

 .امد بیرون حمام از
 .فرستاد بیرون سخت را نفسش
 .بود صبح شش ساعت

 و پوشررید سررفیدي پیراهن. نکرد هم شررانه حتي. نکرد خشررک را موهایش
 ...مشکي جین شلوار

 .کرد تن پیراهنش روي هم را مشکي نازک کت یک
 .شد خارج خانه از صبحانه کردن اماده بدون و پوشید را هایش کفش
 .نداشت کالس روز ان بلوط

 هترب شرراید جدایي. کند کار چه باید میکرد فکر و راند مي الکي خیابان در
 .نمیکرد خیانت حداقل دیگر بلوط...  بود

 ...خیانت... خیانت... خیانت
 حق.... نخواهد را او اشت د حق بلوط!!! بود اکله کر یک او داشت حق البد

 .داشت تام
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 دادنمی اجازه او به اگر یعني... کند خیانت که بود محض انصررافي بي...  اما
 ... به بب*و*سد را او تا

 .گزید را لبش
 .میخورد چرخ ها خیابان در الکي

سش...  بود دقیقه سي و شش تازه ساعت ستگي با را نف . ستادفر بیرون خ
شت اتومبیل فرمان روي را سرش  زندگي این اغاز هم اول از کرد فکر و گذا
 .بود اشتباه
 .خورندنمی هم درد به وبلوط او میکرد باور تا افتاد مي باید اتفاقي چه دیگر
 .گرفت بیشتر سرعت و زد جا را دنده
 .میشد خالي گاز پدال روي حرصش تمام

 ...اونمیشد براي وقت هیچ بلوط
 ... ستا متنفر او از چقدر که بفهمد تا خوابید مي دیگري کس با باید حتما

 و ددا فشررار را ترمز پدال...  کرد برخورد ماشررین سررپر به که چیزي دیدن با
 اتوبان در دقیقه چهل و شررش سرراعت فضرراي در ها السررتیک جیغ صررداي

 .پیچید
 .شد پیاده اتومبیل از هول با

 .بود افتاده زمین روي موتوري یک
 .کرد بلند فرد روي از را موتور

 .میشنید کاسکت کاله زیر از را هایش ناله صداي
 خوبه؟ حالتون: گفت اي خفه صداي و نگراني با



 ساله اي خرده و سي حدودا دراورد را کالهش و شد خیز نیم سختي به مرد
 این االغ :گفت داد با.نقش ریز نسبتا هیکل و متوسط قد با. رسید مي نظر به

 ...کردنه رانندگي طرز چه
 ات را نبود او مال که را بلوطي که بود االغ یک او که این در. نزد حرفي ونداد

 .نبود شکي هیچ بود داشته نگه ن اال
 بیمارستان؟ بریم میخواین م   م   م  : گفت ارامش با

شت را موتورش و شد بلند جا از مرد سارتمو: وگفت بردا  رصب... میخوام خ
 .بیاد مامور تا کنیم

 ...میکنم تقدیم باشه قدر هرچه: گفت و داد تکان سري ونداد
 .کرد ادا را رقمي میل کمال با خاراند را دارش ریش ته ي چانه مرد

 .بزند چانه نداشت حوصله اصال ونداد
 شب رد بلوط کیف در پولش کیف... آه! پولش کیف... کرد جیبش در دست

 ... و گیر وپیغام قبل وشب... قبل
 .برداشت را مبلغي داشتبورد از و گزید را لبهایش

 تمیداش نگه اتومبیلش از جایي در مقدار یک همیشه که بود این اش خوبي
 .نماند پول بي کرد گم یا زندند را کیفش اگر که

شمهایش. گرفت را مبلغ موتوري مرد شان چ  نای از تر گرد دندان که میداد ن
 حرف بار زیر هم مرد مي وگرنه. نداشت حوصله ونداد حیف. هاست حرف

 .نمیرفت زور
 .شد شروع بلوط به ن کرد وفکر چرخش ز با...  و شد اتومبیل سوار
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 .شد شروع بلوط به ن کرد وفکر چرخش ز با...  و شد اتومبیل سوار
 ... گذشت ارسالن شاپ کافي جلوي از امد خودش به تا

 .باشد اش دومي ارسالن براي که بود باز کافه کدام صبح هفت ساعت
! یخیالب...  بود لق و تق اول جلسات. نداشت رفتن دانشگاه به تمایلي اصال

 ردیگ که بود سررنگین فکر از سرررش انقدر. گفت وجدانش به ذهنش را این
 !... و کند فکر دانشجویانش به باید که نمیکرد فکر

 ...بود گرفته سرسام
 .میکرد ارضایش نه داشت دوست نه را شغل این

 هداشررت بودجه انقدر یا...  کند کار خصرروصرري شرررکت یک در میداد ترجیح
 .بدهد کارش وضع به ساماني و سر خودش تا باشد

 بودن اداست هاي مایه در کنند جور کار برایش بود سپرده که کس هر به تقریبا
 ...ودب کرده پیدا علیرضا که ري شهر ازاد دانشگاه در شدن یار استاد...  بود

 بهنوش پدر مدد از را بود شده استاد خودش دانشگاه در هم االن که همین یا
 . داشت
 اش هودردان دختر تک که بهنوش و بود دانشگاه ي گنده کله که غفاري استاد

 کم هرچند.نداشررت را لوس دختر باان زدن حرف بد جرات کس هیچ و بود
 .شد بهتر کم

 . برداشت را اش گوشي
 نه. .. گذاشت کنار را بلوط میشد نه. بزند حرف ارسالن با میخواست دلش
 ... نگذاشت کنار را او میشد



 نهات بارید مي صرردایش از صررمیمیت که فردي ن ا که کند باور نمیتوانسررت
 .بود سخت برایش باور این... است مزاحم یک

 .گرفت را ارسالن ي شماره
 .درامد الودش خواب صداي بوق چند از بعد

 بله؟-
 میکني؟ اتوباز کافه این کي: ونداد

 زدنه؟ زنگ وقت االن...  شده...  اخه د... ني گل وقت:گفت داد با ارسالن
 بشي؟ چي قهوه که گرفتي ارشد: ونداد

 سننه؟ رو تو: ارسالن
 ...اتم کافه جلوي ج   ج   ج   من:  ونداد

 ...بشه سبز پات زیر علف تا باش: ارسالن
 بودن الودم خواب دیگر که جدي لحني با ارسالن و کشید عمیقي نفس ونداد
 کردي؟ رفقات رفیق از یادي صبح وقت این چیه: گفت
 ...خط ته رسیدم: ونداد

 ...خط کدوم: ارسالن
 .بشیم جدا هم از باید کنم فکر: ونداد

 .اجرا میذارم مهرمو منم.... عزیزم باشه: ارسالن
 ... باشه: وگفت زد پوزخندي ونداد

 شده؟ چي باز:  ارسالن
 هست؟ ه   ه   ه   هنوزم... مخابرات تو داشتي اشنایي یه: ونداد
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 چطور؟...  اره: ارسالن
 .درم جلوي االن من... میگم مفصل شاپ کافي بیا: ونداد

 ونداد؟... اکي: ارسالن
 هان؟:ونداد

 .میام االن... هیچي: ارسالن
 .کرد قطع را تماس و

 صبح؟ وقت این بود کي: گفت تعجب با سارا
 .نبود خوب حالش اصال ونداد: وگفت پرید جا از سریع ارسالن

 شده؟ دعواشون بلوط با بازم چرا؟:سارا
 مخابراتي کار یه...  بده و حسررین ي شررماره راسررتي... کنم فکر: ارسررالن

 .داشت
 .میاد خوابم من... اممم: گفت و غلتید پتو زیر جا سر سارا

 ..کنار وبذار تنبلي... خانم خرسي: گفت غیظ با ارسالن
 ...منه تقصیر مگه... داره دوست خواب ات بچه: وگفت پراند لگدي سارا

 ...دخترش و دخترم فداي: وگفت ب*و*سید را همسرش پیشاني ارسالن
 ...بشه تامعلوم کو حاال:  وگفت خندید سارا

 داد به باید رفت یادش کال و ب*و*سررید را همسرررش صررورت باز ارسررالن
 .برسد ونداد

********************************* 
 .بود گذشته صبح ده از ساعت

 . شد بیدار خواب از بلوط



 از اه خانم ماجده دیدن با. شد خارج اتاق از. امد مي تلق و تلق و صدا و سر
 .باشد نداشته خوري مخ بود امیدوار. شد خارج نهادش
 .میکرد نثارش ماشاال ماشاال و گفت باالیي بلند سالم خانم ماجده

 رسرر پشررت برایش احسررنت و دعا تا هزار و بود ندیده را بلوط جدید ي قیافه
 میکرد ردیف هم

 .رفت اشپزخانه به
 .بود اماده صبحانه میز همیشه مثل

 نان روي را شررکالتي خامه همیشرره مثل که حالي در و کشررید عمیقي نفس
 اومدید؟ چند ساعت شما خانم ماجده: گفت میکرد اسفالت تست

جده عت:خانم ما ید... 9 سرررا قا و کل لدون زیر ا ته گ  قبال... بود گذاشرر
 ...نکنم بیدارتون دیگه گفتم... میدونستم

مه به گازي بلوط یک لبش به را چاي لیوان و زد اش لق  داغي از. بود نزد
 کردي؟ داغ کي رو چایي: پرسید بعد وکمي... اوه: گفت و سوخت
 خانم؟ شده خوب کردم دم خودم االن همین و چایي: خانم ماجده

نداد؟ پس. بود کرده دم خودش نداد یعني و نه میز و حا یده را صررب  بود؟ نچ
 ...یعني

 حانهصب میز: پرسید نمیدانست را علتش هم خودش که مضطربي صداي با
 چیدید؟ شما هم رو

 مگه؟ چطور... بله: خانم ماجده
 .نمیرفت پایین گلویش از بود دهانش در که اي لقمه
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 اورد؟ مي در دلش از باید. االن از هم این... دیشب از ان لج؟ سر بود افتاده
 بود؟ قهر

 باشد؟ مهم برایش باید چه براي اصال... جهنم به... درک به
 .رفت اتاقش سمت به

 .داشت کال میس چند اش گوشي
 ... بگیرد او از حالي چنان تا باشد کوروش میکرد خدا خدا

 .کرد سالم و کرد پرت تخت روي را خودش فرزام صداي شنیدن با
 خوبي؟... خانم بلوط احوال: فرازم
 خوبي؟ تو.... مرسي: بلوط
 نداشتي؟ کالس امروز: فرزام
 چطور؟... نه: بلوط
 .حیف چه... بابا اي: فرزام
 حیف؟ چه چي: وگفت زد لبخندي بلوط
 ...داشتم کارت اخه: فرزام
 چیکار؟: وگفت انداخت پایش روي را پایش بلوط
 همو؟ ببینیم میتونیم... ضروریه: فرزام

 !همو؟
 ار اول ترم که ماهي چند همان... فرزام کالم تکه بود شررده که بود لفظي این

 .میکرد استفاده را واژه همین فقط تمام ماه چهار نهایتا... بود گذرانده او با
 بیرون؟ بیاي میتوني دنبالت؟ بیام: فرزام



حت خیلي... میتوانسرررت  نه... پدري نه! برود بیرون میتوانسرررت هم را
ست را مثال!!! مثال بود کار سر که هم شوهرش... مادري  براي ذهنش نمیدان

 !رفتنش سرکار براي یا کرد استفاده شوهرش
 .کشید بیرون افکارش از را او فرزام صداي

 باشیم؟ وباهم نهار میشه میدن؟ اجازه که ات خانواده: فرزام
 کجا؟ فقط.... اره: وگفت زد لبخندي بلوط
 دنبالت؟ بیام: گفت بود صدایش در که هیجاني با فرزام
 باشه؟ اونجا... خیابون سمت بیا... میام خودم... نه:  بلوط
 ...باشه: فرزام
 ...دیگه ساعت یک: بلوط
 .فعال. منتظرتم... باشه:  فرزام
 .فعال: بلوط

 .کرد قطع را تماس و
ستهایش ست. بود کرده یخ د سد چه از نمیدان  هدلهر چیزي چه از یا...  میتر

 قولي همان. کند اجرایش داشررت دوسررت که بود تصررمیمي همان این. دارد
 .بود داده خودش به خودش که بود

 .رفت هایش لباس کمد سمت به
ستهایش شکارا د ضر در شروین با رفتن بیرون براي لرزیدند مي ا  رادرب مح

 .نمیداد نشان زا استرس هاي واکنش اینقدر وپدرش
 ...اما
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 . کشید اهي
 .برداشت مشکي مانتوي یک

 .میخورد حرص بابت این از همیشه و داشت متوسطي قد
 .برداشت هم را دارش پاشنه هاي کفش

 .انداخت سرش به طوسي شال یک و ذغالي جین یک
 .برداشت هم را اش طوسي کیف

 میکرد؟ ارایش
. امد مي او به. ریخت صررورتش در چتري... کشررید اتو را موهایش جلوي

 .میکرد تر بچه را صورتش
 تضررادي... رنگ کم صررورتي مات لب رژ یک و گونه رژ و زد ریمل کمي

 .داشت طوسي با خوبي
 .بکشد اي نقره مداد را چشمش پشت میخواست دلش

 منصرف که دید چیزي چه اینه در تصویر در نگاهش در نفهمید هم خودش
 .کرد پاک هم لبش رژ غلظت از و شد

 ...شد بلند جا از
 خانم؟ کجا: گفت دیدنش با خانم ماجده
 ...واقعا بود فضول زن این چقدر
 .کن درست چیزي یه خودت... نیستم نهارم براي... بیرون میرم: بلوط

 خانم؟ بگم چي اقا به: خانم ماجده
 ...بیرون رفت بگو... هیچي: بلوط

 ...بخوره رو شما دستپخت داره دوست اقا...  خانم بابا اي: خانم ماجده



 زد؟ سرم به گلي چه کردم درست دفعه اون: گفت تند بلوط
 د؟نکر اشپزي بلوط دیگر دفعه ان جز به یعني گذشت ذهنش از خانم ماجده

 .امد باهم در شدن بسته و خداحافظ صداي و
 .رساند نظر مورد جاي به را خودش اما نبود وارد را ها خیابان خیلي اینکه با
ست مجبور اینکه از و زد لبخندي فرزام سفید پژوي دیدن با  ماندب معطل نی

 .میرفت راه اتومبیل سمت به.داشت خوبي حس
 .بود نشسته ماشین در لبخند با فرزام

 چرا که امد کجا از توقع این نفهمید هم خودش. کرد باز را جلو در خودش
 ...بود اگرونداد! کند باز برایش را در تا نشد پیاده فرزام

 خوبي؟: وگفت کرد نگاه او به فرزام صمیمي صداي با
 خوبي؟ تو ممنون: فرزام
 بود؟ ضروري اینقدر که داشتي چیکارم... نیستم بد: بلوط
عدش حاال: فرزام هت ب هار دنج و دبش جاي یه بریم االن... میگم ب  ن

 موافقي؟... بخوریم
 .انداخت باال اي شانه بلوط
. داشتن فرق چندان بود نشسته کنارش که فردي این با پیش سال چهار فرزام
 !تر زبان چرب و بود شده تر پخته کمي فقط

سري با بار اولین که ها روز ان شنا میزد حرف پ  اقيش کار برایش بود شده وا
شنایي به میلي هیچ دیگر انگار فرزام انتقالي از بعد اما امد مي  بارهدو هاي ا

 .نداشت
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یت در و بود کرده گرم درس به را سرررش ها طه ن ندگي عطف ي نق  اش ز
 .بود شروین

سید که فرزام صداي با صي خبر: وگفت امد خودش به....  خبر چه:  پر  خا
 ...نیست
 ....ساکتي: فرزام
 بگم؟ چي: بلوط
 ....نمیدونم: فرزام

 .شد برقرار سکوتي میانشان و
 .کند پیدا ادامه سکوت این نداشت دوست زیاد بلوط

 خبر؟ چه تو: پرسید عادي لحن با
 ...ومیریم میایم... نیست خاصي خبر خودت قول به: فرزام
 نکردي؟ ازدواج:  بلوط
 .خورد بهم نشد جور...  کردم نامزد بار یه البته... نه: فرزام
 چرا؟: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط
 امانج که مثبتي کار تنها سرررال چهار این تو... نمیخوردیم هم درد به: فرزام
 اام... دستم رو گذاشت خرج کلي.. . شدم معاف سربازیمو که بود این دادم

 ...گذشت بخیر باالخره
 نرفتي؟ سربازي پس:  بلوط
 بشه؟ چي که کنم تلف عمرمو...  مگه بیکارم... بابا نه: فرزام
 .نگفت چیزي بلوط
 ؟... کردي ها چه... بگو خودت از تو:  فرزام



 !کرد ازدواج اخر ماه چند این... نکرد کاري هیچ سال چهار کرد فکر بلوط
 .نگفت اما

 جز... نکردم باشرره پررنگ و مهم خیلي که بخصرروصرري کار هیچ:  بلوط
 .زندگي

 ...میزني وقتاحرف همون مثل هنوزم میاد خوشم: وگفت خندید فرزام
 ...بشه عوض خیلي ادم که نیست اونقدر سال 4: وگفت زد لبخندي بلوط
 .خوشحالم واقعا... سابقي مثل که خوشحالم... میگي راست: فرزام
 .کرد سکوت بلوط

 در. نمیداد دسرررت او به خاصرري حس هیچ فرزام امیز محبت حرفهاي از
 .میکرد خفگي احساس اتومبیل

 .شود پیاده و دارد نگه جایي زودتر تا خدامیکرد خدا
ید را نصررفش بلوط و میزد حرف فرزام  به که هم چیزهایي ان...  نمیشررن

 .نبودند توجه جالب برایش خیلي میخورد گوشش
 .ودندب کردن سرگرم جهت فقط که ته سرو بي حرفهاي... میزد حرف تند تند

 يب حرف وقت هیچ یا... نمیزند حرف تند اینقدر ونداد کرد فکر لحظه یک
 .نمیزند ربط

ندید و میگفت خودش فرزام  را این. نبود خوبي همراه اصررال بلوط... میخ
 !همین و میزد کوتاه لبخند یک گداري گه. کند حس میتوانست

 .شد پیاده ماشین از فرزام هندي شیک رستوران دیدن با
 .کند باز را در تا نیامد هم باز....  کرد مکث لحظه یک بلوط
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 .نمیکرد را کار این پدرش. نمیکرد صدق همه براي مردانه عادت این هرچند
 .نمیکردند را کار این میشناخت که هم را فامیل پسرهاي از خیلي

 .شد پیاده ماشین از
بان باس در نه ل ندي ي مردا یده ه ند. بود پوشرر مد خوش ي واژه چ  گویي ا
 .امد مي سرش پشت هم بلوط و شد رستوران وارد فرزام و گفت هندي
 .داد سفارش فرزام را غذا و نشستند کنجي

 .بود ساکت بلوط
 .بود درگیر ذهنش

 .بود شده کالفه اما... چه گیر در نمیدانست هم خودش
 .میخورد تکان تکان که میدید را فرزام لبهاي فقط

یدن با به یک د ظه در ذهنش. گرفت قرار رویش به رو که قرمز ي جع  لح
 .کرد ایست

 .بود چه دیگر این
 ... مبارک تولدت: وگفت زد لبخندي فرزام

 بود؟ یادش. برد ماتش
ندید تعجبش از فرزام فت خ ... مهر 5... بود رند خیلي تولدت تاریخ: وگ

 ...بره یادش ادم که نبود چیزي
 داشتمن انتظار تو از اصال... هیچ که نبود یادم اصال واي: وگفت خندید بلوط
 ....باشه یادت
 داشتي؟ انتظار کي از پس: فرزام
 !!!ونداد: زد داد دلش در بلوط



 .میدانست کجا از باید بدبخت ان کرد فکر اما
 ورشد روبان میشود شاد نابهنگام ي هدیه گرفتن از که بچه یک مثل شوق با
 .کرد باز را

 بهال کوچک ي کلبه یک و بچه دختر یک ان در که بود اي شرریشرره گوي یک
 .داشتند حضور گوي وسط درست اب و ها اکلیل الي

 ...ممنون قشنگه: وگفت خندید بلوط
 ...هست بازم: گفت داري شیطنت لحن با فرزام
 بخنديل اسررتیل بدل دسررتبند یک دیدن با. کرد نگاه را جعبه در دوباره بلوط

 بگم؟ چي نمیدونم اصال.... فرزام واي: وگفت زد
 ککو زیرش.... موسرریقیه گوي این... هسررت بازم تازه: وگفت خندید فرزام

 ...داره
 ....بگو جا یه رو همه خدا رو تو فرزام واي: وگفت خندید بلند بلوط
 زا بعد... هست هم کیک بخوریم غذامونو ک دیگه ساعت یه تا باشه: فرزام
 ...میشه تموم و.... بستني هم کیک
 ....مرسي: وگفت انداخت دستش مچ به را دستبند و خندید بلوط
 ...دستت بندازم میخواستم خودم: وگفت کرد اخم فرزام
 يچ نمیدونم واي..  ممنون واقعا. ممنون... قشنگه: وگفت زد لبخندي بلوط
 ...بگم

 ... گرفت دست در را بلوط دست و زد لبخندي فرزام
 .کردند متصل او به برق ن جریا کرد حس بلوط
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 بود ريکا چه این. بود رفته هم در صورتش....  کشید پس را دستش تندي به
 چهار ار عادت این.میشد صمیمي یکباره فرزام. بود شده شوکه. کرد فرزام که

 !داشت هم پیش سال
 .نداشتم منظوري... میخوام معذرت: گفت ارام باز نیمه دهاني با فرزام
 ....نداره اشکالي: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 ...نمیرفتي در کوره از اینطوري قبال: وگفت خندید فرزام
 !بود مجرد قبال

 .نگفت چیزي بلوط
 .بود ظهر ي دقیقه و یک ساعت. شد خیره ساعتش به...  اوردند را غذا

شت زور به ستد پایین گلو از را تند غذاي ان میکرد سعي دا شت. بفر  هایشا
 .نداشت خوردن به میلي... بود شده کور

 .بود در به چشمش
 این و تشویش این علت هم خودش. برسد سر دفعه یک ونداد مبادا میترسید

 .نمیدانست را میداد جوالن سرش در که فکري
 .کشید عمیقي نفس باز

 نداري؟ دوست رو غذا عزیزم: گفت ارام فرزام
 ...نیامد خوشش خیلي فرزام سوي از شنیدنش هم ان کلمه این از عزیزم؟

 ....برم باید دیگه من خوب: وگفت شد بلند جا از
 هنوز تو بعدشررم... مونده هنوز کیک چي؟ ي واسرره: گفت تعجب با فرزام

 نخوردي؟ چیزي
 ...برگردیم کنم خواهش میشه: گفت من من با بلوط



 ...راحتي هرجور... عزیزم باشه: وگفت شد بلند میلي بي با فرزام
ست عزیزم؟دلش شنود را این نمیخوا ست دلش... ب  من هک بزند فریاد میخوا

 .کرد سکوت حال این با!!! نیستم عزیزت
 خودش با تر راحت میفهمید را علتش اگر و میکرد خوري خود داشت رسما

 .امد مي کنار
 و نگفتن احمقانه لفظ این که بود امده سرررش بر چه حال به تا دیشرررب از

 !بود درد صورت هر در گفتنش
 نه ای بود برخورده او به. افتاد راه سررکوت در هم فرزام... نشررسررت فرزام کنار

 بود نخورده چیزي اینکه با... داشرررت خفگي حس هنوز. نبود مهم اصررال
 ...نبود گرسنه

 .داشت نگه فرزام بود شده سوار که جایي همان درست
 .شد پیاده اتومبیل از هول با بلوط
 .کرد صدایش فرزام

 .ناچار به ایستاد
 بله؟: وگفت چرخید سمتش به

 گذاشتي؟ جا اینو: گفت بود هم در وضوح به که صورتي با فرزام
 .بود تولدش ي هدیه همان گوي محتوي ساک

 ...ازت ممنونم... فرزام ببخشید: وگفت زد لبخندي
 .اورد جاي به را خداحافظي مراتب او تا نایستاد دیگر و گرفت را گوي

 .برمیداشت قدم بلند پاشنه هاي کفش ان با تند تند
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 .میشد باز بیشتر نفسش راه
 در کلید با و کشید راحتي نفس مجتمع دیدن با و کرد پرت کیفش در را گوي

 .کرد باز را
 .بکشد نفس میتوانست تر راحت هم ب*و*سمح فضاي ان اسانسور در

 قرمه بوي و گرما از موجي. کرد باز هول با را خانه در... بود عجیب برایش
شامش در سبزي سترس پر عمیق نفس یک.... پیچید م شید ا ش با ک  پي مچ
 .میگشت ونداد
 کجایي؟ معلمومه هیچ...  سالم: وگفت شد ظاهر جلویش ونداد
فت چیزي بلوط نداد صررورت به. نگ گاه و یده یعني. میکرد ن  ؟.بود فهم

 .است بالفطره کار گ*ن*ا*ه یک میکرد حس چرا نمیدانست
 .خرید... کمي یه...  بودم رفته من: گفت ارامي به

 خوردي؟ نهار: گفت لبخند با ونداد
 همیشررگي لحن همان با ونداد و داد تکان منفي عالمت به را سرررش بلوط
 ...عزیزم میکنم اماده و میز من پس: گفت

 .رفت اتاق سمت به و کشید راحت نفس یک.زد محوي لبخند
 روي را کیفش...  دراورد سرش از را شالش...  داد تکیه ان به...  بست را در

 .کرد پرت تخت
 .گذاشت داغش صورت روي را یخش دستهاي

 ... کشید عمیق نفس چند
... جان بلوط: درامد ونداد صررداي که اسررت کرده معطل چقدر نمیدانسررت

 ...شد سرد س   س   س   غذا



 زانوهایش که ابي جین یک و داغان شرررت تي یک با را لباسررش تندي به
 .بود راحت لباس یک. کرد عوض بود پوسیده

شویي سمت وبه شد خارج اتاق از ست  پاک را صورتش ارایش کل. رفت د
 .بازگشت سالن به و شست را ورویش ودست کرد
 قرمه خورش لعاب و ورنگ زعفراني پلوي.بود شرررده چیده سررلیقه با میز

 .بود انگیز ه*و*س سبزي
 عزیزم؟ بکشم: ونداد
 ...اوهوم: بلوط

 انداخت دسررتش مچ به نگاهي ونداد و گرفت ونداد سررمت به را بشررقابش
 ...قشنگه چه: وگفت
 عریفت جواب در و کرد نگاه بود گرفته فرزام از که اهدایي دسررتبند به بلوط
 .نگفت چیزي ونداد
 .شد مشغول اشتها با ونداد
 و تند غذاي ان به ارزید مي سرربزي قرمه تا صررد. میخورد ولع با هم بلوط

 !...اور التهاب
 .بود سیر سیر و بود خورده خرخره تا

شقابش تا شد بلند شپزخانه به را ب  خودم... نه نه: گفت فوري ونداد که ببرد ا
 ...میبرم

http://www.roman4u.ir/


 را زمی کل و کرد نثارش مهرباني لبخند وونداد کرد نگاهش تعجب با بلوط
 وول اشررپزخانه ر د و گذاشررت ظرفشررویي ماشررین در را ظروف.کرد جمع

 .میخورد
 .رفت اتاق به بلوط

 رتپ کنسولش میز روي.نداشت دوستش اصال. دراورد دستش از را دستبند
 .کرد

 اکپ ونداد ذهن از گذشته شب اتفاق یعني کرد وفکر کشید دراز تخت روي
 بود؟ شده

 بله؟: گفت کسل خورد در به که اي تقه چند با
 ؟ میاي دقه د   د   د   یه: وگفت کرد باز را در ونداد
 داري؟ چیکارم هان؟: بلوط
 ...بیا شما: ونداد
 ...ندارم حوصله... ه ه ه اه: گفت کالفگي با بلوط
 ه؟شد طوري: گفت بود مشهود صدایش ر که وبانگراني شد اتاق وارد ونداد
 ...نه: بلوط
 ....بودم مخابرات امروز: گفت مقدمه بي و نشست تخت ي لبه ونداد
 مخابرات؟: وگفت باالداد را ابروهایش بلوط
 عمومي تلفن یه از... کردن یابي رد مزاحمو اون ي شررماره ش   ش   ش  : ونداد

 ...گرفته تماس
 !...کوروش به لعنت. بود نرفته یادش پس. کرد اخم بلوط



نداد قدر کرد فکر و هاي اگر و کرد کمکش باب این در ارسررالن چ  حرف
 نباید. دبو اعتماد زندگي شرط اولین. نمیشد ارام اینقدر نبود او امیز نصیحت

 .میشد اعتماد بي همسرش به مسخره تماس یک بخاطر
 این به رغبت و میل با خودش که نبود مابي سنتي دختر بلوط: ارسالن قول به

شد امده زندگي شته در اگر پس... با سي و بود افتاده اتفاقي گذ  ندگيز در ک
سبت صمیمانه لحن یک و ساده تلفن یک به نباید را بود بلوط  به... دادمی ن

 تحمیلي و اجباري مهماني یک به شده دعوت مهمان دو مثل دو هر حال هر
 از خاطر طیب با و بود داده رضررایت یکي حاال... اجباري مهمان دو! بودند

شید طول.... دیگري و میبرد ل*ذ*ت مهماني این  ار بلوط باالخره اما... میک
 .میکرد رام

 ...دیگه پاشو: وگفت کشید را دستش ونداد
 ...کن ولم: گفت خوردي اعصاب با بلوط
 ....دارم کارت ک   ک   ک   بیا: گفت مالیمت با ونداد
 ....بخوابم میخوام من: گفت حرص با بلوط
 ...نمیشه هم دقیقه ده: گفت مظلومانه ونداد
 هان؟: گفت و شد بلند ازجایش و کشید پوفي بلوط
 ....ببند چشماتو عزیزم: گفت ومهربان گرفت را دستش ونداد
 از و... میخوره بهم ها بازي لوس این از حالم: وگفت زد کنار را ونداد بلوط
 .شد خارج اتاق
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 و تيشررکال بزرگ کیک یک و سرراده و قلبي رنگي هاي بادکنک کلي دیدن با
 .برد ماتش بودند ها مبل جلوي عسلي میز روي که کادو جعبه چند

 !...عزیزم مبارک تولدت ت   ت   ت  : کرد زمزمه گوشش زیر ونداد
 . چرخید سمتش به بلوط
 بود؟ یادت: وگفت خندید رویش به ونداد
 میدونستي؟ ازکجا تو... نه هم..  اره هم: وگفت کرد نگاه میز به بلوط
 رناب...  هاشرونه هدیه هم اینا... بود گفته سرودي به برنا: گفت صرریح ونداد

 ....تو به بدمشون بود داده من به ب   ب   ب  
 ....اهان: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط

 .ندک مخفي چگونه را بود دوانده ریشه پوستش زیر که هیجاني نمیدانست
 .ندک پنهان ونداد بین تیز نگاه از نمیتوانست را شوقش و ذوق حال این با

 شروی که وکیکي میز به نگاهي و برد فرو شررلوارش جیب در را دسررتهایش
 .شد خیره مبارک تولدت عزیزم بلوط: بود شده نوشته
 دندبو وکارامل قهوه رنگ به که رزي هاي گل و بود شررکالتي روکش با کیک

 .بود شده تزیین دور تا دور
 .بود برانگیز اشتها و ساده
 ....قشنگیه کیک...  اي سلیقه خوش: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک

 یکک ظاهري خوشمزگي منکر نمیتوانست بلوط و زد لبخندي دل ته از ونداد
 !شود

 ... خواااا خ   خ   خ   یه: گفت و نشست پیانو پشت ونداد
 .بود کرده گیر سوزنش باز



 چي؟: وگفت کرد اهمي بلوط
 ....ازت بگیرم عکس میخوام میکني؟ عوض لباستو: ونداد

 و چسررباند بهم و گفت تند بلوط قال و داد ترس از را جمله دو این اینقدر
 ي لهحوص بترسد که نه. نکند لج باز بلوط که کرد مشخ  را معلول و علت
 از یشپ ي دفعه که لباسرري ان تا داشررت تمایل بیشررتر خیلي. نداشررت بحث

 یرشپذ این مقابل در نتوانسررت اما بپوشررد را بود خریده بلوط براي پاسرراژ
شنهادي چنین بلوط ي چانه و چک بي و سریع  هم همین از شاید بدهد پی

 .میشد منصرف
 .کند عوض را لباسش تا رفت اتاق به بلوط ناباوري کمال در

 .بود زده خشکش ونداد
 نگاهي خودش به خودش.کند عوض را لباسررش بود رفته او که حاال خوب

 ... اي سورمه ورزشي شلوار و سفید شرت تي یک با.... انداخت
 !میکرد عوض میرفت هم خودش خوب

سي شرت تي یک با اش راحتي لباس رفت جت مثل ستر جین و طو  يخاک
 .شد تعویض

 .نبود بلوط کشید هال به سرکي
 .میکشید طول ارایشش کار یعني این خوب
 هب ادکلوني و عطر...  داد سررامان را موهایش کمي... برگشررت اتاق به دوباره

 .شد خارج اتاق از و زد خودش
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 وردا را دوربین ي پایه سرره. کرد خاموش را تلویزیون. بود نیامده هنوز بلوط
 .کرد تنظیم... 

 .کشید انها روي ماهرانه را انگشتهایش دور یک. نشست پیانو پشت
 .شد باز اتاق در

 .امد بیرون اتاق از ارامي به بلوط
 .بود خورده اتو حالت خوش موهایش

شکي تاپ یک شکي کوتاه دامن یک و جذب م سط تا که دار چین م  هاي و
 .بود پوشیده امد مي پایش ران

 و...  بود چشررمانش ابي رنگ با زیبایي تضرراد در که دودي ي سررایه ان با
 .بود شده خواستني عریانش فرم خوش پاهاي و مشکي هاي صندل
 .بود کم او از تعریف براي جذاب

 ماهرانه را مبارک تولدت اهنگ و چرخید پیانو سررمت به و زد وندادلبخندي
 .نواخت برایش
 .نشست مبلي روي بلوط

 .میکرد نگاه کادو هاي جعبه به
 یزيچ گرفتن تولد حداقل... کند گیري بهانه مورد یک این در نمیتوانسرررت

ص یک اگر شراید ببیند عملي ونداد جانب از نداشرت را توقعش که بود  ددر
ستي ي بهانه میداد را احتمال این شی کردنش ولج زدن هم بر براي در . دمیترا

 ار موقعیتي چنین توقع اصررال که حیف... بود شررده سررورپرایز زیادي حیف
 !نداشت

 .کرد روشن را ها شمع و شد بلند جا از. شد تمام نواختنش ونداد



 .یگفتم سالم سالگي سه و بیست به و میکرد فوت باید را دو و بیست عدد
 و کیک بعد ب   ب   ب  ... کن فوت رو شررمعا: وگفت داد دسررتش به را چاقو

 ...ازت بگیرم فیلم تا ببرش
 .پذیرفت بلوط

 .نداشت جواب که حساب حرف
 نمیکني؟ ارزو: گفت فوري ونداد که شد خم بلوط
 .شد ه خیر ونداد به بلوط
 تهرف یادش باز و بود زده را کننده م*س*ت عطر ان باز.کشررید عمیقي نفس

 .بزند عطر خودش که بود
 .باشد داشته ارزویي چه لحظه ان در نمیدانست

 .نمیدانست. جویي انتقام... خیري به عاقبت... خوشبختي... سالمتي
 .داد بیرون سنگین را نفسش

 .بود بهتر نمیکرد ارزو
 .کرد فوت را ها شمع
 .گرفت او از تکي عکس چند ونداد
 باز هوهق فنجان دو با ونداد... برید را کیک سکوت در. نمیگفت چیزي بلوط

 .گشت
 .میکرد همراهي را او سکوت در لبخند با

 .بود اي خوشمزه ي قهوه و کیک
 .بود ها کادو پي چشمش بلوط
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 کسرري چه مال کدام که میداد توضرریح و میداد دسررتش به را ها جعبه ونداد
 .است

 .بود گرفته هدیه کارت یک پدرش از
 ....رنگ مشکي ست کفش و کیف یک ازمادرش

 ...دار مارک مچي ساعت یک برنا از
 .بود ان منتظر چشمش!بود؟ کجا ونداد کادوي پس

 چیه؟: گفت ونداد که میچرخاند چشم هنوز
 بشه؟ میخواستي چي: وگفت گرفت جبهه... هیچي هان؟: بلوط

 !نیستم خر من که میداد معني وندادنگاهش
 و شتبازگ مرغوب نقاشي بساط کلي و پایه سه و بوم با شدو بلند جایش از

 ...من کادوي اینم: گفت
 .شد جمع لبهایش بلوط

 هدیه؟ شد هم بوم
شه: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط عادت مثل ونداد ص یه می  ویرمت

 بکشي؟ من از
 فرصتشو تا مباش بیکار اینقدر وقت هیچ نکنم فکر: گفت فکر بدون تند بلوط
 ...کنم پیدا

 .کرد سکوت ها پاتک این قبال در معمول طبق ونداد
 !!!تولد ي هدیه شد هم بوم میزد غر لب زیر بلوط
 .نبود سرش در عقل کم یه واقعا

 .نکن وصدا سر... بخوابم میرم من: وگفت شد بلند جا از



 بلوط؟:  ونداد
 هان؟:  بلوط
 تولدت: وگفت زد ولبخندي گرفت سررمتش به کوچک دسررتي سرراک یک

 ...مبارک
 هست؟ چي حاال: گفت و زد خندي نیم بلوط
 .کرد باز را درش و گرفت را ساک

 !!!2 اس گلکسي. شد تا هشت بود سهل که چهار چشمهایش
 کار صررفرش ي دگمه که کشررویي داغان نوکیاي ي پوکیده گوشرري ازاي در

 !نمیکرد
 .نبود هم دهانش اب داد فرو فرصت حتي

 نگاهش لبخند با ونداد. داد نشرران دسررتي سرراک کردن دررها را هیجانش
 .میکرد

 میاد؟ خوشت ازش: پرسید مکث کمي با
ست شش میتوان شي ترین روز به نیاید؟ خو  مگر لعنتي... بازار در موجود گو

 !!!نیاید خوشش جواهر و عروسک ان از که بود دیوانه
 ...کن عوضش ایفون یه با نداري دوسش اگه: گفت لبخند با ونداد
 .شنید نمي را ونداد حرفهاي اصال بلوط

 .بود گوشي برق پي حواسش
 .بود دست خوش و زیبا چقدر
 ...بدم یادت بده بلوط؟: وگفت کرد خم را سرش ونداد
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 ...میگیرم یاد خودم...  نررره: گفت تدافعي حسي با بلوط
 بازي اسررباب این میکرد فکر درصررد یک اگر. کرد نثارش اي غره چشررم و

 .بود خوانده کور میدهد او دست را شیکش
 حنيل با ونداد به رو و اورد فرود تعظیم سر هیجانش تمام قبال در حال این با

شت سعي که شتم گوشي اینکه با: گفت کند جلوه معمولي و ي عاد دا .. .دا
 ...مرسي ولي

 ...خندید تنها ونداد
 دومه؟ دست کردي؟ باز اشو جعبه در چرا حاال: وگفت کرد اهمي بلوط
 .میزد قهقهه تر بلند ونداد
 ماا بود بلند اش خنده صداي. بود دل ته از خندیدنش...  کرد نگاهش بلوط

 دندان و میکرد باز نیمه را دهانش و میداد عقب کمي را سرش...  نبود جلف
 ودشخ از نیست بدک نسبتا صداي یک میداد نشان را ردیفش و سفید هاي

 !اورد مي در
 .بود گرفته اش خنده هم بلوط که بود خندیده انقدر

 خ   هی توش: گفت ونداد و اورد جا به رسررمي تشررکر یک دیگر بار حال این با
 ...هست خطم خ   خ  

 .مرسي واقعا؟... اوه: وگفت داد باال را ابروهایش جفت بلوط
 ....عزیزم نداشت رو تو قابل ق   ق  ... میکنم خواهش: ونداد
هایش نمیتوانسرررت بلوط فت عادي را لب ند ج یه یک طرف هر از. ک  زاو

 .میشد تبدیل خنده به و میگرفت
 کیه؟ تو تولد: پرسید چرا نفهمید هم خودش



 سرره :گفت و زد بود او تولد تاریخ به بلوط توجه ان منشررا که لبخندي ونداد
 ...بهمن
 واقعا؟: بلوط
 .داد تکان سري ونداد

 کاويکنج محض فقط. کند جبران باید که نمیچرخید این هنوز بلوط فکر در
 !بود پرسیده

 هستي؟ نفره دو عکس یه موافق:  ونداد
 يک نفهمید که بود اش دستي خوش و گوشي هاي برنامه پي حواسش انقدر

ست کنارش کي و کرد ذوق ونداد کي و داد مثبت جواب ش ست و ن  ونداد د
 فیلمبرداري دوربین چیلیک صرررداي و گرفت قرار اش برهنه ي شرررانه روي
 .بود دونفره ي برنامه اتمام

 يگوشرر با کال خواب جاي وبه برود اتاق به عصررر خواب براي اینکه از قبل
 درپ بازنشررسررتگي مهماني در شررنبه پنج که کرد اعالم ونداد کند بازي اش

 .هستند دعوت بهنوش
 بود؟ مهماني دعوت این پذیرش براي مقدمات این تمام پس

 دندی چشررم که میدانسررت ونداد البد...  غیره و تولد کیک و گلکسرري یعني
 .میزند باز سر مهماني این به رفتن از مطمئنا و ندارد را بهنوش

ند دعوت بدون ها فکر این حال این با نان مان ما نده مه  ذهنش در ناخوا
 .میدادند جوالن
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ست خیلي سي یک ارزش که کند درک این به نمیتوان  مهماني هب رفتن با گلک
 ...است متناسب چقدر ندارد را دیدنش چشم که کسي

 .رفت اتاقش به حال این با
 ... هفته اخر تا کو حاال
 چه یا بپوشررد چه مهماني در کند فکر بخواهد اینکه به گلکسرري کاو کندو

ست ممکن اتفاقاتي  سابح که کند رفتار بهنوش با باید چطور یا دهد رخ ا
 هاي برنامه در زدن دور کال... کاري چه حسراب اصرال یا بیاید دسرتش کار

 .بود تر مهم گلکسي
سي شوق و ذوق انقدر شت گلک  اتاق از هم شب ده ساعت تا حتي که دا
 .نیامد بیرون

 مي تاقشا در همچنان نبود تولد تبریک براي برنا تلفن و گرسنگي زور از اگر
 .ماند
 .خوردند املت شام

 .بود ونداد دستپخت که املتي
********************************* 

******************************************** 
********************************* 

 .میکرد اعالم را صبح ي دقیقه پنج و چهل و هفت... کرد نگاه ساعتش به
ضبط زیادي ونداد سحر من ست هنوز. بود خیز و شت دو  نای با... بخوابد دا
 .کرد باز را کالس در و کرد جا به جا شانه روي را اش کوله حال

 .بود پر جلو ردیف



 اقعاو. برد فرو گلکسي در را سرش و نشست کالس انتهاي در صندلي روي
 .کند رفتار ها بدید ندید مثل داشت حق

 .کرد بلند را سرش اي مردانه عطر بوي با
 .بود ایستاده جلویش خشک فرزام

 .رسید مي ناراحت نظر به
 شده؟ طوري: گفت بالفاصله و کرد سالمي

ست رویش به رو صندلي روي فرزام ش شب: وگفت ن  زنگ بهت هرچي دی
 ...بود خاموش گوشیت زدم

 کمي و پیچید دهانش در لبش رژ فرنگي توت طعم. کرد تر را لبهایش بلوط
 داشتي؟ چیکارم بگو حاال خوب: وگفت کرد مکث
 ..دیروز به راجع: فرزام
 چي؟ دیروز: بلوط
 شده؟ طوري... نبودي فرم رو اصال: وگفت کرد ریز را چشمهایش فرزام
فاقي چه دیروز که اورد یاد به تا کرد فکر کمي بلوط تاده ات  ونداد هک بود اف
 !فرزام و نه ونداد زد داد ذهنش...  کرده فکري چنین
 .شد خیره فرزام مشکي چشمهاي به و کرد بلند را سرش
 . میداد ارور فقط...  هیچ نمیکرد که یاري ذهنش

.... بلوط کنم کمکت میشم خوشحال هرحال به: دادوگفت تکان سري فرزام
 ...هست که مشکلي هر

 ...میکنم حساب برادریت روي: وگفت زد لبخندي بلوط
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 بود؟ عبارتي چه دیگر این. شد تا چهار چشمهایش فرزام
ست ضي بزند حرفي خوا ستاد که کند واعترا  ان در جایي سر وناچارا امد ا

 پسرررها از نفري چند که بود کرده بق و دمق انقدر. نشررسررت دخترها سرروي
 .پرسیدند را حالش

 .داشت رضایتي لبخند اما چرا نمیدانست بلوط
. ادد استاد حرفهاي به را گوشهایش و گذاشت سایلنت روي را اش گلکسي

 .میکرد پرواز دیگري جاي به ذهنش خیال اما
 .داد استراحت زود خیلي استاد
 .بود ها دختر به متعلق تنها کالس ي ولوله
 متس به را او حواس دختري صداي که بود رفته فرو اش گوشي در باز بلوط

 .کرد جمع خودش
 ...ست شیما من اسم: وگفت زد لبخندي دختر
 ...بلوط: وگفت برد جلو را دستش بلوط

 هتب خیلي... باحالیه اسررم چه: گفت بود نشررسررته شرریما کنار که دختري
 ...هستم نیلوفر منم... میاد

 .خوشبختم... ممنون: وگفت زد لبخندي تعریف این بخاطر بلوط
 وقته خیلي رو پسررره این: گفت و کرد نزدیک او به را اش صررندلي شرریما

 میشناسیش؟
 کي؟: بلوط

 یگهد فرمنش همین: گفت بود کرده تعریف بلوط از که دختري همان نیلوفر
 ...میزنن پر پر براش ها یکي ترم کل... داره خواه خاطر چقدر بدوني اگه.... 



 ...میشناسمش وبیش کم: گفت بلوط و زد او به اي سقلمه شیما
 نامزدین؟... ول اي: گفت هیجان با فر نیلو

ما فت حرص با شرری گه..  االغ: گ فت بلوط به رو و.... بیش و کم می : گ
 نامزدین؟

 ....خوندیم درس هم با ترم یه... بابا نه: وگفت خندید بلوط
 کجا؟:  نیلوفر
 ...شیراز...  دانشگاه: بلوط
 هستین؟ شیرازي اخي: شیما
 ....تهرانیه...  نه فرزام اما... اره من:  بلوط

 هن فرزامه اسررمش دیدي شرریما دیدي: وگفت کشررید جیغي نیمچه نیلوفر
 ...بگم بهت.... توه با شب ظرفا و نهار... فرزاد
 هن... ام علي مادر ي خونه امشب من: وگفت زد اي مندانه پیروز لبخند شیما
 ...میشورم ظرف نه هستم شام

 ....بمیر برو: وگفت کرد جمع را لبهایش نیلوفر
 .بود کرده سکوت بلوط
 . نبود جوشي زود ادم وقت هیچ
: گفت لوطب به رو و بخشید اتمام شو خفه ي کلمه با نیلوفر با را بحثش شیما

 کجایي؟ بچه سالته؟ چند... بگو خودت از خوب
 ... بود تولدم دیروز... سه و بیست من:  بلوط
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 رپسرر تولد... اخي...  مبارک تولدت... عزیزم.. وایي:گفت هیجان با شرریما
 ...مهره منم

 پسرت؟: وگفت داد باال را ابروهایش بلوط
 ...ام نوه...  پ ن پ: شیما

 ...گفتنات پ ن پ این با کردي خفمون: وگفت زد اي سقلمه نیلوفر
سر کی امد نمي او به که بود فیس بیبي انقدر شیما. بود شوک هنوز بلوط  پ
 .باشد روزه یک پسر ان اگر حتي. باشد داشته

 سالشه؟ چند پسرت کردي؟ ازدواج تو: گفت تعجب با
 ....عسکشو ببین.... کیارشه اسمش... سالشه سه... بابا اره: شیما

له کیفش به فوري و ماني طي نیلوفر و کرد حم  و دراورد را عکس او که ز
شان ضیح دهد ن سد کس هر به:  که داد تو  ات سیر را اش نامه شجره باید بر

 ...کند تعریف پیاز
 ....شده ااشن چطوري علیشون با میگه باشي داشته صبر: گفت بلوط به رو و

 آ*غ*و*ش در خوردني پسررر یک که جواني مرد عکس شرریما و خندید بلوط
 ...عشقمن جفتشون.... پسرمه اینم شوهرمه این: وگفت داد نشانش را داشت

 .انداخت شیما به نگاه یک اراده بي بلوط
 لبهاي و بود تپل. بود ریخته صررورتش در چتري را روشررنش اي قهوه موهاي
 .تنداش خاصي ارایش هیچ و بود سبزه صورتش. داشت بانمکي گوشتي

ندید بلوط یاین بهم: وگفت خ نه حفظش خدا... م  جفتشررون... پسرررتو ک
 ...خوشگلن

 .نبود خوشگل اصال شوهرش البته



شت سرش روي که مو کمبود ان با سطي قد نظر به و...  دا شت که متو  و دا
 بیهش درست بچه پسر. بود بلند اش پیشاني و داشت اي قهوه ابروي و چشم
سرک و بود سبزه شیما که تفاوت این با بود شیما  در ورتشص. بود سفید پ
 پوسررت انگار! بود جوري یک ولي... طور چه نمیدانسررت...  کمي عکس

 .داشت اضافه گوشت صورتش
 تو یعني... شرروهرش و بچه این با دراورده رو ما پدر: گفت اعتراض با نیلوفر

 ... کنم خفش میخواد دلم...  خوابگاه
 هستین؟ خوابگاهي: بلوط
 ...پ ن پ: شیما

 ... ه ه اه.. ه ه ه دیگه شو خفه: وگفت زد محکمي ي سقلمه نیلوفر
 .کرد نگاه میکرد درست را اش مقنعه که نیلوفر به و خندید بلوط
شت نازکي لبهاي. بود دراز صورتش که بود الغري دختر شمهاي و دا  زری چ

 .داشت لبش باالي خال یک و بودند پیوسته ابروهایش... کوچک و
 شبد او از نمیتوانسرت که داشرت شریطنت انقدر اما نبود جذاب خیلي کال

 .بود جذاب نسبتا شیما اما. بیاید
 .میزند حرف شوهرش از وتابي اب چه با که بود عجیب برایش این و

 .شد خارج کالس از استاد
 کل کل هم با مدام که انها همراه..  بود امده دخترخوشررش دو ان از بلوط

 .افتاد راه میکردند
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 نقدرا اما. داشت سال چهار و بیست نیلوفر و بود ساله هشت و بیست شیما
حت هم با ند حرف را  زن یک با روز یک نمیکرد را فکرش بلوط که میزد

 ! ... بزند حرف راحت اینقدر ساله هشت و بیست
نداد دیدن با طه پسرررها را اطرافش که و حا ند کرده ا  چیزي هرکدام و بود

 .گزید را لبهایش...  میخندیدند و میگفتند
سرها از یکي ستاد: گفت پ سید دیگه بار یه روخدا تو ا  تلفظ و سولفوریک ا
 ...نمیمونه ذهنم تو اسمش اصال شما جون به کنید
 نشررران خاصرري العمل عکس هیچ ونداد خندیدند بودند انجا که اي عده

 . میداد جواب میشد پرسیده ازش که سواالتي به...  نمیداد
ست در را شان جزوه لوسي حالت با که دخترهایي ان به حتي  ودندب گرفته د

 سروال مسرخره لحن یک با...  میزدند پس را هوا دسرتشران با که حالي در و
 .میداد جواب جدي و قاطعانه میپرسیدند تري مسخره

 .میکرد اورانگاه داشت م*س*تقیم بلوط
 .ردک نثارش لبخندي و گرفت باال را سرش و شد اش متوجه لحظه یک ونداد
 .کرد گوش میگفت نیلوفر که جوکي به و زد ندیدن به را خودش بلوط
 چي؟: وگفت چرخید سمتش به دختري ي عشوه پر صداي با ونداد
ستم: وگفت زد لبخندي دختر سم میخوا  و باحثم کدوم ترم نیم براي که بپر

 !.کنیم مرور تر دقیق باید
 این به کسي که بود وقتي االن واقعا. جاخورد سوال این پرسش از لحظه یک

 واقعا؟ نه بیندیشد؟ سوال
 .افتاد راه اساتید اتاق سمت به و کرد نگاهي چپ چپ



 .این جز داشت را هرچیزي ي حوصله
 ات رفت جلو و زد لبخندي...  بود نشررسررته پدرش کنار که بهنوش دیدن با

 .کند سالم
 ودب بزرگ نسرربتا اتاق ان در که میزي روي را چایش لیوان هیجان با بهنوش

 ...داري کالس امروز نمیدونستم... ونداد...  واوو: وگفت گذاشت
 جعفري؟ استاد چطوره حالتون: وگفت داد دست بهنوش پدر با ونداد
 . شد بلند جایش از ونداد احترام به و زد لبخندي جعفري استاد
 .انداخت پایین را سرش تنها شرمندگي نهایت در ونداد

ستاد شید آ*غ*و*ش در را او پدرانه جعفري ا  هساخت بهت زندگي: وگفت ک
 ...وارسته

 نای: گفت و کرد نشررسررتن به دعوت را او جعفري اسررتاد و زد لبخندي ونداد
 احتر خیالم من تا میشه تموم دفاعتون این کي شماها...  کشته منو که دختر

 ...بشه
 .استاد شدید بازنشسته میگم تبریک ت   ت   ت  :  ونداد
 داره؟ تبریک شدن نشین خونه: وگفت زد لبخندي جعفري استاد

 ...دکترا براي بخونم که بزنه غر من جون به میخواد.... همون:  بهنوش
 ماحت وارسررته اما... ندارم توقع تو از من: وگفت زد لبخندي جعفري اسررتاد

 .کنه شرکت باید
 ... بگذره خیر به دفاع این: ونداد
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 نوزه تو وارسررته بگذره؟ شررر به قراره مگه: وگفت کرد اخمي جعفري اسررتاد
 نشدي؟ ادم

 ..نشد که نشد... کردیم کار روش چقدر بدوني اگه بابا: بهنوش
 ...نکن داص بابا اینجا منو میگم بهت مرتبه هزار: گفت باتشر جعفري استاد

باب اینجا اگه گفتم بهت مرتبه هزار منم: گفت لوسرري لحن با هم بهنوش  ا
 ...ندارم باهات کاري که خونه تو کنم؟ صدات کجا نکنم صدات
... هوارسررت بیني مي: گفت ونداد به رو و داد تکان سررري تنها جعفري اسررتاد
 نداري؟ که مشکلي هستي؟ راضي شغلت از بگو؟ خودت از خوب
 ...خیلي نه: ونداد

 کنتاکت که دانشررجوهات با...  بگو هسرررت ي چیز هر: جعفري اسررتاد
 نداشتي؟

 ...پذیرفتنم.. خیلي نه: ونداد
: فتگ بهنوش که بزند حرفي خواست و کرد نگاهش افتخار با جعفري استاد

 نره؟ یادتون... ها منتظریم شنبه پنج راستي
سي و داد تکان سري ونداد سته اقاي: کرد صدایش ک شجوهاتون....  وار  دان

 !دارن کارتون
 جا از و کرد کوتاهي عذرخواهي وونداد کرد نگاهش غرور با جعفري اسررتاد

 .شد بلند
 سررتا گفتگو حال در پسررري با که بلوط دیدن با که بود ایسررتاده در جلوي
 !داد جوابي چه یا پرسیدند چه یا گفت چه نفهمید اصال
 .نداشت را فرزام هاي کردن کلید ي حوصله بلوط



 !... یا است دمغ اینقدر چرا... است شده چه امروز میکرد سوال او از مدام
 سابح برادرانه رفتارش روي چرا که بدهد توضیح فرزام براي بخواهد اینکه

 اب کال بخواهد اینکه از...  یا بزند حرف اش نسبي وجدان عذاب از یا میکند
 .نداشت خوبي احساس بزند حرف او

نارش وقتي تاد مي ک گاه وقتي ایسرر ید مي را فرزام هاي ن  دیگر با که د
 ! ...وقتي...  داشت فرق پسرش هاي همکالسي

 ...م فرزا ببین: وگفت کرد فوت را نفسش
 .میکرد نگاه او به داشت قیمم*س*ت ونداد ماسید دهانش در کلمه

 ...میزنیم حرف هم با بعدا: وگفت کرد تر را لبهایش
 کي؟ یعني بعدا: وگفت کرد جیبش در را دستهایش فرزام
 .شد رد جلویش از و نداشت حوصله بلوط

 .شد مي کشیده ونداد سمت به اراده بي قدمهایش
 .بود شده خیره میکرد نگاه او به م*س*تقیم که پسر ان به ونداد
 ...سالم: وگفت ایستاد رویش روبه بلوط
 .داد تکان سري تنها ونداد
 اهنگ متوجه ونداد که بود شده خیره انها ي دونفره جمع به اخم با چنان فرزام

 .بود شده او ناخوشایند
 کجایي؟: وگفت داد تکان صورتش جلوي را دستش بلوط
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 پ   پ   پ   دانشررگاه تو: وگفت کرد اخم اراده بي. کرد نگاهي بلوط به ونداد
ستاد را او که رفت دختري سمت به و.... نیا من پیش  الاحتما. کرد خطاب ا

 .داشت سوال او از
 !واقعا بودند فعال چقدر دانشجویانش

 .میکرد قروچه دندان داشت حرص از بلوط
 سکال سررمت به و کرد پرت کیفش در را اش گلکسرري گوشرري کالفگي با

 .رفت موردنظر
 ود؟ب کي پسره این: غرید اهسته فرزام که بود ننشسته صندلي روي هنوز
 !عموم پسر: وگفت کرد نگاهش بلوط
 جدي؟: وگفت کرد واگذار تعجب به را اش عصباني ي چهره فرزام
 .بود هم شوهرش کرد فکر و انداخت باال را هایش شانه بلوط

 !...نفهمد کسي را این که داشت اصراري چه نمیدانست
 .نبودند او با کالس این در نیلوفر و شیما

شنا دونفر با اینکه از شان که بود شده ا  يانرژ و ازخنده وپر شوخي حرفهای
 .امد نمي بدش نسبتا بود
سي ي دوره در شنا  یليخ دختري هیچ با تقریبا فرزام با اش رابطه بخاطر کار

 .نبود صمیمي
 و. دمیشدن عوض هم دوستانش میشد عوض کالسش وقتي ترم به ترم یعني

 .نداشت بیفتد کالس در کسي با تا کند تالش اینکه به اصرار
 .بود همین هم دبیرستان ي دوره



ستش تنها  که بود وقت چند... ساره اه.... بود ساره اش دخترخاله همان دو
 .نداشت خبري او از

 .بود نفهمیده ازدرس چیز هیچ که بود ساره به حواسش انقدر
 .میخورد حرص و بود نشسته سکوت در ونداد کنار اتومبیل در

 را او ندهران یک مثل ونداد و باشد نشسته عقب صندلي در بهنوش اینکه دلیل
 چهی به دلش میتوانسررت هم اگر.... نمیکرد درک اصررال را برسرراند جایي به

 ادد سوق دیگري سمت به را فکرش حال این با... کند درک نمیخواست وجه
 .بگیرد تماس ساره با و برسد خانه به زودتر هرچه کرد فکر و

 نامزدي نبود فرم روي خیلي هم او که هرچند... بود زده زنگ او دوباري یکي
 چیزي تنها به و داشررت درگیري خود بلوط و بود خورده بهم نامزدش با اش
 پذیرش درگیر انقدر... بود سرراره دادن دلداري لحظات ان در فکرنمیکرد که

ست که بود ونداد سابي و در  دوندا به...  حاال اما.  بزند حرف او با نتواند ح
 !... نسبتا بود کرده عادت

 نتمری: وگفت انداخت اینه از نگاهي ونداد. بود مطلق سررکوت در اتومبیل
 میکني؟
 ...ولي بود سخت خیلي دادي تمرین بهم که اخري بار اون...  اره: بهنوش

 ...میشه مشکل یکم ي   ي   کم کم دیگه...  اره: ونداد
 میذاري؟ جبراني برام رو شنبه پنج کالس... ونداد راستي.. اوه: بهنوش

 خوبه؟ چهارشنبه: ونداد
 شنبه؟.... نه: بهنوش
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 خوبه؟ خونتون میام عصر یکشنبه ي   ي  ...دارم کالس شنبه: ونداد
 اخم اش؟؟؟ خانه برود ونداد حاال امد؟ نمي بهنوش همیشررره مگر خانه؟
 !بود؟ نگفته او به ونداد چرا. بود رفته هم در هایش

 ...انداخت نگاهي اینه به اسانسور در
 .کند صاف نمیتوانست را اخمش

 !نکن اخم افتد مي چین ات پیشاني میکرد تکرار خودش با
 .شد خانه وارد

 شرررت تي یک...  دراورد را جینش نداشررت حوصررله. دراورد را مانتویش
 خارج اتاق از بود دسررتش هنوز که ونداد پول کیف همراه و پوشررید صررورتي

 .شد
 به و زد تلنگري بود داده لم پیانو روي که نارنجي ي قورباغه به همیشرره مثل

 .رفت دستشویي
 .زشت سیاه عروسک ان جاي...  برد مي اتاقش به را ان نبود غرورش اگر

 .داد لم تلویزیون جلوي و شست را رویش و دست
نداد مده باال هنوز و یا یل یک مگر. بود ن قدر کردن پارک اتومب  طول چ

 .میکشید
 .شد خانه وارد موقع همان و شد باز در

 .افتاد پولش کیف به چشمش که برود اتاق به خواست
 ....ممنون:گفت و زد لبخندي

 شبهنو ي خونه میري تو: پرسررید شررود اتاق وارد او انکه از قبل فوري بلوط
 میدي؟ درس بهش اینا



 چطور؟ اره:ونداد
 وقت؟ اون چرا... اهان:  بلوط
 ...اینجا بیاد اون نمیاد ن   ن   ن   خوشت تو کردم فکر چون: ونداد
 .اورد مي هم جیه تو برایش چه... غیظ از... حرص از. زد پوزخندي بلوط

 ايو داشتند او جلوي بخند و بگو اینطور خانه این در اگر شان؟ خانه میرفت
 .میجوید را لبش پوست... که حالي به
 .زد زنگ ساره به و شد موضوع این بیخیال تلفن تماشاي با
ست...  ساره صداي شنیدن با  مسال:  زد جیغ و کند پنهان را هیجانش نتوان

 ...ساره
 !...بلوط زد جیغ هم او مکث با ساره
 بهو شررد بلند جا از بلوط...  کردن وبدل رد انگیز هیجان الفاظ کلي از بعد
 .رفت اتاق

 .میکرد احوالپرسي و بود نشسته تخت ي لبه
 تيرف معرفت؟ بي اینطوریه... شررده تنگ برات دلم چقدر بدوني اگه: سرراره

 ... دارش بغض نفس صداي و مکه؟ حاجي حاجي
 .بود کرده بغض هم بلوط

 ...میدونستي شرایطمو که خودت: گفت ارامي به
 بودم؟ وضعي چه تو من میدونستي هم تو: ساره
 ...برنگشت دیگه: وگفت کشید اهي بلوط
 ...درک به بره: ساره
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 برهم را اش نامزدي قاطعي دلیل هیچ بدون که بود ساره نامزد سوم شخ 
 .بود زده

 عجب؟ چه خبر؟ چه خوبي؟ خودت.... بیخیال: وگفت کشید اهي ساره
 خبر؟ چه تو... نیست خبري... سالمتي: بلوط
 بگم؟ کجاش از: ساره
 ...همش: بلوط
 ...کرده ازدواج نازنین: ساره
 کي؟؟؟: گفت جیغ با بلوط

 االخون و هاتف ماه چند ؟ میشررره باورت: وگفت خندید مسررخره سررراره
 ...اورد عروسیشو کارت پیش ه ما یه هم اخرش کرد واالخون

 ...نرفتم هم عروسیش... کردم قهر باهاش هاتف بخاطر
 ...دارن هم همو هواي چه خورده تاشکست دو... به به: بلوط
 بیمارسررتان تمام ي هفته یه... بود شررده رواني... ومیدیدي هاتف اگه: سرراره

 و باشرره شررده نازي عاشررق ماه چند توي فقط نمیکردم باور. شررد بسررتري
شنیدن سیش خبر با شه اینطوري عرو شنج میکرد تب همش... ب  مهه....وت

گه جفتمون ولي... عصرربي هم اش مدی  خیلي اون... میکردیم درک رو ه
سش ش باورت.. دادم دلداریش خیلي هفته یه اون تو منم... بود بهم حوا  همی

ست شي میخوا .. . کبکبه و دبدبه همه اون با... هاتف اون... بکنه هم خودک
 ...بود روزایي چه واي...  بود شده ضعیف همچین

 چطوره؟ حاال خوب... اخي: بلوط



شتیم اي دوره یه ولي... خوبه زیادي دیگه.... خوبه: ساره  از من... بلوط دا
 ....دیگه طرف یه از هم تو... طرف اون از هاتفم... طرف این

 تندمینشس شب تا صبح از هم کنار تایي سه گیتي خاله تو مامان و من مامان
یه لک.... میکردند زاري گر له طف  تو ناراحت چقدر بدوني اگه ریحان خا

 ...بود
 نیست؟ دیگر بود؟ فکر بلوط

 براي شررد باز راه شررد بدبخت یکي میگفتن همه فامیل تو: داد ادامه سرراره
 کت میخواسررت دلم یعني....  زدن حرفها سرررت پشررت اینقدر بلوط... بقیه

مه... کنم خفه تکشررونو کار دختره میگفتن ه  عروسرري بدون که کرده چی
 جلوي گرم دمش بابات اما... حرفها این و زندگي خونه سررر فرسررتادنش

 اروم چي همه االن.... زد بهشررون محکم دهني تو یه و وایسررتاد همشررون
 ....خالیه جات چقدر بلوط واي... شده

ید عمیقي نفس بلوط ن برات دلم... بودم اونجا منم کاش: وگفت کشرر  گت
 ...شده

 اومد وقتي... تهران بودن اومده اینا خاله همراه که برنا: گفت خنده با سرراره
 و گفت اینقدر دیگه... ونداد و تو از کردن تعریف به کرد شررروع ما ي خونه
 به نداشررتم توقع ازت... اومدا خوشررم ولي... شررد راحت خیالمون که گفت

 هک برنا... میکنین زندگي باهم دارین ماهه دو االن... بیاي کنار راحتي این
 خیال... . حرفا این و میاین بهم گفت اینقدر دیگه... میکرد تعریفتونو همش

 ...شد راحت راحت ریحان خاله
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 ...ساره دروغه همش: گفت واهسته کشید عمیقي نفس بلوط
 چه؟ یعني... شد خشک تلفن پاي ساره
 ؟گفتي چي: گفت بود بلوط ارام صداي ان منشا که اهسته لحني با ساره
 .کند دل و درد کسي با داشت نیاز بلوط

 ...کرد بازي نقش من یعني... کردیم بازي نقش: گفت اهسته
 بلوط؟ چیه منظورت: ساره
سیراتش کل بلوط  ذابيع همه این... را تفکراتش ي همه... کرد تعریف را تف

 !چیز ازهمه... او مشکالت از.... ونداد نداشتن دوست از... بود متحمل که
 .افتاد مي گریه به کم کم ساره
 و من زندگي...  ولي... بگیرم طالق نمیخوام االن: وگفت کشررید اهي بلوط

 ...نمیاره دووم وقت هیچ اون
 .شود مسلط خودش به تا کشید عمیقي نفس ساره

 ...بکشرري عذاب میخواي چرا خوب...  بلوط اي دیوونه تو: گفت ارامي به
 گها گفته پدرت بار هزار بخدا... شررو جدا ازش..  کني تحملش نمیتوني اگه

 ...سرم روي میذارمش بشه جدا ازش ناراضیه
 ...اونه گردن تقصیرا ي همه... میاد بدم اونم از: گفت باحرص بلوط
 ي؟کن چیکار میخواي حاال.... جان بلوط: وگفت کشید عمیقي نفس ساره
 ....ببرم ل*ذ*ت مجردي زندگي یه از میکنم سعي دارم... هیچي فعال: بلوط
 نکني؟ حماقت: وگفت زد پوزخندي ساره
 ....نیستم خر هم ها اونقدر نه: بلوط



.... هدیگ بودي شروین عاشق که بودي خر:گفت و کشید عمیقي نفس ساره
 ... کرده نامزد اونم راستي
 ماه دو چه جدي؟: گفت بدهد نشررران واکنشرري اصررال اینکه بدون بلوط

 بود؟ پربرکتي
 کنه؟می اذیتتم بلوط.... افتاد اتفاق تا هزار... واقعا اره: وگفت خندید ساره
 ؟ونداد؟؟؟ کي

 ....بیچاره نه: وگفت خندید بلند بلوط
 اذیت اونو تو...  میزدم حدس... محکمي دفاع چه: وگفت خندید سررراره

 ...نکني
 ونداد؟ کسي؟ چه از محکم دفاع....نمیشنید را او حرفهاي دیگر بلوط
 .میگفت الو الو ساره
سش بلوط ستم: وگفت داد او پي را حوا ش خودمون بین حرفام... ساره ه  هبا

 ....ها
 .نبودم لق دهن تو مثل وقت هیچ من... حتما... باشه: ساره
 کردم؟ لقي دهن کي من: گفت جیغ با بلوط
 ...ه ه ه دیگه دلقي دهن خوب: وگفت خندید ساره
یه حرص با بلوط  فقط هم وسررراره... نیسرررت لق دهن که اورد مي توج

 ...میخندید
 از اشررک که بودند خندیده و بودند داده هم تحویل وپرت چرت انقدر دیگر

 .بود درامده چشمشان
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 میخواند را خداحافظي اواي ساره
 احتم کرد اذیتش اگر و باشررد خودش مراقب که بود کرده التماسررش انقدر

 ... یا بزند زنگ مادرش به الاقل که کرد نصیحت انقدر... و بدهد اطالع
سش حتي  .بود شوهردار زن یک او حال هر به. نگیرد هم طالق تا کرد التما

 حرف جوري ساره. میشد رو ان به رو این از شان زندگي میشدند دار اگربچه
گار که میزد ید ان عا را تحمیلي زندگي این با ها تا واق مل انت ند تح  تيح. ک

 هم را این هایش توصرریه انتهاي در.... داد هم را بچه یک حضررور پیشررنهاد
 .نمیکنند نگاه مثبت دیدي با مطلقه زن یک به جا هیچ در که کرد اضافه
شد رویش کرد فکر وبلوط ست دار شوهر زن یک او بگوید ساره به ن .. .نی

 مطلقه دختر یک...  نمیشررود مطلقه زن یه... اسررت دار شرروهر دختر یک
 ....بگیرد المثني ي شناسنامه میتواند و میشود

 .شد قطع تماس مکالمه دقیقه وسه چهل و ساعت دو از بعد حال این با
....  هبچ کرد فکر و زد اي مسخره پوزخند بچه؟.میکرد فکر ساره حرفهاي به

 بچه؟ و باشد ونداد با که کند تصور نمیتوانست وقت هیچ شود؟ مادر
 ...وقت هیچ... امد نمي خوشش ها بچه از

شته دختر اگریک اما شد دا شمهایش که با شد خودش رنگ هم چ  باز...  با
 !ایند مي بهم هاتف و ساره کرد وفکر زد پوزخندي

 هم پشررت واقعا اگر...  حاال اما...  بود ندیده هم کنار در را دو ان وقت هیچ
 ...میشد خوب پس... میکردند هم کمک و اند بوده

 ...اش پسرخاله با هم ساره... بود کرده ازدواج پسرعمویش با خودش
 ... ونداد از اصال. بود بیزار فامیلي ازدواج از... لعنتي



 اتاق از... شررده شررروع ات عالقه مورد سررریال: گفت که ونداد صررداي با
 ...بیرون زد جست

ست ست کجا از ونداد نمیدان ست را سریال این او که میدان  دنبال و دارد دو
 .حال هر به اما میکند

 !!!نفروخت فوتبال به را ان تماشاي ي اجازه که بود ممنون او از
 .میکشید خمیازه ونداد

 .کند استراحت تا رفت اتاق به
 .شد خیره تلویزیون به باز! بود خوب قدش... میکرد نگاه قامتش به بلوط

 .بود تر کوتاه ونداد از قدش محبوبش بازیگر
نداد ي چهره ما. بود بهتر محبوبش بازیگر از هم و  نه محبوبش بازیگر ا

 ...نمیشنید گوشش یک نه میگرفت زبانش
 ... ماا نبود بازیگر ونداد کال و... بود تر سر محبوبش بازیگر از ونداد ولي

 .داد تکان سري
 و ودب محبوبش بازیگر محبوبش بازیگر...  میدید قوري بابا چشررمهایش

 .نمیدانست داشت؟ یا نداشت جایي هیچ. ... بود ونداد هم ونداد
 .نداشت کردن تماشا سریال ي حوصله

 .رفت اتاق به و کرد خاموشش
 .امد نمي خوابش

 .کرد نگاه اش نقاشي وسایل به
 .بود نبرده قلمو به دست که بود وقت چند
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 .بودند مرغوب نوع از همگي موها قلم و ها رنگ
 .بود خوبي سرگرمي...  زد لبخندي

 : هفتم فصل
 نمیاي؟ چیه منظورت: گفت تعجب با ونداد
 مهموني من: گفت میجوید سیب صدا پر و خرش خرش با که حیني بلوط

 ...نمیام نشناسم هاشو ادم که اي
 .بود ایستاده جلویش کالفگي با ونداد

 تداش او از را کارش. بود استادش جعفري اقاي....نرود انجا به نمیتوانست
 !نرود نمیتوانست... بود اش ساله شش همکالسي بهنوش... 

 بلوط؟: گفت اي خسته لحن با ونداد
 ...نمیاي بگو بزن زنگ: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک بلوط
.. .میرم تنها خودم پس:  وگفت شد بلند جا از و کرد ریز را چشمهایش ونداد

 نمیترسي؟ که تنهایي از... بکشه طول دیروقت تا ممکنه م   م   م  
 مي اگر برود؟ تنها چررررررررررررررري؟ زد؟ جیغ وجودش در تقریبا بلوط

 .بگذارد بهنوش ي خانه به پا تنها نمیگذاشت هم مرد
شت جدي جدي ونداد شت را کتش. میرفت دا شین سوئیچ و بردا  هم را ما
 واقعا.. .بزند تعارف دیگر یکبار کاش. بود برده هم کارواش صبح از... ایضا

 نداشت؟ اهمیت شاهي ده حرفش
 بیاي؟ نمیخواي واقعا: وگفت ایستاد در جلوي

 مي نباید وندادم اما. برود انجا به نداشررت دوسررت. شررد بلند ناچارا بلوط
 ...ه ه ه اه. نروند جفتشان... رفت



 .رفت اتاق سمت به
سي هاي لباس بین از سي پیراهن یک اش مجل شکي ساتن جذب ماک  هک م

 را نداشررت هم بندي هیچ حتي و بود دکلته و نداشررت رویش طرحي هیچ
 پوشید ار بود ماهي مدل انتهایش و بود چسبیده تنش به چنان تازانو که پوشید

 .بود ایستاده حالت خوش خودش و بود کوتاه موهایش. 
 .داد حالت را موهایش کمي مو اتوي با حال این با

 .شد ختم گونه رژ و ریمل و چشم خط یک به ارایشش
ش را کیفش و ها کفش مانتو و مالید هم را اش اکلیلي صورتي لب رژ  تبردا
 .امد بیرون اتاق از و

 به را خودش داشررت دوسررت اما بپوشررد اتاق در هم را مانتویش میتوانسررت
 .دهد نشان ونداد
 ... بود نشسته تلویزیون جلوي ونداد

 .خورد جا لحظه یک دیدنش با
شته نمایش به زیبایي به پیراهن را ظرفیش اندام  سفیدش ي تنه باال. بود گذا

 اما...  اسررت چیزي دنبال کیفش در میکرد وانمود.... اش کشرریده گردن و
 .میگشت ان دنبال و بود ایستاده ونداد دید ي نقطه در درست

 ....میاد بهت خیلي: وگفت زد لبخندي ونداد
 ...میدونم: بلوط
 ...بیار درش برو ولي: ونداد
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 مختلط مهماني: داد توضرریح ناچارا ونداد که چرخید سررمتش به چنان بلوط
ست  دلفریب و زیبا و شیک پیراهن ان بلوط نمیداد اجازه هم میمرد واگر..  ا

 ...بپوشد د بو دوستش ترین صمیمي که ارسالن جلوي را
 يمهمون تو اینو من... باشرره خوب: وگفت باالداد را ابرویش تاي یک بلوط
 ..میپوشم خودمونم هاي

 ...بلوط بیار درش برو: ونداد
 ...نمیریم پس باشه: گفت حرص با بلوط

 .بست جمع را فعلش تمام باغلظت
 ...بزن زنگ اومد پیش مشکلي....میرم من... خونه بمون: گفت ونداد
 .بود مانده باز دهانش بلوط

 ....بري تنها داري اصراري چه: گفت حرص با
 چي؟: وگفت چرخید سمتش به ونداد
ست بلوط ستاده وري یک سینه به د صرار خیلي: گفت و بود ای  نهات داري ا
 ....بهتون بگذره خوش.... بري

 وکي؟ من به: وگفت کرد ریز را چشمهایش ونداد
 !برسون جون بهنوش به منو سالم: بلوط
 ...بریم بیا کن ک   ک   ک   عوض لباستو خوب: وگفت کشید پوفي ونداد
 ...میام لباس همین با بیام... نمیخوام: گفت حرص با بلوط
 .بکوبد دیوار به را سرش میخواست دلش ونداد
 .بود کرده مکث هنوز ونداد

 !میکرد؟ کار چه...  خدایا... دهد اجازه نمیتوانست



 ...جهنم به: گفت لب وزیر امد کوتاه انتها در
شنید بلوط هرچند شت باز را در... شد خارج در از ونداد اما... ن  این و گذا

 .بیاید میتواند بلوط که یعني
 .زد اي فاتحانه لبخند بلوط
 .بود پیچیده خانه در ونداد عطر بوي
 .بود نزده عطر واي

 .گرفت جانانه دوش یک و بازگشت اتاق به
 .بود نینداخته هم را هایش گوشواره راستي

شت چیزي کمد از  ردک نگاه خودش به دیگر ر با و کرد لوله کیفش در و بردا
 .شد خارج اتاق از و

 خاموش را چراغ و کرد چک را ویخچال گاز لحظه یک مادرش عادت طبق
 .بست هم را در و کرد

 .بود منتظرش تومبیل درا ونداد
صبي. بود رفته درهم اش قیافه سایید هم روي را فکش ع  لشمح بلوط... می

 همراهي خواننده همراه وبه گذاشررت را لهراسرربي جدید البوم.  نمیگذاشررت
 .میکرد
 .کرد پارک مجلل ویالیي ي خانه یک مقابل ونداد
 گذاشته مایشن به را زیبا بنظر باغ ویک بود باز خانه در. بود قصر شبیه بیشتر

 .بود
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 للمج دارد زیبایي باغ چقدر میکرد فکر که هم پدربزرگش ي خانه از حتي
 .وزیباتربود تر

 .شد پیاده اتومبیل از بلوط... کرد باز برایش را در معمول طبق ونداد
 .افتاد راه همراهش وبه کرد قفل را درها ونداد و
 .بود هرسید ونداد ي سرشانه تا سرش زور به سانتي ده پاشنه هاي کفش ان با

 .بود دراز چقدر لعنتي
 .امد مي راه ارام او خاطر به ونداد
 .شدند باغ خانه وارد باهم
 .بود سفید سنگفرش زمین

 وجود و میخورد چشررم به بود زالل ابش که ابي اسررتخر یک اول ي وهله در
 !...کروکي مدل یکي بودند بلند شاسي تا دو که اتومبیل سه

 سررنگفرش مسرریر طرف دو. داشررت قرار باغ از کنجي در هم بزرگ تاب یک
 وجود با که درخت وچندین میخورد چشرم به رنگي هاي رز هاي بوته شرده
 .داشتند تن بر را سبزشان رخت هنوز پاییز
 .رسید مي طبقه دو نظر به که سفید نماي با مجلل ي خانه

 .بود باز سالن در
سن افرادي اکثرا. بودند زیادي جمعیت صالت و بودند م شان سرو از ا  روی

 کرده پر را فضا هم مالیمي موزیک صداي و بود اي خفه ي زمزمه.بارید مي
 .بود



 با داشررت قرمز دوخت ي حاشرریه که رنگ مشررکي شررلوار و کت با بهنوش
 کي ببین... واي: وگفت امد سررمتشرران به زرشررکي الک و قرمز هاي کفش
 ...اومده

 خوش: وگفت داد دسررت ونداد با و کشررید درآ*غ*و*ش را بلوط صررمیمانه
 ...بیاینا زودتر داشتم توقع من دیر؟ چقدر فقط... اومدید

صورتي ساده لباس ان با شش تمام که و  رخس لب رژ یک و گونه رژ یک ارای
 .رسید مي بنظر ساده و خوب نسبتا بود

 .کند معرفي تا برد را انها و... بود ریخته شانه روي ازاد را سیاهش موهاي
 وير با جعفري استاد نهایت در و شدند معرفي اقوام و استادان از تن چند به

نداد باز فت درآ*غ*و*ش را و با گر نه لحني و ما نه صررمی پدرا  بلوط با و
 .کرد احوالپرسي

نه شرروخي یا کرد اذیتت بار یه اگه: وگفت کرد هم اي پدرا  زا خودم پیش ب
 ...میکنم محوش زندگي
 .اورد لب به ملیحي لبخند هم وبلوط زد لبخندي ونداد

 ونداد...  میکردند احوالپرسرري و سررالم صررمیمانه ونداد با دختران از جمعي
 ...میکرد خطا همسرم عنوان با را بلوط هم

 تر دبلن قدش کمي اما بود خودش شرربیه خیلي که نقش ریز دختري بهنوش
 ...خواهرم بیتا: وگفت کرد معرفي انها به را بود تر وظریف بود
ستند مبلي روي کردن سالم از بعد ش سن مردان را جمعیت اکثر. ن  دچن و م
 .میخوردند چشم به وفور به ذکور کال.  میدادند تشکیل جوان پسر
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 عیار تمام عروسرري یک انگار که بودند مجلل و شرریک انقدر هم ها لباس
 اکسيم باال سن خانم نفر چند. بود کوتاه وپیراهنشان لباس مدل اکثرا. است

 .بودند کوتاه همه دخترانه هاي لباس وگرنه بودند پوشیده
 .بودند پوشیده زانو تا ي چکمه هم نفري چند اما بود پاییز اینکه با

 خواهره ینا پس فرزنده؟ تک بهنوش نگفتي مگه: پرسررید کنجکاوي با بلوط
 کیه؟
 اول همسررر از... میکنن زندگي نروژ مادرش با... اشرره ناتني خواهر: ونداد
 .جعفري استاد
 !میدانست دقیق چقدر. میکرد نگاه ونداد به حرص با بلوط

 نمیکني؟ عوض لباستو جون بلوط: وگفت امد سمتشان به بهنوش
 جا زا ارامش با. بود شرده سررخ نسربتا که بود افتاده ونداد به چشرمش بلوط
 کنم؟ عوض میتونم کجا: وگفت شد بلند

 .مرد مي داشت ونداد
 .کرد اش راهنمایي بهنوش

 .داشت قرار گرد هاي پله زیر درست اتاقي
 .شد اتاق وارد بلوط
صي چیز شت کند توجه جلب که خا  خواب تخت یک و دراور میز یک. ندا

 !همین... کتابخوانه یک و
 .نشست بود اتاق کنج که تختي روي و دراورد را مانتویش

 زیپ را میشررد ماهي مدل لباسررش که نقطه همان از درسررت دامنش پایین
 یک هم او حاال. کرد جدا پیراهنش از را قسررمت ان و کرد باز را اش مخفي



 ساتني کت و پوشید را اش شلواري جوراب.... بود پوشیده سیاه کوتاه پیراهن
 بود اورده خودش همراه و داشررت کوتاهي واسررتین بود پیراهنش جنس از که

 .راپوشید
 .میداد جوالن همه جلوي دکلته انطور اگر میشد معذب هم خودش
 .بود وپوشیده اسپورت لباسش

 .داشت را برنا تولد ي هدیه همان اسپورت ساعت یک فقط دستش در
 ه ساد هم او حاال بود اراسته ساده هم صورتش... اي حلقه ي گوشوراه دو و

 !خوب و شیک سادگي عین در اما. بود
 تاقا از و کرد لوله درکیفش را پیراهنش ي اضررافه و کرد تجدید را رژش کمي

 .شد خارج
یداد تکان تکان زمین روي را پایش اسررترس با ونداد  متوجه زود خیلي. م
 .شد بلوط
 تحسررین نگاه به توجه بي وبلوط زد عمیقي لبخند و شرررد ارام لحظه یک

 .نشست کنارش اش گزارانه سپاس و برانگیز
 .بودند رسیده تازه سارا و ارسالن

 .بودند وعلیک سالم حین انها
 و کرد وا با گرم عیلکي وسررالم رفت سررمتش به لبخند با بلوط دیدن با سررارا

 ... برد خود با را ونداد هم ارسالن
 شتپ ساده سفید کلیپس یک با را موهایش. دراورد همانجا را مانتویش سارا

 رنگ شیري ارشلو یک و کوتاه استین سفید گیپور بلوز یک و بود بسته سرش
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 دراورده را شررورش دیگر هم ها وبعضرري بودند سرراده ها خیلي.بود پوشرریده
 .بودند

 .ودب متال هاي خواننده شبیه لباسش که موش*ر*ا*بي دختر یک مخصوصا
 تکان که دکلته فوق زرشررکي تاپ یک و مشررکي چرم جذب شررلوار یک

 !بیرون میزد اش جایي یک میخورد
 ... شد شروع باز:وگفت کشید اهي که سارا دیدن با

 چي؟:  گفت متعجب بلوط
 ....فوجور و فسق بساط: گفت حرصي سارا

 .نفهمید بلوط
 ...بیا مه تو پاشو... نیست حواسم من میکنه فکر: وگفت شد بلند جا از سارا

 بود مه فیل خوب که کشید را دستش چنان ولي شود بلند نمیخواست بلوط
 .میشد بلند

شت قرار سالن کنج در گردي میز روي که هایي جام دیدن با  رنگ دیدن و دا
 !چه یعني فجور و فسق بساط شد خبردار شصتش شد سرو مایع

 .میچرخید ونداد دنبال به چشم با
 هستید؟ خوب خانم؟ بلوط احوال: گفت خوش روي با ارسالن

 خوبین؟ شما... ممنون: بلوط
 ... هستیم شما احوال جویاي وبیش کم: ارسالن

 .کرد اکتفا لبخندي به بلوط
فت غر غر با سرررارا یایم باآژانس گفتي چرا میفهمم حاال: گ  ارسررالن... ب

 ...ها نمیخوري



 .بود گرفته اش خنده بلوط
 .میزد حرف هم سر پشت تند تند همینجور سارا

 .بود افتاده کردن غلط به ارسالن
 ...دهه... نخور حرص... نمیخورم..  بابا باشه: گفت هم نهایت در

 بو دهنتو بار یه دقیقه پنج: وگفت اورد باال را اش اشررراره انگشرررت سرررارا
 ...وريبخ میتوني ببیني دور منو چشم تا نکن فکر... بگم بهت... میکنما
 نمیفرمایین؟ شما: گفت بلوط به ورو... تسلیم... تسلیم: ارسالن
 ...مونده همین: گفت ونداد صداي

 ...بهنوشه تقصیر همش: گفت غر با سارا
لت کیوان خا فت کرد د با اي: وگ  پیش مهموني اصررال که این بدون...  با
 ...نمیره

 ...سالمتي به: گفت و اورد باال را وجامش
 ...همسرم سالمتي به: گفت اوزدو جام به را پرتقالش اب لیوان ونداد

 .کرد اکتفا کوتاهي لبخند به بلوط و
 ...میخوردما تو سالمتي به منم بخورم میذاشتي اگه: گفت غر با ارسالن

 یاد ونداد از ذره یه... بخور پرتقال اب... نکرده الزم: گفت حرصرري سرررارا
 ...بگیر

 به الزم... ازادم دولت هفت از که خودم حال به خوش: گفت خنده با کیوان
یک... ندارم گرفتن اجازه  دتجر سررالمتي به: وگفت برداشرررت دیگر جام و
 !خودم
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 ....میکنیم افتخار: گفتند همزمان ونداد و ارسالن
 ها؟ بامرام خوري تنها...  آي...  آي: وگفت رساند را خودش بهنوش

 کردي؟ لوس خودتو بازم...  ونداد:گفت برداشتو جام یک و
 ....م*س*ت م*س*ت الهي وصل مي از منم م   م  : گفت زدو لبخندي ونداد
. ادد قورتش و فرسررتاد حلقش به را مایع ان بهنوش که نمیشررد باورش بلوط

 .گفت هم سالمتي به و زد هم کیوان جام به را جامش تازه
 .امد مي خوشش عجیب سالمتي به ي عفه ازاین...  چرا دروغ

 این از جوونا....شدید که هم شارژ... خوب خوب: گفت هیجان با بهنوش
 ...طرف

 ...ندارم و الکي خوردن تکون ي حوصله من: گفت غر با ارسالن
 ...اوردي شیکم کن وورجه ورجه ذره یه... ترکیب بد: بهنوش
 ...است معرکه سارا دستپخت: ارسالن
...  ندارما قبول بهونه و عذر من: وگفت برد باال را موزیک صرررداي بهنوش

 ... بفرما جون بلوط
 .برد و کشید را دستش و

 توسررط همینجور... چه یعني اصررال... بر*ق*صررد نمیخواسررت واقعا بلوط
 .خورد لیز هم باري چند پارکت روي...  میشد کشیده بهنوش
 و بهنوش دوسررتان و ها تر جوان مخت  نیمي... بود شررده بخش دو سررالن

 عجم جعفري اسررتاد دور که... ها تر باال سررن مخت  دیگر ونیمي... بیتا
 .بودند شده

 .وردمیخ تکان تکان خودش و بود برده باال عرش تا را موزیک صداي بهنوش



 .نمیر*ق*صید بد البته
 ...نداشت حس لحظه ان بلوط اما

صال صور ا شد اي مهماني چنین نمیکرد ت  مهماني یک در که میکرد فکر.با
سن شک خیلي خیلي افرادي با م سال خیلي خیلي و خ  شنیدب باید فقط میان
 .بود نکرده اماده را خودش اصال.دهد تکان وسر

نگ همراه و کرد ر*ق*ص به شررروع بهنوش ند اه ند و میخوا  از نفري چ
 ...وسط ریختند بیتا همراه بیتا دوستان

 ریتم کمي بعدي اهنگ... شد تمام اول اهنگ... بود شده خشک هنوز بلوط
 .داشت بهتري

سط هم سارا و زهرا  اما...  بود شده گور و گم دخترها میان بلوط و امدند و
 دیگران زبرانگی تحسین همیشه که را حرکاتش و نشست تنش به ریتم کم کم
 .کرد شروع بود

 .یدادم م انجا حرکتي یک ریتمش هر با اما نمیشناخت زیاد را اهنگ اینکه با
قت هیچ ماني در نمیکرد فکر و  ر*ق*صررش یار نرود بود قرار که اي مه

 !باشد بهنوش
 ... بود هشت نزدیک ساعت
 خودش سرراالن وهم دوسررتان با خوشررش بیان و خاطرات با جعفري اسررتاد

 .بود مشغول
 .میکرد صحبت کیوان و ارسالن با و بود نشسته گوشه یک ونداد
 .بودند ها لباس تحیلیل و تجزیه مشغول هم سارا و بلوط
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 کیه؟ اون: گفت میکرد نگاه دختر به که حالي د بلوط
 کي؟ :وگفت کرد پاک را صورتش روي عرق کمي و کشید عمیقي نفس سارا

 ....مشکیه جین همون: بلوط
 ...بهنوش دوستان از... بود ما اي دوره هم اونم... اهان: سارا

 خوبي؟... کردي عرق چقدر واي: وگفت کرد نگاه سارا به بلوط
 ....میره گیج سرم یکمي... همچین اي: سارا

 شده؟ چي: گفت نگراني با بلوط
 ابت... .کمه نونت بگه نیست من به یکي اخه... طبیعیه....  بابا هیچي: سارا
 ....چیه شدنت دار بچه...  کمه

 .خندید وخودش
 میگي؟ راست: گفت هیجان با بلوط
 نگفته؟ بهت ونداد مگه: سارا

 ...نه:بلوط
 هب خجالتي چه امروز میگم.. الهي... که میدونه ونداد میگفت ارسالن: سارا
 .خندید و... نیست بعید ازش...  بگه البد نشده روش...  میزد لبخند من

 .نزد حرفي بلوط
 بهترین از یکي وارسررته:میگفت مدام که امد مي جعفري اسررتاد صرررداي

 ایم حرفه ي سرررابقه و ام تجربه و کارم طول تمام در که بود دانشررجوهایي
 .داشتم

یاد در که وقتي از قام کرد شرررکت شرریمي المپ ته اورد وم  هک وقتي تا گرف
 وارسته؟ یادته...  کنن اخراجش دانشگاه از میخواستن



 ...ممنون زحماتتون ز   ز   ز   از استاد: وگفت زد لبخند تنها ونداد
 در هک میکنم افتخار که میگم جرات به: وگفت زد لبخندي جعفري اسررتاد

صیلت طي ستادت منم تح شرفت اگه دراینده...  بودم ا  اوازهو نام و کردي پی
 ...بودي من دانشجوي دوراني یه میگم که میکنم افتخار پیچید ات

نداخت پایین را سرررش شرررمندگي با ونداد  ممنونم ازتون واقعا: وگفت ا
 .دارید لطف شما ش   ش   ش  .... استاد

لت بهنوش خا فت کرد د تاد: وگ قت یه جعفري اسرر  تعریف دخترتون از و
 نکنید؟
...  هنمیکن صرردا پدر منو خونه تو..ببین: وگفت زد لبخندي جعفري اسررتاد

 ...میشه شروع گفتناش بابا راهرو تو دانشگاه وسط
 ...ندادي نمره بهم وقتم هیچ خوبه: گفت حرص با بهنوش

 دادم؟ نمره وارسته به مگه: جعفري استاد
 ؟؟میکني؟ مقایسه دانشجو یه با و دخترتم که منو: گفت غیظ با بهنوش

نه کل کل نه و پدرا هاي بهنوش. بود جالبي ي دخترا  جدي را پدرش حرف
 .مینداخت دست را او مدام جعفري و بود گرفته
 .میکرد شان همراهي خفیفي ي خنده با هم جمع

قایون ها خانم خوب: وگفت کرد اهمي اهم بهنوش  به میکنم دعوتتون... ا
 پدر :گفت جعفري اسررتاد به رو و.... بیتا خواهرم مهارت با.. پیانو نواختن

 ...شماست به تقدیم اهنگ این
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... ردک نواختن به شررروع خاصرري مالحت با و گرفت قرار پیانو پشررت بیتا
 عاشررقانه پدرش براي اما داشررت وفالشرري نگرفت درسررت را اکورد هرچند

 .مینواخت
 .شد نواخته دیگري اهنگ و....  کرد تشویقش جمع

 .میکردند صحبت بود ایستاده ونداد کنار که بلوط سر پشت دختر دو
شتر بلوط سش انکه از بی سیقي نواختن پي حوا شد مو  گوش انها پچ پچ به با

 .میکرد
 ...نشگرفت زن این با کرد وکور بازار چشم هم پسره این: گفت ازدخترها یکي

 ...سرتره ازش خیلي ونداد... نمیشه باورم اصال من واي: دیگري
 بود؟ سر ونداد. میکرد سکته داشت بلوط

 ...نهمیک نگاه پایین به باال از رو همه که ادمایي اون از... ایکبیریه هم خیلي-
 ....ونداد حیف...  افتاده فیل دماغ از.. کیه فکرکرده... همون-

 .داد تکان را سرش
 شدي؟ خسته: پرسید اهسته ونداد
 ...نه: بلوط
 .نگفت ي وچیز انداخت کمرش دور را دستش ونداد
 به ار وسرش اوچسباند به بیشتر را خودش ها سري پشت حرص از هم بلوط

 .داد تکیه ونداد بازوي
نداد نان و جب حرکت این از چ  خورد پارکت تا فکش که بود شرررده متع

 .وبرگشت



یات از بود مطمئن بود؟ خوب حالش بلوط  نخورده چیزي ها جام ان محتو
 .بود

 دبل فحش هرچه شد باعث کرد نواختن به دعوت را ونداد که بهنوش صداي
 بود؟ وقتش االن.  کند نثار بهنوش به بود

 .گرفت فاصله او از و برداشت او ي شانه روي از را سرش بلوط
... شررد زودتمام اینقدر بیتا اهنگ این چرا... حالت همان به برگرد... لعنتي
 .بود ایستاده هنوز

 .کرد صدا دوباره بهنوش
 ..عزیزم برو: گفت ارام بلوط

 عزیزم؟
 میخواسررت فرصررت اولین در بود؟ خوب بلوط. میکرد غش داشررت واقعا

 شده؟ چي خوبي؟ بلوط... بپرسد را همین
مت به یانو سرر فت پ تانش و ر نه را انگشرر ید روي ماهرا یانو هاي کل  پ

 .میر*ق*صاند
 شمان؟ همسر: پرسید سالي میان زن

 ....بلررررره: گفت و کرد نگاه او به بلوط
 ...مینوازن زیبا خیلي: وگفت زد لبخندي زن

 !....میدونم: کرد زمزمه بلوط
 بشر نای چرا... کن جمع شوهرتو این بابا: وگفت نشست بلوط کنار بهنوش
 ...هنرمنده اینقدر
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 که ازیهنی چه....  پیانیسته خواهرت که شما راستي: وگفت زد لبخندي بلوط
 بده؟ اموزش بهت ونداد

 .ماسید لبخندش بهنوش
تا خوب: وگفت کرد اي سرررفه تک  احممز وگرنه... نمیکنه زندگي ایران بی

 ...نمیشدم ونداد
 ...اهان: بلوط

 ....دز پیانو قشنگ چقدر پسره این واي:وگفت نشست بهنوش کنار دختري
 ....هستن همسرش ایشون: بهنوش

 که واقعا: وگفت کرد دراز بلوط سررمت به را دسررتش و زد لبخندي دختر
 ...هستن هنرمند

 ...ممنون: وگفت کرد وتشکر زد لبخندي بلوط
 .شد صرف بود گذاشته بهنوش که موزیکي با شام صرف

 نمیشد حاضر سارا.... داشتند کل کل هم ن خورد غذا موقع سارا و ارسالن
 .بخورد غذا ارسالن با بشقاب یک در

سه یک که سارا کارهاي از هم بلوط شي ي کا شته خودش جلوي را تر  گذا
 .میخندید بود مشغول و بود

 .بود کشیده غذا خودش و بلوط براي ونداد
 نمیخوري؟ عزیزم: گفت اهسته ونداد

 کجاست؟ ونداد بشقاب. کرد نگاه بود بینشان که بشقابي یک به
 چي؟ خودت پس: وگفت برد فرو ترد میگوهاي در را چنگالش



شید عمیقي نفس ونداد شبختي همه این را او واقعا... ک  وطبل. بود محال خو
 ...میخورد هم او.... بود زیاد که غذا خوب.... بود او غذاي نگران

 ...هرحال به ولي
 ....نهجفتمو براي همین ه   ه  : وگفت برد فرو ژیگو اي تکه در را چنگالش ونداد
 .نکرد مخالفتي بلوط

ست سارا اما شقاب یک اخر د سالن اورد خودش براي جدا ب  میت مثل وار
 .بود ایستاده ها

 نظر از میکشررید ارسررالن رخ به که اش پیروزمندانه حس و ونداد چشررمک
 .نماند پنهان بلوط
 هحامل سررارا نگفتي من به چرا راسررتي: وگفت انداخت باال اي شررانه بلوط

 است؟
 ...باشه مهم م   م   م   نمیکردم فکر: ونداد
 .نگفت چیزي بلوط

شوهر زن شغول که ساله اي خرده و سي و  و ونداد به رو بودند غذا صرف م
 ...میاین بهم خیلي... هستید خوبي زوج: گفتند بلوط

 ...بدون تو هنرمند شوهر قدر: وگفت زد لبخندي زن
 ....هنرمنده هم همسرم اتفاقا: گفت افتخار با ونداد

 واقعا؟-
 ....نقاشه... میکشه تابلو: ونداد

 ....میکنه جور رو وتخته در خوب خدا... بگه چي نمیدونه ادم دیگه-
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 .هم ونداد و خندید بلوط
 .بود خوردن ژله مشغول بلوط

سارا ارسالن کل کل  یک در و بود شده پیروز ارسالن..  بود شده تمام هم و
 ....میخورند غذا بشقاب
 ....کشت خودشو کیه مال 2 اس گلکسي گوشي این: گفت بلند بهنوش

 .رفت بود شده رها مبل روي که کیفش سمت به بلوط
 حالت روي را اش گوشرري و کرد ریجکت را تماس فرزام ي شررماره دیدن با

 .گذاشت خاموش خط
 ...دستیه خوش گوشي عجب: گفت خنده با بهنوش

 ي هدیه :وگفت افتاد میکردند پچ پچ قبال که دختري دو ان به نگاهش بلوط
 ...خریده برام ونداد.... تولدمه
شه تا...  ونداد... واووو: بهنوش ستي یه... ها هدیه این از با  ما سر به هم د

 ...بکش فقرا فقیر
 بوده؟ کي تولدت: گفت بهنوش و خندید ونداد
 ...مهر پنج: ونداد

 برخ ما... مبارک تولدت: وگفت کشررید آ*غ*و*ش به را بلوط فوري بهنوش
 ...شرمنده نداشتیم

 ...ممنون میکنم خواهش: وگفت زد لبخندي بلوط
ید بارم یه...  شرررد اینطور که حاال: بهنوش خار به با مت تولدت افت  خان
 ...بنوازي

 ....میل کمال ک   باک   ب   ب   ب  ... حتما: وگفت کرد تعظیمي نیمه ونداد



 جمع صررورتش ونداد زدن حرف حین کسرري که نمیگجید ذهنش در بلوط
 هک حرفها چه مردم میکرد فکر موقع یک. نمیدادند بلوط به را حق یا نمیشررد
 واقعا... عجبا! میدانسررتند هم تر سررر را ونداد تازه... االن اما... زد نخواهند

 !!!مردم این از عجبا
شت را ونداد زور به بهنوش... شام صرف از بعد ست پیانو پ ش  از زور به و ن

 .دبخوان و بنوازد برایش ونداد تا بگوید را اهنگ یک نام تا خواست بلوط
 ...بگوید چه نمیدانست بلوط

 .شد واگذار ونداد خود به تصمیم به انتها در
 همان...  شررد بلند رسررایش صررداي بعد کمي و مینواخت ماهرانه هم ونداد

 و میداد جان ان به که صررردایي.امد مي خوشررش ان از بلوط که صررردایي
 .میخواند

 شکنه مي غرورو مرد ي گریه ، شکنه مي و صبور کوه هام گریه
 دونم مي واي ، کني مي دل ، دل منو از دونم مي

 خونم مي باغي کوچه غزالي ها شب دیگه
 مونم مي من ، مونه مي غم ، دونم مي واي
 شکنه مي غرورو مرد ي گریه ، شکنه مي و صبور کوه هام گریه
 هراس همرنگ تو بي ، دل تنهایي رنگ
 یاس و نیلوفر تو بي ، من دورخ هیزم
 غرور نه شکفتن نه ، بهار به من با دیگه

 دور ي دریاچه روي ، سفید قوي میره مي
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 شکنه مي غرورو مرد ي گریه ، شکنه مي و صبور کوه هام گریه
 

 زني مي پر شب یه تو ، شهاب مثل دونم مي
 زني مي خنجر زخم ، دلم به گریزت با

 یاد مي گریه صداي ، شب غربت در دیگه
 باد ي ناله طرف یه ، من ي گریه طرف یه

 شکنه مي غرورو مرد ي گریه ، شکنه مي و صبور کوه هام گریه
 ... میشد باال و پایین قلبش ضربان ونداد صداي وفرود اوج با بلوط
 سهخل به را همه که بود گرم صدایش انقدر و میخواند احساس وبا زیبا انقدر

 .بود برده فرو
 خللي چیزدیگري رسررایش صررداي و او ماهر انگشررتان و پیانو نواختن جز

 .نمیکرد ایجاد
 .کردند تشویق را ونداد مکث یک از بعد جمع اهنگ اتمام با

 .میکرد نگاهش افتخار با...  ب*و*سررید را ونداد پیشرراني جعفري اسررتاد
سري مثل درست شت هرگز که پ ست بلوط. ندا  تداش که غروري از نمیتوان

 .میگفت افرین ونداد به بار هزار میتوانست اگر که بکشد دست
ضوع. کرد نثارش نیمخندي او نواختن اتمام از بعد حال این با  که دبو این مو

 .بود زیاد سرش از هم همین
 نگذشت بد بلوط به میکرد فکر که هم انقدرها. بود خوبي شب
 .بود خوبي میزبان بهنوش البته



سم از بعد  ليخی بهنوش: گفت بلوط و شدند اتومبیل سوار خداحافظي مرا
 ....میاد نظر به مهربون

 ...مهربونه واقعا: ونداد
 .کرد تایید...اوهوم گفتن وبا نکرد مخالفتي بلوط
 شد؟ عوض ع   ع   ع   نظرت شبه یه: گفت خاصي لحن با ونداد
 من که اونطوري بینم مي که حاال... نمیشررناسررمش زیاد من خوب:  بلوط
 بهش هخون بیاد اگه نمیشم ناراحت... بگم باید خوب...  نیست میکردم فکر

 ...بدي درس
 واقعا؟: ونداد
 ...اره: بلوط
 ...عالیه شجاعتت ش   ش   ش   این: ونداد
یاد قبال که میگم: بلوط ما... نمیشررناختمش ز  و مهربون دختر بنظرم االن ا

 ...اومد خونگرمي
 ...نمیشناسي زیاد منم م   م  : ونداد
 .کرد نگاه او به بلوط
 .کرد تر بلند را ضبط صداي و کشید اهي ونداد

 .کشید عمیقي نفس شان مجتمع دیدن با
 .بود خوبي شب

. شاد ي هخست یک اما بود خسته اینکه با میکرد نگاه صورتش به اسانسور در
 .نگذراند خوش و نجوشید انها با نشود که نبودند ادمهایي... گذشت خوش
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 .بودند رفته شهربازي که شبي مثل... گذشت خوش واقعا
 ...ماندني یاد به شب دو

 جوش ات کرد پر را کتري و رفت اشررپزخانه به دراورد را مانتویش اینکه از قبل
 .باشد چاي کردن دم ي واماده بیاید
 داغ هاي نوشرریدني اهل دو هر که اسررت همین تفاهمشرران اولین کرد فکر

 .هستند
 .یکردم نگاه اش کاره نیمه تصویر به... کرد اویزان را لباسش. رفت اتاق به

 هنيذ بیشتر هرچند... بود کشیده ملي کارت پرینت روي از اي مردانه فیس
 !...اما بود کشیده

 از و پوشید مشکي تاپ و طوسي شلوارک یک... کرد پنهان تخت زیر را بوم
 .شد خارج اتاق

 بود؟ خوب امشب: وگفت زد لبخندي ونداد
شلوار کت... کرد نگاه ونداد به بلوط شکي کراوات و مدادي نوک و  کباری م

شانش الغرتر کمي...  ضاي به البته بود داده ن  را یکلشه اما بود تیره رنگ اقت
 .میداد نشان تر باریک و تر جور و جمع
 فتي؟ر بدنسازي تو: گفت بود نشنیده اصال که سوالي به توجه بي بلوط

 ...مرد مي نمیپرسید را این
نداد ندي و فت زد لبخ یدنس...  اره: وگ ما.. ف  تخصررصرریم ورزش و   و   و   ا
 ....کیکه
 .داشت هم پسوند یک اسمش...  هان دیگر؟ بود چه کیک
 بوکسینگ؟ کیک یعني: گفت و کرد باز را دهانش بلوط



 ...گرفتم گریشم مربي کارت... اره: گفت عادي ونداد
 .داشت شکر جاي واقعا بود ناکارنکرده را او بود نزده االن تا

 سررمت به گرفت سرررعت چشررمش ازجلوي و گفت اهاني و کرد اهمي
 .... اشپزخانه

 .شد ولو کاناپه روي و کرد دم را چاي
سش ونداد شکي شلوار و ها جذب شرت تي همان از یکي با را لبا  عوض م

 شررلوار یک و طوسرري شرررت تي یک. بودند هم برعکس درسررت... کرد
 ...طوسي شلوارک ویک مشکي تاپ یک بلوط و... مشکي

شید مي خانه در را ها شرت تي این حاال صال پو شت ایرادي ا  در ولي. ندا
 .بپوشد نبود درست...  کال عمومي اماکن و شهربازي

 !...نخرید پیراهن دست چند برایش خودش اگر
 ...بودي خوشگل خ   خ   خ   خیلي هم امشب: وگفت شد ولو کاناپه روي ونداد

 ...باوقار و خانم خیلي هم
 .نگفت وچیزي زد لبخندي بلوط

 .است حاضر چاي که میکرد اعالم کتري کشیدن سوت صداي
 میخوري؟: پرسید بلوط
 ....اره تو دست از: ونداد
سم. زد لبخند بعد برگرداند را رویش بلوط  البته! بود واقعي معناي به مازوخی

سمش شتر سادی  این هب ها تازگي. میبرد ل*ذ*ت ونداد کردن اذیت از. بود بی
 .است تر شیرین زندگي بچزاند را او که بود رسیده نتیجه
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 ...بود خوبي شب اما
 ترش لیمو با گاهي ونداد... ریخت چاي و گذاشرررت لیوان دو سرریني در

 .میخورد را چایش
 يیک...  کرد قاچش نعلبکي یک در شررسررت...اورد بیرون را لیمو یخچال از

 .نفر دو براي
 را هایش ارنج و بود نشررسررته مبل روي مچاله ونداد. امد بیرون اشررپزخانه از

 .مالید مي را هایش وشقیقه بود گذاشته هایش زانو روي
 ...بیا: گفت اهسته بلوط

 ...هرحال به... بفرمایید میگفت اگر میرفت در جانش
 !لیمو... اوه.... داره خوردن چایي این: وگفت کرد بلند را سرش ونداد
 ...چالند چایش در حرکت یک با را یکي و کرد حمله لیموها به تقریبا

 .میکرد تعریف چاي بوي و رنگ از
 .بود مهم اش اورنده اما... بود همان هم کردنش دم نوع... بود همان چاي
 میکنه؟ درد سرت: وگفت ریخت لیمو هم خودش براي بلوط
 ....کمي یه: گفت زدو محوي لبخند توجه این از ونداد
 چرا؟: وگفت کرد نگاه او به م*س*تقیم بلوط
 ...بودم ب   ب   ب   دانشگاه صبحم... خوابي کم: ونداد
ید چرا میکرد؟ درد سرررش چرا. میکرد نگاهش داشرررت هنوز بلوط  درد با

 خستگي؟ بخاطر سرش؟ میگرفت
 ...بود عالي: وگفت خورد را چایش ونداد



 من: گفت بلوط که بشرروید تا برداشررت را سرریني ونداد و زد لبخندي بلوط
 ...اي خسته... بخواب برو تو.... میشورم

 میکرد؟ را اینکار او با چرا خوب... بمیرد انجا داشت جا ونداد
 .داشت امتداد گوشش حلزوني تا لبخندش

 ...بخیر شب:گفت دوباره بلوط
 .رفت اشپزخانه به و برگرداند را رویش و

ستگي نهایت با هم ونداد  ز   ز   ز   عز   بخیر شبت: گفت انرژي پر لحني اما خ
 ...خانمي بخوابي خوب... زیزم
 ... کرد نگاهش چشمي زیر بلوط
 اورا و برگشررت لحظه یک...  کرد حس را نگاهش سررنگیني انگار هم ونداد
 .وخندید کرد نگاه

 .شد بیدار خواب از ساعت زنگ صداي با
 عزیزم؟ بیداري: وگفت زد در به اي تقه ونداد
 تاقا از و پوشررید تاپي و جین... امد پایین تخت از و امد وقوسرري کش بلوط

 .شد خارج
 ویيدستش وارد و داد تکان سري تنها وبلوط گفت بخیري صبح سالم ونداد
 وقت جمعه اخر. بود کوفته تنش هنوز. شررسررت را ورویش دسررت و شررد

 دارد؟ کالس اش شنبه که است مهماني
 .بود نامردي

 خوابیدي؟ خوب: گفت لبخند با ونداد امد بیرون دستشویي از
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 ولي.. .بود خوب...  اره: وگفت برد فرو شکالتي درخامه را تستش نان بلوط
 .میاد خوابم هنوز

شیب او که افتاد یادش و شت سردرد د سید؟ مي باید. دا  سید؟میپر نباید پر
سي چه از کوچک؟ ي چطوره حالت یک فقط شت ک  از میگرفت؟ اجازه دا

 !!!اش دوستانه انسان وجدان یا تعصبش و غرور
 .گرفت کام به وزبان کشید عمیقي نفس

ست شب در ست...  بود خوب دی ...  بود خوب ها نظرخیلي از ونداد که در
 ! ...دانست نمي... او خوب... او که وقتي اما
 که داشررت دلیلي چه نداشررت خودش براي جوابي وقتي. کرد سررکوت باز

 !خودش از کند سوال
 ...برون تو: وگفت داد او به را سوئیچ ونداد
 چرا؟: بلوط
 شررب ش   ش   ش   تا من... همینطوري: وگفت انداخت باال اي شررانه ونداد

 خوب؟ برگرد خودت ظهر.... دارم کالس
 ...اکي: وگفت قاپید را سوئیچ... پذیرفت ذوق با بلوط

 دسرررت این کند عوض را مانتویش تا رفت بدو بدو بلوط و خندید ونداد
 !مادرش نه برنا نه میکرد پدرش نه را ها ودلبازي

 .نداشت صورتش به ارایشي هیچ که بود هول انقدر
 کتاني... کند قفل را در داد دسررتور ونداد به... شرررد خارج خانه از فالفور
 .فشرد را پارکینگ ي ودگمه شد اسانسور وارد و پوشید را هایش

 .نمیشد محو لبخندش ذوقش از



سیما حال به تا سته درماک ش  دههج از.... نبود بدي ي راننده خوب اما بود نن
سته هم اتوبان و خیابان در...  بود گرفته را اش نامه گواهي سالگي ش  و ودب ن

 !ودب نشسته تهران شیراز ي جاده در ساعت دو از که بود این افتخارش تمام
 .بود منتظرش ونداد. اورد بیرون پارکینگ از را ماشین هیجان با

 .گرفت اش خنده ازفکرش میکرد؟ باز برایش را در میشد پیاده باید
 داري؟ دوست رانندگي: وگفت زد لبخندي ونداد
 .ردب باال انتها تا را ضبط صداي و..... عااااشقشمممم: گفت هیجان با بلوط
 .نداد نشان واکنشي و خندید اعتراض بجاي ونداد
... .نداشرررت تفاوتي چندان شرریراز با تهران هاي خیابان.. نمیراند بد بلوط

 .بود امد و رفت پر و شلوغ شهر دو جا دو هر خوب
 مراقب و توصرریه هم کلي و کرد خداحافظي و شرررد پیاده در جلوي ونداد
 .بزند زنگ او به حتما خانه رسید و.. باش

 زنگ خانه رسررید اگر که داشررت جرات مگر بوکسررینگ کیک ورزش ان با
 اگر حاال... بزند زنگ عمرا که بود این به اش مزه ي همه هرچند نزند؟؟؟

 !!!میدهد کیف چقدر.... نمیدهد جواب هم باز.... بزند زنگ خودش
 .افتاد راه دانشکده سمت به هیجان وبا کرد پارک را اتومبیل

 .شد خطاب اي مردانه صداي با راه در
 .بود فرزام دوست حمیدرضا

.. .برود راه او با کالس تا که نداشررت تمایلي اصررال...  کرد سررالم جدیت با
 .بخشید سرعت را هایش گام درنتیجه
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 .شد کالس وارد
 ینجاا بیا... خانم فندوق...  به به: گفت شرریما...  نیلوفر و شرریما دنبال به

 ...گرفتیم جا برات.... بشین
 خوبین؟: وگفت خندید بلوط
 .خنده زیر زدند پقي نیلوفر و شیما
 چیه؟: گفت تعجب با بلوط

 رفح رسررمي چقدر... بیاد باد بذار کنار برو: وگفت داد هول را بلوط نیلوفر
 میزني؟

 .....ودمب جفتتون با... بستم جمع... نبود رسمي: وگفت زد لبخندي بلوط
 ...داره کار خیلي: گفت شیما به رو نیلوفر
 ...میکنم درستش: وگفت زد چشمکي شیما
 .امد مي خوشش انها انرژي پر حرفهاي از فقط نمیفهمید که بلوط
 ... شد رد جلویش از فرزام
 ...نکرد هم سالم حتي بلوط
 .نکرد دید که نه یا میکند سالم ببیند بود منتظر انگار هم فرزام

 خوبه؟ حالتون وارسته خانم: وگفت شد بلند جا از خودش
 شده؟ طوري... ممنون: وگفت باالداد را ابرویش تاي یک بلوط
 ...دارم کارت بیرون میاي لحظه یه: فرزام
 ...بگو جا همین خوب: گفت ارام بلوط
 ندادي؟ تلفنامو جواب چرا دیروز: وگفت انداخت باال اي شانه فرزام
 ...بزنم حرف نمیتونستم که بودم جایي: بلوط



 بدي؟ اس ام اس یه کردن خاموش بجاي نمیتونستي: گفت تند فرزام
 بدم؟ حتوضی بهت باید من: وگفت داشت نگه باال را ابرویش تاي یک بلوط

 !!! نمیخواهد توضیح او از ونداد کرد فکر و
 .بازگشت سرجایش وبه نگفت چیزي فرزام
 پسرته؟ دوست این: گفت اهسته شیما
 ...همین فقط... دوستیم... نه: بلوط

 چیزي؟... غرضي... قصدي یعني: نیلوفر
 ...ها خوشه دلت... بابا نه:  بلوط
. .. باشه... کالسم سر اره...  علي؟ جانم: وگفت دراورد را اش گوشي شیما

 .فعال... قربانت
 میرسوندي؟ سالم: نیلوفر
 کني؟ دودر شوهرمو میخواي دیوونم؟ مگه: شیما

 ...است تحفه خیلي: نیلوفر
 ...اره صاحابش ي واسه: وگفت خندید شیما

 ...نخواستیم... صاحابش ارزوني: نیلوفر
 کردید؟ ازدواج ساله چند: گفت و خندید بلوط
 ...ساله پنج: شیما
 ؟است نشده تکراري اش زندگي سال پنج از بعد کرد وفکر... اخي: بلوط

 اشررنا چطوري بگم میخواي: وگفت شررد باز دلش و درد سررر خودش شرریما
 شدیم؟
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 ...شد شروع باز: وگفت زد سرش به دستي دو نیلوفر
 ...داري دوست اگه: وگفت خندید بلوط
 یميش ازمایشگاه تازه که ه دانشگا اول ماه: وگفت کرد خیس را لبهایش شیما

 ....شدیم گروه هم علي و من... بود شده شروع عمومیمون
 نگاه وایمیسررتادم میت عین منم میکرد اون رو کارا تمام... هیچي خالصرره

 هک میبردم میگرفتم شو ها جزوه دفتر ي همه هم کار گزارش موقع... میکردم
 وقت واسررش کلي و میکردم تایپ سرراعت شرریش حاال.... بنویسررم گزارش

 .میذاشتم
 هم سررره و دو ترم... گذشرررت وبخیر شررردیم بیسرررت جفتمون که یک ترم

 صهخال و کرده نامزد که اورد خبر چهار ترم اینکه تا... بودیم هم با ازمایشگاه
 خالصرره.... اللیگا حد در پرپر...  میزدم له له داشررتم منم.. اینا و شرریریني

 حوصله اصال که بودم شده افسرده اینقدر...امتحانات وموقع گذشت دوماه
 ...کردم پاس زور وبه ونداشتم دادن امتحان ي

 ريچطو من بفهمه که بود وکرده اینکار قصررد از...  برگشررته بخت این نگو
 اخر دیگه هیچي خالصرره... نه یا دارم دوسررتش اونو منم که... میکنم رفتار

ته و بود کشرررک نامزدي ي برنامه: گفت چهاربهم ترم  منم... و بود فرمالی
سي همچین سا شو ا  قهعال بهتون من که کردید فکر چرا شما که گرفتم حال

شکل یه من... دارم شتم خانوادگي م  ازب...  شد پنج ترم... دیگه هیچي... دا
که بدون اون منو  از یکي تو... شررردیم همگروه بخوایم کدوممون هیچ این

 ماده هک میکردیم سازي محلول اسید با داشتیم هم کنار جفتمون... ازمایشها



 تو پاشررید اسررید و کنار کشررید منو علي یهو ریختم جا به جا من رو ها
 ...صورتش

 ذره یه و کرد عمل که مدت یه بعد خالصرره... و کشررید بیمارسررتان به کار
 نه مشرررف بي اون... کردم فکر پیشررنهادتون رو من گفتم شررد بهتر وضررعش
 مناسب شما و من داشتي حق شما... کردي غلط: گفت برداشت نه گذاشت

 دلم میکرد فکر داشررت حق البته... سررکته میگي منو یعني.... نیسررتیم هم
 هک واسررطه و فرسررتادم وپسررغوم پیغموم اینقدر دیگه ولي...  سرروخته براش

 ...خوبه زندگیمون شکر رو خدا االنم... شد راضي باالخره
شد دیر اینقدر چرا حاال... جالب چقدر: وگفت زد لبخندي بلوط  شرکت ار

 کردي؟
شد علي ها موقع همون: وگفت انداخت دیگرش پاي روي را پایش شیما  ار

 امسررال که نتونسررتم بچه و حاملگي بخاطر من شررد قبول کرد شرررکت هم
 ....شد قسمت

شت عالمت حاال بلوط ضافه گو  دیده شیما شوهر صورت روي که هایي ا
 ...فهمید مي را بود

س ان شیما که بود عجیب برایش هنوز حال این با...  زد لبخندي بلوط  را رپ
ست هنوز شته دو شد دا شق ي مقوله کال یعني... با  و یدهپیچ برایش خیلي ع

 ...بود درک قابل وغیر نیافتني دست
 وشخ ونیلوفر شرریما با. نداشررت بدي روز. نداشررتند کالس بیشررتر ظهر تا

 .میگذراند
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ته ما...  نبود مهم انقدر فرزام هاي کردن نگاه چپ چپ الب ... هرحال به ا
 .باشد توجه بي ان به نسبت میکرد سعي

 انهیج برایش میگردد ز با خانه به شررخصررا خودش اتومبیل با اینکه شرروق
 !بود ازرنجر انگیزتر

 ...افتاد راه و شد اتومبیل سوار
 .زد سرش به هم خرید یک ه*و*س ولیعصر خیابان دیدن با

یل جایي را اتومب یاده کرد پارک در غازه در خودش وبراي شرررد وپ  ها م
 ...میچرخید

 لوازم کمي... پول کیف یک... خرید اش گلکسرري براي شرریک جلد یک
 .اورد نمي سرحال را او کردن خرید ي اندازه به چیز هیچ واقعا... ارایش
 هب اتومبیلش با و خرید خانه نزدیک سرروپر از هم وپفک چیپس و میوه کمي

 .رفت پارکنیگ
قدر ندگي از میکرد ذوق چ هایي ران یدانسرررت خدا تن  واسررترس ترس. م

 یکردم رعایت را ترافیک کالژ نیم باید فقط تهران در. نداشررت بخصرروصرري
 !بس و همین
. پوشید جین وشلوار تاپ یک.. گرفت دوش... کرد جا به جا را هایش خرید

شپزي شب براي امد نمي بدش اما. نبود وگرسنه بود خورده نهار سلف در  ا
 .کند

 .شد بلند تلفن صداي
 زنگ او به هنوز اما بود رسریده خانه به بود سراعت یک... بود ونداد احتماال

 .بود نزده



 .برداشت را تلفن.... کند ذوق کلي میشد باعث همین و
 بله؟-

 زدم؟ زنگ ر با چند میدوني م   م   م   اي؟ خونه بلوط: گفت ونداد نگران صداي
 ...دیگه رسیدم خوب: وگفت زد لبخندي بلوط
 ...عزیزم نباشي خسته... روشکر خدا: ونداد
 ...توهم: بلوط
 بود؟ او با بلوط. کرد سکوت ونداد
 میاي؟ چند ساعت: بلوط
 مني؟ با: گفت اراده بي کامال ونداد
 ....دیوارم با...  پ ن پ: بلوط

 .میگفت که بس. بود گرفته یاد شیما از را این
 ....باشم خونه خ   خ   خ   اینطورا هفت کنم فکر: ونداد
 نداري؟ کاري... اکي: بلوط
 ...میمرد داشت ونداد
 .باش خودت مراقب... عزیزم نه: ونداد
 .شد قطع تماس و گفت خداحافظي... هم تو نگفت بلوط دیگر

 تشررکر ازاو دیشررب وبابت بزند بهنوش به هم زنگي کرد فکر تلفن ن دید با
شه که کاري. کند  دیشب.میکرد میزبان لطف انجام در بعد روز مادرش همی

عا ته خوش او به واق ماني طول در بهنوش... بود گذشرر  همراهي را او مه
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صاف... میکرد شکر یک که نبود ان شک ت  وا از هم را اي دقیقه دو خالي و خ
 .کند دریغ

 .برداشت را تلفن ي دفترچه
 نقش خوش اما سرادگي عین در... امد زیبایي خط بنظرش... بود ونداد خط
 .بود وخوانا نداشت پیچیدگي... بود

 .شد برقرار ارتباط... کرد پیدا را بهنوش ي شماره
 .امد مي بهنوش پرهیجان صداي

 .میکرد احوالپرسي و میزد حرف گشاده روي همان با
 .است نیلوفر مثل لحنش فکرکرد بلوط

شتر دودقیقه میکرد فکر که انتظارش برخالف شد طول بی ستب. نمیک  دقیقه ی
 حس. شررد قطع تماس و کرد تشررکر هم باز بلوط... کردند صررحبت هم با

 .داشت بهتري
 سارا اما... رانداشت کسي تهران در که بخصوص. امد نمي بدش بهنوش از
 .بود خندیده سارا دست از چقدر که واي... بودند خونگرم بهنوش و

 .شد مشغول و کرد فراهم را کتلت محتویات. رفت اشپزخانه به بلوط
 .بود شده تمام کارش که بود چهار نزدیک ساعت

یدا ي چهره دیدن با... شرررد بلند جا از ایفون زنگ صرررداي با  با ووحید و
 کرد وضع شیک کوتاه استین یک با را تاپش رفت فوري.گشود را در تعجب

 .شد منتظر در جلوي و
یدا جلوي...  بود کرده بازي نقش برنا جلوي که حاال  همین هم وحید و و

 .میکرد باید را کار



 .بفهمند بقیه نداشت دلیلي خوب... بفهمند بقیه اینکه از
یدا  واقعا. کند دم چاي تا رفت بلوط و کردند علیک سررالم او با وحید و و

 .بود خریده میوه که شد خوب
 میکرد؟ پذیرایي ازانها باید چطور وگرنه

*************************************** 
 قیقهد سرري و هفت سرراعت... بود ایسررتاده بود پیانو کنار که قدي اینه جلوي

 ياب چشررمهاي به.. میکرد نگاه صررورتش به... بود خاموش تلویزیون. بود
 که هرچیزي به.... نقصررش بي اندام به... حالتش خوش موهاي به.... اش

شت او و بود خوب صیالتش به... سالمش عقل و سالم تن به... دا  هب... تح
 ...اندیشید مي چیز همه به... اش خانواده

 ...کشید صورتش به را دستهایش
گاه طرف هر از... چیز هیچ... چیز هیچ... چیز هیچ داشرررت؟ کم چه  ن

 بیوه...  نبود مطلقه زن.... نداشررت مشررکلي... نداشررت نقصرري هیچ میکرد
تاد پدرش. نبود  اش خانواده.... نبود ودهن چاک بي مادرش...  نبود مع

شان ي اندازه به... نبودند سنتي شتند دین خود شان ي اندازه به.... دا  خود
 چرا؟ پس.. میرسید دهنشان به دستشان.. داشتند خوردن براي

 ....بست لحظه یک را چشمهایش که زد فریاد را این ذهنش بلند انقدر
 رخسرر صررورتش... بود حلقش در قلبش....  میزد نفس نفس. کرد باز دوباره

 .بود شده
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 یک حتي...  پوشرراند مي را کمرش ي تیره سررردي عرق. بود یخ دسررتهایش
 .خورد سر اش گونه روي به اش شقیقه از که دید هم را قطره

شمهایش شک از پر و وملتهب سرخ چ  ضعیف ي چهره این از..... بودند ا
 ...بود بیزار

 .بود منفور چقدر دختر این...  کوبید اینه در مشت با
 ...قلبش از تر عمیق نه اما میسوخت دستش

 دزو اینقدر که بود ضررعیفي ي اینه... میچکیدند زمین روي خون هاي قطره
 اش قوي شرررایط شرراید...  نبود قوي انقدر خودش حداقل... شررد تکه تکه

 .بود کرده
 .میزد نفس نفس... میکرد گز گز... میسوخت دستش

 .کرد نگاه نخورده دست هاي ن فنجا به و نشست مبل روي
 داشرررت لب به لبخندي که ونداد قامت شررردن پدیدار و کلید چرخش با

 .کشاند سمت ان به را نگاهش
 .بود ایستاده ونداد که جایي
 جون؟ ونداد خوبي... عزیزم سالم:وگفت کرد دستي پیش بلوط

 ...ایستاد بخاطرش
 ...میشد محو اهسته اهسته چگونه که میدید را لبخندش

 بلوط؟ شده چي چ   چ   چ  :وگفت رساند او به را خودش تندي به
 ....وایسا جا همون....  نیا جلو: وگفت اورد باال را اش خوني دست بلوط
 ونداد صررورت به را دسررتش خون بلوط... امد جلو باز. نکرد گوش ونداد
 ... نیا جلو... عقب برو.... عقب برو: وگفت پاشید



نداد ند که نبود مهم اصررال.... بود او خوني دسرررت مات و  روي قطره چ
شیده صورتش ست پا  هب نگاهي. بود انداخته زمین روي را وکتش کیف... ا

 نخورده دسررت چاي فنجان سرره.... شررکسررته ي اینه یک... انداخت اطراف
 .بود افتاده اتفاقي چه.... میوه ظرف...

 خریدي؟ چند منو: گفت هیستریک کامال لحني با بلوط
 م؟میرس میلیون به اصال.... میلیون یه.... تومن هزار... تومن دو.... تومن یه
 میارزم؟ چند منو؟ خریدي چند میلیون؟ صد.... میلیون؟ پنج.. میلیون ده

 .بود زده خشکش ونداد
صله او از بلوط  سپ... خوب چه بابام؟ از خریدي منو پس: وگفت گرفت فا
 دست از پوالتو...  بشم جدا ازت اگه ترسیدي نه؟ بود دروغ حرفات ي همه

 بدي؟
 چک؟ تا چند تو فروختن؟ بهت منو پس

مل؟ چک یه ند... میلیون دو... میلیون یه تضررمیني؟... دار مدت حا  چ
 ؟میدوني؟ چنده بازار نرخ منو؟ خریدي چند فروختنم؟

 خریدي؟ چند منو: زد داد
 ....بود ساکت ونداد

 خترد چون نگفتي زدي؟ چونه گرفتي؟ تخفیف چک؟ تا چند تو: دادزد باز
ساب ارزون باهات عموتم  کاله سرت مبادا روگفتي؟ اینا هااااااان؟ کنن؟ ح

 کردي؟ وصررولش گرفتي؟ چک تا چند بود؟ حواسررت.... باشررن گذاشررته
 اررررررررره؟.... شادي خوشحالي؟ االن شده؟ پر حسابت
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 نمیذاشتي چرا میگم نه؟... باحال چه فروختن؟ بهت منو خریدي؟ منو پس
 اره؟ بگیرن؟ ازت چکاتو ترسیدي... بشیم جدا هم از

 ...کشید را موهایش ونداد
 همسرررتو....  میگفتي که همسررر همسررر ؟ خریدي منو پس: گفت باز بلوط

 شررده فروخته جنس نه؟ یا دارم زدگي دیدي کردي؟ نگام حاال تا خریدي؟
 .... راحت خیالت.. میشود گرفته پس

 .میزد که بود هایي حرف چه این....  میشد خفه داشت ونداد
 .میخوردند غلت هایش گونه روي اشکهایش اشکارا... میکرد گریه بلوط
مد جلو بلوط فت ا ند منو: وگ هت چ هت منو نیسررتي نگران فروختن؟ ب  ب

 باشن؟ انداخته
 چیه؟ حرفا این.... بلوط: وگفت کشید را موهایش ونداد
 ....واقعیت... نه حرف: بلوط
 .... کرده رو زرا زر این اومده هرکي: ونداد
 اهامب بیا... اره میگي؟ راست تو.. میگن دروغ همه گفته؟ دروغ ؟ چي: بلوط
 ...میدم اجازه بهت... باش

هان در محکم ید خودش د فت کوب گه: وگ ته دهنم دی  منو... اسرررت بسرر
ست هرکار بیا.... کنم مخالفت باهات میتونم دیگه مگه... خریدي  يدار دو

 ....بکن باهام
 ....بکن میخواي هرکاري.... بیا: وگفت دراورد را شرتش تي

 گریه از... میزد زار... میکرد هق هق... بود ایسررتاده ونداد جلوي برهنه نیمه
 .بود اورده کم نفس



سرت من مگه: بلوط ستم؟ هم  خوب نمیاي؟ چرا پس نخریدي؟ منو مگه نی
خدا.... میگفتي زودتر یدونسررتم ب  نسج ببخش... شرررد دیر ببخش.... نم

بي ما برات خو عذرت... نبود فت جلو و... میخوام م فت ر یا: وگ .... ب
یا: وگفت گرفت را بازوهایش یا... بریم ب  دينخری منو مگه... باش باهام ب

 هان؟ همین؟ واسه
 چه اصررال... بگوید چه بلوط هاي ضررجه تمام جواب در نمیدانسررت ونداد

 ...کند کار
 پاره لباسررمو... دربیار بازي وحشرري بیا: گفت بریده بریده هق هق با بلوط

 میخواي نکنه هان؟ نخریدي؟ همینا واسرره منو مگه... بکش موهامو.... کن
 اره؟؟؟؟ کني؟ سود...  سود بفروشي منو
...  ه ه اره ببري؟؟؟ سودشو میخواي دیگه؟ یکي به بفروشي منو میخواي اره
 روز؟ قیمت به

 ....کن بس: زد داد ونداد
ستادن ناي دیگر بلوط شت ای .. .. چرا چرا؟: وگفت زد زانو زمین روي... ندا

 نداشررتن؟ دوسررتم مگه... نبودم دخترشررون من مگه فروختن؟ بهت منو چرا
یا گفتم که من خوب هاااان؟ بودم؟؟؟ خیابوني من مگه  من...باش باهام ب
کاري هان؟ گذرونیتم؟ خوش واسررره االن؟ اتم برده .... میکنم بگي هر

گه... میکنم بخواي هرکاري بابمي؟ تو االن... نمیگم هیچي دی  چي من ار
 کنم؟ صدات

 ...نخریدم رو تو من م   م   م   م  : وگفت نشست رویش روبه ونداد
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یه بلوط مه هنوز... میکرد گر نه نی  مالي و خونین دسررتش هنوز.... بود بره
 ...افتاد نمي وتا تک از ولي... بود

 !...انگار و انگار... بزند زار خودش با انگار... بزند حرف خودش با انگار
 اره؟ بودم؟ ارزش بي اینقدر من کردن؟ من وبا اینکار چي براي: بلوط
ست دو هر با ونداد شکهایش د ضیح بذار ب   ب   ب  : وگفت کرد پاک را ا  تو

 ...بدم
 دي؟ب توضرریح و خریدي برده اینکه چیو؟: وگفت کرد خم را گردنش بلوط
... .کثیفي حیوون یه تو... ادمي تو میکردم فکر داشررتم تازه احمق من هان؟

 که... ام خانواده تو از... بیزارم ازت.... همه مثل... بقیه مثل... اشررغالي یه
 منو هک... کردین معامله منو پول براي که وقیحین اینقدر که... لجنین اینقدر

یابوني یه با خد.... کردین یکي ه*ر*ز*ه دخترخ کدومتون از ا ب  هیچ
گذرم کدومتون از.... نمی  هیچکس از نه... پدرم از نه... تو از نه... هیچ

گه یاد بدم....  تو از...  متنفرم ازت... دی کار بامن نداشررتین حق... م  این
 ...نداشتین حق... نداشتین حق... وکنین

 مثل عریانش و الغر بازوهاي...  لرزید مي تنش. .. . بود نزول به رو لحنش
 دهپری رنگش...  میزد کبودي به لبهایش. بودند شررده دون دون مرغ پوسررت

 ...بود
 کیف و قند اب لیوان یک با. دوید اشررپزخانه سررمت به و کرد رهایش ونداد

 .گشت باز اولیه هاي کمک محتوي
 .کرد نزدیک لبهایش به را لیوان. بود شده مچاله بلوط
 ...زد پس بلوط



 ...بخورش:گفت حرص با... بمیرد میخواست دلش ونداد
 .ودب شده خیره او به یخ و خیس چشم جفت یک با... نکرد کاري هیچ بلوط

 ...قبل روزهاي و دیروز از تر یخ
 ...شبخور میگم بهت: گفت متحکمي صداي با و کشید عمیقي نفس ونداد
 ...ارباب چشم: گفت اهسته بلوط

 .مینوشید را لیوان داخل شیرین محتویات جرعه جرعه و
 ...ریخت بتادین دستش روي ونداد
 اشررتهد بخیه به نیاز که نبود شرردید انقدر زخمش. کرد خفیفي ي ناله بلوط
 شرت يت یک رفت بلوط اتاق به... بست را دستش دور چند بانداژ با. باشد

 چهب یک مثل.... کرد تنش را ان... بازگشررت هال به و برداشررت بلند اسررتین
 ختنری اشک اثار هنوز و بود نشسته سالن وسط ورنجور ضعیف که بود شده

 .بود هویدا صورتش در
شید عمیقي نفس ونداد . باندخوا مبل روي و کرد بلند حرکت یک با را او و ک
شغول و انداخت رویش پتویي ... بود شده ها اینه خرده کردن وجور جمع م

 .کرد تمیز را پارکت روي خون دستمال یک با
 .ببرد شویي قالي به را ان تا کرد لوله کل به را فرش

. کرد درسررت دیگر ویکي ریخت دور را شررده دم چاي و رفت اشررپزخانه به
 .دهد انجام ارامش با داشت سعي را کارها این ي همه

 عمیق نفس... پاشررید یخ اب مشررت چند صررورتش به... نمیتوانسررت اما
 .میکشید
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 .مدا سالن به و برداشت را سفیدش چک... برد اتاقش به را کیفش و کت
صامت حرکت بي کاناپه روي که بلوط مقابل سته و ش  ن  : فتوگ زد زانو بود ن

 ...گفته مزخرف بهت کي و اینجا اومده کي امروز نمیدونم ن ن  
 ...بشنوم چیزي نمیخوام: گفت داري خش صداي با تند بلوط
 ...بده گوش اربابت به: گفت تند ونداد
 .کرد سکوت و زد ي پوزخند اش گریه میان در بلوط
شید عمیقي نفس ونداد شت بغض صدایش... ک شت خش.... دا  نفس. دا

 اي شررمنده و سررد عرق... بود شرده سررخ... میخورد حرص. اورد مي کم
 .بود گرفته فرا را بدنش تمام

 ن   ن   ن   خوشررم ازت قبال که نیسررتم این نکر م   م   م  : گفت متحکمي لحن با
 چون چ   چ   چ  ... کنم زندگي باهات ب   ب   ب   نمیخواسررتم ندیده... نمیومد

 براي ممیدونست م   م   م  ... میشم دیگه نفر یه ي   ي   بدبختي باعث که میدونستم
 م   م   م   ولي... نمیکنه قبولم کس هیچ میدونسررتم... کمم هم ادم ترین پسررت

 براي... بشررن منصرررف که... کردم ک   ک   پیشررنهاد فقط من... بود قبل مال
 چک چ   چ   چ   یه کردم پیشنهاد فقط ف   ف   ف  ....نشه بدبخت دیگه یکي اینکه

ید بدن بهم  نظرش کس هیچ و دادن و چک... شررردن منصرررف که شرررا
 ...قیمت بي اما....خریدم اره.... خریدم رو تو من م   م   م  ... برنگشت

ر  ... ندارن رقم ادما: داد ادامه و کشید عمیقي نفس رنگ ر   یه این تو... دارن ر 
ست کف شد نوشته رقمي هیچ برگه د شده و ن  رد دارم سفید چک یه من... ن
 هیچ چک چ   چ   این تو... کنم ک   ک   خوشرربختش ارزومه که دختر یک ازاي
 دوست که بگم دروغ د   د   د   اگه قسم ق   ق   والله... ننوشتن رو دنیا مال از رقمه



سرمي گفتم اگه....  دارم سر... هم ستي تو تا... همفکر یعني هم  ن   من نخوا
 ش   ش   تو که میکنم م   م   م   افتخار وجود تمام با قسم والله... نشدم نزدیکتم ن  

 هیچي دنیا مال از من... قسم لحظه همین به ب   ب  ... باشي زندگیم شریک
و من بلوط... شررد نصرریبم قیمت بي جواهر یه اما نخواسررتم و د   دوسررت د 

و من... کم مدت این تو... دارم دوسرررت واقعا.... دارم و د   دارم دوسرررت د 
سرت شم هم شم شوهرت ش  ...با  ن   ن   ن  ...بگي هرچي بعد به حاال از... با

 ...نه بگم نامردم
شید عمیقي نفس باز شخندي بلوط و ک سط این: گفت و زد نی  تو ظرن فقط و

 هان؟ ام؟ زندگي این کجاي من چي؟ من اره؟ مهمه؟
 .گزید مي را لبهایش ونداد
... یزارمب زندگي این از من: وگفت کرد پرت را وپتو شررد بلند حرص با بلوط
بام وقتي ید گفت با  دگیمزن مرد که میکنم کاري ولي... باشررره گفتم...  با

خت مه... بشررره بدب  این به... امروز... کردن زورم.. بود همین حرفم ي ه
سیدم نتیجه شدي بدبخت بودي مرد اگه... ر !  نامردي خیلي که حیف... می
 ...بیچاره نداري هم بدبختي ارزش حتي

 شرروهرم تو میاد عارم من: گفت بلندي صررداي با و کرد ک پا را اشررکهایش
... میکشررم خجالت... شرروهرمه این بگم کسرري به که میاد عارم... باشرري

 ...میکشم خجالت میفهمي؟
 .امد فرود سرش به پتک یک مثل... برد ماتش ونداد
 ...رفت اتاقش سمت به بلوط
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 ...بگیرم طالق میخوام: وگفت چرخید پا ي پاشنه روي اما کرد باز را در
 .نداد جوابي ونداد
 بزنم؟ داد یا شنیدي؟: وگفت چرخید سمتش به بلوط
 ...میگیرم وکیل برات ب   ب   ب  : گفت اهسته ونداد
 ...خوبه: بلوط
 .کوبید را ودر شد اتاق وارد

 .کرد خفه زور به را هقش هق...  انداخت تخت روي را خودش
 .بود محض انصافي بي این... کشید عمیقي نفس

شت سعي  اما...  مثبت و خوب چیزهاي به... کرد فکر خوب چیزهاي به دا
شت رنگي هیچ دیگر...  سیاه سیاه. بود شده سیاه همه ذهنش  حتي... ندا
 .باشد کنک خوش دل که نبود هم رنگي خاکستري نیم خدا رضاي محض

 میخواست؟ چه زندگي از او مگر
 چه نداشررت؟ چیز همه مگر نبود؟ ابرومند نبود؟ جوان... نبود دختر او مگر

 این. میرسررید هیچ بسررت بن به سررو هر از ذهنش... چیز هیچ داشررت؟ کم
 ...نبود حقش انصافي بي همه این... نبود حقش منفور سرنوشت

 از... داشررت مشررترک زندگي براي ارزو هزاران دیگر دختر هزاران مثل هم او
 دمتول ذهن از همه که هایي بچه اسررم تا...  بود گرفته دار پف سررفید لباس

شدند سم یک... می شت مرا شیدن ارزوي... نزد دم ندا  گور به را لباس ان پو
 هاین... نبات شاخه چهارده... بود سکه پنج فقط اش مهریه... نزد دم برد مي

عدان و قت ان... همین... قران و شررم ید او و ...  کردنش قبول ازاي در با
 !هیچ زد فریاد ذهنش باز و داشت کم چه کرد فکر باز و کشید را موهایش



 .نبود حقش این بود داده قرار اش زندگي در را راه این که خدایي همان به
... میسرروختند اشررک زور از چشررمهایش...  میشرردند سررنگین هایش نفس

 بود دهافتا گوشه یک... الجون و خسته... بود خسته... میترکید درد از سرش
 .نبود که حالي در...  است ور غوطه بدبختي انتهاي در میکرد وفکر

 ...نبود میکرد فکر که کسي ان بدبختي منشا حداقل
 همین به.  بود شررده تمام چیز همه... بود نشررسررته کاناپه روي پشررت ونداد

 هیچ دیگر. شررد تمام چیز همه دیگر... راحت از تر راحت اصررال... راحتي
 جاهل عرب یک... بود کودن چقدر... بود احمق چقدر... نداشررت امیدي

مان در عاي... ل ل ل حال به واي نمیکرد کاري چنین هم حبشرري ز  اد
 داشت؟ بودن مرد ادعاي داشت؟ شرف ادعاي داشت؟ تحصیالت

ست چطور دید امروز را بلوطش  چطور دید... شد خرد چطور دید...  شک
سخره افکار با خودش. کرد نابود را بلوطش خودش... کرد نابودش .. .اش م
 ....کرد نابود را جفتشان زندگي خودش

شت تازه بلوط شد رام دا شت تازه.. می  روزهاي ي همه که حیف چقدر...  دا
 تدسرر از خوردن اب راحتي به باشررند داشررته هم با میتوانسررتند که را خوبي
 !!!چقدر... حیف چقدر...میدهد

شک گلویش... شد بلند جایش از  ندید با... کرد باز را دریخچال... بود خ
 نگارنگير هاي میوه و پفکي و چیپس دیدن با...  بود کتلت محتوي که ظرفي

 .میخورد چشم به اي میوه جا در که
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شت دیدن تحمل دیگر شپزخانه کف زمین روي... ندا ست ا ش  همه چرا. ن
 شد؟ خراب چیز
 ...افتاد روز این به بلوطش چرا
 بزرگش؟ پدر پدرانشان؟ خودش؟ بود؟ مقصر کسي چه
 بود؟ رسمي چه دیگر این

 جز... بود خریده را او داشررت حق بلوط بود؟ خریده... اجبار پشررت اجبار
 .بگذارد رویش میتوانست اسمي چه دیگر خریدن
 .کرد فوت را نفسش
سته شتب بن و بیخ از که میچرخید محوري حول سردرگم ذهنش... بود خ  اها

 .کند دنابو را او کم کم که میکشید رخش به را بودن اشتباه این انقدر...  بود
 .بود شده خسته پریشاني همه این از

 !بود خجالتش ي مایه که را کسي... بدهد دست از را او نمیخواست
 ناولی این...  داد دست از را بلوطش... میشد دیوانه داشت... بود شده دیوانه

 .میزدند فریاد اش اندیشه و وفکر ذهن که بود اي نتیجه واخرین
 .داد دست از را بلوطش... راحتي همین به

شقي اخرین و اولین ست که بود ع شته اجبار سري صدقه از میتوان شدب دا  ا
 که بود خواهد کسرري اش زندگي عشررق واخرین اولین که بود مطمئن.... 

 ...راحتي همین به.راند خود از را او دستي دستي خودش
 .شد بلند جا از اذان صداي با
 .بود نخوابیده صبح تا

 ...بیاید بیرون اتاقش از حتي که بود ندیده هم را بلوط



 ارامش شاید نماز.... گرفت قامت.. گرفت وضو... شد بلند جا از رخوت با
 ....میکرد

 رادريب حق که حق به... کرد نابود را زندگیش... میرفت وحید سررراغ به باید
 .اورد جا به را

 !!!بزند لب حتي بلوط که خامي خیال چه... چید را صبحانه میز
 را کیفش مدارک دیگر بار...  داشررت که فکري با... نشررسررت اتومبیلش در

 .کرد چک
 .افتاد راه پدرش شرکت سمت به

 يخوشروی با دید را او نگهبان وقتي اما... بودند نشده باز هم درها حتي هنوز
 .شود شرکت وارد داد اجازه
 .گرفت هم هارا اتاق هاي کلید
 و الوده نماي به پنجره از و نشست اش صندلي روي...  شد وحید اتاق وارد

 .میکرد نگاه شهر ومیش گرگ
شت راحتي صندلي  از پر هخان کتاب یک و کامپیوتر...  بزرگ اتاق یک... دا

 .بود پرونده و کن زوم
 هب را صررندلي... شررد پهن کم کم افتاب... میکرد تماشررا را انها بیکاري از

 که نبود راهي هیچ دیگر. بسررت را چشررمهایش... چرخاند پنجره سررمت
 .باشد نکرده امتحانش

 ....پیچید مي فضا در شرکت کارکنان ي زمزمه
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 زدیکن ساعت... بود نشسته پنجره سمت به صندلي روي در به پشت ونداد
شت  لندب بلند و میزد حرف کسي با انگار وحید...  شد باز اتاق در که بود ه

 ...میزم رو بذارید امضا براي رو ها پرونده: گفت
 .شد بسته اتاق در

 .شد وحید چشم در وچشم چرخاند را صندلي ونداد
شکش تقریبا وحید صال. زد خ ضور توقع ا  رد صبح وقت ان در را ونداد ح

 .نداشت شرکت
 .میکرد نگاه او به م*س*تقیم ونداد
 .ورا این از.... خان ونداد...  به به:  وگفت زد اي مسخره لبخند وحید
 ....بزنم تو به هم سري یه گفتم.... میشدم رد ر   ر   ر   همینطوري: ونداد
 خوردي؟ که؟ نخوردي... بیارن صبحونه برامون بگم میرم:  وحید
 .بست را در و رساند در به را وخودش شد بلند جا از ونداد
 .میکرد نگاهش مغرضانه وحید

 چته؟ شدي؟ وحشي: گفت و برد فرو جیبش در را دستهایش
 تو؟ یا من: ونداد
 ....شيب وحشي بایدم....  تویي غرقه پول تو پاش سرتا که اوني والله: وحید
 کجا به زدي رو دنیا د   د   د   مال حرص ح   ح   ح   اینقدر: گفت حرص با ونداد

 رسیدي؟
 ؟ نداده راه بهت دیشررب دختره شررده؟ چي: وگفت زد بزرگي پوزخند وحید

 گرفتي؟ منو خر اومدي



 دهنتو حرف: گفت و چسررباند دیوار به را او ومحکم گرفت را اش یقه ونداد
 ...بزن حرف ح   ح   ح   درست من زن به راجع ر   ر   ر  ... بفهم

 ....بودم منتظرت.. میاي میدونستم: وگفت زد لبخندي وحید
 ....توه کار میدونستم: گفت حرص با ونداد

 ...چرا بگو فقط: گفت کنترلي قابل غیر عصبانیت با و
 نپنهو با میتوني چطوري واقعا نه؟ میدونسرررت و حقیقت باید زنت: وحید
 نیست؟ زشت هان؟... کني زندگي باهاش کاري
 مرگته چه چ   چ   چ   میخواي؟ چي چته؟: وگفت کرد اي قروچه دندان ونداد

 کني؟ وخراب چیز همه که من م   م   م   زندگي وسط و   و   و   افتادي دوره که
ستهایش وحید شت اش یقه روي از را د : وگفت کرد پرت عقب به اورا و بردا
 ندیدي؟ رو شرررده خراب ما زندگي عمره یه شرررده؟ خراب زندگیت چیه؟

 یه... باشي داشته تپل بچاپ بچاپ یه اخرش که...  بودي کرده عزیز همیشه
 زندگي؟ این از میخواستي چي دیگه....  سفید چک
 پا جفت همین واسره و   و     ؟... اینه دردت: گفت داري خش صرداي با ونداد

 عالمم؟ دو خوشبخت من کردي فکر ف   ف   اره؟ وسط؟ پریدید پ   پ  
 .میکرد نگاه او به اي موذیانه لبخند با وحید
 اش پاره وحید چشررمان جلوي و... چک این: وگفت داد تکان سررري ونداد

 ت   چي همه... میشرریم جدا ج   ج   هم از داریم بلوط ب   ب   و من: وگفت کرد
 ه   ه   دور منم... داري اگه البته... ات برادرانه وجدان و باش تو... شد تموم ت  

 !همتون... کشیدم خط یه همتون ه  
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 .شد خارج ازاتاق و
 ودب شررده ریخته برهم زیادي انگار که زندگي یک با... بود مانده مات وحید

 !داشتند ارزش میلیاردي که کاغذهایي ریز و... 
 .شد اتومبیلش سوار ونداد
 .ردک روشن بلند صداي با را ضبط. گرفت را گازش و کشید عمیقي نفس

 .انگشتانش به را اش وپیشاني داد تکیه باز ي پنجره به را ارنجش
شد خوانده که موزیکي همراه صویر تنها لحظه به لحظه...  می  يجلو بلوط ت

 .... میشد پدیدار چشمش
 

WISH I WAS YOUR LOVER 
 بودم تو معشوق کاش

You know I got this feeling that I just can’t hide 
 کنم پنهان تونم نمي که دارم احساسي یك دوني مي

I try to tell you how I feel 
 چیه احساسم بگم بهت که کنم مي سعي

I try to tell you about I’m me 
 من ولي بگم بهت که کنم مي سعي

Words don’t come easily 
 آیند نمي آساني به کلمات

When you get close I share them 
 کنم مي تقسیم رو نا او شي مي نزدیك تو وقتي

I watch you when you smile 



 زني مي لبخند تو وقتي کنم مي تماشات من
I watch you when you cry 

 کني مي گریه تو وقتي کنم مي تماشات من
And I still don’t understand 

 نفهمیدم هنوز من و
I can’t find the way to tell you 

 نکردم پیدا گفتن براي رو راهي
I wish I was your lover 

 بودم تو معشوق کاش اي
I wish that you were mine 

 بودي من مال تو کاش اي
Baby I got this feeling 

 دارم احساس این من عزیزم
That I just can’t hide 

 کنم پنهانش تونم نمي که
Don’t try to run away 

 کني فرار نکن سعي
There’s many thing I wanna say 

 بگم بهت باید که چیزهاست خیلي
No matter how it ends 

 بشه تموم چطوري کنه نمي فرقي
Just hold me when I tell you 
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 گم مي بهت که وقتي کن گوش من به فقط
I wish I was your lover 

 بودم تو معشوق کاش اي
I wish that you were mine 

 بودي من مال تو کاش اي
Baby I got this feeling 

 دارم احساس این من عزیزم
That I just can’t hide 

 کنم پنهانش تونم نمي که
Oh I need is a miracle 

 است معجزه یك خوام مي من که چیزي
Oh baby all I need is you 

 تویي خوام مي من که چیزي ي همه عزیزم
All I need is a love you give 

 بدي من به تو که است عشقي یك خوام مي که چیزي ي همه
Oh baby all I need is you 

 تویي خوام مي که چیزي ي همه عزیزم
Baby you 

 تو عزیزم
I wish I was your lover 

 بودم تو معشوق کاش اي
I wish that you were mine 

 بودي من مال تو کاش اي



Baby I got this feeling 
 دارم احساس این من عزیزم

That I just can’t hide 
 کنم پنهان تونم نمي که

I wish I was your lover 
 بودم تو معشوق کاش اي

I wish that you were mine 
 بودي من مال تو کاش اي

Baby I got this feeling 
 دارم احساس این من عزیزم

That I just can’t hide 
 کنم پنهانش تونم نمي که

I wish I was your lover 
 بودم تو معشوق کاش اي

I wish that you were mine 
 بودي من مال تو کاش اي

Baby I got this feeling 
 دارم احساس این من عزیزم

That I just can’t hide 
 کنم پنهان تونم نمي که

Just wanna be your lover 
 باشم تو معشوق که خوام مي فقط
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Just wanna be the one 
 باشم(  یکي) تنها خوام مي فقط

Let me be the lover 
 باشم معشوقت بذار

Let me be the one 
 باشم(  یکي)  تنها بذار

Yeah Yeah 
 آره آره

 ....کرد خاموش را ضبط
 ايدره و کشررید عمیقي نفس و برداشررت را کیفش و ایسررتاد محضررر مقابل

 .شد وارد و کرد قفل را اتومبیل
******************************* 
******************************* 

 .میکرد نگاه فرزام ي شماره به
 .میگرفت تماس داشت که بود باردوم این

 بله؟: گفت اي گرفته صداي و حوصلگي بي با
 ...اخالق بد سالم: فرزام
 .بود کرده سکوت بلوط
 رفتي؟ در اونطوري چرا دیروز خوبي؟: فرزام

 .بود شده ویران برسرش دنیا انگار دیروز که واي... دیروز دیروز؟؟؟
 چي؟: گفت داري بغض صداي با و کشید اهي



 صرردات چرا خوبي؟ بلوط: وگفت کرد دسررت به دسررت را گوشرري فرزام
 اینطوریه؟

شید عمیقي نفس بلوط ست مهم: وگفت ک شتر ظهر تا دیروز.... نی  کالس بی
 ...نداشتم

 ...نیستي فرم رو اینکه مثل... میدونم: فرزام
 ...نه: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 برمیاد؟ ازم کمکي: فرزام
 ...نه: بلوط
 .....خوبیم صبور سنگ: فرزام
 ...میدونم: بلوط
 میزدي؟ حرف باهام میشدي ناراحت وقت هر همیشه یادته پس: فرزام
شک بلوط شت با را هایش ا ست پ  هار: وگفت کرد پاک صورتش روي از د
 ...یادمه
 بخندونمت؟ میکردم سعي همیشه که یادته اینم: فرزام
 .شد تر شدید اش گریه جواب جاي به بلوط
 شده؟ چي بلوط: گفت نگراني با فرزام
 .میشنید فرزام را اش خفه ي گریه صداي اما. نمیداد جواب بلوط

 ...بلوطم.. جان بلوط: گفت ناراحتي با باز
 قح بود؟ بلوطش... بلوطم میگفت او به ونداد کسرري؟ چه بلوط بلوطم؟

 ...کمتر نه بیشتر نه... باشد بلوطش که بود خریده اورا... داشت
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 هان؟ بزنیم؟ دوري یه بریم دنبالت بیام: گفت تند فرزام
 ...قبلي قرار...  همون بیا: گفت اهسته... نبود مخالف بلوط
 خوب؟ باش اروم فقط... عزیزم باشه: فرزام
 ...بینمت مي... باشه:  بلوط

 مثل بود جوان پسررر یک هم او کند؟ چه میخواسرررت. کرد قطع را تماس و
سیده این به عقلش اما بود پخمه یک ونداد... ونداد  کی به ورود در که بود ر

 ...او اما بخواهد چیزي اجباري ازدواج
ید عمیقي نفس  و.... ونداد از... عمویش از.... بود بیزار پدرش از... کشرر
 ...مثل شاید بود مرد یک هم فرزام

ست شت دو ست... میخورد رکب هم او از که کند فکر ندا شت دو  این ندا
 از را تولدش روز هنوز سررال 4 بعداز که بکند فرزامي درمورد حداقل را فکر
 ...بود نبرده یاد
 

 اتاق از و کرد پا به مشررکي تفنگي لوله جین یک و پوشررید سررفید تاپ یک
 .بشوید را رویش و دست تا شد خارج
 .شد یکي خانه به ونداد ورود با لحظه همان امد بیرون دستشویي از وقتي
 ...سالم: وگفت زد لبخندي ونداد
شمش جلوي از کند نگاهش اینکه بدون بلوط شپزخانه به و شد رد چ  ترف ا

 .نوشید اب لیوان یک و
ست ست که ونداد کنار از خوا سط در ستاده سالن و  ونداد که بگذرد بود ای

 ...کن صبر: وگفت گرفت را دستش



ستش بلوط ست از را د شید بیرون او د ست و ک : فتگ باز ونداد که برود خوا
 ... بلوط
 اهنگ ونداد به بارید مي ان از انزجار که نگاهي با چرخید سررمتش به بلوط

 .میکرد
 به... ماشین و خونه سند س   س   این: وگفت گرفت سمتش به را پاکتي ونداد
 ...کردمشون نامت
 ... ناراحت نه شد خوشحال نه بلوط.... نکرد هم تعجب حتي
: توگف کرد نگاه او ي زده یخ و دریایي چشمان به و ایستاد رویش روبه ونداد
 ... وقت و   و   هیچ... نخواستمت پول براي بدوني ب   ب   اینکه براي فقط

ره:  بلوط ر ر ر ر ر  اگر... اینجاییم پول بخاطر االن تو و من جان احمق.... ه
 ...نمک تحملت نبودم مجبور و واینمیستادم جلوت اینجا وقت هیچ نبود ارث

با کشررید عمیقي نفس ونداد  سرربک س   س   االن حداقل: گفت کالفگي و
 ...شدم
 ...نبرتت باد سبکي اینقدر پا به: وگفت زد اي مسخره پوزخند بلوط
 ...کردم تو ت   ت   ت   بخاطر کارو این من: ونداد
مه؟ من براي کردي فکر هان؟ بشررره؟ چي که: بلوط  برام کردي فکر مه

 ....تو از منم.... میشیم جدا هم از زودي به تو و من ببین مهمي؟
 دبگوی او به میخواست و بود ذهنش در که اي جمله از... بود کرده بغض باز

 ..بود کرده بغض
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 تا 5 همون جز به.. نمیخوام هیچي...  تو از من: گفت مرتعشرري صررداي با
شین نه... بود مهرم که سکه .. .تا پنج فقط... چک نه... خونه نه.. میخوام ما
 .شود سرریز اشکهایش ونداد جلوي باز نمیخواست اورد کم نفس
 .بست را در و شد اتاق وارد

 .شد ارایش مشغول و نشست کنسولش میز جلوي
 ....غلیظ ارایش یک

 و چشم خط از... میکشید صورتش به امد مي دستش دم چه هر حرصش از
 ...چیز همه... و رنگ سه ي سایه و ساعته 24 لب رژ

 .داشت کامل ارایش یک
 .نبود مهم برایش. میداد نشان بزرگتر را اش چهره

 ي یقه در هم را اش مدادي نوک شرررال... پوشررید را اش طوسرري پالتوي
 طول تازانویش که داري سررگک مشررکي هاي چکمه و برد فرو پالتویش

 .کرد پا به هم را داشتند
 ...بود کامل تیپش

 .شد خارج اتاق از
 ...نمیکنه گرمت این...  سرده س   س   هوا: گفت اهسته دیدنش با ونداد
 ...نگذاشت محلش بلوط
 ...خودت مراقب م   م   م  : گفت باز ونداد

 .بست کامل را ورودي در بلوط شود تمام اش جمله انکه قبل و



 اما.. .نریزد فرو اشکهایش تا بود دوخته سقف به را چشمهایش اسانسور در
 در ار اشکهایش و میزد را چشمش هم بود شده تعبیه سقف در که المپي نور

 .کرد سرریز نهایت
 اما.. .نریزد فرو اشکهایش تا بود دوخته سقف به را چشمهایش اسانسور در

 در ار اشکهایش و میزد را چشمش هم بود شده تعبیه سقف در که المپي نور
 .کرد سرریز نهایت

 ...نشست فرزام کنار در
 را یلاتومب فضاي فرزام شیرین ي مردانه عطر... بود داغ و گرم اتومبیل داخل

 .بود کرده پر
 ردسرد داشت کم کم.... بود تر لطیف ونداد براي امد نمي خوشش بو این از

 .میگرفت
 خوبي؟ چطوره؟ حالت:  فرزام
 میریم؟ کجا.... نیستم بد: بلوط
 ...بخواي تو هرجا: فرزام
 ...شد هرجا: وگفت انداخت باال اي شانه بلوط
 ...بموني بیرون میتوني تاکي من؟ ي سلیقه به پس: فرزام
شید عمیقي نفس...  بود شده خیره خیابان به پنجره از بلوط  هر تا: وگفت ک
 ...بخوام که وقت
 ...دنیهنش فراموش شب یه امشب پس: وگفت کشید انگار راحتي نفس فرزام
 ....نمیدونم:  کرد زمزمه خودش با بلوط
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 نمیدن؟ گیر بهت ات خانواده راستي: فرزام
 خانواده؟: گفت و زد پوزخندي بلوط
 ... کرد تعجب لحنش از فرزام
 ...نه: وگفت شد خیره رو به رو به بلوط
 تهران؟ اومدین وقته چند راستي: فرزام
شاني بلوط شه به را اش پی سباند اتومبیل سرد ي شی  چند دشای: وگفت چ
 ...اومدم دانشگاه براي... ماهه
 ...تهران اومدي که خوب چقدر پس: فرزام

 ...همیم با دوباره باز... همیم با که خوشحالم: گفت مکث کمي با
 .چرخید سمتش به بلوط

 .بود کرده تیغه سه را صورتش... میکرد نگاه را فرزام رخ نیم
 .داشت جین شلوار بنظرش و بود پوشیده تیره اي قهوه کت اور یک
 ... بود مردانه صورتش و داشت قوس اش بیني

 ...تگرف را دستش و زد عمیقي لبخند...  کرد حس را نگاهش سنگیني فرزام
 !نبود مهم دیگر...  نداد نشان واکنشي بلوط
 با و گذاشررت دنده روي را دسررتش و زد عمیقي لبخند او شرردن رام از فرزام

 ... میکرد بازي انگشتهایش
 بود؟ مهم دیگر مگر... بشررود میخواهد هرچه داد اجازه و کشررید اهي بلوط
شت فرقي دیگر مگر ش سر با... شده بخار هایش نفس از پنجره... دا  تانگ
 اشکهایش انگشت سر با...  زدود را ان انگشت سر با... نوشت را ونداد اسم



 مي ار انگشتانش سر داشت فرزام و کرد پاک بودند چکیدن ي اماده باز که را
 ...ب*و*سید

 یزچ... فکرکند دیگري چیز هیچ به نمیخواسرررت... کند فکر نمیخواسرررت
 ...کند فکر ان به بخواهد که نداشت وجود دیگري

شتر... بود سردش ست ونداد... شد مچاله بی  متريگر لباس باید میگفت را
 !میپوشید

 ...شدند متوقف رستوراني جلوي
 .شد پیاده اتومبیل از فرزام
 !...بود اگر ونداد کرد فکر... کند باز را در نیامد

نداد ظه یک در.... مرد و ند... لح  براي حاال که نبود زنده هم قبلش هرچ
 !کند سوگواري مرگش

 .شد پیاده اتومبیل از
 .کرد حلقه دستش در را بلوط بازوي فرزام
.. . نزند دست او به هرگز بود داده قول چون شاید... نمیکرد را کار این ونداد

 !بود قولش سر هم ها وقت خیلي اما میکرد زیاد شکني قول هرچند
 .نداشت فرزام با مخالفتي باز

 اما...  بگذراند خوش و باشرد خوش میخواسرت... نشرسرت صرندلي روي
شد شیانه حس همان باز... نمی شد غرق درش که بود خفگي ي نا  ز با... می

 رفتهگ او از را کشیدن نفس ي اجازه و زده چنگ گلویش به کسي میکرد حس
 .است
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 ننداختي؟ و خریدم برات که دستبندي اون چرا: گفت فرزام و کشید اهي
 !بود؟ کجا نمیدانست اصال

 ...همینجوري: وگفت زد لبخندي
 ...میکردي استفاده ازش میخریدم هدیه برات قبال: فرزام

ست شد رخش به را قبال اینقدر که بزند داد خوا شت شوهر قبال... نک ... ندا
 جلوي دبو نگفته ونداد... نبود ونداد قبال.... بود نشررده اشررنا شررروین با قبال

 نم گفت رویش در واضررح وقتي حتي.... کند اسررتفاده گلکسرري از خودش
... فتنمیگ چیز هیچ بود صورتش الینفک جز که لبخند یک جز دارم گوشي
 .بود حرف کم ونداد اصوال
 اسم ات بود گرفته خدمت پیش موهاي تمسخر از میگفت پرت و چرت فرزام

ستوران مگر... ایتالیایي غذاهاي غریب و عجیب شت ایرادي چه ایراني ر  دا
 بودند؟ امده اینجا که

 ...نمیزد حرف ربط بي ونداد
سعي داد تکان را سرش شمهایش کرد و ست سمت به را چ  هدایت غذاها لی

 .کند
حال با... نداشرررت خوردن به میلي بلوط فت این  خودت براي هرچي: گ

 ...میخورم منم میدي سفارش
 ...باشه جور هامون سلیقه امیدوارم: وگفت زد عمیقي لبخند فرزام
 تداش سعي و بود کرده مشغول فصل ساالد با را خودش..  نزد حرفي بلوط

 .نمیتوانست اما دهد نشان واکنشي فرزام وته سر بي حرفهاي به نسبت
 ... اش گلکسي ي صفحه به نگاهش یک و بود فرزام لبهاي به نگاهش یک



سش گاهي حتي شن تا میکرد لم سي یا پیغامي ایا ببیند و شود رو  دارد؟ تما
 .هیچ اما ...ایي مي کي! کجایي؟ باشد پرسیده که باشد کسي از که پیام یک

 ... هدست خوش: گفت لبخند با فرزام که بود اش گوشي پي حواسش انقدر
 چي؟: گفت پرتي حواس با بلوط
 ي اجازه بدون را هایش برنامه که حالي در و برداشررت را اش گوشرري فرزام
 خریدي؟ کجا از: گفت میکرد نگاه بلوط
 ...نخریدمش:  بلوط
 چي؟ پس: فرزام
 ...است هدیه: بلوط
 ...داده کادویي چنین بهت که بوده کي... اوه: فرزام

 شوهرش؟ بگوید؟ چه میخواست
 مناسرربت به البد ومادرت؟ پدر: وگفت داد جواب سرروالش به خودش فرزام

 ...تولدت
 فهمیدي؟ کجا از:  بلوط
 ...نبود دستت گوشي این روز اون اخه: فرزام
 ...اره: گفت و کشید عمیقي نفس بلوط

سبت براي اش اره نگفت و سي گرفتن منا  اش انوادهخ اینکه براي یا بود گلک
 .نبود اینطور که صورتي در بودند گرفته را این

 .بگیرد جانبه دو ي نتیجه یک اش آره از فرزام گذاشت
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شت از ساعت... بود سخت برایش شته ه شان... بود گذ  شده تمام شام
 بریم؟: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط... بود

 بیروني؟ بتوني که هروقت تا گفتي کردم فکر: فرزام
 هم االن نهمی... باشد او با میتواند شب نیمه تا بود نگفته اما... بود گفته اره

 .داشت ن وجدا عذاب حس
 بریم؟: وگفت برداشت را کیفش

 ...بریم باشه: وگفت زد لبخندي فرزام
 قطره چند با کرد حس... امد مي سردي سوز... امد بیرون رستوران از بلوط

 .است شده خیس صورتش
 ...بگیرد را باران قطرات تا کرد دراز را دستش
 .کرد حس گوشش زیر را نفسي گرماي

 ...بزنیم قدم داري دوست: گفت اهسته فرزام
 سرعت به... شد مور مور و داد دست او به چندشي حس او نفس گرماي از

 ....خونه برم میخوام... نه: وگفت گرفت فاصله
 .باشه: گفت ها خورده شکست مثل فرزام

 .بود شده پر ماشین فضاي در تند عطر بوي همان دوباره
... میزد حرف بارد مي باران که اسررت رویایي چقدر امشررب اینکه از فرزام
 .بافت مي اراجیف تقریبا
 دسررتش در بلوط گوشرري که بودند نشررده دور رسررتوران از هم متر یک هنوز

 .بود کوتاه پیام اواي... لرزید



شي پیغام بخواهد تا ستش از را ان فرزام... بخواند را اش گو شید د : فتوگ ک
 ...موقعي بد مزاحم عجب

شمهایش باحرص بلوط شش سال چهار عادت این... شد تا چهار چ  را پی
 !بود نبرده یاد از هنوز
 خوش عجب... داري رایگان اس ام اس تا پنجاه: وگفت زد لبخندي فرزام

 .بود دستش اش گوشي هنوز و.... هستیا شانسي
 .بود نکرده را کار این وقت هیچ ونداد کرد فکر لحظه یک

شهربازي که شبي ان ستهایش تا رفت وقتي بود گذرانده او با در  شویدب را د
 ... نشست ونداد روي روبه وقتي... 

شي کرد اعالم فقط ونداد  امفرز... بود کرده نگاه بلوط... خورده زنگ اش گو
سترس چقدر لحظه ان. بود  الح این با... میداد جواب ونداد اگر بود گرفته ا

سید از  ش   ش   ش   کردم فکر: بود گفته تنها او اما.... ندادي جواب چرا:  اوپر
 ...بدم جواب گوشیتو نیاد خوشت شاید
 ...داشت یاد به هم را کلماتش تشدید االن

ست وارد فرزام سري ي شماره من جز به: وگفت شد مخاطبینش لی  وت که پ
 هست؟... نیست گوشیت

 میکرد؟ چک را او داشت واقعا
 !بود حفظ... نبود سیو ونداد ي شماره... ونداد ي شماره حتي.... نبود نه

 بود؟ برادرت برنا: وگفت داد باال را ابرویش تاي یک فرزام
 ...اره: وگفت کشید او دست از را اش گوشي بلوط

http://www.roman4u.ir/


 ...نبود من ي شماره: فرزام
 فرزانه اسررم به نامش که میفهمید داشررت عقل کمي اگر.. نداد جواب بلوط

 .نبود مجبور... نداد توضیح حال این با.است ذخیره
 بود؟ چت امروز نمیگي: پرسید فرزام
 بودي؟ چطور میگفت میمرد بود؟ ات چه یعني بود؟ چت
 ....همین. بود گرفته دلم: وگفت کشید عمیقي نفس
 شد؟ باز حاال: فرزام

 اب اره کند فکر و شررود غرق اشررتباهش در فرزام گذاشررت باز...  نزد حرفي
 !حتما تو دیدن

 را دسررتش باز و ایسررتاد میگذاشررتند قرار که همیشررگي خیابان همان نزدیک
 ...بلوط بود عالي امشب: وگفت گرفت
 میلي.. .نمیدانست را یکي این نه.... میدانست نگفت حتي. نزد حرفي بلوط

 .نه یا بداند که نداشت هم
 جریان لبهایش به کرد حس بجنبد بخواهد بلوط تا و چرخید سمتش به فرزام
 ....کردند وصل برق

 ....فرزام: گفت و زد پس را او خشونت و شدت با
 بلوط؟: گفت متعجب فرزام
 هاي کمهچ ان با و شد پیاده اتومبیل از تندي به.... بود گرفته اش گریه بلوط
 ....دوید مجتمع به رسیدن تا بلند



 به دادن سررالم جواب فرصررت حتي. چرخاند ورودي در در داخل را کلید
 یک... کرد پاک کمي اسررانسررور در را اشررکهایش..  نداشررت هم سرررایدار
 ...کشید لبهایش روي محکم و کرد خارج کیفش از دستمال

ستهاي شت صورتش روي را اش کرده یخ د شمهایش... گذا  شده سرخ چ
 .بود شده پخش کمي چشمش زیر ریملش و بودند

 .افتادند معمولي ریتم روي نفسهایش. کرد مرتب را شالش
ید خل را کل فل دا ند ق خا  را او تاریکي ز ا موجي. کرد باز را در.... چر

 .گرفت درآ*غ*و*ش
 ...شد خانه وارد کامل
 .کرد روشن را چراغ
 سرررک خانه در... کرد لرز احسرراس. بود شررب 9 سرراعت بود؟ کجا ونداد
 بود؟ خواب یعني... کشید

 را اش اینه قبل وقت چند که کنسررولي میز روي که برود اتاقش به خواسررت
سته صب جدید ي اینه یک بود شک  به رویش سفید کاغذ یک و بود شده ن

 .میخورد چشم
 ..یادداشت کوچک سفید کاغذ یک

 ...اشنا خواناي خط یک با
 سالم؛

 انجام را الزم کارهاي تمام. داریم دادگاه اینده ي هفته ي شررنبه.  رفتم من
 .دادم
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 .باشي داشته اینده در خوبي زندگي امیدوارم
سمان ستت پان صوص جعبه یک... کن عوض را د ست یخچال در مخ ...  ه

 .کردم هم خرید
سول میز روي هم پول کمي شتم کن شین سوئیچ... گذا  کلیدي جا به هم ما
 .است اویزان در کنار
 ... تو مال چیز همه... نبودم دنیا مال دربند وقت هیچ

 .خداحافظ. باشي خوشبخت
 ...ونداد

 ؟مخصوص دادگاه؟پانسمان؟ رفت؟... بار صد.... بیشتر نه.... خواند بار ده
 !!!.........خوشبختي؟ونداد ماشین؟ پول؟ خرید؟

 .خواند را کوتاه ظاهر به یادداشت ان باز
... عزیزم سالم بود نگفته.... نگذارد را امیدي هیچ جاي که بود خشک انقدر
 !هیچ... بود نیاورده او از اسمي هیچ
 روي... ودب نگذاشته بازگشت براي جایي هیچ کرد وفکر کشید عمیقي نفس
 و ودب دستش نبود هم دست کف ي اندازه به که ورق یک... بود نشسته زمین
 است؟ شوخي جمالت این میکرد فکر

 .نداشت شوخي ونداد با او
 نهات اپارتمان یک و درندشررت شررهر یک در را او راحتي؟ همین به بود؟ رفته
 چه شرررب هنگام این تا او که نبود مهم هم اصررال بود؟ ورفته بود کرده ول

 هگرفت ندید را او راحتي همین به یعني نبود؟ شرروهرش مگر میکرد؟ غلطي
 بود؟



 .راگرفت ونداد ي شماره...  دراورد را اش گوشي حرص با
 !...است خاموش نظر مورد مشترک دستگاه: گفت که زني اواي
سته زمین روي ش ست... کرد نگاه شده تعویض ي اینه به... بود ن  یتزاپ میدان

 را انتظارش یخچال در هم اب سررون یک البد...دارد دوسررت مخصرروص
 !میکشید

شت ریش به و بود اتاقش در االن حتما.. بود دروغ این... شد بلند جا از  هندا
 .بود همین حتما... میخندید بلوط ي

 .شد اتاقش وارد
 ....سرما از موجي ي اضافه به.... تاریکي از موجي باز

 .کرد روشن را چراغ
تاق در مد یک و... رختي چوب یک جز... چیز هیچ... نبود چیز هیچ ا  ک

 .بود سرد. کشید شوفاژ روي را دستش... خواب رخت کمد و لباس
 امد؟ نمي یعني این

شن نبود نیازي پس امد؟ نمي اتاق این در یعني شد رو  را وا شب هنگام تا با
 کند؟ گرم

 ...نشست زمین روي
 .میخورد بهم هایش دندان سرما از بودکه سرد انقدر.... بود سرد
 جمله باز... گرفت را اش شماره دوباره... امد نمي صدایي هیچ... بود تنها

ست خاموش ي شي که میگفت باید زن یک چرا! زن یک صداي باز... ا  گو
 !!!...است خاموش شوهرش
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 چند ...کرد باز را درکمدش... شد بلند جا از رخوت با... بود سنگین نفسش
 .بود انجا شرت وتي پیراهن

 بود؟ رفته کجا اصال بود؟ نبرده را هایش لباس چرا پس برمیگشت؟ یعني
 اش؟ پدري منزل
.... پوشررید مي را جذب هاي شرررت تي ان همیشرره اما داشررت پیراهنم پس

شگاه براي را هایش پیراهن سمي کار براي... میکرد تن به دان ش مي ر  و یدپو
 .بود اسپورت بلوط با رفتن بیرون براي
صوص به...  امدند اومي به ها شرت تي این  دبو سوخته اي قهوه که یکي خ

 ...امد مي وچشمهایش پوست رنگ به و
 ...فرستاد بیرون فوت مثل را نفسش

تاق از تاقش... بود مرتب. شرررد خارج او ا  و وتاریک سرررد... بود مرتب ا
 ....مرتب

 کي از... زد غلت پهلو به... کشررید دراز تخت روي... رفت خودش اتاق به
 ...بود افتاده فین فین به میکرد؟ گریه داشت

 بود؟ رفته واقعا
 بود؟ رفته و بود داده انجام را الزم کارهاي ي همه
 نمیخواست؟ را همین مگر

 که جهنم به... انداخت تخت روي و دراورد را پالتویش.... شررد بلند جا از
 ...میشد چروک

 .رفت اشپزخانه سمت به جین و تاپ با
 .کرد روشن را کتري زیر فقط.... بود دم تازه انگار چاي



 !خانواده اب سون یک و مخصوص جعبه یک... کرد باز را یخچال در
 جعبه؟ یک فقط چرا

 هم دبو انجا که اشررغالي سررطل... کرد باز را سررینک زیر درکابینت حسرري با
 ...بود شده خالي
 بود؟ نخریده خودش براي

 ماند؟ مي کجا را شام بود؟ خورده خودش
مه...  کرد باز را فریزر در  بالق که پفکي و چیپس ان به... بود فراهم چیز ه

پاپ کرانچي بسررته یک بود نشرررده خوردنش وقت و بود خریده  هم کرن و
 .بود شده اضافه

 ...افتاد انها جان به دست پشت با باز... گزید را لبهایش
 !لعنتي فرزام

 کامال.. .کرد نگاه اینه به... برداشت را مسواکش... رفت دستشویي سمت به
 ...بود شده سیاه چشمهایش زیر

 هایش دندان جان به حرص با...  کرد اغشررته دندان خمیر به را مسررواکش
 هایش لثه و لب به را مسررواک خشررن و زبر هاي پرز انقدر...  بود افتاده

 .بود شده خون پر دهانش دور که میکشید
 .شد خارج اتاق از.... پاشید مي یخ اب صورتش به.... شست را دهنش

 بود؟ وکور سوت و تاریک اینقدر خانه چرا
 ...کرد روشن را تلویزیون
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 نروش را خودش اتاق و هال و اشپزخانه چراغ... کرد بلند انتها تا را صدایش
 ...بود گذاشته باز هم را ها اتاق درهاي ي همه... کرد

 مهم...  باشد روشن چراغش و باشد بسته درش... نداشت کاري او اتاق به
سول میز جلوي را نامه... نبود مهم چیز هیچ نبود وقتي. نبود . ودب انداخته کن
 ...بود گذاشته برایش ونداد که مبلغي همان کنار

 ...نداشت را تلویزیون تماشاي ي حوصله
 یدهکشرر را موهایش...  اورد بیرون را اش کاره نیمه ي پرتره... رفت اتاقش به

نت به دیگر... بود جاق بومش به که ملي کارت پری حل بود کرده سررن  م
 .بود برده قلم به دست ذهني کامال نمیگذاشت

 .بود شده تمام تقریبا... بود شده تمام... میگذشت صبح دو از ساعت
شد تر جذاب صورتش لبخند با  يم یکي هم روغن رنگ با باید شاید... می

 ...کشید
ما هایش رنگ براي ا ید چشررم  ترکیب مشررکي کمي و خردلي با را زرد با

 .بود سخت درامدنش عسلي رنگ... میکرد
 نبود؟ چرا
 رفت؟ چرا

 گوشرري گفت احمق زن ان ز با و زد زنگ باز و برداشرررت را اش گوشرري
 .است خاموش شوهرش

 نمیگفت؟ مرد یک چرا لعنتي
 .ودب صبح ي دقیقه سي و سه ساعت.... رفت هال به و کشید عمیقي نفس
 نیامد؟ واقعا



 ینکها امید به. میکرد ونگاه بود برداشررته را نامه دوباره... شررد ولو کاناپه روي
 ...باشد ندیده و باشد شده محو چشمانش جلوي از سطر یک شاید

 میم هاي کلمه ي همه.... افتاد مي تشرردید به حرفهایش ها کجا میدانسررت
 .نمیخورد چشم به بودنش اکله اش نامه در میکرد؟ ادا او مثل باید را دار

شته وقتي یعني  س   س  : میخواند گیرا لحن و صدا همان با باید سالم بود نو
 !سالم

گاه دسررتش به نداژش... نمیکرد گوش حرف کرد ن  از... نکرد عوض را با
 ودب بسررته او که بانداژي زیر ودسررتش...  بود بسررته برایش او که شررب همان

 لندب پالتویش اسررتین چون شرراید... نفهمید را این حتي فرزام... بود مدفون
 ...نفهمید که بود احمقانه اما... بود
 .بود شده مچاله مبل در

 .بگیرد را بغضش جلوي نیمتوانست ولي.... کند گریه نمیخواست
ست را همین هم خودش شت چرا پس... میخوا شان ضعف خودش از دا  ن

 .میداد
 .برد خوابش کي ونفهمید کشید عمیقي نفس

 با کاب*و*س...  میدید کاب*و*س... پرید خواب از ایفون زنگ صررداي با
 ...ونداد فهمیدن و بودن فرزام

 .داد تکان را سرش
 .درامد صدا به باز ن ایفو زنگ

 .شد کور ذوقش تمام خانم ماجده دیدن با
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ست تا ورفت کرد باز را در شوید را رویش و د شب از را جینش شلوار.ب  دی
 !انداخت مي زانو که نبود مهم... بود نکرده عوض

 نفره 4 میز اما رفت اشررپزخانه به اي واهي امید چه با... کرد باز را سررالن در
 .بود اي خامه شوکالت و تست نان از خالي کوچک
جده فت هن هن با خانم ما نگ چرا... خانم سررالم: گ  جواب میزدم ز

 ... میرفتم داشتم دیگه.... نمیدادین
 من مگفت ونداد اقا به که نه: پرسید خانم ماجده و گفت اي خسته سالم بلوط
 سررالگي 17 رو دختره... خواهرمه ي نوه عروسرري اخه... بیام نمیتونم فردا

 خودشررم خواهر شررده حتي مردم کار تو ادم خدا به... میدن شرروهرش دارن
سره.. . غریب به تازه... شوهر به چه رو ساله 17 دختر اخه... میمونه  مال پ

 ...است ساوه
ست معلوم... بدیم غریب به دختر نداریم رسم طایفمون تو که هم ما  يچ نی

شو بال و اال دختره که همو دیدن کجا....  شده  نوهمی که کفش یه تو کرده پا
 نوه نای... بزرگتره ازش سال ده پسره.... سني اختالف چقدر با تازه.. میخوام

 دق ي اینه بود شده خونه بود نشسته دیپلمه کرد ول درسشو که خواهرمم ي
. ..نیست رضا دلم که من وگرنه...  باشه خوب پسر کنه خدا حاال... خواهرم
 شگوش تو چي پسره این نیست معلوم.. نیستند راضي زادمم خواهر و خواهر
 ادهز خواهر... بود ناخواسته ي بچه که نه.... نمیاد کوتاه حرفش از که خونده

سراش دوتا...  بودا شما سن هم... کرد ازدواج زود امم سه پ ...  میرفتن مدر
 انگار... اومد دنیا که اینم... میخواست دختر دلش همیشه ام خواهرزاده ولي



 خدا میشرره براش عاقبتي چه ولي.... بودن داده ام خواهرزاده به رو دنیا خدا
 ....کنه بخیر عاقبت تن پنج حق به رو جوونا ي همه خدا.... عالمه
 لبتها!!! میپرسید سوال یک او شد تمام حرفهایش اگر. بود شده خشک بلوط

 ....اگر
 خوبه؟ حالتون خانم: وگفت دراورد را چادرش خانم ماجده

 ... بله: وگفت کشید راحتي نفس بلوط
 زدید؟ حرف ونداد با کي شما خانم ماجده: پرسید مکث کمي با

 ...دیروز: خانم ماجده
 بیاین؟ امروز گفت:  بلوط

 خانم؟ نگفتن شما به...  اره: خانم ماجده
 فتهگ...  نه: وگفت شررد جا به جا بلوط که میکرد نگاهش بیني ریز با چنان

 .شد اتاقش وارد خانم ماجده ترس از و زد لبخندي... شدم شوکه... بود
 .میرفت دانشگاه به باید دیگر دوساعت

 ؟است رفته چرا که بزند داد و ببیند را ونداد میتوانست انجا.... دانشگاه
 !!!وبرود کند رها تنها را او بود توانسته چطور که بود این اش بهانه

 ... برود چطورتوانست برود؟ میتوانست چطور...  بود همین موضوع
 هک اي وطوسرري بافت و پوشررید مشررکي مانتوي یک سرراعت به توجه بدون
 .پوشید رویش هم را بود خریده ونداد همراه

 المث...  کردي فکر: گفت او تابلوي به رو.... انداخت شررانه روي را کیفش
 همونه؟ بگم من هرچي بگي خواستي
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نده کم مان بود ما ید جا ه  هر... کردي باور چرا تو...  کردم غلط من بگو
 ...بگوید دلش داد اجازه نه... وجدانش نه گفت ذهنش نه چند

سر چنان شین و خانه... بیاید جا حالش که شود اوار ونداد بر  نامش به را ما
 کجا؟ برود که کرد

 هک نکرد فکر این به دیشب از چرا... داشت وشوق ذوق... امد بیرون اتاق از
 .کرد حرام خود بر را خواب الکي... ببیند را او میتواند اینجا
 وردهسرماخ نمیکرد حس بود این از غیر... بود نینداخته پتو رویش هم کسي
 .است
به کلید شرررد تموم کارتون.... خانم ماجده: وگفت کشررید عمیقي نفس  و

 ....نکنین درست هم غذا... بدید نگهبان
 خانم؟ چرا: گفت فوري خانم ماجده

 ...رانرستو بریم ظهر شاید: وگفت زد خانم ماجده فضولي به لبخندي بلوط
 هک ایشاال.... خانم باشید خوشي به همیشه: وگفت زد لبخندي خانم ماجده
 ...باشه کامتون به دنیا همیشه

 ...باي.... مرسي: وگفت برداشت را وسوئیچ خندید بلوط
 ...خانم باي: گفت خنده با هم خانم ماجده

نده از بلوط مان با...  کرد غش خ نده ه فت هم خ جده واي: گ ... خانم ما
 ....باحالي خیلي

 ...میمونین ام زاده خواهر مثل هم شما: وگفت خندید هم خانم ماجده
 میشه؟ عروس داره که همون:بلوط



 خواهر یه... امه دیگه ي زاده خواهر یه دختر که اون... خانم نه: خانم ماجده
 ...ابیه چشماشم... شماست سن هم دارم زاده

 از اینم: وگفت دراورد تراول یک و کرد کیفش در ودسرررت زد لبخندي بلوط
 ...عروس تازه براي ونداد و من طرف

 شما خودشونو طرف از. کشیدن زحمت اقا: گفت شرمندگي با خانم ماجده
 ...نیدک تشکر وندادم اقا از.... خانم نکنه درد دستتون...  گذاشتن سرما منت
 ختخوشرب که ایشراال.... میگم تبریک حال هر به: وگفت زد لبخندي بلوط
 ...بشن

... بشررن خوشرربخت جوونا ي همه ایشرراال: وگفت زد لبخندي خانم ماجده
 .بود شده شروع باز واي

 .شد جیم و گفت خداحافظي فوري
 .میکرد پیدایش... میکرد نگاه صورتش به اسانسور در

یدایش اگر که مه یک حاال... نبود بلوط نمیکرد پ ته نا  بي و بود نوشرر
 !....بیاورد سرش به بالیي... میرفت خداحافظي

 .شد وارد و کرد پارک ارتیستي دانشگاه ساختمان دیدن با
 .میداد انجام ماراتون دوي داشت تقریبا

 و ددی مي را ونداد میرفت باید او و... میشد شروع دیگر ساعت یک کالسش
 او ودب توانسته چطور عقل بي ي پسره... کنار میگذاشت و میشست را او کال

 بگذارد؟ تنها که بود خریده را او اصال مگر... بگذارد خانه در را
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 جدیش کسرري و بود زده حرفها خیلي قبال.... بود گفته چیزي یک او حاال
 !د د د د نبود گرفتن جدي وقت دیگر که االن... نمیگرفت

شکده ساختمان دیدن با ساتید اتاق سمت به و شد وارد تندي به اش دان  ا
 ...رفت

ستاد دیدن با سته انجا که جعفري ا ش  ودب کرده اش احاطه نفري وچند بود ن
ستگي تبریکات و ند ش  او چرا هک بود عجیب برایش و اورند مي جا به را بازن

 .نواخت در به اي تقه و زد لبخندي اما...  هست هنوز
 کي ببین...  به به: گفت و شرررد بلند جا از خوش روي با جعفري اسررتاد

 دخترم؟ چطوره حالت.... اینجاست
 ....ما بازحمات... ممنون: گفت و زد اي شرمنده لبخند بلوط

... هسررتن وارسررته اقاي همسررر ایشررون: وگفت زد لبخندي جعفري اسررتاد
 ....من کاري عمر دانشجوي برترین

 دشرر بلند انها از یکي.... کردند وبش خوش بلوط با بودند انجا که اي عده
 بیندازد نپایی را سرش اینکه جز انها احترام از... بنشیند بلوط که کرد وتعارف

 .نکرد دیگري کار شود خیره کفشش نوک به و
 داشتي؟ کار ونداد با: گفت جعفري استاد
 نیستش؟... بله: بلوط

ستاد ستش: جعفري ا صیه... نه را شه شروع هم امروز از... مرخ  مگه... می
 نمیدونستي؟

 .میکرد نگاه جعفري استاد مهربان ي چهره به ت مبهو و مات بلوط



ستاد مقابل چاي سیني یک مردي ستاد و گرفت جعفري ا شاره با ا : تگف ا
 ...خانم اول

 ...ممنون: وگفت زد اي نیمه نصفه لبخند بلوط
 جا زا و...  نمیدونم دقیق من حاال: وگفت کشید عمیقي نفس جعفري استاد
 ....نه یا داره صحت واقعا ببینم میرم: وگفت شد بلند

 .داشت صحت حتما.... شد خیره چاي بخار به بلوط
 .بود کرده را جایش همه فکر لعنتي

 یه رايب ریخته برنامه حتما: گفت اي کننده امیدوار لبخند با جعفري اسررتاد
 معروف قول به که بگه نخواسررته... بگیر نشررنیده من از... جایي سررفري
 ...بشي زده شگفت

 ...حتما: وگفت زد اي تصنعي لبخند بلوط
 .بود شاخش روي... طالق حتما!!! چه حتما میدانست هم خودش اما

 وارسته؟ خانم: جعفري استاد
 بله؟: بلوط

تاد نداد: جعفري اسرر طا و نه خ ته اگر... نمیک ما نگف ته دلیلي حت  هک داشرر
 ...موجهه

 !...میدونم: گفت اه مثل و کشید عمیقي نفس بلوط
 خفه داشررت... افتاد راه کالسررش سررمت به و کرد کوتاهي خداحافظي و

 ...میشد
 .شد بیشتر هم خفگي این شد راهش سد لحظه یک که فرزام دیدن با
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 ...کنار برید راهم جلوي از: گفت تندي با
 ...داشتمن منظوري واقعا من... متاسفم دیشب بابت بلوط: گفت اهسته فرزام
 ...لطفا کنار برید: گفت حرص با... بود خیره کفشش نوک به بلوط
 ...بدم توضیح برات بذار: گفت اهسته فرزام
 یفاراج شنیدن میل نه.  شد رد او کنار واز کرد شانه به شانه را کیفش بلوط

 .بشنود که داشت دوست اصال نه...  حوصله نه...  داشت را او
سي پیش فکرش تمام شتاق خیلي انگار که بود ک  برنامه امتم و بود روز این م

 .بود کرده هم را اش ریزي
...  میگفت هم دیگر سررمت یک.... جهنم به: میگفت ذهنش سررمت یک

 .نشنود را میگفت وپرت چرت که سمتي ان میداد ترجیح
 .کشید عمیقي نفس
 .اید مي دنبالش فرزام میکرد حس

 .نداشت را رفتن کالس ي حوصله
 با و شد سبز جلویش باز فرزام قامت حال این با...  کرد تر تند را هایش قدم

 ...اممیخو معذرت من جان بلوط: گفت بارید مي ان از استیصال که اي قیافه
 بود؟ نگفته را این ونداد که بود وقت چند جان؟ بلوط

 ...بود ندیده را او شب یک همش لعنتي
 ...بود ندیده که بود ندیده خوب

 .نداد را فرزام جواب
 حرف باهات نمیخوام دیگه: گفت صررراحت وبا شررد رد کنارش از ه دوبار
 .خداحافظ... فرمنش فرزام بزنم



 مي در فرزام سررر باید.... بود گفته ونداد که بود خداحافظي ان تالفي این
 .اورد

 .نشست اتومبیل در... رفت پارکینگ سمت به
 .باشد مسلط خودش به کرد سعي. گذاشت فرمان روي را سرش

 .میکرد صحبت و میکرد پیدا را او باید... بود شنبه سه
 دایيص تا شد منتظر و گذاشت فلشر داخل را فلش... کرد روشن را اتومبیل

 .شود پخش ان از
شت... کرد رد را اهنگ چند ستاده قرمز چراغ پ ضي اهنگي هیچ...  بود ای  را
 .نمیکرد اش
 ...پیچد مي مشامش در ونداد عطر کرد حس... کشید عمیق نفس یک

 .میشد دیوانه داشت
 ... بود شده نوا هم او با هم او. بود کرده پر را ماشین فضاي مرجان صداي

 
 غمگین خونه خالي خونه
 تو بي کور و سوت خونه
 عزیزم خوشبختي رنگ
 تو بي دوره من از دیگه

 رو ها کوچه گرفته مه
 پیداست تو ي سایه اما
 رو شب صداي شنوم مي
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 اینجاست رفته اونکه میگه
 شب با و رفتي شب با تو

 غربت دیار از یاي مي
 میموني من قلب توي

 نجابت پر و غرور پر
 شب با و رفتي شب با تو

 غربت دیار از یاي مي
 میموني قلب توي

 نجابت پر و غرور پر
 تنها منه دست حاال
 میخونه دستاتو شعر
 بودن تو با خوبه حس

 میمونه من رگاي تو
 تنها منه دست حاال
 میخونه دستاتو شعر
 بودن تو با خوبه حس

 میمونه من رگاي تو
 غمگین خونه خالي خونه
 تو بي کور و سوت خونه
 عزیزم خوشبختي رنگ
 تو بي دوره من از دیگه



 رو ها کوچه گرفته مه
 پیداست تو ي سایه اما
 رو شب صداي شنوم مي

 اینجاست رفته اونکه میگه
 کسي چه تقصیر نبود؟ بود؟ او تقصیر... کرد اشتباه اصال... بود شده خسته

 بود؟
 .شد پارکینگ وارد مجتمع دیدن با

 .شد اسانسور وارد
 .زد را در زنگ کلید بجاي هدفي هیچ بي

 بود؟ سرد چرا یکي این... چسباند چوبي در به را اش پیشاني
 دبو غروب...انداخت را کلید خودش نمیکرد؟ باز برایش را در هیچکس چرا
 .بود تاریک خانه اما

شي او اتاق به... شد خانه وارد  غذا بوي... بود مرتب چیز همه... کرد سرک
 .امد نمي هم

 .بود داده لم رویش که نارنجي ي قورباغه به... کرد نگاه پیانو به
 کجاست؟ صاحبت: وگفت شد خیره قورباغه چپ چشمهاي به

حب فکرکرد فت کرد اصررالح را سرروالش... بود هم او صرررا یدوني: وگ  م
 کجاست؟ صاحبمون

 .بود سبک چقدر. افتاد عقب از وقورباغه کرد فوتي
 ... زن ان باز... گرفت تماس دوباره و برداشت را اش گوشي امیدي هیچ با
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***************************** 
***************************************** 

 .بود خالي جایش چقدر
شه ست همی ست مي اتاقش در ب ش  و میخواند کتاب و میداد گوش اهنگ و ن

 .ودب نشسته سالن در... نبود او که االن...  االن اما... میزد چرخ اینترنت در
 .بود خاموش تلویزیون

 .بود کرده روشن را مهتابي یک فقط ها ازچراغ
 بخصوصي صداي و سر. میشد دیوانه داشت. بود کرده ب*غ*ل را زانوهایش
 اخر تا بود حاضررر که میزد فریاد انقدر نبودنش االن همین اما... نداشرررت

 .بکشد خط را چرخیدم نت در و خواندن رمان و موزیک دور عمرش
ست االن چرا اما...  نمیزد حرف وقت هیچ او با شت دو شد او دا  حرف و با

 .بزند
 .بود تنها چقدر

 هنوز هایش لباس... بود سرررد هوا بود؟ کجا یعني...  کشررید را موهایش
یانویش... بودند باغه... بود هم پ  نبرده خودش با هم را اش نارنجي ي قور

 !بود
 برمیگشت؟ یعني
 ... یندبب را او میتوانست باز ببرد هم خود با را انها تا میگشت بر اگر حتي

 .بود غروب شش ساعت
 امفرز ي چهره دیدن با. پرید جا از فرفره مانند صرربح مثل ایفون صررداي با

 !نه؟ یا کند باز را در که بود شوکه تقریبا



 بله؟: وگفت برداشت را ایفون گوشي و کشید عمیقي نفس
 ...فرزامم: فرزام

 !ناسالمتي بود تصویري ایفون... میدانست که را این
 کارتون؟: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 !امرتون بگوید که نشد قائل هم احترام برایش انقدر
 ...بزنم حرف باهات میخوام:  فرزام
 ...ندارم شما با حرفي من: بلوط
 ...وایمیسم جا همین صبح تا من پس: گفت کالفگي با فرزام
 یميقد زیادي بچگانه تهدید و تصررمیم این. گذاشررت را ایفون گوشرري بلوط

 .میشد سبز پایش زیر علف که ایستاد مي انقدر. بود
 طرز به را تصررویرش که میکرد نگاه لوسررر به داشررت و شررد ولو مبل روي

 .میداد نشان چوله و چپ وحشتناکي
 بود؟ امده ونداد.... پرید جا از فنر مثل باز ورودي در زنگ صداي با
 .بود ه ماند مبهوت فرزام صورت دیدن با... کرد نگاه چشمي از هیجان با

 .بود امده اینچطور
 ... شلوارک و تاپ وضع ان با
 و ینج یک به را لباسش ناچارا. نبود کن ول کنه این... رفت اتاقش سمت به

 یرتغی نداشت همخواني مانتویش و جین با اصال که اي روسري و مانتو یک
 .داد
 باال؟ اومدي چطوري تو: وگفت کرد باز ارامي به را در
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 ...ام وارسته خانم ي پسرخاله گفتم سرایدارتون این به: فرزام
 .میکرد نگاهش تردید با بلوط
 رفتگ اي مسخره وژست برد فرو جیبش در را دستهایش و زد لبخندي فرزام

 نمیکني؟ دعوتم: وگفت
 ...بگو کارتو جا همین: گفت حرص با بلوط
 !امر نمیگفت هم میمرد اگر حاال
 ...نیستم وحشي هم اونقدرا: وگفت زد لبخندي فرزام

 ...بود داده ترتیب درجه بودنش وحشي براي خودش جالب چه
فت غیظ با بلوط فا: گ عدش و بزن حرفتو یا برو یا لط  و در وت من... برو ب

 ...دارم ابرو همسایه
 با وا اگر.... چیسررت بلوط گفتن من معني نفهمید که بود خنگ انقدر فرزام

 .میکرد استفاده ما لفظ از میکرد زندگي اش خانواده
 نمیکني؟ مهمونم هم چاي یه: وگفت کشید عمیقي نفس فرزام

... نبود ونداد اما...  بود راه به چایشرران بود خانه ونداد روز سرراعت این اگر
 .نداشت را کردنش دم ي حوصله هم خودش

... وطبل میکني احترامي بي من به داري: وگفت کشررید عمیقي نفس فرزام
 ... اما... میدم حق بهتم هرچند.... میدونم خودمو حد من

چه؟ یداد حق مردي هیچ به او ام*ا* ند... نم نداد هرچ ید و  حق کمي شرررا
 حقش از وقت هیچ بود شرروهرش و بود کرده زندگي او با اینکه با...  داشررت

 که ار ونداد کرد سررعي و کشررید عمیقي نفس... نکرد واقعا... نکرد پیشررروي
 .میتوانست اگر البته کند پاک بود ه کرد پر را ذهنش کل



 از میشررود انجامش متحمل که خبطي و گ*ن*ا*ه از هراس کمي و تردید با
 .رفت کنار در جلوي

 .شد خانه وارد و دراورد را هایش کفش فرزام
 خوب؟: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 دي؟ب بهم نمیتوني هم چاي یه یعني: وگفت ایستاد سینه به دست فرزام
 ...نیومدي که مهموني: گفت حرص با بلوط
 ...وشیک مدرن... قشنگیه ي خونه: وگفت زد لبخندي فرزام
 ....بزن تو اصلي حرف:وگفت کشید عمیقي نفس بلوط

 شأنش در حیف... ن ن ن بزن را ات اصلي زر: بگوید داشت دوست چقدر
 !نبود

 خیلي ممکنه... زیادیه زمان سررال چهار: وگفت نشررسررت مبلي روي فرازم
 .... اما...  بیفته اتفاقات

 ؟ بشیني میشه: وگفت کشید عمیقي نفس
 .گذاشت گاز وروي کرد اب پر را کتري و رفت اشپزخانه سمت به بلوط

 ...نمیدونستم میزني؟ پیانو: وگفت بازگشت سالن به
 ري؟ن حاشیه اینقدر میشه:وگفت کشید اهي... نبود که وندادي... میزد ونداد
 ...خوشگلتري ارایش بدون: وگفت زد لبخندي فرزام

 .بود ونداد صورت در پا جفت داشت را اش وحوصله توان اگر
ضحک لبخند همان با فرزام ست خدا.... بلوط ببین: گفت م  4 وتو من خوا
شیم جدا هم از سال  اما... بودن زیادي هاي موقعیت...  سال 4 این تو... ب
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شد جور دلیلي هر به شت بخاطر... دوباره تو و من حاال... ن  اب دوباره سرنو
 ...رستوران... بیرون میریم.... همیم
 چي؟ که خوب:گفت تردید با بلوط
 چین؟ بنظرت اینا: وگفت کرد تر نزدیک او به را خودش کمي فرزام
 ....نمیکردند حل که پازل باشد؟ میخواست چه! مزخرف اتفاق سري یک

نا: داد جواب خودش فرزام  باهم میتونیم وتو من... بلوط اسرررت نشررونه ای
 اشتهد اول از دوباره و داشتیم باهم که قرارهایي و قول ي همه میتونیم.. باشیم
 هوم؟ کنیم؟ عمل بهشون میتونیم حاال... و باشیم
 .خیال خوش چقدر. بود ساکت بلوط
ساتي.... بودم بچه موقع اون من: گفت ادامه در فرزام سا  کردم سعي....  اح

 براي سک هیچ فهمیدم شدم وبزرگتر گذشت بیشتر هرچي اما.. نشم وابسته
 ...عاشقتم خیلي من کن باور بلوط...  نمیشه تو من

...  کم مدت این در بود گفته...! بدهتش دسررت از نمیخواهد بود گفته ونداد
 ودب نگفته... دارم دوست دو   دو   دو   بود گفته... بدهد دست از را او نمیخواهد

 رزامف از قبل از بیشتر لحظه هر... اه... بود چیپ کلمه این چقدر... عاشقتم
 .میشد چندشش

 ...باشیم هم با دارم دوست بلوط: وگفت گرفت را دستش فرزام
سید مي باید فرزام که بود سوالي منتظر سید اما پر ست... نپر  هم اب دارم دو
 چطور؟ تو... باشیم
 .نبود ومهم امد نمي شمار به اي مقوله هیچ در کال او یعني



 تموم من براي انتقالیت از بعد فرزام: وگفت کشید پس خشونت با را دستش
 اب مدت این اگه... نیفتادم یادت به بارم یک سال 4 این طي کال من... شدي

 عوض چیزا خیلي سال 4 این تو... من ولي....متاسفم گذشت من خاطرات
 هجده وت بچگانه ي رابطه یه که افتاده زندگیم تو تري مهم اتفاقات....  شررده

 و بحث این میکنم خواهش... گمه توش ماه چهار سه در فقط اونم سالگي
 ...کن تموم
 بودي؟ من با مدت این چرا پس: گفت مشهودي تعجب با فرزام
 پیش سررریع اینقدر تو نمیکردم فکر چون: وگفت داد باال را ابروهایش بلوط
 ... برادرانه گفتم... همین... هستي قدیمي دوست یه کردم فکر... بري

 وحرفات: وگفت گذاشررت لبش ي گوشرره را یکي و دراورد را سرریگارش فرزام
 ريسرریگا:وگفت زد پوزخندي بلوط و کرد روشررن را سرریگار... نمیکنم باور

 شدي؟
 چیه؟ من تکلیف پس: وگفت کشید اهي فرزام
 ندنداشررت! سرریگاري زیر دنبال... کرد باز را ها کابینت در و شررد بلند بلوط
 .نمیدانست جالب چه نمیکشید؟ واقعا... نمیکشید سیگار اصال ونداد

 چي :گفت و گذاشت فرزام روي به رو و برداشت را خورده ترک نعلبکي یک
 گفتي؟

 یه؟چ من تکلیف گفتم: گفت و ریخت ان در را سیگارش خاکستر فرزام
هت با بلوط ته یک وتو من: گفت ب باره که نیسرررت هم هف گه دو مدی  رو ه

 چیه؟ تکلیفت چي یعني دیدیم؟
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 رامب تو که سرراعتیه این: گفت بسررت مي را سرراعتش بند که حالي در فرزام
 یادته؟ بودي خریده

 .بیندازد بیرون خانه از تر سریع هرچه را او میخواست دلش بلوط
 شنگاه روز هر بتونم که تعمیر بردمش بار صرررد: وگفت زد لبخندي فرزام
 ...کنم گمش اخرشم میترسم شده شل بندش... کنم
 !واقعا احساساتي چقدر اوه

 وحرفها بحث این براي نمیکني فکر فرزام: وگفت کشررید عمیقي نفس بلوط
 باشه؟ زود کمي
.. .نبود خودم دسررت دیشررب... بلوط ببخش منو: وگفت زد لبخندي فرزام
 ...میشم زنده و میمیرم دارم حال به تا دیشب از بخدا
. .نبودنش از... میشد زنده و مرد مي داشت هم او کرد وفکر کشید اهي بلوط

 ...رفتنش از... نبودنش ناگهاني از
 بخشي؟ مي منو: گفت اهسته فرزام
شپزخانه به بلوط ست... ریخت چاي فنجان دو و رفت ا  ماا بیاورد لیمو خوا

 .بود فرزام... نبود که ونداد... نیاورد
 ...داره خوردن چایي این: وگفت خندید وفرزام نشست رویش به رو

 فنجانش میخواست اما...  میکرد درد سرش شب ان که بود ونداد ي تکه این
 .بشوید را

 ...زدي حرفاتو.... برو میکنم خواهش فرزام: وگفت کشید اهي
 بخشیدي؟ منو تو... نشنیدم جوابي اما:  فرزام



 زاچی این به ندارم فرصررت من: گفت وار وزمزمه کشررید عمیقي نفس بلوط
 ....کنم فکر

 گفتي؟ چي:  فرزام
 ...اومدي خوش خوردي؟ چاییتو: گفت تند بلوط
 بخشیدي؟ منو: فرزام
 ...برو میکنم خواهش فرزام: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط
 ...نمیرم ندي بهم درستي جواب تا: فرزام
شتهایش بلوط شیدم اره: وگفت کرد قالب هم در را انگ  ار ورودي در و... بخ

 ...خداحافظ: وگفت کرد باز
 همو؟ بینیم مي دانشگاه تو شنبه پس: فرزام
 .خداحافظ.... اره:  بلوط
... برسررون سررالم... عزیزم خداحافظ: وگفت پوشررید را کفشررهایش فرزام

 .شد اسانسور وارد و زد چشمکي
 متس به و شرسرت ظرفشرویي در را فنجانش.... کشرید راحتي نفس بلوط

 .رفت اتاقش
شت... کرد عوض را هایش لباس ست بومش پ ش  دلبخن ان با صورتش... ن

 .هاشد کاري ریزه مشغول و کشید اهي. نمیکرد اخم وقت هیچ. بود مهربان
 .بود حالت خوش موهایش

 .بود شده عالي شلوار و کت ان با بهنوش جشن در
 .بود ارسالن از سرتر ونداد اما... بود تیپ خوش هم ارسالن هرچند
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 .است فرزام از تر بلند قدش ونداد میکرد حس... فرزام حتي یا
 !ماند مي نردبان مثل دیالق

 ي همه... باشررد حضرروري اش خداحافظي که بود نمانده حتي معرفت بي
 شود؟ چه که بود داده انجام را الزم کارهاي

 .شود خالص اش برده شر از زودتر
******************************** 

********************************************* 
 .بود صبح هفت ساعت

 .بخورد تکان جایش از نمیخواست دلش اما داشت کالس دانشگاه
 .برخاست جا از رخوت با...  امد مي سالن در که صدایي احساس با

 وفهشک زیرش که ابروهایي با مرتب نا و ژولیده...کرد نگاه خودش به اینه در
 و درسرررت که میشرررد روزي چند. بود رفته گود چشررمانش زیر... بود زده

 .نمیخورد غذا حسابي
 ...بود بد انتظار... ماندن پا سر زور به هم را لقمه چند همان

 .شد خارج اتاق از
 .ایستاد جا در کرد سالم که او اشناي صداي شنیدن با

شت که بود ونداد... برد ماتش ستاده اپن پ  ستهایشد زیبایي حالت با. بود ای
 .میکرد نگاه او به و بود داده تکیه اپن ي لبه به را
 .داشت محوي لبخند نظرش به

 .بودند ماسیده دهانش در کلمات



ستین که اي سورمه ي مردانه پیراهن ان در  بود زده تا ساعدش تا را هایش ا
شاني روي کمي که موهایي  راگ... اش تیغه سه صورت و بود ریخته اش پی

 .رسد مي مشامش به عطرش که بود مطمئن میکشید هم عمیق نفس
شته واقعا یعني شم هفته یک پس بود؟ امده دوباره واقعا بود؟ برگ  نتظاريا چ

 بود؟ دلپذیر اینقدر سرانجامش
 وابخ نکند بود؟ خوشحال بود ایستاده انجا او اینکه از میگفت؟ چه داشت
 باشد؟

 مایيگر وسایل تمام بودن روشن وجود با صبح هفت سوز. بود ایستاده هنوز
ستش ادرنالین انقدر هرچند. بود اور لرز هم باز خانه شح زیرپو  ودب شده تر

 .است سرد هوا که نکند فکر این به که
 .است اورده هجوم صورتش به خون گرماي میکرد حس ناباوري کمال در یا

 جواب هنوز اینکه از یعني. بود جدي صررورتش. نداشررت محو لبخند ونداد
 .بود ناراحت بود نداده را سالمش

 ...هصبحان بیا: گفت بگذارد برایش صفتي چه نمیدانست که لحني با
ست نان و داغ چاي شامل که صبحانه همان... واي  خامه شکالت و تازه ت
مه و بود؟ اي یا میز روي چیز ه ماده و مه ها به لب بلوط اگر حتي بود ا  ان

 چیزي صرربحانه هاي مزه تک تک از بود حاضررر امروز... بود امده اما نمیزد
 ....ماند مي ناشتا بود وقت چند... بچشد
 .بدود اشپزخانه به نشسته وصورت دست بود حاضر

 ...میام بعد بگیرم دوش میرم: گفت من من با و کرد تر را لبهایش
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ست.زد حرفي یک باالخره شت دو  و مرتب... شود ظاهر جلویش مرتب دا
سته صال که مدتي این برخالف.... ارا سیده خودش به ا  سري ونداد.بود نر

 .داد تکان
 که حالي در ونداد به پشت و چرخید پا ي پاشنه روي.بود گرفته را اش اجازه

 هک میرفت حمام سمت به بود کرده خشک جا لبهایش روي عمیقي لبخند
 دادگاه نیم و هشررت سرراعت س   س   س  ... زودتر: گفت لحن همان با ونداد
 ...داریم

 داشته میتوانست اي معني چه حرف این. نیفتد گرفت دیوار به را دستش فقط
شد؟  ي همه انگار... شد اوار سرش به خوب ي ثانیه چند این تمام انگار با

 !...انگار... امد فرود سرش به دنیا
 دادگاه؟

شت ساعت بود؟ شنبه چند امروز سلما نیم؟ و ه  زندگي ي لحظه بدترین م
 .بودند نحس همیشه شنبه روز و هشت عدد....بود اش

 شنید؟ درست
باره کاش  مدها بماند؟ بود نیامده چه؟مگر یعني این. میکرد ریپیت ونداد دو

 ...بود داده تکیه دیوار به هنوز... انصاف بي کند؟ رسمي را رفتنش بود
 .ودندب ایستاده هنوز سنگ مثل ها مسخره... بروي جلو باید گفت پاهایش به

 .بودند شده خشک مغزش مثل هم انها
 ....میخواستي همینو: زد داد مغزش

 خواست؟ را این کي: پرسید وجودش از جایي یک



 خودم خفت بار زیر ولي... میمرد جا همان... کوبید مي دیوار به را سرررش
 .نمیرفت باد خودم بر لعنت که کردم

 .رفت حمام سمت به
 .میکرد سنگیني وجودش در بغضي

 .بود شده تر واجب برایش شب نان از گریه وقت چند این
 نمیشد؟ تمام سگي روزهاي این چرا
 را یشها شقیقه... میشد سوزن سوزن پوستش...  نشست لباس با دوش زیر

شار ست نمي...  میداد ف شکش و اب قطرات دان  یا اند شده مخلوط هم با ا
 ...نه

 باشد؟ مهم برایش چه براي.... جهنم به اصال
 کرد؟ خوش را دلش چرا

 قدم هم مرد مي.... بود خواسررته خودش... شررود تمام باید میدانسررت که او
شت پیش صرف نمیگفت و نمیگذا ست شده من صال... ا سته خودش ا  خوا

 ....بود همین اش قلبي ي خواسته. بود
 ...ایستاد پا ي رو سختي به

 اي چاره هیچ لحظه ان در اما... میگفت دروغ خودش به داشرت میدانسرت
 .میگفت دروغ خودش به باید. نداشت

 ... باید
 دوسررت. میکشررید را انها فقط چنگ با... افتاد موهایش جان به دسررتهایش

 ...مزخرفش هاي خواسته ان رنج... بکشد عذاب داغ اب زیر داشت
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... یگرد کس هر با.. باشد فرزام با میتوانست او... میشدند جدا بهتر.... بهتر
 ...وجدان عذاب بدون

باري شرروهر او ندگي... بود اج باري ز باري روزهاي.. اج  بااو که اي اج
 خسررته.... اجبار اش همه ها لعنتي! جدایي در اجبار حاال و... بود گذرانده

 بود؟ زندگي این کجاي خودش. بود شده
 ...خواست خودش.... نبود اجبار که اخري این خوب نمیخواست؟ مگر

 نمیخواسررت اصررال... میکرد هق هق داشررت. داد بیرون سررنگین را نفسررش
 باشد؟ مرتب او جلوي باید چه براي اصال... بشوید را خودش

 بود؟ که او مگر... درک به
 خارج حمام واز پیچید خودش دور را حوله. بودند جاري هنوز اشررکهایش

 .شد
 .رسید مي زانویش سر تا که کوتاهي سفید روبدوشامبي ي حوله
 .بود اشپزخانه در هنوز ونداد
 .شد زمین ونقش خورد سر پارکت روي بودن خیس بخاطر پایش
 .کرد بلندش و گرفت را بازوهایش و دوید سمتش به ونداد
 ...امد مي خون اش بیني بلوط
 ...بگیر باال سرتو: گفت ارام ونداد

 و برداشت داشت قرار مبل جلوي عسلي روي که را کاغذي دستمال جعبه و
 خوبي؟: وگفت کشید بیرون حرصي نسبتا و سرعت با را تایي چند

 .بود گرفته اش بیني جلوي خودش را دستمال
 .میکرد نگاه او به م*س*تقیم بلوط



 .میداد نشان را اش تنه ونیم بود شده باز بیش و کم اش حوله
 .نداشت خودش پوشاندن به میلي هیچ هم بلوط
 خوبي؟: گفت باز ونداد
 بد رانقد... است بد بداند او داشت دوست شاید.نمیداد نشان واکنشي بلوط

 .بخورد تکان عمرا جایش از نیم و هشت ساعت تا که
 ....کرد مرتب برایش را حوله ونداد
 .میشد موفق هم واقعا و نکند نگاهش داشت سعي
 هم وا اوبگوید هرچه نمیشرردکه دلیل... بود گفته قبال چیزي یک بلوط حاال

 مهم...  کرد محکم را کمرش ي گره... ذلیل زن اینقدر ادم... چشررم بگوید
باره خودش نبود ند شرررل را ان دو  یک با و...حرکات این چه یعني... میک

 را خوشبو عطر همان بود درست حدسش. کرد بلندش زمین روي از حرکت
 .بود زده

 نای در حال به تا. بود خوب جایش... نرس لعنتي... نرسررد مبل به کند خدا
. ودب بیشررتر رنجر از کیفش. بود نکرده تجربه را شرردن ب*غ*ل اینطور سررن
 با ار او... نرسرررد مبل به خدا رو تو. بود رفته فرو او بازوان میان پر یک مثل

 نباید ونیم هشررت سرراعت تا که حیف. زود چه... نشرراند مبل روي مالیمت
 کیک اگر هم او خوب... هرچند...دیگر بار یک: میگفت وگرنه میزد حرف

 .نبود شاقي کار همچین میکرد بلند را او میرفت بوکسینگ
 نمیزني؟ حرف چرا چ   چ   چ  : گفت مالیمت با ونداد
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شت ساعت تا... نمیزد حرفي هنوز بلوط  ولي... ماند مي همینطور نیم و ه
 .باشد شده تنگ بلوط زدن حرف براي دلش که بود ممکن

 .نبود دلتنگش اصال که او
 ... بازگشت قند اب یک وبا رفت اشپزخانه به ونداد

 ...داد بلوط خورد به زور به
 .میداد فرو میل با را وغلیظ شیرین ي مایه ان بلوط
 ...میخوري م   م   م   سرما... بپوش لباس برو:  ونداد

ست... بود خودش بدن شت دو شد ل*خ*ت دا  تو به... بخورد سرما که با
 ...بپرسد را سوال این داشت دوست انقدر بودي؟ کجا مدت این چه؟

 ...شد سرد چاییت: وگفت رفت اشپزخانه به ونداد
 .بود نشسته هنوز بلوط
 .میداد کفاف اش زندگي اخر تا قند اب یک همان

 میگذراند؟ چطور و ساعت یک این. بود دقیقه وسي هفت ساعت
 بریم؟ ب   ب   نمیخواي مگه: وگفت امد هال به کالفگي با ونداد
 ...نمیخواست بلوط

 اه. رفت اتاقش سمت به که کرد پیدا کجا از را شدن بلند قدرت نفهمید اما
 .شنید را ونداد
 .کشید اهي یک او که بود زده توهم نشنید هم اگر یعني

 .نمیکردند همکاري اصال پاهایش
 .شد ولو تخت روي

 بود؟ امده سرش به چه



 .پوشید پا دم یخي ابي جین و تاپ یک
 يمشک ساتن روسري یک...چرم بند کمر با... مشکي دار چین مانتوي یک

 .انداخت سرش به هم نفتي ابي اي نقره ي حاشیه با
 .کشید اتو حوصله با را موهایش

 .کرد کامل ارایش یک
 .امد مي چشمانش به نقره ي سایه

 چرا... مژه ي دهنده حجم بعد... ریمل بعد... کشررید فرمژه را هایش ه مژ
 .نمیگذشت وقت
... سررایه... اول از دوباره و کرد پاک اما نشررد خراب... کشررید چشررم خط

 ...شد خوب چشمش خط... مژه ي دهنده حجم.. ریمل
 غتی حوصررله با... کشررید مداد بود شررکوفه از پر زیرش که ابروهایي داخل

 .کرد تمیز هم را انجا و برداشت
 .کرد نگاه خودش به دوباره

 نمیگذشت؟ وقت این چرا.بود دقیقه چهل و هفت ساعت
ست... اول از و کرد پاک کل به را صورتش ارایش  و هفت ساعت باز اخر د
 .بود شده فرز چقدر اخري دم این! بود دقیقه وپنج چهل

 .برداشت را کیفش
 .برداشت هم را اش گوشي

 را او میخواسرررت ونداد. میکرد گرمش و بود کتان مانتویش... زد هم عطر
 !میگذاشت عمرا... دهد طالق

http://www.roman4u.ir/


 ....نخورد صبحانه
نداد مال در و باوري ک ته اش نا یل با تو ایم مي اژانس با من بود گف  اتومب

 .خودت
 .بود بهتر میداد فحش بلوط به

ست بلوط ست اما... ندهد اهمیت خوا  هب که کند نگاه او به سکوت در نتوان
 ....میریم هم با که امد در دهانش از اي خفه صداي... میزند زنگ اژانس

 ...شنید ونداد اما نشنید خودش
 .رفت پارکینگ به و برداشت را سوئیچ بلوط
 .افتاد راه دنبالش و کرد قفل را درها هم ونداد

 ایدب میکرد وفکر بود نشررسررته اتومبیل در بلوط. بودند ونداد دسررت مدارک
 .بود راه تنها این... بکشد زمان

سته سکوت در کنارش که ونداد به حالیکه در ش ست بود ن  یه: تگف مینگری
 ...گذاشتم جا چیزي
 چي؟: ونداد
 ...گوشیمو: بلوط
 ...بیارمش میرم: گفت سریع وبلوط داد باال را ابروهایش ونداد

 ريضربد اهسته اهسته.... دار پاشنه هاي کفش ان با و شد پیاده ماشین از و
 .برمیداشت قدم

 .شد مجتمع وارد ارامش نهایت با
 !را خودش نه بکشد وقت میخواست اما.... برود باال ها پله از خواست



 .دارد نگه شان همه جلوي بار یک که زد را ها طبقه تمام... شد اسانسور وارد
 .میرسید لعنتي ي جلسه ان به نباید امروز

 .زد در داخل را کلید بعد شمرد ده تا
 .شد خانه وارد ارامش کمال در

 .رفت دستشویي به بار یک
 ساعت...  کرد تجدید را رژش... زد عطر دوباره... چرخید خانه در دور یک

 .بود هشت
 ...نمیکرد گمان میرسیدند؟ ساعته نیم

سور هاي دگمه تمام... کرد قفل را در و شد خارج خانه از ارامش با سان  را ا
 ... فشرد
 .بود دقیقه پنج و هشت ساعت... .شد اتومبیل سوار
 اوردي؟ گوشیتو: گفت ونداد
 ...اره: بلوط
 ...زد دوبارزنگ کیفت تو گوشیت: وگفت زد لبخندي ونداد
 و فتگ دلش در جهنمي به بلوط.  شد پایین و باال وبرگشت رفت یک فکش

 میدادي؟ جواب خوب: غرید به رو
 جواب ج   ج   گوشیشو و کنم کسي کیف تو دست نمیاد ن   ن   ن   خوشم: ونداد

 ...بدم
 مدت تمام. میکرد رانندگي ارامش کامل در راست سمت از چهل سرعت با
 .بود خیره ساعت به ها اینه به کردن نگاه جاي به
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 .رسیدند دادگاه به دقیقه پنج و چهل و هشت ساعت
 .بود طوالني ها پله

ستش ونداد شت مخالفتي هم بلوط و گرفت را د  هم خدایش از هیچ که ندا
 .بود گرفته رفتنش ه را طومانینه با ها کفش ان با. بود

 حس بلوط که بود خونسرررد و ارام انقدر ها کشرري وقت این تمام در ونداد
 .داشت پیروزي

 .شدند امد و رفت پر و شلوغ راهروي وارد
 اخیرت ربع یه...  شررده دیر کنم فکر: وگفت ایسررتاد سررینه به دسررت بلوط

 ...داشتیم
 ...بود 9 ساعت دادگاه: وگفت زد محوي لبخند ونداد
 .ریخت فرو انگار بلوط

 چي؟: گفت حرص با
 اماده کردم فکر من خوب خ   خ  : وگفت کرد جیبش در را دسررتهایش ونداد

 ...نگفتم دقیقشو ساعت س   س  ...  بکشه طول شدنت
 .بود محض انصافي بي این. داد تکیه دیوار به بلوط

 .االن از این صبح از ان... برسرش شد اوار چیز همه باز
 .میکرد گریه نباید

شش شد خراب ارای شش بخاطر فقط یعني... می  ریهگ نباید شده که هم ارای
 .میکرد

شت حق سته از بگوید بلند بلند و بزند زار که ندا  شیمانپ اش قبلي ي خوا
 ....است



 .نداشت را ها حق این از کدام هیچ...  برگردیم بگوید که نداشت حق
گاه شررلوغ راهروي به نداد... میکرد ن فت دروغ هم و  کاله سرررش هم گ

 تمام چیز همه که میکرد نجوا خودش با... بود خریده را او هم... گذاشررت
 .میشود

 .بود نگذاشته ها مکان این به را پایش حال به تا
سته کبره هاي دیوار که راهرویي شت اي خورده وترک ب  رشنو مهتابي با و دا

 .لولیدند مي هم در قشري هر از که هایي ادم. میشد تامین
 و...  زن یک زاري وگریه خانواده یک جمعي دسررته دعواي وصررداي سررر

 ...و بچه یک هاي ناله صداي
ست جوان سرباز  ساکت را ساله 50 مرد ان نمیرسید زورش که اي ساله بی

 !کند
 قهدقی پنج ساعت... داشت را ترازو ارم وسطش که زشت دیواري ساعت یک

 .گذشت زود چقدر. بود 9 به
 ...فراخواند را دو ان صدایي

 ...وارسته اقاي و خانم
 حصار از را خودش حرص با بلوط اما...  گذاشت او پشت را دستش ونداد

 جدا هم از داشررتند انها... نبود محرم.. نبود مهم او یگر د. کرد جدا دسررتش
 !فرزام از تر غریبه حتي...  بود غریبه مرد یک واو میشدند
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 سالي میان مرد و صندلي چهار سه با بود کوچکي اتاق... شدند اتاق وارد
 مي چانه زیر را ریشررش ته و بود نشررسررته اي قهوه چوبي میزي پشررت که

 .خاراند
ید عمیقي نفس بلوط ته بلوط خانم: گفت مرد و کشرر قاي و وارسرر  ونداد ا

 دارین؟ فامیلي نسبت... وارسته
 ...هستن عموم دختر... بله: داد جواب ونداد

 ...شده تنظیم وارسته خانم وکیل طرف از طالق درخواست... خوب: قاضي
 جدا همسرررتون از میخواین چي براي شررما خانم خوب: گفت بلوط به رو و

 بشید؟
 ودب کرده کاري ونداد پس... نبود ن درجریا اصال او... گرفت وکیل کي واقعا

 !بود قول خوش که حقا... باشد او برخواست چیز همه که
 ... منمیسازی هم با: گفت میکرد مچاله دستش در را کیفش بند که حالي در

ضي شتي به قا  تاریخ زا روز پانزده و ماه سه فقط: گفت و داد تکیه صندلي پ
 نمیسازید؟ هم با... میگذره شما ازدواج

 ...هیچي تو... نداریم تفاهم ما: وگفت کرد تر را لبهایش بلوط
شیدني جز البته شاي... شهربازي هیجان... داغ هاي نو  خوردن... فیلم تما

 !دیگر تاي چند و... طوسي رنگ... کتلت
 ردفش را چشمهایش انگشت سر دو با و دراورد را عینکش که حالي در قاضي
 ...خانم بیارین پسند محکمه دالیل: گفت



... بود پسند محکمه دلیل یک دنبال و میکشید عمیق نفس که حالي در بلوط
 شما ي اجازه بدون معتاده؟ میزنه؟ کتکون همسرتون خانم: پرسید قاضي که

 کرده؟ خیانت داره؟ صیغه
 !بود کدام هیچ پنجم ي گزینه جواب... نداد جوابي بلوط

 دارین؟ رضایت طالق به هم شما اقا؟ چي شما: پرسید ونداد از قاضي
 ... بله: ونداد
 زد؟می که حرفهایي ان گفت؟ دروغ هم باز پس بله؟: گفت ونداد واقعا بله؟
 .بود کشک اش همه

 چرا؟: قاضي
 زندگي من با نمیتونه ن   ن   ن   وقتي... خودش خ   خ   بخاطر: داد توضرریح ونداد

 ...کنه تحملم نمیتونه که زوري ز   ز  ...نمیکنم مجبورش م   م   منم... کنه
 ...بیارید پسند محکمه دالیل: گفت کالفگي با قاضي
شید عمیقي نفس ونداد  نمم م   م   م  ... عاره ع   ع   براش من بودن الکن: وگفت ک

 ...شم ش   ش   باش   شرمساریش ي مایه م   م   م   نمیخوام
 .کردمی نگاه بود انداخته پایین را سرش که بلوط به بیني ریز با قاضي

 او حاال... بود گفته چیزي یک عصبانیت در.. نبود حاال بود قبال اگر.... نبود
 روحصرر حد بي رسررایش وصررداي پیانو نواختن که بود دانشررگاه اسررتاد یک

نه نده دیوا یپ خوش مرد یک او... بود کن  هرکس ارزوي که بود جذاب و ت
 .بماند که میخواست و بود او ونداد او حاال...  حاال. بود

http://www.roman4u.ir/


 و هنفق شرروهرتون خانم: گفت بلوط به رو بود شررده تمام صرربرش که قاضرري
 از ؟شررده وشررتم ضرررب یا احترامي بي ندادید رو من جواب میده؟ خرجي

 هستن؟ معتاد بشید؟ منع که غیره و درس و کارکردن
 ...نبود انها از کدام هیچ بخدا
 زنم من... قاضرري اقاي بله: داد جواب ونداد اما کشررید عمیقي نفس بلوط
 امانج ي اجازه بهش... معتادم... میکنم احترامي بي بهش... میزنم م   م   کتک
یدم و کاري ک   ک   هیچ نه تو... نم نت بهش.... میکنم حبسررش خو یا  خ

ته پایین گلوش از خوش اب یه ي   ي   مدت این تو... میکنم  همش... نرف
 ن   ن   دیگه اون... قاضي اقا رسیدیم خط ته به ما... دادم ازارش.. کردم اذیتش
 رصب... مونده که کرده خانمي خ   خ   االنم تا.... کنه تحمل ت   ت   منو نمیتونه

 ع   ع   ع   ادم یه حروم که حیفه... حیفه دختر این... خته خ   سرراخ   من با و کرده
 زا زودتر و کنین پدري پ   حقش در شما قاضي اقاي... بشه من مثل عوضي

 ....کنید خالصش من ر   شرر  
 .میکرد نگاه او جدي نیمرخ به م*س*تقیم بلوط

 بود؟ حرفهایي چه این. بود شده اشک از پر چشمهایش
 ینا دکه بو او بود؟ معتاد بود؟ کرده خیانت او به ونداد بود؟ کرده خانمي او

 دهشرر حبس کي او بود؟ صرربور که د اوبو میکرد؟ تحمل را بار رقت زندگي
 يب کي بود؟ شررنیده تر نازک گل از اصررال بود؟ خورده کتک او از کي بود؟

 بود؟ شده او به احترامي
 بود؟ نفهمیده خودش که بود افتاده کي اتفاقات این

 .میکرد نگاه ونداد به ناباورانه... چکید مي هایش گونه روي اشکهایش



.. .بود بس... امدند مي فرود سرررش به پتک مثل کلمه به کلمه حرفهایش
 ...بود بس... بود بس

 ...دروغررررره همش... دروغرررررره: گفت وبلند برداشت را کیفش
 .شد خارج اتاق از کنان تق تق... بلند پاشنه هاي کفش ان وبا

 صورتش جلوي را ودستهایش کرد پرت را خودش راهرو صندلي اولین روي
 .میکرد هق هق و گرفت
 .بود اورده کم... بود سهل که نفس... بود اورده کم نفس
 کم که میگفت همه به بلند بلند باید... است اورده کم که میکرد اعتراف باید

 .است اورده
سته صداي با ستهایش ونداد ي اه شت صورتش جلوي از را د  هق وبا بردا

 ي؟بیار روم به خواستي همینو اره؟ بدم؟ چقدر من بگي خواستي: گفت هق
 ...نیستي عوضي تو
... يبد فحش خودت به نداري حق: وگفت کوبید ونداد ي سینه به مشت با

 ...نیستم حیف اصال من... من...  من
 هنوز بلوط... اروم... هیشش: وگفت گذاشت اش سینه روي را سرش ونداد

 .میزد غر و میکرد گریه داشت
شت حق شت حق... بیاورد رویش به اینگونه را هایش مهرباني تمام ندا  ندا
سبت خودش به را نمیخوردند او به رقمه هیچ که را بد هاي صفت ي همه  ن
 .نداشت حق... دهد
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 پسررند محکمه دلیل د   د   تا چهار باید که باالخره: گفت گوشررش زیر ونداد
 ...نمیشي راحت من دست از که همینطوري ه   ه  ....  باشیم داشته

 راحت نمیخوام: گفت حال همان در. بود رفته فرو او ي سینه در هنوز ط بلو
 ...شم

 چي؟: پرسید ونداد
سري بلوط صله او از و کرد صاف را اش رو شکهایش و گرفت فا  ونداد را ا
 ... کرد پاک

 گفتي؟ چي االن بگو خدا تورو: گفت وارانه التماس حالتي با
.. .شررهربازي بریم: گفت هق هق و فس فس با و کشررید عمیقي نفس بلوط

 ...سوارشم رنجر.. میخوام... من... من
 صبح؟ وقت این: گفت مات ونداد
 ...اره: وگفت کشید باال محکم را دماغش بلوط
 ...بگوید چه نمیدانست اصال ونداد
 ....میکرد گریه هنوز و بود انداخته پایین را سرش بلوط
.... ب*و*سررید را میداد بورژوآ کیک پن و شررور طعم که را اش گونه ونداد
 .نشد رو به رو او معترض ي قیافه با بار اولین براي

 رنف دو نفهمد کسرري که بود پلوغ شررلوغ انقدر دادگاه راهروي خوشرربختانه
 !!!کردند اشتي
 نای... فشرد خودش به محکم و کرد حلقه بلوط بازوي دور را بازویش ونداد

 میدید؟ خواب را
 داشت؟ واقعیت



مه ان با... بلوط عا... بازي راي خود و غرور ه ته واق هد بود گف  از نمیخوا
 .شود راحت او دست

 .بود خارج واقعا تحملش توان از...  لحظه یک در خوشبختي همه این
 افتاب... نزند پشررتک.... برود راه وسررالم عادي مرد یک مثل داشررت سررعي

 ..نرود باالنس
 ...نکند له آ*غ*و*شش در را بلوط

 ...بود عالي واقعا این
 .است عالم خدا بود باز شهربازي م کدا صبح ي دقیقه سي و 9 ساعت

 .موقع بي پارازیت.... بمیرد میخواست دلش موبایلش زنگ صداي با
یداد جواب که حالي در ته محکم را بلوط هنوز و م  پر صرررداي با بود گرف

 بله؟: گفت هیجاني
 وارسته؟ اقاي: پرسید که بود جواني مرد صداي

 ...هستم خودم بله: ونداد
 اهکوت قرار یه شما با مایلم خیلي من اما... نمیشناسید رو من شما: جوان مرد

 هست؟ امکانش... باشم داشته دیداري
 .... نمیکنم فکر... راستش:  ونداد

یان جوان مرد مد کالمش م فت ا ما االن من:  گ نار... بینم مي رو شرر  ک
 لويج رو بنده اسم لطفا...  قضایه ي قوه هاي پله مقابل... هستید خانمتون
ید خانمتون یار نه چون...  ن نه مسررموم ذهنتونو ممک ما... ک  کوروش من ا
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 هالبت هسرت؟ خاطرتون... پیغامگیر تلفني تماس همون... هسرتم سرماوات
 ...کردید پیگیري مخابرات طریق از که شدم خوشحال

 .میکرد نگاه اطرافش وبه بود ایستاده خشک و مات ونداد
ستش: گفت ادامه در کوروش شته کنم فکر را سرتون ي گذ  البج براتون هم

 خانمتون به حرفي امیدوارم... هسررتید شررنیدن به مایل اگه البته... باشررره
 چیه؟ نظرتون...  مردانه قرار یه... نزنید
 ...ندارم وقت و   و   و   امروز براي: ونداد

... دانشررگاهتون کالس اتمام از بعد چطوره؟ شررنبه سرره... باشرره: کوروش
 ...نهار صرف به.. دو ساعت... رستوران

 .میدانست ونداد زندگي ي برنامه درمورد را چیز همه چرا این
 .میشد اضافه استرسش به بیشتر لحظه هر
: تگف نفهمد چیزي بلوط و باشد مسلط خودش به داشت سعي که حالي در

 ....باشه
شد کنده کار کلک امروز اگه میکردم فکر: کوروش  هترب شما براي خیلي می

 ...بود
 گرفت چنگ به را موهایش و کشررید بیرون بلوط بازوي از را دسررتش ونداد

 منظور؟: وگفت
 نگاهتون شرررک با داره خانمتون.... میکنیم صررحبت باهم بعدا: کوروش

 .خوش روز.... میکنه
 .شد قطع تماس بیاورد زبان به حرفي ونداد اینکه از وقبل
 بود؟ کي: بلوط



 شهربازي؟ بریم گفتي... هیچکس: ونداد
 ...گشنمه من... بخوریم چیزي یه بریم: بلوط
 ...تعطیله االن شهربازي ش   ش  .... اره هان؟: گفت حرفش به توجه بي ونداد
 .بود پرت حواسش اصال ونداد اما. داشت نفره دو جشن یک توقع بلوط
 میریم؟ کجا االن: وگفت زد اي سقلمه بلوط
 دلم؟ جان: وگفت زد لبخندي ونداد

 شد؟ اضافه هم دلش حال...  بود خالي جانش قبال
 ...نداد نشان واکنشي بلوط

 ...میخوام بستني من االن: گفت اش سگي لحن همان با
 دیگه؟...  چشم: ونداد
 ...همین فعال:  بلوط
ستند اتومبیل در هم کنار و کرد نثارش لبخندي ونداد ش سم هم قبلش و. ن  ر

ست عادي بلوط... اورد جا به را در کردن باز ش  یشپ دقایقي انگار نه انگار ن
 ي سررینه روي سرررش و میکرد هق هق و بود خیس گریه از چشررمهایش

 .بود ونداد خوشبوي
 ....بود راننده ونداد
شید عمیقي نفس بلوط ساس با... ک  بود دهپیچی کمرش ي تیره در که درد اح

 .بود دهش شهربازي و بستني بیخیال دیگر کررات به ماندن ترافیک پشت و
 !بود؟ سفید چرا واقعا ماشین روکش... شد جا به جا جایش سر کمي
 عزیزم؟ شده طوري: پرسید تعجب با ونداد
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 ...نه هان؟: بلوط
 ...االن واقعا؟ نه بود؟ این وقت االن بگوید؟ میشد رویش چطوري حاال
شت ونداد ستني... کنند خرید... میکرد ریزي برنامه دا صر...  نهار... ب  به ع

 ....بروند شهربازي
 فیدسرر این برود اتومبیل روکش فروشررگاه یک به میداد ترجیح فعال بلوط

 ي هخواست تنها این... بخوابد و برود خانه به هم بعدش. کند عوض را لعنتي
 .بود اش قلبي

 خونه؟ بریم االن: گفت شرم عرق و من من کمي با
 جدا؟: وگفت زد برقي چشمهایش ونداد
 .نداد وجواب کشید عمیقي نفس بلوط
 .بود هرفت فرو صندلي پشتي در بلوط که... بود گرفته سرعت چنان ونداد

 .ودب نشسته هنوز بلوط... کرد باز برایش را در شد پیاده ونداد مجتمع جلوي
 نمیشي؟ پیاده چرا چ   چ  : گفت تعجب با ونداد
 ...میشم پیاده من کن وباز پارکینگ در تو: وگفت کرد اهمي بلوط
 ي یافهق با. شد باز در و فشرد را در کنترل و داد باال را ابرویش تاي یک ونداد

 که نديلبخ همان ي اضافه به البته. بود شده خیره وحرکاتش بلوط به خاصي
 .بود صورتش الینفک جز

 ها پله ود به و کشید اي اسوده نفس صندلي دیدن با. شد پیاده ارامي به بلوط
 .رفت باال را
 .میشد بیهوش داشت...  درد کمر و دار پاشنه هاي کفش ان با



 اما... خودش و بود خودش... نداشرررت کارش به کاري ونداد قبلي دفعات
 بود؟ این وقت حاال... حاال

 ... میداد فحش اش بدني وسیستم خودش به داشت
 نای از چي. کرد باز را قفسه در... گرفت گرم اب دوش یک...  رفت حمام به

 .نمیخورد چشم به قفسه در هیچي که بهتر
 .بود ایستاده حمام در جلوي تعجب با ونداد
شت زانو روي سوراخ یک که را خوشگلش سیاه شلوار بلوط  ردهک پا به را دا

 .بود
 .وخندید... میگیرن بعدش و دوش: گفت تعجب با ونداد
 ...ندارم امادگي االن من: گفت پته تته با بلوط
... نتهکابی تو ت   ت  ... امادگیتون... میدونم بله: وگفت رفت اتاقش به ونداد

 .میخندید بلوط لبوي مثل ي قیافه به در پشت...  بست را ودر
********************************* 

 : هشتم فصل
 ....ساعتت فرزام: گفت بلند بلوط

 .شدند خارج کالس از سریع خیلي رضا حمید همراه به.... نشنید فرزام اما
 باالخره روزها همین در هچند.اسررت دلخور و عصررباني چقدر که نبود مهم

ید فت با  خیلي... .... خیلي هم را وشرروهرش... دارد شرروهر او که میگ
 .شوهرش ز ا اید مي خوشش

 چرا؟... سگه خیلي امروز این: گفت متعجب شیما
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 هک ونداد جلوي. بود کرده خاموش دیشب را اش گوشي چون کرد فکر بلوط
ست سي و کش. بدهد را فرزام جواب نمیتوان شیما داد کمرش به قو : گفت و

 ...دیگه پاشو
 ...ندارم حال واي: وگفت کشید اهي بلوط

 .شود نخاع قطع بود مانده کم
 ...ریمابخو شیریني یه ما خواستگاریت بیاد: وگفت نشست کنارش شیما
 کي؟: گفت متعجب بلوط
 ...فرزام اقا: وگفت خندید شیما
 کي؟ خواستگاري بیاد: بلوط
 ...نیلوفر خواستگاري: وگفت زد لبخندي شیما

 .بود مانده درخوابگاه و بود سرماخورده قضا از...  بود کرده غیبت روز ان
 میاد؟ خوشش نیلو از فرزام میکني فکر یعني: گفت خنگي با بلوط
 .ترکید خنده از آن یک در شیما
 شخوشرر نیلوفر از فرزام که بودم نفهمیده حاال تا من: گفت متعجب بلوط
 ...میاد

 .باشد خنگ امد نمي بلوط به... مرد مي داشت شیما
 دم خدا ي همیشررره فرزام... میگم رو تو دیوونه: گفت هایش خنده میان در
 ...ها میگي چیزي یه اخه بیاد؟ خوشش نیلو از بعد.. توه

 ...ندارم حسي بهش من اما: گفت اخم با بلوط
 ما کردي فکر.... خودت جون اره: وگفت کرد چپ را چشررمهایش شرریما

 واقعا؟ نه منگولیم؟



 ...کردم ازدواج من شیما: گفت اهسته بلوط
 .بود شده ماست تقریبا شیما

 ...میکني شوخي: گفت تعجب با
 ...کنم شوخي باید چرا: وگفت انداخت باال اي شانه بلوط
 فرزام اوب داري شوهر تو یعني: وگفت زد ولبخندي کشید عمیقي نفس شیما

 راحتي؟ اینقدر
ستش بلوط شت اش چانه زیر را د شگاه همین تو شوهرمم: وگفت گذا  دان

 ...میکنه کار
 .بود زده بیرون حدقه از چشمهایش شیما

 میکني؟ شوخي یا میگي جدي داري بلوط: گفت باري حیرت لحن با
 ...ام جدي کامال.... نه: بلوط

 اب لحنت.... حرکاتت... رفتارات پس: وگفت کشررید عمیقي نفس شرریما
 ...کرده معرفي نامزدش همه به رو تو فرزام دیوونه... فرزام
 چررررررررررررررري؟: گفت جیغ با تقریبا بلوط

ما فه با شرری یا جانبي حق ي ق فت ب ند: گ قت چ  زا عده یه به فرزام پیش و
فت هاش همگروهي گه نداده شرریریني چرا تو گفتیم نیلو و من... گ  این ا

 ...شده رسمي ماجرا
 میکني؟ شوخي شیما: گفت مبهوت و مات بلوط

 هاتونم کردن شرروخي و زدن حرف نوع... رفتاراتون اخه... باورکن نه: شرریما
 ...نبود این غیر
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 است؟ کاره چه شوهرت: پرسید وشیما میکرد نگاه شیما دهان به بلوط
 ...عمومي شیمي استاد... استاده: بلوط
 بعدا؟ میدي نشونم: وگفت زد لبخندي شیما
 ....حتما: بلوط
 ینا االن خوب... دختر کردي کاري عجب: وگفت کشید عمیقي نفس شیما

 ...میزنه دارت که برسه شوهرت گوش به فرزام حرف
 .نمیرسید هم مورچه یک به ازارش ونداد بیچاره
 ...نیست اونطوري ونداد: وگفت زد مطمئني لبخند
 چیه؟ اسمش چي؟: شیما
 ...ونداد: بلوط
 چي؟ یعني: شیما

 .میگفت و میپرسید بعدا.نمیدانست را یکي این..  آه
 شدید؟ اشنا هم با چطوري خوب: گفت هیجان با شیما
 نامزدشم؟ من میکنه فکر فرزام االن... ببینم: گفت جواب بجاي بلوط
 نمیندازي؟ حلقه چرا تو راستي... خله پسره.... بابا اره: شیما
.. .انداخت مي حلقه همیشه ونداد... شد خیره دستهایش به ناخوداگاه بلوط

ید فرزام به را حقیقت وقتي شررراید  نگفت از چرا نمیدانسرررت.... حتما بگو
 .داشت دلشوره فرزام به حقیقت
 حال ان با. گذشت پنجش چهارتا کالس خیر از. بود ظهر از بعد سه ساعت

 .وبخوابد برود خانه به میداد ترجیح نزار
************************** 



 ...نمیفهمم من... سخته فهمي؟ مي...  سخته ونداد: گفت غر با بهنوش
 !گرد... باشن گرد باید انگشتات ببین: گفت کالفگي با ونداد

 بیار قهوه یه پاشررو... کن ولش اینو حاال: وگفت کشررید عمیقي نفس بهنوش
 ...شدم خسته من

 .میکرد نگاه او به حرص با ونداد
 وول کاناپه روي بهنوش... رفت اشررپزخانه سررمت به ونداد و خندید بهنوش

 بپوشم؟ چي هفته اخر مهموني براي من حاال واي: گفت شدو
 میپرسي؟ من از: گفت خنده با ونداد

 اون که پیراهني اون که هسررت مند سررخاوت اینقدر بلوط بنظرت: بهنوش
 بده؟ قرض من به و بود پوشیده شب

 ...نمیدونم: گفت انداخت باال اي شانه ونداد
 .نمیدانست هم واقعا

یه ي حوصررله  رقه هم با. نداشرررت را بلوط ثبات غیر رفتار تحلیل و تجز
 ابیدمیخو اتاق دران هنوز... بخوابند هم از جدا فعال بود گفته بلوط... بودند

 نظرش که امد بلوط سررر به چه که نمیفهمید هنوز. اتاق این در هم بلوط و
 .شد عوض سریع اینقدر

سي با تا میکرد صبر هم فردا تا باید... نمیفهمید را کدام هیچ  کند اتمالق ک
سي همان... میکرد صدا بلوطم را بلوطش که  تا اش دهنده ازار صداي که ک

 ...پیچید مي درسرش صبح خود
 ...بده منو جواب: گفت غر غر با بهنوش
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 چي؟: وگفت کرد اماده قهوه فنجان دو ونداد
 میشه؟ ناراحت کمدش سر برم من: بهنوش

 ...کنم فکر ف   ف  : ونداد
 بپوشم؟ چي من پس: بهنوش

شت جرات نه. بود شده کالفه بهنوش غرهاي از ونداد  بگوید چیزي او به دا
 !داشت جرات نه
 ...وایسا: وگفت شد بلند جا از
تاق به  تا لوطب بود مطمئن و بود خریده بلوط براي قبال که پیراهني و رفت ا

 ...کن امتحان اینو: وگفت اورد را نمیکند تن به را ان دارد عمر
 یدقاپ دسررتش از را پیراهن... قشررنگه چه این واي: گفت باز دهان با بهنوش
 الغر که تو زن.... باشررره سرررایزم کنه خدا.... کنم امتحانش میرم: وگفت
 ....مردنیه
 .مینشست بلوط تن به زیادي لباس این کرد فکر و زد لبخندي ونداد

 ...امروز نحسیه روز عجب واي: گفت خستگي با بلوط و شد باز خانه در
 ....عزیزم نباشي خسته: وگفت زد لبخندي ونداد

 میاد؟ بهم ونداد: وگفت شد خارج اتاق از بهنوش
 خوبي؟... جون بلوط سالم: وگفت زد لبخندي بلوط دیدن با
ید آ*غ*و*ش در را او و فت کشرر یه نظرت خبرا؟ چي: وگ  بهم این بلوط چ

 میاد؟
 .میکرد نگاه بهنوش به ناباوري کمال در بلوط



 از دامابو پوشرریده تفنگي لوله جین شررلوار روي را کوتاه پیراهن ان اینکه با
نه باالي مه گردنش تا سرری نداد... بود باز ه گاهش داشرررت و  با. میکرد ن

 ...خونسردي
 .اونبود براي مگر پیراهن این اما
 باید تو که میرسررم من وقتي همیشررره بهنوش: گفت قروچه دندان حین در

 حرف هم با باشررم منم که بیا هفت شرریش سررراعت بعد به این از... بري
 هووم؟... بزنیم

 .است رفتن وقت االن که میفهمید بود هم خنگ اگر بهنوش
 .اورد رد بهنوش را پیراهنش تا بود ومنتظر بود ایستاده سینه به دست بلوط

 باشه؟ میبرم اینو من پس: گفت ونداد به رو بهنوش
نداد تا هد و ند حرف بخوا فت بلوط بز نده جون بهنوش: گ  اینو من شرررم

 ....بپوشم هفته اخر میخوام
 خبره؟ چه چ   چ   هفته؟ اخر: وگفت کرد ریز را چشمهایش ونداد
 و شررام هفته؟ اخر: وگفت دراورد را اش مقنعه و کشررید عمیقي نفس بلوط
 او مال پیراهن ان. گفت چیزي یک هوا روي... هسررتیم اینا مادرت ي خونه

 خانه این در روز وقت این... خدا واي....بود اپن زیادي که هم بهنوش. بود
 هم خودش هک وقتي اما بگیرد پیانو ودرس بیاید میتواند بود گفته میکرد؟ چه

: تگف بهنوش به رو و اورد لب به اي مصنوعي لبخند... باشد داشته حضور
 میخواي؟ مراسمي چه براي تو حاال... عزیزم شرمنده
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 یه تو زا گفتم... مهموني بریم قراره هفته اخر خوب: گفت پته تته با بهنوش
 ...بگیرم قرض لباس
 ....بدم قرض بهت دارم اتفاقا: وگفت برد اتاق به را او و کشید را دستش بلوط

 .بست هم را اتاق در و
ید باورش در  هفته؟ اخر مهماني... بپوشرررد را پیراهن ان بلوط که نمیگنج

 بود؟ نگفته او به سودي چطور واقعا؟
 .است شده عوض چقدر بلوط کرد فکر و نشست مبلي روي

مد بیرون جینش وشررلوار پ تا با بهنوش  که شرررد هموني ونداد: وگفت ا
 ...ندادم گوش حرفت به شد خوب... میخواستم

ز   دلبازز   و دسررت من همسررر: وگفت زد لبخندي ونداد  اعال حد به یشررو ز 
 ....رسونده
 ...برم دیگه من خوب... لعنت برمنکرش: وگفت خندید بهنوش

 ...کن تمرین بیشتر ساعت نیم یه حاال کجا؟: گفت فوري بلوط
هایش بهنوش فت زد برقي چشررمشرر به خیلي: وگ قا... خو فا  تایم االن ات

 ...شد سرد حیف... بود کرده درست قهوه برام ونداد.... بود استراحتم
 ...میکنم داغش برات خوب: ونداد
: گفتو زد لبخندي بلوط... شرردند خیره او به نفري دو... نه: گفت تند بلوط

 .برسید تمرینتون به شما.... میکنم داغ من
 .شد اشپزخانه وارد بلوط
 !!!اووف... کند داغ و سرد نوشیدني خودش جز کسي براي نداشت حق

 .بود درنیاورده را مانتویش حتي هنوز بلوط



 خوشش انها صمیمیت از اصال. میداد اموزش بهنوش به گرمي لحن با ونداد
شت دلیلي هیچ. امد نمي  صحبت گرم اینقدر متاهل مرد یک با بهنوش ندا
 درخواسررت لباس او از.... بزند حرف هفته اخر مهماني با رابطه در... کند
 سرش فرق بر خاکي چه باید میکرد؟ چه شاخدار دروغ این با حاال... کند

 میکرد
 ...ها نازه خیلي قورباغهه این واي: گفت که امد بهنوش صداي

 ....تو مال میخواي: گفت راحت ونداد
 ...نه: گفت بلند صداي با بلوط
 گفتي؟ چیزي: وگفت چرخاند اشپزخانه سمت به را سرش ونداد

 ...بود او مال.... نمیداد را اش قورباغه
 ...است ه اماد ها قهوه....  نه: وگفت کشید عمیقي نفس

عد بهنوش غه رفت یادش اش قهوه صرررف از ب با ما ببرد را قور یل این ا  دل
 راهم پیراهن ان انکه یا.... باشرررد نداشررته تنبیه ونداد تعارف که نمیشرررد

 باشد؟؟؟ داده را شالش اگر... بدهد میخواست
 .بود مانده همین. میکرد دق وگرنه... میگرفت او از تارا سه این باید

 .کوبید هم را در رفت اتاق به قهر حالت با
 شخود تا کرد صرربر سرراعتي نیم... بود گرفته اش خنده حرکاتش از ونداد
 .کرد ز با را اتاق در و زد در به اي تقه ناچارا...  نیامد... بیاید
 هان؟:وگفت نشست تخت وروي کرد پنهان تخت زیر را چیزي بلوط
 بود؟ چي اون: ونداد
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 چي؟: بلوط
... ارمبذ عمرا: گفت و ایستاد سیخ بلوط که بردارد را ان زد دور را تخت ونداد

 ...فضول... ور اون برو
 خبر؟ چه: وگفت نشست تختش وروي خندید ونداد
 ....شماست پیش که خبرا: گفت طعنه با و انداخت باال اي شانه بلوط
ست ونداد شید را بلوط د شش در افتاد مثل بلوط و ک  چهار ونداد... آ*غ*و*

 و... قهرم باهات... منو کن ول: گفت اخم با هم را بلوط و بود نشررسررته زانو
 .نشست او به پشت تخت روي زانو چهار
 بازي رو باهم تو و من: وگفت گذاشرررت او ي شرررانه روي را سرررش ونداد

 نه؟ میکنیم
 چي؟ یعني: وگفت خورد تکاني بلوط
شت او ي شانه رفتگي فرو روي را اش چانه ونداد  ات َش  گوَش : وگفت گذا

 ...کوچیکه چه
 .بود قبل ي جمله ان گنگ هنوز بلوط
 صادقي؟ باهام تو: گفت مکث کمي با ونداد
 او به فرزام که بود گویي ان نگاهش راس تیر در... کشررید عمیقي نفس بلوط
 قالو میگفت فرزام به را حقیقت باید بگوید؟ میخواسررت چه. بود داده هدیه
 .بود راه بهترین این. میکند را قضیه
 تو ت   ت   ت   من: گفت و کرد حلقه بلوط هاي پهلو رادور دسررتهایش ونداد

 ...نبوده کسي تو جز زندگیم
 ...بود هم نخواهد و: وگفت زد لبخندي بلوط



 ...شدي شیطون: وگفت ب*و*سید را گردنش روي و زد لبخندي ونداد
 ...بودم: وگفت چرخید سمتش به بلوط
 .خندید بلند و... نداري امادگي حیف: وگفت زد لبخندي ونداد
شتي حرص با بلوط شتان که زد او بازوي به م  با فتندگر درد بدتر خودش انگ
 ؟...داري وبخند بگو همش بهنوش این با چرا... شو ساکت: گفت غیظ

پایي بهنوش... دوسررتیم خوب: ونداد  خراب خونه... میکنه فکر ف   ف   ارو
 ...نیست کن

 .بود ه نشد راضي هنوز بلوط
 اعتماد بهم همیشرره ه   ه   دارم دوسررت: گفت و ب*و*سررید را لبهایش ونداد
 ...باشیم داشته
لوط یزي ب فت چ گ طر بوي... ن نداد ع عا و ق نده م*س*ت وا ن . بود ک

یا یک همه ها این میکرد حس...  بود داغ و گرم آ*غ*و*شررش  بیشررتر رو
ستند شقانه وحرفهاي ها نوازش. نی  لحظات ترین بخش ل*ذ*ت ونداد ي عا

 .میگذاشت جا به را
قدر بلوط مه این که بود خر چ مه این محروم را خودش مدت ه  و لطف ه
 !بود کرده عشق

 حرفهاي و صرردا و لحن به. بود خوشررحال میگذراندند وقت هم با اینکه از
ما میکرد گیر سرروزنش گاهي. بود کرده عادت ونداد  نمي رویش به دیگر ا

 .اورد
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سن به بود گرفته یاد دیگر ... شدمی ناراحت هرچند...  کند فکر بهترش محا
 اول از اگر شرراید... نبود مادرزادي نق  این میدانسررت اینکه همه از تر بد

 نمیدانست... نمیشد اتفاق این دچار وقت هیچ یا....  داشت مشکلي چنین
 قلبي وخوش مهربان و صبور ادم چنین وقت هیچ صورت این غیر در شاید

 .نمیشد
 قدم.. .نفره دو شام پختن... عاشقانه حرفهاي... میخواند... میزد پیانو برایش

 به اعتراض... شرران خانه نزدیک هشررتم و هفتم باغ کوچه و خیابان در زدن
شیدن  شا عالقه مورد اي سورمه رنگ اینکه به اعتراف... تنگ شرت تي پو
باغه گرفتن پس... اسرررت یایي شرربي... بافتني شرررال و نارنجي ي قور  رو

 این به را دلت: میزد فریاد جفتشان به تا بود کسي کاش... بود شده جفتشان
 !نکن خوش طوفان از قبل ارامش

****************************** 
****************************************** 

****************************** 
 .گرفت را شماره و گفت اهمي بلوط

 .بود کرده خودش که بود کاري خوب
 .کرد سالم و کشید عمیقي نفس سودي صداي شنیدن با

شناخت اول سودي  روي به سالم: گفت ناباوري کمال در بعد کمي اما... ن
به؟ حالت... دلم عزیز ماهت به؟ ونداد خو  خانم ورا این از عجب چه خو

 خانما؟



 با تمام ماه سرره دو... نداشررت حال هر به را صررمیمانه لحن این انتظار بلوط
 .بود نکرده سر اش وخانواده مادر با هم بار یک بود ده ز کله و سر ونداد
 خوبن؟ بهادر اقا شما؟ خوبین: وگفت کشید عمیقي نفس

 .نمیچرخید هم دهانش به اصال. نبود که زور... عمو بگوید نمیشد رویش
 چه.... خوبن همه... گلم عروس بشررم فدات الهي: گفت هیجان با سررودي
جب خدا... طرفا این از ع ند این ب قت چ قدر و  که بود کرده هواتونو دلم این

 چه... ببینم کن تعریف دلم عزیز خوب... پیشررتون بیام زده سررر میخواسررتم
 خبرا؟
 همینطوري... نیسررت خاصرري خبر خوب: وگفت کشررید عمیقي نفس بلوط
 ...احوالپرسي زدم زنگ

 و دعوا و وحید و ویدا امدن از.... نیست خاصي خبر میگفت چرت هرچند
 !!!نیستند خاصي اخبار اصال اینها...  و اشتي و طالق و دادگاه به رفتن
شید عمیقي نفس بلوط شت سودي و ک سائل از دا صایح و زندگي م  لد و ن

 ...میزد حرف غیره و نبودن چرکین
 دوري از... میگفت پریشانش احوال و ریحان از هایش صحبت الي البه در
 .میگفت اینها ي همه از... دل ودوري راه
 میخورد چشم به هم ونداد لحن در که اشنایي مهرباني با حرفهایش میان در

 کر شرریطون گوش... شررکر رو خدا... اومدید کنار هم با که حاال: کرد بیان
 ندچ هان؟ باشه؟ دلخوري و قهر باید چرا دیگه... هستید راضي هم جفتتون

 ماا... شررد سرریخ تنم به مو که زد حرفهایي اینجا بود اومده وحید پیش وقت
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 اب شررما و زد حرفي یه... گلم دختر... گرفته اروم خیالم تو تماس با حاال
 سررفید اسرریاب تو و گیس این باالخره ماهم...  کردید تحملش صرربوري

 منم دل بخدا... فهمیدن دیگه ادم و عالم اینو... میاین بهم شررما... نکردیم
 قدرچ که میدونم... کنید شررروع تونو زندگي قهر و مخالفت با که نبود رضررا

ست شتي دو سم... کني انتخاب خودت رضایت با دا شته مرا شي دا  اما ...با
... .جنگید نمیشرره که قسررمت با: گفت مکث با... بود این قسررمت که حاال

... کني اشتي ات خانواده با که خوبه هم حاال... افتاد دیگه هم دل به مهرتون
شون دعاي با که شاال اي... بریزید دور رو ها کینه  تر نشیری زندگیتون خیر
 دخترم؟ هستي جان؟ بلوط... بشه

 ...جون سودي بله: وگفت کشید داري بغض نفس بلوط
 دنیا وقتي... مادرم جاي منم جان بلوط... دخترکم هات نفس فداي: سرودي
 به و شرردنت بزرگ که نشررد هرچند... شرردي اروم منم ب*غ*ل تو اومدي
 خلقي جک و دلخوري با که حیفه خدا به اما...  ببینم چشم به رسیدنتو عرصه

شه یه ات خانواده با شه سنگین دلت ي گو ... دخترم کن سبک خودتو... با
 ...میشي اروم بخدا
شید عمیقي نفس بلوط ست از من... جون سودي نمیدونم: وگفت ک  رمپد د

 ...االن ولي... دلخورم خیلي
 .کرد وسکوت

 !دیگر داشت حال هر به...  خوب که داشت را کسي االن
 دم؟نکر پاگشا و پسرم و تو هنوز من میدونستي: گفت مهرباني با سودي

 .شد راست سریع چه دروغش فکرکرد و خندید بلوط



ست از ونداد: گفت و افزود حرفش ي ادامه در سودي  خیلي ویدا و وحید د
ند.... دلخوره نا هرچ یک حسررودي... داشررتن حق هم او  وبزرگ کوچ

 ... باشه هم نوبتي بعد... بدیم اشتي و ونداد اول بیا... نمیشناسه
 هب اما نمیخواسررت را این دلش ته هنوز هرچند...  کشررید عمیقي نفس بلوط

 الح به تا ونداد... نرفتیم عسررل ماه هم ما: گفت سررودي لحن ز تاثیرا خاطر
 نه؟ ندیده شیرازو
 ...میگیري تیز... خودمي عروس که حقا: وگفت زد اي قهقهه سودي

 ...میرسیم خدمت ظهر شنبه پنج پس: وگفت خندید بلوط
 ...عروسکم چشمم رو قدمت:  سودي

 .شد قطع تماس متفرقه موضوع چند در صحبت از بعد
ست میکرد فکر بلوط ست در شتي ویدا و وحید با زودي این به نی  یا ند؟ک ا

ست صو منتظر بودند وگفته بودند امده احترام نهایت در انها هرچند... ه  لو
 .بود ازدواجش پذیرش شرط ونداد که هستند چکي

 در چک هنوز شررراید ازاینکه... ونداد به را حق نه داد مي انها به را حق نه
... دمیش خریده نباید... نبود درست این. رفت پیچ دلش باشد ونداد حساب
 پاک وجودش از ذهنیت این تقریبا ماشررین و خانه کردن نام به با که هرچند

 ...ماند مي او با هنوز پول براي که بود شده
 نارنجي ي قورباغه به و کشررید عمیقي نفس...  شررد شررروع پول با چیز همه
 .زد لبخندي بود زده زل او به که اش
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شت را کتش بلوط شت هم را سوئیچ و بردا  ونداد. شد خارج خانه از و بردا
شین سوئیچ. بود رفته او از زودتر صبح شته برایش را ما  صبحانه....بود گذا

 ي صرربحانه شررکالت کنار هم پول مقداري... بود فراهم معمول طبق هم
 که دبیای زبان به او نمیداد اجازه ونداد ازاینکه. میزد چشررمک وفور به فندقي

 ...بود خوشحال واقعا است مایحتاج محتاج
عت نه این به بود دسررتش در هنوز فرزام سرررا ها ید ب مه با  او به را چیز ه

 رویش نگین یک... میکرد نگاه سررفیدش و سررراده ي حلقه به... میگفت
 .میدرخشید

 ي سررلیقه هرچند....شرریک و سرراده. بود شرریک اما... فاخر نه بود زشررت نه
 خوب اما...  بود خودش ي سررلیقه ونداد مگر... نبود بد اما...  نبود خودش

 ...امد کنار میشد... نبود بدک
 و اب شیر کردن چک از پس و نوشید داغ داغ را وچایش کشید عمیقي نفس

 .شد خارج خانه واز کرد قفل را در گاز وخاموشي یخچال هاي در
 .افتاد راه ساختمان سمت به و شد دانشگاه پارکینگ وارد

که از ید کالس به ورودش در را فرزام این جب ند نار متع ما نیلوفر ک  وشرری
 .نشست

 لک به را بلوط تاهل بخش مسرررت خبر این شرریما خبرگزاري خوشرربختانه
شاش خرسند همگي و بود نموده اعالم محترمه جمیع سر از وب  دختر یک ک

ید که الشرروهر منتظرین اجتماع از  یدادم را بهتر زندگي کمتر رقیب یک نو
 .بودند شده م*س*تفیذ امر بسي همگي

 .... تریا فعال سي بي بي از: وگفت زد لبخندي بلوط



 اوردي؟ شوهرتو عکس: وگفت کشید را دستش شیما
 همون زا گرفتم تابلو یه براش.... نیسررت خودش عکس: وگفت خندید بلوط

 ...گرفتم عکس
 ....باشي داشته شوهر که نمیاد بهت اصال ولي: نیلوفر
 هنر بابا... ول اي اینه؟ واي: وگفت کشررید دسررتش از را اش گوشرري شرریما

 ...واضحه تصویرت چقدر.... مند
 وندیدیش؟ فرزام: وگفت زد لبخندي بلوط

 تو سته دختر یه: گفت نیلوفر بعد کمي و کردند نگاه هم به شیما و نیلوفر
 میپیچید؟ فرزام پاي به همش...  ساجده... کالس

 ونداد پیام به دسررت یک که حالي در و گذاشررت چانه زیر را دسررتش بلوط
 شده؟ چي: گفت است رسیده دانشگاه به سالم که میداد جواب
 شرروهر وطبل گفته فرزام به گذاشررته نه برداشررته نه رفته خانم سررجاده: نیلوفر

 ...داره
 ...کرده راحت منو کار... گرم دمش: وگفت خندید بلوط

 ..ریلکسي خیلي تو بابا: گفتند مات وشیما نیلوفر
 ...دیوونن پسرا... باش نروس ذره یه: گفت خنده با شیما
... دمیفهمی باید زود یا دیر باالخره.... نیسررت مهم برام: وگفت خندید بلوط

 ...نگفتم بهش اولش از که بود خودم اشتباه
 نیازي که ودب خونسرد انقدر بلوط... نداشتند گفتن براي حرفي شیما و نیلوفر

 ...نداشت اخالقي هاي نصیحت به
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 .شد ساکت جو استاد ورود با
 بحال خوش... میداد گوش سرررالخورده مرد سررخنان به درارامش هم بلوط

 !!!بود ونداد استادشان که دانشجویاني
 از تعارف با. شد اتومبیلش سوار که بود ظهر دو ساعت کالس اتمام از بعد

 و نشرردند سرروار انها اما برسرراند جایي تا را انها که خواسررت وشرریما نیلوفر
 .رفتند خوابگاه به خودشان
 به هتق چند با که زد چشررم به را اش افتابي عینک... کرد روشررن را اتومبیل

 .شد خیره فرزام نگران ي ه چهر به متعجب شیشه
 ؟ بلوط: وگفت نشست صندلي روي فرزام دعوتش و تعارف از قبل

 انمخ کنم فکر: وگفت کرد روشررن را اتومبیل و کشررید عمیقي نفس بلوط
 ...بهتره باشم وارسته

 ...دروغه اراجیف این بگو میکنم خواهش: گفت مشهودي کالفگي با فرزام
 واسشح حیف...  امد بیرون دانشگاه پارکینگ از و کشید عمیقي نفس بلوط

یدید را ونداد وگرنه بود فرزام امیز التماس کلمات به  جلوي از کامال که م
 .بود شده رد پایش
 نه؟ هشوخی یه این بودي؟ کرده ازدواج تو بلوط: میگفت مقطع و کالفه فرزام
 به هم با را سرراعتش و مه شررناسررنا داشررتبورد از و کشررید عمیقي نفس بلوط

 ...داد دستش
 .کرد رو و زیر را شناسنامه ي صفحه بار ده. بود شده سفید رنگش فرزام

فت داري خش و مرتعش صرررداي با ند: گ ته؟ چ  بازي منو چرا بلوط؟ وق
 دادي؟



 که مبود گفته بهت من.... فرزام ندادم بازیت من: وگفت زد پوزخندي بلوط
 اشررنایي یه و اسررت برادرانه کوچیک حسرراب یه فقط تو روي من حسرراب

 حرکتي هیچ من... همین... بودن غریبه ادم مشررت یه که کالسرري تو قدیمي
ستم هم ام خونه تو روز اون... کردي شورش مدام تو اما... نزد سر ازم  خوا

ما...  بگم بهت ند اینقدر تو ا نه و ت  نم ندادي اجازه که رفتي پیش خودخوا
 ...بزنم حرف
 هک هم تو منه؟ گردن تقصرریرا ي همه االن اهان: وگفت خندید عصرربي فرزام
 مومت چیز همه اکي.... باشه باشه... گ*ن*ا*ه بي ي فرشته.... پاکي ي الهه

 ..میشه
 بود دهنش شروع تو و من بین... کن بس میکنم خواهش: گفت تندي با بلوط

 ... نبود چیزي میفهمي؟.... بشه تموم حاال که
 ...ب*و*سیدم رو تو من بلوط: گفت بهت با فرزام
شه بلوط ستم؟ من: گفت حرص با و کرد پارک اي گو شعور توي خوا  مامت بی

 ....گذشتي خودت حد از مدت این
شتي؟ تو: گفت حرص با فرزام شتيد علنا که بودي شوهردار زن یه تو نگذ  ا

 ....میکردي خیانت بهش قدیمیت پسر دوست با
 ...شو خفه: گفت داد با بلوط
 نگاه همب وقتي... بودي من با وقتي تو من؟: گفت عصرربانیت نهایت با فرزام

.. .دارم دوسررتت عاشررقتم که بگم بهت میدادي اجازه بهم وقتي... میکردي
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 هب داشررتي مدت این تمام... ب*و*سرریدمت وقتي... گرفتم دسررتتو وقتي
 ...میکردي خیانت شوهرت

 .بود شده اشک از پر چشمهایش بلوط
 .بود افتاده نفس نفس به هم فرزام
ید عمیقي نفس عد و کشرر فت داري مدت سررکوت از ب یدونم: گ  پیش نم

 ...میسوزه شوهرت براي دلم واقعا اما... کردي فکر چي خودت
 ...فرزام: گفت بلوط و کرد باز را اتومبیل در

با چرخید سررمتش به فرزام  فقط... فرمنش: گفت خشرررک کامال لحني و
: وگفت انداخت داشتبورد روي را بلوط ي ساله 4 اهدایي ساعت... فرمنش

 ...باشه خودت پیش اینم
 نفهمه شوهرت وقت هیچ امیدوارم: گفت مکث با و انداخت پایین را سرش

قدر تو که جداني بي حقش در چ عا... کردي و یدوارم واق مه ام  تو که نفه
 بسررتر هم فقط خیانت: وافزود کشررید عمیقي نفس... کردي خردش چقدر
 اهنگ... میشه حساب خیانت هم خندیدن دیگه یکي روي تو... نیست شدن

ساب خیانت کردنم شه ح شه داغون... بفهمه شوهرت نذار بلوط... می ... می
 ....وارسته خانم خداحافظ

 .کرد حرکت خیابان سمت به و بست را اتومبیل در
 .شد دور بلوط از و گرفت دربستي یک

 ندادو میکرد فکر و بود گذاشته فرمان روي را سرش خیس چشماني با بلوط
 !بود کرده بد حقش در.... 

************************************* 



************************************* 
 هب را اش قهوه فنجان و انداخت دیگرش پاي روي را پایش که حالي در ونداد

 تمیز حال در که میکرد نگاه ارسررالن به که درحالي و کرد نزدیک لبهایش
مسائل این خوب: گفت کوروش به رو بود پیشخوان کردن  من هب ربطي چه م 
 داره؟

شید عمیقي نفس کوروش سالن به که حالي در و ک  دمیکر نگاه چپ چپ ار
 فصر فقط نه... کنم صحبت نهار وقت در شما با داشتم دوست من: گفت

 ...میشه کوتاه هامون صحبت... قهوه یک
 رفک: وگفت نشرسرت سرینه به دسرت و گذاشرت میز روي را فنجانش ونداد
وقت هیچ نکنم  ...کنم پیدا فرصتشو و 

. دمیکر نگاه انها به م*س*تقیم... بود گذاشررته چانه زیر را دسررتش ارسررالن
 .بود کرده مشخ  ونداد را قرار مکان
 س   شررما جالبه من براي خیلي حال هر به: وگفت کشررید عمیقي نفس ونداد

ش   دارید؟ نظر زیر منو همسر زندگي ماهه چهار سه س    رو شما شغل ش   ش 
 نداده؟ قرار تاثیر تحت

. ..شرردم بیکار من همسرررتون لطف برکات از: وگفت زد پوزخندي کوروش
 ...هست ماهي هفت

شن سیگاري که درحیني و  تعارف این ونداد و کرد تعارف ونداد به و کرد رو
 حماقت بایه دختر یه...  بودید من جاي اگه هم شررما: گفت نپذیرفت را

 میکردید؟ چیکار میگرفت ازتون و اتون اینده و کار و زندگي
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 بزرگ ب   ب   اینقدر وقت هیچ حماقت یه اصرروال: وگفت زد لبخندي ونداد
 ...دداشتی پتانسیلشو خودتون شاید... کنه رو و زیر و چیز همه که نیست
 ماش همسر حال هر به: وگفت کشید عمیقي نفس وکوروش زد خندي ونیش

 ....ازدواجش از قبل
سائل: گفت تند و پرید کالمش میان ونداد شته م  خودش به من خانم ي گذ
 ... داره ربط

 ااون چي؟ ازدواجش از بعد مسررائل به: گفت و زد لبخندي فاتحانه کوروش
 نداره؟ شما به ربطي هم

 .بود شده خیره او به بیني ریز با ونداد
 اي شرریشرره گرد میز روي را ارنجش میداد حرص بوي که لحني با کوروش

.. .گرفت ازم شررغلمو... کرد نابود منو زندگي بلوط: گفت و گذاشررت دودي
 ازم باشررمم داشررته میتونسررتم که اي شرراهانه زندگي... گرفت ازم عشررقمو

 ...گرفت
 ...انتقامه هدفتون پس: ونداد

قام؟: کوروش هل ادم براي و راه خودش بلوط... شررردت این به نه انت  سرر
 ...میکنه
 جدي؟: ونداد

 روي را هایي عکس و اورد بیرون را پاکتي اش اي قهوه چرم کیف از کوروش
 یليخ همسرررتون بدونید که باشرره جالب براتون شرراید: وگفت گذاشررت میز

 نجپ به مربوط عکسها این... میگیره هدیه ازشون و میذاره قرار افراد با راحت
 ...ظهر یک ساعت... هستند مهر



 براي جالبه: گفت کند نگاه بود میز روي که هایي عکس به اینکه بدون ونداد
 کلمه قطع بدون و وتند زد لبخندي هسررتید؟ بیکاري ادم چه شررما....  من

 د؟میکنی تعقیب رو نمیره بیرون خونه از سال تا سال که منو همسر: گفت
 ...بیارم در گمراهي از رو شما میخوام فقط من: گفت حرص با کوروش

 .میکرد نگاه ها عکس به ونداد
سري روي به رو بلوط شم پ شکي ابرو چ سته م ش  ادوک ي جعبه ویک بود ن
 .بود رویش روبه

 ینها کنسول میز روي گوي این...  بود بلوط دست در گوي یک بعدي عکس
 .داشت قرار بلوط اتاق ي

شید عمیقي نفس ونداد  يلبخند میداد تکان مدام را زانویش که درحالي و ک
 چي؟ که خوب: وگفت زد

شت ونداد جلوي برنده برگ مثل را دیگر عکس یک کوروش  حالي در و گذا
سیدن حتي: گفت میکرد نگاه او ملتهب ي چهر به که  بهغری مرد یک ب*و*

 عادیه؟ براتون هم
 این. نداشرررت امکان این. بود عرق خیس کمرش ي تیره. نداد جوابي ونداد

 ...ودب دیده بلوط اتومبیل در را او قبل لحظاتي همین... میشناخت را پسر
 کامال حاال اما ماند نمي یادش اش چهره میدید را او دیگر بار هزار اگر شاید

 ...داشت یاد به را صورتش
 که یدبپرسرر هم سرررایدارتون از میتونید: وگفت کشررید عمیقي نفس کوروش

 ...بوده منزلتون در ساعت یک اقا همین...  روز
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 ...دروغه همش اینا: ونداد
س هم سرایدارتون از بهتر: وگفت زد اي پیروزمندانه لبخند کوروش ... یدبپر

 با اش بقیه دیگه... بذارم جریان در رو شررما که بود ام وظیفه حال هر به
 فشک تو پاشو هم باز اگه... مساوي یک یک: بگید همسرتون به... خودتونه

 کی با کردن بازي.... میکنم رو ازش رو بیشررتري هاي اتو مطمئنن کنه من
 ...نداره خوشي عاقبت مرد

صال: گفت حرص با ونداد  ونچ...  اقا نکنید تلقي مرد م   م   یک رو خودتون ا
ي خصرروص   مسررائل و ندگي ز   ز  ...  ندارید مردانه شررعور وجه هیچ به  صرر 

صال دیگران  يندگ زز   روي دیگه اتون سایه امیدوارم... نداره ربطي شما به ا
 ...نباشه ما

 ادامه زندگي این اگه البته: گفت و برخاسرررت جا از و زد لبخندي کوروش
شته شه دا شي روز.... با ست و گفت خو  ونداد که شود خارج کافه از خوا
 بهش بگه من همسر اگه... دارم اعتماد چشمام از بیشتر همسرم به من: گفت

 !خوش روز... میکنم قبول منت و حرف بي
ندان کوروش چه د فت و کرد اي قرو ید بلوط به: گ قت بگ یا  و زندگي این ل

 .شد خارج کافه از. خداحافظ... نداره
 ؟ ونداد: وگفت رساند میز به را خودش فورا ارسالن

: تگف... میفشرررد را هایش شررقیقه که حالي در و کشررید عمیقي نفس ونداد
 ...نزن حرف

 کردي؟ باور چرندیاتشو و حرفها واقعا تو: گفت حرص با ارسالن
 .بود ب*و*سیده را غریبه مرد یک بلوط که بود عکسي به نگاهش ونداد



 .میزد نفس نفس دروني التهاب از
سالن سیر ار شت را عکس و کرد تعقیب را نگاهش م  تماح اینا: وگفت بردا
 ...ونداد فتوشاپن

نداد هایش و ید را لب تا... گز یدن ح  ترین صررمیمي طرف از را عکس ان د
 .بپذیرد نمیتوانست را دوستش
 فهمي؟ مي... کنن خراب خونه ادما این: گفت باز ارسالن

سید؟ بهش چي:  ونداد سید؟ بهش چي حرفها ح   ح   ح   این گفتن از میر  میر
 باج؟... پول

 تهداشرر اعتماد زنت به باید گفتم بهت جا همین بار یه: گفت مات ارسررالن
 فیلمت...  گفتي کوروش به واضررح و حرف این خودت االنم همین باشرري

 ...باشي نداشته کاري اش گذشته زندگي به باید... دلت؟ ته از یا بود
 ...ازدواجمونه بعد مال این: زد داد تقریبا ونداد

سماتون فقط که ازدواجي ازدواج؟ کدوم: گفت کالفه ارسالن سن تو ا  امهشنا
 یه خدا رو تو ونداد نداشت؟ ورغبتي میلي هیچ اون که ازدواجي بود؟ هم ي

 اینکه براي فقط احمق اون مطمئنم من... کن فکر درسرررت... باش اروم ذره
 واقعي... دروغه همشررون اینا... کرده و کارا این کنه خراب تو جلوي و بلوط

 ...نیست
شید عمیقي نفس ونداد  وا از ها مدت بلوط اگر... گنجید نمي باورش در. ک
 ینسررنگ نفسررش... بسررپارد دیگري کس به را خودش نداشررت حق بود بیزار
 .بود شده
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 .نبود منصفانه این. داشت خفگي احساس
سالن ست ار سه عکس ان ونداد که بزند حرفي خوا شت را ب*و*  بي و بردا

 .شد خارج کافه از خداحافظي
 از خوش اب هم روز یک. گذاشررت میز روي را سرررش کسررلي با ارسررالن

 !اي کینه ادم هر به لعنت. نمیرفت پایین کدامشان هیچ گلوي
 .رفت مي راه و بود کرده فرو جیبش در را دستهایش ونداد

گاه م*س*تقیمي مسرریر به.... هدفي هیچ بي طه به...  میکرد ن  ي نق
صي شخ شت سعي.  میکرد نگاه نام .. . اتفاقات. کند حالجي را اتفاقات دا

سته ازدواجي. ... ابتدا از شقي... ناخوا سته ع ست. ... ناخوا شتني دو  هک دا
ست خودش  کجا و کي نفهمیداز که کرد غرق خود در را او چنان اما نمیخوا

 ...شد شروع
 .بود انداخته ورطه این در را او چیزي چه ببیند تا اورد مي فشار ذهنش به
شت اعتماد بلوط به او شمهایش از...  دا شتر چ شت اعتماد بلوط به بی ... دا

 ...بود دروغ ها این ي همه
 و لجباز قدر هرچه. بود صادق و صاف او بلوط... است دروغ که بود واضح

 رعصرر. بود الوده هوا...  کشررید عمیقي نفس... نمیکرد دخیانت بو یکدنده
 کاري کنده سررنگفرش روي را ها ادم ي سررایه جاني بي افتاب. بود سررردي

 .میکرد ایجاد خیابان ي شده
 .کشید را موهایش



 دوسررتش بلوط نگذرد؟ بگذرد؟... بود امتحاني چه این... بود قضرراوتي چه
 میگذاشت؟امروز قرار او هنوزبا... نبود...  بود پشیمان... نداشت... داشت

 .کشید عمیقي نفس... اتومبیل در
سي با باید ست... میزد فریاد... میزد داد باید.... میزد حرف ک شت دو  هب دا
 ...کند خالي را خودش مرگ حد تا و بیفتد چیزي جان

ستش بلوطش شت؟ دو شت؟ دا شت ندا شت چون بازگ  مرد به...  اما... دا
 خیانت این مشررترک غیر زندگي این از سررهمش... تا بود داده اجازه دیگري

 ...نبود
 ...نبود عکس یک تماشاي بلوطش از سهمش
شمش روي بلوط... نبود تردید و شک همه این سهمش شت حق بود چ  ندا

 ي رابطه هیچ امروز به تا انها... نداشرررت حق... بیندازد چشررمش از را او
 ...کند تکیه دیگري مرد به داشت حق بلوط پس... نداشتند هم با خوبي

یه او وقتي  قح بلوطش پس.... نبود الیق او وقتي... نبود خوبي گاه تک
 .داشت

ست الیق او وقتي شته دو شت حق بلوط... نبود شدن دا شت حق... دا . ..دا
صا بي عین در عملش اگر حتي...  بود صداقتي بي عین در اگر حتي  و فيان

 ...حتي حتي حتي... بود ناعادالنه
 .شد کج سو همان به هایش قدم اراده بي عکاسي ي اتلیه دیدن با

شد هم دقیقه ده کارش ست فوتو این: گفت خند نیش با جوان مرد... ن .. .نی
 !داداش داغونیم خیلي نفهمیم کاریم این تو عمره یه ما
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 هچ او اصال. بود شاپ فوتو... بکوبد طاق به را مرد سر داشت دوست ونداد
 .داشت باور ناباوري عین در را بلوطش ونداد که بود این مهم... میدانست

 .شد ساختمان وارد و کشید اهي مجتمع دیدن با
 مي خانه به ازدانشررگاه همیشرره که سرراعتي همان. بود عصررر هفت سرراعت

مد ما بلوط... ا ید.... بود منتظرش حت ند بلوط و میزد زنگ شرررا  باز را در ت
 ار کتش و کیف شرراید... امدي دیر: میزد غر و امد مي اسررتقبالش و میکرد

 شاید... بود اماده شام میز و بود چیده اي خوشمزه شام شاید... و میگرفت
شن و گرم خانه سته بلوط شاید.... بود رو  رانهزا و شاید...  بود منتظرش ارا
 ...دیگر شاید
شا را بلوط ي عالقه مورد سریال هم با تلویزیون جلوي شاید  و دمیکردن تما

سیر را هایش صحنه پایاني تیتراژ به دادن گوش حین در  را حقو میکردند تف
 ...دادند مي زوجین ز ا یکي به

 خیره او به را اش ابي چشررمهاي که حالي در شرریریني لحن با بلوط شرراید
 لوطب و میشد غرق دریا ان در فقط او و میزد حرف دانشگاه اتفاقات از میکرد

 ماتکل با میکرد سررعي او و.... نمیکند گوش هایش حرفي پر به که میزد غر
 .کند جبران را شوم اتفاق این امیز محبت
 حاضررر که میزد غر بلوط اما میشررد رنگ پر چاي پرتي سرررحواس از شرراید

 ازب ترش لیمو قاچ دو همراه به و میشررد بلند ونداد و کند تعویضررش نیسررت
 .میگشت

سي با را باران زیر زدن قدم و میگرفت باران شاید ستش که ک شت دو  براي دا
 رد شررب شرراید... نمیشررد نگران شرردن خیس از و... میکرد تجربه بار اولین



... میکردند جبران را هایشان بدهي و داشتند سهمي هم براي هم آ*غ*و*ش
 تلخي فکر هیچ ي اجازه دیگر که میشررد بخش ل*ذ*ت زندگي انقدر شرراید

. ..بنوازد عاشررقانه نواي یک میخواسررت او از بلوط شرراید... نمیداد راه ان به
 ...میداد را ارامش نوید که دیگر شاید هزار و... شاید

 یهتک او که چرا میداد بلوطش به را حق و... بود ور غوطه شک از گردبادي در
 !...نبود خوبي گاه

 ي دگمه شررد اسررانسررور وارد... کرد تایید اما... بود پرت حواس سرررایدار
 .زد را پارکینگ
شان اتومبیل ست با... بود کثیف سفید  هنوز... کرد لمس را کاپوت لرزاي د

 .بود شده پارک که بود ساعت یک نهایتا شاید... بود داغ
سور سوار دوباره سان ضافه لبخندي اش گرفته غمباد ي چهره به. شد ا  ردک ا

 .بودند سرخ چشمهایش... 
 .زد زنگ کلید از استفاده بدون
 .کرد باز را در تند بلوط

پاپو بود زانویش باالي تا که چرک صررورتي دامن و صررورتي تاپ ان با  شو
 زبان به را امدي دیر چرا گفت داري کش سررالم اش صررورتي پلنگ هاي

 زا میکرد لوس را خودش که حالي در... گرفت را کیفش و کت...  اما نیاورد
 نمیتوانسررت که سرروخته ماکاراني....  میزد حرف بود سرروخته نیم که شررامي

 !باشد خوشمزه
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 بلوط شرراید.... نبود گرم...میکرد نگاه روشررن ي خانه به سررکوت در ونداد
شب...  بود کرده خاموش را ها شوفاژ ست گرم خانه میزد غر فقط دی  هیچ. ا

 پا یبهغر مرد یک میکرد فکر وقتي بخواهد نمیتوانست را شایدها این از کدام
 ي وب*و*سرره اتومبیل در عکس یک... و اسررت گذاشررته شرران خانه در

 .نمیخواست را ها این.... بلوط
 ...ناجور کردم خراب کنم درست ماکاراني اومدم: وگفت زد لبخندي بلوط
 خونه؟ اومدي چند ساعت: ونداد
 ویالن خیابان در داشرررت اي خرده و شررش سررراعت تا... کرد مکثي بلوط

 و میشد تمام سه ساعت کالسش که صورتي در... میریخت اشک وسیالن
 ...بود خانه چهار قاعدتا او

 ...همیشه مثل: وگفت زد لبخندي
 ونیم؟ چهار یعني: وگفت گزید را لبهایش ونداد
 ...همیشه مثل.... دیگه اره: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط

 از انگشررتانش هنوز را ماشررین کاپوت داغي.... میگفت دروغ راحت چقدر
 .بود نبرده یاد

ستگي با ست مبل روي خ ش ضیح چرا... نمیگفت چرا.. ن  چرا ....نمیداد تو
 .نمیکرد اعتراف خودش چرا... اورد نمي زبان به

 .داشت را دروني التهاب ان هنوز... بود عصباني
 همسرررش اراسررتگي و روشررن ي خانه.... نبود مرهم سرروخته ماکاراني یک

 مثل ذهنیتش رخداد این با که بود شررده اني از تر خورده زخم... نبود مرهم
 .باشد صاف قبل



 .کشید را موهایش... نبودند فوتوشاپ ها عکس
شمهایش سه چند با... بود کرده داغ سرش.  میرفت سیاهي چ  در پي ي عط

شپزخانه در بلوط. چرخاند اپن سمت به را سرش پي سي فس. بود ا  و ردک ف
 ...دیگر ي عطسه یک

 .بود خاموش هال شوفاژ
 .... گرمه نکن روشن: غرگفت با بلوط... کرد روشن را ان

 ....میخوري سرما س   س  : گفت حرص با ونداد
 شاتاق سمت به ونداد و نداد امانش عطسه که بزند حرفي باز خواست بلوط
 .بود انفجار حال در تلخ وقایع هجوم درد از سرش...  رفت
شي روز و حال االن شت خو ست را بلوط بخواهد که ندا  اگر... کند بازخوا

 ... میگفت بلوط بود گفتني
 ... بود گذاشته هایش زانو روي را سرش... نشست اتاق وسط
شید اهي...  بود بیزار گرفتن اعتراف از... میگفت خودش کاش  کرد سعي ک
 ...میشود تمام گران برایش چقدر همسرش خیانت که نکند فکر

 : نهم فصل
ساس با ستگي اح ضوح به صورتش در که خ شم و شکار و میخورد چ  دبو ا

 . بود داده لم کاناپه روي
 هب سودي دعوت و بود عصر پنج ساعت. چرخید مي خودش دور فقط بلوط

 .بود شده تبدیل شام به نهار از ونداد کالس خاطر
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 ندادو به رو مالید را اش پیشاني و گرفت را مبل لحظه یک که حالي در بلوط
 اي؟ اماده: گفت
 .بود منتظرش که بود وقت خیلي ونداد

 نیست؟ خوب حالت: گفت تفاوت بي لحني با
 ...میره گیج سرم کم یه فقط... نه:  بلوط
 را حال این اصال. داشت تهوع و پیچه دل حاال و بودند خورده حاضري نهار

 ...باشد عشقش پذیراي میخواست که شبي درست هم ان... نداشت دوست
شق سي پیراهن و مدادي نوک شلوار کت ان در اخالقش بد ع ستني طو  خوا

 میداد ربطش این به شاید... بود خودش در مدام که میشد روزي دو.بود شده
سته که شد دلیل اما... انداخت مي عقب بلوط را اش غریزه ي خوا  ات که نمی

 امشررب کرد فکر باخودش و زد لبخندي... باشررد رفته فرو خود در حد این
 .میکند مافات جبران
 ...حاضرم من خوب: وگفت کرد دستش را اش حلقه

 نتحسرری نظر اظهار منتظر و بود ایسررتاده ونداد جلوي بارزي بطور بار این
 بریم؟: گفت و زد محوي لبخند ونداد اما بود همسرش برانگیز
نه در اخر بار را خودش  سررراق با بادمجاني کوتاه پیراهن ان در کرد نگاه ای

 مهره گردنبند و الغرش بازوهاي و امد مي پایش سرراق وسررط تا که مشررکي
 نگفت؟ چیز هیچ چرا پس.بود خوب سیاه

 ودب پوشرریده را بود خریده ونداد که را پیراهني اینکه از... برچید لب بلوط
 ...داشت نظر اظهار شوق و ذوق
 .شد خارج خانه از و انداخت باال اي شانه



 .بود سنگین سرش
 ...داشت تهوع حالت هم کمي
 نای با اش رویایي زندگي ان میکرد فکر و کشررید مي مشررام به را ونداد عطر

صله دنیا یک بود صاحبش االن که چیزي شت فا ست هم باز اما دا  نمیتوان
 .شود رضایتش منکر

 مهربان... داشررت منشررانه اقا رفتار... صرربوربود... بود مهربان ونداد رخ نیم
ستیدن حد در را او... بود ست پر شت دو  چه زندگي این از مگر دیگر.... دا

 میخواست؟
یاهاي ي قله بلندي بر  دلش ته کمي هنوز و بود ایسررتاده دختران ي همه رو

 ودوانم یا... نیاورد زبان به که بود کمرنگ انقدر اما داشررت نارضررایتي رنگ
 .ندارد وجود اصال که کند

 .بود کرده بدتر را حالش ماشین هاي تکان
 .میشد سرما سرما و بود کوفته بدنش

شتر بار سه دو شاید که باغي خانه دیدن با شته انجا به قدم بی  نفس ودب نگذا
شید عمیقي  صلف باز. امد مي راه ارام کنارش ونداد. شد پیاده اتومبیل واز ک
یادي را بودنش پاییز، یاد ز تان. میزد فر ند ل*خ*ت درخ ما. بود  ان فضرررا ا

 .نداشت بود مانده یادگار به ذهنش در که را قبل بیجاني
سیر  یدندرس کلنگي قدیمي ي طبقه دو ساختمان یک به تا شد طي طویل م

 .بود ایستاده استقبالشان به سودي در جلوي... 
 .بود کنارمادرش هم ویدا
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 ...ب*و*سید را بلوط
 نگاهي بلوط و داد تکان سررري تنها سررالمش جواب در. بود کرده اخم ونداد
 .شد خانه وارد انها به اهمیت بي و کرد بدل و رد ونداد و ویدا میان

هادر  را سرررش و فشرررد خود به محکم را او باز آ*غ*و*ش با خان ب
 را سودي فقط ورود بدو در. داد دست پدرش با تنها هم ونداد... ب*و*سید

 .بود کشیده آ*غ*و*ش در
 .بود ساکت جمع...  نمیزد حرفي ویدا
 ابشخط نام به که را کسي لرزان صداي که بود سودي راهنمایي منتظر بلوط

 .شنید میکرد
 مگر انها باشررند؟ انجا نبود قرار انها... زد خشررکش ریحان ي چهره دیدن با

 نبودند؟ شیراز
 یدوح کنار که برنا و... دید را پدرش متاثر صررورت سرررش پشررت بعد کمي

 .بود ایستاده
 .بود باز نیمه دهانش. بود برده ماتش بلوط

شماني رنگ با مادرش  ي شده رنگ موهاي و عقابي بیني...  او از تر ابي چ
 اي وقهوه کرم دوزي گل اش یقه دور که مشکي مجلسي بلوز با... شوکالتي

 به پیش سررال چند که هایي صررندل و مشررکي سررانتي 75 دامن با بود شررده
 .بود ایستاده جلویش بود خریده برایش بلوط خود تولدش مناسبت

 .بود کرده بغض بلوط
شکارا ریحان شک ا ست نمي بلوط... میریخت ا  عمیقي نفس... کند چه دان
شید  خیلي. برد هجوم مادرش سمت به و انداخت زمین روي را کیفش...  ک



 ریهگ بلند بلند ریحان... بود رفته فرو ریحان آ*غ*و*ش در که نکشررید طول
 ...کند جبران داشت سعي او فشردن با را اش دلتنگي. میکرد
 فحر برایش دنیا یک ي اندازه به...  ب*و*سررید را دخترش پیشرراني ریحان
 . داشت

 رهچه به...  کشررید عمیقي نفس...  داشررت ارزو برایش دنیا یک ي اندازه به
 ابروهایي و صرراف پوسررت با...  کرده مش موهاي ان زیر. میکرد نگاه اش

 خود بیشتر غلیظي چشم خط زیر که ابي هاي چشم و روشن اي قهوه نازک
 .اورد لب به برانگیزي تحسین و عمیق لبخند تنها میکردند نمایي

 ...کرد پاک را اشکهایش
 .بود بهرام نوبت

 بازوهاي در و میدوید هم او آ*غ*و*ش به نبود اش دخترانه شرررم اگر شرراید
 .رفت مي فرو پدرش پهن

 بر مبني که را پدرش هاي فریاد هنوز نه...  داشرررت را رویش نه که حیف
 یگرد حاال اما کند فراموش نمیتوانست... بود برده یاد از بود ازدواجش اجبار
شت دلخوري براي دلیلي ضي... بود مده کنارا حاال... ندا ضي را  ماا نبود را

 ...است ناراضي بگوید که بود انصاف از دور
 ...ب*و*سید را بلوط پیشاني و شد قدم پیش خودش بهرام

 .کند احوالپرسي سالم مادرزنش و زن پدر با تا شد ونداد نوبت
ست ریحان سد را صورتش میخوا  پیش اما شد خم کمر تا ونداد... بب*و*
 .زد اي ب*و*سه او دست پشت به و کرد دستي
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 دوسرررت را ونداد احترام این... میکرد نگاهش امیزي غرور لبخند با بلوط
 ...داشت
 ونداد وحید که نماند پنهان نظرش از که حالي در اولیه اشررتي مراسررم بعداز
 ...نداشتند هم با هم دوستانه علیک سالم یک حتي
 شرررام میز چیدن مشررغول ریحان و سررودي و میکرد همراهي را بلوط الناز

 .شدند
 در هرچند. میداد ترجیح را ویدا... امد نمي خوشش الناز از اما نبود اي کینه

شت عهده به را سخنراني وحید قبلي اي مهماني ان  بیش و کم هم ویدا و دا
 .میداد ترجیح الناز به را ویدا اما میکرد کمکش

. ...پرید مي شاخه ان به شاخه این از مدام... نداشت وته سر حرفهایش الناز
 تهریخ صررورتش در چتري را موهایش... بود تر بلند او از اما بود تپل کمي

 .بود پوشیده اي ساده شرت وتي جین و بود
صي ارایش شت هم خا ساده نمک با کل در. ندا ضح که صفتي دو. بود و  وا
 .میکشید یدک خودش دنبال

 و ندبنشی بلوط کنار در تا برود میگفت که امد مي سودي هاي تعارف صداي
فت از ما ببرد ل*ذ*ت دخترش گوي گ حان ا یان در. پذیرفت نمي ری  ان م

 .میکرد همراهي باید را سودي کار همه
 از نمیتوانست....  باشد داشته شکایت و گله عمویش زن و عمو نمیتوانست

 کی و سرررگشرراده یک حاال هایش تنهایي و ها دلتنگي و اش ناگفته حرفهاي
ست... بدهد مادرش به کامل گزارش  و کند کتمان را هایش دلخوري نمیتوان

شد اما شود متنفر او از تا کرد سعي روزها که نگوید پدرش به  رد روزها... ن



 اجبار خاطر به همه و همه اش ناکامي..  اش بدبختي میزد فریاد وجودش
 نمیکرد حساب دیگر را کدام هیچ اما بود دارش اختیار او چون..  بود پدرش

قدر دیگر ذهنش...  نداد از بود پر ان  خاک حال در دیگر فکرها این که و
 .بودند خوردن

 در بحثي خاصرري طور به... میکردند رفتار مهمان مانند هم ومادرش پدر
 .امد نمي پیش انها با رابطه
 ...نبود مهیج شوهر مادر ي خانه میکرد فکر که هم ها انقدر
 ار ها شوفاژ نباید میگفت راست ونداد. است سرماخورده میکرد حس واقعا

 .میکرد خاموش
 دلمه: گفت ونداد میکرد جور حرفي سررودي تعارف درجواب که حالي در

 ...نداره دوست بادمجون
 ....اومده دستتون هم ي سلیقه خوب چه: وگفت زد لبخندي سودي
 ... شدیم مجبور: وگفت نوشید اب کمي ونداد

 رقف اوضاع میگفت اگرخودش شاید... نیامد خوش بلوط مزاق به حرف این
 ...او زبان از االن اما میکرد

 ...است دلخور چیزي چه از نمیدانست
شید عمیقي نفس شتهایش. ک  روزدی زد؟اگر را حرف این چرا. بود شده کور ا

مه ان ماس ه ما نبود مهم برایش هایش الت فاوتي بي این االن ا  هاي ت
 .بود مهم کوچکش

 ...بود افتاده اشتها از
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 براي اشررتراکي هیچ به انگار. نمیگرفت صررورت جمع میان خاصرري بحث
 .نمیرسیدند بحث شروع

 يم منشا کجا از قلقي بد همه این بداند و برود خانه به زودتر داشت دوست
 ...گیرد

 ديسو را ظروف شوي و شست... ببیند را باغ تاریک فضاي داشت دوست
 .میکردند کمک هم وویدا والناز وریحان بود گرفته عهده به
شان گپ میان در ستگاري ساره از هاتف که شنید وگفت ست کرده خوا  و.. .ا

 .بود بدهکار ساره به تبریک یک. نداشت مخالفتي هم ساره
 ...ایستاد ایوان روي لباسش ان با. شد بلند جا از

 یایدب داشت دوست...  بود ایستاده ونداد راس تیر در درست چرا نمیدانست
 ...داخل بیا است سرد که بزند غر و
 .میکرد نگاه تاریک باغ به

 انجا حس دنیا یک ي باتجربه امروز اما...  نداشررت خاصرري حس روزاول
 .میکرد مزه مزه را سرما و بود ایستاده

 .گرفت قرار کتي هایش شانه روي
 .شد کور ذوقش پدرش دیدن با

 .داد مي را ونداد عطر کت اما
 .بود ونداد کت

ست: وگفت کرد دخترش نثار لبخندي بهرام  تا تمگرف ازش بیاره خودش خوا
 ....بزنم حرف اي کلمه چند باهات خودم



ید عمیقي نفس بلوط یت...  کشرر هایش در رضرررا یان رگ  پس.داشرررت جر
 راضرري: گفت مقدمه بي بهرام و زد اي نیمه نصررفه لبخند... بود حواسررش

 هستي؟
 چي؟ از: بپرسد بلوط که بود یکباره انقدر
 زندگیت؟ از: وگفت داد باال را ابروهایش بهرام
 ... اره: وگفت شد خیره دهانش بخار به... کشید عمیقي نفس بلوط
 دلخوري؟ من از: بهرام
 نباشم؟:  بلوط
 ...شدم مجبور: بهرام
 اره؟ کني؟ مجبور بودم دخترت تنها که منو که شدي مجبور: بلوط
 کنار که خوشررحالم اما... کردم اشررتباه میدونم: وگفت کشررید اهي بهرام

 ...اومدي
 اومدم؟ کوتاه قیمتي چه به میدوني: بلوط
 نداري؟ دوستش تو...  بلوط: گفت و کشید عمیقي نفس بهرام

 و نمیتوانسررت دیگر که عادتي قیمت به اما... داشررت دوسررتش...  داشررت
ست ستش کند ترک نمیخوا شت دو  را وا بود مجبور که روزهایي قیمت به! دا

 هایش صرربوري و حرفها قیمت به... بود درد نکردنش تحمل و کند تحمل
صبور روز یک واگر بود کرده تحمل شد نا ست مي می  مامت قیمت به... شک

 تحمل بود مهربان منت بي هنوز و بود مانده جواب بي که هایش مهرباني
 عمل نفس اما... نبود درکار سرروختني اما میسرراخت و ومیسرراخت میکرد
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 هم او با اجبار بدون بار هزار اگر شرراید... بود سررخت درکش این...  پدرش
 با وا کت االن نبود کار در اجباري اگر بسا چه... نبود روزش این میشد خانه

 .نمیکرد گرم را تنش ، تنش گرماي و نبود هایش شانه روي عطرش
ستش بهرام سر و برادرم به اگه: وگفت کرد حلقه دخترش کمر دور را د  و شپ
 ...نمیکردم تباه زندگیتو نبودم مدیون پدرم

 تا ادد قلقلکش بیشررتر مدیون ي کلمه اما اسررت نشررده تباه بگوید خواسررت
 دیني؟ چه: بپرسد
 ...چرخید دخترش سمت به بهرام
 نه؟ کردي عادت لحنش به: وگفت کشید عمیقي نفس
 ...شده عادي برام....  اره: بلوط
 سرررت که و چیزي منت اي؟ طعنه حرفي؟ هان؟ نمیکنه؟ که اذیتت: بهرام

 میذاره؟ نمیذاره؟
 ...نمیدهد تکان پا از سر بدبخت ان نگذارد منت خودش کرد فکر بلوط
 چي؟ میزنه من به که وتشرایي پ تو به: افزود بهرام
 بود؟ افتاده اتفاقي چنین کي برد؟ ماتش بلوط
 میکنه؟ نفرینمم: وگفت زد لبخندي بهرام
 ونداد؟ کي؟: گفت تعجب با بلوط
 امصررد عمو دیگه بار یه موندم دل به ارزو: وگفت کشررید عمیقي نفس بهرام
نه ما.... ک یدونم ا گه خودش با بار هزار روزي م باهش من می ... کردم ت

 ...کردم تباه زندگیشو



ندگي نداد ز باه و تاد یک بود؟ شرررده ت جه با... شرریمي اسرر  عالي ي در
صیالت ستعداد و هنر همه ان با... تح سیقي ا  این... امیز افتخار مدال... مو

 میشد؟ فرض شده تباه... مهربان و وصبور متواضع منش
 لحظه هی بخاطر جفتتون زندگي... ببخش منو هم تو: وگفت کشید اهي بهرام
 ...کردم نابود
 نمیشم؟ منظورت متوجه اصال من بابا: گفت تعجب با بلوط
 نگفته؟ بهت ونداد مگه: وگفت داد باال را ابروهایش بهرام
 میگفته؟ بهم باید چیو: بلوط
 نمیدوني؟ یعني: گفت زده حیرت بهرام
 چیه؟ منظورتون نمیگین واضح چرا چیو؟: گفت کنجکاوي با بلوط
 گفتهن ونداد چرا... بود تلخ خاطرات این گفتن... کشررید عمیقي نفس بهرام
 ... بداند؟ نمیخواست یعني بود؟ نکرده کنجکاوي اصال بلوط یعني بود؟

 ...شد برقرار میانشان طوالني نسبتا سکوتي
 و تاریک اسررتخر... برد اسررتخر سررمت به و گرفت را دخترش دسررت بهرام

 ... خالي
 پنج حد در شرراید...  گفت واضررحي و دور ي خاطره از مکان به اشرراره با

.. .نگفت راهم ایستادن نوع... نگفت را زوایایش... کمتر هم شاید...  جمله
 مثل بود زدن حرف کم پدرش ي مردانه خصررلت... ومعلول گفت را علت
 ... ونداد

 .بود شده حبس سینه در نفسش
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 عین در... وجه هیچ به... نبود منصررفانه این... نداشرررت امکان یکي این
 شرروخي شرروخي.... احمقانه شرروخي یک مثل... بودن ناعادالنه و ناباوري

 بعد و داد قرار شررعاع تحت را زندگي یک اول که جدي انقدر.... شررد جدي
 ....خودش زندگي

 حاال ات افتاد مي اتفاق این باید انگار... سرراختمان یک چیدمان... پازل مثل
 تقامان وقت هیچ ونداد که کند وفکر بایسررتد پدرش مقابل تاریکي این در

. ..کرد صرربوري... گذاشررت احترام... نداشررت کینه... نزد طعنه... نگرفت
 اب مات... بگذارد منت ناخني سررر حتي بخواهد که نیاورد رویش به اصررال

شماني  يب نهایت این بچه یک حق در میکرد فکر بغض پر گلوي و خیس چ
 الح به تا چرا... بود رحمي بي بماند برایش ابد تا که عادتي... بود رحمي
 هک نگفت او به کسرري چرا.... دانسرررت نمي حال به تا چرا... بودند نگفته

.. . نگفت او به کسرري چرا بخرد؟ داشررت حق که کسرري به میشررود فروخته
 ...فرستاد بیرون سنگین را نفسش

 گفتم ردهک وپاره چک گفت بهم بهادر وقتي: وگفت کشید عمیقي نفس بهرام
سر این باز ... وردا کم قبالش در منم ي ساله پنجاه ي تجربه که کرد کاري پ

 ...نیاورده روت به االن تا که کرده اقایي... تو که هم امشب
 منو راحت اینقدر همین بخاطر پس: وگفت کرد پاک را اشررکهایش بلوط
 اوانت که فروختي بهش منو بدم؟ من اشررتباهتو تاوان خواسررتي دادي؟ بهش

 بدم؟ اتو ساله بیست اشتباه



 يرسررم این...!  گریه نه میکنند بغض نه مردها... کشررید عمیقي نفس بهرام
 شبغض حفظ براي تالشش تمام در. اورد جامي به باید صورت هر در که بود
 ....است دار نم پلکهایش کمي فهمید بلوط نهایت در

 ...نفروختم ارزون رو تو: وگفت انداخت پایین را سرش
ید عمیقي نفس بلوط ته ماتم دلش... کشرر  سرروگواري داشرررت... بود گرف

 تهگرف تمسررخر به را او و میزد پا و دسررت ندانسررتن در که میکرد را لحظاتي
.. .بود اش وباني باعث خودت پدر که نزد دم او و است کرده تحقیر... است
 .داد او را دیگران اشتباه تاوان...  کلمه یک حتي
 اوانت نخواسررتم: وگفت کشررید بغضررش از رهایي براي عمیقي نفس بهرام

 ....دخترم بدي تو اشتباهمو
شنگ... دادم تاوان منم.... دادم ولي:  بلوط  ارب این...  زندگیمو تاوان ترین ق

 طشرای و تاثر از لحظه یک شاید. رفت فرو پدرش آ*غ*و*ش در خجالت بي
 با زندگي اجبار... خانواده از دوري سررال بیسررت... داد او به را حق موجود

سر یک  دیگر مگر... بود دار سکان دلش ي عرشه در حاال که ساخته خود پ
 ببیند؟ را نارضایتي کمرنگ ي لکه ان میتوانست

 !عطرش بوي مثل... بود خوب چقدر لعنتي... ونداد... خودش... پدرش
 ...بدونید همو قدر: وگفت کشید عمیقي نفس بهرام
 .بود شوک در هنوز. نزد حرفي بلوط
 .داشت حقیقت و بود خاطرات از که حرفهایي شوک
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 نیاز هم تنهایي این به واقعا شرررب هنگام ان در... گذاشرررت تنهایش بهرام
 ....داشت

... میشرردند جا داخل ان خودش مثل تا چهار... پوشررید کامال را د وندا کت
 .بود کشیده هم دستهایش...  کرد فرو هایش استین در هم را بازوهایش

شیده وقت چند که بود کتي همان ست.... بود پو شلوار کت ست نمیدان  و
 .بود کرده ست دیگر شلوار یک با تک ا ر این...  است
 ... کشید عمیقي نفس

 بیرون را ان مقوایي لمس حس با... گذاشررت کتش جیب در را انگشررتانش
 .اورد

شد متوجه شب تاریکي در ست ان ن  اغذک شبیه لیزش سطح بنظرش... چی
 .بود گالسه

 .بود شده تعبیه حیاط از اي گوشه که رفت چراغي سمت به
فت چراغ نور زیر را ان یدن با. گر لت در فرزام و خودش ي چهره د  حا

 نا در... بود افتاده شماره به نفسش... شدند سست زانوهایش...  ب*و*سه
 ...بود شده عرق خیس هوا وسوز سرما

 ...میکرد چه ونداد دست این
شد فرخوانده خانه داخل به که الناز صداي با  شوک دو از کرد سعي...  می

شا را تنش تمام سردي عرق.. بود داغ صورتش... بیاید بیرون همزمان  ندهپو
 .بود

 ومد ي گزینه.... بود بعید فرزام از... ریخت را زهرش کسرري چه میکرد فکر
 .بود کوروش



 ثلم پدرش حرفهاي هنوز... بود گرفته بازي به را اش زندگي که او به لعنت
 ...ونداد ي وقته چند این رفتار حتي... امد مي فرود برسرش پتک

س غریبه این: وبپرسد کند پرت صورتش در را تاعکس نیامد چطور  که تکی
 ...ب*و*سیده را تو

 یعني. میکرد درک حاال را ونداد هاي رفتار میکرد وفکر میکرد خوري خود
 میزد؟ واعتماد صداقت از دم چرا پس بپرسد؟ که نبود مهم برایش

ست این که نزد داد چرا سد مي راحت تورا که کی  ای بود غیرت بي...  ب*و*
 قولش؟ سر

شش عکس عکاس کاش شت شاهدي کاش... میگرفت را واکن  فریاد که دا
 ! ... نبود لحظه همین در حقیقت بزند

باره صرررداي با ناز دو  ونداد جیب به را عکس و کرد پاک را اشررکهایش ال
 .شد سالن وارد و برگرداند

**************************** 
*************************************** 

 .نشست مبل روي خستگي با
 ....رفت اشپزخانه به بلوط
 میکني؟ چیکار: گفت ونداد
 نمیخوري؟ چایي: بلوط
 ...بخیر شب... بخوابم میرم نه: وگفت شد بلند جا از ونداد

 خیر به شب همان که میداد حق... نگوید که میداد حق و نگفت را عزیزمش
 .نگوید هم
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 ...بزنم حرف باهات میخوام: گفت فوري بلوط
 شب؟ وقت و   و   اي: ونداد
 داره؟ اشکالي...  اره: بلوط
 .کند عوض را هایش لباس تا رفت و داد تکان سري ونداد
 عطر خودش به. بود پوشرریده را پیراهن همان... کرد عوض را چاي فرز بلوط

 .باشد اراسته شبشان اولین داشت دوست...  دراورد را وساقش زد
 .داد قرار عسلي روي را چاي سیني و گذاشت نعلبکي داخل را لیموها

 .بود خواستني هنوز نخودي راحتي شلوار و سفید شرت تي ان با ونداد
 حرف باهات چیزایي یه به راجع باید من: وگفت نشررسرررت کنارش بلوط
 ...بزنم

 چي؟:  ونداد
 ما هک سند یه جز... نبود بینمون هیچي... کردیم شروع تو و من وقتي: بلوط

 میدوني رو اینا.... نداشررتم بهت من حسرري هیچ...  میکرد وصررل هم به رو
 نه؟

 ....اره: ونداد
... شدم قبول که دانشگاه... پیش سال چهار: وگفت کشید عمیقي نفس بلوط

 فکر اول ترم تمام... شردم اشرنا فرزام اسرم به پسرري یه با... اول روز همون
 کادو هم براي مناسرربت بي.... بودیم ه همگرو... همونه شرروهرم میکردم

ما...  نرفتیم بیرون دانشررگاه محیط از بیرون وقت هیچ...  میخریدیم  نم ا
 منم يگوش... رفت و گرفت انتقالي بعد ترم... میاد خوشم ازش فکرمیکردم



شگاه که روزهایي تمام... ازم دزدیدن بعد مدت یه  و سرپ بیخیال میرفتم دان
 ....شدم هاش وابستگي

 دامم... عاشقشم کردم فکر باز که اومد خوشم یکي از کارشناسي از بعد اما
صرا  از اش قیافه حتي... بود تیپ خوش... کنم ازدواج باهاش که میکردم ر ا

ست سواد اما... بود سرتر هم تو سابي و در شت ح  یه... بود دار مغازه...ندا
ست سم به هم سمج دو شت کوروش ا  پیغام پیش وقت چند که همون..  دا
 ...بود گذاشته

 روینش پیش ذکرم و فکر فقط موقع اون ولي... داشتم ارتباط کوروشم با من
خاطر کوروش کردم کاري یه... بود ته جوري یه مزخرفش کاراي ب  هک بیف

.. .ناخواسته اجباري ازدواج یه که هم بعدش.... بشه بلند ها حاال حاال نتونه
 ... بودم کرده فراموشش که فرزامي دیدن دوباره و... شدنم قبول تهران

 ضشعو میرم شد سرد: وگفت کشید عمیقي نفس....  کرد نگاه ها فنجان به
 ...کنم

 اش؟ بقیه: وگفت گرفت را دستش ونداد که شود بلند خواست
شي صداي با و انداخت پایین را سرش بلوط ... ودمب متنفر ازت: گفت مرتع

... دش چي نمیدونم... متنفرم ازت که میدونستم اما نمیدونستم ازت هیچي
 حس... دادم راه خودمه مال فقط میکردم فکر که اي زندگي به و فرزام ولي

 اجباري هک کنم فکر میتونم... خوشرربختم که کنم فکر میتونم اون با میکردم
شد اما.... نمیکنم زندگي ستم.... ن  صداقت نهایت در دارم هم حاال... نتون
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ید گفتي خودت چون.... میکنم اعتراف  واعتمادت من... کنیم اعتماد بهم با
 ... اما... نشکستم

یه ته اش گر ید شرروهرش به نمیخواسرررت. بود گرف به مرد یک بگو  را غری
 ....است ب*و*سیده

ستش ونداد شمهاي.اورد باال را صورتش و برد اش چانه زیر را د  دریایي چ
 .بود اشک خیس اش

 .میکرد نگاهش فقط ونداد
یه با بلوط فت گر هت نمیخواسررتم: گ نت ب یا نداد.... کنم خ  کن باور و

 سپ رو تو دست که درحالي... میگرفتم دستشو من... من من... نمیخواستم
یذاشررتم... میزدم گاه بهم م نه ن ... گذاشررتم... میگرفتم رو تو از ولي ک

 ...گذاشتم
 .دهد ادامه نمیتوانست دیگر
 .کشید عمیقي نفس ونداد

شت کردنش ارام به کاري هم ونداد. بود شده بلند بلوط هق هق  شاید. ندا
 .کند ارام را خودش داشت نیاز

 .کشید طول اي دقیقه ده شاید
. ردک پرشان دیگر دور یک و برداشت را چاي سیني....  شد بلند جا از ونداد
 .بود بلند چاي داغ بخار
 ....بود همین همش: وگفت کشید نفسي بلوط
 بود؟ کمي چیز اش؟ همه کرد فکر ونداد



ست ونداد سته سینه به د ش ست اش رفته هم در صورت...  بود ن  زا کمي د
 .نداشت بلوط

 ؟دیدیش کي ک   ک   بار اخرین: گفت بارید مي ان از خستگي که لحني با
 ...گفتم وبهش چیز همه.. پیش روز دو:  بلوط

 !...صداقت با چقدر
 ي قهقهه یک و عمیق لبخند یک و نیشررخند به کم کم... زد پوزخندي ونداد

 .شد تبدیل عصبي
 میگي؟ بهم حاال: وگفت ایستاد او به رو و شد بلند جایش از

 .انداخت پایین را سرش بلوط
نداد ید عمیقي نفس و فت کشرر گه: وگ یب تو ت   ت   و عکس اون ا  کتم ج

 !صورتش الینفک لبخند بود تلخ چه و.... نمیگفتي االنم نمیدیدي
 انقدر... بود رویش به رو هنوز ونداد... کرد خفه زور به را هقش هق بلوط

 زدن حرف یاراي هم خودش دیگر که رسررید مي نظر به سرررخورده و مغموم
 .نداشت

 تونستي؟ چطور چ   چ   چ  : وگفت کشید عمیقي وندادنفس
...  من ونداد: گفت حال همان در...  فشرد مي محکم را هایش شقیقه بلوط

 غافلگیر من... داشررت ام ادامه لعنتي عکس اون...  نمیخواسررتم من...  من
 ... اصال من...  من... بودم شده

 هم اینجا به ب   ب   اومدنش داشرررت؟ ادامه عکس: گفت کالفگي با ونداد
 داشت؟ ادامه گرفتن تولد ت   ت     ت ي اره؟هدیه داشت؟ ادامه
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 اره؟ داري؟ نظر زیر میکني؟ تعقیب منو تو: گفت مات بلوط
شمام مثل من... نه:  ونداد شتر نه....  چ شتم اعتماد بهت من... بی  ولي... دا
 ... االن

 نه؟ نداري؟ االن: بلوط
 دهشرر له... بود کرده بغض... بود خیره سررقف به. کشررید عمیقي نفس ونداد

 دوسررت را همسرررش میکرد وفکر بود شررده فني ضررربه خمیر و خرد... بود
 ... داشت

 .داشت پي در را سهمگین جواب این چرا داشتنش دوست حاال و
 ....میشد خفه داشت... کشید عمیقي نفس
.. .بشکند را جان بي چیزهاي همه و باشد عصباني... بزند داد خواست نمي

 ...ودب شده شکسته کافي ي اندازه به...  بود شده خم... بود شکسته خودش
 .کرد فوت را نفسش

 .بود ایستاده رویش به رو بلوط
 ...استیصال از پر

 یک هیچ که بود بد انقدر... بود بدي سررکوت...  زد کنار را موهایش ونداد
 ...نداشتن را شکستن جرات

 کنم؟ چیکار باید من حاال: پرسید که بلوط شجاعت به گلي باز
.. . بود شده تکه هزار انقدرکه... بود خورده بزرگ شکست یک اعتمادش در

 ...هیچي: وگفت داد بیرون سنگین را نفسش...  که انقدر
 هیچي؟: گفت بهت با بلوط



 ش   بهت عمرم اخر تا ت   ت   ت   نمیخوام: وگفت کشررید عمیقي نفس ونداد
 ...باشم داشته شک ش  

 ...شد حبس سینه در نفسش... نزد قلبش لحظه یک بلوط
...  کستش بدتر بغضش.... بود نتیجه بي تسلطش حفظ براي تالشش تمام

 .میخوردند سر صورتش روي مهابا بي اشکهایش
 ... بود انداخته پایین را سرش ونداد

 ...میداد توضیح باید
له ان به ید ن   ن   اولشررم از: افزود اش جم با مه هم با ن یدادیم ادا ید... م با  ن

مه که میکردم مجبورت  هم بدرد وتو من... بود تو با حق... بدي ادا
 ...نمیخوریم

قدر حت را جمالت این ان بان به را  مقطع چرا میکرد فکر بلوط که اورد ز
 یيکهربا ه نگا این... نگفت مقطع را کدام هیچ چرا زیاد راحتي از.... نگفت
لت بي صررورت این... نمیخواسرررت را سرررد ند بدون و حا  را محو لبخ

 ...بود دار تشدید مقطع نجواي دنبال گوشش... نمیخواست
 ...نمیخواست را رحمي بي همه این

 اخرته؟ حرف این: وگفت کرد پاک را اشکهایش بلوط
 .داد تکان مثبت عالمت به را سرش ونداد
 .... بود ایستاده بلوط
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 دو   دو   که کسرري به عمر اخر تا نمیخوام: وگفت کشررید را موهایش ونداد
 اب چرا چ   چ   کردي؟ کارو این من م   م   با چرا... باشم داشته شک دارم دوستش
 کردي؟ اینکارو جفتمون

هایش بلوط ند... کرد پاک باز را اشررک ماني نا باز هرچ ند فر  از و میکرد
 من... من من: وگفت شررد رد ونداد جلوي از اما امدند مي فرود چشررمش
ستم شي اعتماد بي من به نخوا شمهاي... ب سرخش زده یخ درچ  شد خیره و

 ... نمیخواستم اینو هرگز: وگفت
 ...بلوط برو: وگفت کشید عمیقي نفس ونداد

 ...بدیم ادامه نمیتونیم وتو من: گفت مکث با
گار بلوط حت چه... داشرررت را این توقع ان به را  ازدواج. میزد حرف دوجان

 بگوید باید گذشررت ذهنش از لحظه یک شرراید...  اجباري جدایي اجباري
ید ید...  ببخشرر ید با جازه و ببخش میکنم خواهش بگو مه هم با بده ا  ادا

ما... بدیم فت ا ید نتوانسرررت... نگ فت اگر که ، بگو  به..! .نبود بلوط میگ
 ...باشي خوشبخت... بگي تو هرچي باشه: وگفت چرخید اتاقش سمت

 .رفت تلفن سمت به
 .داد تکیه ان به و رساند دیواري به را خودش ونداد

 .میکرد را ماشین یک طلب که شنید مي را بلوط صداي
 میدانست و بود ساکن تهران در که بود مادرش ي خاله دختر منزل هم ادرس

 .میگذراند انجا را امشب ریحان که



 داخلش نبودند هم خیلي که را هایش لباس تمام و برداشرررت را چمدانش
 را وشلوارش مانتو و ریخت ساک یک داخل هم را اینه میز وسایل... ریخت
 ...پوشید

شمهایش... زد کرم کمي  را ان بود شده پاک هم لبش رژ... کرد ارایش را چ
 ...کرد تجدید هم

 .زد عطر. کشید عمیقي نفس
 و داشت خواني هم اش نفتي ابي مانتوي با که اي سورمه ساتن روسري یک

 .پوشید یخي لي شلوار
 هب خانه فرش روي هم را بود نزده پا حال به تا که هم را سررفیدش هاي کتاني

 .کرد پا
شت زیادي چیز سما شاید خانه این... ندا سما اما بود او نام به ا  دیگر...  ر

 .نداشت ان در جایي
شت را چیز همه  ودب کرده قابش بود برده دیروز که هم را ونداد تابلوي... بردا
 ... سوخته البالویي قاب یک... 

 .امد بیرون اتاق از
 .بود نشسته زمین روي ونداد

 .نخورد هم تکان حتي دیدنش با
 هر از خالي لحني با... داشت سراغ خود در کمتر که ارامشي کمال در بلوط

 يرو اینکه ارزش امیدوارم... توه به من یادگاري این: گفت لرزشرري و بغض
 ... دراورد را اش وحلقه کرد مکثي... رو باشه دیوار
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 .میکرد نگاهش فقط ناباوري در.... بگیرد که نشد بلند ونداد
سفیدش ظریف ي حلقه بلوط شه روي را و شت قاب ي شی  را دو هر و گذا

 .گذاشت ونداد زانوي جلوي
 زا من اینم: وگفت برداشررت را نارنجي ي قورباغه و چرخید پیانو سررمت به

 باشه؟ برم مي خودم با یادگاري تو طرف
 .نگفت چیزي ونداد

 ...خوب: وگفت زد لبخندي بلوط زنگ صداي با
 پذیرایي.... شرران خانه... اش خانه. انداخت اطراف به نگاهي سررري سررر

 ....اش خانگي سینماي و دي اي ال تلویزیون شکل م*س*تطیل
 رتيوصو وزرشکي سیاه از ترکیبي اش پارچه که مانندي ال راحتي هاي مبل

بل سرررت و بود تلویزیون جلوي بود چرک هاي در تر رسررمي م  به هال انت
 .بود شده چیده گرد صورت

 اپن زیر درسررت هم رسررمي سررت همان رنگ به نفره دوازده خوري نهار میز
 .داشتند قرار
 ستهب نقش وقاب تصویر چهار در نصفه نصفه که گردان افتاب ي مزرعه یک
 .بود شده هاویخت تلویزیون باالي دیوار به باال و پایین مرتب نا صورت به بود
صله با هم فرش تابلو دو سمتي در فا  نظر رد مهمان پذیرایي براي انگار که ق

 .بود شده نصب دیوار به میرسید نظر به تر شکیل و بود شده گرفته
شید عمیقي اه ست را شان خانه...  ک شت دو شکي صداي با... دا  :گفت خ

 ...خداحافظ... کن ومشخ  دادگاه وقت و تاریخ
 .رسید ونداد مشام به ملیحش و وسرد خنک عطر بوي... شد رد کنارش از



. ..چکید قاب روي امد پایین چشمهایش از اشک قطره دو..... شد بسته در
 داد توضرریح... !  رفت راحت چقدر انصرراف بي... راحتي همین به...  رفت

 ... که رفت...  رفت و نبخشید او... 
شمهایش سته را چ شمش ازجلوي وباد برق مثل خاطراتش تمام... بود ب  چ

 گذرانده هم با که لحظاتي.. داشرررت بلوط با که خاطراتي...  میکرد عبور
 ....بودند
 ...کوبید دیوار به پشت از را سرش بار چند

 دوساعت و ساعت یک و روز دو روز یک کار... کرد نگاه خودش تصویر به
 ...بود برده زیادي زمان شاید کاري ظریف همه این با... نبود

 رایشب چقدر... بکشد را او تصویر تا نشست مي صندلي پشت چقدر بلوط
 ...چقدر....  بود گذاشته زمان

.. .برود همسرش میداد اجازه نباید...  شب وقت این... امد نمي باال نفسش
 دران. گرفت پیش را پله راه... نیامد باال اسررانسررور.... شررد خارج ازخانه
 ....میشود بیدار کسي سرعتش بخاطر که نبود مهم اصال شب ساعت

 .بود خواب سرایدار
ید کوچه به...  میزد نفس نفس قدر... نبود بلوط... برد ماتش... دو  ردی چ
 ....بیاید دنبالش باید که کرد فکر

شکار.... دوید وتاریک تنگ ي کوچه سر تا . دبو اورده کم نفس اما بود ورز
 گذاشت چرا... ! بود رفته بلوط.... بودند خاموش ها چراغ. بود خالي چه کو

 ...برود
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 وا برود؟ بلوطش داد اجازه چطور میکرد وفکر میرفت راه حیران و سررردرگم
 ...دنفهمی چرا... نکرد چراقبول... نپذیرفت چرا... داد توضیح را چیز همه که

 ثلم... بود صبح هفت ساعت وجودش تمام مثل... بود گرفته دل و ابري هوا
 رمگ دیگر...  دوم بار براي هم این. میزد حرف خودش با بلند بلند ها دیوانه
شت را این روي  زدمی نهیب ذهنش سوي یک گرد؟ وباز ببخش بگوید که دا
 ار چیز همه دیگر میگفت دلش... عشررقي چه نیسررت اعتمادي وقتي دیگر

 هک کسرري با میتوانسررتي که را خوشرربختي سررراسررر زندگي... دادي ازدسررت
ستش شته دو شي دا شید مي... با شد؟ کم او از چیزي چه مگر بخ  هب مگر می
 ؟ نمیداد حق بلوطش

ید خودخواهي نهایت با.... برو گفت خودخواهي نهایت با .. ..گرد باز بگو
 اشد؟ب داشته بلوط از اي وارانه معجزه ي خواسته چنین میتوانست مگر دیگر
 مي راه و بود بیدار االن تا صرربح دو از.... گذشررت مي وباد برق مثل زمان
 کی او میکرد فکر عمرا کسرري...!  ابري پایي دم و خانه شرررت تي با. رفت

 لوطب با ماه چند این میکرد وفکر لرزید مي سرما از...  است دانشگاه استاد
 نسررتنمیتوا ابد تا که بود گذاشررته جا به وتلخ شرریرین خاطرات انقدر بودن

 ...کند فراموش
 ان هک نکرد قبول چرا... داد توضیح برایش....  دید بلوط دست که را عکسي

 کاري بودند داده قول بهم روزها ان نکرد قبول چرا.... بود متنفر او از روزها
شته بهم شند ندا ست بلوطش روزها ان.... با شد او با نمیخوا  قح پس... با

 .نمیدانست نداشت...  داشت



 صرربح هفت سرراعت در ها خورده شررکسررت مثل که دانسررت مي را این اما
ست لرزید مي راحتي لباس با جمعه س خط ته به اش زندگي که ومیدان  یدهر
 ...نیست برایش برگشتي راه وهیچ... است

 یدسررف چک یک اجباري ازدواج براي که فهمید وقتي بخشررید را او بلوطش
ست پذیرفته شید را او بلوطش... ا ست وقتي بخ  بدون ار دلش حرف نمیتوان

شید را او بلوطش..... کند بیان مکث ش سو یک از را صداها وقتي بخ  نیدمی
سند محکمه دالیل که کرد ثابت وقتي را صداقتش بلوطش...   شنید را ش پ

 مي خانه به هم بهنوش که داشررت اعتماد بلوطش... اسررت دروغ زد وفریاد
 !...او اما میبخشید و د بو بزرگ همیشه... بلوطش.... و امد
 .کرد باز کلید با را در

 شده؟ طوري: پرسید متعجب دیدنش با سرایدار
 .نداد را جوابش

 .شد اسانسور سوار
 .نداشت را اینه به کردن تماشا روي

 .بود دقیقه وسي هفت ساعت
 .کرد باز کلید با را در

 هیجان اهنگ و میداد نشان گاهي صبح نرمش تلویزیون... بود روشن خانه
 .میکرد پخش انگیزي

شپزخانه در که بلوط دیدن با کرد خم را سرش ونداد  این .برد ماتش...  بود ا
 خواب؟ یا بود رویا
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 ...سالم: گفت مکث با دیدنش با بلوط
 .نداد را جوابش ونداد
 ...کن خاموش زیرشو....  میشه حاضر دیگه دقیقه دو چاي:  بلوط

شد رد جلویش از ستش ونداد که می شش درا محکم و گرفت را د  .گرفت غو
شارش خودش به انقدر ستخوان تک تک کرد حس بلوط که میداد ف  هایش ا

 .داد مي صدا ترق ترق
ما که با... نبود مهم ا که با....  نمیکرد حس را عطرش بوي این یده این  و ژول

 ایشه استخوان که نبود مهم و بود رفته فرو غوشش درا اما بود وخراب خسته
 !میگرید درد

 برگشتي؟ کي ک   ک  : وگفت کرد نگاه صورتش به ونداد
 بودم؟ رفته مگه: بلوط
 .نگفت چیزي ونداد
نداخت اش بیني به چیني ظریفي اخم با بلوط  فتحر به کي من:گفت و ا
 باشه؟ دومم بار این که دادم گوش

 !نبود بلوط بلوط این بود اگر که نبود این از غیر
 ناراحتي؟: گفت بلوط و زد لبخندي ونداد
 خوشحال خ   خ   امروز ي اندازه به وقت هیچ: وگفت کشید عمیقي نفس ونداد

 ....بودم ب   نب  
فت برد باال را ابرویش تاي یک بلوط بت از تومن ده: وگ ... .برداشررتم جی

 وتهت سررر وگرنه...  دنبالم اومدي کن روشررکر خدا برو... اژانس کنسررلي
 ...میکردم



نداد ند و ید بل ند فت وبلوط خ جام بدهیم خاطر واسررره: گ  خیلي.... این
 ...نشو خوشحال

 چي؟: گفت بارز هراسي حس با... ماسید ونداد لب رو لبخند
بت حاال... دادم فرصرررت بهت من... بدهکاري بهم فرصرررت یه:  بلوط  نو

 ...توه
شید راحتي نفس ونداد ست: گفت بلوط و ک  ومار و خوب زندگي یه دارم دو
 بگن همه دارم دوست... بخورن حسرتشو همه دارم دوست...  باشم داشته

ست... تره سر ازش شوهرش شبخت دارم دو شم خو  گوش سمت به... ب
 ...مبش خوشبخت میخوام تو با: گفت اهسته و رفت پنجه نوک روي چپش
 گفتي؟ چي... میدوني خوبه: گفت اخم با ونداد
نه به اش مزه: وگفت کرد اي خنده بلوط  ب*و*سررید را اش گونه....  همی

 صبحونه؟ بریم: وگفت
 ...گفتي چي: گفت غر با ونداد
 ....دارم دوست خیلي گفتم کن فکر: بلوط
 ...برگشتي مرسي: وگفت شد باز نیشش ونداد

 بخشي؟ مي منو: گفت ارام بلوط...  گرفت آ*غ*و*شش در سفت دوباره
 کردي؟ چیکار چ   چ   مگه: وگفت کشید بو ونداد
 ...هیچي: وگفت فشرد او به را خودش بلوط
 باشه؟.... کنم فکر قبلش به دیگه نمیخوام: وگفت زد لبخندي ونداد
 باشه؟...  نمیکني فکر قبلش به دیگه که بده قول...  باشه: بلوط
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 ...باشه ب   ب  : ونداد
 مي امروز منو: گفت بلوط و گذاشرررت او نرم موهاي روي را سرررش ونداد

 ...بري
 شهربازي؟: وگفت امد کالمش میان تند ونداد
 هک یکي به.... بزنم سررر یکي به دارم دوسرررت.... نه: وگفت خندید بلوط

 ...بود چیزا این ي همه مسبب
 کي؟: ونداد
 ...سرخاک بریم: بلوط
 کي؟ خاک: ونداد
 شد هخیر وصبورش مهرباني و محبت از پر چشمهاي کهربایي رنگ به بلوط

 نهمو: گفت ، بزند اتش عاشررقانه اي ب*و*سرره با را لبهایش اینکه از قبل
 !... باشیم داشته مشترک زندگي یه کرد مجبورمون که کسي

 نیست دور آرزوي یک زندگري
 نیست کور جوي و جست یک زندگري
 نیست پروانه ي پیله در زیستن

 نیست افسانه زندگي کن زندگي ...
 مشترک غیر زندگي

 ر. خورشید
 پایان
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